
PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com

Orman Bakanlığı Yayın No: 093 ISBN: 1302-3624 

SEDİR VE KIZILÇAMDA MALÇLAMANIN 

YAŞAMA YÜZDESi VE BOY BÜYÜMESi ÜZERİNE 

ETKİLERİ 

Effect of Mulching on Survival and Height Growth 
of Pinus brutia and Cedrus libani 

(ODC:232.425) 

GüREL ŞiRiN Dr. FiKRET IŞIK 

TEKNİK BÜLTEN NO: I O 

T.C. 
ORMAN BAKANLIG I 

BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜGÜ 

Southwest Anatolıa Forest Research Instıtute (SAFRI) 

ANTALYA - TÜRKİYE 

http://www.cutepdf.com


YA YlN KURULU 
Editorial Board 

Başkan 

Head 
Gürel ŞİRİN 

Üyeıe .. 
Members 

Dr. Fikret IŞIK 
Dr. Neşat ERKAN 
Rumi SABUNCU 
M. Necati BAŞ 

YAYlNLAY AN 
Batı Akdeniz 

Ormancıbk Araştırma Enstitüsü 
P.K. 264 

07002 ANTALYA 

P ublished by 
South-West Anatolia 

Forest Reseach Institute 
P.O. Box 264 

07002 ANTALYA 
TURKEY 

Tel : +(242) 345 0438 
Fax: +(242) 345 0442 

e-posta: baoram@superonline.com 

YIL: 1999 

Aspendos Ofset Matbaacılık Gazetecilik 
Turizm, Ticaret, Sanayi Ltd. Şti - Anta lya 

Tel : +(242) 248 0834 
Fax: +(242) 248 3995 



Orman Bakanlığı Yayın No: 093 ISBN: 1302-3624 

SED İR VE KIZILÇAMDA MALÇLAMANIN 

YAŞAMA YÜZDESi VE BOY BÜYÜMESi 

ÜZERİNE ETKİLERİ 

Effeets ofMulching on Survival and Height 

Growth of Pinus brutia and Cedrus libani 

(ODC:232.425) 

GÜREL ŞiRiN Dr. FiKRET IŞIK 

T.C. 
ORMAN BAKANLIÖI 

BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

Southwest Anatolia Forest Research Institute (SAFRI) 

ANT AL YA-TÜRKİYE 



İÇİNDEKİLER 

ÖZET ........................................................................................................... m 

ABSTRA.CT ................................................................................................... V 

1. Gm.IŞ ......................................................... _ .................................................. 1 

2. MATERYAL VE YÖNTEM ....................................................................... 6 

2.1. SED IR •...•••••••••.••••.••.•••••••••••••..•..••..•••••.•.•.•.••.•••••••••.•••••••.••..•.••..•...••.•....• 6 

2.1.1 DenemeAlan/annın Tanıtımı ............................................................ 6 

2.1.2 Yapılan İşlemler ............................................................................... 7 

2.2. KıziLÇAM .................................. · ............................................................ 7 

2.2.1 DenemeAlanının Tanıtımı ................................................................ 7 

2.2.2 Yapılan İşlemler ................... : ........................................................... 8 

2.3 VERILERIN TOPLANMASI VE İSTATISTIK ANALIZLER ............................. 9 

3. B'ULGUL.AR VE TARTIŞMA ................................................................... 10 

3.1 FIDANyAŞAMA YüZDESI ..................................................................... ı o 

3.2 BOY BÜYÜMESI .................................................................................... ll 

.. . 
4. SONUÇ VE O NERILER .......................................................................... 14_ 

KA YN"AK.ÇA ························-:······································································· 15 

ı 



ÖZET 

Bu çalışmada malçlamamn kızılçam (Pinus brutia) ve sedir 

(Cedrus libani) fıdanlarında yaşama yüzdesi ve boy büyümesi üzerindeki 

etkisi araştırılmıştır. Malzeme olarak 50x50cm (küçük) ve 70x70cm 

(büyük) boyutlarmda siyah plastik kullanılmıştır. Denemede yedi 

yinelemeli rastlantı blokları deneme deseni uygulanmıştır. Çıplak köklü 

bir yaşındaki kızılçam ve iki yaşındaki sedir fidanları 1994 ilkbaharında 

deneme alanlarına dikilmiştir. Aynı yılın Nisan ve Mayıs aylarında her 

bir yinelernede bir parselde yer alan 16 fıdamn çevresi, küçük ve büyük 

plastik malzeme ile kapatılmış ve bir parsel de kontrol olarak alınmıştır. 

