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Bu çalışmada amaç, maki alanlarında, harnup ve zeytinin kök bölgesi 

topraklarının fiziksel, kimyasal ve süb-mikroskopik (mikromorfolojik) özelliklerini 
araştırmaktır. 

Bu çalışma için koruma altında olan ve  ekolojik yapının doğal ortamının 
bozulmadığı, Tarsus Dedeler Köyü , Eshab-ı Kehf mevkii seçilmiş ve alandaki zeytin 
ve harnup türlerinin, toprak kalite parametreleri incelenmiştir. Bu amaçla toprakların 
pH, EC, CaCO3, katyon değişim kapasitesi, organik madde, humin maddeleri, toplam 
N, yararlı P, yararlı mikro elementler (Fe, Mn, Zn ve Cu) , Agregat stabilitesi (yapı 
dayanıklılığı indeksi) belirlenmiştir. Topraklarda agregatlaşmanın daha iyi 
incelenebilmesi için, horizonlardan alınan bozulmamış toprak örnekleri tarama 
elektron mikroskobu (SEM) altında incelenmiştir.  

Zeytin ve harnup topraklarının yüzey horizonlarında (A1) organik madde, 
makro besin elementleri (N,K,P, Ca, Mg) içerikleri ile K.D.K değerleri yüksek 
bulunmuştur. Mikro besin elementlerinin (Zn, Cu, Fe, Mn) profillerdeki düzeyleri ise 
organik madde içeriği (ağaçların yaprak ve diğer organları ile yüzey örtüsünün 
oluşturduğu organik madde) ve ana kayanın özelliğine göre değişim göstermiştir. 
Çalışma alanı toprakları humus özellikleri bakımından endemik bir form oluşturmuş 
ve MULL-MODER geçiş formu yapılarının ortaya çıktığı saptanmıştır. Yaygın 
bitkisel materyallerin yerinde (in-situ) humifikasyona uğradıkları saptanmıştır. 
Toprakların agregatlaşmasında kil kolloidlerinin yanında mantar hiflerinin/organik 
filamentlerin de etken olduğu belirlenmiştir. Bu araştırma ile zeytin - harnup 
alanlarının toprak özelliklerinin, incelenen kalite parametreleri açısından iyi durumda 
olduğu saptanmıştır. Çalışma, maki alanlarının düşünüldüğü gibi verimsiz topraklar 
olmadığını ve bu alanlarla ilgili olarak yapılan bilimsel çalışmaların, özellikle organik 
maddenin huminleşmesi konusunda, arttırılmasının gerekliliğini ortaya koymuştur.   
 
Anahtar Kelimeler: Zeytin-Keçiboynuzu Toprakları, Organik Madde, Toprak 
                                  Özellikleri, Humin maddeleri. MULL-MODER 
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 The objective of this study was to examine a number of physical, chemical 
and sub-microscopic (micromorphological) soil quality parameters of the root-zones 
of carob and olive trees. 
 The study site was located in the Eshab-ı Kehf location, Dedeler village 
(Tarsus town) and represented an undisturbed ecosystem in a protected area. The soil 
quality parameters, namely as the pH, EC, CaCO3, cation exchange capacity (CEC), 
organic matter, humified compounds, total N, extractable phosphorus, available 
micronutriemts (Fe, Mn, Zn and Cu) and aggregate stability were determined on the 
collected soil samples. Samples were also examined under the scanning electron 
microscope to determine soil aggregate properties.  
 The amounts of organic matter, the contents of macronutrients (N, K, P, Ca, 
Mg), and CEC was high in the soil surface (A1 horizons) of the carob and olive trees 
sites. The micronutrient (Zn, Cu, Fe, Mn) contents of the soils varied upon the 
differences of organic matter contents supplied by the leaves, other parts of the trees 
and the canopy  as well as the parent material. Humic properties of the soils of the 
study site manifest an endemic character with MULL- MODER humus forms. Soil 
aggregating was affected by both clay colloids and fungi filaments. This study 
revealed that carob and olive tree root ecosystems contributed high quality 
parameters to the soils they anchor. The maquis study site was, thus, a productive 
soil environment in need of further scientific studies to be conducted on especially 
the humification mode of organic matter. 
 
Key Words: Carob and Olive Soils, Organic Matter, Soil Properties, Humic  
           compounds, MULL-MODER 
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1. GİRİŞ 

  

 İnsanlık tarihinin ilk yıllarından itibaren var olan doğa-insan ilişkisi ilk 

çağlarda belirli uyum içerisinde sürerken, günümüz yüzyılında bu ilişkinin tehlikeli 

bir boyut kazanması oldukça düşündürücü ve endişe vericidir.  

 İnsanoğlu refahını artırmak amacıyla sanayi devrimi ve tüketim çılgınlığı 

sonucunda oluşturduğu çölleşme/arazi bozulumları ve iklim değişikliği sorunlarını 

gündeme getirerek, kara/ su ekosistemlerimizin varlığını olumsuz yönde 

değiştirmektedir. Öncelikle Afrika’da doğal kaynaklar tükenme sınırına geldikten 

sonra bas döndürücü bir hızla art arda oluşan sorunlar, Dünya’nın diğer bölgelerine 

de ciddi boyutlarda sıçrama aşamasındadır. Bunun ilk yansımalarını ülkeler, ani 

iklim değişikliği anomalileri; kuraklık veya afet boyutundaki yağışlar/taşkınlar ve 

gıda üretimindeki dar boğazlar ile yasamaktadır. Ancak günümüzdeki sorunlar önlem 

alınmadan ve durdurulmadan devam ederse; sorunların ikinci başlangıç coğrafyası ve 

tükenmeye başlayan ekolojik havzaları, Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerde 

oluşacaktır. Bu durum, Türkiye için ciddi bir uyarıdır. Ülkesel ve her ülkenin 

sorumluluğunda gelişen, ancak küresel boyutta oluşan sorunların çözümü için , en az 

maliyette yaklaşımla gıda güvenliğinin/güvenilirliğinin sigortası olan biyoçeşitliliğin 

korunumu, iklim değişikliği ve arazi bozulumu ile savaşım, arazilerimizin doğal 

nitelik ve yeteneğine uygun olarak, “Bütünleşik Sürdürülebilir Havza Yönetimi” ile 

kullanabilmek ile sağlanabilecektir (Cangir ve ark.2010) 

 Gününüz Türkiye’sinde Cangir ve arkadaşlarının yukarıda belirtilen 

saptamaları ve çözüm önerileri her geçen gün biraz daha önem kazanmakta ve 

üzerinde bir önce durulması gelen konuların başında gelmektedir. Özellikle Akdeniz 

bölgesinde daha fazla hissedilen iklim değişikliği etkileri, bölge toprak kaynaklarının 

sürdürülebilir ve optimal kullanılabilirliği açısından, bu konuda daha yoğun bilimsel 

çalışmalar yapılmasını zorunlu kılmıştır. Küresel iklim değişikliği etkilerinin yanı 

sıra, bilinçsiz arazi kullanımı sonucunda, Akdeniz bölgesi (özellikle Çukurova) tarım 

alanlarının süratle sanayi ve yerleşim yerlerine dönüşmesi, bölgedeki arazi 

kullanımının havza ölçeğinde planlanmasını daha da önemli kılmıştır.  

 Akdeniz bölgesinde önemli alanlar kaplayan maki sahalarının büyük bir 
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kısmı kaderine terk edilmiş bir görüntü içerisindedir. Makiler işgalci türler olarak 

düşünülmüş, ormanların tahrip edilmesiyle oluştukları düşünülmüştür. Bu bağlamda, 

Gemici ve ark. (1990), “Batı Anadolu’da Tahribe Bağlı Vejetasyon Gelişimi” isimli 

çalışmalarında maki formasyonlarını oluşturan bitki türlerinin, genellikle Pinus brutia 

Ten. Ormanları’nın tahribi sonucu oluştuğunu belirtmektedirler. 

Ülkemizde kızılçamın tahribiyle oluştuğu düşünülen maki alanlarına yönelik 

arazi kullanılması veya başka bir deyişle bu alanlardaki konu ile ilgili bilimsel 

çalışmalara ve amaca uygun olan rehabilitasyon çalışmalarına pek fazla 

rastlanmamaktadır. Maki alanlarının büyük bir bölümü devletin tasarrufu altındaki 

orman sayılan yerler kapsamındadır. Uygulamacılar tarafından kızılçamın sahalardan 

uzaklaşmasıyla oluştuğu düşünülen maki sahası topraklarının sığ, verimsiz ve düşük 

bonitetli topraklar olduğu kabul görmüştür. Bu nedenle maki sahaları konusunda 

yeterli sayı ve düzeyde araştırma çalışmaları yapılmamıştır.  

 Kılıçkıran (1991), “Akdeniz Bölgesindeki Makiliklerin Değerlendirme 

İmkanları” isimli çalışmasında makiliklerin genel özellikleri ile varolan yararlanma 

şekillerinden söz etmiş ve yararlanma şekillerinin tarihsel gelişimiyle birlikte, 

mevzuattaki sorunlara değinmiş olup, sonuç olarak makilerden gerekli yararlanmanın 

sağlanması için, 

 Zorunlu bazı haller dışında makiliklerle ilgili yeni uygulamalara gidilmemesi, 

 Uygun koşullara sahip bir kısım maki alanının ormancılık yolu ile 

değerlendirilmesi, 

 Otlatma mevsiminin düzenlenmesi, 

 Otlaklardaki hayvan sayısının azaltılması, 

 Otlaklarla ve hayvancılıkla ilgili mevzuatın çıkarılması gibi tedbirler 

önermiştir.  

Anadolu’da uzun yıllardır süregelen vejetasyon kesimi yenilenmeyi 

durdurmuş veya geri döndürmüş ve dolayısıyla sub-klimaks alanlar oluşmuştur. 

Günümüzde var olan maki alanlarının büyük bölümü bu durumda görünmektedir. Bu 

alanlara ilişkin gerek toprak ve kaya yapısı, gerekse ekolojik koşullar üzerinde 

yeterince çalışma yapılmamış olduğundan bu alanların değerlendirilmesi konusunda 

farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Ülkemizde maki formasyonu, ister sürekli bir 
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klimaks olarak bulunsun, ister çeşitli nedenlerle ibreli ormanların tahrip edilmesi 

sonucu oluşan bir sub-klimaks olsun, ülke topraklarında oldukça büyük alan 

kaplayan bu formasyonu bilimsel temellere dayalı tanımlama, sınıflama ve kullanım 

şeklini belirleme konularında çalışmaların yapılması gereklidir. 

Bu bağlamda, bu çalışmayla, seçilmiş alanlarda bir yetişme ortamı analizinin 

yapılması ve elde edilecek sonuçların arazi kullanım sınıflarının ayrımlanması ve 

optimum kullanımlarının sağlanması amaçlanmıştır. 
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2.ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

 

2.1.  Akdeniz İklimi  Toprakları 

 

Akalan(1977), kırmızı renkli Akdeniz topraklarının (Terra rossa) 

oluşumlarıyla ilgili olarak üç görüş olduğunu belirtmiştir. Birinci görüş, bu 

toprakların Akdeniz iklimi etkisi altında, her türlü materyal üzerinde 

oluşabileceğidir. İkinci görüş her türlü iklim koşulunda ancak sert kalkerler üzerinde 

oluşabileceği ve en doğrusu olan üçüncü görüş ise, Kırmızı Akdeniz topraklarının, 

yalnız Akdeniz iklim koşulları altında ve yalnız sert kalkerler üzerinde 

oluşabileceğini kabul etmektedir. 

 Ergene’ye (1982) göre, kırmızı Renkli Akdeniz toprakları (Terra rossa), 

Marmara Bölgesinin güney kesimi ile Ege ve Akdeniz Bölgesi’nin tamamında 

görülür. Kalker, marn, kil, konglomera, peridotit, serpantin ve gnayslar üzerinde 

oluşmuş topraklardır. Bu topraklar kalker ana kaya üzerinde oluşsa bile yıkanma 

sonucu kireçli bir yapı göstermezler. Terra rossaların oluşumu için hem kalker 

kayaların varlığına hem de Akdeniz iklimine ihtiyaç duyulur. Bu durum gösteriyor ki 

bu topraklar klimatik oldukları kadar ana materyalin de etkisi altındadırlar. Özellikle 

sert kalkerlerin terra rossaları, yumuşak kalkerlerin ise rendzinaları meydana 

getirdiği hakkında yaygın bir görüş vardır. 

Çepel (1988), kalker anakayalarının çatlaklı ve yarıklı bir yapıya sahip olma 

gibi kendine özgü bir özelliğinin olduğunu belirtmektedir. Bu özellik, CO2 içeren 

sularda az veya çok çözünmeleri, bu suların etkisi ve öteki toprak oluşumunu olayları 

tarafından yaratılan bir karakteristiktir. Bu nedenle üzerlerindeki bitkilerin kökleri, 

bu çatlaklar boyunca derine inerek, buralarda birikmiş su ve ince topraktan 

yararlanabilir ve böylece iyi bir gelişim yapabilirler. Bu yarık ve çatlaklar aynı 

zamanda üzerindeki ince tekstürlü topraklar için bir drenaj kanalı görevi yaparak 

doygun su nedeni ile meydana gelebilecek kötü havalanma koşullarını da ortadan 

kaldırır . 

Terra Rossa (Kırmızı arazi); Garig vejetasyonu altında taneli tortul kaya veya 

kireçli, dolomitik kireçtaşları üzerinde oluşmasına rağmen, orman tahribi sonucunda 
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şiddetli güneş ışınlarına maruz kalan sahalarda Terra fuska topraklarının 

dönüşmesiyle de meydana gelebilir. Başka bir anlatımla Terra fuska,  Terra rossaya 

dönüşebilir. Bu topraklar kil bakımından zengindir, toprakta derin çatlaklar ve kaya 

parçaları bol miktarda bulunur. Kompakt kireçtaşı üzerinde ise toprak sığdır. Terra 

rossanın oluşması, tropikal ferrujenik topraklar içinde tipik olan rubifikasyon 

(rubification, kırmızılaşma) olayı ile bağlantılıdır. Serbest demir oksitle kırmızlaşma, 

dekarbonasyonla, yani kalsiyum karbonatın yıkanmasıyla meydana gelir; ayrıca 

nemli mevsimde yıkanma, kurak mevsimde ise kırmızılaşma olayları hakimdir. 

Toprakta yıkanma ve demirli bileşiklerin alt katlarda çökelme derinliği kurak 

mevsimin uzunluğu ve yağışın şiddetine göre değişir. Yıkanmış kırmızı topraklar 

daha fazla organik maddeye sahip olup nemli alanlardan oluşur. Btfe horizonu, yani 

killi ve demirli horizon gelişmiştir (Atalay,  2006). 

Akdeniz bölgesinde yaygın olarak görülen anakayalardan biriside dolomitik 

kireçtaşlarıdır.  

Kibici’ye göre (2010), dolomitik kireç taşları, sert dayanıklı, masif bir 

kayaçtır. Mg - Ca içeren karbonattır. Çoğunluğu fosil içerirler. Geçmişte, dolomit 

terimi hem mineral hem de kayaç için kullanılırdı. Dolomit bir minerali, dolomitik 

kireçtaşı ( dolostone ) ise bir kayacı temsil eder. Dolomit, hem bir karbonatlı kayacı 

hem de kristalleri içinde kalsiyum-magnezyum karbonatı bulunduran isimdir. 

Dolomitik kayaç ( dolostone ) öncelikli dominant mineral olarak dolomitten oluşur. 

Kireçtaşı kısmen dolomit ile yer değiştirir ise dolomitik kireçtaşı olarak refere edilir. 

Dolomit minerali trigonal sistemde kristalize olmuştur. Beyaz, gri – pembe renklidir. 

Kristallari genellikle masif olduğu halde yaygın olarak da kavislidir. Fiziksel 

özellikleri itibarıyla kalsite benzer. Fakat üzerlerine sulandırılmış hidroklorik asit ( 

HCl ) damlatıldığı zaman kalsit kadar hızlı çözünmez veya köpürmez. Sertliği, Mohs 

Sertlik Dizisini göre, 3.5 – 4.0 arasında ve yoğunluğu da 2.85 gr/cm  tür. İlave 

olarak, dolomitik kayaç sulandırılmış HCl içinde çok yavaş köpürür. Bu kayaç, 

kireçtaşından biraz daha yoğun ( ağır ) ve serttir. Dolomitik kayaçlar esas olarak 

Ca,Mg(CO 3)2 bileşimli dolomit mineralinden meydana gelir. Hem fiziksel hem de 

kimyasal özellikleri içerdiği kireçtaşına bağlıdır. Gerçekte, dolomitik kayaçta 

magnezyum miktarı azalırsa, kayaç dolomitik kireçtaşı olarak ifade edilir. 



2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR                                                             Zekeriya KOÇAK 

7 

Alüvyal topraklar gerek yatay ve gerekse dikey yönde devamlı bir değişme 

göstermektedir. Özellikle dikey yönde farklı horizonlar kendini belli etmektedir. 

Başka bir ifade ile profil boyunca hem bünye değişmekte ve hem de farklı pedojenik 

süreçler bir arada görülmektedir. Şöyle ki, kumlu bir seviyeden aniden killi bir 

seviyeye, kireçli bir kattan kireçsiz veya kireci az olan diğer bir kata, organik madde 

bakımından zengin bir horizondan, diğer farklı olan fakir bir horizona geçilmektedir. 

Yani profil dahilinde, karbonat dağılışı, pH durumu, organik madde miktarı, katyon 

değişim kapasitesi ve tekstür düzensiz bir dağılış veya değişme göstermektedir 

(Atalay, 1989)  

Akdeniz iklim tipine adapte olmuş maki ve garig bitkilerinin toprak istekleri 

oldukça çeşitlidir. Bunlar içerisinde Kırmızı Renkli Akdeniz toprakları, kırmızı 

kahverengi Akdeniz toprakları ile kahverengi orman toprakları önemli yer tutar. 

Ayrıca rendzinalar, alüvyal topraklar ve kumlu çakıllı topraklar ile şistler üzerindeki 

topraklara da rastlanmak mümkündür. Bu toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri 

incelendiğinde kalkerli ve silisli ana kayanın ürünü oldukları görülür. Bu yüzden bu 

toprakların bir kısmı asit reaksiyon gösterirken bir kısmı da alkalen reaksiyon 

gösterir. Yazları kurak ve sıcak, kışları yağışlı ve ılıman tipik Akdeniz ikliminde 

oluşan bu topraklar 900 mm. yağış ve ortalama yıllık sıcaklığı 12 ºC olan iklim 

koşullarına ihtiyaç duymaktadırlar. Kıyıya göre daha kuzey kesimlerde yer alan bu 

topraklar ortalama yükseltisi 1000-2000 metre seviyelerinde olan çıplak kayaların 

oluşturduğu zirveler ve bazı karstik çukurlukların içerisindeki alüviyal ve kolüviyal 

topraklar hariç diğer kesimleri kaplarlar. Su tutma kapasiteleri yüksek olup hafif 

alkali bir reaksiyon gösterirler (Kaya ve Aladağ, 2009). 

 

2.2. Vejetasyon -  Toprak Özellikleri İlişkisi  

 

Sağlıker (2005), Doğu Akdeniz Bölgesinde iki farklı anamateryalden (marn 

vekonglomera) oluşan toprak üzerinde yetişen Olea europaea L., Pinus brutia Ten. 

Ve Pistacia terebinthus subsp. palaestina L.’nın yaprak, dal, ölüörtü ve topraklarının 

C, N, P ve K içerikleri, topraklarının C ve N mineralizasyonu ile humik ve fulvik asit 

içeriklerinin zamana bağlı değişimleri karşılaştırmalı olarak incelemiştir. Ölçülen 
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özellikler üzerinde anamateryal, bitki, zaman etmenleri ve bunların etkileşimlerinin 

istatistiksel açıdan değerlendirilmesi sonucunda (TUKEY, P<0.05) üçlü 

etkileşimlerden sadece toprak azotu önemli bulumuş olup diğerleri anlamlı 

bulunmamıştır. Aynı zaman dilimi içerisinde bitkilerin yaprak, dal, ölüörtü ve toprak 

besin elementi içerikleri sadece anamateryal farkına göre kıyaslandığında ise Olea’da 

anlamlı bir fark bulunmamışken, Pinus’un ölü örtü karbonu ; Pistacia’nın ise yaprak 

azotu , fosforu  ve potasyumu ile dal fosforu ve toprak karbonu ile azotu , ve) anlamlı 

farklar yaratmıştır. Tüm bu farklılıklar öncelikle bitki türlerinin farklı olması ile 

ilişkili olarak bitkilerin vejetasyon periyotlarının, metabolik işlevlerinin ve ekolojik 

isteklerinin farklı olması ile alakalıdır. Toprakların karbon mineralleşme oranları ile 

FA/OM (Fulvik Asit/Organik Madde) oranları anamateryal farklılığına göre sadece 

Pinus’ta anlamlı iken bu farklılığın diğer bitkiler için karakteristik olmadığı 

gözlenmiştir. 

Özel ve ark. (2006), maki alanlarında bitkilerle  yetişme ortamları arasındaki 

ilişkileri incelemişler; laboratuar sonuçlarına göre maki alanları toprakları gerek 

organik madde açısından gerekse N, P, K, miktarları açısından orta ve üzerinde 

değerler taşımaktadır. Yani, yaygın kanının aksine maki alanları toprakları bitki 

besin maddeleri bakımından fakir yetişme muhitleri değildir. Ancak yoğun tahribat 

dolayısıyla oluşan erozyon neticesi toprak taşınmış ve sahalar fakir bir görünüm 

almıştır. Sonucunu bulmuşlardır. 

Hazinedar (2006) , zeytinle toprak arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bu Araştırma, 

Kapıdağ yarımadasındaki zeytin alanlarından alınan 571 adet toprak örneğinin bazı 

fiziksel ve kimyasal (pH, tuz, organik madde, bünye, kireç, yarayışlı fosfor, yarayışlı 

potasyum) özelliklerinin belirlenmesini ve değerlendirilmesini kapsamaktadır. 

Bitkilerin toprak gelişimini etkilemeleri birkaç yönde olur. Bu etkilemeler 

bitki örtüsünün mikro-klimayı değiştirmesi ve artıklarıyla toprağı zenginleştirmesi 

biçiminde gerçekleşir. Farklı bitki örtülerinin toprak gelişimine etkileri farklı biçim 

ve boyutlarda olur. Bunun başlıca nedeni, bitki örtülerinin yaşam biçimlerinde, 

köklenme derinliğinde ve fizyolojik davranışlarında büyük farkların olmasındandır. 

Derin köklüler, sığ köklülerden toprak gelişimine daha çok katkıda bulunurlar. Derin 

köklüler ana materyalin alt tabakalarda ayrışmasını sağlarlar. Bitkiler toprağın 
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oluşumuna en büyük etkiyi artıkları ile yaparlar. Kökler toprağın içinde, meşcereler 

ise, sonbahardaki yaprak dökümü ile, toprağın üstünde organik madde birikimini 

gerçekleştirmiş olurlar. Kökler çürüyüp ayrıştıktan sonra toprakta suyun ve havanın 

dolaşımı için çok önemli olan bir kanal sistemi oluştururlar. Bu kanalların sayısı,                               

boyutu ve çapları vejetasyonun türüne bağlıdır (Irmak,1972) . 

Sağlıker ve  Darıcı (2005),  Doğu Akdeniz Bölgesinde (Adana) iki farklı ana 

materyalden (marn ve konglomera) oluşan toprakta yetişen Olea europaea L., Pinus 

brutia Ten. ve Pistacia terebinthus L. topraklarının karbon (C) mineralizasyonu 

araştırmışlar, toprakta C mineralizasyonu kontrollü koşullarda (28°C, %80 nem) 

inkübasyon (30 gün) yöntemi ile izlemişlerdi. İnkübasyonun 3. gününde sadece 

Pistacia toprakları arasındaki fark (P<0,05) anlamlı iken, daha sonraki günlerde tüm 

bitkilerde ana materyale göre farkın anlamlı olmadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca 

bitkilerin organik madde kalitesi ile mikrobiyal aktivite arasında etkin bir ilişki 

olduğu gözlenmiştir. Toprakların karbon mineralleşme oranları ana materyal 

farklılığına göre sadece Pinus'ta (marn için %1,39, konglomera için %3,30) anlamlı 

iken bu farklılığın Olea ve Pistacia için anlamlı olmadığı saptamışlardır.  

 Yaşar (2005), Çukurova Üniversitesi kampüs alanında yaptığı çalışmada  üç 

farklı alanda doğal olarak yetişen çok yıllık dört tıbbi bitkinin (Ceratonia siliqua L., 

Eucalyptus camaldulensis Dehnh,Nerium oleander L., Olea europaea L.) 

yapraklarındaki yağ içerikleri ile topraklarındaki organik karbon, toplam azot, C/N 

oranları, pH, kireç içerikleri, toprak renkleri, bünye tipi ve tarla kapasitesindeki nem 

değerleri  belirlemiş, harnup  topraklarında % C düzeyini 4-5 arasında, % N düzeyini 

0,26-0,35 arasında bulmuştur.  Toprak pH’sılarını ortalama 7,5 olarak saptamıştır. 

Akdeniz flora bölgesinin jeolojik yapısını volkanik, metamorfik ve tortul 

kayaçlar oluşturur. En yaygın kaya grubu Mesozoyik ve Tersiyerde oluşmuş 

kireçtaşlarıdır. Ayrıca çeşitli jeolojik dönemlerde oluşmuş, serpantin, gre, gabro, 

peridotit, şist, mikaşist, gnays, marn, bazalt, andezit, dolorit, spilit ve porfirit gibi 

kayaçlara da rastlanmaktadır. Litolojik yapısını bu kayaçların oluşturduğu ortamlarda 

çok çeşitli maki türleri gelişme imkânı bulur. Bölgede sıcaklık şartlarının yüksek 

olması bu ana kayalar üzerinde kırmızımsı kahverengi toprakların oluşmasına neden 

olmuştur. Organik madde miktarı düşük olan bu topraklar genellikle bazik 
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özelliktedir. Bu şartlarda arazi yapısı taşlık, kayalık ve sığ topraklıdır. Maki ve garig 

bitkileri derin kök sistemi oluşturduklarından bu tür ortamlarda iyi gelişirler (Kaya 

ve Aladağ, 2009). 

Yaşar ve ark. (2009) , toprak ve bitki örtüsü ilişkisi ile ilgili olarak yaptıkları 

çalışmada, Doğu Akdeniz Bölgesinde (Adana) yer alan Çukurova Üniversitesi 

kampüsünde yetişen çok yıllık dört bitkinin (Ceratonia siliqua L., Eucalyptus 

camaldulensis Dehnh., Nerium oleander L., Olea europaea L.) yapraklarının sabit 

yağ içerikleri (%) ile birlikte topraklarındaki organik karbon (%), toplam azot (%), 

C/N oranı, toprak rengi, bünye tipi, tarla kapasitesi (%), CaCO3 içeriği (%) ve pH 

değeri belirlenmişlerdir. CaCO3 içeriklerine göre, Ceratonia (%5.28) orta derecede 

kireçli  Olea toprakları (%0.57) ise kireçsiz bulunmuştur. Toprakların pH’ları nötre 

yakın olup sadece Ceratonia ile Olea arasında anlamlı bir farklılık yokken diğer 

türler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur (P<0.05). Toprakların 

C içeriklerinde (%) Eucalyptus ve Olea arasındaki fark anlamlı değilken istatistiksel 

olarak Cerotonia toprağı en yüksek, Nerium toprağı en düşük değere sahiptir. 

(P<0.05). Toprakların N içerikleri (%) tüm bitkiler arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (P<0.05). Toprakların C/N oranları 10.0 ila 15.5 arasında olup 

Ceratonia’dan Eucalyptus, Nerium ve Olea’ya doğru azalmış ve Olea toprağında 

diğer bitkilere göre anlamlı düzeyde en az (P<0.05) olduğu saptanmıştır. 

Crocker (1967), bitki örtüsünün toprak özellikleri üzerindeki etkisini, 

toprağın organik karbon, total azot, pH ve hacim ağırlığı üzerinde gösterdiğini 

bildirmektedir. Toprak oluşumunda organik karbon giderek artarken, bitki örtüsünün 

çeşidi, profilin üst bölümünden bazik elementlerin derinlere yıkanması veya yüzey 

altı katmanlarında birikmesine yol açarak sonuçta pH’nın değişmesine neden olur. 

Yine adı geçen araştırıcı oluşumun ilk aşamalarında total azot birikimi hızlı olduğu 

halde, zamanla total N miktarının kayıplar nedeniyle azaldığını da ifade etmiştir. 

Bitki örtüsünün toprak oluşum ve gelişimindeki etkisi genel olarak orman ve otlak 

alanlarındaki toprakların farklılaşmasına neden olmuştur. Başka bir deyişle, ormanın 

yetişmesine uygun topraklar ile otlakların bulunduğu topraklar birbirinden farklı 

özelliklere sahiptir. Ancak aynı iklim etkisi altında aynı anakayadan oluşmuş 

toprakların orman toplumu ile otlak toplumu altındaki özellikleri arasında önemli 
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farklar bulunmaktadır. 

Bitkiler doğrudan doğruya veya dolaylı olarak toprak oluşumuna etkide 

bulunurlar. Bitkiler bir yandan kökleriyle solumun altındaki ana kayayı fiziksel 

ufalanmaya ve kimyasal ayrışmaya uğratırken, toprağa organik madde sağlarlar ve 

gereksinim duydukları suyu topraktan alarak profilden sızan suyun miktarını 

azaltırlar (Dinç ve ark 1995). 

Özel ve ark. (2008), defne’nin en yoğun bulunduğu anakayaların en önemli 

özelliği kalker anakaya, (kırmızı Akdeniz toprakları) kaya çatlaklarında ve altlarında 

suyu koruyabilmeleri olduğunu belirtip, bu tür alanlarda bulunan defneler başka bir 

su kaynağına ihtiyaç göstermeden havadaki su ve kaya içindeki suyla 

yetinebilmektedirler. Sonucunu ortaya koymuşlardır. 

Rovira ve Vallejo (1997), toprak profılindeki sıcaklık ve nem rejiminin 

derinlikle değiştiğini bu nedenle Akdeniz iklim koşulları altında, en üstte bulunan 

horizonların su azlığı ve ıslanma-kuruma periyotlarından alt horizonlara göre daha 

fazla etkilenebileceklerini belirtmişlerdir. Bu çalışmada, toprak profılindeki 

pedoiklimsel değişimleri incelemek amacıyla üç farklı bitki materyali (Eucalyptus 

globulus, Quercus ilex ve Pinus halepensis) kullanılmıştır. Bunun yanında tüm bitki 

türlerinde ilk 5 cm derinlikte C ve N mineralizasyonunun az olduğu ve bunun da, 

yüzey toprağının kurak süreçlerde daha fazla kuruması sonucu oluştuğu 

belirtilmiştir. Ayrıca mineralize C ve N miktarlarının toprak yüzeyinde beklenenden 

düşük olması, Akdeniz iklim koşulları altında alt horizonlarda pedoiklimin 

mikrobiyel aktivite için daha uygun olacağı sonucunu doğurmuştur. 

Doğal ve klimaks (doruk) bitki toplumu karakterinde olan ormanlarda ağaç ve 

çalı türlerinin değişimi toprak özellikleri üzerinde önemli etkiler yapmaktadır. 

Özellikle gölge ağaçlarından ve gölgeye dayanabilen çalılardan kurulmuş olan orman 

toplumları (kayın-ormangülü, ladin-ormangülü veya karayemiş veya ayı üzümü, ağaç 

fundası ve çalı fundası vb. gibi) asit humus oluşumuna, üst toprağın hızla 

asitleşmesine ve toprağın yıkanmasına sebep olmaktadır. Özellikle Karaçam+çalı 

fundası ve meşe+orman gülü toplumu altında Ah ve yıkanma (Ae) horizonlarında çok 

şiddetli asit reaksiyonlar (pH 3,5 ve 3,8) ölçülmüştür (Kantarcı,2000). 

Kosmas ve ark. (2000), Yunanistan’ın Lesvos adalarında yaptıkları 
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araştırmada, terkedilmiş tarım ve mera alanlarında, arazi kullanımındaki değişimlerin 

toprakların nitelikleri ve bitki örtüsü oluşumu üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. 

