
 
 

T.C. 
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI   

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
GÜNEYDOĞU ANADOLU ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

ARAŞTIRMA BÜLTENİ 
 

 

KIZILÇAMDA (Pinus brutia Ten.) MEŞÇERE GELİŞMESİNİN SİMÜLASYONU 

GİRİŞ 

Ülkemizde meşeden sonra üç milyon 

hektarı aşan yayılışıyla kızılçam en geniş 

yayılış alanı bulan türümüzdür. Ekstrem 

kuraklığa olan dayanıklılığı nedeniyle 

Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgemizde 

yetişebilmektedir. Ayrıca parçalar halinde 

Sinop, Ayancık civarında rastlanmaktadır. 

Kızılçam Akdeniz ikliminin hüküm 

sürdüğü diğer Akdeniz Ülkelerinde de 

bulunmaktadır, ancak en geniş ve saf 

meşçereler halinde yayılışını yurdumuzda 

göstermektedir. 

Ülkemiz için bu derece önemi söz 

konusu olan kızılçam (Pinus brutia Ten.) 

gerek Orman Fakülteleri ve gerekse 

Orman Bakanlığımızın bünyesinde 

çalışmakta olan Ormancılık Araştırma 

Müdürlükleri tarafından birçok 

araştırmaya konu olmuştur. 

Ağaç türleri için yapılan hâsılat 

çalışmaları tek ağaca veya meşçereye 

ilişkin olabilmektedir. Meşçereye ilişkin 

yapılan çalışmalarda meşçereyi temsil 

edecek ortalama değerlerden hareket 

edilmektedir. Örneğin meşçere orta çapı 

veya çap basamağı orta ağacın çapı, 

meşçere orta boyu, meşçere orta ağacın 

göğüs yüzeyi, vb. Ortalama değerlerden 

hareketle meşçereye ait hâsılat ve hâsılat 

elemanları hesaplanabilmektedir. 

Meşçereye ilişkin yapılan çalışmalarda 

izlenen ikinci yol, tek ağacı baz alan 

çalışmalardır. Bu çalışmalarda 

meşçeredeki ağaçlar teker teker ölçülüp, 

meşçereye ait ölçümler bu tek ağaçların  

 

ölçümleri toplamı şeklinde elde edilmektedir. 

Bu ikinci yöntem bilgisayar kullanımı ve 

buna bağlı olarak da yeni bir takım 

yöntemlerin (yöneylem araştırma yöntemleri, 

vb.) kullanımını gerektirmesi nedeniyle, 

bilgisayar teknolojisinin geliştiği son yıllara 

kadar pek kullanım alanı bulmuştur. 

        Tek ağacı baz alan çalışmalar sağlıklı ve 

ayrıntılı sonuç vermektedir. Çünkü ortalama 

değerler yerine deneme alanında bulunan 

ağaçlar teker teker ölçülüp gerçek değerler 

hesaplanabilmektedir. Bu, meşçere 

simülasyonuyla mümkün olabilmektedir. 

Ancak bu tür çalışmalarda meşçerenin 

sağlıklı bir şekilde simüle edilmesi 

gerekmektedir.     

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Bu çalışmada Kahramanmaraş, Adana, 

Mersin, Antalya ve Muğla Bölge 

Müdürlükleri’nden alınan 265 deneme 

alanında yapılan ölçümler kullanılmıştır. 

Çalışmada, araştırma konusunu teşkil eden 

aynı yaşlı, doğal ve normal kapalı kızılçam 

meşçereleri simüle edilip daha sonra bu 

simüle meşçerelerden deneme alanı alınıp 

normal hâsılat tablosu hazırlamaya 

çalışılmıştır. Bunun  için öncelikle simüle 

edilecek meşçere ve meşçeredeki ağaçların 

büyüme ilkeleri tespit edilmiştir. Bu ağaçların 

büyüme miktarını daha sağlıklı kestirebilmek 

amacıyla ağaçlar arasındaki komşuluk 

ilişkilerini yansıtan “Büyüme Endeksi 

(BEN)” adıyla, ağaçlar arası mesafeye dayalı 

bir endeks geliştirilmiştir.  

 



Meşçere simülasyonu için 15 yaşında 

bir başlangıç meşçeresi tesis edilmiştir. 

Ağaç koordinatları tesadüfî sayılardan 

faydalanılarak türetilmiştir. Fakat ağaç 

aralıkları kontrollü olarak yerleştirilmiştir. 

