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	Aşağı Açılır Kutu1: [Orman Mühendisliği]
	yeri: KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Ahmet Şener Amfisi
	Text1: Yasin Çağrı DOĞMUŞ
	Text12: Kütahya İli Simav İlçesi Korucuk Yaylası Mevkisinde Anadolu Karaçamı (Pinus nigra subsp. pallasiana) Doğal Gençliklerinde Büyüme ve Gelişmenin Honowski Işık Faktörüyle İlişksinin Değerlendirilmesi
	Text20: Bu çalışmada, Kütahya İli Simav İlçesi Korucuk Yaylası mevkisinde Karaçam doğal gençliklerinin aynı yetişme ortamı koşullarında "Honowski Işık Faktörü" değerlerine bağlı olarak büyüme ve gelişme özellikleri araştırılmıştır. Bu kapsamda 4 adet (50 x 150 m = 7500 m2) örnek alan alınmıştır. 2 adet mörnek alanda boşaltma kesimi yapılmış, diğerlerinde ise boşaltma kesimi yapılmamıştır. Örnek alanların 2 adedi güneşli, 2 adedi ise gölgeli bakıda yer almaktadır.Çalışma kapsamında, büyüme potansiyeli "iyi" ve "iyinin altında" olan bireyler en fazla boşaltma kesimi yapılmış gölgeli bakıda bulunmuştur.  Büyüme potansiyeli "iyi" ve "iyinin altında" olan bireyler en az boşaltma kesimi yapılmamış gölgeli bakıda bulunmuştur. Büyüme potansiyeli "kötü" ve "çok kötü" olan bireyler en fazla boşaltma kesimi yapılmamış güneşli bakıda bulunmuştur. Bu dağılımların bu şekilde gerçekleşmesinin nedenleri arasında örnekleme yapılan alanlardaki bireylerin alanda eşit miktarda bulunmaması sayılabilir. Dolayısıyla bireyler arasındaki rekabetin özellikle güneşli bakılarda fazla olması bireylerin büyüme ve gelişmesinde sınırlayıcı olmuştur. Bu bağlamda değerlendirildiğinde silvikültürel uygulamalarda ışık yoğunluğu ayarlanırken meşceredeki birey sayısının dikkate alınması gerektiği ortaya çıkmıştır.Doğal karaçam gençleştirme çalışmalarında gençliklerin ışık ihtiyaçlarının belirlenmesinde Honowski Işık Faktörü değerlerinden faydanılması, değerlendirmelerin sayısal olarak ortaya konmasında yararlı olabileceği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Buradan araştırmada elde edilen sonuçlara göre karaçamın doğal gençleştirmelerinde ışık kesimi aşamasında kapalılığın 0.2-0.3 olası gençliklerin çap-boy gelişim oranlarının daha iyi olabileceği ortaya konmuştur.
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