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ÖZET 

u   araştırma; Bingöl İli Merkez İlçesi Yelesen-Dikme köyleri meralarının dört 
farklı yöneyi ve her yöneye ait üç farklı yükseltinin botanik kompozisyon   

ve verim açısından karşılaştırılması amacıyla 2012 ve 2013 yıllarında 
yürütülmüştür. Araştırmada; mera alanının %68.19’unun bitki ile kaplı olduğu, 
en fazla bitki ile kaplı alan oranının Kuzey yöneyinde olduğu ve yükseklik 
arttıkça bitki ile kaplı alan oranının azaldığı, botanik kompozisyonun 
%17.39’unu buğdaygiller, %21.09’unu baklagiller ve %61.52’sini diğer familya 
bitkilerinin oluşturduğu tespit edilmiştir. En yüksek benzerlik oranı %51.91 ile 
kuzey-batı yöneyleri ve %47.18 ile ikinci ve üçüncü yükseltiler arasında 
bulunmuştur. Meranın yaş ot verimi ortalama 546.64 kg/da, kuru ot verimi ise 
ortalama 143.54 kg/da olarak tespit edilmiştir. Ağırlığa göre botanik 
kompozisyonda buğdaygillerin oranı %20.60, baklagillerin oranı %21.85 ve 
diğer familya bitkileri oranı da %57.55 olarak elde edilmiştir. Çalışma 
neticesinde bu mera alanlarında ıslah ve amenajman çalışmalarının yürütülmesi 
gerektiği kanaatine varılmıştır. 

 
ABSTRACT 

his,  study was conducted to compare four different aspects and three 
altitudes of rangelands for determination the botanical composition and 

hay yield in Yelesen-Dikme villages, center-Bingol in 2012 and 2013. In the 
research; plant cover of the range vegetations was 68.19%, the highest ratio of 
plant cover area was determined in the north aspect and plant covered area 
ratio decreases height increase. Percentages of grasses, legumes and other 
family plants in the botanical composition were 17.39%, 21.09% and 61.52% 
respectively. The highest similarity coefficients were determined between 
north-west aspects (51.91%) and second-third altitudes (47.18%). The mean 
green herbage yield and hay yield were determined 546.64 kg/da and 143.54 
kg/da. Percent contributions of grasses, legumes and other family plants of the 
hay yield were 20.60%, 21.85% and 57.55% respectively. Study results, 
improvement and management works must be carried out on this pasture area. 

 

GİRİŞ 
Nesillerin sağlıklı beslenmesi ve ülke ekonomisine 

katkısından dolayı hayvancılık önemli bir tarımsal 
üretim  koludur.  Başarılı  ve  ekonomik  bir  hayvancılık  

sektörü için en önemli şartlardan birisi ucuz kaliteli 
kaba yem teminidir. Ucuz ve kaliteli kaba yem kaynağı 
çayır, meralar ve yem bitkileridir (Ünal ve Yaman, 
2005). Ülkemiz hayvancılığının en önemli sorunları 
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arasında entansif hayvancılığın yeterince 
yaygınlaşamaması gelmektedir. Mevcut yerli 
büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımızın verimleri 
yeterli düzeylerde olmaması, bunların her türlü bakım 
ve sağlık koşulla-rının yetersizliği önemli bir problem 
olmakla beraber, bu hayvanlarımızın sağlıklı bir şekilde 
beslenebilmesi için gerekli olan kaliteli kaba yem 
üretimi de yetersiz düzeydedir (Başaran ve ark., 2006).  

Tarla tarımı içerisindeki yem bitkileri tarım alanları 
ile çayır ve mera alanları hayvanların ihtiyacı olan 
yemin sağlandığı başlıca iki ana kaynaktır. En ucuz 
yem kaynağı olan çayır ve mera alanları ülkemiz 
hayvancılığına en fazla yem sağlayan alanlardır (Ekiz 
ve ark., 2011). Çayır ve mera ekosistemleri 
yeryüzündeki en önemli yenilenebilir doğal 
kaynaklardan birisidir. Ancak bu kaynakların 
yenilenebilirliğinin ve verimliliğinin korunması, 
ekosistemin yapı ve işlevlerinin tam olarak ortaya 
konulmasına bağlıdır (Atış ve Hatipoğlu, 2003).  

Dünyada ve ülkemizde tarımsal üretim amacıyla 
kullanılabilecek alanlar sınırlıdır. Yeni tarım alanları 
açılamayacağı için, mevcut tarım alanlarından en üst 
düzeyde yararlanmak ve birim alandan elde edilen 
ürün miktarını, mevcut koşulları en iyi şekilde kulla-
narak artırmak zorunluluğu bulunmaktadır (Alınca, 
2008). Hayvan yemi üretimi kaynağı olarak böylesine 
büyük önem taşıyan doğal çayır-meralarımızın birim 
alan verimleri çok düşük olmakta, toprakları da ağır bir 
erozyon baskısı altında bulunmaktadır. Örneğin, bir 
araştırmaya göre, Orta ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde verim dekara kuru ot olarak 30 kg, Akdeniz 
Bölgesi’nde 45 kg, Ege ve Marmara Bölgelerinde 80 kg, 
Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise 90 kg olmaktadır (Soya 
ve ark., 2004). 

