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 ÖZ 

Bu çalışma, bozkıra geçiş bölgesindeki Türkmen Dağı sarıçam 
(Pinus sylvestris L. ssp. hamata (Steven) Fomin.) ormanlarının gelişimi ile 
edafik ve fizyografik faktörler arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla 
yapılmıştır. Bu amaçla farklı bakı, eğim, yükselti, yamaç konumu ve verim 
sınıfından toplam 48 alanda örnekleme yapılmıştır. Her örnek alanda 
meşcere üst boyunda bulunan bir ağaç kesilmiş ve toprak çukuru açılarak 
ayrılan horizonlardan toprak örnekleri alınmıştır. Laboratuvarda toprak 
örneklerinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Örnek 
alanlardaki ağaçların üst boy değerleri ile edafik ve fizyografik faktörler 
arasındaki ilişkiler basit korelasyon ve aşamalı regresyon analizi ile 
belirlenmiştir.  

Örnek alanlardaki ağaçların üst boy değerleri ile fizyografik yetişme 
ortamı faktörlerinden yükselti ve eğim arasında pozitif bir ilişki bulunurken, 
bakı ve yamaç konumu arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Anakaya 
ile boy gelişimi arasında istatistiksel bakımdan önemli bir ilişki 
belirlenememiştir. Üst boy değerleri ile toprak horizonlarına ait özelliklerin 
yüzde değerleri ve toprakların bir m3 hacimdeki değerleri arasında 
istatistiksel bakımdan anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Sarıçamın araştırma 
alanlarındaki üst boy gelişimini fizyografik yetişme ortamı faktörleri ve 
toprak özelliklerinin yüzde değerleri % 47.6 oranında açıklamaktadır. 
 
 Anahtar Kelimeler: Bozkır, Türkmen Dağı, sarıçam, boy gelişimi, 
yetişme ortamı özellikleri 
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 ABSTRACT 

 Relationships between edaphic and physiographic factors and growth 
of Türkmen Mountain Scots pine (Pinus sylvestris L. ssp. hamata (Steven) 
Fomin.) stands on transition zone to steppe were investigated in the research.  
 Totally 48 sampling plots were chosen from various slope positions, 
aspects, inclinations, elevations, and site classes. A tree at top stand height 
was felled down and a soil pit was dug within each stand and soil samples 
were taken from horizons. Soil samples were analyzed for some physical and 
chemical properties. Relationships between site index and edaphic and 
physiographic factors were investigated using analysis of correlation and 
stepwise procedure.  
 While positive relationships between site index and physiographic 
factors, elevation and inclination, were determined, no significant 
relationships were determined in relation to aspect and slope position. A 
significant relationship between height growth and main rock wasn’t 
determined. The relationship between site index and properties of soil 
horizons, as percent values, and also values in 1m3 pedon, was significant. 
Physiographic factors and percent of soil parameters accounted for height 
growth as 47.6 percent. 
  
 Key Words: Steppe, Türkmen Mountain, Scots pine, height growth, 
site properties 
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 1. GİRİŞ 

 Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Avrupa ve Asya’da 37º-70º kuzey 
enlemleri ile 7º-137º doğu boylamları arasında, bütün kuzey bölgeleri 
kapsayan en büyük coğrafi yayılışa sahip bir ağaç türüdür (PAMAY 1962). 
Kuzey sınırı Norveç’te 70º kuzey enleme kadar çıkarken, güneyde Doğu 
Asya’dan Ural Dağlarına ve aralıklı yayılışlarla Rusya bozkırı kenar 
mıntıkalarına ve ondan sonra da Galiçya, Karpatlar, Yugoslavya, Bulgaristan 
ve Anadolu’ya geçer (SAATÇİOĞLU 1969).     

Çok geniş bir coğrafyada yayılış gösteren sarıçam coğrafi ırkların 
varyasyonları esas alınarak, Pravdin tarafından yapılan sınıflandırmada ssp. 
sylvestris, ssp. hamata, ssp. lapponica, ssp. siberica ve ssp. kulundensis 
olarak sistematik bakımdan 5 alt türe ayrılmıştır (KASAPLIGİL 1992). Bu 
alt türlerden, Pinus sylvestris L. ssp. hamata (Steven) Fomin. Kırım, 
Kafkasya ve Türkiye’de yayılış gösterir (MİROV 1967). Türkiye’de sarıçam 
kuzeyde 41º48´ N (Sinop-Ayancık), güneyde 38º34´ N (Kayseri-Pınarbaşı) 
enlem dereceleriyle, doğuda 43º05´ E (Kars-Kağızman), batıda 28º50´ E 
(Bursa-Orhaneli) boylam dereceleri arasında yayılmaktadır (PAMAY 1962). 
Kayseri-Pınarbaşı’ndaki yayılışının dışında güneydeki en uç yayılışı ise 
Afyon-İhsaniye’dedir (GENÇ ve GÜNER 1998). 

Sarıçam genellikle ülkemizin kuzey bölgelerinde yayılış göstermekle 
birlikte, İç Anadolu’da bozkıra sokularak geniş ormanlar kurmakta, 
Karadeniz bölgesinde yer yer sahile kadar inerken (Sürmene-Çamburnu), 
Sarıkamış Ziyaret Tepe’de 2700 m yükseltiye kadar çıkabilmekte ancak, 
genel yayılışını 1000–2500 m yükseltiler arasında yapmaktadır (PAMAY 
1962). Orta Anadolu’da daha ziyade dağların kuzey yamaçlarında ve 
genellikle 1000 metreden başlayarak ağaç sınırına kadar, güney yamaçlarda 
ise 1400-1500 metreden daha yukarılarda yer almaktadır (SAATÇİOĞLU 
1969).  
 Türkiye’de toplam orman alanı 21.188.746 hektar olup, sarıçam 
1.239.578 hektarlık yayılışı ile genel orman alanının % 5.8’lik kısmını 
oluşturur (ANONİM 2006). Bu özelliği ile sarıçam, Türkiye’de hem yayılış 
genişliği hem de ekonomik değer bakımından önemli bir ağaç türüdür. Bu 
doğal türümüz, Eskişehir ve Kütahya illeri arasında yer alan Türkmen Dağı 
kütlesinde toplam 8.766 hektarlık bir alanda yayılış göstermekte; 5.821,5 
hektarlık alanda saf meşcereler halinde bulunurken, 2.944,5 hektarlık alanda 
Anadolu karaçamı, Doğu kayını, meşe taksonları ve titrek kavakla karışık 
ormanlar kurmaktadır (ANONİM 1993). Türkmen Dağı, sarıçamın Dünya 
üzerindeki genel yayılış alanı dikkate alındığında güneye ve bozkıra 
sokulduğu en uç noktalardan biridir.  
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 Bu çalışmada, sarıçamın bozkıra geçiş bölgesi olan Türkmen Dağı 
kütlesindeki gelişimi üzerinde, hangi edafik ve fizyografik faktörlerin etkili 
olduğu ve bunların önem derecesinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  
 Elde edilen sonuçların, yörede ve benzer yetişme ortamlarında 
yapılacak silvikültürel çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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2. LİTERATÜR ÖZETİ 

İtalya’da yapılan bir çalışmada, Duglas göknarı plantasyonlarının 
bonitet endeksi ile bakı, yıllık su fazlası, yıllık yağış, toprağın 25–50 cm 
derinliğindeki kil ve toplam kireç miktarının ilişkili olduğu ve bu beş 
değişkenin boydaki değişimin % 58’sini açıklayabildiği belirtilmektedir 
(CORONA ve ark. 1998). 
 İspanya’da 20 yaşındaki Pinus radiata plantasyonlarının gelişimi ile 
iklim ve toprak özellikleri arasındaki ilişkilerin incelendiği çalışmada, 
bonitet endeksi ile Atlas okyanusu etkisindeki alanlarında yükselti ve 
mineral toprağın katyon değişim kapasitesinin; Akdeniz etkisindeki 
alanlarda ise toprak derinliği ve organik tabakalardaki fosfor miktarının sıkı 
bir ilişki gösterdiği belirlenmiştir (ROMANYÀ ve VALLEJO 2004). 

Bazı toprak özelliklerinin Terme-Gölardı Yöresi’ndeki melez 
kavakların büyümesi üzerine olan etkilerini belirlemek amacıyla 
TÜFEKÇİOĞLU ve ark. (2005) tarafından yapılan çalışmada, kavakların 
boy büyümesi ile toprakların kil ve magnezyum içeriğinin negatif, kum ve 
fosfor içeriğinin pozitif ilişki gösterdiği; magnezyum ve fosfor içeriği ile 
taban suyu derinliğinin ortalama boy artımındaki varyasyonun % 43’ünü 
açıkladığı bildirilmektedir. 

