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ÖZ
Bu araştırmada; Bartın-Kumluca'da doğ al olarak yetişen Sarıçam (Pinus sylvestris L.)'1arın yıllık halka kro

nolojisi oluşturularakyıllık halka - iklim arasıııdaki ilişkiler irdelenmiştir. Bu amaçla örnek ağ açlardan alınan artım

kalemleri üzerinde mikroskop yardımıylaölçülen yıllık halka genişlikleri standardize edilerek ortalamaları alınmış,

böylece 1802-2001 yıllarını kapsayan 200 yıllık "Sarıçam Kumluca Site Kronolojisi" (PISYKUM) oluşturulmuştur.

Bartın-Kumlucaiçin oluşturulan bu yıllık halka kronolojisi ile Bartın Meteoroloji İstasyonu verilerine dayanılarak

hesaplanan yağ ış eıkenliğ i indisieri (aylık ve yıllık) ilişkiye getirilerek dendroklimatolojik değ erlendirmeler
yapılmıştır. Elde edilen bulgular 200 yıldan bu yana yörenin iklimi, özellikle yağ ışların seyri hakkında önemli bil
giler vermektedir,

Anahtar Kelimeler: Dendroklimatoloji, Pinus sylvestris, Sarıçam, Kuraklık, Türkiye.

DENDROCLlMATOLOGICAL INVESTIGATIONS ON SCOTS PINE (Pinus sylvertris L.) IN
BARTIN-KUMLUCA

AB8TRACT
In this study; tree-ring chronology of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) growing naturally in Bartın-Kumluca was

formed and the relationship between tree-ring and elimate was examined. Tree-ring widths on inerement cores taken
from trees were measured by means of microscope and they were standardized using "residuals" between measured
values and estimated values from regression. Thus, the 200 year long site chronology of Bartın-Kumluca

(PISYKUM) from 1802 to 2001 was established by using standardized tree ring widths. The relationships between
this chronology and precipitation-effectiveness indices from 1966 to 2000 in Bartın were examined. As a result, this
research has revealed important findings about the elimate of this site and especially the trend of precipitation since
200 years.

Key Word: Dendroelimatology, Pinus sylvestris, Scots Pine, Drought, Turkey.

1.GiRIş
Meteorolojik verilerin düzenli ve sistematik olarak

ölçümü ve kaydedilmesi ülkemizde çok eski yıllara

uzanmamaktadır. i. Dünya Savaşı yıllarında (1915
1918) ülkemizde Almanlar tarafından meteorolojik ra
satlar yapılmakla birlikte bu konudaki kapsamlı ve sis
tematik çalışmalar 11 Şubat 1937 tarihinde Devlet Me
teoroloji İşleri Umum Müdürlüğü'nün kurulmasıyla

başlar (Özyuvacı, 1999). Daha önceki yıllara ait iklim-

sel bilgiler ise "dendroklimatoloji" den yararlanılarak

elde edilebilir. Ağ aç yıllık halkaları ile iklim arasında

ki ilişkileri inceleyen bir bilim dalı olan dendroklimato
loji; ağ açların yaşadıkları dönem boyunca maruz kal
dıkları iklim koşulları, özellikle yağ ış ve/veya sıcaklık

ların seyri hakkında çok değ erli bilgiler vermektedir,
Bu tür çalışmalarla geçmişte kurak ve yağ ışlı geçen yıl

lar ve dönemler belirlenebilmektedir. Bunun için ağ aç
ların yıllık halkalarından yararlanılmaktadır. Normal
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koşullar altında ağ açlar sekonder kalınlaşma nedeniyle
her yıl bir yıllık halka oluştururlar. Yıllık halka sınırları

belirgin olan bir türe ait artım kalemi veya gövde enine
kesiti üzerinde, oluşumunu tamamlamış en son yıllık

halkadan başlanarak geriye doğ ru yıllık halka genişlik

leri tek tek ölçülüp kaydedilmek suretiyle o ağ acın ya
şadığ ı ortamdaki büyüme ve gelişimini kronolojik ola
rak izleyebilmek mümkün olmaktadır.

