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öz
Burdur çevresindeki mamlı yamaçlar üzerinde dozerle açılan seki
teraslar ile kazma ile yapılan çalı takviyeli gradoni teraslar karşılaştırılmıştır.
Kızılçam, karaçam ve sedir fıdanları arasında tutma başarısı bakımından önemli
bir üırk görülmemiştir. Seki teraslarda 6 yıllık ortalama boy büyümesi kızılçam
(39.0cm) ve sedirde (344cm) karaçama (21.9cm) nazaran daha hızlıdır. Gradoni
teraslarda da kızılçam (34.6cm) ve sedir (31.9cm) karaçarndan (l4.3cm) daha
iyi perfom1ans göstermiştir. Analiz sonuçlarından, kızılçam ve karaçamın seki
üzerinde gradoniden daha iyi boylandığı, sedirin boy büyümesinin teras
tiplerinden etkilemnediği anlaşılmıştır. Seki terasın dolgu yamacına dikilen
yalancı akasyaların% 91 i tutmuş ve ortalama boy 89.1 cın'ye ulaşmıştır.
Sekilerin dozerle inşaatına ait standart süre 1.54 Dozer Gün 1ha, kazma
ilc çalı takviyeli gradoni yapılınası için gereken süre ise 73.5 İşçi Gün 1ha olarak
saptanmıştır. İlkbaharda kaydedilen erosif gücü yüksek sağanak yağmurların her
iki teras tipinde de oyuntu ve :yüzey erozyonuna sebep olduğu gözlem11İştir.

ABSTRACT
Bench and gradine terraces built on the continental neojen mar! near
Burdur \vere compared in terms of erosion controL survival rate and height
growth of seedlings and standart time spent in terrace construction. Differences in
survival percent betwecn Pinus hrutia, Pinus nigra and Cedrus libani were
found statistically insignifıcant for both terrace types. The ınean heights of 6-year
old Fhrutia (39.0cm) and C.lihani (34.4cın) seedlings were determined to be
significantly higher than P. nigra(21.9) grown on the bench. Also, P.hrutia
(34.6) and C.lihani (31.9cm) grew signifıcantly faster than P.nigra (14.3cm) on
the gradinc. Analyses of t -test applied to the seedling height data revealed that
P.hrutia and P.nigra grew faster on the bench than on the gradine, while terrace
t yp es had no effect on the height of C li hani. 91% of the black locust seedlings
survived and attainedan avarage heigth of 89.1 cm.
The standart times for the construction of bench by the use of angiedozer and the manual construction of gradine were detennined to be 1.54
Anglcdozer Day 1ha and 73.::.. Man Day 1 ha, respectively. Rili and gully erosion
occured on both terrace types follü\ving heavy showers recorded in the springs.
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ı. GİRİŞ

Burdur Gölünün doğu ve güney-doğusundaki geniş alanları
kaplayan karasal neojen çökelleri marn, kil ve kum tabakalarından oluşan
fliş yapıya sahiptir. Sığ sularda çökelen bu anamateryal gevşek yapılı olup
erozyona çok hassastır. Halen su ve rüzgar gücüyle toprak taşınması
sürmektedir. Özellikle, ormanların tahribi ve aşırı otlatmadan dolayı bitki
örtüsünün yok edildiği çıplak ve dik yamaçlarda yüzeysel erozyon, oyuntu
erozyonu ve yer yer tabaka erozyonu devam etmektedir. Bu durumdan
Burdur kenti zarar görmekte ve Burdur Gölü hızla dolmaktadır.
Burdur Valiliği ve Belediyesinin 1958 yılında konu ile ilgili
başvurusu üzerine 1964 yılında Burdur Toprak Muhafaza ve Mera Islahı
Grup Müdürlüğü kurulmuş, fiziksel ve kültürel önlemlerin alınmasına
başlanmıştır. Yamaç arazide teraslama, örme çit, ağaçlandırma ve otsu
bitki yetiştirilmesi gibi çalışmalar yapılırken, dere ve oyuntuların tahkimi
için küçük barajlar, eşik ve bentler inşa edilmiştir. Diğer kamu
kuruluşlarının da aym yörede faaliyetleri olmuştur.
Toprak erozyonunu önlemeye yönelik çalışmalar, olumsuz
ekolojik ve edafık koşullar ve parasal sorunlardan dolayı hem uzun bir
zaman almış ve hem de tam bir başanya ulaşamamıştır. Bir yandan mevcut
çalışmalar sürdürülürken, diğer yandan daha etkili, süratli ve ucuz toprak
işleme yöntemleri ve farklı bitki türleri denenmiştir.
Yörede görev yapan uygulamadaki meslektaşların önerisi
üzerine makinalı seki teras yapılmasına ilişkin bu araştırma projesi 1989
çalışma
programına
alınmıştır.
Bu araştırınamu amacı, Burdur
çevresindeki meyilli çıplak marn yamaçlan üzerinde D85 Komatsu angledozerle açılan 4 metre enindeki seki teras inşaatına ilişkin zaman etüdü
yapmak, bu terasiara dikilen karaçam, kızılçam ve sedir fıdanlarımn tutma
ve büyüme durumlarılll saptamak, seki terasların erozyonu önlemede
gösterdiği yararlı ve eksik taraftarım ortaya koymak ve aynı koşullarda
inşa edilen takviyeli gradoni teraslada karşılaştırmaktır. Geniş sahalarda
seki uygulamasına başlamadan önce bu araştırmanın yapılması gereği
ortaya çıkmış ve uygulamadaki meslektaşların önerisiyle denemelere
başianını ştır.
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2. LİTERA TÜR ÖZETİ
Burdur Gölü havzasında görülen hızlı erozyonun kontrol altına
için önce yörenin toprak ve diğer ekolojik koşullarının
araştırılması gerekmiştir. Bu yöndeki ilk çalışmaları Büyükyıldırım (1964)
başlatmış ve tüm olumsuzluklara karşın havzanın birçok yerinde
alınması

ağaçlandırma çalışmalarının başarılı olacağını öngörmüştür. İlk araştırma

denemeleri ise Solak ( 1968) tarafından 2 hektarlık bir sahada kurulmuştur.
Toplam 17 deneme parselinde 13 ot, 4 ağaçcık ve 15 ağaç türünün
denendiği bu araştırma, tüm havzayı temsil etmediği.. ve yinelemesiz
olduğu gerekçeleriyle durdurulmuştur. Bu kez Büyükyıldırım (1968) iki
yinelemeli rasiantı blokları deneme deseni kullanarak ikİsi kuzey bakılı
olmak üzere toplam 4 yerde yeni bir araştırma yapmıştır. Çeşitli toprak
işlemesi, ekim ve dikim yöntemlerini de kapsayan bu çalışmanın ara
raporunda sedir, karaçam ve kızılçam dikimlerinden iyi sonuçlar alınacağı
;
umulmuştur.
·\
Erozyon kontroluna yönelik uygulamalar sürdürülürken yörenin
daha ayrıntılı ve kapsamlı olarak incelenmesi gayretleri de devam etmiştir.
Örneğin, jeomorfolojik oluşum ve sedimentasyon durumu Atalay (1977)
tarafından etüd edilmiştir. Daha sonra tüm Göller Bölgesi ve özellikle
Burdur Gölü havzasındaki sedimentasyanun yaygınlığı ve erozyon
sorunlarının ele alındığı en kapsamlı ve ayrıntılı araştırmalar Göreelioğlu
(1982) tarafından üstlenilmiştir. Hızal ve Şengönül (1987) ise 3 ayrı yer
için 1963, 1971 ve 1981 yıllarında çekilen hava fotoğrafları üzerinde
toprak koruma çalışmalarının başarı durumunu kuvarterner, eosenoligosen ve neojen formasyonlarını kapsayacak biçimde değerlendirmiş ve
bazı önerilerde bulunmuştur.
Burdur' da görev yapan. uygulamacı meslektaşların toprak
koruma projelerine ilişkin ihale dosyalarını hazırlarken insan f,TÜCÜ ile
yapılan bazı işlere ait zaman etüdü ve birim fiyatlarına gereksinim
duymaları üzerine Y eşilkaya, Koç ve Cengiz ( 1991) bu konuda
araştırmalar yapmıştır. Yöreden temin edilen Kermes Meşesi dallarının
teras dayanınıklılığını arttırmak için çalı takviyeli gradoni teras inşaatında
kullanılması yöntemi Yeşilkaya ve Cengiz ( 1989) tarafından bir makale ile
meslek kamuoyuna tanıtılmıştır.
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3. MATERYAL VE YÖNTEM
3.1. Deneme