Bu bilgiler ışığında bu çalışmanın amacını 
özetleyecek olursak, Bingöl il merkezine bağlı Yelesen 
ve Dikme köylerine ait meraların farklı yöneylerinin ve 
bu yöneylere ait farklı yükseltilerin vejetasyon 
özellikleri ve verim potansiyelleri incelenerek gerek 
Bingöl ilindeki gerekse de benzer ekolojilere sahip 
diğer bölgelerdeki meraların ıslahında temel teşkil 
edecek bilgileri elde etmek, bu meraların hayvancılık 
potansi-yeli açısından beslenme değerlerini ortaya 
koymak ve ilerde yapılacak ıslah ve amenajman 
çalışmalarına ışık tutmaktır.  

 
MATERYAL ve YÖNTEM 
Bu araştırma; Bingöl il merkezine bağlı Yelesen ve 

Dikme köylerinin ortak meralarında yürütülmüştür. 
Dikme köyü Bingöl merkezinin batısında ve merkeze 

35 km uzaklıkta olup, ortalama 1650 m 
yüksekliğindedir. Yelesen köyü de Bingöl il merkezinin 
batısında ve merkeze 30 km uzaklıkta olup, ortalama 
1810 m yüksekliğinde yer almaktadır. Araştırma ile 
ilgili arazi çalışması 2012 ve 2013 yıllarının Haziran 
ayının ilk haftasında, bitkilerin çiçeklenme döneminde 
yürütülmüştür. Çalışma alanı engebeli bir 
topografyaya sahip olup, eğimler kısa mesafelerde 
sıkça değişmektedir. Eğimler genel olarak %10-30 
arasında değişim göstermiştir.  

Bingöl iline ait bazı iklim verileri Meteoroloji 
Müdürlüğünden temin edilmiştir. Araştırma alanının 
iklim verilerine bakıldığında; Bingöl ilinin uzun yıllar 
(1960-2012) aylık ortalama sıcaklığının 12.01 oC, 
toplam yağış miktarının 942.30 mm ve ortalama nispi 
nem değerinin ise %57.15 olduğu görülmektedir. 
Araştırmanın yürütüldüğü 2012 ve 2013 yıllarında, 
uzun yıllar ortalamasına yakın sıcaklık (2012 yılında 
12.70 oC, 2013 yılında 13.29 oC) ve nispi nem değerleri 
(2012 yılında %53.59, 2013 yılında %50.05) elde 
edilmiştir. Ancak Bingöl ili çalışmanın yürütüldüğü 
2012 yılında uzun yıllar ortalamasının biraz üstünde 
yağış almış olmasına rağmen (1073 mm), 2013 yılında 
uzun yıllar ortalamasının altında bir yağış miktarı aldığı 
(651.70 mm) görülmüştür.  

Araştırma konusu mera alanlarında 4 yöney ve 3 
yükselti olmak üzere her yıl için toplam 12 adet toprak 
örnekleri 0-30 cm derinlikten alınmıştır. Elde edilen 
temsili örnek Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak-
Bitki Analiz Laboratuvarında analiz ettirilmiştir. Analiz 
sonuçları, Karaman ve Brohi (2004) ile Karaman (2012) 
tarafından belirlenen sınır değerler esas alınarak 
değerlendirilmiştir. Analiz sonucu elde edilen sonuçlara 
göre; tüm yöneylerin ve yükseltilerin toprak yapısının 
killi-tınlı yapıda olduğu, EC (tuzluluk) oranı “tuzsuz” ve 
istenilen düzeyde (%0.060), pH içeriklerinin nötre yakın 
ve istenilen düzeyde (6.89), kireç (CaCO3) seviyelerinin 
“orta” ve istenilen düzeyde (%7.27), organik madde 
(OM) içeriklerinin “orta” ve istenilen düzeyde (%2.57), 
azot (N) açısından “yeterli” ve istenilen seviyede (1.30 
g/kg), fosfor açısından “az” seviyede (5.00 kg/da) ve 
potasyum açısından “yeterli” ve istenilen seviyede 
(46.07 kg/da) olduğu tespit edilmiştir.  

Mera vejetasyon ölçümleri; Bingöl ili merkez ilçesi 
Yelesen ve Dikme köylerinin ortak meralarını temsil 
edecek nitelikte, on iki kesimde yapılmıştır. Çalışma 
alanında öncelikle yamaçların baktıkları yön esas 
alınarak kuzey, güney, doğu ve batı olmak üzere farklı 
yöneyler belirlenmiş, belirlenen her yöneye ait farklı 
yükseltilerde (Ortalama olarak; 1.Yükseltiler=1992 m, 
2.Yükseltiler=1876 m, 3.Yükseltiler=1704 m) üç mera 
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kesiminin tespiti yapılmış ve çalışma bu kesimlerde 
yürütülmüştür. 

