
 

T.C. 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA 

ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 
 

ARAŞTIRMA BÜLTENİ 
      

BAZI OKALİPTÜS TÜR VE ORİJİNLERİNİN DEĞİŞİK TUZLULUK                  

DERECESİNDEKİ TOPRAKLARDA GELİŞMELERİNİN İNCELENMESİ 

         GİRİŞ 

Hızlı nüfus artışı ve Odun 

hammaddesine duyulan gereksinimin 

giderek artması ve tarımsal uğraşılarda 

girdinin yüksek boyutlara ulaşması 

nedeniyle, son yıllarda okaliptüs 

yetiştiriciliği hızla yaygınlaşmakta ve bu 

arada bazı tuzluluk sorunu olan topraklara 

da okaliptüslerin yetiştirilmek istendiği 

gözlenmektedir. Türkiye’deki geçmişi 110 

yıldan fazla ve 60 yıla yakın bir süredir 

endüstriyel anlamda başarılı bir şekilde 

yetiştirilen Eucalyptus camaldulensis Dehn. 

de bu türlerden biridir. Son yıllarda bu türe 

Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden türü 

de eklenmiştir. Akdeniz Bölgesindeki altı 

ilde (Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, 

Hatay, Kahramanmaraş) toplam olarak 

204.217 hektar çorak alan bulunmaktadır. 

Bu sorunlu alanların bir bölümünde hiç 

tarımsal üretim yapılamamakta; üretim 

yapılabilen bölümlerinde de sınırlı sayıda 

bitkiler kullanılabilmekte; ayrıca verim 

düşük düzeylerde kalmaktadır. 

Türkiye’de başarı ile yetiştirildikleri 

belirtilen E. camaldulensis ve E. grandis 

türlerinin bitki tuz toleransları, daha açık 

ifade ile kök bölgesindeki çözünebilir 

tuzların belli seviyesi için tahmin edilen 

verim azalmaları bilinmemektedir. Ayrıca 

Akdeniz Bölgesi’ndeki tuzlu toprakların 

değerlendirilmesinde ve ıslahında okaliptüs 

türlerinin kullanılıp kullanılamayacağı da 

bilinmemektedir.  

Bu çalışma Akdeniz Bölgesi’ndeki 

tuzlu toprakların değerlendirilmesinde 

okaliptüs türlerinin kullanılıp 

kullanılamayacağını belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. 

  YAPILAN ÇALIŞMALAR 

E. camaldulensis türünün 

Karabucak ve 7046 numaralı 

Wiluna/Avustralya orijinleri ile E. grandis 

türünün 16788/Zimbabwe orijinlerinin 

değişik tuzluluk derecesindeki topraklarda 

gelişmelerinin incelendiği bu araştırma, 

1992 yılında başlamış ve 1998 yılında 

tamamlanmıştır. 

Araştırma, dört farklı tuzluluk 

sınıfını (ECx25°C’de: 0-2, 2-4, 4-8, 8+ 

milimhos/cm.) temsil eden dört alanda 

gerçekleştirilmiştir. Bu alanlara, tuzsuzdan 

çok tuzluya doğru 1, 2, 3, 4 şeklinde 

numara verilmiştir. Tuzsuz sınıfı temsil 

eden 1. alanın yeri, Köy Hizmetleri 

Araştırma Enstitüsü’nün Tarsus Kenti 

içindeki Fidanlık Araştırma İstasyonu 

içerisinde, öbürleri de yine aynı Enstitü’nün 

Tarsus’a 18 km uzaklıkta bulunan Alap 

Araştırma İstasyonu içerisinde 

bulunmaktadırlar.  

Denemeler rastlantı blokları deneme 

desenine göre düzenlenmiş ve üç yinelemeli 

olarak kurulmuşlardır. 

Dikimlerden önce arazi hazırlığı 

olarak deneme alanları soklu pullukla tam 

alan sürülmüş ve sürümü takiben de diskaro 

geçirilmiştir. Daha sonra 4x4 m. aralık 

mesafeye göre çukur açma burgusu ile 

açılan çukurlara 1/0 yaşlı tüplü fidanlar 

kullanılarak dikimler yapılmıştır. Dikimleri 

izleyen ilk üç yıl, büyüme mevsimlerinde 



üç defa sulama ve sulama sonrasında toprak 

tava gelince de sürümler yapılarak bakım 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Sonraki 

yıllarda yaz mevsimine denk gelecek 

şekilde yılda bir defa yapılan sürümlerle 

yetinilmiştir. 