Sahasının Tanıtımı

3.1.1. Mevki
Deneme alanı Burdur Gölü havzası sınırları içerisindeki
Suludere küçük havzasındadır. Coğrafi koordinatları 37° 36' Kuzey ve 30°
1O' Doğu olup, Burdur il merkezinin yaklaşık 12 km Güney-Batısına
düşmektedir. Bakısı kuzey, denizden yüksekliği 950 metredir (Harita 1).
Harita 1: Denerne Alanının Konumu.
M ap 1: Locatio n of the Experimentô.l Site.
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3.1.2. Jeoloji ve Rölyef
Deneme
Tabakalar

marnlı

alanı

neojen çökelleriyle kaplıdır. Fasiyesi karasaldır.
olup yatay konumludur. Gerek tekstür ve gerekse

ll

istiflenme

bakımından farklı

katmanlar münavebeli olarak birbiri üzerine
sıralanmıştır. Yatay tabakatanma ağaç yetiştirme açısından olumsuz bir
özelliktir; köklerin derinliğine gelişmesini engelleyici mahiyettedir.
Neojen marnı erozyona karşı dayanıksızdır. Erozif kuwetlerle
çok kolay çözünür ve taşınır. FAO' nun benimsediği bir sınıflamaya göre
erozyona dayanıklılık göstergesi O. 1-0.2 olup en düşük düzeydedir
(Görcelioğlu, 1982). Bunun nedeni çökelmenin sığ sularda meydana
gelmiş olmasıdır.

Burdur Gölünün bulunduğu alan Ter siyer sonunda meydana
gelen faylanma ve tektonik hareketler esnasında çökmüştür. Pliosende bir
yandan aşınma ve birikme devam ederken, diğer taraftan yeni
faylanmalarla taraçalar oluşmuştur. Pleistosende yaşanan fluvial (yağışlı)
dönemlerde akarsu yataklarındaki aşınmalar geriye doğru gelişerek neojen
depolarını yarmış
ve jeolojik erozyon (normal erozyon) sürat
kazanmıştır. Taşıntı konilerinin birikmesiyle havzanın bugünkü şeklini
alması Ku varternerde tamamlanmıştır. Yatay tabakatanma dik meyilli
yamaçların oluşmasına yolaçmıştır. Deneme alanında meyil % 40-60 dır.

3.1.3. Toprak:
Marnlı materyal ısınma ve soğuma, ısianma ve kuruma olaylarının
birbirini izlemesi sonucu kolayca ufalanmakta ve üstte ince bir malzeme
örtüsü oluşmaktadır. Bu örtü daha sonra su ve rüzgar tarafından taşındığı
zaman anakaya tekrar açığa çıkmaktadır. Böylece, doğal bitki örtüsünün
bulunmadığı yerlerde, toprak derinliği ve profil gelişimi görülmemektedir.
Deneme alanından alınan örneklerin analizi, toprağın ağır bünyeli (killi),
orta derecede cıJkalen (pH=7.8 -8.4), tuzsuz (%0.032-0. 160), çok kireçli
(%44-5 1), fosfor bakımından fakir (1.23-1.65 kg/dek), organik madde
içeriği çok az (%0 63-0.69) ve potasyum miktarının iyi (67-150 kg/dek)
olduğunu göstermiştir. Taşlılık oranı sıfırdır. Bu özellikleriyle deneme
alanı, neojen göl depolarındaki anamateryalin etkili olduğu killi-kireçli
topraklar sınıfına girmektedir (Atalay, 1989).
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3.1.4. Arazi

Kullanımı

ve Erozyon Durumu:

Son buzul çağının tamamlanmasından sonra, Holosende,
Burdur Gölü havzası doğal vejetasyon ile kaplanmış olmalıdır. Önce avcı
toplayıcı insan toplulukları yaşamış, Neolitik (Cilalı Taş Devri) dönemde
hayvanların ehlileştirilmesi ve tarıma geçiş başlamıştır. Günümüzden
yaklaşık 8000 yıl öncesine ait Hacılar neolitik kazı alanı, deneme
alanından sadece birkaç km mesafededir. Kazı sonuçları buradaki yapılar
arasında bir tahıl ambarının bulunduğunu , çakmak taşından orakların
kullanıldığını
ve kuru tarımın yaygın olduğunu göstermektedir
(Mellaart, 1988). Ayrıca, yörede zengin bir yaban hayatı mevcut olup
bunların tasvirleri neolitik sanata yansımıştır. Birçok hayvan türünün
evcilleştirilmesi bu dönemde gerçekleşmiştir. Brice (1955 ve 1964),
Anadolunun ilk tarihi dönemlerinde tarımsal faaliyetlerin dengeli olarak
yürütüldüğünü, Helenistİk dönemde kentleşmenin hızlandığını ve tarımsal
üretimin tüm imparatorluk ihtiyaçlarını karşılamayı hedef aldığı için toprak
erozyonunda ilk artışın yaşandığını bildirmektedir. Erozyon miktarında
kaydedilen ikinci yükseliş ise Cumhuriyet dönemine rastlamaktadır.
Ormanların tahribi ve aşırı otlatma gibi insan faaliyetlerinden kaynaklanan
hızlandırılmış erozyon, Burdur Gölüne taşınan materyali arttırmış ve
oluşan deltalar verimli tarım alanları olarak kullanılmıştır. Nitekim,
göllerin geçici jeomorfolojik oluşumlar olduğu ve zamanla yerlerini
turbalık ve ovalara terkettikleri bilinmektedir.
3.1.5. İklim
Burdur ve çevresinin iklimi DB'2sb3 sembolüyle gösterilen yarı
kurak iklim tipine girmektedir. Ana özellikleri itibariyle mezotermal, su
fazlası kışa rastlayan ve fazla olmayan, karasal iklim koşullarından çok
deniz iklimine daha yakın bir karakter taşımaktadır (Görcelioğlu, 1982).
Gerek ağaçlandırmalann başarısı ve gerekse toprak erozyonu ve terasların
dayanıklılığı açısından önemli görülen bazı iklim unsurları aşağıda
incelenmiştir.
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3.1.5.1. Hidrolojik Özellikler
Burdur yöresi

yılda

ortalama 423mm

yağış

almakta ve bunun.
çoğu yağmur şeklinde düşmektedir. Yağışların mevsimlere göre dağılışı
düzensizdir. En yüksek ve en düşük aylık oıtalarna yağış, sırasıyla 66.2mm
ile aralık ayına ve 6.6mm ile ağustosa rastlamaktadır. Thornthwaite
yöntemine göre düzenlenen su bilançosu diyagramı Şekil 1'de verilmiştir.
Ocak-Mart dönemindeki 94. 9mm'lik su fazlasına karşılık, Haziran-Ekim
döneminde 462.3mm'lik bir su noksanı görülmektedir. Bu durum, yörede
sürdürülen ağaçlandırma gayretlerinin başarısını sınırlayıcı bir özelliktir.
Yağış etkinliği indisi Im= -24.4 (yan-kurak) olarak saptanmıştır.