Araştırma alanının vejetasyon ölçümü “nokta 
(nokta çerçeve) yöntemine” göre yapılmıştır. Bu 
yöntem farklı yer ve zamanlarda Kendir (1995), Başbağ 
ve ark. (1997), Dirihan (2000), Ateş (2001), Başbağ ve 
Çelik (2001), Türk ve ark. (2003), Gür (2007) ve Altın ve 
ark. (2010) tarafından kullanılmıştır. 

Dört farklı yöney ve her yöneye ait üç farklı yükselti 
olmak üzere belirlenen toplam 12 adet mera 
kesiminde ölçüm yapmak için 50 m uzunluğunda şerit 
metre kullanılmıştır. 12 adet meranın her kesiminde 
rastgele olacak şekilde şerit metre ile dört adet hat 
çekilmiş ve çekilen her şerit metrenin 5 metresinde bir 
olmak üzere nokta çerçeve aleti yerleştirilerek her hat 
için 10 adet durakta tespit yapılmıştır. 50 m hat 
boyunca toplam 10 adet durakta ve her durakta da 10 
adet olmak üzere 100 gözlem bir hat için elde edilmiş 
ve sonuç olarak 12 adet mera kesiminde (12x400) 
toplam 4800 noktada gözlem yapılmıştır.  

Her parselde dört hatta saptanan bitki ile kaplı alan 
yüzdelerinin ortalaması, söz konusu parselde bitki ile 
kaplı alan yüzdesi olarak hesaplanmıştır. Vejetasyon 
ölçümü esnasında her hatta karşılaşılan bitki türleri 
buğdaygil, baklagil ve diğer familya bitkileri olmak 
üzere üç gruba ayrılmıştır. Her hatta bir bitki grubu için 
saptanan kaplama oranı değerlerini, o hattın toplam 
bitki ile kaplı alanına oranlayarak, söz konusu bitki 
grubunun botanik kompozisyondaki değeri (bitki ile 
kaplı alandaki oranı) yüzde (%) olarak elde edilmiştir. 

Benzerlik indeksi farklı mera kesimlerinin   
birbirlerine benzerliklerinin oransal ifadesidir ve         
Bakır (1970) ile Okatan (1987)’ın açıklamaları 
doğrultusunda hesaplanmıştır.  

Her yöney ve her yükseltide çekilen her hattın 25. 
m’sine 33x33 cm boyutlarında çerçeve yerleştirilerek, 
toplam 48 alanda çerçeve içerisinde kalan ot ve çalı 
türleri toprak seviyesinden biçilerek yaş ve kuru ot 
verimleri (kg/da) hesaplanmıştır. Her kuadratta 
saptanan bitki gruplarına ait kuru ot verimi değerleri 
söz konusu kuadratlarda saptanan toplam kuru ot 
verimine oranlanarak farklı bitki gruplarının kuru ot 
verimine katılma oranları yüzde (ağırlığa göre botanik 
kompozisyon) olarak saptanmıştır. Araştırma, henüz 
otlatılmaya başlanılmayan kesimlerde yürütülüp 
tamamlanmıştır.  

Elde edilen değerler JUMP istatistik paket programı 
yardımıyla dört tekerrürlü, tesadüf bloklarında iki 

faktörlü faktöriyel deneme desenine uygun olarak 
varyans analizi uygulanmıştır. Bitki ile kaplı alan ve 
botanik kompozisyon verileri, sayılarak elde edilen 
verilerin oranlanması ile elde edildiği için normal 
dağılım göstermezler. Bu nedenle, bu değerlere 
varyans analizi uygulamadan önce açı transformasyonu 
uygulanmıştır. Varyans analizi sonuçlarına göre 
istatistiksel olarak önemli çıkan faktör ortalamaları LSD 
testi ile karşılaştırılmıştır.  

 
BULGULAR ve TARTIŞMA 
Bitki ile kaplı alan oranı 
Farklı yöney ve yükseltilerde saptanan toplam bitki, 

buğdaygil, baklagil ve diğer familya bitkileri ile kaplı 
alan oranları ve ortalamaları Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1 incelendiğinde; en yüksek bitki ile kaplı 
alan oranı istatistiksel olarak aynı grupta yer alan 
kuzey (%72.17), güney (%70.33) ve batı (%68.63) 
yöneylerinden, en düşük bitki ile kaplı alan oranı ise 
doğu (%61.63) yöneyinden elde edildiği görülmektedir. 
Yükseltiler açısından ise en yüksek bitki ile kaplı alan 
oranı üçüncü yükseltilerden (%72.69), en düşük bitki 
ile kaplı alan oranı da birinci (%65.56) ve ikinci 
(%66.31) yükseltilerden elde edildiği görülmektedir. 