Yıllık halka genişliğ ini başta ağ acın genetik öze
likleri olmak üzere iklim, yetişme ortamı (bakı, eğ im,
rakım, toprak vb.) ve yaş gibi faktörler birlikte etkile
mektedir. Belirli bir yetişme yöresinde yıllık halka ge
nişliğ i üzerinde etkili olan en önemli faktör o yetişme

yöresinde optimumdan uzak olan faktördür. Bir başka

söyleyişle kuzeyenlemlerde ve yüksek rakımlarda "sı

caklık", güneyenlemlerde ve alçak rakımlarda "yağ ış"

faktörüdür. Yıllık halka genişliğ i üzerinde etkili olan
"yağ ış" ve "sıcaklık" dışındaki faktörlerin etkisini
dendroklimatolojik yöntemlerle minimize ederek sade
ce yağ ış ve/veya sıcaklığ ın etkisini incelemek olanak
lıdır.

Anadolu'nun iklim tarihi son 70 yıl dışında bilin
mediğ inden, bu konuda son yıllarda yapılan dendrokli
matolojik çalışmalarla geçmişteki önemli kurak ve ya
ğ ışlı yıllar ortaya çıkarılmıştır. (Akkemik 2000a,b ve
2003, D' Arrigo ve Cullen 2001, Touchan vd, 2003).
Hughes vd. (2001); çok sayıda yıllık halka kronolojisi
ne dayanarak; Anadolu'yu da kapsayan bir cog rafi böl
gede pozitif karakteristik yıllan (karakteristik yağ ışlı

yıllar) 1881, 1895, 1896, 1897, 1901, 1910, 1917, 1919,
1930,1933,1936,1959,1960 ve 1975, negatifkarakte
ristik yılları (karakteristik kurak yıllar) ise 1882, 1886,
1887,1890, 1916, 1918, 1928, 1935, 1942, 1945, 1949
ve 1961 olarak vermiştir.

Yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde bu araştır

mada Bartın-Kumluca Sarıçamlannda yıllık halka öl
çümleri yapılarak Bartın-Kumluca Sarıçam Site krono
lojisi (PISYKUM) oluşturulmasıve bu kronoloji yardı

mıyla söz konusu sitenin geçmişteki iklim koşulları

özellikle yağ ışlann seyri hakkında bilgi edinilmesi ve
aylık yağ ış ve/veya sıcaklıkların yıllık halka gelişimi

üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

2. MATERYAL VE METOD
Araştırmada kullanılan artım kalemleri, Bartın

Kumluca-Sarıçiçekmevkiindeki (41° 21' 10" kuzey en
lemi, 32° 39' 11.3" doğ u boylamı, rakım 1650 m. "map
datum: WGS 84") Sarıçamlar arasından seçilen 8 örnek
ağ açtan temin edilmiştir. Örnek ağ açların belirlenme
sinde dendroklimatolojik çalışmaların güvenilirlig ini
doğ rudan etkileyen faktörlere dikkat edilerek, eksant
rik ve yaralı gövdeler ile uzun yıllar meşcere kapalılı-
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ğ ında baskı altında kalmış ağ açlardan kaçınılmıştır.

Seçilen örnek ağ açların göğ üs yüksekliğ inden (yerden
1.30 m.) artım burgusu ile kabuktan öze doğ ru yarıçap

doğ rultusunda girilerek alınan kalemler (increment co
rer) 6 mm. çapındaki pipetlerde muhafaza edilerek la
boratuvara getirilmiştir. Yıllık halkaların daha iyi görü
lebilmesi ve ölçümlerin rahatlıkla yapılabilmesi ama
cıyla kalemlerin enine yüzeyleri keskin bir falçata ile
düzleştirildikten sonra her bir örnek ağ acın yıllık halka
genişlikleri artım kalemleri üzerinde mikroskop yardı

mıyla ölçülerek bilgisayara kaydedilmiştir. Örnek
ağ açlara ait yıllık halka sayıları (N) korelasyon analizi
tablosunun (Tablo 1) son satırında görülmektedir,

