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ÖZET
Bu çalışma kapsamında, IKONOS ve LANDSAT ETM+ görüntüleri kullanılarak Yukarı Seyhan Havzası arazi örtüsü
sınıflandırılmış ve havzayı temsil eden farklı meşcereler üzerinde gerçekleştirilen arazi, laboratuar çalışmaları ve uydu
görüntüleri yardımıyla Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamında verimlilik modellemesi yapılmıştır.
Orman meşcereleri yönünden bölgeyi en iyi temsil etmesi nedeni ile arazi çalışmaları Katran Çukuru Mevkiinde
gerçekleştirilmiştir. Araştırma üç aşamada gerçekleştirilmiştir: (i) yer versi toplama (biyotik veri seti), (ii) görüntü sınıflama,
(iii) sonuçların entegrasyonu ve verimliliğin modellenmesi. Çalışma alanına ait Landsat ETM+ verisi eğitimli sınıflama
yöntemi ile sınıflandırılarak mevcut arazi örtüsü ortaya konmuştur. Çalışmanın son aşamasında ise uzaktan algılanmış
veriler ve yer verileri CBS ortamında entegre edilerek verimliliğin konumsal dağılımı ve miktarı NASA-CASA (CarnegieAmes-Stanford Approach) yaklaşımı ile modellenmiştir.
Anahtar kelimeler: Orman Verimliliği, Biyokütle, Uzaktan Algılama, NASA-CASA Modeli, Landsat ETM+.

MODELLING PRODUCTIVITY AND CARBON BUDGETS OF FOREST STANDS IN THE
UPPER SEYHAN RIVER BASIN USING NASA-CASA MODEL
ABSTRACT
In this study land cover classification was performed in the upper Seyhan River Basin using IKONOS and LANDSAT ETM+
data and the Net Primary Productivity was modelled within a Geographical Information Systems environment using
laboratory analysis, field surveys conducted at the representative forest stands and remotely sensed satellite sensor data.
The field works were implemented at Katran Çukuru area as it highly represents the region. This research includes three
phases: (i) collecting ground data (biotic dataset) (ii) image classification, percent tree cover, (iii) data integration and
modelling productivity. Landsat ETM images recorded over the study area were classified using supervised training to
produce current land cover pattern. At the final stage of this study spatial distribution and the quantity of productivity was
modelled with NASA-CASA (Carnegie-Ames-Stanford Approach) by integrating remotely sensed and ground data within a
GIS environment.
Keywords: Forest Productivity, Biomass, Remote Sensing, NASA-CASA Model, Landsat ETM+.

