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ONSOZ 

Türkiye'de ağaçlandırmalarda kullanılan yeril türlere son 30-35 yıldır yabana 
ibreli türler de katılmışlardır. Yabancı İbreli tür İthali çalışmaları ilk kez sistemli olarak 
araştırma bazında GO'lı yılların sonlarında Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman 
Ağaçları Araştırma Enstitüsü'nce planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Daha sonraları 70'li 
yıllarda gene aynı Enstitü TUR/71/521 "Endüstriyel Ormancılık Plantasyonları 'projesi 
çerçevesinde oldukça çok sayıda tür ve orijin denemelerinin kuruluşlarını da 
planlamış ve uygulamaya geçirmiş bulunmaktadır. Çalışmamıza konu olan Pinus 
taeda ve Pinus elliottii orijin denemeleri de aynı yıllarda bu proje çalışmaları çerçevesinde 
uygulamaya aktarılmış denemelerdendir. 

Bu çalışmanın yürütülmesinde yardımlarını gördüğümüz tüm teknik elemanlara, 
denemelerin kuruluşundan başlayarak arazi ve büroda yapılan ölçü ve tespitlerde emeği 
geçen Bölümümüz Laborantı Ali Küçük'e harita, şekil ve tabloların çizimlerini yapan 
Enstitü Peslnatör'ü Demet Akçîdem'e İstatistik değerlendirmelerde yardımlarını 
gördüğümüz Matematik-İstatistik Bölüm Başkanı Mehmet Ercan'a teşekkürü bir borç 
biliriz. 

Çalışmanın ülkemiz ağaçlandırma çalışmalarına yararlı olmasını dileriz. İZMİT, 

1991 
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ÖZETÇE 

Türkiye'nin Marmara ve Batı Karadeniz Bölgelerinde (Gebze-Kayalıdağ, Kandıra-
Kerpe, Kdz. Ereğli-Ereğli) 1976 ve 1979 da kurulmuĢ olan Pinus taeda-P.elliottii orijin 
denemelerinde 1989 yılı sonunda orijinlerin bu yetiĢme ortamlarına uyumları ve büyü-
me yönünden mukayeseleri yapılmıĢtır. Gebze-Kayalıdağ deneme alanında 14 yıllık 
araĢtırma sonuçlarına göre USA. 483 (Virginia, Nottoway) ve USA. 486 (Maryland, 
Kent) numaralı P.taeda orijinleri en yüksek hacım ve genel ortalama hacım artımı de-
ğerierine ulaĢmıĢtır. 11 yıllık değerlendirmelere göre; Kandıra-Kerpe deneme alanın-
da CA. 516 (Central Africa), USA. 451 (Central Mıssissippi) ve USA. 450 (North Louisi-
ana) numaralı P.taeda orijinleri en baĢarılı orijinler olarak sivrilmiĢtir. Kdz. Ereğli dene-
me alanında USA. 452 (Central Alabama) ve USA. 453 (Central Georgia) numaralı P. 
taeda orijinleri en iyi orijinler olarak tesb'rt edilmiĢtir. 



ABSTRACT 

Three P.taeda L-P.elliottii Engelm. origin trials were established at Kayalıdağ, 
Gebze and at Kerpe, Kandıra in the region of Marmara Ġn 1976, and at Ereğli, Kdz. 
Ereğli in the region of region of westem Black Sea in Türkiye in 1979. These trials vvere 
evaluated as regards adaptation of the origins to these trial site and grovrth compari-
sons of the origins at the end of 1989. The results of these 14 th year evaluations at Ka-
yalıdağ, Gebze trial site, provenances of P.taeda USA. 483 from Nottovvay, Virgirtia 
and USA. 486 from Kent, Maryland reached the highest volume and mean annual volu-
me increment values. Ġn accordance with the 11 th year evaluations, at Kerpe, Kandıra 
trial site provenances of P.taeda CA. 516 from Central Africa. USA. 451 from Central 
Mississippi and USA. 450 from North Louisiana vvere found as the most succesfu! pro-
venances. At Kdz. Ereğli trial site provenances of P.taeda USA. 452 from Central Ala-
bama and USA. 453 from Central Georgia vvere determined as the best provenances. 
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1. GĠRĠġ 

21. ind yüzyıla adım attığımız Ģu tarihlerde orman kaynaklarının hızla tükenmekte 
olduğu bilinmektedir. FAO kaynaklarına göre orman ürünlerine olan talebin nüfus artıĢı 
ile orantılı orantılı olarak artacağı lahmîn edilmektedir. Dünyada 2000 yılında, yıllık 
odun kapasitesinin 1.5 milyar m

3
, yıllık odun gereksiniminin ise enaz 2.6 milyar m

3
 ola-

cağı hesaplanmaktadfr. 2000 yılına kadar dünyadaki kereste talebinde % 1.5 ve odun 
kökenli jevha ile kağıt talebinde % 4-5 lik bir artıĢ olacağı düĢünülmektedir. (Öktem 
1988). Ülkemizde 1983-95 yılları arasında talep artıĢının kerestede % 9, parkede % 
8.4, ambalajda % 3.7, kontrplakta % 6.2, lif levhada % 5.2, yonga levhada % 4, mobil-
yada % 7, kaplamada % 12.5, kağıtta % 10 olacağı planlanmıĢtır, 1995 yılında ham-
madde talebinin 38 milyon m

3
 civarında olacağı tahmin edilmektedir. {Demetçi 1984). 