Kontrol parsellerinde ilk üç yıl boyunca ağaçlandırmada uygulanan bir 

işlem olarak ot alma ve çapa yapılmıştır. Her büyüme mevsimi sonunda 

parsellerde yaşayan fıdan sayısı ve boy büyümesi gözlenmiştir. 

Analiz sonuçlarına göre malçlamanın sedirde ve kızılçarnda fıdan 

yaşama yüzdesi ve boy büyümesi üzerinde önemli bir etkisi 

bulunmamıştır. Deneme alanlarımn alındığı Antalya ve Elmalı 

bölgelerinde büyüme mevsiminde uzun bir yaz kuraklığı söz konusudur. 

Adı geçen bölgelerde uygulanan malçlama işleminin tek başına 

topraktaki su ekonomisine olumlu etki yapmadığı söylenebilir. Kuraklık 

nedeniyle fıdanlar çevresinde rekabetçi otlanma da gözlenmemiştir. Bu 

durumda malçlamanın klasik fıdan bakım işlemlerine (çapalama) göre 

fidan yaşama yüzdesi ve büyümesi üzerinde etkili olup olmadığı test 

edilememiştir. Çayır tipi otlanmanın olduğu ve sık sık çapa işlemi 

gerektiren bölgelerde malçlama işlemi, bir alternatif bakım işlemi olarak 

denenebilir. 
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'1\BSTRAC'f 

In this study the effect of mulching on the survival and growth of 

Pinus brutia (Turkish red pine) and Cedrus libani was investigated. Black 

plastic with two sizes (smail size 50x50crrL and big size 70x70cm) was 

used as malching material. Randomised complete block design with 

seven replications was applied in the field. One year-old bare root 

seedlings of Turkish red pine and two year-old bare root seedling of cedar 

were transplanted to the experimental sites in winter of 1994. In each 

replication, the surrounding of the 16 seedlings were isolated with smail 

size and big size material and one plot was taken as control treatment in 

spring of 1994. In the control plots weeding and hoeing practices were 

carried out for the fırst three years as normal practice applied for the 

plantations. At the end of each growth year number of surviving 

seedlings and height growth were recorded. 

The results showed that mulching did not have a signifıcant effect 

on the survival and height growth of Cedar and Turkish red pine 

seedlings. This could be partly due to the dry conditions of the 

experimental sites where water is locking during growth period. W e did 

not observe any weed problem around the seedlings. Thus, the effect of 

mulching on the survival and growth of seedlings compared to weeding 

by hand could not be tested. Mulching may be an alt\!:mative, more 

economical practice and should be tested further for the sites where grass 

weeds are problem and can decrease the survival of the seedlings. 
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ı. GİRİŞ 

Kurak ve yarı kurak bölgelerde vejetasyon mevsimi boyunca 

bitkilerin gereksinimini karşılayabilecek miktarda suyun, yağışlı 

mevsimlerde toprakta depo edilmesi ve bundan bitkilerin 

yararlanabilmesi yaşamsal önemdedir .. , 

Yağışlarm tekrar atmosfere dönüşü, intersepsiyon, evaporasyon 

ve transpirasyon yoluyla olmaktadır (Çepel 1978). İntersepsiyon, suyun 

toprağa girmeden bitkiler üzerinden buharlaşarak uzaklaşmasıdır. 

Evaporasyon ise yer yüzüne düşen yağışın sıcaklık etkisi ile buharlaşarak 

tekrar atmosfere·dönmesi olayıdır (Çepel 1978). Toprak içine giren suyun 

bir kısmı toprakta oluşan ısınmanın etkisi ile buharlaşarak diffiizyonla 

atmosfere karışır. 

Toprakta oluşan buharlaşma toprağın tekstürü, arazinin yüzey 

şekli, sıcaklık, havanın nisbi nemi, rüzgar ve bitki örtüsü gibi birçok 

çevre faktörünün etkisi altındadır. Toprakta sıcaklık etkisi ile oluşan 

fiziksel buharlaşmanın 20 - 30 cm derinliğe kadar etkili olduğu, daha 

derinlerdeki toprak neminin harcanmasının ise fizyolojik buharlaşma yani 

transpirasyon ile gerçekleştiği bildirilmektedir (Çepel 1978). 