Şekil 1: Burdur'un Su Bilançosu.
Figu.re 1: \;\ia.ter Bô.kt.nce ô.t Burdur.
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Toprak erozyonu açısından münferİt yağışların frekans ve
büyüklükleri aylık veya yıllık ortalama değerlerden daha önemlidir.
Tehlikeli ve zararlı yağışlar kısa süreli ve büyük miktarlı sağanaklar
şeklinde düşmekte ve çoğunlukla ilkbalıara rastlamaktadır (Y eşilkaya, Koç
ve Cengiz, 1991 ). Bugüne dek Burdur' da kaydedilen maksimum günlük
yağış 6lmm dir. Bir yılda 25-30 ının'lik bir yağışın kaydedilme olasılığı
0.8 gün, 30-35 mm' lik yağışın 0.3 gün, 35-40 ının'lik yağışın 0.3 gün,
40-45 ının'lik yağışın 0.3 gün ve 45-50 mm' lik yağışın O. ı gündür. 5 yıllık
frekansa sahip günlük maksimum yağış miktarı 44 mm, ı O yıllık frekans
için ise 5ı mm' dir (DMİ GM, ı984). Bu yağışların erosif gücü yüksek
olup, yeni oyuntuların açılmasına ve eskilerin daha fazla gelişmesine sebep
olurlar.
ı 990- ı 994 Araştırma dönemi esnasında Burdur Meteoroloji
İstasyonunda kaydedilen aylık aktuel yağışlar Çizelge ı' de verilmiştir.
Burada görüldüğü gibi ı990, 1992 ve I 993 yıllarında ortalamanın altında,
1991 ve 1994 yıllarında ise ortalamanın üstünde yağış düşmüştür.
Araştırma döneminin
ortalaması 374.9 mm olup,
uzun dönem
ortalamasının çok altındadır. Bu döneme ait tehlikeli sağnaklar ı9.7.ı991
tarihinde 38.3 mm, 20.7.ı991 tarihinde 41.6 mm, 10.5.1993 tarihinde
30.3 mm, ı9.5.1993 tarihinde 42.1 mm ve ı7.11.1993 tarihinde 31.2 mm
olarak ölçülmüştür.
Deneme alanında toprağın infiltrasyon kapasitesine ilişkin
herhangi bir ölçüm yapılmamasına karşın, ağır bünye ve yatay
tabakalaşmadan dolayı yağış sularının kısa sürede yüzeysel akışa geçtiği ve
bundan dolayı erozyona çok müsait koşulların mevcut olduğu
gözlemlenmiştir.

3.1.5.2.

Sıcaklık

Burdur' da yıllık ortalama hava sıcaklığı 13 Co dir. Kışlar soğuk,
ilkbahar serin, yazlar sıcak ve sonbahar ılık geçer. Aylık sıcaklık
ortalaması 24.7 co ile temmuzcia en büyük,
2,4 co ile ocakta en
küçüktür. Bugüne kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık 39.6 C0 , en
düşük -16.7 C" olmuştur. Bir yılda sıcaklığın O co nin altına düştüğü gün
sayısı 53.6 dır (DMİGM,ı984). Temmuz ve ağustos ayları, sıcak ve
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kuraklığın

birlikte etkili
oluştuğu bir dönemdir.

olduğu

ve rüzgar erozyonu için uygun

koşulların

Çizelge 1: Araştırma Döneminin Aktüel Yağışları (mm).
Tab le 1: Actual Precipitation Recorded During The Experimental Period (mm)
AYLAR
Ocak (Jan)
Şubat ( Feb)
Mart ( March )
Nisan ( Apr)
Mayıs ( May)
Haziran ( June )
Temmuz (July)
Ağus ( Aug)
Eylül ( Sep)
Ekim ( Oct)
Kasım ( Nov)
Aralık ( Dec)
Toplam ( Sum )

1990
8.2
27.2
7.9
39.5
31.7
49.5
7.5
1.5
16.2
15.1
15.6
82.2
302.1

1991
28.1
24.9
14.3
85.3
68.2
8.2
90.0
5.9
10.8
42.3
9.5
76.2
463.7

1992
0.0
14.7
45.3
25.3
24.0
53.7
26.3
1.9
0.0
3.3
31.7
54.7
280.9

1993
37.9
'
23.4
42.4
37.2
134.6
10.8
0.6
4.3
0.0
1.7
61.1
23.4
377.4

1994
57.6
28.3
80.7
31.7
39.7
21.5
28.3
1.8
0.3
69.4
49.2
42.1
450.6

3.1.5.3. Rüzgar
yörede toprak erozyonu yalnız su
vasıtasıyla değil, aynı zamanda, az da olsa, rüzgar tarafından da meydana
geldiği için kaydedilen rüzgarların hızı, yönü ve frekansları hakkında
yeterli bilgiye gereksinim vardır. Burdur' da günlük ortalama rüzgar hızı
2..1 ınisaniye olup, 3.0 m/sn ile mart ayında en büyük aylık ortalama
değere ulaşır. Yörede en hızlı rüzgar kayıtları şubat ve mayıs için
güneyden 26.9 m/sn olarak elde edilmiştir. Bir yılda fırtınalı gün sayısı
ortalama 12.7 dir. Yaz mevsiminde aylık ortalama hız 1. 6 m/sn olarak
saptanmıştır (Y eşilkaya, Koç ve Cengiz, 1991 ). Burdur' da esen
rüzgarların frekans gülü Şekil 2' de görülmektedir. Güney-güneydoğu
Deneme

alanının bulunduğu
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yönü %20.5 ile en yüksek frekansasahip olup bunu %12.6 ile
ve %11.8 ile kuzeydoğu yönleri izlemektedir (DMİGM,1974).

güneydoğu

Şekil2:

Burdur'un Rüzgar Frekans Gülü (%)
Figure 2: Wind Frequency Chart ofBurdur (%)
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3.1.5.4.

Bağıl

-- _l

Nem

Burdur' da aylık ortalama bağıl nem % 78 ile aralik ayında en
yüksek, % 36 ile ağustosta en düşüktür. Kaydedilen en düşük mutlak
değerler ağustoscia % O, aralıkla% 20 olmuştur. Genel oalarak saat 14
00' de yapılan bağıl nem ölçümleri günün en düşük değerlerini vermektedir
(DMİGM, 1974). Bu durum bitki büyümesi açısından olumsuz bir
özelliktir.
3.1.6. Doğal Bitki Örtüsü

Burdur Gölü havzası "Akdeniz ardı" yetişme ortamına dahil
olduğundan doğal bitki örtüsü maki (Kermes meşesi) ve orman (kızılçam
ve karaçam) topluluklarından oluşur. Ancak, deneme alanının bulunduğu
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büyük bir saha tahribat ve aşın otlatma sonucu hemen hemen tamamen
çıplaklaşmış ve step görünümü almıştır. Sahada çok seyrek görülen
bitkilerin çoğunu yumrulu, soğanlı, kuraklığa ve fakir toprak koşullarına
dayanıklı geofıt bitki türleri oluşturmaktadır. Deneme alanında saptanan
türler arasında Euphorbia sp, Verbascum sp, Crateagus sp; ._)'alvia sp,
Astragalus sp, Rosa canina, Capparis spinoza ve Quercus cocc~fera
bulunmaktadır.

3.2. Deneme Alanında Yapılan İşler
3.2.1. Seki

Terasların Yapılması

Araştırma amacıyla yapılacak

uygulanması

için ·
gerekli olan seki teraslar makinalı olarak inşa edilmiştir. Bu amaçla bir
adet D85 Komatsu angledozer kullanılmıştır. Seki terasların enine kesiti
Şekil 3 'de verilmiştir. Teras genişliği 4. O m olarak alınmıştır. Teraslar
tesviye eğrilerine paralel olarak sıfır meyil inşa edilmiş olup teras enine
kesitinde yamaca doğru çok hafif bir ters meyil oluşması sağlanmıştır. İki
teras arasındaki yükseklik farkı yamaç eğimine bağlı olarak üstteki terasa
ait dolgu şevinin bittiği noktada alttaki terasın yer alması sağlanmıştır.
Kazının tümü anamateryal içerisinde gerçekleştirilmiştir (Schwab et. alL
1966).
Seki teras inşaatı tamamlandıktan sonra aynı dozerin arkasına ·
üçlü riper ekipmanı monte edilmiş ve bu düzenekle teras içerisinde 50 cm
derinliğinde toprak işlemesi yapılmıştır. Böylece, terasda dikimi yapılacak
fidanlar için elverişli bir ortam hazırianmıştır.
Makinalı
seki teras inşaatına ilişkin standart sürenın
hesaplanmasına olanak tanımak amacıyla çalıştırılan dozerin makina
kontrol kartına işe başlama ve bitirme zamanları hassas olarak işlenmiştir.
Ayrıca, iş bitiminde yapımı tamamlanan teras imalat miktarı teras boyu
metre cinsinden ölçülerek saptanmıştır. Riperle toprak işleme işinde geçen
süre de ölçmelere dahil edilmiş olup ayrı bir iş olarak ele alınmamıştır.
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denemelerin