Dendroklimatolojik grafiklerin elde edilmesinde
öncelikle yıllık halka genişliklerinin yarı logaritmik
gösterilmesi yöntemi tercih edilmiştir. Ancak bu yön
temle yıllık halkalar üzerindeki yaşa bağ lı etkilerin tam
olarak giderilememesi nedeniyle, ölçülen yıllık halka
genişlikleriyle regresyondan beklenen yıllık halka ge
nişlikleri arasındaki farklar (residual) kullanılarak ikin
ci bir grafik (PISYKUM) çizilmiştir. Böylece yıllık hal
ka gelişimi üzerinde etkili olan "yağ ış" ve "sıcaklık"

dışındaki iklim faktörleri ile yetişme ortamı koşullan

nın etkisi minimize edilmiş ve yaşa bağ lı etkiler orta
dan kaldırılmıştır (standardizasyon). PISYKUM, bu si
tedeki Sarıçamların 1802-2001 dönemindeki standardi
ze edilmiş ortalama yıllık halka genişliklerini kronolo
jik olarak gösteren bir grafiktir ve dendroklimatolojik
değ erlendirmeler bu grafik üzerinden yapılmıştır.

Dendroklimatolojik analizler için Bartın Meteoro
loji Müdürlüğ ü'rıün 1966-2000 dönemi rasatlarından

yararlanılmıştır.Yağ ış etkenlig i indisieri Erinç formü
lü (Im =P / Tom) kullanılarak hesaplanmıştır. Burada;
Im; yağ ış etkenlig i indisi, P; toplam yağ ış, Tom; orta
lama yüksek sıcaklıktır (Çepel, 1933). PISYKUM ile
aylık ve yıllık (ekim-eylül) yağ ış etkenliğ i indis de
ğ erleri (1966-2000) hem grafik hem de hesap yönte
miyle karşılaştırılarak Grafiklerin Uyum Yüzdeleri
(OUY) saptanmıştır. OUY değ erlerinin anlamlılığ i

Eckstein ve Bauch (1969) tarafından geliştirilen for
müllerle denetlenmiştir (Akkemik, 1997). Ayrıca, ön
ceki yılın ekim ayından halka oluşum yılının eylül ayı

na kadar olan dönemdeki 12 aya ait yağ ış etkenliğ i in
disleri "bağ ımsız değ işken", yıllık halka genişlikleri

ise "bağ ımlı değ işken" alınarak "çoklu regresyon ana
lizi" yapılmıştır. Çoklu regresyonda "geriye doğ ru ele
me metodu" kullanılmıştır (Ergün, 1995). Bu çalışma

da "çoklu regresyon analizi" yanısıra "tepki fonksiyo
nu yöntemi" (Fritts, 1976) de kullanılarak her iki yön
temle elde edilen sonuçlar birbirleriyle karşılaştırılmış

tır. İstatistik analizlerde SPSS paket program ve Micro
soft Excel'den yararlanılmıştır.



Tablo ı. Bireysel Kronolojiler ve Site Kronolojisi (PISYKUM) Arasındaki Korelasyonlar.

PISYKUMl PISYKuM2 PISYKıJM3 PISYKıJM4 PI$'ı'KUMs ~ISYKl)M6 pISYKlJM7 PISYKU 1.18 r PISYKIJM
PISYKUMl P~ar50n KOI13la&)'olı 1.00C)

OnalTı' TI!Isli (2-uçlu)

N 190 !.__.-.....-
PISYKUM2 Pearson KQ{~lasyon .548' 1,000

Önem Testi (2-uı;:lu) ,000

N 190 20G .-
PISYKUM3 Pearson Korelasyon ,652.' ,SEW 1,000

Önem Testi (2-uçıu) ,{ıOG .oou
N 174 Ht! 174

'P'ISVKUM$ Pearson KClrelıı:!lyClrıı ,433' ~G34:'-·~7·· 1.c100

Örıem Teşti {l!-LJo.;.tU) ,000 ,CH)O ,000 '