Ağaçlandırma alanlarında toprak derinliğinin ve özellikle dikimi takip 

eden yıllardaki ot alma ve çapalamanın önemi işte bu noktada kendini 

göstermektedir. Zira fıdanların kökleri henüz evaporasyon ile su kaybımn 

en çok olduğu bölgede bulunmaktadır. Bakım işlemleri sırasında toprak 

yüzeyinin 5-1 5 cm derinlikte çapalanması veya diskaro çekilmesi ile, 

yüzey toprağı ile alt toprak arasmda kapillarite ile oluşan hava ve su 

iletim sistemi bozulur, böylece evaporasyon ile üst toprakta oluşan su 

kaybı yavaşlatılmış olur. Kazarnlan bu zaman içerisinde fıdan kökleri 

derinlere inerek oradaki sudan yararlanmaya başlar ve üst toprak 

tamamen kuruduğunda, artık fıdanlar bundan çok etkilenmezler. 
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Kuruyunca derin çatlakların oluştuğu killi topraklar ile yeterince su 

birikimine olanak sağlayamayan sığ ve orta derin topraklarda 

evaporasyon ile su kaybının azaltılması daha büyük önem taşımaktadır 

(Ayık, 1986). 

Transpirasyon ile topraktan mineral besin maddelerinin alımı 

artar ve asimilasyon organlarının serinlemesi sağlanır. Bu serinlemenin 

fotosentezin ve metabolizma olaylarının devamlılığını sağladığı 

bilinmektedir. Evaporasyonun aksine, transpirasyon ile bitkiler toprağın 

metrelerce derinliğindeki suyu tüketebilmektedir ve tüketilen suyun 

miktarı evaporasyona göre çok fazladır (Çepel, 1978). Bu nedenle 

ağaçtandırma alanlarında rekabetçi bitkiler ile mücadele yaşama oranının 

arttırılması açısından büyük önem taşımaktadır. 

Akdeniz yöresinde, özellikle vejetasyon döneminde görülen su 

açığının olumsuz etkilerini ortadan kaldımıak için evaporasyonu azaltıcı 

olduğu bilinen· bazı müdahal6lede, fidanyaşama yüzdesi ve gelişiminin 

iyUeştirilebileceği yaygın bir görüştir. Fidan çevresinde toprağın çeşitli 

malzemelerle kapatılması· (malçlama), ot alma çapalama işlemi ve su 

kullanımına ortak olan otlaı:m kimyasal maddelerle ortadan kaldırılması, 

bu müdahalelerin başlıca olanlarıdır. 

Ülkemizde ağaçtandırma alanlarmda malçlama uygulanması çok 

yaygın değildir. Çepel'in (1971) Antalya çevresinde ağaçtandırma 

alanlarında diri örtü temizliği ile çıkan materyali malç malzemesi olarak 

kullandığı çalışmasmtta., malçlamanın organik madde içeriği üzerinde 

önemli bir etkisi olmadığı görülmüştür. Yine aynı çalışmada malçlamamn 

boy büyümesi üzerinde anlamlı btr etkisi 0lınadığı gözlenmiştir. 

Çepel' in ( 1971) b~ diğer ÇalıŞmasında; yedi yaşındaki fıstık çamı 
(Pinus pinea) fidanlarımn 2 m çapında çevresindeki.alan üzerindeki çakıl 

ve toprak ince bir tabaka halinde kaldırılarak kenara alınmış, yerine 1 O 

cm kalınlığında Kıbrıs akasyası (Acacia cianophilla) ölü örtüsü 

2 



serilmiştir. Yapılan gözlemlerde malçlamanın fidanlarm son yılına ait 

sürgün uzunluğu üzerinde bir etkisi görülememiştir. İğne yapraklarm 

analizlerinden malçlamanın besin maddesi yoğunluğu ve miktarı 

bakımından da etkili olmadığı belirtilmektedir. 

Ayık (l986), Kramer'in bir araştırmasına atfen, hava sıcaklığının 

35 ·derece olduğu güneşli bir öğleden sonra, malçianmış toprak 

yüZeyindeki sıcaklığın 27 derece olmasma karşılık, malçlanmamış toprak 

yüzeyinde 47.8 derece olduğunu bildirmektedir. 