SARAÇOĞLU ve KANTARCI (1999), Bartın yöresi saplı meşe 
(Quercus robur L.) baltalıklarında büyümeyi etkileyen arazi ve toprak 
özellikleri üzerine yaptıkları çalışmada, altı yaşındaki sürgün boyu ile yer 
yüzü şekli ve toprak özellikleri arasında önemli ilişkiler belirlemişlerdir. 
 SARAÇOĞLU (1989), değişik yaşlı göknar meşcerelerinde bonitet 
ve yetişme ortamı özelikleri arasındaki ikili ilişkileri incelediği 
araştırmasında, göknarın güneybatı-batı bakıda, %15-50 eğim derecelerinde, 
750-1750 m yükseltiler arasında ve vadi tabanı-orta yamaç arası alanlarda en 
iyi gelişimi yaptığını belirtmektedir. 
 AKGÜL (1990), doğal yayılış alanı dışındaki ağaçlandırmalarda 
Toros sedirinin gelişimi ile ekolojik özellikler arasındaki ilişkileri araştırdığı 
çalışmada, Toros sedirinin gelişimini en fazla yıllık yağış ve bazı toprak 
özelliklerinin etkilediğini belirtmektedir.   
 ÇEPEL ve ZECH (1990), Elmalı-Çığlıkara Bölgesi Toros sediri 
doğal gençleştirme alanlarında boy artımı ile beslenme arasındaki ilişkileri 
irdeledikleri araştırmalarında; meşcere orta boyu ile toprak ve iğne yaprak 
mineral besin elementlerine ait 28 değişken arasındaki ilişkileri saptamak 
için, basit ve çoğul regresyon analizleri yapmışlardır. Analizler sonunda, 
meşcere orta boyu ile iğne yapraklardaki potasyum, kalsiyum ve demir 
arasında pozitif, bor arasında negatif; üst topraktaki magnezyum ve mangan 
arasında pozitif, alüminyum arasında negatif ilişkiler bulmuşlardır. 
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 Türkiye’de Toros sediri (Cedrus libani A. Rich.)’nin doğal yayıldığı 
en kuzey enlemdeki verimliliğine etki eden ekolojik koşulların araştırıldığı 
çalışmada, sedir meşcerelerinin gelişimi üzerinde mutlak ve fizyolojik toprak 
derinliği, reliyef ve A2 horizonu iskelet içeriğinin etkili olduğu ve bu dört 
özelliğin sedirin gelişimini % 75 oranında açıkladığı bildirilmektedir 
(KALAY 1990). 
 ÖZKAN (2004), “Prof. Dr. Bekir Sıtkı EVCİMEN Sedir Koruma 
Ormanı’nda Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich)’nin Gelişimi ile Yetişme 
Ortamı Faktörleri Arasındaki İlişkiler”i belirlemek amacıyla yaptığı 
çalışmada, meşcere üst boyu ile Z1 (Ah) zonunun toplam azot ve katyon 
değişim kapasitesi, Z2 (Bv+Cv) zonunun organik madde, toplam azot ve 
faydalanılabilir su kapasitesi değerleri arasında pozitif ilişkiler bulunduğunu 
ve bu değişkenlerin üst boydaki değişimin % 68.1’lik kısmını 
açıklayabildiğini belirtmektedir. 
 Doğu ladininde yapılan bir araştırmada, bonitet ile toprak 
özelliklerinden A1 horizonunun kalınlığı, iskelet miktarı, kum, toz, kil, 
katyon değişim kapasitesi, ateşte kayıp ve toplam azot, A2 horizonundaki kil 
ve tekstür, A3 horizonundaki iskelet, ince toprak miktarı ve KDK, B 
horizonundaki iskelet, ince toprak miktarı ve toplam azot, C1 horizonunun 
kalınlığı ve K, C2 horizonundaki kum miktarı arasında istatistiksel bakımdan 
anlamlı ilişkiler bulunmuştur (KALAY 1989). 
 DAŞDEMİR (1992)’in Doğu ladini ormanlarında yetişme ortamı 
faktörleri ile verimlilik ilişkilerini saptamak amacıyla 66 deneme alanında 
gerçekleştirdiği çalışmada, meşcerelerin boy artımını en çok etkileyen 
faktörlerin, toprağın hava ekonomisi, taşlılık, su ve besin ekonomisi (toprak 
derinliği), toprak asitliği ve ölü örtünün ayrışma durumu olduğu ve bu 
faktörlerin ladinin boy gelişiminin yaklaşık % 41-63’ünü açıkladığı 
bildirilmektedir. 
 Artvin Genya Dağı bölgesinde saf Doğu ladini (Picea orientalis (L) 
Link.) meşcerelerinin verimliliği ile bazı edafik ve fizyografik faktörler 
arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla GÜNLÜ ve ark. (2006) tarafından 
yapılan çalışmada, bonitet endeksi ile eğim, mutlak ve fizyolojik toprak 
derinliği, Ah ve B horizonundaki kum ve kil miktarı (%) arasında önemli ve 
anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 
 KILCI ve ark. (2000), Batı Anadolu’da yaptıkları çalışmada, 
fıstıkçamının (Pinus pinea L.) iyi bir gelişim gösterebilmesi için, etkili kök 
derinliğinde nem açığı bulunmaması, toprakların gevşek, geçirgen ve derin 
olması gerektiğini bildirmektedir.   
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 ZECH ve ÇEPEL (1972), Güney Anadolu’daki bazı Pinus brutia 
meşcerelerinin gelişimi ile toprak ve reliyef özellikleri arasındaki ilişkileri 
belirlemek üzere 92 deneme alanında yaptıkları çalışmada, toprakların 
faydalanılabilir su kapasitesi, toprak organik maddelerinin miktarı ve 
asitliğin kızılçamın gelişimini önemli derecede etkilediğini bildirmektedirler. 
 İzmit-Işıktepe kızılçam ağaçlandırma sahalarındaki boy gelişimi ile 
toprak ve reliyef faktörleri arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla ERUZ 
ve ark. (1993) tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise, 25 yaşındaki 12 
meşcereden toprak örnekleri alınmıştır. Toprakların fiziksel-kimyasal 
özellikleri ve reliyef faktörleri ile meşcere üst boyu arasındaki ilişkilere 
bakıldığında, örnekleme alanlarındaki kızılçamların boy gelişimi üzerinde 
organik madde ve azotun baskın bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. 
 KALAY ve ark. (1993)’nın, “Kızılçam’ın Orta Karadeniz Bölümü 
Arazilerinde Dikey ve Yatay Yayılışının Bitki Kuşakları ve Türleri 
Bakımından Ekolojik İncelenmesi” isimli çalışmasında; kızılçamın bölgede 
350–1050 m rakımları arasında yayılış gösterdiği ve bu yayılışa eşlik eden 
bitkiler yükselti-iklim kuşaklarına göre incelendiğinde, birbirinden farklı 3 
kuşağın ortaya çıktığı bildirilmektedir. Bu çalışmada ayrıca, kızılçamın boy 
büyümesi üzerinde, toprağın kum içeriği ve dispersiyon oranı olumsuz; 
fizyolojik derinliği, toz, kil miktarı ve tarla kapasitesi ise olumlu korelasyon 
vermiştir. Keza, eğim ve yükselti etmenleri ile olan ilişkiler de olumsuz 
(negatif) çıkmıştır.   
 Antalya yöresi doğal kızılçam ormanlarında anakaya-toprak 
derinliği-bonitet ilişkilerinin araştırıldığı çalışmada, bonitete etki eden 
önemli toprak özellikleri arasında katyon değişim kapasitesi (KDK), pH, 
CaCO3 ve organik madde içeriğinin bulunduğu, iyi bonitetteki sahalarda 
CaCO3 değerinin düşük, KDK ve organik madde değerinin ise yüksek 
olduğu bildirilmektedir (TETİK ve YEŞİLKAYA 1997).   
 Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki saf 
karaçam meşcerelerinin boy gelişimiyle bazı edafik ve fizyografik özellikler 
arasındaki ilişkileri saptamak amacıyla ERUZ (1984) tarafından yapılan 
çalışmada, karaçamın boy büyümesini topluca etkileyen yetişme ortamı 
özellikleri, yamaç üst kenarından uzaklık ve bakı, A2 ve Cv horizonlarındaki 
iskelet hacmi ve B horizonundaki toz+kil miktarı olarak belirlenmiştir.  
 Isparta Dedegül Dağında karaçamın boy gelişimi ile bazı yetişme 
ortamı özellikleri arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla ÖZKAN ve ark. 
(2005) tarafından yapılan çalışmada, bonitet endeksi ile yamaç konumu, 
toprak derinliği ve yükselti arasında pozitif ilişkiler bulunduğu ve bu üç 
değişkenin bonitet endeksindeki varyasyonun % 72.6’lık kısmını açıkladığı 
bildirilmektedirler. 
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 İngiltere’de sarıçamın boy büyümesi ile yetişme ortamı faktörleri 
arasındaki ilişkilerin araştırıldığı çalışmada, yetişme ortamı faktörleri olarak 
coğrafik değişkenler, topografya, toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri, 
toprakta çeşitli şekilde tutulan fosfor miktarları, yapraktaki monoterpenler ve 
iklim faktörlerine ait tahmin edilen ortalama değerler parametre olarak 
kullanılmıştır. Araştırmada temel öğeler analizi ile regresyon değişkenlerinin 
seçimi yapılmış, sonra da boydaki değişimin % 69’una kadarını temsil eden 
değişim ve etkileşim, İngiltere’nin tamamı için; % 99’una kadarını temsil 
edenler ise, ülkenin çeşitli bölgeleri için önemli kabul edilmiştir. Bütün 
İngiltere için, sarıçamda görülen büyüme varyasyonlarının, güneş 
radyasyonu, toprak tekstürü ve toprağın nem içeriği ile yakından ilişkili 
olduğu bildirilmektedir (WHİTE 1982).       
 Türkiye’nin önemli yetişme ortamı bölgelerindeki saf sarıçam 
ormanlarının gelişimi ile bazı edafik ve fizyografik etmenler arasındaki 
ilişkileri belirlemek amacıyla ÇEPEL ve ark. (1977) tarafından yapılan 
çalışmada, sarıçam meşcerelerinde üst boy üzerinde etkili en önemli 
fizyografik faktörün, yamaç üst kenarından olan uzaklık olduğu; denizden 
yükseklik ile meşcere üst boyu arasında ise negatif bir ilişkinin bulunduğu 
tespit edilmiştir. Boy artımı üzerinde toprak özelliklerinin yüzde 
değerlerinden en fazla etkiyi, bir litre hacimdeki ince toprak miktarı, toprak 
reaksiyonu ve toplam azotun yaptığı belirtilmektedir.   
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 3. MATERYAL ve YÖNTEM  

 3.1. Materyal  

 Sarıçamın bozkıra geçiş bölgesi olan Türkmen Dağındaki boy 
gelişimi ile edafik ve fizyografik faktörler arasındaki ilişkileri belirlemek 
amacıyla toplam 48 adet örnek alan seçilmiş, bu alanlardan toprak örnekleri 
ile kesilen ağaçlardan elde edilen materyal aşağıda belirtilen yöntemler 
kapsamında değerlendirilmiştir.  

 3.2. Yöntem 

 Araştırma arazi, laboratuvar ve değerlendirme olmak üzere üç 
aşamada gerçekleştirilmiştir.  

 3.2.1. Arazi Çalışmaları 

Örnek alanlar, sarıçamın ekseriyeti teşkil ettiği (diğer türlerin % 
10’dan az bulunduğu) saf, ağaçlık çağındaki normal kapalı alanlardan 
alınmıştır. 

Örnek alanlar, yol kenarlarından, aşırı çiğnenmiş alanlardan, doğal 
olmayan çukurluk ve tümsekliklerden, dik ve kayalık yamaçlardan, yoğun 
insan müdahalesi görmüş yerlerden ve yakınlarından kaçınılarak genelde 
aynı yapıya sahip alanlardan seçilmiştir (YÜCEL 1995). 

Örneklemeler sarıçamın kütle üzerinde bakı, yükselti, yamaç 
konumu, eğim ve verim sınıfı (bonitet) bakımından farklılık gösterdiği 
toplam 48 alanda yapılmıştır (Şekil 3.1).   

Örnek alanlar daire şeklinde (KALIPSIZ 1984) ve içerisine en az 15 
adet ağaç girecek büyüklükte (200-400 m²) alınmıştır (ÇEPEL ve ark. 1977). 

Örnek alanların eğimi klizimetre, yükseltisi altimetre, bakısı ise 
pusula ile belirlenmiş; sonuçlar, 1/25000 ölçekli eşyükselti eğrili harita ile 
kontrol edilmiştir. Yeryüzü şekli ise, bir yamacın üst kısmındaki sırt çizgisi 
ile etek kısmı arasındaki yamaç uzunluğu 100 birim kabul edilmiş, yamaç üst 
kenarından olan ortalama uzaklık yamaç uzunluğunun yüzdesi olarak 
hesaplanmıştır (ZECH ve ÇEPEL 1972).  

Her örnek alanda bir adet toprak çukuru açılmıştır. Açılan toprak 
çukurunda mineral toprak horizonları ayrılarak genetik toprak tipi 
belirlenmiştir (KANTARCI 2000). Daha sonra ayrılan horizonların tanıtımı 
yapılarak hazırlanan çizelgelere işlenmiştir. Toprak ve yetişme ortamı 
arazide tanımlandıktan sonra, ayrılan mineral toprak horizonlarından, hacim 
silindirleri ile 1 litre hacminde toprak örnekleri alınmıştır.  
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Şekil 3.1. Örnek Alanların Türkmen Dağı Kütlesi Üzerinde Dağılımı 
Figure 3.1. Distribution of sampling plots on Türkmen mountain massif 

 
Örnek alanlardaki bütün fertlerde göğüs çapı (d1,3); meşcere üst 

boyuna sahip beş ağaçta ise, yaş ve boy ölçümleri yapılmıştır. Yaşı ve boyu 
ölçülen beş ağacın bonitet endeksi ortalamasına en yakın bir ağaç kesilerek 
boyu cm hassasiyetinde ölçülmüş; daha sonra kesilen ağaç 2 m’lik bölümlere 
ayrılarak ince gövde kesitleri alınmıştır (KANTARCI 1981). 

 3.2.2. Laboratuvar Çalışmaları 

 Hacim silindirleri ile alınan toprak örnekleri laboratuvarda hava 
kurusu hale geldikten sonra 2 mm’lik elekten geçirilerek elde edilen ince 
topraklar 105 ºC sıcaklıkta kurutulmuş ve fırın kurusu ağırlıkları 
bulunmuştur. Bulunan değerlerin örnek hacmine oranı ile fırın kurusu 
ağırlıkları “g/l” olarak hesaplanmıştır (KANTARCI 2005). Toprakların tane 
çapları Bouyoucos’un hidrometre yöntemine göre, aktüel asitliği (pH) 1:2.5 
oranında saf suda cam elektrotlu pH metre ile, organik karbon (Corg) 
Walkley-Black ıslak yakma metodu ile, toplam azot (Nt) sömi-mikro 
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Kjeldahl metoduna ile (IRMAK 1954; GÜLÇUR 1974) Kjeltec Auto 1030 
Analyzer cihazında, faydalanılabilir su kapasitesi (FSK) basınç tablalı toprak 
nemi tayin cihazında belirlenmiştir (ÇEPEL 1985). Elektriki iletkenlik 
hazırlanan toprak saturasyon ekstraktının 25 ºC’deki elektriki iletkenliği 
“Conductance Bridge” aletinde miliSiemens/cm olarak ölçülmek suretiyle 
saptanmıştır (JACKSON 1962). Alınabilir fosfor (P) değiştirilmiş “Bray ve 
Kurtz No. 1” yöntemine göre (ÜLGEN ve ATEŞALP 1972) Spectronic 20D 
cihazında, potasyum (K+), sodyum (Na+), kalsiyum (Ca++), magnezyum 
(Mg++) amonyum asetat metoduna göre (JACKSON 1962), K+ ve Na+ 
Jenway PFP 7 flame photometer cihazında, Ca++ ve Mg++ Perkin-Elmer 3110 
atomic absorption spectrometer cihazında ölçülmüştür. Toprakların katyon 
değişim kapasitesi (KDK) sodyum asetat metodu ile (CHAPMAN ve 
PRATT 1982) Jenway PFP 7 flame photometer cihazında tayin edilmiştir. 

Her örnek alandan kesilen ve ikişer metrelik bölümlere ayrılarak 
laboratuara getirilen kesitler üzerinde yıllık halka  sayımları (yaş tespitleri) 
yapılmış ve ağaçların büyüme eğrileri çıkartılmıştır.  