Çalışmada asıl amaç, çölleşmeye karşı çevresel olarak duyarlı alanların 

tanımlanabilmesi için, anahtar göstergeler ve arazi parametreleri kurmaktır. 40-45 

yıldır işlenen ve işlenmeyen alanlardan 106 örnekleme sitesi belirlenmiştir; terk 

edildikten sonra arazi niteliklerinin korunması ile ilgili ölçümler yapılmıştır ki 

bunlar; toprak verimliliği, organik madde içeriği, pH, katyon değişim kapasitesi 

(KDK), değişebilir potasyum ve sodyum, su tutma kapasitesi (toprak suyu tansiyonu, 

derinlik), erozyon mukavemeti (toprak agregat dayanıklılığı) ve bitki 

karakteristikleridir (bitki türleri, bitki örtüsünün kalınlığı). Seçilen siteler çeşitli ana 

materyal üzerine yerleştirilmiştir. Elde edilen verilere göre, pH ve KDK değişimi; 

işlenen topraklara kıyasla terk edilen topraklarda daha az olmuştur. Örneklerin 

değişebilir sodyum ve potasyum düzeyleri, işlenen topraklarda daha yüksek 

bulunmuştur. Organik madde içeriği ve agregat dayanıklılığı değerleri, terk edilmiş 

toprakların çoğunda önemli derecede artmıştır. Ana materyalin fiziksel 

karakteristikleri doğal bitki örtüsü kurulumunu önemli ölçüde etkilemiştir. Minimum 

kritik toprak derinliği olan 25-30 cm de ölçümler yapılmıştır. Daha sığ topraklar 

üzerinde, çok yıllık bitki örtüsü baskıcı iklim şartları altında hızlıca azalmıştır. Bitki 

örtüsünün azalması ana materyalle ilişkilendirilmiştir. Bu çalışma, toprak 

derinliğinin çok önemli bir parametre olduğunu göstermiştir, bu özelliğin arazi 

kullanım değişimleri planlandığında dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. 

Vejetasyon örtüsü toprak yüzeyi üzerinde koruyucu bir manto oluşturur. 

Bitkiler yağmur damlalarının çarpma etkisini hafifleştirirler ve yağışların bir kısmını 

yapraklarında depolarlar (=intersepsiyon). Bu suretle katı toprak parçacıklarının su 

ile yıkanması ve rüzgârla savrulması (erozyon) ile agregat parçalanması ve 

toprakların çamurlaşıp sıkışması azaltılır veya önlenir ( Schachtschabel ve ark., 2001). 

Akdeniz maki vejetasyonunun önemli bir türü olan zeytin ile ilgili olarak; 

Yener (1994) , “Türkiye’nin Değişik Yörelerinde Yetişen Zeytin Ağaçlarını Üzerine 

Morfolojik ve Anatomik Araştırmalar” isimli yüksek lisans tezinde, Antalya, 

Balıkesir ve Yalova dolaylarında çalışmış ve burada yetişen zeytin ağaçlarındaki 

sahaların toprak analizlerini yaparak aşağıdaki sonuçları bulmuştur: sonuçlar 
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birbirleriyle karşılaştırıldığında en bariz özelliğin topraktaki kireç yüzdesi üzerine 

olduğu görülmektedir. Ege – Ayvalık - Balıkesir’den alınan ortalama kireç yüzdesi 

Yeşilköy/Kaş – Antalya’dan alınan toprak yüzdesine oranla 15,7 misli, Heybeliada – 

İstanbul’dan toprak yüzdesine göre de  3,35 misli daha az bulunmuştur. Diğer bir 

önemli fark topraktaki organik madde yüzdesinde  görülmüştür. Ayvalık – Balıkesir 

ve Heybeliada’dan getirilen topraklar organik madde yüzdesi bakımından zengin, 

Yeşilköy/Kaş – Antalya’dan getirilen topraklar ise organik madde bakımından orta 

olarak saptanmıştır.  

 

2.3. Toprak ve  Organik Madde  

 

Organik ana maddeler, yeşil bitkiler tarafından fotosentez yoluyla üretilen 

biyokitlle (yapraklar, iğne yapraklar, dallar) yanında, ki bunlar öldükten sonra ölü 

örtü olarak toprağın üstünde birikir, ölü köklerden, canlı köklerin ve 

mikroorganizmaların çıkardığı salgılardan, ölmüş hayvan ve mikroorganizmalardan 

oluşur.Bu kök ve edafon kalıntıları sürekli olarak toprağın yaşayan horizonunun 

içinde birikirler ( Schachtschabel ve ark., 2001). 

Toprağın üstüne yığılan veya içine dahil olan her türlü bitkisel ve hayvansal 

kalıntı karmaşık süreçlerle mikroorganizmalar tarafından ayrıştırılır. Bunun sonunda 

başlangıç maddelerinden fiziksel ve kimyasal nitelikleri bakımından çok farklı bir 

organik madde ortaya çıkar. Kolloidal nitelikli, amorf ve koyu renkli karmaşık bir 

bileşik olan bu toprak maddesine HUMUS adı verilmektedir. Genel olarak toprak 

organik maddesi bu nedenle ayrışması tamamlanmamış ve amorf humik maddelerin 

oluşumu ile ilgili bir toprak unsurudur ( Haktanır ve Arcak, 2010 ).  

Humus kimyasal olarak tanımı tam yapılamayacak düzeyde karmaşık yapıya 

sahip, çok sayıda maddenin karışımından oluşmuş bir maddedir. Bu karışımda küçük 

düzeyde suda çözünebilir organik maddeler -örneğin amino asitler ve şekerler- 

bulunur. Humusun büyük kısmı suda çözünmeyen, koyu renkli maddelerden 

oluşmuştur. Bu kısım üç fraksiyona ayrılmaktadır. 

i.  Hümik asitler: Bunlar alkali çözelti ile ekstrakte edilip asitle çöken kısımdır. 

ii.  Fülvik asitler: Alkali çözelti ile ekstrakte edilip asitlerle çözünen kısım. 
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iii.  Hümin maddeler: Alkali ile ekstrakte edilemeyen maddelerdir. 

Bu son fraksiyon ayrışmaya çok dirençli olup, muhtemelen proteinler, lignin 

ve hayvan metabolitlerinden türeyen bileşiklerin polimerizasyonu ile oluşmuşlardır. 

Humik (hümin) maddeler koloidal özellik gösterir ve bazı topraklarda bazik 

katyonları tutma ve değişim kapasitesi, kil minerallerinden daha fazladır ( Haktanır 

ve Arcak, 2010 ). 

Toprağın organik maddesi, toprakta yetişen bitkiler ile toprak içinde yaşayan 

canlıların artıklarından oluşur. Ormanda toprağın organik maddesinin önemli bir 

kısmı, ağaçların yaprakları, meyve ve tohumları, bunlara ait kozalaklar vb. organlar, 

kabuklar, dallardır. Organik madde artıkları toprağın yüzeyinde bir ölü örtü halinde 

serilmiş durumdadırlar. Bu ölü örtünün ayrışması, ayrışma ürünleri veya humus 

halinde toprağa karışması toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerinde olduğu 

kadar bitkilerin büyümesi üzerinde de önemli etkiler yapar. Tarım alanlarında 

toprağın organik maddesi genellikle tarım bitkilerinin artıklarıdır. Otlaklarda ise 

otların artıkları ve otlak hayvanlarının dışkıları toprağın organik maddesinin önemli 

kısmını oluşturur (Kantarcı, 1987 ). 

Organik madde toprağın birçok fiziksel ve kimyasal özelliklerini 

değiştirebilen derin bir etki geliştirir. Organik madde olmadan dünyanın yüzey 

tabakasını toprak diye tanımlamak bile güçtür. Toprağın organik madde içeriği en 

değerli kaynaktır ve miktarı kolaylıkla azalabilir. Organik madde miktarı çoğu toprak 

profilinde yüzeyde yüksek iken genellikle derinlikle birlikte azalır. Ancak kimi 

Humus Podsollerinde, organik madde düzeyinin derinlikle azalmasına karşın, Bh 

horizonunda bir artma görülmektedir. Böylece çoğu orman toprağında gözlenen 

organik maddenin derinlik ile ilişkisi bu tip topraklarda farklı bir dağılım 

gösterebilir. Organik madde içeriği kimi turbalıklarda % 85 ve daha da fazla 

olabildiği gibi kültür topraklarında % 15'i nadiren aşar ve bazı sıcak iklim 

koşullarında % l'in altına düşebilir. Organik madde nemli ve serin iklim 

topraklarında yüksek, sıcak ve kurak iklim topraklarında ise daha az bulunmaktadır. 

Bununla birlikte bir alanın yüksekliği arttıkça, özellikle yüzey tabakasındaki organik 

madde miktarı artmaktadır. Bunun nedeni, yükseklerde iklimin serin olması 

nedeniyle mikroorganizma faaliyetlerinin azalmasıdır. Daha alt rakımlara doğru 
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inildikçe, yağışlı olan sonbaharın hem süresi uzar hem de sıcaklığı artar; buna bağlı 

organizma faaliyeti canlı ve sürekli olur, sonuç olarak topraktaki organik madde 

tüketilerek azalmış olur. Belirtilen durumlar normal drenajlı, başka bir deyişle, iyi 

havalanan topraklarda geçerlidir (Irmak, 1947; Irmak ve ark., 1962, Irmak ve Gülçur, 

1964).  

Organik maddenin genellikle toprağa, yüzeyde katılarak sonradan toprak 

profili boyunca dağıldığını belirtmektedirler. Organik madde yıkanma, fauna 

aktivitesi, kök büyümesi gibi farklı mekanizmalar yanında, toprak işleme gibi insan 

aktivitelerine dayalı mekanizmalar ile daha derin horizonlara taşınmaktadır. Organik 

madde genellikle orman topraklarının üst toprak profilinde daha yoğun olmasına 

karşın, alt horizonlarda biriken miktarlar daha uzun ömürlü (dayanıklı, kararlı) 

olmaktadır. Son zamanlarda yapılan ve gelişmiş aygıt analizlerine dayanan 

araştırmalar, bunların geçmişte olduğundan daha düşük hesaplandıklarını 

göstermektedir (Arrouays ve Pelissier, 1994).  

Orijinal bitki artıklarının parçalanma ve ayrışma derecesine göre fibric, hemic 

ve sapric olmak üzere üçü esas olan toplam altı organik toprak materyal türü ayırt 

edilmiştir. Fibric (fibra, fiber) toprak materyallerinde organik toprak materyalinin 

hepsi çok az ayrışmıştır, fiberler iyi korunmuştur ve botanik orijinleri kolaylıkla ayırt 

edilebilir. Hemic (hemi, yarı ayrışma derecesini belirtmek üzere) toprak materyalleri 

fibric ile ileri derecede ayrışmış sapric toprak materyali arasında ayrışma derecesini 

içeren organik toprak materyalleridir. Fiberler fiziksel ve biyokimyasal değişmeye 

uğramıştır. Sapric (Saprus, çürümüş) toprak materyalleri ileri derecede ayrışmış 

toprak materyalleridir. Çok az miktarda fiber içerirler, renkleri çok koyu gri veya 

siyahtır (Soil taxonomy, 2003; Dinç ve ark, 1995). 

Franzluebbers (2002), toprak organik maddesinin geçirgenlik ve agregatlaşma 

üzerine önemli etkiye sahip anahtar bir toprak kalite parametresi olduğunu 

vurgulamak için, uzun zamandır geleneksel olarak işlenen ve hiç işlenmeyen 

alanlardan bozulmuş ve bozulmamış örnekler almıştır. Uzun süredir işlenen 

alanlardan alınan örnekler ve işlenmeyen alanlardan alınan örnekleri elekten geçirip 

kısa süredir işlenen hale getirdikten sonra geçirgenlik, sızma direnci, hacim 

yoğunluğu, makro agregat dayanıklılığı ve toprak organik karbonu üzerinde toprak 
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dağılmasının etkilerini incelemiştir. Uzun zamandır geleneksel olarak işlenen 

alanlardan alınan örneklerde ortalama geçirgenlikte pek fark bulunamamıştır. 

İşlenmeyen alanlardan alınan bozulmamış ve hemen elenerek yeni bozulmuş hale 

getirilen örneklerde önemli farklılıklar bulunmuştur. Bozulmamış örneklerde haftalık 

ortalama geçirgenlik 72 cm saat¯¹ ve bozulmuş örneklerde 28 cm saat¯¹ olarak 

bulunmuştur. Araştırmacı, toprak organik karbonunun tabakalanmasını, uzun 

zamandır işlenen ve yeni bozulmuş topraklar açısından, geçirgenliğin tahmin 

edilmesinde bir parametre olarak düşünmüştür. 

Makilerin genellikle küçük yapraklarından hasıl olan organik maddeler, 

kızılçam ibrelerine göre daha hızlı ayrışır. Bu nedenle maki alanlarındaki topraklar 

organik madde yönünden daha zengin ve koyu kahverengindedir. Nitekim, 

Karaburun yarımadasında kermes meşeleri altındaki topraklarda organik maddenin 

%10’ kadar çıktığı tespit edilmiştir. Aynı yarımadada Kızılçam ormanı altındaki 

Kırmızı Akdeniz Topraklarında bu oran %3-4 arasındadır (Atalay 2006). 

 

2.3.1. Organik Maddenin  Toprak Özelliklerine Etkisi  

 

Organik madde öncelikle kil, silt ve kum taneciklerinin bir araya gelerek 

toprağın küme yapı (agregat) oluşturmasını sağlamaktadır. Küme yapıda, organik 

maddece zengin olan topraklar, iyi havalanmakta, ilkbaharda daha çabuk 

ısınmaktadır. Havalanma kapasitesinin artması etkili kök derinliğini artırmakta, 

bitkiler daha geniş toprak kitlesinden yararlanabilmektedir. Daha derinlere inen 

kökleri sayesinde kuraklığa daha fazla dayanabilmektedirler.  

Toprakta organik madde, toprağın su infiltrasyon (su emme) kapasitesini artırdığı 

gibi, su tutma kapasitesini de artırmaktadır. Daha uzun süre tutulan tarla 

kapasitesindeki su, bitki besin maddelerinin yarayışlılığını bir kat daha artırmaktadır 

(Baytekin,2010) . 

Toprak mikroflorasının en önemli işlevi organik maddelerin ayrıştırılmasıdır. 

Organik maddenin içermiş olduğu organik asitler, polisakkaritler, ligninler, aromatik 

ve alifatik hidrokarbonlar, şekerler, alkoller, amino asitler, pürinler, primidinler, 

proteinler, yağ ve nükleik asitler bir veya daha fazla populasyonun etkisi ile temel 
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bileşenlerine kadar ayrıştırılır. Bu sırada gerekli olan enerji, karbonlu maddelerin 

oksidasyonu ile sağlanır ( Haktanır ve Arcak, 2010 ). 

Organik maddenin, toprağın kimyasal, fiziksel ve biyolojik özellikleri üzerinde 

belirleyici bir etkisi vardır. Ayrıca organik madde bitki gelişimindeki en önemli 

faktörlerin başında gelmektedir.. Bitki gelişimi için gerekli tüm besin elementlerinin 

kaynağı olarak bitki gelişimini ve etkin bir şekilde mikroflora ve fauna aktivitelerini 

etkilemektedir. Bunun sonucunda da, toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel 

kalitesini arttırarak, toprağın havalanmasına, nem tutma özelliklerinin artmasına ve 

iyi bir strüktürün oluşumuna neden olmaktadır. 

Genel olarak organik maddede %5 civarında azot bulunur. Oran bunun altına 

doğru azaldıkça bu bakteri grubunun etkinliği artar. Karbohidratları kullanarak 

havanın azotunu amonyak ve nitrata çevirirler.  

Tecimen ve Sevgi’ye (2008) göre,  azot dönüşümü olayları içinde yer alan 

temel mekanizmalar; azotun bağlanması (fixation), ayrışma (decomposition), 

amonifikasyon, nitrifikasyon, denitrifikasyon ve azotun canlılar tarafından tutulması 

(immobilization) olaylarıdır. Azot dönüşümü olaylarının kendibeslek veya 

dışbeslenen mikroorganizmalar tarafından yapılabilmeleri ayrıştırılan mineral azotun 

net-brüt dönüşümü miktarı üzerinde etkili olmaktadır. Buna bağlı olarak, sistemde 

kalan veya sistem dışına çıkan amonyum ve nitratın miktarları değişmektedir. Bu 

çalışmada, olu örtü ayrışmasında mikroorganizma ilişkileri, net-brüt azot 

mineralizasyonu, amonifikasyon, nitrifikasyon, azot döngüsü hızı ile ilgili konular 

üzerinde durulmuştur. 

Organik madde, toprağın üst kısmında agregat büyüklük dağılımında ve 

agregatların dayanıklılığında kuvvetli bir etkiye sahiptir. Bu durum dayanıklı 

agregatların toprağın diğer kısımlarına oranla daha yüksek karbon içeriğine sahip 

olması ile açıklanmakta ve uzun süreli organik gübreleme ile büyük agregatların 

(>0.5mm) oranı artmaktadır (Özbek ve ark., 1999). 

Organik madde mikro ve makro fauna organizmaları için enerji kaynağıdır. 

Topraktaki birçok mantar, aktinomiset, bakteri humus ile bağlantılıdır. Toprak 

solucanları ve diğer faunal organizmalar güçlü bir şekilde toprağa dönen bitki artığı 

miktarı tarafından etkilenir. Toprak faunasının oynadığı rol tam olarak 
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belirlenmemesine karşın bunun çok yönlü ve değişken olduğu bilinmektedir. Örneğin 

toprak solucanları toprak strüktürü oluşturmada etkindirler, onlar sadece toprağı 

gevşetmezler aynı zamanda havalanma ve drenajı sağlamaya hizmet eden yoğun 

kanallar oluştururlar. Organik madde aynı zamanda toprağın potasyum, kalsiyum ve 

magnezyum gibi değişebilir besin katyonlarını ve Zn gibi mikrobesin elementlerini 

tutma kapasitesini artırır. Ayrıca mineralizasyonla bitkilerin alabileceği inorganik 

nitrat, fosfat ve sülfat olarak salıverilen organik azot, fosfor ve kükürt bileşikleri 

depolarıdır. Organik madde bitki besin maddelerinin topraktaki formları ve 

hareketleri üzerinde etkilidir. Organik madde özellikle toprakta bulunan Fe, Mn, Zn 

ve Cu gibi mikroelementlerle şelatlar oluşturarak bunların çözünürlüğünü arttırır ve 

bu yolla bitkilerin mikroelement gereksinimi karşılanmış olur (Yaktı ve ark., 2004) 

Organik madde özellikle tozlu ve killi toprakların ince tanelerini yapıştırıp 

kırıntılığı sağlayarak toprağın gözeneklerinin daha iri olmasını sağlar. Toprağın su tutma 

kapasitesini artırır. Toprağın havalanmasını olumlu yönde etkiler.  (Kantarcı,2000). 

Organik maddenin topraktaki fonksiyonlarını ifade ederken ayrışmamış 

organik madde ile humusun rollerini ayrı değerlendirmek daha doğru olur. 

Ayrışmamış organik madde genellikle ince tekstürlü toprakların gözeneklerini 

oluşturarak geçirgenliklerini fazlalaştırır. Ayrışmamış organik maddenin bu etkisi 

toprakta belirli bir süreçte devam eder ve iklim koşullarına bağlı olarak ayrışır ve 

ayrışma süreci sonrasında da yararlı etkilerini farklı biçimlerde sürdürür. İri 

parçacıkların yaygın olduğu topraklarda, ayrışmamış organik madde, killi 

topraklarda gösterdiği (özellikle geçirgenlik konusunda) önemli etkisini göstermez.. 

Killi topraklarda , su geçirgenliği düşüktür ya da ekstrem koşullarda (suya doygunluk 

koşullarında) hiç yoktur. Humin maddeleri her iki EKSTREM TEKSTÜRLÜ 

toprakta da olumlu bir etki yapar. Humus, kumlu topraklarda parçacıkların 

birbirleriyle birleşerek/yapışarak agregatlara/kırıntılara dönüşmelerine neden olur. 

Humus mineral maddeye göre yaklaşık 3 kat daha fazla suyu tuttuğu için kumlu 

toprakların tarla kapasitesini-suyu tutma gücünü arttırır. Böylece, bu konuda genel 

bir yaklaşım yapılacak olunursa, bir dekarlık kumlu topraklı bir araziye 25 ton 

organik madde eklendiğinde, toprağa yaklaşık 12,5 milimetrelik yağmuru tutacak bir 

kapasite kazandırılmış olur [Daubenmire (1947)’ye atfen Irmak ( 1972)]. 
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Humusun toprakta iyi bir strüktür meydana getirebilmesi için düzeyinin 

%7’den fazla olması gerekir (Irmak, 1972). Daha düşük düzeyde humus içeren 

topraklar genellikle strüktürlerini oluşturmada güçlük çekerler ve oluşturabildikleri 

strüktürleri de çabuk kaybederler. Humus,  yavaş ta olsa, oksitlenir/ayrışır ve içerdiği 

N, P, S, Ca, Mg, K gibi çok değerli besin maddeleri mineralize olur ve bitkiler 

tarafından alınabilir. Bu süreçte, CO2 de oluşabildiğinden, doğadaki CO2 döngüsü de 

sürdürülmüş olur. Humus maddelerinin bir başka kimyasal işlevi de topraktaki pH 

dalgalanmalarına karşı koruyarak bitkilerin zarar görmesini önlemesidir 

(Irmak,1972). 

Organik atıkların değeri özellikle şiddetli erozyona uğramış topraklarda 

artmakta ve organik atıkların topraklara sağladıkları olumlu etkiler ise daha çok 

materyallerin kompostlaştırılmış formlarının uygulanması ile meydana gelmektedir 

(Millner ve ark., 2004), 

 

2.4. Humin Maddeleri 

  

 Jenkins ve Snooeyink (1980), humik asitin ortalama bileşim olarak % 50-60 C, 4-6 

H, 30-35 O, 2-4 N ve 1-2 S ihtiva ettiğini kuvvetli asitlerde çözünmediğini, molekül 

ağırlığının birkaç yüz ile birkaç milyon arası olduğunu ve kimyasal olarak % 14-15 

karboksil, 10-38 fenol, 13-15 alkol, 4-23 karbonil ve 1-5 metoksil grubu ihtiva ettiğini 

belirtmişlerdir. Fulvik asitlerde ise % 40-50 C, 4-6 H, 44-50 O. 0-3 N. Ve 0-2 arası kükürt 

ihtiva ettiğini, kuvvetli asitlerde çözündüğünü molekül ağırlığının 180-10.000 arasında 

olduğunu ve fonksiyonel grup olarak da  % 58-65 karboksil, 9-19 fenol, 11-16 alkol, 4-11 

karbonil ve 1-2 metoksil ihtiva ettiğini belirtmişleridir. 

 De Kock (1955), humik maddelerin Fe ve P’nun immobilizasyonunu önlediğini, 

bu elementlerin köklerden uç kısımlara taşınmasında katkıda bulunduğunu, humik asitlerin 

Fe görevi gördüklerini ileri sürmüştür. 

Vaughan ve Linehan (1976), humik asitin bitki gelişimini arttırdığı gibi kök 

bölgesindeki toprak florasını da değiştirdiğini bildirmiştir. Mikrobiyal aktivitedeki 

değişiklik de muhtemel bitki gelişimini arttırdığına işaret etmiştir. Buda kök bölgesindeki 

mikrobiyal aktivite sonucu oluşan giberellinerler ve oksinler yardımı ile olmaktadır. 
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Humik asitin bitki gelişimine olan etkisi, iyon değişimi yapıp bitkinin kullanımına sunması 

ile doğrudan olabileceği gibi mikrobiyal aktiviteyi arttırarak bunların sonucunda oluşan 

hormonlardan dolayı olabileceğin söylemiştir. 

 Hümik asitler toprağın kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerini etkileyerek 

bitki gelişimine yardımcı olmaktadırlar. Hümik asitlerin besleyici fonksiyonları 

özellikle makro ve mikro besin elementlerinin bitkiye geçişinde ortaya çıkmaktadır. 

Hümik asitlerin biyolojik etkileri ise daha çok mikroorganizmaların aktivitelerini 

arttırılmasında görülmektedir. Fiziksel ve kimyasal olarak ise iyi toprak yapısı 

oluşturmada, toprağa süzme kolaylığı sağlamasında, havalandırmada, nem tutmada, 

toprağın iyon değişiminde ve toprağın tamponlanmasında hümik asitler önemli roller 

oynamaktadırlar. Toprağın bitkiler tarafından kullanışlı hale gelebilmesi için toprağın 

hümik asit içeriğinin oldukça yüksek olması gerekmektedir Bitki için besin kaynağı 

olmanın ve yapısal oluşumdaki oldukça önemli faktörünün yanı sıra, hümik asitler 

toprağın fiziksel özelliği (su tutma kapasitesi gibi) üzerinde temel bir etkiye sahiptir. 

Ayrıca, hümik asitler iyon değişim kapasitesi ve tamponlama özelliği (pH dengesi) 

gibi fiziko-kimyasal özellikleri de büyük oranda belirlemektedir. Bu özellikler 

sadece bitki besin maddelerinin bitki tarafından alınması ve toprakta tutunmasını 

sağlamakla kalmaz, toprak tuzlanmasının olumsuz etkilerinden de korumaktadır. 

Yeterli düzeyde hümik asit içeren bir toprağın bitki gelişimi ve büyümesine olumlu 

ve net bir etki sağlayacağı kati delillerle ortaya konmuştur (Anonymous, 2010f). 

Topraktaki ölü organik maddeler temelde iki kısımdan oluşurlar, bunlar humin 

maddeleri ve humin olmayan maddelerdir. Humin olmayan maddeler ölü bitkisel ve 

hayvansal organizma artıkları ile bunların ayrışma ürünlerini kapsar. Humin maddeleri ise 

yeniden oluşan çoğu esmer renkli ve dayanıklı polimer maddelerini içine alır. Humik asit, 

fulvik asit ve huminler alt gruplarını oluşturur  (Ünal ve Başkaya 1981). 

Hümifikasyon, humus oluşumuna neden olan fiziko-kimyasal ve biyokimyasal 

olaylar zincirine verilen addır. Hümifikasyon, aerobik olan süreçler topluluğudur. Başka 

bir deyişle, humifikasyonu, organik maddenin parçalanması ile ortaya çıkan az veya çok 

çözünür organik bileşiklerin sentezle koloidal formda hümik bileşikler oluşturması 

şeklinde de tanımlayabiliriz. Humifikasyon ile oluşan ve suda çözünmeyen kompleks 

yapıda bileşiklerin başlıcaları hümik ve fülvik asitlerdir (Sağlam ve ark.,1993). 
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Humin maddeleri, çoğunlukla koyu renkli, parçacık büyüklükleri düşük olan 

yüksek moleküllü organik bileşiklerdir. Toprakta kısmen ayrı parçacıklar şeklinde, kısmen 

de ölü örtü maddeleri ve minerallerle daha büyük agregatlar oluşturmak üzere birbirlerine 

yapışmışlardır (Schachtschabel ve ark., 2001). 

Humik asit kimyasal ayrışma ve toprak oluşumunda önemlidir. Humik kolloidleri; 

karbon, oksijen, hidrojen, azot, kükürt ve fosfordan ibarettir. Ayrıca bunlar, polisakkarit, 

protein ve diğer organik maddeleri de içerir. Humik kolloidleri killerle bileşikler veya 

pozitif olarak yüklendiğinde demir veya alüminyum hidroksitler oluştururlar 

(Atalay,2004).  

Klasik terminolojide humik asit (HA), alkali ile ekstrake olup, asit koşullarda 

çöken maddeler olarak tanımlanır. Fulvik asit (FA) ise alkalide çözülüp, çözeltide kalan 

maddelerdir. Yapılan çeşitli araştırmalarda diğer besin maddeleri ile birlikte humik 

maddelerin uygulanmasının bitkilerin biyokütlesi üzerinde olumlu etki yaptığı saptanmıştır. 

Humik asitin bitki gelişimini doğrudan veya dolaylı olarak etkilediği; doğrudan etkinin 

bitkinin bünyesinde besin dağılımını değiştirebilecek olan humik madde bileşenlerinin bitki 

tarafından alınması şeklinde olabileceği; dolaylı etkinin ise sentetik iyon değiştiricilerinin 

yaptığı şekilde bitki besin maddelerinin sağlanması ve düzenlenmesi şeklinde olabileceği 

ileri sürülmüştür. Humik maddelerin kök gelişimini, sürgün gelişimine göre arttırdıkları, 

makro besin elementlerinin alınmasında etkili oldukları, metal katyonları ile 

kompleks oluşturdukları, bazılarının alımını arttırıcı, bazılarının da alımını azaltıcı 

etkide bulundukları, yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur. Humik maddelerin besin 

şeklinde ya da toprak çözeltisinde bulunması elementlerin yarayışlılığının artmasına katkıda 

bulunmaktadır. Humik maddelerin demirle kompleks oluşturarak (şelatlama) klorozu 

önlediği Fe, Cu, Zn alımını arttırıcı etkide bulunduğu bilinmektedir (Bozkurt, 2005).  
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3. MATERYAL ve METOD 
 
3.1. Materyal 

 
3.1.1. Araştırma Alanının Coğrafi Özellikleri 

 

Araştırma alanı, Mersin iline bağlı, Tarsus ilçesinin kuzeyinde, 34° 47 50" – 

34° 48' 50" doğu boylamları, 36° 57' 00" – 36° 58' 30" kuzey enlemleri arasında 

kalan koruma altındaki bir karstik alanda yer almaktadır. Çalışma alanının denizden 

yüksekliği 273 metredir. Çalışma alanında ortalama eğim % 6’ dır ve Tarsus’a 12 km 

uzaklıktadır. 

 

 
              Şekil 3.1. Çalışma alanının topografik yapısı 
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Çalışma alanı Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı, Tarsus Orman İşletme 

Müdürlüğü-Tarsus Orman İşletme Şefliği (Tarsus Serisi 221 no.’ lu bölme: 11.4 ha, 

(Anonymous, 2002), Tarsus Dedeler köyü sınırları içerisinde kalmaktadır. 

Çalışma/toprak örnekleme alanı, kutsal sayılan Eshab-ı Kehf Mağarası yakınındadır 

ve bu nedenle,  köy tüzel kişiliğince koruma altına alınmış,  uzun yıllar boyunca 

hayvan otlatma ve tarımsal faaliyetlerden uzak kalmış doğal bir alan haline gelmiştir.                                       
 
 

 
 Şekil 3.2. Çalışma alanın genel görünümü          

 
3.1.2. Araştırma Alanının Tarihçesi 

 

 Araştırma alanı içerisinde barındırdığı Eshab-ı Kehf mağarası nedeniyle 

tarihsel bir önem taşımaktadır. Tarsus, Müslümanlar için olduğu kadar Hıristiyanlar 

için de önemlidir. Zira onlara göre de Eshâb-ı Kehf, "Yedi Uyuyanlar" namıyla 

bilinmektedir. Fransızların Grand Ansiklopedisinde, Sept Dormans (Yedi Uyuyanlar) 

adı altında Eshâb-ı Kehf in hikayesi şöyle anlatılmaktadır: 

"Dekyus (Decius), Hıristiyanları katlettiği sırada asil bir aileye mensup yedi 

kardeş (Maksimyanos, Malkos veya Margos, Martininanos, Konstantinos, 

Diyonisyos, Yuhanis ve Sürasiyu), kendilerini dini terk etmeye zorlayan "Efes" 
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valisinin tehditlerine direndikten sonra bir mağaraya iltica etmişlerdir. Onları ve 

onlarla birlikte kendilerini sadıkane takip etmiş olan köpeklerini öldürmek için bu 

mağaranın kapısını örtmüşler ve duvar bitmeden bir Hıristiyan bu olayla ilgili olarak 

yazmış olduğu bir bakır levhayı mağaradan içeri atmıştır (Anonymous, 2010 a).  

Fedailer uyumuşlar ve 150 sene veya 197 sene sonra M.S. 448 tarihlerinde II. 

Teodosius zamanında sadece bir gün uyumuş olduklarını zan ederek uyanmışlardır. 

