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ÖNSÖZ
Çöllerin üretime sokularak ıslahı (i) ile çölleşmenin önlenmesi (ii) çalışmalarında politik, teknik ve
sosyoekonomik sorunlarla karşılaşan yönetici, teknisyen ve göçerlerin; uygulanmış ve neticesi alınmış
çalışmalardan yararlanması amacıyla bu eser hazırlanmıştır. Uzun yıllar çalışılarak elde edilen
deneyimler bir kitap olarak hazırlanırken;
a) Çöllerin üretime sokularak ıslahı konusunda önemli tecrübeleri olan eski Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’ne bağlı devletlerde Birleşmiş Milletler Çevre Programı
(UNEP) tarafından organize edilen dört ay süreli uygulamalı eğitim kursuna Türkiye adına
katılım sağlayan Turgut ÇELİKKOL tarafından hazırlanan ve İstanbul Üniversitesi Orman
Fakültesi Dergisinde (Yıl 1984, Seri B, Cilt 34, Sayı 3) yayınlanan rapordan (Karakum ve
Kızılkum Çölleriyle SSCB steplerindeki çalışmalar özet olarak Bölüm 3’te verilmiştir),
b) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) tarafından Büyük Sahra’da
(Moritanya) kumul istilasıyla savaş (i) ve çöllerin agro-silvo-pastoral değerlendirilmesiyle
(ii) ıslahı konusunda yürütülen ve benim de 1987-1993 yılları arasında uzman olarak
çalıştığım proje sonucunda hazırladığım el kitabından (Büyük Sahrada yapılan işlerle ilgili
çalışma sonuçları Bölüm 4’te verilmiştir),
c) 1965-1987 yılları arasında Toprak Muhafaza ve Mera Islahı Tatbikat Grup
Müdürlüklerinin arazideki çalışmalarında kazandığım tecrübelerimden,
d) 1976-1977 yıllarında Fransa’nın Montpellier şehrindeki Akdeniz Yüksek Zirai Etütler
Merkezi (IAMM) deki uzmanlık eğitim konum olan Potansiyeli Az Olan Bölgelerin
Kalkındırılması uzmanlık eğitiminde elde ettiğim bilgilerden ve
e) Orta Asya, Afrika (Batı-Doğu-Kuzey) ve Akdeniz ülkelerindeki kırsal alanların veya
bölgelerin (köy) kalkındırılması çalışmaları, çöllerin ıslahı ile çölleşmeyle mücadele,
dağlık havzaların ıslahı ile sektöriyel bazdaki profesyonel çalışmalarımdan elde ettiğim
deneyimlerden yararlanılmıştır. Bu açıklamalar Şekil ve Fotoğraflar olarak Ek 1’de
verilmiştir.
Bu kitap ayrıca aşağıda belirtilen prensiplerin uygulanmasından elde edilen sonuçların özeti
niteliğindedir. Kurak bölgelerde ve çöllerde yapılacak çalışmalar Katılımcı (1), Entegre (2),
Sürdürülebilir (3) ve Çevre Koruyucu (4) olarak yöre halkınca kontrata dayalı olarak uygulanır,
dışarıdan ve projeden eğitim ve finansal olarak ta desteklenir. Projenin ortağı yerel köy-havza-bölge
kalkındırma komitesi olup merkezden devamlı gerçekleştirilen işler değerlendirilir ve yol gösterilir.
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1. KURAK BÖLGE İKLİMİ SINIFLANDIRMASI VE ÇÖLLERİN DOĞAL VE SOSYOEKONOMİK ÖZELLİKLERİ
1.1. İklim Sınıflandırılması
Değişik kriterlere göre iklim sınıflandırması aşağıda verilmiştir:
(i) Ortalama yıllık yağışa göre sınıflandırma


Çok/aşırı kurak-gerçek çöl (Sahra)

: yağış < 100 mm/yıl



Kurak/çöl (Saharo-Sahelian Bölge)

: yağış 100-200 mm/yıl



Yarı kurak/yarı çöl (Sahelian Bölge)

: yağış 200-400 mm/yıl

(ii) Kuraklık indisine (Dryness Ratio) göre sınıflandırma
Net Radyasyon
Cal
=
Yıllık Yağış x 59
cm2


Gerçek çöl

: >10




Aşırı otlatmadan dolayı çöl
Aşırı tarımdan dolayı çöl

: 7-10
: 2-7



Yarı çöl

: <2

(iii) Kuraklık katsayısına göre iklim karakteristiği
Prof. Dr. A. AYDENİZ’e göre:
Kuraklık Katsayısı

İklim Karakteri

2,5

Çöl

1,5 – 2,5

Çok Kurak

1,0 – 1,5

Kurakça

0,75 – 1,0

Nemlice

0,25 – 0,50

Nemli

0,25

Islak

1

Resim 1: Büyük Sahra Çölünden bir görünüm (Moritanya)

Resim 2: Karakum Çölü (Türkmenistan)
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(iv) Doğal gösterge bitkilerinin türlerine göre varlığı
Otsu bitki örtüsü

Ağaç-Ağaççık



Gerçek çöl < 100 mm/yıl

Panicum turgidum
Aristida pungens

Acacia tortilis sp.
Leptadenia pyrotechnica



Çöl 100 – 200 mm/yıl

Cenchrus biflorus

Acacia sp., Balanites aegyptiaca,
Haloxylon sp., Tamarix sp.



Yarı çöl 200 – 400 mm/yıl

Cenchrus biflorus
Euphorbia sp.

Acacia sp., Ziziphus sp.

1.2. Çöllerin Doğal ve Sosyoekonomik Şartları ve Özellikleri



Tarım, ancak bazı vahalarda çok küçük alanlarda yapılabilir.
İnsan ve hayvanların gıda ve su güvenlikleri yoktur.



Halk hayatiyetini sürdürmekten başka bir şey düşünmez, öncelikle kendisi ve sürüleri için gıda
ve su düşünür.





İklim şartları çok aşırıdır. Kumul istilası-fırtınası görülmektedir.
Ahali, geçimini geleneksel hayvancılıktan sağlar.
Alt yapı yok denilebilir. Bazı geleneksel su kaynakları ve sondajlar vardır.



Her türlü işe, eğer kendine yararlıysa katılırlar.



Yürütülecek ıslah çalışmaları gıda ve su güvenliğine dönük olursa, gıda programına çok az bir
ücret ilavesi sağlanarak katılım garanti altına alınabilir.



İş şartları çok zordur ve iş gücü çok kısıtlıdır. Toprak işleme ve sedde inşaatları makineli
yapılmalıdır.



Aşiret ve tarikatlar çok etkilidir.



Orman ve meraların sınırları belli değildir.




Yöre halkı misafirperver olup, mutlu insanlardır.
Km2’ye düşen nüfus 1-2 kişidir.



İdari kurumlar teknik kapasite ve mali imkân yönünden zayıf olmalarına rağmen birlikte
çalışmaktadırlar ve bu kurumların desteklenmesi gerekir.

Türkiye’de gerçek anlamda çöl tipine rastlanmaz. Yarı kurak iklim tipine uygun, uzun yıllar
ölçümlerin sonucu 300-400 mm/yıl gibi az yağış alan step ve antropojen step alanlarında beş ve on
yılda bir kritik kuraklıklar olmaktadır. Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde yapılan meteorolojik
ölçümlerin Dünya Meteoroloji Kuruluşunun yöntemleriyle değerlendirilmesi sonucu Urfa ilinde çok
kurak, Diyarbakır ilinde kurak, diğer illerde ise kurakça iklimin hüküm sürdüğü görülmektedir. Söz
konusu bölgede çölleşmenin ana nedeni ise aşırı otlatma olarak belirlenmiştir.
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2. ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELEDE PLANLAMA VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI
2.1. Planlama Çalışmaları
2.1.1. Ulusal ve Bölgesel Seviyede Yapılacak Çalışmalar
Planlama sürecinde doğal kaynaklar (orman, mera, tarım alanları ve su kaynakları) ile ilgili sorunların
ve çözüm önerilerinin belirlenmesi ve planlanması çalışmalarında ilgili tüm kurumlar ile birlikte diğer
paydaşların ve özellikle köylü ve göçer grupların temsilcilerinin sorumluluk alarak katılımları
sağlanmalıdır.
Projelerde orman, mera, tarım, hayvancılık ve su kaynakları arasında yatay-dikey entegrasyon
sağlanmalıdır. Ayrıca diğer kuruluşlar ile de koordinasyon sağlanmalı ve yerel malzeme, araç, gereç
ve teknolojiden yararlanarak köy, bölge ve havza yaşam alanındaki halkın işgücü potansiyelinden
azami düzeyde istifade edilmelidir. Öncelikle halkın zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak ve
sonuçları sürdürülebilir olacak projeler üretilmelidir.
Çöllerde göçerlerin tek geçim kaynakları olan sürülerin içme suyu ve gıda güvenliklerinin sağlanması,
projenin ana ve öncelikli amacı olmalıdır.
Çöllerde sürülerin su ihtiyacını karşılamak amacıyla açılmış su kuyuları etrafından develerin 7-8 gün,
keçilerin 3 gün, sığır ve koyunların 1-2 gün yürüyüş mesafesinde ayrılabildikleri ve bu nedenle su
kuyuları etrafındaki meraları tahrip ederek çölleştirdikleri ve kumul hareketlerine neden oldukları
görülmektedir.
Proje Hazırlama ve Uygulamada Merkezi Koordinasyon Çalışmaları
Proje hazırlanırken daima orman ve tarım teşkilatıyla çok yakın çalışılmalı, özellikle su işleri ve diğer
ilgili kurumlarla birlikte ön çalışmalar yapılarak aşağıdaki bilgiler toplanmalıdır:


Yeraltı sularının yerleri, tuzluluğu ile yeraltı suyunun bulunmadığı alanlar ile ilgili bilgilerin
su işleriyle ilgili kurumca sağlanması (Su temini bölge krokisi ile ilgili Cibuti örneği
Şekil 1’de verilmiştir).



Proje alanının nerelerinde sondaj ve su kuyuları bulunduğu ve debileri ile ilgili bilgilerin
toplanması.



Köy ve geçici konaklama ve yerleşim alanlarının yerlerinin belirlenmesi.



Su işlerinin programlarının yerleri ve inşa edilecek tesis tiplerinin belirlenmesi.

2.1.2. Köylüler ve Göçerler ile Birlikte Kararlaştırılacak İşler


Göçerlerden susuzluk nedeniyle sürülerin otlatılamadığı yani uğramadıkları mera ve
parkurların yerleri ve alanları belirlenir.



Susuzluk nedeniyle otlatılmayan meralarda ot biçme, balyalama ve üretilen otların ve dalların
köylere nakliyesinin yapılıp yapılamayacağı araştırılır.
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Şekil 1: Su kaynakları planlama krokisi (Cibuti örneği)
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Otlatılmayan merada otlatma hakkı olan aile veya aşiretin su kuyusu (sondaj) açıldığı
varsayılırsa bu alanda ne zaman, ne kadar süre, hangi cins ve sayıda hayvan otlatılabileceği ve
sürü sahibinin kaç kişi, kaç gün bu sudan yararlanabileceği hesaplanır. Bu alanda su ve tarıma
elverişli toprak varsa; buralar yaklaşık 20,0 ha büyüklüğündeki bir alanda “Hayvancılığı
Geliştirme Ünitesi” inşa edilip edilmeyeceği (Moritanya’daki Taguillaletta Köyünde
Hayvancılığı Destek Ünitesi şeması Şekil 2’de verilmiştir) araştırılır.



Eğer yeraltı suyu yoksa yüzeysel akışa geçen yağmur sularının toplanıp tarım, ormancılık ve
meracılıkta yararlanılması için sedde inşaatı ile tarıma açılabilecek verimsiz arazilerin Sudan
otu, darı, börülce, karpuz vb. ürünlerin üretimine açılıp açılmayacağı tespit edilir.



İçme suyu için sarnıç inşaatı yapılıp yapılmayacağı araştırılır. Sarnıç ve diğer tesislerin yerleri
göçerlerle birlikte belirlenir. Tüm konuların büroda ve arazide ilgili aile ve aşiret
sorumlularıyla birlikte incelenerek işlerin programlanması yapılır.



Eğer sondajı proje yaptıracaksa özel jeoloji firmalarından yeraltı suyu bulunduğuna dair bir
rapor alınır.



İlgi diğer tesislerin planlanması yapılır (bu tesislere örnek olarak Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Moritanya’da Taguillaletta köyü
yöresinde inşa edilen “Hayvancılığı Geliştirme Ünitesi” altyapı inşaatları ile ilgili fotoğraflar
aşağıda verilmiştir). Bu ünitelerde aşağıdaki tesisler yapılmaktadır:
o

Sondaj-yerden 10 m yüksekte 20-30 m3 su deposu ile deve ve keçiler için ayrı iki sıvat
ve çeşme inşaatı,

o

Hayvan yemi üretimi ve kumul tespitine yönelik ağaçlandırma (10,0 ha),

o

2,0 ha damlamalı ve 2,0 ha geleneksel sebze bahçesi tesisi,

o

Mevcut ağaçların budanarak gölgelik olarak yararlanma imkânlarının geliştirilmesi,

o

Meyve ağaçları dikimi, ürün deposu tesisi.
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Şekil 2: Moritanya’da TİKA tarafından Taguillaletta köyünde uygulanan proje çerçevesinde tesis edilen hayvancılığı destek ünitesi
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Resim 3: Moritanya Taguilaletta köyünde TİKA desteği ile Tarım ve Hayvancılık Kalkınma Projesi saha
çalışmaları

Resim 4: Derin kuyu açma çalışmaları (75 m derinlikten 15 m3/saat su çıkarıldı)
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Resim 5: Hayvan yalağı yapımı (8 x 1 m)

2.2. Çölleşmeyle Mücadelede Önleyici Tedbirler
2.2.1. Çöl ve Steplerde Özellikle Kuyu/Sondaj ve Sıvat Yerlerinin Seçimi ile İlgili Eğitim ve
Bilgilendirme Çalışmaları
Su işleri kurumu yetkilileri ile köylülere sondaj ve kuyu yerlerinin seçimi konusunda eğitim verilir.
Kuyuların, kum tepelerinin (Barkan) köye doğru geliş yönü ile köy arasına yerleştirilmemesi ve hâkim
rüzgâr istikametinin köyü geçtikten sonraki kalan araziye yerleştirilmesi konusu önemlidir. Aksi
takdirde bitki örtüsü su içmeye gelen sürülerin aşırı otlaması sonucu tahrip olacak ve köye doğru
ilerleyen kum tepeleri harekete geçerek sondaj veya kuyudan yararlanan köyün istilasına neden
olacaktır. Bu şekilde bir yanlış yerleştirme olduğu durumda sondajdaki sıvatlar boru hatlarıyla köyün
öbür tarafına akıtılarak sondaj civarı hayvan yemine ve kumul tespitine dönük ağaçlandırılmalıdır.
Moritanya’da bir köy yöresinde sondaj yeri seçimi ile ilgili şema Şekil 3’te gösterilmiştir.
Kum tepesinin istila yönü hâkim rüzgâr istikametindedir ve bu da kum tepesinin dik yamacının
istikametidir. Rüzgâr devamlı kumları tepeye yuvarlayıp yığarak tepenin ön yüzünün dikleşmesine
sebep olmaktadır. Kum tepeleri bölgeye yakın alanlardaki doğal materyallerle (dal-çalı) çalıların
boyuna göre 8x8 m veya 10x10m karelaj şeklinde fiziki olarak durdurulur. Sıra kenarlarına; Prosopis
juliflora, Leptadenia pyrotechnica, Panicum turgidum v.b. türlerin fidanları dikilir. Bunun için köyde
su olan bir yerde veya palmiyeliklerde birçok aileye öncelikle civardan tohum toplanması ve fidan
yetiştirilmesi eğitimleri verilmelidir.
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Şekil 3: Moritanya’da köy sahasında sondaj yerlerinin belirlenmesi
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2.2.2. Göçerlerin Yerleştirilmelerinde Dikkat Edilecek Konular
Göçerlerin genelde uygun buldukları ve akrabalarının olduğu taban arazilere ve rüzgârın kumu
süpürdüğü arazilere yerleşmelerinden kaynaklanan hatalardan dolayı yerleşim yerleri ve evleri kumul
istilasına ve zararlarına uğramaktadır.
Buna neden olmamak için, taban araziye yerleşmeden önce yani ev-ahır-binaların hâkim rüzgâr
istikameti yönünde bir duvar gibi değil de şaşırtmalı DAMA şeklinde yerleşme yapılması rüzgârın
zaten süpürme alanında olan ev civarlarından kolayca akması ve eserken kumları süpürmesi
sağlanmalıdır. Bunun için köy sorumlularının orman idaresi veya diğer ilgili kurumlar tarafından
eğitimi ve yönlendirilmesi çalışmaları uygulamalı olarak, köyün terk edilmesini önleyici eğitim ve
yönlendirme yapılmalıdır. Buna örnek Şekil 4’te verilmiştir.
2.3. Çölleşme ile Mücadelede Yapılacak Çalışmalar
2.3.1. Kurak Bölgelerde Arazide Etüt ve İnceleme İçin Yapılacak İşler
Genelde kurak mıntıka (çöllerde), dağlık havza, köy ve bölge kalkındırması çalışmaları/kırsal
kalkındırma çalışmaları çerçevesinde aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilir.
Proje alanının doğal kaynakları (orman, mera, toprak ve su kaynakları) ile insan kaynaklarının; yerleri
ve miktarıyla birlikte sınırları (1), mevcut durumları (2), şimdiki verimleri (3), geliştirilmesi için
yapılacak işler (4) ve tahmini ürün miktarları (5) belirlenir. Geliştirilmek için yapılacak çalışmaların
karşılaşacağı güçlükler (6) ve güçlüklerin çözüm yolları (7) ilgili köy-bölge halkı ve ilgili kurumlarla
birlikte değerlendirilir.
2.3.2. Çölleşmeyle Mücadelede Yer Alan Uygulama Konuları
2.3.2.1. Acil Tedbirler


Köy, yol, doğal gaz boru hatları, sınai tesislerin kumul istilasından ve sellerden korunması,



Çöllerde içme suyu ve gıda güvenliğinin öncelikle insan ve sürüler için sağlanması çalışmaları
gibi köylerde hayat şartlarını kolaylaştırıcı çalışmalar.

2.3.2.2. Önleyici Çalışmalar


Köylerdeki hayatı kolaylaştırıcı, organize olmalarını sağlayıcı (el sanatları, pazarlama) ve
sağlıkla ilgili çalışmalar.

2.3.2.3. Ormancılık Çalışmaları


Bozuk ve seyrek ormanların zenginleştirilmesi, ıslahı, ağaçlandırma vb.,



Tohum üretimi-fidan yetiştirme,



Yem üretimine dönük ağaçlandırma ve ormanda hayvan yemi üretiminin artırılması,



Rüzgâr perdeleri, koruyucu orman setleri, canlı çitler,



Köy korulukları, şehir ağaçlandırmaları ile yol boyu ağaçlandırmalar.
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Şekil 4: Göçerlerin yanlış ve doğru yerleşim şekilleri (Moritanya-Brakna bölgesi)
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2.3.2.4. Meracılık Çalışmaları





Seyrek meraların zenginleştirilmesi ile meralarda kurak mevsimde yeşil kalarak otlatma
süresini uzatan silvo-pastoral ekim ve dikimler,
Rotasyon,
Ot biçme, balyalama ve köylere nakli ile silaj yapılması,
Hayvancılığı geliştirme, barınak inşaatı (kumlu çöllerde).

2.3.2.5. Yağmur Suyu Hasadı ve Tarım, Orman ve Meracılıkta Yararlanılması






Sedde ve seki inşaatlarıyla tarıma uygun potansiyel alanları tarıma açmak,
Tarımın mekanizasyonu ve entansif uygulama (sulama, yağmurlama sulama, sürme),
Meyvecilik ve sebze bahçeleri tesisleri, yeni ürünlerin denenmesi,
Meyvelerin aşılanması (Örneğin Ziziphus mauritiana (Hünnap)),
Tarımsal ürünlerin saklanması, işlenmesi ve pazarlanması.

Yapılacak işlerin köyün yaşam alanı içerisinde köy kalkındırma komitesiyle (KKK) birlikte nerede,
hangi tip katılımcılarla, kim tarafından ve hangi mevsimde yapılacağı belirlenir ve buna göre
uygulamalar için kontrat yapılır ve mülki idarenin onayına sunulur.
Kontrat hazırlanmadan önce ülkelerdeki Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) temsilciliği
ziyaret edilerek iş karşılığı gıda konusu görüşülür ve gıda kontenjanı sağlanır.
Yapılacak işler KKK temsilcileriyle birlikte önce örnek çalışma şeklinde projece gerçekleştirilir.
Köylüler hangi işin nasıl zahmetli olduğunu ve yapım zamanını ölçer ve böylece kontrata göre iş
organize edilir. Tesislerin teknik yönden sağlam olması için ilk yıl sık sık kontroller yapılır ve yanlış
uygulamalar ve noksanlıklar yerinde düzeltilir. Tüm işlerin birim fiyatları malzeme ve işçilik olarak
kaydedilir. Köylülerin katılım oranları her yıl yükseltilir ve böylece köylüler işin teknolojisi açısından
bağımsız hale gelirler.