İklim özelliklerinin belirlenmesi için, ekolojik şartları araştırma 
alanına en çok benzeyen ve en yakında bulunan Eskişehir ve Afyon 
meteoroloji istasyonu verileri kullanılmıştır. Araştırma alanında iklimin 
değişimi ve iklim tipleri ortalama yağış ve ortalama sıcaklık değerleri 
kullanılarak Thornthwaite yöntemine göre incelenmiştir. Meteoroloji 
istasyonu verileri araştırma alanına enterpole edilirken sıcaklık değerleri her 
100 m’de 0.5 ºC azaltılmış, yağış değerleri ise her 100 m’de 54 mm 
arttırılmıştır (ÇEPEL 1988; ÖZYUVACI 1999). 

Anakaya örneklerinin petrografik teşhisleri MTA Doğu Karadeniz 
Bölge Müdürlüğünde yapılmıştır. Ayrıca 1/500000 ölçekli Türkiye Jeoloji 
Haritası’nın Ankara paftasından faydalanılarak (PAMİR ve ERENTÖZ 
1975), bölgedeki sarıçam yayılış alanlarının jeolojik temelle olan ilişkisi 
incelenmiştir. 

 3.2.3. Değerlendirme  

 Normal silvikültürel işlemlerden önemli derecede etkilenmemesi, 
büyüme seyrini en iyi şekilde yansıtması, birim alandaki toplam verim gücü 
ile sıkı ilişki içinde bulunması ve kolay ölçülmesi nedeniyle, üst boy meşcere 
gelişim ölçüsü olarak alınmıştır (IRMAK 1970; KALIPSIZ 1984). Araştırma 
alanındaki bütün örnek ağaçlar için en yüksek yaşa denk gelen ortak üst boy 
değeri 65 yıl olarak belirlendiğinden, yaş dışındaki faktörlerin boy 
üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak amacıyla, her bir örnek alandaki 65 yaş 
üst boy değeri bağımlı değişken olarak istatistik analizlerde kullanılmıştır.  
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 Fizyografik faktörlerden eğim %, yükselti m, yamaç konumu % 
olarak, bakılar ise  semt açılarının sinüs ve cosinüs değerlerine dayanan 
ifadelere dönüştürülerek istatistik analizlere sokulmuştur (CARMEAN 
1965).  

Aynı kökenli olmaları sebebiyle kuzey bakıdaki dasit (% 0-35 alkali 
feldspat [(Na, K), AlxSi3O2] içerir, gerisi plajyoklastır 
[XxNaAlSi3O8+YxCaAl2Si2O8]) ve dasidik tüf anakayalar bir grup, güney 
bakıdaki riyolit (%35-90 alkali feldspat içerir) ve riyodasit (% 35-65 alkali 
feldspat içeren riyolittir) anakayalar da bir grup olarak değerlendirilmiştir 
(ERKAN 2001). 
 Örnekleme alanlarının toprak özelliklerinin değerlendirilmesi, % 
(yüzde) değerler yanında 1 m3 hacimdeki değerler ile de yapılmıştır. Bunun 
için toprak örneklerinin analiz sonucu elde edilen yüzde değerleri (100 gr 
kuru madde için) her toprak horizonunun bir litre hacimdeki ince toprak 
miktarı ile çarpılarak birim hacimdeki değerlere çevrilmiştir. Bir litre hacim 
değeri aynı zamanda bir m2 yüzeye sahip, 1 mm kalınlığındaki toprak 
hacmini temsil etmektedir. İncelenen her madde için bulunan hacim 
değerleri, ait oldukları horizonların mm cinsinden kalınlıkları ile çarpılarak, 
her horizonda bir m2 alandaki madde miktarı bulunmuştur. Horizonlardaki 
madde miktarları toplanarak, bir m2 yüzeye sahip ve bir m derinlikteki 
toprak sütununda, diğer bir ifadeyle bir “pedon” daki madde miktarı elde 
edilmiştir. En alttaki horizondan (Cv) ise, bir m’yi tamamlayacak kadar bir 
derinlik alınmıştır.  
 Üst boy değerleri ile fizyografik yetişme ortamı faktörleri, anakaya, 
toprağa ait özelliklerin yüzde ve 1 m3 hacimdeki değerleri arasındaki ikili 
ilişkiler basit korelasyon analizi ile incelenmiştir. Böylece verimlilikte 
önemli derecede etkili olan değişkenlerin neler olduğunun belirlenmesi 
sağlanmıştır. Üst boy ile önemli derecede ilişki gösteren değişkenlerden en 
sağlıklı değişken setini verecek modelleri belirlemek amacıyla aşamalı 
regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucu boy gelişimini en 
yüksek derecede açıklayan modeller tespit edilmiştir (KALIPSIZ 1994; 
ÖZDAMAR 2002).  
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 4. BULGULAR 

 4.1. Araştırma Alanının Yetişme Ortamı Özellikleri 

 4.1.1. Yeryüzü Şekli Özellikleri 

 Türkmen Dağı Eskişehir ve Kütahya illeri sınırında 39º16´–39º38´ 
kuzey enlemleri ile 30º06´–30º36´ doğu boylamları arasında bulunmaktadır. 
Kütlenin batısında Kütahya, doğusunda Seyitgazi, güneyinde Afyon, kuzey 
doğusunda ise Eskişehir bulunmaktadır. Kütle kuzeyde ve batıda Porsuk 
Çayı, doğuda ise Seydi Suyu ile sınırlıdır. Güney bölümü ise, Seydi 
Suyu’nun güneye ve batıya doğru uzanan çeşitli dereleri ile parçalanarak 
Nuri Dağı ile birleşmektedir (URL 2005, Şekil 4.1).  

Türkmen Dağı kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanan bir dağ 
kütlesidir. Kütle kuzeyde Sündiken Dağları, doğuda Sivrihisar Dağları, 
batıda Eğrigöz Dağı, kuzeybatıda Uludağ, güneydoğuda ise Emir Dağları ile 
çevrilidir (İZBIRAK 1968). En yüksek noktası 1826 m yükseltideki 
Türkmenbaba Tepe’dir. Bunun dışında önemli yükseltileri Küçüktürkmen 
Tepe (1795 m), Kurtasıldı Tepe (1726 m), İnliyaylaçıplak Tepe (1719 m) ve 
Paşaköşkü Tepe (1701 m) olarak sıralanabilir.   
 

 
Şekil 4.1. Türkmen Dağı Kütlesinin Uydu Fotoğrafı (URL 2005) 
Figure 4.1. Image of Türkmen Mountain Massif (URL 2005) 

   Eskişehir 

Porsuk Barajı 

Türkmen Dağı 
      1826 m 

Seyitgazi 

       Kunduzlar Barajı 

Kırka 

Çatören Barajı 

Nuri Dağı 

Kütahya 
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 Araştırma alanından seçilen örnek alanların yükselti, eğim, yamaç 
konumu, bakı ve verim sınıflarına dağılımı Çizelge 4.1’de verilmiştir. 
 
Çizelge 4.1. Örnek Alanların Yükselti, Eğim, Yamaç Konumu, Bakı ve 
Verim Sınıflarına Dağılımı 
Table 4.1. Distribution of sampling plots according to elevation, inclination, 
slope position, aspect and site class 

Yükselti (m) Örnek 
alan <1300 1300-1400 1401-1500 1501-1600 >1600 

Toplam 

adet 6 6 11 13 12 48 
% 12,5 12,5 22,9 27,1 25,0 100,0 

Eğim (%) 
Örnek 
alan Düz 

(1-3) 
Az eğimli 
(4-9) 

Orta 
eğimli 
(10-17) 

Çok 
eğimli 
(18-36) 

Dik 
eğimli 
(37-58) 

Sarp  
(59-100) 

Toplam 

adet 1 5 13 26 3 - 48 
% 2,1 10,4 27,1 54,2 6,3 - 100,0 

Yamaç Konumu (%) 

Örnek 
alan Sırt  

(0) 

Üst 
yamaç  
(1-25) 

Yukarı 
orta 

yamaç 
(26-50) 

Aşağı 
orta 

yamaç 
(51-75) 

Alt 
yamaç 
(76-100) 

Etek, 
düzlük 
(>100) 

Toplam 

adet - 7 17 18 6 - 48 
% - 14,6 35,4 37,5 12,5 - 100,0 

Bakı 
Gölgeli Bakılar Güneşli Bakılar 

Örnek 
alan 

KD K KB D GD G GB B 
Toplam 

adet 4 5 22 - 3 6 8 - 48 
% 8,3 10,4 45,8 - 6,3 12,5 16,7 - 100,0 

Verim Sınıfları Örnek 
alan I II III 

Toplam 

adet 5 17 26 48 
% 10,4 35,4 54,2 100,0 

 
 Sarıçam kütlenin kuzey yamaçlarında 1200-1700 m, güney 
yamaçlarında ise 1400-1700 m yükseltiler arasında yayılış göstermektedir. 
Bu sebeple, sarıçamın kütle üzerindeki dikey yayılışı 100 metrelik beş 
yükselti basamağına ayrılmış ve her yükselti basamağından 5-7 adet alanda 
örneklemeler yapılmıştır. Dolayısıyla örnek alanların yükselti ve bakılara 
homojen bir dağılım gösterdiği söylenebilir. Çizelge 4.1 incelendiğinde, 
örnek alanların % 81.3’ünün orta (% 10-17) ve dik (% 18-36) eğim grubunda 
yer aldığı görülmektedir. Sarp (% 59-100) eğim grubunda ise aranan 
özelliklerde örnek alan bulunamamıştır. Yine Çizelge 4.1’de görüleceği gibi 
örnek alanların % 72.9’u orta yamaç, % 14.6’sı üst yamaç, % 12.5’u ise alt 
yamaç araziler üzerinde bulunmaktadır. Sırt ve etek arazi üzerinden ise 
örnek alan seçilmemiştir. Bunun nedeni, önsöz bölümünde de ifade edildiği 
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gibi bu çalışmada daha önce gerçekleştirilen doktora tezine ait verilerin 
kullanılması ve tezin yöntemi gereği örnek alanların mümkün olduğunca orta 
yamaç araziler üzerinden alınmasıdır. ALEMDAĞ (1967) tarafından yapılan 
çalışmaya göre, örnek alanların % 10.4‘ü I. verim sınıfında (iyi), % 35.4‘ü II. 
verim sınıfında (orta), % 54.2‘si ise III. verim sınıfında (zayıf) 
bulunmaktadır. 

4.1.2. Toprak Özellikleri 

 4.1.2.1. Jeolojik Temel ve Anakaya 

 1/500.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası’nın Ankara paftası 
içerisinde kalan Türkmen Dağı kütlesini ağırlıklı olarak riyolit ve dasit 
anakayalar oluşturmaktadır. Bu anakayalar dışında bazalt, kiltaşı, killi-
kumlu-çörtlü kireç taşlarına da rastlanmaktadır. Kütle genel olarak neojen 
yaşlı olup, Söğüt Yaylası’nın güneyinde mesozoik, jura-kretase ve permien-
mesozoik yaşlı seriler de mevcuttur (PAMİR ve ERENTÖZ 1975). 

Araştırma alanından alınan anakaya örneklerinin Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsünde yapılan teşhislerinde kuzey bakıda dasit ve dasidik tüf, 
güney bakıda ise riyolit ve riyodasit anakayaların yaygın olduğu tespit 
edilmiştir. Örnek alanların anakayalara dağılımı Çizelge 4.2‘de verilmiştir. 
 