Şekil

3: Seki ve Gradoni Teraslarm Enine Kesiti.
Figure 3: Cross Sections ofBench and Gradoni Terraces.
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3.2.2. Gradoni
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Terasların Yapılması

Araştırmalar

için gerekli olan çalı takviyeli gradoni teraslar seki
terasların hemen yanındaki yamaç arazi üzerine insan gücüyle yapılmıştır
(Şekil 3). Bu terasların dizayn ve inşaat yöntemi Yeşilkaya ve Cengiz
( 1989) ve Y eşilkaya, Koç ve Cengiz ( 1991) tarafından ayrıntılı olarak ele
alınmıştır. Önce, kazma ile tesviye eğrisine paralel ve eğimsiz olarak 25-3 5
cm derinliğinde teras yan kazısı yapılmış ve çıkan malzeme teras dolgu
şevine yatınlmıştır. Kesilen Kermes meşesi demetleri, dallar kazı yamacı
ve yapraklar dolgu şevi yönünde dizilmiştir. Teras boyunca bir metreye
yaklaşık olarak 2 kg meşe dalı serilmiştir. Daha sonra üstten alınan toprak
ile çalı malzemesinin üzeri hastınlarak kapatılmış ve teras genişliği yaklaşık
80 cm, teras enine kesitindeki ters meyil % 30 olacak biçimde terasa son
şekli verilmiştir. Yan kazılar genellikle kalifiye erkek işçi, çalı döşeme ise
kadın işçiler tarafından, yapılmıştır. Teras boyunca yaklaşık her 4 metrede
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cm'lik işlenınemiş kısımlar bırakılarak kampartmanlar
ve böylelikle yağmur sularının daha etkili olarak tutulması
amaçlanmıştır.
Teraslar arasındaki düşey mesafe 3 m olarak

bir

20-40

oluşturulmuş

düzenlenmiştir.

Çalı

takviyeli gradoni terasların iş etüdü ve standart süresi daha
önce aynı arazi koşullarında Y eşilkaya, Koç ve Cengiz ( 1991) tarafından
yapılmış ve yayınlanmış olduğundan bu araştırmada süre ve imalat
ölçmelerine gerek görülmemiştir.

3.2.3. Deneme Deseni ve Fidan Dikim Yöntemi
İnşaatı tamamlanan seki teraslar üzerinde "Bölünmüş Parseller"
(split-plot) deneme desenine uygun olarak bir deneme alanı kurulmuştur.
Burada 3 ağaç türü karaçam (Pinus nigra var. caramanica Loud. ),
kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve sedir (Cedrus libani A.Rich.) x 2 teras
içinde fıdan konumu x 3 yineleme = toplam olarak 18 adet raslantı
parselinde denemeler yürütülmüştür. Bu teraslar geniş olduğu için iki sıra
dikim yapılmış olup kazı ve dolgu tarafındaki fıdan konumu ayrı bir etken
olarak ele alınmıştır. Dikimlerde 1+O yaşında çıplak köklü fıdanlar
kullanılmış ve çukurda kenar dikimi yöntemi uygulanmıştır. Fidanlar
arasındaki aralık ve mesafe 1. 5 metredir. Mart 1990' da her parsele 40-adet
fıdan dikilmiştir. Seki teraslardaki deneme parsellerinde toplam olarak 40
x 18 = 720 adet fıdan dikilmiştir. Bir yıl sonra bir kez tamamlama dikimi
yapılmıştır. Dikimlerden sonra 2 yıl çapalama bakımı uygulanmıştır. Bu
deneme için öngörülen varsayımlar şunlardır : 1) Türler arasında tutma ve
büyüme bakımından fark yoktur, 2) Kazı ve dolgu tarafına dikilen fıdanlar
arasında tutma ve büyüme bakımından fark yoktur.
Yörede normal olarak yapılan bir uygulamaya göre seki
terasların dolgu yamaçlarına Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.)
fıdanları dikilmiştir. Bunlar arasında 40 fıdanlık 3 adet parsel ayrılmıştır.
Yalancı ak asya parsellerinin herhangi bir deneme deseni yoktur. Toplam
olarak 3 x 40 = 120 fıdan üzerinde çalışmalar yürütülmüştür.
İnşaatı tamamlanan çalı takviyeli gradoni teraslar üzerinde
"Raslantı Parselleri" deneme desenine uygun olarak ayrı bir deneme
kurulmuştur. Burada 3 ağaç türü (kızılçam, karaçam ve sedir) x 3
yineleme = toplam 9 adet parselde dikim yapılmıştır. Gradoni teraslar daha
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dar olup dikimler tek sıra olarak uygulanmış olup fıdan konumu etkeni
mevcut değildir. Fidan tipi, dikim yöntemi ve fıdan aralığı seki teraslarda
olduğu gibidir. İlk dikimler, tamamlama dikimleri ve çapalamalar seki
teraslada aynı zamanda yapılmıştır. Burada her parsele 40 fıdan dikilmiştir.
Gradoni teraslardaki deneme parsellerine dikilen toplam fıdan sayısı 9 x 40
= 3 60 dır. Gradoni teraslar arasında kalan yam":ç kısımları işlenınemiş
olduğu için buralara seki teraslardaki gibi yalancı akasya dikimi
yapılmamıştır. Bu denemede dikkate, alınan varsayım şudur : Gradoni
terasiara dikilen türler arasında fıdan tutma ve büyümesi açısından fark
yoktur.
Yukarıda sözü· e·dilen seki ve gradoni terasiara ait deneme
sonuçlarının istatistiksel olarak karşılaştırılmasında esas alınan varsayım ise
bu teraslarda y~tiştirilen aynı türe ait fıdanlar arasında tutma ve büyüme
başarısı açısından fark olmadığı biçimindedir.

3.2.4. Ölçme ve Gözlemler
Mart 1990' da yapılan dikimlerden sonra büyüme dönemi
başlamadan önce deneme parsellerindeki tüm fıdanların boyları santimetre
cinsinden ölçülmüş ve ilgili ölçme karnelerine işlenmiştir. İlk vejetasyon
dönemi sonunda (Ekim 1990) yaşayan fıdanların sayımı ve boy ölçümü
yinelenmiştir. 1991 Mart' ında tamamlama dikimleri gerçekleştirilmiş ve
her" vejetasyon dönemi şonunda fıdan sayımı ve boy ölçümleri tekrar
yapılmıştır .. Ep. son sayım ve ölçümler fıdanların 6 yaşına ulaştığı Ekim
I 994' de yapılmıştır. Kuruyanlar dahil olmak üzere sayım ve ölçüınierin
yapıldığı toplam fıdan sayısı 720 + 3 60 + 120 = 1200 olmuştur.
Deneme sahasına sayım ve ölçümler için gidildiğinde terasların
yağış ve yüzeysel akışa karşı göstermiş olduğu dayanıklılık ve erozyona
ilişkin gözlemler de yapılmıştır. Teraslarda meydana gelen yırtılmalar,
üstteki terastan taşınarak alttaki terasda oluşan malzeme birikmeleri ve
bunların boyutları ölçülerek kaydedilmiştir. Özellikle şiddetli sağanak
yağışlardan hemen sonra deneme alanına gidilerek teraslarda meydana
gelen hasarlar incelenmiş ve öncelikle yeni oluşan oyuntular ve eski
oyuntularda meydana gelen gelişmeler yakından izlenmiş ve gereken
kayıtlar tutulmuştur. Seki teraslarda toprak materyalinin üstten akarak
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bulunan bazı fıdanların üzerini
kapattığı ve onların kurumasına sebep olduğu durumlar ayrıca
kaydedilmiştir. Keza, seki terasların dolgu tarafına dikilmiş olan bazı
fıdanların yüzeysel akış ve oyuntu oluşması sonucu yitirildiği durumlar da
alttaki

terasın

yamaç

tarafına dikilmiş

sayımlarda ayrıca belirtilmiştir.

değinildiği gibi seki teras inşaatında geçen sürenin
dozerin işe başlama ve bitiş saatleri kaydedilmiştir.
Seki teras imalat miktarı ise teras boyu metre cinsinden ölçülmek suretiyle
saptanmıştır. Gradoni teraslarda bunlara gereksinim duyulmamıştır.