Resim 6: Moritanya’da halkın çölleşme ile mücadele projesi çalışmalarına katılımı
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3. ORTA ASYA ÜLKELERİNDE ÇÖLLERİN VE YARI KURAK STEP KUMULLARIN
ÜRETİME SOKULARAK ÇÖLLEŞMENİN ÖNLENMESİ
Bilindiği üzere Dünya’nın %36,3’ü çöllerle kaplıdır. Afrika’nın %55’i, Asya’nın %34’ü, Güney
Amerika’nın %20’si çöllerle kaplıdır. 48,3 milyon km2 tutan bu alanın 9,1 milyon km2’si antropojen
çöl niteliğindedir. Yani yanlış ve aşırı arazi kullanımı sonunda çölleşmiştir. Bu çöl alanlarında 400
milyon kişi yani Dünya nüfusunun %12,8’i yaşamaktadır.
Çöllerle ilgili olarak UNEP’in “Çölleşmenin Kontrolü” projesi içerisinde yer alan “Kumulların Tespiti
ve Çöllerin Üretime Sokulması” konularıyla ilgili kurslar düzenlenmiş ve bu kurslar o dönemki adıyla
Sovyetler Birliği’nde “Sovyetler Birliği İlim ve Teknoloji Komitesi” ile Türkmenistan İlimler
Akademisi Çöller Enstitüsü’nce beraber yürütülmüştür.
1982 yılında, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü’nce görevlendirilerek adı geçen
kursa katılmak suretiyle elde edilen teorik ve uygulama alanındaki bilgiler bu yazı çerçevesinde
verilmeye çalışılmıştır.
3.1. Orta Asya Ülkelerinde Çöl Durumu ve Kumul Tespitinin Amacı
Kazakistan, Tacikistan ve Azerbaycan’ın %10’u, Türkmenistan ve Özbekistan’ın %50-80’i çöldür. Bu
çöl alanlarının oluşma nedenlerinin başında ormanların ve meraların tahribi ile yanlış arazi kullanımı
sonucu erozyonun başlaması gelmektedir.
Orta Asya’daki ülkelerden Türkmenistan ve Özbekistan Cumhuriyetlerinde kumulların tespiti
çalışmalarında,
a) Alt yapı tesislerini korumak (kara ve demir yollarını, gaz pompaj istasyonlarını ve boru
hatlarını, elektrifikasyon tesislerini, şehir, kasaba ve köyleri) ve
b) Çöl arazisini tarımsal üretime sokmak amaçlanmıştır.
Bunun için öncelikle ürün alınabilecek yerlerden başlanarak sırası ile az ürün alınabilecek ve hiç ürün
alınamayacak çöl arazilerinde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
3.2. Karakum ve Kızılkum Çöllerinde Kumulların Tespitinde Uygulanan Teknikler
3.2.1. Karakum ve Kızılkum Çöllerinde Genel Topoğrafik Durum ve Yağış
Tarihi devirlerde Orta Asya’da Amuderya Nehri, Hazar Denizi’ne dökülmekte iken bir iç deniz
mevcuttu. Bilahare Amuderya nehrinin yatak değiştirmesi sonucu Aral Gölü’ne dökülmeye başlaması
bu iç denizin küçülmesine ve kurumasına neden olmuştur. Bu iç denizin yerini bugün Karakum çölü
almıştır. Orta Asya çöllerinde topoğrafik bakımdan az çok birbirinden farklılıklar arz eden üç tür arazi
şekli görülmektedir. Bunlar,

14

a) 10 m yüksekliğe ulaşabilen ve genellikle üzerinde çok az vejetasyon bulunan ve barkan
denilen hareketli kum tepeleri,
b) Yağmur sularının biriktiği, yağışlı mevsimlerde göl şeklini alan ve sıcak mevsimde
buharlaşma sonucunda yüzeyinde beyaz renkli tuzlar bulunan ve takir tabir edilen düzlükler,
c) Bu düzlükler ile kum tepeleri (barkanlar) arasında hafif eğimli ve üzerinde çok az bitki
bulunan arazilerdir.
Çöl toprakları genellikle %96-98 arasında kuvars ihtiva eder. Takir denilen düzlüklerdeki toprakların
üst tabakasında az miktarda kil ve tuz vardır. Yeraltı suları ile taban suları tuzludur. Bu nedenle çöl
arazisinin ıslahına başlamadan önce toprak, taban suyu, vejetasyon, iklim faktörleri ve özellikle rüzgâr
şiddeti ve hakim rüzgâr yönlerinin titizlikle incelenmesi gerekmektedir.
Bu iki çölde yıllık yağış 50-150 mm arasında değişir, bazı yıllar hiç yağış düşmediği görülmektedir.
3.2.2. Kumulların Durdurulması Tedbirleri
Kumulların zararsız ve verimli hale getirilmesi, kumulların mihaniki olarak durdurulması ve
ağaçlandırma olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmektedir.
3.2.2.1. Kumulların Fiziki Tedbirlerle Durdurulması
Kumulların tespiti dört şekilde gerçekleştirilmektedir. Bunlar sırasıyla aşağıda verilmiştir.
3.2.2.1.1. Mevcut Doğal Malzemeden Yapılan Perdeler
O yörede bulunan kamış, kargı, dal, tahta gibi doğal malzemeler kullanılmak suretiyle 50 cm
yüksekliğinde perde yapılmaktadır. Perdelerin 10-15 cm kısmı kumda el ile veya kürekle açılan
arklara konup sıkıştırılmakta veya uzun kamışlar, eşit aralıklarla kum üzerine yatırılarak tespit
edilmektedir. Kamış perdeler, rüzgâr hızına ve arazi eğimine göre Tablo 1’de verilen bilgiler ışığında
kurulmaktadır.
Perde teşkilinde, hâkim rüzgâr istikametleri yerden 2 m yükseklikte 6 m/sn.den yüksek rüzgâr hızı
esas alınarak bulunmaktadır. Yağışın 0,5 mm’den az olduğu zamanlarda 6 m/sn.den yüksek rüzgâr hızı
mineral topraklan harekete geçirdiğinden bu hız esas alınmaktadır.
Rüzgâr hızı 6 m/sn.ye ulaşınca ziraat arazilerinde toprak taşınması olabilir. Rüzgâr hızı 2 m/sn. ise toz
ve ince kum tanelerinin çapı 0,01-0,1 mm olduğunda taşınma hareketi başlar. Perdeler genel olarak
hâkim rüzgâr istikametine dik tesis edilirler. Eğer şiddetli rüzgâr çeşitli yönlerden esiyorsa, 4x2 veya
4x4, 2x2 m ebadındaki dikdörtgen veya kare kenarlarına perde inşa edilir.
Yerli malzemeler ile yapılan perdeler 4-5 yıl fonksiyonunu devam ettirirler. Bu nedenle perde
yapımından hemen sonra ağaçlandırmaya geçilmektedir.
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Tablo 1: Rüzgâr hızı ve arazi meyline göre rüzgâr perdelerinde uygulanacak mesafeler
Rüzgâr Hızı:
3 Bofor derecesi 11,1 km/saat
4 Bofor derecesi 30,0 km/saat
Perde Şekli

Rüzgâr hızı 6,0 m/sn. ulaşınca topraklar

Arazi meyline göre perdelere
verilen aralıklar (M)
%5

%10

%15

taşınır. Rüzgâr hızı 2 m/sn. ulaşınca
topraktaki toz ve ince kumlarda hareket
başlar
Yere dik olarak tesis edilen

Rüzgâr hızı < 17-18 m/sn.

4,2

3,0

2,1

perdeler

Rüzgâr hızı > 18 m/sn.

3,3

2,1

1,2

Yere yatırılıp tespit edilen

Rüzgâr hızı < 17-18 m/sn.

4

3

2

perdeler

Rüzgâr hızı > 18 m/sn.

3

2

1

Resim 7: Kumul tespiti için sazlardan rüzgar kıran karelaj perdeler tesisi (Türkmenistan)
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Resim 8: Hareketli kumulların fiziki tespiti için kamış demetlerin kullanımı (Türkmenistan-Karakum çölü)

3.2.2.1.2. Petro-şimik Maddelerle Kumul Tespiti
(i) Petrol Atıklarından Elde Edilen Maddelerle Tespit Çalışmaları
Petrol artıklarının damıtılmasından elde edilen çeşitli maddeler ve emülsiyonların, kumul sahaları
üzerine pülverizesi veya kumun içine 10 cm derinliğinde hat şeklinde enjektesi suretiyle kumul tespit
edilmektedir.
Kimyasal maddeler tam alana pülverize edilmemekte, arazinin topoğrafik yapısına göre barkan denilen
kum tepelerinin 2/3 yüzeyi, bunun dışındaki arazinin ise 1/2 yüzeyi bu maddelerle kaplanmaktadır.
Kimyasal maddelerin enjeksiyonu veya pülverizasyonu sonunda maddenin cinsine göre kum hareketi
1-5 yıl arasında durmaktadır. Bu nedenle sonbaharda ve kışın kimyasal maddelerin pülverizesi ile
tespit edilen kumullarda bir yıl sonra mutlak ağaçlandırmaya geçilmelidir. Pülvarize edilen bu
kimyasal maddeler kumun üzerini ince bir tabaka şeklinde kapatarak buharlaşmayı önlemekte, otsu ve
odunsu bitkilere de olumsuz bir etkide bulunmamaktadır.
Kumul tespiti amacıyla kullanılan maddeler ve kullanış şekilleri aşağıda verilmiştir.
(ii) Kağıt Fabrikaları Artıklarının Kumun Yüzeyine Pülvarizasyonu
Hemi-selüloz, viskoz, lignin, agra gibi maddeler özellikle Özbekistan’da Orta Asya’dan Moskova’ya
doğal gaz taşıyan boru hattının korunmasında kullanılmaktadır. Fabrika artığı maddeleri kumun
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üzerine serpmekteki amaç, boru hattının üzerindeki kumların rüzgârla taşınmasını önleyerek hattın
üzerinin açılması neticesinde boruların fazla ısınmayla bükülmesi ve çalışamaz hale gelmesine mani
olmak, boru hattının gölgelenmesi ile gazın daha fazla ısınmasını engellemek ve fazla miktarda gazın
hattan taşınmasını temin etmektir. Çünkü boru hattı direkt güneş ışınlarına maruz kalınca ısı nedeniyle
hattın üzerindeki kum taşınmasa bile gaz basıncı artmakta ve daha az miktarda gaz taşınabilmektedir.
Bu yüzden boru hattının taşıma kapasitesi %40 düşmektedir. Bunun önlenmesi için boru hattının
üzerine gelen kısmın iki tarafına 3 m genişliğindeki bir alana selüloz fabrikalarının artıkları pülvarize
edilmekte ve hemen ağaçlandırmaya gidilmektedir. Ağaçlandırmada fidanlar Solsola Poheskana tüplü
veya çelik halinde dikilmektedir. Bu artıkların toksik etkisi bulunmamaktadır.
(iii) Pamuk Yağı Çıkaran Fabrika Artıkları
Gaz boru hattının korunmasında, bu artıklar, selüloz fabrikası artıkları ile aynı usulle kullanılmakta ve
bu sayede çevre kirlenmesi önlenmektedir. Artıkların toksik zararı yoktur.
(iv) Transformatör Yağlarının Kullanılması
Kullanılmış transformatör ve diğer fabrika artık yağları aynı teknikle çölde bulunan enerji taşıyan
direklerin dibine 4-6 m çaplı ve kare şeklinde pülverize edilmektedir.
(v) Bitum + Mazot
1/1 oranında bitum ve mazot karıştırılarak kullanılmakta ve iyi sonuç vermektedir. Ayrıca 1/1
oranında bitum ve su karışımı da kullanılmakta bu karışımdan hektara 20 ton serpilmektedir. Yalnız
bitum emulsesi

Amerika’da

hektara

11 ton olarak kullanılmakta,

başka

ülkelerde

ise

kullanılmamaktadır.
(vi) Petrol Ürünleri
Petrol ürünleri çeşitli karışımlar halinde kullanılmaktadır. Bu karışımların oranı ve bileşimi aşağıda
verilmiş bulunmaktadır.
1 - Neft
Mazot
2 - Neft
Mazot

: %50-70

3 - Neft

: %30-50

Bitum

: %60-70

4 - Neft

: %40-30

: %80-90
: %10-20
: %90

Mazot

: %8

Bitum

: %2

Yukarıda verilen bu karışımlar dışında başka maddelerden oluşan karışımlar da kumul tespitinde
kullanılmaktadır.
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3.2.2.1.3. Suyun Damıtılmasından Elde Edilen Maddeler
Halen araştırma halinde olup laboratuvarda bu maddelerin araştırılması yapılmaktadır.
3.2.2.1.4. Kuma Kil Enjeksiyonu
Bu metot halen kullanılmamakla birlikte, kumul arazilerinin zirai üretime sokulmasında buna benzer
yöntemlerden geniş ölçüde yararlanılmaktadır.
3.2.2.1.5. Kumul Yüzeylerinin Betonla ve Taşla Kaplanması
Korunacak tesis çok önemli ise bu tip çalışmalar yapılmaktadır.
3.2.2.2. Biyolojik Tedbirler (Ağaçlandırma)
Kumullar geçici olarak önce en uygun metotla tespit edildikten sonra bu kumulların devamlı tespitine
geçilir. Devamlı tespitte kumun özelliklerine, arazinin topografyasına uygun olarak Haloxylon
persicum, Haloxylon affilum, Calligonum turkistanica, vb. ağaç ve ağaççık türleri tohum, fidan ve
çelik olarak perdelerin kenarlarına, kimyasal madde pülvarize edilen arazilerde ise bantların
kenarlarına makine veya elle dikilmekte veya ekilmektedir. Hektara, dikilen çelik veya fidan adedi
2500 ile 4000 arasında değişmektedir. Ağaçlandırmalarda; Haloxylon tohum ve fidan, Calligonum ise
fidan ve çelik olarak ekilmekte veya dikilmektedir. Çelikler bir yaşlı dallardan 40-45 cm uzunluğunda
ve 5 cm kalınlığında kesilmekte ve 35 cm kuma sokularak 5-10 cm kumun üzerine bırakılmaktadır.
Fidanlar, fidanlıklarda 1 yaşlı çıplak ve tüplü olarak yetiştirilmektedir.
Ayrıca otlandırmaya gidilmemekte, otlar sahaya tabii olarak kendiliğinden gelmektedir. Kum akasyası
ve ılgın kendiliğinden araziye gelebilmektedir. Ağaçlandırma alanlarına 5 veya 8 yıl hayvan
sokulmamakta bilahare mera olarak bu alanlar otlatmaya açılmakta, hayvanlar bu ağaçların
yapraklarını iştahla yemektedir. Gaz boru hatlarının olduğu sahalara hayvan sokulmamakta, buradaki
ağaçlardan rasyonel şekilde yaprak faydalanmasına müsaade edilmektedir. Bu ağaçlar normal
ömürlerini 30 yılda tamamlamakta, idare müddeti sonunda ağaçların baltalık şeklinde yenilenmesi
yapılmakta ve sahaya 5 yıl hayvan sokulmamaktadır. Elde edilen odunlar yakacak olarak veya kömür
üretiminde kullanılmaktadır.
Çöllerde saha korunmaya alındığı takdirde ağaçlar 200 yıllık bir süksesyon sonunda kumulu tespit
edebilmektedir. Çölleşmenin kontrolü ve çöllerin üretime sokulması açısından; arazilerin titizlikle
korunması, milli park şeklinde kullanılması ile otlatmanın kontrollü yaptırılması mutlak
gerekmektedir.
3.3. Çöl Arazilerinin Zirai Üretime Sokulması
Karakum ve Kızılkum çöllerinde arazinin değerlendirilmesi arazide yapılan toprak-su ve sulama suyu
etütleri sonuçlarına göre yapılmaktadır. Değerlendirmede; öncelikle Takir denilen düz araziler ile
taban suyu yakın veya sulamaya müsait düz ve düze yakın araziler zirai üretim için ayrılmakta bunun
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haricinde kalan arazilerde kumulların stabilizasyonu ve mera elde etmek amacı için ağaçlandırma
yapılmaktadır. Çöllerin zirai üretime sokulmasında öncelik, yerleşim yerlerine yakın düz arazilere
verilmektedir. Bu araziler çekirdek kabul edilip etrafı ağaçlandırılmaktadır. Çöl arazilerinin zirai
üretime sokulmasında çalışmaların esası; kum taneleri arasında mevcut olmayan bağlayıcı ve bitkileri
besleyici maddeleri kum arazisine vererek, çöllerdeki bitki yetiştirme imkânlarını yaratmaktır. Bu da
kum arazilerinin sulanması, kum arazilerine organik ve inorganik madde ile kil ilavesi yoluyla
gerçekleştirilen çalışmalar şeklinde özetlenebilir.
3.3.1. “Takir Alanlarının” Zirai Üretime Sokulması
Takir arazilerini sulama imkânı olmayan, taban suyu 8-7 m derinde olan düzlükler olarak
tanımlayabiliriz. Bu düzlüklere Orta Asya’da Takir denilmektedir. Takir arazileri Pistacia (fıstık)
ağaçlandırması ile zirai üretime sokulmaktadır. Uygulanan ağaçlandırma metodu şöyledir:
Önce arazi sürülerek suyu geçirgen hale getirilir. Bilahare 25 m aralıklarla birbirlerine paralel 60 cm
derinliğinde “V” şeklinde kanallar makina ile açılır ve bu kanalın dibine fidan dikimi için 25- 30 cm
derinliğinde ikinci bir çukur açılır. Açılan bu çukurlara çiftlik gübresi ile toprak karışımı ilave edilerek
çukurlara 2-2,5 m aralıklarla Pistacia (Fıstık) fidanı dikilir. Üç yıl sonra bu “V” şeklindeki kanalın
bitişiğine tekrar 25 cm derinlikte ikinci bir kanal açılır. Bu kanalları açmaktaki amaç arazide fidanların
kullanacakları suları toplayacak cepler meydana getirmektir. “V” tipi kanallara Elaeagnus angustifolia
(kuş iğdesi) dikilecek ise gübre ve toprak ilavesine lüzum yoktur. Bilahare bu sıralar arasında kavunkarpuz-üzüm yetiştirilir. Böyle arazilerde tabandaki tuzları yüzeye çıkardığı için Tamarix dikilmez.
Fıstıklar 9 yaşında ürün vermeğe başlar.
3.3.2. Sulanabilen Düz Arazilerin Zirai Üretime Sokulması
Önce; toprak ve su analizleri yapılarak sulama suyundaki tuz oranına göre yetiştirilecek bitkiler tespit
edilir. Bu tip araziler sulanabilme imkânı olan düz veya düze yakın kumul arazileridir. Sulama suları
kanallarla (imkân varsa borularla) getirilir. Arazilerin zirai üretime sokulmasında; önce arazi sürülür
ve tesviye edilir ve toprağa çiftlik gübresi ve mineral gübre verilir. İlk yıl çavdar veya arpa ile beraber
yonca ekilir ve yağmurlama yöntemi ile devamlı sulanır. Her yıl yonca 2-3 defa biçilir ve 3 yıl sonra
arazi tekrar sürülerek pamuk ve müteakip yıl Sudan otu veya mısır ekilir. Sudan otu ve pamuk
ekiminde tekrar gübre verilmektedir. Bağ tesis edilecek araziler önce düzlenir, toprağa organik madde
veya çiftlik gübresi verildikten sonra, sıralar halinde uzun ömürlü, hastalıklara dayanıklı bol mahsul
veren selekte edilmiş bağ çubukları dikilerek, damlama sulama ile sulanır. Sıra araları 3 yıl sürülür.
Hafif meyilli arazilerde damlama yöntemi ile sulama yapmak şartı ile meyve ağaçları dikilmektedir.
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Şekil 5: Türkmenistan’da takirlere Antep fıstığı plantasyonu ve arada ziraat uygulaması şeması
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Resim 9: Karakum çölünde Takir alanları (Türkmenistan)

Resim 10: Takir alanlarında Pistacia ağaçlamaları (Karakum-Türkmenistan)

22

Sediment taşıyan nehirlerle direk ilişkili kum arazilerinde, önce bu kum arazileri düzlenmekte ve arazi
5-10 ha büyüklüğünde parsellere ayrılmakta ve parsellerin etrafına drenaj kanalları açılmakta ve drenaj
kanallarında çıkan kumlarla arazinin etrafı 2 m yüksekliğinde çevrilerek tavalar yapılmaktadır.
Bilahare toprak olan yerlerden arazinin yüzüne 5 cm kalınlığında toprak taşınarak serpilmekte ve bu
tavalara sediment taşıyan Amuderya’nın suyu salınarak suda bulunan sediment maddelerinin tavalarda
çöktürülmesi sağlanmaktadır. Bilahare su boşaltıldıktan ve tavaların toprakları tahlil edilerek gerekli
görülen gübreler verilmekte ve pirinç üretimi için tavalar sürülmekte ve kullanılmaktadır. İlk üç yıl
fazla

randıman

alınmamakla

birlikte

üç

yıldan

sonra

normal

randıman

alınmaktadır.