Tarsusa yiyecek almak için şehre göndermiş oldukları kişi, kent kapılarında haç 

işaretlerini görerek hayrete düşmüş ve aynı zamanda alış veriş ettiği kimselere 

İmparator Dekyus zamanından kalma sikkeler gösterdiği için onları da hayrete 

düşürmüştür. Efes (Efesus) piskopos'u, İmparator ve İmparatoriçe, bu olayı görmek  

için derhal mağaraya gitmişler, fakat yedi şehitin, ölülerin dirileceği inancıyla tekrar   

uykuya dalmış olduklarını görmüşlerdir. Söz konusu, yedi kişi, bu uykuya geçme 

olayından sonra bir daha da uyanmamışlardır (Anonymous, 2010 a). 

Mağara 300 m2 büyüklüğünde 10 m yüksekliğindedir. Mağaranın içinde 3 

tünel bulunmaktadır. Eshab-ı Kehf Mağarasının yanına Osmanlı Padişahı Abdülaziz 

tarafından 1873 yılında bir mescit yaptırılmıştır (Anonymous, 2010 b) .  
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  Şekil 3.3. Eshab-ı Kehf mağarasının girişi 

 

 

 
 

 
   Şekil 3.4. Eshab-ı Kehf mağarasının içerisinden bir kesit 
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3.1.3. Araştırma Alanının Jeolojik Yapısı  

 

Çukurova, Toros kıvrım dağları kuşağı üzerinde, Anadolu ile Kıbrıs arasından  

kuzeydoğuya uzanan büyük bir yapısal çukurluğun Anadolu’ya sokulan kesiminde 

gelişmiş karmaşık yapılı bir delta ovasıdır. Tarsus ovası, bunun batı kesiminde, 

Boklar dağlarından beslenen Tarsus çayının alüvyonları ile oluşmuştur (Şekil 3.5). 

Bolkar dağları, bölgesel jeolojik yapının ana doğrultusuna uygun olarak Tarsus 

ovasının kuzeybatısında GB-KD doğrultusunda yükselir ve dorukları 3000 m’ yi aşar 

(Medetsiz tepesi 3529 m). Toros dağ sisteminin bir parçası olan Bolkar dağlarının 

yapısı Paleozoik ve Mesozoik dönemlere ait çeşitli litolojik birimlerden 

oluşmaktadır. Yüksek kesimlerde genellikle ofiyolitik birimler, bunların içinde de 

kalkerler geniş alanlar kaplar. Tarsus ovasına inişte, eteklere doğru daha genç 

birimler daha az yüksek, fakat arızalı bir morfoloji oluşturur (Öner ve ark,  2005). 

 

 
  Şekil 3. 5. Tarsus çayı havzasının topoğrafik, oro-hidrografik haritası 
                    ve Tarsus ovasının lokasyonu (Öner ve ark, 2005). 
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Bölgede yapılan jeolojik araştırmaların genel sonucuna göre Torosların ve bu 

sistemin bir parçası olarak Bolkar dağlarının Neotektonik dönemdeki hızlı yükselimi 

sırasında, Toros dağları ile Kıbrıs adası arasından Çukurova’ya sokulan geniş yapısal 

çukurluk daha da çökmüş, bunun büyük bölümü Akdeniz’in suları altında 

derinleşirken, KD kesimi alüvyonlarla dolarak Çukurova şekillenmiştir (Erol, 1997). 

Ancak bu oluşum, uzun jeolojik çağlar boyunca zaman zaman hızlanan, zaman 

zaman duraklayan bir gelişme ile sürmüştür. Hızlı yükselme dönemlerinde Bolkar 

dağlarından aşınan materyal, dağ eteğinde derinleşen havzada birikmiş, bir sonraki 

hızlı yükselme döneminde havza kenarı da yükseldiği için önceki genç birimler yeni 

aşınma alanlarına katılmıştır (Erol, 2003). Böylece Bolkar dağlarından Tarsus 

ovasına doğru gittikçe gençleşen çökel birimleri, kuşaklar boyunca uzanmakta ve 

bunların üzerinde yeralan faylarla parçalanarak Akdeniz’e doğru eğimlenmiş 

monoklinal bloklarla, arızalı jeomorfolojinin ana ögelerini oluşturmaktadır (Şekil 

3.5) (Öner ve ark,  2005). 

 

3.1.4. Araştırma Alanının Toprak Özellikleri 

 

Akdeniz Bölgesini oluşturan Toros Dağları çoğunlukla kireç taşlarından 

oluşmaktadırlar. Bu kireç taşları Devonien, Permokarbonifer, Permien, Kretase 

Mesozoyik-Kretase, Eosen, Eosen-Oligosen ve Miyosen yaşlıdırlar. Yetişme ortamı 

açısından bu formasyonlar kireçli toprakları oluştururlar. Kimi yerlerde Eosen 

arazisinde Eosen flişlerinin bulunuşu, kimi arazilerde ise denizel Miyosen yapısında 

konglomeraların sert kireç taşlarının bulunuşu ve bunlardan oluşan toprakların 

özellikleri farklılıklar oluşturduklarından daha ayrıntılı çalışmalarda söz konusu 

toprak oluşumunun ele alınması gerekmektedir (Kantarcı, 1991). 

Kireç taşlarından (kayaçlarından) oluşan topraklar genellikle kilce varsıl, 

kireççe yoksul ve/veya varsıl ve taşlı oldukları için yer-yer gevşek yer-yerde sıkı 

olan, orta derin veya sığ, alkalen reaksiyonlu topraklardır. Bunlar Terra rossa 

toprakları olup yıkanma zonları (elüviyal-illüviyal horizonları) oluşum 

yaşlarına/olgunluk evrelerine bağlı olarak gelişmiş ve/veya gelişmemiştir. Kireç taşı 

üzerinde oluşan topraklar, yeryüzü şekli ve iklimin etkisi altında farklı su 
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ekonomilerine sahiptirler. Bu farklı su ekonomisi ve hareketi toprakların içinde iyon 

hareketini ve iyon dengesini de önemle etkilemektedir. Özellikle düz, yamaç, alt 

yamaç (Akdeniz kıyı kuşağında) ve yüksek yerlerde yeralan kireç taşı üzerinde 

oluşmuş topraklarda, buralardaki farklı iklim özellikleri yanında, yıl içindeki iklim 

özelliklerine ve değişikliklerine de bağlı olan farklılıklar söz konusudur (Kantarcı, 

1991). 

Araştırma alanında açılan profillerin incelenmesi sonucunda toprakları 

oluşturan anakayanın Miyosen yaşlı kireçtaşı olduğu belirlenmiştir (MTA, 1999).  
 

  
Şekil.3.6. Çalışma alanı jeoloji haritası (MTA 1/ 500 000 ölçekli Türkiye jeoloji 

haritasından alınmıştır) 
 

Araştırma alanının çevresinde, Mersin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Şube Müdürlüğünce, Tarsus Dedeler Köyü, Köy 

Tüzel Kişiliği Özel ağaçlandırma Uygulama Projesi yapılmış bu proje kapsamında 

doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü toprak laboratuarında yapılan 

toprak analizlerine göre;  toprakların tekstürel yapıları genellikle orta bünyeli çıkmıştır.  

Toprakların pH değerleri 7,64 – 8,14 arasında değişmekte ve orta derecede alkalilik 

göstermektedirler. Çalışılan toprak örneklerinin tamamı tuzsuz olup, organik madde içeriği 

yönünden zengindirler. Arazinin mutlak derinliğinin 30 cm olup fizyolojik derinliğinin 120 

cm den yüksek olduğu belirlenmiştir. Sahanın yüzeysel taşlılığı % 15-75 arasında 

değişmektedir (Anonymous, 2005).  
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3.1.5. Araştırma Alanının Vejetasyon Örtüsü 

 

Araştırma alanı, içersindeki tarihi Eshab-ı Kehf mağarasından dolayı uzun yıllar önce 

koruma altına alınmış, böylece üzerindeki vejetasyon örtüsündeki türlerinde sürekliliği 

sağlanmıştır. Araştırma alanında ağaç formunda : 

- Zeytin (Olea Europaea  L. )  

- Harnup (keçiboynuzu) (Ceratonia siliqua L.) ve 

- Kermes meşesi (Quercus coccifera L. ) yer almaktadır. 

Sahada yukarıda adı geçen türlerin yanı sıra biberiye (Rosmarinus officinalis 

), akçakesme (Phillyrea latifolia ), mersin (Myrtus Communis ), laden (Cistus), alıç ( 

Crataegus ), sumak ( Rhus Coriaria L.), ağaç fundası (Erica arborea L.), ve zakkum 

(Nerium oleander L.) gibi çalılaşmış otsu ve odunsu bitkilerde bulunmaktadır.  

Akdeniz ikliminin tipik bitki örtüsü makidir. Akdeniz ikliminin tipik bitki 

örtüsü olan makiyi oluşturan başlıca türler; zeytin (Olea Europaea), keçiboynuzu 

(Ceratonia siliqua), kocayemiş (Arbutus unedo), sandal (Arbutus andrachne), funda 

(Erica arborea), süpürge çalısı (Calluna vulgaris), menengiç (Pistacia terebinthus), 

sakız (Pistacia lentiscus), mersin (Myrtus communis), pırnal meşesi (Quercus ilex), 

kermes meşesi (Quercus coccifera), akçakesme (Phillyrea latifolia), defne (Lauris 

nobilis), erguvan (Cercis siliquastrum), katran ardıcı (Juniperus oxycedrus), 

katırtırnağı (Spartium junceum),zakkum (Nerium oleander) ve tesbih (Styrax 

officinalis) tir. 

Maki, İtalyanca bir sözcük olan “macchia” dan türetilmiş olup, “nokta veya 

leke” anlamına gelir. Orta Akdeniz’in batısında, İspanya’da “monteboja”, doğuda 

Yunanistan’da, “xerovumi” İsrail’de “choresh”, Fransada “maquis” adı verilmektedir 

(Kaya ve Aladağ, 2009). 

Maki kelimesiyle geniş alanları kaplayan, içine girilemeyecek derecede 

sıkışık bir yapı gösteren çalılıklar kastedilmektedir. Bu vejetasyon tipiyle ilgili olarak 

değişik tanımlar bulunmaktaysa da Özel ve ark. (2006) makiyi  “Akdeniz 

Havzasında genellikle sürekli yeşil, sert yapraklı türlerin egemen olduğu, 2-5 m 

boyundaki çalılıklar” olarak tanımlamaktadırlar.  
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İnandık’a (1969) göre, Akdeniz flora bölgesinde, orman formasyonları 

bozunuma uğradıklarında yerlerine ağaççık ve çalı toplulukları oluşmaktadır. Toprak 

ve nem şartlarının elverişli olduğu yerlerde, özellikle silisli arazide zengin bir 

vejetasyon görülür. Genel olarak bu vejetasyonu oluşturan ağaççık ve çalı 

formasyonlarına maki denir. Kalkerli sahalardaki taşlı ve göreceli olarak kurak 

topraklarda daha fakir topluluklar vardır, bunlara da garig denir. 

Davis (1965), Batı ve Güney Anadolu'da birçok tür bulunmasına karşın, Batı 

Toroslar’ın endemizm oranının daha yüksek ve floristik kompozisyonunun daha 

farklı olduğunu ifade eder. Herdem yeşil türleriyle baskın olan çalıları maki olarak 

isimlendirir. Davis (1965), makilerin 1000-1200 metreye kadar Akdeniz bölgesinin 

çoğunu kapladığını belirtmektedir. Bu yüksekliğe kadar yayılış gösteren odunsu 

türleri Arbutus andracne, Calycotome villosa, Carpinus betulus, Celtis australis, 

Ceratonia ciliqua, Cistus creticus, C.salviifolius,Cotinus coggygria, Daphne sericea, 

Erica verticillata, Fontenanesia phillyrecoides, Juniperus oxycedrus, Laurus nobilis, 

Myrtus communis, Olea europea var. oleaster, Phillyrea media, Pistacia lentiscus, 

Pistacia terebinthus, Pinus brutia, Pinus pinea, Rhamnus palestinus, Quercus 

coccifera, Quercus aegilops, Quercus libani, Quercus infectoria ssp. boissieri, 

Smilax aspera, Styrax officinalis olarak belirtmiştir. 

 

3.1.5.1. Zeytin ve Harnup’ un özellikler 

  

 Çalışmada konu alınan Zeytin ve Harnup türleri Akdeniz’in tipik bitki örtüsü 

olan makinin yöremizdeki en önemli türlerindendir. 

Zeytin "oleaceade" familyasının çok belirgin bir türüdür. Zeytin leylak ve 

yasemin gibi süs bitkileriyle aynı familyadan "olea" cinsi, yabani bir meyva ağacıdır. 

"Olea" cinsinin en önemli türü zeytindir (Olea Europea).  

Zeytin yerkürede 30°-45° kuzey-güney enlemleri arasındaki iklim kuşağında 

doğal yetişme ortamını bulmuştur. Bu kuşak içinde yer alan Akdeniz iklim kuşağı 

zeytin kültürü için en uygun ortamı oluşturur. Zeytin, Akdeniz iklim bölgesinin 

Akdeniz kıyı bölümünde maki elemanı olarak geniş bir bölgede doğal olarak 

bulunur. Akdeniz bölgesinin en karakteristik bitkilerindendir. Sıcaklık ve ışık isteği 
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yüksek olan yabani zeytinin yatay ve düşey yayılışını, iklimin yanı sıra yeryüzü 

şekilleri, özellikle yükselti, dağların uzanış doğrultusu, engebelik durumu ve eğim 

doğrudan etkilemektedir.  

Zeytin , ormanlarımızda saf olarak geniş alanlarda yayılış göstermemekte,   

genelde dağların güneye bakan alt yamaçlarında 500–600 metreye kadar yükselen 

maki toplulukları (keçiboynuzu, akçakesme, menengiç, laden, funda, kocayemiş, 

sandal, katır tırnağı, erguvan, mersin, defne, zakkum, kermes ve pırnal meşesi, 

tespih, sakız vs.) ile birlikte bulunurlar ( Anonymous, 2010 c). 

Zeytin ağacı Geniş taçlı, genellikle boğumlu ağaç gövdesine sahip, dikensiz 

dallı, 10-15 m boylanabilen ağaç veya dikenli dallara sahip 2-5 m bodur çalı 

halindedir. Sürgünleri pulsu tüylü, gri; tomurcukları çok küçük, pulsu-ipek tüylü ve 

grimsidir. Yapraklar lanseolat veya obovat, sapı belirsiz, yaprak ayası dikensi uçlu, 

koyu yeşil ve üst yüzey tüysüzdür. Panikulaları yapraklardan daha kısa, çiçekleri 

beyaz, hoş kokulu, 3-4 mm, drupa yuvarlağımsı veya oblong, parlak siyah, 

kahverengimsi-yeşil veya olgunlaşmışken nadiren fildişi beyazıdır (Davis, 1977). 

Zeytinler maksimum 40 ºC’ye kadar yüksek sıcaklığa iyi sulama koşullarında 

dayanabilirler. Dayanabildiği minimum sıcaklık –7 ºC ’dir. Zeytin ağacının çeşitli 

vejetasyon devrelerinde sıcaklık isteği farklıdır. Bu farklı istekler aşağıda verilmiştir, 

• İlk Sürgünlerin Görülmesi Sırasında (Şubat-Mart) 5-10 ºC 

• Çiçeklenme Devresi (Mayıs-Haziran) 15-20 ºC 

• Meyve Oluşumu Devresi (Temmuz-Ekim) 20-25 ºC 

• Olgunluk Devresi (Eylül-Ekim-Kasım) 15 ºC 

• Tam Olgunluktan Hasat Sonuna Kadar Olan Devre (Kasım-Aralık-Ocak) 5 ºC 

civarında olması istenmektedir (Şeylan, 2001). 

Zeytin genel olarak toprak istekleri bakımından kanaatkâr bir bitki olarak 

bilinmektedir.   

Coupin‘ e göre “zeytin fakir toprakların zengin bitkisidir”. Zeytinin toprak 

bakımından pek seçici olmadığı bilinmekle beraber, bu hiçbir zaman fakir 

topraklarda daha iyi geliştiği ve bol ürün verdiği anlamına gelmemelidir. Zeytin nötr 

reaksiyonlu topraklarda iyi gelişebilmektedir ( Anonymous, 2010 d). 
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 Zeytin de diğer türler gibi kök gelişimini rahatça yapabileceği derin 

topraklarda daha iyi gelişir. Genellikle kalkerli-kumlu derin nemli ve besin 

maddelerince zengin toprakları sever. Zeytin için ideal topraklar, derin, kalkerli, 

kumlu-tınlı, tınlı, tınlı-kumlu, killi-tınlı, siltli-tınlı topraklardır. Bu toprakların, 

derinliği optimal olup iyi bir kök gelişmesini sağlayacak derinliktedirler ve su 

geçirgenlikleri, su tutma kapasiteleri ve havalanmaları bitki gelişimine uygun 

düzeydedir.   

 

 
       Şekil 3.7. Zeytin (Olea Europae ) 
 
Çalışma konusu olan diğer bir tür olan harnupta (Ceratonia siliqua) maki 

türleri arasında yöremizdeki en önemli ve belirgin olan türlerdendir. Bazı 

kaynaklarda keçiboynuzu olarak da adlandırılmaktadır. 

Keçiboynuzu, yeryüzünün en eski bitkilerinden birisidir. İlk olarak M.Ö. 

4000 yıllarında Mısır’ da ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. Keçiboynuzu ağacı 

baklagiller familyasına ait her zaman yeşil olan ve Akdeniz iklim özelliği taşıyan 

bölgelerde genellikle kültüre alınmadan ve yetişmesi sürecinde hiçbir yapay katkıya 

gereksinim duymadan bol miktarda yetişen bir ağaçtır (Tunalıoğlu ve Özkaya, 2003).  

Çeşitli kaynaklarda keçiboynuzunun anavatanı olarak; Mısır, İsrail, Orta 

Doğu, Arap Yarımadası ve Anadolu gibi farklı bölgeler gösterilmiştir. Önceleri 
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Anadolu’nun güney kıyılarında yabani olarak yetişen keçiboynuzunu daha sonraları 

Yunanlıların Yunanistan ve İtalya’ya götürdükleri sanılmaktadır. Ancak ağaç, onu 

Fas ve İspanya’ ya götürerek üretmeye başlayan Araplar tarafından daha çok rağbet 

görmüştür. Bugün dünya üzerinde başta İspanya, Portekiz, İtalya olmak üzere 

Yunanistan, Fas, Tunus, Cezayir, Kıbrıs, Türkiye ve İsrail gibi Akdeniz ülkeleri 

dışında ABD, Avustralya, Güney ve Kuzey Afrika’ da da geniş olarak keçiboynuzu 

yetiştiriciliği yapılmaktadır. Keçiboynuzu, verimi düşmekle birlikte bütün bu 

ülkelerdeki iklim koşullarına uyum sağlamıştır (Coppen, 1995 ). 

Ülkemizde ise keçiboynuzu Akdeniz Bölgesinde Tarsus ve Mersin’den 

başlayıp Marmaris’ e kadar uzanan yaklaşık 1750 km2 lik kıyı şeridinde doğal olarak 

yetişmektedir. Türkiye’de yetişen çeşitleri etli, susam ve yabani tipleridir (Ahraz, 

2003). 

Botanikteki adı Leguminoseae familyasından Ceratonia siliqua olan 

keçiboynuzu bitkisi çok yıllık, herdem yeşil bir ağaçtır ve doğal hayatta uygun 

koşullarda 12-15 m yüksekliğe ulaşır, buna karşın, bu ağacın oldukça az bir kısmı 

kültür altındadır. Keçiboynuzu ağacı, biyolojik formda ve floral çeşitlerde büyük 

çeşitlilik göstermektedir; bu bitki, uygun olmayan habitatlarda, katmerli ağaç 

gövdesiyle çalı şeklinde bir formdadır (Coppen, 1995 ). 

Keçiboynuzu ağacının boyu 10-17 metreye, gövde çapı 85 cm’ ye 

ulaşabilmektedir. İyi bir kök sistemine sahip olan keçiboynuzu bitkisinin kökleri 

toprağın 18–27 metre derinine kadar inebilmektedir ( Anonymous, 2005d ). 

Çok düşük sıcaklıklara duyarlı olan keçiboynuzu bitkisi, iklim koşullarına ve 

çeşide göre değişmekle birlikte yıl boyunca ortalama 24 ºC sıcaklığa, % 74 oransal 

neme ve m2 başına 100 mm yağışa gereksinim duymaktadır (Grados ve Cruz, 1996).  

Bitki güçlü kök yapısından dolayı çok az suya gereksinim duymakta ve 

kuraklık sırasında dahi meyve verebilmektedir. Keçiboynuzu bitkisi fazla nemli ve 

suyu tutan toprağı sevmemektedir. Keçiboynuzu bitkisi, minerallerce fakir, tuzca 

zengin, taşlı ve kumlu topraklarda iyi gelişme göstermektedir (Anonymous, 2005d). 

Keçiboynuzunun yabani tipleri, çalı ve ağaççık şeklinde genellikle denize 

eğimli arazilerde daha sık görülmektedir. Yüksek sıcaklık ve kuraklığa dayanıklı 

olan keçiboynuzu yıllık yağışın 275 mm olduğu bölgelerde bile rahatlıkla 
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yetişebilmektedir. Doğal dağılış bölgesinde aylık ortalama sıcaklık 16,7°C ile 19,9°C 

arasında olup yıllık yağış miktarı da yıllara göre 595,8 -1039 mm arasında 

değişmektedir. Toprak yönünden seçici olmayan keçiboynuzu, hem asidik hem de 

bazik topraklarda ve bir çok meyve türünün yetişemediği taşlık, kayalık topraklarda 

da gelişebilmektedir (Vardar ve ark., 1980). 

 

 
          Şekil 3.8. Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua) 
 

3.1.6. Araştırma Alanının İklim Özellikleri  

 

Akdeniz fitocoğrafyasına giren bölgelerin karakteristik iklimi Akdeniz 

bölgelerinde hüküm süren kışları ılık ve nemli, yazları sıcak ve kurak iklimdir. 

Nitekim bu bölgede yıllık ortalama sıcaklık, yüksek alanlar dışında 12-20 ºC arasında 

değişmektedir. Bölgenin kıyı kesiminde don olayları seyrek olarak hafif donlar 

biçiminde görülür. Yüksek alanların dışında genel olarak kış evresinde aylık 

ortalama sıcaklık 0 °C altına düşmez. Yaz devresinde ise sıcaklık 20 °C nin 

üzerindedir ve temmuz, ağustos aylarında günlük yüksek sıcaklık 30 °C yi 

aşmaktadır (Atalay, 1983).          

Araştırmaya konu alanda görülen Akdeniz iklimi, fotoperiodizmi günlük ve 

mevsimlik olan, yağışları soğuk ya da ılıman olan mevsimlere toplanmış, yaz 
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mevsimi kurak olan ve bu yaz kuraklığı maksimum bir yaz sıcaklığı ile uyuşan 

tropikal dışı bir iklim olarak tanımlanmıştır (Akman, 1990). Thornthwaite’e (1948) 

göre ise kurak, az nemli, 3. derecede mesotermal, su fazlası çok ve kışın olan 

denizsel iklim tipine girdiğini belirtmiştir (Topraksu, 1974). Benzer tanımı yapan 

Erinç ise bölgedeki iklimin; çok yüksek yaz sıcaklığı, çok şiddetli buharlaşma ve 

düşük bulutluluk şeklinde olduğunu belirtmiştir. Akdeniz Bölgesi 36º-38º enlemleri 

arasında bulunmasının yanı sıra Akdeniz’in de etkisiyle kendine özgü sıcaklık ve 

nem özelliklerine sahiptir. Türkiye’nin yıllık güneşlenme süresi ölçmelerine 

dayanılarak yapılmış olan haritada ülkemizde en uzun süre güneşlenmenin (2800–

3000 saat/yıl) Akdeniz Bölgesi’nde olduğu anlaşılmaktadır (Kantarcı, 1991). 

 Bölge, Kuzey’de Toros Dağları ile çevrili olması nedeniyle normalden daha 

fazla sıcaklığa sahiptir. Bölgede baskın rüzgarlar genellikle kuzey ve güney yönünde 

oluşmaktadır. Mevsimlere göre yazın karalar termal alçak basınç, denizler ise termal 

yüksek basınç alanı, kışın ise karalar dinamik yüksek basınç, denizler ise termal 

alçak basınç oluşturdukları için, rüzgârlar aykırı iki yönde esmektedir (Dinç ve Ark. 

1989).  

Vejetasyon açısından bu iklimin en çok göze çarpan özelliği, az çok belirgin 

fakat sürekli olan bir kurak dönemin bulunması ve bu dönemde yüksek sıcaklıkla 

beraber görülen çok az miktardaki yaz yağışıdır. Bu kurak dönem, doğal Akdeniz 

vejetasyonu ve aynı zamanda tarım ürünleri açısından son derece önemli ekolojik bir 

etmendir. Araştırma alanı Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Bölge P. Meyer'in 

iklim zonları sınıflandırmasına göre "Lavretum" da olup yazları kurak ve sıcak 

kışları ılık ve yağışlıdır. Yağışlar genellikle yağmur şeklindedir. Normal vejetasyon 

mevsimi mart ortalarında başlar, eylül sonlarına kadar devam eder (Atmaca, 2004). 

  Köy Hizmetleri Tarsus Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü meteoroloji istasyonunun 

uzun yıllar (1950–2008) verilerine göre elde edilen iklim değerleri Çizelge 3.1. de verilmiştir. 

Şekil 3.9. de sıcaklık – yağışa göre oluşturulan iklim diyagramı verilmiştir. Çok kurak geçen 

yaz döneminde Tarsus’ta Ağustos ayında ortalama 2,3 mm yağış düşmektedir. Yıl içerisinde 

en yüksek yağış miktarı ise 134,1 mm ile aralık ayında olmuştur.  
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Çizelge 3.1.Tarsus 1950–2008 yılları arası ortalama iklim verileri 

 
 

 



3. MATERYAL ve METOD                                                             Zekeriya KOÇAK 

 38

 
Şekil 3.9. 1950 – 2008 yılları arasında ölçülen ortalama sıcaklık ve yağış değerlerine 

göre Tarsus iklim diyagramı 
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1999–2008 yılları arasında, son on yıllık aylık ortalama sıcaklık (°C) ve aylık 

ortalama yağış (mm) verilerinin yıllara göre değişimi şekil 3.10’da ve şekil 3.11’de 

verilmiştir.  
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Şekil.3.10. 1998–2008 Yılları arasında ölçülen değerlere göre Tarsus iklim 
                diyagramı ( ortalama sıcaklık) 
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Şekil 3.11. 1998–2008 Yılları arasında ölçülen değerlere göre Tarsus iklim 
                  diyagramı ( aylık ortalama yağış) 
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3.2. Metod 

 

3.2.1. Örnek Alanların Seçimi 

 

Çalışma alanı seçiminde temel alınan nokta doğal yapısını uzun yıllar 

korumuş sosyal baskılardan (tarımsal işlemler, hayvancılık, piknik alanı, madencilik, 

vs.) uzak kalmış olmasına dikkat ederek seçilmiştir. Bu bağlamda Tarsus, Dedeler 

Köyü civarındaki Eshab-ı Kehf mağarasının bulunduğu alanının çalışma amacına 

çok uygun olduğu saptanmıştır. Sahadaki mağaranın kutsal sayılması nedeniyle, 

saha koruma altında kalmış ve tarihisel süreçten gelen doğal yapısı bozulmamıştır. 

Çalışma alanı yakınlarında ve çalışma alanının bir kısmında Dedeler köyü tarafından 

ağaçlandırma projesi uygulanmış;  bu proje uygulamaları sırasında toprak yapısını 

etkileyecek herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Proje boşluk kısımlarda ağaç 

dikmek suretiyle uygulanmıştır. 

Çalışma alanı Tarsus Orman İşletme Şefliği Tarsus Serisi 221 no. bölme 

içerisinde kalmaktadır 

 

3.2.2. Toprak Profillerinin Tanımlanması ve Örneklerinin Alınması 

 

Profillerin morfolojik olarak tanımlanmalarında; % 10'luk HC1, Munsell renk 

ıskalası (Oyama ve Takehara, 1967) ve profil tanımlama kartları kullanılmıştır. 

Toprakların morfolojik tanımlamaları için açılan her profil, Soil Survey Staff’a 

(1999) göre incelenmiştir. Zeytin ve keçiboynuzu türleri altında açılan her bir 

profildeki horizonlar Soil Survey Staff (1999) ‘a göre tanımlanmıştır. Toprak 

Taxonomisinde bir toprağı sınıflandırmak için öncelikle hangi ordoya girdiğinin 

belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla ilk olarak toprağın sahip olduğu tanımlayıcı 

horizonlar ve diğer ayırıcı karakteristikler nem ve sıcaklık rejimleriyle birlikte, profil 

tanımlamasındaki morfolojik özelliklerden, fiziksel ve kimyasal analiz sonuçlarından 

yararlanılarak saptanmıştır.  

Mutlak ve fizyolojik toprak derinlikleri mm duyarlı şerit metre yardımıyla 

ölçülmüştür. 
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Profilde saptanan horizonlardan yaklaşık 2 kg toprak örnekleri alınarak 

naylon poşetlere konulmuştur. Toprak örnekleri; alan adı, profil numarası, derinlik ve 

tarih bilgileri içerecek şekilde etiketlenerek laboratuvara getirilmiştir. 

 

3.2.3. Toprak ve Ölü Örtü  Örneklerinin Laboratuvarda İncelenmesi  

 

3.2.3.1. Ölü Örtü Örneklerinde Organik Madde Analizi 

 

Ölü örtü örneklerine ait organik madde miktarları, örneklerin 550 °C sıcaklıkta 

yakılmasındaki kayıp olarak fırın kurusu ağırlık ile kül miktarı arasındaki farkın 

alınmasıyla bulunmuştur (Kantarcı, 2005). 

 

3.2.3.2. Toprak  Örneklerinin Hazırlanması 

 

Araziden alınan toprak örnekleri laboratuvara getirilerek hava kurusu 

konumuna gelinceye kadar kurutulmuş ve gerekli kimyasal ve fiziksel analizlerin 

yapılması amacıyla topraklar 2 mm'lik elekten geçirilmiştir. 

 

3.2.3.3. Toprak Örneklerinde Yapılan Fiziksel ve Kimyasal Analizler  

       

  Tekstür: Hidrometre yöntemi (Bouyoucos, 1951) ve tekstür üçgeni 

yardımıyla (Soil Survey Staff, 1993) belirlenmiştir. 

Toprak reaksiyonu (pH): Satürasyon çamurunda pH metre ile (Jackson, 

1958) belirlenmiştir. 

Elektriksel iletkenlik (EC): Saturasyon çamurları hazırlanarak, süzülen 

saturasyon çözeltisinde Conductivity bridge (tuz ölçer) aletinde okuma yapılmıştır    

( U.S. Salinity Lab. Staff, 1954 ). 

Kireç analizi (CaCO3): Scheibler kalsimetresi ile (Allison ve Moodie, 

1965) saptanmış ve değerler % CaCO3 olarak verilmiştir. 

Toprakların Yapı Dayanıklılığının (Strüktür Stabilitesinin) Saptanması: 

 Toprak örnekleri fazla örselenmeden elle ufalanılarak 4 mm.lik elekten 
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geçirilir. Agregatların ezilmesini, çıkışmasına önlemek için örnekler torba yerine 

plastik veya mukavva kutulara koyularak laboratuara getirilir. Örnekler bir karton 

üzerine serilerek havada kurutulur. Hava kurusu toprak kartonun köşeleri kaldırılarak 

iyice karıştırılır. Karışımdan bir kaşıkla azar azar toprak örneği alınarak 50.00 g 

tartılır ve 1 lt.lik çökeltme silindire koyulur. Aynı örnekten ikinci bir paralel örnek 

alınarak 105 OC lik kurutma,  fırına koyularak fırın kuru ağırlığı saptanır. İçine 

toprak örneği koyulan silindir eğilerek bir kenarından 1000 ml çizgisine kadar yavaş 

yavaş su koyulur ve 10 dakika kadar beklenir; Sonra silindirin ağzı el ayası ile 

kapatılarak 15 kez baş aşağı çevrilerek agregatların silindir boyunca aşağı yukarı 

hareketi sağlanır. Çalkalama bitince silindir masa üzerine koyulup 40 saniye beklenir 

ve hidrometre daldırılarak 40’ıncı saniyede okuma yapılır ve sıcaklık termometre ile 

saptanır. Bünye tayininde olduğu gibi hidrometre okuması sıcaklığa göre 

düzeltilecektir. 40'ıncı saniyedeki bu düzeltilmiş hidrometre okuması agregatlardan 

gelen ve örnekte bulunan kil ve silt büyüklüğündeki parçacıkların yüzde miktarını 

verecektir (Leo, M., W., M., 1963). 