Davies (1987), ot ve fıdan olmayaı;ı çıplak toprakta, malçlama 

yapılması durumunda, toprak neminin tarla kapasitesinde tutulabileceğini 

ileri sürmektedir. Evapotranspirasyon yoluyla toprak nemi azalır ve bu 

azalmanın derecesine bağlı olarak toprak nemi gerilimi (toprak nemi 

potansiyeli, toprak tansiyonu, toprak nemi eksi basıncı) yükseldiği, bunun 

sonucu olarak bitkilerin suyu topraktan çekmelerinin giderek gtlçleştiği 

ve sabit solma noktası olan 15 bar da su emitmesinin durduğu 

bildirmektedir. Geçirgen olmayan topraklarda: organik maddelerle 

malçlamanın yararı değil tam tersine zararlı olduğu, az oksijen içeren 

böylesi topraklarların bu uygulama ile daha da oksijensiz kaldığı iddia 

edilmektedir. Malçtaki organik madde içindeki mikroorganizmalar 

oksijeni kullanmaktadırlar. Otun devamlı biçilmesinin, onun yaşama 

gücünü artırdığı, bu durumda daha çok su kullandığı ve böylece, toprağı 

kuraklaştırarak fidan gelişimini olumsuz yönde etkilerliğine dikkat 

çekilmektedir. Aynı dene~ede değişik ot mücadele biçimlerinin Acer 

saccharinum boy büyümesini önemli düzeyde etkilediği bildirilmektedir. 

Araştırmada, bir metre çapındaki siyah polietilen malzemenin tam 

alandaki herbisit uygulamasindan sonra boy büyümesini olumlu yönde 

etkileyen en iyi işlem olduğu gözlenmiştir. 

Le Barron ·et al. (1938), Pinus resinosa ağaçtandırma alanında, 

yaprak-ot ve çeşitli odunsu bitkileri kullandığı malçlama çalışmasında, 

çıplak alanlarda malçalamanın yaşama yüzdesi üzerinde etkili olmadığım 
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ortaya koymuştur. Aynı çalışmada malçlamanın sonbahar dikimlerinde 

don atmasını önemli oranda etkilediği, malçlanan fıdanlarda don atması 

nedeniyle kayıpların yalnızca% 4 olmasına karşılık, kontrol fidanlarında 

kayıpların% 42 düzeyinde olduğu bulunmuştur. 

Van Nierop and White (1958), bir orman fıdanlığında yaptıkları 

çalışmada, hızar tozu, odun talaşı, saz turbası ve bataklık turbası olmak 

üzere dört çeşit organik malç kullanmışlardır. Odun talaşı ve hızar 

tozunun diğer işlemlere göre toprak sıcaklığını daha etkin olarak belirli 

bir sıcaklıkta tuttuğunu ortaya koymuşlardır. Ancak toprak nemi en fazla 

hızar tozunun ve odun talaşının uygulandığı parsellerde görülmüştür. 

McQuilkin ( 1 946), killi topraklarda yapılan ağaçlan dırmalarda 

malçlama, gübreleme ve büyük fıdan kullanımının yaşama yüzdesi ve 

büyüme üzerine etkilerini saptamak amacıyla yürüttüğü çalışmasında 

Virginia çamı döküntüsü ve/veya Andropogon spp malç malzemesi 

olarak kullanmıştır. Araştırma sonucunda malçlama yapılmamış 

fidanların yarıya yakınında (% 4 7) don atması görülmüş ve bunların % 20 

kadarı tamamen toprak dışına çıkmış olmasına karşılık, malçlama 

yapılmış olanlarda bu oran %9 düzeyinde kalmıştır ve bunların yalnızca 

%0.75'i tamamen toprak yüzeyine çıkmıştır. Küçük fidanlardaki don 

atması büyük fidaniara göre iki kat ve tamamen toprak yüzeyine atılma 

dört kat daha fazla bulunmuştur. Ancak malçlamanın fıdan büyümesi 

üzerinde önemli bir etkisi gözlenmemiştir. Sonuç olarak; malçlamanın, 

çıplak killi toprakların ağaçlandırmasında etkili olduğu, ancak sorunlu 

küçük alanlarda malzeme temininin kolay ve ucuz olduğu durumlarda 

ekonomik görüldüğü belirtilmektedir. 

Robbins (1932), yoğun çayır kaplı bir alanda dikilen 3+0 Avrupa 

ladini fıdanlarının kök boğazı çevresinde toprak yüzeyine uyguladığı 30 x 

30cm boyutlarındaki dam örtüsü kağıt malzemesinin yaşama yüzdesi 

üzerinde etkili olmadığını gözlemiştir. 
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Moulopoulos (1947), ise l-1.5cm kalınlığındaki iğne yaprak örtü 

tabakasının, toprağın 5 -20 cm derinliğindeki sıcaklığı yüzeye göre 3-6 

derece yüksek tuttuğunu bildirmektedir. Örtü tabakasının 4cm olması 

durumunda, tam tersine yüzeye göre 8 derece daha düşük sıcaklıklar 

ölçüldüğü bildirilmektedir. 