Dördüncü BeĢ Yıllık Kalkınma Plânı'na göre de 1990 yılından itibaren odun hammad-
desi açığının baĢlayacağı ve taleplerin 1975 yılı Avrupa standartlarına göre yönlendiril-
mesi durumunda arz açığının 23 milyon m

3
 e ulaĢabileceği ifade edilmektedir (Anon 

1979). Ayrıca, plastik endüstrisinde selülozun kullanılmaya baĢlanması ve doğrudan 
ya da dolaylı olarak yakacak ürünlerinin kömür, alkol gibi odundan elde edilmesi de or-
man ürünlerine ileride duyulacak ihtiyaçların artacağını göstermektedir (Kaya 1988). 
Artmakta olan bu talebin esasen geniĢ ölçüde tahrip edilen doğal ormanlarımızdan 
karĢılanması mümkün değildir. Ancak potansiyel ağaçlandırma alanlarımızın hızla 
ağaçlandırılması, sorunun çözümlenmesine Önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. 
(1990-2009) yıllarını kapsayan Ormancılık Ana Plânı, orman ürünleri talebinin karĢı-
lanması yolunda alınacak önlemleri belirtmektedir. Buna göre gerçekleĢtirilecek ağaç-
landırma çalıĢmalarında yapılacak tespitler sonucunda, uygun görülen yerli ve yabancı 
hızlı geliĢen ağaç türü plantasyonlarına ağırlık verilerek idare sürelerinin kısalmasını 
sağlamak, ince çaplı odun üretimini arttırmaya yönelik önemli bir tedbirdir (Anon 
1988). Yurdumuzda 1972-1977 yıllarında uzun vadede "Türkiye'de artan odun ürünleri 
talebini karĢılamak için doğal ormanlardan sağlanan üretime katkı yapılması amacıyla 
endüstriyel plantasyonların kurulması "Ģeklinde Ġfade edilen bîr amaçla TUR/71/521 
no.lu Endüstriyel Ormancılık Plantasyonları Projesi" yürürlüğe konmuĢtur. Bu projenin 
kısa vadeli amaçları içinde "egzotik ve yerli hızlı geliĢen türler için ağaç yetiĢtirme ve ıs-
lahına ait ayrıntılı bir program" da bulunmaktadır (Anon 1971). Bu araĢtırma, bu prog-
rama dayanarak Pinus taeda'nın 15 ve Pinus elliottii'nin 3 orjini olmak üzere toplam 18 
orijinle gerçekleĢtirilmiĢtir. 



Orijin denemelerinin 1) GeniĢ saha Örnekleme aĢaması, 2) Sınırlı örnekleme aĢa-
ması, 3) MeĢcere formunda mukayese aĢaması olmak üzere Dç ayrı aĢamada gerçek-
leĢtirildiği bilinmektedir (Burley 1976). Ġlk aĢamada orijinlerin yetiĢme ortamlarına 
uyumları ve verimli olabilecekleri geniĢ alanlar belirlenmektedir. Yani bu bir eliminas-
yon aĢamasıdırve orijinlerin ilk büyüme hızları ve tutma baĢarıları saptanmaktadır. Bu 
araĢtırmada da amaç Pinus taeda ve Pinus elliottii'nin her üç yetiĢme ortamına uyum 
sağlayan orijinlerinin saptanmasıdır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. AraĢtırma Materyali 

2.1.1. Pinus Taeda L'nın Doğal YayılıĢı 

Pinus taeda veya "Loblolly Pine", Amerika BirleĢik Devletlerinin güneydoğu sahil 
düzlüklerinin ağacıdır (ġekil 1). Güney New Jersey'de Piedmont'dan orta Florida'ya  

ġekil    1. P.taeda L.'nin doğal yayılıĢı (Critchfield ve Üttle 1969)  

Figüre 1. Naturai distribution of P.taeda L. 



(Cape Malabar), batıda Texas'ın doğusuna ve kuzeyde Mississippi Vadisi'nde güney 
doğu Oklahoma, Arkansas ve güney Tennessee'de yayılıĢ göstermektedir. Mississip-
pi nehrinin en alt kesimlerinde yetiĢmemektedir. Meksika Körfezinin sahil düzlüklerinin 
derin kaba kumları üzerinde ve Kuzey ve Güney Carolina'nın kum tepeciklerinde nadi-
ren bulunur. Texas yayılıĢı ana yayılıĢ alanından ayrılmaktadır. Buradaki ağaçlar sahi) 
düzlüklerindekilerden daha çok kurağa dayanıklıdır. Pinus taeda dikey yayılıĢında de-
niz seviyesinden itibaren 450 m.nin biraz yukarısına kadar yükselebilmektedir (Mirov 
1967-Fowells 1965). 