Aynı süspansiyona bundan sonra 10 ml dispersiyon çözeltisi koyup, bir 

karıştırıcı ile 10 dakika karıştırsak ve bu işlemden sonra 40’ıncı saniye hidrometre 

okumasını yaparsak,   örneğimizdeki toplam kil ve siltin yüzde miktarını bulmuş 

oluruz. Toplam % (kil+silt)'dan disperse olmamış agregatlardan gelen % (kil+silt)   

değerini çıkarırsak bulduğumuz boyutsuz rakam bize o toprağın Yapı Dayanıklılık 

İndeksini verir(Leo, M., W., M., 1963). 

Organik madde analizi: Walkley-Black Islak yakma yönteminin Jackson 

tarafından modifikasyonu ile belirlenmiştir (Jackson, 1967). 

Katyon Değişim Kapasitesi (K.D.K.): Toprak kolloidlerinin pH’sı 8.2’ye 

ayarlı 1N sodyum asetat çözeltisi ile doyurulmuş, sonra toprak tarafından tutulan Na 

iyonları 1N amonyum asetat çözeltisi ile geri alınmış ve flame fotometrede Na 

içeriği, standart kurve yardımıyla saptanmıştır  (Rhoades, 1986). . 

Total Azot (N): Mikro Kjeldhal yöntemiyle belirlenmiştir (Bremner, 1965). 

Yarayışlı fosfor (P2O5): Olsen yöntemiyle (Olsen ve ark. 1954) 

belirlenmiştir. 
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 Kalsiyum, Magnezyum ve Alınabilir Potasyum İçerikleri: Amonyum 

asetat yöntemi ile flamefotometre ve atomik absorbsiyon spektrofotometresi (AAS) 

kullanılarak belirlenmiştir (Jackson, 1958). 

Yararlı mikro elementler( Fe, Mn, Zn ve Cu): DTPA-TEA çözeltisiyle 

ekstrakte edilerek konsantrasyonları atomik absorpsiyon spektrofotometre aygıtı ile 

belirlenmiştir (Lindsay ve Norwell, 1978).  

Humin maddeleri: Humin maddeleri içeriği 0.1 N NaOH ekstraksiyon 

yöntemiyle belirlenmiştir. Her bir örnek için; toplam humin maddeleri, humin asit 

değerleri ve fulvik asit miktarları saptanmıştır (Scheffer ve Ulrick,1960). Ayrıca, 

Munsell renk ıskalası ve humusun morfolojik ve ortam özelliklerine göre humus 

formları tanımlanmıştır (Kuntze ve ark, 1983).  
Mineralojik ve mikromorfolojik (süb-mikroskopik) analiz: Örnekler, çift 

taraflı bant yardımıyla örnek tutucusuna yerleştirilmiştir ve Polaron SC 7620 mini 

Sputter Coater yardımıyla 45 s süresince kaplanmışlardır (aygıt saniyede yaklaşık 3 

Angstrom kaplama yapmaktadır). Kaplanan örnekler LEO 440 Taramalı Elektron 

mikroskobuyla irdelenmiştir. Elde edilen yüksek büyütmeli ve çözünürlüklü 

görüntüler toprak mikroyapısı ve mineral içerikleri yönünden çalışılmışlardır.  
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

 

4.1. Profil Tanımlamaları ve Makromorfolojik Özellikler 

 

Araştırma alanındaki zeytin ve keçiboynuzu ağaçlarının/ekolojisinin altında 

yer alan toprak profilleri, en yaygın terimiyle bilinen Terra-Rossa topraklarıdırlar, 

1938 ABD Tarım Bakanlığı Toprak Sınıflandırmasına göre ise Kırmızımsı 

Kahverengi veya Kırmızı Akdeniz toprakları (Topraksu, 1974), Toprak 

Taksonomisine göre Alfisol ordosuna (USDA, 2003) girmektedirler.  

 Alfisoller, kilin önemli ölçüde A horizonundan taşınarak B horizonunda 

biriktiği karbonatların yıkanma sonucu taşındığı toprakları kapsar. Alfisoller 

yıkanmanın fazla olduğu dünyanın nemli sahalarında özellikle kıtaların batı 

kesimlerinde geniş yapraklı ormanlar altında yaygındır. Toprakta demir ve 

alüminyum bileşikleri hakimdir. Ülkemizde Akdeniz Bölgesi’ nde görülen terra rossa 

toprakları bu grup içerisindedir. Bu topraklar genellikle killi bünyelidir. Yağışın fazla 

olduğu kısımlarda karbonatlar uzaklaşmış durumdadır (Anonymous, 2011a). 

Çalışma alanı zeytin ve keçiboynuzu toprakları, Toprak Taksonomisine göre 

Alfisol ordosunun, Xeralf alt ordosuna,  Rhodoxeralf grubunun, Typic Rhodoxeralf 

alt gurubundadırlar (USDA, 2003). Çalışma alanında incelenen  toprak profillerinde  

argillic horizonun varlığı alfisollere, xeric nem rejimi xeralfs’e üst sınırı 100 cm 

içinde olmak şartıyla hue değerinin 2,5YR veya daha kırmızı ve, valü değerinin 3 

veya daha az olması ve, kuru valünün nemli valüden 1 ünite daha kırmızı olmaması 

ise Typıc Rhodoxeralfs olarak sınıflama nedenleridir (USDA, 2003).      

 

  Çizelge 4.1. Çalışma alanı kök bölgesi toprakları sınıflaması 
Ağaç Türü Ordo Alt Ordo Büyük Gurup Alt Gurup 

Zeytin Alfisol Xeralf Rhodoxeralf Typic Rhodoxeralf 
Keçiboynuzu Alfisol Xeralf Rhodoxeralf Typic Rhodoxeralf 
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4.1.1. Zeytin – Keçiboynuzu Kök Bölgesi Toprakları 

 

Bu çalışmada Akdeniz İklimi etkisindeki topraklarda keçiboynuzu ve zeytin 

ağaçlarının kimi toprak (kök bölgesi) kalite parametrelerinin ortaya konulması 

amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra toprak analizleri sonuçlarına göre, her iki türün 

toprağın kalite parametreleri arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların 

yapılabilmesi için, bakı, yükseklik, eğim, anakaya ve iklim verileri gibi coğrafi 

koşulların ve türlerin yaş olarak aynı veya birbirine çok yakın olması gerekmektedir. 

Bu bağlamda keçiboynuzunun toprak profili ile zeytin ağacının toprak profili aynı 

bölme içerisinde ve birbirlerine çok yakın noktalarda alınmıştır. İki türün profilleri 

arasındaki yatay mesafe 25 m., dikey mesafe 1 m. dir. 

Zeytin ve keçiboynuzu ağaçları kök bölgesinde yer alan toprak profilinin 

incelendiği araştırma alanı Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Tarsus Orman İşletme 

Müdürlüğü Tarsus Orman İşletme Şefliği 221 no.lu bölme sınırları içerisinde 

kalmaktadır.  

Zeytin ağacının kök bölgesi toprak profili,  34° 47' 53"  doğu boylamı, 36° 57' 

24" kuzey enlemli koordinatlı noktadır. Denizden yüksekliği 278 m.dir.  

Keçiboynuzu ağacının kök bölgesi toprak profili,  34° 47 51"  doğu boylamı, 

36° 57' 22" kuzey enlemli koordinatlı noktadır, denizden yüksekliği ise 277 m.dir. 

Her iki türde toprak profilleri taç izdüşümleri altında açılmıştır. Profillerin 

açılacağı yerin belirlenmesi sırasında, yerinde oluşmuş topraklar (in-situ) olmasına 

özen gösterilmiştir. Bu amaçla sahanın tamamı titizlikle incelenmiş, üst rakımlarda, 

eğimin dik olduğu kısımlarda, yağmur ve rüzgar erozyonuna şiddetle maruz kalarak 

A horizonun taşındığı yerler ile, taşınan materyalin biriktiği taban arazi belirlenerek 

bu kısımlarda toprak profili açılmamıştır. Karstik özellikler taşıyan çalışma alanı 

içerisinde profil açılan yerler sahayı temsil eden yerlerdir ve vejetasyonun oluştuğu 

süreçten itibaren toprakları erozyon etkisinde,  kalmamışlardır (Şekil 4.1.). 

Artım burgusuyla zeytin gövdesinden alınan kesitlerin, büroda mikroskop 

altına incelenerek sayılan yıllık halkaları sonucunda;  profili çalışılan zeytin ağacının 

yaşı yaklaşık 120–150 yıl arasında olabileceği belirlenmiştir. Zeytin ağacının, kök 

çevresindeki otsu vejetasyonunun içeriğindeki bitkilerin m² de ki % dağılım oranları, 
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ayrık otu (Agropyrum repens) için %90, sütlüce ya da diğer adıyla kangal için %3 

(Onopordum turcicum Danin.), kılçık otu için %4 (Hordeum Murinum),  kılçıksız 

brom için %2 (Bromus inermis), yabani adaçayı için ise %1’ (Salvia officinalis) dir. 

 

 
 Şekil 4.1. Zeytin ve keçiboynuzu ağaçlarının kök bölgesi toprak profilleri 

 

Çalışma alanında yaygın olarak saptanan zeytin ağacı kök bölgesi toprak 

profilinin tanımlanması çizelge 4.2. de verilmiştir (Şekil 4.2.). 

 İnceleme alanında çalışılan keçiboynuzu ağacının ortalama yaşı da, zeytin  

türünde kullanılan metotla saptanmış ve yıllık halka sayımları sonucunda yaklaşık 

100–120 yıl arasında olabileceği belirlenmiştir. Tepe çatısının geniş, yaprak 

hacminin zeytine nazaran oldukça fazla olması nedeniyle kök çevresinde ve 

civarında otsu vejetasyon oluşmamıştır. Kök çevresinde yapraklardan oluşan yoğun 

bir ölü örtü katmanı bulunmaktadır.  Alandaki yaygın olarak görülen keçiboynuzu 

ağacının toprak profilinin tanımlanması çizelge 4.3.de verilmiştir (Şekil 4.3.).  
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 Çizelge 4.2 Zeytin Ağacı  toprak profilinin tanımlaması  

Yer:  Tarsus Dedeler Köyü , Eshab-ı Kehf Doğal Koruma Alanı  

 Yükseklik: 278 m 

 Fizyografya: Yamaç arazi 

 Eğim: % 2-6 
 
Vejetasyon: Zeytin - Keçiboynuzu 
 
Drenaj:  İyi 

Yüzey Taşlılığı: % 15-40  

Ana Materyal: Kireçtaşı. 

Arazi Kullanımı: Doğal Bitki Örtüsü ve Ağaçlandırma- Toprak koruma 

Sınıflama: Typic  Rhodoxeralf 

Horizon Derinlik (cm) Morfolojik özellikler 

A1 0-6 Kuru iken 5YR 3/4, nemli iken 5YR 3/3, 
killi, granüler yapı - yarı köşeli blok, 
kireçsiz, horizon boyunca yoğun saçak 
kökler, taşsız, yoğun biyolojik aktivite,  
geçişli, dalgalı sınır 

A2 6-14 Kuru iken 5YR 3/4, nemli iken 5YR 3/3, 
killi, yarı köşeli blok - granüler yapı , 
kireçsiz, horizon boyunca yoğun saçak 
kökler, taşsız,   geçişli dalgalı sınır 

A3 14-21 Kuru iken 5YR 3/4, nemli iken 5YR 3/3, 
killi, yarı köşeli blok, kireçsiz, , seyrek kazık 
kök, az taşlı,   geçişli dalgalı sınır. 

Bt1 21-29 Kuru iken 5YR 3/4, nemli iken 5YR 3/3, 
killi, yarı köşeli blok, kireçsiz,  seyrek kazık 
kök, az taşlı, yer yer 10 cm çaplı taşlar,  
geçişli dalgalı sınır. 

Bt2 29-48 Kuru iken 2,5YR 3/4  nemli iken 2,5YR 3/3, 
killi, yarı köşeli blok, kireçsiz, seyrek kazık 
kök, çok taşlı,   geçişli dalgalı sınır. 
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 Şekil 4.2. Zeytin ağacı kök bölgesi toprak profili 
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 Çizelge 4.3. Keçiboynuzu ağacı profilinin tanımlaması  

Yer:  Tarsus Dedeler Köyü , Eshab-ı Kehf Doğal Koruma Alanı 

Yükseklik: 277 m 

 Fizyografya: Yamaç arazi 

 Eğim: % 2-6 
 
Vejetasyon: Zeytin - Keçiboynuzu 
 
Drenaj:  İyi 

Yüzey Taşlılığı: % 15-40  

Ana Materyal: Mağnezyumlu Kireçtaşı. 

Arazi Kullanımı:  Doğal Bitki Örtüsü ve Ağaçlandırma- Toprak koruma 

Sınıflama: Typic  Rhodoxeralf 

Horizon Derinlik (cm) Morfolojik özellikler 

A1 0-2 Kuru iken 5YR 3/4, nemli iken 5YR 3/3, 
killi, granüler yapı - yarı köşeli blok, 
kireçsiz, horizon boyunca yoğun saçak 
kökler, taşsız, yoğun biyolojik aktivite,  
geçişli, dalgalı sınır,  

A2 2-7 Kuru iken 5YR 3/4, nemli iken 5YR 3/3, 
killi, yarı köşeli blok, kireçsiz, horizon 
boyunca yoğun saçak kökler, seyrek kazık 
kök, taşsız,   geçişli dalgalı sınır 

A3 7-17 Kuru iken 5YR 3/4, nemli iken 5YR 3/3, 
killi, yarı köşeli blok, kireçsiz, horizon 
boyunca yoğun saçak kök, seyrek kazık kök,  
taşlı,   geçişli, dalgalı sınır. 

Bt1 17-38 Kuru iken 2,5YR 3/3, nemli iken 2,5YR 3/3 
killi, yarı köşeli blok, kireçsiz,  seyrek saçak 
ve kazık kök,  taşlı,  kesin dalgalı sınır. 

Bt2 38-50 Kuru iken 2,5YR 3/4  nemli iken 2,5YR 3/3 
killi, yarı köşeli blok, kireçsiz, seyrek kazık 
kök,  taşlı,   kesin dalgalı sınır. 
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   Şekil 4.3. Keçiboynuzu ağacı kök bölgesi toprak profili 
 

4.2. Keçiboynuzu Ağacında Ölü Örtüde Organik Madde Analizi  

 

 Keçiboynuzu kök çevresi altında orta yoğunlukta ölü örtü mevcuttur. Ölü 

örtüden 50x50 cm boyutlarındaki alanda örnek alınarak, yanma kaybı ile organik 

madde % si belirlenmiştir. Yanma kaybına göre keçiboynuzu kök çevresindeki ölü 

örtüde % 59,86 organik madde bulunmuştur. 

 Yaşar ve ark. (2009), Çukurova Üniversitesi kampüsünde, keçiboynuzu 

yapraklarında organik karbonu % 42,1 olarak belirlemişlerdir. 

 

4.3. Topraklarının Kimi Fiziksel ve Kimyasal Analiz Sonuçları 

 

 Çalışma alanı zeytin ve keçiboynuzu ağaçlarının kök bölgesi toprak 

profillerinden alınan örneklerde yapılan kimyasal analiz sonuçları çizelge 4.4. te, 

fiziksel analiz sonuçları ise çizelge 4.5. te verilmiştir.  
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        Çizelge 4.4. Toprakların kimyasal analiz sonuçları 

A
ğa

ç 
Tü

rü
 

H
or

iz
on

 

 

Derinlik 

(cm) 

 

pH 

E
C

 

(m
m

ho
s/

cm
)  

Kireç 

(%) 

 

K.D.K. 

(me/100g) 
Ze

yt
in

 

A1 0-6 7,90 1,83 2,33 42,49 
A2 6-14 7,92 1,29 2,11 35,02 
A3 14-21 7,95 1,05 2,03 33,41 
Bt1 21-29 7,93 0,85 1,62 42,68 
Bt2 29-48 7,84 0,60 1,49 41,95 

 
K

eç
ib

oy
nu

zu
 A1 0-2 7,64 1,09 2,03 68,45 

A2 2-7 8,00 1,03 1,76 61,35 

A3 7-17 8,00 1,13 2,43 57,30 

Bt1 17-38 7,99 1,02 2,43 53,45 

Bt2 38-50 7,97 0,79 2,25 42,78 

 

  
     Çizelge 4.5. Toprakların fiziksel analiz sonuçları  

A
ğa

ç 
Tü

rü
 

H
or

iz
on

  

Derinlik 

(cm) 

TEKSTÜR ANALİZİ 

Kum 
(%) 

Silt 
(%) 

Kil 
(%) 

Toprak Tekstürü 
 

Ze
yt

in
 

A1 0-6 59,9 16,9 23,2 kumlu killi silt  
A2 6-14 45,1 23,2 31,6 kumlu killi silt 
A3 14-21 32,4 25,4 42,2 Kil 
Bt1 21-29 32,4 23,2 44,3 Kil 
Bt2 29-48 26,1 23,2 50,6 Kil 

       

K
eç

ib
oy

nu
zu

 A1 0-2 55,7 21,1 23,2 kumlu killi silt 
A2 2-7 45,1 25,4 29,5 kumlu killi silt 
A3 7-17 40,9 23,2 35,8 killi silt 
Bt1 17-38 40,9 25,4 33,7 killi silt 
Bt2 38-50 26,1 23,2 50,6 Kil 
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Çizelge 4.4. de verilen sayısal değerler incelendiğinde zeytin ağacı kök 

bölgesi toprak örneklerinde,  pH, EC, % kireç ve K.D.K. üst horizonda (A1) sırasıyla 

7,90, 1,83, 2,33 ve 42,49 düzeyinde bulunmuştur. Bu değerler sırasıyla A2 

horizonunda, 7,92, 1,29, 2,11 ve 35,02, A3 horizonunda, 7,95, 1,05, 2,03 ve 35,41, 

Bt1 horizonunda 7,93, 0,85, 1,62 ve 42,68, Bt2 horizonuda ise 7,84, 0,60, 1,49, 41,95 

’tir. Görüldüğü gibi pH değerleri açısından horizonlar arasında önemli farklılıklar 

olmayıp değerler birbirlerine yakın çıkmıştır. EC ve Kireç (%) değerleri düşük 

düzeyde olup, üst horizondan alt horizona doğru bir azalma göstermiştir. Aynı 

çizelgede  (Çizelge 4.4.) Keçiboynuzu ağacı kök bölgesi profili topraklarında pH, 

EC, % kireç ve K.D.K. üst horizonda (A1) sırasıyla 7,64, 1,09, 2,03 ve 68,45 

düzeyinde bulunmuştur. Bu değerler sırasıyla A2 horizonunda, 8,00 , 1,03, 1,76 ve 

61,35, A3 horizonunda, 8,00, 1,13, 2,43 ve 57,30, Bt1 horizonunda 7,99, 1,02, 2,43 

ve 53,45, Bt2 horizonuda ise 7,97, 0,79, 2,25, 42,78 ’tir. EC ve Kireç (%) değerleri 

üst horizondan alt horizona anlamlı bir değişme göstermemiş, KDK değerleri ise tüm 

horizonlarda oldukça yüksek olarak belirlenmiştir. 

Her iki profilde, kireç düzeyinin alt horizonlara doğru, toprağın oluştuğu ana 

materyalin kireçtaşı olmasına karşın azalması, rüzgarla taşınan karbonat 

minerallerince varsıl materyallerin yüzey horizonlarına yaptıkları katkıdan söz 

edilebilir. Nitekim her iki profilin yüzey horizonlarında kil boyutu parçacıkların 

düzeyinin düşmesi (%23,2) ve buna karşılık kum boyutu parçacıkların artması rüzgar 

materyallerinin katkısının olabilme olasılığını arttırmaktadır (Çizelge 4.5.).  KDK 

değerlerinin her iki profilde ve özellikle yüzey horizonlarında (sırasıyla 42,49 ve 

68,45) yüksek düzeyde saptanmaları organik maddenin fazlalığına bağlanabilir. 

Profillerin diğer horizonlarında KDK’ nın yüksek düzeyde olması ise organik 

maddenin yüksek olmasının yanında kil boyutu parçacıkların yüksek düzeyde 

olmalarına ve kil mineral çeşidine bağlıdır. Benzer topraklarda ve aynı bölgede kil 

mineral çalışmaları yapan  Kapur ve ark. (1976), Typic Rhodoxeralf’lerin kil mineral 

içeriklerinin baskın olarak smektitik olduklarını ve KDK’larının yüksek olacağını 

belirtmektedirler. Zeytin kök bölgesinin A2 ve A3 horizonlarındaki KDK’ nın 

azalması, benzer biçimde keçiboynuzu kök bölgesi A2 horizonunun KDK’sının 

düşmesi ve A3 horizonunda KDK’ nın artması bu horizonlardan kil boyutu 
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parçacıkların sırasıyla B horizonlarına ve A3 horizonlarına yıkanmalarına 

bağlanabilir.  

Her iki türün kök bölgesi horizonlarının pH’sı 7.64–8,00 arasında olup “orta 

alkali”dir. Bu durumda her iki profilin oluşmasında, pH’larının ve organik maddeyi 

oluşturan bitki türlerinin yanı sıra toprağın ana kayasının ve iklimin, başka bir 

deyişle yağış faktörünün çok önemli bir rolü olduğu söylenebilir. 

Topraktaki birçok fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlev (proses) toprak 

reaksiyonu tarafından etkilenir. Toprak oluşumu ve gelişimi, ekolojik bakımdan 

besin maddeleri ekonomisi üzerinde etkilidir, başka bir deyişle, toprak reaksiyonu da 

bu konuda önemli rollere sahiptir. 

Bitki besin maddelerinin çözünürlüğü ve bitki tarafından alınabilirliği toprak 

pH değerine göre değişkenlik gösterir. Kimi bitki besin maddeleri yüksek pH 

değerlerinde suda çözünemezken kimi bitki besin maddeleri ise düşük pH 

değerlerinde kökler tarafından alınamaz (Şekil 4.4.).  Her bir bitkinin optimum 

gelişimi için gerekli pH değeri farklıdır. 
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pH
4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5

AZOT

FOSFOR

POTASYUM

KÜKÜRT

KALSİYUM

MAGNEZYUM

ÇİNKO

MOLİBDEN

DEMİR

MANGAN

BOR

BAKIR

 
Şekil 4.4. Toprak pH’sına bağlı olarak bitki besin maddelerinin  
                alınabilirliği (Anonymous, 1980) 
 
Sağlıker ve Darıcı (2005), iki farklı anamateryal üzerinde oluşmuş zeytin 

ağacı kök bölgesi toprağının pH larını belirlemişler, marn anamateryalli topraklarda 

pH’ yı 7,57, konglomera anamateryalli topraklar da ise pH’ yı 7,32 düzeyinde 

saptamışlardır. 

 Özel ve ark. (2006), Akdeniz iklimi etkisi altındaki çeşitli anakayalar 

üzerinde oluşmuş topraklarda Ege bölgesi maki alanları ile yetişme ortamları 

arasındaki ilişkileri inceledikleri çalışmada toprak tepkimelerinin  % 31,11’ ini orta 

alkali olarak belirlemişleridir. 
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Genel olarak magnezyumlu kireçtaşı üzerinde oluşan topraklarda yer alan 

maki türlerinin altında açılan toprak profillerinin pH’sı hafif ve orta alkali arasında 

değişim göstermektedir. Bu durum çalışma alanında yapılan analizlerde bulunan pH 

değerleri ile de uyumludur. 

Altun (2008), kireştaşı üzerinde oluşmuş Kırmızı Akdeniz topraklarında 

yaptığı analizler sonucunda pH’yı 7,10-8,49 arasında nötr-hafif ve orta alkali 

düzeyde belirlemiştir. 

Toprağın reaksiyonu, kil mineralleri ile humin bileşikleri ve toprak 

çözeltisindeki anyon ve katyonların içeriklerine bağlıdır. Toprakta,  suda çözünür 

karbonatların bulunması toprak reaksiyonunu bazik yapar. CaCO3’ın yaygın olarak 

bulunması da  reaksiyonunun 8 pH çevresinde bazik olmasını sonuçlandırır (Irmak, 

1968). Bu veriler, inceleme alanının ana kayasının kireçtaşı olması nedeniyle, 

topraklarının  pH’ larının 7,84–7,95 arasında değişmesiyle de uyumludur. 

Çalışma alanında yaygın olarak bulunan kireçtaşları üzerinde oluşan Kırmızı 

Akdeniz toprakları için Atalay (2006) yükseltinin artmasına paralel olarak 

toprakların orta derecede alkalen reaksiyondan çok hafif asit reaksiyona doğru 

değişim gösterdiğini ifade etmektedir. Çalışma alanın düşük rakımlı (250-300 m) bir 

bölge olduğu dikkate alınacak olursa Atalay’ın bu saptamasıyla parelellik gösterdiği 

söylenebilir. 
Toprakların pH’sı büyük ölçüde oluştukları ana materyalle ilişkili olarak 

değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte, otsu ve çalımsı türlerin yanı sıra, 

ağaçların toprak yüzeyinde oluşturdukları organik birikintiler (yaprak, dal, gövde 

kabuğu, tohum, vs.) ve oluşan ölü örtü tabakasının ayrışması, mineralizasyon ve 

humifikasyon işlevleriyle ekosistem için gerekli besin elementlerini sağlamaktadır. 

Bununla işlevler sürecinde oluşan organik asitlerin de, toprak pH'sında değişimlere 

neden oldukları belirtilmiştir. Ölü örtü tabakasının parçalanması ve organik 

maddenin ayrışması sırasında oluşan birçok inorganik (H2CO3, HNO3, H2SO4 ve 

H3PO4) ve organik asit (sitrik, oksalik, fulvik ve humin asitleri) yüzey toprağında 

oluşan pH değişimlerinden sorumlu olabilmektedir. Yapılan çalışmalarda hafif asit 

ve alkali ortamlarda organik madde katılımının toprak pH'sı üzerinde tamponlama 

etkisi gösterebileceği vurgulanmıştır. pH'nın yüksek olduğu alanlara uzun dönemli 
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organik madde uygulamalarının da pH'yı düşürebileceği belirtilmiştir (Stevenson, 

1982).  

Zeytin ve keçiboynuzu ağaçlarının kök bölgesi topraklarının EC (mmhos/cm) 

değerleri 0,60–1,83 arasında olup “tuzsuz” sınıfındadırlar.  

Özel ve ark. (2006), Akdeniz iklimi etkisi altındaki çeşitli ana kayalar 

üzerinde oluşmuş topraklarda Ege bölgesi maki alanları ile yetişme ortamları 

arasındaki ilişkileri inceledikleri çalışmada toprakların EC değerlerini 0,034 – 0,967 

mmhos/cm arasında değiştiğini ve çalışılan tüm toprakların tuzsuz olduklarını 

belirlemişlerdir. 

Yılmaz ve ark. (2008), kırmızı Akdeniz topraklarında yaptıkları analizlerde 

örneklerin ortalama EC değerlerini 1,00 mmhos/cm düzeyinde saptamışlardır. 

Özel ve ark. (2008), Batı ve Güney Anadolu’da yaygın olan defne (Laurus 

Nobilis L.) bitkisinin Yetişme Ortamı Özellikleri’nin belirlenmesi ile ilgili olarak 

yürüttükleri çalışmada, kireçtaşı ana kayası üzerinde oluşmuş toprakların elektriksel 

iletkenlik (ECx103) değerlerinin 0,069 milisiemens/cm ile 0,952 milisiemens/cm 

arasında değiştiğini saptamışlardır. 

 Genel olarak Akdeniz İklimi etkisi altındaki kireçtaşı üzerinde oluşmuş 

toprakların tuzluluğu düşük düzeydedir. Bu olgu, yeterli düzeydeki yağışlar sonucu 

tuzların yıkanmasına ve toprağın gelişmiş yapısı ve gözenekliliğiyle birlikte oluştuğu 

kayacın çatlaklı morfolojisine bağlı olarak, iyi bir drenaja sahip olmasına 

bağlanabilir. 

Toprakta tuzluluk ve alkaliliğin değerlendirilmesinde, üzerinde durulması 

gerekli faktörlerin başında tekstür gelmektedir. Tekstür, toprağın permeabilite, 

infiltrasyon, yarayışlı su kapasitesi, KDK gibi özellikleri ile yakından ilişkilidir 

(Warrance ve ark., 2002). 

İnceleme alanında EC değerlerinin düşük olması, toprakların organik madde 

içeriklerinin yüksek olması ve horizonların % 26–60 arasında kum içermesine 

(Çizelge 4.5.) bağlanabilir. Kaba tekstürlü alanlarda infiltrasyon ve yıkanmanın 

yüksek olması tuzluluğu oluşturan bileşiklerin toprak profilin’den uzaklaştırılmasına 

neden olmaktadır (Kantarcı, 1987). Bunun yanında, çalışılan alanın, hafif eğimli 

olması da drenajı arttıran başka bir bileşkedir. 
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Çalışma alanı üzerindeki zeytin ve keçiboynuzu  topraklarında CaCO3 düzeyi 

% 1,49 – 2,43 arasında olup “az kireçli” sınıfına girmektedir.  

Toprakta karbonatların belirlenmesi denince toprakta kirecin kaynağı olan 

CaCO3’ ın (kalsit minerali) belirlenmesi anlaşılmaktadır (Çepel, 1995). Toprak 

kirecinin, toprak strüktür ve toprak reaksiyonu üzerinde etkili olduğu bilinmektedir.  

Özel ve ark. (2006) maki alanlarında yaptıkları çalışmada alanların % 

67,55’inde düşük düzeyde kireç içeriği saptamışlardır. Aynı araştırmacılar, “Batı 

Anadolu’da defne (Laurus Nobilis L.) yayılış alanlarının, ‘’Yetişme Ortamı 

Özelliklerinin Belirlenmesi” çalışmalarında toprakların % 67,80’inin düşük düzeyde 

kireç içerdiğini saptamışlardır. Benzer biçimde, Yılmaz ve ark. (2008), Kırmızı 

Akdeniz Topraklarında yaptıkları çalışmada, toprakların ortalama CaCO3 

düzeylerini % 1,43 olarak belirlemişlerdir. Bu değerler çalışma alanında elde edilen 

değerlerle paralellik göstermektedir. 

Kireçtaşı ana kayaya sahip bazı alanlarda yapılan belirlemelerin büyük bir 

bölümünde toprakların düşük düzeyde kireç içerdikleri saptanmasına karşın, bu 

alanların dağılımlarına bakıldığında düşük kireç düzeyini yağış düzeyleri ile orantılı 

oldukları görülmektedir.  

Atalay’ da (2006), Marmara bölgesinin güney kesimiyle Ege bölgesinin Ege 

bölümü ve yaklaşık tüm Akdeniz Bölgesin’de görüldüğünü bildirdiği Kırmızı 

Akdeniz Topraklarının, özellikle kireçtaşlarından oluşmuş yerlerde bulunduğunu ve 

genel olarak topraklardan kalsiyum karbonatın önemli ölçüde yıkandığını 

belirtmektedir . Çepel de (1966), Kızıl Topraklar (Terra-rossa) olarak adlandırdığı bu 

toprakların karbonatları yıkanmış topraklar olduğunu belirtmektedir. 

Çalışma alanından alınan zeytin kök bölgesi toprak horizonlarının, KDK 

değerleri 33,41 – 42,49 me/100g olarak, keçiboynuzu kök bölgesi topraklarının 

K.D.K değerleri ise 42,78-61,45 me/100g  olarak belirlenmiştir. İki türün katyon 

değişim kapasiteleri grafiksel olarak şekil 4.5. de verilmektedir.  