1\1 '63 163 153 16~
i-------............-. - ~-~
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N 1 i':5 175 174 15~ 175

.596.1
_.-
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önem Ttl~ti (2-lıçlu) ,000 .000 .000 ,000 ,OL :5 ,OQO

N 106 : 108 1Q8 108 10a ~6 ; 100

PI:SYKUU8 Pearson Korelasyon ,188' ! .fjıı ' ,291' ,319" ,516" li3ıS1 361· 1000
Önem Tesn (2-uç.ly) ,MD i .000 ,001 ,OOG .oco .000 000

N 123 i 123 123 123 123 ~a 108 123
PISYKUM Pe..:ırson Korel:;ısyon ,760· ~'-'-B2i::: ,747' ,896' .5$7" .693' .666' ,775' 1.0ClQ

Orııem Te"tı (;-ı.ıÇI\,l~ .aoo 000 ,OAC ,000 ,000 .{)OO ,000 ,OOQ
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-·0,01 güven duz:e:;,inde anlamli

•. O.as gü ...en d~nde arılamIi

G'
l'>g-
ı:

[
-e
~
'"~.
'-<s...
::ı

~

g,
CIL
rı

ir
rı
(l>

§
p..

;'
rı

8"o
(TQ

:<
fJı

,-.......
'-'

......
v>......



132 AnadoluÜniversitesi Bilim ve TeknolojiDergisi,5 (1)

3. BULGULAR Tablo 2. Çoklu Regresyon Analizi.

Çalışılan 8 örnek ag aca ait bireysel kronolojiler
arasındaki uyum ile her bir bireysel kronolojinin oluştu

rulan site kronolojisi (PISYKUM) ile olan uyumlarını

belirlemek amacıyla yapılan korelasyon analizi sonu
cunda; gerek bireysel kronolojiler arasında gerekse bi
reysel kronolojiler ile site kronolojisi arasında anlamlı

korelasyonlar olduğ u görüldükten sonra (Tablo 1), ça
lışma alanımızdaki Sarıçam'lann ortalama yıllık halka
genişliklerinin yıllara göre değ işimini gösteren grafik
çizilmiştir. Yıllık halka genişliklerinin y ekseni üzerin
de yarı logaritmik olarak gösterildiğ i bu grafik (Şekil

1), aynı zamanda bu sitedeki Sançamlann 200 yıl bo
yunca (1802-2001) büyüme ve gelişmesini de ifade et
mektedir. Ancak bu yöntemle yıllık halka genişlikleri

nin tam olarak standardize edilmesi mümkün olmadı-o

ğ ından ölçülen yıllık halka genişlikleri ile regresyon
dan beklenen yıllık halka genişlikleri arasındaki farklar
(residual) kullanılarak Şekil 2'deki grafik (PISYKUM)
oluşturulmuştur.

Yıllar

o •• _ .- _. ..- .- 0.- '-0 o •• ~_ • .__ .-
Mcdel Özeıı (,\-1<ıdel Summıı""-

.- lt o_ .. _L .- lt'
O" i _~~~lti.I.l!!t.~~__ St..ndllr1H....1ıl 'ı

D.sa7 O.:i44- 0227 . 4.5ô44 ..---l

VS",·ltn.~ Anllıll;:i (Al\O\IA)

i V."L'f"· ; 'Kanwl'" s.,·rtn:dlik Ko..ler 1 F , Önem
Ka)'D.' i TI~phıllM n.:ıI'tt"('JlI Or1al.mnl .~..~

İstenıjer I\JilISl ı 'OÔ.l24 ; 6ı,2~; :.L~j~
[f,lemletl,iH[a13) i 583.34(,: 28 20.834 ı

i OoDJO

Gtı'lel.~ . 8~~,4]O. JJ ! ,
-

"'atsa....ılnr 't:lK.,m-':;ı:!ntı;.}

i Stıuu:lanlb:1'