En yüksek buğdaygiller ile kaplı alan oranı 
istatistiksel olarak aynı grupta yer alan kuzey (%18.17) 
ve batı (%14.58) yöneylerinin, en düşük buğdaygiller 
ile kaplı alan oranı ise istatistiksel olarak aynı grupta 
yer alan güney (%8.63) ve doğu (%8.88) yöneylerinin 
verdiği görülmektedir. Yükseltiler açısından ise en 
yüksek buğdaygiller ile kaplı alan oranı üçüncü 
yükseltilerden (%15.97), en düşük buğdaygiller ile 
kaplı alan oranı ise istatistiksel olarak aynı grupta yer 
alan birinci (%10.03) ve ikinci (%11.69) yükseltilerden 
elde edildiği görülmektedir.  

En yüksek baklagiller ile kaplı alan oranı istatistiksel 
olarak aynı grupta yer alan kuzey (%14.75) ve güney 
(%18.38) yöneylerinin, en düşük baklagiller ile kaplı 
alan oranı ise istatistiksel olarak aynı grupta yer        
alan doğu (%10.92) ve batı (%13.13) yöneylerinin 
verdiği görülmektedir. Yükseltilerin baklagiller ile kaplı 
alan oranı açısından istatistiksel olarak bir farklılık 
göstermediği görülmektedir.  

Diğer familya bitkileri ile kaplı alan oranı açısından 
yöneyler arasında istatistiksel olarak bir farklılığın 
olmadığı, yükseltiler açısından ise istatistiksel olarak 
aynı grupta yer alan birinci (%44.19) ve üçüncü (%42.19) 
yükseltilerin en yüksek, ikinci (%37.63) yükseltilerin ise 
en düşük değerleri verdiği görülmektedir. 
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Çizelge 1. Toplam Bitki, Buğdaygil, Baklagil ve Diğer Familya Bitkileri ile Kaplı Alan Oranları (%) 
Table 1. The covered area rates of total plants, grasses, legumes and other family plants (%)   

 Toplam Bitki İle Kaplı Alan Buğdaygil İle Kaplı Alan Baklagil İle Kaplı Alan Diğer Familya Bitkileri İle 
Kaplı Alan 

 2012 2013 ORT 2012 2013 ORT 2012 2013 ORT 2012 2013 ORT 

Kuzey 57.67  86.67 
A* 

72.17 
A** 

12.58 
A* 

23.75 
A** 

18.17 
A** 

15.42 
B** 14.08 14.75 

AB* 29.67  48.83  39.25 

Güney 62.00 78.67 B 70.33 A 4.92 B 12.33 B 8.63 B 21.67 A 15.08 18.38 A 35.42  51.25 43.33 

Doğu 48.25 75.00 B 61.63 B 4.25 B 13.50 B 8.88 B 9.83 C 12.00 10.92 B 34.17  49.50 41.83 

Batı 57.58 79.67 B 68.63 A 10.00 
AB 19.17 A 14.58 A 14.92 

BC 11.33 13.13 B 32.67  49.17 40.92 

Ort 
56.38 

b** 80.00 a 68.19 
7.94 
b** 17.19 a 12.56 15.46  13.13 14.29 

32.98 
b** 49.69 a 41.33 

1.Yük. 51.19 
B* 79.94  65.56 

B* 
5.75 
AB* 14.31 10.03 

B* 
12.13 

B* 10.56 11.34 33.31 
AB* 

55.06 
A** 

44.19 
A* 

2.Yük. 55.31 
AB 77.31  66.31 B 5.81 B 17.56  11.69 B 20.94 A 13.06 17.00 28.56 B 46.69 B 37.63 B 

3.Yük. 62.63 A 82.75  72.69 A 12.25 A 19.69  15.97 A 13.31 B 15.75 14.53 37.06 A 47.31 B 42.19 A 

Ort 56.38 
b** 

80.00 a 68.19 7.94 
b** 

17.19 a 12.56 15.46  13.13 14.29 32.98 
b** 

49.69 a 41.33  

*) P≤0.05 düzeyinde önemli, **) P≤0.01 düzeyinde önemli  
*) The important level is P≤0.05,**)The important level is P≤0.01 

Toplam bitki ile kaplı alan, buğdaygil ile kaplı alan 
ve diğer familya bitkileri ile kaplı alan oranlarının yıllar 
arasında da istatistiksel olarak farklılık gösterdiği 
görülmektedir. Yöneylerin ve yükseltilerin genel olarak 
ortalamalarına bakıldığında; bitki ile kaplı alan 
oranının %68.19 olduğu ve bu oranın %12.56’sının 
buğdaygiller, %14.29’unun baklagiller ve geriye kalan 
%41.33’lük kısmın ise diğer familya bitkileri ile kaplı 
alan olduğu tespit edilmiştir.  

Bitki ile kaplı alan değerleri ile ilgili elde ettiğimiz 
bulgular; Dirihan (2000) tarafından %44.8, Terzioğlu ve 
Yalvaç (2004) tarafından iki farklı köyde %45.3 ve 
%50.7 olarak tespit edilen oranlardan daha yüksek,  
Ateş (2001) tarafından %79.6, Çınar (2001) tarafından 
%78.5, Şen (2010) tarafından %71.9-95.1 ve Ağın 
(2012) tarafından %85.8 olarak elde edilen oranlardan 
daha düşük, Gül ve Başbağ (2005) tarafından %70.8 
olarak edilen oranlar ile de uyum içerisinde olduğu 
görülmektedir.    

