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ÖN SÖZ
çıkardığımız dergimizde,

Bu yıl üçüncü sayısını
ikisi çeviri olmak üzere
toplam yedi bilimsel yazı bulwımaktadır .
Bu sayımızın ilk yazısı özellikle araştımıacıları çok ilgilendiriyor. Dr. Fikret
IŞIK " Denemelerin Plan/anmasmda ve Yiirütii lmesinde 1\'tatistik Kontrol Ustesi"
adlı yazısıyla: Denemelerin geçerli olabilmesi için daha başlangıçta istatistik
kurallara göre planlanmaları ve yürütülmeleri gerektiğini , eğer bir denemeyi
uygulamaya geçmişseniz istatistikçinin yan iışı düzeltmek için yapabileceği çok
fazla bir şey olmadığını vurgulamaktadır.
Melahat ŞAHİN'in "Su Stresinin Veğetat~f Büyüme llzerine Fizyolojik
Etkileri" isimli çevirisinde: Su stresin in bitki büyümesi üzerindeki etkisi, hücre
doku ve organların düzenlenmesi gibi birçok boyutta ele alınmaktadır.
Bu sayımızcia ülkemizin ve bölgemizin en büyük sorunlarından biri olan
orman yangınianna büyük yer verildi. İki yazımız doğıudan orman yangınlan , bir
çevirimizde yangına dayanıklı bir ağaç türümüz olan Keçiboynuzuna ilişkindir.
Gürel ŞİRİN ve Tuncay NEYİŞÇi "Yangm Yönetimi ve Silvikültür" isimli
makalelerinde: Yangına dirençli annan kurma ilkelerinin irdelenmesi ile birlikte
mevcut ormanların yangınlara direncinin arttınlması yolunda yap ıla bilecek
çalışmaları gündeme getirmişler; Ekasistemin özelliklerinin iyi ka vranması ,
yangın
söndürme anlayışının bırakılarak, yangın yönetimi yaklaşımının
benimsenmesi duıumunda soıunun çözümüne daha kolay ulaşılabileceğini
belirtmektedirler.
Yangın konusunda ikinci yazımız: Gürel ŞİRİN ve Hali l SARIBAŞAK'ın
"Yangın Yönetimi ve Denetim/i Yakma" isimli makaleleriyle denetimli yakma
hakkında bilgi verilmekte, ABD ve Kanada'da pek çok amaç için kullanılan
denetimli yakmanın, yanıcı madde miktarının aza ltılmasında, denetlenmesinde,
denetim dışı orman yangın larının kontrolünde ve söndürülmesinde önemli bir rol
oynamakta olduğu açıklanmaktadır
Tolga YILDIRIM " Akdeniz Bölgesinde Keçiboynuzu Ağacmm
C'rünümüzdeki Durumu ve Yayı lma Olanak/an" isimli çevirisinde: yangına
dayanıklı bir tür olan keçiboynuzu (C. Siliqua)'nun dağılışı ve önemi üzerinde
duıulmaktadır.

Ramazan ÖZÇELİK ve Kürşad ÖZKAN "Fidan Yet iş tirme ve Uygunluk
Açzsmdan 1<-""'ğirdir Orman /<ldan liğz Toprak Özelliklerinin Zamana Bağlt
Değerlendirilmesi " isimli çalışmalarında: fıdanlık toprağının I 966 ve 1996
yıllarındaki fiziksel ve kimyasal özelliklerini karşılaştırıyorlar.
Son olarak İhsan Balcı "Orman Kadastro Çalışmalannda Kiiresel
Konumlama Sistemi" isimli makalesinde Global Pasİtioning System (GPS) ve
kullanılması hakkında genel bilgiler vererek, Orman kadastro çalışmalarında
kullanılması halinde sağlayacağı zaman kazanımı ile kolaylıkları konu etmektedir.
Başta yazarlarımız olmak üzere, dergi yayımında
emeği geçenlerin
tümüne teşekkür eder, dergimizin okuyucularımıza yararlı olmasını dilerim.
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DENEMELERİN PLANLANMASINDA VE

YÜRÜTÜLMESiNDE
İSTATİSTİK KONTROL LİSTESİ
Statistics Check Lists In Forest Research

Fikret
Batı

Akdeniz

IŞIK

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü, Antalya

'Eğer bir denemeyi uygu lamaya geçmişseniz,
istatistikçinin yan iı ş ı düzeltmek için yapabi l eceği çok az şey
v ard ı r'

BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
YAYlNLARI

Dergi Serisi, Sayı:3

öz
Omıancılık
araştırmalarında
istatistik yöntemlerin yeterince
kullanılmaması nedeniyle bazı denemeler geçerliliğini ve değerlendimıe

niteliğini yitirebilmektedir. Denemelerin geçerli olabilmeleri için istatistik
kurallarına göre planlanmaları ve yürütülmeleri gerekir. Araştınnacılara bu
konuda yardımcı olr•. ak amacı ile istatistik kontrol listeleri hazırlanmıştır .
Aşağıdaki sorularm bir kısmı Jeffers ( 1984) ve Andrew ( 1986) hazırlanan
listelerden alınmış ve sorulara yazar tarafından açıklamalar getirilmiştir.
Makalenin ikinci bölümünde ülkemizde arınancılık araştınnalarının
yürütülmesinde yapılan bazı hatalara değinilmiş ve öneriler sunulmuştur.

ABSTRACT
Forestry field experiments could be abondent due to poor design or
lack of application of appropriate statistical methods . Field experiınents must
be designed according to statistical principals to be valid. In forest research
'statistics check lists ' were developed to help researchers to carry out
scientificly sound experiments. In this paper, soıne questions from statistical
check lists by Jeffers ( 1984) and Andrew (1986) were derived and explained.
In the second section, forest research in Turkey were discussed briefly ın
terms of applying statistical methods and reccoınendations we , e ma de.

II İSTATİSTİK KONTROL LiSTESi
Amaçların

doğru

ifade edilmesi

LDenemenin amaçlarını veya niçin yürütülmek istendiğini açık ve
bir şekilde ifade ettiniz mi ?

Amaç, bir denemenin iskeletini oluşturmaktadır. Deneme için
seçilecek işlemler, deneme deseni ve incelenecek karakterler denemenin
amaçları göz önünde tutularak belirlenmelidir. Amaç gerçekçi olmalı ,
başarıyla uygulanan bir tekniği tekrarlamaktan çok bilinmeyeni aramak
olmalıdır (Kalıpsız 1987). Denemenin birden fazla amacı varsa her biri açık
ve anlaşı lır bir şekilde yazılmalıdır. Denemenin kuruluş şekli ve analiz
yöntemleri amacı ile yakından ilgilidir.
2.Bu

amaçları

dönüştürdünüz

denemenin

yanıtlayabileceği doğru

sorulara

mü ?

Deneme ile ilgili sorular oluşturularak amaçlar daha somut hale
getirilmelidir. Denemenin kapsamı sorularla daha iyi belirlenecektir. Eğer
bir denemenin amacı farklı orijinierin bir yöredeki gelişim durumunu,
başarısını belirlemek ise amaçlar aşağıdaki gibi sorulara dönüştürülebilir :
çevrede

Boy büyümesi bakımından en üstün orijinler hangileridir ? Bir
üstün olan orijinler aynı üstünlüklerini başka yerlerde de

tekrarlıyorlar mı

?

Sorular açık olursa
Hakkında

Sonuç

varsayımlar

Ç ıkarılacak

daha nesnel olarak kurulacaktır.

Toplumun Belirlenmesi

3.Denemeyle hakkında bir hüküm çıkarmayı düşündüğümüz
toplumu dikkatli bir şekilde tanımlayıp belirlediniz mi ? Ormancıltk
araştırmalarında istatistik yöntemler kullanılarak bir toplum (bir fidanlıktaki
bir türe ait 1-0 yaşlı fidanlar, orijin denemelerinde orijinler, zararlı bir böcek
populasyonu gibi) hakkında bilgi edinilmektedir. Toplum incelenmeden
önce bir tammı yapılma lı nitelikleri belirlenmelidir. Örneğin ağaç ıslahı
araştırmalarında populasyon "aralarında nesilden nesile gen alış verişi
olabilen, aynı türden olup aym gen havuzunu paylaşan, belirli bir orijinde
yer alan ve bir veya birden fazla meşcereden meydana gelen fertler
topluluğudur" şeklinde tanımlanmaktadır (Anonim 1989). Öyleyse
aralarında sırt gibi fiziki bir engel olan, birbirine yakın iki meşcere aynı
populasyonu temsil etmeyecektir. Çünkü iki meşcere arasındaki gen
alışverişi fiziki bir engel tarafından önlenmektedir.

5

Toplumun sınırları, kapsamı ve nitelikleri bilinmeden sağlıklı bir
örnekleme ve toplumun modelini oluşturmak mümkün olmayacaktır.
Araştırma
konusu; "Sedir ağaçlandırmalarında yaşama oranının
belirlenmesi" olursa, bu tanıma bütün Türkiye'de bugüne kadar yapılan sedir
ağaçlandırmaları
girebilecektir.
"Antalya
yöresindeki
sedir
ağaçlandırmalarının son üç yıldaki tutma başarısı" tanımlanması ile toplumu
sınırlandırınış, kapsamını belirtmiş oluruz.
şekilde

4.Denemede kullanılan bitki, hayvan, toprak veya su gibi deneme
materyali tanımladığınız toplumu temsil ediyor mu?
Deneme materyali, denemeye konu olan· objedir. Fidanlıklarda
belirlemeyi amaçlayan bir çalışmada , deneme materyali

toprağın pH'sını

fıdanlık toprağıdır.

5.İncelediğiniz toplumu temsil edecek materyal nasıl elde edilebilir?

Materyalin toplumu temsil edebilmesi için fıdanlığın değişik
yerlerinden, değişik derinliklerinden yeteri kadar örnekleme yapılması ve
harmanlanması ile mümkündür.
Deneysel İşiemierin Seçilmesi
6.Deneysel işlemler tam
seçildi? İşlemler gerçekçi mi ?

anlamıyla

doğru

ve

yansız

olarak

mı

Araştırmacı

deneysel işlemi seçerken nesnel olmalıdır . Bir
tutma başarısını arttıracağına inanılan ancak
bugünkü ekipmanlarla pratikte uygulanması olanaksız olan derin bir toprak
işleme gerçekçi ve ekonomik olmayacaktır.

ağaçlandırma araştırmasında

7.Deneysel işlemler iki veya daha fazla seviyede işlem grupları olan
faktörler olarak ifade edilebilir mi ?
Fidanlıkta

bir gübreleme denemesinde azot ve potasyum birer
Birim alana uygulanan değişik gübre dozları ve bunların
kombinasyonları ise işlemler olarak adlandırılır.

faktördür.

Deneysel

işlemler

uygulandıklarında

zaman

faktör grupları olarak adlandırılıp aynı deneme
ve kaynak tasarrufu sağlanır, denemenin
güvenilirliği arttırılabilir ve işlem kombinasyonlarının etkileri ortaya
çıkarılabilir .
Bazen işlemlerin etkileşimi, işlemlerden daha önemli
olabilmektedir.
S.Tüm faktör
Bunlar gerçekçi mi ?

kombinasyonları aynı

6

denemede yürütülebilir mi?

Türkiye'deki annancılık araştırmalannda yapılan önemli hatalardan
biri denemeye çok sayıda faktörü ve seviyelerini koymaktır. Faktör sayısı ve
kombinasyonları a rttıkça bir yinelemeye ait a lan büyüklüğü artar, sahadaki
ve topraktaki homojenlik kaybolur. Böylece iş lemlerin etkisi deney sonunda
ortaya çıkmayabilir. Genel ola rak üçten fazla faktörün analizinde sonuçların
yorumlanması zorlaş ır Kay ıp parsellerin telafısi güçtür. Bu nedenle bir çok
faktörü ve işlemleri bir denemeye koymak yerine bir kaç denemede etkilerini
a raştı rmak daha sağlıklı olacaktır.
Varsayımlarda değişken etkisinin seyri doğrusal kabul edilir ve
sadece bu doğrunw1 eğilimi bilinmek istenirse iki basamak (seviye) ile
yetini lebilir. Değişkenin etkisinin seyri doğrusal sayılmıyor ve oluşacak
eğrinin biçimi bilinmek isteniyorsa en az üç basamak kuru l malıdır (Ka lıpsız
198 1).

9.Üç ya da daha çok düzeyde uygulanan bir faktörün bu düzeyleri
veya oranlarda değişiyor mu?

eş it ara lıklarda

Uygun eğri modelinin seçiminde ve l , 2, 3 ve 4. derece pol inoml arın
kat sayılarının h esabında ve bu polinomların varyans analizi yardımı ile
karşılaştırılmasında
ortegona l
polinom
adı
verilen
yöntemden
yararlanılmaktadır
Bu karşılaştımıaların yap ıl abilmesi için, bağımsı z
değişkenin veya uygul anan işl em in basamakları eşit ara lıklı olmalı ve her
basanıakta eşit sayıda birim bulunmalıdır (Ka lıps ı z, 1981). Ömeğin gübre
miktarının (bağımsız değ i şken ) birim a lanlardaki verime (b ağlı değişken)
etkisi denemesinde miktarın 20-40-60 olarak seçi lmesi halinde oıtogonallık
sağl anm ış olacaktır .

10.
Denemede yer a l ması gereken bir kontrol i şlemi var mı?
Kontrol işleminin olmaması veya kontrol işleminin yeteri kadar
yinelenmemesi durumunda denemeden bir somıç çıkannak, işlemleri
karşı l aşt ı rmak mümkün olmayabilir.
Bazen deneme geçerliliğini de
yitinnektedir. Hormomın köklenmeye etkisi araştırılırken gerçek başarı, hiç
hormon kullanılmadığı duruma göre belirlenecektir.

Parsel

Büyüklüğü

11.

Parsel büyüklüğünü neye göre belirlediniz?

ve

Şekli

Parsel büyüklüğü deneme materyalinin yapısına ve uygulanan
göre belirlenmektedir. Bir aralık-mesafe denemesinde, deneme
materyali fıdanın kendisi , işlemler ise fıdanlar arasındaki aralık - mesafedir.
Denemede kullanılan işlemlerin ve materyalin sonraki büyüklüğü, sayısı,
değişmesi , kenar etkisi, mekanik etkileri, yalıtım zonu gerekip gerekmemesi
işlemlere

7

de parsel büyüklüğünü etkileyecektir. Örneğin, amaç iki kavak klonunun
büyümesini demonstratif amaçla karşılaştırmak ise sıra parselleri daha uygun
olabilir.

12.
Parsel büyüklüğü
toplamaya uygun mu?
Eğer makinalı

işlemlerin uygulanmasına

ve veri

ve işçi ile toprak işleme birer işlem olarak alınırsa, bu
için parsel büyüklüğü bir traktörün çalışabiieceği

işlemlerin uygulanması

kadar büyük

olmalıdır .

13.

Deneme parselleri

arasında olası

bir karışma veya etkilenme

var mı?
parselleri birbirinden bağımsız
etkisinin araştırıldığı bir denemede, suyun kontrol
parseline sızınaması gerekir.
Deneme

olmalıdır.

Sulamanın

(sulanmaması

gereken)

İş lem ortalamaları arasındaki farkı istenen güvende ortaya

14.

koyabilecek yineleme sayısını hesapladınız mı?
Yineleme, her işlemi birden fazla deneme parseline uygulaınaktır .
Böylece deneysel hatanın küçültülınesini, istatistik parametrelerin güvenilir
bi r şekilde tahmin edilmesini, daha fazla örnekle denemenin kapsamının
geniş letitmesini sağlar. Pearce (1976, s . 247) yinelemenin 4'ten 5'e
çıkarılması durumw1da iş ha :::minin % 25 daha fazla olacağını btına karşılık
standart hatanın %11 azalabileceğini belirtmektedir. Yineleme değişik
şek illerde yapılabili r .

+ Deneysel ünite, bloklarda yinelenebilir
deseninde

olduğu

(raslant ı

blokla rı

olarak yinelenebili r

(ra slantı

gibi)

+ Parseller tam alanda

rasiantılı

parselleri deseni)

+ Latin Karesi deseninde

olduğu

gibi

sıra

ve sütunlarda yer

alabilir.
Yer yinelemesi, denemenin kapsamını genişletmek için yapılır.
Denemenin istatistiki geçerliliğini sağlayan yineleme işlem parsellerinin
bloklarda veya sıra - sütunlarda yinelenmesidir.

15.
Deneme alanında veya deneme materyalinde belli bir yöne
bir değişim var nu? Denemeyi arazide uygularken çevreden
kaynaklanan değişimi en aza indirn1ek için bloklara veya işlemleri gruplara
bölmek mümkün mü ?
doğru

8

16.
önüne aldınız

Rasiantı blokları
mı

deseninin güvenili rliğini ve kolaylığını göz

?

Rasiantı bloklarının başlıca avantajlan ştmlardır : İstatistik analizler,
bö lünmüş parseller, latin karesi gibi diğer desen iere göre daha kolaydır. Bazı

parsellerin kaybolması halinde değerlendione aşamasında telafi mümkündür
(Cochran and Cox, 1964. s. 106).
Bloklara bölme ile hata varyansı, rasiantı parselleri desenine göre
küçültülmüş olmaktadır. Blokla r halinde çalışmak, denemenin araziye
aplikes ini ve veri top lamayı da kolaylaştırmaktadır.
Ras iantı blokları deseni ormancılıkta en fazla kullanılan desendir.
Deneysel işlemler bloklara dağıtılırken her bloğa ayrı ayrı ras iantısa l olarak
dağıtılınalıdır. Her şey blok esasma göre planlanarak yürütülmelidir.
Örneğin dikim yapılacaksa, blok bir gün içinde bitirilmeli, dikimi aynı
kişiler yapmalıdır. Ölçme ve gözlemleri ayı1ı kişi , aynı aletle yapmalıdır.
Denemede işlem sayısı arttıkça blok büyüklüğü artacak, deneme
alanındakj toprak hoınojenliği kaybolacaktır. Böyle bir durumda eksik
bloklar deseni veya diğer desenler kullanılabilir. Döl denemelerinde, çok
sayıda ailenin bir arada test edilmesi zorunluluğundan dolayı latis deseni ,
bloklar içinde alt bloklar, tek ağaç parseli gibi desenler veya bilinen
desenierin değişik şekilleri kullanılmaktadır .

17.
Deneme alanındaki değişim tek yönlü mü yoksa çok yönlü
mü? Deneme alanındaki bir veya iki yönlü değişimin deneme üzerindeki
etkisini gidennek için latin karesi desenini kullanmayı düşündünüz mü?
Latin karesi iki yönlü değişimi de hesaba katarak deneysel hatayı
küçültmektedir. Toprak derinliğinin belli bir yöne doğru artması, pH 's ını
başka yöne doğru değişınesi örneğinde olduğu gibi. Her işlem her bir sıra ve
sütunda bir kez yer alır. Bu nedenle işlemler eşit sayıda yinelenmek
zorw1dadır. Bir işlem 5 kez bir başkasını 4 kez yineleınek mümkün değildir .
Latin karesi deseni, seralarda da sıkça kullanılan bir desendir. Böylece ısı
(kalorifer bonılan) ve ışığa (cam) olan uzaklıklardan kaynaklanabilecek
varyasyon giderilmiş olmaktadır.

18.
Bazı deneysel işlemler küçük parsellere uygulanaınazlar.
Böyle durumlarda bölünmüş parseller desenini göz önüne aldınız ını?
Örneğin farklı toprak işleme ile gübreleme gibi işlemlerin aynı
denemede kullanılınası dunımunda mekanik nedenlerle küçük parsellerde
çalışılaınaz . Bölünmüş parseller deseninde büyük parseller (farklı toprak
işleme) tekrar bölünerek alt parsellere ayrılır ve başka işlemler (gübre)
uygulanır . Bu desenin bir diğer avantajı de gübreleme ile farklı toprak işleme
şekilleri arasındaki etkileşimi ortaya koyma olanağını sunmasıdır.
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19.
Alt parsellere ap iike etmeyi düşündüğünüz işlemler siziı1 içiı1
özellikle etkisini aradığınız i ş lemler mi ?
Bu desende araştınnacı tarafından önemli görülen veya asıl etkisi
araştırı lan işlem ler ana parsellerde değil , ana parsel içinde yer alan küçük
parsellerde apiike edilmeye ça lışılmaktadır. Ömeğm sulama ve gübre
dozlarının boy büyümesi üzerindeki etkismiı1 araştınidığı bir denemede
araştım1acı için asıl önemli olan gübre dozlarının etkisi ise, bu durumda
büyük parsellere farklı sulama rejiınleri, gübre dozlan da büyük parselm
bölündüğü daha küçük parsellere uygulanmalıdır.

20.
Yangın, sel veya deneme alanına yanlışlıkla müdahale gibi
nedenlerle bazı parsellerm kaybolma veya değerlendirme dışı kalma
tehlikesi var 1111?
Denemelerın kurulması kadar, bakımlan ve korunmalan da büyük
önem taş ı maktadır. Denemenin kuruluşundan sonra bir ağaçlandınna a lanı
içinde olsa dahi tekrar bir tel örgü ile çevrilıneli ve denemeyi tanıtıcı
levhalar konulmalıdır. Deneıneleriı1 kuru lu ş masraflannın önemsiz bir
bölümünü oluşturabilecek bu önlemlerden kaçınılınamalıdı r. Aksi taktirde
büyük emeklerle kurulan denemeler geçerliliğini yitirebilir. Deneme
korunamayacaksa kum1amak daha iyi deği l mi?
Rastlantısallı k

21.
İşlemler ve Kontrol Parselleri tamamen rasiantısal olarak mı
deneme alanma da ğıtılınaktadır ?
t-testleri ve örnekleme rastlantısallığa
dayanmaktadır. İşlem ler, rasiantı bloklan deseninde her blok için veya Latin
karesi deseninde sıra ve sütunlar için ayrı ayrı ras iantısal olarak
Varyans

anal izleri,

dağıtı lma lıdı r.

İşlemleri parsellere dağıtırken , torbadan kağıt çekme, yazı -tu ra atma
veya benzeıi bir yola başvurulınaınalıdı r. Rastlantıyı sağlamak için istatistik
kitaplarında yer alan "raslantı sayılan tabloları", hesap makinalan ve
bilgisayarlardan faydalamlmalıdır (Power, l 990 . s . I 0). Torbadan kağıt
çekerken bazen kağıt parçalarının ıyi kanşmadığı ve dolayı sıyla
rastlantısallığın yeterince sağlanamadığı bilinmektedir.
Sonuçların

planında

Kaydedilmesi

22.
Her deneme parselinin
gösterildi mi?

açık

lO

bi r numarası var mı ? Deneme

23.
Deneme sonuçlarının kaydedileceği, ölçü ve gözlemlerin
zaman aralıklarını belirlediniz mi?

yapılacağı

24.
Her değerlendirmede ölçülecek veya gözlenecek karakterleri
belirlediniz mi? Belirledinizse, ölçümler anlamlı, denemenin kunıluş
amaçlarına uygun mu?

25.
edildi mi?

Eğer

parselden örnek alındıysa, örneklemenin geçerliliği test

26.
Parseller aras ında kaçınılma z fakat ölçülebilir farkları
düzeltmek için herhangi bir ölçme veya değerlendirmeyi eş değişken
(kovaryant) olarak kullandınız mı?
Örneğin, parsellere dikilen fıdanların boyları arasında , başlangıçta
önemli sayılabilecek farklar varsa, kovaıyans analiziyle bunların son ölçüye
etk ilerinin olup olmadığını kontrol etmek gerekir. Etki önemli bulw11nuşsa ,
kova ryans analizi vasıtasıyla başlangıçtaki Lrklardan kaynaklanan etki
ortadan kaldırılarak yeni bir karşılaştırma yapılmalıdır
27.
Ölçme ve gözlemlerin parsellere göre karıştınlmadan
kaydedilmesi için veri toplama form l arı hazırl adınız mı? Veri toplama
forml arında ölçme birimlerini (cm, g, vb.) belirttiniz mi?
Veri toplama

form l arı,

verilerin bilgisayara

giriş şekline

uygtm

olmalıdır.

Analiz İçin Planlama
"Bir verinin ana li zi akan bir suyun yüzeyini okumaya benzer.
Deneyimli kişi balıkların ve su altındaki taşların var lığı nedeniyle ol uşan
düzensiz akışa ve hareketlere dikl<at ederken, deneyimsiz yalnızca neyin
suyun yüzeyini kırdığına bakar" (Pearce, 1948. s. 95)

28.
Deneme sonuçlarının ana lizinde varsayımlar ve karşıtları test
edildi mi? Bu testler mümkün olduğu kadar s ıfır varsayımı (Nu ll hypothesis)
olarak ını tanımiandı ?
29.
Deneme için kullanılan analiz yöntemini anlıyor mustmuz?
Bilgisayarla analiz yapılacak biçimde veriyi düzenlediniz mi?

30.
için yeterli mi,
31.

Kullandığınız

analiz programı verilerinizi
dummlar var mı?

değerlendirmek

sınırlayıcı o l duğu
Yukarıdaki

değerlendirmeye

baş lamadan

sonılara

olumsuz
cevap
verıyorsanız
önce, verinin analizi için bir istatistikçiye

danıştınız mı?

ll

32.
Eğer bu "istatistik kontrol listesindeki" sorulara yeterince ve
doyurucu cevaplar veremiyorsanız ormancılık araştırmaları konusunda
deneyimli bir istatistikçiye başvurmanız ve onun önerileri doğrultusunda
denemeye başlamanız gerekmez mi ?
III VARYANS ANALİZİ TABLOSU
Denemeler masa başında planlanmalı, varyans analizi tablosu
üzerinde çalışılarak, yineleme ve deneysel işlemlerin sayısı belirlenmelidir.
Varyans analizi tablostında hata serbestlik derecesi 1O'dan aşağı olması
durumunda denemenin güvenilirliği oldukça azalmaktadır. Eğer hata
serbestlik derecesi 20 nin üzerinde olursa denemenin güvenilirliği ve
doğruluğuna katkısı biraz daha artmış olur. Fakat bu kez de gereğinden fazla
yineleme söz konusudur (Kaynak israfı). Genel kural olarak hata serbestlik
derecesinin en az I 0-12 olması önerilmektedir (Power, 1990).
Varyans oranı (F), hata varyansınca kontrol edilmektedir. Hata
ise kareler toplamının azaltılması veya serbestlik derecesinin
büyüklüğü ile kontrol edilmektedir. Yineleme sayısı arttırı larak hata
serbestlik derecesi arttırılır ve işlemlerden kaynaklanmayan varyans (hata
varyansı, kontrol edilmeyen varyans) azaltılmış olur (Power, 1992).
varyansı

(Raslantı Blokları)

Varyasyon

S. D.

kaynai!ı

Yineleme (Y)

Varyans analizi tablosu
Varyans (V)

y-1

Ty
İşlemler (1)

(y- 1) (i- 1)

T.
Toplam

V == KT 1
y
y- ı

i-1

Ti
Hata e)

F

.T.

vi

KTi

-- - -

i -I

V=

KT.

e

(y-J)(i-1)

F=v
' Ve

yi-l

SD:Serbestlik derecesi, KT: Kareler toplamı , F:Varyans oranı , y:Yineleme sayısı, il : İşlem sayısı

IV. TÜRKİYE'DE ORMANCILIK ARAŞTIRMALARINDA
KARŞlLAŞlLAN BAZI SORUNLAR VE ÖNERiLER
Deneme için uygun

sahanın bulunması

Ülkemizde omiancılık araştırmalarının planlanınası aşamasında
deneme için uygun bir alan bulmak en önemli güçlüklerden biridir.
Araştırmacı deneme alanı seçerken fazla bir seçeneğe sahip değildir .
Özellikle ağaçlandım1a ve fidanlıkla ilgili denemelerde genellikle
işletmelerin arazi hazırlığı yaptığı alanlardan birini seçmek zomnda
bırakılmaktadır. Denemeyi planlarken, uygulanması düşünülen saha önceden
mutlaka gezilmeli, sahadaki değişimler ve yönleri belirlenmelidir. Özellikle
döl denemelerinde çok sayıda · fert ile ça lışıldığından büyük ve homojen
sahalara ihtiyaç vardır. Bazen denemenin bilimsel sonuçlan kadar,
uygulamacıya yönel ik demonstratif özelliği de önem kazanabilir. Bu
dumında deneme yeri olarak anayollara yakın, kolay ulaşılabilir olması göz
önünde tutulmalıdır.
getirmeyen
bir
deneme
alanı
bulunamadıysa, denemeyi yürütmenin bir anlamı da yoktur. Alan, işlemlerin
uygulanmasına uygun olmalı, denemenin yıllarca sürebi leceği düşünülerek
sel, yangın , otlatma, insan müdahaleleri olabileceği göz önünde tutulmalıdır.
Gerekli

koşullan

Denemenin

yerıne

K orunması

Deneme kumlduktan sonra gerekli koruma ve uyarı tedbiriE<ri
alınmalıdır. Araştırmalarm bazılarının korunamaması nedeniyle elden çıktığ ı
bilinmektedir. Örneğin aralama ile ilgili bir araştınnada yanlışlıkla deneme
alanına müdahale edilmesi, bir orijin denemesinde kumyanların yerine
orijini bilinmeyen fıdantarla tamamlama yapılması vb. gibi. Bu ve buna
benzer müdaha leleri önlemenin en iyi yolu deneme alanlarını (bir
ağaçlandırma sahasının içinde olsa dahi) tel ile çevirmek ve görünür bir yere
tanıtıcı ve bilgi verici levha dikmektir. Deneme alanına tavşan, domuz vb.
yabani hayvanların girmesi, sürgünlerin yenilınesi, sahanın karıştınlması
işlemlerden kaynaklanmayan bir varyasyona neden olmaktadır. Önlem için
gerekirse saha kafes tel ile çevrilmelidir. Araştınnacının mümkün olduğu
kadar sık sık deneme alanına giderek kontrol etmesi ve bu konuda işletmeye
bilgi vermesinde yarar vardır.
Ölçü ve Gözlemlerin Saklanması
Halen uygulamada toplanan veri, yapılan gözlemler ve alınan notlar
nüsha halinde araştırmacının dosyasında ya da bilgisayarında
saklanmaktadı r. Bu oldukça riskli bir yöntemdir. Ölçüm ve gözlemlerin

tek
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kaybolması halinde onu gidermenin olanağı yoktur. Belki de deneme
yitirilecektir. Bunu önlemek için arazide veri topladıktan sonra bilgisayara
yüklenecek şekilde yeniden elden geçirmeli, en az iki nüshası da bir başka
yerde saklanmalıdır. Gözlem kağıdına tarih, kimlerin gözlem yaptığı
kaydedilmelidir.

Deneme alanlarının kolaylıkla bulunabilınesi ıçın deneme
ilgili plan, kroki ve haritalar eklenmelidir. Deneme alanına nasıl
vanlabileceği açıklanmalıdır. Denemeyle ile ilgili yapılan işler hakkında
günlük de tutulabilir. Böylece denemenin tarihi (geçmişi), amacı, süresi, ne
gibi gözlemler, hangi tarihlerde kimlerce yapıldığı, ölçü birimleri
anlaşılabilir. Deneyimli Personelin Çalıştırılması
dosyalarına

Projenin uygulanmasında, ölçüm ve gözlemlerin yürütülmesinde bu
konuda eğitilmiş veya deneyimli elemanlar işlendirilmelidir. Bir okaliptüs
türü ile kurulmuş olan ve değişik dikim aralıklarının denendiği bir
araştırmada bir kaç yıl çap ve boylar ölçülmüş , sıra değerlendirmeye
geldiğinde bazı yıllara ait çap değerlerinin bir önceki yıla göre daha küçük
olduğu göıülmüştür. Yanlışlığın nedeni araştırıldığında eliptık gövde yapan
ağaçların bu özelliğine ölçümü yapanlarca dikkat edilmemesi olduğu
görülmüştür (Usta, I 988. s. 52). Benzeri hataların yapılmaması için
araştırma kuruluşlarının bünyelerinde bu konularda eğitilmiş , yardımcı
elemanlardan kurulan bir ekip oluşturulmasında yarar vardır .
Verilerin Analizi ve

Sonuçların Y orumlanması

"if you put garbage you will get garbage"
Bilgisayara "çöp" yüklerserriz karşılığında "çöp" alırsınız . İstatistik
analiz prograrnları kara kutu gibidir. Ne istediğinizi bilmediğiniz taktirde bu
programlar elma ile armutları toplayıp size sonuç olarak sunabilir. Bu
nedenle bir programın çıktısı dikkatli bir şekilde ele alınmalı ve her aşamada
neler yapıldığı anlaşılmalıdır. Yanlış bir analiz tekniği iyi bir denemeyi
geçersiz kılabilir (Usta, 1988. s. 52). Denemenin kuruluşunda olduğu gibi
analizinde de istatistikçi ile işbirliği yapılmalıdır. Denemeden hangi sorulara
yanıtlar arandığı açıkça . belirtilınelidir.
Analizden sonra sonuçların
yorumlanması üç ana başlık altında yapılabilir (Power, 1992) :
~

Deneme deseninin

~

Uygulanan

~Denemenin

etkinliği,

işlemlerin etkinliği,

genel

güvenilirliği

ile ilgili hususlar.