Bu çalışma ile malçlamamn fidan yaşama yüzdesi ve gelişmesine 

etkisi araştırılmıştır. Malçlamamn fidan çevresinde odanınayı ve 

kaymaklanmayı önlemediği ve topraktaki su kaybım azaltınadığı ve 

dolayısıyla fidan yaşama yüzdesini ve büyürneyi etkilemediği sıfır 

varsayımları test edilmiştir. 
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. 2. MATERYAL ve YÖNTEM 

2.1. Sedir 

2.1:1 DenemeAlanlarının Tanıtımı 

Sedir deneme alanı Antalya, Elmalı-Kızıica ağaçlandırma projesi 

uygulama alanıiçerisinde yer almaktadır .. 

Denemenin yer aldığı yörede, karasal iklim tipi ile Akdeniz iklim 

tipinin kesiştiği yüksek dağ iklimi olarak tanımlanan iklim hüküm 

sürmektedir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk, çoğunlukla kar 

yağışlıdır. İklim koşulları, yüksek ışık yoğunluğu, az bulutlanma ve 

büyük ısı düşmeleri ile tanınır. Yağışlar daha çok kışın kar şeklinde olur. 

Yılın 4-5 ayı hiç yağışın düşmediği görülür. Deneme alanı için Elmalı 

Meteoroloji istasyonundan elde edilen değerler kullanılarak Erinç' e göre 

(1965) yağış etkinliği değeri bulunmuştur (Im=28.5). Bulunan bu değer, 

Erinç'in indisine göre (23 < Im < 40), yarı nemli iklim tipi ve park 

görünümlü kurak ormanlar veya kurak mıntıka ormanları şeklinde bitki 

örtüsünü tanımlamaktadır. Ancak burada gözden kaçırılınaması gereken 

nokta, yıl içinde yağışın dağılımıdır. Nitekim, Erinç'in (1965) yağış 

etkiııliği tablosuna göre, Mayıs ayı sonlarından başlayarak Eylül ayına 

kadar süren "tam kurak" kapsamında yer alan dönemin ağaçlandırma 

çalışmalarının başarısında ne denli kısıtlayıcı bir etken olduğu 

bilinmektedir. 

Deneme alanında ortalama yükseklik 1200 m dir. Anakaya 

kalker, toprak türü kahverengi orman toprağıdır. Toprakta mutlak derinlik 

60 cm, fizyolojik derinlik 100-120 cm kadardır. Toprak tipi kumlu balçık 

ve balçıktır. Deneme alanı, Güney-Güneybatı bakıda yer almaktadır. 
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2.1.2 Yapılan İşlemler 

Ağaçtandırma alaronda bulunan 5-15 cm çaplarında ve boyları 

1,5-2.0 m olan diri örtü, 180- 230 Beygir gücünde paletli traktörler ile, 

ağır hizmet örtü tarağı kullanılarak kök ve gövdeleri ile birlikte 

temizlenip, 25- 30 m aralıklarla şeritler halinde tesviye eğrilerine paralel 

olarak yığılmıştır. Deneme alanlarında toprak işleme 1993 yılı Ekim

Kasım aylarında traktöre takılı üçlü riperler kullanılarak ve 60 - 80 cm 

derinlikte, tesviye eğrilerine paralel olarak ve tam alanda yapılmıştır. 

1994 yılı Mart ayında 2+0 çıplak köklü fidanlar kpllamlarak 

dikimler yapılmıştır. Fidanların kök boğazı çevresi 50x50cm ve 70x70cm 

boyutlarında iki büyüklükte siyah plastik ile örtülmüştür. Kontrol 

parsellerinde ise ot alma ve çapalama uygulanmıştır. Toplam üç işlem (iki 

ayrı boyuttaki plastik ve kontrol) yedi blokta yinelenmiştir. Her bir 

parselde denemenin kuruluşunda 4x4=16 fidan dikilmiştir. Kontrol 

pa.rsellerinde üç yıl boyunca ot a.lma ve çapalama işlemi yapılmıştır. 

2.2. Kmlçam 

2.2.1 Deneme Alanının Tanıtımı 

Kızılçam . denemesi Antalya Asar serisi içerisinde Asar 

ağaçlandırma proje uygulamaalam içerisinde yer almaktadır. 