Ġklim : 

Pinus taeda'nın yayılıĢ iklimi P.taeda yayılıĢ alanı içinde önemli ölçüde değiĢmek-
tedir. Genel olarak uzun, nemli ve sıcak yazlara ve yumuĢak kıĢlara sahiptir. Yıllık orta-
lama yağıĢ 1016-1524 mm arasında değiĢir. Bu en az Maryland ve Deiavvare ile yayılı-
Ģının en batı ucu olan Doğu Texas'dadır. Körfez kıyıları boyunca yıllık ortalama yağıĢ 
1524 mm'dir. ona Atlantik sahilleri boyunca yaz genellikle en nemli ve sonbahar en ku-
rak mevsimlerdir. YayılıĢının batı parçasındaki yağıĢ bütün yıl boyunca daha düzenli 
olarak dağılmıĢtır. Batıda iç bölge yayılıĢında düĢük yaz yağıĢıyla (65 mm), güneydo-
ğu kıyılarında Florida'dan Kuzey Carolina'ya kadar ise yüksek yaz yağıĢıyla {200 mm) 
karakterize edilmektedir {Kraus ve ark. 1984). Fakat sık sık olan yaz kuraklıkları türün 
doğal gençleĢmesi için ciddi bîr engel olmaktadır. 

Yaz ve kıĢ boyunca, P.taeda'nın hemen yayılıĢı dıĢındaki alanlara göre yayılıĢ ala-
nı içinde önemli bir miktarda ve önemli bir sıklıkta etkili yağmur almaktadır. YayılıĢı için-
deki bu alanlar aynı zamanda kıĢın daha yüksek ortalama sıcaklıklara da sahiptir. KıĢ 
sıcakları enlemle.değiĢir. Fakat bütün yayılıĢında yaz sıcaklığı az veya çok aynıdır. 
Don olmayan gün sayısı orta körfez kıyıları boyunca 270 gün civarında iken kuzey ve iç 
yayılıĢında 210 gün civarındadır. Kuzey yayılıĢını sınırlayan en önemli etmen muhte-
melen sıcaklıktır. Fakat batı yayılıĢını muhtemelen yağıĢ sınırlamaktadır. DüĢük hava 
sıcaklıkları taca zarar verir. DüĢük toprak sıcaklığı bu türde diğer yerli türlere göre su 
alımını daha çok geciktirmektedir. YayılıĢ alanı içinde daha sıklıkta görülen kar ve sulu 
sepken zararları kuzey yayılıĢını sınırlayan bir etmen olabilir. 

Toprak ve Topografya : 

Pinus taeda, aĢağı sahil ovalarının düz, zayıf geçirgenliğe sahip, taban sulu pod-
zollerinden yukarı Piedmont'un eski tortul topraklarına kadar çok çeĢitlilikte topraklar 
üzerinde büyümektedir. Zayıf yüzey geçirgenliği, derin bir yüzey toprağı ve sıkı bir alt 
toprağı olan topraklarda en iyi büyür. Böyle topraklar aĢağı kıyı düzlüklerinde ve büyük 
nehirlerin taĢkın düzlüklerinde bulunmaktadır. 

Büyüme ve Hasılat: 

Pinus taeda'nın tek ağaçları ileri yaĢlarda 125-150 cm çaplara ve 40-45 m boylara 
ulaĢabilmektedirler. En büyük rekor 160 cm çapında ve 39 m boyunda bir ağaç ile 137 
cm çapında ve 46 m boyunda bir diğer ağaca aittir. Ortalama değerler bunlardan çok 
daha küçüktür. 



 
Irkları ve Melezleri : 

Botanikçiler tarafından Pinus taeda Ġle ilgili olarak doğa! olarak Pinus 
palustris'le çaprazlandığı bildirilmiĢtir. Bu melezi Sondereggerçamı (Pinus x 
sondereggeri H.H. Chapman) olarak adlandırılmıĢtır. Muhtemelen baĢka bir 
yerde Pinus taeda polenlerinin bulunduğu yerlerin yakınındaki Pinus palustris 
meĢcerelerinde meydana gelmiĢtir. Louisiana'da yaygındır. Pinus palustris açık 
olarak diĢi ebeveyn, Pinus taeda erkek ebeveyndir. Texas'ta da P.taeda ve 
P.echinata arasındaki karakterleri taĢıyan birçok ağaç bulunmaktadır. Bunlar 
da muhtemelen her iki türün karıĢık olduğu herhangi bir yerde meydana 
gelmiĢlerdir. 

2.1.2, Pinus elliottii Engelm.'nin Doğal YayılıĢı 

Pinus elüottü veya "Slash Pine" Mississippi Nehri'nin doğusundaki Kuzey 
Amerika'nın yarı tropikal sahil bölgelerinin ağacıdır (ġekil 2). YayılıĢ alanı, 
Güney Caroli-na'da 33° kuzey enleminden orta Florida ile güneydoğu 
Louisiana sahili boyuncadır. Batıya doğru Meksika Körfezi boyunca güneydoğu 
Louisiana'daki Pearl River vadisine doğru geniĢler. Deniz seviyesinden 150 
m'ye kadar yükselmektedir. 

Ġklim: 

P.elliottii Amerika BirleĢik Devletlerinin Güneydoğu eyaletlerinde yetiĢir. 
Buraların iklimi ılık, nemli havalar, yağıĢlı yazlar ve daha kurak sonbahar ve 
ilkbaharlarla karak-terize edilmektedir. Yıllık yağıĢ ortalaması 1270 mm 
civarındadır. Bunun % 70'i büyüme mevsimi (250 gün) boyunca düĢmektedir. 
Yıllık ortalama sıcaklık 21 °C'dir. Arasıra +40°C ve -17.8°C gibi en yüksek ve en 
düĢük sıcaklıklar da görülmektedir. 