Değerlenclirıne

geçirilerek
rakamların

aşamasında

analizden önce verilerin elden
rakamlar (outliers) ayık lanmalıdır . Anonnal
ayıklanmasında
Excel veya SAS gibi programlardan

anonnal olan

yararlanılabilir .

Yazım aşamasında

sonuçlar ve tartışma iki ayrı başlık altında ele
"Bulgular" bölümü kısa tutulmalı sadece araştırmanın fiziki
sonuçlarını özetleıneliclir . Ara ştırmacının yonım ve önerileri bu bölilinde
gereksizdir. Tartışma bölümü sonuçların değerlendirilmesi ve yonımlanması
ile önerileri içem1elidir. Yonım bölümüı1de fiziki sonuçlar kuramsal
uygulamalı terimiere çevrilmelidir. Sonuçların istatistik açıdan geçerliliği ve
önemi açıklanmalıdır. Öneriler bölümünde, araştırınanın daha kapsamlı veya
başka bir yöntemle yürütülmesi, varsa eksiği yazılmalıdır. Özellikle
uygulamada çalışanlara öneriler götürülınelidir .
alınabilir .

Sonuç
Araştırınacı

denemenin her aşamasında kendine sorular yöneiterek
araştırınanın istatistiki geçerliliğini kontrol etmelidir. Araştırınacı ~arafından
önemli görülen ve ayrıntı aranılan sorularda istatistik kitaplarına veya orman
araştınnalarında deneyimli bir istatistikçiye başvurulmasında yarar vardır.
Teşeld{ür

teşşekür

Bu yazıyı okuyarak yapıcı önerilerde bulunan Mehmet ERCAN'a
ederim.
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Sunum
Bitkilerde su fazlalığı su eksikliğinde olduğu gibi büyüme ve
gelişmeyi durduonaktadır (KOZLOWSKİ, 1971 a,b ı 972 a,b, 1977, 1982a;
KRAMER VE BO YER, ı 995). Su stresinin bitkj büyümesi üzerindeki etkisi;
hücre, doku ve organların düzenlenmesi gibi birçok boyutta ele alınmaktadır.

Hücre ve Doku Büyümesi
Hücre büyümesi, hücre genişlemesi ve hücre bölünmesiyle
gerçekleşen bir olaydır. Önce ana hücre bölünür, daha sonra yeni hücre içsel
gelişimini. tamamladıktan sonra, hacim artışıyla genişler ve tekrar bölünür.
Yeni oluşan bu hücreler farklılaşarak doku ve organları meydana getirir.
Hücre büyümesi için protein biyosentezi, hücre çeperi gevşemesi
ve
hücrenin su alması gerekmektedir. Hücre genişlemesi , hücre bölünmesine
göre su stresine karşı daha hassastır. Çünkü hücre genişlemesi hücrelerin
vakuollerindeki su hareketi ile tipik olarak belirginleşir . Vakuoldeki hareketi
hızlanan protaplazmanın su alması için su ihtiyacı artar. Hücre büyümesi
hücre duvarındaki gevşemeyle başlar. Hücre duvarındaki gevşeme ise hücre
içi ve dışındaki turgorun düşmesine ve su potansiyeli gradientinin artmasına
neden olur (COSGROVE, 1993 a,b). Su potansiyeli gradientindeki artışa
tepki olarak hücre suyundaki artış , hücre hacmini artırır . Hücre büyümesinin
devam etmesi için vakuol sıvısının (çözeltilerin) devamlı olarak büyümekte
olan hücreye taşınması gerekmektedir. Böylece ozmotik ortamın
konsantrasyonunda düşüş olmasına rağmen ozmotik basınçta artış olmaz.
Çözelti taşınımı hücre içindeki su hareketinin devamlılığını garanti altına
alır.

Su
büyüme

eksikliğinin

hücre ve doku büyümesini

durdurması aşağıdaki

koınbinasyonlarına bağlıdır.

ı - \jf

'nin ksilem su iletimi

2- Dokuların ozmotik potansiyeli

1- Büyümenin durduğu sınır turgor (\jf)

4- Hücre duvarı elastikiyeti

5- Ksilem su potansiyeli ile büyümekte olan hücreler
arasındaki dokusal iletkenlik

Ksilem su potansiyelindeki ani düşüş veya bitkinin birden ışıklı
ortamdan birden karanlık ortama aktarılması veya bitki köklerinin soğuğa
manız bırakılması gibi çevresel faktörlerdeki kısa süreli ani değişiklikler
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bitkide turgor ve büyümeyi durdurabilmektedir. Fakat uzw1 süren kuraklık
genellikle büyüme bölgelerinde çözelti birikimi ve ozmotik basınca neden
olmaktadır. Bunun sonucu olarak bitkide turgor devam eder ve en azından
sınır turgor basıncının a ltına düşmez (MİCHELANA AND BOYER., 1982;
RO DEN et .al., 1990; NONAMİ AND BO YER, 1990; SCHULTZ AND
MATTHEWS, 1993; CHAZEN AND NEUMANN 1994). K uraklığın hücre
duvarını sertleştirerek duvar elastikiyetini etkilediği konustında literatürde
bazı bulgulara rastlanmaktadır. Ömeğin üç kavak klonunun yaprakları
sulama suyu kesildiği zaman turgorunu kaybetmemekte; fa kat hücre
genişlemesi durmakta , dolayısıyla yaprak büyüklüğü azalmaktadır.( Şeki l - I)
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kavaklarda hücre çeperi elastikiyeti üzerine

etkisi .

Sürgün Büyümesi
Sürgünlerdeki içsel su yetersizliğinin büyümeyi durdurucu etkisi
faktörlere bağlıdır.

aşağıdaki

1- Bitki türüne ve genotipe,

2- Kuraklığın süresi ve şiddetine ,

3- Sürgünün bitki üzerinde bulunduğu yere,
..ı.- Tomurcuk büyümesi,
intemod uzaması, yaprak
büyümesi ve yaprak absisyonu gibi sürgün büyümesinin değişik
aşamalarına,

20

Tomurcul{ Oluşu mu ve İnternod Uzaması :

Sürgün büyümesi, su eksikliğinin tomurcuk oluşumu ve uzaması
üzerindeki engelleyici eteksiyle yavaşlatılmaktadır (KOZLOW SK İ , l968a,
l972a) . Sabit büyümeli (büyümelerini vejetasyon mevsiminin belli bi r
süresinde yapan kuzey çamları gibi) bitki türlerinde, kuraklık , içinde
bulwmlan yıl içindeki tarnurcuk oluşumunu etkileyerek bir sonraki yılın
sürgün uzunluğunu kontrol eder. Çünkü bu türlerde tomurcuğun sürgüne
dönüşmesi kurak periyottan önce geç ilkbahar veya erken yaz döneminde
gerçekleşir. Büyük tarnurcuk bir sonraki yıl uzun sürgün verirken küçük
tomurcuklar daha kısa sürgün verirler (KOZLOWSKİ et. al. , I 973). Ontorio
ve Kanada'da genç P. resinosa ( Amerikan lazılçam ) ağaçlarında yaz
sonunda yapılan sulama ile bir sonraki yılda daha uzun sürgün verebilecek
büyüklükte tomurcuk oluşumu sağlanmıştır (CLEMENTS, 1970). Yaz
sonundaki kuraklık bir sonraki yılda kısa sürgün verecek küçük tarnurcuk
oluşumuna neden olmaktadır. Bu nedenle ilkbaharda yapılan sulamalar
tarnurcuk büyümesi yani sürgün uzunluğu üzerinde çok az etki
yapmaktadır.Tomurcuk
şekillenmesi
ve sürgün büyümesi konusımda
kuraklığın önemi, sürgün uzunluğu ile bir önceki yılm yağış miktarı
arasındaki ilişkiyi göstermesi açısından önemlidir. (KOZLOWSKİ, 197la).
Bazı sabit büyümeli (fıxed growth) türlerde tomuı·cuk büyüme
dönemindeki çevresel şartlar sürgün büyümesini de etkilemektedir. Örneğin
Fraxinus pennsylvanica lanceolata Sarg' da bir yılda oluşan yaprak
taslakları (n) kış sezonunun uzun geçtiği zamanlarda, yaprak taslaklarının
yaprağa dönüşümü n+ 1 şeklinde olmaktadır; en son oluşan yaprak taslakları
bir sonraki terminal tomurcuğu oluşturmak üzere farklılaşmaktadır. O
dönemdeki çevresel koşullar yaprak yüzey alanı ve sürgün uzamasını önemli
derecede etkilemektedir (REMPHERY.l989).

Sabit büyümeli türlerde yaz kuraklığı bir sonraki yılın sürgün
etkilerken yıl boyunca sürgün uzaması ve tomuı·cuk oluşumu
devam eden türlerde içinde buhmulan yılın sürgün uzunluğunu
etkilemektedir. Çünkü , bu sürekli büyüme gösteren türlerde bütün yaz
boyunca sürgün uzaması devam etmekteyken sabit büyümeli türlerde sürgün
uzaması
2-6 haftada tamamlanmaktadır (KOZLOWSKİ,1971A , 1982a;
K OZLOWSKİ AND PALLARDY 1997). Yaz boyw1ca sürgün uzamasma
devam eden türlerde yaz ortalarında meydana gelen kuraklık ilk sürgün
gelişimi aşamasındaki tomurcukların büyümesini durdum1az, ancak yeni
tomurcukların içinde oluşup gelişecek sürgün uçlarının sayısını azaltabilir.
Sabit büyümeli olan Amerikan Kızılçamı'nda (Pinus resinosa Ait.) içinde
bulunulan yılın boy büyümesi yaz samında meydana gelen kuraklıktan
uzunluğunu
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etkilenmezken, bütün yaz boyunca büyümes ine devam eden günlük çamı
(Pinus taeda L.) bu kuraklıktan önemli derecede etkilenmektedir. (LOT AN
AND ZAHNER, 1963 ) .
Bu tip geneli emelerin dışında ba zı ekstrem durumlar da söz
konusudur. Örneğin sürgün büyümesi belli dönemler için sabitlenmiş olan
türlerde bazen yaz sonunda bir sonraki yılm sürgününü oluşturacak olan
tomurcuklar anormal olarak açarak sürgün u zamas ında bulun ur
(KOZLOWSKİ AND PALLARDY,l997) Bu gibi olağandışı sürgün
büyümeleri yaz sonunda meydana gelen kuraklıklardan zarar görebilir. D iğer
bir çelişkili durum, Larix gibi ba zı türterin bir yılda hem uzun hem de kısa
sürgün geli ştimıeleridir . Kısa sürgünler çok hı zlı büyüyen ancak çok az
intemod u zaması yapan ve iğne yaprak demetlerini üzerinde taşıyan
sürgünlerdjr. Uzwı sürgünler ise kısa sürgünlerin tersine yaz mevsiminin
sonuna kadar uzamaya devam eder, iğne yaprak oluşturur ve geliştirirler.Bu
tip ge lişme gösteren türlerde yaz sonu kuraklığı uzun sürgün büyümesinde
etkili olurken intemod büyümesini kurak dönemden önce tamamlamış olan
kısa sürgünlerin u zamas ı üzerinde etkili olmamaktadır (CLAUSEN AND
KOZLOWSKİ, 1967b, 1970) .
Kuraklığın sürgün büyümesi üzerindekj etkisi, sürgünterin ağaç
üzerinde bulwıduğu konuma göre de değişmektedir. Örneğin büyümesi yaz
boyunca devam eden Güney çamlarında (P. taeda) geç yaz kuraklığı
genellikle gövdenin üst kısmında bulunan sürgünterin uzamasını alt kısımda
bulunanlara göre daha fazla etk iler. Çünkü gövdenin üst kısmında bulunan
bu
dönemde
de
uzamaya
devam
etmektedirler
sürgünler
(KOZLOWSKİ, 197la).

Yaprak Büyümesi
Kuraklık,

bitkilerde hem yaprak

sayısı

hem de yaprak

büyüklüğünü

azaltıcı etki yapmaktadır.Ömeğin Amerikan
Kı zılçamı'nda (P. resinosa
Ait.) iğne yaprak demetlerinin sayısı büyük oranda bir önceki büyüme

mevsimindeki yağışlara veya sulamaya bağlıdır (GARRETT and ZAHNER,
1973).
Hücre duvarı elastikiyeti ve turgonın yaprak gelişimi için de önemi
büyüktür. Birçok araştırma sonucuna göre; su eks ikliği, hücre turgerunu
düşürerek doğrudan olarak yaprak büyümesini durdurabilmektedir. Çünkü
hücre genişlemesindeki düşüş çok hızlı olur ve hücre metabolizması
aracılığıyla gerçekleşir . Orta şiddette su stresine tabii tutulan bitkilerin tekrar
sulanması halinde saniyeler içinde yaprak büyümesi tekrar başlamaktadır
(HSIAO, 1973). Ancak uzun süreli su stresine tabii tutulan bitkilerde ise;
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çözelti birikiminden dolayı içsel su potansiyeli düşmekte ve tekrar sulama
sonucunda turgor eski halini a lırken büyümedeki duraklama devam
etm~ktedir. Shultz ve Matthews asmalar üzerinde yapmış oldukları
çalışmalarında; sulanmamış olanların yapraklarının içsel su potansiyellerini
devam ettirmek için, sulanmış olanların yapraklarına göre daha fazla madde
biriktirmiş olduklarını, dolayısıyla yaprak büyümelerinin inhibe edildiğini
bulmuşlardır. Su stresinin bitkilerdeki yaprak büyümesini durdurmasının
kısmen de olsa hücre duvarı elastikiyetindeki azalmadan kaynaklandığı
bildirilmektedir.
Yaprak

genişlemesi

için hücre

turgorıınun

önemi yaprak

yaşına

göre
de değişmektedir. Yeni gelişmekte olan genç yaprakların hücrelerinin
turgoruyla yaşlı yaprakların hücrelerinin turgoru karşılaştırıldığı zaman
genç olanların turgorıınun daha fazla olduğu görülmektedir. (V AN
VOLKENBURG and CHELAND, 1986). Tazınanya'da Okaliptüs globulus
üzerinde yapılan bir çalışmada aktif hücre bölünmeli genç yapraklarda
büyüme oranının daha düşük olduğu görülmüştür. Fakat yaprak genişliği 5
cm ye ulaştıktan sonra yaprak büyüme oranı; hücre duvarı esnekliğindeki
artış ve sınır turgorundaki düşmeden dolayı hızla artmaktadır ( METCALFE
etal. , 1990).
Yaprak su kaybındaki günlük değişimler, sonuçtaki yaprak
büyüklüğünü etkilemez; ancak uzun süreli su kayıpları premature (küçük)
yaprak oluşumuna ve yaprak yüzeyinin azalmasına neden olmaktadır.
Örneğin her gün olmak üzere 30 gün ve daha fazla sulanan elma ağaçlarının
yaprak yüzeyinin, haftada üç kez sulananların yaprak yüzeyinin I 4 katı
büyüklüğe ulaştığı bildirilmektedir. Aynı durum, yaprak veya ibre sayısında
da söz konusudur. Örneğin Amerikan Kızılçamı 'nda (P. resinosa) sulanan
ağaçların ibre uzunluğu sulanmayanlardan %40 daha uzun ve Günlük çamı
(P. teada) ibrelerindeki büyümenin içsel su potansiyeli ile orantılı olduğu
saptanmıştır. (MİLLER 1965).
Yaprak Dökümü

Bir önceki bölümde kuraklığın yaprak yüzeyinde azalmaya neden
Bunun nedeni; su eksikliğinden dolayı premature
(küçük) yaprak oluşumu ve yaprak dökülmesidir (KOZLOWSKİ and
PALLARDY, 1997).

olduğunu belirtmiştik .

Kuraklık süresince meydana gelen yaprak dökülmesinin yoğunluğu
türe ve genetipiere göre değişim göstermektedir. Örneğin California
atkestanesi kurak koşullarda bütün yapraklarını dökerken kavaklar bazı
kurak dönemlerde dökmektedir. Cornus 'ların
yaprakları genellikle
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absisyona uğramadan solmakta ve ölmektedir. Kara cevizde, orta şiddetteki
yaprak senesensi meydana getirmekte ve dökü lmeye neden
o lmaktadı r. (DAVİES AND KOZLOWSKİ, 1977; PARKER and
PALLARDY 1985). Akmeşe' l er ise, kuraklığa karşı çok hassas değillerdir.
Kara cevizler yaprakl arının %80 ini dökmekte, yaprak su potansiyeli - 1den
- 1.5 Mpa'da ahsisyon %8 iken - 3.5Mpa' da %1 00 e yükselmektedir. (Şekil
2). Ku raklıktan kaynaklanan yaprak dökümü, yaş lı alt yapraklardan başlar ve
giderek uç kısı m l ardaki genç yapraklara doğru devam eder. Missouri'de
Kara cevizde kuraklıktan kaynaklanan yaprak dökü lmesinin 3 tenm1Uz ile 25
eylül tarihleri arasında gerçek l eşmekte olduğunu bildinnektedir.
kuraklı k
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2 Cevizin (J. nigra) yap rak dökümü üzerinde yaprak su
potansiyeli eksikliğin in etkisi (Pa rker ve Pa llary 1985).

meşel erl e ka rş ıl aştırıld ığ ında

25 eylüle kada r ancak birkaç
ve dökülmenin baş la madığı sa ptanmı ştı r
(G İNTER-WHİTEHOUSE et al. , I 983). Başka bir ça lışmada ise; Akın eşe ve
Y ıldı z meşe karş ı laştırılmı ş ve çok ş iddetli kuraklık koşull a rında meydana
gelen yaprak dökü lmesinin çok az olduğu görülmü ştü r. Meşeterin ters ine
Kara ceviz ve Şeker a kçaağacında kura klıktan kaynaklanan yaprak
dökülmesinin yüksek düzeyde olduğu tespit edilmişti r (Tablo I). İngili z
Cevizinde kura klıktan kaynaklanan yaprak dökülmesi başla ma dan önce,
yapraklar su iletkenliğinin %87'sini kaybederken gövde sadece % 14' ünü
kaybetmektedir. K uraklıktan kaynaklanan yaprak dökülmesini de normal
yaprak absisyonw1da olduğu gibi yap rak sapındaki yumuşaına (çökıne)
başlatmaktadır (TYREE et al. , 1993 ). Kuraklığın neden olduğu yaprak
Beyaz
yap rakta renk

değişik liği olduğu
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dökülmesinde bazı genotipik vaıyasyonların da olduğu rapor edilınekt:edü
(KELLHE and TAUER, 1980; PARK ER and PALLARDY, 1985).

Tablo 1: Dört odw1su bitkide kuraklık şiddetinin (gün doğmadan
öneelci yaprak su potansiyeli) yaprak dökümü ve yeni yaprak yüzey a lanına
etkisi (Pallardy ve Rhoads l 993).
\j/l (MPa)b (Bar)

- 0.1
Türler

-1

_________ Abs i~y_on yü._~deş_i ______________

Quercus
s tellota

9.50

Quercus alba

13.54

Acer
saccharum

13 .91

!!!&{f!f!.~_ tıigra_

13 .55

9.5 0

-3

-2
·-·---- ----

9.60

11.30

13 .54

13.60

14.58

13 .99

16 .36

35.79

62 .33

85.34

34.75

Yeni yaprak yüzeyi (cm 2 )

Quercus
s teliata

12.5 8

12.76

12.96

13.1 5

Quercus alba

3.08

4.55

6.18

7.81

Acer
saccharum

6.00

6.00

6.67

17.47

i2 .20

27.58

45.78

63 .98

Juglans nigra

Genç Pinus taeda meşcerelerinde ibre dökümü meşcere kapalılığı
ve hava durumundan etkilenmekt:edir (HENNESSEY et al. , 1992). Genç
meşcerelerde yıllık
ibre dökümünün miktarı mevsimsel değişikliklerden
daha çok ağaç göğüs yüzeyi ile ilişkilidir. Tepe kapalılığı oluştukt:an sonra
göğüs yüzeyinin etkisi minimuma düşerken hava durumundaki değişimler
ibre dökümünü etkilemede dominant hale geçer. Yıllık ibre dökümü ; kurak
geçen yıllarda , yağışlı geçen yıllara göre %29 oranında artar ve dökülme
olayı 2 ay önce gerçekleşir. İbre dökülmesi, içinde bulunulan yıl kadar bir

25

önceki yılın hava durumru1dan da etkilenir. Pinus radiata meşceresinde
ibre dökümü , toplam yaprak kitlesi ve meşcere göğüs yüzeyi arasında
doğnısal bir ilişki olduğu bildirilmektedir (RAİSON et al., 1992) . Normal
koşullarda ibreler ağaç üzerinde 4 yıl kalırken, kurak koşullarda 2 yıl
ka labilmektedi r. Kuraklığın hüküm sürdüğü yıllarda ibre dökümü en fazla
yazın veya sonbaharda meydana gelmektedir. Sulanan veya bol yağış a lan
bölgelerdeki meşcerelerde yaprak dökümü en fazla 2-6 yıl gecikmektedir.
yıllık

Okaliptüs ve Narenciye gibi geniş yapraklı herdemyeşil ile bazı
tropikal ve subtropikal herdemyeşil türler yapraklarını yaz kuraldığı
süresince dökınektedir. Kurak trop.ikal bölgelerde su eksikliği birçok ağaç
türünde yaprak dökülmesini başlatmaktadır.Bu anlamda bazı ağaç türleri
fakültatif (yarı) yaprağını döken olarak adlandırılmaktadır. Bu türler, yaprak
dökümlerini su stresinin absisyonu başiatacak düzeye gelene kadar
ertelemektedir. Kurak geçen yıllarda fakültatif türler yapraklarını erken
dökmektedir. Yine kurak tropikal bölgelerde bazı ağaç türleri de obligate
(zorunlu ) yaprağını döken olarak tanımlanmaktadır. Obligate türlerde
yaprak dökümünü su stresinden daha çok gün uzunluğu belirlemektedir
(Addicott, 1991). Tropikal yağmur ormanlarındaki ağaçlar yapraklarını
genellikle hafif şiddetteki kuraklık koşullannda döker.
tropikal türün yaprak döküm zamanı kurak periyodun
Asimda su birçok türün yaprağmı döken yada
herdemyeşil
olarak
smıflandırılmasında
belirleyici
bir
etkendir
(KOZLOWSKİ, 1992). Singapur'da yetişen bir kauçuk ağacı yaprağını 13 ay
dökınezken Brezilya ve Malezya 'nın gi."ıneyinde aynı tür ortalama I O ay
yapraklı
kalabilmektedir.
Bu farklılığın sebebi ıse; yıllık yağış
miktarlarmdaki farklılıklardır (ADDİCOTT, 1982).
Çok

uzunluğuyla

sayıdaki

ilişkilidir.

Bazı

tropikal türler, yeni yapraklarmı kurak periyodu bitmeden
Afrika' da bazı ağaç türleri yapraklarını kurak mevsim
başlamadan önce dökerken yeni yapraklarını da kurak mevsim bittikten
sonra sürer. Yapraklarm kuruması veya dökülmesi sadece toprak nemi
eksikliğinden kaynaklanınaz, aynı zamanda sıcak ve kuru esen rüzgarlardan
da etkilenir.
sürer.

Batı

Kambiyum( çap) Büyümesi
Kaınbiyum tabakası

odru1lu bitkilerde odw1 ve kabuğu oluşturan
Bitkinin yaşamı boyunca dışa floeın, içe ksilem
öğelerini vererek bitkide kalıniaşmayı sağlar. Toprak suyu eksikliği, sivri
fusiform kambial uçların ve
uçlu oldukça uzamış hücrelerden oluşan
bunlarm oluşturduğu ksilem ve floem ana hücreleri bölgelerinde bölünme

yana)

ıneristemlerdir.
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ve büyümeyi durdum1aktadır. Üretilen ksilem hücrelerin in sayısı ; ksilem
üretim süresi, yaz odunu olu şum zamanı ve doku hidratasyonundan önemli
derecede etki lenınektedir .
Su ek s ikliğinin kambial büyüme üzerindeki etkisi dolaylı olabildiği
gibi direk de olabilmektedir. Çünkü hücre genişlemesi için yüksek hücre
turgoruna ihtiyaç va rdı r. Örneğin sarıçamda (Pinus silvestris) içsel su
potansiyelindeki azalma traheidlere dönüşen hücre duvarlarında ki glikoz
üniteleri arasındaki dayanışmayı azaltır . Yine Pinus radiata 'da 4 haftalık
ku raklık uygu lamasına tabi tutulan bireylerde olu şan traheidlerin lumen
çaplarının daha küçük oldu ğu tespit edilmiştir . (WHİTMORE and
ZAHNER, I 967) . Btmların yanında bitki yeniden sulandıktan birkaç gün
sonra hücrenin genişlemesi için gerekli olan dehidratasyon ve restorasyon
gerçekleşmemiştir (SHERRİF and WHİTEHEAD, 1984 ).
Su stresi

koşullarında

hücre bölünmesi devam ederken hücre
seviyeye düşmektedir. Görülüyor ki hücre
genişlemesi hücre bölünmesine göre su stresine karşı daha hassastır
(KRAMER, 1983). Su eksikliğinin kambiyum büyümesi üzerindeki etkisi,
bitki büyüme düzenleyici horınonlarla da ilişkilidir. Avrupa huşunda su
yetersizliğinin
artmasıyla
birlikte, kambial büyüme üzerinde etkili
hormonlarm etkisi azalmaktadır.
•
genişlemesi

Bazı

mınımum

bölgelerde
su eksikliği, kambiyum faaliyetinin başlangıç
çok az etki yapmaktadır. Çünkü
büyüme mevsiminin
başlangıcında su eksikliği çok şiddetli değildir . Bunun yanında mevsimsel
kambial büyüme başladıktan sonraki kambiyum büyümesinde su eksikliğinin
önemi artmaktad ı r. Çünkü içsel su potansiyelindeki eksiklik arttıkça ksilem
hücrelerinin üretimi yavaşla makta veya du rmaktad ır . ( Ş ekil 3). Sulama veya
yağmur sonucu içsel su potansiyeli artmakta dol ayısıyla ksilem üretimi
yeniden baş lamakta veya hızlanmaktadır. Arkansas'ta Pinus taeda, yaz
kuraldığı boyunca ağustosa kadar çap büyümesini durdurur fakat yağışlı
sonbahar döneminde yeniden ba şlatır ve yıl lık çap a rtımın ın üçte birini eylül
ve ekim aylarında gerçekleştirir (ZAHNER, I 958, 1968) . Üst üste tekrar
eden kuraklık koşulları odunsu bitkilerde birden fazla ksilem halkas ı
ol uşmasına neden olur. Mevsi msel ksileın üretimindeki artış sulamayla iki
katına bile çıkarı la b ilmektedir. Ksilem artımm ın yanında su eks ikliği ,
ilkbahar ve yaz odunu oluşumla rını da aza lmaktadır, eksikliğin devam
etmesi halinde yaz odwm oluşum süresi kısa lmaktadır.
aşamasında

SULAMA
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Gövdenin üst kısmı
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130 ilkbahar odunu hücresi

Top .30 yaz odunu hücresi

Yıllık halka-5 .9mın
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Gövdenin (isi kısmı

11 Oılkbahar odunuhücresi

Top. 16 yaz odunu hücresi

Gövdenin att kısmı

Yıllık halka-3.0mm

Şekil

3 : Kuraklık uygulanan ve uygulanmayan Pinus resinosa yıllık
yaz odunu oranları ve traheid genişlikleri arasındaki
(Zahner 1968)

halkalarındaki
farklılıklar

Ara lamalarla ferahlatılmış Amerikan kızılçam meşcerelerinde yaz
oluşumu
aralama yapılmamış meşcerelerde 2 hafta sonra
başlamaktadır. Yaz odunu oluşum süresinin aralannuş meşcerelerde uzw1
olması çok şiddetli su stresi yaşamamasına da bağlıdır (ZAHNER and

odunu
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OLiVER, 1962) Şekil 4 de görüldüğü gibi oldukça şiddetli kuraklık yaşanan
çok az yaz odunu oluşmaktadır.
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Şekil 4: Yaz kuraklığı ile yaz odunu arasındaki ilişki. Üst taraftaki
toprak suyu eksikliğini, alt taraftaki eğri ise tepe kısmından alınan
intemoddaki yaz odunu oranını göstermektedir.
eğri

K ök Büyümesi
Su stresi; kök sürmesı, uzaması , dallanması ve kök kambial
büyümesini durdurmakta
veya yavaşlatmaktadır.
Su
eksildiğinin kök büyümesi üzerindeki baskılayıcı etkisi, bitkinin içsel su
potansiyeliyle de ilişkilidir (Şekil 5) .
(ka lınlığına)

Doku düzeyinde düşündüğü müz zaman su eksikliği kök uçlarındaki
büyüme zonumın küçülmesine neden olmaktadır (SPOLLEN and SHARP,
1991 ). Köklerin ap ikal ucundaki bi rkaç milimetrelik büyüme bölgesindeki
büyüme s ınırlanmaktadı r . Bitki su stresine maruz bı rakı ldığı zaman yaprak
büyümesinde olduğu gibi kök büyüme bölgelerinde de ozmotik basınç
meydana gelmektedir. Bunun yanmda bitkinin diğer kısımla rındaki turgor
hali, strese maruz bırakılmayan l ara göre düşük de olsa "devam ettirilebilir
(SPOLLEN et al., 1993). Kök büyüme bölgeleri bitkinin su kaynağın a çok
yakındır bu yüzden su kaynağı ve büyüme bölgesi arasında ne su iletkenliği
ne de içsel su potansiyeli gradienti su stresi koşulw1da liınit büyüme sınırına
ulaşınaz (PRİTCHARD, 1994). Kök büyümesi ile gövde büyümesinin su

stresine olan hassasiyetlerinin karşılaştırma sonuçl a rı ilginçtir. Kök
büyümesi gövde büyümesine göre kuraklığa daha az hassas görünmektedir.
Genel olarak kök büyümesi de su stresi koşullarında yavaşlamakta; fakat
oransal olarak gövde büyümesinden daha az olmaktadır. (SHARP and
DA VİES , 1979). Bir bitkiyi bütün olarak düşündüğümüzde kökün bu
özelliği , orta düzeyde sık sık tekrar eden su stresi koşullarının söz konusu
olduğu ortamlarda kök gövde .oranında değişmelere neden olmaktadır .
Örneğin , KEYES VE GRİER (1981) Duglas göknan meşcerelerinde toprak
üstü biomas birikin1inin ; kurak ve besin maddelerince faki r toprakta
yetişenlerde, yetişme koşulları daha iyi olanlardan daha fazla olduğun u
gözlemişlerdi r. Bunun nedeni o bölgelerde
çok şiddetli kuraklığın kök
büyümesinde ani düşüşler veya dunnaya neden olduğu ve sonuçta kök/gövde
oranındaki yükselme eğilimi azalmış veya yok olmu ş olmasıdır . (SHARP
and DAVİES , 1979; RHODENBAUGH and PALLARDY, 1993;
PALLARDY and RHOADS, 1993).
Doku bazında düşündüğümüz zaman; içsel su potansiyelindeki hızlı
gövde dokularındaki uzamayı, kök dokularındaki uzamadan daha
fazla etkilemektedir (WESTGATE and BOYER, 1985). Bu şekildeki farklı
tepkilerin temeli tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak, su .stresi koşullarında
dokularda biriken ABA ya karşı kök ve gövde dokularının farklı tepki
göstermelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Su stresi koşullarında
ABA gövde dokularında büyümeyi inhibe ederken kökte belli düzeyde
büyümeyi devam ettirmek için bazı değişikliklere neden olmaktadır (SAAB
et al., 1994; SHARP et al. , 1994). Bağİı ABA'nın gevşek hücre duvarlarını
bağlayıcı
olarak bilinen yapıştırıcı enzimler
üzerinde etkili olduğu
düşünülmektedir. zaten bazı veriler de bu görüşü desteklemektedir (WU et
al. , 1994). ABA nın etilen sentezini inhibe etmesi su stresi altındaki köklerde
büyün1enin devamlılığını sağlamaktadır (SPOLLEN et al., 1993). Kök
sistemi seviyesinde düşündüğümü z zaman kök morfolojisindeki kaba
değişiklikler su eksikliği ile birlikte meydana gelmektedir. Örneğin, iyi
sulanan toprakta yetişen Pinus taeda fıdanları geniş ve dalianmış kök
sistemleri geliştirirken periyodik toprak kuraklığı yaşanan koşullarda yetişen
fıdanların küçük ve kısmen dalianmış kök sistemleri geliştimuş oldukları
gözlenmiştir (KOZLOWSKİ, 1949). Toprak sıcaklığı yüksek de olsa,
toprakta su eksikliği yaşandığında, çoğunlukla kök büyümesi azalır.
(RİCHARDS and COCKCROFT, 1975).
düşüşler,
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Şekil 5. l 7°C üzerindeki sıcaklık derecesinde yetişen Akıneşelerde
toprak suyundaki eksikliğin canlı kök sayısı (B) ve kök uzamas ı (A) üzerine
etkisi
Aslında

kök büyümesinin kontrolünde büyüme sezonW1W1
toprak suyundan daha çok toprak sıcaklığı önemli olmaktadı r.
Ömeğin , toprak sıcaklığı I 7 °C nin altında olduğu zaman beyaz meşelerde,
toprak sıcaklığı kök büyümesini kontrol eden toprak faktörleri ara s ında en
etkili hale gelmektedir. Eğer toprak sıcaklığı 17 °C nin üstündeyse, toprak su
potansiyeli daha önemli olur. Yani toprak sıcaklığı 17 °C nin üzerindeyse,
kök uzaması doğrusal olarak toprak suyuna bağlıdır (Şekil 5) .
başlangıcında

Kurak bölgelerde köklerin
derinliği
uzaması

tarafından

durmaz,

aynı

toprağa

nüfuz etmesi, nemli toprak
Kurak mıntıkalarda sadece kök
zamanda kök uçlarında mantarlaşma baş lar ve btınlU1

sınırlanmaktadır.