Buğdaygiller ile kaplı alan oranları ile ilgili elde 
ettiğimiz bulgular; Ateş (2001) tarafından %33.88 ve 
Mut (2010) tarafından %49.12 olarak elde edilen 
oranlardan daha düşük, Erkun (1972) tarafından 
%15.8, Şılbır ve Polat (1996) tarafından %10.8 ve 
Dirihan (2000) tarafından %15.3 olarak elde edilen 
oranlara yakın bulunmuştur. Baklagiller ile kaplı alan 
oranları ile ilgili elde ettiğimiz bulgular; Dirihan (2000) 
tarafından %4.87 olarak elde edilen orandan daha 
yüksek, Başbağ ve ark. (1997) tarafından %21.69 ve 
Ateş (2001) tarafından %26.00 olarak elde edilen 
oranlardan daha düşük,  Şen (2010) tarafından elde 

edilen %1.3-31 oranları ile de uyum içerisinde olduğu 
görülmektedir.  

Diğer familya bitkileri ile kaplı alan oranları ile ilgili 
elde ettiğimiz bulgular ise; Dirihan (2000) tarafından 
%24.6 ve Ateş (2001) tarafından %19.7 olarak tespit 
edilen oranlardan daha yüksek, Gençkan (1970) 
tarafından tespit edilen %35-40 oranları ile de uyum 
içerisinde olduğu görülmektedir.  

Toplam bitki, buğdaygil, baklagil ve diğer familya 
bitkileri ile kaplı alan oranlarının, diğer çalışmalardan 
elde edilen bulgulardan bir miktar farklılık 
göstermesinin nedeni, vejetasyon ölçümünde 
kullanılan yöntemlerin farklılığının yanı sıra araştırma 
alanlarının farklı topografik ve iklim yapısına sahip 
olmasıdır.   

Kaplama alanına göre botanik kompozisyonu (%) 
Farklı yöney ve yükseltilerde saptanan bitki ile kaplı 

alanda buğdaygil, baklagil ve diğer familya bitkileri ile 
ilgili oranlar ve ortalamalar Çizelge 2’de verilmiştir. 

Bitki ile kaplı alanda buğdaygiller oranı en yüksek 
değerini istatistiksel olarak aynı grupta yer alan kuzey 
(%23.06) ve batı (%20.79) yöneylerinde, en düşük 
değerlerini de istatistiksel olarak aynı grupta yer alan 
güney (%12.41) ve doğu (%13.30) yöneylerinde 
verdiği görülmektedir. Yükseltiler açısından ise bitki ile 
kaplı alanda buğdaygiller oranı en yüksek değerini 
üçüncü yükseltilerde (%21.61), en düşük değerlerini 
ise istatistiksel olarak aynı grupta yer alan birinci 
(%14.78) ve ikinci (%15.78) yükseltilerde verdiği 
görülmektedir (Çizelge 2).  
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Çizelge 2. Bitki ile Kaplı Alanda Buğdaygil, Baklagil ve Diğer Familya Bitkilerine Ait Oranlar (%) 
Table 2. The rates of grasses, legumes and other family plants at the area covered with platns (%)  

 Buğdaygil Baklagil Diğer Familya Bitkileri 

 2012 2013 ORT 2012 2013 ORT 2012 2013 ORT 

Kuzey 19.01 27.11 A** 23.06 A** 23.94 B** 16.23 20.08 AB* 57.05 B** 56.66 B* 56.85 B** 

Güney 7.93 16.89 C 12.41 C 35.75 A 19.11 27.43 A 56.32 B 64.01 A 60.16 B 

Doğu 8.97 17.64 BC 13.30 BC 19.65 B 15.85 17.75 B 71.39 A 66.51 A 68.95 A 

Batı 17.31 24.26 AB 20.79 AB 24.19 B 14.04 19.11 B 58.50 B 61.70 AB 60.10 B 

Ort 13.30 b** 21.48 a 17.39  25.88 a* 16.31 b 21.09 60.82 62.22  61.52 

1.Yük. 11.46 18.10  14.78 B* 22.30 B** 13.58 17.94 B* 66.24 68.33 A** 67.28 A* 

2.Yük. 8.92 22.64  15.78 B 36.11 A 17.12 26.61 A 54.97 60.25 B 57.61 B 

3.Yük. 19.53 23.69  21.61 A 19.23 B 18.23 18.73 B 61.24 58.08 B 59.66 AB 

Ort 13.30 b** 21.48 a 17.39 25.88 a* 16.31 b 21.09 60.82 62.22 61.52 

*) P≤0.05 düzeyinde önemli, **) P≤0.01 düzeyinde önemli  
*) The important level is P≤0.05,**)The important level is P≤0.01  

 
Bitki ile kaplı alanda baklagiller en yüksek değerini 

istatistiksel olarak aynı grupta yer alan güney (%27.43) 
ve kuzey (%20.08) yöneylerinde, en düşük değerlerini 
de istatistiksel olarak aynı grupta yer alan doğu 
(%17.75) ve batı (%19.11) yöneylerinde verdiği 
görülmektedir. Yükseltiler açısından ise bitki ile kaplı 
alanda baklagiller oranı en yüksek değerini ikinci 
yükseltilerde (%26.61), en düşük değerlerini ise 
istatistiksel olarak aynı grupta yer alan birinci (%17.94) 
ve üçüncü (%18.73) yükseltilerde verdiği görülmektedir.  