Çizelge. 4.2. Örnek Alanların Anakayalara Dağılımı 
Table 4.2. Distribution of sampling plots according to main rocks 

Anakayalar Örnek 
alan Dasit Dasidik tüf Riyolit Riyodasit 

Toplam 

adet 11 20 7 10 48 
% 22,9 41,7 14,6 20,8 100,0 

4.1.2.2. Toprak 

 Araştırma alanındaki topraklar boz esmer orman toprağı tipindedir. 
Örnek alanların toprak profillerinde, ortak horizonlar olarak Ah, Ael, Bst, 
BC ve Cv horizonları mevcuttur. Verim sınıflarına göre, araştırma alanındaki 
toprak özelliklerinin yüzde değerleri Çizelge 4.3‘de, 1 m3 hacimdeki 
değerleri ise Çizelge 4.4 ve Şekil 4.2’de verilmiştir. Çizelge 4.4 ve Şekil 
4.2’de görüleceği üzere, toprakların 1 m3 hacimdeki faydalanılabilir su 
kapasitesi, mutlak toprak derinliği, ince toprak, kum, toz, kil, organik 
karbon, toplam azot, alınabilir fosfor, katyon değişim kapasitesi, kalsiyum ve 
magnezyum miktarının verimlilikteki artışa paralel olarak arttığı 
görülmektedir.  
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Çizelge 4.3. Verim Sınıflarına Göre Toprak Horizonlarının Yüzde 
Değerlerine Ait İstatistikler  
Table 4.3. Statistics pertaining to percentage values of soil horizons 
according to site class 

Ah Ael Bst BC Cv 
Özellikler 

Verim 
Sınıfı X  s X  s X  s X  s X  s 

I 2,8 0,4 11,4 1,5 15,8 2,2 22,8 5,2 47,2 6,1 
II 3,3 0,8 9,7 2,8 14,5 6,6 20,1 6,2 52,2 12,4 

Horizon 
Kalınlığı 
(cm) III 3,1 0,8 9,6 2,4 13,8 3,9 21,2 6,5 48,3 12,4 

I 67,8 12,2 61,0 7,2 67,8 7,4 72,4 7,3 67,0 6,8 
II 57,0 13,9 57,6 9,3 61,7 9,8 63,6 7,1 56,6 13,0 

İnce 
toprak 
(%) III 49,6 13,7 55,8 11,6 59,2 10,4 58,1 10,8 48,9 12,5 

I 68,3 6,3 64,8 6,8 62,0 7,2 60,7 3,6 59,0 4,0 
II 69,0 8,0 63,7 8,9 61,1 7,8 63,1 7,9 59,8 11,0 

Kum 
 (%) 

III 68,7 9,7 59,8 8,8 56,9 7,8 59,8 9,2 60,3 10,1 
I 15,6 3,2 16,3 2,5 17,1 2,5 15,8 1,1 16,2 1,5 
II 14,9 4,6 17,8 3,9 17,5 3,9 17,1 4,2 16,4 4,5 

Toz  
(%) 

III 15,0 5,5 19,4 5,1 20,4 4,9 18,3 5,5 17,7 4,6 
I 16,0 3,6 18,8 4,8 20,8 4,8 23,3 2,7 24,6 3,1 
II 16,0 4,0 18,8 5,3 21,3 6,3 19,7 5,6 23,7 11,6 

Kil  
(%) 

III 16,2 4,5 20,7 4,6 22,6 5,0 21,8 5,0 21,9 7,3 
I 15,0 3,5 14,2 2,8 10,1 2,3 10,0 1,4 13,0 0,8 
II 16,2 3,6 15,0 3,3 11,1 2,4 10,3 2,4 13,3 2,9 

Yarayışlı 
su (%) 

III 15,8 4,9 15,5 3,4 12,0 2,3 10,4 2,4 13,6 3,2 
I 5,94 0,26 5,93 0,18 6,07 0,10 6,18 0,07 6,19 0,08 
II 5,79 0,30 5,76 0,26 5,94 0,29 5,87 0,44 5,99 0,34 

pH (1/2,5 
su) 

III 5,88 0,28 5,91 0,31 6,02 0,23 6,13 0,32 6,16 0,30 
I 0,376 0,043 0,360 0,060 0,230 0,050 0,176 0,036 0,194 0,040 
II 0,362 0,048 0,317 0,040 0,214 0,040 0,187 0,040 0,197 0,045 

Elektriki 
iletkenlik 
(mS/cm) III 0,361 0,105 0,323 0,085 0,228 0,081 0,191 0,047 0,208 0,049 

I 5,276 1,537 2,702 0,813 0,839 0,404 0,297 0,161 0,282 0,193 
II 4,686 1,568 2,088 0,644 0,898 0,436 0,459 0,235 0,288 0,306 

Corg  
(%) 

III 4,119 1,305 1,828 0,673 0,906 0,536 0,372 0,234 0,223 0,168 
I 0,234 0,063 0,152 0,030 0,106 0,029 0,072 0,083 0,058 0,008 
II 0,202 0,061 0,120 0,040 0,088 0,027 0,068 0,017 0,045 0,018 

Nt  
(%) 

III 0,183 0,055 0,103 0,027 0,086 0,020 0,065 0,015 0,043 0,011 
I 41 34 38 31 26 21 20 20 18 21 
II 22 19 16 15 10 10 8 8 6 5 

P  
(ppm) 

III 18 21 12 18 9 15 6 13 5 12 
I 24,2 4,7 17,9 2,9 13,0 3,2 12,3 2,3 16,2 8,8 
II 24,7 7,3 16,5 4,8 13,3 5,9 12,0 7,5 14,4 11,3 

KDK 
(me/   
100 g) III 21,7 5,9 15,5 4,2 13,6 6,8 11,3 4,6 13,4 11,2 

I 2617 755 1879 360 1370 461 1390 520 2074 1619 
II 2417 967 1535 654 1281 961 1234 1193 1502 1594 

Ca++  
(ppm) 

III 2163 694 1593 690 1389 907 1174 668 1500 1650 
I 238 42 190 28 157 27 171 48 236 145 
II 228 65 177 53 177 124 197 207 209 184 

Mg++ 
(ppm) 

III 215 66 197 99 204 192 181 97 202 160 
I 326 96 270 87 230 70 250 55 314 136 
II 300 119 235 128 223 144 225 152 246 195 

K+ 

 (ppm) 
III 305 205 261 264 271 337 270 333 294 402 
I 20 9 18 7 19 6 20 7 27 13 
II 23 15 23 14 24 16 25 16 38 44 

Na+ 

 (ppm) 
III 18 6 21 16 24 20 26 28 35 54 
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Çizelge 4.4. Verim Sınıflarına Göre Toprak Özelliklerinin 1 m3 

Hacimdeki Değerlerine Ait İstatistikler 
Table 4.4. Statistics pertaining to values of soil properties in 1m³ volumes 
according to site class   

Verim Sınıfları 
I II III Özellikler 

X  s X  s X  s 
FSK (mm/m3) 93,3 7,8 84,9 17,3 73,5 15,5 
Solum (cm) 30,0 3,4 27,6 9,3 26,6 6,4 

İnce toprak (kg/m3) 778,2 88,1 687,0 120,0 592,9 139,7 
Kum (kg/m3) 472,6 66,1 423,1 112,5 358,4 103,0 
Toz (kg/m3) 126,3 11,0 112,6 25,7 106,3 26,7 
Kil (kg/m3) 179,2 30,5 151,2 61,7 128,2 36,2 
Corg (kg/m

3) 5,43 1,27 4,47 1,73 3,27 1,26 
Nt (g/m

3) 629,7 26,9 461,4 141,4 372,9 112,3 
P (g/m3) 17,0 16,9 6,0 5,9 4,7 9,9 

Ca++ (g/m3) 1351,4 612,4 985,2 919,1 810,9 616,3 
Mg++ (g/m3) 157,0 54,5 132,9 110,8 115,5 84,1 
K+ (g/m3) 221,4 65,5 158,2 111,7 167,8 230,2 
Na+ (g/m3) 18,1 6,1 20,9 20,5 17,5 22,3 
KDK (e/m3) 115,7 30,4 96,3 62,8 76,5 43,5 

4.1.3. İklim Özellikleri 

Eskişehir soğuk-yarı karasal iklim tipine sahiptir. Eskişehir 
meteoroloji istasyonunun 1930–2002 yıllarını kapsayan 73 yıllık verilerine 
göre; yıllık ortalama sıcaklık 10.8 ºC, en soğuk aya ait ortalama sıcaklık -0.3 
ºC (ocak ayı), en sıcak aya ait ortalama sıcaklık 21.5 ºC (temmuz ayı) olup, 
yazları kuraktır. Yıllık ortalama yağış miktarı 374.2 mm, en kurak ayın 
(ağustos ayı) yağış miktarı 7.7 mm; haziran, temmuz, ağustos ve eylül 
aylarındaki ortalama toplam yağış miktarı ise 73.6 mm’dir. Yıllık ortalama 
nispi nem % 66 olup, hakim rüzgar yönü, tekrarlanma adedine göre sırasıyla, 
batı, doğu ve kuzeybatıdır.   

Afyon meteoroloji istasyonunun 1930–2002 yıllarını kapsayan 
verilerine göre; yıllık ortalama sıcaklık 11.1 ºC, en soğuk ayın (ocak) 
ortalama sıcaklığı 0.2 ºC, en sıcak ayın (temmuz) ortalama sıcaklığı ise 22.0 
ºC dir. Yıllık toplam yağış ortalaması 435.5 mm, en kurak aya (ağustos) ait 
yağış 11.9 mm; haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarındaki ortalama 
toplam yağış miktarı ise 89.7 mm’dir. Yıllık ortalama nispi nem % 64 olup, 
hakim rüzgar yönü, tekerrür adedine göre sırasıyla, kuzey-kuzeydoğu, kuzey, 
güney-güneybatıdır. 
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Şekil 4.2. Verim Sınıflarına Göre Toprakların 1 m3 Hacimdeki Değerleri 
Figure 4.2. Values of soil in 1m³ volumes according to site class  
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Şekil 4.2. Devamı 
Figure 4.2. Continued  

 
Eskişehir ve Afyon illerinde hakim rüzgar yönleri genel olarak 

kuzey ve kuzeybatıdır. Bu nedenle, Türkmen Dağı kütlesinin özellikle kuzey 
yamaçlarında, kuzey ve batıdan gelen nemli hava akımlarının etkili olduğu 
söylenebilir.   

Yağış rejimi bakımından Eskişehir, Karadeniz ile İç Anadolu yağış 
rejimi arasında bir geçiş tipine sahiptir. Afyon ise İç Anadolu yağış rejimi 
içinde kalmaktadır (ANONİM 1989). Thornthwaite yöntemine göre, 
Eskişehir ve Afyon kurak-az nemli bir iklime sahiptir (AKGÜNDÜZ 2000). 

Araştırma alanındaki iklimin değişimi ve mevcut iklim tipleri, C. W. 
Thornthwaite yöntemine göre incelenmiştir. Buna göre; kuzey bakı 1250 m 
yükseltide yarı nemli, 1350 m ve daha yukarılarda ise nemli bir iklim hüküm 
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sürmektedir. Sıcaklık ilişkileri bakımından, 1250 - 1350 m yükseltilerde orta, 
1450 m ve daha yukarılarda ise düşük sıcaklıklar hakimdir. Kuzey bakının 
tüm yükselti basamaklarında, yazın orta derecede su açığı bulunmakla 
birlikte, 1250 m yükseltide su açığı temmuz-ekim ayları arasındaki 4 aylık 
dönemi; 1350 –1550 m yükseltiler arasında temmuz-eylül ayları arasındaki 3 
aylık dönemi, 1650 m yükseltide ise, ağustos-eylül aylarındaki 2 aylık 
dönemi kapsamaktadır. Güney bakı 1450 m’de yarı nemli, 1550 m ve daha 
yukarılarda ise nemli bir iklim hüküm sürmektedir. Sıcaklık bakımından 
yükseltiler arasında bir fark olmayıp her üç yükselti de orta derecede 
sıcaklıklara sahiptir. Yine, güney bakının tüm yükselti basamaklarında, 
temmuz-eylül ayları arasındaki üç aylık dönemde orta derecede su açığı 
bulunmaktadır.  

 4.1.4. Araştırma Alanındaki Floristik Bileşim 

Araştırma alanında ağaç katını sarıçam oluşturmaktadır. Ancak 
karışıma yer yer karaçam (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) 
Holmboe), titrek kavak (Populus tremula L.) ve Doğu kayını (Fagus 
orientalis Lipsky.) münferit olarak karışmaktadır. Çalı katında ise en yaygın 
bulunan türler laden (Cistus laurifolius L.), mazı meşesi (Quercus infectoria 
Olivier), tüylü meşe (Quercus pubescens Willd.), saçlı meşe (Quercus cerris 
L. var. cerris), saplı meşe (Quercus robur L. subsp. robur), katran ardıcı 
(Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus), üvez (Sorbus torminalis (L.) 
Crantz var. torminalis), kuşburnu (Rosa canina L.) ve alıç (Crataegus 
pentagyna Waldst. & Kit. ex Willd.)’dır. Ot katında 12 tür ile Leguminosae, 
8 tür ile Compositae, 7 şer tür ile Rosaceae ve Rubiaceae, 5’er tür ile 
Fagaceae, Cruciferae ve Scrophulariaceae en yaygın familyalardır. Teşhisi 
yapılan 88 bitki türünden 35 adedinin fitocoğrafik bölgesi (% 39.7) 
bilinmektedir. Bunların % 21.5‘i Avrupa – Sibirya, % 12.5‘i Akdeniz ve % 
5.6‘sı ise İran – Turan elementidir (GÜNER 2006). 

Eskişehir – Türkmen Dağı – Kırka kesitinde ağaç ve çalı türlerinin 
yayılışları Şekil 3.11‘de verilmiştir. 