: (hu~mi ":dilm4ı
,

i
"~.~)·IU~r , lll...,,;,

B...
(Silbir) ~1.420 0.l67
ŞUBAT o_ııı 1.156 ö.158
HA7.IRAN -~.192 01,219 0,226
Tn"Il:z. ıMı. 1.M4 0,013
i~c)ıı~r o;ı; ",Z17 i 13ij(l: 0.175
tYLÜL ·O.L91: -1,2,3 ' ().23(J

Seçilen modelde önceki yılın Eylül, halka oluşum

yılının Şubat, Haziran, Temmuz ve Ağ ustos aylan mo
dele dahil edilmiş diğ erleri elenmiştir. Modele dahil
edilen aylardan sadece Temmuz ayı yağ ış etkenlig i is
tatistiki olarak anlamlı çıkmıştır, Bu araştırmada; "çoklu
regresyon analizi" yanısıra tepki fonksiyonu yöntemi de
kullanılmıştır. Burada önceki yılın Ekim ayından halka
oluşum yılının Eylül ayına kadar olan 12 aylık dönem
deki aylık yağ ış ve ortalama sıcaklık değ erleri bag ım

sız değ işken, yıllık halka genişlikleri bag ımlı değ işken

alınarak analiz yapılmıştır. İşleme sokulan bag ımsız de
ğ işkenlerin yıllık halka genişliğ i üzerindeki etkisi %
58,4'tür. Bu analiz sonucunda da 24 bag ımsız değ iş

kenden sadece Temmuz ayı yağ ışları anlamlı (signifi
cant) bulunmuştur (Şekil 3). Bu sonucun "çoklu regres
yon analizi" sonucu ile benzer olduğ u görülmektedir.

Şekill. Yıllık Halka Genişliklerinin Yarı-Logaritmik Olarak
Gösterilmesi.
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Şekil 2. Standardize Edilmiş Yıllık Halka Genişlikleri

(PISYKUM). Şekil 3. Tepki Fonksiyonu (PRECIP: Yağ ış, TEMP: Sıcaklık)

"Çoklu regresyon analizi" sonucu ortaya çıkan

modellerden düzeltilmiş belirtme katsayısı (R2) en yük
sek olan model seçilmiş diğ erleri elenmiştir. Bilindiğ i
gibi belirtme katsayısı bag ımsız değ işkenlerin (yağ ış

etkenlig i) bag ımlı değ işken (yıllık halka genişlig i)
üzerindeki etkisini belirtmektedir. Modele ilişkin so
nuçlar Tablo 2'de verilmiştir.

"Çoklu regresyon analizi" ve "tepki fonksiyonu"
yanısıra yıllık halka genişlikleri (residual) ile yağ ış et
kenlig i indisieri (Im) arasındaki uyum yüzdeleri de be
lirlenmiştir. 1966-2000 döneminde yıllık halka geniş

likleri ile yıllık yağ ış etkenlig i indisieri arasındaki

GUY değ eri % 73.5** dır (Şekil 4). Aynı dönemdeki
Temmuz ayı yag ış etkenlig i indisieri ile yıllık halka
genişlikleri arasındaki GUY ise % 70.6** olarak belir
lenmiştir (** 0,01 güven düzeyinde anlamlı).
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Şekil 4. Yıllık Halka Genişlig i-Yıllık Yağ ış Etkenlig i
Arasındaki GDY.

Bu çalışmada; Kuniholm tarafından oluşturulan

Gümüşhane-Torul Sançam kronolojisi (1717-1988)
(ITRDB-Intemational Treering Data Bank) ile Bartın

Kumluca için oluşturduğumuz Sançam kronolojisi
(PISYKUM) arasındauyum olup olmadığ ı da bilinrnek
istenmiş ve her iki kronoloji karşılaştırıldığ ında, GUY
% 64,5***, korelasyon katsayısı ise 0,66** olarak tes
pit edilmiştir (* 0,05, ** 0,01, *** 0,001 güven düze
yinde anlamlı).