Çepel (1983), katyon değişim kapasitelerinin ekolojik (toprak ekolojisi) 

olarak sınıflandırmasını aşağıdaki gibi  yapmıştır: 
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K.D.K. (me/100g toprak)  Değerlendirme ve Tanıtım 

  2-10     Az 

           11-19     Orta 

           20-24     Yüksek 

   >25     Çok Yüksek 

 

Çalışma alanı zeytin ve keçiboynuzu kök bölgesi toprak örneklerinin KDK 

değerleri Çepel’in (1983) yaptığı sınıflamaya göre çok yüksek düzeydedirler.  

Örneklerin organik madde içerikleri her iki tür içinde oldukça yüksek 

düzeydedir (Çizelge 4.6.). Bu bakımdan KDK değerlerinin çok yüksek çıkması 

beklenen bir sonuçtur. Üst horizondan aşağı horizonlara doğru azalan organik madde 

düzeyine karşın artan bir kil düzeyı göze çarpmaktadır. KDK değerlerinin alt 

horizonlarda da yüksek olarak çıkmasında, organik madde düzeyindeki düşüşe karşın 

kil düzeyindeki artışla açıklanabilir. Zeytin ve keçiboynuzu kök bölgesi topraklarının 

ortalama organik madde düzeyleri A1 horizonunda % 10,01–13,28 iken, Bt2 

horizonunda % 2,48 -3,1 e düşmüştür (Çizelge 4.4.) . Ancak kil düzeyi her iki türün 

A1 horizonunda % 23,20 iken Bt2 horizonunda % 50,60 a çıkmıştır (Çizelge 4.5.). 

Atalay’a (2006) göre, toprakların toplam katyon değiştirme kapasitesi hem 

organik hem de mineral kolloidlerin (kil mineralleri) değişme 

durumunun/yeteneğinin toplamıdır. Bu durum topraktaki organik madde düzeyine ve 

kil mineral çeşitlerine göre değişir. Çepel (1988) ’in bildirdiğine göre toprakların 

kolloidlerine göre katyon değişim kapasiteleri Pritchett (1979) sınıflandırmasına göre 

aşağıdaki gibidir: 

Toprak kolloidi                             K.D.K. (me/100g toprak)            

Organik madde    200 

Montmorillonit      100 

Vermikulit     30 

Kaolinit     8 

Hidroksil içeren gruplar   4 
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Şekil 4.5. Zeytin ve keçiboynuzu kök bölgesi toprak profillerinin katyon 

      değişim kapasiteleri 
 

 Şekil 4.5. e bakıldığında keçiboynuzu kök bölgesi topraklarının K.D.K 

değerlerinin zeytin kök bölgesi topraklarına göre (özellikle üst horizonlarda)  

oldukça yüksek olduğu görülecektir. Bunun nedeni, önceden de belirtildiği gibi, 

keçiboynuzu kök bölgesi topraklarının organik madde içeriklerinin zeytin kök 

bölgesi topraklarından fazla olmasıdır (Çizelge 4.6.). Bu durumu Atalay’ın (2006)  

şu ifadeleri açıklamaktadır: Organik maddeler, mineral kollidlere göre 2-30 defa 

daha fazla katyon değişme kapasitesine sahip olduğundan ve toprağın absorbsiyon 

kapasitesini aşırı derecede arttırdığından, toprağın katyon değişim kapasitesinin 

yüksek olmasını sağlar. Ayrıca, keçiboynuzu kök bölgesindeki KDK’ nın düzenli bir 

biçimde derinlikle azalmasına karşın, zeytin kök bölgesi profilinde Bt horizonlarında 

artması kil minerallerinin bir bölümünün kil boyutu parçacıklarla, Bt horizonlarına 

yıkanmış olabileceğini göstermektedir. Keçiboynuzu kök bölgesi profilinin alt 

horizonlarında da benzer biçimde kil boyutu parçacıkların artmasına karşın KDK’ 

nın düşük düzeyde olması bu horizonda kil boyutunda kil mineralinin dışında 

absorpsiyon kapasitesi düşük minerallerin bulunmasının göstergesi olabilir. Kil 

boyutu parçacıkların alt horizonlarda zeytin kök bölgesinde keçiboynuzuna göre 

daha fazla artması, ilkinde organik maddenin daha düşük düzeyde olması ve buna 

bağlı olarak yıkanmanın alt horizonlara daha fazla olabilmesine bağlanabilir.    
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 Organik maddenin KDK’sı üzerine, fonksiyonel grupların asitlik dereceleri de 

önemli rol oynar. Yapılan araştırmalara  göre, iyi  ayrışmış  organik   maddenin  pH 

8’ de KDK’sı ( 80-300 me/100 gr) dır. Bu değer kil minerallerine oranla daha 

yüksektir. Bunun nedeni ise: 

 1. Organik maddenin daha geniş özgül yüzeye sahip olması 

    2. Fonksiyonel grupların sayısının fazlalığı 

    3. Organik maddedeki fonksiyonel grupların daha kolay disosiye olarak    

      reaksiyona girmeleridir. 

Bu bağlamda, çalışma alanındaki toprakların yüksek oranda organik medde 

ve kil mineralleri içermesi dolayısıyla KDK değerlerinin çok yüksek çıkması 

beklenen bir sonuçtur.  

Toprakların kum, silt ve kil boyutu parçacıkları oranları sırasıyla % 26,1–

59,9,  % 16,9–25,4 ve  % 23,2–50,6 arasında değişmektedir (Çizelge 4.5). Çalışılan 

topraklar “kumlu killi silt  ve kil” tekstürlüdürler. Özel ve ark. (2006), karstik maki 

alanlarında yer alan toprakların %31.70’ nin kumlu silt, %22,30 oranındakilerin de 

killi silt bünyesinde olduklarını belirlemişlerdir. 

 Genel olarak kum düzeyi fazla olan topraklara “hafif bünyeli” kil düzeyi fazla 

olan topraklara ise “ağır bünyeli” topraklar denir. Çalışma alnındaki zeytin ağacı kök 

bölgesi toprak profilleri yukarıdaki tanımlamaya göre alt horizonlara doğru hafif ve 

orta bünyeli topraklardan ağır bünyeli topraklara geçmektedir. Toprağın tekstürü,  

toprağın verimliliğinin saptanması için iyi bir temel bilgi olarak kabul edilmektedir. 

Köklenmeye uygunluk, kök bölgesinde ısı, su, oksijen ve besin maddelerinin 

sağlanması gibi, verimliliğe etki eden bir çok faktör ileri derecede bünyeye bağlıdır. 

Kumlu topraklarda, iri gözeneklerin çok oluşu, her türlü ıslaklık durumunda kolayca 

işlenebilirlik ve iyi bir havalanma sağlar, ancak yarayışlı su kapasitesinin düzeyini 

düşürür. İyi bir su geçirgenliği nemli iklimlerde su birikimini önler, buna karşın,  

besin maddelerinin yıkanmasını arttırır. Kumlu toprakların, besin maddelerini 

bağlama yetenekleri ve rezervleri düşüktür. Özellikle bu durum ve düşük su tutma 

kapasitesi, kumlu toprakların verimliliğini düşüren başlıca nedenlerdir. Çalışma 

alanındaki zeytin ve keçiboynuzu ağaçları kök bölgesi toprakları A1 ve A2 

horizonları “kumlu killi silttir”. İçerdikleri %45–60 arasındaki kum içeriğinin (büyük 
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olasılıkla rüzgar materyali olarak yüzey horizonlarına katılmıştır) yanı sıra % 17–25 

arasında silt ve % 23-32 oranında kil içerdiklerinden dolayı kumlu toprakların 

olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaktadırlar. Başka bir deyişle bu horizonlar orta 

bünyeli olup kullanımları  ideal düzeyde olan topraklardır.  

 A3, Bt1 ve Bt2 horizonlarında ise her iki profilde, özellikle de zeytin ağacı 

kök bölgesi profilinde, kil içeriğinin artması nedeniyle topraklar ağır bünyeli 

topraklar sınıfına girmektedir. Ancak yine bu horizonların %26-40 arasında kum 

içermeleri, geçirimsiz killi horizonlarının olumsuz etkilerini azaltarak toprağın 

özellikle fiziksel  kalite parametrelerine olumlu etki yapmaktadır.  

Araştırma alanımızdaki en yüksek organik madde düzeyi yüzey horizonunda 

(A1) saptanmıştır. Yüzey horizonundan alt horizonlara doğru organik madde 

düzeylerinde belirgin bir azalış görülmektedir (Çizelge 4.6.). Bu durumu yüzeyden 

alt horizonlara doğru, toprakta gözenekliliği, ve buna bağlı olarak ta geçirgenliği 

arttıran kum düzeyinin azalarak kil düzeyinin artmasıyla açıklamak mümkündür. 

Başka bir deyişle üst horizonda “kumlu killi silt” olan toprak tektürünün alt 

horizonlarda “kil” olmasıyla açıklanabilir.   

 

4.3.1. Toprakların Organik Madde İçeriği 

 

Zeytin ve keçiboynuzu ağaçları kök bölgelerinin kimyasal yöntemle saptanan 

organik madde düzeylerinin yanı sıra, Munsell renk ıskalası kullanılarak formları 

belirlenmiş ve elde edilen bulgular çizelge 4.6. te verilmiştir. 
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   Çizelge 4.6.Toprakların organik madde içerikleri 
 A
ğa

ç 
Tü

rü
 

H
or

iz
on

 
 

Derinlik 

(cm) 

 

C 

% 

(W-B) 

Organik 

Madde 

(%) 

 

  Munsell Iskalası Renk Yöntemiyle 

Saptanan Organik Madde Formları  

Ze
yt

in
 

A1 0-6 5,81 10,01 Moder1 (7,5 YR 2/3 çok koyu kahverengi) 

A2 6-14 5,20 8,96 Moder (7,5 YR 2/3 çok koyu kahverengi) 
A3 14-21 3,68 6,34 Moder (7,5 YR 4/6 kahverengi) 
Bt1 21-29 2,55 4,40 Mull-Moder (7,5 YR 5/6 parlak kahverengi) 
Bt2 29-48 1,44 2,48 Mull-Moder (7,5 YR 6/6 turuncu) 

      

K
eç

ib
oy

nu
zu

 

A1 0-2 7,70 13,28 Mull-Moder (7,5 YR 2/3 çok koyu 
kahverengi) 

A2 2-7 6,50 11,20 Mull-Moder (7,5YR 2/3 çok koyu 
kahverengi) 

A3 7-17 6,81 11,74 Mull-Moder (7,5YR 2/3 çok koyu 
kahverengi) 

Bt1 17-38 4,63 7,98 Mull-Moder (7,5YR 3/2 kahverengimsi 
siyah) 

Bt2 38-50 1,80 3,1 Mull-Moder (7,5YR 5/6 parlak kahverengi) 
 

                                                
1 Moder: Toprak faunası tarafından kısmen ayrıştırılmış, parçalanmış bitki kalıntılarından oluşur. 
Mull ve ham arasındaki humus tipidir. Orman ekosistemlerinde uygun iklim ve edafik koşullarda 
döküntü katmanının şiddetle ayrışarak hızlı bir şekilde toprağa karışmasıyla, MULL denilen humus 
şekli oluşur. HAM HUMUS (mor) ise mineral toprak üzerinde ayrışmaksızın duran kalın organik 
döküntüdür. Biyolojik aktivite yok denecek kadar az olduğundan mineral toprağa karışma yoktur. 
MODER, orta derecede mikroorganizma aktivitesi bulunan bir humus formudur..Bu humus türünde 
makrofauna (solucan ve diğer böcekler) faaliyetleri yoktur.Bu nedenle humus tabakası toprağa yavaş 
karışır (Ponge, 2003). 
 Kubiena (1953),  MODER adını verdiği ve mull ile mor arasında geçit olarak algılanabilecek 
humus oluşumu için şu açıklamayı yapmıştır : 
 Moder = twin mull’ de organik maddeler, havanın bol düzeyda olması şartıyla ileri giden 
fakat tam olmayan bir ayrışmaya uğrar. Bu türlü humus teşekkülü hem mul’den hem de ham 
humustan (mor) kesinlikle ayrılır. Bundan başka düzeyları az veya çok olan, esmerleşmişve dokularını 
belli eden, ısırılmış, çok ufalanmış ve birbirine karıştırılmış bitki atıkları bulunur. Moder gevşektir ve 
ham humus (mor) tabakalarının aksine olarak birbiri ile irtibatlı kütlelerden ibaret değildir ve oldukça 
bir düzey mineral madde kısmını da havidir. Tipik bir çürüntü kokusu vardır 
 Duchaufour (1970), mull sınııfna girmeyen fakat tamamen mor olduğunu da kabul etmediği 
bir geçit humus tipine “MODER” adını vermektedir. Ona göre : Moder, mor ile mull arasındaki 
humus tipidir. Organik döküntüler mull’da olduğundan biraz daha yavaş ayrışırlar 
 Irmak’a (1972) göre, moder humus tipinde, A1 horizonunun mikro strüktürü mul’dekinden 
farklıdır. Mul’ün aksine olarak moderde humus ile kilin birleşmemiş olması en önemli farkı teşkil 
eder Humus genellikle mineral parçaların arasında olur. C/N oranı genelde 15-25 mertebesindedir. 
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Kantarcı (2000) ’nın bildirdiğine göre toprakların organik madde içeriğine 

göre sınıflandırılmasında,  % C düzeyi 1,1-2,0 ve % organik madde 2,1-4,0 arası 

olan topraklar “humuslu”, % C düzeyi 2,0-5,5 ve % organik maddesi 4,1-10,0 

arasında olan topraklar ise “çok humuslu” sınıfa girmektedir. Bu duruma göre 

çalışma alanındaki toprakların “çok humuslu” olduğu söylenebilir. 

Bulgulara göre organik madde içerikleri üst horizonlarda daha fazla olup alt 

hirozonlarda daha azdır. Ayrıca keçiboynuzu kök bölgesi toprak profillerinin organik 

madde içerikleri zeytin kök bölgesi topraklarına göre daha yüksek çıkmıştır. 

 Araştırma alanı topraklarının sığ olması ve ayrışan (kayacın içeriğindeki 

birincil minerallerin ayrışması)/çözünen (birincil kalsit mineralinin 

erimesi/çözünmesi) anakayanın cepler/boşluklar oluşturarak üst horizon topraklarının 

bu ceplere doğru akması nedeniyle, organik madde düzeyinin alt  horizonlarda da  

kısmen  yüksek olmasına neden olmuştur..  

Organik madde düzeyi, çoğu toprak profilinde yüzeyde yüksek olup 

genellikle derinlikle birlikte azalır. Çalışma alanı uzun yıllar boyunca koruma altında 

tutulmuş, böylece toprak yüzeyi, toprak işleme, otlatma gibi baskılardan uzak 

kalmıştır. Otlatma yapılmaması sonucu, saha yüzeyindeki çok miktarda otsu ve 

çalımsı bitkinin kuruyarak organik madde topluluğuna katılması, zeytin ve 

keçiboynuzu ağaçlarının meyvesinin uzun yıllar boyunca toplanmaması sonucu 

toprağa düşerek organik maddeyi arttırmasının yanı sıra, budama ve bakım gibi 

işlemlerin olmaması sonucu, yere düşen dallar da organik maddeye katılmışlardır. Bu 

durum sahadaki organik madde düzeyinin fazla olmasına ve organik maddenin üst 

horizonlarda fazla düzeyde toplanmasına neden olmuştur.  Arrouays ve Pelissier 

(1994), organik maddenin genellikle toprağa, yüzeyde katılarak sonradan toprak 

profili boyunca dağıldığını belirtmektedirler. Organik madde yıkanma, fauna 

aktivitesi, kök büyümesi gibi farklı mekanizmalar yanında, toprak işleme gibi insan 

aktivitelerine dayalı olarak ta derin horizonlara taşınmaktadır. Organik madde 

genellikle orman topraklarının üst horizonlarında daha yoğun olmasına karşın, alt 

horizonlarda biriken miktarlar, fauna etkisinden daha düşük düzeyde 

etkilendiklerinden, daha uzun ömürlü (dayanıklı, kararlı) olmaktadır. 
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Toprak organik maddesinin, toprakta yetişen bitkiler ile toprak içinde yaşayan 

canlıların artıklarından oluştuğu vurgulamaktadır. Ayrıca, ormanda toprağın organik 

maddesinin önemli bir kısmı, ağaçların yaprakları, meyve ve tohumları, bunlara ait 

kozalaklar vb. organlar, kabuklar, dallardır. Organik madde artıkları, toprağın 

yüzeyinde bir ölü örtü halinde serilmiş durumdadırlar. Bu ölü örtünün ayrışması, 

ayrışma ürünleri veya humus halinde toprağa karışması toprağın fiziksel ve kimyasal 

özellikleri üzerinde olduğu kadar bitkilerin büyümesi üzerinde de önemli etkiler 

yaptığı açıklanmaktadır (Kantarcı, 1987).  

Çalışma alanındaki keçiboynuzunu kök bölgesi topraklarının organik madde 

içeriklerinin fazla olmasının nedeni, bu türün yaprak ve meyve hacminin fazla 

olmasıyla ve buna bağlı olarak örtü düzeyindeki fazlalıkla açıklanabilir. Çalışma 

alanında keçiboynuzu kök çevresinde yoğun bir ölü örtü bulunmakta ve organik 

maddenin kaynağı olarak zeytin kök bölgesi topraklarından daha yüksek düzeyde 

organik madde içeriğinin oluşma nedeni olmaktadır.   

Roviro ve Vallejo (1997) Akdeniz iklimi altındaki profillerin alt toprak 

horizonlarının üst toprak horizonlarına göre mikrobiyel aktivite için daha uygun 

olduğunu ve alt horizonlarındaki oksijen azlığının parçalanma ve mineralizasyonu 

engellemeyeceğini ileri sürmüştür. Sonuç olarak, söz konusu araştırmacılar toprak 

yüzey horizonlarındaki yüksek C ve N mineralizasyon değerlerini bu horizonlara 

katılan organik maddenin düzeyi ve kalitesine bağlamıştır. 

Atalay (2006), toprakta yıkanma ve demirli bileşiklerin alt katlarda çökelme 

derinliğinin, kurak mevsimin uzunluğu ve yağışın şiddetine göre değiştiğini ve 

yıkanmış Akdeniz kırmızı topraklarının (Alfisol/Luvisol), daha fazla organik 

maddeye sahip olup nemli alanlarda oluştuğunu belirtmiştir. 

Yukarıdaki çalışmalarda da anlaşılacağı üzere organik madde düzeyi ile bitki 

topluluklarının türleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. Çalışma alanındaki zeytin ve 

keçiboynuzu kök bölgeleri topraklarının organik madde içeriklerinin yüksek olması, 

bir başka bakış açısına göre şöyle açıklanabilir: 

Makilerin genellikle küçük yapraklarından oluşan organik madde, kızılçam 

ibrelerine göre daha hızlı ayrışır. Bu nedenle maki alanlarındaki topraklar organik 
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madde yönünden kimi kızılçam alanlarına göre daha zengin ve koyu 

kahverengindedir (Atalay 2006).   

Organik maddelerin ayrışma hızını belirleyen en önemli faktör 

mikroorganizmaların uygun yaşam koşullarının bulunmasıdır. Mikrobiyel aktivitenin 

devamı için uygun sıcaklık, su ve oksijen düzeyleri önemlidir. Çalışma alanının bir 

hektarındaki birey sayısı 10-15 olup, bozuk alanlar olarak kabul edilen, kapalılığın 

oluşmadığı bölgelerdir. Bu nedenle arazi yüzeyinin güneşlenme süresi uzundur. 

Başka bir deyişle güneş ışınları toprağa bir engelle karşılaşmadan ulaşarak uzun 

süreli etkili olmaktadır. Bu durum mikrobiyel faaliyetler için optimal olan 25-30 °C 

sıcaklığın uzun süreli etkisi için uygundur. Akdeniz İklimi etkisi altındaki 

topraklarda ayrışma için en önemli ve belirleyici diğer bir faktör de yağışlar 

olmaktadır. Akdeniz iklim koşulları altında yazların kurak geçmesi ve yağışların 

büyük bölümünün kış aylarında düşmesi mikrobiyel aktivitenin etkisinin kısa 

sürelerde etkili olmasına ve bu etkinin su ve sıcaklık rejiminin değişmesi nedeniyle 

azalmasına neden olmaktadır. Yaz aylarında sıcaklığın uygun ancak nem rejiminin 

uygun olmaması yaz mevsimi boyunca mikrobiyel aktivitenin etkisini en aza 

indirebilmektedir. Bu durumda toprakların kil içerikleri (kil boyutundaki 

parçacıkların düzeyi ve topraktaki yaygın kil mineral çeşidi) önem kazanmaktadır. 

Kil mineralleri toprağın su tutma kapasitesini arttırarak daha uzun süre nemliliğin 

korunmasını sağlamaktadır. Çalışma alanı topraklarının, kil içeriklerinin yüksek 

olması ve su tutma kapasitesi yüksek olan smektit (Kapur ve ark. 1977) tipi kil 

mineralleri, bakımından zengin olması bu açıdan olumlu etki yapmaktadır. Bu durum 

organik madde bileşiklerinin kil minerallerine bağlanarak toprakta korunmasını 

sağlamış böylece biyolojik toprak bozunumunu da (toprağın, organik madde 

içeriğindeki azalma, buna paralel olarak toprak mikro ve makro faunasındaki düşme 

ve toprak kökenli parazitlerin sayılarındaki artış) engellemiştir (Öztaş, 1997). 

 Çalışma alanındaki toprakların organik madde içerikleri konusunda genel 

olarak: 

 — Makinin en önemli türlerinden olan zeytin ve keçiboynuzu yapraklarının 

küçük ve hızlı ayrışma özelliği, meyvesi, koruma altındaki otsu ve çalımsı bitki 
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örtüsünün sürekliliği gibi faktörlerden dolayı toprak yüzeyine katılan organik madde 

düzeyi ve kalitesi yönünden saha oldukça iyi durumdadır.  

— Organik maddenin ayrışmasını sağlayan mikrobiyel faaliyetler için uygun 

olan sıcaklık, su ve oksijen gereksinimi, ibreli türlerin oluşturduğu (fıstıkçamı, 

kızılçam, karaçam, sedir, vb.) tam kapalı ormanlık alanlara göre daha elverişlidir.  

Özel ve ark. (2006) maki alanlarında yaptıkları çalışmada, alanların organik 

madde düzeylerini % 0,100 – 19,110 arasında değiştiğini saptamışlardır. Bu 

sonuçlara göre, maki türleri arasında, zeytin ve keçiboynuzu alanlarının organik 

maddece zengin alanlar sınıfında olduğu görülmektedir. 

 

4.3.2 . Toprakların Total Azot ve Karbon, Alınabilir Fosfor, Değişebilir         

           Kalsiyum ve Mağnezyum İçerikleri                 

 

Çalışma alanı zeytin ve keçiboynuzu kök bölgesi topraklarının en yüksek % 

N değerleri üst horizonlarda olup bu oran alt horizonlara doğru azalma göstermiştir 

(Çizelge 4.7.).    

 

Çizelge 4.7. Toprakların total azot ve karbon, alınabilir fosfor, değişebilir kalsiyum 
ve mağnezyum değerleri 

A
ğa

ç 
Tü

rü
 

H
or

iz
on

  

Derinlik 

(cm) 

 
N  

(%) 

 
C/N 

 
Organik 
Madde 

(%) 

 
K 

(ppm) 

 
P 

(ppm) 

 
Ca 

(ppm) 

 
Mg 

(ppm) 

Ze
yt

in
 

A1 0–6 0,490 11,85 10,01 557 51,20 5261 254 
A2 6–14 0,378 13,75 8,96 335 47,80 4189 185 
A3 14–21 0,352 10,45 6,34 323 55,50 2899 167 
Bt1 21–29 0,208 12,27 4,40 279 40,40 2578 154 
Bt2 29–48 0,154 9,34 2,48 150 43,20 1868 115 

          

K
eç

ib
oy

nu
zu

 A1 0–2 0,602 12,79 13,28 2361 96,74 8340 563 
A2 2–7 0,672 9,67 11,20 2308 84,22 4817 396 
A3 7–17 0,420 16,21 11,74 2103 89,73 3897 279 
Bt1 17–38 0,308 15,03 7,98 1439 41.45 4165 272 
Bt2 38–50 0,098 18,35 3,1 1172 56,38 3768 216 
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Keçiboynuzu kök bölgesi topraklarının azot içerikleri zeytin kök bölgesi 

topraklarından yüksek olduğu belirlenmiştir. Keçiboynuzu baklagiller familyasına ait 

olup azot bağlayıcı bitki türlerindendir ve bu nedenle, zeytin topraklarına oranla daha 

yüksek düzeyde N içermektedirler (Şekil 4.6.). 

Özel ve ark. (2006) maki sahalarının azot değerlerinin % 0,009 – 0,967 

arasında değiştiğini belirlemişlerdir. Bu alanların % 49.34’ ünde  azot içeriklerinin 

çok düşükten çok yükseğe doğru değişim gösterdiğini saptamışlardır. 

 Özel ve ark. (2008), Ege bölgesi Akdeniz iklim topraklarında, maki 

alanlarında yer alan defneliklerde, örnekleme alanlarının topraklarının yarısından 

fazlasının (%59,55) orta ve yüksek düzeyde toplam azot içerdiklerini 

vurgulamaktadırlar. 

Yaşar ve ark. (2009) , toprak ve bitki örtüsü ilişkisi ile ilgili olarak yaptıkları 

çalışmada, Çukurova Üniversitesi kampüsünde yetişen çok yıllık dört bitkinin toprak 

analizleri sonucunda, zeytine ait toprak örneklerinde, N oranını  % 0,39 olarak 

saptamışlardır. 

Sağlıker’in (2005),  Doğu Akdeniz Bölgesinde (Adana) iki farklı ana 

materyal (marn ve konglomera) üzerinde yetişen zeytinin yaprak, dal, ölü örtü ve 

toprak üzerinde yaptığı analizlerin sonucu N içerikleri Çizelge 4.8., 4.9., 4.10., 4.11. 

de verilmiştir.     

   

      Çizelge 4.8. Yaprakların ortalama %N içerikleri (Sağlıker, 2005) 

Zaman 
Marn Konglomera 

% N % N 

Eylül      1999 1,33 1,34 

Mart       2000 1,55 1,69 

Haziran  2000 1,77 1,69 

Eylül       2000 1,16 1,15 
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 Çizelge 4.9. Dalların ortalama %N içerikleri   (Sağlıker, 2005) 

          Zaman 
Marn Konglomera 

% N % N 

Eylül      1999 0,63 0,62 
Mart       2000 0,65 0,85 
Haziran  2000 0,80 0,81 
Eylül       2000 0,75 0,64 

     

    Çizelge 4.10. Ölü örtünün ortalama %N içerikleri (Sağlıker, 2005) 

 Zaman 
Marn Konglomera 

% N % N 

Eylül      1999 1,12 1,34 
Mart       2000 1,09 1,69 
Haziran  2000 1,33 1,69 
Eylül       2000 0,87 1,15 

 

       Çizelge 4.11. Toprakların ortalama %N içerikleri (Sağlıker, 2005) 

Zaman 
Marn Konglomera 

% N % N 

Eylül      1999 0,19 0,27 
Mart       2000 0,25 0,33 
Haziran  2000 0,20 0,28 
Eylül       2000 0,19 0,26 

 

Sağlıker’in (2005) bu bulgularını irdeleyecek olursak % N un en düşük 

ortalama gösterdiği tablo toprakların ortalama azot içerikleridir. Yaprak, dal ve ölü 

örtüdeki % azot düzeyi toprakta belirlenen % azot düzeyinden fazladır. Çalışma alanı 

topraklarında yüzeyde fazla düzeyde organik atık (yaprak, meyve, dal) birikmesi üst 

horizonda azot düzeyinin yüksek olmasına neden olmuştur. Çalışma sahasındaki 

topraklarda,  N değerleri de organik madde oranları ile paralellik göstermektedir. 

Organik madde değerleri azaldıkça azot düzeyi da azalmaktadır. Üst  horizonlarda 
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yüksek düzeyde seyreden azot düzeyi alt horizonlarda normal düzeye inmiştir. Keza 

bu beklenen bir durumdur. Daha öncede belirtildiği üzere sahanın koruma alanı 

olması, zeytin-keçiboynuzu meyvelerinin toplanmayarak yüzeyde birikmesi ve 

ayrışarak organik maddeye karışması, toprakta herhangi bir tarımsal faaliyet 

yapılmaması nedeniyle uzun yıllar boyunca toprak yüzeyine düşen yaprak ve dallar 

da üst horizonda azot düzeyinin artışına sebep olmaktadır. 
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Şekil 4.6. Zeytin ve keçiboynuzu kök bölgesi topraklarının azot içerikleri  
 

C/N oranı üst horizonda (A1) zeytin kök bölgesi topraklarında 11,85, 

keçiboynuzu kök bölgesi topraklarında ise 12,79 dur.  

Atalay’a (2006) göre, toprakta C/N oranı, mikro-organik faaliyetler tarafından 

organik maddenin ayrışma durumunu gösteren bir indis olarak dikkate alınır. Genel 

olarak C/N oranı 20-30 arasında olan topraklar, ayrıştırıcıların ihtiyacını karşılayacak 

azot düzeyine sahiptir.  

Irmak’a (1972) göre, MULL tipi humusun Üst horizondaki C/N oranı 10–15, 

MODER tipi humusun C/N oranı ise 15-25 tir. Bu açıdan bakıldığında sahanın 

humus tipi MULL gibi görünse de bu tanım sahadaki aktüel durumu birebir 

açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Zira çalışma alanında organik madde üst horizonda 

daha yoğundur. Bu nedenle üst horizon koyu kahverengidir. Ayrıca çalışılan 

topraklarda yoğun mikrofaunal aktivite varken,  makrofaunal faaliyetlere 
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rastlanmamıştır. Bu açıdan bakıldığında çalışılan topraklar MODER humus tipi gibi 

görünmektedir. Bu bağlamda çalışılan toprak horizonlarını “MULL- MODER 

GEÇİŞ HORİZONU” olarak tanımlamak uygun olacaktır. 

Sağlıker ve  Darıcı (2005),  Doğu Akdeniz Bölgesinde (Adana) iki farklı ana 

materyalden (marn ve konglomera) oluşan toprakta yetişen Olea europaea L., Pinus 

brutia Ten. ve Pistacia terebinthus L. topraklarının karbon (C) mineralizasyonu ile 

ilgili yaptıkları araştırma sonucunda, zeytin-marn anamateryalli topraklarda C 

düzeyini % 2,95, konglomera anamateryalli topraklarda ise C oranını % 2,89 olarak 

bulmuşlardır. 

Yaşar ve ark. (2009), yaptıkları çalışmada,  Çukurova Üniversitesi 

kampüsünde yetişen çok yıllık dört bitkinin toprak analizleri sonucunda, zeytin ağacı 

altında yer alan toprak örneklerinde, C oranını % 3,94, keçiboynuzunda ise % 4,68 

olarak belirlemişlerdir 

Sağlıker ve Darıcı (2005),  Doğu Akdeniz Bölgesinde (Adana) iki farklı ana 

materyalden (marn ve konglomera) oluşan ve zeytin kök bölgesinde yer alan marn 

anamateryalli topraklarda C/N düzeyini 12,42, konglomera anamateryalli topraklarda 

ise C/N oranını 11,28 olarak bulmuşlardır 

Yaşar ve ark. (2009) ,  tarafından yapılan, Çukurova Üniversitesi kampüsünde 

yetişen çok yıllık dört bitkinin toprak analizleri sonucunda, zeytine ait toprak 

örneklerinde, C/N oranını 10,0 olarak belirlemişlerdir. 

Çalışma alanı zeytin ve keçiboynuzu kök bölgesi topraklarının C/N oranının 

yaklaşık 11–18 arasında olduğu göz önüne alınacak olursa bu değerlerin Yaşar ve 

ark. (2009) saptadığı değerlerle, Sağlıker ve Darıcı’nın (2005) saptadığı değerlere 

çok yakın olduğu görülmektedir. Başka bir deyişle faklı anamateryaller üzerinde 

oluşmuş benzer toprakların C/N oranları birbirine çok yakın çıkmıştır. Bu duruma 

göre, aynı iklim koşulları altında, organik maddenin ayrışma hızına, organik maddeyi 

oluşturan bitki türlerinin büyük oranda etkili olduğunu söylemek olasıdır. 