 4.2. Yetişme Ortamı Özellikleri ile Üst Boy Arasındaki İlişkiler 

 4.2.1. Fizyografik Yetişme Ortamı Özellikleri ile Üst Boy 
 Arasındaki İlişkiler 

Üst boy değerleri (H65) ile fizyografik faktörler arasındaki ilişkileri 
belirlemeyi amaçlayan korelasyon analizi sonuçlarına göre, üst boy ile 
yükselti ve eğim arasında istatistiksel açıdan önemli (P<0.05) pozitif ilişkiler 
mevcuttur (Çizelge 4.5). 



 
Şekil 4. Eskişehir-Türkmen Dağı-Kırka Kesitinde Ağaç ve Çalı Türlerinin Yayılışı 
Figure 4. Distribution of tree and shrub species on Eskişehir - Türkmen Mountain - Kırka cross section 
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Çizelge 4.5. Fizyografik Yetişme Ortamı Özellikleri ile Üst Boy (H65) 
Arasındaki İlişkilere Ait Korelasyon Katsayıları ve İlişkilerin Önem 
Düzeyleri 
Table 4.5. Correlation coefficients and significance levels belonging to 
relationship between physiographic site factors and site index (H65) 
Fizyografik 
faktörler 

Yükselti Eğim Sinbak Cosbak 
Yamaç 
konumu 

Boy 0,319* 0,310* 0,079ns 0,074ns -0,085ns 
ns: ilişki önemsiz, *: ilişki 0.05 yanılmayla önemli 

 4.2.2. Anakaya ve Toprağa Ait Özellikler ile Üst Boy Arasındaki 
 İlişkiler 

 4.2.2.1. Anakaya ile Üst Boy Arasındaki İlişkiler 

 Araştırma alanında kuzey bakıda dasit, güney bakıda ise riyolit 
anakayalar hakimdir. Üst boy (H65) ile anakaya arasındaki ilişkiyi saptamak 
amacıyla yapılan korelasyon analizinde, istatistiksel bakımdan anlamlı bir 
ilişki belirlenememiştir (P>0.05).  

 4.2.2.2. Toprak Horizonlarına Ait Özelliklerin Yüzde Değerleri 
 ile Üst Boy Arasındaki İlişkiler 

Üst boy (H65) değerleri ile toprak horizonlarına ait özelliklerin yüzde 
(100 g kuru maddede) değerleri arasında yapılan korelasyon analizinde 
(Çizelge 4.6);  

Ah horizonunda, üst boy ile ince toprak arasında P<0.01, organik 
karbon ve total azot arasında ise P<0.05 önem düzeyinde pozitif ilişkiler 
saptanmıştır. 

Ael horizonunda, üst boy ile horizon kalınlığı, organik karbon ve 
alınabilir fosfor arasında P<0.05, toplam azot arasında P<0.01 önem 
düzeyinde pozitif, toz arasında ise P<0.05 önemli düzeyinde negatif ilişkiler 
belirlenmiştir.  

Bst horizonunda, üst boy ile ince toprak arasında P<0.05 önem 
düzeyinde pozitif, yarayışlı su arasında P<0.05, toz arasında ise P<0.01 
önem düzeyinde negatif ilişki bulunmuştur.  

BC horizonunda, üst boy ile ince toprak arasında P<0.01 önem 
düzeyinde pozitif, toz arasında P<0.05 önem düzeyinde negatif ilişkiler 
mevcuttur.  

Cv horizonunda ise, üst boy ile ince toprak arasında P<0.01 önem 
düzeyinde pozitif ilişki bulunmaktadır. 
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Çizelge 4.6. Toprak Horizonlarına Ait Özelliklerin Yüzde Değerleri ile 
Üst Boy (H65) Arasındaki İlişkilere Ait Korelasyon Katsayıları ve 
İlişkilerin Önem Düzeyleri 
Table 4.6. Correlation coefficients and significance levels belonging to 
relationship between percent values of soil horizons and site index (H65)  

Özellikler Ah Ael Bst BC Cv 
Horizon kalınlığı (cm) 0,006ns 0,339* 0,265 ns 0,056 ns 0,057 ns 
İnce toprak miktarı (%) 0,387** 0,178 ns 0,346* 0,502** 0,512** 

Kum (%) 0,062 ns 0,265 ns 0,259 ns 0,191 ns 0,065 ns 

Toz (%) -0,045 ns -0,311* -0,393** -0,306* -0,282 ns 

Kil (%) -0,077 ns -0,179 ns -0,071 ns -0,024 ns 0,068 ns 

Yarayışlı su (%) -0,002 ns -0,156 ns -0.354* -0,164 ns -0,137 ns 

pH ½,5 su -0,105 ns -0,145 ns 0,023 ns -0,141 ns -0,134 ns 
Elektriki iletkenlik 

(mS/cm) 
-0,034 ns 0,015 ns -0,180 ns -0,175 ns -0,258 ns 

Corg (%) 0,318* 0,336* -0,166 ns -0,087 ns 0,023 ns 

Nt (%) 0,318* 0,385** 0,181 ns 0,074 ns 0,211 ns 

P (ppm) 0,278 ns 0,295* 0,224 ns 0,245 ns 0,214 ns 

KDK (me/100 g) 0,267 ns 0,222 ns -0,002 ns 0,098 ns 0,062 ns 

Ca++ (ppm) 0,252 ns 0,108 ns 0,001 ns 0,093 ns 0,072 ns 

Mg++ (ppm) 0,180 ns -0,025 ns -0,034 ns 0,062 ns 0,107 ns 

K+ (ppm) -0,043 ns -0,084 ns -0,133 ns -0,106 ns -0,074 ns 

Na+ (ppm) 0,118 ns -0,091 ns -0,075 ns -0,080 ns -0,034 ns 

ns: ilişki önemsiz, *: 0.05 yanılmayla önemli, **:0.01 yanılmayla önemli 

 4.2.2.3. Toprakların 1 m3 Hacimdeki Değerleri ile Üst Boy 
 Arasındaki İlişkiler 

Üst boy (H65) ile hem faydalanılabilir su kapasitesi, ince toprak, 
kum, kil, organik karbon ve toplam azot miktarları arasında pozitif önemli 
(P<0.01) hem de mutlak toprak derinliği ve katyon değişim kapasitesi 
arasında pozitif önemli (P<0.05) ilişkiler saptanmıştır (Çizelge 4.7).   
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Çizelge 4.7. Toprakların 1 m³ Hacimdeki Değerleri ile Üst Boy (H65) 
Arasındaki İlişkilere Ait Korelasyon Katsayıları ve İlişkilerin Önem 
Düzeyleri 
Table 4.7. Correlation coefficients and significance levels belonging to 
relationship between values in 1 m³  pedons and site index (H65)  

Değişkenler H65 Değişkenler H65 

FSK (mm/m³) 0,490** Nt (g/m³) 0,587** 

Solum (cm) 0,298* P (g/m³) 0,278 ns 

İnce toprak (kg/m³) 0,551** Ca++ (g/m³) 0,243 ns 

Kum (kg/m³) 0,489** Mg++ (g/m³) 0,239 ns 

Toz (kg/m³) 0,215 ns Na+ (g/m³) 0,041 ns 

Kil (kg/m³) 0,387** K+ (g/m³) 0,019 ns 

Corg (kg/m³) 0,442** KDK (e/m³) 0,299* 

ns: ilişki önemsiz, *: 0.05 yanılmayla önemli, **: 0.01 yanılmayla önemli 

4.3. Aşamalı Regresyon Analizlerine Ait Bulgular 

Aşamalı regresyon analizi meşcere üst boyunu hesaplamada hangi 
değişkenler kombinasyonunu kullanmak gerektiğini ve boy gelişimi üzerinde 
baskın etkiye sahip olan yetişme ortamı faktörlerinin neler olduğunu 
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu analiz, denkleme girmesi gereken 
değişkenleri seçerek saptamaktadır. Bir başka ifadeyle, bağımlı değişken 
üzerinde daha az etkili olan bağımsız değişkenler, analiz kapsamında elimine 
edilmekte; hangi bağımsız değişkenler denkleme sokulduğunda en küçük 
standart sapmanın elde edilebileceği ve bu sayede denklemin regresyon 
katsayılarının neler olacağı belirlenebilmektedir.  

Araştırmamızda, çok sayıdaki yetişme ortamı faktörlerinden 
hangilerinin, grup halinde (topluca), sarıçamın boy artımını etkileyebileceği, 
bu istatistik analiz yöntemi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Aşamalı regresyon 
analizi, korelasyon analizlerinde üst boy ile anlamlı ilişki veren fizyografik 
faktörler ile toprak özelliklerinin yüzde ve rezerve değerleri için ayrı ayrı 
tekrarlanmıştır.  

 4.3.1. Fizyografik Faktörler ve Toprak Özelliklerinin Yüzde 
 Değerlerinin Boy Gelişimi Üzerindeki Etkileri 

Üst boy (H65) ile ilişkili fizyografik faktörler ve toprak horizonlarına 
ait özelliklerin yüzde değerleri arasındaki aşamalı regresyon analizi ile dört 
model öneri ortaya çıkmıştır (Çizelge 4.8). 
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Çizelge 4.8. Üst Boy ile Fizyografik Faktörler ve Toprak Horizonlarına 
Ait Özelliklerin Yüzde Değerleri Arasında Yapılan Aşamalı Regresyon 
Analizi Sonuçları 
Table 4.8. Results of stepwise analysis performed between site index and 
physiographic factors with percent values of soil horizons 

Model R² 
Standart  
Hata 

Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F  
Oranı 

Önem 
Düzeyi (P) 

1      Regresyon 
         Hata 
         Genel 

0,263 2,60 111,137 
312,079 
423,216 

1 
46 
47 

111,137 
6,784 

16,381 0,000 

2      Regresyon 
         Hata 
         Genel 

0,358 2,46 151,349 
271,868 
423,216 

2 
45 
47 

75,674 
6,042 

12,526 0,000 

3      Regresyon 
         Hata 
         Genel 

0,425 2,35 179,736 
243,480 
423,216 

3 
44 
47 

59,912 
5,534 

10,827 0,000 

4      Regresyon 
         Hata 
         Genel 

0,476 2,27 201,521 
221,696 
423,216 

4 
43 
47 

50,380 
5,156 

9,772 0,000 

Katsayılar 

Standartlaştırılmamış Katsayılar 
Standartlaştırılmış 

Katsayılar Model 
Beta Standart Hata Beta 

t 
Önem 

Düzeyi (P) 

1    Sabit sayı 
      X1 

8,735 
0,114 

1,558 
0,028 

 
0,512 

5,606 
4,047 

0,000 
0,000 

2    Sabit sayı 
      X1 
      X2 

6,332 
0,111 
0,754 

1,741 
0,027 
0,292 

 
0,495 
0,309 

3,637 
4,140 
2,580 

0,001 
0,000 
0,013 

3    Sabit sayı 
      X1 
      X2 
      X3 

11,474 
0,07475 
0,947 
-0,204 

2,816 
0,030 
0,292 
0,090 

 
0,335 
0,388 
-0,313 

4,074 
2,487 
3,239 
-2,265 

0,000 
0,017 
0,002 
0,028 

4    Sabit sayı 
      X1             
      X2   
      X3 
      X4 

10,347 
0,06543 
0,968 
-0,201 
0,07387 

2,773 
0,029 
0,282 
0,087 
0,036 

 
0,293 
0,396 
-0,308 
0,231 

3,731 
2,228 
3,429 
-2,311 
2,056 

0,001 
0,031 
0,001 
0,026 
0,046 

 
Birinci modelde bağımsız değişken olarak sadece toprakların Cv 

horizonundaki ince toprak miktarı (X1) bulunmaktadır. Modelin, 65 
yaşındaki boyun toplam değişimini açıklama payı % 26.3’tür. Modele ait 
denklem (1)’de verilmiştir.  
H65=8.735+0.114(X1)                                                                                    (1) 

İkinci modelde bağımsız değişken olarak Cv horizonundaki ince 
toprak miktarı (X1) ile Ael horizonundaki organik karbon miktarı (X2) 
bulunmaktadır. Bu modelin 65 yaşındaki boyun toplam değişimini açıklama 
payı % 35.8’dir. Modele ait denklem (2)’de verilmiştir. 
H65=6.332+0.111(X1)+0.754(X2)                                                                  (2) 
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Üçüncü modelde Cv horizonu ince toprak miktarı (X1), Ael horizonu 
organik karbon miktarı (X2) ve Bst horizonu toz miktarı (X3) bağımsız 
değişken olarak bulunmaktadır. Modelin 65 yaşındaki boyun toplam 
değişimini açıklama payı % 42.5’dir. Modele ait denklem (3)’de verilmiştir. 
H65=11.474+0.07475(X1)+0.947(X2)-0.204(X3)                                           (3) 

Dördüncü modelde, Cv horizonu ince toprak miktarı (X1), Ael 
horizonu organik karbon miktarı (X2), Bst horizonu toz miktarı (X3) ve eğim 
(X4) bağımsız değişken olarak bulunmaktadır. Modelin 65 yaşındaki boyun 
toplam değişimini açıklama payı % 47.6’dır. Modele ait denklem ise (4)’de 
verilmiştir. 
H65=10.347+0.06543(X1)+0.968(X2)-0.201(X3)+0.07387(X4)                     (4) 

 4.3.2. Fizyografik Faktörler ve Toprakların 1 m3 Hacimdeki 
 Değerlerinin Boy Gelişimi Üzerindeki Etkileri 

Üst boy ile ilişkisi önemli fizyografik faktörler ve toprakların bir m³ 
hacimdeki rezerve değerleriyle yapılan aşamalı regresyon analizinde iki adet 
model öneri saptanmıştır (Çizelge 4.9). 
 