Pirinç+yonca+buğday münavebeleri esas alınmaktadır. Açılan bu sulama ve drenaj kanalları
kenarlarına dut, iğde ve kavak dikimi yapılmaktadır. Dut dikimi ipek böcekçiliğine dönüktür. Ayrıca,
yalnız dutluk tesisine ayrılan araziler de vardır. Dutluk tesislerinde sıralar arasına 8-10 m aralık
verilmekte ve ara kültür olarak pamuk ekilmektedir.
3.4. Eski Sovyetler Birliği Ülkelerinde Yarı Kurak Kumullu Steplerin Değerlendirilmesi
Eski Sovyetler Birliği ülkelerinde, yarı kurak bölgeler ve bu bölgedeki kumullar çok geniş alanları
kapsamakta olup bu tür arazilerin değerlendirilmesi için uzun yıllardan beri çalışılmaktadır.
Steplerde aşırı otlatma sonucunda rüzgâr erozyonu nedeni ile çölleşme olmuş ve steplerin büyük bir
kısmı kullanılamaz, yaşanamaz hale gelmiştir. Ayrıca Dinyepter, Volga ve Terek ırmaklarının
getirdiği kumlar tarihi çağlar boyunca verimli topraklar üzerine yığılarak Ukrayna ve Kazakistan’daki
yarı kurak kumulları oluşturmuştur.
Eski Sovyetler Birliği ülkelerinde, step arazilerinin düz ve rüzgârın şiddetli oluşu bu arazilerin planlı
ve rasyonel kullanılmasını zaruri kılmıştır. Bu arazilerin rüzgâr erozyonuna karşı korunması ile
değerlendirme çalışmaları 1925 yılından beri yürütülmektedir.
Yarı kurak step bölgeleri, yıllık yağışın 200-350 mm, topraktaki kuvars miktarının %70-98, kum
tabakası kalınlığının 6-10 m, taban suyu derinliğinin 2-12 m olması özelliklerini taşımaktadır. Bölgede
çok şiddetli rüzgâr esmekte ve rüzgâr kesecek, kıracak hiçbir mani bulunmamaktadır. Bugüne kadar
yapılan çalışmalarda takip edilen yönteme göre, önce rüzgâr hızını kıran ve rüzgârın tesirini ortadan
kaldıran rüzgâr perdeleri tesis edilmiştir. Perdelerin tesisinden sonra yarı kurak bölgelerdeki kumul
arazilerinin değerlendirilmesinde yıllık yağış miktarı, kökün inebileceği toprak derinliği, taban suyu ve
sulama suyunun tuzluluğu dikkate alınarak arazinin yüzde kaçının orman, ziraat, bağ-bahçe ve rüzgâr
perdesi tesisine tahsis edileceği ve hangi tip bitki, ağaç veya ağaççıkların yetiştirileceği tespit
edilmektedir. Yıllık yağışın 350 mm’den fazla olduğu yerlerde orman kurma çalışmaları başlamakta,
yıllık yağış 350 mm’den düşük olan kumul arazilerinin %70-80’inin mera olarak değerlendirilmesi ile
bu arazilerde ancak rüzgâr perdesi tesis etmek amacı ile ağaçlandırma yapılması öngörülmektedir.
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Mera ıslah çalışmaları 100 mm yıllık yağışı olan bölgelerde başlamakta, yıllık yağış 350 mm’yi
geçince meraya ayrılan arazi yüzdesi azalmakta, ormana ve ziraata tahsis edilen arazi miktarı ise
artmaktadır. Kökün yayılabileceği toprak derinliğine göre arazi kullanımı Tablo 2’de, bitkilerin ve
ağaçların tuza dayanabilme kabiliyetleri de Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 2: Kökün inebildiği (fizyolojik) toprak derinliğine göre arazi kullanma faaliyetleri
Kökün İnebildiği Derinlik (m)

Arazi Kullanımı

<1

Orman olamaz.

1-2

Ağaççık, çalı, fakir kumlarda Ulmus sp.

2-4

Orman olur. P. silvestris, Bonitet 3-4.

>4

Orman olur.

Tablo 3: Topraktaki tuzluluğa göre ağaçların yetişebilme imkânları
En Fazla Dayanıklı Türler
Tamarix

%1,5

Calliganum

%0,7

Solsola

%0,7

Haloxylon

%0,7

Ulmus

0,006

Quercus

0,005

Populus

0,0027

3.4.1. Yarı Kurak Steplerdeki Kumul Alanlarında Rüzgâr Perdesi Tesisi
Rüzgâr erozyonuna ve tesirine karşı tesis edilen perdeler; hâkim rüzgâr istikametine dik, geçirgen
olmayan, yarı geçirgen ve geçirgen olmak üzere üç tipte 2-12 sıralı olarak tesis edilirler. Geçirgen
olmayan perdeler daha ziyade parsel kenarlarına yerleştirilirler. Perdelerin tesir alanı perde boyunun
15-20 mislidir. Perde tesisinde kullanılacak ağaç türleri toprak tuzluluğuna göre seçilir. Ukrayna ve
Kazakistan’da 60 çeşit ağaçtan en iyi neticeyi Robinia pseudoacacia, Ulmus pumila, Quercus sp.,
Elaeagnus angustifolia vermiştir. Daha tuzlu topraklarda perde teşkilinde Haloxylon, Calligonum ve
Solsola türleri kullanılır. Bu perdelerin boyunun 5 m olacağı ve 9 m aralıklarla tesis edilebileceği ve
iki perde arasına Sudan otu ekilebileceği tespit edilmiştir. Yıllık yağış miktarı arttıkça perde teşkilinde
kullanılabilecek ağaç çeşitleri artmaktadır. 350 mm den sonra P. nigra, P. Silvestris, Fraxinus, Acer
türleri kullanılmaktadır. Ayrıca taban suyuna bağlı olarak perde tesisinde kavak türleri
kullanılmaktadır. Drenaj ve sulama kanalları boyunca, karayolları ve parsel arası yolları boyunca
iklime göre kıymet ağaçlan dikilmektedir. Rüzgâr perdelerinin tarımsal üretime müspet katkısı
araştırmalarla tespit edilmiş olup Tablo 4’te verilmiştir.
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Tablo 4: Koruyucu orman şeritleri ve rüzgâr perdelerinin zirai verimde sağladığı artışlar
Buğday

300-400 kg/ha

Şeker pancarı

4.000-4.500

Ay çiçeği

250-300 kg/ha

Mısır

800 -

Otlar

400-500 kg/ha

kg/ha

kg/ha

Resim 11: Akasya ile tesis edilen rüzgâr perdesinde bakım (budama) uygulaması (Ukrayna)

3.4.2. Yarı Kurak Steplerdeki Kumul Alanlarında Mera Tesisi
Yarı kurak step mıntıkalarında rüzgâr erozyonu ile mücadelede yıllık yağış 100-300 mm olduğunda
arazinin %80’ine yakın kısmı meraya ayrılmakta ve mera olarak ıslah edilmektedir. Yıllık yağış
miktarı 300 mm üzerinde olan bölgelerde meraya ayrılan oran %20 olmaktadır.
Mera tesisinde uygulanan yönteme göre önce meranın etrafı geçirgen olmayan 6-10 sıralı rüzgâr
perdeleri ile çevrilir, bilahare 150-200 m aralıklı 3 sıralı rüzgâr perdeleri yerleştirilir. Perde tesisinde
özellikle Robinia pseudoacacia, Ulmus, Elaeagnus türleri kullanılmaktadır, Toprak tuzu fazla ise
Calligonum ve Haloxylon türleri kullanılmaktadır. Ayrıca meraya aşırı otlatmaya dayanıklı, tuzlu
toprak tabakasını geçip taban suyuna ulaşabilen Kochia prostrata, Ulmus, Eurotia ceratoides türünde
ağaç ve ağaççıklar otlatılmak için sıralar halinde dikilirler. Perdelerin tesisinden sonra meraya,
sonbahar ve kışın gübre serilir ve mera 5-6 yıl korunur. Hayvan yatak yerlerine Aylantus dikilir. Bu
ağaç kokulu olduğundan böcekleri kaçırır. Elaeagnus, Myrtus ve Morus hayvanlar tarafından
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meyveleri yenen ağaçlardır. Bu tür ağaçlar hayvanları hastalığa karşı da korur. Hayvanlar ekstrem
sıcaklıklarda, rüzgârlı, fırtınalı havalarda, sağmak yağışlarda perdelerde ve Koruyucu şeritlere
sığınarak kendilerini korurlar. Ayrıca 4x6 m aralık mesafedeki ağaçlar yağışı çok düşük meralarda
sulanarak yetiştirilir ve gölgelik tesis edilir.
3.4.3. Yarı Kurak Steplerdeki Kumul Alanlarında Koruyucu Orman Şeritleri Tesisi
Yarı kurak bölgelerde rüzgâr erozyonuna karşı kumul tespiti ile kötü tabiat şartlarında köyleri,
kasabaları, binaları ve ziraat arazilerini korumak, kara ve demiryolları ile hava alanlarında meydana
gelen gürültüyü massetmek için 30-1.000 m genişliğinde koruyucu şeritler tesis edilir.
Steplerdeki kumul arazilerinde yıllık yağışı 300 mm’den fazla olan arazilerin tarım için elverişli
olanları, yani düz ve taban suyu yakın arazi haricindekiler orman ağaçları ile ağaçlandırılırlar.
Ağaçlandırmalarda 6-10 m kalınlığındaki kumullar üzerinde çok çeşitli ağaç türleri dikilmiş ve
Robinia pseudoacacia, Ulmus pumila, Pinus nigra var., Pallasiana, Pinus silvestris, Quercus rubra ve
Populus türleri iyi sonuç vermiştir. Özellikle Pinus nigra ve Pinus sylvestris ile çok değişik şekilde
çok geniş ağaçlandırmalar yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Pinus nigra’nın, Pinus sylvestris’e
göre böcek tahribatı yönünden daha avantajlı olduğu belirtilmekledir.
Ağaçlandırmalarda yangın emniyet yolları ile bakım yolları bırakılmakta olup her 500 ha için taban
suyunun yakın olduğu bir yerde bir adet 500 m2’lik gölet kazılmakta ve bu göletin etrafına Catalpa,
Elaeagnus, Myrtus, ateş dikeni gibi meyveli ağaçlar yaban hayatının idamesi için dikilmekte,
buralarda kuşların ve tavşanların beslenmesi ve su ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanmaktadır. Bu
tesislere “Bio-Teknik Kompleks” denilmektedir.
Ağaçlandırmada kullanılacak fidan üretiminde kullanılan tohumlar elit ağaçlardan alınmakta veya bu
tohumlardan elde edilen fidanlarla kurulan tohum bahçeleri, yine elit ağaçlardan alınan çeliklerle
aşılanmaktadır.
Yarı kurak bölgelerde ağaçlar 12 m derinlikteki taban suyundan yararlanabilmekte olup kumul
arazilerde yapılacak ağaçlandırmalarda 30 m genişliğinde şerit ağaçlandırılmakta, 15 m genişliğinde
şerit boş bırakılmakta ve boş bırakılan bu şeritler her yıl devamlı sürülerek su biriktirilmesi
sağlanmaktadır.
Yarı kurak bölgelerde az ağaç dikilmesi tavsiye edilmektedir. Hektara ilk önce 3.000 adet ağaç
dikilmesi tavsiye edilmekte ve dikimi takip eden beşinci yılsonunda, bu ağaçların %25’inin sahadan
uzaklaştırılması ile 10’uncu yılsonunda kalanının da %25’inin uzaklaştırılması P. nigra ve Pinus
sylvestris ağaçlandırmalarında tavsiye edilmektedir. Karaağaç dikimlerinde aralık mesafenin 3x4 m
uygun olacağı hesaplanmaktadır.
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Yarı kurak mıntıkalarındaki bir ağaca ayrılacak alanı belirlemek için:
𝑛 = 1,43 ×

𝑇𝑘𝑀
𝑂𝑐

Formülü kullanılmaktadır.
(Prof. İ. ZONNE-Volgagrad Agro – Foresterie Araştırma Enstitüsü notları)

Bu formülde:
n

: Bir ağaca düşen alan m2,

1,43

: Tecrübelere göre bulunan ampirik katsayı,

Tk

: Yıllık transpirasyon miktarı,

M

: Ağaç yaprağı, ortalama 4,5 kg. azami 10 kg,

Oc

: Yıllık yağışı ifade etmektedir.

Bu formüle göre ha’a dikilecek ağaç adedi tespit edilebilmektedir.
Yarı kurak bölgede 1 kg biokütle üretimi için 1.500 l suya ihtiyaç vardır. Ağaçlar taban suyundan,
yağıştan, sis ve kırağıdan faydalanır. Mesela akasya sisten, kırağı ve çiğden günde 20 l su alabilir.
Karasal bölgelerde toprak derinliklerine inen çiğ 2-10 mm yağışa eşdeğer fayda sağlar. Pinus
sylvestris 500-1.500 m3/yıl, Robinia pseudoacacia 1.500-3.000 m3/yıl su kullanır (Acıkulak Araştırma
istasyonu sonuçları, ders notu).
Ayrıca ağaçların tuzlu taban sularını kullanma özellikleri değişiktir. Mesela kavak, tuz miktarı 4 gr/l,
Haloxylon 8-12 gr/l, Tamarix 20 gr/l olan suyu kullanabilmektedir (U.S.S.R. Türkmenistan Çöller
Enstitüsü Araştırmaları). Çeşitli tuzluluk görecelerinde yetişebilen bitki listesi Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5: Çeşitli tuzluluk görecelerinde yetişebilen bitki listesi
BİRİNCİ GRUP

(l’de 5-6 mg tuz var) Çok dayanıklı türler.
Griza sativa, Hordeum
Sorghum, Beta vulgaris
Sorghum sudanense

İKİNCİ GRUP

(l’de 3-4 mg tuz var) Orta dayanıklı.
Secale cereale, Triticum
Avena sativa, Cucurbita
Citrullus edulis, Mela sativa

ÜÇÜNCÜ GRUP

(l’de 0,5 mg tuz var) Az dayanıklı.
Zea mays, Medicaco sativa
Phasepolus mungf, Cicer aretenia
Salanum tuberonum, Brassica oleuca
Ducus earato, Allim cepu
Pyrus communis, Malus domestlca
Prunus domestica, Armenica vulgaris
Vitis vlnifera
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3.4.4. Yarı Kurak Steplerdeki Kumul Alanlarının Ağaçlandırılması
Kumullar üzerine önce şeritler halinde arazi rotovatör benzeri makina ile işlenir. Bilahare işlenen bu
şeridin 60 cm derinliğine %12 oranında hexsakloroz atılır. Bu işlemi yapmaktaki amaç, dikilecek fidan
köklerinin böcekler tarafından yenmemesinin temini ve böceklerin yok edilmesidir. Sonra aynı şerit
üzerine dikim makinası ile 2/0 yaşlı Pinus nigra var. Pallasiana veya Pinus sylvestris fidanları dikilir.
Dikim esnasında turba ile simazin karışımı fidan köküne yakın 10 cm derinliğinde konmaktadır. Amaç
yağış sularının fidan kökü civarında toplanmasını temin etmektir. Bilahare fidanın çevresi işçiler
tarafından düzeltilir. Dikim, tamamlamayı ortadan kaldırmak için mümkün mertebe sık yapılır.
Sonradan fidanların hepsi tutarsa bir kısmı ayıklama ile uzaklaştırılır. Plantasyonda üç yıl makineli
bakım yapılmaktadır. Ayrıca 15 yaşlarında sıklık bakımı olarak kanımızca yalnızca kuru ağaçlar ile
kuru dallar alınmaktadır. Ormanın altına ışık girmesinin ormanın altına ot getireceği ve step
bölgelerinde ormanların bu otlar tarafından tüm yağışın kullanılması nedeniyle ortadan kalkacağı
düşünülmektedir. Ağaçlandırmada arazi hazırlığı-dikim-bakım işleri için kumullarda çalışabilen fidan
ve çelik dikebilen özel makinalar geliştirilmiştir. Tüm işlemler makineli yapılmaktadır.
3.4.5. Yarı Kurak Steplerdeki Kumul Alanlarında Bağ ve Meyvelik Tesisi
Taban suyunun yakın (1-3 m) olduğu kumullar, önce iş makinaları ile tesviye edilmektedir. Tesviye
edilen bu araziye çavdar ekilmekte ve yeşil gübre olarak çavdar sürülmektedir. Çavdar ekiminden
önce toprağa turba, humus gibi organik maddeler simazinle birlikte ilave edilmektedir. Turba ve
humus bulunmayan yerlerde 150 ton çiftlik gübresine bir ton mineral gübre karıştırılarak toprağa
verilmekte ve uzun ömürlü, dayanıklı, bol meyve veren üzüm çubukları dikilerek devamlı
sulanmaktadır. Sıralar arasına yeniden gübre verilip çavdar ekilmesi yararlı olmaktadır. Meyvelik
tesisleri de aynı metotla dikilmektedir (kayısı, şeftali, erik, armut, elma vb.).
3.5. Elde Edilen Bilgilerin Türkiye’de Uygulanması İmkânları
3.5.1. Kumulların Yerel Cansız Çit Malzemeleri İle Yapılan Rüzgâr Perdeleriyle Tespiti
Ülkemizde kumulların mekanikî tespiti; kargıdan ve dallardan inşa edilen 1.20,-1.50 m
yüksekliğindeki rüzgâr kıran perdelerin teşkili ile yapılmaktadır. Bu çalışmalar kumda, elle veya
kürekle açılacak arklara gömülmek, 30-40 cm kum üzerinde kalmak kaydı ile rüzgâr istikametine dik
perde teşkili şeklinde veya rüzgâr çeşitli yönlerden esiyorsa 4x2 m karelaj şeklinde çitlerle
sağlanabilmektedir. Yani 1.20-1.50 m yüksekliğinde cansız rüzgâr kırıcıları yerine 0,40 m
yüksekliğinde cansız rüzgâr kırıcıları yapılarak malzeme ve işçilikten tasarruf edilebilir.
Sahil kumullarının tespitinde 2-3 m yüksekliğinde ön kumul teşkili yeterli olabilir ve ön kumul
teşkilinde 3,0x0,50x0,25 m ebadında yapılan ve yerli malzemelerle örülen portatif rüzgâr kırıcıları
kullanılabilir. Rüzgâr kıran perdelerin rüzgâr hızına ve arazi meyline göre uygun aralıklarla
yerleştirilmesi çalışmaların temelini teşkil etmelidir.
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Ülkemizde kumulların tespitinde, rüzgâr kıran perdelerin yerleştirilmesinden sonra yapılan otlandırma
çalışmalarından vazgeçilebilir. Bu cansız rüzgâr kırıcıları 4 yıl boyunca kumu durdurabilmekte ve bu
dört yıl içinde tabii otlar mıntıkaya gelmekte veya ağaçlandırma ile dikilen fidanlar dördüncü yıldan
sonra kumulların tespitini sağlayabilmektedir. Bu sayede tasarruf edilebileceği açıktır. Ancak bu
konuda kararı o mıntıkada çalışan uygulayıcı teknik elemanlar vermelidir. Kumulların mekanikî
tespitinden sonra devamlı tespit amacı için yapılan ağaçlandırmalarda fidan dikimleri yanında çelik
dikimleri önem kazanacaktır. Mesela ülkemizde kıyı kumullarının tespitinde kavak-söğüt-çınardişbudak çelik olarak dikilebilir.
3.5.2. Kumulların, Petro-Şimik Malzemeler Pülvarizasyonu ile Stabilizasyonu ve Ağaçlandırma
Bu konuda kâğıt fabrikaları ile pamuk yağı çıkaran fabrika artıklarının kullanılması mümkün
görülmektedir. Bu çevre kirlenmesi yönünden de önem arz eder. Ayrıca kumul zararlarına maruz kıyı
şeridindeki bina ve köyler ile ülkemizde mevcut ve inşa edilecek gaz boru hatlarının taşıma
kapasiteleri ile kara ve demir yollarının korunmasında bu tekniklerden yararlanılabilir.
3.5.3. Rüzgâr Perdelerinin Tesisi
Özellikle İç-Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde rüzgâr perdeleri çalışmalarına öncelikle
Devlet Üretme Çiftliklerinde başlanabilir. Perdelerin rüzgâr istikametine dik ve perde boyunun 15-20
misli aralıklarla rüzgâr erozyonu ile rüzgârın menfi etkilerine karşı tesisi gerekir. Rüzgâr perdelerinin
ziraî üretimi artıracağı açıktır. Yarı kurak bölgelerimizde rüzgâr perdeleri tesisinde Robinia
pseudoacacia, Ulmus, Pinus nigra, Quercus, Morus, Elaeagnus vb. türleri kullanılabilir. Ayrıca toprak
ve taban suyu etütleri sonunda bu ağaç cinslerinin çeşitlenebileceği bilinmelidir. Özellikle taban suyu
yakın yerlerde kavak, dişbudak kullanılabilir.
3.5.4. Koruyucu Orman Şeritleri Tesisi
Toprak ve taban suyu incelemeleri sonuçlarına göre özellikle yarı kurak İç-Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgelerimizde rüzgâra karşı açık kasaba, köy, bina etraflarında ve şehirlere yakın kara ve
demir yolları etrafında, havaalanları etrafında 30-100 m genişliğinde koruyucu orman şeritleri tesis
edilmesi yararlı olacaktır.
3.5.5. Yol Boyu Ağaçlandırma
Kara ve demir yolları boylarına toprak cinsine göre kıymet ağaçları ceviz, kavak, akçaağaç, karaağaç
cinsi ağaçlar ile sulama ve drenaj kanalları boyuna dut ve kavak dikilerek ipek böcekçiliği
geliştirilebilir. Bu tip çalışmalar ekonomik olduğu kadar, çevre yönünden de faydalı görülmektedir.
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3.5.6. Ağaçlandırma Çalışmaları
Her 500 ha ağaçlandırma sahası için 1 ha genişliğinde 500 m2’lik sızıntı suları ile göletler inşa edilip
etrafına meyve verecek ağaçlar dikilmesi yararlıdır. Bu ağaçlar dut, iğde, katalpa, ateş dikeni, erik
olabilir. Bu tesise “Bio-Teknik Kompleks” denilmekte, yaban hayatı için bu kompleksin kurulması
ülkemiz içinde önem arz etmektedir.
Ağaçlandırma sahalarının etrafına hayvan yemi olabilecek ağaç türleri dikilmesi yararlı olabilir. Meşe,
karaağaç, akasya, iğde ayrıca ıslak dere içlerine ceviz, kavak, dut dikilmesi faydalı olacaktır. Yarı
kurak bölgelerde karaçam, sarıçama göre daha elverişli görülmektedir.
3.5.7. Yarı Kurak Bölgelerde Mera Tesisi
Sulanamayan ve yıllık yağış miktarı 350 mm altındaki alanların mera olarak ayrılıp ıslahı önem arz
eder. İç-Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde rüzgâra açık meraların ıslahında öncelikle
meraların etrafında rüzgâr perdeleri 150-200 m aralıklarla hakim rüzgâr istikametine dik tesis
edilmelidir. Yapılacak etütlere göre otlatmaya dayanıklı ağaç ve ağaççıkların perde aralarına dikilmesi
faydalı olacaktır. Ayrıca meraya meyveli ağaçlar da dikilerek meraların 5 yıl korunmaya alınması ve
ilk yıl sonbaharda ve kışın gübrelenmesi çok faydalı olacaktır.
3.5.8. Tarımsal Üretim
Özellikle yarı kurak bölgelerde ziraat-orman ve meranın belli oran içerisinde dengeli şekilde
bulunması, yani arazi kullanma şekillerinin yıllık yağışlarla ilgili olduğu, rüzgâr perdeleri ve koruyucu
orman şeritlerinin zirai ürün artışında büyük etkisi olduğu, zirai üretim artışlarının da gübreleme,
organik madde ilavesi, yeşil gübreleme ile hastalıklara dayanıklı, uzun ömürlü ve bol ürün veren
selekte edilmiş ağaçların dikilmesi konularına dikkat edilmesi ile teknik çalışmaların uygulamacıyla
etkin şekilde incelenmesi yararlı olacaktır.
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Resim 12: Doğal gaz boru hattı boyunca gölgeleme amaçlı ağaçlamalar (Türkmenistan)