31

sonucw1da da kökün su ve mineral madde alım kapasitesi azalır. Bu yüzden
çok şiddetli su stresine maruz bırakılan bitkilerin kökleri tekrar sulandıktan
birkaç gün sonra bile eski su ve mineral madde alım kapasitelerini tekrar
kazanamazlar (KRAMER, 1983). Toprak kuruduğu zaman, kök
kısnu da toprağın, bitki köklerinin
büyümesindeki azalınanın az bir
nüfusuna karşı geliştirdiği fiziksel güçten kaynaklanmaktadır .
Mikoriza oluşumu ve mikorizal mantar türü de bitkinin topraktan
su alımını etkilemektedir. Eğer birkaç çeşit mantar türü birden aynı konukçu
bitkiye bulaşırsa konukçu bitki ve mikoriza mantarlarının topraktaki su
eksikliğine karşı tepkileri çok farklı olacaktır. Örneğin Virjinia çamında
etkili bir mikoıiza olan Beyaz mantarlar toprak suyu bol olduğu zaman
oluşurla r, toprak kuruduğu zaman ise yok olurlar. Ak mantarların tersine
kara mantar (Cenococcum gran~forme) mikarizaları ise toprak suyımun
miktarı az olduğu zaman oluşurlar ( WORLEY AND HACSKA YLO, 1959)
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YANGlN YÖNETİMİ VE SİLVİKÜL TÜR

Fire Management in Silvicultural Practice
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öz
Bu makalede, onnan yangınlarını etkileyen faktörler ulusal ve
küresel düzeyde tartışılmış, uygulamaların sorgulanmasıyla, yapılması
gerekenierin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yangına dirençli orman kurma
ilkelerinin irdelenmesi ile birlikte mevcut onnanların yangınlara direncinin
artırılması yoltında yapılabilecek çalışmalar gündeme getirilmiştir. Yangına
hassas olduğu bilinen kızılçam türünün aynı zamanda yangına son derece iyi
uyum sağlayan özellikler geliştinniş olduğu vurgulanmıştır. Ekosistem
özelliklerinin iyi kavranmasıyla , "yangın söndürme" anlayışını terk edip
"yangın yönetimi" yaklaşımını benimseyerek sorunun çözümüne daha kolay
ulaşabileceğimiz öngörüsü tezimizin ana dayanağını oluştunnuştur. Yangına
dirençli om1anların kurulmasında özellikle geç ve güç yanan bitki türleri ve
bunların içinde üstün özellikleri nedeniyle pirarnİdal servının çeşitli
tesislerde kullanılması temel alınmıştır.

Anahtar sözciikler:,
servi

Yangın

yönetimi,

yangına

dirençli orman,

kızılçam,

ABSTRACT
This article tries to examine the factors affecting the size and
behaviour of w ildland fires at national and global levels and to scrutinize the
intends to bring the
effectiveness of fire fighting practices. It also
possibilities of enhancenment of fire resistancy of existing pine forests
together with the investigation of the principals of fire resİstant forest
establishment into discussion. The fire adaptive traits of Pinus brutia Ten.
Known as a fıre-prone species is emphasized. By means of compherensive
understanding of the ecosystem dynaınics of which fire is an integrant
component, a transition from "fire fighting strategy" to "fire management
strategy" forıns the essential base of our approch to the solution of the
wildland fire problem . The plant species of low ignibility and particu larly
Cupressus sempervirens Var. pyramidalis are highly recommended for the
establihment of fire resİstant forests.
Key words: fire management, fire
Cupressus senıpervirens
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resİstant

forest, Pinus brutia,

GİRİŞ

Toprak, hava, su ve ateş eski çağlarda yeryüzünün dört ana elementi
olarak tanırnlanırdı. Ateş günümüzde yanıcı madde, oksijen ve ateşleme
kaynağının bir araya gelmesiyle oluşan hızlı bir oksidasyon süreci olarak
ka bul edilmektedir. Yanı cı maddelerin tutuşma sı ile başlayan bir orman
yangını , oluşan ısının da katılmasıyla bitki örtüsünde önemli değişiklikler
yapmaktadır. Yangın ormanda istenmeyen yanıcı maddeleri temizleyerek
orman ürünlerine kolay ulaşımı sağlayarak, araziyi temizleyerek " iyi bir
hizmetçi" olabildiği gibi, ormanda değerli kaynaklan tahrip ederek,
atmosfere karbon ekleyerek, insan ve diğer canlıların yaşamını tehdit ederek
"kötü bir sahip" olabilir (Landsberg 1997). Bizlere düşen, yangının
yararlarını arttınrken , zararlarını azaltacak önlemleri almak olmalıdır.
Araştırınalar somında yangın davranışlanndaki

gizli kurallar açığa
böylece sadece yangınla savaş değil, yangınlardan
yararlanmanın ana prensipleri de belirlenmeye çalışılmıştır (Çanakçıoğlu
1993). Yangının yanıcı materyalin tutuşması ya da ısının oluşmasıyla ölüm,
organik maddenin kaybı , yanıcı malzemenin azalması, tepe tacını alev
yal azlamas ı
gibi birincil etkileri yanında, yangın sonrası tür
kompozisyonlarındaki değişiklikler, rüzgar veya su etkisiyle oluşan erozyon
gibi birinciler kadar zarar verici olabilen ikincil etkileri de bilinmektedir.
ABD de Oregon 'un güneybatısında oluşan bir yangın sonrasında erozyonun
2 cm'lik toprak kaybına yol açmış olduğu rapor edilmektedir (Landsberg
l 997). Kısa aralıklarla tekerıiir eden yangınlar ya da yeniden yanmalar
sonunda pek çok alanda ekosistem iyileşmesi için yeterli süre olmadığından
bazı öncü türlerin yangın öncesi veya ilk yangın sonrası gelen bitki
topluluklarının yerini aldıkları ve tür kompozisyonunun değiştiği bir çok
doğa bilimcinin tespitidir.
çıkarılmış

ve

XI . Dünya Ormancılık Kongresinde genel kabul gören görüşlerin de
dikkate alınmasıyla ülkemizde artık "yangın söndürme" yaklaşımının terk
edilerek "yangın yönetimi" anlayışına geçilmesi gerekmektedir. Yangın
yönetimi konusunda üç altematiften söz edilmektedir. (1) Yangından tecrit
(fire exclusion) (2) Aktif olmayan yangın yönetimi (no active management)
(3) Entegre olmuş yangın yönetimi (entegrated fire management) (Landsberg
1997).
Bu bildiride yönetim altematifleri tartışılmayacak, ancak ele alınan
çözümüne ilişkin görüşlerin oluşturulmasında dikkatimizde
olacaktır.İklim özellikleri ve bitkisel yanıcı tiplerinin özellikleri nedeni ile
ülkemizin de önemli bir bölümü tarih boyunca olduğu gibi bundan böyle de

tüm

sorunların
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küçüklü büyüklü onuan yangınianna sahne olacaktır. Çıkan yangınların çok
azı ilk müdahale ekiplerinin denetiminden kaçarak büyük yangına dönüşür.
Ancak orman yangınlarıyla neden olw1an ekolojik ve maddi zararların büyük
bir bölümünden bu az sayıdaki büyük (kaçak) yangınlar sorumludur. "Bu
nedenle, onuan yangınları yönetiminde temel sorun, çıkabilecek yangınların
büyümelerini engelieyebilecek önlem ve teknikleri içeren modellerin üretilip
uygulanabilmesidir (Neyişçi 1996)."
Gerek orman yangını olayının tüm boyutları ile kavranabilmesi,
gerekse yangınların geçmiş yıllarda neden olduğu zararların belirlenmesi ve
gerekse olabileceği her türden zararın en aza indirilebilmesi iklim, bitkisel
yanıcı tipi, topoğrafik yapı, demografik özellikler gibi konuların aralarındaki
ilişkilerinde göz önünde bulundurularak irdelenebilmesi ile yakından
ilgilidir. Yangın riski ve yangın tehlike oranlarının düşürülerek, "yanmaya
dirençli onuanların oluşturulabilmesi" bu değerlendinueler sonucu elde
edilecek verilerin kullanılması ile olasıdır (Neyişçi 1996).
Bitki türlerinin farklı yanma özellikleri gösterdikleri bilinmektedir.
Yanma niteliğinin aynı tür içinde, türün nem içeriğine bağlı olarak değiştiği,
buna karşılık türler arasında neme bağlı bir yanma özelliği ilişkisi
bulunmadığı çeşitli araştınuacılar tarafından saptanmıştır (Montqomery and
Ch eo 1969 ; Neyişçi 1987) . Yaprakları kalın bitkilerin ince olanlara oranla
daha kolay yandığı da bilinmektedir (Montqomery and Cheo 1971).
Akdeniz iklim tipinin hüküm sürdüğü ve Akdeniz bitki örtüsü tipine
benzer bitki örtüsünün yayıldığı Anlerika Birleşik Devletleri Kalifomiya
eyaletinde, elliden fazla çalı ve pek çok ot türü yanmaya karşı gösterdikleri
direnç bakımından test edilmiş yavaş yandığı belirlenen yinni kadar çalı ve
bir o kadar ot türünün yangın emniyet şeritleri ya da açık alanlarda
yetİştİrİlerek
yangın
denetimine katkıda bulunabilecekleri sonucuna
varılmıştır (Nord and Green 1977). Bir başka araştırmada titrek kavağın
(Populus tremula L.) yangın olasılığını en aza indirdiği, tepe yangınlarını
örtü yangınlarına dönüştürdüğü ve örtü yangınlarını yavaşlatarak sonuçta
durdurduğu saptanmış ve uygıın bir yangın şeridi ağacı olarak önerilmiştir
(Neyişçi 1996; Fechner and Barrows 1976 atfen). Zakkum (Nerium oleander
L.) ll tür arasında en güç yanan tür olarak gösterilmektedir (Özyiğit 1973).
Piramidal servinin (Cupressus sempervirens var. pyramidalis Nyn1.) yangına
dirençli bir tür olduğu ve bu türden yangına dirençli orman hunua ve mevcut
onuanların direncinin artırına çalışmalarında geniş çapta yararlanmak
gerektiği önerilmektedir (Neyişçi 1987). Ayrıca incir (Ficus carica L.) ve dut
(Morus alba L.) oldukça güç yanan türler olarak belirtilmektedir (Neyişçi
1996).
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ORMAN YANGlNLARlNI ETKiLEYEN FAKTÖRLER
Meteorolojik Özellikler
Akdeniz iklimini anlatırken dört önemli özellikten söz edilir. 1.
yazlar ve ılıınan kışlar 2. Tüm yı l boyunca etkisini hissettiren ınutedil
bir deniz etkisi 3. Kış ayla rında yoğunlaşan yağışlar hemen tümüyle kurak
geçen yazlar güneşli ve az bulutlu uzun günler. Bu iklim kuşağında orman
yangınlan bakımından önemli bir başka olgu, geç ilkbahar ile erken
sonbahar arasında, denizden gelen nemli ve serinletici meltem esintilerinin
yerini alan, kısa süreli kurutucu rüzgar ve sıcak hava dalgalarıdır
(McCutchan 1977). Bir kaç gün sü rebilen bu kuru hava dalgaları ya da
kurutucu rüzgarlara İsra il' de toprağın sıcaklığı anlamına gelen "Sharav",
Kaliforniya-ABD 'de "Santa Ana" Antalya yöresinde "Poyraz" adı verilir.
Arabistan çölleri üzerindeki kuru ve sıcak hava kitleleri, Anadolu yanınadası
üzerinden Akdeniz Bölgesi 'ne kuzey yönlü Poyraz rüzgarı olarak ulaşır.
Zaman, zaman bu yörede l 0-20 gün aralıklar ile estilcleri gözlenmiştir
(Cheney 1975).
S ıcak

Yangın

Tehlike Endeksi bakımından, çok yüksek ve aşırı olarak
günler yakla şık olarak bu tür kurutucu rüzgarların egemen
olduğu günler olarak kabul edilebilir. Şeki l 1'de Muğla ve yakın çevresinin
12-13 gün aralıklarla , 1-7 gün süre ile bu rüzgarlardan etkilendiğini,
Antalya ' da ise rüzgarın kesintisiz esi ş süresi l -2 gün, esi ş aralığının ise 6-17
gün arasında değiştiği görülmektedir. Yine şekilden Antalya' da eylül ayı
ortalarında bu rüzgarların kesildiği yada es iş sıkl ığının azaldığı sonucu
çıkarılabilir. Ancak çeşitli araştırn1acılar Güney ve Doğu Akdeniz çukurunda
Mayıs-Haziran ve Eylül-Ekim aylarında da şiddetli sıcak hava dalgalannın
oluştuğu ileri sürülmektedir (Neyişçi 1996; Naveh 1973;McCutchan 1997).
sınıflandırı lan

Yangınlar

için

yangın

mevsiminde hakim olan rüzgar yönünden çok,
yüksek rüzgar yönünün önemli olduğu diklcatlerden
kaçınamalıdır. Antalya bölgesinde yangın mevsimi süresince hakim rüzgar
yönü denizden karaya, güney-güneybatıdan, kuzey-kuzeydoğuya doğru
olmasına karşın, özellikle büyük yangınlar, kuzeyden güneye doğru esen
kurutucu "poyraz" rüzgarlan etkisinde çıkmakta ve gelişınektedir (Neyişçi
1996).
yangın çıkanna olasılığı

Rüzgar hızı ile yangının yayılına hızı arasındaki yakın ilişki
bilinmektedir. 40-45 km/saat hızlarından sonra, rüzgar hızının artmasıyla,
yangının yayılma hızı rüzgar hızmm karesi ile orantılı olarak artar (Neyişçi
1996) Bu nedenle rüzgar şiddeti ve yönü onnan yangmları için son derece
önemli bir yangm hava durumu özelliğidir. Denetlenebilir, sadece ileriye ve

yan iara doğru hareket eden i.ki boyutlu bir yangını dikey konveksiyon
sütununun oluşumuyla üç boyutlu, denetlenmesi son derece güç bir yangına
çeviren etken, ıiizgar hızlanndaki ani artıştır.
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Akdeniz iklim kuşağı bölgelerinin egemen ve tipik rüzgarlarını
nemli ve serinletici meltem rüzgarlannın havanın nispi nemini
artırdığı ve böylece kuru , ince yanıcıların nem içeriklerinin artmasına neden
olarak, yangın tehlikesinin önemli ölçüde azalmasına yol açınasının da bir
şans olarak görülmesi gerekir.
oluşturan ,

nispi nem miktarı, rüzgar yönü ve şiddeti , orman
ve davranış biçimini etkileyen en önemli
faktörlerdir. Ülkemizde çıkan orman yangın larının yarıya yakın bir
bölümünün, hava sıcaklığının en yüksek noktaya ulaştığı 12.00-17.00
saatleri arasında başladığı saptanmıştır (Çanakçıoğlu 1993). Ölü örtünün
nem içeri ği bakımından çok önemli olan toprak yüzeyindeki hava
s ıcaklığının , meteoroloji istasyonlarmda 2 ın yükseklikte ölçülen s ıcak lık
derecesinde 20° C daha yüksek olabileceği bildirilmektedir (Neyişçi
1996;Quezel 1977 atfen).
Hava

yangınlarının

sıcaklığı,

çıkış

İk liınle

olasılığı

ilgili dikkate alınmas ı gereken, küresel ısınma, asit
ozon tabakasının incelenmesi, alt katınanlarda ozon kirliliği,
genel olarak hava kirliliği gibi yakın gelecekte etkilerini daha çok
hissedebileceğimiz girdilerden de kısaca söz etmek yerinde olur. Küresel
ı sınma yangın mevsiminin uzaınası, yangının şiddet ve büyüklüğünü
yağmurla rı ,

etkileyecek yilksek ortalama sıcaklıklar ve uztın kurak dönemlerin oıtaya
çıkmasına neden olabilecektir. Asit yağmu rları ile diğer atmosferik olumsuz
geli şmeler orman ağaçlarda yapraklarda, sürgünler ve dallarda hatta tüm
ağaçta kurumalara neden olarak, sistemde lımı/yaş yanıcı oranını büyüterek
yangın tehlikesini artırıcı bir etki ya ratmaktadır (Neyişçi 1996). Hava
kirliliğinin ormanlar üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla, çeşitli
kriterler esas alınarak yürütülmekte olan bir araştırma, bu yöredeki
ormanların (Antalya) sağlığında, 1992-1998 dönemi içerisinde oldukça
önemli bir bozulma olduğunu göstem1ektedir (Şirin 1998). Bu gidişin
sonucu olarak, özellikle ince ve kuru yanıcı maddelerin ormanlardaki
birikimi olağanüstü artmaktadır .

Bitki Örtüsü
bölgesinde ormanlar kırktan çok ağaç türünden
Avrupa da bu sayı on ikiye düşmektedir. Çok karmaş ık
bir yapıya sahip olan Akdeniz bitki örtüsü deniz seviyesinden baş layarak
2200-23 00 m 'ye ulaşan yüksekliklerde ve yıllık ortalama yağışın 300-1500
mm arasında değiştiği bölgelerde yer a lmaktadı r .
Akdeniz

olu şmaktadı r. Kuze~

evrimi ve bugünkü biçimini a lmas ında, yinelenen
yangınla rın yanı s ı ra kuraklık ve otlatma da etkili olmuştur (Naveh 1977).
Bitki türlerinin çoğu yangın dan sonra kolaylıkla gençleşebilmelerini
sağlayan ekolojik uyum özellikleri geliştirmişlerdiL Bu uyum özellikle
nesillerin
devamın ın
güvencesi
olan
üreme
mekan i zma larında
görülmektedir: Tomurcukların, toprak ya da kalın ve yalıtkan kabuk altına
gizlenınesi gibi yollarla, yangın s ı rasında ortaya çıkan yüksek sıcaklık
derecelerinden korunması, yangının sürgün vermeyi teşvik ederek bitkileri
vejetatif üremeye zorlaması çiçeklenıneyi ve dolayısıyla gençleşıneyi
kolaylaştım1a sı , ağaç üzerinde tamamıyla açılmamış kozataklarda saklı
kalmış tohumla rın sıcaklık etkisi ile dökülmelerinin sağlandığı , tohum
takviyesinin arttı rdığ ı genç1eşti rme şans ı , top rak içindeki tohumların
çimlenme yeteneğini yitirmeden bir kaç yı l saklanabilmesi ve yangınla
sağlanan uygun çimlenme yastığı koşullarında kolaylıkla çiınlenmesi yoluyla
sağlanan avantajlar dikkat çekicidir (Gill 1977; Neyişçi 1986). Bu özellikler,
çoğunluğu sürgüılle gençleşen türlerden oluşan ınaki ve çin1lenıne yeteneğini
uzun süre toprak altında kaybetmeden bekleyebilen tohumlara sahip
kızılçaın türü için geçerli görülmektedir.
Akdeniz

floras ının

Bitki Türlerinin Yanma Karakteristikleri
Bir
ölçüde

yangının başlaması, gelişmesi , yayılına hızı

yanıcının

nitelik ve

niceliğine bağlıdır. Yangın

ve tavrı büyi.ik
üçgeninin bir ayağını

oluşturan yanı cı madde bir dereceye kadar da olsa denetlenebilen tek
faktördür. Fotosentez olarak güneş enerjisini biyokütle olarak depolayan
bitkilerin bu enerjiyi bir biçimde geri verıneleri kaçınılmaz bir durumdur. Bu
süreç ya can lılığını yitiren bitkinin ayrışması ile yava ş, ya da doğrudan
yanması ile hızla gerçekleşir . Her türden bitki materyali yanıcıdır.
Aralarındaki fark ateş alabilmeleri için gereldi olan enerji miktarı ile yanma
sürecinde açığa çıkardıklan enerji miktan arasındadır. Bu farkl ılığın iyi
bilinmesi ve bilginin uygulamaya aktarılması bizlere yeni olanaklar
sağlaya bilecektir. Laboratuar koşullannda ateş alına, gecikme süreleri ve
türün sahip olduğu diğer özellikler dikkate a l ınarak, servinin (cupressus
sempervirens) etkin bir yangın önleyici olarak kullanıla bileceği ileri
sürülmektedir (Neyişçi 1987). Servi Akdeniz'den Karadeniz'e dek uzanan
geniş bir coğrafyada ve deniz seviyesinden 700-800 m'ye kadar çıkabilen
geniş bir yükseklik kuşağında yetişeb ilmektedir. Kurağa ve aleviere
dayanıklıdır ve 43 m boy yapabilir. Özellikle pramidal servi (cupressus
sempervirens var. pyramidalis) , küçük bu nedenle kompakt olan taç yapısı
ile, etkin bir rüzgar perdesi oluşturabilmektedir. Ölü örtüsünün miktar olarak
çok az ve istiflenmesinin uygun (sıkı) olması , yanma tehlikesini
azaltmaktadır. Doğal ya şı uzun, odunu dayanıklı ve ekonomik açıdan da
değerlidir. Y aşiandıkça taç içindeki yaşikuru madde oranı fazlaca
değişmeiliğinden yanma tehlikesinde artış olmaz. Bu gibi özellikler serviyi
yangın önlemede diğer türlerden daha avantajlı duruma getirmektedir.
Örneğin , yayılış ve ekonomik değer karşılaştırması dışmda Kıbrıs aka syası
(Acacia cyanophylla Lindl.) yaşlandıkça tepe tacı içinde, gövde çökmesi
sonucu kuru yanıcı madde miktarının artına sıyla yaşikuru madde oranı hızla
küçülür, tepe ta cı altmda kuru yaprak, meyve ve kabııkiardan oluşan çok
miktarda ve kolay ateş alabilen ölü örtü birikir. Bu özellikler kendisi geç ve
güç yanan bir tür olarak belirlenmiş olan Kıbrıs akasyasmm kullanım alanını
da raltmaktadır. Ekonomik değeri çok az ve yayılışı sınırlı olan zakkum
(Nerium oleander) içinde benzer bir değerlendirme yapılabilir . K ıbrıs
akasyasmm bir çok olumsuz özelliği 3-5 yılda bir kesilip yeni sürgün
vermeye zorlanarak ortadan kaldırıla bilir (N eyişçi 1996).

Piramidal servinin uygun ışıklama koşullannda toprak yüzeyin.e
kadar inen yanmaya dirençli ve sıkı yapılı tepe tacı aynı zamanda rüzgara
karşı da etkili bir engel olu şturarak yangının yayılına hızmda önemli
azalmalar sağlar. Bazı saptarnalara göre rüzgar perdeleri saatte 48 km hızla
esen bir rüzgarı, a rkasındaki ilk 30 m'lik kıs ımda 13 km/saatte, 120 m'de de
24 km/saate düşürdüğü rapor edilmektedir (Ürgenç 1990). Bir başka
araştırmada ise sık dikilmiş servi şeritlerinin açık alanda rüzgar hızını şeridin
hemen dibinde (Om) % 65-87 oranında , şeritten 5 ın mesafede ise % 44-76

oranında azalttığı, şeridin arkasında protokol ağaçlarının bulunması
durumunda şerit dibinde rüzgar hızını düşünne oranı % 2 iken 5. metrede %
97 olmuştur (Neyişçi 1996). Protokol ağaçlarının yerini kızılçam gibi
türlerin a lması bu tabloya uygunluk gösterebilecektir.

Mineral madde bakımından zengin bitkiler düşük yanma oranianna
sahiptir, yandıklarında daha az enerji açığa çıkarıdarken daha çok kömür
üretirler. Maki elemanları genellikle mineral madde içeriği açısından
fakirdirler ve yandıklannda yüksek miktarda eneıji açığa çıkanrlar . Maki
örtüsü tipinde örtü yangını olmaz, çıkan yangınların tümü tepe yangını
şeklinde olur. Reçine, eterik yağ vb. maddeleri içeren bitki türleri, bu tür
maddelerin düşük sıcaklık derecelerinde kolaylıkla ateş alabilmeleri ve
yüksek eneıji açığa çıkarak yanmaları nedeniyle kolaylıkla yanabilirler.
Kızıl çam, fıstıkçanu, okaliptüs, maki tüı:lerinin çoğu bu gnıba girerler
(Neyişçi I 996).
Kızılçam

Ten .) Fıstıkçaını (Pinus pinea L.) gibi türler,
ka lın ve uzun iğne yapraklarının dökümü ile gözenekli ve son derece yanıcı
bir ölü örtü tabakası oluştururlar. Gözenekli ölü örtü tabakasının oluşumunda
yapraklann kıvrımlı oluşu da etkili olmaktadır. Btına karşılık sedir (Cednıs
libani Loud.) ardıç (Juniperus spp.) ya da servi gibi ince ve küçük yapraklara
sahip olan türlerin ölü örtüleri sık ı bir şekilde istiflenir ve daha olumsuz bir
yanma ortamı oluştururlar (Neyi şçi 1996). Yangınlar çoğunlukla ölü
örtünün, kuru ve ince yanıc ılardan oluştuğu ortamlarda başlamaktadır.
Orman ların ince ve kunı yanıcı lardan
temizlenebilmesi dunımtında, om1an
yangını tehlikesinin önemli ölçüde azaltılabileceği noktasından hareketle
denetimli yakma gibi teknikler gelişti rilmiştir. Yangın tehlikesinin
azaltılması konustında baş vurulabilecek en uygun yöntemin 6 ının'den daha
ince kuru 3 mm yaş yanıcıların ortadan kaldırılmasıdır (Cheney 1975). İnce
yanıcıların ortadan kaldırılmasının en ekonomik yolu ise uygun teknik
kullanılarak
ve uygw1 koşullarda yapılmasıdır Yanma yönetiminin
geliştirildiği bir çok ülkede bu teknik başarı ile kullanılmaktadır.
(Pinus

bnıtia

Daha sık yanan ve yangına karşı ekolojik uyun1 özellikleri
olan bitki türleri, aynı zamanda daha kolay yanabilen bitki
.türleridir. Örneğin saf kızılçam ormanianna oranla daha yüksek yangın
· 'sıklığına sahip makibitki örtüsü tipi, kızılçam ormanianna oranla daha kolay
yanabilme özelliklerine de sahiptir (Neyişçi 1985). Antalya yöresinde
kızılçam ekasistemlerinin her 9 Yllda bir düşük ve her 25 Yllda bir de yüksek
şiddetle bir yangına sahne olduğunu saptamıştır. Buradan, doğal yapıları çok
bozulmamış kızılçam ormanlarının her 9 Yllda bir düşük ve 25 yılda bir
yüksek şiddetle bir yangına neden olabilecek yanıcı birikimine sahne olduğu
geliştirıniş
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söylenebilir. Bu saptama denetimli yangınların hangi sıklık ve şiddetle
yapılması gerektiği konusunda da yararlanılabilecek ve yangına dirençli
cnnanlar kum1a çalışma larına da ışık tutabilecektir.
süreçleri içinde de farklılıklar
(0-12) yanmanın
başlayabileceği ölü örtünün oluşmamı ş olmas ı nedeni ile yangın tehlikesi
oldukça azdır. Doğal budanmanın başlaması ile birlikte ince, kuru yanıcı
madde miktarı artmaya ve yangın tehlikesi yükselmeye başlar. Yanma
tehlikes i 12-35 yaşlar arasındaki sıklık çağında en yüksek noktasına ulaşır
(Neyişçi 1996). Ağaçlandırma alanlarında yangın tehlikesi daha sonraki
yaşlarda di.işmeye başlar, idare süresi sonunda hasatla birlikte sıfıra iner.
Doğal kızılçam ormanlarında ise, doğal ağaç ömrünün sonlarına doğru 200
yaş civarında ölüınierin ve devrilmelerin başlaması ile yeniden tehlikenin
yükseldiği bir döneme girilir ve süreç alanda birikmiş ince ve kalın yüksek
miktardaki yanıcının şiddetli bir yangınla tüketilmesi ile sona erer.
Yangından hemen sonra dökülen ya da toprakta depolanmış olarak bulunan
tohumların iştahla çiınlenınesi ile yeni kuşağın serüveni başlar (Neyişçi
1994).
Yanma
göstermektedir.

niteliği

bitki türlerinin

Örneğin

gelişim

kızılçam

ilk

yaşlarda

Ağaçlandırma projeleri yapılırken büyük alanlarda, aynı yıllarda
tehlikesi yüksek bir döneme giren, aynı yaş grubtma dahil, aynı
niteliklerine sahip türlerden oluşan homojen bloklar yaratmaktan
kaçınılınası gerekmektedir. Yaş ve yanına özellikleri farklı ınozaiklerİll
yaratılması uygun bir yaklaşım olacaktır.
yanına
yanına

Yanı cı

Tipleri

Kızılçam Yanı cı

Tipi

Üç milyon hektarın üzerinde bir alan kaplayan kızılçaın ormanları
toplam olarak ormanlık alanıınızın % 15 'ini oluşturmaktadır. Bu ormanlar
kapalılığı az veya çok bozuk bir yapı oluşturmaktadır (orman envanteri
1980). Akdeniz ve Ege bölgelerindeki kızılçam orman ekosisternlerinde,
kapalılığın düşmesiyle birlikte maki türlerinden oluşan çok yanıcı bir bitki
örtüsü tipinin alt tabaka olarak ortaya çıkmasına sıkça rastlanmaktadır. Bu
durum yangın yönetimi çalışınalarını güçleştiren bir olumsuzluktur.
Kızılçaın
orman ekasistemlerinde ibre dökümü de yangın
tehlikesinin en yüksek olduğu Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarında
maksimum olmakta ve yıllık ibre dökümü miktarı 2-3 ton/ha 'a ulaşmaktadır
(Çepe! at all. 1988).
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Yanıcı

Maki

Tipi

Ülkemizde hemen tamamı yangın kuşağında 1.6 milyon hektar
maki a lanı bulunmaktadır (Orman envanteri 1980) . Deniz seviyesinden 700800 m'ye kadar rakımia rda yayı lı ş göstermektedir. Kermes meşes i (Quercus
cocc~f'era L.), fı.ında (Erica arborea L.), sandal (Arbutus andrachne L.),
keçiboğan (Calicotome villose Link. ), sakı z (Pistacia lentiscus L.),
keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.), defue (Laurus nobilis L.), akçakesme
(Phillyrea latifolia L.), yaban zeytini (Olea europaea L.), mersin (Myrtus
communis L.), katııtı mağı (Spartium junceum L.) gibi çoğunluğu sürgünle
gençleşen bitkiler makinin başlıca türlerinin oluşturur. Bir denemede
yangından 2 ay sonra kermes meşelerin in 50 cm 'ye varan sürgünleriyle
salıayı büyük ölçüde kapladıkları tespit edilmi şti r (Trabaud 1977 atfen
Neyişçi 1995). Bu özelliği nedeniyle yaz ba şında yayiaya göçen suru
sahiplerinin, dönüşte bol ve taze sürgünleri keçilerine yedirmek için maki
alanlarını yaktıkları çok anlatılır.
Kurak mevsim sonlarına doğru maki türlerinin nem içerikleri
yanıcı kimyasal madde içeriklerinin arttığı , yaş arttıkça kuru
madde miktarı arttığı, 30 yaşına gelmiş bir maki bitki örtüsünün, toprak
yüzeyindeki ölü örtü hariç % 50'den fazlasının kuru yanıcıdan oluştuğu
rapor edilmektedir (Philpot 1997 atfen Neyişçi 1996). Yangından hemen
sonraki 3-5 yıl yangından sonra alana gelen bol otsu bitkinin kolay
yanabildiğinin etkisi ile maki oldukça yanıcı durumdadır . Bu dönemden
sonra 5-20 yaşlar arasında yanmaya dirençli olduğu, kuru yanıcı miktarının
arttığı bu yaşlardan sonra kolaylıkla yanabilen bir yapı kazandığına işaret
edilmektedir (Radtke, Amdt and Wakimoto 1977) .
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Tehlike Endeksinin

Yaşa

Göre

Maki alanlannın bir bölümü ağır ekipmanlarla sürülecek genellikle
iğne yapraklı türlerden oluşan ağaçlandırına alanlarına dön üştürülmektedir.
Böyle tü r değişikliğine tabi tutulmuş a lanların yangın tehlike endeksierinin
hem maki yanıcı t ipinden hem de gençleştirilmiş alanlar kategorisinin
endeksinden farklı olduğu ve bu endeksin her zaman bu tipierin
değerlerinden yüksek olduğu bildirilmektedir (Neyişçi 1996).
Gençleştirilmiş

Alanlar Yanıcı Tipi

İnsan eliyle kurulan oımanlar, yani gençleştirilmiş alanları doğal
ormanlardan farklı bir yapı gösterir. Buralarda çimlenme aıta mından tohum
kalitesi, birim alan daki fıdan sayısında belirli yaşlarda yapılan bakın1
müdahalelerine kadar birçok şey insan denetimi a ltındadı r . İnsan eli ile
kuru lan onnanlar farklı ekolojik özellikler taşımaktadır (Neyişçi 1996).
1992 yılı itiba riyle toplam gençleştirilmiş alan 2.44 milyon hektar ve
büyük bir bölümünün kızı lçam türi.inde olduğu bunun % 54 kadarının
1-10 yaş arasında olduğu bildirilmektedir (Neyişçi 1986). Bugün için
belirtilen yaş gruplarının yükselmesiyle bu alanın yaklaşık yarısının 10 yaşın
a ltında diğer yarısmm da 11-40 yaş grubunda olduğu görülmektedir. Bitki
türlerinin yanma karakteristikleri başlığı altında sunulan yaş -yangın tehlike
endeksi grafiğinde göıüldüğü gibi yangın tehlike endeksi 35 yaşında en
yüksek noktadadır. Gençleştirıne alan larınm yarısının yangına en hassas
dönemde olduğu ve bu gruba giren alan miktan giderek artmaktadı r. Neyişçi
(1994) 1984- 1987 yıllarını kapsayan bir ça lı şmada, yanan alanlar içinde
ağaçtandırma alanlannın paymı 1984'de %8, 1985'de %13, 1986' da %29 ve
1987' de %21 olduğunu saptamıştır. Bu durum yangına dirençli orınan
kurınanm ne denli önemli olduğtll1W1 bir başka kanıtı olarak algılanmalıdır .
btınw1

Topoğrafik Özellikler
TopoğrafYa,

yükseklik, ba kı , eğim gibi özellikleriyle onnan
için çok önemli olan lokal iklim ve buna bağlı olarak bitki örtüsü
üzerinde belirleyici etki lere sahiptir. Yükseklik arttıkça yangın tehlike
endeksi azalmakta, daha serin ve nemli olan kuzey bakıda yine endeks
düşmektedir. Yamaç eğimi yükseldikçe yangm yayılma hızı artmaktadır.
%40 eğimli bir arazide yangın yayılma hızmın düz arazinin 4 katına ulaştığı
bildirilmektedir (Cheney 1975).
yangmları

Ege ve Akdeniz bölgelerinin farklı topoğrafik yap ı ları orınan
da farklı şekill enmes in e neden olmaktadır . Ege bölgesine
denize dik uzanan dağ s ı raları Akdeniz iklim özelliklerini iç kesimlere kadar
iletirken, Akdeniz bölgesinde denize paralel dağ yap ısı özellikle kurutucu
kuzey rüzga rının etkilerini smırlandırınaktadır . Ege bölgesinde yangın

yangınlarının
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davranışı

öne

üzerinde rüzgar

belirleyici iken, Akdeniz bölgesinde

topoğrafya

çıkmaktadır.