Daha önce

saptanması amacıyla

4. BULGULAR VE

TARTIŞMA

4. 1. Fidan Yaşama Yüzdesi
Deneme alanına dikilen fıdanların 6 yaşındaki ( 1994 sonbalıarı)
fıdan yaşama yüzdeleri teras tipleri, teras içerisindeki fıdan konumu, tür ve
yinelemeye göre her deneme parseli için ortalama değerler halinde toplu
olarak Çizelge 2 'de verilmiştir. Deneme parsellerinde ortalama yaşama
yüzdesi en az % 70 olmuştur.

Çizel ge 2: 6- Yaşındaki Fidanların Ortalama Yaşama Yüzdesi (% ).
Table 2: Mean Survival Percentage of 6-Year Old Seedlings (%).
Yineleme
Repetition
ı

ll
lll
Ort(Mean)

SEKi ( Bench )
P. brutia

GRADONi

P. nigra

C. libani

Kazı

Dolgu

Kazı

Dolgu

Kazı

Dolgu

85
80
70
78

83
83
83
83

75
85
85
82

85
98
85
89

73
93
75
80

73
88
75
79

P.brutia

P.nigra

C.libani

98
98
73
90

73
70
80
74

90
100
83
91

Seki teraslarda ağaç türü ve fıdan konumunun yaşama yüzdesi
üzerindeki etkisini araştırmak için Çizelge 2' deki değerler önce
( x 1 = Are Sin "Vx ) açısal dönüşüme tabi tutulmuş ve daha sonra varyans
analizi uygulanmıştır ( Snedecor ve Cochran, 1980). Çizelge 3 'de verilen
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varyans analiz sonuçlarınından göıiildüğü gibi tür ve
yaşama yüzdesi üzerinde etkili olmamıştır.

fıdan

konumu

Çizel ge 3: Seki Terasiarda Fidan Yaşama Yüzdesi Varyans Analizi.
Table 3: Analvsis of Variace of Survival Percentage For Bcnch Terraces.
S.D.

K.T.

O.K.

Source of Vaiation

d.f

s.s.

M. S.

Yineleme(Rep.) A

2
2
4
1
2
6
17

229.05
85.73
145.09
38.43
60.40
90.06
648.76

114.53
42.87
36.27
38.43
30.20
15.01

Değişim Kaynağı

Ti.ir (Species) B
AxB
Konum (Position) C
BxC
Hata (Error)
Toplam (Sum)

F

p

7.63
2.86
2.42
2.56
2.01

0.02
0.13
0.16
0.16
0.21

Gradoni teraslarda dikilen türler arasında fıdan yaşama yüzdesi
açısından görülen farklar varyans analizi yardımıyla incelenmiş ve sonuçlar
Çizel ge 4' de verilmiştir. Buradan göıiildüğü gibi sözkonusu farklar
istatistiksel olarak anlamlı değildir ( F = 2.01 < Fo.o~ = 7.26 ). Yani türler
benzer oranlarda tutmuştur.

Çizelge 4: Gradoni Teraslarda Fidan Yaşama Yüzdesi Varyans Analizi.
Tab le 4: Analysis of Variancc of Survival Pcrccntages for Gradoni Tcrraces.
Değişim Kaynağı

S.D.

Source of Variation

d.f.

s.s.

M.S.

2
6
8

472.88
705.22
1178.10

236.44
117.54

Ti.ir (Species)
Hata (Error)
Toplam (Sum)

K.T.

O .K.

F

F(0.05)

2.01

7.26

Seki ve gradoni teraslardaki fidan yaşama yüzdeleri tür ve fıdan
konumu gözetmeksizin sırasıyla % 82 ve %85 değerleriyle biribirine çok
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yakındır.

Seki aleyhine görülen fark bu teras tipinde bazı fıdanların
toprakla kapanmasından ve dolgu tarafındaki bazı fıdanların erozyonla
aşağı taşınmasından kaynaklanmıştır (Bak:Bölüm 4.4.). Seki terasların
dolgu şevi üzerine dikilen yalancı akasyalarda ise yaşama yüzdesi 3
yinelemenin ortalaması olarak % 91 olmuştur.

4.2. Fidan Boy Biiyiimesi
Denemelerin sonunda ( 1994 sonbahar) 6 yaşındaki fıdanların
almış olduğu boylar cm cinsinden ağaç türü, teras tipi, fıdan konumu ve
yinelemeler için deneme parseli ortalamaları şeklinde Çizelge 5 'de topluca
verilmiştir.

Çizelge 5: 6 Yaşındaki Fidanların Ortalama Boyları (cm).
Table 5: Mean Heights of6-Year Old Seedlings (cm).

Repetition

P. brutia
Kazı

ı

ll
lll
Ort. (Mean)

GRADONi

SEKi ( Bench)

Yineleme

40.6
32.1
46.6
39.8

Dolgu

P. nigra
Kazı

Dolgu

C.libani
Kazı

P.brutia

P.nigra

C.libani

32.8
37.3
33.6
34.6

13.4
14.9
14.6
14.3

33.7
33.5
28.6
31.9

Dolgu

42.5 17.9 28.2 27.7 35.2
39.1 25.8 24.9 35.2 44.6
33.3 14.1 20.2 27.9 35.7
38.3 19.3 24.4 30.3 38.5

Seki terasda ortalama fıdan boyunun türler ve fıdan konumu
irdelenmesi varyans analiziyle yapılmış ve sonuçlar Çizelge 6' da
verilmiştir. Buradan türlerin fıdan boy büyümesi üzerinde P = 0.002
olasılık düzeyinde anlamlı olarak etkili olduğu görülmektedir. Buna karşın
fıdan konumunun istatistiksel olarak önemli bir etkisi olmamıştır. Diğer bir
ifadeyle, seki teras üzerinde fıdanın kazı veya dolgu yamacı tarafında
dikilmiş olması boy büyümesi açısından farketmemiştir.
açısından
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Çizelge 6: Seki Teraslarda Ortalama Fidan Boyu Varyans Analizi.
Table 6: Analysis ofYariance ofMean Seeding Heights for Bench Terraces.
Değişim Kaynağı

S.D.

K.T.

O.K.

Source of Variation

d.f.

s.s.

M.S.

Yineleme (Rep.) A

48.21
947.95
152.69

24.11
473.98
38.17

BxC

2
2
4
1
2

71.20
73.75

71.20
36.88

Hata (Error)

6

144.58

24.10

Tür (Species) B
AxB
Konum (Position) C

17
Toplam (Sum)
** O.lJ 1 düzeyinde önemli ( sigııiJ]çaııt at 0.0 ı

F

1.00
19.67
1.58
2.95
1.53

p

0.42
0,002**
0.29
0.14
0.29

1438.38
prohahility lcvel ).

Yukarıdaki varyans analizinde (Çizelge 6) ağaç türlerinin fıdan
boy büyümesi üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermesi
üzerine türlere ait ortalama değerlerin arasındaki farklar StudentNewman-Keuls (SNK) yöntemiyle karşılaştırılmıştır. SNK test sonuçlarına
göre kızılçam 3 9. O cm ve sed ir 34.4 cm ortalama boyları karaçarnın 21 .9
cm' lik ortalama boyundan O. 05 olasılık düzey~~: de anlamlı olarak daha
büyük, kızılçam ile sedir arasındaki fark ise istatistiksel olarak önemli
bulunmamıştır. Sonuç olarak, kızılçam ve sedir fıdanları seki teraslarda
karaçarndan daha hızlı bir boy büyümesi yapmıştır.
Gradoni teraslarda ağaç türlerinin boy büyümesi üzerindeki
etkilerini incelemek amacıyla varyans analizi yapılmış ve Çizelge 7' de
verilmiş olan sonuçlardan ağaç türlerinin boylanma üzerinde O. O1 olasılık
düzeyinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.
Gradoni teras üzerinde yetişen türlere ait ortalama boy değerleri
SNK-testiyle denetlenmiş ve elde edilen sonuçlara göre kızılçam ve
sedire ait ortalama boylar (sırasıyla 34.6 ve 31.9 cm) karaçama ait
ortalama boydan ( 14.3 cm) O. O1 olasılık düzeyinde anlamlı olarak daha
büyüktür. Kızılçam ve sedir arasındaki fark ise istatistiksel olarak anlamlı
bulunmamıştır. Bu sonuçlar seki teraslar için yukarıda verilen sonuçlarla
benzer olup kızılçam ve sedirin her iki teras tipinde de karaçarndan daha
hızlı boylandığını göstermektedir.
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Çizelge 7: Gradoni Teraslarda Ortalama Fidan Boyu Varyans Analizi.
Table 7: Analysis ofVariance of Seedling Heights for Gradoni Terraces.
Değişim Kaynağı

Source of Variation
Türler ( Species )
Hata ( Error )

S.D.