Deneme alaruna en yakın meteoroloji istasyonu olan 51 m rakımlı 

Antalya istasyonunun verileri kullanılarak Erinç'in "Yağış· etkinliği 

indisi" formülüne göre yağış etkinliği elde ,edilmiştir (Im = 46.1 }. 

Bulunan yağış etkinliği değeri Erinç'in yağış etkinliği indisine göre, 

deneme alanının iklim tipi nemli, vejetasyon tipi "Nemli mıntıka 

Ormanları" grubuna girmektedir. Ancak yağışın ayiara göre dağılışı 

düzensiz olduğundan yaz aylarında su açığı görülür. Bölge mayıs-eylül 

ayları arası kurak ve tam kurak iklim tipi içinde kabul edilen Im< 15 

7 



değerleri içerisinde kalmaktadır. Genel olarak nisbi nemin yüksek oluşu 

ağaçlandırma başarısını olumlu etkileyen bir faktördür. 

Bölgenin jeolojik yapısı tersiyer yaşlı travertenlerden 

oluşmaktadır. Ana kaya tortul karakterli yumuşak kalkerlerden olup, 

toprak tipi terra-rosadır. Toprak derinliği 31-60 cm dir. Ancak anakaya 

yumuşak kalker olduğundan, alt toprağın riperle yırtılmasından dolayı 

mutlak derinlik 70-80 santimetreye yükselmekte ve fizyolojik derinlik 

anakayanın parçalı yapısı nedeniyle daha da artmaktadır. Deneme 

alanının ortalama yüksekliği 250 metredir. Toprak türü killi balçık ve 

yüzeydeki taşlılık% 50 den fazladır. 

2.2.2 Yapılan İşlemler 

Paletli traktörlere önden monte edilen ağır hizmet örtü temizleme 

tarağı ile diri örtü kökleriyle birlikte temizlenip 36-42 m aralıklı, tesviye 

eğrilerine paralel olarak yığılmıştır. Paletli traktörlere arkadan takılı üçlü 

riper kullanılarak 1993 yılının sonbaharında toprak işleme yapılmıştır. 

Denemede yedi yinelemeli rastlantı blokları deseni uygulanmıştır. 

işlemlerin uygulandığı bir parselde 4x4=ı6 fıdan yer almıştır. Antalya 

Zeytinköy fıdanlığından sağlanan ı +O Çıplak köklü kızılçam fıdanları 

1994 yılı şubat ayında dikilmiştir. Dikimlerde 3 x 2 m aralık mesafe 

uygulanmıştır. Deneme alanında 50x50cm ve 70x70cm boyutlarında iki 

büyüklükte malç malzemesi ile kontrol olmak üzere üç işlem test 

edilmiştir. 

Deneme alanında 29 Nisan ı 994 tarihinde fıdanların kök boğazı 

çevresindeki toprak yüzeyi 50x50 cm ve 70x70 cm siyah plastik ile 

örtülmüş, rüzgar ve yağmur etkisiyle plastik malzemenin hareketini 

engellemek için üzerine birkaç kürek toprak atılmıştır. Kontrol 

parsellerinde büyüme mevsimi boyunca bir kez ot alma ve çapalama 

8 



işlemi yapılmıştır. Kontrol parsellerinde ot alma ve çapa üç yıl boyunca 

devam etmiştir. 

2.3 Verilerin Toplanması ve İstatistikAnalizler 

Kızılçam ve Sedir deneme alanlarında malçlama uygulamasının 

hemen arkasından fidanların boyları ölçülmüştür. İlk yılın vejetasyon 

dönemi sonunda (1994), fidan sayımları ve boy ölçmeleri yapılmıştır. 

Deneme fidanları son kez dört yaşmda iken 1997 yılı sonunda sayılmış ve 

boy ölçmeleri yapılmıştır. Deneme alanlarından elde edilen veriler, SAS 

istatistik programı kullanılarak değerlendirilmiştir (SAS/Stat 1990). 
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3. BULGULAR ve TARTIŞMA 

3.1 Fidan Yaşama Yüzdesi 

Uygulanan işlemler arasında kızılçam ve sedir fıdanlarının 

yaşama yüzdesi bakımından istatistik olarak bir farklılık olup olmadığını 

ortaya koymak amacıyla varyans analizleri yapılmıştır. Varyans analiz 

sonuçları kızılçam için Çizelge l(a) da, sedir için Çizelge l (b) de 

verilmiştir. Varyans analiz sonuçlarına göre malçlaınamn kızılçam ve 

sedirde fidanların yaşama yüzdesi üzerinde istatistik açıdan anlamlı 

herhangi bir etkisi bulunamamıştır. 