Çalışma alanı zeytin kök bölgesi toprakları horizonlarında değişebilir 

potasyum değerleri 150–557 ppm değerleri arasında değişim göstermiştir. 

Keçiboynuzu kök bölgesi topraklarında ise değişebilir potasyum değerleri 1172–

2361 ppm değerleri arasındadır (Şekil 4.7.). 
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Zeytin kök bölgesi topraklarında K değeri üst horizondan alt horizona doğru 

azalmaktadır. K değerleri üst horizonda (A1) yüksek olmakla birlikte diğer 

horizonlarda normal düzeydedir. Yüzeyde biriken meyve dal ve yaprak atıklarının 

potasyum değerini yükseltmesi beklenen bir sonuçtur. Alt horizonlarda ise organik 

maddedeki düşüşle birlikte K değerleri de düşmüştür. 

Keçiboynuzu kök bölgesi toprak profillerinde ise potasyum içerikleri zeytin 

kök bölgesi topraklarında olduğu gibi, alt horizonlara doğru azalmakta ise de tüm 

horizonlarda çok yüksek değerdedir. 
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 Şekil 4.7. Zeytin ve keçiboynuzu kök bölgesi toprak profillerinde   

        potasyum içerikleri 
 

Şekil 4.7. da görüldüğü gibi zeytin kök bölgesi topraklarının K içerikleri ile 

keçiboynuzu kök bölgesi topraklarının K içerikleri arasında oldukça büyük bir fark 

olup keçiboynuzu kök bölgesi topraklarının K içerikleri oldukça yüksektir. Bunun 

nedeni, organik madde içeriklerinden çok keçiboynuzunun meyve özellikleridir. 

Keçiboynuzunun meyveleri yüksek düzeyde mineral elementler içermektedir. Turhan 

ve ark. (2007) keçiboynuzunun meyvesini incelemiş ve pekmezi üzerinde yaptıkları 

analizlerin sonuçları çizelge 4.12. de verilmiştir.  

 Keçiboynuzu meyvesi mineral madde açısından oldukça zengindir. Özellikle 

potasyum 10255,10–10892,40 mg/100g arasında değişen en yüksek değere sahiptir. 
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Potasyumu sırasıyla kalsiyum (3104,71-3195,02 mg/100g), fosfor (766,30-789,39 

mg/100g) ve magnezyum (551,20-559,79 mg/100g) izlemektedir (Turhan ve ark., 

2007) (Çizelge 4.12.). 

 Keçiboynuzu meyvelerinin toplanmayarak uzun yıllar boyunca yüzeye 

dökülmesi, keçiboynuzu kök topraklarının mineral elementler açısından oldukça 

zengin topraklar olmasına neden olmuştur. 

 

     Çizelge 4.12. Keçiboynuzu meyve pekmezi analizleri (Turhan ve ark., 2007) 
 

         Değisim Sınırları 

Mineral elementler (mg/100g) Min.    Max 

Potasyum (K)    10255.10  10892.40   

Fosfor (P)                 766.30   789.39     

Magnezyum (Mg)                551.20   559.79    

Kalsiyum (Ca)    3104.71  3195.02   

Sodyum (Na)    165.32   177.28     

Demir (Fe)                 11.57   16.81     

Bakır (Cu)                 4.29    6.30     

Çinko (Zn)                 1.10   7.41     

Manganez (Mn)                2.02    4.57   

  

 Topraktaki potasyumun en büyük kısmı inorganik bileşikler halinde olup, 

bunun primer kaynağı genellikle volkanik kayalarda bol olarak bulunan ortoklas, 

mikrolin, muskovit ve biyotittir. Diğer K kaynakları ise kil minerallerine absorptif 

olarak bağlanmış olan potasyumdur. Topraktaki primer potasyumun kaynağı, 

özellikle feldispatın, suyun ve karbondioksitin etkisi ile ayrışarak suda kolay çözünür 

potasyum tuzlarının oluşması sonucu oluşur (Atalay, 2006). 

Potasyumun bitki üzerindeki fonksiyonu tam olarak bilinememekle beraber, 

bütün metabolizma olaylarında ve özellikle bitkiler tarafından bazı elementlerin 

alınışında, solunumun ayarlanmasında, terleme ve bitki köklerinin gelişmesinde 

önemli rol oynar. Potasyum bitkilerin sap ve yapraklarında diğer kısımlarına göre 

daha yüksek düzeyde bulunur (Atalay, 2006). 
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 Çimrin ve Boysan (2006), Van yöresindeki topraklar üzerindeki yaptıkları 

çalışmada,  toprakların değişebilir K içeriği ile kum içerikleri arasında negatif, kil, 

silt, KDK ve organik madde düzeyleri arasında pozitif önemli ilişkiler 

saptanmışlardır. Benzer sonuçlar farklı araştırmalarda da bildirilmiştir (Atalay, 

1988). 

Özel ve ark. (2006), maki alanlarında yaptıkları çalışmada, maki sahalarının 

değişebilir potasyum değerlerini 14–935 ppm arasında bulmuşlardır. Potasyum 

içeriklerinin çok düşükle çok yüksek arasında değişim gösterdiği saptanmıştır.  

 Özel ve ark. (2008), maki alanlarında yer alan defneliklerde değişebilir 

potasyum içeriğini  23–1360 ppm arasında belirlemişlerdir. 

 Çalışma alanındaki zeytin kök bölgesi topraklarının yarayışlı fosfor içerikleri 

40,40–51,20 ppm değerleri arasındadır. Keçiboynuzu kök bölgesi topraklarında ise 

fosfor içerikleri 41,45-96,74 ppm değerleri arasındadır. Bu değerlere göre toprakların 

fosfor içerikleri ortalama değerlerin üzerinde olup özellikle keçiboynuzu kök bölgesi 

topraklarında yüksektir (Çizelge 4.7.). Fosfor değerlerinde alt horizonlara doğru 

düzenli bir azalma söz konusu değildir. 
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Şekil 4.8. Zeytin ve keçiboynuzu kök bölgesi toprak profillerinde  

           fosfor içeriği  
 
Keçiboynuzu kök bölgesi topraklarının P içerikleri de K içeriklerinde olduğu 

gibi,  zeytine göre yüksek düzeydedir. Keçiboynuzu meyvesinin yüksek oranda 

fosfor içermesi bu artışta etkilidir (Çizelge 4.12.). 
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Şekilde 4.8. de görüldüğü gibi fosfor içeriklerinde, her iki profilde de, alt 

horizonlarda üst horizonlara göre bir düşme saptanmıştır.  Bu düşüş zeytin kök 

bölgesi profilinde keçiboynuzu kök bölgesi profiline göre daha düşüktür.  

Çalışma alanının 7.84–7,95 (orta alkali) olan pH değerlerinde, kalsiyum 

fosfatların suda çözünürlüklerinin pH 7-8 civarında azalması nedeniyle, topraktaki 

toplam fosfor yüksek düzeyde olsa bile bitkiler tarafından alınabilir fosfor düşük 

olabilmektedir (Kantarcı, 2000). 

 Bilindiği gibi en önemli fosfor kaynaklarından biri organik maddedir. 

Topraktaki fosfor düzeyindeki diğer bir etken de toprağın oluştuğu anakayanın 

türüdür. Atalay’a (2006) göre fosfor, toprakta kalsiyum mağnezyum, demir ve 

alüminyum fosfat ya da organik bileşikler halinde bulunan maddelerin 

çözülmesinden hasıl olur.  

Çalışma alanındaki fosfor değerlerinin yüksek olmasında önemli bir etken ise, 

kökler tarafından topraktan alınan fosforun tarımsal faaliyetlerde bulunulmaması 

nedeniyle tekrar toprağa dönmesidir. Ürün hasadı yapılmaması, meyve, yaprak ve dal 

dökümünü gibi olaylar sonucunda, meyve dal ve yaprakların içerdikleri fosforun 

tekrar toprağa dönmesi sonucunda profillerdeki fosfor düzeyi korunmuştur.  Ayrıca 

saha yüzeyinde otsu bitkilerinde bolca bulunması fosfor düzeyindeki artışta etkilidir. 

Araştırma alanı zeytin kök bölgesi topraklarının değişebilir kalsiyum 

içerikleri 1868–5261 ppm değerleri arasında saptanmıştır (Çizelge 4.7.). 

Keçiboynuzu kök bölgesi topraklarının değişebilir kalsiyum içerikleri ise 3768–8340 

ppm değerleri arasındadır.  Bu değerlere göre profiller yüksek düzeyde değişebilir 

kalsiyum içermekte üst horizondan alt horizonlara doğru azalma göstermektedir ( 

Şekil 4.9.). 
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 Şekil 4.9. Zeytin ve keçiboynuzu kök bölgesi toprak profillerinde   

       değişebilir kalsiyum içeriği  
 
Diğer besin elementlerinde (değişebilir veya alınabilir) olduğu gibi 

keçiboynuzu kök bölgesi topraklarının değişebilir kalsiyum içerikleri, meyve 

içeriklerine bağlı olarak, zeytin kök bölgesi topraklarının kalsiyum içeriklerine göre 

yüksektir. Keçiboynuzu meyvelerinde, 3104,71–3195,02 mg/100g değerleri arasında 

kalsiyum saptanmıştır (Çizelge 4.12.). 

 Topraktaki kalsiyum düzeyleri ana kayanın mineralojik bileşimine önemli 

oranda bağlıdır. Araştırma alanı topraklarının anakayasının kireçtaşı (yaklaşık % 90 

Ca içeriği) olması nedeniyle kalsiyum içeriklerinin yüksek çıkması beklenen bir 

durumdur. Buna karşın, çalışılan toprakların karbonat içeriklerinin düşük düzeyde 

çıkması, toprakların olgun/yaşlı/ileri oluşum sürecinde olmaları nedeniyle, 

anakayadan kalıtımla geçen karbonatların, bu süreç boyunca yıkanmalarına 

bağlanabilir. Doğada bol düzeyde bulunan kireçtaşı, karbonatlı tortul kayaç ve 

fosiller için kullanılan genel bir deyim olup, yapısında prensip olarak kalsiyum 

karbonat veya kalsiyum karbonat/magnezyum karbonat bileşikleri (CaCO3/ MgCO3) 

kombine halde bulunur. 

Kalsiyumun Akdeniz Bölgesi ileri oluşum sürecinde olan topraklarda kolayca 

yıkanarak topraktan uzaklaşacağı düşünülse de araştırma alanındaki değişebilir Ca 

değerleri yüksektir. Bu durumu Kantarcı (1987)’da şu şekilde açıklamıştır: 

Topraktan kalsiyumun yıkanıp gitmesini derin kök sistemlerine sahip olan ormanlar 

önemli ölçüde önleyebilmektedir. Köklerin toprağın derinliklerinden aldıkları Ca 
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iyonları yaprak dökümü ile tekrar toprak yüzeyine ulaşır ve ölü örtünün ayrışması ile 

toprağa dönerler. Değişebilir kalsiyumun, bölge topraklarında özellikle yüzey 

horizonlarında/kök bölgesinde yüksek olması ve sürekli zenginleşmesi, Kantarcının 

(1987) belirttiği nedenlere bağlı olmakla birlikte, çözünen ve profil boyunca yıkanan 

karbonatların kalsiyum katyonlarının sorpsiyon kapasiteleri yüksek olan kil 

mineralleri (smektit ve vermikulit) tarafından tutulmaları ve uzun süreçler boyunca 

çalışılan toprakların rüzgarla taşınan materyallerce zenginleşmesine (özellikle 

karbonatlı minerallerce-CaCO3-kalsit) bağlıdır. Tüm bu nedenlerin yanında, harnup 

meyve içeriğinin kalsiyumca zengin olmasıda toprak kök bölgesindeki değişebilir 

kalsiyumun fazlalığının önemli bir nedenidir.    

 Kalsiyum, kalsiyumlu minerallerin hidrolizi ile toprak çözeltisine ulaşır ve 

yukarıda da açıklandığı gibi, ağaç kökleri tarafından alındıktan sonra, yaprak 

dökümü ile tekrar toprak yüzeyine ulaşır ve ölü örtünün ayrışması ile toprağa 

dönerler. Ayrışan bitkilerin içeriğindeki kalsiyum, kökten doğruca yapraklara 

ulaşmakta ve bitkinin diğer organlarına dağılmayıp yaprakta toplanmaktadır. Bu 

nedenle yapraklar kalsiyumca zengindir. Ekosistemde kalsiyum dolaşımında ormanın 

yaprak dökümü çok önemli bir rol oynamaktadır (Kantarcı, 2000). Araştırma 

alanımızdaki üst horizonlarda kalsiyumun yüksek çıkmasındaki en önemli faktör 

tarıma kapalı olan alanda üst horizonda, yoğun bir şekilde yaprak dal ve meyve 

birikmesidir. Alanın koruma altında olması ve tarımsal işlemlerin yapılmaması, diğer 

makro elementlerde olduğu gibi değişebilir Ca için de olumlu bir etki yapmış ve 

özellikle de üst horizonda (A1) yüksek oranda kalsiyum içeriğine neden olmuştur.  

Özel ve ark. (2006), maki alanlarında yaptıkları çalışmada, maki sahalarının 

değişebilir kalsiyum değerlerini 120–9000 ppm arasında bulmuşlar ve maki 

alanlarının  % 71,56 ‘ sını yüksek ve çok yüksek kalsiyum içeriğine sahip olarak 

belirlemişlerdir. Altunda (2008), benzer biçimde, İzmir yöresinde kireçtaşı anakayası 

üzerinde oluşmuş topraklarda yaptığı analizler sonucu Ca düzeyini 2900–6700 ppm 

değerleri arasında bulmuştur. 

Araştırma alanın değişebilir mağnezyum içeriklerinin zeytin kök 

topraklarında 115–254 ppm, keçiboynuzu kök bölgesi topraklarında ise 216-563 ppm 

arasında oldukları saptanmıştır. Araştırma alanı zeytin kök toprakları Mg içerikleri 
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bakımından orta ve yüksek değerler arasında değişmektedir. Üst horizonda yüksek 

olan mağnezyum alt horizonlarda orta düzeye inmiştir. Keçiboynuzu kök bölgesi 

toprakları ise Mg içerikleri bakımından oldukça zengindir. Her iki türün kök bölgesi 

topraklarında Mg alt horizonlara doğru azalma göstermiştir (Şekil 4.10.). 

Keçiboynuzu kök bölgesi topraklarına, meyve içeriklerinin etkisi, 

mağnezyumda da belirgin olarak görülmektedir. Keçiboynuzunun, yüzeye dökülen 

meyvelerinde, 551,20–559,79 mg/100g değerleri arasında mağnezyum saptanmıştır. 

(Çizelge 4.12.). Bu olgu, mağnezyum’un keçiboynuzu kök bölgesi topraklarında, 

keçiboynuzu ile aynı anakaya üzerinde olmasına karşın, zeytine göre daha yüksek 

çıkmasında önemli bir etkendir. 
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Şekil 4.10. Zeytin ve keçiboynuzu kök bölgesi toprak profillerinde   

                   değişebilir mağnezyum içeriği 
 

   Toprakta Mg anakayanın mineralojik bileşimine göre çeşitli düzeylerde 

bulunur. Mağnezyumun orta ve yüksek düzeylerde olması magnezyumca zengin olan 

anakayanın özelliğine göre beklenen bir durumdur. 

Altun (2008), İzmir yöresinde kireçtaşı anakayası üzerinde oluşmuş 

topraklarda yaptığı analizler sonucu değişebilir Mg düzeyini 60–1080 ppm değerleri 

arasında bulmuştur. 

 Özel ve ark. (2006), maki alanlarında yaptıkları çalışmada, maki sahalarının 

mağnezyum içeriğini 31–2320 ppm arasında olduğunu ve sahaların % 20’ sinin 
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düşük magnezyum içeriğine karşılık, % 80’ inin orta ve üzerinde magnezyum 

içerdiğini saptamışlardır. 

Özel ve ark. (2008), Akdeniz iklim etkisi altındaki topraklarda defne 

alanlarını inceledikleri çalışmada ise, toprakların % 51,37’sinin orta ve % 21,92’sinin 

yüksek düzeyde Mg içeren topraklar olduğunu belirtmişlerdir. 

 

4.3.3. Toprakların Mikro Element İçerikleri 

 

      Çizelge 4.13. Toprakların mikro element içeriği 

A
ğa

ç 
Tü

rü
 

H
or

iz
on

  

Derinlik 

(cm) 

 
Zn 

(ppm) 

 
Fe  

(ppm) 

 
Cu 

(ppm) 

 
Mn 

(ppm) 

Ze
yt

in
 

A1 0-6 1,50 10,50 0,5 2,30 
A2 6-14 1,50 7,00 0,6 2,00 
A3 14-21 1,30 6,70 0,4 3,30 
Bt1 21-29 1,40 6,40 0,6 3,50 
Bt2 29-48 1,60 5,60 0,11 4,00 

       

K
eç

ib
oy

nu
zu

 

A1 0-2 1,70 9,10 0,1 4,20 
A2 2-7 1,40 8,50 0,9 3,90 
A3 7-17 1,20 8,10 0,5 3,10 
Bt1 17-38 1,50 5,20 1,1 4,00 

Bt2 38-50 1,40 5,20 0,4 2,50 
 

  

 

 Çalışma alanında bulunan zeytin ve keçiboynuzundan kök bölgelerinden 

alınan toprak örneklerinde yapılan mikro element analizleri çizelge 4.13. de 

verilmiştir     

 Çalışma alanı topraklarında yapılan mikro element analizleri sonucunda çinko 

içeriği;  zeytin kök bölgesi topraklarında 1,30–1,60 ppm, keçiboynuzu kök bölgesi 

topraklarında ise 1,20-1,70 ppm değerleri arasında belirlenmiştir. Bu verilere göre, 

araştırma alanı topraklarının Zn içeriklerinin yüksek düzeyde (0.5 ppm’ den sonrası 
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yüksek) olduğu saptanmıştır (Çizelge 4.13.). Her iki türün kök bölgesi 

topraklarındaki Zn içeriklerinde alt horizonlara doğru düzenli bir azalma 

saptanmamasına karşın, her iki ağacın kök bölgesi topraklarındaki A1 ve A2 

horizonlarında Zn düzeyinin yüksek olması, büyük olasılıkla, yüzeye katılan organik 

maddenin etkisinden olabileceği ve A3 horizonlarındaki düşüşü izleyen alt 

horizonlarındaki (Bt1 ve Bt2) artışın ise Zn’ nin kalıtımla profile anakayadan geçmiş 

olabileceği olasılığını güçlendirmektedir (Şekil 4.11). Alt horizonlardaki Zn 

düzeyinin artışının diğer bir nedeni de, Bt horizonlarına doğru artan kil boyutu 

parçacıklara bağlı olarak (zeytin kök bölgesinde Bt1 ve 2, Keçiboynuzu kök 

bölgesinde ise Bt2 horizonlarındaki kil parçacıklarının düzeylerinin artması) Zn 

düzeyinin de artması olabilir.    
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 Şekil 4.11. Zeytin ve keçiboynuzu kök bölgesi topraklarında 

        çinko içeriği 
 

Çalışma alanındaki zeytin kök bölgesi topraklarının demir içerikleri 5,60–

10,50 ppm , keçiboynuzu kök bölgesi topraklarının demir içerikleri ise 5,20-9,10 

ppm değerler arasında değişim göstermektedirler (Çizelge 4.13.). Demir içeriği sınırı 

4.5 ppm olup, her iki türün kök bölgesi demir içerikleri yüksek düzeydedir. Çalışılan 

her iki profilin üst horizonlarındaki demir içeriği alt horizonlara göre daha yüksek 

olup, alt horizonlarda Zn içeriğine benzer biçimde artış göstermemektedirler (Şekil 

4.12). Bu olgu, her iki türün kök bölgesindeki, Zn yorumlarında belirtilen her iki 
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olasılığa da (Zn’ nun kalıtımla toprağa ve özellikle alt horizonlara katılımı ve/veya 

üst horizonlardan alt horizonlara, kil minerallerine bağlı olarak yıkanması ve 

tutulması nedeniyle artması) uymamaktadır. Buna karşın yüzey horizonundaki Fe 

artışının (ve derinlikle düşüşünün), yüzeyde organik maddenin artışına, alt 

horizonlarda ise düzenli olarak azalmasına bağlanabilir. Bununla birlikte, Fe 

düzeyinin, profil boyunca değişiminin, Zn’ de tartışılan olasılıklarla da ilgili 

olamayacağı kesin olarak söylenemez. Bir olasılıkla Fe içeriklerine, Zn‘ de tartışılan 

işlevsel olasılıkların da katkısı bulunmuş olabilir.       
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 Şekil 4.12. Zeytin ve keçiboynuzu kök bölgesi topraklarında  
         demir içeriği 
 

Çalışma alanındaki zeytin kök bölgesi topraklarının bakır içerikleri 0,11–0,6 

ppm olup düşük-yüksek düzeyler arasındadır. Keçiboynuzu Kök bölgesi 

topraklarının ise bakır içerikleri 0,1-1,1 ppm değerleri arasında olup düşük 

düzeydedirler (Çizelge 4.13.). Zeytin ve keçiboynuzu kök bölgesi topraklarının bakır 

içerikleri, profilleri boyunca dalgalanmalı düzey değişiklikleri göstermişlerdir  (Şekil 

4.13.). Her iki profilin bakır içeriklerinin, A2 ve Bt1 horizonlarında artış 

göstermeleri, bir olasılıkla, Cu’ nun A1 ve A3 horizonlarından yıkanarak, söz konusu 

horizonlarda birikmiş oldukları olasılığını vurgulamaktadır.      
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 Şekil 4.13. Zeytin ve keçiboynuzu kök bölgesi toprak  

        profillerinde bakır içeriği 
 

Çalışma alanındaki zeytin kök bölgesi topraklarının mangan içerikleri 2–4 

ppm, keçiboynuzu kök bölgesi topraklarının ise 2,5–4,20 ppm değerleri arasında 

değişim göstermektedir (Çizelge 4.13.). Profillerde saptanan Mn değerleri, yüksek 

düzeyler arasında değişim göstermektedir. Mn’ nın zeytin kök bölgesi topraklarında 

A3 ve Bt horizonlarında artması, bu elementin alt horizonlara yıkanarak birikebilme 

olasılığı ile birlikte, Mn’ nin anakaya’ dan kalıtımla da geçebilme olasılığını 

gösterebilir. Keçiboynuzu kök bölgesinde ise durum farklıdır ve Mn düzeyi A3 

horizonuna değin düşmekte, buna karşın Bt1 de artmakta ve Bt2’ de tekrar 

düşmektedir. Keçiboynuzu ve zeytin kök bölgesi topraklarının Mn ile ilgili olan bu 

davranışları, bir olasılıkla A3 horizonunun altında yer alan horizonların ayrı bir 

taşınma-birikme-oluşum evresi topraklarına/profilin’e ait olabileceklerinin 

kanıtıdırlar. Başka bir deyişle, Bt1 ve Bt2 horizonları önceden anakaya üzerinde 

oluşmuş ayrı bir profil oluşum sürecini simgeleyebilir. Mangandaki bu olgu, demir 

elementinin dışında bakır ve çinko elementlerinin A3 horizonlarındaki düşüşle de 

diğer görüşlerin yanında ek bir görüş olarak ta açıklanabilir.             
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 Şekil 4.14. Zeytin ve keçiboynuzu kök bölgesi topraklarında  

       mangan içeriği 
 

Mikro elementlerin profiller içerisindeki bulunuş oranlarındaki en büyük 

etken anakayanın içeriğidir. Çalışma alanındaki anakaya magneyzyum içerikli 

kireçtaşıdır. Mağnezyumlu kireçtaşı, en az %90 kalsit ve en fazla %10 dolomit ve 

%10-23 MgCO3 içerir. Karbonatlar kristal yapılarına göre bazı alt gruplara ayrılırlar. 

Bu grubun başlıca mineralleri, kalsit-CaCO3; dolomit-CaMg(CO3)2; magnezit- 

MgCO3; siderit-FeCO3; rodokrosit-MnCO3 ve smitsonit’tir-ZnCO3.  

 

4.3.4. Toprakların Humin Maddeleri İçeriği 

 

Zeytin ve keçiboynuzu çalışma alanında açılan profillerin A horizonlarından 

(A1, A2, A3) ekstrakte edilen humin maddelerinin humin ve fulvik asit fraksiyonu 

içerikleri, ağırlık esasına göre hesaplanmıştır. Humin maddelerinin çalışıldığı 

örneklerde organik madde, Yaş Yakma (Modifiye Walkley –Black) yöntemiyle 

saptanmıştır  

Zeytin kök bölgesi toprak profilinde A1, A2, A3 horizonlarındaki  humin 

madde düzeyleri sırasıyla 3,185, 2,883, 2,022 g/100g toprak’tır. % organik madde 

ise 10,01, 8,96 ve 6,34 düzeyinde olup, HM/OM oranı ise % 32’ dir. Keçiboynuzu 

kök bölgesi toprak profilinde ise A1, A2 ve A3 horizonlarındaki humin madde 

düzeyleri sırasıyla 3,273, 2,994 ve 2,948 g/100g toprak’tır. % Organik madde 13,28, 
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11,20 ve 11,74 düzeyinde olup, % HM/OM oranı ise 25-27 arasında değişim 

göstermektedir (Çizelge 4.14.).  

       

      Çizelge 4.14.Toprakların humin maddeleri içeriği 

A
ğa

ç 
Tü

rü
 

H
or

iz
on

 

 
HM 

(HA+FA) 
(g/100g. 
toprak) 

 

 
HA 

(g/100g 
toprak ) 

 
FA 

(g/100g 
toprak) 

 

 
Organik 
Madde 

(ort) 
(%) 

 
 

HM/OM 
(%) 

 
 

HA/FA 
 

Ze
yt

in
 

A1 3,185 0,982 2,203 10,01 32 0,45 

A2 2,883 0,852 2,031 8,96 32 0,42 

A3 2,022 0,521 1,501 6,34 32 0,35 

        

K
.b

oy
nu

zu

A1 3,273 0,872 2,401 13,28 25 0,36 

A2 2,994 0,791 2,203 11,20 27 0,36 

A3 2,948 0,825 2,123 11,74 25 0,39 

      HM.:Humin Maddeleri     HA.:Humik Asit     FA.: Fulvik Asit 
 

Genel olarak iki farklı türe ait bitkilerin kök bölgesi topraklarının organik 

maddelerinin humik asit ve fulvik asit oranları incelendiğinde dikkati çeken en 

önemli nokta fulvik asit oranının humik asitten oldukça fazla olmasıdır (Çizelge 

4.14.). 

Topraklarda humik ve fulvik asit oranlarının farklılığı bitkilerin (yaprakların) 

içerdiği aromatik ve alifatik gruplara göre de değişebilir. Bu durum bitki türleri 

arasında farklı sonuçların elde edilmesine neden olabilecek bir özelliktir. 

Humin madde içerikleri alt horizonlara doğru azalma göstermiştir. Başka bir 

deyişle, çalışılan toprakların kök bölgelerindeki horizonlarda, humin maddelerinin 

organik madde düzeyi ile doğru orantılı olmaları nedeniyle organik madde düzeyi 

azaldıkça humin maddelerinde azalma saptanmıştır. 

Schnitzer (1989) humin maddelerinin organik maddenin %70-80' ni 

oluşturduğunu belirtmiştir. Ussiri ve Johnson (2003), ekstrakte edilebilir humin 

maddelerinin organik maddenin yaklaşık %50'sini oluşturduğunu belirlemişlerdir. 
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Pempkowiak ve ark. (1998), Baltık denizindeki çökellerde humin maddelerinin 

toplam organik maddenin % 20-70'ni kapsadığını saptamışlardır. 

Humin maddelerin organik madde içerisindeki bulunuş % si ayrışma hızı ile 

ilgilidir. Ayrışma koşullarının çok uygun olduğu, başka bir deyişle, ayrışmanın çok 

hızlı olduğu durumlarda humin madde düzeyi düşük çıkmaktadır. Çalışma 

alanındaki zeytin kök bölgesi toprak profilinde % HM/OM oranı 32, Keçiboynuzu 

kök bölgesi toprak profilinde ise HM/OM oranı % 25–27 altında arasında 

belirlenmiştir (Çizelge 4.14.). Çalışma alanındaki ayrışma koşullarının uygun ve 

hızlı olması ile humin maddelerin organik madde içerisindeki bulunuş düzeyleri 

düşük düzeyde saptanmıştır. Bu bağlamda, A (A1,A2,A3) horizonlarında da, 

ayrışmanın bir göstergesi olan C/N oranının 10–16 arasında olduğu saptanmıştır 

(Çizelge 4.7.). 

Çalışma alanında fulvik asit fraksiyonunun humin asitlere göre daha yüksek 

düzeyde olması (Çizelge 4.14.), humin maddelerinin içeriğindeki humik ve fulvik 

asitlerin organik maddedeki karbonhidratların içeriğine bağlı olarak değişim 

göstermesine bağlıdır. Toprak yüzeyinde biriken organik materyallerin bozunumuyla 

(mikrobiyel aktivite sonucunda ayrışması-dekompozisyonu) oluşan polisakarit gibi 

karbonhidratların, oluşan fulvik asitlere bağlanmalarıyla, ortamda stabilize 

edildikleri, başka bir deyişle, bu bileşiklerin fulvik asit fraksiyonunda korunduğu ve 

buna karşılık ta fulvik asit fraksiyonunun da korunmuş olabileceği söylenebilir. 

Sonuçta, bu toprak oluşum olayının/işlevinin, fulvik asit fraksiyonunun, humin 

maddeleri içerisindeki oranının artmasına neden olduğu vurgulanabilir. Stevenson 

(1982) orman topraklarının (Alfisol, Spodosol ve Ultisol) humus içeriklerinin 

yüksek fulvik asit düzeyleriyle karakterize edildiğini, ancak çayır ve turba (Peat) 

topraklarının (Mollisol-Histosol) humus fraksiyonlarının ise yüksek düzeylerde 

humik asit içerdiklerini belirtmiştir. 

 Topraklarda humik asitin fulvik asite oranı (HA/FA) humuslaşma düzeyini 

vermektedir (Duchaufour, 1970). Bu oran, Akdeniz iklim kuşağında oluşan, bu 

çalışmanın topraklarında düşük düzeydedir. Bu olgunun nedeni, organik maddenin 

hızlı bir şekilde parçalanması veya ayrışması sonucunda humuslaşmanın yeterince 

gerçekleşememesidir. 
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 Humik asitlerin kumlu topraklardaki etkileri son derece önemlidir. Humik asitleri 

içeren humin maddeleri molekülleri,  topraktaki bitki besin maddelerini tutarak yıkanmasını 

önler ve bitkinin bundan daha kolay yararlanmasını ve topraklarda suyun tutulmasını 

sağlar. Çalışma alanındaki zeytin kök bölgesi topraklarında humin madde düzeyinin 

düşük olmasına karşın organik madde ve kil kolloidleri bakımından zengin olması bu 

açığı fazlasıyla kapatmaktadır.  

 

4.3.5. Toprakların Yapı Dayanıklılığı (Strüktür Stabilitesi) 

  

 Çalışma alanındaki zeytin ve keçiboynuzu kök bölgesi toprak profil’lerinde A 

A1, A2 ve A3 horizonlarından toprak örnekleri alınarak toprakların yapı dayanıklılığı 

(strüktür stabilitesi) belirlenmiş ve elde edilen değerler çizelge 4.15. te verilmiştir. 

 Bir avuç toprağı iki elimizin arasında hafifçe ovaladığımız zaman bulgur gibi 

parçacıklar ortaya çıkar. İşte bu parçacıklar kum, silt veya kil büyüklüğündeki 

birincil taneciklerin bir araya gelmesi ve birbirlerine bağlanmasıyla oluşmuş ikincil 

birimlerdir (agregatlar). Agregatların kendilerini oluşturan birincil parçacıklarının 

birbirilerinden dağılmalarını/ayrılmalarını/disperse edilmelerini sağlamak için 

uygulanan herhangi bir işleme  (güce,  basınca,   karıştırmaya, elemeye,  çalkalamaya 

v.s)  karşı gösterdikleri direnç/dayanım, o toprağın yapı dayanıklılığının bir 

göstergesidir.  