Bitki ile kaplı alanda diğer familya bitkileri en düşük 
değerini istatistiksel olarak aynı grupta yer alan kuzey 
(%56.85), güney (%60.16) ve batı (%60.10) 
yöneylerinde, en yüksek değerini de doğu (%68.95) 
yöneyinde verdiği görülmektedir. Yükseltiler açısından 
ise bitki ile kaplı alanda diğer familya bitkileri oranı en 
yüksek değerlerini istatistiksel olarak aynı grupta yer 
alan birinci (%67.28) ve üçüncü (%59.66) yükseltilerde, 
en düşük değerini ise ikinci (%57.61) yükseltisinde 
verdiği görülmektedir. 

Bitki ile kaplı alanda buğdaygillerin ve baklagillerin 
oranı yıllar arasında istatistiksel olarak farklılık 
gösterdiği görülmektedir. Yöneylerin ve yükseltilerin 
genel olarak ortalamalarına bakıldığında; bitki ile kaplı 
alanda buğdaygillerin oranı %17.39, bitki ile kaplı 
alanda baklagillerin oranı %21.09 ve bitki ile kaplı 
alanda diğer familya bitkileri oranının ise %61.52 
olduğu tespit edilmiştir.  

Kaplama alanına göre botanik kompozisyonda 
buğdaygillerin oranını Terzioğlu ve Yalvaç (2004) 
tarafından iki farklı köyde %37.9 ve %48.0 ile Palta 
(2008) tarafından elde edilen %34.1 oranından daha 
düşük, Tükel ve ark. (1997) tarafından %8.0-52.4 
arasında, Çınar (2001) tarafından %23.2 ve Şen (2012) 

tarafından elde edilen %20.9 oranlarına yakın olarak 
elde edildiği görülmektedir. Baklagiller oranı, Palta 
(2008) tarafından bulunan %14.3 ve Şen (2012) 
tarafından bulunan %13.4 oranlarından daha yüksek, 
Tükel ve ark. (1997) tarafından bulunan %0.8-29.8, 
Çınar (2001) tarafından bulunan %26.8 ile Terzioğlu ve 
Yalvaç (2004) tarafından iki farklı köyde bulunan %25.6 
ve %17.5 oranları ile de paralellik gösterdiği 
görülmektedir. Diğer familya bitkileri oranı ise Çınar 
(2001) tarafından %50.0, Terzioğlu ve Yalvaç (2004) 
tarafından iki farklı köyde %36.5 ve %34.5 ile  Palta 
(2008) tarafından %51.4 olarak tespit edilen 
oranlardan daha yüksek, Tükel ve ark. (1997) 
tarafından otlatılan alanda tespit edilen %26.7-%87.0 
ile Şen (2012) tarafından tespit edilen %65.9 oranları 
ile paralellik gösterdiği görülmektedir.   

Benzerlik indeksi (%) 
İncelenen yöneylerde vejetasyonların birbirine 

benzeme durumunu incelemek amacıyla hesaplanan 
benzerlik katsayıları Çizelge 3’te verilmiştir.  

Botanik kompozisyon açısından mera yöneylerinin 
benzerlik durumuna bakıldığında; en yüksek benzerlik 
oranının %51.91 ile kuzey-batı yöneyleri arasında 
olduğu, bunu sırasıyla %45.29 ile batı-doğu, %43.54 ile 
kuzey-doğu, %42.27 ile batı-güney ve %40.36 ile 
kuzey-güney yöneylerinin izlediği görülmektedir. En 
düşük benzerlik oranı ise %38.77 ile doğu-güney 
yöneyleri arasında olduğu görülmektedir. Yükseltilerin 
benzerlik durumuna bakıldığında ise en yüksek 
benzerlik oranının %47.18 ile ikinci ve üçüncü 
yükseltiler arasında olduğu, bunu %42.88 ile birinci ve 
ikinci yükseltilerin izlediği görülmektedir. En düşük 
benzerlik oranı ise %30.94 ile birinci ve üçüncü 
yükseltilerin arasında olduğu görülmektedir.  
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Yapılan benzer çalışmalarda farklı mera alanlarının 
benzerlik indeksini; Yılmaz (1977) %16-77, Okatan 
(1987) %9.35-77.55, Koç (1995) %5.8-81.1, Koç ve ark. 
(2001) %30-86, Daşçı (2002) %11-59, Uslu (2005) 
%47.2-60.8, Bilgili (2007) %33-46 ve Fayetörbay (2007) 
%42.7-73.4 aralıklarında tespit etmişlerdir.   