K.T.

K. O.

d.f.

s.s.

M.S.

2
6
8

728.61
29.47
758.08

364.31
4.91

F

p

74.20

0.01**

Toplam ( Sum)
** 0.01 olasılık düzeyinde önemli ( signiticant at 0.0 l prohahility !eve! ).

Karaçam, kızılçam ve sedirde 5 yaşındaki ortalama fıdan
boylarına t-testi uygulanarak .seki ve gradoni teraslar arasında bir
kıyaslama yapılmıştır. T -testine ait veriler ve sonuçlar Çizel ge 8' de
verilmiştir. Buradaki denetlemeleri yapmak için her tür ayrı olarak ele
alınarak teras tiplerinde yaşayan tüm fertlerin boyları hesaplamalara dahil
edilmiştir. Çizel ge 8 'de görüldüğü gibi karaçam ve kızılçarnın seki de
ulaştığı ortalama boylar (sırasıyla 21.9 ve 38.9cm) gradonidekinden (14.3
ve 34.6cm) anlamlı olarak (0.05 olasılıkla) daha yüksektir. Sedirin sekide
kazandığı ortalama boy (34.7 cm) gradoniden (32.1 cm) daha büyüktür;
ancak aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı ve önemli değildir. Boy
büyümesi açısından seki teras tipi gradoniden daha iyi sonuçlar vermiştir.
Burada en önemli etken seki teraslarda uygulanan riperle derin toprak
işlemesi olmuştur

4.3. Teras İnşaatma İlişkin Standart Süreler
Deneme alanında inşa edilen çalı takviyeli gradoni teras tipine
ilişkin iş analizleri Y eşilkaya, Koç ve Cengiz ( 1991) tarafından yapılmıştır.
İş etüdü yapılırken önce işin yapılması için geçen temel süre belirlenmiş ve
daha sonra gerekli paylar ilave edilerek standart süreler saptanmıştır
( Wittering, 1973; MPM, 1974; Yıldırım, 1989 ). Burdur civarındaki
marnlı yamaçlar üzerinde vasıflı kadın ve erkek işçilerle çalı takviyeli
gradoni teras inşaatında sarfedilen temel süre 6.83 dakika 1 metredir. Bu
temel süreye % 4 hazırlık, % 7 kişisel ihtiyaçlar, % 4 temel yorgunluk, %
3 ayakta durma, % 9 anormal duruş, % 4 ağırlık kaldırma ve kuvvet
kullanma ve% 5 hava durumu payı olmak üzere toplam % 36 pay ilave
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edilerek standart süre = 6.83 x 1.36 = 9.29 dak 1 m olarak saptanmıştır.
Bu süreye Kermes meşesi dallarının teras içine serilmesinde geçen süre
dahil olup bu malzemenin kesilerek römorka yüklenmesinde sarfedilen
süre 2.77 dak 1 m ilave edilerek 9.29 + 2.77 = 12.06 dak 1 m lik bir
standart süre elde edilmiştir. Bu süreye çalı malzemesinin traktörle teras
inşa alanına nakli için geçen süre dahil değildir. Bir işçinin 8 saatlik bir iş
gününde yapacağı çalı takviyeli gradoni teras miktarı = (8 x 60) 1 12.06 =
51 .7 metredir. Hektarda ortalama 3 800 m teras yapılması durumunda bir
hektarın teraslanması için gereken iş gücü = 3 800 1 51.7 = 73.5 İşçi Gün 1
Hektardır.

Çizel ge 8: Ter as Tiplerinin t-Test

Yardımıyla Kıyaslanması.

Tablc 8: Comparison ofTerrace Types by Student's t-Test.
P. nigra

P. brutia

C.libani

Seki

Gradoni

Seki

Gradoni

Seki

Gradoni

Xort

21,9

38,9

34,6

34,7

n

205

14,3
89

193

107

190

32,1
109

52

195,2
1,96
204

46,2
1,99
88

470,9
1,97
192

134,6
1,98
106

463,1
1,96
189

193,8
1,98
108

t
V

1,97
2,24**

2,02
6,36**

to,os
t'

** 0.01

olasılık düzeyınde önemlı

(

sıgıııticant

at 0.01

1,97
1,28
..

probabılıty

level ).

Komatsu D-85 angle-dozerle toplam 16 saatlik (=960 dakika)
bir çalışma sonunda 1700 m boyunda seki teras inşaatı tamamlanmıştır. Bu
işin gerektirdiği temel süre = 960 1 1700 = 0.56 dak 1 m olarak
saptanmıştır. Bu temel süreye terasın açılması yanısıra teras içinde riperle
toprak sürülmesinde geçen zaman da dahildir. Bu temel süreye % 1
makinanın bakımı ve yakıt ikmali ve % 5 kişisel ihtiyaçlar payı eklendiği
zaman , standart süre= 0.56 x 1.06 = 0.59 dak 1 m olarak bulunur. Buna
göre 8 saatlik bir iş gününde yapılan imalat miktarı = (8 x 60) 1 0.59 =
813.6 metredir Hektarda ortalama 1250 m seki teras yapılması
durumunda birim zaman = 1250 1 813.6 = 1.54 Dozer Gün 1 hektardır.
Yani 1 hektarlık bir alanın teraslanması için 1.54 günlük bir makinalı
çalışma gerekmektedir.
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1996

yılı fiyatlarıyla

seki teras maliyeti

Dozerin 1 saatlik kirası (akaryakıt dahil)
Operatar ve yardımcısının yevmiyesi
Seki teras maliyeti.
(1.54x8x2 550 000)+(1.54x2x860 000)

hesabı:

= 2 550 000 TL/saat
860 000 TL/gün
=34 064 800 TL/ha
=486.64 $ 1 ha

1996 yılı fiyatlarıyla çalı takviyeli gradoni teras maliyeti hesabı:
Orman işçisinin azami yevmiyesi
= 690 000 TL/gün
Gradoni teras maliyeti:
73.5x690 000 = 50 715 000 TL/ha
= 724.5 $ 1 ha
Bu maliyetler arazının yapısına uygun olarak hektarcia açılan
teras uzunluğu azaldıkça düşecektir.

4.4. Teraslarm

Dayanıkhhğı

edilen seki ve gradoni tipi terasların
erozyona karşı göstermiş olduğu direnç ve dayanıklılık performanslan
sürekli olarak gözlemlenmiştir. Bu konuda yapılan çalışmalar her iki teras
tipinin de yörenin normal yağışlanndan olumsuz olarak önemli derecede
etkilenmediğini göstermiştir. Ancak, yörede 5 yıllık bir frekansa sahip 44
ının'lik günlük maksimum yağışlar ve bundan daha büyük yağış
olaylarının (örneğin I O yıllık frekansla düşen günlük 61 ının'lik yağışlar)
teraslarda önemli zarariara sebep olan tehlikeli yağışlar olduğu
görülmüştür. 1-2 Haziran 1990 tarihli sağanak yağış bu durum içın iyi bir
örnek oluşturmuştur. Bu sağanak yağış dolayısıyla 24 saat içerisinde
toplam 44 mm yağış kaydedilmiş ve bunun 24.8 mm gibi büyük bir
bölümü 75 dakikalık kısa bir sürede düşmüş ve yağış şiddeti 19.8 mm/saat
olmuştur. Olaydan hemen sonra deneme alanında yapılan ölçme ve
gözlemler sonunda, seki terasların araziye uygun olarak viraj yaptığı iki
noktada derinliği 0.80 metreye ulaşan oyuntuların oluştuğu ve kazı
yamacındaki bir kısım malzemenin teras içine akarak biriktiği ve dolgu
yamacnda oluşan erozyon sonucu bir kısım malzemenin alttaki terasa
taşındığı görülmüştür. Terasların yamaç tarafında bu şekilde oluşan toprak
Deneme

alanında inşa

28

birikmeleri 1.5 m açığa dikilen fıdanların üzerini kısmen veya tamamen
kapatacak kadar iledediği durumlara rastlanmıştır. Bu yolla kazı tarafında
5 8 ve dolgu tarafında 17 adet fıdan kaybeditmiş ve bunların toplam oranı
% 1O.4 ü bulmuştur. Aslında riperle derin sürüm yapıldığından seki
teraslarda fıdanın tutması için daha elverişli koşullar oluşturulmasına
karşın erozyon faktörü bu teras tipindeki yaşama yüzdesini aşağıya
çekmiştir.

