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TORTUM HAVZASINDA TOPRAK VE SU KORUMADA KULLANILABİLECEK 

DOĞAL ÇALI VE ÇOK YILLIK OT TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE 

BİR ARAŞTIRMA 

Giriş 

Doğu Anadolu Bölgesi, yaz kuraklığının fazla, bitki 

örtüsünün fakir, erozyonun ise aşırı olduğu havzaları 

içerisinde bulundurmaktadır. Bu bölgelerde 

erozyonla mücadele etmek için sadece ağaçlandırma 

çalışmaları yetersiz kalmakta, topraklar fakir 

olduğundan, yapılan ağaçlandırma çalışmaları 

yeterli ve istenilen gelişimi sağlayamamakta ve 

gelecek vaat etmemektedir. Bu nedenle erozyonla 

mücadele çalışmalarında çok yıllık otsu bitkilere ve 

çalılara yer vermek büyük önem kazanmaktadır. 

Bölge halkı genelde sürü otlatmacılığı şeklinde 

hayvancılık yapmaktadır. Bu durum başta ormanlar 

olmak üzere mera ve tarım alanları üzerinde aşırı 

baskı oluşturmakta ve erozyonu tetiklemektedir. 

Halkın geleneksel hayvancılık uygulamalarından 

vazgeçirilmesi oldukça zordur. Bu çalışmayla elde 

edilen yem değeri yüksek çok yıllık türlerin, bu 

alanları değerlendirmek ve buralarda bozulan 

ekosistemin yeniden tesisini sağlamak amacıyla 

kullanılması çok isabetli olacaktır.  

Erozyon kontrolü için yapılan yatırımlar oldukça 

pahalı yatırımlardır. Otsu türlerle yapılan mücadele 

ise nispeten daha ekonomik, sonucu daha kısa 

sürede alınan ve daha az işçilik gerektiren 

uygulamalardır. Erozyon çalışmalarında 

ağaçlandırma ile birlikte, otsu ve çalımsı türlerin 

kombine olarak kullanılması erozyonun 

önlenmesinde daha iyi bir etkiye sahip olabilir. 

Bölge genel itibariyle erozyona maruz havzaları 

içerdiğinden, kısa sürede sonuç alınabilecek otsu ve 

çalımsı türlerin kullanılması önem arz etmektedir.  

Çünkü derin kök sistemine sahip çalımsı türler 

meradaki toprağı ve düşen yağmur suyunu yerinde 

muhafaza ederek diğer tek ve çok yıllık yem 

bitkilerin merada yerleşmesine yardımcı olabilirler 

(Charley ve West 1975, Koç 2000). Özellikle üst  

 

 

toprak tabakasını tam kaybetmemiş, fakat 

erozyonun devam etmekte olduğu alanlar için ot  

 

türleri, üst toprağı kaybetmiş yerler için çalıların 

kullanılması gereklidir (Allen, 1995). Arazi 

yapısının oldukça engebeli ve potansiyel erozyon 

tehlikesine sahip olması, doğal kaynaklar üzerindeki 

bilinçsiz, ilkel ve sürdürülebilirlikten uzak bir 

kullanım biçiminin hakim olması böyle bir projenin 

yapılmasını gerekli kılmıştır. 

 

Yapılan Çalışmalar 

Araştırma çalışmasında, bölgede doğal olarak 

yetişen, erozyon önleme açısından önemli çalı 

türleri (Colutea armenea, Pyrus elaeagnifolia 

subsp. kotschyana, Berberis vulgaris, Elaeagnus 

rhamnoides (Syn: Hippophae rhamnoides), 

Rhamnus pallasii, Jasminum fruticans, Elaeagnus 

angustifolia subsp. angustifolia, Cerasus 

hippophaeoides, Robinia pseudoacacia, Paliurus 

spina-christi)  ve çok yıllık otsu türler (Securigera 

orientalis subsp. orientalis (Syn: Coronilla 

orientalis), Medicago papillosas subsp. papillosa, 

Festuca ovina (Syn: Festuca airoides), Dactylis 

glomerata subsp. glomerata, Artemisia spicigera, 

Rostraria cristata var. cristata (Syn: Koeleria 

cristata), Agropyron cristatum, Sanguisorba minor 

subsp. minor (Syn: Poterium sanguisorba), Phleum 

montanum subsp. montanum, Bromus tomentellus 

subsp. tomentellus) kullanılmıştır. 