Çizelge 3. Benzerlik İndeksleri (%) 
Table 3. The similarity index (%) 

Meralar Yöneyleri Batı Doğu Güney 

Kuzey 51.91 43.54 40.36 

Batı --- 45.29 42.27 

Doğu --- --- 38.77 

    
Mera Yükseltileri 1. Yükselti 2. Yükselti 3. Yükselti

1. Yükselti --- 42.88 30.94 

2. Yükselti --- --- 47.18 

Yaş ve kuru ot verimleri (kg/da) 
Birleştirilmiş iki yıllık verilerin ortalamalarına bakıl-

dığında farklı yöneylerde ve yükseltilerde saptanan yaş 
ve kuru ot verimleri Çizelge 4’te verilmiştir. İki yıllık 
verilerin ortalamalarına göre yöney ve yükseltilerde yaş 
ve kuru verimi ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

bir farklılık bulunmadığı, farklılığın sadece kuru ot verimi 
açısından yıllar arasında ortaya çıktığı görülmektedir. 

Yaş ot verimi ile ilgili elde ettiğimiz bulgular;  Erkun 
(1971) tarafından 600-1683.3 kg/da, Altın ve ark. (2010) 
tarafından 845.0-1665.0 kg/da ve Bilgin (2010) 
tarafından 647.22 kg/da olarak elde edilen bulgulardan 
daha düşük, Başbağ ve Çelik (2001) tarafından elde 
edilen 292.62 kg/da değerinden daha yüksek ve Dirihan 
(2000) tarafından tespit edilen 575.7 kg/da değeri ile 
uyum içerisinde olduğu görülmektedir.   

Kuru ot verimi ile ilgili elde ettiğimiz bulgular; Başbağ 
ve Çelik (2001) tarafından 92.12 kg/da, Türker (2006) 
tarafından 53.67-112.0 kg/da ile Babalık ve Sönmez 
(2010) tarafından 80.26 kg/da olarak tespit edilen 
değerlerden daha yüksek, Tükel ve ark. (2001) tarafından 
292.7 kg/da, Altın ve ark. (2010) tarafından 240.0-342.0 
kg/da, Bilgin (2010) tarafından 196.67 kg/da ve Ağın 
(2012) tarafından 210.3-279.2 kg/da olarak tespit edilen 
değerlerden daha düşük, Dirihan (2000) tarafından 120.3 
kg/da, Çınar (2001) tarafından 123.2-207.7 kg/da, 
Terzioğlu ve Yalvaç (2004) tarafından iki farklı köyde 
157.5 kg/da ve 180.4 kg/da, Uslu (2005) tarafından 
128.4-185.4 kg/da ve Şen (2010) tarafından 85-172 kg/da 
olarak tespit edilen bulgular ile de paralellik içinde 
olduğu görülmektedir.   

 
Çizelge 4. Yaş ve Kuru Ot Verimleri (kg/da) 
Table 4. The green and hay herbage yields (kg/da) 

 Yaş Ot Verimi Kuru Ot Verimi 

 2012 2013 ORT 2012 2013 ORT 

Kuzey 456.67 665.00 560.83 145.83 134.88 140.35 

Güney 558.33 582.68 570.50 183.33 112.47 147.90 

Doğu 545.00 467.29 506.15 208.33 97.28 152.80 

Batı 570.00 528.18 549.09 171.67 94.53 133.10 

Ortalama 532.50 560.79 546.64 177.29 A** 109.79 B 143.54 

1.Yükseltiler 463.75 594.17 528.96 145.63 110.65 128.14 

2.Yükseltiler 670.00 452.24 561.12 241.25 94.28 167.76 

3.Yükseltiler 463.75 635.96 549.85 145.00 124.43 134.72 

Ortalama 532.50 560.79 546.64 177.29 A** 109.79 B 143.54 

**) P≤0.01 düzeyinde önemli  
**)The important level is P≤0.01  

 
Ağırlığa göre botanik kompozisyon (%) 
Çalışma alanındaki farklı yöneylerde ve yükseltilerde 

saptanan ağırlığa göre botanik kompozisyonda 
buğdaygil, baklagil ve diğer familya bitkileri ile ilgili 
genel oranlar ve ortalamalar Çizelge 5’te verilmiştir. 

Birleştirilmiş iki yıllık verilere bakıldığında; yöneyler 
ve yükseltilerin ağırlığa göre botanik kompozisyonunda 
baklagil ve diğer familya bitkileri açısından istatistiksel 
olarak  bir  farklılık  göstermediği  görülmektedir.  

Buğdaygiller ise en yüksek değerini istatistiksel 
olarak  aynı grupta yer alan kuzey (%26.71), batı 
(%24.73) ve doğu (%18.26) yöneylerinde, en düşük 
değerini de güney (%12.70) yöneyinde verdiği tespit 
edilmiştir. Ayrıca ağırlığa göre botanik kompozisyonda 
buğdaygillerin ve baklagillerin oranının yıllar arasında 
istatistiksel olarak farklılık gösterdiği görülmektedir. 
Yöneylerin ve yükseltilerin genel olarak ortalamalarına 
bakıldığında; ağırlığa göre botanik kompozisyonda 
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buğdaygil oranının %20.60, baklagil oranının %21.85 
ve diğer familya bitkiler oranının ise %57.55 olduğu 
görülmektedir.  