Toprak ve Topografya : 

Doğal yayılıĢı içindeki Pinus elliottii toprakları genellikle kumludur ve sıkça 
yüzeyin 45-60 cm altında uzanan zayıf geçirgenlikte sert tabakalıdır. Düz 
yerlerde küçük gölcükler ve göl kenarları ile toprak rutubetinin gezindiği yerlerde 
görülmektedir. Düz ormanlarının dıĢında genellikle dere, körfezler boyunca dar 
Ģeritlerde bulunur. En iyi büyümesini küçük gölcüklerin kenarlarında 
göstermektedir. TamamlanmamıĢ geçirgenlikteki topraklar ve pulluk tabanı olan 
yerler gibi tipik düz ormanlık yerler muhtemelen 

ĠĢletilmeyen, iyi nesil doğal meĢcerelerin dominant kısımlarındaki ortalama ağaç-
lar taraf ından ulaĢılan boyutlar aĢağıda verilmektedir. ĠĢletilen ormanlardaki ağaçlar 
aynı yaĢlarda çap bakımından daha büyük olacaktır. 



   

ġekil   2. P. elliottiî Engelm.'in doğal yayılıĢı (CritchfieJd ve Little 1966} 

Figüre 2. Natural distribution of P.elliottii Engelm. 

diğer verimli alanlardır. Derin, iyi geçirgenliği olan saf kumluklar veya zaytf geçirgenli 
ğe sahip Kerevit düzlükleri en az verimli yerlerdir. Derin kumlar üzerindeki bazı ağaç-
landırmaları iyi bir yaĢama yüzdesi ve iyi bir büyüme göstermektedir. 

Topografya, doğal yayılıĢı içinde çok değiĢiklik göstermemektedir. Fakat 30-60 
cm'lik değiĢmeler bile toprak Ģartlarında ve arazi verimliliğinde önemli değiĢikliklere 
eĢlik etmektedir. 

Büyüme ve Hasılat: 

Georgia eyaletinin orta sahil düzlüklerinde ve Carolina Sand Hilis'de 2.5 x 2.5 m di-
kim aralığında kurulan Pinus elliottii ağaçlandırmalarında 20 yaĢında hektarda 288.6 
m3 hacim elde edilmiĢtir. Bu yılda 14.43 m

3
/ha artımı göstermektedir. 

Irkları ve Melezleri: 

Pinus elliottii'nin adlandırılması son 100 yıl içinde karıĢıklık kaynağı olmuĢtur. Bir 
zamanlar Pinus caribaea Morelet olarak biliniyordu. Pinus heterophylla sudw. da den-
diği olmuĢtu. 1952'de bilinen Pinus elliottii oldu. Bu tür Ģimdi Pinus elliottii var. eliiottii ve 
Pinus elliottii Engelm. var densa Üttle ve Dorman olarak 2 alt türe bölündü. Densa var-
yetesi güney Florida'da yayılıĢ göstermektedir. 

Pinus palusiris Mili. (Longleaf Pine) ile doğal melezleri bulunmaktadır. Yapay ola 
rak da Pinus echinata Mili., Pinus taeda L ve Pinus palustris Mili. ile çaprazlanabilmek-
tedir. 

 

 



2.1.3. Tohum Materyalinin Temini ve Tohum Orijinlerinin Tanıtımı 

Denemelerde kullanılan tür ve orijinlere ait yabancı tohumlar Ġzmit Kavak ve Hızlı 
GeliĢen Yabancı Tür Orman Ağaçları AraĢtırma Enstitüsü'nce TUFV71/521 no.lu "En-
düstriyel Ormancılık Plantasyonları" Projesi çerçevesinde ve bu proje olanaklarıyla te-
min edilmiĢlerdir. AraĢtırma materyalinde AUS Avustralya, CA Orta Afrika, USA Ameri-
ka BirleĢik Devletleri ve ZA Güney Afrika Cumhuriyeti karĢılıklarında kullanılmıĢlardır. 
Bunlar tohumların geldikleri ülkeleri göstermektedir. Bu rumuzlardan sonra gelen nu-
maralar ise bu tohumların Enstitümüzdeki kayıt numaralarıdır. Tohum orijinlerinin sağ-
lanabilen bilgileri Tablo 1 'de verilmiĢtir. 

2.1.4. Deneme Alanları 

Deneme alanları Marmara Bölgesinde iki (Gebze-Kayalıdağ ve Kandıra-Kerpe) 
ile Karadeniz Bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde bir (Kdz.Ereğli) deneme alanı ol-
mak üzere üç ayrı yerde çıplak kökiü (1:0) fidanlar kullanılarak kurulmuĢtur. Gebze-Ka-
yalıdağ deneme alanı 1976 yılının Nisan ayında, diğer iki deneme alanı ise 1979 yılının 
ġubat ve Mart aylarında tesis edilmiĢtir. 

Deneme alanlarında arazi hazırlığı ve toprak iĢlemesi makina ile yapılmıĢtır. Di-
kimlerden sonra üç yıl süreyle Nisan ve Haziran aylarında olmak üzere makinayla ba-
kım yapılmıĢtır. 