Resim 13: Koruyucu orman şeritler ve aralarında tahıl, karpuz yetiştirilen alanlar (Eski SSCB, 1982)
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4. AFRİKA-MORİTANYA-BÜYÜK SAHRADAKİ ÇÖL, YARI-ÇÖL ALANLARIN AGROSİLVO-PASTORAL ÜRETİME SOKULARAK ISLAHI TEKNİKLERİ VE SONUÇLARI

Harita 1: Moritanya fiziki görünüm haritası

Resim 14: Ülkenin yaklaşık 1 milyon km2 alanının %85’inde çöl koşulları hakimdir
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Resim 15: Killi geçirgen olmayan alanlarda suyun toprağa sızmasını sağlamaya yönelik sürüm

4.1. Büyük Sahra’da Çölleşmeyle Mücadele Çalışmaları İçin Pratik Bilgileri Toplama Kılavuzu
GİRİŞ:
1. İdari Yapı



Bölge
Müdürlüğü

:
:





Orman Şefliği Adı
İli, İlçesi ve Köyleri
Ulaşılabilirliği

:
:
:




Yerel Adı
Alanı

:
: ha

2. Sahanın Tanıtımı
2.1. İklim




İklim Bölgesi
- Yağış
Yağış Dağılımı
- Sıcaklık
-

Nisbi rutubet
Rüzgar
Evaporasyon

: Yıllık ortalama;……..
: Entansite (yoğunluk):…….mm/30sn.
: Yıllık en yüksek sıcaklık ..…°C …... ayında,
En düşük sıcaklık ..…°C …... ayında,
: Yıllık % En düşük….%..... ayında, En yüksek…%.... ayında
: Çok kuvvetli……m/sn., ……ayında…..m/sn.
: Yıllık ortalama…….mm, En yüksek ……mm…. Ayındadır.
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İklimin kısıtlayıcı faktörleri:





Yağış dağılımı yıl içi ve yıllar arasında düzensiz ve miktarı yetersiz,
Rüzgâr çok kuvvetli,
Nispi rutubet çok düşük,
İklim faktörleri rüzgâr erozyonunu ve çölleşmeyi hızlandırıcı özelliktedir.

Bu proje sahası ekolojik yönden çok kırılgandır.
2.2. Topografya
Ekolojik zon A:….. ha, Kum tepeleri:….. ha, Kum tepeleri arası :…… ha ve Taban arazi…… ha
olmak üzere toplam …… ha alana sahiptir.
Ekolojik zon B:…..ha taban arazi,…….ha su toplanan alan,…..ha suyun yayıldığı alan,…..ha suyun
yüzeysel akışa geçtiği alan,…..ha kum tepeleri,…..ha hareketli kum tepeleri.
2.3. Toprak
Kumlu topraklar:……ha, Killi topraklar:……ha, Kumlu-Killi topraklar:……ha, Strüktürü:……,
Tekstürü:……, Geçirgenlik:......, PH:……, Toprak derinliği:……, Taşlık:……, Organik madde
miktarı:……, Toprak sorunları:
2.4. Erozyon
Çizgi erozyonu:……ha, Yarıntı erozyonu:……ha, Sediment alanı:……ha, Toplam su erozyonuna
maruz alan:……ha
Rüzgâr erozyonu: Erozyona maruz alan:……ha, Kum tepeleri birleşen ……ha, birleşmeyen……ha
Toplam hızlı erozyon miktarı :……ha, Sedimantasyon:……ha
Su erozyonu: Sel zararları; Tarım arazilerine ……ha, Yollara……m
Rüzgar Erozyonu: Köyün kumul istilasına uğradığı alan……ha, Yol……km, Tarım arazisi……ha,
Baraj veya tabii göl…… ha’dır.
Erozyon sonucu çölleşme mevcut.
3. Bitki Örtüsü
3.1. Meralar (Hayvanların yayıldığı alanlar)
Alanı:…… Ha, Otlu alanlar:……Ha, Hakim ot çeşidi:………………, Hakim ağaç türü:……..
Parkurdan yararlanma şekli:……………………………………………………………………..
Parkurdan yararlanma zamanı:…………………………………………………………………..
Parkurun kullanımından doğan sorunlar:………………………………………………………..
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3.2.Orman Örtüsü
Alanı:……ha, Ağaç türleri:……………………………………………………………………..
Türlere göre hektardaki ağaç adedi:……………………………………………………………..
Ormanların bugünkü kullanım durumu



Yakacak odun için gelişigüzel kesim ve tahribat
Tarımsal arazinin etrafına ağaç dallarıyla çit yapılması için kesilmesi



Hayvanları beslemek için kesimle tahribat



Kurak mevsimde hayvan otlatma dolayısıyla tahribat

Orman kullanımından doğan sorunlar:
3.3. Tarım Alanları
Alanı:…….ha, Hurmalık…….ha, Sebzelik…..ha, Taşkın suyuyla tarım yapılan alan:….ha, Kültür
tipi:…..ha, kazanabilecek tarım arazisi miktarı:…..ha, bugünkü tarım arazilerinin kullanımı:…….ha.
4. Bugünkü Arazi Kullanım Durumu
Orman……ha, %......
Parkur……ha, %......
Tarım……ha, %......
Göl……ha, %......
Köy alanı……ha, %......
Kum tepeleri alanı……ha, %......
Dere yatağı……ha, %......
5. Toprak Kabiliyeti
……….ha Parkur, ……ha tarım ve ormanlık alanlar müsaittir.
6. İnsan Kaynakları
Aşiret adı………
Mahalle adı ………
Ev ………adet
Çadır ………adet
Nüfus ………
Aile ………
Kadın ………
Erkek ………
Nüfus artış yüzdesi ………%
35

Halihazır iş gücü miktarı………
Halkın en acil ihtiyacı 1.derede………
2.derecede………
3.derecede………
İnsanların bitki örtüsüne katkısı………
İnsanlardan gelen nedenler………
7. Hayvansal Kaynaklar
Koyun ………
Keçi ………
İnek ………
Deve ………
Eşek ………
Alanın kullanım şekli, göçebelik var mı?
Sürülerin ihtiyaçları

1.derede………
2.derecede………
3.derecede………

8. Su Kaynakları
Kuyu adedi ………
Sondaj kuyusu adedi ………
Su verimleri ………m3/sn
Kalitesi ………
Göl ve göletler………
Devamlı su var mı?………
Kuyunun derinliği………
Sudan doğan sorunlar………
9. Yapılacak Çalışmalar
Amaç: çölleşmeyi önleyici metotlarda mücadele ancak tüm kaynakların Agro-Sylvar-Pastoral
üretime sokulmasıyla sağlanmasıdır.
Köyün adı: ………
Çalışmanın başlayacağı zaman………
Biteceği zaman………
Kontratların imzalandığı tarih………
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9.1. Koruma
Tel çitle; ihata ….. km
Ağaç dallarıyla ihata ….. km
Bekçilik; ……… adet bekçi ……… sureyle belirlenmektedir.
9.2. Toprak hazırlığı; tüm yapılacak işlerin yoğunluk, zamanı ve miktarı ile kullanılacak araç- alet ve
ekipmanların belirlenmesi
9.3. Tohum üretimi; türlere göre miktarı belirlenen tohumların nereden, ne zaman toplanacağı ve bu
konunun sorumlularının belirlenmesi
9.4. Tohum ekimi ile ilgili tüm çalışmaların detaylı olarak planlanması
9.5. Ağaçlandırma ile ilgili tüm çalışmaların detaylı olarak planlanması
9.6. Silvo-pastoral alanların bakımı işlerinin nasıl yapılacağının belirlenmesi
10. Parkur Alanlarının (hayvanların otladığı ve gezindiği alanlar) Kullanımı


Alanı ………ha




Mutlak korumaya alınacak alan ………ha
Parsel adedi………ha







Rotasyon alanı
Parsellerdeki otlatmanın başlama ve bitiş tarihleri
Parsel 1’den
ne kadar gün……
2
3
Köy sürüsünün günlük ot tüketimi




Parsellerdeki otlayacak hayvan sayısı
Büyükbaş ……… veya küçükbaş

11. Ot Biçimi
Haziran-Temmuz ayında ot biçim alanlarının köylülerle birlikte belirlenmesi.


Ot biçim yapılacak alan ………ha




Biçim yapılacak yerlerdeki hakim ot türü………ha
Üretim ………kg/ha/yeşil veya kg/ha/kuru ot




Biçimde kullanılacak araç, gereç ve ekipmanlar (yerli-ithal, vb.)
Ot biçim işinin organizasyonu



Taşıma; hayvanla, traktörle veya kamyonla



Ot biçimi için lüzumlu malzemeler
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12. Agro-Silvo-Pastoral Çalışmaların Etüt ve Kontrolü İçin Gerekli İhtiyaçlar


Personel




Araç gereç
Teknik etüt aletleri



Pusula




Nivo
Teodolit



GPS



Kronometre

13.Agro-Silvo-Pastoral Çalışmaların Maliyeti
Yapılacak tüm işler için maliyet çıkarılır ve toplam maliyet bulunur.
14. Agro-Silvo-Pastoral Çalışmaların Getirisi


Yeşil ve kuru otun getirisi




Yakacak odun getirisi
Kazanılan tarım arazisinin getirisi




Zirai urun getirisi
Tarımsal atıkların getirisi



Ot üretimi



Üretilen iş gücü arzı



Tüm agro-silvo-pastoral çalışmaların getirileri toplamı: ………

15. Agro-Silvo-Pastoral Çalışmaların Rantabilitesi (Verimliliği)
Maliyet getiri olarak hesaplanır.
Yaratılan iş arzı çok önemlidir.
16. Agro-Silvo-Pastoral Çalışma Yöntemi
Köyün tüm halkının katılımı: koruma, gerçekleştirme, bakım, onarım ve yönetim safhalarında
sağlanması şarttır. Bunun için öncelikle köy komitesi teşkil edilmeli ve birlikte hazırlanacak çalışma
programları zaman, mekân olarak kim tarafından gerçekleştirileceği açıklıkla belirlenmelidir.
Köylülerin yani katılımcıların hangi çalışmaları nasıl yapacakları başlangıçta yapılacak örnek
çalışmalarla anlamaları kavramaları için bu çalışmalara proje desteği baştan yüksek bilahare yıllar
içinde azaltılmalı ve proje sonunda destek sıfırlanmasını öngören katılım yöntemi uygulanmalıdır.
WFP’nin vereceği gıda yardımı bu işte bir manivela olarak kullanılmalı bazı işlerde çok cüzi harçlık
alınmalı.
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Sonuç
Bu etüt köy halkına açıklanmalı ve yerinde ne yapılacağı, niçin yapılacağı ve kimin hangi konuda
sorumlu olacağı açıklıkla anlatılmalıdır.
Bu çalışmalarda katılımcıların ve tüm halkın bilgilendirilmesi yönlendirilmesi ve eğitimi için yerel ve
merkezi yayın ve yayım faaliyetleri sürdürülmelidir.
Hazırlayan
Proje yerel sorumlusu

Teknik sorumlusu

Tarih………

Tarih………

Onay ………
Vali ………
4.2. Saharo-Sahelienne ve Sahelienne Bölgelerinde (Moritanya’da) Orman Alanlarında AzalmaBozulma Nedenleri ve Buna Karşı Alınacak Tedbirler
Moritanya’daki relik ormanlar, suların biriktiği ve taşkınlara uğrayan alanlarda bulunur. Geniş parkur
alanlarında ise çok seyrek akasyalar ve diğer ağaçlar bulunmaktadır.
Orman altlarında derin, ıslak ve zengin topraklar bulunur. Bu alanlar için yalnızca koruma yeterlidir.
Doğal Ormanların Bozulma ve Azalmasının Temel Nedenleri
-

Köydeki ahalinin şiddetli şekilde tarım yapabilecek alanlara ihtiyaçları vardır (gıda güvenliği).
Açılan bu tarım alanlarının korunması için ağaç, dal ve gövdelerinde çepeçevre çit yapılmak
amacıyla ağaçlar kesilerek orman açılır. Köylülerin dikenli tel satın almaları mümkün değildir.
Köylülerin kendi yakacak ve pişirme ihtiyaçlarını karşılamak için ağaç kesmeleri kaçınılmaz
olmaktadır.
Kurak mevsimlerde sürüler orman içerisinde barınmaktadır.
Ayrıca köylüler tarlalarındaki kuşlarla mücadele için ağaç kesmektedirler.

Sonuçlar: Köylü ve göçebeler zorunlu olarak sınır tanımadan ormanları tahrip etmektedirler.
Büyük Sahradaki Sahoro-Sahelienne Bölge Ormanlarının Korunması İçin Yapılacak Çalışmalar
A. Ormanların Korunmasında Etkili Olan Halk Çok Fakirdir.
1. Tüm projeler; halkın su ve gıda emniyetini sağlamaya yönelik olarak su-tarım-orman-mera ve
hayvancılık arasında entegrasyon gerektirmektedir.
2. İlgili kurumların köyler seviyesinde devamlı eğitim, bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları
yararlı olmaktadır. Ancak tam olarak yeterli sonuç elde edilemez.
3. Su ve gıda güvenliği için insanlara gıda ve sürülere yem yardımları kurak mevsimlerde yararlı
olacaktır (WFP-Yardım Dernekleri).
4. Tarım arazisi kazanılabilecek alanlara seki, sedde ve tel kafesli eşikler inşa edilerek köyün
ihtiyacı kadar tarım arazisi kazanılması öncelikle düşünülmelidir. Çöllerde tarım alanlarının
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ancak su basar ve yüzeysel akış olan orman alanlarında yapılacağı göz önünde
bulundurulmalıdır.
5. İkinci orman ürünü üretimlerinin arttırılması (yaprak, meyve, reçine…) yararlı olacaktır.
6. Mevcut ormanlık alanlarda hayvan yemi üretimi planlara bağlanmalı ve hayvan yemine dönük
ağaçlandırma yapılmalıdır.
B. Orman İdarelerinin İmkânlarındaki Yetersizlikler
Tabiatı koruma alanında görevli teşkilatların imkânlarla donatılması ile öncelikle çoklu kriterlere
dayalı olarak orman amenajman planları hazırlanmalıdır.
C. Doğal Ormanların Yönetimden kaynaklanan Bozulma Nedenleri
Yangın şeritleri otlatma ve rotasyon planlarının uygulanmasını sağlamalıdır ve silvo-pastoral
kullanımı dikkate alan bir amenajman planı hazırlamalıdır. Bu sayede yangın ve sürülerin toprağı
çiğneyerek sıkıştırması zararları azaltılabilir.
D. Sedde-Seddecik İnşaatları
Bu çalışmalar traktör ve kepçe yardımıyla inşa edilebilir. Bu çalışmalar için yetişmiş teknik kadro
gerekmektedir. Bu çalışmalar çok etkili ve ucuzdur.
E. Ağaç Kesimi
1.
2.
3.
4.
5.

Bütan gazının yaygınlaştırılması fazla pahalı değildir.
Isınma ve pişirmede gelişmiş ocak ve kuzine kullanımı sağlanmalıdır.
Ormanların silvo-pastoral kullanımı pahalı olmadığı gibi etkili olup ancak yetişmiş ekip ister.
Ekim ve dikimlerde baklagil türleri toprağın verimliliğini arttırır.
Rotasyon planlarını uygulayabilmek için bazen taban arazilerdeki su kuyuları kapatılabilir.

Ormanların Bozulmasının Önlenmesini Sağlayacak Tedbirler
Mümkün Yaklaşımlar
-

Halk, ormanların yararlarını kavrayana kadar dikenli tellerle çalışma alanlarını korumak
gerekmektedir.
Orman amenajman planı sınırları, ilgili köyün yaşam alanlarının tümü için yapılmalıdır.
Amenajman planının uygulanmasına yardım edilmelidir.
Devamlı yönlendirme ve bilgilendirme çok zordur ancak çok ucuzdur.

Doğal Ormanların Muhafazası İçin Uygulanacak Yaklaşım
Tabiatı koruma ile ilgili kurumları destekleyerek aşağıdaki çalışmalar yapılmalıdır:
-

Doğal ormanların fonksiyonları ve sınırları belirlenmelidir.
Entegre amenajman planı hazırlanmalı, ormanlık alanın belli bir kısmının tarım arazisi
kazanmak amacıyla açılması sınırlandırılmalıdır.
İkincil orman ürünleri üretimi artırılmalı ve desteklenmelidir.
Kuraklık ve açlık zamanında ormanın agro-silvo-pastoral kullanımı sağlanmalıdır.
Dikenli tel çit ile alanlar rasyonel kullanılabilir.
Sedde ve seddecik inşaatları mekanizasyonla desteklenmelidir.
40

-

Tüm tarım arazisine çevrilebilecek arazi köy ihtiyacı kadar ancak tarımsal kullanıma
açılmalıdır.
Agro-silvo-pastoral sistemin uygulanması sağlanmalıdır.
Odun üretimini rasyonel hale getiren sistemler uygulanmalıdır.
Bütan gaz ve kuzine sobalar halka dağıtılarak odunun rasyonel kullanılması sağlanmalıdır.