1. GİRİŞ
Vejetasyon örtüsü, özellikle orman ekosistemleri, dünya yüzeyinin % 30’unu kaplamakta ve küresel karbonun %
75-90’nını depolamaktadır. Bu nedenle, biyokütle ve net birincil üretim çalışmalarının odağını oluşturmaktadır
(Foody ve ark., 1996). Küresel ölçekte, karbon döngüsü ve bütçesi bakımından büyük önem taşıyan net birincil
üretim (NBÜ), aynı zamanda ekosistem performansı için önemli bir belirleyicidir. NBÜ’nün tahmini,
vejetasyon-atmosfer-toprak dizisinin karbon dinamiğini ve gelecekteki küresel ısınmaya karşı ekosistemlerin
tepkisini anlamak için önemli bir veridir ve alan kullanımı politikaları için de giderek daha önemli bir yere sahip
olmaktadır.
Bitki biyokütlesine kazandırılan net karbon miktarı olarak bilinen NBÜ, birim alan ve zamana düşen yeşil
bitkilerin fotosentez (brüt birincil üretimden-BBÜ) ile ototrofik solunum (RA) değerleri arasındaki fark olarak da
tanımlanmaktadır (Lu ve ark., 2004). Fotosentez süreci vasıtasıyla, bitkiler atmosferdeki karbonu özümserler ve
solunum yaparak karbonun bir kısmını dışarı verirken bir kısmını da bünyelerinde tutarlar. Bünyelerinde
depoladıkları bu karbonun bir kısmını dökülen yapraklar, kuruyan dallar ve ölen kökler aracılığı ile toprağa
vermekte ve ayrışma (çürüme) süreci ile karbon toprağın yapısına karışmaktadır (Feng ve ark, 2006). Döküntü
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miktarının ölçümü, orman ekosisteminde tutulan ve salınan karbon miktarının belirlenmesi için önemli bir
değişkendir. Döküntüler aracılığı ile toprak yapısına dahil olan karbon miktarı ile, toprak organik maddelerinin
çürümesinden kaynaklanan toprak solunumu sonucu kaybedilen karbon miktarı dengelenmiş olur (Svensson,
2006).
Karasal ekosistemlerde NBÜ, toprak altı ve üstü olarak ikiye ayrılmaktadır ve toprak üstü NBÜ, orman NBÜ
unsurları içinde en çok ölçülen unsurdur (Zhong ve ark., 2002). Özellikle, son yıllarda uzaktan algılanmış veri
kullanılarak yapılan toprak üstü biyokütle ve NBÜ tahmin çalışmaları için bir çok model geliştirilmiştir. Bu
çalışmada, orta çözünürlü LANDSAT ETM+ (30 m) verileri kullanarak, NASA-CASA modeli ile çalışma alanı
sınırları içindeki orman varlığına ait biyokütle ve NBÜ değerlerinin tahmin edilmesi amaçlanmıştır. NASACASA Modeli, süreç temelli bir model olup ve ƒPAR ve vejetasyon indeksi arasındaki ilişki ve etkileşimi
kullanarak, biyokütle ve NBÜ tahmininde bulunmaktadır.

2. ÇALIŞMA ALANI
Doğu Akdeniz Bölgesi’nde 560 km uzunluğundaki Seyhan Nehri ile Göksu ve Zamantı Nehirleri kollarının su
toplama havzalarını da içine alan Seyhan Havzası’nın Seyhan Barajı’na kadar olan kısmı Yukarı Seyhan
Havzası, Baraj mansabı ile Tarsus ve Yüreğir Ovalarını kapsayan kısmı da Aşağı Seyhan Havzası olarak
tanımlanmaktadır. Çalışma alanı, Adana İli’nin kuzeyinde Yukarı Seyhan Havzası içinde, UTM koordinat
sistemine göre, 36. Zon’da yer almaktadır (Şekil 1). 12 260 km2’lik bir alana sahip çalışma alanı havza
dahilindeki orman alanlarını kapsamaktadır. Alanın kuzeydoğusunda Saimbeyli ve Feke İlçeleri, kuzeybatısında
Pozantı ilçesi, güneyinde Seyhan ve Çatalan baraj gölleri yer almaktadır.

Şekil 1. Çalışma Alanının Sınırları ve Konumu

3. MATERYAL VE YÖNTEM
3.1. Materyal
Yersel ve uzaktan algılama verilerini kapsayan geniş bir veri seti oluşturulmuştur. Yersel veri seti için 5 farklı
meşcereyi tür çeşitliliği bakımından en iyi şekilde temsil eden alanlar belirlenerek örnek parseller oluşturulmuş
ve bir yıl süre ile parsellerde ağaç boyu, yaşı, gövde çapı, kapalılık yüzdesi, bitki sıklığı ve ağaç döküntüleri gibi
değişkenlere ait ölçümler gerçekleştirilmiştir.
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Uzaktan algılama veri setini ise, 12 Aralık 2002, 5 Mayıs 2003, 30 Haziran 2003, 17 Ağustos 2003 ve 4 Ekim
2003 tarihlerinde alınmış 5 adet 30 m çözünürlü LANDSAT ETM+ (Enhanced Thematic Mapper) görüntüleri,
alanda orman örtüsünün yoğun olarak bulunduğu alanlardan seçilmiş 3 alana ait Mayıs 2002’de kaydedilmiş 4 m
çözünürlü IKONOS görüntüleri ve orman meşcere haritaları oluşturmaktadır.
Vejetasyon sınıflarının tahmini için oluşturulan arazi sınıfları haritası, LANDSAT ETM+ görüntüleri
kullanılarak oluşturulmuştur. Yüksek çözünürlü IKONOS görüntüleri, renkli (4 m), pankromatik (1 m) ve üç
boyutlu (stereo) görüntüleme yeteneği ile harita bazlı bilgilerin birleştirilmesi için uygun özelliğe sahiptir.
Çalışmada IKONOS görüntüleri ağaç kapalılık yüzdesinin bulunmasında eğitim ve test verileri olarak
kullanılmıştır.
Alan ait 1/25000 ölçekli orman meşcere haritaları, arazi örtüsü haritasındaki sınıfların oluşturulmasında, yer
gerçeği olarak referans alınmıştır.