Deneme alanlarının yerleri Marmara ve Batı Karadeniz'i kapsayan bir harita üze 
rinde gösterilmiĢtir (ġekil 3). 

 
ġekil   3. Deneme alanlarının yerleri 

Figüre 3. The map of the locatlon of the trial sites 



 

 



Deneme alanlarının genei coğrafik yerlerine, iklimine, toprağına ve deneme dese 
nine iliĢkin bilgiler Tablo 2'de verilmiĢtir. 

Bu tabloda deneme alanlarının iklim özellikleri de verilmiĢtir. Bunlardan en yüksek 
ve en düĢük sıcaklık değerleri ile en yüksek kar örtüsü değerleri 1970 yılı ortalama ve 
ekstrem kıymetler meteoroloji bülteninden alınmıĢtır. Yıllık yağıĢ ortalamaları ile Ni-
san-Ağustos yağıĢ ortalamaları aynı bültenden yararlanmak ve Erinç (1969)'in önerileri 
doğrultusunda Schreiber formülüne göre hesaplanmıĢtır. Tunçtaner ve Ark. (1985) 
aynı konuda daha kapsamlı bilgi vermektedir. 

Deneme alanlarının yıllık ortalama sıcaklık değerleri ile Nisan-Ağustos ortalama 
sıcaklık değerleri Doğan {1977)'ın önerisine göre hesaplanmıĢ değerlerdir. 

Erinç (1965), tarafından ortaya konan formüle göre deneme alanlarında yağıĢ in-
disleri hesaplamaları yapılmıĢ ve bunların karĢılığı yağıĢ etkenliği sınıfları bulunmuĢ-
tur. 

Deneme alanlarında üç derinlik kademesine (0-30, 30-60, 60-90 cm) göre toprak-
ların fiziksel ve kimyasal özellikleri tespit edilmiĢtir. Bunlar Tablo 2'de verilmiĢtir. 

Deneme alanları rastlantı blokları deneme düzenine göre kurulmuĢtur. Her üç de-
nemedeki deneme düzenlerine iliĢkin bilgiler Tablo 2'de verilmiĢtir. 

2.2. AraĢtırma Yöntemi 

2.2.1. Boy Ölçüleri 

Deneme alanlarında boy Ölçüleri 1989 yılı büyüme mevsimi sonunda teleskopik 
boy ölçerlerle 1 cm hassasiyetinde yapılmıĢtır. Her bir orijinin bloklarüaki parsellerine 
ait boy ortalamalarına varyans analizi uygulanmıĢtır. Orijinler arasında istatistik yön-
den önemli farklılıkların çıkması durumunda Duncan testi yapılmıĢtır. Bu analizler v© 
Duncan testi sonuçlarına göre orijinlerin deneme alanlarında boy büyümesi yönünden 
iyiden kötüye doğru sıralamaları yapılmıĢ ve 0,05 olasılık düzeyinde oluĢturdukları sı-
nıflar saptanmıĢtır. 

2.2.2. Çap Ölçüleri 

Deneme alanlarında çap ölçüleri 1989 yılı büyüme mevsimi sonunda fidanların 
1.30 m yüksekliğinde 1 mm hassasiyetindeki kompaslar kullanılarak yapılmıĢtır. Ori-
jinlere ait çap ortalamaları varyans analizine tabi tutulmuĢtur, istatistik yönden önemli 
farklılıklar çıkması durumunda ise Duncan testi yapılarak orijinlerin 0.05 olasılık düze-
yinde oluĢturdukları sınıflar saptanmıĢtır. 

2.2.3. YaĢayan Fidan Sayısı (YFS) Tespitleri 

Bu tespitler 1989 yılı büyüme mevsimi sonunda denemelerde yer alan orijinlere ait 
parsellerdeki tüm fidanlar sayılmak suretiyle yapılmıĢtır. YaĢayan fidan sayıları Free-
man-Tukey Arc.Sin. dönüĢümleri tablosuna göre dönüĢtürülmüĢtür (Mostseller-Youtz 



1961). Elde edilen bu değerlere varyans analizi uygulanmıĢ olup, önemli farklılıkların 
çıkması durumunda da Duncan tesli yapılmıĢtır. Orijinlerin 0.05 olasılık düzeyinde 
oluĢturdukları sınıflar saptanmıĢtır. 

2.2.4. Gövde Formu Tespitleri 

Deneme alanlarındaki orijinler ġekil 4'de verilen ıskalaya göre gövde formları yö-
nünden bir değerlendirmeye tabi tutulmuĢlardır. Bu ıskalaya göre her bir fidan ayrı ayrı 
bir gövde formu puanı almıĢtır. Orijinlerin aldıkları bu puanlara sıra isîatistiKleri için nor-
mal puan dönüĢümü tablosundaki (Kalıpsız, 1981) değerlere çevrildikten sonra var-
yans analizi uygulanmıĢtır. Ġstatistik yönden Önemli farklılıklar çıkması durumunda uy-
gulanan Duncan testi ile 0.05 olasılık düzeyinde orijinlerin oluĢturdukları sınıflar sap-
tanmıĢtır. 