4.3. Saharo-Sahelienne Bölgesinde Doğal Ormanların Gençleştirilmesi İçin Yapılacak İşlerin
Amaç ve İmkânları
A. Hayvan Otlatmasına Karşı Gençleştirme Sahalarının Korunması
1. Tel çit çekimi ile birlikte bekçiyle koruma; mecburi ancak çok pahalıdır.
2. İlgili halkın devamlı yönlendirilmesi; güçtür ve garantili değildir.
B. Toprak Rutubetini Arttırmak
1. Yüzeysel akışa geçen yağmur suların tutulması; sedde-seddecik ve teras yapımı ile sağlanır
(kuru taş ile yapılan ay tipi teras, yalnız topraktan yapılan impluvium ve zig tipi teraslar).
2. Sulama; çok güç ve pahalıdır.
3. Ot alma-çapalama; genç fidanların yerleşmesini sağlayamaz ancak zorunludur.
C. Tohumlara Yapılan Ön İşlemler
1. Fiziki olarak ekilecek tohumun kırılması; mümkün ve garantilidir.
2. Gübre verme; tarım arazilerinde çok başarılı netice verir.
3. Sahanın zaman zaman sürülere açılması; güç ve sonucu belirsizdir.
D. Tohum Ekimi
1. Doğal olarak tohumun toprağa girmesi; çok güçtür. Çünkü toprak killi ve serttir.
2. Sürülerin bazen otlamasına müsaade edilmesi; basit ancak garantili değildir.
3. Toprak hazırlığından sonra tohum ekimi; mümkün ancak pahalıdır.
E. Gençleştirme Yapılan Ormanlık Alanın Yönetimi
1. Ot biçimi yapılması ve yaptırılması; basit ve mümkündür.
2. Kontrollü otlatma; çok ucuz ancak güçtür.
Uygulanacak Yaklaşımlar
1. 5 yıl süreyle saha etrafını tel çitle çevirme ve bekçi ile kontrol sağlanmalı, teraslama veya
toprak hazırlığı yapılmalıdır. Bunun için; elle kırılan tohumların belli derinlikte toprağa ekimi
yapılmalı ve ekim yapılan alanlar çok kurak ve açlık zamanlarında dahi otlatmaya açılmaz
ancak ormanlık alanlar kritik açlık zamanlarında otlatmaya açılabilir.
2. Sahanın koruması devamlı eğitim ve yönlendirme ile yapılır. Sahalar bazen uygun ve gerekli
zamanlarda otlatmaya açılır ve doğal ağaç tohumlarının hayvanların midesinden geçerek
çimlenme engellerinin giderilmesi sağlanır ve tohumların çiğnenerek toprağa ekimi
gerçekleşmiş olur. Genelde ağaç ve ağaççık tohumları Ocak-Temmuz arası olgunlaşır ve
düşer. Tüm otlar kurudur. Tohum dökümünden sonra ikinci ve üçüncü yağmur gelirse saha
sürüye tekrar açılır. Eğer ikinci ve üçüncü yağmur gelmezse aynı sürü ikinci ve üçüncü yıl
tekrar otlatılır ancak sahada genç fidanların olup olmadığı kontrol edilmelidir. Tüm doğal ve
sosyal şartlar on yılda bir araya gelerek doğal bir gençleştirmeyi sağlar. Eğer sahaya yüzeysel
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akışla suları toplamak imkân dâhilinde ise suyun toplanabildiği alanlarda buket şeklinde
gençleştirme olabilir.
Ormanların Doğal Gençleştirilmesi Maliyeti
-

-

-

Halkın katılımının sağlandığı proje maliyeti = 65 ABD doları/ha
Orman idaresinin maliyeti = 110 ABD doları/ha
Acacia tortilis ve Balanites aegyptiaca türleri tohumları olgunlaşma zamanında mera
alanlarında bol yeşil otlar vardır. Bu durum doğal gençleştirmeye ancak sürülerin iyi bir
otlatma planıyla sevk ve idaresiyle mümkün olmaktadır. Yani Ağustos ayında sürülerin
gençleştirme sahasında tüm alanda otlatılması veya geçirilmesi gereklidir.
Acacia flava, Balanites aegyptiaca ve Ziziphus Mauritanica tohumları Nisan-Mayıs aylarında
olgunlaşır ve toprağa düşer. Ancak yağmur gelmediği için toprak işlemesi serttir ve tohumun
çimlenmesi için toprak işlemesi şarttır. Aksi takdirde düşen tohumlar toprak üstünde kalır
veya parazit, fare ve böceklere yem olur. Bazı tohumlar yağış mevsimine kadar kalabilirler bu
nedenle yüzeysel akışa geçen yağmur sularını toplamak doğal gençleşmeyi sağlayan tek
yoldur.
En doğru ve başarılı yol: Toprak hazırlığı + sürülerin geçmesi + tohum takviyesidir. Toprak
hazırlığında yüzeysel akışa geçen yağmur sularının toplanması gençleştirmeyi sağlayan en
emin yoldur.

4.4. Pastoral Kaynakların Etüt, Envanter ve Değerlendirilmesi
Amaç: Pastoral (hayvan yayılma alanları) alanların hâlihazır durum, üretim güçleri ve tahmini otlatma
kapasitelerinin değerlendirilmesidir.
Değerlendirme ve Safhaları:
(i) Büroda yapılacak çalışmalar
-

Bölge için yoksa ilgili ülke veya benzer ülkeler için yazılmış ve yayınlanmış kitap, dergi,
proje ve varsa diğer proje dokümanları araştırılmalı ve incelenmelidir.
Hava fotoğrafları, uydu görüntüleri ve haritaların olup olmadığı araştırılmalıdır.

Eğer varsa temin edilen harita üzerinde;
-

Çalışma yapılacak bölgenin sınırları doğal sınırlardan yararlanılarak belirlenir.
Planlanacak bölge ve zonlarda yapılacak çalışmaları için gerekli; topografik, toprak, erozyon,
bitki örtüsü ile bugünkü arazi kullanım haritaları hazırlanır.

(ii) Arazide yapılacak çalışmalar
-

Haritalar arazide doğrulanır ve gerekirse düzeltilir.
Yeni yapılmış alt yapı çalışmaları eklenir (yol, baraj, kuyu, sondaj, köy vb.).
Toprak özelliklerini dikkate alarak amenajman planı hazırlanmaktadır.

Bu planlamada;
 Orman zonu (silvo-pastoral zon)
 Mera-pastoral zon (silvo-pastoral zon)
 Tarım yapılması mümkün zon sınırlarıyla ayrılır.
-

Köy, alt yapılar, göl ve taşlık arazileri de işlenir.
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-

-

-

Gerçekleştirilecek her tip çalışma için ölçeği 1:10.000 olan detaylı bir plan hazırlanır.
Ormana ayrılan zonda; Korunacak ve rehabilitasyon uygulanacak alanlar, canlı çit ve rüzgâr
perdeleri kurulması ile endüstriyel ağaçlandırma ve üretime açılacak orman alanları ile
fidanlık ve tohum toplama işleri,
Pastoral zonda; Koruma, rotasyon, rehabilitasyon ağaçlandırması ile ot biçilmesi, hayvan
yemi üretimi amaçlı (kurak zamanda rezerv için) çalışmalar,
Tarım alanında; Köyde sebze üretimi için kuyu açılması (köy sebzeciliği), tarıma uygun
ziraat arazisi kazanmak amacıyla su havzalarının planlanması, tarımın mekanizasyonu
(riperleme gibi) ve intensifikasyon (gübreleme, tohum, ilaçlama vb.) işleri,
Meyvecilik alanında; Elde edilecek tarım arazilerinin sınırlarına ve içlerinde tesis edilecek
blok meyvelikler kurulması ile mevcut meyve ağaçlarının aşılanması yapılacak işlerdir.

Bu aktivitelere ilaveten hayvancılıkla ilgili köylülerin talebine dönük çalışmaların tümü birbirleriyle
entegre olarak uygulamaya imkân verecek alanlar hazırlanmalıdır.
Katılımcı ve entegre yapılacak bu çalışmaların amacı önce köyün (aile-aşiret-grup) ihtiyaçları için
üretim olmalıdır. Gıda güvenliğinin sağlanması yani özet olarak insanlar ve sürülerin ihtiyaçlarının
karşılanması ana amaç olmalıdır.
(iii) Pastoral kaynakların bugünkü durumunun belirlenmesi
Bugünkü verimliliğin ve otlatma kapasitesinin hesabı;
Ölçmeler arazideki mevcut duruma göre yapılmalıdır. Bunun için;
-

Harita üzerindeki bitki örtüsü grupları belirlenmelidir (düz, hafif meyilli ve meyilli üniteleri
ayrılmalıdır).
Bu ekolojik ünitelerin sınırları arazi üzerinde doğrulanmalıdır.
Eğer ekolojik üniteler farklı ise düzeltmeler yapılmalıdır.

Haritaların bulunması güç veya imkânsız ise;
-

Teodolit, pusula veya GPS yardımıyla basit harita 1:10.000 ölçekli hazırlanır.
Bu kroki üzerindeki ekolojik açıdan değişik üniteler ve su kuyularının işaretlenir.
Doğal sınırlara sadık kalarak tüm geçiş alanlarının sınırları belirlenir.
Genelde aşağıda gösterildiği gibi değişik ekolojik sınırlar belirlenir.

Kum tepeleri üzerinde kumlu topraklar;
-

Hareketli kum tepeleri,
İki kum tepesi arasında kalan alanlar,
Hareketli kum tepeleri ile düzlükler arasındaki yamaçlar.
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Çok düşük meyilli killi-kumlu veya kumlu-killi topraklar üzerinde;
-

Yağıştan sonra suların aktığı, rüzgârların süpürdüğü alanlar genelde seyrek ağaçların
bulunduğu yalnızca ot olmayan çıplak alanlar,
Genelde kumlu-killi veya üzerinde kum tabakası ve Cenchrus biflorus, Aristida sp ve
Panicum turgidum vb. gibi ot vejetasyonunun bulunduğu alanlar,
Yağmur sularının biriktiği veya taban suyu olan alanlarda relik ormanlar bulunur ve buralar ot
biçme yapılabilen alanlardır(Scnophilla gracilis vb.)
Dere yatakları, relik ormanlar bulunur.
Değişik alanlarda sayılan tüm otlar değişik zamanlarda ve değişik üretim kapasitelerine
sahiptirler. Bunun için parkurların bugünkü durumuna göre üretimleri ölçülüp değerlendirilir.

(iv) Silvo-Pastoral Envanter İçin Takip Edilecek Yol
-

Parkurun (hayvanların yayıldığı otladığı alanlar) floristik kompozisyonun belirlenmesi ve
değerlendirilmesi,
Parkurun bugünkü üretiminin ölçülmesi,
Parkurun otlatma kapasitesinin tayini, yapılmalıdır.

Azalan ve çoğalan türlerin belirlenmesi için parkurun floristik kompozisyonunun belirlenmesi gerekir.
Afrika’da tüm ot türleri hayvanlar tarafından tüketilir ancak bu otların türlere göre hangi tip hayvanca
ne zaman otlatılabileceğinin (yıllık, çok yıllık, çalı, ibreli ve yapraklılar) bilinmesine ihtiyaç vardır.
Örnek;
-

Cenchrus biflorus: Tohum bağladığında hayvanlarca tüketilmez.
Panicum turgidum: Ot kuruyunca yalnız develer tarafından tüketilir (ayrıca sepet
üretilmesinde kullanılır).
Indigofera senegalensis: Yalnızca keçiler tarafından tüketilir.
Çalı ve ağaçlar: Tepe sürgünleri develerce, diğer dal ve yaprakları keçi ve büyükbaş
hayvanlarca tüketilir.

Yağmur mevsiminde; su basar alanlar, taban araziler ve suların yayıldığı alanlar taşkın mevsiminde
kullanılamazlar.
-

Prosopis sp yeşil yaprakları zehirlidir. Kesildikten sonra kuruyunca ancak tüketilebilir
(keçiler).
Parkurdaki çölleşme ve erozyon yüzdeleri belirlenmelidir. Bunun için;
o Azalan ve çoğalan bitki türleri belirlenmelidir (parkur ölçme fişine bakılır).
o Parkurda bulunan türlerin her birinin sayısı (adet) belirlenir.
o Bu türlerin toprak yüzeyini örtme oranları (%) tespit edilir.
o Parkurun üretimi, yeşil ot/ton/ha veya kuru ot/ton/ha olarak ölçülür.
o Hayvanların iştahla yediği çoğalan türler belirlenir.
o Toprağın durumu (% olarak erozyona maruz alanlar) tespit edilir.
o Yumak kökü olan otların azalan ve çoğalan türleri belirlenir.
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(v) Parkurun değerlendirilmesinde yararlanılan metotlar
Parkur (mera, hayvanların yayıldığı alanlar) önce değişik ekolojik ünitelere ayrılır.

Şekil 6: Meranın farklı ekolojik ünitelere (parçalara) ayrılması

-

Her 100 hektar için her ünite sistematik olarak; 1 Hat (transekt), 100 Lup ve 2 Quadrat ölçme
metoduna göre ölçmeler yapılır.
Değişik her ünitenin ortalamaları bulunur.
Her parseldeki değişik üniteler belli büyüklükte alanlara bölünür ve uygulanacak ölçme
metoduna göre ölçme yapılacak bölmeler belirlenir.

Şekil 7: Quadratlar arasında seçilenler
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(vi) Vejetasyon ölçme metotları
(a) Meralarda vejetasyon ölçme
Quadrat metodu:


Amaç: Mera’da bitki örtüsü ile kaplı ve çıplak alanları belirlemektir. Bunun için mevcut
bitki örtüsü 3 cm yüksekliğinde biçilir. Quadrat yerleştirilecek çıplak örtülü kısım
yüzdeleri tüm quadratlar için belirlenir ve quadrat fişine kaydedilir.




Her quadrattaki türler ve sayıları belirlenir.
Her quadratta rastlanılan bitkilerin rastlanma sıklığı (frekansı) belirlenir.

Transekt metodu:


20 m uzunluğunda ip, tel ve hatta telefon teli üzerinde her cm işaretlenir ve sonra araziye
yerleştirilerek 25 cm cetvel (çelik) ölçmede kullanılır.



Ölçmede her türün kapladığı alan sayıları transekt üzerinde ölçülerek tamamlanır.
Ölçümler daha sonra transekt fişlerine kaydedilerek hesaplamalar her yıl yapılır ve
değerlendirilir.

(b) Çalı, ağaçlık ve ormanlık alanlarda vejetasyon ölçme
Kuraklık ve kıtlık zamanlarında sürüler ağaç dalları ve yapraklarını yiyerek hayatlarını devam
ettirebilmektedirler. Bu nedenle hayvan sürülerinin yayıldığı alanlardaki (hemen hemen tüm alanlar)
yem kaynaklarının yeşil olarak tüketildiği miktarları da ölçülmelidir. Bunun için;
-

Hektardaki ağaç ve ağaççık türleri ve türlere göre adetleri belirlenir.
Tüketilebilir yaprak miktarı hektardaki türlere göre; kg, ster ve m3 olarak belirlenir.
Her türde özellikle (Acacia sp ve Balanites sp) türlerindeki dal adedi belirlenir.
Hayvanlarca tüketilen yeşil yaprak ve odun verimi kg ve m3 olarak belirlenir. Ayrıca tüketim
zamanları da belirlenmektedir (fenolojik takip ister).
Her türden hektarda kaç ağaç olduğu ve bunların verimleri belirlenir.
Doğal gençleşmenin olup olmadığı, varsa her tür için miktarı fidan ve sürgün olarak belirlenir.
Parkurlardaki rehabilitasyonda dikilen ve ekilen türler belirlenir.
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Şekil 8: Quadrat metodunun meraya yerleştirilmesi

Şekil 9: Transekt hattının araziye yerleştirilmesi ve ölçme metodu
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Envanter sonuçlarının değerlendirilmesi
-

Değerlendirme ölçüsü:
1 den 5’e kadar sayılarla yapılır. Ölçülen türlerin adedi;
1 = Çok önemli bozulma ve degredasyon olduğunu,
3 = Parkurun değişmediğini,
5 = Orta bir iyileşmenin olduğunu gösterir.
* Her tür için tablodaki türlere çarpı işareti koyarak tablo hazırlanır.

-

Bugünkü üretimin ölçülmesi:



Değişik zamanlarda her 300 hektara kadar 10.000 cm2 alanı biçilir ve sonra yeşil ve kuru
madde olarak ton/ha üretimi belirlenir.



Türün boyu,



Yumak köklü türlerin yumak çapları,



Her odunun sayısal ortalaması alınır.

-

Otlatma kapasitesinin hesabı ve doğrulanması:




Rotasyon planı hazırlanır.
Yeşil ve kuru üretim belirlenir.



Ölçümler ot boyunun 2/3’ü biçilerek yapılır.




Otlatılabilecek hayvan ünitesi büyük ve küçükbaş olarak hesaplanır.
3 kg kuru ot bir yem ünitesi vermektedir.





1 yıl için bir küçükbaş hayvan (keçi-koyun) ünitesinin 440 yem ünitesine ihtiyacı vardır.
Parkurun her parselinde sınırlandırmaya dayalı otlatma yaptırılır ve sonuç takip edilir.
Yaban hayvanlarının ihtiyaçları dikkate alınmalıdır.

4.5. Çölleşmeyle Mücadele Çalışmaları İçin Geçici Fidanlık (Orman-Mera Fidanı Yetiştirmek
Üzere) Tesisi ve Fidan Yetiştirme Teknikleri
Amaç: Silvo-pastoral uygulamalar için fidan yetiştirmek
(i) Yer seçimi:


Ağaçlandırılacak sahaya yakın olması,




Palmiyeliklerde sondaj veya geleneksel kuyuların yanında olması,
Kumul istilasına ve rüzgâra karşı korunaklı yer olması,



Mümkünse eski fidanlık yeri olması ve arazinin düz olması önemlidir.

(ii) Fidanlığın kurulması



Fidanlığın ihatası: Hayvan otlatmasına karşı etrafının tel çitle çevrilmesi gerekir.
Canlı çit: Fidanlığı sıcak rüzgârlara karşı korumak amacıyla 1-1,5 m yüksekliğinde ve %30-40
geçirgenliği olan rüzgâr kıran perde sıcaklık için lüzumludur.



Tavalar: 1-1,5 m genişliğinde 10-15 m uzunluğunda düz vaziyette birbirlerine paralel tavalar
oluşturulur ve 0,40 m ara yollar bırakılır. Eğer üretilecek fidan sayısı her aile için 10.000 adet
olacaksa en az 200 m2 alan gerekir. Fidanlık sahasının palmiyeliklerde olması çok yararlıdır.
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Tüplere doldurulacak toprak: Baklagil vejetasyonun diplerinden, kum ve biraz da hayvan
gübresi karışımı olması çok yararlıdır.

(iii) Fidanlık çalışmaları


Beyaz renkli delikler açılmış polietilen torbaların uzunluğu en az 0,80 m ağız çapı 0,30 m
olmalıdır.



Tüpe doldurulacak toprak; yukarıda tarif edilmiştir.




Tüpe kum doldurmadan önce kum ıslatılmalıdır. Yoksa tüpten akar gider.
Tüpler tavalara sıralanır ve sıkıştırılarak yerleştirilir.



Tüpler yerden 5 cm yüksek şekilde yerleştirilir (bozuk drenaja karşı).




Tüpler arasındaki boşluklar doldurulur (hava boşluğu bırakılmamalı ve rutubet korunmalı).
Tüpleri doldururken üsten 1,0 cm boşluk bırakılır ki sulamadan tüm tüpler yararlansın.

(iv) Tohum özellikleri



Orijini belli, sağlam ve sağlıklı tohum toplanır ve kullanılır.
Tohumlar, sıcak su ile 3-5 dakika muamele edilir ve 24 saat suda bırakılır.





Yüzen tohumları atılır.
Çimlenme denemesi yapılır ve bir tüpe ekilecek tohum ve adedi belirlenir.
Tohumların ekim derinliği genelde kalınlığın 3-4 mislidir.

(v) Tohum ekimi




Ekimden hemen önce sulama yapılır.
Tüpün ortasına üç adet tohum koyarak çukurcuk açan küçük alet yapılır ve kullanılır.
Tohum çukurcuklara boyuna konulur.





Tohumun konmasından sonra üstü kumla kapatılır ve sulanır.
Tür orijini, cinsi, miktarı ve ekim tarihini bildiren etiketler tavaların başına dikilir.
Ekimler en geç Mayıs ayında tamamlanır.

(vi) Fidanlıkta bakım çalışmaları


Sulamalar ilk haftalarda sabah erken ve aksam geç saatlerde yapılır.



Sıcak zamanda sulama yapılmaz.



Fidana verilecek su miktarı, evapotranspirasyona ve fidanın vejetatif durumuna göre değişir.



Dikime gidecek fidanlar 15 gün önceden susuzluğa alıştırılır (yani sulama azaltılır, günde 1
sefer yeterlidir).



Tüpler dikime getirilmeden önce kasalara yerleştirilir ve kasalar su dolu tekneye konarak iyice
ıslatılır.

(vii) Ot alma-çapalama


İstenmeyen otlar kaldırılır.

(viii) Repikaj ve tekleme


Her tüpte bir adet fidan bırakılır, çıkarılan fidanlar boş kalan tüplere aktarılır ve gerekli
bakımlar yapılır.
49

(ix) Tüplerin tavada yer değiştirmesi


Tava 1,0 m uzatılır ve çıkan tüpler oraya yerleştirilir.




Tüplerdeki fidanların kökleri tüpün tabanından toprağa geçmişse hemen yer değiştirilir.
Yer değiştirme işlemindeki kökleri kesmek için keskin bir bıçak kullanılır.



Yer değiştirme işleminde çekip kapama yapılmaz.

(x) Tepe düzenlemesi


Tüpteki fidanın kök sistemi ile boyu arasındaki dengeyi dikileceği yerde ayarlamak için
yapılır.



Tepe düzenlemesi, dikimden bir hafta önce yapılır ve en fazla fidan boyunun 1/3’ü kadar kök
bırakılır.

(xi) Fidanın dikime hazırlanması


Fidanlar taşınmadan önce iyice sulanmalıdır.





Tüplerin taşımada dağılmaması için dikkatli davranılmalıdır.
İyi bir taşıma için Kora-sandıkları kullanılır.
Fidan naklinden önce kök tuvaleti yaptırılır.




Yalnızca canlı ve gelişmiş fidanlar kullanılmalı, zayıf fidanlar atılmalıdır.
Fidanlar sıcak ve rüzgârlı günlerde ve zamanlarda taşınmamalıdır.

Resim 16: Köy veya aile fidanlığı (Moritanya)
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4.6. Silvo-Pastoral Dikim Metotları
(i) Dikim yerlerinin işaretlenmesi
Riperlenen arazilerde riper yarıntısı üzerinde üzeri 5 er metre ara ile işaretlenmiş ip yardımı ile fidan
dikilecek yerleri bir kişi kazma veya çapayla işaretler. Eğer riperle toprak hazırlığı yapılmamışsa fidan
sıra araları 7,5 m, araları 5,0 m olmalıdır.
(ii) Fidan çukuru açılması


Toprak rutubetine bağlı olarak 50 cm genişliğinde ve 50-60 cm derinliğinde dikim çukurları
burgu ile veya elle açılır.