Araştırma projesi; rastlantı parseller deneme 

desenine göre 3 yineleme x 20 tür = 60+4 (Kontrol 

parsel) olmak üzere toplam 64 parsel olarak tesis 

edilmiştir. 

Deneme sahasında mevcut doğal vejetasyonun ekim 

ve dikimlerin yapılmasını engellememesi için arazi 

tesviye eğrilerine paralel olarak tam alanda 
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sürülmüş, toprağın oturması beklenmiş ve daha 

sonra dikim ve ekimler yapılarak yüzeysel akış 

parselleri oluşturulmuştur. Sahada tam alan sürüm 

yapılmasına rağmen ölçümlere kadar kontrol 

parselleri dahil tüm parsellerde sürüm öncesi 

mevcut olan doğal vejetasyon yeniden oluşmuştur.  

Denemede yörede doğal olarak bulunan ve önemli 

özellikleri olan buğdaygil,  baklagil ve yem değeri 

olan diğer çok yıllık otsu bitki türleri ve doğal çalı 

türleri kullanılmış, tohumlar yöreden toplanmıştır. 

Deneme sahasında tohum yatakları (5 cm’lik 

bantlarla) hazırlandıktan sonra, yüzeysel akış 

parselleri tesis edilmiş ve daha sonra ekim işlemi 

yapılmıştır.  Otsu türlerde tohum yatakları arası 30 

cm alınmıştır. Dolayısıyla bir yüzey akış parselinde 

(boyu 8 m, eni 1 m) 24 sıra ot ekimi yapılmıştır. 

Çalı türlerinde ise bir yüzey akış parselinde fidanlar 

15 er adet olmak üzere 5 sıra şeklinde ve 0,5 m 

dikim aralığında dikilmiştir (fidanların sıra aralığı 2 

m, yüzey akış parseli boyu 8 m ve eni 2 m). Çalı 

türlerinde çeliklerden yetiştirilmiş tüplü fidanlar 

kullanılmış, otsu türlerde ise tohum ekimi 

yapılmıştır.  

Yüzey akış parsellerinin her birine toprak ve su 

kayıplarını belirlemek için rezervuarlar 

yerleştirilmiştir. Yerleştirilen her rezervuardan her 

yağmur sonrası kontrollü olarak sediment ve su 

miktarları ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca alanda 

toprak analizleri ve ekim ve dikimleri yapılan 

bitkilerde yem kalite analizleri (ADF- NDF- HP) 

yapılmıştır. Bu çalışmalara ilaveten bitkilerin 

toprağı kaplama oranları ve yaşama oranları tespit 

edilmiştir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Sonuç olarak yaşama yüzdeleri ve toprağı kaplama 

oranları da dikkate alındığında toprak kaybını 

önlemede en etkili çalı türlerinin Jasminum 

fruticans ve Cerasus hippophaeoides olduğu, en 

etkili otsu türlerininde Sangisorba minor ve 

Agropyron cristatum olduğu bulunmuştur. Su 

kayıplarını önlemede en etkili çalı türlerinin ise 

Pyrus elaeagnifolia ve Jasminum fruticans olduğu, 

en etkili otsu türlerinin ise Artemisia spicigera ve 

Sangisorba minor olduğu tespit edilmiştir. Hem 

toprak kayıplarında ve hem de su kayıplarında etkili 

olan türler birlikte değerlendirildiğinde çalı 

türlerinde Jasminum fruticans, otsu türlerden ise 

Sangisorba minor bütün türlerden daha öne 

çıkmaktadır. Dolayısıyla toprak ve su korumaya 

yönelik bölgede yapılacak çalışmalarda öncelikle bu 

türlerin kullanılması önerilmektedir. Çalılar 

ilerleyen yıllarda daha etkili koruyucu özelliğine 

sahip olduklarında dolayı üst toprak tabakasının 

aşındığı yerlerde çalıların öncelikli tercih edilmesi 

gerekir. Zira üst toprak tabakasının aşındığı yerlerde 

otsu tesis etkili olmayabilir. 

ADF, NDF ve ham protein oranları birlikte 

değerlendirildiğinde çalı türlerinden Colutea 

armenea ve Paliurus spina-christi, otsu türlerden 

Medicago papillosa yem kalitesi açısından 

önerilmektedir. 