Yukarıda

sözü edilen 1-2 Haziran 1990 tarihli şiddetli yağış
olayı çalı takvıyeli gradoni terasları da olumsuz olarak etkilemiştir.
Yağıştan hemen sonra yapılan gözlemlerde terasların üstten gelen
malzeme ile dolduğu, yüzeysel akışa geçen yağış suyunun teras üzerinden
aştığı, teraslar arası yamaç üzerinde toprağın taşınmış olduğu ve terasların
pek çok noktada yırtılarak çalı malzemesinin teras dışına taşındığına tanık
olunmuştur. Yer değiştiren bu toprak malzemesinin tümüyle salıayı terk
etmediği ve gerçek bir kayıp olmadığı düşünüise bile, bu olaylar sonunda
teras kesitinin önemli ölçüde bozulduğu, açılan oyuotuların genişleme ve
derinleşmeye daha fazla açık olduğu bir gerçektir.
Gerek seki ve gerekse gradoni teraslarda meydana gelen
tahribatın onarımı ve tamamlama dikimi için önemli miktarda para ve
emek harcanması gerekmiştir. Üstelik bu gibi zararların 5 yıllık kısa bir
yineleme olasılığı taşıması terasiara duyulması gereken güveni sarsıcı
mahiyettedir. Zira tutucu terasların projelendirilmesinde 5-1 O yıllık
frekanslar (Uzunsoy, 1966; Geyik, 1966) dikkate alınmaktadır. Burdur
koşullarında meyili % 50 olan bir yamaç üzerinde 2 m aralıkla hektarda
ortalama olarak 4000 m inşa edilecek gradoni terasların, 18 mm/saat
maksimum yağış şiddeti ve 1/6 (% 17) infiltrasyon kapasitesine göre, su
tutma kapasitesinin 0.030 m 3 olması ve buna göre 62 cm eninde ve %
18 ters meyilli yapılması gerekmektedir (Görcelioğlu, 1982). Ancak,
bu koşulları karşılaması durumunda bile yüzeysel akış ile taşınarak teras
kesitinde biriken malzemenin teras kapasitesini süratle azalttığı, böylece
yüzeysel akışın terası kolaylıkla aştığı ve göreceli zayıf noktaların
yırtılmasına sebep olduğu görülmüştür. Terasın dayanıklılığını artırmak
için çalı demetlerinin kullanılması şiddetli yağışlarda beklenen etkiyi
göstermekte yetersiz kalmıştır.
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER
Burdur çevresindeki şiddetli erozyona maruz karasal neojen
formasyonuna ait marnlı yamaçlar yatay tabakalanmadan dolayı çok fazla
eğimli olup dikimierin yapılması ve suyun tutulması için teras açılmasını
gerektirmektedir. Bugüne kadar eğimsiz "gradoni teras" ve bunun
Kermes Meşesi dallarıyla güçlendirilmesi amacı taşıyan ''çalı takviyeli
gradoni teras'' tipleri uygulanmıştır. İnsan gücü kullanılan bu ter?-Sların
kısmen dayanıksız olması, inşaatının zaman alması ve işçi teminincieki
güçlükler, makinalı çalışma ve seki teras fikrini gündeme getirmiş ve bu
amaçla yürütülen araştırma çalışmaları ve denemelerden aşağıdaki
sonuçlar elde edilmiş ve bunlara dayanan öneriler yapılmıştır:
a) Seki teras yapımının büyük toprak harfiyatına ve üst toprağın
uzaklaştırılarak alttaki ham toprağın ortaya çıkmasına sebep verdiği ve bu
durumun fıdan dikimi için sakıncalı olduğu kanısı haklı ve yaygındır.
Ancak, Burdur civarındaki marnlı yamaçlarda toprak hemen hemen hiç
görülmemekte, organik madde ve diğer bitki besin maddeleri ve
organizma faaliyeti bakımından daha zengin bir üst toprak tabakasına
rastlanmamaktadır. Bu nedenle yukarıda bahsedilen sakıncalar geçerli
değildir.

b) 6 yaşındaki fıdanların yaşama yüzdesi açısından gradoni
teraslar sekiyenazaran daha avantajlı görülmesine rağmen varyans analizi
sonuçları teras tipleri ve türler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir etki
göstermemiştir. Esasen seki teraslarda riperle derin· toprak işlemesinin
uygulanmış olmasından dolayı bu teras tipinden daha yüksek bir tutma ve
yaşama yüzdesi beklenmiştir. Ancak, şiddetli yağışların seki teraslarda
sebep olduğu toprak taşınması ve birikmesi olayları yaşama yüzdesini
gradoniden bile aşağıya çekmiştir.
c) Seki ve gradoni teraslarda kullanılan türler boy büyümesi
üzerinde etkili olmuştur. Her iki teras tipinde de kızılçam ve sedirin ilk 6
yıllık boy büyümesi karaçarndan daha hızlı olmuştur. Ancak, daha ileri
yaşlarda ve özellikle köklerin işlenmiş teras toprak yüzeyinin altında
uzanan yatay ve sert marn tabakatarına rastlamasından sonraki kök ve ona
paralel boy gelişiminin nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu olup devam
edecek araştırmalarla incelenmesi gerekmektedir.
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d) Seki terasda
dikilmesi

fıdan

yaşama

fıdanların kazı

veya dolgu yamacı tarafına
yüzdesi ve boy büyümesi üzerinde etkili

olmamıştır.

e) Seki ve gradoni teras tipleri arasında fıdan boy büyümesi
sedirin her iki terasda da hızlı bir
boylanma yaptığını ve teras tipleri arasında anlamlı bir fark olmadığını
göstermiştir. Karaçam ve kızılçam ise seki teras üzerinde gradoniye
nazaran daha hızlı boylanmıştır. Sekinin fıdan boy büyümesinde gradoniye
olan üstünlüğü, bu terasda uygulanan riperle derin toprak işlemesinden

bakımından yapılan kıyaslamalar,

kaynaklanmaktadır.

f) İnşa edilen seki ve gradoni teraslar Burdur çevresinde normal
olarak kaydedilen yıllık yağış olayiarına ve bunların sebep olduğu yüzeysel
akışiara karşı iyi bir dayanıklılık göstermiştir. Ancak, aynı yörenin yağış
rejiminde yer alan 5 ve 1O yıllık frekanslara sahip şiddetli sağanaklara
karşı her iki teras tipi de yetersiz kalmıştır. Bu tür yağışlar erozyon ve
teras dayanıklılığı açısından tehlikeli ve zararlı olmuş, yeni oyuntutarın
açılmasına veya eski oyuntuların gelişmesine sebep olmuştur. Gradoni
teraslar üstten taşınan malzemeyle dolmuş, yer yer yırtılmış ve teras
bünyesindeki çalı demetleri aşağıya taşınmıştır. Meydana gelen hasarın
onarımı ise emek ve para harcanmasını gerektirmiştir.
g) Gradoni teras için 73.5 İşçi Gün 1 ha ve seki teras için 1. 54
Makina Gün 1 hektarlık standart süreler saptanmıştır. Buna göre makinalı
çalışmada kısa sürede geniş alanların teraslanması olanaklı olmasına karşın
bu terasların pahalı ve kendilerinden beklenen dayanıklılığa sahip olmadığı
görülmüştür.