İnsan Faktörleri

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de orman yangınlarını
çıkma sında insan b aş rolü oynamaktadır. Hatta tek rol oynayan demek bile
mümkündür. Zira çıkan yangınların %98.5 insan kaynaklıdır. Ege bölgesinde
1.6 milyon ve Akdeniz bölgesinde 1 milyon insan orman içi ve bitişiğinde
yaşamaktadır. Yerleşim alanları ve çeşitli ekonomik etkinlikler orman
bütünlüğünün bozulmasına yerleşim yerilom1an, tarım alanıforman ara
kesitleri artacak yangın riski artmaktadır.
Gelişen rekreasyon gereksinimi, turizm etkinlikleri, orman ile bitişik
veya orınan içinde yapılan turizm vb . yatırımlar ve bu alanlardaki etkinlikler
orman yangınları riskini sürekli yükselten gelişmeler olarak büyüteç altına
alınmalıdır.

Mevcut Durum

Bu bildiri kapsaınında mevcut durum sadece başlıklar halinde,
dikkatine sunularak tartışılması amaçlanmıştır.

uygulamacıların

a.

Ulaşım Yolları

b.

Haritalar

(Güzergah olarak uygun mu? Yeterli

mi?)

Yangın

c.

yönetiminde yararlanılacak niteliklerde haritalar var ını?
Arakesitler

Tarım alanı/orman, konut, turistik tesis/orman,
alan/orman gibi ara kesitlerde gerekli önlemler alınmış mı?

d.

Yangın

Emniyet Yol ve

Şeritleri

-Yeterli mi?
-Bakıınlı ını?

-Erozyona

karşı

yeterli önlem alınmış

-Çıkan yangınlarda

ne gibi

ını?

yararları olmuş?

-Standardı ne olmalı?
e.

Meteorolojinin

Kullanıını

-Meteorolojik veriler yeterince
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sağlanabiliyor

mu?

kıymetli

-Hakim rüzgar ve

yangına

etkili rüzgar yeterince izieniyor

mu?
-Lokal rasatlar için portatif araçlar kullanılıyor mu?
-Rüzgar azaltıcı önlemler almabilir mi?

f.

Silvikültürel Uygulamalar

-Ormanlarda yeterli silvikültürel müdahale yapılıyor mu?
-Ormandaki üretim artıkları, budama vb. S onruıda çıkan
materyal ne yap ılmaktadır ?
-Yol

kenarlarında yapılan

-Gençleştirme alanları

dal budaması

yararlı mı?

büyüklük olarak uygun mu?

-Gençleştirme alanları

yangma direnç gösterebilecek

yapıda

mı?

-Gençleştirme
kumimuş

alanları

farklı

yaş

gruplan

oluştumlarak

mu?

-Gençleştirme alanlarında

budama

yapılıyor

mu?

ÖNERiLER
Orman yangınları, sadece zarar veren ve savaşılması gereken bir
felaket gibi değil , ekasisteminin (özellikle Akdeniz' de) bütünleyicisi olarak
kabul edilmelidir. Orman yangınlarını söndürme ağırlıklı, savaş yaklaşlll1ı
yerine, yangını gerektiğinde araç gibi kullanabilen onnan yangınları
yönetimi yaklaşımı benimsenmelidir.
Yangma dirençli ormanlarm kumlması planlanırken meteorolojik
veriler, en yüksek ve en dü şük sıcaklık, nispi nem, rüzgar hızı ve yönü
özellikle yangına neden olan kuıutucu ıiizga"rların yön ve esiş sıklıkları
dikkate alınmalıdır . Yamaç eğim gmplarının da yer aldığı ayrıntılı haritalar
geliştiri lmelidir. Ormanlaştırılacak alandaki ölü ve diri öıtü tür bileşimi, yaş
gibi yapısal durumu ayrıntılı olarak etüt edilmelidir. Diri örtü içinde karışıma
katılması istenen türler belirlenmeli ve teşvik edilmelidir. Meşe türleri
hamup, zeytin gibi türler önerilebilir.
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Alan

Temizliği

Alan temizliği, dikim ya da ekime hazır hale getirilmesinde tam alan
denetimli yakma tekniği uygulanmalıdır. Tam alan yakma yangın mevsimi
dışında tercihen geç sonbaharda ilk yağmurlardan hemen sonra yapılmalıdır.
Yakma sonucu toprakta tohumun ya da dikilen fidanların ilk büyümeleri için
çok önemli olan, fosfor ve potasyum gibi temel besin maddeleri miktarında
önemli artışlar sağlandığı, yakma öncesi değerlere oranla yakmadan 1 yıl
sonra fosfor içeriğinde o/o41 ve potasyum içeriğinde %72 oranında artı ş
olduğu, Azot içeriği bakımından ilk yıl sonunda %3 gibi bir azalma ortaya
çıkmış ancak 3. Yıl sonunda yakma öncesine değin %5'in üzerinde bir
değere ulaşmış olduğu şeklinde olumlu etkiler rapor edilmektedir (Neyişçi
1989). Yine aynı yayında yakılmış alanlarda dikilmiş olan kızılçam
fidanlarında, yakılmaınış alanlardaki fidaniara oranla 4. Yaş sonunda
ortalama boyda %22 ve ortalama kuru ağırlık değerinde de 4 kattan fazla
farklılık sağlandığına ve bu durumun kızılçarnın yangına iyi adapte olmasına
ek bir kanıt olabileceğine işaret edilmektedir.
bir kaç

Tam alan yakmanın sağlayacağı diğer bir üstünlük, yakinadan sonra
ince yanıcı maddelerden uzak tutulabilmesidir.

yıl alanın

Tür Seçimi
Son yıllarda özellikle kızılçam gençleştirme alanlaruıın büyük
sahne olması, meslek kamu oyıında, kolay yandığı nedeniyle bu
tür ile yapılan ağaçlandırmalar kaygıtara neden olmuş ve tür tartışılır duruma
gelmiştir. Oysa yangına karşı olağanüstü adaptasyon yeteneği, kuraklığa ve
diğer olumsuz çevre koşullarma dayanıklılığı, hızlı büyümesi, odununun
değerli olması, çoğu kez yerine başka hiç bir türün getirilemeyeceği karstİk
alanlarda şaşırtıcı ölçüde iyi gelişimi gibi üstün özellikleri ile kızılçam
ülkemizin en büyük şansıdır. Çok yaşlı doğal kızılçam ormanlarının varlığı
da bu direncin kanıtıdır. Sınırlayıcı faktörlerin daha iyi tanınması ile yangma
dirençli kızılçam gençleştirme alanları kurulabilecektir.
yangınlara

Yangına

dirençli türlerin, kızılçam alanlarına uygun şekillerde
karışımı sağlanarak, bazen doğal türler korunarak, yangına hassasiyet
azaltılabilir. Bu konuda servinin, özellikle pirarnİdal servinin üstün
özellikleri göz önünde tutularak, sadece bir yol kenan, rüzgar perdesi,
yangm emniyetini arttırıcı olarak değil, aynı zamanda karışıma katılmasında
yarar olan bir değer ağacı olarak algılanması ve çok miktarda kullanılması
uygun olacaktır.
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Az hacimli bitkiler az enerji çıkararak yanarlar. Alçak boylu bitki
türleri toprak yüzeyini kaplayarak, hem yanıcı miktarının az olmasına, hem
de yanma sırasında alev boyunun kısa kalmasma neden olarak, yangın
denetiminde kolaylık sağlarlar. Kurulacak ormanlarda bu türden bitki
topluluklarının varlığı bir avantaj olarak görülmelidir.
Yol kenarında, yangın emniyet yollarmda ve orman içinde uygun
alanlarda geç yanan bir tür olarak belirlenmiş olan Capparis spinosa (Kapari)
yetiştirilmesi yangına karşı direnç kazandırmasının yanında, tali ürün olarak
değerlendirilmesiyle mahalli halka ekonomik bir katkı da sağlayabilir. Yine
geç ve güç yanan incir ve yayılışı daha sınırlı olmakla birlikte dut türleri de
hem yangına direnci arttıncı, hem de meyveleri ile ekonomik değer
yaratması ve yaban hayatına katkı sağlayacakları gerekçeleriyle yol kenarları
ve şeritlerde değerlendirilebilirler. Her şeyden önce temel ilke, yerel ve
alanda doğal olarak bulunan türlere öncelik ve ağırlık verilerek karışık
türlerden oluşan bir yapının geliştirilmesi olmalıdır.

Ara Kesitler
Bugüne dek bir çok yangmın tarım alanı 1 orman arakesitinden
bilinmektedir. Gelibolu Tarihi Milli Park yangını en acı
örneklerden biridir. Yine turistik alan /orman arakesitinden başladığı ortaya
çıkan Mannaris yangını bir gerçeği dayatmaktadır. Arakesitlerde ek
önlemlere gereksinim vardır. Yangın emniyet yollarının bu hatlar boyunca
açılması ve tehlike endeksi yükseldikçe ek önlemlerle bu yolların
geliştirilmesi gereklidir.

başlayıp yayıldığı

Anız yakınanın yasaklanınası

beklenen

yararı sağlamamıştır.

Bunun

yerine uygun zaman ve kontrol altında tekniğine uygun anız yakılması
konusunda bilgilendirme yararlı olabilir. Anız yakınanm yasak oluşu, halkı
yakıp ortada görünmeme gibi bir davranışa yöneltebilir, bunun sonunda da
anız ateşinin kontrolsüzlük ortamında ormana geçmesi olasılığı da dikkate
alınmalıdır.

Ulaşım Yolları

Orman ile teması olan her türlü yol, kullanım yoğunluğu ile orantılı
olarak yangm riskini artıran tesislerdir. Bu yolların iki tarafında risk derecesi
ile orantılı standartta güvenlik önlemleri almmalıdır. 3-5 sıralı piramidal
servi ile oluşturulacak perdeler, gerekirse capparis, zakkum, Kıbrıs akasyası
gibi geç yanan türlerle takviye edilebilir. Bu türlerin zaman zaman (3-5 yılda
bir) kesilerek çok gövdeli yaşikuru madde oranı yüksek bir yapıda tutulması
ayrıntı olarak düşünülmemesi gereken önemli bir noktadır.

Serviierin dikiminde 1-1 .5 m aralık mesafe, sıralarda bir birinin
kapatacak şekilde çapraz dikim, rüzgar ve ateşin geçmesi
önlemek için gerekli bir düzenlemedir. Aks halde, rüzgar perdelerinde
oluşacak
açıklıklarm
rüzgarın
hızını
%20 artırarak geçirdikleri
unutulmamalıdır (Ürgenç 1990). Perde yüksekliğinin 25-3 0 katı kadar,
rüzgardan değişik oranlarda korunmuş bir alan yaratmak mümkün
olmaktadır.
Perdenin iç kesimindeki orman alanında (geçleştirme
alanlarında) 10-15 metre içeriye kadar dal budaması yapmak yararlı
olacaktır. Ancak hiç bir nedenle budama artıklarının buralarda bırakılmaması
özel önem taşımaktadır. Artıkların yok edilmesi olanağı yoksa, budama
işlemi sonbaharda ilk yağınurlardan hemen sonra yapılmalı ve çıkan
malzeme arazide çukur yerlere ve en az havalanacak şekilde basık bir şekilde

boşluğunu

yayılmalıdır.

otsu bitkiler ve diğer kuru ve ince yanıcıların
yakma yöntemi kullanılabilir. Bu yakma
işinde, yangın sırasında karşı ateşin uygulanabilmesinde de gerekli bir el
aracı olan yangın ibriği \driptorch) güvenle kullanılır. Güvenliği artırmak
için ekipte bir arazözün yer alması yerinde olacaktır.
Yol

ortadan

şevlerindeki yıllık

kaldırılmasında denetiınli

Yol kena n budaınalarında uyulması gereken bir kural da, hemen
kenardaki ağaçların yeşil dallarının bırakılması gereğidir . Böylece rüzgarın
meşcere içine girmesi biraz olsıın engellenebileceği gibi, ateşin yeşil dalları
kolay tutuşturmadığı da bilinmektedir. Ayrıca bu dalların sağlayacağı gölge,
otsu bitkilerin gelişimini engelleyerek ek bir katkı yaratacaktır. Servi
perdelerinin tek düze görüntüsünü değiştirmek için, ön tarafına yer yer
peyzaj değeri yüksek yapraklı ağaçlar getirilebilir.
Yangın

Emniyet Yol ve

Şeritleri

Uygulamada görülen 10-16 m genişliğindeki yangın emniyet
etkisiz ve gereksiz olduğu, iki taraflı araç trafiğine olanak verecek
5-6 m genişlikte çıplak yangın emniyet yollarının yeterli olacağı
belirtilmektedir (Neyişçi 1996). Bir başka bilim adamı yine benzer
gerekçelerle bu genişliğin 7m' den fazla olmamasını önermektedir (Cheney
1975). Emniyet yolunun her iki tarafına getirilecek bir ile beş sıra arsında
değişebilecek servi perdeleri, etkinliği arttıracaktır. Bu genişlikte yollara
yangın esnasında iki tarafa su püskürtrnek üzere ekipman ile donatılmış bir
arazözün girmesi ve iki yandaki serviieri aynı anda su ve/veya yanınayı
geciktirici madde atarak ıslatmasıyla, büyük miktarda su tutma özelliğindeki
piraınidal
serviierin ateşe dayanıklı bir set oluşturulabilecekleri
düşünülmektedir . Tali sırtlarda emniyet yolunun tek taraflı trafiğe uygun 3-4
yollarının

m genişlikte olması yeterli olabilir. İki tarafl ı dikilen pirarnİdal serviierin bu
açıklıkta birbirlerine temas etmeyeceği ve beklenen işlevi yerine getireceği
bildirilmekteelir (Neyişçi 1996).
Ş iddetli ıüzgara açık sııtlarda

5-6 m genişlikteki enmiyet yolları

kenarına 3-5 sıralı servi perdeleri tesis ederken, vacli tabanı ve ana sırt
arasında

kalan yamaçta belirli aralıklarla (l 00-200 m) tek sıralı serviierden
yangın
engellerinin oluştumlması
da Neyişçi tarafından
önerilmekteclir. Bu engeller ile,hem ıiizgarın hızını azaltarak, hem de
aleviere engel olarak yangının yayılma hızının önemli ölçüde azaltılabileceği
savlanmaktadır . Rüzgar hızının bu engellerle azaltılması sadece yangın
yayılma hızını düşüm1ekle değil, arkasındaki ana meşcerede önemli hacim
artırnma ve odun kalitesinin iyileşmesine neden olarak da katkı
oluşan

sağlayacaktır.
Yangın enmiyet yollarının yapımında temel ilke, 3-6 m genişlikte,
kenarlan 1-5 sıra servi perdeleri ile desteklenmiş, ıüzgar yönüne dik olduğu
kadar paralel yönde de olu ştum lan tesisler yaratmak olmalıdır. Çıplak
enmiyet yolunun her iki kenarında yüzeyden gelecek kıvılcım ve ısının
geçişini durdurmak için 20-30 cm yüksekliğinde toprak setierin yap ı lması
da çok ya rarlı olacaktır .
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ÖZ
Akdeniz bitki örtüsü tıpının evriminde doğal ve insan eliyle
önemli bir rol oynamıştır. Artan insan nüfusu ile birlikte
denetin1 dışı orman yangınlarının büyüklüğü ve şiddeti de sürekli olarak
artmış ve giderek daha karmaşık bir yapı kazanmıştır.
çıkanlmış yangınlar

ABD ve Kanada gibi ülkelerde denetimli yakma pek çok amaç
için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kullanın1 alanlarının
en önemlilerinden biri yanıcı materyalin azaltılmasıdır. Eğitimli ve
deneyimli uzmanlarca kullanıldığı takdirde denetimli yakma doğaya ters
değil doğa ile uyumlu bir tekniktir. Genellikle orman tabanındaki yüksek
miktarda yanıcı birikiminin bir sonucu olarak Türkiye'de son on yılda büyük
yangınların sayısında belirgin bir aıtış gözlenmiştir. Bu çalışma Türk
ormancılık uygulamalarına denetimli yakma tekniğini sokınayı ve bu
nedenle
kolaylıkla
yanabilen
yanıcı
miktarının
denetlenmesinde
kullanılabilecek etkili bir araç olarak tanıtmayı amaçlamaktadır. Denetimli
yakına denetim dışı onnan yangınlarının kontrolünde önemli bir rol
oynayabilir.
gerçekleştim1ek

ABSTRACT
Natural and man -ınade fires have played a decisive role in the
evolution of mediterranean type vegetation. With increasing human
populations the extent and intensity of wildland fires increased steadily and
become more and more complicated.
Preseribed fire as a management tool is widely use in USA and
Canada for avariety of benefıts. The most important one would be the
reduction of fuels . Preseribed buming works in harmony with , and not
against nature if it is used by trained and experienced personal only. The
nwnber of large fires in Turkey has shown a clear increase during the last
decade due mainly to an increase in the amount of dry litter on the forest
floor. This article is intended to introduce preseribed buming as an affective
tool for controlling the amoıınt of dry and thus readily ignitiable litter layer
into the Turkish Forestry Practise. Preseribed buming may play very
important role in controlling w ildland fires.

Keywords: Preseribed buming, fire management, fuel reduction,
wildland fire.
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GİRİŞ

Tarihsel süreçte insan, yangını kendi çıkarı için uyarıayabildi veya
kullanabildi mi? Cevap, açık olarak "evet" tir. Daha zor soru "insan, yangını,
yönetmeye
çalıştığı
ekosistem
dengelerini
bozmadan
amaçlarını
gerçekleştirebiirnek için kullanabildi mi?Bu sorunun "Evet veya hayır"
biçiminde cevaplandırılabilmesi büyük ölçüde yönetim amaçlarına ve
kullanılan yakma tekniğine bağlıdır .
İlkel insanın yaktığı ateş, hayatta kalması için yiyecek toplamasına
katkıda bulunuyordu ve ormanın tahrip edilmesiyle ilgili değildi. Çağdaş

insan kontrol dışı büyük yangınların zararlarından kaçınınak, ve yangından
yararlanmak için ateşi bilinçli olarak yönetim amaçları doğrultusırnda
kullanmaktadır . Denetinıli yakma, uygun hava durumu, yanıcı nemi, toprak
nemi vb . gibi yangının sınırıanmasına izin verecek koşullarda, önceden
bel irlenmiş alanda, amaçlanmış bir veya birkaç hedefe ulaşmayı sağlayacak,
bir uygulama olarak tanımlanabilir (Kaylll974). Amaçlar; silvikültürel
uygulamalar, yaban hayatı yönetimi, otlatma, yangın tehlikesinin azaltılması
vb. konularında olabilir.
Denetimli yakmanın , yanıcı madde miktarını ve devamlılığını
azaltarak yangın tehlikesini ve potansiyel yangın riskini azaltmak amacıyla
kullanılabilecek araçlardan en etkili si olduğu söylenebilir (Martin 1987) .
Onnanlarımızda yangınlara anında müdahalelerle izin verilmemesi
(kesin söndürme ve/veya yangın çıkmasını çok sıkı önlemek) ve koruma
anlayışı , tür kompozisyonlarının değişimine ve sonuçta yüksek yoğunlukta
yanıcı madde birikimine neden olmaktadır.

Akdeniz peyzajında denetim dışı yangınların olumlu etkileri
kontrolsüz otlatma ve insanların diğer olumsuz müdahalelerinin de katkısı
ile, çoğu zaman göz ardı edilmiş veya yanlış anlaşılmıştır.
Shantz (1 947) Kalifomiya çalılık alanların yönetiminde yangınların
rolünü gözden geçirirken Akdeniz maki alanlarının bir yangın tipi olduğunu
ve bu tipin yangına bağımlılığını gönnemezlikten gelmenin mümkün
olmadığını ifade etmiştir. Shantz, bu tipin doğal nedenlerle yüzlerce ve
binlerce yıl süresince yinelerren yangınlara konu olduğunu iddia etmektedir.
Yangınlar bu bitkilerin ve bitki topluluklarının fizyolojik alışkanlıklarını o
derece etkilemiştir ki , yangınlar olmadan nesillerini sürdürebilmeleri olası
görülmemektedir.
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Denetimli yakma; bir yönetim a racı olarak, seçilmi ş bir alanda,
belirli plan amaçlarını başaımak için, istenen sıcaklık şiddetini ve yangının
. yayılma şeklini, uygun yanıcı madde nemi ve hava halleri altında , iyi
eğitilmiş ve deneyimli personelin yönetebileceği , bir yangmdır. Denetimli
yakma, doğaya karşı değil onunla uyum içinde olan güçlü bir ara çtır. Akıllı
kullanılırsa yarar sağlayıcı , fakat eğitimsi z ellerde yıkıcı olabilir. Denetimli
yakma toprak , su, atmosfer, bitki ve hayvanlar, hastalıklar ve böcekler, halk
ve ormancılık politikası gibi çevrenin ve toplumun hemen her boyutu ile
ilgilidir (BiswelL 1987).
Denetimli yakma, onnan, çalılık ve maki alanlarında bir çok amaçlar
için geniş olarak kullanılmaktadır. Bu amaçlar içinde en önemlisi, yanıcı
madde azaltıını ve böylece oıman yangınının daha az çevre zararına neden
olmasını ve daha kolay kontrol edilebilmesini sağlamaktır. Denetirnli yakma,
yeryüzünün her tarafında yüzyıllardır oluşan doğal yangının düşük
yoğunluklu bir taklidi olarak da tanımlanabilir.

Tarihsel Olarak

Yangının Kullanımı

Bazı kaynaklara göre , insanlar ateşi , orta Afrika'da 800.000 yıl
önce kullanmışlardır (Audrey 1961). Fakat Stewart (1963) ve Johnson
(1970)'a göre ise ateş 500.000 yıldır kontrol edilip kullanılmaktadır. Eski
insanlar da zaman zaman kendi aktivitileri ile oluşan yangınların etkisi ile
çeşitli bitkisel mozaikterin oluşumunun farkında idiler. Ancak, ilkel insan
şüphesiz ki çevresindeki vejetasyon mozaikleri ile ilgili değildi. Onun ilgili
olduğu ısınınak , pişirmek, avlanmak, yabani ve 1 veya evcil hayvanlar için
otlaklar sağlamak, görüş alanını genişletmek, orman, otlak ve savanalarda
kolay hareket etmek, kolay avlanmak, çeşitli meyvelerin, tohumların ve
genel olarak yiyecek türü ürünlerin çoğalmasını sağlamaya yönelik
uygulamalar olmuştur. Yangın da onlar için tüm bw1ları yaratan bir doğa
olayı olarak algılanmıştır.

Günümüzde Yangın ın

Kullanımı

Denetimli yakma, doğal ekosistem yönetiminde, ateşin, yeterli ve
güvenli tüm etkilerinin insanlar tarafından kullanırnıdır . Günümüzde onnan
yangını tehlikesini azaltmak ve yangın yönetimi için, birçok gelişmiş ülkede,
profesyoneller ve halk tarafından geniş olarak kabul görmekte ve
uygulanmaktadır . Denetimli yakma özellikle Akdeniz iklim kuşağında yer
alan çam ormanlarının çoğunda istenen ekolojik bir uygulamadır. Yanıcı
yükünü azaltınaya yönelik etkinlikler içinde, denetimli yakma en pratik
seçenektir. Eğer etkinlik ve maliyet açısından ateşle rekabet edebilecek bir
ya da birkaç alternatiften söz etmek gerekirse; kimyasal uygulamalar,
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genelde denetimli yakmadan birim alanda 1O kat, disk-harrow ile işleme ve
kesme ya da tınnıklama gibi mekanik işlemler ise en az 20 kat daha
pahalıdır . Bu üç alternatif'in her biri aynca toprak erozyonu ve yaşama
ortamlarının tahrip edilmesi gibi çevresel kayıplara da neden olabilirler.
D iğer

bir deyişle, denetimli yakına , önceden kararlaştınlan ve iyi

belirlenmiş olan yönetim amaçlarını başannak için, seçilmiş hava koşulları
altında, özel bir annan alanında bulunan yanıcı maddeleri, bilinçli bir

yöntemle yakma uygulaması olarak tanımlanabilir.
Akdeniz iklim kuşağında yangm, bitkilerin dağılımmda büyük
ölçüde belirleyici bir rol oynamaktadır. Bazı bitki toplulukları ekstrem
kuraklıklara rağmen yüzyıllarca yaşarlar ve sonuçta meşcere değişimine yol
açan yangınların oluşumuna fırsat verirler. Kızılçam gibi yangının bir defada
geniş alanlara yayıldığı bitki toplulukları, az veya çok belirli aralıklarla
yanarlar (Neyişçi 1985) . Gerçekten, kızılçam ve maki gibi bazı ekosistemler,
daha iyi yaşama ortamına kavuşmak için periyodik yangınlara gerek
duyarlar.
Yangm ekolojisinin temel bir varsayımı, doğal yangınların doğada
olumlu ya da olumsuz olaylar olmayıp, doğanın bir bileşeni olduğudur.
İnsanların tarafsız görüşüne göre değişiklik, sağlıklı bir ekasistemin
sürdürülebilmesi için biyolojik zorunluluktur. Doğ~l kaynak yöneticileri,
temeli oluşturan doğal süreçler ve fonksiyonları korurken, aynı zamanda
insanların, bitki ve hayvan topluluklarının gereksinimlerini karşılaınada ,
yangınm sebep olduğu değişiklikleri ustalıkla idare etmeyi öğrenınelidirler.
Bunun başarılı örneklerini birçok yerde görmek mümkündür. Onlar bu
olayları, yangmın zamanı, sıklığı ve şiddetini değiştirerek (kontrol ederek)
yaparlar.
Denetimli Yakmanın Etkileri

Tek bir denetiınli yakma çok yönlü faydalar sağlayabilir. Örneğin,
çok miktarda ölü yanıcı maddeyi tüketerek, yangın tehlikesini azaltacak olan
bir denetiınli yakına, çok az bir değişiklikle, ek olarak yaban hayatı için
yaşam ortamını da
geliştirebilir. Herhangi bir denetiınli yalana, arınana
giriş i ve görüşü de kolaylaştırır.
Denetiınli yakma uygun koşullar oluşturulmadan uygulanırsa ,
beklenen yarar yerine bir çok kaynağa zarar verebilir, geçici bir şekilde hava
kalitesini azaltabilir. Fakat, genelde bu zarar kontrol dışı bir yangından çok
daha az derecede olur. Denetimli yakma , havaya en az zarar verecek
koşullar altında ve belli bir planlama sonucu yapılmalıdır.
Toprağa ve

estetiğe

olduğu

kadar, su kalitesine olan etkileri de
göz önünde
bulundurulmalıdır Göz önüne alınması gereken bir diğer faktör halkın
düşüncesidir. Orman yangınlan kadar denetimli yakmalardan da oldukça
yüksek oranda durnan çıkar ve bu durum yöre insanlarını endişelendirir. Bu
konuda halkın bilgilendirilmesi gereklidir.
Denetimli yakma karmaşık bir araçtır ve sadece eğitimli kişiler
Tasarlanan her uygulama alanı için doğru tanılara
ve ayrıntılara gerek duyulur. Herhangi bir faktörün eksik değerlendirilmesi,
yangının kaçması ve duman zararı gibi ciddi sorumluluk gerektiren
problemlerle karşı karşıya bırakabilir. Kendisinden beklenen amaçları yerine
getirmeyen bir denetimli yakma, zaman ve para kaybı olduğu gibi, yeterli
yanıcı madde birikimi oluşur oluşmaz yinelenmesi gerekli olabilir. Bazı
kaynak yönetim amaçları tek bir denetimli yakma ile başarılabilir, bazılan
ise oldukça sık bir dizi yakmaya gereksinim gösterebilir. Denetimli yakma
ekosistemi erozyon vb. gibi olumsuz etkilerle, denetim dışı yangınların
bıraktığından daha az karşı karşıya bırakır. Orman alanlarında, denetim dışı
orman yangınlannın neden olabildiği yüksek sıcaklığa bağlı olarak ortaya
çıkan geçirimsiz toprak oluşumu, denetimli yakmalarda görülmez. Orman
yangını sonrası yağış sulannın çoğunluğu yüzeysel akışla süratle akıp
giderken, düşük sıcaklık ve uygun nem koşullarındaki yakma, toprağın
fiziksel durumunu iyileştirerek suyun toprak tarafından emilmesini
kolaylaştırır (USDAFC 1989). Yapılan çalışmalar bir çok besin maddesinin
bitkiler tarafından alınabilirliğinin artmakta olduğunu ortaya koymuştur.
Toplam N miktarının yanma sonrası azalmasına karşın, alınabilir amonyumN ve P'ın esas itibariyle artmakta olduğu değişik araştıncılar tarafından
bildirilmektedir (Debano 1981,Neyişci 1985).

tarafından kullanılmalıdır.

Denetim li Yakma Amaçları
Denetimli

yakmanın kullanım amaçları, yangının

uygun yönetim
tipleri kadar çeşitlilik-değişiklik göstermektedir. Yangın
tehlikesini azaltmak için yanıcı madde denetimi, meşcere kompozisyonunun
devamlılığını sağlamak, su kalite ve miktarını arttırmak, böcek ve
hastalıkların azaltılması ile estetik ve rekreasyon değerleri arttıımak gibi
beklentileri karşılamak için kullanılır. Denetiınli yakma uygulamalarının, her
zaman bunların tümünü başardığı söylenemez. Ancak iyi planlannuş ve
yönetilmiş olanların bunların çoğunu yerine getirdiği ileri sürülebilir
(USDAFC1989).
aracı olduğu yanıcı

Alt tabakadaki ağaç, ağaçcık, çalı ve devriklerden oluşan yanıcı
azaltmak için gerçekleştirilen yakına sonucu, daha çok ot, çiçek ve

miktarını

daha çok genç sürgünün oıtaya çıkması yaban hayatının gelişmesi içinde
uygun bir ortam oluştuıur. Maki alanlarında yaban hayatı habitatını
geliştirmek için yapılan denetimli yakma aynı zamanda yanıcı aza ltımını da
sağlar.