Denemede kullanılan tür/orijinlerin 

tuzluluk sınıfları ve tüm deneme alanı 

itibariyle gelişmeleri ile tür ve orijinlerin 

ayrı ayrı tuzluluk sınıfları itibariyle 

gelişmeleri incelenmiştir. Bu amaçla 5 yıl 

boyunca her büyüme mevsimi sonunda, 25 

fidan içeren her parselin ortasında bulunan 

9 ölçü fidanının boyları teleskopik boyölçer 

ile cm duyarlığında, 1.30 çapları ise 

çapölçer ile mm duyarlığında ölçülmüş ve 

her parseldeki fidan yaşama yüzdeleri 

saptanmıştır. Bilgisayarda TARIST 

istatistik paket programı kullanılarak, 

verilere faktöriyel varyans analizleri, 

sonrasında da Tukey -Q, Duncan ve T 

Çoklu Testleri uygulanmak suretiyle 

değerlendirmeler yapılmıştır. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışma sonucunda; tür ve orijin 

farkı gözetmeksizin tüm deneme alanında 

tuzluluk sınıfları itibariyle yapılan 

değerlendirmelerde boy ve çap yönünden 1. 

tuzluluk sınıfı ilk sırada, 4. tuzluluk sınıfı 

son sırada yer almıştır. Boy ve çap 

ortalamalarının sıralanmasında 1., 2. ve 3. 

tuzluluk sınıflarının aynı grupta yer almış 

olmaları dikkat çekicidir. Bu sonuçlar tuzlu 

toprakların değerlendirilmesinde okaliptüs 

türlerinin kullanılabileceğini 

göstermektedir.  

Tüm deneme alanında tuzluluk sınıfı 

farkı gözetmeksizin yapılan 

değerlendirmelerde türler ve orijinlerin boy 

ve çap ortalamalarının birbirine yakın 

değerlere sahip olmaları seçimlerin isabetli 

yapıldığını göstermektedir. Yalnız bütün 

sıralamalarda E. camaldulensis orijinleri E. 

grandis'i geride bırakmışlardır.  

E. camaldulensis Karabucak 

orijininin boy, çap ve yaşama yüzdesi 

ortalama değerlerine göre, halen 

ağaçlandırmalarda kullanılan bu orijinin 

orta ve çok tuzlu toprakların 

değerlendirilmesinde de kullanılabileceği 

anlaşılmaktadır. Alınan bu sonuçlarla E. 

camaldulensis ağaçlandırmalarına konu 

olabilecek potansiyel alan miktarı da bir 

anda artmış bulunmaktadır. 

  Beşinci yaş sonunda tür ve orijin 

farkı gözetmeksizin tüm deneme alanında 

tuzluluk sınıfları itibariyle yapılan 

değerlendirmelerde boy ve çap yönünden 1. 

tuzluluk sınıfı ilk sırada (10.86 m boy, 

12.20 cm çap), 4. tuzluluk sınıfı son sırada 

(7.82 m boy, 9.20 cm çap) yer almışlardır.  

Tüm deneme alanında tuzluluk sınıfı 

farkı gözetmeksizin yapılan 

değerlendirmelerde E. camaldulensis 

Karabucak orijini 10.58 m boy ve 12.50 cm 

çap değerleri ile ilk sırayı almıştır. Tek tek 

orijinler için yapılan değerlendirmelerde 

Karabucak orijini 1., 2. ve 3. tuzluluk 

sınıflarında birbirine yakın boy ve çap 

değerlerine sahip olmuştur. Dördüncü 

tuzluluk sınıfında ulaştığı 8.89 m boy ve 

10.90 cm çap değerleri ise bu orijinin aynı 

aralık mesafe ve aynı yaşta 3. bonitet 

sınıfında ulaştığı değerlere yakındır.   

E. camaldulensis 7046/Avustralya 

orijininin 4. tuzluluk sınıfında ulaştığı 7.40 

m boy ve 8.20 cm çap değerleri bu orijinin 

tuzluluğa Karabucak orijininden daha 

hassas olduğunu göstermiştir.      E. grandis 

16788/Zimbabwe orijini de 7.18 m boy ve 

8.70 cm çap ile en düşük gelişmesini 4. 

tuzluluk sınıfında yapmıştır. 

Sonuç olarak; 

Çukurova ve benzer yetişme 

ortamlarında, drenaj vb. öbür koşulların da 

uygun olması durumunda, elektriksel 

geçirgenlik değeri 8 milimhos/cm'ye kadar 

olan tuzlu topraklarda hiç kayıp olmaksızın; 

çok tuzlu (8+ milimhos/cm) topraklarda ise 

%35'lik bir ürün kaybı ile E. camaldulensis 

Karabucak orijini kullanılarak okaliptüs 

işletmeciliği yapılabilir.  
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