Çünkü Clark – Evans’ın rahatsızlık 

endeksi ile yapılan testte 15 yaşındaki aynı 

yaşlı doğal kızılçam meşçerelerinde 

ağaçlar arası mesafenin tesadüfen 

dağılmadığı görülmüştür.  

Başlangıç meşçeresindeki çaplar 

normal dağılımdan türetilmiştir. Buradaki 

normal dağılımın parametreleri değişik 

bonitetlere göre hesaplanmıştır. Başlangıç 

meşçeresindeki ağaç boyları ise, bonitet 

endeksi, yaş ve çapın bir fonksiyonu 

olarak hesaplanmıştır. Ağaç sayısı da, 

değişik bonitetler için büyüme 

endeksinden faydalanılarak kestirilmiştir. 

15 yaşında türetilen başlangıç 

meşçeresi bilgisayarda 120 yaşına kadar 

büyütülmüştür. Aynı zamanda, bu 

meşçereden bir sürekli deneme alanı 

alınmıştır. Simülasyon programı defalarca 

çalıştırılmış ve alınan deneme alanlarında 

hacım ve hacım elamanları hektardaki 

değerleri cinsinden hesaplanmıştır. Bu 

çalışmada kullanılmak üzere bir bilgisayar 

simülasyon programı yazılmıştır. 

Meşçereye ilişkin değerlendirme ve 

hesaplamalar simüle edilen meşçere 

üzerinde yapılmıştır. Sonuçta büyüme 

endeksinin tek ağaç artımındaki 

varyasyonunun % 50’sini açıklayabildiği 

anlaşılmıştır. Varyasyonun kalan kısmı 

bonitet endeksi, yaş, göğüs çapı ve boy 

gibi faktörlerle açıklanmaya çalışılmıştır. 

Böylece bütün bu faktörlerle ağaçların 

hacım artımlarının % 89’luk kısmı 

açıklanabilmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma tek ağaç büyümesini esas 

almaktadır. Öncelikle tek ağaçların değişik 

koşullardaki büyüme gelişme ilkeleri 

tespit edilmiş ve büyüme endeksi (BEN) 

adında yeni bir endeks geliştirilmiştir. Bu 

endeks ağaçlar arası mesafeye bağlı bir 

modele dayalı olarak geliştirilmiştir ve  

komşuluk ilişkilerini yansıtmaktadır. Tek 

ağaç ilişkileri belirlendikten sonra simülasyon 

tekniği kullanılarak meşçereye geçilmiştir. 

Daha sonra meşçere büyüme ilişkileri, simüle 

edilen meşçerede incelenmiştir. 

Bu hesaplamalarda elde edilen sonuçlar 

ortalama olarak yaş ve bonitet derecesine 

göre hâsılat tablosu şeklinde düzenlenmiştir. 

Yukarıda sözü edilen çalışmalardan başka, bir 

de kızılçam için bonitet dereceleri ve bonitet 

endeksleri tablosu hazırlanmıştır.  

Hâsılat çalışmalarında daha sağlıklı 

sonuçlara ulaşabilmesi bakımından tek ağacın 

büyüme ve gelişmesi esas alınmalıdır. Çünkü 

asıl artım ve büyümenin gerçekleştiği yer tek 

ağaçlardır ve ağaçların değişik koşullardaki 

büyüme davranışlarının çok iyi tanınması 

gerekmektedir. (Ayrıca doğal müdahale 

görmemiş meşçere konusundaki çalışmalarda 

özellikle ülkemizde yeteri kadar deneme alanı 

bulmakta çok güç, hatta olanaksızdır). Tek 

ağaçta tespit edilen ilişkiler meşçere 

büyümesine temel teşkil etmelidir. 

Ağaçlardaki büyüme ilişkilerini tespit 

ederken de etkili olduğu düşünülen veya 

tespit edilen yeni faktörler devreye 

sokulmalıdır. Bu tür çalışmalarda çok önemli 

olan diğer konu, verilerin toplanmasında 

azami titizliğin gösterilmesinin gerekliliğidir. 

Elde edilen sonuçların güvenirliliğinin 

artırılması için deneme alanı alınacak yerin 

seçiminden yapılacak ölçümlere kadar tek 

elden, bizzat araştırmacı tarafından 

yapılmalıdır. 
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