3.2. Yöntem
Bu çalışmanın üç temel yöntemi bulunmaktadır:
(i) Arazi ve laboratuar çalışmaları ile yersel veri setinin oluşturulması,
(ii) Arazi örtüsü sınıflaması,
(i) Alana ait mevsimsel karbon miktarı ve aylara göre net birincil üretim tahmini.
Üretilen veriler, CBS ortamında entegre edilmiştir. Geniş bir vejetasyon çeşitliliğine sahip çalışma alanından
elde edilen yersel veriler kullanılarak, orman meşcerelerine ait mevsimsel karbon miktarları tahmin edilirken,
NASA-CASA Modeli kullanılarak da uzaktan algılama veri seti ile NBÜ miktarları tahmin edilmiştir.
Çalışmada NBÜ değerleri, NASA-CASA Modeli ile tahmin edilmiştir. NASA-CASA Modeli, karbon tespiti,
besin dağılımı, döküntü, toprak-azot mineralizasyonu, CO2 değişimi, ek olarak N2O ve NO üretimi, CH4
tüketimini günlük ve mevsimsel olarak simüle etmek için tasarlanmıştır (Potter ve ark., 2001). Model, gün ışığı
şiddeti, PAR (fotosentetik yönden aktif radyasyon-her ay için her metrekareye düşen megajoule cinsinden
miktarı) ve NDVI (Normalleştirilmiş Fark Vejetasyon İndeksi) kullanarak, ƒPAR hesaplamakta ve aylara göre
NBÜ değerlerini tahmin etmektedir (Hicke ve ark., 2002).
NBÜ=ƒ(NDVI) PAR ε*T ε W ε
Formülde; NDVI; normalleştirilmiş fark vejetasyon indeksi, PAR; fotosentetik yönden aktif radyasyon (her ay
için her metrekareye düşen megajoule cinsinden miktarı), ε* = maksimum gün ışığı şiddeti, T ε= sıcaklık ve W
ε= yağış olarak açıklanmaktadır. Modelde aylık NBÜ döngüsü, vejetasyon tarafından emilen net karbonun
belirlenmesi ile bir çok modelde ışık kullanım etkinliği baz alınarak hesaplanmıştır.
Modelin oluşturulabilmesi için, ışık kullanım etkinliği, sıcaklık, yağış, solar radyasyon, ağaç kapalılık yüzdesi,
bölgenin arazi örtüsü ve toprak tekstür haritaları ve NDVI değerleri girdi verileri olarak kullanılmıştır.

4. ARAŞTIRMA BULGULARI
4.1. NASA-CASA Modeli
NASA-CASA Modelinin için, sıcaklık, yağış ve solar radyasyondan oluşan iklim verileri, NDVI, toprak tekstür
haritası, arazi örtüsü haritası ve ağaç kapalılık yüzdesi haritası değerleri, grid formatında kullanılmıştır.

4.1.1. İklim Verileri
Model içinde kullanılan iklim verileri, Seyhan Havzası ve yakın çevresinde bulunan 50 iklim istasyonundan
1994-2003 tarihleri arasında ölçülmüş aylık sıcaklık, yağış ve solar radyasyon değerlerini içermektedir.
İstasyonlara ait ait iklim değerleri, co-kriging yöntemi kullanılarak, aylık olarak haritalanmıştır.

