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Giriş 

  

Toprağa dökülen bitki artıklarının içerdikleri karbon ve azot miktarları, mineralizasyona bağlı 
olarak değişmektedir. Bu maddelerde bulunan yüksek miktardaki yarayışlı besin maddesi 
mineralleşme yoluyla toprağa karışmaktadır. Toprağın karbon ve azot arasındaki oranı, onun 
kendine özgü denge unsurlarındandır. Bu oranı etkileyen çeşitli etkenler bulunmaktadır. 
Mineralizasyonda en önemli unsurun toprak organik maddesinin miktarı ve kalitesi olduğu 
bilinmektedir.  

Organik maddenin mineralizasyonu,  toprakta yaşayan çeşitli organizmaların aktiviteleri sonucu 
basit inorganik bileşiklere dönüşmesi ile olur. Yani organik bünyede yer alan organik bileşikler 
mikrobiyal faaliyetler sonucu bitkilerce alınabilir inorganik formlara dönüşür (Müftüoğlu ve 
Demirer, 1998).  Organik maddenin parçalanması, her aşamasında farklı organizma gruplarının iş 
gördüğü humifikasyon, amonifikasyon, nitrifikasyon ve denitrifikasyon safhalarından geçerek 
gerçekleşir. Organik maddenin parçalanmasıyla oluşan mineral azot yüksek bitkilerce özümlenerek 
tekrar organik yapılara katılır (Runge, 1983). Topraktan azot alınabilirliği toprağın kalitesinin 
önemli bir ayıracıdır. Azot mineralleşmesi toprak organik maddesinden inorganik azotun serbest 
bırakılmasıdır. Bu süreç toprağın organik maddesinin kalitesi, mikrobiyal biyomass, mikrobiyal 
etkinlik, toprak sıcaklığı ve nemi gibi birçok süreç tarafından kontrol edilmektedir. Topraktaki azot 
mineralleşmesinin oranı laboratuarda ya da azot alınımında belirleyici bitkiler kullanılarak 
yapılabilir (Knoepp ve ark., 2000). 

 

Toprak pH’ı, toprağın nem içeriği ve su tutma kapasitesi, ölü materyalin C/N oranı toprakta azot 
mineralizasyonunu etkileyen toprak özelliklerindendir. Organik maddenin parçalanmasını 
etkileyen en önemli toprak parametrelerinden birisi de ölü materyalin C/N oranıdır (Köhler, 1995).  

 

Bitki dokularının karbon kapsamına sahip olmaları nedeniyle, onların azot kapsamları C/N oranları 
ele alınarak kıyaslanır. Böylece düşük azot kapsamı olan bitki dokuları geniş C/N oranına sahip 
olduklarından ayrışmaları da yavaş olur. Toprağın C/N oranı, onun karakteristik denge 
değerlerinden birisidir. Azot mineralizasyonunun hızı, ayrışmaya uğrayan organik bileşiklerin C/N 
oranlarına bağlıdır. Şayet bu oran 25/1’den büyükse, mikroorganizmalar azot açığını kapatmak için 
toprak azotundan yararlanır ve bu nedenle bitkiler ile rekabete girerler (Haktanır ve Arcak, 1997). 
Irmak (1972) da yüksek C/N oranının henüz tamamiyle ayrışmamış taze organik maddeden 
kaynaklandığını ifade etmiştir. 

  

Dünyada ve ülkemizde hızlı büyüyen türlerle yapılan plantasyonlarda okaliptüs önemli bir yer 
tutmaktadır. Bu makale, okaliptüs ağaçlandırmalarının uzun dönemde topraktaki organik madde 
içeriğindeki değişimleri ve C/N oranından hareketle organik maddenin niteliğini ortaya koymaya 
çalışmıştır.   

  

Materyal ve Yöntem 

  

Çalışma sahası olarak, Akdeniz Bölgesi’ndeki tuzlu toprakların değerlendirilmesinde okaliptüs 
türlerinin kullanılıp kullanılamayacağını belirlemek amacıyla Gürses ve ark. (1998)’nın 1991 yılında 
iki Eucalyptus camaldulensis orijini ile bir Eucalyptus grandis orijinini denedikleri saha ele 
alınmıştır (Resim 1; Resim 2). Saha, tuzsuz karakteri temsil eden Tarsus Köy Hizmetleri Araştırma 
Enstitüsü Fidanlık Araştırma İstasyonu içerisinde yer almaktadır.  Denemede fidanlar 4x4 m dikim 
aralığında dikilmiştir. 

 

Deneme sahası, 360 541 kuzey enlemi ve 340 541 doğu boylamında olup 14 m yüksekliktedir. 
Sahanın uzun dönemli yıllık ortalama sıcaklığı 17.90, yıllık yağış miktarı 609.5 mm’dir.  