Çukur açarken çıkan kuru üst toprak çukurun alt tarafına yüzeysel akışla gelen suları tutacak
şekilde adeta mini-ay teras sekline getirilir.



Mümkünse yağışlı bir havadan sonra küçük suların biriktiği yerlere fidan dikilmesi için
çukurlar açılmalıdır.

(iii) Fidan dağıtımı


Fidan dikim ekibine uygun bir ekip bu işi yapar.

(iv) Dikim işleri



Keskin bir bıçakla tüp dipten itibaren 1 cm kesilip atılır.
Tüp, çukurun içine dik olarak yerleştirilir.



Tüp, aşağıdan yukarı doğru kesilip naylonu yavaş yavaş toprak doldurularak çıkarılır. Tüpün
naylonu kesinlikle çıkarılmalıdır.



Dikim çukuru nemli kumla doldurulur, yetmezse üste kuru kum konulur ve önce ayakla sonra
elle düzelterek sıkıştırılır.




Meyilli arazilerde dikim yeri olan çukuru ortada bırakacak şekilde mini ay teras formu verilir.
Gün içinde dikilmeyen fidanlar gölgede saklanır ve sulanır.




Bir hafta sonra sağlıklı olmayanların yerine yenileri dikilir.
Devamlı olarak ağaçlandırmayı koruma ve ot alma işleri yapılır.

(v) Ağaçlandırmada elde edilen tecrübelere dayalı genel kurallar


İlk kuvvetli yağıştan sonra dikime hemen geçilir.





Toprak kuru iken dikilmez.
Güneşli ve rüzgârlı günde dikim yapılmaz.
Taze, çok canlı ve sulanmış fidan kullanılır.



Sabah erken saatte dikime başlanır ve saat 11’de bırakılır. 16-19 arası saatlerde devam edilir.
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Resim 17: Hayvan yemi üretimi amaçlı olarak Prosopis türü ile yapılan ağaçlandırma (Moritanya Chogar-Gadel
Köyü)

Resim 18: Yem üretimi amaçlı Acacia cyanophylla (Kıbrıs akasyası) ağaçlaması. Çok kurak dönemlerde dalyaprak faydalanması yapılmakta (Tunus)
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4.7. Seyrek Ormanların Zenginleştirilmesi Teknikleri
Bozuk ve seyrek ormanlarda zenginleştirme teknikleri, ulaşılması istenen amaçlara göre belirlenir. Bu
belirlemede; çalışma stratejisi, mevcut imkânlar ve toprak şartları mutlak dikkate alınmalıdır.
Yapılacak çalışmalar;
a) Seyrek orman alanını grup grup (buket şeklinde) ağaçlandırma yaparak zenginleştirme



Parsel tarafına ağaç ve ağaççık dallarından çit yerleştirilir.
Eğer toprak rutubetli ise yani taban suyu yakınsa canlı çit kullanılması planlanır.



Bu alandan yararlananları devamlı koruma ve muhafaza yönünden sürekli eğitim ve
bilgilendirme çalışması yapılır.




Üç yıl boyunca sahanın korunması garantiye alınır.
Ekim ve dikimler yalnızca ot olmayan açıklıklarda yapılır.

b) Seyrek orman alanlarının klasik iyileştirme teknikleri
(i) Koruma (tel çit çekimi)


Seçilecek tel kafesin her kafesi en fazla 0,20x0,20 m genişliğinde ve mümkünse galvanizli tel
olması yararlıdır.





Tel çit çekilecek alan belirlenir.
Doğal koruma alanı olan yerlerden yararlanılır. Yani oralara tel çit çekilmez (kum tepeleritaşlık kayalık dik yamaçlar).
Tel çit miktarlarını azaltmak için düz ve geometrik hatlara tel çit çekilir.





İki tel çit arasındaki mesafenin 10 m olması uygundur.
Bazı yerlere hayvan geçişleri için kapı bırakılır (su için).
Tel çit yerine canlı-çit veya ağaç dallarından çit konulabilir.




Devamlı olarak halk bilgilendirilir ve fazla sıkıcı olmayacak şekilde takip edilir.
Üç yıl koruma garantilenmelidir.

(ii) Toprak hazırlığı ve çapalama


Eğer üzerinde ot örtüsü yoksa kumlu alanlarda toprak hazırlığına gerek yoktur.



Eğer arazi otla örtülü ise tesviye meyilline paralel çapraz olarak traktörün çektiği toprakta
yüzey tabakasını parçalayan aletlerle toprak hazırlanır.



10’ar metre aralıklarla, tavsiye eğrilerine paralel teraslar traktörle inşa edilir. Teras inşaatı,
toprağı killi-kumlu alanlarda yağıştan hemen sonra gerçekleştirilir.



Düz alanlarda burgu yardımıyla uygun aralıklı çukurlar açınız.

(iii) Ekim ve dikim


İklime ve çalışmanın amacına göre ekilecek ve dikilecek türler belirlenir.



Parselin etrafına canlı çit veya 2 sıra rüzgâr perdesi yerleştirilir.



Parseldeki yalnızca çıplak olan, ot örtüsü bulunmayan yerlere ekim-dikim yapılır.



Toprak şartlarını ve çalışmanın amacını dikkate alarak tür seçimi yapılır.



Ekim ve dikim çalışmaları kuvvetli bir yağıştan sonra eğer topraktaki nem uygun derinliğe
erişmişse gerçekleştirilir.
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Ekimler, çukurlara yapılır. Ekimlerin yapılacağı çıplak alan büyüklüğü 25m2 olmalıdır.



Ekilecek tohumlar önce kaynak suya 5 dakika atılır. Bilahare 24 saat suda bırakılır ki
çimlenme engelleri kırılsın. Çöldeki ağaç ve çalıların tohumlarının tümünde çimlenme engeli
vardır (Prosopis sp, Acacia sp, Balanites sp, vb.).



Tohumlar, böcek ilaçlarıyla böcekten arındırılır.




Yaşlı ağaçlardan toplanan olgun tohumlar kullanılır.
İlk otlanmadan sonra çapalama yapılır.



Kumla kaplı alanlarda her fidan için 100 l su enjeksiyonu gerektiği unutulmamalıdır.



Her 500 m’de bir 25 m genişliğinde yangın şeridi bırakılır.



Mart ve Nisan aylarında mevcut ağaçları tatar işletmesi şeklinde kestirilir.




Ekimlerde yerli tohum ve yerli tür ağaçların tohumları kullanılır.
Acacia flava ve Balanites aegyptiaca türleri ile Ziziphus sp killi toprakları sever.

4.8. Seyrek Ağaçlık ve Açık Mera Alanlarının Zenginleştirilmesi Metotları


Yaşlı ağaçlardan toplanmış olgun, sağlıklı tohumlar toplanır ve ekilir.




Tohumlar suda 3-5 dakika kaynatılır ve 24 saat suda bekletilir (çimlenme engeline karşı).
Tohumlar; farelere, böcek ve kuşlara karşı ilaçlanır.



Riper izine uygun rutubetli toprakta hazırlanmış çukurlara ekim yapılır. Eğer ikili riperle arazi
hazırlığı yapılmışsa yukarı kısımdaki riper yarığına ekimler yapılmalıdır.



Dikim derinliği tohum boyunun 2-3 misli olmalıdır.




Tohumlar çukura yanlamasına konulmalıdır.
Her çukura 2-3 tohum ekilmeli ve ekimden sonra sıkıştırma unutulmamalıdır.





Dikim çukurları arasındaki mesafe sıra üzerinde 1 m ve sıra aralı mesafe 3 m olmalıdır.
25 m2 den küçük boşluklara (ot örtüsü) ekim yapılmamalıdır.
Otlatmada çıkan otları yerinde bırakarak malç yapılmalıdır.

Resim 19: Merada otların kuruduğu mevsimde yeşil yem sağlamak amacıyla zenginleştirme çalışması
(Moritanya-Kiffa-Soudu)
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Şekil 10: Grup dikimleriyle silvo-pastoral zenginleştirme metodu
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Şekil 11: Klasik metotla silvo-pastoral zenginleştirme
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Resim 20: Kıtlık mevsiminde yem sağlamaya yönelik kaktüs dikimi yapılmış mera alanı (Tunus)

4.9. Mera ve Parkur (Geçiş Zonu) Alanları İçin Rotasyon Planı Örneği


Dominant ot türü: Cenchrus biflorus






Ortalama büyükbaş hayvan büyüklüğü = 300 kg ağırlığında,
Yaşamı için gerekli günlük yeşil yem ihtiyacı 300/10 = 30kg/gün,
o Süt üretimi: 5lt/ günx0,6 yem ünitesi =3 yem ünitesi,
o 1 kg yeşil ot = 0,12 yem ünitesi veriyor,
o Üretim için 3/0,2 = 25 kg/gün yeşil ot ihtiyacı vardır.
Büyük baş hayvan birimi için günde yaşam ve üretim için 25+30 =55 kg yem ihtiyacı vardır.




Meralar Ağustos 20’de açılıyor (yeşil ot bulunabiliyor),
Meraların hektar verimi 20 Ağustos-10 Eylül arası 2.000 kg, 10 Eylül-5 Ekim arası 3.000 kg,



Meraların ortalama yeşil ot üretimi= 3.300kg/yıl,




Meralarda kullanabilir yeşil ot miktarı= 3.300x2/3= 2.200kg,
Rotasyon parseli; her yıl tüm parselin 1/3’ü korumalıdır.




Kıtlık zamanında kuru ot veya konsantre yem kullanılmalıdır.
Hayvanın yaşam ve üretimi için kuru ot hesabı:
o Kuru ot: 10 kg x 0,4 ot ünitesi = 4 ot ünitesi
o Konsantre: 2 kg x 1,0 ot ünitesi = 2,0 ot ünitesi
o Toplam: 4+2 =6,0 ot ünitesi/gündür.
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PARKUR PARSEL BÜYÜKLÜKLERİ (ha)
Parsel A = 140,0 ha
B = 140,0 ha
C = 140,0 ha
D = 140,0 ha

Tablo 6: Parkur (Mera) Rotasyon Planı

TARİH
YIL

PARSEL

KORUMA

AÇILIŞ

KAPANIŞ

A

-

-

-

B

20/ VIII

5/ IX

-

C

6 / IX

21/IX

-

D

22 / IX

7/ X

-

A

20/ VIII

5/ IX

-

B

-

-

-

C

6/ IX

21/ IX

-

D

22/ IX

7/X

-

A

22/ IX

7/X

-

B

6/ IX

21/ IX

-

C

-

-

-

D

20/ VIII

5/ IX

-

A

6/ IX

21/ IX

-

B

22/ IX

7/[X

-

C

20/ VIII

5/ IX

-

D

-

-

-
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Şekil 12: Moritanya’da uygulanan bir rotasyon planı
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4.10. Yağmur Suyu Hasadı ve Tarım, Orman, Mera ve Hayvancılığın Geliştirilmesinde
Yararlanması Teknikleri
Bahsi geçen teknikler, yüzeysel akışa geçen yağmur suları ile derelerden yağışlı mevsimlerde akan
suların yardımıyla ziraat arazisi elde etmek ve çöllerde su ile gıda güvenliğini sağlayarak çölleşmeyle
mücadele etmektir.
4.10.1. Su Hasadı Yapılacak Alanın Seçim Kriterleri
Havzalar köylü veya göçebelerle birlikte aşağıda belirtilen kriterlere göre belirlenip seçilmektedir:


Köye en fazla beş km uzaklıkta bulunmalıdır.




Taban arazinin yani tarım arazisi kazanılacak arazi en fazla %7 meyilde olmalıdır.
Toprak; tarım ve silvo-pastoral çalışmalar için uygun olmalıdır.



Kumlu-killi, killi toprakların olduğu taban arazide yüzeysel akışa geçen yağmur sularının
olması ile yılda birkaç kere yağmurlu mevsimde dereden su akmalıdır.



Havza katılımcı değerlendirmesine ve entegre agro-silvo-pastoral değerlendirmeye müsait
olmalıdır.



Organize ve katılıma hazır bir halk havzada bulunmalıdır.

4.10.2. Etüt ve Planlama
4.10.2.1. Büroda Yapılacak Çalışmalar


Köyle ve bölgeyle ilgili doküman ve raporlar incelenmelidir.




Harita veya hava fotoğrafları ile uydu fotoğrafları incelenmelidir.
Harita üzerinden 2 veya 3 havzanın sınırları işaretlenerek alanları ölçülmelidir.



Topoğrafik haritalar, toprak haritaları, erozyon haritaları, bitki örtüsü haritaları ve bugünkü
kullanım haritaları 1:10.000 ölçekli hazırlanmalıdır.



1:5.000 ölçekli planlama haritası ile rotasyon haritaları hazırlanmalıdır.

4.10.2.2. Arazi Çalışmaları (Katılımı Sağlayacak Kontrat İmzaladıktan Sonra Köylülerle
Birlikte Yapılan Çalışmalar)


Köylülerle çalışmaların amaçlarını ve nasıl gerçekleştirileceğini açıklayan bir toplantı
yapılmaktadır.



Arazi mülkiyet sorunlarının çözülmesi köylülere bırakılmaktadır.



Burada hazırlanan planlama haritası varsa düzeltilerek doğrulanmaktadır.



Özellikle burada belirlenmiş olan taban arazi, kayalık arazi ve özel kazanılacak tarım
arazilerinin sınırları ve alanları belirlenmelidir.




Havzaya bir yağmurölçer yerleştirilmelidir.
Bilgiler büroda planlama haritasına 1:5.000 ölçekli olarak işlenmelidir.



İnşa edilecek sedde ve seddecikler ile ıslah sekileriyle ilgili yapılar, inşa tekniklerine göre
yerleştirilmekte ve miktarları belirlenmektedir.



Her yapının savağını inşa edecek köylü o seddeciğin sahibi olmaktadır.
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Özellikle çok kurak çöllerde seddeler ve mikro barajlar tüm köyün ortak malı olarak inşa
edilmektedir.



İnşa edilecek yapının bütün özellikleri (yüksekliği-boyu-alt ve üst taban genişliği, hangi
malzemeden yapılacağı ve inşa esnasında sıkıştırma yapılıp yapılmayacağı ile nasıl
yapılacağı) belirlenir ve her yapının başında köylülere izah edilmelidir.



Yapının sahibi olacak köylüden savak için taş taşıması istenir. Taşıma işi traktörle de
yapılabilir ancak bu durumda yükleme-boşaltma ve inşa işi köylüye ait olmalıdır.
Temel kazıldıktan sonra yapı inşaatına başlanacaktır. Tel kafesli seki inşaatına ise temel
kazıldıktan ve taşlar taşındıktan sonra başlanacaktır.




Yapım esnasında demonstratif amaçlı yapıların inşaatı süresince, diğerlerinde ise ilk başlarda
sık sık bilahare ara sıra kontroller yararlı olmaktadır.



Seddecik ve seddelerin inşaatında istenmeyen zamanlarda yani darı ekim ve gelişmesi anında
ani gelen sellerin boşaltılması için seddenin en alçak noktasından 90 cm’lik plastik su tahliye
borusu alta döşenmelidir,



Sedde ve seddeciklerin en üst tabanı dikenli çalılarla kapatılarak sürülerin sedde ve seddeciğin
üstünden geçmemesi sağlanmalı, buraların yol olarak kullanması suretiyle sedde
yüksekliklerinin azalması ve seddenin yıkılması önlenmelidir.
Sedde ve seddeciğin ön yüzeyine taş kaplama yaptırılmalıdır.




Seddelerde kazanılan tarım arazilerinde verimi arttırmak için hayvan gübresi verilmekte ve
Sudan otu ve darı ekilecek alana yayılmaktadır. Bunun için kepçeler yardımıyla rüzgar
istikametleri kapalı 50x50x1,5 m ebadında iki kapılı geniş hayvan barınağı inşa edilerek
buralarda gübre birikimi sağlanmalıdır.



Köylüler gübreleri yaydıktan sonra riperle toprak 70 cm derinliğinde çapraz sürülmektedir.
İmkân varsa diskarolarla tezeklerin kırılmaları sağlanmalıdır. Bazen killi topraklarda yağıştan
sonra riperleme yararlı olabilir ve arazi kuru iken riperlemeyi 2 defa yapıp istenilen derinlik
elde edilmelidir.




Tarım yapılacak alanların etrafı dikenli dallarla veya tel çit ile korunmalıdır.
Birinci yağmurdan sonra yerel türlerle Sudan otu, darı, börülce, karpuz vb. ürünler köylüler
tarafından ekilmelidir.



Birinci yağmurdan sonra köylerle beraber seddelerin kontrolüyle fare deliklerinin olup
olmadığı belirlenip varsa tıkanmaları sağlanmalıdır.




Kuş zararlarına karşı tedbirler alınması gerekmektedir.
Teknik tarım yapılması, çizgi ekimi ve bakımı yapılması ile ot alma ve çapalama işlerinin
yapılması sağlanmalıdır ve bu çalışmaların getirileri ile ilgili eğitim halka verilmelidir.



Arazi sürüm işinin at, eşek ve develerin çektiği sabanla yaptırılması sağlanmalıdır.



Sezon sonunda yapılan üretim yeşil yaprak-dane ile birim alandaki verim ve maliyeti harcanan
iş ve makine gücünü yani rantabilite hesaplanmalıdır.



Planlama raporundaki tüm çalışmalar tamamladıktan sonra proje ve ülke sorumlularına
verilmek üzere bir rapor hazırlanmalıdır.
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4.10.2.3. Proje Onaylanmasından Sonra Yapılacak İşler
Tüm çalışmalar ilgililer, köylüler veya çalışmayı gerçekleştirecek aile ile köy komitesinden konu ile
ilgili kişilerle birlikte gerçekleştirilecektir.


Öncelikle arazide yapılacak yapının temelleri topoğrafik aletler yardımıyla işaretlenmelidir.




Savak inşa edilecek yer arazi üzerinde yapı sahibine gösterilmelidir.
Savak inşa edildikten sonra kepçe gönderilmeli ve işaretli yerde sedde ve seddeciklerin
kontrollü inşa ettirilmesi sağlanmalıdır.
Sedde ve seddeciğin su toplanan alanına gübre verilmesi sağlanmalıdır.




Kazanılacak tarım arazisi çapraz olarak 2’li veya 3’lü riperle 0,50-0,70 m derinlikte sürülmeli
ve tezek kırılması için diskora geçirilmesi sağlanmalıdır.



Sedde ve seddeciğin etrafı ile kazanılan tarım arazisinin etrafına rüzgâr perdesi-canlı çit veya
silvo-pastoral amaçlı fidan dikimi için çukurların işçiler veya burgu yardımıyla açılması
sağlanmalıdır.




Yapılacak tarım işleri köylülere bırakılmalıdır.
Tohumun ekimden önce böceklere ve kemirgenlere karşı ilaçlanmasına yardım edilmelidir.



Yağışların kayıt altına alınması sağlanmalıdır.





Agro-silvo-pastoral üretim ölçülmelidir (sap-saman-dane-odun).
Tüm çalışmaların maliyetleri hesaplanmalıdır.
Her yıl için değerlendirmelerin ayrı ayrı yapılması sağlanmalıdır.




Yapılacak bakımların yararları ve nasıl yapıldığının köylülere öğretilmelidir.
Çalışmaların tüm safhaları tek tek fotoğraflanmalı ve videoya alınmalıdır.



Eğer gerekli doküman ve haritalar bulunmazsa: Bir büyük havzanın 5-250 ha büyüklüğünde
bir alt havzası seçilir ve her yıl bir veya iki alt havza planlanabilir.
İnşa edilecek sedde, seddecik ve mikro barajların yerlerini arazi üzerinde işaretleyecek ekipte;
nivo, teodolit, GPS, mira ve ip ile gerekli kayıt fişleri bulunmalıdır.




Çalışmalara önce sınai tesisleri koruyacak kuru duvar eşik ve taş kordonların inşaatlarıyla
başlanmalıdır.



Eğer gelen dairenin derinliği 1 m’den büyükse tel kafesli seki (gabion) yapılmalıdır.

4.10.3. Kurak-Yarı Kurak ve Yarı Nemli Bölgelerde Su Hasadı Teknikleri (Uygulamaları)
Özet: Kurak, yarı kurak ve yarı nemli ülke ve bölgelerde (P<350mm/yıl) yüzeysel akışa geçen suların
toplama teknikleri.
Su hasadı; bu bölgelerde su ve toprak muhafazası yanında yağmur altı tarımın güçlüklerini ortadan
kaldırarak fakir halkın gıda ve su güvenliğini sağlamaktadır. Geleneksel olarak Sahra-Orta Asya ve
Step bölgelerinde kullanılagelen geleneksel tekniklerin geliştirilmesinden, yani biraz daha dayanıklı
tesislerin traktör ve kepçe yardımıyla inşası çok çarpıcı sonuçlar vermiştir. Özellikle sahra bölgesinin
bazı köylerinde halkın kendi kendine gıda yönünden yeterli hale gelmesini sağlamıştır. Bu geniş
bölgelerde başka alternatif mevcut olmayıp, olanda bağımsızlıkları sınırlamaktadır. Yani 21. yüzyıl su
asrı olacaktır. Bunun temini makine ile inşa edilen sedde, seddecik vb. tesislerin inşaattan sonra
bakımlarına bağlıdır.
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Teknikler basit, kolayca öğrenilen ve yerli araç gereçle yapabilecekleri kendilerinin ürettiği
teknolojilerdir. Yüzeysel akışa geçen yağmur sularını ve dereden akıp giden taşkın sularını
değerlendirme sistemidir.
Yüzeysel akışa geçen yağmur sularının toplanmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:


Havza ıslah çalışmalarında yamaç arazilerdeki tarım, orman, mera alanlarında toprak ve su
muhafazası ve doğal kaynakların geliştirme çalışmaları ile birlikte yerel halkın katılımıyla ve
entegre olarak gerçekleştirilmelidir.