 

ġekil    : 4-Gövde Formu Iskalası 
Figüre : 4 ■ Scale of Stem form 

2.2.5. Gövde Analizleri 

Deneme alanlarında yapılan boy ve çap ölçülerinden sonra bu ölçmelere dayana-
rak en iyi geliĢmeleri yapan orijinlerin göğüs yüzeyi ortalamalarına göre Gebze-Kayalı-
dağ deneme alanından 4 (USA 483, USA 485, USA 486 ve USA487), Kandıra-Kerpe 
deneme alanından 3 (USA 450, USA 451 ve CA 515), Kdz. Ereğli-Ereğli deneme ala-
nından 3 (USA 451, USA 452 ve USA 453) orijinden birer ağaç gövae analizi yapılmak 
üzere toprak seviyesinden kesilmiĢtir. 

Kesilen deneme ağaçlarının tam boyları bir Ģerit metre kullanılarak 1 cm hassasi-
yetinde ölçülmüĢtür. Ağaçlar üzerinde toprak seviyesinden baĢlayarak ağaç tepe sür-
gününün ucuna kadar 1 m aralıklarla seksiyon boylan iĢaretlenmiĢtir. ĠĢaretlenen yer-
lerden ve 1.30 m yüksekliğinden 5 cm kalınlığında enine kesitler alınmıĢtır. Bu kesitle-
rin yüzleri zımparalanarak düzeltilmiĢ, yıllık halkaların net bir Ģekilde görülmeleri sağ-
lanmıĢtır. Sonra üzerlerine birbirine dik iki çap çizilerek dört yarıçap üzerinde yaĢ hal- 

 



 

 



 

 



kalannın ağaç eksenine uzaklıkları 1 mm sıhhatinde ölçülerek formlara iĢlenmiĢtir. Ka-
buk kalınlıkları da 1 mm sıhhatinde ölçülmüĢtür. 

Ercan (1988), tarafından geliĢtirilen bir bilgisayar programı yardımıyla gövde ana-
lizleri yapılmıĢtır. Böylece seksiyon ölçmelerine göre orijinlerin her yaĢ kademesinde 
ulaĢtıkları kabuksuz çaplarını, ağaç tam boylarım, kabuksuz tek ağaç hacimlerini, cari 
ve ortalama artım değerlerini, son yıla ait kabuklu göğüs çaplarını, kabuklu tek ağaç 
hacimlerini ve kabuk oranlarını belirlemek mümkün olmuĢtur. 

3. BULGULAR 

3.1. Gebze-Kayalıdağ Deneme Alanı 

Deneme alanında 14. arazi yaĢı sonunda yapılan ölçü ve tespitlere varyans analizi 
uygulanmıĢtır. Bunların sonuçları ve orijinlere ait ortalamaların karĢılaĢtırılması Tablo 
3'de verilmiĢtir. 

Tablo 3'ün incelenmesinden de görüldüğü gibi bu deneme alanında orijinlerin boy 
geliĢmeleri yönünden 0.001 (F = 5.17*") düzeyinde önemli bir farklılık bulunmuĢtur. 
Yapılan Duncan testine göre en fazla boy büyümesi yapan USA 486 (Maryland, Kent) 
numaralı orijin, kendisini takibeden USA 485, USA 483, USA 487, USA 482, AUS 293 
ve USA 491 numaralı orijinlerle birlikte ilk grubu oluĢturmaktadır. Burada 6. sırada yer 
alan AUS 293 bir P.elliottii orijinidir. Diğerlerinin tümü P.taeda orijinleridir (ġekil 5). 

Çap geliĢmesi bakımından orijinler arasında istatistik bakımından önemli bir fark-
lılık bulunamamıĢtır (F = 1.42 NS). Birinci sırayı yine USA 486 (Maryland, Kent) numa-
ralı P.taeda orijini almıĢtır. Onu USA 483, USA 487 ve USA 485 numaralı P.taeda ori-
jinleri takibetmiĢtir. P.elliottii orijinleri sıralamada orta ve sonlarda yer almıĢtır (ġekil 5). 

YaĢayan fidan sayıları yönünden orijinler arasında istatistik bakımdan 0.001 (F = 
7.80 ***) düzeyinde önemli farklılıklar saptanmıĢtır. Uygulanan Duncan testine göre 
USA 486 (Maryland, Kent) numaralı P.taeda orijini en fazla yaĢayan fidan sayısına sa-
hip orijin olarak ilk sırayı almıĢtır. Bu orijini gene aynı grupta yer alan USA 483, USA 
485, USA 482, USA 491, USA 487, USA 385, 2A 488, AUS 293 ve USA 481 numaralı 
orijinler izlemiĢtir. Bu sıralamada 9. sıradaki AUS 293 P.elliottii orijini, bunun dıĢındaki 
diğer orijinlerin tamamı P.taeda orijinleridir. Diğer P.elliottii orijini (USA 387) ise en sonda 
bulunmaktadır. 

Gövde formu değerlendirmesi sonucunda orijinler arasında 0.001 seviyede 
önemli bir farklılık bulunmuĢtur (F = 4.92 ***). Yapılan Duncan testine göre USA 482 
(North Carolina, Durham} P.taeda orijini en düzgün gövde formuna sahip orijin olarak 
ilk sırada yer almıĢtır. Bu orijinle aynı grupta yer alan diğer orijinleri sıralamaları ise Ģöyle 
olmuĢtur. USA 486, USA 491, USA 481, USA 485, USA 487, ZA 488 ve USA 483. Bu 
orijinlerin de tümü P.taeda orijinleridir. P.elliottii orijinleri son sıralarda bulunmaktadır. 