   

 Resim 1. Eucalyptus camaldulensis sahasından bir görünüm 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Resim 2. Eucalyptus grandis sahasından bir görünüm 

                 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Bulgular ve Tartışma 

 

 Deneme sahasında dikimden önce (20 yıl önce) yapılmış olan toprak analizlerinde; toprağın 
tekstürü killi (ağır bünyeli), pH’sı 7.70 (orta alkali), toplam kireç içeriği %32.71 (çok zengin), organik 
madde içeriği % 2.32, tuzluluk 0.54 mmhos/cm (tuzsuz) olarak çıkmıştır. 20 yıl sonra yapılan toprak 
analiz sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Bu sonuçlara göre topraklar tozlu kil ve killi, toprak reaksiyonu 
orta alkali, çok zengin kireçli ve tuzsuzdur. Karbon miktarında her iki türde de 0-30 cm derinliğindeki 
karbon oranları en yüksek değerde çıkmıştır. Topraktaki azot değerleri de beklendiği şekilde karbon 
değerleriyle paralel çıkmıştır. Toprakların azot değerleri düşük sayılan düzeyde çıkmıştır, düşük azot 
değerine sahip olan topraklar geniş C/N oranına sahip olacaklarından ayrışmaları da yavaş olur. 
Haktanır ve Arcak (1997)’ın bildirdiğine göre, orman ekosistemlerinde yaprak döküntülerinin C/N 
oranları kritik orandan (20/1) çok daha geniştir, buna karşılık verimli bir orman sisteminde her yıl 
tonlarca organik madde mineralize olmaktadır. Azot mineralizasyonu toprağın kalitesinin önemli 
göstergesi sayılmaktadır. Organik maddenin niteliği (C/N oranı, lignin içeriği), mineralizasyonu 
doğrudan etkilemektedir. Çalışma sahası toprağının ağır bünyeli olması, azot mineralleşmesini 
olumsuz etkilemektedir. Nitekim Tablo 1’e bakıldığında, total azot ile C/N oranı arasında negatif bir 
ilişki bulunmaktadır.  

   

 Sonuç ve Öneriler 

 

  Organik madde toprakların fiziksel özelliklerini iyileştirerek bitkiler için uygun bir ortamın ortaya 
çıkmasını sağlamakta ve aynı zamanda birçok bitki besin maddelerinin esas kaynağını 
oluşturmaktadır. Toprakların kalitesini ve canlılığını koruyarak yüksek verim alabilmek için 
toprakların organik madde içeriği artırılması gerekmektedir. Bu nedenle yapılan ağaçlandırma 
çalışmaları da toprağın organik maddesini artırmasının yanında, üretilen toprak üstü ve toprakaltı 
biyokütle sayesinde hem bitki besin elementleri artmakta hem de toprağı yerinde tutarak besin 
elementlerinin taşınmasını önlemektedir.  

 

 Günümüzde atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonunu azaltmak için ağaçlandırma yapılarak 
biyokütle ve toprağın karbon emilimini artırması bir seçenek olarak kabul edilmektedir (Paul ve ark., 
2002). Nsabimana ve ark. (2008) da, toprağın kimyasal özelliklerini korumak veya geliştirmek için 
yerli türlerin yanı sıra tarımsal ormancılık ve hızla büyüyen okaliptüs türlerinin kullanmasını 
önermişlerdir. Bu çalışma sonucunda, denemenin kurulmasından 20 yıl sonra okaliptüs 
ağaçlandırmasının toprağın organik maddesinin ortalama %2.32’den %3-4 oranlarına yükselttiği 
belirlenmiştir. Ayrıca toprağın yüksek C/N oranına sahip olması da henüz tamamen ayrışmamış taze 
organik maddelerin sonraki dönemde ayrışarak toprağa besin maddelerini kazandıracağından, 
okaliptüs ağaçlandırmasının toprağın kalitesini artırdığı söylenebilecektir.  
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E.grandis 0-30 7,8 45,7 46,5 Tozlu kil 7,63 26,68 0,34 4,28 2,49 0,13 19,1 

“ 30-60 7,4 51,3 41,2 Tozlu kil 7,80 30,46 0,34 3,02 1,76 0,07 25,1 

“ 60-90 3,9 57,3 38,7 Kil 7,91 30,95 0,39 2,74 1,59 0,06 26,5 

“ 90-120 2,8 58,0 39,2 Kil 7,93 30,78 0,42 3,02 1,76 0,06 29,3 

E.camaldulensis 0-30 18,7 42,3 39,0 Kil 7,55 29,16 0,40 4,89 2,84 0,14 20,3 

“ 30-60 19,1 40,1 40,8 Tozlu kil 7,66 29,49 0,39 4,12 2,40 0,08 30,0 

“ 60-90 14,3 46,6 39,1 Kil 7,72 28,84 0,33 3,02 1,76 0,06 29,3 

“ 90-120 10,1 48,9 41,0 Tozlu kil 7,68 29,16 0,35 3,46 2,01 0,08 25,1 

Tablo 1. Deneme sahasının bugünkü toprak analiz sonuçları 
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