Bu çalışmalarda yüzeysel akışa geçen yağmur sularının hızlarının kesilerek toprağa
infiltrasyonunu (sızmasını) sağlayan arazi kullanım amacına uygun olarak inşa edilen teras, ay
teras, implivium, taş kordon vb. tesisler tüm dünyada kullanılmaktadır. Bu konuda bilgiler
kolayca elde edilebilir. Burada insan ve sürülerin su ihtiyacının karşılanmasında kullanılan
“sarnıç” denilen su toplama sisteminin açıklanması özellikle kurak ve yarı kurak iklim
bölgeleri için yararlı olacaktır.

Resim 21: Hayvan sulama göleti
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4.10.3.1. Sarnıç İnşası Yoluyla Yağmur Sularının Toplaması Teknikleri
Kurak, yarı kurak ve yarı nemli iklim bölgelerinde içme suyu kıtlığı ve yokluğu ile içme suyunun ülke
sathına dengeli dağılmaması çölleşmenin, fakirleşmenin ve kırsal göçün ana nedenlerinden en
önemlisidir. Çünkü insan ve sürüler su bulunca o kaynaktan 7 km uzağa kadar ayrılabilirler ve devamlı
ve aşırı otlayarak bitki örtüsünü tahrip ederler.


Kurak- yarı kurak bölge ve ülkeler planlamasında; yer altı su kaynaklarının yerleri ve hangi
derinliklerde olduğu hidrojeoloji harita ve etütlerden belirlenir.



Planlanan bölgede dengeli su dağılımı için bu bölgenin 60-80 ha bölmelere ayrılarak su açığı
olan ve olmayan bölgelerin belirlenmesiyle bu bölgelerde “hayvancılığı destek ünitesi”
kurulması sağlanmalıdır. Bunun için;
1.
2.

Su açığı olan bölgelerin hangilerinde yer altı suyunun bulunmadığı,
Su açığı olan bölgelerin denize yakın olup olmadığının araştırılması gerekir.

Sonuç olarak projeler ülke ve bölge yöneticileri ile finansör ve gönüllü kuruluşların amaçlarına göre
tasarlanır.
Bu imkânlar kullanılarak göçerlerin ve köylülerin içme suyu ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayan araç
sarnıç inşasıdır.
Su Güvenliğini Sağlayan Sarnıç Sistemi Teknikleri
Su açığı olan bölmeleri su kıtlığı ve yokluğu nedeniyle otlatamayan ancak bu bölmedeki ot örtüsünü
yegâne değerlendirecek olan sürü sahipleriyle birlikte çalışması esastır.
Sürü sahipleriyle birlikte aşağıdaki bilgiler toplanmalıdır:


Göçerlerden susuz bölmelerde otlatma zamanı, kapasitesi ve verimi (ne zaman, kaç gün ve
yem kapasiteleri nelerdir?).



Göçerlerin bu bölmeye geldiklerindeki nüfusu ile hayvanlarının türlerine göre miktarları.



Göçer kabilesinin ve sürünün su ihtiyaçları kaldıkları süre için hesaplanır ve bu hesaba gelip
geçenler ile yaban hayvanlarının ihtiyaçları dâhil edilir.



Göçerler ve proje uzmanı bu bölgedeki yağış-akışa göre ihtiyaç olan suyu yüzeysel akışa
geçen yağmur sularından sağlayacak su havzasını ararlar ve belirlenen havzadan gelen kuru
derenin sel konisi üzerinde biraz kot farkı, çizgi ve oyuntu erozyonu izleri olan bir yer sarnıç
yeri olarak belirlenir.



Köylüler önce ihtiyaç duyulan ve yüzeysel akışla gelen su miktarını alacak kapasitedeki
havuzun temelini kazar.
Kazılan temel esnasında havuzdaki suyun temizliği ve fazla suların boşaltılması için deşarj
kanalı kazılır.




Temel kazısından sonra proje tarafından demir, çimento-kum ve kalıpları köylülere verilerek
sarnıcın yere gömülü olarak inşası sağlanır.
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Resim 22: Yağmur sularını toplama amaçlı tesis edilmiş sarnıç (Antalya-Demre)
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Havuzun üstü ahşap çatı ve çinko levhalarla kapatılır, etrafına dikenli çit çekilir. Üstten
havuza giriş ve su alınması için kapak bırakılır ve kilit sistemi konur.



Havuzun yanına yaban hayatı için hayvan içme suyu sıvatı ile civarında gölgelik ve tuzluk
yapılır.



Havzadan inen dere sularının hızının kesilerek erozyonla toprak taşınması taş kordonlar ve
ıslah şekilleri inşa edilerek önlenir.



Sarnıç havuzuna sedimentle yüklü suyun girmesi önemli sorun oluşturur. Sudaki sedimentin
sarnıç havuzuna girmeden çöktürülmesi gerekir. Bunun için derenin ucuna önce
1x1x0,50=0,50m3 küçük çökeltme havuzu ve buna bağlı 2x3x0,50=3m3 lük iki sediment
çökeltme havuzu inşa edilerek suyun buradan geçmesi temin edilir.



Çökeltme havuzlarında geçen suların sarnıca girişindeki bol delikten fare vb. hayvanların
girişini önleyici galvanizli tel süzgeçler konur ve sistem kullanıma hazır hale gelir.

Örnek Hesaplama;
25 kişilik bir göçer ailesi 250 keçi, 20 büyükbaş, 10 deve, 10 eşeğe sahip olsun. Bu sürünün 20 gün
bölgede kalacağı hesaplandığında:
Su ihtiyacı:
İnsan: 30 l/gün x 20 gün x 25 kişi =15.000 l
Keçi: 5 l/gün x 250 keçi x 20 gün = 25.000 l
Deve: 30 l/gün x 10 deve x 20 gün = 6.000 l
Merkep: 15 l/gün x 10 Merkep x 20 gün = 3.000 l
Gelip geçenler için: 16.000 l
Yaban hayatı: 4.000 l
TOPLAM: 70.000 l = 70m3
20 günlük devredeki su ihtiyacı 70 m3’tür.
Bu suyu bize verebilecek havzanın belirlenmesinde;
-

Havza yıllık yağışın tahminine ihtiyaç vardır. 200 mm olsun.
Havzadaki etkili yağışın yıllık yağışa oranı tahmin edilir. %30 olsun.
Havza yapı ve şekline göre yıllık yapısının ne kadarının yüzeysel akışa geçebileceği tahmin
edilir. %1 olsun.
Bu havzanın alanı:

200 x 0,30=60 mm/yıl 60 x 0,01=0,60 mm/m2 den su üretilebilir. O halde bize lazım olan 70m3 için
70.000: 0,6 mm/m2 = 166.666 m2 havzası olan bir havza gerek. 16,666 bir havza bize bu suyu
sağlayabilir. Emniyet olarak yüzölçümü 20 hektar olan bir havza bize bu suyu sağlayabilir.
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4.10.3.2. Yüzeysel Akışla Yamaçtan Gelen ve Kuru Derelerde Akan Suların Toplanması
Tarım, orman ve meracılıkta sürülerin su ihtiyaçlarının karşılanmasında yararlanılması amacıyla inşa
edilen yapılar mikro baraj olarak bilinmektedir. Bölgelerde suyun nadir olması harçlı inşaatı
kısıtlamaktadır ve büyük boy baraj ile çimentolu seki inşaatları nadirdir. Bunun yerine tel kafes kuru
taş eşik (gabion) ve yerindeki toprak kullanılarak, tüm suyu tutacak sedde ve seddecikler yapılır.
Amaç yüzeysel akışa geçen suyun hızını azaltmak, frenlemek, toprağa sızmasını (infiltrasyonunu)
sağlamak ve su erozyonunu önlemektir. Üretilen, toplatılan yüzey veya dere sularının toprağa kolayca
girmesi için tesisin memba kısmının yapımdan önce riperlenerek sürülmesi tezeklerin kırılması ve
gübrelenmesiyle 50 cm derinliğinde yağış mevsimi sonunda rutubeti toprakta sağlayarak yağış
olmadan darı, börülce, Sudan otu, karpuz, vb. üretimini sağlamaktır.
4.10.3.2.1. Sedde ve Seddecik İnşaatı
-

Tarif: Yüzeysel akışla gelen suları tutmaya yarayan toprağın yükseltilmesi ile elde edilen
toprak yapıdır.
Ebatları: Yükseklik 1 m, alt taban 4,5 m, üst taban 0,50 m olup bir m’sinin hacmi
4,5+0,5=5,0:2=2,5x1=2,5 m3’tür.
Yerleştirilmesi: Ana meyil istikametine dik tesviye eğrilerini takip eder şekilde araziye
yerleştirilir. Seddeciğin üst tarafı tüm yatay uzunluk boyunca aynı yükseklikte inşa edilir.
Seddecikler arası mesafe: Eğer dere havzası 500 ha’dan büyükse arazi meyline bağlı olarak
meylin fazla olduğu yerlerde aralık mesafe azalır. Seddecikler arası mesafe hesabında
seddeciklerin yerleştirilebileceği arazinin en alt ve üst noktaları arasındaki kot farkı ile
mesafesi ölçülür. Kot farkı m olarak alınarak iki kot arasındaki ölçülen mesafeye bölünerek
seddecikler arasındaki mesafede belirlenir. Yani seddecik adedi belirlenir (Şekil 14,
seddeciklerin yerleştirilmesi).

Kurak bölgelerde ve yarı kurak bölgelerde özellikle çöllerde havzası 2.000-50.000 ha büyüklüğündeki
kuru akarsu yatağı içinde dar boğaz bölgesinde bir tek sedde inşası yerindeki toprak kullanılarak inşa
edilir.
Seddenin yüksekliği tüm suyu tutar ve araziye toplanan suların yeteri derinlikte infiltre olması
sağlanır. Biriken suların buharlaşması başlayınca Sudan otu, darı ekimi de başlar ve biriken sulardan
köy sürüsü de yararlanır. Çölde su ve gıda güvenliği sağlayan ve dışarı bağımlı olmayan tek metot ve
araçtır.
-

Sonuç: Genelde yıllık yağış ve akışa bağlı olarak sedde yükseklikleri değişebilir.

-

Mesela: Yıllık yağışın 200 mm olduğu kurak ve yarı kurak bölgelerde havzası 1.000-2.000
ha’dan büyük havzalar için sistematik olarak yerleştirilmesinin uygun olduğu görülmüştür.
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Sedde ve seddeciklerin inşaat teknikleri


Eğer seddeciğin boyu çok uzunsa her 100 m’de bir içten bir bölme bırakılarak rezervuarda
biriken suyun dalgalanması ve yıkılması önlenir.



Seddeciğin bir ucunun kotu yüksek tutularak biriken suyun o taraftan akması önlenir. Diğer
ucunun kotu ise seddede suyun yükselmesine en çok müsaade edileceği kotta olur.



Seddeciğin yüksekliği eğer 1,0 m ise savağın konacağı taraftaki kot 0,50 m olur ve suyun
seddenin üstünden geçmesi önlenir.



Seddecik yapılırken istenmeyen zamanlarda yani tarlada mahsul varken gelen sularını
boşaltmak için seddecik alt tabanın altına 6 m boyunda ve 90 mm çapında plastik boru
yerleştirilir. Rezervuar tarafındaki borunun ucuna aç kapa yapılan bir sistem eklenir.



Yukarı havzadan sağanak yağışla gelen suların direk seddeciklere çarpmasını önleyen gabiontaş kordon veya kuru duvar eşikleri inşa edilir.



Sedde ile birlikte tarım için kazanılan alanın etrafı çitle çevrilerek korunmaya alınması
kaçınılmazdır.



Seddeciğin tarım yapılacak rezervuar alanı haricine silvo-pastoral fidan dikimi veya mera
olarak kullanılma imkânı değerlendirilir.

Seddecik aksının arazide işaretlenmesi
Nivo veya diğer basit aletler yardımıyla 4’er m arayla aynı kotlar ucu boyalı kazıklar ve taşlarla arazi
üzerinde işaretlenir.
Seddecik inşası
Elle veya traktörle yapıldığı gibi kepçe yardımıyla da yapılır. Önce seddecik aksı taş ve odun
parçalarından 10 m genişliğinde temizlenir. Sonra alt taraftan toprak kazılır ve seddecik aksına
doldurularak her 25 cm’de bir iyice sıkıştırılır. Sıkıştırma işlemi paletli ve traktörle dolan toprak
üzerinden geçilerek yapılır.
Seddeciğin son şeklinin verilmesi
Seddeciğin üst tabanı seddecik boyunca aynı kotta olacak şekilde düzlenir. Seddeciğin menbaya bakan
yüzüne 0,70 m yüksekliğe kadar yassı taşlardan kaplama yapılır. Üst tabana da çalı veya taş kaplama
yapılır.
Savak inşaatı
Savak ya da seddeciğin orta kısmına ya da kotu düşük olan ucuna toplama kuru taşlardan Arnavut
kaldırımı şeklinde geniş olarak yapılır. Savak kotu katiyen belirlenen kottan yüksek olmamalıdır.
Savak akacak olan fazla sular bir alttaki seddeciğin kapalı ucunun içine akmalıdır.
Seddeciğin önünde birikerek oluşan suların kapsadığı alan kazanılacak olan tarım alanıdır. Sıcak
iklimde su buharlaşması çok yüksek olduğundan su kaybının azaltılması için yüzey suları gelmeden en
geç Haziran ayı başında yani yağış mevsimi başlamadan önce çapraz olarak en az 0,50 cm derinliğinde
2’li veya 3’lü riper geçirerek birikecek suların infiltrasyonu sağlanmalıdır. Toprak rutubeti 0,50 cm’yi
geçince yağışlı mevsim sonunda Sudan otu, darı, karpuz ve börülce gibi ürünler birlikte Eylül başında
ekilebilir.
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Şekil 13: Moritanya’da engebeli arazide yamaçların enine kesiti ve yağış sularının bulunduğu zonlar
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Şekil 14: Geleneksel seddecik inşaatı ve araziye yerleştirilmesi
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Şekil 15: Moritanya’da su toplama havzasında sedde, seddecik ve diğer tesislerin yerleşim sistemleri
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Şekil 16: Sedde ve seddeciklerin savağın yerine göre tipleri ve ölçüleri
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Şekil 17: Sedde ve seddeciklerin yapılan topoğrafik ölçmelere göre arazi üzerinde yerleştirilmesi
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Resim 23: Seddelerin yağmur sonrası yüzeysel akışla gelen sularla dolmuş hali (Moritanya-Assaba Bölgesi)

Resim 24: Seddelerin yağmur sonrası yüzeysel akışla gelen sularla dolmuş hali (Moritanya-Brakna ChogarGadel Köyü yöresi)

74

Resim 25: Yüzeysel akışa geçen yağmur sularının toplanması ve yeterli rutubetin sağlanması. Gabion sekinin
yağış sonraki durumu (Moritanya-Chogar-Gadel, 1990)

Resim 26: Yüzeysel akışa geçen yağmur sularından yararlanarak gerçekleştirilen Sudan otu üretim alanları
(Büyük Sahra, Moritanya-Chogar-Gadel, 1991)
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Resim 27: Sudan otu ekimi yapılan sahalara ekim sonrası gelebilecek fazla yağmur sularını boşaltma amaçlı
savak tesisi (Büyük Sahra, Moritanya)

Resim 28: Meyve fidanı için kanal açılması (Cibuti)
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4.10.3.2.2. Gabion (Tel Kafes) Seki İnşaatı
Yer seçimi prensipleri
Yer seçiminin köylülerle birlikte yapılması bize iki avantaj getirecektir. Nerelerin seçileceği, yer
seçimindeki kriterler teknik yönden köylülerce öğrenilecek yani bir nevi eğitim ve bilgilendirme
yapılması sağlanmış olacaktır. Bir diğeri ise köylü ve sekiyi yapacak ustaların ilerde idareye bağlı
olmadan bu işin teknolojilerini kendilerinin öğrenmelerinin sağlanmasıdır. Önce dere üzerinde inşa
edilecek ilk sekinin pozisyonu ile bilahare yapılacak şekillerin pozisyonu ve yerleri belirlenecektir. İlk
seki (Gabion) derenin başına yani yüzeysel akışla yamaçlardan akan suların toprağı yarmaya bağladığı
yere inşa edilmelidir. Bunu takip eden birçok mikro sekinin temelleri kazılır ve inşaatı devam eder. Bu
sayede şekiller büyük bir barajın toplayacağı suların ve kazanılan tarım alanlarının avantajını sağlarlar.
Seçilen ilk mikro seki (baraj) yeri dere yatağının iki tarafında aynı yükseklikteki iki nokta arasına ve
ana dere yatağına dik yerleştirilecektir. Bu iki nokta gözle veya krizimetre ile tayin edilir ve seddeye
verilecek yükseklik ve kazanılacak arazi miktarı belirlenir.
Mikro-barajın (sekinin) ölçüleri (mikro-baraj ve gabion teknik özellikleri)
Mikro-baraj yeri seçilince fazlaca hesaplamalara meydan vermeden mikro-baraja verilecek ağırlık (1)
ve istenilen şekil (2) belirlenir. Bu hesaplamalarda dere yatağına gelen tüm suyu ilk yıllarda tutmak
düşünülmemeli müteakip yıllarda yavaş yavaş barajı yükseltme yoluna gidilerek daha fazla su ve
toprak kazanılması yarıntılardaki dere yatağı yerine verimli ova elde edilmesi sağlanmalıdır. Bu
sayede dere yatağının zamanla planlanması tamamlanır. Eğer yeterli imkân varsa teknik kapasite ile
mikro barajın ağırlık ve formunun iyi hesaplanması gerekir. Bunun için;
-

Barajın arkasında biriken suyun yüksekliği, barajın ağırlığı ve barajın formu iyi hesaplanmalı
ki baraj suyun itme gücüne iyi dayansın yani kaymasın.

-

Ölçüler için gerekli alet, malzeme ve ekipmana ihtiyaç vardır. Maksimum debi dereden akan
suların izlerinden ve köylülerden öğrenilebilir. Eğer yağmurölçer varsa hesaplamalar daha
sıhhatli yapılabilir.

-

Mikro barajın su tarafından itilmesi ve kaydırılması, üst havzadan mikro baraj ağırlığı, gelen
su miktarı ve gücüne göre baraj gövdesi üzerine gelecek itme gücü belirlenir. Bu sayede baraj
ağırlığının itme gücünden büyük olması barajın yıkılmasının önlenmesi için gereklidir. Ön
yüzeyde baraj arkasında biriken suyun itme gücü vardır. Arka yüzünde ise suyun itme gücünü
dengelenecek hiçbir güç yoktur. Yalnızca suyun itmesiyle barajın kaymaması için toprak ve
barajın gövde ağırlığı vardır.

-

Barajın arkasında su birikmeye başlayınca barajı kaydırmaya ve devirmeye zorlar. Bunlardan
suyun itme gücü baraj gövdesine ufki dik olarak etki eden güçtür. Bunun hesabında baraj
ağırlığının iyi hesaplanması gerekir. Bu güç baraj yüksekliğinin 1/3 üne gelen yerdeki yüzeyi
en çok etkileyen güçtür. Suyun yüksek itme gücünün iki tandansı vardır;
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Şekil 18: Gabion şekilleri ve konacağı yerler

78

1. Mikro barajın aşağı doğru itilerek kaydırılmasın incelenmesi
Bu mikro barajın deforme olmasına, kaymasına ve ortadan yıkılmasına neden olur. Önlenmesi için
özellikle baraj gövdesinin ortasına gerekli ağırlık verilmeli ve tel kafesler birbirlerine çok iyi
bağlanmalıdır.
2. Mikro barajı devrilme durumunun incelenmesi
Bunun önlenmesi için barajın taban genişliği bir üstteki tel kafes sırasına göre daima daha geniş
olmalıdır. Bir mikro barajın sağlam kalabilmesi için temel kaide baraj ağırlığının baraja gelen suyun
itme gücünden 3 defa daha büyük olmasıdır. Baraja gelen suyun itme gücü=baraj arkasında biriken
suyun yüksekliği (h) * Baraj yüksekliği örnek verirsek R noktasında en yüksek su seviyesi 1,8 m ve
mikro baraj vereceğimiz yükseklik 1,5 m olsun. Suyun itme gücü (1,8+15)/2 = 1,65 ton m2 1,65x3=
4,95 de tel kafes gereklidir. 1 m tel kafes 1,200 kg ise 4,95/1.200=4 veya 4,5 tel kafese ihtiyaç vardır.
(4x1200=4,80 ton 4,5x1200=5,4 ton m’de ağırlık) tel kafes parçaları kullanılmaz.
Ayrıca tel kafes gövdesinin iki kanadını korumak için duvarlar mikro baraj gövdesine 30°-45° açılı
olarak yerleştirilir.
Suyun itme gücünün hesabında yıllık taşkın sularının en yüksek olduğu zamandaki su yüksekliği
alınmalıdır.
Birbirini takip eden mikro baraj inşası yardımıyla havza amenajmanı:
Sistematik mikro baraj yapılacak arazinin seçiminde ilk mikro barajın yeri ve verilecek yükseklik
önemlidir Sonradan gelen barajın rezervuarı bir öndeki mikro barajın dibine ulaşmalıdır.
-

Tel kafes (gabion) tekniği
Tel kafeslerin birbirine bağlanmasıyla dereden akan suya karşı bir mani oluşturulur. Tel
kafesler tellerin bağlanması yoluyla elde edilen sepet gibidir. Bu sepetin içine uygun şekilde
taş doldurulur ve ağırlığı 1.200 kg olmalıdır.