Ağırlığa göre botanik kompozisyonda 
buğdaygillerin oranı Uslu (2005) tarafından %46.4, 
Türker (2006) tarafından %49.11, Nadir (2010) 
tarafından %34.11 ve Ağın (2012) tarafından %36.8 
olarak tespit edilen oranlardan daha düşük, Çınar (2001) 
tarafından %26.2 ve Şen (2010) tarafından %22.0-73.4 
arasında tespit edilen oranlar ile de benzerlik gösterdiği 
görülmektedir. Baklagillerin oranı Nadir (2010) 
tarafından tespit edilen   %33.41   oranından   daha  

düşük,  Türker  (2006) tarafından tespit edilen %5.11 
oranından daha yüksek, Çınar (2001) tarafından %15.3, 
Uslu (2005) tarafından %17.4, Şen (2010) tarafından 
%2.4-17.0 ve Ağın (2012) tarafından %17.9 olarak tespit  
edilen oranlar ile de paralellik gösterdiği görülmektedir. 
Diğer familya bitkilerinin oranı da Uslu (2005) tarafından 
%36.2, Türker (2006) tarafından %45.77,  Nadir (2010) 
tarafından %32.49, Ağın (2012) tarafından %45.3 olarak 
tespit edilen oranlardan daha yüksek, Çınar (2001) 
tarafından %58.5 ve Şen (2010) tarafından %24.2-64.1 
arasında tespit edilen oranlar ile de uyum içerisinde 
olduğu görülmektedir.   

 
Çizelge 5. Ağırlığa Göre Botanik Kompozisyonda Buğdaygil, Baklagil ve Diğer Familya Bitkilerine Ait Oranlar (%) 
Table 5. The rates of grasses, legumes and other family plants at the botanical composition by weight (%)  

 Buğdaygil Baklagil Diğer Familya Bitkileri 

 2012 2013 ORT 2012 2013 ORT 2012 2013 ORT 

Kuzey 22.52 30.91 26.71 A** 24.30 17.40 20.85 53.18 51.69 52.44 

Güney 7.17 18.23 12.70 B 35.92 20.26 28.09 56.91 61.51 59.21 

Doğu 15.11 21.42 18.26 AB 21.05 15.02 18.06 63.85 63.56 63.70 

Batı 22.44 27.01 24.73 A 26.80 14.07 20.43 50.76 58.93 54.84 

Ort 16.81 B* 24.39 A 20.60 27.02 A* 16.69 B 21.85 56.17 58.92 57.55 

1.Yük. 15.81 20.50 18.15 22.09 15.37  18.73 62.11 64.13 A* 63.12 

2.Yük. 12.32 24.84 18.58 39.17 16.46  27.81 48.51 58.70 AB 53.61 

3.Yük. 22.30 27.84 25.07 19.80 18.23  19.02 57.90 53.93 B 55.92 

Ort 16.81 B* 24.39 A 20.60 27.02 A* 16.69 B 21.85 56.17 58.92 57.55 

*) P≤0.05 düzeyinde önemli, **) P≤0.01 düzeyinde önemli  
*) The important level is P≤0.05,**)The important level is P≤0.01 

  

SONUÇ 

Bitki ile kaplı alan oranının düşük rakımlarda daha 
yüksek, yükseklere doğru çıkıldıkça azaldığı ve en 
zengin yöneyin kuzey olduğu, bu durum buğdaygil ve 
baklagil varlığı açısından benzer sonuçlar verdiği 
görülmektedir. En yüksek benzerlik oranı kuzey-batı 
yöneyleri ile ikinci ve üçüncü yükseltiler arasında 
tespit edilmiştir. Diğer familya bitkilerinin gerek bitki 
ile kaplı alan oranlarına katılma oranları, gerekse de 
botanik kompozisyona katılma oranları buğdaygil ve 
baklagillerden daha fazla olduğu görülmektedir. Genel 
olarak kuru ot verimi ve kuru ottaki buğdaygil ve 
baklagil oranlarının da düşük seviyede olduğu tespit 
edilmiştir.  

Araştırmadan elde ettiğimiz bu bulgulara 
dayanarak,  meraların  ıslah  edilmesi  için  uygun  ıslah  

yöntemlerinin saptanması amacıyla araştırmalar 
yürütülmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 
Meralardan taşların toplatılması ve bazı istilacı diken 
formundaki bitkilerin uzaklaştırılmasının yanı sıra 
bilimsel esaslara dayalı otlatma sistemlerinin bu 
alanlara uygulanmasının verim üzerine olumlu etkisi 
olacağı öngörülmektedir. Mera ıslah ve amenajman 
çalışmalarının planlanması durumunda bu meralara 
fosfor takviyesi yapılması da tavsiye edilmektedir.    
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