4.1.2. NDVI
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NDVI, vejetasyonun bolluğunu ifade etmesi nedeniyle, alan örtülülüğü kadar önemli bir değişkendir. NDVI, -1
ile +1 arasında değer almakta ve artıya giden değerleri, alanın kapalı bir örtülülük ile sağlıklı bir vejetasyona
sahip olduğunu gösterirken, eksiye doğru inen değer ise, bulut, kar, su ve çıplak alanları göstermektedir.
Çalışmada NASA-CASA Modeli’nde girdi olarak kullanılacak NDVI görüntüleri, LANDSAT ETM+
görüntülerinin 3. ve 4. bandları kullanılarak hesaplanmış ve aylık kompozitler halinde üretilmiştir.

4.1.3. Toprak Tekstür Haritası
Çalışmada 1:25000 ölçekli bölgesel toprak haritaları kullanılarak 13 gruptan oluşan toprak sınıfları haritası
oluşturulmuştur (Şekil 2). Bu harita, NASA-CASA Modeli’nde girdi verisi olarak kullanmak üzere, kil, kum, tın
miktarları baz alınarak, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün toprak tekstürü sınıflarına
çevrilmiş ve tekstür haritasına dönüştürülmüştür. FAO’nun 7 sınıfının 3’ü çalışma alanında mevcuttur. Bu toprak
grupları, Kırmızı Kahverengi Akdeniz Toprakları, Alüvyal Topraklar ve Tuzlu Alkali Topraklar’dır.

a)

b)

Şekil 2. a) Toprak Grupları Haritası b) FAO Toprak Tekstür Sınıfları Haritası

4.1.4. Arazi Örtüsü Haritası
Çalışmada Bayesian Olasılık Teorisi’ne dayalı ve istatistiksel fonksiyonlara bağlı bir kontrollü sınıflama yöntemi
olan Maksimum Olabilirlik (MO) Yöntemi kullanılmıştır.
Sınıflamada, alan yüzeyinden toplanmış yersel veriler, Ağustos 2003 tarihli Landsat ETM+ görüntüsü ve orman
meşcere haritaları veri seti olarak kullanılmıştır. LANDSAT ETM+ görüntüsünün geometrik düzeltmesi,
1:25000 ölçekli topoğrafik haritalar kullanılarak yapılmış ve UTM (Universe Transverse Mercator) (WGS 84,
36. Zon) koordinat sistemine kaydedilmiştir. Bu sayede her bir veriye, alanın dünya üzerindeki konumunu
belirten harita projeksiyonu girişi yapılmaktadır.
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Oluşturulan 30 m çözünürlü sonuç haritası, 18 arazi sınıfı içermektedir (Şekil 3). Fakat, bu sınıflar NASA-CASA
Modeli için belirlenen ölçüte göre 4 ana sınıfa indirilmiştir. Bu 4 ana sınıf, iğne yapraklı herdemyeşil ormanlar,
geniş yapraklı ormanlar, açık alanlar ve tarım alanlarıdır.

b)

a)

Şekil 3. a) Arazi Örtüsü Haritası b) NASA-CASA Modeli Sınıfları Arazi Haritası.

4.1.5. Ağaç Kapalılık Yüzdesi Haritası
Ağaçlar, farklı kapalılık yüzdelerinde farklı miktarlarda karbon depolamaları nedeni ile atmosfere giden ve gelen
karbonun miktarını ölçülmesi ve kontrol altında tutma çalışmaları açısından önemlidir (Myneni ve ark., 2001).
Çalışma alanı içinde, uzaktan algılanmış veriler kullanılarak, ağaç kapalılık tahmini için karar ağacı
yöntemlerinden biri olan, regresyon ağacı yöntemi kullanılmıştır. Regresyon ağacı yöntemi, dört ana aşamadan
oluşmaktadır. Bunlar; I) Referans ağaç kapalılık yüzde verisinin oluşturulması, II) LANDSAT ETM+ verisinden
NDVI metriğinin elde edilmesi, III) Tahmin edici verilerin seçilmesi, IV) Eğitim seti kullanarak doğruluk analizi
yapılması ve 30 m çözünürlü Ağaç Kapalılık Yüzdesi Haritasının Oluşturulması. Çalışmada oluşturulan ağaç
kapalılık yüzdesi haritası, alan içerisindeki tüm meşcerelerin kapalılık yüzdeleri hakkında genel fikir vermekte,
harita üzerinde açık alanlar, su yüzeyleri ve tarım alanları ile ormanlık alanlar ayırt edilebildiği gibi tüm orman
alanının kapalılık durumu gösterilmektedir (Şekil 4).
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Şekil 4. Çalışma Alanı Ağaç Kapalılık Yüzdesi Haritası