-

Tel kafeslerin taşla doldurulması
Düz bir temel kazılarak içine tel kafes konur ve dört köşesine ağır küp şeklinde düzeltilmiş
taşlar konur ve bilahare bu köşe taşları arasına yine tıraşlanmış veya hazır keçeli taşlar üst
kısma kadar doldurulur ve aralar toplanan taşlarla ara boşlukları bırakılmayacak şekilde
doldurulur.
Her 20 cm doldurduktan sonra köşelerin bozulmaması için tıraşlanmış taşlar kullanılarak tüm
sepet doldurulur ve yüksekliğe ulaşılınca kapak kapatılır ve teller bağlanır. Altta veya üstteki
gabion (sepet) doldurulmuş sepete bağlandıktan sonra üstteki veya yandaki sepetin
doldurulmasına geçilir.
Dere (Marigot) yatağına tel kafeslerin yerleştirilmesi Resim 29 ve 30’da gösterilmektedir.
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Resim 29: Gabion inşası (Cibuti)

Resim 30: Dere yatağında meyve bahçesi kazanmak amacıyla inşa edilmiş tel kafesli ıslah sekisi (MoritanyaChogar Gadel köyü)
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Şekil 19: Kuru derelerden akıp giden suların tarımda kullanılması (Pakistan)
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Şekil 20: Kuru derelerden gelen suların gabion ile dar boğazlarda kesip ihtiyaç duyulan diğer havzalara aktarılması
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Mikro baraj ana dere yatağının ana meyil istikametine dik olarak yerleştirilir. İnşaata en alçak
noktadan yani derenin tabanından başlanır. İlk sepet derinliği mevcut toprağa bağlı olarak
belirlenecek derinlikte temel düz bir zemin haline getirildikten sonra yerleştirilir. Sert
topraklarda 2 m, yumuşak ve ıslak topraklarda 0,50-1 m temel derinliğin alınması mikro
barajın stabilitesi açısından önemlidir. Taşlık ve kayalık zemin üzerine sepet konulmamalıdır.
Kumluk dere tabanlarında temele en az 20cm kalınlığında kil serilmeli ve sepet üzerine
yerleştirilmelidir.
4.11. Sızıntı Suların Toplanması, Sulamalı Tarımda Kullanılması Teknikleri
Sızıntı Sularından Yararlanılması
(1) Drenaj kanalları açılarak yeraltı su gözelerinin yüzeye çıkarılması ve (2) suyun galerilerle çıkarılıp
buharlaşmadan yeraltından taşınması tekniklerinden bugün halen Orta Asya- Türkiye ve İran da
yararlanılmaktadır.
Amaç
-

Nadaslı tahıl tarımından sebze yetiştiriciliğine geçmek,
Gıda güvenliğini sağlamak,
Kırsal kalkınmayı desteklemek,
Köylüleri organik ve taze sebze ve meyve üreticisi ve pazarlamacısı olmalarına yardım
etmektir.

Uygulama alanları
Yarı kurak ve yarı nemli dağlık tepelik havzalar olup kırsal kalkınma ve mikro havza ıslahı
projelerinde yararlanılmalıdır.
Yapılacak çalışmalar
Sızıntı suyu drenaj kanalı planlaması


Projelendirme, uygulama, bakım ve yönetim faaliyetlerine katılım olmalı ve arazi sahibi her
türlü işçiliği karşılamalıdır.



Köylülerle görüşülerek sızıntı sularının varlığı ve yerleri öğrenilir. Kuru pınarlar, çeşmeler iyi
birer göstergedir.




Bu alanlar jeologlar tarafından teknik olarak incelenir.
Harita üzerinde sızıntı suyu yer ve aks istikametleri ile tahmini debileri belirlenir ve her drenaj
sistemi için keşif yapılır. Drenaj kanalının uzunluğu, derinliği ve genişliği belirlenir ve arazide
kazıklarla işaretlenir.




Drenaj kanalının geçeceği arazi sahiplerinden, muhtar ve mülki idare amirinden izin alınır.
Drenaj kanalı yapımının iş gücüyle mi yoksa kepçeyle mi yapılacağı belirlenir.
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Drenaj kanalı açılması




Kepçe ve işgücü temin edilince drenaj kanalı açılmaya başlanır. Boyu suyun aktığı yamaç
meyline bağlıdır. Ancak genişliği en az 1 kepçe genişliğinde olmalıdır. Derinliği ise sızıntıya
bağlıdır.
Kanal açılırken yeteri kadar taş drenaj sularını emniyetli bir şekilde akıtmaya yarayan drenflex
(delikli drenaj borusu) emniyete almak ve yukarıdan ve yanlardan gelen suların drene
olmasına yardım etmek üzere civardan yeteri miktarda taşınır.



Drenaj kanalı açılır, temizlendikten sonra ortaya çıkan sızıntı suları toplanarak inşa edilecek
havuza akıtılması için 100 lük plastik drenfleks borusuna alınır.



Drenfleks borusunun etrafı önce kuru taşlarla örülür.

Sulama havuzu inşaatı


Sulama için ihtiyaç duyulan su ile sızıntı suyu debisine göre havuz ebadı ve kapasitesi
hesaplanır). Sızıntı suyunun debisi geleneksel usullerle 10-15 gün devamlı ölçülerek belirlenir
(l/sn).



Arazi sahibinin sahip olduğu arazi ve sulamalı tarım için gerekli su miktarına göre sızıntı
suları biriktirilecek havuz yeri ve kapasitesi tespit edilir ve yerinde işaretlenir.



Drenaj kanalı açılırken mevcut kepçe ile havuzun temeli de kazılmalı ve etrafı düzenlenmeli,
yol tamiratı da tamamlanmalıdır.



Havuz inşaatından önce gerekli kum, çimento, taş, tuğla vb. malzeme ve gereçler havuzun
yanında depolanır.



Drenaj kanalı çalışmaları bir köy veya köyün bir bölgesi için projesine göre birlikte inşa
edilince maliyetler hem çok düşer hem de köylülerin birbirine yardım etmeleri kolaylaşır.

Çalışmalar mutlak katılımcılarla yapılmalıdır. Proje bu çalışmalarda jeologun temini ve projenin
hazırlanması (1) Kum-çimento ile dreinflex plastik borusunu (2) taşıma işlerini (3) ve kepçe kiralama
(4) işlerini yüklenir. Tüm işçilik ve tarla işçi taşıma ve inşaat işleri köylülerce yüklenilmelidir.
Çiftçi Katılımı yüzdesi: %25
Drenaj kanalı ve havuz inşaatı maliyeti
Drenaj kanal inşaatı:10,0 $/m
Sulama havuzu inşaatı: 1.200 $ adet (4x4x10)
Geniş tarım terası inşaatı: 300 $/dekar
Drenaj kanalı getirileri
Orta Anadolu da: Hektarda 0,75/l/sn. su, sulu tarım (sebze, fasulye, domates, ceviz, badem ve
bağcılık) yeterlidir.
Tarımsal teras inşaatı
Erozyonla mücadele ve su toplanması için geniş tarımsal teras inşaatı zorunludur.
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Resim 31: Drenaj kanalı açılması ile üretilen sızıntı suyu (Keskin Kurşunkaya Köyünde TEMA projesince tesis
edilmiştir)

Resim 32: Fazla sızıntı sularının gölette biriktirilmesi (TEMA projesi)
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Resim 33: Sulama havuzu (22x11x30m) (Keskin-Kurşunkaya Köyü-TEMA projesi)

Resim 34: Sulanan meyilli tarım alanlarında erozyonu önlemek için karık yapılması (TEMA projesi)
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Resim 35: Eski nadas alanlarının sızıntı sularının biriktirilmesi ile sulu tarıma sokulması. Bu alanlarda erozyona
karşı karık uygulaması

Sonuç
Proje Orta Anadolu’nun Kırıkkale-Keskin ilçesi Kurşunkaya ve Kavurgalı köylerinde TEMA
aracılığıyla uygulanmış ve karlılığı hesaplanmıştır.
20 aile için 193.000 $ harcanmış ve 120.000 $ ilk yılda gelir elde edilmiştir. Çalışmada köylü katılımı
%75 olup, 19 drenaj kanalı ve 3 kuyu açılarak kuru nadaslı tarımsal sulu tarıma geçilmiştir. 2 köyde
gıda güvenliği sağlanmış ve köylülerin kalkınmasında önemli kazanımlar elde edilmiş özellikle
köylüler tekniklerle birlikte nasıl kalkınacaklarını öğrenmiş ve yatırım ve sebze pazarlamada birlik
olma aşamasına gelinmiştir.
4.12. Köy Yaşam Alanının Planlanması (Moritanya Brakna Chogar-gadel Köyü Örneği)
(i) Büro çalışmaları
-

İlgili köy, bölge, ülke ve benzer ülkelerle ilgili doküman, rapor, kitap vb. incelenmelidir.
Bunu takiben 1:10.000-1:50.000 ölçekli haritalar elde edilmelidir. Bu haritalar üzerinde köy
yaşam alanının sınırları belirlenmeli ve işaretlenmelidir.
Topoğrafik, toprak, bitki örtüsü, erozyon ve bugünkü kullanım haritaları hazırlanmalıdır.
Arazide yapılacak çalışmalar için gerekli fiş, alet edevat hazırlanmalıdır.

(ii) Arazide yapılan çalışmalar
-

Burada hazırlanan haritalar arazide kontrol edilerek düzeltilir ve varsa yeni alt yapılar ilave
edilir.
87

-

Arazi amenajman planı toprak kabiliyetine göre hazırlanır.
Ormanlık alanlar (silvo-pastoral alanlar), mera alanları, tarım alanları, köy, alt yapılar, barajgöl, taşlık alanlar işaretlenir.
Yapılacak her tür çalışma için 1:10.000’lik çok detaylı birer harita hazırlanır.



Ormanlık alanlar için; korunacak, rehabilitasyona alınacak, köy koruluğu yapılacak, rüzgar
perdesi ve canlı çit kurulacak, koruma, hayvan yemine dönük ve endüstriyel amaçlı
ağaçlandırmalarla üretim yapılarak bölümler belirlenir.



Mera alanları için; korunacak, zenginleştirilecek, rotasyona tabi tutulacak ve ot biçilecek
bölümleri belirlenir.



Tarım alanları için; tarım arazisi kazanılması çalışması yapılacak bölümler özellikle belirlenir.



Meyvecilik için; meyve dikilecek alanlar ve aşı yapılacak yabani meyve ağaçlarının kapladığı
alanlar belirlenir.

Yapılacak envanterde alanlar, bu alanların miktar ve kalite olarak bugünkü ve gelecekteki maksimum
üretimleri her ünite için belirlenir.
-

Hayvanların cins ve miktarları ile bunların bugünkü ve gelecekteki verimleri ile ihtiyaçları
belirlenir.
Köydeki insan nüfusunun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçları belirlenir. Herkese iş bulma
çareleri aranmalıdır.

Bütün bu envanterlerden sonra bugünkü yapılacak işler belirlenmelidir. Bu plan köyün yaşam alanında
çevre korunmasını garantiye alan rasyonel kullanımı öngörmelidir.
Moritanya’da Chagar-Gadel Köyünün yaşam alanı planlama çalışmaları örneği aşağıda verilmiştir:
-

Ülke

: Moritanya

-

Bölge

: Brakna

-

İl

: Magtaa-Lahjor

-

İlçe

: Jonaba

-

Klimatik bölge

: Sahara-Sahelienne

-

Ekolojik zon

:B

-

Köy adı

: Chogar Gadel

-

Mahalle

: Dashra

-

Bölüm

: Agro-silvo-pastoral

-

Proje

: Kumul istilasıyla savaş ve çöllerin agro-silvo-pastoral ü
retime sokulması (UNO/MAU/006/NSO)
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(iii) Elde edilen sonuçlar
(a) İnsan kaynakları
Sonuçlar köye ait ilgili verilerin değerlendirilmesinden elde edilmiştir.
Yılda 160 ton tahıl açığı vardır. Bu açık nüfus artışından kaynaklanmıştır. Köylüler hayvancılıkla
uğraşmakta olup köyde tarımsal faaliyetler yoktur. Köylüler göçebe olarak yaşamlarını
sürdürmektedir. Proje göçebe ve hayvancılıkla uğraşan göçebeleri tarımsal faaliyete aktarmıştır. Proje
40.430 adam/gün iş arzı yaratmış ve üç yıl boyunca 234 ha eskiden kullanılmayan tarım arazisini
tarımsal üretime açmıştır. Proje ayrıca üç yıl içerisinde köyde 8.224.000 UM para aktarmış ayrıca
birçok makine, ekipman kullanımıyla üretimi arttırmıştır. Ayrıca proje 7116000 UM değerinde gıda
yardımı sağlanmıştır. 251.700 ton gıda yardımı yapılmıştır, yani her aile 21,500 UM elde etmiştir.
1 ha tarımsal alandan: 330 kg dane ve 30 ton yeşil sap elde edilmektedir. Buna göre;
-

Köyün tahıl ihtiyaçları için (Sudan otu=166 ton/yıl) kazanılması gerekli tarım alanı toplam
olarak 427,8 ha olup bu da ancak 42.870 m uzunluğunda seddecik inşaatı gerektirmektedir.
Hesaplama: 166,0 ton/0,338 ton/ha =491,1 ha
100 m uzunluğunda bir seddecik ancak 1 ha tarım arazisi kazandırmaktadır. Buda
427,8x100=42.780 m seddecik inşaatı yapılması ihtiyacı demektir.
Amaç hayvan yemi üretimine katkı olarak yeşil ve kuru sap olarak hesaplanırsa; yeşil madde
olarak; ((30x2)/3)x427,8=8.556 ton yeşil sap üretimi sağlanır.
Et ihtiyacı için köylüler hem hayvan sayılarını hem de et tüketimlerini üç misli arttırmışlardır.

Bugünkü tüketim ortalama 1,5 kg/aile/gün’dür. Halen 133 aile olan Chgargadel’de tüketim
133x1,5kgx365 güne 72.817 kg et ihtiyacı vardır. Hayvan adedi arttırılınca köylülerin ot tüketiminde
iki misline çıkacaktır (97,09 ton et/yıl).
Köylü kasaplar diğer göçebelerden de keçi satın alacağından köyde et sıkıntısı çekilmeyecektir.
(b) Orman kaynakları
Köyde yakacak odun açığı 531,6 ton/yıldır. Bu durum çölleşmeye ve stepleşmeye neden olmaktadır.
Yakacak odun açığını karşılamak için 357,0 ha ağaçlandırmayı Prosopis juliflora türüyle
gerçekleştirmek gerekmektedir. Ayrıca bütün gaz ve kuzine kullanımı da köyde yaygınlaştırılmıştır.
(c) Kuru ot ihtiyacı
Moritanya’da hayvan sayısını arttırmak için kuraklık ve kritik mevsimdeki sap ve saman üretimi
yapılmalıdır.
Chagor-Gadel köyünde hayvan adedi %62,25 oranında arttırılabilir. Ot biçme+silaj yapımı da ihmal
edilmemelidir.
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Ağaç yapraklarının yeşil olarak kullanımı
-

-

-

Yeşil yaprakların ve dalların kurak mevsimde kullanılması,
Yeşil dalların kesimi için 5 yıllık rotasyon uygulanması gerekmektedir.
Balanites aegyptiaca: Dalların 1/5’i kurak mevsimde (Mayıs-Haziran) kesilir veya tüm ağaç
sayısının veya alanının 1/5’i tümden kesilebilir. Tarım arazileri kazanılan yerlere yakın
ormanlardaki ağaçların kuş yuvası olan dalları kesime alınmalıdır.
Acacia senegal ve Acacia tortilis: Toprak seviyesinden 0,30 m yükseklikten 5 yıllık rotasyon
uygulanmalıdır.
Prosopis sp: Bakımlar ağaçların veya alanın %25’inin 5 yaşından itibaren kurak mevsimde
kesimiyle yapılır. Kuruyan yapraklar ve çalı uçları kuru otla karıştırılarak verilir. Hayvanlar
yapraklar yaş olduğu zaman yemezler 2-3 gün arazide kuruduğunda yerler. Tohumlar çok
besleyicidir (et üretimini arttırır ancak süt üretimini düşürür). Bir küçükbaş hayvana günde
500 gram fasulye gibi tohumlar kırılıp bir kova suya atılarak verilir.
Ziziphus mauritiana (Hünnap): Meyve ağacı olarak kabul edilmesi gerektiğinden meyve
verimini arttırmak için ara dalları ışıklandırmak amacıyla kesmek gereklidir.
Combretum apiculatum: Toprak seviyesinden itibaren tıraşlama kesilmelidir.
Köydeki büyükbaş hayvan sayısı

: 202

Köydeki küçükbaş hayvan sayısı

: 476

14 kg yeşil bitki

= 1 kg kuru madde verir

1 adet küçük baş hayvan

=1,5 kg/yem ünitesi/gün

Sonuç: Aşağıda verilen çalışmaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir.


375 ha koruluğun korunması,




42.780 m uzunluğunda seddecik inşaatı,
Ot biçme alanlarının belirlenmesi ve zamanında biçim yapılması,



Köyün yaşam alanının kullanım planının hazırlanması gerekir.

Köye verilen uygulama şeması Şekil 21’de verilmiştir.
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Şekil 21: Köy yaşam alanı planı (Moritanya’da Chogar-Gadel Köyü)
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EK: TÜRKİYE VE DÜNYADA KURAK BÖLGELERDE UYGULANAN ÇALIŞMALARLA
İLGİLİ ŞEKİLLER VE FOTOĞRAFLAR
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Resim 36: Karakum Çölü (Türkmenistan) (T.Çelikkol).
Uzakta görülen araziler ağır bünyeli, geçirimsiz takir topraklarıdır.

Resim 37: Büyük Sahra’da kum fırtınası (Moritanya)
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Resim 38: Su taşıyan köylü kızı (Moritanya)

Resim 39: Su kuyusu başında deve sürüsü (Moritanya)
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Resim 40: Vahada su kaynağı başında deve sürüsü (Moritanya)

Şekil 22: Yamaçlarda taş kordon inşa tekniği
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Resim 41: Taş kordon yapımı (Çankırı)

Resim 42: Taş kordon yapımı (Cibuti)

96

Resim 43: İzmir yöresinde zeytinlik alanlarda ay teras inşası (İzmir BŞB)

Resim 44: Meyve ağacı etrafında toprak teras yapımı (İzmir BŞB)
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Şekil 23: Moritanya’da Büyük Sahra’da taban arazilerin üretime sokulması amacıyla uygulanan teknikler
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Resim 45: Alpin meralarda geç eriyen kar sularından meraların sulamasında yararlanma (Erzurum Oltu yöresi)

Resim 46: Alpin meralarda geç eriyen kar sularından meraların sulamasında yararlanma (Erzurum Oltu yöresi)
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Resim 47: Meralarda sıvat yapımı (Erzurum Oltu) (T.Çelikkol)

Resim 48: Erzurum-Oltu’da yem bitkisi (Agropyron/dağ yulafı) ekim alanları
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Resim 49: Erzurum-Oltu’da yem bitkisi (Onobrychis sativa/korunga) ekim alanları

Resim 50: Kavak plantasyonları altında korunga üretimi (Kastamonu)
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Resim 51: Mantar meşesi altında çay tarımı (Fas Tanca yöresi) (T.Çelikkol)

Resim 52: Okaliptüs ormanlarında arıcılık uygulamaları (Fas Rabat yöresi) (T.Çelikkol)
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Resim 53: Çöl alanlarında zeytin ve incir yetiştirme denemeleri (Moritanya Brakna Bölgesi) (T.Çelikkol)

Resim 54: Çöl alanlarında ot biçme, balyalama çalışmaları (Moritanya) (T.Çelikkol)
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Resim 55: Sel deresi ıslahı (tel kafes, gabion (Cibuti-Day köyü yöresi) (T.Çelikkol)

Resim 56: Çürük yamaçların tahkiminde örme çit tesisi (Afyon-Çay Deresi Havzası)
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Resim 57: Sel yarıntılarının çalı demetleri ile sağlamlaştırılması (Malatya Pötürge, 1982)

Resim 58: Akşehir Çakıllar Deresinde teraslama ile yamaç ıslahı (1973 durumu) (T.Çelikkol)
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Resim 59: Akşehir Çakıllar Deresinde teraslama ile yamaç ıslahı (2004 durumu) (T.Çelikkol)
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