 Atalay’a (2006) göre, toprak tekstürü, toprakta bulunan parçacıkların 

boyutunu verir; strüktür ise toprak parçacıklarının bir araya gelerek oluşturduğu 

sıralanma ve bunların duruş biçimini belirler. Bu bağlamda strüktür (yapı), kum, silt 

ve kilden ibaret toprak parçacıklarının birleşme (agregasyon) özelliklerini veya 

bunların küme, demet halini alma biçimlerini içerir. 

 Atalay’a (2006) göre, toprakların agregatlaşmasına, kil, kolloid demir ve 

aliminyum oksitler ile organik madde etki eder. Killerin yapıştırıcı etkisi, kohezyon 

gücüyle parçacıkların (kil ve diğer boyutlardaki mineral ve agregatlar) birbirlerini 

çekmesinden ileri gelir.              
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       Çizelge 4.15.Toprakların strüktür stabilite indeksi 

A
ğa

ç 
Tü

rü
 

H
or

iz
on

 

 
Derinlik 
(cm) 

Strüktür 
Stabilite 
indeksi 

Ze
yt

in
 A1 0-6 4,6 

A2 6-14 14,1 

A3 14-21 34,7 

    

K
eç

ib
oy

nu
zu

 A1 0-2 15,4 

A2 2-7 15,0 

A3 7-17 7,6 

 

 Çizelge 4.15. de görüldüğü gibi strüktür stabilite indeksi, A1 horizonunda 

zeytinde 4,6, keçiboynuzunda 15,4, A2 horizonunda zeytinde 14,1, keçiboynuzunda 

15,0, A3 horizonunda zeytinde 34,7 keçiboynuzunda ise 7,6 olarak saptanmıştır.  

 Yapı dayanıklılık indeksinin 15–30 arasında olduğu toprakların, yapılan 

araştırmalar sonucunda yüksek verim için optimum dayanıklılık indeksine sahip 

oldukları bulunmuştur  (Leo, 1963). 

 Bu verilere göre strüktür stabilite indeksi zeytin kök bölgesi topraklarında A1 

horizonunda düşük A2 horizonunda optimuma yakın, A3 horizonunda ise yüksek 

bulunmuştur. İndeksin alt horizonlara doğru artmasının nedeni, yüzey horizonundan 

(A1) toprak çözeltisiyle, kil boyutu parçacıkların (Çizelge 4.5.) (kalsit minerali-

CaCO3, organik kolloidler ile demir, ve alüminyum oksitler gibi çimentolayıcı 

maddelerin) alt horizonlara yıkanmaları ve birikmeleri sonucunda agregatlaşmanın 

artmasıdır. Agregat stabilitesinin, bu düzeyde derinlikle artmasının diğer bir nedeni 

de, bir olasılıkla, zeytin köklerinin uzun gelişim sürecinde toprağa yerleşebilme 

amacıyla A1 ve A2 horizonunda gerçekleştirdikleri sıkıştırma (compaction) benzeri 

fiziksel etkilerle birlikte zeytinin ve taç iz düşümü örtüsünün (canopy) kök 

salgılarının çözücü etkileri nedeniyle agregat stabilitesini düşürmelerine bağlanabilir. 

Benzer sonuçlara ve yorumlara, Çukurova Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki 
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Besleme ve Sassari Üniversitesi Jeopedoloji Bölümleri Öğretim Üyelerinin 

geleneksel zeytin alanları topraklarında yürüttükleri ortak araştırma çalışmalarında 

da ulaşılmıştır.       

 Keçiboynuzu kök bölgesi topraklarının strüktür stabilite indeksi A1 ve A2 

horizonlarında optimal iken, A3 horizonunda ise düşmüştür. Keçiboynuzu, tepe çatısı 

yaprak yapısından dolayı zeytine göre oldukça hacimlidir. Ayrıca kök çevresinde 

dökülen yaprakların oluşturduğu sürekli bir ölü örtü vardır. Bu durum, büyük 

olasılıkla, yağışların disperse edici/çözücü etkisini önemli oranda azaltmıştır ve 

yüzey horizonlarının agregat stabilitesi indeksine, başka bir deyişle, uzun süreçlerde 

oluşabilmesine, olumlu etkiler yapmıştır. Diğer taraftan, keçiboynuzu kök bölgesi 

toprağının organik madde içeriğinin, zeytin kök bölgesi toprağından yüksek olması 

da, organik maddenin agregat oluşmasına katkısının keçiboynuzu kök bölgesi 

toprağında daha yüksek düzeyde olmasına neden olmuştur.  
 Çizelge 4.15. te dikkati çeken en önemli bulgu, her iki toprak profilinin A3 

horizonundaki agregat stabilitesi indeksi farkıdır. Her iki türün A3 horizonunda 

yapılan analizler irdelenecek olursa; kil, silt, kum parçacık boyutu dağılımı gibi 

fiziksel özelliklerinin birbirine yakın olduğu görülecektir. Organik madde açısından 

ise keçiboynuzu A3 horizonunun daha zengin olmasına karşılık, strüktür stabilite 

indeksi daha düşük çıkmıştır. Bu durum aşağıdaki gibi açıklanabilir: 

 Toprak bünyesindeki bileşiklerin en önemlileri kil mineralleri olmakla 

beraber Si, Al, Fe, Mn ve Ti oksitler, hidroksitler ve oksihidroksitler de büyük önem 

taşımaktadır. Bu bileşikler serbest oksitler olarak adlandırılırlar ve toprakta 

strüktürün gelişimini/oluşumunu sağlarlar. Yapıştırıcı/birleştirici özellikleri 

nedeniyle toprak parçacıklarını birbirine bağlamak suretiyle agregatlaşma ve strüktür 

oluşumunda önemli rol oynarlar. Analiz sonuçlarına göre her iki türün Fe ve Mn 

içeriklerinin birbirine yakın olduğu ve çok büyük farklar olmadığı göz önüne 

alınacak olursa; zeytin profilinin A3 horizonunda Fe ve Mn oksitleri dışında 

anakayanın özelliklerine bağlı çimentolayıcı olarak, farklı bir oksit grubunun (Al, Si, 

Ti,), yüksek düzeyde varlığından söz edilebilir. A3 horizonundaki durumun tersine 

her iki profilin diğer horizonlarındaki (A1 ve A2) strüktür stabilite indeksi farkları 

organik madde içeriklerine bağlıdır, başka bir deyişle keçiboynuzu kök bölgesi A1 
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ve A2 horizonlarının yüksek düzeydeki organik madde içerikleri strüktür stabilitesi 

indeksinin yükselmesine neden olmuştur.      

 

4.3.6. Keçiboynuzu ve Zeytin Toprak Profilinin Mikromorfolojik (Süb- 

          Mikroskopik-SEM) Özellikleri  

 

 Keçiboynuzu kök bölgesi profillerinden alınan toprak örneklerinin Tarama 

Elektron Mikroskobu (TEM-SEM) çalışmasında elde edilen görüntülerinde, yüzey 

horizonunda (kısmen ve/veya tamamen ayrışmış) (moder) yoğun bir ölü örtü tabakası 

saptanmıştır. Agregatların farklı boyutlarda olup zeytin kök bölgesi topraklarına göre 

daha iri ve gözenekli olduğu görüntülenmiştir. Bu farkın oluşumunda, keçiboynuzu 

yüzey horizonlarında organik madde düzeyinin fazlalığı etkindir. Bunun yanı sıra 

keçiboynuzu baklagiller familyasından olup, diğer baklagil türleri gibi köklerinden 

asit salgılarlar. Agregatların gösterdiği tabakalı yapılar ve agregat yüzeylerinin 

amorf-benzeri görüntülerle kaplı olması, öncü agregat oluşumunda oksitlerin yanı 

sıra, organik salgı katkılarının yoğun olabileceğini ortaya koymaktadır. Keçiboynuzu 

köklerinde nodüllerin oluşumuna neden olan bakteri grupları görüntülenmiştir. 

Baklagil köklerinde atmosferin serbest azotunu belirleyen nodül oluşumuna neden 

olmaları nedeniyle, bu bakterilerin kısa çubuk-kokoid biçimli bakteri 

kolonizasyonları olmaları olasıdır (Anonymous, 2011 b) (Şekil 4.15,16). 

  

 
         Şekil 4.15. Kısa çubuk bakterileri (Anonymous, 2011 c) 



4. ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA                             Zekeriya KOÇAK 

 90

 

 
Şekil 4.16. Kök üzerinde kokoid-Rhizobium-Leguminosarum       

bakterileri kaynaklı kök nodülleri (Anonymous, 2011 d) 
 

Alt horizonlarda kil içeriğinin artmasıyla küçük boyutlu kil agregatlarının 

birleşerek daha büyük boyutlu kil agregatlarını oluşturduğu görüntülenmiştir. Bu 

durumdan dolayı toprağın gözenekliğinin ve kök geçirgenliğinin (penetrasyonun) 

azalarak kompakt-sıkışık bir yapıya dönüştüğü gözlenmiştir. Kılcal köklerde, kil 

tabakalarının geçirgenliğinin azaltması sonucu, buna bağlı olarak kıvrılmalar ( şekil 

bozuklukları) görüntülenmiştir. Alt horizonlarada (Bt) yer, yer kılcal kök aktivesinin 

devam ettiği saptanmıştır. Horizonlardaki organik kök kalıntılarının da kil kütanları 

ve/veya kil boyutu parçacık agregatları ile kaplandığı görülmektedir. Benzer yapı Bt 

horizonunda da gözlenmiştir. Bu olgu çalışılan toprakların yaşlı (olgun-zaman 

faktörünün oluşum sürecinde etkili olması) topraklar olma olasılıklarını ortaya 

koymaktadır (Şekil 4.17-38). 
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                  Şekil 4.17.  Keçiboynuzu kök bölgesinde,  kökler  
                                      ve  üzerindeki agregatlar                           

 

  
                            Şekil 4.18.  Keçiboynuzu kök bölgesinde, kök boşlukları  
                          ve organik filamentler 

 

 
       Şekil 4.19. Keçiboynuzu kök bölgesinde bitki dokusu 
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      Şekil 4.20. Keçiboynuzu kök bölgesinde, A1 moder horizonu 
 

 
      Şekil 4.21. Keçiboynuzu kök bölgesinde, moder:    
                                   agregatlar ve kısmen ayrışmış yaprağımsıl parçacıklar 

 

 
                           Şekil 4.22. Keçiboynuzu kök bölgesinde, yaprağımsı kalıntılar 
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     Şekil 4.23. Keçiboynuzu kök bölgesinde, kök ve 

                                                üzerinde yer alan agregatlar  
 

 
        Şekil 4.24. Keçiboynuzu kök bölgesinde köklerin  
                           agregatlarca  kaplanması                           
 

 
        Şekil 4.25. Keçiboynuzu kök bölgesinde, farklı     
                          yaştaki / ayrışma evresindeki kökler 
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                             Şekil 4.26. Keçiboynuzu kök bölgesinde, köke asılı  
                                 agregatlar      

 

 
        Şekil 4.27. Keçiboynuzu kök bölgesinde, tam  
                                                 ayrışmış ligninleşmiş kök 
 

 
      Şekil 4.28. Keçiboynuzu kök bölgesinde, üstü kil 
                       agregatlarıyla kaplanmış kök-organ iç morfolojisi 
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            Şekil 4.29. Keçiboynuzu kök bölgesinde, kök, organik                    
                              filament, mikrofauna kanalları ve olası artropod peletleri                                            
                   

  
      Şekil 4.30. Keçiboynuzu kök bölgesinde, penetrasyon  
                                              zorluğu çeken ve kıvrılan kök 

 

 
                              Şekil 4.31. Keçiboynuzu kök bölgesinde, kök  
                                                 aktivitesinin sürmesi/canlılığın devamı 
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                Şekil 4.32. Keçiboynuzu kök bölgesinde kökün  
                                               oluşturduğu canlı ortam (organik filamentler-kısa çubuk  
                                                ve teksel hücre bakteri kolonizasyonu) 
 

 
             Şekil 4.33. Keçiboynuzu kök bölgesinde, kök üstü yoğun aktivite            
                                              (kısa çubuk ve teksel hücre bakteri kolonizasyonları) 
 

 
Şekil 4.34. Keçiboynuzu kök bölgesinde,                           

ligninleşmiş köklerin agregatlarla kaplanması  
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          Şekil 4.35. Keçiboynuzu kök bölgesinde, faunal  
                          dışkılar  ve agregatlar kökle kaplanması 
 

 
          Şekil 4.36. Keçiboynuzu kök bölgesinde, kökün  
                                                   tümünün agregatlarla kaplanması 
 

 
      Şekil 4.37. Keçiboynuzu kök bölgesinde, kök içi 

                                      faunal aktivite ve pelletlerle kompakt agregatlar 
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      Şekil 4.38. Keçiboynuzu kök bölgesinde, kök ve organik 
                        filament (kısa çubuk bakteri kolonizasyonu) 

 

Çalışma alanı zeytin kök bölgesi toprak profillerinden alınan toprak 

örneklerinde Tarama Elektron Mikroskobu (TEM-SEM) çalışmasında, agregat kök 

bütünleşmesi alt  horizonlarda kilin etkisiyle artan agregatlaşma nedeniyle, daha 

yoğun olarak görüntülenmiştir. Keçiboynuzu kök bölgesindeki benzer agregat 

oluşumları, zeytin kök bölgesi horizonlarında da da belirlenmiştir. Keçiboynuzun 

kök bölgesi topraklarında olduğu gibi agregatların gösterdiği tabakalı yapılar öncü 

agregat oluşumunda zeytin kök bölgesi organik salgılarının etkin olabileceğini ortaya 

koymaktadır. Zeytin kök bölgesi topraklarında organik filamentler/hifler (mikoriza?) 

biçiminde olası bakteri kolonileri belirlenmiştir. Bu hifler,  küçük boyutlu (kum, silt 

ve kil) parçacıkların, salgıladıkları organik kökenli bileşiklerle, bir araya gelip 

agregatlaşmalarını sağlamaktadırlar. Zeytin kök bölgesinde de keçiboynuzunda 

olduğu gibi yaşlı/olgun (uzun süreçte oluşum gösteren toprak) toprak oluşumunu 

ifade eden,  kök ve kök kalıntıları, yüzey ve alt horizonlarda kil agregatlarınca 

kaplanmış durumdadır. Keçiboynuzu kök bölgesinde görülen kök nodülleri zeytin 

kök bölgesinde de görüntülenmiştir. Bu durum baklagillerde kök nodülleri 

oluşumuna neden olan bakteri kolonilerinin rüzgar veya çalışma alanı üst 

kısımlarından gelen yağış sularının etkisiyle zeytin kök bölgesine taşınmış 

olabileceği olasılığını ortaya koymaktadır (Şekil 4.39-62). 

 



4. ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA                             Zekeriya KOÇAK 

 99

   

 
       Şekil 4.39. Zeytin kök bölgesinde, kökler arası 
                           agregat oluşumu 

 

 
        Şekil 4.40. Zeytin kök bölgesinde, uzun (elongated)  
                           kök çevresi agregatları 

 

 
          Şekil 4.41. Zeytin kök bölgesinde, bitki kök  

                           kalıntıları/fitolitler ve agregatlar 
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         Şekil 4.42. Zeytin kök bölgesinde,fitolit  
                                                 (bitki hücre kalıntısı) üzerinde mikro agregat oluşumu 
 

 
        Şekil 4.43. Zeytin kök bölgesinde, kök agregat ilişkisi 
 

 
Şekil 4.44. Zeytin kök bölgesinde, köklerin agregatların                  

oluşmasına ortam oluşturması 
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      Şekil 4.45. Zeytin kök bölgesinde, kök agregat oluşumu ve hifler 
 

 
      Şekil 4.46. Zeytin kök bölgesinde, bileşik agregatlar,  
                         kök ve organik filamentlerin/ hiflerin katkısı 
 

 
      Şekil 4.47. Zeytin kök bölgesinde, kök - agregat ilişkisi 
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      Şekil 4.48. Zeytin kök bölgesinde, hif örgüsü ve kök üstü  
                         agregat oluşumu 
 

 
       Şekil 4.49. Zeytin kök bölgesinde,kök ile agregat mikro yapısı 
 

    
      Şekil 4.50. Zeytin kök bölgesinde agregatların oluşumu  
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     Şekil 4.51. Zeytin kök bölgesinde, kök üzerinde birikerek 
                                             oluşan agregatlar ve hif örgüleri 
 

 
Şekil 4.52. Zeytin kök bölgesinde,kök organik filamentleri                          

(bakteriyel koloniler)        
 

 
         Şekil 4.53.  Zeytin kök bölgesinde, ligninleşmiş kök ve hifler 
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      Şekil 4.54. Zeytin kök bölgesinde, kök üzeri mikro  
                         agregatlar ve bakteriyel kolonizasyon (ince çubuk)  
 

 
       Şekil 4.55.  Zeytin kök bölgesinde, organik filamentler  
                            üzerinde agregat oluşumu 
 

 
        Şekil 4.56.  Zeytin kök bölgesinde,kökler arası  
                             agregat oryantasyonu/düzenlenmesi 
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      Şekil 4.57. Zeytin kök bölgesinde,toprağın köklerle  
                        sağlanan penetrasyon /geçirgenlik görünümü 
 

 
     Şekil 4.58.  Zeytin kök bölgesinde, filament-kök bütünleşmesi  
 

 
      Şekil 4.59. Zeytin kök bölgesinde, agregatlar arası kök 
                          penetrasyonu 



4. ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA                             Zekeriya KOÇAK 

 106

 

 
     Şekil 4.60. Zeytin kök bölgesinde, mikro-faunal aktivite 
 

 
      Şekil 4.61. Zeytin kök bölgesinde, bileşik (compound) 

                        agregatlar ve fekal peletler 
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

Bu çalışmada bitki türlerinin kimi toprak kalite parametrelerine etkisi 

araştırılmıştır. Bu amaçla Akdeniz bölgesi, Çukurova yöresinde önemli alanlar 

kaplayan maki alanları üzerinde çalışılmıştır. Maki alanlarında, bölgede rastlanan en 

yaygın birliktelik, zeytin – keçiboynuzu birlikteliğidir. Bu nedenle örnek alan 

seçiminde bu iki tür öngörülmüştür. Seçilen alanların doğal alanlar olmasına özen 

gösterilmiştir. Bu amaçla araştırma alanı devletin korumasında olup hiçbir 

müdahalenin yapılmadığı makilik alanlardan seçilmiştir. Diğer toprak oluşum 

faktörleri (iklim, ana materyal, topografya ve zaman) sabit tutularak, yalnızca bitki 

türü farklılaşmasıyla topraklardaki oluşum parametrelerinin ve karbon (toprak 

organik maddesi-TOM) statüsünün değişimi incelenmiştir. 

Bu amaçla; Tarsus’a 12 km uzaklıktaki, devletin koruması altındaki zeytin – 

keçiboynuzu birlikteliğinin baskın olduğu Eshab-ı Kehf  tepesindeki maki alanlarının 

karbon/toprak devinimi araştırılmıştır. Zeytin ve keçiboynuzu türlerinin kök 

bölgelerinde açılan toprak profillerinde, toprağın fiziksel, kimyasal ve süb-

mikroskopik (mikromorfolojik) özellikleri araştırılmıştır. Sonuçlar aşağıda 

sıralanmaktadır,  

1- Çalışılan toprakların pH’sı 7.64–8,00 arasında değişmektedir. Her iki 

profilde de bulguların profil boyunca değişimleri birbirleri ile uyumludur/benzerdir. 

Keçiboynuzu A1 horizonu dışında, diğer tüm profillerde pH değerleri birbirine çok 

yakındır. Keçiboynuzu A1 horizonunda ise organik kalıntılara bağlı olarak pH düşük 

düzeyde düşüş göstermektedir. 

2- Horizonların tuzluluk düzeyleri 0.60-1.83 (mmhos/cm) arasında 

değişmektedir, bu nedenle topraklar ‘’tuzsuz” sınıfına girmektedirler. Çalışılan bütün  

alanların EC değerlerinin düşük olması ana kaya ve iklimle ilgilidir. Genel olarak 

Akdeniz İklimi etkisi altındaki kireçtaşı üzerinde oluşmuş toprakların tuzluluğu 

düşük çıkmaktadır. Bu olgu, yeterli kış yağışları sonucunda tuzların, toprakların iyi 

gelişmiş makro/mikro yapıları nedeniyle, drenaj sularıyla uzaklaşmaları ile 

açıklanabilir.   
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3- Çalışılan topraklarda CaCO3 düzeyi % 1,49 – 2,43 arasında olup “az 

kireçli” sınıfına girmektedirler. Kırmızı Akdeniz Topraklarının (Alfisol-Luvisol), 

özellikle kireçtaşlarından oluşmuş oldukları ve genel olarak kalsiyum karbonatın 

önemli ölçüde profillerinden yıkandığı bilinmektedir.  

4- Çalışılan toprakların katyon değişim kapasitesi zeytin kök bölgesi 

topraklarında 33,41 – 42,49 keçiboynuzu kök bölgesi topraklarının ise 2,78–61,45 

me/100g arasında değişim gösterdikleri saptanmıştır. Bu veriler çerçevesinde K.D.K 

her iki tür içinde “çok yüksek“ düzeydedir. Buna karşın, K.D.K değerleri 

keçiboynuzu kök bölgesi topraklarında daha yüksektir.  Bunun nedeni, keçiboynuzu 

kök bölgesi topraklarının organik madde içeriklerinin zeytin kök bölgesi 

topraklarından daha fazla olmasına bağlanabilir. Ayrıca toprakların kil boyutu 

parçacıklarının daha yüksek düzeyde olması da K.D.K değerlerinin alt horizonlarda 

da yüksek çıkmasında etken olmuştur. Toprakların K.D.K içerikleri organik madde 

miktarı ve kil içerikleriyle doğru orantılıdır. 

5- Çalışılan alanda organik madde birikimi, diğer tüm faktörler benzer 

olduğundan, bitki türüyle doğrudan ilişkilidir. Keçiboynuzun yaprakları ile meyveleri 

zeytine göre oldukça ağır ve hacimlidir. Bu nedenle, yüzeyde biriken organik kalıntı 

miktarı keçiboynuzunda fazladır ve bu da organik madde miktarının zeytinden fazla 

olmasına neden olmaktadır. Her iki türün profillerinde en yüksek organik madde 

düzeyleri, en üst horizon olan A1 horizonunda saptanmıştır. A1 horizonundaki 

organik madde içerikleri, keçiboynuzunda % 13,28 zeytinde ise % 10,01 tür. Bu 

bağlamda, her iki tür için toprakların organik madde içerikleri “çok yüksek” tir. 

Organik madde içerikleri her iki türde de alt horizonlarda azalmıştır. Her iki türün 

toprağında saptanan humus formu ise, C/N oranı ve humus özellikleri nedeniyle  

“MULL-MODER” geçiş formu olarak adlandırılmıştır.  

6- Araştırma alanında, zeytin ve keçiboynuzu kök bölgesi topraklarında, en 

yüksek % N değerleri üst  horizonlarında saptanmıştır. Zeytinde % 0,490, 

keçiboynuzunda ise N değeri % 0,672 olarak saptanmıştır. Her iki türün alt 

horizonlarında % N değerleri düşmüştür. Zeytin topraklarında C/N oranı 9–12 

arasında, keçiboynuzu topraklarında ise C/N oranı 9–18 arasında değişim 

göstermiştir. Toprakların değişebilir K içerikleri, zeytinde 150–557 ppm iken, 
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keçiboynuzunda meyve özelliklerine bağlı olarak oldukça yüksek miktarda, 1172–

2361 ppm değerleri arasında bulunmuştur. Her iki türde de değişebilir K değerleri alt 

horizonlarda azalmıştır. Toprakların yarayışlı fosfor değerleri zeytinde 43, 20–51,20 

ppm, keçiboynuzunda ise 41,45–96,74 ppm değerleri arasında değişim göstermiştir. 

Keçiboynuzu topraklarında fosfor içerikleri bitki türüne bağlı olarak yüksek 

çıkmıştır. Profillerin fosfor içerikleri derinlikle azalma eğilim göstermemiştir.  

Araştırma alanı topraklarının Ca içerikleri her iki türde de yüzey horizonun da(A1) 

en fazla çıkmıştır. Zeytinde yüzey horizonda Ca miktarı 5261 ppm olmakla birlikte 

alt horizonda (Bt2) 1868 ppm olmuştur. Keçiboynuzunda ise yüzey horizonunda Ca 

miktarı 8340 ppm,  alt horizonda (Bt2) 3768 ppm olmuştur. Toprakların Ca içerikleri 

ana kayanın kireçtaşı olması nedeniyle yüksek olmakla birlikte, keçiboynuzunun 

meyve içerikleri etkisiyle bu türün toprak profilinin üst horizonunda Ca içerikleri çok 

yüksek düzeyde bulunmuştur. Araştırma alanı zeytin kök bölgesi topraklarının 

değişebilir Mg içerikleri 115-254 ppm, keçiboynuzu kök bölgesi topraklarının Mg 

içerikleri ise 216-563 ppm değerleri arasında bulunmuştur. Bu değerlere göre zeytin 

kök bölgesi topraklarının Mg içerikleri orta ve yüksek düzeyde iken keçiboynuzu 

kök bölgesi topraklarında bu değerler çok yüksek düzeydedir. Genel bir ifadeyle 

araştırma alanı toprakları makro besin elementleri açısından; zeytin türünde “orta” ve 

“yüksek” düzeyde, keçiboynuzu türünde “çok yüksek” düzeydedir. 

7- Topraklarda yapılan mikro element analizleri sonucunda çinko içeriği;  

zeytinde, 1,30–1,60 ppm keçiboynuzunda 1,20-1,70 ppm değerleri arasında 

saptanmıştır.  Bu verilere göre araştırma alanı topraklarının Zn içerikleri “orta” ve 

“yüksek” düzeyleri arasındadır. Her iki türünde  A1 ve A2 horizonlarında, Zn 

içeriklerinin yüksek olması yüzyedeki organik madde etkisinden kaynaklanmaktadır. 

A3 horizonunda azalarak Bt1 ve Bt2 horizonlarında tekrar yükselmesi ise  Zn’ nin 

anakayadan profile geçmesiyle açıklanabilir. Zn içeriklerini alt horizonlarada 

artmasına bir diğer neden olarak alt horizonlarda kil miktarlarındaki artış 

gösterilebilir. Topraklarının Fe içerikleri ise, zeytin kök bölgesi topraklarında 5,60–

10,50 ppm, keçiboynuzu kök bölgesi topraklarında demir içerikleri 5,20-9,10 ppm 

değerler arasındadır. Fe içerikleri her iki tür için üst horizonda yüksek olmakla 

birlikte diğer horizonlarda orta düzeydedir. Toprakların Fe içeriklerinin üst 
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horizondan alt horiznlara doğru azalışı organik maddenin yüzey horiznlardan aşağı 

horizonlara doğru azalmasına bağlanabilir.  Bakır,  zeytin kök bölgesi toprak 

profillerinde 0,11–0,60 ppm,  keçiboynuzu kök bölgesi toprak profillerinde ise 0,1-

1,1 ppm değerleri arasında olup “düşük ve yeterli” düzeyde belirlenmiştir. Her iki tür 

profilleri boyunca Cu içerikleri dalgalı düzeyler göstermiştir. Cu içerikelrini A1 ve 

A3 horizonlarında düşük A2 ve Bt1 horizonlarında yüksek çıkmıştır. Bu durum  Cu’ 

nun A1 ve A3 horizolarında yıkanarak A2 ve Bt1 horizonlarında birikmesine 

bağlanabilir. Çalışma alanındaki zeytin kök bölgesi topraklarının mangan içerikleri 

2–4 ppm, keçiboynuzu kök bölgesi topraklarının mangan içerikleri 2,5–4,20 ppm 

değerleri arasındadır. Profillerdeki Mn düzeyi orta ve yüksek seviyeler arasında 

değişim göstermektedir. Çalışma alanı zeytin ve keçiboynuzu kök bölgesi toprak 

profilleri boyunca Mn düzeyleri farklılıklar göstermiştir. Zeytin kök bölgesi 

topraklarında Mn’ nın A3 ve Bt horizonlarında artması, yıkanarak  alt horizonlarda 

birikeme olasılığının yanı sıra anakaya’ dan kalıtımla olasılığı da gösterebilinir.  

Keçiboynuzu kök bölgesi toprakları profillerinde  Mn bulunuş düzeyleri daha farklı 

olarak saptanmıştır. Mn düzeyinin yüzeyden A3 horizonuna değin düşmekte, bunun 

yanı sıra Bt1 de artmakta ve Bt2’ de tekrar düştüğü görülmüştür. Her iki tür kök 

bölgesi topraklarının Mn’nın profillerdeki bulunuş düzeyleri,  A3 horizonunun 

altında yer alan horizonların, ayrı oluşuma evresi topraklarına/profilillerine ait olma 

olasılıklarının bir göstergesidir. 

8- Stabil organik maddeler olarak adlandırılan humin maddelerinin zeytin kök 

bölgesi toprakları A (A1,A2,A3) horizonlarındaki içeriği (humin asit+fulvik asit 

fraksiyonu) 2.022 g/100g toprak ile 3.185 g/100g toprak değerleri arasında 

değişmektedir. Keçiboynuzu kök bölgesi toprakları A (A1,A2,A3) horizonlarında ise 

humin madde içerikleri 2,948–3,273 g/100g toprak değerleri arasında değişmektedir. 

Çalıştığımız alanda, tüm toprak profillerinde, fulvik asit fraksiyonunun humin 

asitlere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Topraklarda humik ve fulvik asit 

oranlarının farklılığı bitkilerin içerdiği aromatik ve alifatik gruplara göre de 

değişebilir. Bu durum bitki türleri arasında farklı sonuçların elde edilmesine neden 

olabilecek bir özelliktir. Humin maddeler içeriğindeki humik asit ve fulvik asitin 
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bulunuş oranı organik maddedeki karbonhidratların içeriğine bağlı olarak değişim 

göstermektedir. 

 9- Çalışma alanındaki zeytin ve keçiboynuzu kök bölgesi toprak profillerinde 

A (A1, A2, A3) horizonunda stabilite indeksi, A1 horizonunda zeytinde 4,6, 

keçiboynuzunda 15,4, A2 horizonunda zeytinde 14,1, keçiboynuzunda15,0, A3 

horizonunda zeytinde 34,7 keçiboynuzunda ise 7,6 olarak belirlenmiştir. Strüktür 

stabilite İndeksi, zeytin kök bölgesi topraklarının A1 horizonunda düşük, A2 

horizonunda optimum, A3 horizonunda ise yüksektir. Keçiboynuzu kök bölgesi 

topraklarının strüktür stabilite indeksi A1 ve A2 horizonlarında optimal iken, A3 

horizonunda düşüktür. Strüktür stabilite indeksinin yüzeyde keçiboynuzunda, 

zeytinden daha yüksek çıkması keçiboynuzu kök bölgesi topraklarının organik 

madde içeriğin fazla olması ve toprak yüzeyinde yağışların çözücü etkisini azaltan 

yoğun bir ölü örtüyle kaplı olmasıyla açıklanabilir. Bunun yanı sıra A3 horizonunda  

tersine bir durum söz konusudur. Bu horizonda (A3) zeytin kök bölgesi topraklarının 

strüktür stabilite indeksi, keçiboynuzuna göre oldukça yüksektir. Bu durum, zeytin 

kök bölgesi topraklarında A horizununun yüksek miktarda çimentolayıcı oksit 

gruplar (Al, Si, Ti,) içermiş olabileceği şeklinde açıklanabilir. Toprakların strüktür 

stabilite indeksini içerdikleri kil mineral çeşitlerinin yanı sıra içerdikleri 

çimentolayıcı madde görevin gören Si, Al, Fe, Mn ve Ti gibi oksitler belirlemiştir. 

10- Çalışılan topraklar “kumlu killi balçık ve kil” tekstürlüdürler. Toprakların 

kum oranları % 26,1–59,9 arasında, silt oranları % 16,9–25,4 arasında, kil oranları da 

% 23,2–50,6 arasında değişmektedir. Çalışma alanı toprakları genel olarak orta 

bünyeli topraklardır. Alt horizonlara doğru kil içeriklerinin artmasıyla ağır bünyeli 

topraklar sınıfına girmişlerdir. 