Çizelge 4.9. Üst Boy ile Fizyografik Faktörler ve Toprakların 1 m³ 
Hacimdeki Değerleri Arasında Yapılan Aşamalı Regresyon Analizi 
Sonuçları 
Table 4.9. Results of stepwise analysis performed between site index and 
physiographic factors with values of 1 m³ pedons  

Model R² 
Standart 
Hata 

Kareler 
 Toplamı 

Serbestlik 
 Derecesi 

Kareler  
Ortalaması 

F  
Oranı 

Önem 
 Düzeyi (P) 

1    Regresyon 
       Hata 
       Genel 

0,344 2,46 145,778 
277,438 
423,216 

1 
46 
47 

145,778 
6,031 

24,170 
 

0,000 

2    Regresyon 
      Hata 
      Genel 

0,417 2,34 176,597 
246,619 
423,216 

2 
45 
47 

88,299 
5,480 

16,112 0,000 

Katsayılar 
Standartlaştırılmamış 

Katsayılar 
Standartlaştırılmış 

Katsayılar Model 
Beta Standart Hata Beta 

t 
Önem  

Düzeyi (P) 

1   Sabit sayı 
     X1 

9,485 
0,01246 

1,148 
0,003 

 
0,587 

8,258 
4,916 

0,000 
0,000 

2   Sabit sayı 
     X1           
     X2 

7,417 
0,009843 
0,008127 

1,400 
0,003 
0,003 

 
0,464 
0,297 

5,299 
3,706 
2,371 

0,000 
0,001 
0,022 
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Birinci model sadece Nt (X1) bağımsız değişkenini içermektedir. Bu 
modelin 65 yaşındaki boyun toplam değişimini açıklama payı % 34.4 olup, 
model denklemi (5)’de verilmiştir. 
H65=9.485+0.01246(X1)                                                                                (5) 

İkinci modelde bağımsız değişken olarak Nt (X1) ve kum (X2) 
bulunmaktadır. Modelin 65 yaşındaki boyun toplam değişimini açıklama 
payı % 41.7’dir. Modele ait denklem (6)’da verilmiştir. 
H65=7.417+0.009843(X1)+0.008127(X2)                                                      (6) 
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5. TARTIŞMA  

Fizyografik yetişme ortamı faktörleri ile üst boy arasındaki ilişkileri 
belirlemek amacıyla yapılan korelasyon analizinde; yükselti ve eğim üst boy 
ile istatistiksel bakımdan önemli pozitif ilişki verirken, bakı ve yamaç 
konumuna göre belirlenen ilişkiler önemsiz çıkmıştır. 

ZECH ve ÇEPEL (1972) tarafından Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 
kızılçam ormanlarında yapılan çalışmada, boy büyümesi ile yamaç üst 
kenarından uzaklık arasında pozitif yönde kuvvetli bir ilişki bulunurken; 
yükselti, bakı ve eğim arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir ilişki 
belirlenememiştir. ÇEPEL ve ark. (1977)’nın Batı Karadeniz, İç Anadolu ve 
Doğu Anadolu Bölgelerindeki sarıçam ormanlarında yaptıkları çalışmada, 
boy büyümesi ile yamaç üst kenarından uzaklık arasında pozitif, yükselti 
arasında ise negatif ilişkiler bulunmuş; fakat eğimle istatistiksel anlamda bir 
ilişki saptanamamıştır. Boy büyümesi ile bakı arasında ise, sadece İç 
Anadolu’daki meşcereler negatif bir korelasyon göstermiş, Karadeniz ve 
Doğu Anadolu’daki meşcerelerin boy gelişiminin bakılara göre değişmediği 
belirlenmiştir. 

ÇEPEL ve DÜNDAR (1980), Bolu-Aladağ sarıçam meşcerelerinde 
yaptıkları çalışmada, sarıçamın boy büyümesi üzerinde yamaç üst 
kenarından uzaklık ve yükseltinin pozitif bir etkiye sahip olduğunu; ancak 
bakının etkili bir faktör olarak ortaya çıkmadığını bildirmektedir. ERUZ 
(1984) tarafından Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü karaçam 
meşcerelerinde yapılan çalışmada, karaçamın boy büyümesi üzerinde yamaç 
üst kenarından uzaklık ve bakının etkili olduğu ancak yükselti ve eğimin 
istatistiksel anlamda bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. KALAY 
(1989) tarafından Trabzon-Maçka yöresindeki Doğu ladinlerinde yapılan 
çalışmada, boy büyümesi ile yükselti ve bakı arasında istatistiksel anlamda 
ilişki bulunmazken, reliyef (arazi yüzü şekli) arasında pozitif, eğim arasında 
ise negatif ilişkiler önemli çıkmıştır. DAŞDEMİR (1992) Doğu ladini 
meşcerelerinde yaptığı çalışmada, boy büyümesi ile yeryüzü şekli özellikleri 
(sırt, yamaç, düzlük) arasında pozitif, yükselti arasında negatif önemli 
ilişkiler bulmuştur. Bakı ve eğim bağlamındaki ilişkiler ise anlamsızdır. 
ÖZKAN ve ark. (2005) tarafından Isparta-Dedegül Dağı karaçam 
meşcerelerinde yapılan çalışmada, bonitet endeksi ile yamaç konumu ve 
yükselti arasında pozitif yönde önemli ilişkiler bulunurken eğim ve bakı 
arasında anlamlı bir ilişki belirlenememiştir. 

İtalya’da duglas plantasyonlarının boy gelişimi ile yetişme ortamı 
özellikleri arasındaki ilişkilerin araştırıldığı  bir çalışmada (CORONA ve 
ark. 1998), boy büyümesi ile bakı arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir 
ilişkinin bulunduğu belirlenmiştir. İspanya’da ROMANYÀ ve VALLEJO 
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(2004) tarafından Pinus radiata plantasyonlarında yapılan çalışmada ise, 
bonitet endeksi ile yükselti arasında Atlantik alanlarında önemli fakat negatif 
ilişki bulunurken, Akdeniz alanlarında belirlenen ilişki, istatistiksel öneme 
sahip değildir.  

Yukarıda bahsedildiği gibi bir grup araştırmada yükselti ile boy 
büyümesi arasındaki ilişkiye ilişkin benzer bulgulara ulaşılırken; bir grup 
araştırmada da zıt sonuçlar elde edilmiştir. Bazı araştırmalarda ise yükselti 
ile boy büyümesi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu durum, 
türün biyolojik özellikleri yanında yetişme ortamı özellikleri ile de 
açıklanabilir. Örneğin Doğu ladininde yapılan çalışmada (DAŞDEMİR 
1992), boy büyümesinin yükselti ile negatif ilişki vermesinde, yörede su 
açığı bulunmadığı halde yükseltideki artışa paralel olarak sıcaklığın 
azalması, vejetasyon döneminin kısalması, dolayısıyla boy büyümesinde 
gerilemelerin oluşması etkili olmuştur. Ayrıca, yükseltideki artışa bağlı 
olarak olumsuzlaşan edafik şartlar ve artan rüzgar-fırtına zararları da 
kuşkusuz, boy gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir (GENÇ 2004).  

Çalışma sahamız Ege bölgesinden İç Anadolu bozkırına geçiş alanında 
bulunmaktadır. Yapılan iklim analizlerinde görüldüğü gibi, vejetasyon 
döneminde toprakta su açığı meydana gelmektedir. Dolayısıyla, 
alanımızdaki sınırlayıcı faktör su açığıdır. Bu sebeple, yükseltiye bağlı 
olarak yağışın artması, boy büyümesinin yükselti ile artmasına sebep 
olmuştur.   

Bakıların dönüşüm değerleri ile boy büyümesi arasında yapılan 
korelasyon analizinde, istatistiksel anlamda bir ilişki bulunamamıştır. 
Bakının, bir yerin sıcaklık ve nem iklimini önemli derecede etkileyen bir 
faktör olması nedeniyle boy gelişimi üzerinde etkili olması beklenir. Ancak 
araştırmamızda, bakı, boy büyümesi üzerinde etkili bir faktör olarak ortaya 
çıkmamıştır. CARMEAN (1965)‘e atfen ÇEPEL ve DÜNDAR (1980) 
tarafından bildirildiği gibi, bakının istatistik hesaplara sayısal değerler 
halinde bir parametre olarak sokulmasındaki güçlükler yanında araştırma 
alanımızdaki arazinin yuvarlak konturlu olması (Bkz. Şekil 4.1) ve arazi 
şeklinin çok farklı lokal iklim yöreleri meydana getirememesi, bakının 
etkisiz çıkmasında, kanımızca temel etmenler olmuştur. 

Örnek alanların bulunduğu % 3-40 eğim derecelerinde boy büyümesi 
ile eğim arasında pozitif ilişki bulunmuştur. SARAÇOĞLU (1989) 
tarafından göknarda yapılan çalışmada da benzer sonuçlar elde edilmiştir. 
Araştırmacı, göknarda bonitet endeksinin eğime bağlı olarak değiştiğini ve 
eğimi % 20-40 arasında olan yerlerde göknarların iyi bir gelişim yaptığını 
bildirmektedir. KALAY (1989) ve GÜNLÜ ve ark. (2006) tarafından Doğu 
ladininde, ÇEPEL ve ark. (1977) tarafından sarıçamda yapılan çalışmanın 
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Doğu Anadolu Bölgesinde eğim ile boy gelişimi arasında negatif yönde 
ilişkiler bulunmuştur.  

Yamaç eğimi, lokal iklim üzerinde etkili olduğu gibi toprağın su ve 
besin ekonomisini de etkilediğinden, az eğimli yerlerde iyi bonitetlerin 
bulunması doğaldır. Ancak yüksek dağlar sıcaklığın düşük olduğu yerlerdir; 
onun için buralarda toprağın az nemli oluşu sıcaklık üzerinde olumlu etki 
yapacağından, bu gibi yerlerde aynı yükseklikteki düz arazilere kıyasla 
gelişme dönemi daha uzun sürebilir (ÇEPEL 1988). Çalışmamızda, eğim ile 
boy gelişimi arasındaki ilişkinin bu durumdan kaynaklanmış olabileceği 
düşülmektedir.   

Örnek alanların yamaç konumları (yamaç üst kenarından olan uzaklık) 
ile boy büyümesi arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki 
bulunamamıştır. Oysa, bu  konuda yapılmış diğer çalışmaların hemen 
hepsinde yamaç konumu ile boy büyümesi arasında kuvvetli ilişkiler 
bulunmuştur. Çünkü, yamaç üst kenarından aşağılara inildikçe meşcerelerin 
su ve besin maddelerinden yararlanma imkanları daha fazla olmaktadır. 
Araştırmamızda örnek alanlar mümkün olduğunca orta yamaç araziler 
üzerinden alınmıştır. Dolayısıyla, yamaç konumunun boy büyümesi üzerinde 
etkili bir faktör olarak ortaya çıkmaması, bu çalışma için doğal bir sonuçtur.  

Üst boy ile toprak horizonlarına ait özelliklerin yüzde değerleri 
arasında yapılan korelasyon analizinde; Ah horizonunda, üst boy ile ince 
toprak miktarı, organik karbon ve toplam azot arasında pozitif ilişkinin 
olduğu saptanmıştır. Ael horizonunda, üst boy ile horizon kalınlığı, organik 
karbon, alınabilir fosfor, toplam azot arasında pozitif, toz arasında ise negatif 
ilişkinin olduğu saptanmıştır. Bst horizonunda, üst boy ile ince toprak 
miktarı arasında pozitif, yarayışlı su ve toz arasında ise negatif ilişkinin 
bulunduğu tespit edilmiştir. BC horizonunda, üst boy ile ince toprak miktarı 
arasında pozitif, toz arasında ise negatif ilişki bulunmaktadır. Cv 
horizonunda ise, üst boy ile ince toprak miktarı arasında pozitif ilişki 
belirlenmiştir.  