Amaçlan şöyle sıralayabiliriz:

doğa l

1-

O rınan içindeki yanıcılann azalt ılmas ı ,

2-

Böcek ve hastalıklada mücadele,

3-

istenmeyen bitkilerin gelişimini ve rekabetini önlemek,

4Onnan ürün leri hasadı veya tarımsal üretim sonucu veya
olarak biriken yanıcıları azaltmak,
5-

Yaban

hayatını geliştirmek ,

6Ekim ve dikim için uygun bir oıtam yaratmak, tohum
üretimini teşvik etmek, iyi bir tohum yastığı sağlamak,
7Otlatma için yiyecek geliştirmek ve önceki sezondan kalan
istenmeyen ürünleri ortadan kaldırmak,

emniyet

8-

Görüşü geliştirmek,

9-

Om1an

yollan-şeritleri

ormana

yangınlarına

(

karşı

yangını, yanıcı

girişi kolaylaştırmak,

koıuma

madde

sistemi içinde

yangın

devamlılığını kırarak

kesen

oluşuınlar) oluşturmak,

10-

Yang ın

mücadele personelinin

eğitimi,

1-Orman içindeki Yanıcıların Azaltılması
Özellikle çam omıanlarında, yanı cı maddeler (kuıu ibre ve dallar)
birikerek, 5-6 yıl içinde oıman varlığı için ciddi bir tehdit sayılacak, ağır,
kaba bir yapı oluşabilir.
Denetimli yakma, ormanların altında biriken yanıcı maddelerin
tehlikeli birikimini azaltmak için kullanılabilecek en pratik yoldur. Yanıcı
materyalin bu yolla azaltıldığı yerlerdeki orman yangınları daha az zarara
sebep olmuş ve daha kolay kontrol edilebilmişlerdir (Kayll 1974). Yanıcı
maddelerin azaltılması için denetimli yakma işlemleri arasındaki uygun süre,
yanıcı madde yığınlarının miktan, geçmiş yangınların sıklığı, risk değerleri
gibi, bir ya da birkaç faktöre göre değişiklik gösterir. İ lk yanıcı madde
aza ltıcı yakmadan sonra, periyodik olarak 3-6 yılda bir tekrarlanabileceği
gibi, her yıl da uygulanabilir (USDAFC 1989).
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Ülkemizde geniş alanlar oluşturan genç plantasyonlarda tehlikeli
madde yığılmalarını azaltına ihtiyacı artmaktadır. Yanıcı madde
miktan azaltılmadığı sürece, bu alanlar için yangın tehlikesi her zaman
oldukça yüksektir. Genç çam meşcerelerinde ilk yanıcı madde azaltıcı
yakma, rüzgar, nem ve sıcaklık şartlarının uygunluğunun çok iyi
gözlenmesiılİ gerektirir (Resim
1-2) Rüzgarlı havalarda ve düşük
sıcaklıklarda kavrulma tehlikesi en az olur. Ortalama 3-4 m boyundaki
plantasyonlar deneyimli elemanlar tarafından uygun şartlar altında zararsızca
yakılabilir. Sonraki yanıcı madde azaltıcı uygulamalann bütün alanı
kaplamasına gerek olmayabilir. Amaç yanıcı madde devamlılığını kırmaktır.
Yanıcı madde azaltılması işleminin alanın % 75-80'inde yeterli olduğu
bildirilmektedir (USDAFC1989).
yanıcı

Çam ormanlan iki nedenle denetimli yakma için daha elverişlidir.
Birincisi diğer yanıcılann yanmakta zorlandığı serin ve nemli ortamlarda,
çam iğne yapraklarının kolayca yanabilmesi , ikincisi, bir çok çam
ormanının ölü yanıcılar açısından zengin oluşudur.
Orman yangınlarının yayılışı sırasında , daha önce denetimli yakma
uygulanmış alanlarda tepe yanguiının alt tabakaya inerek örtü yangııuna
dönüştüğü ve bu ortam içerisinde kolaylıkla kontrol altına alınabildiği
bildirilmektedir (Biswell 1977).
Denetimli yakma, park ve rezerv alanlarda, doğal ekolojik bir işlem
olarak kullanılabildiği gibi, yaban hayatını geliştirmek, estetik, gençleştirme
için tohum yastığı elde etmek ve yangın şeritlerinin etkinliğini arttırmak
gibi amaçlar için de uygulanabilir. Yangın davranışını , yanıcı maddeler,
hava halleri ve topografya olmak üzere üç etken belirler. Bu üç etken içinde
sadece yanıcı maddeye kolayca ve direkt olarak etki yapılabilir.
l.l.Yanıcı Maddenin Temel Özellikleri:
Yanıcı
şunlardır

madde altı temel özelliği ile
(Martin and others 1979) :

tanımlanabilir,

I) Kimyasal,
2) Parça ve yoğunluk,
3) Nem

içeriği,

4) İstiflenme sıklığı (kompaktlaşma),
5) Süreklilik
6) Miktar.

(devaınlılık),

bu özellikler

Yanıcı maddelerin yukandaki özelliklerinden sü rekl i liği ve miktan
konusunda üzerinde du ru lma sı gereken en önemlileridir. Denetimli
yakmadan en çok bu iki özellik doğrudan etkilenınektedir .

yangın

1.1.1.

Devamlılık

Yanıcı madde parçacık ların ın tüm a lanı veya belli bir alanı
örtmesinin süreidilik derecesi veya gen işliğini ifade eder. Deva mlılık, hem
yatay hem dikey anlamda önemlidir ve bir yangın ın şiddeti ve yayılması ,
yanıcı maddenin bu özellikleri ile yakından ilgilidir.

Örtü yangınının, henüz yanmamış alanlara yayılabilmesi için yanıcı
maddelerin yatay devamlılığı gereklidir. Dikey deva mlılık yangının yukarı
doğru hareketine izin verir.
Yang ın tepeye ulaştığında , kıvılcım atma
mesafesi de artar, ki bu durum yangının kontrol edilmesini daha da
güçleştirir.

1.1.2. Yanıc ı Madde Miktan :

etkili

Birim alandaki yanıcı madde miktarı, yangın davramşı üzerinde
madde özellikleri içinde en belirgin olanıdır . Yanıcı madde
hektarcia ton veya metrekarede kilogram olarak ifade edilir.

yanıcı

miktarı

Yanı cı madde miktan aynı zamanda yanıcının ölü veya
veya odunsu ve boyut sınıflarını ifade etmek zorundadır.

canlı,

otsu

Orman Yangım Potansiyelini Azaltmak
Denetimli yakma öncelikle
azaltarak (düşürerek) orman
etkili olur.
mikta rını

yanıcı

yangını

maddenin devamlılığı ve
potansiyelinin a zalmasında

Yatay ve dikey devamlı lık , denetimli yakma ile belirli bir periyot
için azaltılı r . Ağaçlar yakmadan sonra da iğne yaprak ve kuru dal dökmeye
yeniden
devam ettikleri
için kısa bir süre sonra yatay devamlılık
oluşacaktır. Bununla birlikte dikey devamlılık uzun bir zaman periyodu için,
bazen meşcere retasyon süresi sonuna kadar kesi lmi ş olur. Çalı l ar ve alt
tabakadaki ağaçlar, dikey devamlıl ığı yeniden olu ştum1a eğilinlindedi rler,
fakat yakmanın , ana meşceredeki ağaçların alt dallardaki budama etkisi, tepe
tacındaki yanıcılan yüksek tutar ve böylece örtü yangınının u la şması
ola sılığı azalır .
Akarsular boyunca uzanan alanlar daha nemli, zor
bitki örtüsü bulundurabilir. Bundan dolayı
çalışmalarında ilk adınl buralarda atılabilir .

az

yanıcı
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tutuşan

ve daha

yamcı

azaltıcı

Akarsu taban ının geniş ve çayırlık olduğu veya geç yanan türlerin
alanlarda çok az ek önlem gerekli olabilir.

çoğunlukta olduğu

planlamas ında, meşcere içerisinde yanıcı madde
sürece, sadece kenarlarda yanıcı maddelerin
aza ltılmasının, yeterince etkili olmayacağı göz önünde bulundurulma lıdır.
Bizzat meşcere içerisinde yanıcı azaltılmasının, geniş alanda yayılmış genç
meşcerelerde, ekstrem yangın hava hallerinde mücadele için gerekliliği
vurguianmaktadı r (Kayll1 974) .

Denetimli yakma

azaltılmas ı

yap ılmadığı

Orman Yangını Potansiyeli Üzerinde Denetimli Yakmanın
Etkisine Örnekler
ABD'de denetimli yakma u ygulamalarının etkilerini ortaya koymak
ıçın, Robert E Martin, Washington, Oregon ve Califomia' daki alanla rı
incelemiş ve daha önce yanmı ş ve yanmamış
benzer alanlarda olu şan
yangın ların davranışla rını karşılaştırma olanağı bulmu ştur . Aynı yapıdaki iki
orman a l anında (biri denetimli yakma yap ılmış veya daha önce yanmış)
denetimli yakma uygul anmı ş olanda, daha sonra çıkan yangının tepe
yangınına dönüşümü diğerine göre % 50-100 kadar daha az olmuştur
(Martin 1987).
Denetimli yakmanın ilk geniş uygula ma s ı, ABD 'de Güney Çam
yüksek yanıcı madde birikimini azaltmak a macıyla olmuştur
(Biswell 1977). Daha sonra yangın tehlikesini düşürmede, ekonomik ve
prat ik olu şu nedeniyle kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan bir yönetim
ara cı durumuna gelmiştir (Dunn 1989).
Ormanlarında

Genç maki alanları (20 ya ş ve altı) yaşlı olanlardan daha az ölü
malzeme birikimine sahip olduğu için daha az yangın tehlikesine sahiptir
(Neyişçi
1999). Bu görüş , denetimli yakmanın maki alanla rında
uygulanmasının hareket noktasını oluşturmaktadır. Ölü yanıcılar maki
alanlarında yüksek tutuşma ve yayılma potansiyelini ifade etmektedir. Ölü
yanıcıların az veya hiç olmadığı maki alanlarının, tutuşma yönünden
dayanıklı
olduğu
söylenmektedir (Green 1981). Makinin toplam
biyokütlesinin %1 ' i oranında yıllık ölü madde biriktirdiği belirtilmektedir
(Green 1981, Rothermel and Philpot 1973). Maki alanlarının denetimli
yakılmasının, doğal çevrenin yeniden yapılanması anlamına geldiği ve aynı
zamanda, yanıcı madde alanlarında yangınların yayılmasını önleyen yaş
mozaiklerinin oluşmasını
sağladığı
bildirilmektedir(Minnich 1983,
Philpot 1974, Philpot 1977).
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2-Böcek ve

Hastalıkların

Kontrolü

Çoğu zaman pas mantarlarının neden olduğu "kahverengi nokta
felaketi" (ibrelerde göıülen bir hastalık) ciddi ölçüde çam fidelerini
zayıftatan hatta öldürebilen bir mantar enfeksiyonudur. Hastalarran
fıdan larda büyüme çok yavaşlamaktadır. % 20'den daha fazla fıdanın
hastalandığı, ya da hastalıklı fıdanların tehlike yarattığı durumlarda, kontrol
salık verilir. Fidanlar bir kez hastalığa yakalandı mı, yakma , felaketin
kontrol edilmesi için en pratik yoldur. Yakmanın herhangi bir çeşidinin ,
terminal tomurcukları öldünneksizin, hastalıklı iğne yaprakları yok etmesi
yeterlidir. Yanan hastalıklı iğne yapraklar ile fidaniara bulaşabilecek
sporların sayısı azalacağı için, hastalığın yayılması önlenecektir. Fidanların
boyunlll1 uzamas ı genelde yangından sonraki ilk büyüme mevsiminde başlar
(USDAFC 1989).

Arazinin yakınındaki yanınaıruş cnnanlarda hastalıklı fıdanlar varsa,
yeniden enfeksiyon (hastalık) bulaşması, çok çabuk olur. Bu durumda
işlemin tekrarlanmasına gereksinim duyulabilir.
Denetimli yakma Fo mes annosus 'ı.ın sebep olduğu kök çürüklüğü
problemini azaltına konusunda da etkili olabilmektedir. Bu mantar
felaketinin, döküntülerin azaltıldığı periyodik yangınların olduğu yerlerde
daha az sıklıkta görüldüğü belirtilmektedir (USDAFC 1989).
3-İstenmeyen Bitkilerin Gelişimi ve Rekabetini Önlemek
Düşük değerli , zayıf

kaliteli, gölgeye dayanıklı sert odw1lu ağaçlar
en iyi yetişme yerleri olan arazilere sinsice yerleşir ve işgal
ederler. İstenmeyen türler çoğalabi lir ya da çam fıdanlarını baskı altına
alırlar. Topraldar, yüksek orandaki kil ve büyüme devresinin büyük bölümü
esnasındaki düşük yağışlarla su azlığı, besin maddeleri ve büyüme alanı
rekabeti, üst tabakayı oluşturan meşcerenin büyüme hızını önemli ölçüde
yavaşlatab ilir . BU11un ötesinde, alt tabakadaki ağaçlar ve çalı örtüsü, ölü örtü,
yanıcı basamak oluşturarak yangının tepe çatısına tınnanmasına neden olur.
Ancak birçok durumda, alt tabakanın tamamen yok edilmesi hem uygtın
değildir hem de istenmez. Bw1tınla birlikte denetimli yakınanın akıllıca
kullanılmasıyla , alt tabaka aynı zamanda yaban hayatı için taze filizleri
verirken, rekabetin en alt düzeye indirilmesi sağlanabilir. Yakına için en
elverişli dönem ve yakına sıklığı bir dereceye kadar, yörelere ve türlere göre
değişecektir. Genellikle kışın yakınada (uyku dönemi), geç ilkbahar ve yaz
yakınalarından daha az kök zarar görür. Kış sezonU11daki yangında ilk yanıcı
kütlenin azaltılmasından sonra, eğer yeterli yanıcı madde varsa, blll1u iki, ya
sık sık çamların
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da daha çok yılda bir, yaz yakma lannın izlemesi salık verilmektedir
(USDAFC 1989) .

4-Enkaz Gövdelerinin
Üretim sonrası
elde edilme yöntemine
materyalin, insanlara
dunımunda, denetim1i
tüketi lebilir.

5-Yaban

Uzaklaştırılması

ticari değeri olmayan dal ve gövdeler, kerestenin
olarak, alana dağılmış olarak ka lmaktadır. Bu
ve/veya dilcim elcipman l arına engel ol uştu rmas ı
yakma ile, tamamı olmasa da, büyük bir kısmı
bağlı

Hayatını Geliştirmek

Denetimli yakıma, yaban hayatı yaşama ortamının gelişmes i için
etkin bir yöntem olarak önerilmektedir. Periyodik yangınlar, alt tabakadaki
türlerin genç filizler vermesini, hareketi kısıtlayan girifl: yapısının
değişmesini sağl ayarak, yaban hayat ı ortamını destekler. Örneğin, Ana
vatanı Antalya olan ala geyik ve dağ keçisi gibi nesilleri tükenme tehlikesi
ile karşı karşıya olan bazı türlerin tercih ettiği yaşam ortamlan da denetinıli
yakma ile geliştirilebilir. Meyve ve tohum üretimi teşvik edilir. Otlarda,
baklagillerde ve yapraklı ağaç sürgünlerinde oluşan filizlerde ürün ve kalite
artışı sağlanır. Otlama, gidip gelme ve kaçma için açıklıklar yaratılır .
Yakmaların zamanı , sıklığı ve büyüklüğünün uygun olması, yaban hayatını
geliştim1ek için yangınların başarılı bir şekilde kullanılması açısından çok
önemlidir. Tercih edilen yaban hayatı türlerinin biyolojik gereksinimleri
(yuva zamanları gibi) göz önünde bulundurularak uygulama yapılma lıdır.
Aynı zamanda meşceren in vegetatif özelliklerini göz önüne almak çok
önemlidir (USDAFC 1989).
Maki alanlanndaki bir araştı rma da; geyik populasyonunım yakma
alanlarda arttığı, iş lem yap ılmamış bir alanda sayı 30 adet/milkare
iken, yanan alanlarda bunun 131 adet/milkare ye kadar çıkabildiği tesp it
edilmiştir (Biswell 1977).

yap ı lan

6-Ekim ve Dikim İçin Uygun Bir Ortam Yaratmak
Denetimli yakmalardan; direkt tohum ekimi, dikim ya da doğa l
ça lı şma larmda yaygın olarak yararlanılır. Açık alanlarda
yangın , tek başına, fıdanlar oluşuncaya kadar uygun mineral toprağı açığa
çıka nnayı ve bitkilerin rekabetini kontrol etmeyi sağl ayabilir. Yangın
ta rafından rekabet halindeki bitkilerin yeterli ölçüde azaltıla madığı yerlerde
mekanik ya da kimyasal işlemlerle bu gereksinim karş ılanır. Yangın , ça lışma
gençleştirme

alanında

görülebilirliği

Rekabet

edebilecek

artıracak ,

bitkilerin

araçların

ortadan
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çalışma s ını kolaylaştıracaktı r.

kaldırılmasında

da

çok

etkili

olmaktadır. İşçi ile yap ılan dikimlerin , daha kolay ve başarılı olmasını
sağlar. Denetinıli
onları

sonraki

yakma,

a yrıca

meşcerenin gelişimi

besin maddelerinin geriye
için devreye sokar.

dönüşümü

ile,

Doğa l gençleştinneler

için beklenen tohum üretim düzeyinin ve
tohumla rın en erken toprağa düşme tarihinin bilinmesi gereklidir. Eğer
tohum verimi yetersizse, yakma ertelenebilir. Mineral toprağın tamamen
aç ılmas ı gerekli değildir ve istenmez, ince bir döküntü tabakası toprağı
konın1ak üzere kalma lıdır . Genellikle yakma işlemi tohumlar düşmeden
birkaç hafta önce yapı l malıdır . Zaman lama bölgelere ve türlere göre değ i şir.

7-0tlatma İçin Farkl ı Yiyecelder Geliştirmek
Düşük yoğunluktak1 denetimli yakma, otsu bitkilerin miktanm,
kalitesini, tadını ve elde edi lebilirliğini arttırır. Besin değeri az olan ölü
materyal uzaklaştınlırken yüksek protein, fosfor ve kalsiyuma sahip yeni
bitkiler çabucak yetişirler. Bu durumun yaran, otlatma döneminde
hayvanların kilolannın fazlalaşmasıyla kendini gösterir. Yaygın olarak
kullanıJan yöntem, otlak a lanını üç parçaya bölmek ve her yıl üçte birini
yakmaktı r.

Bitkiler herhangi bir yangın sonrası az ya da çok bollaşabilirler . Bu
sonuç yangının zamanına ve bitkinin yaşam devresindeki safhasına bağlıdır.
Çiçeklenme zamanları türler arasında ve tü r içinde yükselti ve enlem
derecesine göre değişebilir . Bu nedenle, tür çeş itleri için en iyi tepkiyi
verdikleri uygun yakma zamanlarının seçilmesi, elde edilecek başarı
açısın dan önemlidir. Ömeğin ayrık otu (Poa compressa) uyku döneminde
yakı lmaktan ziyade, yaz yangınların a çok daha iyi tepkime verir.

S-Görünümü İyileştirmek, ormana girişi kolaylaştırmak
Denetimli yakma, rekreasyon ve estetik değerl eri

arttınr .

Kontrollü Yakma Teknikleri
amaçlanna ulaşmak ıçın çeşitli yang ın teknikleri
Bu tekniklerden birinin seçımı , orman kaynakla rına
verilebilecek zararları önlemek açısından, yan ıcı madde, arazi şekli ve hava
koşulları
ile yakından ilişkili olmak zorundadır . Bu faktörlerdeki
değişikliklere bağlı olarak yakma tekniği de değiştirilebilir. Yangın davranışı
bilgileri, denetimli yakma tekniklerini geliştim1ek ve uygulamak için esastır .
Hava koşu lları ve topoğrafya dikkate a lınarak değişik yakma amaçları için,
rüzga r yönlü (heading fire), rüzgara karşı (backing fire) ve üçgen ler
Yakma

kullanılabilir.
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oluşturarak

yakma (flanking fire) olmak üzere geliştirilmiş üç ayrı yakma

tekniği kullanılmaktadır .

Otlaklar ve Savanlarda
Temel prensip olarak uyku döneminde yakma önerilmektedir. Sezon
içinde erken veya geç yakma zamanı amaca göre planlanmalıdır.

Maki ve

Çalılıklarda

Yakma periyodu, 12-15 yıl, yakma tekniği, rüzgar yönlü olarak
kullanılmaktadır. 20-25 yaşına gelmiş çalılıklarda rüzgara karşı yakmanın
daha etkili olduğu ifade edilmektedir (Kayll 1967, Miller 1964) .

Orman Alanlarında
Denetimli yakma amaçlarına, ulaşım ve su yollarından
veya yeterli düzeyde yanıcı madde boşlukları oluştumlarak
hazırlanan bir alanda yapılacak yangın ile ulaşılabilir. Bazı alanlarda paralel
yangın şeritlerine ihtiyaç duyulabilir. Denetimli yakma tekniği planlanırken,
meşcere yaşı, boyu, yanıcı madde miktarı, yatay ve dikey devamlılığı,
meteorolojik faktörler dikkate alınarak, ne zaman ve nasıl yakılacağına karar
verilmelidir. Yaban hayatını iyileştirme amaçları içi 3-6 yıl aralıklarla (bazen
daha uzım) yapılabilir, rüzgara karşı veya rüzgar yönlü veya ikisi birden
uygulanabilir. Basit yakma ibriği (drip toı·che) kullanılarak, kunılmuş yangm
hattı boyunca veya bazen aralıklarla, düzenli bir rüzgarda (8 -15km/saat)
yürüyerek, 3-6 kişilik deıieyimli küçük bir ekiple günde 120- 400 ha alanda
tutuşturma yapılabilir (Kayll 1974). Kontrol için, sırt su çantaları, portatif su
kapları ve el araçları bulundunılmalı, lokal olarak yedekte bekletilen ağır
ekipmanlar da hemen kullanıma hazır olmalıdır (Resim 3).
yararlanılarak

Kanada

Uygulamalarında (Doğu

Kanada)

Kanada ' da Pinus hanksiana ormanlarındaki uygulamalarda,
bölümler pulluklarta 2.5-8 ha büyüklüğünde alt bloklara
bölünmektedir. Yangm öncesi planlamada, kılavuz hazırlama dahil, su
kaynakları ve yolları gösterir haritalara, 3-4 m genişliğindeki yangın hatlan
yerleştirilir. Yanıcının nem içeriğinin % 20'nin altında, oransal nemin de %
40'tan az
ve rüzgar hızının 8-15 km/saat olduğu zamanlar tercih
edilmektedir. Tutuştum1a araçlan ve tekniği USA deki gibi olmakla birlikte,
oradan daha çok eleman ve ekipman kullanılır, çünkü daha fazla yanıcı
birikimi vardır ve yakma aralıkları daha geniştir (30-50 yıl aralıklarla).
Genel kural olarak, artan her enlem, doğal yangında daha seyrek tekrarlanma
ve daha az denetirnli yangın kullanımını gerektirir. 16-20 kişi l ik bir ekip, iki
yakılacak
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yönlü telsiz haberleşmesi sağlayan, tutuşturucu, yakıt ta şıyıcı ve tanker
ekibinden oluşur ve bu tim günde 80-120 ha denetimli yakma yapabilir
(Kayll 1974).
B atı

ABD ve Kanada

Bu bölgelerde denetimli yakma, orman yangını tehlikesini azaltmak
ıçın yaygın olarak kullanılmaktadır. Hasat sonrası ticari malzemenin
alınmasından sonra a lanın yeni orman kurmaya hazırlanması için de bu
araçtan yararlanılmaktadır. Denetimli yakma ile hasat sonrası artıkların
ortadan kaldırılması uygulamalarının Kuzey Amerika' da 191 O yılından beri
kullanıldığı bildirilmektir (Le Barron 1957). Kanada'da ise 1912 yılından
beri tavsiye edilmesine karşın (Smith 1970) , 1939 yılından bu yana
uygulanmaktadır (Haddon 1967).
Yakma genellikle sonbaharda yapılır, kesim artıklarının henüz iğne
üretim alanlarında uygulanır . Yakma sırasında doğal
engellerden ve daha önceden hazırlanmış olan 3-6m geniş liğindeki yapay
engellerden yararlanılır. Tüm bu çalışmalar için önceden detaylı planlar ve
haritalar hazırlanır ve tüm elemanlar yakmadan önce eğitilirler. Tutuşturma
zamanı lokal koşullara ve yanıcı tiplerine göre, gün içerisinde değişebilir.
Tercih edilen rüzgar hızı 0-15 km/saat arasında olabilir. Planlar, bir
b ölümün, bir gün içinde yakılması şeklinde yapılmalıdır (Kay ll 1974).
yaprakları taşıdığı,

ABD'de ekonomik değeri olan türlerden oluşan prodüktif
ormanlarda denetimli yakmanın kullanımı , güvenli veya orman yangın
tehlikesi yüksek alanlarda yamcı madde azaltıını için zorunludur (Kayll
1974). Denetim1i yakma1ar, türler, alan özellikleri ve yönetim amaçlarına
göre farklılıklar gösterdiğinden genelleştirme yanlış olur. Ancak düşük
şiddetli , rüzgar yönlü veya rüzgara karşı yakma, prensip olarak ölü sezonda
veya kış sezonunda yapılabilir (Stotlard 1962, Cooper 1963). Yakılan alanın
büyüklüğü ,
en son yakma zamanına, özel yangın koruma merkezinin
yakınlığına ve diğer yangın yönetim ve kontrol faktörlerine bağlı olarak
değişmekle birlikte, her yıl yaklaşık 1 milyon hektarı bulmaktadır .
. Avustralya' da da, orman yangını tehlikesini azaltmak amacıyla
alanlarda kontrollü yakma kullanılmaktadır (McArthur 1965).
Uçakların
da kullanımı ile geliştirilen tekniklerle geniş alanlarda
uygulana bilmektedir.
geniş

Jskandinav ülkelerinde, kalın humus birikimi olan, soğuk ve ıslak
topraklarda hareketsiz kalmış azotw1 serbest bırakılması için de denetin11i
yakma kullanılınaktadır (Viro 1969).
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Tartışma

İnsanlık tarihinde 1960 'la ra kadar yangın, bir yabancı, yıkıcı bir güç
olarak kabul edildi . Ancak son zamanlarda, onun, ekasistemin bir öğesi
olarak, sistemin yenilenmesi ve devam ettirilmesinde bir araç olduğu fikri
benimsendi. Denetimli olarak yapılan yangınların doğal kaynak
yöneticilerinin bir çok amaçlarını karşılamada etkili bir araç olarak
kullanılabileceği
dünyanın
değişik
yörelerindeki
uygulamalarla
kanıtlanmıştır .

Son yıllarda dünyanın önemli çevre sorunlan içinden kendisinden
çok söz edilen küresel ısınma, iklim değişikliği, asit yağmurları , NOx ve
Ozon kirliliği gibi olumsuz gelişıneler sonucu ormanlarda olağan üstü artma
eğilimine giren, özellikle ince kuru yanıcı madde birikimi bu maddelerin
gerek yangın tehlikesini artırması gerekse yangının yayılmasını
hızlandırması ve söndürme çabalarını son derece zorlaştınnası nedeniyle
sorun daha da büyüınektedir. Yanı cı madde yönetimi, daha acil bir iş
dummuna gelmektedir. Anılan gidiş kolay değişmeyeceğille göre,
yangınların çıkması ve geniş alanlara yayılınasında etkili olan yanıcı madde
miktarı ve devamlılığını kontrol etmek ve böylece yangın tehlikesini
azaltmak için denetimli yakmanın kullanılması çok daha önemli hale
gelecektir. Denetimli yakma, uzun zamandan beri gelişmiş ülkelerde
silvikültürel bir araç olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda yangın, yaban
hayatı habitatını geliştinne, hayvancılık için yiyecek sağlama, vejetasyon
tipini değiştirme ve görüntü değerini artırma gibi hedefleri karşılamak için
de sık başvurulan bir yöntemdir.
Ülkemizde de yangın yönetimi anlayışı içerisinde denetimli
bir araç olarak kullanılabilirliği noktasından hareketle, yöresel
koşullara uygun tekniklerin geliştirilmesi gerekmektedir. AJanı giderek artan
genç meşcerelerin, yangınların yıkıcı etkilerinden uzak tutulması amacı ile,
etkili tüm faktörlerin çok iyi incelenip iyi bir planlama ve eğitilmiş personel
tarafından uygulanacak denetimli yakmalara konu edilmesi yararlı olacaktır .
Yangın mücadelesinde giderek astronomik boyutlara ulaşan harcamaların
yapıldığı, ancak tüm iyi niyetli çabalara karşın her zaman istenen sonuçların
alınamadığı bir gerçektir. Denetirnli yakma, böylesine büyük harcamalan
gerektirmeyen, ancak iddialı bir öneridir.
yakmanın,
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Önbilgi
FAO"nun B ölgelerarası Araşt ı rma Ağın ın Üçüncü Koordinasyon
1995 yı lı Haziran ayında Alcobaça 'da (Portekiz) gerçekleştirildi .
Bu top lantıda kabuklu meyvalar içerisinde, keçiboynuzu için bir alt grubun
oluştum lmas ı komite üyeleri tarafından öneriidi ve öneri oy çokluğu
ile
kabul edildi. Bu görev I. Batlle ' ye verildi ve hazırlanan rapor burada
sonuçla rı ile sunulmuştur . Yazar bu rapora konu olan çalışmala rın ı
Meknes 'te (Fas) 1996 'da gerçekleşen bir toplantıda sözlü olarak s unmuştur .

top lantı s ı

Mayıs

1997' de " Keçi boynuzu için bir alt gıubun kurulma sı
üzerinde bir rapor hazırlanmış ve koordinasyon kuıulu üyelerine
ve Network yetkililerine değerlendirme için gönderilmiştir. Roma ' da
geçtiğimiz Ekim ayında Kabuklu Meyvalar Araştuma Ağının Beşinci
Koordinasyon toplantısında , keçiboynuzu rapoıu genış bir şekilde
tartışılmıştır. Ulaşılan sonuçlar ümit verici olmasına rağmen, bu türün
kabuklu bir meyva ağacı ve ticari olmaması nedeniyle komite üyeleri
tarafından ağ içerisine dahil edilmemiştir. Fakat, keçiboynuzumm Akdeniz
havzasının ihmal edilmiş , geleneksel ağın yakın bir türü olarak varsayılacağı
kabul edilmiştir . Böylece, bu türle ilgili referanslar NU CIS 'in bibliyografi
kısmında yer alacak ve kısa makaleler ve notlar basılabilecektir. Bıına ek
olarak, genetik kaynaklarınm araştırılması, ve AR-GE projelerine destek
sağlaıunası için genel bir istek doğmuştur . Burada "Akdeniz Bölgesinde
Keçiboynuzu Ağacının Günümüzdeki Duıumu ve Yayılına Olana kları " adlı
rapoıun gözden geçirilmi ş hali sunulmuştur .
olanakları "

A BSTRACT
This paper is a review of the report 'Report on the possibilities of
establishing a Subnetwork on carob (Ce ratonia siliqua L.)' which was
completed in May 1997 . In this review various aspects and features, and
current situation of the carob t ree were presented here; history and
production areas, genetic resources, agronomy, properties and uses, and
fınally research and development needs .
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Giriş

Keçiboynuzu Akdeniz havzasının birçok ülkesinde, kurak ve yarı
kurak fakir topraklar üzerinde eski çağlardan beri yetiştirilmektedir. Değeri
(Ortadoğu'dan Yunanistan ve İtalya'ya getiren) eski Yunanlılar, ve (Kuzey
Afrika ülkelerine ve kuzeyde İ spanya ve Portekiz'e yayan) Arap lar
tarafından fazlasıyla an l aş ılmışt ır . Son za manlarda Akden iz havzası dışında ;
.A_lalf~niz ildirnine benzer il>Jimi olan ülkelere de yayıLmıştır. Ömeği.rı,
u ~ı~+l"\rn~,,~
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tarafından,

Avustralya 'nın bazı bölgelerine Akdenizli göçmenler tarafından
ve Hindistan 'a İngilizler tarafından getiri lmi ştir .