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Gerek tepki fonksiyonu (Şekil 3) gerekse çoklu reg

resyon analizinde (Tablo 2) işleme sokulan bağ ımsız

değ işkenlerden sadece Temmuz yağ ışlannın yıllık hal
ka genişlikleri üzerindeki etkisi istatistik bakımdan an
lamlı bulunmuştur. Bir başka ifadeyle araştırma alanın

daki Sançamlann yıllık halka genişlikleri Temmuz ya
ğ ışlannın az olduğ u yıllarda dar, fazla olduğ u yıllarda

daha geniş olmaktadır. Bu sonucu destekler nitelikte
1966-2000 dönemindeki Temmuz ayı yağ ış etkenliğ i
indisleri ile yıllık halka genişlikleri arasındaki GUY'a
bakıldığ ında da bu iki değ işken serisi arasında %
70,6** lık bir uyum bulunduğ u görülür. Aynı dönemde
ki yıllık yağ ış etkenlig i indisleri ile yıllık halka geniş

likleri arasındaki GUY ise % 73,5** olarak saptanmış

tır.

Meteorolojik kayıtların bulunduğ u yıllara bakıldı

ğ ında 1966-2000 periyodunda Bartın'dakaydedilen en
düşük yağ ış 534,1 mm ile 1994 yılında gerçekleşmiştir.

Bu değ er uzun yıllar ortalamasının(1040 mm) oldukça
altında bir değ erdir ve 1994 yılı yağ ış etkenliğ i indisi
26,26 olarak hesaplanmıştır.Bir başka söyleyişle 1994
yılı oldukça kurak bir yılolmuştur. Bu kuraklığ ın etki
sini belirgin olarak 1994 yılına ait yıllık halkalarda gör
mek mümkündür. Nitekim PISYKUM 1994 yılı halka
genişliğ i (residual) -8,72499 ile y=O çizgisinin olduk
ça altındadır. 1994 yılı; Akkemik (2003) tarafından

oluşturulan lokal Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.)
kronolojisinde de (Erbaa-Niksar) karakteristik yıl ola
rak saptanmıştır. Aynı kronolojide 1961 ve 1989 yıllan-
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nın da karakteristik yıl olduğ u ifade edilmektedir. Yıl
lık yağ ış etkenliğ i indislerinin 50'nin altında olduğ u
yıllara bakıldığ ında (Bartın için yıllık yağ ış etkenliğ i
ortalaması 54,80) bu yıllara ait yıllık halka genişlikleri

nin (residual değ erler) çoğ unlukla y=O çizgisinin altın

da bulunduğ u, bir başka söyleyişle negatif değ erli 01-

Çizelge 3. Yağ ış Etkenliğ i indisinin 50' den Küçük Olduğ u
Yıllarda Yıll:k Halka Genişlikleri.

'YILLAR YAGIŞ f,TK.E:'tlLiGi i~Diro;i YILLIK liALKA GENişLii';J
re so i (FARKLAR!

'. ]999 ... 49081 ·n.M,·~7"'l

1<ı94--- ···--:!6.26 ·8.72499
: 1937 4K.R3

........
5,78t1~O :

1936 45.01 ... -]1:')ı)6~·1

l~~J 47.50 l~jI75~ ---
1930 41,K2 -ı),K.:1::i641

--oo1'l79 _ .
-'.0 48.L6 14'[l'J435 '._0

ıq17 38.74 15.1)INii-
197.\ ·17,"\7 -Oııntrı

•• 0

1969 43.>7 ·6.901U9
'ı~~7 48.34 0,0 :I&50l7

duğ u görülür (Tablo 3).

PISYKUM her ne kadar Bartın-Kumlucaiçin oluş

turulmuş bir site kronolojisi olsa da, Anadolu'da gerek
günümüzde gerekse geçmişte yaşanan büyük kuraklık

ların etkisini bu yıllık halka kronolojisinde izlemek ola
naklıdır. Nitekim Türkiye'deki meteorolojik kuraklık

larla ilgili 1930-1993 periyoduna ilişkin yapılan bir ça
lışmada 1973, 1984, 1989 ve 1990 yıllannda yaygın ku
raklık olaylannın yaşandığ ı belirtilmektedir (Türkeş,

1996). PISYKUM standardize yıllık halka genişlikleri

(residual değ erler) söz konusu yıllarda 1984 yılı hariç
y = O çizgisinin altında yer almıştır (1973: -0,52791,
1989: -4,16021,1990: -10,4732).