Bu deneme alanında geliĢme yönünden göze batan orijinlerde yapılan gövde ana-
lizlerine göre en yüksek hacim ve artım değerlerini USA 483 (Virginia, Nottovvay) ve 
USA 486 (Maryland, Kent) numaralı P.taeda orijinleri vermiĢlerdir (Tablo 4). Bu orijin-
ler, sırasıyla 47.363 m3/ha ve 46.878 m3/ha gibi birbirlerine yakın hacım değerlerine 
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Tablo 4. Deneme alanlarında gövde analizi uygulanan orijinlere ait büyüme değerleri 

Table 4. Growth values of the origins obtaıned by stem anafysis of sample trees in the 
trial sites 

 
ulaĢmıĢtır. Bunların yıllık ortalama hacım artımı değerleri ise USA 483 numaralı 
orijinde, 3.184 m

3
/ha/yıl, USA 486 numaralı orijinde ise 3.142 m

3
/ha/yıl olarak 

bulunmuĢtur. Bu iki orijinden sonra en yüksek hacim ve artım değerlerini sırasıyla 
USA 485 (Mary-land, VVorcester) ve USA 487 (North Carolına, Perquimans) 
numaralı orijinler vermiĢtir (ġekil 6). 

3.2. Kandıra-Kerpe Deneme Alanı 

Deneme alanında 11. arazi yaĢı sonunda yapılan ölçü ve tespitlere varyans 
analizi yapılmıĢtır. Bu analizlerin sonuçları ve orijinlere ait ortalamaların 
karĢılaĢtırılması Tablo 5te verilmiĢtir. 



 

 



 

 



 

 



Tablo 5'in incelenmesinden de anlaĢılacağı gibi bu deneme alanında boy geliĢme-
leri bakımından orijinler arasında istatistik olarak belirgin bir farklılık bulunamamıĢtır (F -
2.51 NS). En yüksek boy değerlerine ulaĢan 3 orijin sırasıyla CA 516 (Central Africa), 
USA 450 (North Louisiana) ve USA 453 (Central Georgia) numaralı P.taeda orijinleri-
dir. USA 456 (Georgia) numaralı P.eNiotti orijini son sırada yer almıĢtır (Sekil 7). 

Çap geliĢmeleri yönünden deneme alanındaki orijinler arasında istatistik olarak 
0.05 düzeyinde önemli farklılıklar bulunmuĢtur (F = 4.31 *}. Yapılan Duncan Testi'ne 
göre en fazla çap geliĢmesi yapan CA 516 (Central Africa), USA 450 (North Luisiana) 
ve USA 451 (Central Mississippi) numaralı P.taeda orijinleri ilk grubu oluĢturmaktadır. 
Sıralamada, USA 456 (Georgia) numaralı P.elliottii orijini sonda yer almaktadır (Sekil 
7). 

YaĢayan fidan sayıları bakımından orijinler arasında istatistik olarak 0.01 düzeyin-
de belirgin farklılıklar bulunmuĢtur (F = 4.82 **), Duncan testi sonucunda en fazla yaĢa-
ma yüzdesine sahip olarak ilk grubu oluĢturan orijinler, sırasıyla USA 453 (Central Ge-
orgia), USA 451 (Central Mississippi), USA 450 (North Louisiana) ve CA 516 (Central 
Georgia) numaralı P.taeda orijinleri çıkmıĢtır. USA 456 (Georgia) numaralı P.elliottii 
orijini son sırada yer almıĢtır. 

Gövde formu yönünden yapılan varyans analizine göre deneme alanında orijinler 
arasında istatistik olarak önemli bir farklılık çıkmamıĢtır (F = 0.12 NS). En iyi gövde pu-
anına sahip orijinler olarak USA 450 (North Louisiana), USA 451 (Central Mississippi) 
veCA516 (Central Africa) numaralı P.taeda orijinleri sıralamada ilk sıraları almtĢtır. 
Bunları USA 456 (Georgia) numaralı P.elliottii orijini izlemektedir. 

Bu deneme alanında yukarıdaki değerlendirmelerin sonucunda sivrilen orijinler 
için yapılan gövde analizleri sonuçlarına göre hektarda en yüksek hacim ve artım de-
ğerlerini CA 516 (Central Africa) numaralı P.taeda orijini vermiĢtir (Tablo 4). 8u orijin 
hektarda 67. 392 m

3
 kabuklu hacim ve yılda hektarda 5.616 m

3l
de kabuklu genel orta-

lama hacim artımına sahiptir. Diğer iki orijinin hacim ve artım değerleri bundan çok farklı 
değildir. USA 451 (Central Messissippi) numaralı orijin hektarda 62.449 m

3
, USA 450 

(North Louisiana) numaralı orijin hektarda 61.609 m
3
 kabuklu hacim değerlerini ver-

miĢlerdir. Bunların hektardaki yıllık kabuklu genel ortalama hacim artımları da sırasıyla 
5.204 m

3
 ve 5.134 m

3
 gibi birbirlerine çok yakın iki değerdir. 