Çizelge 1. Fidan yaşama yüzdesine ilişkin varyans analizi sonuçları 

a) Kızılçam 

Varyasyon Serbestlik Kareler Kareler 
F 

Kaynağı derecesi Toplamı Ortalaması 

Yineleme 6 0.20968 0.03494 1.83 NS 

İşlem 2 0.01744 0.00872 0.46 NS 

Hata 12 0.22870 0.01905 

b) Sedir 

Varyasyon Serbestlik Kareler Kareler 
F 

Kaynağı derecesi Toplamı Ortalaması 

Yineleme 6 0.04614 0.00769 0.33 NS 

İşlem 2 0.00174 0.00087 Q.86 NS 

Hata 12 0.07069 0.00589 
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3.2 Boy Büyümesi 

Malçlamanın boy büyümesi üzerinde etkili olup olmadığını 

ortaya koymak üzere varyans analizleri yapılmıştır. Varyans analizi 

sonuçları kızılçam için Çizelge 2-a'da, sedir için Çizelge 2-b' de 

verilmiştir. Kızılçam ve sedir fidanlan çevresinin plastik malzeme ile 
! 

örtülmesinin (malçlamanın) boy büyümesi üzerinde anlamlı bir etkisi 

bulunmamıştır. Diğer bir deyişle kontrol fidaniarına göre, malçlama ile 

fidanların boy büyümesi önemli düzeyde artmamıştır. 

Çizelge 2. Boy büyümesine ilişkin varyans analizi sonuçları 

a) Kızılçam 

Varyasyon Serbestlik Kareler Kareler 
F 

Kaynağı derecesi Toplamı Ortalaması 

Yineleme 6 6626.3 1104.37 1.51 NS 

İşlem 2 677.5 338.74 0.46 NS 

Hata 12 159646.3 728.97 

b) Sedir 

Varyasyon Serbestlik Kareler Kareler 
F 

Kaynağı derecesi Toplamı Ortalaması 

Yineleme 6 8516.70 1419.45 4.19 NS 

İşlem 2 141.00 70.50 0.21 NS 

Hata 12 89186.70 339.11 
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Ağaçtandırma çalışmalarında malçlamanın özellikle yaz 

aylarında görülen kuraklığın olumsuz etkilerini azalttığı, odanınayı 

önleyerek fıdanları onların rekabetinden kurtardığı ve böylece yaşama 

yüzdesini arttırdığı ve boy büyümesini belirgin bir şekilde arttırdığı 

şeklindeki varsayımlar veya beklentiler gerçekleşmemiştir. Malç 

malzemesi olarak kullanılan siyah plastik malzemenin toprağın su 

ekonomisi üzerinde olumlu yönde etkisi bulunmamıştır. 

Malçlama ile kontrol fıdanları arasında, gerek yaşama yüzdesi 

gerekse boy büyümesi bakımından bir farklılık bulunmamasının bir 

nedeni, ağaçlandırmalarda yürütülen standart bir uygulama olarak ot 

alma çapa işlemlerinin denememizde kontrol parsellerinde de 

uygulanması olabilir. Bunun sonucunda kontrol parsellerinden bitkilerin 

uzaklaştırılması ile rekabet ortadan kaldırılmış olmaktadır. Diğer taraftan 

yapılmış olan makineli diri örtü temizliği ve derin toprak işleme sonucu 

ve iklime bağlı olarak, otlanma oldukça sınırlı olmuştur. Deneme 

alanlarında yapılan periyodik gözlemlerde gerçek anlamda bir otlanmanın 

gözlenınediği belirlenmiştir. Deneme alanında ikinci yıl ot alma ve çapa 

işlemi ile uzaklaştırılan bitkilerin dışındakilerin önemli çoğunluğu kurak 

dönemin başlaması ile kendiliğinden uzaklaşmışlardır. Sonuç olarak 

deneme alanlarında beklenen düzeyde otlanmanın olmaması ve ikinci yıl 

gelen yabani bitkilerin çapa işlemi ile uzaklaştırılması, malçalamanın 

beklenen farklılıklarının ortaya çıkmasını önlemiş olabilir. 

Değişik yöntem ve malzemeler kullanılarak yapılan malçlamanın, 

uygulamanın yapıldığı alan koşullarına, fıdan türlerine, fıdanların yaş ve 

fiziksel büyüklüklerine, dikim mevsimine ve doğal olarak iklim verilerine 

bağlı olarak çok farklı sonuçlar verdiği bilinmektedir (Le Barron et al. 