Daha gerilere gittiğ imizde tarihsel kayıtlarda 1874
yılında Anadolu'da etkili olan büyük bir kuraklıktan ve
buna bağ lı kıtlıktan bahsedilmektedir (Kuniholm,
1990). Bu saptamayı doğ rular nitelikte 1874'te PISY
KUM yıllık halka genişlig inin dar olduğ u ve residual
(fark) değ erin y=O çizgisinin altında kaldığ ı görülür
(Şekil 2). Batı Karadeniz Bölgesi'nde doğ al yetişen

Gymnospermae taksonlannındendrokronolojisi ile ilgi
li bir çalışmada da 1874 yılı kurak bir yılolarak ifade
edilmiştir (Akkemik ve Cherubini, 2003). Diğ er taraf
tan D'Arrigo ve Cullen (2001) tarafından gerçekleştiri

len "A 350-Year (AD 1628-1980) Reconstruction of
Turkish Precipitation" başlıklı çalışma ile yıllık halka
kronolojilerine dayanılarak merkez Anadolu'nun (özel
likle Sivas ve yöresi) son 350 yıllık dönemdeki yağ ış

miktarlan belirlenmiştir.Söz konusu çalışmadaen kurak
yıllar olarak 1660, 1746 ve 1887 gösterilmekte ve 1873
1874 ve 1890 yıllannın da kurak olduğ u belirtilmekte
dir. Bu sonuçlar tarafımızdan oluşturulan PISYKUM
yıllık halka kronolojisinin ilgili yıllan ile oldukça uyum
ludur. 1802..2001 yıllannı kapsayan PISYKUM krono
lojisinde söz konusa yıllara ait residual değ erler sırasıy

la 1873 de 0.642702, 1874'de -3.57025, 1887'de
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-16.2387, 1890'da -19.3442 olarak belirlenmiştir.

Görüldüğ ü gibi residua1 değ erler 1873 yılı hariç y= O
çizgisinin altında olup özellikle 1887 ve 1890 yıllannda

yıllık halkalar oldukça dar oluşmuştur. 1887 ve 1890 yıl

lan Gassner ve Christiansen-Weniger (1948) ile Hughes
vd. (20ül)'nin çalışmalanndada kurak yıllar olarak ifa
de edilmiştir. Akkemik ve Cherubini (2003) Batı Kara
deniz Bölgesi için 1893 yılını ekstrem kurak yıl, 1814,
19ül, 1913 ve 1917 yıllannı da ekstrem yağ ışlı yıllar

olarak vermiştir. Tarafımızdan oluşturulan PISYKUM
kronolojisinde 1893 yılı için hesaplanan residual (fark)
değer de (-16,9498) söz konusu yılın oldukça kurak
bir yıl olduğ unu göstermektedir. Diğ er taraftan ekstrem
yağ ışlı yıllar olarak belirtilen yıllarda da PISYKUM
yıllık halka genişlikleri (fark değ erler) oldukça yüksek
çıkmıştır. 1814 yılında 37,1071 , 1901'de 27,7370 ,
1913'de 19,7494 ve 191Tde 14,1226 olarak hesaplanan
fark (residual) değ erler söz konusu yılların oldukça ya
ğ ışlı olduğ unu kanıtlamaktadır.

Benzer dendroklimatolojik çalışmalann değ işik

yörelerde farklı türlerle yapılması Anadolu'nun iklim
tarihinin belirlenmesinde önemli katkılar sağ layacaktır.

Teşekkür: Öneri ve katkılan nedeniyle Doç.Dr.
Ünal AKKEMİK'e teşekkür etmeyi bir borç biliriz.
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