Keçiboynuzunun bilimsel adı Ceratonia siliqua L. dır . Yunanca
keras= boynuz ve Latince siliqua, meyvanın bakla şeklinde ve sert oluşu,
kelimelerinden türetilmiştir .
Ceratonia cınsı,
Rosales ordusunun
Leguminosae familyasına aittir. Leguminosae'lar, bütün dünyada tropikal,
subtropikal ve ılıman vejetasyonların önemli üyeleridir. Ceratonia'nın ikinci
bir türü 1980' de tanımlanan C oreothauma 'dır. Bu tü rün iki alttürü
belirlenmiştir. Bunlar Yemen'e özgü orethauma ve Kuzey Somali'ye özgü
samalensis alttürleridir (Hilcoat vd. 1980).
Keçiboynuzu bazı hermafroditik formları ile birlikte dioik
(dioecious) bir türdür; yani erkek ve dişi çiçekler genellikle farklı ağaçlarda
bulunurlar. Nadir olarak tek eşeyli ve iki eşeyli çiçekler aynı çiçek
demetinde de bulwmrlar. Ceratonia'nın diploid kromozom sayısı 2n=24 tür
(Goldblatt, 1981).
Keçiboynuzu uzun yaşayan, kışın yapraklarını dökineyen yumuşak
Akdeniz iklimine sahip habitatlarda büyüyen ve sıcak seven bir ağaçtır.
Subtropikal ve ılıman bölgelerde iyi yetişir . Ayrıca sıcak ve nemli kıyı
bölgelerine tolerans gösterir. Poıtakal ağaçlarına benzer sıcaklık isteğine
sahiptirler. Fakat keçiboynuzu portakala göre daha fakir topraklara dayanır
ve daha az su ihtiyacı vardır. Keçiboynuzu zeytin ağacına göre daha nazlıdır.
Kuraklığa
dayanıklılık bakımından ise Pistacia (menengiç) türleri,
keçiboynuzundan daha dayanıklı bir konuma sahiptir.
Keçiboynuzu Akdeniz vejetasyonunun önemli bir üyesidir. Kalkerli
topraklar ve marjinal yerlerde kültüve edilebilmesi nedeniyle, hem ekonomik
ve hem de çevresel açıdan öneme sahiptir. Geleneksel olarak aşılanmış
keçiboynuzu ağaçları, birçok üretici ülkede düşük yoğıınluktaki tarım
sistemlerinde, zeytin, üzüm, badem ve arpa ile birlikte yetiştirilmektedir .
Keçiboynuzu meyvaları, şekerli lifleri ile çiftlik hayvanlarının yemine katkı
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maddesi olarak, çocuklar tarafından çerez olarak, ya da kıtlık zamanlarında
insanlar tarafından yiyecek olarak yenilmiştir . Fakat günümüzde
keçiboyımzw1a olan ilgi tohwnlarından sakız (gwn) elde etmek içindir.
Olgıın
meyvaları
üretici
ülkeler
tarafından
bütün
Avrupa 'ya
gönderilmektedir. Az bakım gerektirmesi nedeniyle kısmi çiftçiliğe
uygıındur, ve subtropikal ve yan-kurak Akdeniz bölgelerinde dikilebilme
özelliği gösterir. Bu ağaçlar aynı zamanda süs bitkisi olarak peyzaj için,
rüzgar perdesi ağaçlandırınası için de uygundur. Yapraklarını çift tımaklı
hayvanlar yiyebilir ve odunu yakacak olarak kullanılabilir.

Üretim alanları
Dünyada keçiboynuzunun yetiştiği alan yaklaşık olarak 200.000
(Tablo 1). Avrupa birliğinin güney ülkeleri bu türiin
yayılış alanının% 74'ünü kapsar ve toplam meyva üretiminin de yaklaşık%
70'i bu ülkeler tarafından sağlanır (Tablo 2).

hektar

civarındadır

Tablo 1. Üretici ülkelerde keçiboynuzunun kapladığı alanlar
Ülke

%

Alan (hektar)

İspanya

82.000

41.0

İtalya

30.000

15.0

Fas

25.000

12.5

Portekiz

21.000

10.5

Yıınanistan

15.000

7.5

Kıbrıs

12.000

6.0

Diğer<ıı

15.000

7 .5

Toplam

200.000

100.0

----------------------------------------------------------(1): Cezayir, Avustralya, Güney Mrika, Türkiye, ABD, vd.
Kaynak: Batlle (1997) .
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Tablo 2. Dünyada keçiboynuzu meyva ve tohum üretimi
- - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - -

Ülke

Meyva (ton)

İspanya

Tohum (ton)

%

%

ı 35.000

43 .5

12.000

37.5

İtalya

45.000

14.5

4.000

12.5

Portekiz

30.000

9.7

3.600

11.3

Fas

26.000

8.4

4. 600

15.0

Yunanistan

20. 000

6.5

1.800

5.6

Kıbrıs

ı 7.000

5.5

1.700

5.3

Türkiye

15. 000

4.8

1.800

5.6

Cezayir

7.000

2.3

800

2.5

Diğer ( ı >

15 .000

4 .8

1.500

4.7

Toplam

310.000

100.0

32. 000

100.0

(1): Avustralya, Güney Afrika, ABD, vd.

Kaynak: Batlle ve Tous ( 1997).
Keçiboynuzu

meyvalarının

ticari üretiminin

yılda

310.000 ton

olduğu hesap edilmektedir. Bu üretimin önemli bir bölümü İspanya (%
43.5), İtalya (% 14. 5), Portekiz (% 9.7), Fas (% 8.4), Yunanistan (% 6.5),
Kıbrıs

(% 5.5), Türkiye(% 4.8), Cezayir(% 2.3) ve diğer ülkelerde (% 4.8)
Hırvatistan, Tunus ve Malta' rl:ı kısmen , ve Avustralya,
Kalifcmiya ve Güney ALfrika 'da da az nıiktarda üretilınektedir. Dünyadaki
meyva ve tohum üretimi Tablo 2 'de gösterilmiştir. Elde edilen ürün
yetiştirilen ırka (cultivar), bölgeye ve çif!çilik uygulamalarına bağlı olarak
çok değişkenlik gösterir. Farklı ülkelerdeki meyva ve tohum üretimi,
kullanılan ırkların ve yabani tipierin meyva ve tohum üretimindeki
farklılıkları nedeniyle paralellik göstermez.

yoğunlaşnuştır.

Dünyadaki keçiboynuzu üretimi son 50 yılda dramatik olarak,
1945 'te 650.000 tondan bugünkü 31 0.000 tona düşmüştür (Orphanos ve
Papaconstantinon, 1969). Sadece İspanya'da, 1930'da 550.000 tondan,
1990 'da 15 O.000 tona inmesiyle üretim 400.000 ton birden azalmıştır.
Bunun ana nedenleri çiftçiliğin mekanizasyonu ile fıyatların düşmesi ve
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sahillerde tu rizmin ve yerleşim alanlarının gelişmesidir. Birçok Akdeniz
ülkesinde çiftçilerin keçiboynuzuna olan ilgisi, düşük meyva fiyatları, azalan
kişisel tüketim, sahildeki arazilerin yol, ev yapuru ve endüstriyel alan olarak
kullanılmaya başlanması üzerine azalmıştır .

İspanya' da keçiboynuzumm ya yılışı iki ana safhada gerçekleşmiştir:
ilk olarak marjinal alanlarm kullanıma girdiği 17. yüzyılda zira atın gelişmesi
sırasında, sonra da 19. yüzyılda "phylloxera" hastalığı nedeniyle üzüm
bağlannm sökülerek kıyı bölgeleri..rı keçiboynuzu ile yer değiştirmesi ile
olmuştur (Tous ve Bat!!e, 1990). En geniş yayılma alanına ( 190 .000 hektar)
1930'larda ulaşıldı (MAPA, 1994). İspanya 'daki üretim 1970-1995 yılları
arasında yarıya düşmüştür .
Günümüzde, İspanya'da kapladığı alan ve
üretimi (82.100 hektar ve 139 .000 ton) beş bölgeye dağılmıştır (MAPA,
1994): C. valenciana (54.200 hektar ve 65. 000 ton), Catalonia (12 .700 hektar
ve 28.000 ton), Balearic adalan (12 .200 hektar ve 30.000 ton), Anchılusia
(1.000 hektar ve 11.000 ton) ve Murcia (2.000 hektar ve 5. 000 ton). <A.yrıca
diğer türlerle kanşık olarak yetişen (ömeğin badem, zeytin, incir, üzüm vd.),
izole olmuş 182.000 ağacın olduğu hesap edilmiştir. Önemli sayıda doğal
ağaçla r da Andalusia 'da bulunmaktadır.
İtalya'da keçiboynuzu üretimi (45.000 ton) esas olarak Sicilya
adasında

(Ragusa 21.000 ton, Siracu sa ll. 000 ton, ve diğer yerlerde 5. 000
ton) ve ana karadadır (8 .000 ton Apulia ve Campania'da). Sardtınya'daki
üretim di~ate değer değildir. İtalya 'nın üretimi 1955-1995 yılları arasında
yan yarıya azalmıştır (Licitra, 1996).
Portekiz'deki üretim bölgesi, yıla bağlı olmak üzere, 30.000-35.000
ton arasında 21.000 hektar civarındaki bir alanda ülkenin güneyinde
yoğunlaşmıştır (Droste, 1993). Algarve asıl üretim bölgesidir ve top lam
alanın % 60 'ı dört ayrı yerde bulunmaktadır: Silves (3.:200 hektar), Faro
(3 .000 hektar), Loule ,ve Tavira (her biri 2.5 00 hektar). A.ynı zamanda
Alentejo bölgesinde Mertola'da bazı bahçeler bulunmaktadır (MartinsLouçao ve Bnto' de Carvalho, 1989). Portekiz'in keçiboynuzu üretimi
düşmüş ve yayıldığı al~·% 25 aza lmıştır (Droste, 1993).
Islah

edi lmemiş

populasyonlara dayanan Fas'taki üretim çok

değişkendir ve son 15 yıl boyunca sürekli olar~k artmıştır. Üretimin yaklaş ık

olarak 26. 000 ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. Fakat bu üretim
hava koşullarına ve hasat etme isteğine (fiyatlara) bağlı olarak daha fazla
olabilir. Doğal populasyonlar, güneyde Ait Ishaq ve kuzeyde Tafeduna
hr.}~a l ar1nda
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keçiboynuzu alanlan

25.000 hektar civarındadır. Keçiboynuzu ağaçlan makinin diğer birçok türü
ile birlikte bulunurlar (menengiç, zeytin, meşe vd.). Son yıllarda yeni
plantasyonlar kuru lmuştur ve Fas ' ın üretiminin gelecekte a rtması
beklenmektedir. Tunus'taki üretim yabani ağaçlardan olmaktadır. Üretimin
1950' lerde 2.800 ton civarında olduğu hesap edilmiştir, fakat bundan başka
herhangi bir kayıt yoktur. Keçiboynuzunun Cezayir 'deki durumu ise kesin
olarak bilinmemektedir.
Türkiye'nin top lam üretimi (360.000 dağınık ha lde bulunan
ağaçlardan elde edilen) 15.000 ton civarındadır. Esas anlamda keçiboynuzu
plantasyonları bulıınmamaktadır. Üretim Ege k1yıları (% 4) ve Akdeniz
kıyı larında (% 96), İzmir-Urla ' dan Hatay- Samandağ şeridi boyunca
yoğunlaşmıştır (Vardar vd. , 1980) Asıl üretimin gerçekleştiği iller İçel,
Antalya, Muğla, Adana, Burdur ve Aydın 'dır.
İsrail'de, Goor vd. (1958) orman içinde yayılmış yak laşık 25 0.000
ağacı olduğwm rapor etmişlerdir. Özellikle 1950'lerin

keçiboynuzu

ba şlarında yaklaşık

2.000 hektar alana (meralara ve alle ağacı olarak yol
keçiboynuzu dikilmişti r. Şu anda bazı alanların hala üretken
fakat üretimin azaldığı görülmektedir.

kenarlarına)
olduğu ,

Kalifom iya 'da, 1950' lerde bu tür çok az sulama isteyen kurak alan
bitkisi olarak teşvik edilmiş ve bütün güney Kalifomiya ' da birçok yere
dikilmiştir. Fakat kurak alanlardaki düşük verim, ve ürünün işlenme
maliyetleri nedeni ile bu proje başarısız olmuştur (Coit ve Rittenhouse, 1970;
Ferguson ve Arpaia, 1990).
Bu bitki Avustralya 'ya 1850' lerde Akdenizli göçmenler tarafından
getirilmiştir. Fakat sadece 1980' lerdeki ilgi, keçiboynuzunun özellikle Batı
ve Güney Avustralya 'da ve aynı zamanda New South Wales ve Victoria'da
dikilmesine neden olmu ştur. Keçiboynuzu Avustralya ' da sadece 170
hektarlık bir alanda bulunur. Ayrıca 30.000 kadar da tek tek yetişen ağaçlar
halinde bulunmaktadır. Avustralya' da yıllık üretim yaklaş ık 75 0 tondur
(Tous, 1995).

Genetik Kaynaklar
Akdeniz ülkelerinin çoğw1luğw1da keçiboynuzu eski zamanlardan
bu yana yetiştirilmektedir . Yetiştiriciler hayvan beslemek amacı ile az
tohum taşıyan ve yüksek miktarda küspe içeren ağaçları seçmiş ve
aşılamışlardır. Günümüzde ise meyvaların asıl kullanımı sakız (gum)
çıkarılması için tohumların elde edilmesidir.
Bu nedenle yüksek oranda
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tohum taşıyan ağaçlara ihtiyaç vardır. Keçiboynuzu'nun genetik
üzerine yapılmış birçok ça lışma bulunmaktadır.

yapısı

çoğunluğu Akdeniz havzasının
da dikildikten sonra zaman içerisinde
Bütün Akdeniz'de yabani ve zaman
içerisinde doğallaşmış populasyonlar in situ (bulundukları yerde) olarak,
seçilmiş ağaçla rın aşılanmasında stok olarak ku11anı1mıştır. Eski çağlardan
beri kültüre edilmiş olan keçiboynuzu, ilk önce tohumla daha sonra da
çelikierne (budding) ile çoğa ltılmıştır . Böylece lokal populasyonlardan
seçilmiş olan az sayıdaki fideler keçiboynuzu ırklannı
oluşturmalda ve
bunlar t icari plantasyonlarda kullanılmaktadır. Bazı bölgelerde, örneğin
Tü rkiye'nin Akdeniz bölgesinde veya İ spanya 'nın güneyinde ve Fas gibi
ülkelerde a şılanmam'ış , yabani olarak kalm ı ş ağaçlardan da meyvalar
toplanma ktadır (Batlle, 1997) .

Yabani keçiboynuzu

ağaçlarının

doğusunda yetiş ir ve batısında
yabanileşmiş olarak bulıınurlar .

Tam dişi bireylerler hem1afrodit olanlara tercih edilmiştir. Her
zaman, daha fazla meyvası olan dişi ağaçlar seçilmiştir. Ticari bahçelerde,
sadece çok üstlin özelliklere sahip birkaç hennafrodit hariç, gerçek dişiler
kültüve edilmektedir. Az sayıda erkek ağaçlar, çoğunlukla polen üretimi için
ayrıca yetiştirilir veya dişi aş ı landılctan sonra kök üzerinde dallar bırakılarak
polen üretimi sağlanır. Fakat hennafroditler de polenleyici olarak ilgi çeker,
bunların bazıları bu amaç için seçilmelidir.
Keçiboynuzunun yüzyıllardı r süren ekimi sonucunda, böcek ve
ha stalıklara olan direnci, üretkenliği, tohum üretimi, meyvaların büyüklüğü
ve kalitesi, ve ekolojik istekleri bakımından farklı birçok yerel ırkları
meydana gelmişti r . Farklı coğrafık bölgelerden gelen ticari ırklar farklılıklar
gösterirler. Çoğu ırkların orijini bilinmemektedir ve her bölgenin
gennplazmının karışımını temsil ederler. Yabani keçiboynuzu ağaçları Doğu
Akdeniz havzasında ve batısında da doğal olarak sıklıkla bulunmaktadırlar.
Seleksiyon yapılırken, büyük meyva, yüksek küspe miktarı, ve
içerdiği şeker miktarı dikkate alınır. Küspe ve tohum miktarları a rasında
negatif bir korelasyonun olduğu bilinmektedir. Bu nedenle üreticiler, ticari
olarak daha değerli olan tohum üretimi için seçim yapmaktadırlar. Bu
amaçla seleksiyonlar Andalusia 'daki doğallaşmış populasyonlardan (Batlle
ve Tous, 1994) yapılmaktadır. Fas ve Türkiye gibi ülkelerden de seleksiyon
yap ılmalıdı r (Batlle ve Tous, 1997).
Islah edilmiş keçiboynuzunun genetik kaynak olarak en önemli
özellikleri şunla rdır:

s

isimlendirilen ırkların çok eski ve sayılarının az oluşu (50 den az) .

e

Irkların sınırlı yayılımı,

o

Yüksek genetik çeşitlilik gösteren karakterlerin bazıları şunlardır:
Morfolojik (meyva şekli, büyüklüğü ve rengi, tohum verin'li vd.),
agronomik (büyüme şekli, genel görünümü, böcek ve hastalıklara
direnci, üretkenliği vd.), ve teknolojik (şeker n1iktarı ve lezzeti, sakız
(gum) miktan ve kalitesi) .

e

Moleküler markeriarda
DNA markerlan).

sadece lokal olarak.

düşük

polimorfizm göstem1esi (izoenzim ve

Mevcut keçiboynuzu koleksiyonlarında, ıslah çalışmaları için yeterli
miktarda genetik çeşitliliğin olduğu görülmektedir. Keçiboynuzunun şu
andaki tercih edilen kullanımı yüksek tohum elde edilmesi olmasına rağmen,
koleksiyonlarda bulunan ırkların çoğunluğu yi.iksek küspe miktan için
seçilmiştir. Bu nedenle yüksek tohum miktarına sahip yabani ırkların
seçilmesi ve bunların balıçelere aktarı lması yerinde olacaktır.

Keçiboynuzunun

Yetiştirilmesi

Keçiboynuzu kuraklığa dayanıklılığı, az bakım gerektirmesi gibi
üstün özellikler gösterir ve kısmi (yarı zamanlı) çiftçiliğe de çok uygundur.
Bunlara ilaveten, modem keçiboynuzu bahçeleri, geleneksel olanlardan daha
önce tohum tutmaya başlarlar (aşılandıktan sonra 4. Yılda). Minin1lım bakım
ve az sulamaya karşın ürün sürekli olarak artar. Çelikle üretim yönteminin
geliştirilmes i keçiboynuzunun yetiştirilmesinde olumlu bir etki yapabilir.
Keçiboynuzıınw1 yeni yerlere dikilmesini sınırlayan bazı faktörler vardır.
Bunlar soğuğa dayanıklılığının yetersiz olması, bulunduğu yerlerde ticari
olmasını
sınırlayan
faktörler, ve modem bahçe anlayışına uygun
olmamasıdır . Bunlara ilave olarak dış ekonomik etkenler de vardır (Batlle ve
T ous, 1997).
Son zamanlarda tanmda devamlılığın önemi giderek artmaktadır.
Akdeniz havzasının kıyı bölgelerindeki kurak alanlarda ve fakir topraklarda
keçiboynuzw1un altematifi yoktur. Yaş lı plantasyonlarda daha az (1.5003.000 kg/hektar) .üretim olmasına rağmen, modem bahçelerde üretim
potansiyeli daha fazladır (5 .000-7 .000 kg/hektar) . Fakat, deneme alanlarında
yetiştirilen dişi ırklar karşılaştırıldığında önemli farklar gözlenmektedir
(Batlle ve Tous, 1998). Bw1lara ilaveten, birçok meyva ve sebze üri.inleriyle
karşılaştırıldığında uygun yetişme koşullarında minimum düzeyde masrafa
ihtiyaç göstermektedir. Keçiboynuzunıın dikildiği birçok yan kurak bölgede
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sulama suymnm miktan ve kalitesi de üretimde

sınırlayıcı

bir rol

oyııamaktadır.

Özellikleri
Keçiboynuzu meyvasının en önemli iki bileşeni (ağırlığa göre)
küspesi (% 90) ve tohumudur (% 10). Küspenin kimyasal bileşimi ırka,
orijine ve hasat zamanına bağlıdır (Orphanos ve Papaconstantinou, 1969).
Küspesindeki total şeker miktarı (sükroz, glikoz, früktoz, maltoz) yüksektir
(% 48-56) ve buna ilaveten % 18 civarında selüloz ve hemiselüloz vardır.
Tohumuının bileşenleri (ağırlık olarak) tohum kabuğu (% 30-33), endosperm
(% 42-46) ve embriyodur (% 23-25) (Neukom, 1988). Tohum kabuğu
antioksidantlar içerir (Batista vd., 1996) . Endospermi esas itibariyle
galaktomaıman keçiboynuzu tohumu sakızından (CBG) ibarettir. Bu molekül
guar sakızına (2 :1 oranında) vetara sakızına (3 :1 oranında) benzeyen, (4:1
oranında) mannoz ve galaktoz şeker birimlerinden meydana gelmiş daha iyi
özelliklere sahip bir polisakkarittir. Bu doğal polisakkaritİn özelliği, geniş
sıcaklık ve pH aralığında, sudaki solü_şyonunun yüksek viskozitede olmasıdır
(Garcia-Ochoa ve Casas, 1992)
Özellikle gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ürünü ,
keçiboynuzu tohumu sakızı (CBG) ve meyva tohtunu sakızıdır (LBG). Bu
sakız tohumun
endospeıminden gelmektedir .
ve kimyasal olarak
galaktomannan polisakkaritidir. Ağırlık olarak, tohumun üçte biri sakız içerir
ve tanenin kabuğmıun çıkarılması ve öğütülmesinden sonra elde edilir. 100
kg tohumdan yaklaşık olarak 20 kg sakız elde edilir (Jones, 1953).
Keçiboynuzu sa kızı , endospermin embriyo -, ve kabuktan ne derecede
ayrılabildiğine bağlı olarak değişik saflık derecelerinde üretilir. Testa ve
kotiledon kırıntıları ticari keçiboynuzunda (CBG) genellikle bultınur. E-410
olarak bilinen doğa l yiyecek katkı maddesi olarak (yüksek kalitede ise)
kullanılır. Hayvan yemlerinde daha fazla kalıntıya izin verilmektedir (Batlle
ve Tous, 1997) .
Kullanımı

Keçiboynuzu Akdeniz bölgesinin en faydalı doğal ağaç türlerinden
ülkelerde, meyvaları geleneksel olarak insan ve hayvan
yiyeceği olarak kullanılmaktadır. Günümüzdeki kullanıım ise sakız üretmek
için tohumun işlenmesidir. Meyvaları geviş getiren ve getirmeyen hayvanlar
için yem olarak kullanılır. Tabiatta keçiboynuzunun gölgesi, yaprakları,
meyvaları
ve taneleri otlak hayvanlarını cezbeder. ·
Meyvaları
hazmedilemeyen değerli tohumları içerir. Kerestesi sert ve sıkı gözeneklidir.
Hem mutfak aletlerinin yapımında hem de yakacak olarak kullanılmaktadır.
biridir.

Yetiştirilen

88

odunu yavaş olarak yanan odun kömürü üretiminde de
C. oreothauma 'nın doğal yayılış alanları içerisinde keçi yemi
olarak kullanılması yaygındır (Hillcoat vd., 1980).
Eskiden

kullanılmıştır.

Meyvaları ezilip tohum ve küspesi ayrıldıktan sonra kullanılır . Elde
edilen ana ürünler ve çeşitli kullanımlan Tablo 3 'te verilmiştir . Küspesi
insanların beslenmesi için un haline getirilebilir. Bu un % 46 şeker, % 7
protein ve az miktarlarda birçok mineral ve vitaminden meydana gelir ve
oldukça besleyicidir (Whithside, 1981 ). Unu fırında kurutulduktan sonra
tatlandırıcı olarak keklere, ekmeğe, tatlılara, dondurmalara ve içeceklere
konulabilir (NAS, 1979; Vidal, 1985). Keçiboynuzu tmuntın "kakoası"nın
çikolataya nazaran çeşitli avantajları vardır. Bunlar daha az kalerili oluşu ve
hiç kafein ve theobromine içennemesidir (Whithside, 1981 ; Craig ve
Nguyen, 1984). Tadı siyah çikolata kadar yoğun olmayıp, sütlü çikolataya
benzer.

Tablo 3. Keçiboynuzundan (lif ve tohum) elde edilen ana ürünler
ve bazı kullanım yerleri
Ürün
İşlem
Kullanımı
Lif

Herhangi

Kabukları

Öğütme
İzolasyon ve safiaştırma
Fermantasyon ve ilistilasyon
İzolasyon

Unu

kurutma, kavurma
ve öğütme

Yıkama ,

Hayvan yemi (atlar ve geviş getirenler)
İnsan yiyeceği ve hayvan yemi
(geviş getiren veya getirmeyen)
Şeker ve molazlar
Alkol ve mikrobiyal protein üretimi
Müshil için taninler (tannins)
Yiyecek maddesi. Kakao yerine. Diyet
ve ecza ürünlerinin hazırlanmasında

T
Endosperın

Eınbriyo
Kabuğu

Öğütme

CBG veya E-410. Katkı maddesi
(sabitleyici ve koyulaştırıcı). Diyet lifi.
Ev hayvanı yiyeceği. Eczacılıkta .
Kozmetikte.
insan ve hayvan beslenmesinde.
Deri ağartmak için tanin eldesi

Öğütme
İzolasyon

Kaynak: Batlle ( 1997).
Ürünün İşlenmesİ
Keçiboynuzu meyvaları, çekirdeklerio ayrılması ile sonuçlanan
ile mekanik olarak ezilirler. Tanelerinin işlenmesi ile elde

ayıncı kullanımı
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Şekil
1 'de gösterilmiştir. Başlangıçta kaba olarak
sonra, meyvanın parçaları aynı fabrikada yem ya da gıda
fabrikasında un haline getirilebilir. Yem fabrikası tohumu ayrılmış küspeyi
verilecek hayvana göre farklı boyda öğüterek yem haline getirir. Yiyecek
endüstrisi bu küspeyi kavurarak ve öğüterek "keçiboynuzu unu" olarak
satılan tın haline getirir.

edilen

ürünler

öğütülmesinden

Kabuklarının

çok sert olması nedeniyle çekirdeğin işlenmesi zordur.
Taneler endosperm ve embriyo zedelenmeden soyulur. Bunun için iki ana
işlem uygulanmaktadır (Puhan ve Wielinga, 1996): asitle (kabuğu karbonize
etmek için tohumlar sülfurik asitle muamele edilirler) veya kavurarak
(kabuklarını soymak için taneler döner fırında kavrulur) . Soyulma
işleminden sonra endosperm ve kotiledonların farklı kavrulma özelliği
sayesinde ayrılabilirler. Keçiboynuzu çekirdeğinin sakızı, öğütülmüş haldeki
endospermdir ve 'gem1 meal' denen kısmı da işlenen tohumun bir yan
ürünüdür (Batlle ve Tous, 1997).

Gelecekteki Durumu ne Olabilir?
Keçiboynuzuna olan ilgi, l980'lerin başından beri artan küspe ve
tohum fiyatları, ve talep nedeni ile artmıştır . Fakat bu eğilim son on yılda iki
defa ani bir şekilde değişmiştir: birincisi 1984-1985'te (0.25 USD/kg) ve
ikincisi de 1994-1995'te
(0.8 USD/kg) olmuştur. Fiyat yükselişi
keçiboynuzu sakızının, diğer doğal (guar ve tara) veya yapay hidrokolloid
türevlerine karşı rekabet etmesini zorlaştırınıştır. Her iki seferinde de
keçiboynuzu fıyatlarında düşüş olmuştur (Batlle ve Tous, 1997).

Çiftçiler

L

Tanelefo/o ı o~ndospenn kabukrı ~G

Meyva __,.

Ayıncılar

Ezilmiş

Çekirdekler

ı

Embriyo
öğünü

(%50 protein)

ve tohumsuz lif(% 90)
• Un

1
Şekil

--..cao Üreticileri

1. Keçiboynuzunun

işlenmesi

9

Embriyo _ j

Esas üretici ülkelerde keçiboynuzu sektörü oldukça iyi bir şekilde
organize olmuştur. Böylece yetiştiricilerin, ayırıcıların , endüstrinin, yiyecek
endüstrisinin ve AR-GE çalışmalarının farklı ama çları olmasına rağmen ,
hepsi de daha şeffaf bir sektörün kendilerine daha fayda lı olacağının
farkındadırlar. Keçiboynuzu üreten şirketlerin çoğunluğu , 1972' den beri
sekreteryası Zürich'te (İsviçre) ve merkezi Brüksel'de (Belçika) bulunan
rNEC adlı bir enstitü altında birleşmişlerdir.
rNEC, F AOIWHO ve Avrupa Birliği tarafından istenen gıda katkı
maddelerinin zararsız olduğuna dair toksikolajik araştırmaları yapmak üzere
kar amacı olmayan bir kuruluş olarak başlatılmıştır. Bu kuruluş , gıda ve
eczacılık için en iyi özellikleri ile keçiboynuzu sakızının uygulamaları ve
üretimi ile ilgili çalışınaları destekleyici rol oynayabilir. Buna ilave olarak
rNEC, keçiboynuzunu korumak ve ürün teknolojisi geliştirmek için
programlar oluşturabilir, gelişmekte olan bölgelerde yeni plantasyanları
teşvik edebilir, ve keçiboynuzu ekonomisini ve kullanımını geliştirecek
programlar başlatabilir .
Keçiboynuzu fabrikalarının önemli bir kısmı, Avrupa Birliği'nin
Akdeniz ülkelerinde bulwunaktadır (İspanya'da 5, Portekiz'de 2, ve
İtalya' da 1). Bu bölgenin gelecekte de örıde gelen üretici bölge olacağı
tahmin edilmektedir. Fakat, Fas gibi gelişmekte olan Afrika ülkelerinde yeni
kurulmuş endüstriler de vardır. Aynı zamanda Türkiye'de küçük bir
keçiboynuzu işleme fabrikası bulunmaktadır. Yiyecek ve hayvan yemi
sanayilerinin şu andaki yıllık 15.000 ton civarında olan keçiboynuzu sakızı
ihtiyacı mutlaka sağlanmalıdır. Aksi taktirde tüketim diğer sakız türlerine
kayabilir ve bu da pazarın kaybedilmesine yol açacaktır. Arz ve talep yıllık
olarak bir esneklik göstennesine rağmen (yaklaşık 3.000 ton) kaybedilen
herhangi bir pazann tekrar kazanılması zordur (Batlle ve Tous, l 997) .
Gerekli olan

A raştırma

ve

Geliştirme

Keçiboynuzu yıllardır AR-GE programları tarafindan ihmal
edilmektedir. Öyle ki Akdeniz' de varolan ırklar (cultivars) hakkındaki
bilgiler hala çok yetersizdir. Yüzyıllardır süren dikimi sonucunda farklı
agronomik karakteriere sahip birçok ırklar meydana gelmiştir. Ancak Fas ve
Türkiye gibi ülkelerde dokunulrnamış büyük doğal populasyonları
bulwunaktadır. Bu nedenle, doğadan seçilecek tipler ve kullanışlı ırkların
çoğunluğunu karakterize etmek ve karşılaştırmak için ortak bir projeye ve
tarama çalışmasına çok ihtiyaç vardır . Keçiboynuzunun Kabuklu Meyvalar
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Bölgelerarası

Araştırma

Ağına

dahil edilme olasılığı istenen işbirliği

oluşumunu kolaylaştırabilir .

Özetle, keçiboynuzu için gerekli araştırmalar şunlardır:
•

Tanıtıcı

•

Varolan koleksiyonlann karakterize edilmesi ve

•

Ümit verici yabani tipierin seleksiyonu (dişiler ve hermafroditler)

•

Çelikle üretimi için

•

Polenlenme

c

Ağaç yoğunluğu

e
(!)

Tohum

(descriptor) listesinin

kullanışlı çoğa ltına

çalışınalan

sakız

Ağaçlandırma

oluşturulması
değerlendirilmesi

yönteminin

geliştirilmesi

(böcekler ve rüzgar)

ve potansiyel üretimi

üretimi ve kalitesi
kapasitesi

Sonuçlar
Ana üreticiler olan Akdeniz ülkelerinin çoğunluğunda bulunan
keçiboynuzunun şu andaki durumunu değerlendirdikten sonra, AR-GE
çalışma larının yapılmasını gerektiren bazı noktalar olduğunu belirtmek
gerekir. Bunlar genetik kaynaklar, çiçeklenme biyolojisi, çoğaltılınası, bahçe
deseni, ürün verimi, sakız (CBG) kalitesi ve ağaçlandırma konularıdır. Bu ve
benzeri temel çalışmalann çoğunluğuna, birbiriyle bağlantılı AR-GE
projeleri ile yaklaşmak daha iyi olur. Aynı zamanda, keçiboynuzu AR-GE
projeleri ile ilgili bilgi alışverişinin ve aktivitelerin desteklenmesine ihtiyaç
vardır. Ortaya konan ARGE çalışmalannm bazılarına ayıncıların ve sakız
(CBG) üreten şirketlerin de destek olmaları arzu edilir. İnsan tüketimi için
uygun keçiboynuzu meyvalan ile ilgili hiç bir çalışma AR-GE ağına dahil
edilmemiştir (Batlle, 1997).
Keçiboynuzu ağaçlan meyva veya çekirdek üretmesi, badem gibi
iklim kabuklu meyva ağaçları ile birlikte düşük girdili Akdeniz
kurak alanlannda üretilmesi, bu türler ile ortak çevresel koşullan ve çiftçilik
uygulamalarını paylaşmaları, ağ içerisinde yer almalan düşüncesini
desteklemektedir. Son olarak, bu ağacın eksiklikleri ve ihtiyaçları
değerlendirildikten sonra Kabuklu Meyvalar Bölgelerarası Araştırma Ağına
(F AO-CIHEAM) dahil edilmesi tavsiye olunur. Keçiboynuzunun önündeki
kaynakların
bilinmesi
ve
zorluklardan
birisi,
varolan
genetik
değerlendirilmesidiL Bu ağacın kurulmuş olan Genetik Kaynaklar Alt
bazı ılıman

92

Grubtma dahil edilmesi bir ola sılıktır. Bu çözüm halihazırda dokuz alt grubu
bulunan Kabuklu Meyvalar Ağmın yönetimini kolaylaştırabilir.
Bu
düzenleme Ağın daha ekonomik çalışmasını sağlayabilir.
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ÖZ
Orman Fidanlığı 'nın kunılduğu 1966
fiziksel ve kimyasa l top rak özellikleri ile arazi
çalışmasının
yapıldığı
1996 yılında belirlenen aynı özelliklerini
karşılaştırarak , fidan yet i ştirmeye uygtın luk dunı mu açısından toprak
özelliklerinin değişim yönünü tespit etmektir.
Eş lendirilıni ş örneklemede t-testi sonuçla rı ,
yüzey topraklarının
tane büyüklük dağ ılımının değiş mediğini ; yarayı şlı fosfor, toplam azot ve
kireç içeriklerinin a rttığını ; pH değerlerinin dü ştüğünü ve organik madde
içeriklerinin azaldığını göstermişti r.
F idanlıkta
yetiştirilen
türleriı1
istekleri
a çısından ,
yüzey
topraklarının "kil+toz" ve kireç içerikleri ile pH değerl eri yüksek, organik
madde içerikleri ise düşüktür.
Fidanlıkta , topraklarının organik madde içeriğinin arttırılma sı ile,
diğer değişkenierin fıdan yetiştirmeye uygunluk dunımu olumlu yönde
etkilenecek, toprak tekstüründen ve kireç içeriklerinden kaynaklanan
olumsuzluklar azalacaktır.
Bu

araştırmanın amacı , Eğirdir

yılında belirlenmiş ba zı

ABSTRACT
This study has been carried out to detennine the variation directions
of some physical and chemical soil properties of Eğirdir Forest Nursery to
1996, the date of the field work from 1966, the date of foundation of the
nursery in terms of seedlings production approp riatenes situation.
According to t-tests for paired samples Which are done; lt has been
showed no change in the particle size distribution, increased available
phosphonıs , total nitragen and lime contents, but decreased pH and organic
matter content ofthe surface soi1 samples.
For the view po int of the requirements of the species in the nursery
breeded, It has been found "clay+silt", lime contents and pH of the surface
soils are high, the organic matter content is low.
It has been thought that If the organic matter is increased, the other
variables in the soils of the nursery may be effected positive directions and
the negatives of proceeded from the particle size distribution and lime
content decreased in terms of seedling production appropriatenes situation .