4.2. Çalışma Alanı Net Birincil Üretim Değerleri
Çalışma sonucunda meşcerelere ait aylık ve yıllık bazda NBÜ değerleri elde edilmiş (Şekil 5) ve bu değerler baz
alınarak NBÜ’nün zamansal ve alansal dağılımını gösteren haritalar oluşturulmuştur (Şekil 6, 7). Tüm alandaki
aylık ortalama NBÜ değerleri sırasıyla, Ocak ayında 15.42 Mg C ha -2, Şubat ayında 18.99 Mg C ha-2, Mart
ayında 29.02 Mg C ha-2, Nisan ayında 140.98 Mg C ha-2, Mayıs ayında 279.54 Mg C ha-2, Haziran ayında 481.80
Mg C ha-2, Temmuz ayında 257.24 Mg C ha-2, Ağustos ayında 176.36 Mg C ha-2, Eylül ayında 310.92 Mg C ha2
, Ekim ayında 149.56 Mg C ha-2, Kasım ayında 178.75 Mg C ha-2 ve Aralık ayında 111.87 Mg C ha-2’dir.
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Şekil 5. Çalışma Alanı Aylara Göre Toplam Net Birincil Üretim (Mg C m-2) Değerleri
Çalışmada ayrıca yağış, sıcaklık ve solar radyasyondan oluşan iklim verilerinin NBÜ değerlerine olan etkisi de
araştırılmıştır. NBÜ’nün miktarını belirleyen en önemli iklim verisinin yağış değişkeni olduğu belirlenmiştir.
Ancak yağış değişkeni etkili olsa da solar radyasyon ve sıcaklık değerlerinin yüksek olması NBÜ artışı için
gereklidir.
Çalışma alanı içindeki NBÜ değerleri, meşcere bazında da tahmin edilerek, benzerlik ve farklılıklar ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Şekil 8, meşcerelerin aylık NBÜ değerleri arasındaki farkları ve benzerlikleri
gösterrmektedir.

OCAK

ŞUBAT

MART
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Şekil 6. Çalışma Alanı Aylara Göre Net Birincil Üretim Haritaları

Şekil 7. Çalışma Alanı Yıllık Toplam NBÜ Haritası
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Şekil 8. Çalışma Alanı İçindeki Meşcerelere Ait Aylık NBÜ Değerleri