1938, McQuilkin 1946, Van Nierop and White 1958, Davies 1987). Bu 

çalışmada elde edilen sonuçlar ancak Akdeniz bölgesi koşullarında 

geçerlidir ve elde edilen sonuçlar uygulanan işlemler göz önünde 

tutularak değerlendirilmelidir. 
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Malçlamanın en önemli etkisi, özellikle sonbahar dikimlerinden 

sonra ortaya çıkan don atmasına bağlı fıdan kayıplarını azaltmasıdır 

(McQuilkin ı946, Van Nierop and White ı958). Ancak kullanılan malç 

malzemesinin bu çalışmada etkili olup olmadığı gözlenmemiştir. 

Kızılçam deneme alanlarının alındığı Antalya-Asar bölgesinde don 

atması çok nadir görülen bir sorundur. Denemenin gözlendiği yıllar 

boyunca da don atma sorunu yaşanmamıştır. Sedir deneme alanlarında 

don atma sorunu zaman zaman yaşanabilmektedir. Ancak bu çalışma için 

sedir fıdanları ilkbahar mevsiminde dikilmiş ve dikimi takip eden yıl 

hava koşulları uygun gitmiştir ve herhangi bir geç don sorunu 

yaşanmamıştır ... 

Denemelerin kurulduğu her iki alanda da ı 80-230 beygir 

gücünde paletli traktörler kullanılarak. diri örtü temizliği ve ·üçlü riperler 

takılarak 60-80 cm derinlikte tam alanda toprak işlemesi yapılmıştır. 

Bilindiği gibi bu denli yoğun işleme, toprağın su tutma kapasitesini 

artırdığı gibi ilk yıllarda ot yoğunluğunu da son derece 

sınırlandırmaktadır ki deneme alanlarında·bu durum gözlenmiştir. 

Çeşitli yayınlarda, (Moulopoulos ı 94 7) belirli kalınlığın 

sağlanamadığı malçlama uygulamalarında toprak altı sıcaklığının daha 

da artmış olduğu ileri sürülmüştür. Bu denemede kullanılan siyah 

polietilenin böyle bir etki yaratmış olup olmadığı, yaratmış ise artan bu 

sıcaklığın ne gibi sonuçlar doğurduğu da test edilememiştir. 

13 



4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Antalya yöresinde iki asal ağaç türü olan sedir ve ktzılçam ile 

yapılan ağaçtandırma uygulamalarında, uzun süren kurak dönemin 

olumsuz etkilerini azaltarak, 'dikilen fidanların yaşama· yüzdesi ve boy 

büyümesini artırmak için, bilinen bir yöntem olan malçlamanın yöre 

koşullarındaki etkilerini ortaya koymak amacıyla bu araştırma 

yapılmıştır. 
. . 

Genel olarak kalker kökenli, kahve rengi orman toprağı grubuna 

giren, kumlu balçık ve balçık toprak tipi . üzerinde, makine li diri örtü 

temizliği ve riperle derin toprak işlemesi yapılmış ve ilk balıarda 2 + O 

sedir fıdanları kullanılarak dikim yapılmış alanlarda, ot alma ve çapalama 

işlemi ile, siyah plastik kullanılarak yapılacak malçlamanın fidan yaşama 

yüzdesi ve boy büyümesi üzerindeki etkileri arasında fark yoktur. 

Traverten arazi üzerinde oluşmuş· terra-rosa. grubunda killi balçık 

topraklarda, makineli diri örtü temizliği ve riperle derin toprak işlemesi 

yapılmış ve ilk balıarda 1 + O kızılçam · fıdanları dikilmiş alanlarda, ot 

alma ve çapalama işlemi ile, siyah plastik kullanılarak yapılacak 

malçlamanın fıdan yaşama yüzdesi ve boy büyümesi üzerindeki etkileri 

arasında fark bulunmamıştır. 

Tanımlanan koşullar dışmda kalan yetişme ortamlarında ve farklı 

tekniklerin kullanımı ile yapılacak malçlama uygulamalarının değişik 

etkiler yaratabileceği gözden uzak tutulmamalıdır. Malçlama, yoğun 

otlanmanın yaşandığı ve/veya yağışın düzenli olduğu bölgelerde çapa ve 

ot almaya göre fıdan yaşama ve boy büyümesini önemli düzeyde olumlu 

etkileyebilir. Bu tip bölgelerde malçlama işleminin etkili olup olmadığını 

test etmek üzere denemeler kurulmalıdır. 
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