ı. GİRİŞ
Fidanlıklar, asıl olarak dikimle ağaçlandırma yapılacak alanlardaki
yetişme ortamı koşullarına uyum yeteneği yüksek olan fidanlan sürekli ve
ekonomik olarak üretmekten sorumlu kuruluşlardır(T ACENUR ve

EFEOGLU 1979, s. 2-3; GÜLÇUR I 962, s. 67) . Bu görevin başarılı bir
yerine getirilebilmesi için uygun fidan üretim tekniklerinin
kuJlamlmasJ kadar, fidanlık kunıluş yerinin ekolojik ve bi.lliassa toprak
özellikleri bakurundan fidan yetiştirmeye elverişli şaıtları taşıyor olması
gerekmektedir ( IRMAK 1970 s. 331; AKGÜL 1979, s. 29).
şekilde

Bu bağlamda bir fidanlığın kurulma kararı verilmeden önce, diğer
aranacak özelliklerin yanı sıra, toprak özelliklerinin de fıdan "yetiştim1e
koşullarına uygım olan tahammül sınırları içerisinde olması istenir
(YAHYAOGLU 1993, s.61). Böylece daha işe başlarken zaman, emek ve
kaynak israfının önüne geçilebilir ve kaynakların etkin bir biçimde
kullanılması sağlanabilir (GÜLÇUR I 959, s. 49).
Ancak, her zaman bir fıdanlığın kurulması ıçın gerekli görülen
özelliklerin tamamı bulunmayabilir. Buna rağmen diğer koşulların uygun
olması sebebi ile fidanlık kurulabilir. Zira, Eğridir Orman Fidanlığı
kurulmadan önce,
toprağının reaksiyonu ve mekanik tertibinin fıdan
yetiştirme açısından olumsuz şartları taşıdığı, fakat aranan diğer özelliklerin
var olduğu belirtilmiş ve bu sebepten fidanlığın kurulabileceği ifade
edilmiştir(ANONİM 1966, s.8-11) .
Bunım

yanısıra,
fıdanlık
kurulacak yerin toprağı fıdan
uygun olsa bile,
gelecekte yapılacak fidan üretim
çalışınaları sonucu toprak özelliklerindeki değişim verimliliği olumsuz
yönde etkileyebilir. Buna bağlı olarak fidanlarda fızyo-ınorfolojik
bozukluklar görülebilir(TACENUR 1987, s.29) . Mantar hastalıkları ve
kloroz gibi baş edilmesi zor sorunlarla karşılaşılabilir(ŞÖLEN 1969, s.l46) .
yetiştirilmesine

Bu sebeplerden dolayı, işletmenin fidan üretim kapasitesinin talep
edilenden daha düşük olacağı ve oluşan talep açığının kapatılması için
alınması gereken önlemlerin masrafları arttıracağı kesindir.
Ancak, fidanlığın toprak özeliklerinin zamana bağlı olarak değişim
yonu bilinirse, fidan yetiştirmeye uygunluk durumu açısından doğabilecek
sorun ya da sorunların önceden fark edilmesi sağlanabilir. Bu bilgi,
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zamanında a lınacak

önlemler ile, oluşacak talep açığının daha düşük olması
olarak fidan temini yönünden ağaçlandırma ça lışmalarındaki
aksamanın önlenmesi açısından önemlidir. Bw1unla beraber, geçen zaman
içerisinde toprak özelliklerindeki değişim olumlu yönde olabilir. Bu
durumda da, gereksiz masrafların önüne geçilebilir.
ve buna

bağlı

Verilen bu bilgilerin ışığı altında, araştırmanın amacı, Eğridir
Orman Fidanlığı 'nın kuru lduğu ilk yılda belirlenmi ş bazı fiziksel ve
kimyasal toprak özelliklerinin 1996 yılında belirlenen aynı özellikleri ile
karşılaştınlarak, fıdanlık topraklarının fidan yetiştİnneye uygunluk durumu
açısından
değişim yönünün tespit edilmesidir. Zira toprağın şu andaki
durumunu geçmiş yıllardaki durumuna göre kıyas lamak , yapılan
çalışmalann ya toprağın ıslah edilme yör.ünde
ilerlediğini ya da
yabaniaşma eği liminde olduğunu gösterecektir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1

Araştı rma A l anının Tanıtımı

Eğirdir Orman Fidanlığı I sparta -Eğirdir Yöresi, Eğirdir alt yöresi
içerisinde yer almaktadır (KANTARCI 1991 , s.73). 20 hekta rlık bir alan
üzerine kurulmuş olan fidan lıkta, fıdan üretimi yapılan kısım yaklaşık 13 ha
olup, çeşitli büyüklüklerde 9 adet kültür sahasından oluşmaktadır (ANONiM
1994, s.2).

2.1 .1.

C oğrafi

konum

Fidanlık, Eğirdir

ilçe merkezine 7 kın uzaklıktaki Bağlar mahallesi
mevkiinde, Eğirdir ve Kovada gölleri arasında uzanan 2-2,5 km
genişliğinde ve 20 km uzunluğw1da karakteristik bir vadinin (Boğazova)
Kuzey ucunda yer almaktadır (ANONiM 1966, s.l).
Kızı lçubuk

2.1.2. İklim Tipi
Eğirdir Orman Fidanlığı 'nın iklim tipini belirlemek için, uzun
hesaplar gerektirmesine rağmen oldukça tatminkar sonuçlar vermesi
sebebiyle (ÇEPEL 1995, s.50, ERİNÇ 1984, s.467) Thomthwaite yöntenli
tercih edi lmiştir . Çizelge 1'de verilen su bilançosu tablosunun 1. ve 5.
sütununa yazıl an çok yıllık ortalama aylık sıcaklık ve yağış değerleri
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Çizelge 1. Thornthwaite Yöntemine Göre Eğirdir Orman Fidanlığının Su Bilançosu
Table 1. Water Balance ofEğirdir Forest Nursery inAccordance witlı Thomtlıwaite
Bilanço

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Yıl lık

2.2

2.9

6.6

11.2

16.2

20.8

23.9

23.5

19.8

14.2

~u

.u

12.80

0.29

O.H

1.52

3.39

5.93

8.66

10.68

ıo...+ı

8.03

4.86

2.1 2

0.77

-ı. ı

5.8

22

41.2

61.3

88.9

95 .6

93.3

83.6

53 .9

27

9.3

3.53

4.87

22.66

45.32

74.79

109.34

ll9.5

109.16

86. 10

52.28

22. 95

7.72

658.22

139.56

102.5

80.44

71.85

45.97

29.75

12.32

8.00

16. 2

-l-7.1 5

73 .7

u .ı.7

763 .70

o

o

o

o

28.82

79.59

29.69

50.75

87. 35

138.10

138.10

138.10

109.28

29.69

o

o
o

()

138.10

o
o

()

50. 75

138.10

3.53

-+.87

22.66

45 .32

74.79

109.34

42.01

8.00

16.2

47. 15

22.95

7.72

4o.ı .5 ~

o

o

o

o

o

()

77.49

l0l.l6

69.9

5. 13

()

o

25 3.68

136.03

97.63

57.78

26.53

o

o

o

o

o

o

()

39.63

357.60
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Table 2. Results ofThe Analysis of Some Soil Properties in Eğirdir Forest Nursery in 1966
',-.ı zeıge

" : .ı ,oo

ı ııı ıno a rıyıe r. g ıraır

tınanz

Sonu çları(An onim

Deği şke nle r/Parse l

No
Kum(%)
Toz(%)
Kil(%)
CaC0:3(%)
Or_g, Madde(%)

PH
Toplam Azot(%)
Yar. Fosfor(%)

6

7

8

9

lO

ll

12

13

14

44.80
28.00
27.20

48.90
28.10
23 .00
14. 40
1.60

52.50
26.50
21.00
14.60

8.10

8.00
0 .08
3.40

46.80
28.70
24.50
13.60
2.40
7.90
0.12
8.62

57.10
23.90
19.00
14.60
.1.70
8.10
0.09
3.20

53. lO
25.50
21.40
14.30
1.60
8.20
0.08
3.40

52.60
26.50
20.90
15.10
1.90
8.00
0.09
3.40

47.85
27.50
24.65
13.1 5
1.90
8.00
0.10
10.03

53 .00
23.90
23.10
15.10
1.90
8.10
0.09
3.20

ı.ı . ıo

2.00
8.10
0.10
3.20

0.08
3. 20

ı .60

'

Ortalamal ar
50.74
23.5 1
25 .75
14.33
1,85
8.05
0.10
4.63

parsellerden alınmış toprakların bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları
Çizelge 2'de verilmiştir (ANONiM 1966, s.20).

2.2.1. Arazi çalışmalan
Toprak örnekleri 1996 yılının Mart ayında ( 1966 yılında alındığı mevsimde)
6,7,8,9,10,11,12,13,14 nolu parsellerden alınmıştır. Her bir parselden burgu
ile 30 cm derinlikte lO adet örnek a lınmış, karılmış ve naylon torbalara
nakledilmiştir (ANONiM 1986, s.60). Ayrıca 6 nolu parselde 120 cm
derinliğinde bir profil açılarak 0-30, 30-60, 60-90, 90-120 cm derinliğinde 4
adet örnek daha alınmıştır. Alınan toprak örnekleri hava kurusu haline
gelinceye kadar bekletilmiş ve 2 mm 'lik elekten geçirilerek analize
hazırlanmıştır .

2.2.2. Laboratuvar çalışmalan
Toprak örneklerinde tane büyüklük dağılımı Bouyoucos hidrometre
yöntemi (GÜLÇUR 1974, s.35); organik madde içeriği Walkley-Black ıslak
yakma yöntemi (ALUSON 1965, l372p .); toplam azot içeriği Serni-mikro
Kjeldalı yöntemi (KARA ÖZ 1989, s.79); toplam kireç içeriği kalsimetre
yöntemi (ALLISON 1965, 1389p. ) ; tarla kapasitesi ve devamlı solma
yüzdesi sırasıyla 1/3 atmosfer ve 15 atmosfer basınç altında Basınçlı tabla
yöntemi (ANONiM 1990, 85-97s. ), yararlanılabilir fosfor içeriği Olsen
yöntemi (OLSEN 1965, 1035p .) ile belirlenmiştir . Toprakların pH 'sını
ölçmek içinde l: l 'lik topraksu karışımında cam elektrotlu pH-metre
(PEECH, 1965, 920p. ) kullanılmıştır. Laboratuvar analiz sonuçları Çizelge
3 ve Çizel ge 4 'te verilmiştir.
Çizelge 3. Parsel6'ya Ait Toprak Analiz Sonuçlan (1996)
Tab le 3. Results of Soil Analysis in pareel 6(1996)
Değişkenler/Derinlik

Kademeleri( cm)
Kum(%)
Toz(%)
Kil(%)
Toplam kireç içeriği(%)
Toprak reaksiyonu (pH)
Organik madde içeriği (%)
Toplam azot içeriği(%)
Yarayışlı fosfor içeriği(%)
Tarla kapasitesi (%)
Solma noktası (%)
Faydalanılabilir su kapasitesi (%)

0-3 0
44, 1
30, 1
25,8
16,3
7,7
1,6
0,13
6,15
20,58
6,1 ı
14,47

105

30-60
48,2
26,8
25,0
18,4
7,8
I ,O
0, 10
4,05
20,36
6,03
14,33

60-90
48,9
27,7
23,4
18,8
7,8
0,9
0,09
4,05
19,40
5,86
13,54

90-120
49,5
26,3
24,2
19,0
7,9
0,9
0,09
3,40
19,30
6,40
12, 90

Çizelge 4: 1996 yılı itibariyle Eğridir Orman Fidanlığı Topraklarının Bazı Özelliklerinin Analiz Sonuçları
Table 4. Results of The Analysis of Soıne Soil Properties in Eğirdir Forest Nursery in 1996
Değişkenler/Parsel

No

Kum(%)
Toz(%)
Kil(%)
CaC03(%)
Org. Madde(%)
pH
Toplam Azot(%)
Yar. Fosfor(%)

6

7

8

9

10

ll

12

13

14

46.15
24.77
29.08
15.60
1. 50
7.8
0.11
8.23

49.25
32.20
18.55
15.80
1.35
7.8
0.11

50. 70
28.15
2 l.l 5
15.25
1.60
7.9
0.12
7. 04

44.05
33.45
22.60
15.75
1.45
7.8
0.12
13. 52

48.55
24.40
27.05
15.45
1.35
7.8
0.11
5.47

54.10
24.60
21.30
13.80
1.20
7.8
0.10
8.85

52. 05
24.30
23 .65
14.80
1.45
7. 8
0.12
5.87

42.25
35.15
22.60
15.35
1.45
7.8
0 ..11
5.98

50.70
30 .25
19.05
15.70
1.35
7.7
0.11
8.78

4.83

Ortalamalar
48.64
28,59
22.77
15.28
1.41
7.80
O. ll
7.62

2.2.3. İstatistiksel değerlendirme
F idanlığın

kurulduğu 1966 yılında
alınan toprak örnekleri

6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14 nolu
üzerinde yapılan bazı fiziksel ve
parsellerden
kimyasal analiz sonuçlarının , aynı parsellerin 1996 yılına
ait aynı
deği şkeleri ile karşı laştırılması istenmektedir. Bunların
karşılaştırılması
amacına en uygun olan istatistiksel yöntem ise, eşlendirilmiş örneklernde t
testidir. Zira, karşılaştırılacak örnekler birbirinin eşi deney materyali
üzerinden elde edilmiştir . (ERGÜN 1993, 171s., ERCAN, 1995, 49s.,
YILDIZ ve BİRCAN 1994, 147s.). İstatistiksel analiz, SPSS bilgisayar
paket programı kullanılarak yapılmıştır. Toprak örneklerinde tarla kapasitesi
ve solma noktası değerlerinden elde edilen faydalanılabilir su kapasitesi
değerleri ise, iklim tipi analizinde kullanılmak üzere belirlenmiştir.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Eğirdir Orman Fidan lığı 'nın bazı toprak özelliklerinde zaman
faktörüne bağlı olarak bir değişimin olup olmadığını belirlemek için yapılan
istatistiksel analiz sonuçları Çizelge 5 'te verilmiştir.
Çizelge 5. Eşlendirilmiş örneklernde t testi sonuçları
Table 5. Results oft-tests for paired samples
1966-1997 değişkenler arası
t değerleri Onemlilik düzeyleri
kum(%)
1,94
0,089
toz (%)
0,145
-1,62
(%)
kil
-0,02
0,981
organik madde(%)
0,001 **
5, 12
pH
0,000 ***
6,78
CaC03 (%)
-2,96
0,018 *
Yarayışlı fosfor(%)
-2,97
0,018 *
Toplam azot(%)
-4,90
0,001 **
*=0.05=p, **=O.Ol =p, ***=O.OOl =p
Çize1geden görüleceği üzere, 1966 yılından 1996 yılına kadar geçen
süre içerisinde 0-30 cm'lik derinlik kademesinde topraklann kum, toz ve kil
içeriklerinde önemli bir değişim söz konusu olmamıştır . Fakat, topraklann
1996 yılına ait organik madde ve pH değerlerinin fidanlığın kurulduğu 1966
yılı değerlerine göre azaldığı, buna karşılık toplam kireç, yararlanılabilir
fosfor ve toplam azot içeriklerinin arttığı belirlenmiştir.
Topraklann geçen zaman süresince incelemeye konu olan 0-30
cm'lik derinlik kademesindeki tekstüründe herhangi bir değişimin ancak
toprağa inorganik madde ilavesi -örneğin kum kültürü- veya derin sürüm
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ile mümkün olabileceği düşünülmektedir. Zira, toprak tekstürü,
altmda zamana bağlı olarak en az değişim gösteren toprak
özelliklerinden birisidir. Fidanlığın kurulduğu tarihten araştırmanın yapıldığı
tarihe kadar önemli miktarda inorganik madde girişi olmadığı, fakat toprakta
pulluk tabanı oluşumuna engel olmak için derin sürüm yapıldığı
bilinmektedir. Buna rağmen, toprak tekstüründe önemli bir değişimin
olmayışı ise, topraklann genç alüviyal karakterde olması sebebiyle, bariz
profil yapılarının ve dolayısıyla genetik horizonlarmm inkişaf etmemesiyle
ilişkili olabilir. Zira, Parsel 6'da açılan toprak profilinden alman topraklarm
laboratuvar analiz sonuçları incelenecek olursa, kum, toz ve kil içeriklerinin
profil boyunca önemli ve düzenli bir değişim göstermedİğİ ve bunun 1966
yılı değerleri ile uyum içerisinde olduğu görülebilir.
Toprak organik madde içeriğindeki azalması ise, toprağa verilen
organik madde miktarının topraktan kaybolan miktarından daha düşük
olmasının bir sonucudur. Bu durum, gerek organik maddenin bitkiler
tarafından almabilir formdaki bitki besin maddeleri şeklinde topraktan
sömürülmesine ve gerekse pulluk tabanı oluşumuna karşı derin sürüm
yapılması sebebiyle, organik maddece zengin üst toprak tabakasının ölü alt
toprak tabakasıyla karıştınlmasına atfedilmiştir. Ancak, 1996 yılı laboratuvar
analiz sonuçlanndan da görüldüğü üzere (Çizelge 3); 0-30 cm derinlik
kademesinde zaman içerisinde meydana gelen organik madde miktannın
azalışındaki sebebin, bitkiler tarafından topraktan alman miktarın derin
sürürole bitki beslenme zonundan kayba uğrayan miktardan daha fazla
doğal şartlar

olduğunu düşündürmektedir.

Topraklarm toplam kireç içeriğinin artışı ise, yapılan derin sürüm
ile ilgili olmalıdır. Zira, Çizelge 3 incelenecek olursa, topraklarm
toplam kireç içeriklerinin profilin üst kısmından alt kısmına doğru -1996 yılı
laboratuvar analiz sonuçlarmda profil boyunca söz konusu olan dağılımda
olduğu gibi- artış gösterdiği görülebilir. O halde, derin sürüm yapıldığında,
toprağın alt üst edilmesi sonucu, üst toprağın toplam kireç içeriğindeki
artışın açıklanmasında bu şekildeki bir yaklaşımın benimsenmiş olması
doğaldır. Bu bulgu, aynı zamanda gelecekte yapılacak derin sürüm
işlemlerinin topraklarm toplam kireç içeriklerini-profil boyunca dağılımın
homojen olmaması sebebiyle- bir miktar daha arttırabileceğini de
göstermektedir.
Topraklarm toplam kireç içeriklerindeki artışa rağmen,
pH
değerlerindeki düşüşün sebebi ise, asit karakterdeki gübrelerin kullanılmış
olmasma dayandırılmıştır. Organik madde içeriklerin geçen zaman süresince
azalış göstermesine rağmen yararlanılabilir fosfor ve toplam azot
içeriklerinde artış olması ilginçtir. Bu durumun fosfor ve azotça zengin
gübrelerin kullanılmasının bir sonucu olduğu düşünülmektedir. Ayrıca,
fidanlıkta uygulanan yeşil gübrelemenin organik madde içerisinde mevcut
işlemleri
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olan azota ait nispi değerin artması yönünde katkıda bu lunmuş ol abileceği
unutulmama lıdır.

4. SONUÇ VE ÖNERiLER
Eğirdi r Orman Fidan lığ ı 'nın kumlduğu yı lda ve 1996 yılında
belirlenen toprak özelliklerinin ortalama değerleri Çizelge 2 ve Çizelge 4 'te
verilmiştir.
Fidan lık toprakla rında, 1966 yı lından 1997 yı lına kadar geçen süre
içerisinde tekstürde önemli bir değişim olmamıştır . Fakat, toprakların kil+toz
içeriklerinin ortalaması %50'yi geçmektedir. Oysa ki, bu değerin %35'i
geçmemesi istenmektedir(GÜNSUR 1956, 45s.). Bu oranın, ibreli orman
ağacı fıdanların yetiştirileceği topraklarda ise, daha düşük olma sı
gerekmektedir(KASIMOGLU 1956, 58s.). Bu dunım, Eğirdir Om1an
Fidanlığı toprak etüt raporunda da bildirildiği üzere, toprakların mekanik
terkibinin fıdan yetiştirmeye uygun sınırlar içerisinde olmadığı anlamına
gelmektedir (ANONiM 1966, s.8).
1966 yılında fıdanlık toprağının ortalama organik madde içeriği
%1,85 iken 1996 yılında
%1,41 'e düşmüştür. Fidanlık topraklarının
organik madde içeriğinin yeterli kabul edilebilmesi için en az %2 olması
gerektiği düşünülürse (GÜLÇUR 1959, 52s.), bu değerlerin araştırma
topraklarında elverişli sınırlarm altında olması ve zamana bağlı olarak azalış
göstermesi arzu edilen bir durum değildir .
Toprakların ortalama kalsiyıın1 karbonat içeriği ise, 1966 yılında
%14.33 iken 1996 yılmdan %15.28'e yükselmiştir. Topraklar her iki
dönemde de fazla kireçlidir. Zira kalsiyum karbonat oranlan %10 'dan
yüksektir(GÜNSUR 1956, s.48). Bu dunım fıdan yetiştirme açısından sorun
istatistiksel analiz sonuçları ve profil
olarak görülmektedir. Ayrıca ,
boyunca dağılın1larından da anlaşılacağı üzere, gelecekte yapılacak derin
sürüm işlemleri zaten yüksek olan toplam kireç değerlerinin daha da
artmasına ve fıdanlık topraklarının durumunun daha da kötüleşmes ine sebep
olabilir.
Toprakların pH
değerleri ortalama
8.05'ten 7.80 değerine
düşmüştür . Fakat, fıdanlık topraklannda pH değerlerinin 5-6 arasmda olması
istenmektedir. Zira bir çok ağaç türü için optimal toprak asitliği bu değerler
arasıdır (GÜLÇUR, 1959, 50s. ; FEUCHT and BUTLER 1988,
17p . ) . Toprakların pH değerinin zamanla düşüşü istatistiksel bakımdan
önemli olsa da bu düşüş oldukça az olup, 1996 yılı değerleri itibariyle, fıdan
yetiştim1eye uygun olan s ınır değerlerinin oldukça üzerinde seyretmektedir.
Topraklann toplam azot içerikleri% 0.10 dan %0.11'e, yarayışlı
fosfor içerikleri ise, % 4,63'ten % 7,62'ye yükselmiştir. Topraklann fıdan
yetiştirmeye uygunluk durumu açısından, azot içerikleri yeterli, yarayışlı
fosfor içerikleri zengindir(GÜLÇUR 1959, 52s., ŞÖLEN 1969, 13s.). Ve bu
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değişkenin zamana bağlı artışı fidan yetıştırmeye uygunluk
durumu açısından olumlu bir gelişme olarak nitelendirilebilir.
Eğirdir Orman Fidanlığı topraklarının organik madde içeriklerinin
arzu edilenden düşük olması , toprakların ağır bünyeli olması sebebiyle daha
da önem kazanmaktadır. Zira, balçıktı ve killi toprakların organik madde
içeıiğinin yeterli seviyeleri için kabul sınırlarının kumlu topraklarınkinden
daha da yüksek olması gerekmektedir. Toprak tekstürünün hafifletilmesi için
kum
veya son yıllarda zirai amaçlar için kullanılan poınza kültürü
önerilebilir. Fakat maliyetlerinin çok yüksek olduğu düşünülürse en uygun
çözüm toprakların organik madde içeriklerinin arttırılması olacaktır.
Fidanlığın kurulduğu 1966 yılından 1996 yılına kadar geçen süre içerisinde
0-30 cm derinlik kademesindeki organik madde muhtevasının %0,44 'lük
azalışı hektarda yaklaşık -mutlak kuruya eşdeğer- 20 tona tekabül
etmektedir. Bunun yaş ağırlık üzerinden değeri ise, hektarda ortalama 60
tondur. O halde fidanlık topraklarından her yı l hektarda yaş olarak ortalama
2 ton organik maddenin kaybı söz konusu olmaktadır. Başka bir ifade ile,
rutin uygulamaların devamlılığı şartıyla ilaveten hektara iki ton yaş organik
maddenin verilmesi durtununda gelecekte toprakların bu değişkenine ait
değerlerde önemli bir değişme olmayacaktır. Her yıl bu değerden daha fazla
organik maddenin toprağa verilmesi ise, zaman la toprakların organik madde
içeriklerinin artmasını sağla yacaktır. Toprağın organik madde içeriğinin
arttırılması için ; yeşil gübreye ilaveten humus, ahır gübresi ve kompost
kullanılmalıdır. Böylece fidanlık toprakları yapay yükselmelerden uzak
tutularak, kısmen doğal koşullar içerisinde verimliliği sağlanabilecektir.
Ayrıca, toprakların organik madde içeriğinin bu şekilde arttırılması halinde
yapay
gübre
gereksinimine
de
ihtiyaç
herhangi
bir
kalmayacaktır(TACENUR ve EFEOGLU 1979, s.128)
Toprakların organik madde içeriğinin arttırılması aynı zamanda
vejetasyon süresinin uzaması , toprağm strüktüreJ stabilitesiııin , havalanma
ve su tutma kapasitelerinin artması, azot ve fosfor ile diğer bitki besin
maddeleri bakırnından daha da zenginleşmesi ve mekanik terkibinden
kaynaklanan
olumsuzlukların
zamanla
azalması
aniamma
gelmektedir(IRMAK 1961 , s.3; GÜLÇUR 1962 s.42). Organik maddenin
ayrışması sonucu ortaya çıkan fulvik ve hümik asitler de, toprakların
kalsiyum karbonat içerikleri ile pH değerleri arasında var olan korelasyonu
zayıflatacak ve bu durumda da topraklarm kireç içeriklerinden kaynaklanan
olumsuzluklar pH' sının düşmesiyle azalacaktır.

iki toprak

Özet olarak, toprakta organik madde içeriğiı1in kalıcı olarak
için, yüzey topraklarına bu değişkenin mevcut iklim ve
toprak koşullarında kaybolandan daha fazlasını ilave etmek gerekmektedir.
Eğirdir Orman Fidanlığı topraklarında, organik madde içeriğinin kaybolan
arttırılabilmesi

miktannı karşılamak ve arttınnak için bunun yılda artı olarak hektara yaş iki
ton ve daha fazla ilave edilmesi mekanik terkipten ve kalsiyum karbonattan
kaynaklanan olumsuz etkilerin azalmasının ve ölçülen diğer değişkenierin
zamanla fidan yetiştirmeye uygun şartlara doğru olumlu yönde değişmesinin
sağlanması açısından önemlidir.
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ÖZ
Günümüzde tüm bilim disiplinleri, çalışmalarını , amaçlarına uygun
a ltlık üzerinde, en ince detay ve en hızlı bir şekilde sürdürmek
sonuçlandırmak isterler. Bu altlıklarda objelerin duyarlı ve ekonomik
biçimde konumlarının belirlenmesi öncelikle arzu edilen özelliklerdendir.
GPS ' in genel hedefi, yeryüzündeki mevcut bilgilerin,
gerçek zamanda belirlenebilmesidir.

bir
ve
bir

konumlarının

GPS, en az dört ( 4 ) uydu ile zamana bağlı, üç boyutlu reel konum
verilerini zaman boyutu içinde elde eden, birbirinden farklı yörüngeler
üzerinde bulunan 24 adet uydu ve bunlarla senkronize çalışan yer kontrol
ünitelerinden oluşan elektronik bir sistemdir.

ABSTRACT

In this article, GPS ( Global Positioning System ) was explained which
is nowadays being broadly the geographicall of the data applied in
information Systems.
In this concept, the working principles method of position
determinations and the subjects of different usage were also given .
GPS is capable to find the coordinates of any places rapidly and
economically with an accurate ofmilimeter.
There fore, it can be used in different fields such as forestry, navigation,
military, civil works, tourism and ete.
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ı. GİRİŞ
Dünya nüfusunun hızla aıtması, bilgiye olan ihtiyacı da artınnıştır .
2000'li yılların eşiğinde, hızla devam eden teknolojik gelişmeler, yeni
sistemlerin kurulmasını sağlamış ve ihtiyaç duyduğumuz her türlü bilgiyi
konuma dayalı olarak bizlere sunmuştur. Bilgisayarların işlemeilerindeki
hızın artması ve ucuzlaması, herkesin evinde veya işyerinde kullanılabilir
hale gelmesini sağlamıştır. Böylelikle konuma dayalı olarak elde edilmiş
olan bilgiler, kişisel olarak kullanılmaya başlanmıştır .
Başlangıçta insanlar, tasarrufları altındaki arazi parçalarını, çıplak
gözle veya ilkel ölçü aletleri ile ölçüyordu. Metrik sisteme geçilmesi ile
birlikte, teodolit ve nivo gibi aletler kullanılmaya başlanmıştır. Halen yersel
ölçme çalışmalarında Elektronik Sayısal Teodolit ve Laser Nivo' lar
kullanılmaktadır.

Ülkeler arasındaki işbirliği kurulamadığından, dünyayı kapsayan bir
nirengi ağı bugüne kadar oluştunılamamıştır. Nirengi ağını kuran ülkelerdeki
arazi noktalarının ulusal nirengi ağı içindeki yerleri bilinmekte, fakat
dünyadaki yerleri bilinrnemekte idi.
Bütün

dünyayı

kapsayacak nirengi

ağının

kunılması,

jeodezi
uzmanlarının uzun zamandır gerçekleştirmeye çalıştıkları çok önemli bir
amaçtır. Son yıllarda kullanılmaya başlanan "Uydu Aracılığı ile Jeodezi"
yöntemi, bu amaca kısa sürede ulaşılmasını sağlayacaktır.
İnsanlar eskiden çıplak gözle, Güneş, Ay ve yıldızlara göre kendi
konumlarını
yıldızların

belirlemeye çalışıyorlardı. Daha sonraları bu gezegenlerin ve
yerlerini uzaya gönderilen uydular almıştır (Şekil 1.1 .)

uyduların
gönderdikleri
sinyallerin
Günümüzde,
bu
değerlendirilmesi ve uydunun zamana göre bilinen koordinatları yardımı ile,
noktasının
koordinatı
tespit
yeryüzündeki
herhangi
bir
arazi
edilebilmektedir (BALCI 1998, s.54-55) .

2. GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM )
Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından ilk
bu sisteme "Küresel Konumlama Sistemi" adı
verilmektedir. Bu sistem, uyduların hazırlanması, uzaya gönderilmesi,
kontrol ünitelerinin işletilmesi, uydu sinyallerinin alıcılar tarafından
değerlendirilmesi, elde edilen bilgilerin bilgisayara aktarılması ve birbirleri
ile ilişkilendirilmeleri, ayrıca tüm bunlar için gerekli teknik kadro ve
olanakların bütünüdür.
1974

çalışmalarına

yılında

başlanan

Yeryüzünden gönderilen yoğun lazer ışığının, optik yansıtıcılar
uydulardan yansıması neticesi, arada geçen zamanın oldukça duyarlı
saptanması özelliğine dayanan sisteme, SLR (Satellite Laser Ranging) adı

taşıyan

verilir. Bu sistemin en gelişmiş şekli NAVST AR GPS (Navigation Satellite
Timing and Ranging Global Positioning System)' dir (BALCI1998 , s.55).

Şekil ı . ı .

