
 

 

 

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE Pinus contorta Dougl. ADAPTASYON DENEMESİ

GİRİŞ 

Bu araştırmada, Doğu Anadolu 

Bölgesinde özellikle orman üst sınırında veya 

yüksek rakımlı açık alanlarda ve dejenere 

olmuş veya olmak üzere olan alanlarda 

yapılacak ağaçlandırmalarda, doğal yetişme 

alanlarında 4300 m yüksekliğe kadar 

çıkabilen,   - 48ºC, - 50ºC soğuğa, 450-500 

mm yağışa  tahammül edebilen, toprak 

istekleri oldukça az olan ve doğal yayılış 

alanında hızlı büyüyen Pinus contorta türüne 

ait değişik orijinlerinin kullanılarak, bu gibi 

alanların ilk olarak veya yeniden  orman 

rejyonuna dahil edilmesi amaçlanmıştır.  

Araştırmada kullanılan Pinus contorta 

türüne ait 9 adet orijin tohumu Amerika 

birleşik Devletleri’nin  resmi bir kuruluşu olan 

Orman Ağacı Tohumları Merkezi’nden (U.S. 

Forest Tree Seed Center P.O. Box 819 Macon, 

Georgia 31202), Tohum Ağaç Islahı 

Ağaçlandırma Müdürlüğü aracılığıyla temin 

edilmiştir.   

 Pinus contorta türünün Kuzey 

Amerika’daki doğal yayılış alanı 31° - 64° 

kuzey enlemleri ve 0-4300 m rakımlar 

arasında olmakla beraber denemede kullanılan 

orijinler 700-2400 rakımlar arasından 

sağlanabilmiştir.  

Temin edilen Pinus contorta türüne ait 8 

adet orijinin yanısıra P. sylvestris türüne ait 1 

orijinin tohumları da denemede kontrol tür 

olarak kullanılmıştır.  

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Araştırmanın arazi aşaması Palandöken 

dağı-Sütevlerüstü mevkii, Erzincan ili 

Refahiye ilçesine bağlı Yalnızbağ köyü 

Çarkhanek mevkii ve Sarıkamış-Karanlıkdere  

 

Araştırma Ormanı 20 nolu bölme olmak üzere 

3 yerde tesis edilmiştir. Her üç deneme 

alanında da tesadüf blokları yöntemine uygun 

olarak araziye aplike edilmiştir.  

Erzincan-Refahiye ve Sarıkamış 

Fidanlığında yapılan tohum ekiminden sonra 

elde edilen 2+0 yaşlı fidanlarla 1994 yılı 

ilkbaharında bölgede 3 ayrı yerde deneme 

sahaları kurulmuştur. Denemede Pinus 

contorta türüne ait 8 ve kontrol tür olarak 

kullanılan P. sylvestris türüne ait 1 adet 

orijinden elde edilen fidanlar kullanılmıştır.  

Deneme sahalarının yerleri seçilirken 

P. contorta türünün doğal yayılış alanındaki 

iklim ve toprak özellik ve istekleri dikkate 

alınmıştır. Bu nedenle de deneme alanlarına 

ilişkin toprak tahlilleri yapılmış ve 

meteorolojik veriler en yakın istasyondan 

temin edilmiştir. 

 Deneme alanlarında 1994 yılı 

ilkbaharında gerçekleştirilen dikimden itibaren  

1998 yılı vejetasyon mevsimi sonuna kadar her 

yıl bakım ve gözlemler büyük bir titizlikle 

yürütülmüş ve 1994 yılı ilkbaharında dikimden 

hemen sonra ve devam eden her yılın 

vejetasyon mevsimi sonunda fidan boyları tam 

alanda cm cinsinden ölçülerek formlara 

işlenmiştir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Yapılan istatistiksel analizlerde yörenin 

asli ağaç türü olan sarıçam ile, denemeye tabi 

tutulan ve 1. gruplarda yer alarak başarılı olan 

Pinus contorta orijinleri arasında önemsenecek 

farklılıklar olmadığı ortaya çıkmıştır. Sarıçam 

la birlikte 1. grupta yer almayı başaran ve 

deneme alanları içerisinde rakımı en yüksek 

olan (2130 m) Sarıkamış deneme alanında da 
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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

DOĞU ANADOLU ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ  

ARAŞTIRMA BÜLTENİ 



 

1. sıraya yerleşen pinus contorta türüne ait 

orijinlerin, bölge ekolojik koşullarına adapte 

olabildikleri ortadadır. Bunun yanısıra doğal 

yetişme alanında 4300 m yüksekliğe kadar 

çıkabilen Pinus contorta türüne ait 1 orijinin, 

deneme alanları içerisindeki en yüksek rakımlı 

(2310 m) Sarıkamış deneme alanında 1. sırada 

yer alması dikkat çekicidir. 

Bu durumda Doğu Anadolu Bölgesi 

kapsamında bundan sonra yapılacak olana 

ağaçlandırmalarda kendi ekolojik yayılma 

alanında yörenin asli ağaç türü sarıçam, orman 

üst sınırı veya yüksek rakımlı orman dışı açık 

alanlarına ağaçlandırılmasında ise deneme 

alanları itibariyle 1. gruplarda yer alan ve o 

bölgeler için önerilen Pinus contorta orijinleri 

tercih edilmelidir. 
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