Toprak horizonlarına ait özelliklerin yüzde değerleri ile üst boy 
arasındaki ilişkiler genel olarak değerlendirildiğinde; yıkanma horizonu 
(Ael) kalınlığındaki artışa bağlı olarak boy büyümesi artmıştır. Bu durum, 
daha çok yetişme ortamındaki yağış miktarı ile ilişkilidir. Yağış miktarının 
artması yıkanma horizonu kalınlığının artmasına neden olmuş; dolayısıyla 
yetişme ortamına düşen yağış miktarının fazlalaşması, sarıçamın boy 
büyümesini olumlu yönde etkilemiştir.  

Ah, Bst, BC ve Cv horizonlarındaki ince toprak miktarının artması 
sarıçamın boy büyümesine katkıda bulunmuştur. Ağaç köklerinin yoğun 
olarak yayıldığı Ael, Bst ve BC horizonlarındaki toz miktarının artması ise, 
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sarıçamın boy büyümesini azaltmıştır. Zira, toprağın tane çapı bölümlerinden 
toz, toprak gözeneklerinin tıkanmasına sebep olduğu için toprağın hava ve su 
kapasitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum ise, sarıçamın boy 
gelişiminin azalmasına sebep olmuştur.  

Bst horizonunda yarayışlı rutubetin yüzde miktarı boy gelişimi ile 
negatif yönde bir ilişki vermiştir. Bir m3 hacimdeki faydalanılabilir su 
kapasitesi ile üst boy arasında ise pozitif yönde ilişkiler bulunmuştur. Bu 
durumda, yapılacak değerlendirmede, yarayışlı rutubetin analizle elde edilen 
yüzde değerleri yerine hesaplanarak bulunan rezerve değerlerinin 
kullanılması gerekmektedir. Aksi halde, böyle bir ilişkiyi açıklamak 
mümkün olamamaktadır.  

Üst toprak horizonlarından Ah ve Ael horizonlarındaki toplam azot 
ve organik karbon miktarları ile üst boy arasındaki ilişkiler önemli ve pozitif 
yöndedir. Nitekim, topraktaki toplam azot ve organik karbon miktarının 
artması sarıçamın boy büyümesini olumlu yönde etkilemiştir. KANTARCI 
(2000) toprak azotu kaynağının esas itibariyle organik materyal olduğunu, 
azotun bir çok organik maddenin bileşimine önemli ölçüde katıldığı gibi 
madde değişimi ve büyüme ilişkilerini de önemle etkilediğini, proteinlerin ve 
klorofilin sentezinde azotun etkisinin yüksek olduğunu ayrıca köklerin 
solunumunda azotun rolünün çok önemli olduğunu bildirmektedir.  

Ael horizonundaki alınabilir fosfor miktarı ile üst boy arasında 
pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur. Fosfor bitkideki birçok organik 
bileşiklerin (fitin, nükleik asit, nükleotid, fosfatid ve mayalar) temel 
elementini oluşturmakta; bitki içindeki madde dolaşım ve değişimi ile enerji 
bilançosunda önemli etkiler yapmaktadır. Aynı zamanda, solunum ve 
fotosentez olaylarında da önemli rol oynamaktadır (KANTARCI 2000). Bu 
açıklamalar bağlamında rahatlıkla diyebiliriz ki, ulaşılan sonuç beklenen bir 
durumdur. 

Üst boy değerleri ile toprak özelliklerinin bir m³ hacimdeki değerleri 
arasında yapılan korelasyon analizinde; üst boy ile faydalanılabilir su 
kapasitesi, mutlak toprak derinliği, ince toprak, kum, kil, organik karbon, 
toplam azot ve katyon değişim kapasitesi arasında pozitif ilişki saptanmıştır. 
Toprak özelliklerinin bir m3 hacimdeki değerleri ile üst boy arasındaki 
ilişkiler genel olarak değerlendirildiğinde, genel olarak, bir m3 hacimdeki 
faydalanılabilir su kapasitesi üst boy ile kuvvetli bir ilişki vermiştir. Başka 
bir ifadeyle, bir m3 hacimde bitki tarafından alınabilecek su miktarının 
artmasına bağlı olarak sarıçamın boy gelişimi artmıştır.  

B horizonunun alt sınırı olan mutlak toprak derinliğinin artması 
sarıçamın boy gelişimi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmuştur. Yüzde 
değerlerde olduğu gibi bir m3 hacimdeki ince toprak, kum, kil, organik 
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karbon, toplam azot ve katyon değişim kapasitesinin artması boy gelişimini 
pozitif yönde etkilemiştir.        

Ülkemizde orman ağaçlarının boy gelişimi ile toprak özellikleri 
arasındaki ilişkilerin incelendiği diğer çalışmalarda da benzer bulgulara 
ulaşılmıştır. Sarıçamda toprak özelliklerinin yüzde değerlerinden azot, ince 
toprak miktarı, iskelet ve toprak reaksiyonu boy gelişimi üzerinde etkili 
faktörler olarak belirlenmiştir. Rezerve değerlere göre ise toprak derinliği, 
azot, ince toprak miktarı ve faydalanılabilir su kapasitesi üst boy ile 
istatistiksel bakımdan anlamlı ilişkiler vermiştir (ÇEPEL ve ark. 1977).  

Sarıçamda yapılan başka bir çalışmada ise ÇEPEL ve DÜNDAR 
(1980), üst boy ile Z1 zonu (A horizonu) özelliklerinden ince toprak miktarı 
ve azot; Z2 zonu (B ve Cv horizonu) özelliklerinden toprak reaksiyonu, azot, 
fosfor ve horizon kalınlığı, rezerve değerlere ait toprak özelliklerinden ince 
toprak miktarı, azot, organik madde, yararlanılabilir su kapasitesi ve 
potasyum arasında istatistiksel bakımdan anlamlı ilişkiler bulmuştur.  

DAŞDEMİR (1992) tarafından Doğu ladininde yapılan bir 
çalışmada, bonitet endeksi ile toprak derinliği, B horizonundaki toprak türü 
ve B horizonu kalınlığı arasında pozitif ilişkiler bulunmuştur. Yine Doğu 
ladininde yapılan bir başka çalışmada, bonitet ile toprak özelliklerinden A1 

horizonundaki (Ah horizonu) horizon kalınlığı, iskelet miktarı, kum, toz, kil, 
KDK, ateşte kayıp ve toplam azot, A2 horizonundaki (Ae horizonu) kil ve 
tekstür, A3 horizonundaki (Al horizonu) iskelet, ince toprak miktarı ve KDK, 
B horizonundaki iskelet, ince toprak miktarı ve toplam azot, C1 
horizonundaki horizon kalınlığı ve K, C2 horizonundaki kum miktarı 
arasında istatistiksel bakımda anlamlı ilişkiler belirlenmiştir (KALAY 1989).  

Keza kızılçamda A ve AB horizonlarının faydalanılabilir su 
kapasitesi ile üst boy arasında pozitif yönde sıkı bir ilişki ortaya çıkmıştır. 
Ayrıca AB horizonu kalınlığı, humuslu üst toprağın pH değeri ile toprakların 
azot ve fosfor rezerveleri de boy artımı için önemli derecede anlamlıdır 
(ZECH ve ÇEPEL 1972). Kızılçamda yapılan bir diğer çalışmada meşcere 
üst boyu (H25) ile Ah horizonundaki pH, organik madde, toplam azot ve Ca 
arasında pozitif, A horizonundaki pH, organik madde, toplam azot ve Mg 
arasında pozitif, toz+kil, ince toprak miktarı, toz, kil ve KDK arasında 
negatif, B horizonundaki pH arasında pozitif, Cv horizonundaki kum, Mg, 
K, organik madde ve toplam azot arasında pozitif ilişkiler belirlenmiştir 
(ERUZ ve ark. 1993).  

Ayrıca A2 ve Cv horizonlarındaki iskelet hacmi, organik madde 
miktarı, B horizonundaki toz+kil miktarı ve Cv horizonundaki ince toprak 
miktarı; rezerve değerlere göre A2 horizonunun iskelet hacmi, kil ve organik 
madde miktarı; B horizonunun toz ve kum miktarı ve Cv horizonunun 
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toz+kil miktarı, karaçamın boy gelişimi üzerinde toplu etki yaratan başlıca 
faktörler olarak ortaya çıkmıştır (ERUZ 1984).  

Üst boy ile ilişkili fizyografik faktörler ve toprak horizonlarına ait 
değişkenlerin yüzde değerleri arasında yapılan korelasyon analizinde 16 
değişken, üst boy ile ilişki vermiştir. Yapılan aşamalı regresyon analizinde, 
Cv horizonundaki ince toprak miktarı, Ael horizonundaki organik karbon 
miktarı, Bst horizonundaki toz miktarı ve eğim regresyon denklemine 
girmiştir. Denklemde bu dört bağımsız değişkenin üst boyu açıklama oranı 
% 47.6’dır. Üst boy ile fizyografik faktörler ve toprakların bir m3 hacimdeki 
değerleri arasında yapılan korelasyon analizine baktığımızda, 10 adet 
değişken üst boy ile ilişki vermiştir. Bu değişkenler ile üst boy arasında 
yapılan aşamalı regresyon analizinde bir m3 hacimdeki toplam azot ve kum 
regresyon denklemine girmiştir. Denklemde bu iki bağımsız değişkenin 
bağımlı değişken üst boyu açıklama oranı % 41.7’dir. Elde edilen sonuçların 
yakınlığı ve uygulama kolaylığı düşünüldüğünde, yapılacak regresyon 
analizlerinde fizyografik yetişme ortamı faktörleri ile toprak horizonlarına ait 
özelliklerin yüzde değerlerinin kullanılmasının daha uygun olacağı 
söylenebilir.  

Ülkemizde sarıçamda yapılan bir çalışmada; üst boy ile fizyografik 
faktörler ve toprak özelliklerinin yüzde değerleri arasında gerçekleştirilen 
aşamalı regresyon analizine göre, İç Anadolu sarıçam yetişme bölgelerinde 
yamaç üst kenarından uzaklık, bakı, iskelet hacim yüzdesi, toz, kil ve 
organik madde miktarı; Karadeniz, Aladağ, İç Anadolu ve Doğu Anadolu 
sarıçam yetişme bölgeleri birlikte değerlendirildiğinde ise, yükselti, yamaç 
üst kenarından uzaklık, ince toprak hacim ağırlığı ve azot üst boy gelişimi 
üzerinde etkili faktörler olarak ortaya çıkmıştır. Toprak özelliklerinin rezerve 
değerleri ile üst boy arasında yapılan aşamalı regresyon analizine göre, İç 
Anadolu sarıçam yetişme bölgelerinde kil, fosfor, potasyum, horizon 
kalınlığı ve pH; tüm araştırma bölgeleri birlikte değerlendirildiğinde, kum, 
toz, azot, fosfor, faydalanılabilir su kapasitesi ve horizon kalınlığı üst boy 
gelişimi üzerinde etkili faktörler olarak ortaya çıkmıştır (ÇEPEL ve ark. 
1977).    
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6. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 Sarıçamın bozkıra geçiş bölgesi olan Türkmen Dağı kütlesindeki 
gelişimi ile yetişme ortamı özellikleri arasındaki ilişkileri incelemek 
amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.  

Türkmen Dağı kütlesinde sarıçamın boy gelişimi üzerindeki etkili 
fizyografik faktörler yükselti ve eğimdir. Türkmen Dağı ve benzer yetişme 
ortamlarında sarıçam ile yapılacak olan endüstriyel ağaçlandırmaların kuzey 
yamaçlarda 1400-1600 m, güney yamaçlarda ise 1500-1700 m yükseltiler 
arasında yapılması muhtemelen başarıyı arttıracaktır (GÜNER 2006). Eğim 
derecesi % 3-40 arasında değişen sahalarda sarıçamın boy gelişimi eğimdeki 
artışa paralel olarak artmaktadır. Bu da sarıçamın düz alanlardan çok, orta 
(% 10-17) ve çok (% 18-36) eğimli alanlarda daha iyi bir gelişim yaptığını 
göstermektedir.  

Araştırma alanında sarıçamın boy gelişimi ile toprakların bir m3 
hacimdeki faydalanılabilir su kapasitesi, mutlak toprak derinliği, ince toprak 
miktarı, kum, kil, organik karbon, toplam azot ve katyon değişim kapasitesi 
pozitif ilişki göstermiştir. Bu durum, sarıçamın derin, taşsız, kumlu ve 
organik madde bakımın zengin topraklarda iyi bir gelişim gösterdiğini ortaya 
koymaktadır.   