5. SONUÇ
Biyosfer modelleme çalışmaları, dünya ekosisteminin durumunu geniş bir ölçekte belirleme açısından çok
önemli bir rol oynamaktadır. NBÜ ölçümleri bu bağlamda, karbon ve besin dinamiklerinin odağında olması ve
biyojeokimyasal ve ekolojik süreçlerle bağlantılı olması nedeni ile çok önemlidir. Bu dinamikleri yorumlama ve
anlama, veri kayıtlarındaki boşluklar, veri kalitesindeki sınırlayıcılar, bazı mekanizmaların anlaşılmasındaki
yetersizlikler nedeni ile kısıtlanmaktadır. Çalışma ile Yukarı Seyhan Havzası’nın orman örtüsünü sınırları içine
alan, 12 260 km2’lik çalışma alanında meşcere bazında NBÜ değerleri tahmin edilmeye çalışılmıştır. Net birincil
üretim tahmin çalışmaları iğne yapraklı herdemyeşil türlere dahil olan, Karaçam (Pinus nigra), Sedir (Cedrus
libani), Göknar (Abies cilicica)), Kızılçam (Pinus brutia) ve Ardıç (Juniperus excelsa) meşcerelerinde
yapılmıştır. Bu türler üzerinde yapılan yersel ve uzaktan algılanmış tahmin çalışmalarının yanı sıra, sadece
uzaktan algılanmış veri setine dayanılarak yapılan Kayın (Fagus spp.), Meşe (Quercus spp.), Duglaz
(Pseudotsuga spp.) meşcereleri, tarım alanları, açık alanlar ve otluk-taşlık alanlara ait NBÜ tahmin çalışmaları
da yer almaktadır.
Tahmin çalışmalarında tüm yersel veriler ile uzaktan algılanmış veriler entegre ederek aylık, mevsimsel ve yıllık
periyotlar halinde NBÜ tahmini NASA-CASA Modeli ile gerçekleştirilmiştir.
NBÜ değerleri birbirinden farklı olsa da iğne yapraklı herdemyeşil türlerle birlikte, vejetasyon periyodu bu
türlere benzeyen Meşe (Quercus spp.) meşceresi ile tarım alanları, açık alanlar ve otluk-taşlık alanlarda artış ve
azalmalar benzerlik göstermektedir. Ancak, Kayın (Fagus spp.) meşceresi diğer tüm meşcerelerden farklı olarak
yüksek NBÜ periyoduna sahiptir. Özellikle üretim değeri, 5. ve 6. aylarda hızlı bir şekilde yükselişe
geçmektedir.
Çalışma ile ortaya konulan karbon ve NBÜ değerlerinin tahmini ile orman alanlarında geleceğe yönelik
ağaçlandırma ve yönetim planlamaları için geniş bir veri seti oluşturulabilmektedir. Sadece orman ve tarım alanı
olarak değil aynı zaman da tür bazında da NBÜ ölçümlerinin yapılması, gelecekteki ormancılık çalışmalarına
yön verecektir. Tür bazında tahmin edilen NBÜ değerleri ağaçlandırılacak yeni alanlardaki tür seçimi açısından
son derece önemli bir kriter yaratacaktır. Ormanların biyolojik açıdan üretim kapasiteleri tür bazında
belirlenerek, yüksek üretim gücüne sahip türlerin seçilmesi sağlanabilecektir.
Kapladığı alanın büyüklüğü bakımından, özellikle Kızılçam (Pinus brutia) baskın tür olmak üzere, iğne yapraklı
ormanlardaki üretim miktarlarının kapasitesi bilinse de alanda çok sınırlı bir yer kaplayan ve geniş yapraklı bir
tür olan Kayın (Fagus spp.)’nın NBÜ eğrisi önemli bir konuya dikkat çekmektedir. Kayında (Fagus spp.) çok
yüksek aylık NBÜ değeri gözlenmektedir. Üretim kapasitesi açısından oldukça yüksek bir değer sergilemektedir.
Bu da ormancılık çalışmalarının yürütüldüğü alanlarda, iğne yapraklı türlere ek olarak, geniş yapraklı türlerin de
tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekmektedir.
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Ülkemizdeki ormanların karbon tutma kapasitelerinin hesaplamasını ve atmosferik kirliliğe karşı koruyucu
önlemlerin alınmasını sağlayacak ölçümlerin yapılabilmesi ve orman ekosistemlerinin takip ve gözlemlerinin
sürekli yapılıp değerlendirilebilmesi amacı ile ormanlarda daimi deneme alanları ağı oluşturulmalıdır.
İleri teknolojiye sahip uzaktan algılama verilerinin NBÜ tahmin çalışmalarında kullanılabilmesi geniş ölçekte
tahmin yeteneğinin arttırılması yanında zaman ve paradan tasarruf sağlamaktadır. Ulusal düzeyde veri tabanı ile
arazi örtü sınıflaması ve model parametrelerindeki değişimlerin tespit çalışmasının standardizasyonunu sağlayan
bir sistem oluşturulmalıdır. Orta çözünürlükteki uydu verilerinin kullanıldığı bölgesel ölçekte tespit
çalışmalarına ağırlık verilebilir.
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