h) Burdur civarındaki marjinal sahalarda en etkili ve ucuz
toprak koruma çalışması, sahanın dikenli tel çit ile tam bir korumaya
alınması ve böylece doğal vejetasyonun güçlenmesi için fırsat tanınması ve
aynı zamanda diğer otsu bitkilerle takviye edilmesi şeklinde düşünülebilir.
Bu konunun ileride yapılacak araştırmalarda
ele alınmasının uygun
olacağı düşünülmektedir.
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ÖZET
Burdur civarındaki karasal neojene ait
marn yamaçlarının stabilize edilmesi için yapılan seki ve çalı takviyeli
gradoni teras tiplerini erozyonu önleme ve ağaçlandırmanın başarısı
açısından karşılaştırmak ve bu terasların inşaatı için gereken standart
süreleri saptamaktır.
Deneme alanı Burdur il merkezinin 1O km güneybatısındaki
Suludere havzasındadır. Deneme alanının genel bakısı kuzey, denizden
yüksekliği 950 metre, yamaç eğimi % 60 dır. İklim yarı - kurak olup
karasaldan çok demzel özellikler taşımaktadır. Yılda ortalama 423 mm
yağış düşmekte ve yazın 463.2 mm su açığı görülmektedir. Yıllık ortalama
hava sıcaklığı 13 C 0 dir. Deneme alanı karasal neojene ait yatay marn
tabakalarıyla kaplıdır. Doğal bitki örtüsü çok zayıftır. Şiddetli erozyondan
dolayı çıplak marn tabakaları görülmekte olup toprak derinliği yoktur.
Bu

araştırmanın amacı

Taşlılık oranı sıfırdır.

Deneme alanında insan gücüyle 80 cm genişlikte çalı takviyeli
gradoni teras ve Komatsu D85 angie-dozer ile 4 m genişlikte seki teras
yapılmıştır. Bu terasiara 1990 ilkbaharında 1-0 yaşında çıplak köklü
kızılçam, karaçam ve sedir fıdanları dikilmiştir. Seki teraslardaki dikimler
iki sıra yapılmıştır. Tüm dikimlerde 1. 5 m aralık kullanılmıştır. Ayrıca, seki
terasların dolgu yamacına yalancı ak asya dikimleri yapılmıştır. 1994
sonbaharında
fıdanlar
6 yaşındayken son ölçme ve sayımlar
gerçekleştirilmiştir. Seki teraslardaki dikimler "bölünmüş parseller"
deneme desenine uygun ve 3 yinelemeli olarak yapılmış ve böylece türlerin
ve teras içindeki fıdan konumunun etkileri incelenmiştir. Gradoni
teraslarda ise "rastlantı parselleri" deneme deseni uygulanmış ve türlerın
yaşama yüzdesi ve boy büyümesi üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Denemelerden elde edilen veriler varyans analizi, SNK ve t-test
ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre her iki teras tipinde de ağaç
türü ve fıdan konumu yaşama yüzdesi üzerinde etkili olmamıştır. Fidan
boy büyümesi ise her iki teras tipinde de ağaç türüne bağlı olarak önemli
derecede farklı olmuştur. Kızılçam ve sedir karaçarndan daha hızlı bir
boylanma yapmıştır. Bu sonuçlar ilk 6 yıl için geçerli olup daha ileri
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yaşlarda

köklerin işlenınemiş marn tabakaianna ulaşmasından sonraki
büyüme seyrinin ayrıca izlenmesi gerekecektir.
Deneme alanında yapılan iş etüdü sonunda seki teras inşaatı için
birim zaman ı .54 Dozer Gün 1 ha ve çalı takviye li gradoni teras için ise
erozyona
karşı
73.5 İşçi Gün 1ha olarak saptanmıştır. Terasların
gösterdiği L vanıkiılı k konusunda gözlemler yapılmış ve 5-ı O yıllık
frekansasahip 1detli sağanak yağışların tehlikeli ve zararlı olduğu, her iki
teras tipinde dL 'ınemli miktarda yırtılma, taşınma ve oyuntu erozyonu
oluştuğu görülmt.t ~·T. Sonuç olarak teraslamanın pahalı, zaman alan ve
m aksadı karşılam ay, n bir toprak işleme yöntemi olduğu; bunun yerine
erozyona maruz marJ::-ıal sahaların dikenli tel çit ile çevrilerek korumaya
alınmasıyla doğal vejetasyonun güçlenmesine fırsat verilmesi ve bilahare
daha yüzeysel bir toprak hazırlığından sonra sahanın uygun türlerle
otlandırılmasının daha etkili, hızlı ve ucuz bir çalışma yöntemi olacağı
düşünülmektedir.

SUMMARY
The aim of the present research is to make comparisons
between ben ch and gradoni terrace types and to study the effects of tree
species and planting locations on both the survival rate and height
growth of 6 - year old Cedrus lihani A.Rich., Pinus hrutia Ten. and
Pinus nigra var. Caramanica Loud. seedlings.
The experiments were carried out in an experimental site
situated in Suludere sm all catchment, some ı O km away from the
township Burdur in south-west Anatolia. The site is representative of the
continental neogene marl formatian which is barren and covers a large
area araund the town and subjected to severe gully erosion (bad-land)
which in turn badly affects the city and gradually fılls up the nearby
depression of Lake Burdur with soil material. Efforts to control the
erosion have been going on since mid-1960s. The study area falls in the
transition zone between the coastal Mediterranean and the Central
Anatolian steppe with an average annual atmospheric temperature of 13°
C. lts climate is semi-arid with an annual mean precipitation .of 423 mm.
and a summer water defıcit of 463.2 mm. The experimental site is
situated 950 m above sea level ona steep slope of 60%,
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Brush reinforced gradoni terraces with 0.80 m width and 4.0 m
wide bench terraces were built on the experimental site by means of
labour and Komatsu D85 angle-dozer, respectively. In 1990, the terraces
were planted with 1-0 year old bare-rooted Pinw.· brutia Ten., Pinus
nigra var. Caramanica Loud and Cedrus li hani ARi ch. seedlings at 1. 5
m spacing. Experimental design of the split plots with 3 repetition was
employed to investigate the effects of ttee species and seedling locations
on the survival rate and height growth for the bench terraces where
seedlings were planted in two rows i.e. to the fıll and to the cut .:ılope.
While, the experimental design of randam plots with 3 repetition w as used
to study the effects of tree species on survival rate and height growth for
the gradoni terrace type. Fill slopes of the bench terraces were planted
with Robinia ps·eudoacacia L 40 seedlings were planted on each
experimental plot and last measurements were made in the autumn of
1994 when the seedlings were 6 years old.
Data gathered from the experiments were analyzed by means of
analysis of varian ce, t-test and the test of Student-Newman-Keuls (SNK).
Results obtained from these tests showed that the survival rates of 6-year
old seedlings were not influenced by either tree species nor their planting
position on the bench terraces. Whereas, the height growth signifıcantly
varied according to the tree species for both terrace types. P. hrutia and
C. lihani grew remarkably faster then P. nigra on bench and gradoni
terraces. Alsa, comparisons between the terrace types revealed that
seedlings generally grew faster on the bench than on the gradoni terrace.
This is attributable to the ploughing of the bench terraces by ripper
equipment prior to planting. However, it must be borne in min d that these
results are valid only for the fırst 6 years' period and may not be
applicable for further periods when the downward extension of root
systems will likely be checked by the underlying intact mar! layers.
Time study carried out as a part of the present experiments
revealed that the construction of brush reinforced gradoni and bench
terraces required standard time of 73.5 Man Day 1 ha and 1. 54 Dozer
Day 1 ha, respectively.
Durability and resistance of the terrace types to the erosive
power of precipitation and surface runoff were observed on the
experimental site and it is concluded that as far as yearly routine local
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rainfall regime was concern~d, both terrace types served the purpose
extremely well. But, as to the ineidence of heavy showers with a return
period of 5 or 1O years, both terrace types failed to control soil erosion
and to prevent the development of new gullies. Furthermore, construction
of both terraces proved to be an expensive way of soil preparation and
therefore may rather be given up in the watershed reelamation practices.
Perhaps, the best and inexpensive method of erosion control in such
marginal lands is to encourage the natural vegetation to cover the soil
surface by complete conservation of the area by means of barbed-wire
fencing and at the same time to reinforce it by introduction of new
herbaceous species. It is believed that the future studies ought to cover
this aspect ofwork.
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