GPS Uydusu

uydulara dayalı, herhangi bir konumda, her türlü atmosfer
ortak bir koordinat sisteminde, konum belirlemeye yarayan bir
sistemdir. Uydulann gönderdikleri sinyaller yardımı ile uydu yörüngeleri
tanırnlanabilmekte ve uydunun zamana göre bilinen koordinatlan yardımı ile
de konumu bilinmeyen arazi parçalarının koordinatlan belirlenebilmektedir
(BALCI 1998, s.5 5) .
GPS,

koşullarında,

2.1. GPS' in Bölümleri

Uzay Bölümü
(Space Section)

Kontrol Bölümü
(Control Section;
Şekil

Alıcı Bölümü
(Receiver Section)

2. 1. GPS ' in Bölümleri
GPS üç ana bölümden meydana gelir

(Şekil

2.1.) :

GPS üç ana bölümden meydana gelir (Şekil 2.1.) :
• Uzay Bölümü
• Kontrol Bölümü
• Alıcılar Bölümü
2. I . 1. Uzay Bölümü
GPS uydularının yapı larını , yorunge bilgilerini, dünyaya göre
konumlarını, kullanım sürelerini, kısacası sistemin uzayda bulunan
bölümünün donanım ve özelliklerini belirleyen ünitesidir.
Uzay bölümü 24 uydudan meydana gelir. İPEK (1997, s.3)'e göre,
I 978 yı lında ilki uzaya gönderilen GPS uydulan, 1993 yılında tam kapasite
olarak hizmete girmiştir. Uyduların yaklaşık olarak daire şeklindeki
yörüngelerinin yerden yüksekliği 20200 km.dir ve 24 saatte iki tam devir
yaparlar. Uydu ların kullanım süreleri beş yıldır. Bu nedenle işlevini yitiren
uyduların
yerine yenileri sisteme eklenmektedir. Uydu lar, ekvator
düzleminde 60° aralıklarla ve bu düzlemle 55°' lik açılar yapan, altı yörünge
üzerine oturtulmuştur. Her yörüngede dört GPS uydusu hareket etmektedir.

Yörünge Numaralan
(Orbit Numbers)

Uydu Numaralan
(Satellite Numbers)

ı

2

3

4

5

6

ll

21

31

41

51

61

12

22

32

42

52

62

13

23

33

43

53

63

14

24

34

44

54

64

Uydu numara larının ilk rakamı yörünge numarasını, ikinci rakamı
ise o yörüngedeki kaçıncı uydu olduğunu gösterir. Uyduların uçuş hızları,
dünyanın dönüş hızı da göz önünde bulundunılarak, 24 saatte bir yeryüzünde
ayn ı noktaya gelecek şekilde düzenlenmiştir (Şekil 2.2.).
GPS uyduları
kalabilirler. Böylelikle
uydunun aynı anda
koşullarında, gece ve
edilmektedir.

bir noktanın ufuk hattı üzerinde 5 saat süre ile
yeryüzündeki herhangi bir noktadan, en az dört
görülebilmesi sağ lanmakta ve her türlü hava
gündüz, her zaman konum belirleme olanağı elde
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Şekil

2. 2. GPS Yörüngeleri

GPS uydu lan, L 1 adı verilen, dalga boyu 19 cm, frekans ı 1575.42
Mhz olan ve Lı adı verilen, dalga boyu 24 cm, frekansı 1227.60 Mhz olan
iki çeşit sinyal yayınlar. Bir saniyedeki dalga adedine frekans denilir. Işığın
bir saniyedeki hızı 300 000 km.dir. Bu uzunluk dalga boylarına bölününce,
bir saniyede oluşan dalga adedi yani frekans bulunmuş olur. Bir Mhz
(Megahertz) l 000 000 dalgaya eşdeğerdir. 1227.60 Mhz frekansı uydu
sinyallerinin iyonosfer ve troposferdeki hareketlerini düzenlemek amacı ile
gönderilir. Birlikte kullanılan bu iki frekans , zamanı çok hassas olarak
bildiren zaman sinyallerine dönüştürülmekte ve düzene sokulmaktadır
(TOKMANOÖLU 1986, S . 3).
GPS uydularının önemli bir özelliği de, çok hassas zaman ölçmesi
yapacak donamma sahip olmasıdır. Bu nedenle, bunların yüksek duyarlı
osilatörleri vardır. Bu osilatörler 10.23 Mhz. lik bir frekans üretirler.
2.1.2. K ontrol Bölümü
Kontrol bölümü,

dünya üzerinde belirli bir sistem dahilinde
sahip, koordinatları bilinen 5 sabit izleme
istasyonundan meydana gelmektedir. Bu istasyonların görevi, GPS
uydularının işlevlerini, yörüngelerini ve sistemin genel yapısını sür_ekli
izlemek, veri toplamak, değerlendirmek, analiz etmek ve sistemi
güncelleştirmektir. Bu istasyonlarda elde edilen bilgiler U. S. Colorado' da
bulunan Merkezi İzleme İstasyonu'na gelir. Veriler burada işlenirve gerekli
düzeltmeler yapılır. Düzeltilmiş yörünge ve saat bilgileri, önce üç yayın
istasyonuna, buradan da uydulara gönderilir (Şekil 2.3 .) .
dağıtılmış, duyarlı donanımlara
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Uydular, sahip olduklan donanımla, 10.23 Mhz. temel frekansının
154 ve 120 tam katı olan, takriben 19 cm ve 24 cm.lik dalga boyundaki
sinyalleri üzerine, kodlar yardımı ile yer istasyonlarından gönderilen yeni
yörünge ve düzeltilmiş saat bilgilerini modül e ederler. Böylece C/ A-Code (
Coarse 1 Acquisition Code ), P-Code ( Precision Code ) ve navigasyon
mesajları olmak üzere, 3 ayrı tipte bilgi bulunduran tek bir GPS sinyalİ
üretilerek yayınlanır. Gerekirse, uydular izleme istasyonlarından gelen
bilgilere göre yörüngelerinde düzeltmeler yaparlar.
Yukarıda görüldüğü
a -Yaklaşık

gibi iki adet kodlama yöntemi

vardır.

Yöntem (CIA-Code)

b- Duyarlı Yöntem ( P-Code)

1227.60 Mhz
P-Code
10.23 MHz
P-Code
10.23 MHz
Şeki12.

3. GPS Frekans Sistemi (BALO, 1998)

Yaklaşık

yöntem, basit bir metot olup herkesin kullanımına açıktır.
ile çalışmakta, genelde sivil amaçlı olarak
kullanılmaktadır. Bu frekansta, bir saniyede 1 000 000 dalga meydana
· geldiğinden, bir dalganın oluşması için geçen zaman saniyenin milyonda
biridir.
1.023

Mhz

frekansı

Duyarlı

yöntem ise, askeri amaçlı çalışmalar için kullanılmakta olup,
10.23 Mhz frekansı ile çalışmaktadır. Bu yöntemin kullanılış süresi 267 gün
olarak kısıtlanımştır. Çalışmala ra devam edebilmek için, yeniden süre
a lınması zorunludur.
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GPS temel frekansı olan 10.23 Mhz. uyduların bünyesinde bulunan
yüksek duyarlı osilatörlerin sayesinde güçlendirilir. Bu kodlara ek olarak
uydular, ll 50 saniye aralıkla, özel sinyaller de gönderirler. Bu sinyaller ile
uyduntın kontrolü sağlanmakta ve durum saptamasını sağlayan parametreler
elde edilmektedir.
2.1.2.

Alıcılar

Bölümü

Sistemin üçüncü bölümünü a lıcıla r oluşturur. GPS kullanıcılarına
hizmet veren, bir GPS a lıcısı ve anteninden oluşan ve a lıcının bulunduğu
yerin konumunu belirleyen bölümdür. GPS alıcısı , SLR sistemi gibi uyduya
sinyal göndermez. Sadece uydu sinyallerini alan pasif bir sistemdir. Geodezi
alanında genellikle kodlu GPS a lıcıları kullanılır . Bunlar gerek navigasyon
ve gerekse topoğrafık amaçlarla işlev görürler. Bu GPS alıcıları, hem
sinyalleri almakta hem de sinyalleri kodlara dönüştürerek saptamaktadır.
Böylece, uydunun gönderdiği sinyal, yazılı olarak elde edilmektedir. Gelen
sinyaller sese dönüştürülebildiği gibi birkaç katına yükseltilerek daha güçlü
kılınmaktadır. GPS alıcı ları ile bu kodlar kullanılarak çeşitli ölçümler
yapı lmaktadır. GPS a lıcılarının son versiyonlarında C/ A kodu çeşitli
amaçlarla kullanılabilmekte, ancak P kodunun kullanma alanı kadar yararlı
olarnamaktadır (Şekil 2.4.).

Şekil

Kullanım

2. 4. GPS

Alıc ısı

amaç larına göre çok çeşitli boyutlarda ve fonksiyon
imal edilmişlerdir. GPS cihazı uydular aracılığıyla çalışan basit
bir bilgisayardır. Cihaziarın bireysel kullanım amaçlan olduğu gibi, çok
komplike
seyrüsefer
amaçlılarından
uzay
sistemlerine
kadar
uygulanabilenleri de mevcuttur. Bu cihazlar ile şu işlemler yapılabilir;

sahalarında

a-Seçilen bir koordinat türünde (Coğrafi, UTM ve Askeri Grid)
bulunulan yerin üç boyutlu konumu ile o andaki zaman (Yıl , ay, gün, saat,
dakika, saniye) öğrenilebilir. Yani "Geriden Kestim1e" yap ıla bilir.
semt

b-Bulunulan yerle koordinatı bilinmeyen herhangi bir yer arasındaki
ve uzaklık ölçülerek cihaza girilmek suretiyle, yeni yerin

açısı

koordinatı öğrenilebilir.
c-Koordinatları

daha önceden cihaza girilmi ş olması koşuluyla,
herhangi bir noktadan diğerine veya bulunulan yerden diğer bir
noktaya olan semt açısı veya uzaklık ölçülebilir. Böylelikle poligon yapma
olanağı sağlanmış olur.

hafızadaki

d-Poligonlarda;

1. Bulunulan yerden, gidilecek yere olan semt
kalan uzaklık ölçülebilir

açısı , uzaklık

ve

2. İlerleme hızı ölçülebilir.
varış hızı

3. Tahmini

hesaplanabilir.

4. Varılacak olan noktaya olan rakımfarkı ve eğim ölçülebilir.
5. İledenmesi gereken rotadan kaç derece sapıldığı ölçülebilir.
6.

Aranılan

e-GPS

alıcısı

noktaya gelinip

gelinınediği

saptanabilir.

ile ayrıca;

1. 60, 100, 200, 25 0, 500 ve 750 kadar noktaya ait konum
bilgileri hafızaya depolanabilir.
2. Uydularla ilgili bir takım bilgiler öğrenilebilir .
3.

Güneş

ve

ayın doğuş

ve

batı ş

saatleri,

açıları

ve gece

aydınlık

durumları öğren ilebilir .

olduğu

4. Kaybolma anında bulunulan yere en yakın noktaların hangileri
ve nasıl gidilmesi gerektiği tespit edilebilir.

Genel olarak tüm GPS

cihazlarında;

1. Dosya;
GPS dosyasıdır.

Bu dosyada o anda cihazın bulunduğu yer
koordinatları, bultınulan yerin rakımı ve iletişim sağlanan uydu miktarı
görülür.
Genelde tüm el cihaziarı en az üç uydu ile iletişim sağladığı takdirde
bilgiler verebilmektedir. Uydu miktarı arttıkça verilerin doğruluğu da
artmaktadır. Bazı cihazlar uydu sayısından başka iletişim kurulan uydulara

doğru

ait bilgileri de verebilmektedirler.
2. Dosya;
dosyasıdır.

"Navigations"

Bu dosyada rota bilgileri verilmekte,
olan noktalara ait u zaklık, semt açıs ı ve rak ı m
farkı bilgileri de bu lunmakta dır. Dosyada tamamlanmış rota bilgileri ile
ortalama h ız bilgileri de bulunmaktadı r.
i stendiğinde ayrıca ul aş ıla cak

3. Dosya;
"Memory" dosyasıdır. Bu dosya koordinat, uzaklık ve i s iınierin
girilmesi ve saklanmas ı için kullanılmaktadır.
4. Dosya;
"Time" dosyasıdır. Bu dosya yerel, genel ve diğer bir bölgeye ait
zaman bilgilerini içerir. Bazı modellerde sabit zaman ayarı bulwmr.
5. Dosya;
"More" dosya sıdı r. İlave fonksiyonl arı kap sa r.
6. Dosya;
"Setup" dosyasıdı r. Kullanım tercihlerini kapsar. Bunlar bir çok
cihazda dil , açı birimleri (Milyem, derece, grad), koordinat bilgileri (UTM ,
UMS, MG RS, BGS vb.), harita bilgileri vb. pek çok fonksiyonu
kapsayabilir.
A lıcı kom utları

ve genel bakımı ;

Tüm cihaziarın açma ve kapatma ile ilgili özel güvenlik sistemleri,
ekran aydınlatma düzenleri, ekran koyuluk ayarları ve diğer kull anım
özellikleri farklıdır. B tınunla bi rlikte, -işareti dosyalara ait komutlar için ;
Q

dosya içlerinde alt ve üst

o belleğe

" dosya

alma

işlemleri

geçişler

için

için

deği ştimıe işlemleri

için,

Aygıtlar,

kullanılmaktadır.

iyi korwımah, kullanılmadıkları zaman özel kıhi1a rı içinde ·
Ekranlar yumuşak ve hafif bir bezle silinmeli, ba z ı modeller
suya karşı konummş olmakla birlikte yine de ısiatmaktan kaçınılma lıdır . Toz
ve kwndan konınmalıdır . Kullanılmadıkları zaman pilleri ç ıka rtılma lı ,
alkalin veya lityum piller kullanılmalıdır. Akma olasılığı nedeniyle nonn al
pil kullanılmaktan kaçınılmalıdır. Pil değiştirilirken aygıt kapa lı olma lı ve
pillerin kullanım süresi tam dolmadan değişiklik yapılmalıdı r. Ba zı
modellerin hızlı ve ekonomik modu vardır. Acil durumlar hariç aygıt da ima
ekonomik mod ile kullanılmalıdır.

koıunmalıdır.
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Günümüzde gelişerek, yenilenerek ve boyutlan daha da küçültülerek
pek çok fırma tarafından üretilmektedirler. Her markanın birbirinden üstün
yönleri olduğu gibi, sakıncalı yönleri de bulunmaktadır. Basit kuru pillerle,
araç aküleriyle ve şebeke akınu ile çalışabilirler. Ancak şebeke akımı için
adaptör kullanlilli gerekebilir.
GPS alıcıianna bir örnek WM 1O1 aygıtıdır. Wild firmasınca
bu aygıt -25
ile +50°Cler arasında çalışabilmekte ve alıcı
anteni herhangi bir teodolit üç ayağı üzerine monte edilebilmektedir. Kendi
aküsü ile dört saat süreli devamlı çalışabilmekte veya bir araç aküsüne de
bağlana bilmektedir. WM 1O1 alıcısı dört kanal üzerinden L ı dalgalarını
almakta, oldukça duyarlı
neticeler vermektedir. Cl A kod sisteminden
yararlanarak, geodezik ölçümler yapabilen WM 1O1 a lı cısı, kullanım
açısından basit bir alettir ve kontrolü kolaylıkla yapılır. Bu GPS alıcısın ı
kullanabilmek için özel bir eğitime veya uzmanlığa gerek yoktur
(TOKMANOGLU 1986, s. 10).
geliştirilen

oc

2.2. GPS' in Çahşma Prensipleri
GPS, en az dört uydu ile, üç boyutlu mutlak konum verilerini,
zaman boyutu içerisinde elde edebilmek için, gerçek anlamda navigasyon
amaçlı tasarlannuş bir sistemdir. Yeryüzündeki herhangi bir noktanın
konumu GPS kullanılarak, WGS-84 ( World Geodetic System-84 )
elipsaidine bağlı olarak elde edilmektedir (ÇELİK ve ŞEKER 1996, s. 302).
(199l)'nin bildirdiğine göre, GPS ile navigasyon
Amerikan Savunma Dairesi (DoD: Department of
Defence) tarafindan, iki farklı konum belirleme hizmeti sunulmaktadır.
Bunlar, Duyarlı Konum Belirleme Servisi (PPS: Precise Positioning Service)
ve Standart Konum Belirleme Servisi (SPS: Standart Positioning Service)'
dir. PPS, yüksek doğruluklu konum, hız ve zaman belirleme sistemi olup,
yalnızca yetkili kullanıcılara (Örneğin ; Askeri kullanıcılara) açıktır. SPS ise,
PPS' ye göre daha düşük doğruluklu konum ve zaman belirleme servisi olup,
herkesin kullanımına açıktır (KAHVE Cİ 1997, s. 29).
ANP _2

uygulamalarında,

Yer İzleme istasyonlarından önceden tahmin edilerek uydulara
gönderilen ve uydu sinyalleri ile yayınlanan bilgiler, Yayın Efemerisi
(Broadcast Ep h emerise) olarak isimlendirilir. Yayın efemerisindeki uydu
konum bilgilerinin doğruluğu sınırlıdır. Daha hassas ölçmelerde Kesin
Efemeris (Precise Ephemerise) bilgileri kullanılır. Precise Ephemerise,
yeryüzüne dağılmış çok sayıda istasyondan elde edilen uydu verilerinin
değerlendirilmesi ile elde edilmiş, oldukça duyarlı sonuçlardır.
GPS ile konumlamada doğruluğu etkileyen faktörler genel olarak,
uydu-alıcı saati hataları, atmosferik etkiler (iyonosfer ve troposfer etkisi),
sinyal yansıma etkisi ve seçimli doğruluk erişimi (Selective Availability)
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nedeni ile uydu yonınge bilgilerindeki hatalardır. ABD' ne ait yer izleme
istasyonlarında
bu bilgi ler kas ıtlı olarak, güvenlik nedeni ile
değiştiri leb ilmektedir.

GPS ile nokta konumlama çal ışması yaparken temel prensip, önce
uydu sinyallerinin alıcı ya ulaşma zamanı ile sinyalin hızı çarpılarak uydua lıcı uzaklığı bulunur. Uydunun o andaki konumu, efemeris bilgilerinden
bellidir. Aynı anda dört ayrı uydudan alınan sinyallerle ve döıt uydunun
bilinen konumları ile, uzayda geriden kestirme problemi çözü lerek, istenilen
noktanın koordinatlan bulunur. Uydu ve alıcı arasındaki uzaklığın kodlanmış
uydu sinyalleri ile bu lunmas ı , S uydusundan a anında gönderilen sinyalin P
a lıcısında b zamanında alınmas ı ve arada geçen süre ile sinyalin yayılma
hızının çarp ı lması esas ına dayanır.

Bu çalışma, noktanın mutlak koordinatlarının bulunması için uygun
olmakla birlikte, kadastral amaçlar için gereksinim duyulan daha çok
duyarlılık, rölatif konumlama ile ve faz farklannın ölçümü biçiminde
uygu lanır .
Burada prensip, aynı uydu sinyalinin yerdeki alıcıl arda
kaydedilmesi ve alıcılarda üretilen, ayn ı referans sinyalleri ile
karş ılaştırılarak faz farklarının ölçülmesidir. Farklı tipte faz kombinasyonları
yap ılabilir. Bunlar tek farklılık (Single Difference) yöntemi ve çifte farklılık
(Double Difference) yöntemi olarak uygulanır . Tek farklılık yönteminde, bir
uydudan iki ayrı alıcının ayn ı anda sinyal alması söz konusudur. Çifte
farklı lık yönteminde ise, iki alıcının aynı anda iki ayrı uydudan sinyal a l ması
söz konusu olup , saat hatalarının giderilmesine olanak verir (Şekil 2.5., 2.6.)
(BALCI 1998, s.6 1).

Şekil

2. 5. Tek

Farklılık

Yöntemi

Yukarıda açıklandığı

Şekil

2. 6. Çifte

Farklılık

Yöntemi

gibi, GPS ile ölçme yönteminde genel kural,

uydular ile yerdeki alıcılar arasındaki u zaklığın saptanmasıclır. Bu ölçmenin
en az üç uydu ile yapılması geometrik kurallardan faydalanma aç ı sından
zorunludur. Uydulardan eşit uzaklıktaki noktaların geometrik şekli bir
küredir. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi üç uydunun her biri bir küre
merkezi olarak kabul edilmiş ve böylece üç küre oluşmuştur . Bu üç kürenin
kesim noktası , GPS alıcısının bulunduğu koordinatlardır (Şekil 2. 7.).
Uydu ile a lıcılar arasındaki uzaklık, C/A veya P kodlarının , söz
konusu u zaklığı kat edebilmek için kullanclıkları zaman sayesinde bultınur.
Uydu içinde bulunan aygıtlarla zamanı çok duyarlı bir şekilde bildiren
kodlar, dalgalar halinde yeryüzüne gönderilir. Bu sinyalleri alan alıcı saati
ile uydu saati aras ındaki uyumw1 düzenlenmesi yani senkronize edilmesi
zorunludur. Bu senkronizasyon için, alıcı saatinin uydudaki saatten, ışının
yolda geçirdiği zaman kadar geri olması sağlanmaktadır.
için minimal üç uydu ile uzaklık
Uydular ile alıcı arasındaki uzaklıkların
belirlenmesinden sonra geriden kestirme metodu yardımı ile, durum
konumlamasını istediğimiz noktaların üç boyutlu koordinatlarının bulunması
mümkün olur.
Mutlak konumlama

saptaması

Şekil

yapılabilmesi

gerçekleştirilmelidir .

2. 7. GPS ile Alıcı

Noktasının

Koordinat Tespiti

Bu yöntemle, konumu bilinmeyen bir P noktası ile koordinatları
bilinen A, B ve C gibi en az üç nokta arasında yapılacak d., db, d, uzaklık
ölçüleri ile P noktasının üç boyutlu xp, yp, hP koordinatları bulunabilir.
Hesaplama işleminde amaç A merkezli d. yarıçap lı, B merkezli db yançaplı
ve C merkezli d, yarıçaplı üç kürenin kesiştiği noktanın konumunun
saptanmasıdır (Şekil 2.8.).
da = ..J ( Xa- Xp) 2 + {Ya- yp) 2+ (ha - hp) 2
_/

2

2

db = "'V ( Xb- Xp) + ( Yb - Yv) + ( hb- hp)
de= ..J ( Xe-

xi + (Ye- Yv) + (he - hp)
2

di = ..J ( Xi- Xp) 2 + ( Yi - yv/+ ( hi - hp)2
129

2

2

(i = a,b,c)

Bu denklemlerin çozumu ıçın , bilinmeyenlerden uygun yaklaşık
( Xo, Yo, ho ) seçilir. Yaklaşık değer seçimi büyük ölçekli bir harita
üzerinden okunabileceği gibi, diğer sabit noktaların koordinatlarından da
belirlenebilir.
değerler

YP = Yo +ı'1y
Bu denklemler Taylor serisine açılır. Birinci derece terimlerle
yetinilerek doğrusallaştınna yapılır ve aşağıdaki doğrusal denklem sistemi
elde edilir.

doi = "./ ( Xi - Xo/ + (Yi - Yo/+ (hi - ho)

(xb - Xo)/db

~x+(yb - Yo)/db

(Xe-Xo)fde ~x+(ye-Yo)fde

2

~y+(hb - hp)/db

M = db- dob

~y+(he - hp)/

M=de-doe

de

Matris gösterimi ile ;

[

( Xa- X0 ) f da

(ya-Yo)fda

(h,- h,,) 1 d"]

( Xb- Xo) f db

( Yb- Yo) 1 db

(h b- hp) 1 db

( Xe- X0 ) /de

(Ye/\ Yo) /de

(he- hp)/ de

A x=b

:tll1

dfj doc

şeklindeki

küçültülmüş ~ x , ~y, ~h
değerler

~~ [d.-d~
[ ~YJ
db- ~

bu doğrusal denklem sistemi çözülerek,
bulunur. Bu değerler başlangıçtaki yaklaşık

eklenerek ;

Xp =

X0

+ ~X

Yr = Yo+ ~Y
hp = ho+

~h

istenilen P noktasının koordinatları bulunur (BEKTAŞ 1997, s. 7374).

(x,, y,, h, )

c

(x., y., h.)

Şekil

2. 8. Uzay Geriden Kestirme

3. GPS İLE KONUM BELiRLEME
GPS ile beklenilen duyarlılığa göre iki
belirlenebilir (ÇELİK ve ŞEKER 1996, s. 305 -306).
e

Mutlak Konum Belirleme

o

Rölatif Konum Belirleme

farklı

şekilde

konum

3.1. Mutlak Konum Belirleme
GPS, tasanın amacına uygun olarak, tek bir alıcı kullanılması
durumunda her zaman mutlak konum belirler. Bu durumda her nokta için
elde edilen doğruluk on metreler seviyesinde olup, bulunan konwnun global
anlamdaki doğruluğu ± 100 m .lik bir alanın içindedir.

3.2. Rölatif Konum Belirleme
Rölatif konwnlamada ise, minimwn iki alıcı kullanmak koşulu ile,
bu iki alıcının birbirlerine olan konumlanndan hareketle konum belirlenir.

Bu yöntemde milimetre seviyesine kadar konum belirlemek mümkündür.
Hatta mutlak konumu bilinen noktalardan hareket ederek, rölatif konum
belirleme yöntemlerinden herhangi birinin kullanılmasıyla da mutlak konum
belirlemek olasıdır.
Rölatif konum belirlemede değişik yöntemler kullanılır.
e

Statik Yöntem

o H ızlı

Statik Yöntem

• Kinematik Y önteın
t»

Farklarla GPS ( DGPS : Differential GPS ) Yöntemi

3.2.1. Statik Yöntem
En az iki alıcı ile gözlem yapılır. Gözlem süresi uzundur. Gözlem
süresi beklenen doğruluğa ve iki alıcı arasındaki uzaklığa bağlı olarak
değişir. Genelde bu süreler Yı saat ve üstü olarak belirlenir. Bu yöntemle
nirengi ağlarmı oluşturan noktaların konumları, deformasyon ölçüleri ve
yüksek doğruluk gerektiren benzer çalışmalar yapılabilir. ÖZTÜRK (1997, s.
398)' e göre ölçü duyarlılığı 5 mm + 1 ppm' dir.

3.2.2.

Hızlı

Statik Yöntem

Statik yöntemle aynıdır denilebilir. En önemli fark, gözlem
süresinin, dolayısıyla alıcılar arasmdaki u za klığın kısa tutulmasıdır. Gözlem
süresi 5-20 dakika ve alıcılar arasındaki uzaklık <20 km olabilir. Bu
yöntemle sıkiaştırma ağlarına ait noktalar, poligon noktaları , güvenilirlik ve
yüksek doğruluk beklenen detay noktalarının konumları belirlenebilir.
ÖZTÜRK ( 1997, s. 398)' e göre, ölçü duyarlılığı 5 nun + 1 ppm' dir.

3.2.3. Kinematik Yöntem
Anlık

konum belirlemek (Real T ime Kinematic) a macı ile
geliştirilmiş bir yöntemdir. Bu yöntem, referans noktasmda bultman bir alıcı
il e bir gezici alıcıdan oluşur . Referans nokta s ı merkezli 10- 15 km çapı olan
bir alanda cm doğrulukta konum belirlemek olasıdır. ÖZTÜRK (1997, s.
398)' e göre ölçü duyarlılığı 20 nun + 1 ppm ' dir.
Kinematik yöntemle konum belirlemede, anlık konumlamadan farklı
olarak, konumu belidenmek istenilen noktalar üzerinde, kayıt yapma süresi
10-60 saniye arasmda ve her noktada en az on kayıt yapılarak da konum
belirlenebilir ve bu yöntem "Dur ve Git (Stop & Go)" olarak bilinir.
ÖZTÜRK (1997, s. 398)' e göre ölçü duyarlılığı 10 ının+ 1 ppm' dir.

3.2.4. DGPS Yöntemi
Uygulanınası

anlık

konum belirlemeye benzeyen

bu yöntemin

kullandığı

veriler ve değerlendirilmeleri farklıdır. Referans alıcısı ile gezici
100 kın hatta 300 kın kadar bir uzaklık olabilir. Yöntem 0.5 m
ile 3 ın arasında bir konum doğruluğu sağlar. Daha çok navigasyon amaçlı
ve yüksek doğruluk ?eklenen detay alımlarında kullanılabilir.
alıcı arasında

4. GPS 'İN KULLANIM ALANLARI
A-Sivil

amaçlı kullanımlar

• Geodezi ve F otogrametri biliminde
• Kadastro
Şekil

çalışmalarında

• Deniz, hava ve kara taşıtlarının yön bulma
4.1.)
• Her türlü güvenlik
• Turizm,

alanlarında

Tarım, Onnancılık çalışmalarında

• Ulaştınna ve İnşaat sektöründe
• Sismik araştınnalarda

B-Askeri

amaçlı kullanımlar

• Her türlü askeri

araçların

navigasyonunda

• Hedeflerin tespitinde
•

Kurtarına ça lışınalarında

•

Haberleşme

• Foto

ve istihbarat

işlerinde

keşif alanında

Şekil 4.1.GPS ile Taşıtların Yönlendirilmesi

işlerinde

(

Komisyonlarınca yürütülmekte, sağlıklı Orman Amenajman Planlan için,
orman varlığımızın gerçek sınırlarının tespit edilmesi amacı ile bu çalışınalar
yıllarca sürüp gitmektedir. Bu komisyonlann çalışmalan, nirengi ağına
dayalı ve yersel metotla yapılmaktadır. Bu çalışmalann özelliğinden dolayı,
yapılacak ölçmeler uzun zaman almakta, buna paralel olarak da, yüksek
maliyetlere neden olmaktadır . Zira, arazide ölçümleri etkileyen pek çok
faktör vardır. Her şeyden önce, ölçüm yapılacak iki noktanın birbirini
görmesi gerekir. Ölçü süresi uzundur ve kalabalık bir ekip gereksinimi
vardır. Uzun mesafelerin okunamaması söz konusudur. Ölçmelerini gün
iŞığında yapmak zorunluluğu vardır. Gece çalışma yapamazsınız . Hava ·
şartlan (yağmur, kar, sis vb.) önemli bir etkendir. Bütün ölçmelerin bir
nirengi ağına dayandınlması şartı vardır.

Bütün bunlara karşılık GPS alıcılan ile her türlü hava koşullannda,
veya gündüz, orman kadastrosu çalışması yapabilirsiniz. Bu
çalışmalara, uzak mesafeler ve noktaların birbirini görme şartı engel teşkil
etmez.

gece

Orman Kadastro Komisyonlarınca, çalışmalan yapılmış orman sınır
tespiti işinde, 1O günde ölçüsü bitirilebilecek bir sahanın, GPS
ile çalışması yapılmış ve bu çalışma 3 iş gününde tamamlaruruştır (BALCI
ı 998, s. 66).

noktalannın

5. SONUÇ VE ÖNERiLER
Günümüz koşullarında, insanoğlunun ihtiyaç duyduğu bilgilere
yeni oluşturulan sistemler sayesinde olmaktadır. Bu teknolojide,
dünya üzerindeki ihtiyaç duyulabilecek her türlü bilgiye ulaşmak
mümkündür. Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS: Geographic Information System)
adı verilen bu sisteme veri toplanması anında, veriye ait konum bilgilerinin
de tespiti gerekmektedir. Böylelikle ülkemizde veya dünya üzerinde veri
bankası oluşturulmuş olan konularda, elde edilen verilere, ulusal ve uluslar
arası konumlan ile ulaşmak mümkün olmuştur (ALT AN, TOZ,KÜLÜR
1996, S. 64).
enşım,

İşte bu Coğrafi Bilgi Sistemine ait verilerin konum bilgilerini GPS
ile elde ederiz. Konumu belirlenrnek istenilen noktanın dinamik veya
durağan olması, karada, havada veya yüzüyer olması hiçbir engel teşkil
etmeyecektir. GPS' in sağladığı bu olanaklar, GIS' i bütünleyen bir teknoloji
olduğunun açık bir göstergesidir.

Türkiye' de ormancılık çalışmalan dahil tüm ihtiyaç alanlarında
Bilgi Sistemlerinin uygulanabilirliği, üzerine kurulduğu temel
altlığın sağlam ve güvenilir olmasına bağlıdır. Bu altlığın oluşturulabilmesi
ve zaman içinde güncelleştirilmesinin en çabuk ve ekonomik yolu Küresel
Konumlama Sistemidir.
Coğrafi

GIS ve GPS' in birlikte kullanıını için ülke koordinat sistemi ile
GPS koordinat sistemi arasındaki dönüşüm parametreleri belirlenmeli, ülke
sisteminde varolan bilgilerin yeni sisteme, yeni sistemde oluşacak bilgilerin
eski siternetransferi hızlı biçimde sağlanma lıdır (DOGAN 1997, s. 419).
İhtiyaç

duyduğumuz temel altlıkların sağlıklı bir şekilde
üniversitelerin yol göstericiliğinde tüm kurum ve
kuruluşlarının ve büyük oranda devletin desteği ile gerçekleştirilebilecek bir

oluşturulması,
uygulamadır.

Scruton (1982)' ın dediği gibi, teknolojinin olanaklar bilimi
bilmeli, ama onu yakalamaktan asla vazgeçmemeliyiz (ALT AN,
TOZ, KÜLÜR 1996, s. 63).
olduğunu
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