11- Araştırma alanı zeytin ve keçiboynuzu kök bölgesi profillerinden alınan 

toprak örneklerinin Tarama Elektron Mikroskobu (Süb-Mikroskopik-SEM) 

çalışmasında elde edilen görüntülerinde, keçiboynuzu kök bölgesinde,   köklerde 

atmosferin serbest nitrojenini belirleyen nodül oluşumuna neden olan çubuk-kokoid 

biçimli olası bakteri kolonizasyonları saptanmıştır. Benzer oluşumlar zeytin 

köklerinde de görüntülenmiştir. Bu durum, bakterilerin rüzgar ve yağış sularıyla 

zeytin kök bölgesine taşınmış olabileceği şeklinde açıklanabilir. Her iki türde de alt 
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horizonlarada kil miktarının artmasıyla köklerin agregatlarla bütünleşmesi 

yoğunlaşmış, kök ve topraklarda geçirgenliğin (penatrasyon) azaldığı gözlenmiştir. 

Zeytin kök profillerinde organik filamentler/hifler saptanmış olup bu hifler, çalışma 

alanındaki topraklarda kil ve silt boyutu parçacıkların, salgıladıkları organik kökenli 

bileşiklerle bir araya gelip agregatlaşmalarını sağlamaktadırlar. Keçiboynuzu ve 

zeytin kök bölgesi toprak profillerinde, kök kalıntıların kil kütanları ile kaplanması 

ve benzer görüntülerin alt horizonlarda da (Bt2) görüntülenmesi, çalışma alanın 

toprakların yaşlı ya da başka bir deyişle olgun topraklar olduğunu ortaya koymuştur. 

12- Sonuç Olarak; Çalışma alanı, Eshab-ı Kehf tepesi 221 no.lu bölmede, 

organik madde, K.D.K, N ve makro besin elementlerinin toprakta bulunuş oranlarının 

türlere göre değiştiği, bu oranların keçiboynuzunda daha yüksek olduğu saptanmıştır.  

Toprakların mikro element içeriklerinin büyük oranda anakayaya bağlı olarak 

değiştiği sonucuna varılmıştır. Organik madde, humin maddeleri, makro elementleri 

içerikleri,  toplam N, K.D.K. değerleri ve Fe içerikleri açısından doğrusal ilişki 

saptanmıştır.  

Çalışan topraklar incelen toprak kalite parametreleri açısından iyi ya da ideal 

topraklar olarak belirlenmiştir. Bu sahalar ormancılık ve ağaçlandırma uygulayıcıları 

tarafından düşük bonitetli sığ ve verimsiz topraklar olarak görülmüş, değerlendirme 

dışı bırakılmıştır. Bölgemizde önemli bir alan kaplayan maki türlerinden zeytin-

keçiboynuzu alanlarının yaygın olan kanının aksine, fakir ve verimsiz topraklar 

olmadığı saptanmıştır. Başka bir deyişle zeytin ve keçiboynuzunun “fakir toprakların 

zengin bitkisi” olmadığı gerçeği bir kez daha ortaya konmuştur. Genel yargının aksine 

yetiştikleri topraklar “fakir topraklar” değil toprak kalite parametreleri açısından ideal 

topraklardır. Son yıllarda bu sahalara yönelik uygulamacılar tarafından yeterli 

düzeyde olmamakla birlikte bir takım çalışmışlar yapılmaya başlanmıştır. Bu 

alanlarda mikro ölçekli çalışmalar yapılarak değerlendirme kapsamına alınmalıdır. 

Sahalar, yapılacak iyileştirme projeleri ile bilimsel metotlarla saptanmış amaçlara 

(üretim veya toprak muhafaza ) uygun olarak değerle değerlendirilmelidir. 

 



 

 113

KAYNAKLAR 

  

ANONYMOUS, 1980. Illinois Agronomy Handbook. Circular 465.College of 

Agriculture, University of Illinois at Urbana, Illinois Cooperative 

Extension  Service, Champaign. 

ANONYMOUS, 2002. Mersin OBM, Tarsus OİM, Tarsus Orman İşletme Şefliği 

 Orman Amenajman Planı, Mersin. 

ANONYMOUS, 2005. Mersin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve 

  Erozyonla Kontrol Şube Müdürlüğü, Dedeler Köy Tüzel Kişiliği Özel 

  Ağaçlandırma Uygulama Projesi, Mersin. 

ANONYMOUS, 2010 a. “Hristiyanlık'ta Eshâb-I Kehf ”, http://www.eshabikehf.org / 

 (Erişim tarihi: 12 Nisan 2010) 

ANONYMOUS, 2010 b. “Tarsus Gezilecek Yerler - Yedi Uyurlar Mağarası”,              

  http://www.mersin.web.tr/turistik19.htm (Erişim tarihi : 12 Nisan 2010) 

ANONYMOUS, 2010 c. “Ormanlarımızın Paylaşılamayan Bitkisi Yabani Zeytin 

(Olea Europea Var. Oleaster Dc.)’nin İşletilmesi İle İlgili Rapor”, 

http://demo. ogm. gov. tr / birimler/ merkez/ silvikultur/Dokumanlar/ 

RAPORLAR/Genel_Raporlar / YABAN%C4%B0%20ZEYT%C4%B0N. 

  Doc  (Erişim tarihi: 10 Haziran 2010) 

ANONYMOUS, 2010 d. “Ekolojik İstekler”,  http:// www. dazb.org tr /uls /  

  1274398622.pdf. (Erişim tarihi: 10 Haziran 2010) 

ANONYMOUS, 2010 e. “BATS, THE CAROB TREE, and GALACTOMANNAN”, 

   Http://www.batplants.co.uk/carobfinal.htm.  (Erişim Tarihi: 22 Haziran 

  2010) 

 ANONYMOUS, 2010 f. “Humik asit nedir ,  Fulvik  asit  nedir”,                       

  http://hammaddeleransiklopedisi.com/organik- tarim/ humik- asit- nedir- 

  fulvik -asit-nedir.html. (Erişim tarihi: 11 Kasım 2010) 

ANONYMOUS, 2011 a. “Toprak Sınıfları”,  http://www.agri.ankara.edu.tr/ soil_ 

  sciences / 1250__toprak_bahce_bolumu_siniflama_2.pdf (Erişim tarihi: 

  11 Ocak 2011) 

 

http://www.eshabikehf.org
http://www.mersin.web.tr/turistik19.htm
http://www.batplants.co.uk/carobfinal.htm
http://hammaddeleransiklopedisi.com/organik
http://www.agri.ankara.edu.tr/


 

 114

ANONYMOUS, 2011 b. “Evaluation of Rhizobium leguminosarum Strains 

 Effectiveness, Virulence and Ability of Competitiveness in Field Beans 

 (Vicia faba L.)” http://www.scielo.cl/pdf/rcsuelo/v8nespecial/art22.pdf  

  (Erişim tarihi: 11 Ocak 2011) 

ANONYMOUS, 2011 c.  http:// www. Psmicrographs co.uk/_assets /  uploads 

  /rhizobium-leguminosarum- nitrogen- fixing- bacteria  (Erişim tarihi: 11 

                  Ocak 2011) 

ANONYMOUS, 2011 d. http://www.sciencephoto.com/images/ download_lo_res. 

  html?id=662380041 bacteria (Erişim tarihi: 11 Ocak 2011) 

AHRAZ, A., 2003. Locust Bean Gum (keçiboynuzu zamkı) E-410’un Türkiye’de     

  Üretimi, Gıda Teknolojisi, 7 (2003) 36-37. 

AKALAN, İ., 1977. Toprak (Oluşu, Yapısı ve Özellikleri), Ankara Üniversitesi, 

  Ziraat Fakültesi Yayınları, No:662, s. 62, Ankara.  

AKMAN, Y., 1990. İklim ve Biyoiklim, Biyoiklim Metodları ve Türkiye İklimleri.

 Palme Yayınları. Mühendislik Serisi: 103. Ankara 3195. 

ALLISON, L.E. and MOODİE, C.D., 1965. Carbonate. In: C.A. Black et al (ed.) 

 Methods of Soil Analysis, Part 2. Agronomy., Am. Soc. Of Agron., 

 Inc.,Madison, Wisconsin, U.S.A. 9: 1379-1400. 

ALTUN, N., 2008. Urla-Seferihisar (İzmir) Bölgesinin Jeolojisi ve Toprak          

  Özellikleri,T. C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Ege Ormancılık Araştırma       

   Müdürlüğü, Uzmanlık Tezi, İzmir. 

ARROUAYS, D., and PELISSIER, P. H.,  1994. Modeling Carbon Storage Profıles 

  in temperate Forest Humic Loamy Soüs of France. Soil Science, 157: 

  185-192. 

ATALAY, İ., 1983. Türkiye Vejetasyon Coğrafyasına Giriş. E.Ü.Edebiyat          

  Fakültesi yayınları no:19 İzmir. 

ATALAY, İ. Z., 1988. Gediz havzası rendzina topraklarının besin elementi durumu 

  ve bunların bazı toprak özellikleri ile ilişkileri. Ege Üniv. Zir. Fak. Derg., 

  25 (2): 173-184. 

ATALAY, İ., 1989. Toprak Coğrafyası, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yay. 

  No:68, s. 411, İstanbul. 

http://www.scielo.cl/pdf/rcsuelo/v8nespecial/art22.pdf
http://www.sciencephoto.com/images/


 

 115

ATALAY, İ., 2004. Doğa Bilimleri Sözlüğü, 1.Baskı, Meta Basım Matbaacılık 

  Hizmetleri, Bornova, İzmir. 

ATALAY, İ., 2006. Toprak Oluşumu, Sınıflandırılması ve Coğrafyası, 3.Baskı, Meta 

 Basım Matbaacılık Hizmetleri, Bornova, İzmir. 

ATMACA, F., 2004. Kumul Ağaçlandırma Çalışmalarında Kullanılan Ağaç Türleri 

  ve Tepe Kapalılıklarının Kumul Vejetasyonu Üzerindeki Etkilerinin 

  Saptanması. Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim 

  Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana. 

BAYTEKİN, H., 2010.  Toprakta Organik Madde. http://harunbaytekin.blogspot.

  com/2008/01/toprakta-organik-madde.html (Erişim tarihi: 11 kasım 2010) 

BOUYOUCOS, G.J., 1951. A Recalibration of The Hydrometer For Making          

  Mecanical  Analysis of Soil. Agro . J. No: 43; 434-438 

BOZKURT, M., 2005. Ayrışma Dereceleri Farklı Peatlerin Humik Asit                

  Kapsamlarının İki Ayrı Yöntemle Karşılaştırılma. A.Ü. Fen Bilimleri 

  Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 

BREMNER, J.M., 1965. Inorganik form of nitrogen in C.A. Black Et All. Methods 

  of Soil Analysis Part 2. Agronomy 9:1179-1237 Am.Soc. of Argon., Inc, 

  Madison, Wiscosin, USA. 

CANGİR, C., .KAPUR, S., ÖZVEREN,E., BOYRAZ, D., AKÇA, E., SARI, H., 

 2010. Tarım Topraklarında Bozulma ve BM Çölleşme İle Mücadele 

 Sözleşmesi. Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı I. 

 TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası. (ISBN-978-9944-89-869-0) 

COPPEN, J.J.W., 1995. Gums, Resins and Latexes of Plant Origin. Rome: FAO,

  1995 142 p. 

CROCKER, R.L., 1967. The Plant Factor in Soil Formation. p. 179-180. in            

  J.V.Drew (ed) Selected Papers in Soil Formation and Classifıcation. 

  SSSA Spec. Publ. l.SSSA Madison, WI. 

ÇEPEL, N., 1966. Orman Yetişme Muhiti Tanıtımının Pratik Esasları ve Orman 

  Yetişme Muhiti Haritacılığı. Kutulmuş Matbaası. İstanbul. 

ÇEPEL, N., 1983. Orman Ekolojisi. İ.Ü.Yayın No:3140, O.F.Yayın No:337,      

    İstanbul. 

http://harunbaytekin.blogspot


 

 116

ÇEPEL, N., 1988. Toprak İlmi. İ.Ü. Yayın No : 3416.Orman Fak. Yayın No : 389.

  İstanbul. 

ÇEPEL, N., 1995. Orman Ekolojisi 4. Baskı. İ. Ü. Yayın No: 3886. Orman Fakültesi 

  Yayın No:433. İstanbul. 

ÇİMRİN, K. M,  BOYSAN, S., 2006. Van Yöresi Tarım Topraklarının Besin  

    Elementi Durumları ve Bunların Bazı Toprak Özellikleri ile İlişkileri 

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. 

  Agric. Sci.), 2006, 16(2): 105-111. 

DAVİS, P.H., 1965-1985, Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 1-9, 

  Edunburgh Univ. Press, Edunburgh. 

DUCHAUFOUR, P.,1970.  Precis  de  Pedologie,  Mason  et  C1e,  Editeurs,  PARİS     

DE KOCK, P.C., 1955. The influence ofhumic acids on plant growth.Science, 121: 

473-474. 

DİNÇ, U., SARI,M., ŞENOL,S., KAPUR,S., SAYIN,M., DERİCİ,R.,               

  ÇAVUŞGİL,V., GÖK,M., AYDIN,M., EKİNCİ,H.,     AĞCA,N., 1989.

  Çukurova  Bölgesi Top., Ç.Ü. Ziraat Fak.Yardımcı Ders Kitabı, No:25

  Adana. 

DİNÇ, U., KAPUR, S., ÖZBEK, H., ŞENOL, S., (1995). Toprak Genesisi ve                         

  Sınıflandırılması. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı 

  No:130. 

ERGENE, A., 1982, Toprak Biliminin Esasları, Atatürk Üniversitesi Yayını, No:568, 

  Atatürk Üniversitesi, Basımevi, s.73, Erzurum. 

EROL, O., 1997. Çukurova’nın Neotektonik Jeomorfolojik Evrimi. Çukurova 

  Üniversitesi, Geosound-Yerbilimleri Dergisi Özel Sayı, s.127-134, 

  Adana. 

EROL, O., 2003. Ceyhan Deltasının Jeomorfolojik Evrimi. Ege Coğrafya Dergisi, 

  Cilt:12, Sayı: 2, s.59-81, İzmir. 

 

 

 

 



 

 117

GRADOS, N., CRUZ, G., 1996. New Approaches to Industrialization of Algarrobo 

  (Prosopis pallida) Pods in Peru. p.p. 3.25-3.42. In: Prosopis. Semiarid 

  Fuelwood and Forage Tree; Building Consensus for the Disenfranchised. 

  (Eds.) P. Felker and J. Moss. Center for Semi-Arid Forest Resources 

  Kingsville, Texas, USA. 

FRANZLUEBBERS, A.J., 2002. Water infiltration and soil structure related to 

  organic matter and its stratification with depth. Soil and Tillage Research 

  66, 197-205. 

GEMİCİ, Y., SEÇMEN, Ö., YILMAZER, Ç., 1990. Batı Anadolu Orman ve Maki 

 Vejetasyonunun Ekolojik ve Sosyolojik Özellikleri, X. Ulusal Biyoloji 

 Kongresi, 1990, ERZURUM. 

HAKTANIR, K., ARCAK, S., 2010 “Toprak Biyolojisinin Konusu, Önemi ve  

 Gelişimi”, http://www.agri.ankara.edu.tr%2Fsoil_sciences%2F1250 

 _karacaarcak_TBiyoloji_Hafta_hepsi.pdf. (Erişim tarihi : 11  Ağustos

 2010) 

 HAZİNEDAR, N., 2006. Kapıdağ Yarımadası Zeytin Alanlarında Yapılan Toprak 

 Analizleri Ve Gübre Önerileri Üzerinde Bir Araştırma. Trakya Ü. Fen 

 Bilimleri Enstitüsü,  Toprak Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 

 Tekirdağ. 

IRMAK, A., 1947. Kuzey Anadolu'da Abant Gölü Kenarında Turbalık Teşekkülü. 

   Ankara. Y.Z.E. Dergisi Cilt. 8 Sayı. 2 (16). 

IRMAK, A., SEVİM, M., GÜLÇUR, F., 1962. Bolu-Aladağ Orman Sahasında 

  Pedolojik Araştırmalar. Orman Fakültesi Dergisi. Seri A. Cilt XII, s.l 

  1.13. 

IRMAK, A., GULCUR, F., 1964. Uludağ Granit Anataşı Üzerinde Gelişmiş Olan 

  Bazı Toprak Profillerinde Etüdler.  İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi 

  Dergisi, Seri A, Cilt XIV, Sayı 2, 1–14. 

IRMAK, A., 1972. Toprak İlmi. İ.Ü.Yayın No:1268, O.F.Yayın No:121,  Taş 

 Matbaası, İstanbul. 

İNANDIK, H., 1969. Bitkiler Coğrafyası, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü 

  Yayınları, No: 32, s. 170, 175, İstanbul. 

http://www.agri.ankara.edu.tr%2Fsoil_sciences%2F1250


 

 118

JACKSON, M. L., 1958. Soil Chemical Analysis. Pretice-Hall, Inc. Englewood 

 Cliffs, New  Jersey, U.S.A., p: 1-498.  

JACKSON, M. L., 1967. Soil Chemical Analysis, Prence Hall Inc. Englewood Cliffs, 

 N.J. USA.  

 JENKİS, D. SNDEYINK, V.L., 1980. Water Chemistry. JhonWiley. And Sons,

  Newyork, 231-234  

KANTARCI, M. D., 1987 . Toprak İlmi. İ.Ü.Yayın No:3444, O.F.Yayın No:387, 

  Matbaa Teknisyenleri Basımevi, İstanbul. 

KANTARCI, M. D., 1991. Akdeniz  Bölgesi’nin  Yetişme    Ortamı     Bölgesel

  Sınıflandırması. T.C.Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Orman Genel 

  Müdürlüğü, Sıra No:668, Seri No:64 OGM  Basımevi ANKARA. 

KANTARCI, M. D., 2000. Toprak İlmi. İ.Ü.Yayın No:4261, O.F.Yayın No:462, 

  İstanbul. 

KANTARCI, M.D., (2005). Orman Ekosistemleri Bilgisi, Türkiye’nin Yetişme 

  Ortamı Bölgesel Sınıflandırması ve Bu Birimlerdeki Orman Varlığı İle 

  Devamlılığının Önemi, İ.Ü.Yayın No: 4558, O.F.Yayın No: 484, İstanbul. 

KAPUR, S., DİNÇ,U., ÖZBEK, H., 1976. Mİneralogİoal variations between two 

 Miocene dolomftio Nmestones and the owerlying weathered materials 

 forming Terra-rossas in Adana - Southern Turkey. Ç. Ü. Ziraat ak. Yıl. S. 

 144. Adana. 

KAPUR, S., DİNÇ,U., ÖZBEK, H., 1977. Doğu Akdeniz Bazaltlarında Derin 

 Ayrışma.  TÜBİTAK V. Bilim Kongresi. TOAG Tebliğleri. S. 87-10. 

KAYA, B., ALADAĞ, C., 2009. Maki ve Garig Topluluklarının Türkiye’deki 

  Yayılış  Alanları ve Ekolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Selçuk 

  Üniversitesi Sosyal  Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:22 ,Konya. 

KILIÇKIRAN, S., 1991, Akdeniz Bölgesindeki Makiliklerin Değerlendirme 

 İmkanları, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergi Serisi, Cilt 37, Sayı 1, 

 No 73, Sayfa 61-84, ANKARA 

KİBİCİ,Y.,2010. “Petrografi”, http://www.dpu.edu.tr/dpuweb/akademik/fakulte/fk13 

  /b_18/download/6_%20bolum_e.pdf. (Erişim tarihi: 10 Haziran 2010)   

http://www.dpu.edu.tr/dpuweb/akademik/fakulte/fk13


 

 119

KOSMAS, C., GERONTİDİS, ST. and MARATHİANOU, M., 2000. The effect of 

  land use change on soil and vegetation over various lithological       

  formations on lesvos (Greece), Catena 40, 51-68. 

KUBİENA, W.L.,1953. Bestimmungsbch and Systematic Der Böden Europas. 

  Stuttgart. 

KUNTZE, H. , NİEMANN, G. RDESCHMANN, G. und SCHWERDTFEGER, G. 

  1983. Bodenkunde, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 380 P..    

LEO, M., W., M., 1963. “A rapid method for estimating structural stability of soils”, 

  Soil, Science, 96:5 342 - 346. http://journals.lww.com/soilsci/Citation

  /1963/11000/A_Rapid_ Method_for_Estimating_ Structural_Stability.10.                     

  aspx  (Erişim tarihi: 1 Aralık 2010) 

LINDSAY, W.L., and NORWELL, W.A., 1978. Development of DTPA Soil Test 

 for Zinc, Iron, Manganase and Copper. Soil Sci. Soc. Amer. Proc., 42: 

 421-528.  

MİLLNER, P.D., SİKORA, L. J., KAUFMAN, D.D. and SİMPSON, M.E., 2004. 

  Agricultural Uses of Biosolids and Other Recyclable Municipal Residues. 

  http://www.ars.usda.gov/is/np/agbyproducts/agb ychap1.pdf (Erişim 

  tarihi:23 Kasım 2010) 

MTA, 1999.  İçel İli Çevre Jeolojisi ve Doğal Kaynakları. Dergi no: 10210, MTA 

 Genel Müdürlüğü. Ankara. 

OLSEN, S.R., COLE, V., WATANABE, F.S and DEAN, L.A., 1954. Estimation of 

  Available Phosphorus in Soils By Extraction With Sodium Bicarbonate, 

  USDA. 

OYAMA, M. And TAKEHARA, H., 1967. Revised Standart Soil Color Charts, 

 Japan. 

ÖNER, E., HOCAOĞLU, B., UNCU, L., 2005. Tarsus Ovasının Jeomorfolojik 

 Gelişimi ve Gözlükule Höyüğü, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İTÜ 

 Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü,2–5 Haziran 2005,İstanbul. 

ÖZBEK, H., KAYA, Z., GÖK, M. VE KAPTAN, H., 1999. Çukurova Üniversitesi 

 Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Kitabı, Yayın no: 73, Ders Kitapları  

 Yayın  no: A-16, Adana, 77-119 s. 

http://journals.lww.com/soilsci/Citation
http://www.ars.usda.gov/is/np/agbyproducts/agb


 

 120

ÖZEL, N., ALBAYRAK, N., ALTUN, N., ÖNER, H.H., AKBİN, G. 2006.  Ege 

 Bölgesi Maki Alanlarında Yetişme Ortamları Arasındaki İlişkiler. 

 Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten No:31, İzmir.  

ÖZEL, N., AKKAŞ, M.E.,  ALBAYRAK, N., ALTUN, N., ÖNER, H.H., AKBİN, G 

 2008. Batı Anadolu’da Defne (Laurus Nobilis L.) Yayılış Alanlarının 

 Yetişme Ortamı Özelliklerinin Belirlenmesi. Ormancılık Araştırma 

 Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten No:39, İzmir. 

ÖZTAŞ, T., 1997. Toprak Degradasyonu. Ekoloji dergisi, Sayı:22, 31-33, İZMİR. 

PEMPKOWIAK, J., SZYPRYT, M.P., and KOZUCH, J., 1998. Rates of 

 Diagenetic Changes of Humic Substances in Baltic Surface Sediments. 

 Environment International. Vol 24 No: 5/6, pp. 589–594. 

PONGE, J-F., 2003. Humus Forms İn Terrestrial Ecosystems: A Framework To 

 Biodiversity. Soil Biology & Biochemistry 35 (2003) 935–945. 

PRİTCHETT, W.,L., 1979 Poperties and management of forest soils, John Wiley and 

 Sons, New York, Toronto. 

RHOADES, J.D. 1986. Cation exchange capasity. chemical and microbiological 

 properties methods of soil analysis Part 2. Pp: 149-157 Agronomy 9:1179-

 1237 Am.Soc.of Agron., Inc. Madison, Wiscosin USA. 

ROVIRA, P., and VALLEJO, V.R., 1997. Organic Carbon and Nitrogen  

 Mineralization Under Mediterranean Climatic Conditions:  The Effects of 

 Incubation Depth. Soil Biol. Biochem., Vol. 29, N. 9110 pp. 1509–1520. 

SAĞLAM, T., M., CANGİR, C., BAHTİYAR, M., TOK, H., H., (1993). Toprak 

 Bilimi, Trakya Üni., Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü. 

 Tekirdağ. 

SAĞLIKER, H.A., 2005. Doğu Akdeniz Bölgesinde İki Farklı Anamateryalden 

 oluşan Toprak Üzerinde Yetişen Olea Europaea L., Pınus Brutıa Ten., 

 Pıstacıa Terebınthus L.’Un Bazı Ekolojik  Özelliklerinin Mevsimsel 

 Değişimlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Ç.Ü Fen bilimleri 

 enstitüsü Biyoloji anabilim dalı, doktora tezi, Adana. 

 

 



 

 121

SAĞLIKER, H.A., DARICI, C., 2005. Doğu Akdeniz Bölgesinde İki Farklı Ana 

 Materyalde Yetişen  Olea europaea L., Pinus brutia Ten. Ve Pistacia 

 terebinthus L. Topraklarında Karbon Mineralizasyonu. Ekoloji dergisi, 

 14, 54 , 20-24, İZMİR. 

SCHACHTSCHABEL, P., BLUME, P., H., BRÜMMER, G., HARTGE, H., K., 

 SCHWERTMANN, U., 2001. (Çeviri), Toprak Bilimi, Ç.Ü.Ziraat Fak. 

 Genel Yayın No:73, Ders Kitapları Yayın No:A-16 (Çevirenler: 

 ÖZBEK,H., KAYA,Z., GÖK,M.,KAPTAN,H.). 

SOİL SURVEY STAFF, 1993. Soil survey manual. USDA. Handbook No: 

 18.Washington DC. 

SOİL SURVEY STAFF, 1994. USDA Soil Taxonomy: keys to soil taxonomy, sixth 

 edition 

SOİL SURVEY STAFF, 1999. Soil taxonomy. A basic of soil classification for 

 making and Interpreting soil survey. USDA Handbook No: 436, 

 Washington D.C. 

SCHNITZER, M., (1989). Biding of Humic Substances by Soil Mineral Colloids. İn 

 P.M. Huang and M. Schnitzer (eds.) Interactions of Soil Minerals with 

 Natural Organics and Microbes. SSSA Special Publication No. 17, 

 Madison, Wisconsin: Soil Science Soc. Am. Inc., pp. 77–101. 

STEVENSON, F. A., 1965. Origin and Distribution of Nitrogen in Soil. in: W.V.

  Bartholomew and F.E. Clark, Eds. Soil Nitrogen  American Society of 

  Agronomy. Madison, Winconsinpp. 1–42. 

STEVENSON, F. J.,  1982. Humus Chemistry: Genesis, Composition, Reactions. 

  Wiley-Interscience, New York. 

ŞEYLAN, N., 2001.  Pektolitik Ve Selülolitik Enzim İzolasyonu. S. D. Ü.  Fen 

  Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek lisans Tezi, Isparta. 

TECİMEN H.B., SEVGİ, O., 2008.  S.D.Ü Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1,  

 Sayfa:179-189 

THORNTWAITE, C.W., 1948. An Approach Toward a Rational Classifıcation of 

  Dimate. Geograph- Rev. 38: 55–94. 

 



 

 122

TOPRAKSU, 1974. Seyhan Havzası  Topraklan Havza No: 18 Raporlar Serisi 

  70, Toprak-Su Gn. Md. Yayınları No: 286. Ankara. 

TUNALIOĞLU, R., ÖZKAYA, M.T., 2003. Keçiboynuzu. Tarımsal Ekonomi 

 Araştırma Enstitüsü-Bakış Dergisi, Sayı:3, Nüsha:5, 2003. 

TURHAN, İ., TETİK, N., KARHAN, M., 2007. “Keçiboynuzu Pekmezinin Bileşimi 

 ve Üretim Aşamaları” Gıda Teknolojileri Elektronik  Dergisi Yıl: 2007  

 cilt:2  Sayfa: 39-44 http://www.teknolojikarastirmalar.org ISSN: 1306-

 7648 (Erişim tarihi: 24 Eylül 2010) 

U.S. SALİNİTY LAB. STAFF., 1954. Diagnosis and Improvement of Saline and 

 Alkaline Soils. Agric. Handbook no: 60, USDA. 

USDA, 2003. Soil Taxonomy, Soil Survey Staff, 9th edition, Pocahontas Press, Inc., 

 Blacksburg,Virginia 

USSIRI, D. A. N., and JOHNSON, C. E., 2003. Characterization of Organic Matter 

  in Anorthern Hardwood Forest Soil By C13 NMR Spectroscopy and 

  Chemical  Methods. Geoderma, 111 (1-2): 123-149. 

VARDAR, Y., SEÇMEN, Ö., ÖZTÜRK, M., 1980. Some Distributional Problems   

 and Biological Characteristics of Ceratonia in Turkey. Portug. ActaBiol.    

 (A)XVI (1-4):75-86. 

VAUGHHAN, D., AND LİNEHAN, D.J. 1976. The growth of wheat plants in 

 humic acid solitions under axenic  conditions. Plant and soli. 44, 445-449. 

WARRENCE, N. J., BAUDER, J. W. and PEARSON, E. K., 2002. “Basic of salinity 

 and sodicity effects on soil physical properties”, 

 http://www.iav.ac.ma/agro/dss/chimieso/basics_salinity. htm (Erişim 

 tarihi: 11 Mart 2010) 

YAKTI, S., ZDRULI, P., AKÇA, E., PEKEL, M., YILMAZ, S., DÜZENLİ, A., 

 SERDEM, M., KAPUR, B. AND KAPUR, S.,(2004). (Editors: Pandi 

 Zdruli and Giuliana Trisorio Liuzzi), MEDCOASTLAND PROJECT, 

 Workshop proceedings, Marrakech, Morocco, 12–16 February 2004, 

 Sayfa:227–233. 

YAŞAR, S., 2005. Çukurova Üniversitesi Kampusunda Doğal Olarak Yetişen Bazı 

 Çok Yıllık Tıbbi Bitkilerin Toprak Özellikleri İle Sabit Ve Uçucu Yağ 

http://www.teknolojikarastirmalar.org
http://www.iav.ac.ma/agro/dss/chimieso/basics_salinity


 

 123

 İçeriklerinin Belirlenmesi. Ç.Ü. Fen Bil.  Enstitüsü, Biyoloji bölümü 

 Yüksek Lisans Tezi, Adana. 

YAŞAR, S., SAĞLIKER, A.H., DARICI, C., 2009. Doğu Akdeniz Bölgesinde 

 (Adana) Yetişen Dört Odunsu Bitkinin Bazı Toprak Ve Yaprak 

 Özellikleri İle Sabit Yağ Oranları. TÜBAV bilim dergisi, Cilt:2, Sayı:2, 

 Sayfa:157-161 ANKARA. 

YENER, H. (1994). Türkiye’nin Değişik Yörelerinde Yetişen Zeytin Ağaçlarını 

 Üzerine Morfolojik ve Anatomik Araştırmalar. Marmara. Ü. Fen Bil. 

 Enstitüsü, Biyoloji bölümü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 

YILMAZ E., ALAGÖZ, Z., ÖKTÜREN, F., 2008  Farklı Organik Materyal 

 Uygulamalarının Toprak Agregatları Üzerine Etkisi Akdeniz Üniversitesi 

 Ziraat Fakültesi Dergisi,  21(2), sayfa :  213–222 antalya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 125

ÖZGEÇMİŞ 
 

1968 yılında Mersin iline bağlı Tarsus ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise 

öğrenimini Tarsus’ta tamamladı.1993 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, 

Orman Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.1995–1998 yılları arasında OGM 

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünde yevmiyeli 

mühendis, 1998–2000 yılları arasında OGM Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Mut 

Orman İşletme Müdürlüğü’nde Alahan Orman İşletme Şefliği, 2000–2006 yılları 

arasında Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü’nde Aydıncık Orman İşletme Şefliği  

2006-2007 Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü’nde Tömük Orman İşletme Şefi 

olarak görev yaptı. 2007 yılından bu yana Tarsus Doğu Akdeniz Ormancılık 

Araştırma Müdürlüğü’nde görevini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.  
 


