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GİRİŞ 
 
Orijin denemeleri ağaç ıslahının en 

önemli fazını oluştururlar ve genellikle çok 
pratik amaç için yapılırlar. Belli bir rejyonda 
belli türlerle yapılacak orman içi ve orman dışı 
ağaçlandırmalar için her yöre ve yükseklik kad-
emesinde ayrı olmak üzere adaptasyon (biy-
olojik uyum) kabiliyeti ve kalıtsal nitelikleri en 
yüksek, artımı en büyük, yani ekonomik amacı 
en iyi gerçekleştirecek tohum kaynaklarının 
ortaya çıkarılmasını hedef alır. Tohum kaynak-
larının iyi seçimi ağaçlandırmaların verim-
liliğine etki yapan en ana faktörlerden biridir. 

 
YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 
Araştırmada 2 adet yabancı (Hollanda) 

orijin olmak üzere toplam 35 orijin 
kullanılmıştır. Denemelerde kullanılan ori-
jinlerin çoğu Orman Ağaçları ve Tohumları 
Islah Araştırma Müdürlüğü tarafından seçilen 
tohum mesçerelerinden ve ayrıca belirlenen 
tohum kaynaklardan elde edilmiştir. Fidanlar 
Eskişehir, Trabzon, Bolu ve Sarıkamış orman 
fidanlıklarında yetiştirilmiştir. Denemelerde 
2+0 yaşlı tüplü fidanlar kullanılmıştır. 
Denemeler en az 30, en fazla 35 orijin ile tesis 
edilmiştir. Kozalaklardan tohum çıkarmada 
sıcak oda yöntemi kullanılmış ve elle temizleme 
yapılarak tohumlar ekim için hazır hale 
getirilmiştir. 

 
SONUÇ ve ÖNERİLER 
 

Sarıçam Orijin denemelerinin 20. yılında 
mevcut 11 sahaya ilişkin yapılan değerlendir-
meler sonucu aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.  

Orijinler,  9 deneme alanında (Yazıçay, 
Taşköprü, Eflani, Kökez, Eskipazar, Sarıalan, 
Meryemana, Refahiye ve Sarıkamış) boy 
açısından farklılık göstermiş,  2 deneme alanın-
da (Kapaklı ve Daday) farklılık göstermemiştir. 

 
 Orijinler,  9 deneme alanında (Yazıçay, 

Taşköprü, Eflani, Kökez, Sarıalan, Eskipazar, 
Daday, Meryemana ve Sarıkamış) çap açısın-
dan farklılık göstermiş,  2 deneme alanında 
(Kapaklı ve Refahiye) farklılık göstermemiştir. 

 
Orijinler, 8 deneme alanında (Yazıçay, 

Taşköprü, Eflani, Kökez, Eskipazar, Sarıalan, 
Meryemana ve Sarıkamış) hacim açısından 
farklılık göstermiş,  3 deneme alanında (Kapa-
klı, Daday ve Refahiye) farklılık göstermem-
iştir. 

 
Orijinler,  9 deneme alanında (Yazıçay, 

Taşköprü, Eflani, Kökez, Eskipazar, Sarıalan, 
Daday, Meryemana ve Refahiye) gövde formu 
açısından farklılık göstermiş,  2 deneme alanın-
da (Kapaklı ve Sarıkamış) farklılık göstermem-
iştir. 

 
Orijinler,  7 deneme alanında (Yazıçay, 

Eflani, Kökez, Eskipazar, Sarıalan, Meryemana 
ve Sarıkamış) yaşama yüzdesi açısından 
farklılık göstermiş,  4 deneme alanında (Kapa-
klı, Taşköprü, Daday ve Refahiye) farklılık 
göstermemiştir. 

 
En iyi boy büyümesi 857 cm ile Eflani 

deneme alanında gerçekleşmiştir. Bu deneme 
alanını 844 cm boy ile Kökez deneme alanı 
takip etmiştir. Bunu sıra ile Sarıalan, Taşköprü, 
Sarıkamış, Daday, Kapaklı, Yazıçay, Eskipazar, 
Refahiye deneme alanları takip etmiştir. En 



 

düşük boy büyümesi ise 327 cm boy ile Mer-
yemana deneme alanında gerçekleşmiştir. 

 
En hızlı boy büyümesi yapan orijinler, 

deneme alanı ortalamasına göre % 9.8 
(Sarıkamış) ile % 40.3 (Yazıçay) arasında 
değişen oranda fazla büyümesi yapmışlardır. 
Deneme alanları içindeki en yüksek boy 
değerine sahip orijinler, en düşük boy değerine 
sahip orijinlere göre % 34.9 (Sarıkamış) ile % 
133 (Meryemana) arasında değişen oranda fazla 
boy büyümesi yapmışlardır. 

 
Coğrafi bölgelere göre yapılan tohum 

transfer rejyonlanmasının büyük oranda doğru 
olduğu ikili deneme alanları arasında yapılan B 
tipi fenotipik korelasyon değerleri ile teyit 
edilmiştir. Ancak bazı deneme alanları arasında 
B tipi korelasyon değeri (rB< 0.67) bulunmuş, 
orijin çevre etkileşiminin uygulama açısından 
önemli olduğu ve coğrafi bölgeye göre yapılan 
sınıflamanın yeterli olamayabileceği belir-
tilmiştir. Tohum kaynaklarının iyi seçiminin 
ağaçlandırmaların verimliliğini etkileyen ana 

etkenlerden biri olduğu ve orijin denemelerinin 
en önemli amaçlarındandır. 

 
Bu nedenle daha ayrıntılı bir tohum trans-

fer zonlaması yapılıncaya kadar yerel ori-
jinlerin, yerel kaynakların kullanılması uygun 
olacaktır. Bölgelere göre en iyi boy gelişim 
sağlayan orijinler: 

 
İç Anadolu Geçiş Bölgesinde; Bu iki de-

neme alanında en iyi boy gelişimini 18 (Büyük-
düz-Karabük) numaralı orijin göstermiştir. 

Batı Karadeniz Bölgesinde; Bu altı dene-
me alanında en iyi boy gelişimini 18 (Büyük-
düz-Karabük) numaralı orijin yapmıştır. 

 
 Kuzey Doğu Anadolu Bölgesinde; Bu iki 
deneme alanında en iyi boy gelişimini 24 (Kol-
dandere-Daday), 22 (Aladağ-Kartalkaya), 18 
(Büyükdüz-Karabük), 2 (Araştırma Ormanı-
Çamlıdere), 30 (Ovacık-Vezirköprü), 23 
(Kartalkaya-Aladağ) ve 15 (Kösdağ-Kargı) 
numaralı orijinler yapmışlardır  
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