Üst boy gelişimini fizyografik yetişme ortamı faktörleri ile birlikte 
değerlendirildiğinde, toprak horizonlarına ait özelliklerin yüzde değerleri    
% 47.6; toprakların bir m3 hacimdeki değerleri ise % 41.8 oranında 
açıklamaktadır. Elde edilen sonuçların yakınlığı ve uygulama kolaylığı 
düşünüldüğünde, fizyografik yetişme ortamı faktörleri ile toprak 
horizonlarına ait özelliklerin yüzde değerlerinin kullanılması daha uygundur. 

Aşağıda verilen ve ilişki katsayısı (R2) % 47.6 olan denklem  
kullanılarak Türkmen Dağı ve benzer yetişme ortamlarında sarıçam ile 
yapılacak suni gençleştirme çalışmalarının 65 yıl sonra kaç metre üst boya 
sahip olacakları (± 2.27 m hata ile) tahmin edilebilecektir.  
H65 = 10.347 + 0.06543 (Cv horizonundaki % ince toprak) + 0.968 (Ael 
horizonundaki % organik karbon) - 0.201 (Bst horizonundaki % toz) + 
0.07387 (Eğim)  
 Orman ağaçlarının gelişiminde genetik yapı, çevresel faktörler ve 
genetik yapı-çevresel faktörler etkileşimi belirleyici etmenlerdir. Dolayısıyla, 
orman toplumlarının gelişimini sadece çevresel ve antropojen etkilerle ortaya 
koymak, hatalı sonuçlar verebilir. Bu nedenle, Türkmen Dağı kütlesindeki 
sarıçam meşcerelerinde, bu çalışmayla ortaya çıkarılan farklılıkların, genotip 
analizleriyle desteklenmesi gerekmektedir. 
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 ÖZET 

 Bu çalışmada, bozkıra geçiş bölgesindeki Türkmen Dağı sarıçam 
(Pinus sylvestris L. ssp. hamata (Steven) Fomin.) ormanlarının gelişimi ile 
yetişme ortamı özellikleri arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Bu amaçla, 
sarıçamın kütle üzerinde bakı, yükselti, yamaç konumu, eğim ve verim sınıfı 
bakımından farklılık gösterdiği toplam 48 alanda örnekleme yapılmıştır.  

Örnek alanlar, sarıçamın saf veya asli tür olarak yer aldığı  ağaçlık 
çağındaki normal kapalı meşcerelerden alınmıştır. Örnek alanlarda eğim, 
yükselti, bakı ve yamaç konumu gibi fizyografik özellikler belirlenmiş; daha 
sonra bir adet toprak çukuru açılmış ve açılan toprak çukurunda mineral 
toprak horizonları ayrılarak genetik toprak tipi belirlenmiştir. Ayrılan 
mineral toprak horizonlarının tanıtımı yapılmış ve her horizondan hacim 
silindirleri ile bir litre toprak örnekleri alınmıştır. Ayrıca her örnek alandan 
teşhisi yapılmak üzere anakaya örneği alınmıştır. Örnek alanlardaki bütün 
fertlerde çap (d1,3); meşcere üst boyunda bulunan beş ağaçta ise yaş ve boy 
ölçümleri yapılmıştır. Yaşı ve boyu ölçülen beş ağaçtan, bonitet endeksi 
ortalamasına en yakın olan kesilerek boyu cm hassasiyetinde ölçülmüş; daha 
sonra bu ağaç 2 m’lik bölümlere ayrılarak ince gövde kesitleri alınmıştır. 
 Hacim silindirleri ile alınan toprak örneklerinde, laboratuvarda fırın 
kurusu ağırlık, tane çapı, pH, organik karbon, toplam azot, faydalanılabilir su 
kapasitesi, elektriki iletkenlik, alınabilir fosfor, potasyum, sodyum, 
kalsiyum, magnezyum ve katyon değişim kapasitesi tayin edilmiştir. Her 
örnek alandan kesilen ve ikişer metrelik bölümlere ayrılarak laboratuvara 
getirilen ince gövde kesitleri üzerinde yaş sayımları yapılmış ve ağaçların 
büyüme eğrileri çıkartılmıştır. İklim özelliklerinin belirlenmesi için araştırma 
alanının ekolojik şartlarına en uygun görülen ve en yakında bulunan 
Eskişehir ve Afyon meteoroloji istasyonu verileri kullanılmıştır. Araştırma 
alanında iklimin değişimi ve iklim tipleri ortalama yağış ve ortalama sıcaklık 
değerleri kullanılarak Thornthwaite yöntemine göre incelenmiştir.  
 Meşcere gelişim ölçüsü olarak üst boy alınmış ve bağımlı değişken 
olarak istatistik analizlerde kullanılmıştır. Örnekleme alanlarının toprak 
özelliklerinin değerlendirilmesi, yüzde değerler yanında bir m3 hacimdeki 
değerler ile de yapılmıştır. Üst boy değerleri ile fizyografik yetişme ortamı 
faktörleri, toprağa ait özelliklerin yüzde ve bir m3 hacimdeki değerleri 
arasındaki ikili ilişkiler basit korelasyon analizi ile incelenmiştir. Üst boy ile 
önemli derecede ilişki gösteren değişkenlerden en sağlıklı değişken setini 
verecek modelleri belirlemek amacıyla aşamalı regresyon analizi yapılmıştır. 
Yapılan analizler sonucu boy gelişimini en yüksek derecede açıklayan 
modeller tespit edilmiştir.  
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İstatistik değerlendirmelere göre; örnek alanlardaki ağaçların üst boy 
değerleri ile fizyografik yetişme ortamı faktörlerinden yükselti ve eğim 
arasında pozitif bir ilişki bulunurken; bakı ve yamaç konumu arasında 
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca anakaya ile boy gelişimi arasında 
da istatistiksel bakımdan önemli bir ilişki belirlenememiştir.  

Üst boy ile toprak horizonlarına ait değişkenlerin yüzde değerleri 
arasında yapılan korelasyon analizinde; Ah horizonunda, üst boy ile ince 
toprak miktarı, organik karbon ve toplam azot arasında pozitif ilişkiler 
saptanmıştır. Ael horizonunda, üst boy ile horizon kalınlığı, organik karbon, 
alınabilir fosfor, toplam azot arasında pozitif, toz arasında ise negatif 
ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Bst horizonunda, üst boy ile ince toprak 
miktarı arasında pozitif, yarayışlı su ve toz arasında ise negatif ilişkinin 
bulunduğu tespit edilmiştir. BC horizonunda, üst boy ile ince toprak miktarı 
arasında pozitif, toz arasında ise negatif ilişki bulunmaktadır. Cv 
horizonunda ise, üst boy ile ince toprak miktarı arasındaki ilişki pozitiftir.  

Üst boy değerleri ile toprakların bir m³ hacimdeki değerleri arasında 
yapılan korelasyon analizinde; üst boy ile faydalanılabilir su kapasitesi, 
mutlak toprak derinliği, ince toprak, kum, kil, organik karbon, toplam azot 
ve katyon değişim kapasitesi arasında pozitif ilişkiler saptanmıştır. 

Üst boy ile fizyografik faktörler ve toprak horizonlarına ait 
özelliklerin yüzde değerleri arasında yapılan aşamalı regresyon analizinde; 
Cv horizonundaki ince toprak miktarı, Ael horizonundaki organik karbon 
miktarı, Bst horizonundaki toz miktarı ve eğim regresyon denklemine 
girmiştir. Denklemde bu dört bağımsız değişkenin üst boyu açıklama oranı 
% 47.6’dır. Üst boy ile fizyografik faktörler ve toprakların bir m3 hacimdeki 
rezerve değerleri arasında yapılan aşamalı regresyon analizinde bir m3 
hacimdeki toplam azot ve kum regresyon denklemini oluşturmuştur. 
Denklemde bu iki bağımsız değişkenin bağımlı değişken olan üst boyu 
açıklama oranı % 41.7’dir. Elde edilen sonuçların yakınlığı ve uygulama 
kolaylığı düşünüldüğünde, fizyografik yetişme ortamı faktörleri ile toprak 
horizonlarına ait özelliklerin yüzde değerlerinin kullanılmasının daha uygun 
olacağı söylenebilir.  

Aşağıda verilen ve ilişki katsayısı (R2) % 47.6 olan denklem  
kullanılarak Türkmen Dağı ve benzer yetişme ortamlarında sarıçam ile 
yapılacak suni gençleştirme çalışmalarının 65 yıl sonra kaç metre üst boya 
sahip olacakları (± 2.27 m hata ile) tahmin edilebilecektir.  
H65 = 10.347 + 0.06543 (Cv horizonundaki % ince toprak) + 0.968 (Ael 
horizonundaki % organik karbon) - 0.201 (Bst horizonundaki % toz) + 
0.07387 (Eğim)  
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 SUMMARY 

In this research, relationships between growth of Türkmen Mountain 
Scots pine (Pinus sylvestris L. ssp. hamata (Steven) Fomin.) stands and site 
properties were investigated. With the aim of this, 48 sampling plots were 
chosen from areas where Scots pine distributed on the mountain and showed 
disparity in terms of aspect, elevation, slope position, inclination and yield 
class.  

Sampling plots were chosen from pure or Scots pine-dominated close 
canopy stands at tree stage. Some physiographic factors like inclination, 
aspect, elevation and slope position were determined and a soil pit was dug 
in each sampling plots. Then, mineral soil horizons were distinguished and 
genetic soil types were determined. Description of soil horizons were 
performed and soil samples were taken from the horizons by means of 1 liter 
soil core. Besides main rock samples were taken from each sampling plot for 
identification. Diameters (d1,3) of all trees in sampling plot were measured. 
Age and height of 5 trees at top stand height were measured. A tree which 
the diameter was the closest to diameter of mean site index of that 5 trees’ 
was cut down and sectioned into 2 meters long and taken discs from those. 

Soil samples were analyzed for dry weight, texture, pH, organic 
carbon, total N, available water capacity, electrical conductivity, available P, 
K, Na, Ca, Mg, and cation exchange capacity. Age determinations were 
carried out on discs taken from trees, sectioned into 2 meters long on each 
sampling plot, and growth curves of trees were constituted. Climate data of 
Eskişehir and Afyon stations, the nearest and the most suitable station to the 
research area in terms of climate conditions, were used. Climate types and 
changes in climatic conditions were investigated according to Thornthwaite 
method by using annual mean precipitation and temperature. 

Site index was used as stand growth criteria and as independent 
variable in statistical analysis. Soil properties of sampling plots were 
evaluated by taking into account percent values as well as values for 1 m3 
soil pedons. Bilateral relationships of site index with physiographic site 
factors, percent values of soil and values of 1 m3 soil pedons were 
investigated by correlation analysis. Stepwise analysis was carried out for 
determination of models giving the most suitable subsets of variable among 
the variables related significantly with site index. As a result of analysis 
carried out, the best models accounted for height growth were determined. 

According to statistical evaluations, site index values of trees in 
sampling plots were positively correlated with elevation and inclination, 
physiographic site factors, while aspect and slope position were 
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insignificant. A significant relationship was not determined between site 
index and main rock. 

Site index was correlated with amount of fine soil, organic carbon 
and total nitrogen in Ah horizon, according to percent values. A positive 
correlation was determined between site index and horizon thickness, 
organic carbon, available phosphor, total nitrogen while a negative 
correlation between site index and silt percent in Ael horizon. In Bst horizon, 
a positive correlation between sit index and percent of fine soil was 
determined, but a negative correlation with available water and silt percent. 
There was a positive relationship between site index and fine soil percent, 
and a negative relationship between site index and silt percent. In Cv 
horizon, site index was correlated with fine soil percent, positively. 

According to values in 1 m3 soil pedons, site index was correlated 
with available water capacity, solum depth, fine soil, sand, clay, organic 
carbon, total nitrogen, cation exchange capacity, positively. 

According to step wise analysis performed between site index and 
physiographic factors and percent values in soil horizons; fine soil percent in 
Cv horizon, organic carbon in Ael horizon, silt in Bst horizon and inclination 
entered into regression equation. The preceding four independent variables 
explained 47.6% of the site index variation in the equation. According to 
step wise analysis performed between site index and physiographic factors 
and values in 1 m3 soil pedons; Total nitrogen and sand in 1 m3 soil pedons 
entered into equation. That two independent variable accounted 41.7% of the 
variation for dependent variable. Taking into account proximity of results 
and application convenience, it is advisable that use of physiographic site 
factors and percent values of soil horizons can be more suitable. 

 By using the following equation, site index (65 year) of plantations 
can be predicted (± 2.27 m) for Scots pine plantations on Türkmen Mountain 
and similar sites. 
H65 = 10.347 + 0.06543 (fine soil % in Cv horizon) + 0.968 (organic carbon 
% in Ael horizon) - 0.201 (silt % in Bst horizon) + 0.07387 (inclination)  
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