3.3. Kdz. Ereğli-Ereğli Deneme Alanı 

Deneme alanında 11. arazi yaĢı sonunda yapılan ölçü ve tespitlere uygulanan var-
yans analizlerinin sonuçları ile orijinlere ait ortalamaların karĢılaĢtırılması Tablo 6'da 
verilmiĢtir. 

Tablo 6'da görüldüğü gibi Ereğli deneme alanında boy geliĢmeleri yönünden ori-
jinler arasında istatistik olarak 0.01 seviyede önemli farklılıklar bulunmuĢtur (F = 5.28 
**). Yapılan Duncan testi sonucunda en fazla boy geliĢmesi yapan USA 452 (Central 
Alabama) numaralı P.taeda orijinini gene birinci gruptaki USA 453 (Central Georgia) 
ve USA 451 (Central Mississippi) numaralı P.taeda orijinleri izlemiĢtir. Denemede bu-
lunan USA 456 (Georgia) numaralı P.elliottii orijini son sırada yer almıĢtır (ġekil 8). 



 

 



 

 



Çap büyümeleri yönünden orijinler arasında istatistik bakımdan önemli bir farklılık 
çıkmamıĢtır (F = 2.65 NS). Orijinlerin çap ortalamalarının sıralanmasında USA 453 
(Central Georgia), USA 452 (Central Alabama) ve USA 451 (Central Mississippi) nu-
maralı orijinler ilk üç sırayı almıĢtır. USA 456 (Georgia) numaralı P.elliottii orijini son sı-
rada bulunmuĢtur {ġekil 8). 

YaĢayan fidan sayıları bakımından deneme alanında bulunan orijinler arasında 
istatistik olarak 0.05 düzeyinde önemli farklılıklar bulunmuĢtur (F = 3.33 *). ilk sırayı 
alan USA 452 (Central Alabama) numaralı P.taeda orijini tek baĢına bir grup teĢkil ede-
rek diğerlerinden ayrılmıĢtır. Diğerlerinin tümü ikinci grubu oluĢtururken, bu grubun ba-
Ģında USA 453 (Central Georgia) numaralı orijin yer almıĢtır. Denemedeki P.elliottii 
orijini (USA 456) aynı grupta sondan ikinci sıraya yerleĢmiĢtir. 

Gövde formu yönünden yapılan varyans analizi sonucunda, denemede bulunan 
orijinler arasında istatistik bakımdan belirgin farklılıklar çıkmamıĢtır (F = 2.35 NS). Ori-
jinlerin iyiden kötüye doğru sıralanmasında USA 453 (Central Georgia) ve USA 452 
(Central Alabama) numaralı P.taeda orijinleri ilk sıraları almıĢtır. Denemedeki USA 
456 numaralı P.elliottii orijini sıralamanın sonunda bulunmaktadır. 

Ereğli deneme alanında yukarıdaki değerlendirmelerin sonucunda ümit veren ori-
jinler için gövde analizleri yapılmıĢtır. Bu analizlerin sonuçlarına göre hektarda en yük-
sek hacim ve yıllık genel ortalama hacim artımı değerini USA 452 (Central Alabama) 
orijini vermiĢtir (Tablo 4). Bu orijin hektarda 36.233 m

3
kabuklu hacim ve yılda hektarda 

3.019 m
3
 kabuklu genel ortalama hacim artımı değerlerine ulaĢmıĢtır. Bunu izleyen 

USA 453 (Central Georgia) ve USA 451 (Central Mississippi) numaralı orijinlerin hek-
tardaki kabuklu hacim değerleri sırasıyla 23.147 m3 ve 15.106 m

3
 olarak bulunmuĢtur. 

Bunların kabuklu yıllık genel ortalama hacim artımları ise sırasıyla 1.929 m
3
/ha. ve 

1.259 rrvVha. dır. 

4. TARTIġMA SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Pinus taeda-Pinus elliottii orijin denemeleri TUR/71/521 "Endüstriyel Ormancılık 
Plantasyonları" projesi çerçevesinde 1976 ve 1979 yıllarında kurulmuĢtur. 1976 yılın-
da Gebze-Kayalıdağ, 1979 yılında ise Kandıra-Kerpe ve Kdz. Ereğli-Ereğli deneme 
alanlarının tesisleri yapılmıĢtır. Bu denemelerde 6-12 orijin yer almıĢtır. Bunlar boy, 
çap, yaĢayan fidan sayısı, gövde formu ve hacim yönlerinden 1989 yılı sonunda değer-
lendirilmiĢtir. Bu değerlendirmeler sonucunda orijinler arasında bazı özellikler yönün-
den önemli farklılıklar saptanmıĢtır (Tablo 3,5 ve 6). P.taeda'nın büyüme oranı, yaĢa-
ma yüzdesi, hastalıklara dayanıklılık, kurağa dayanma ve soğuğa dayanıklılık bakım-
larından tohum kaynağına bağlı olarak kesin varyasyonlarının olduğu Fowells (1965) 
tarafından da bildirilmiĢtir. 



Gebze-Kayalı dağ deneme alanında yapılan gövde analizlerine göre en yüksek 
hacim ve artsın değerlerini USA 483 (Virginia, Nottovvay) ve USA 486 (Maryland, Kent) 
numaralı P.taeda orijinleri vermiĢtir. Bunları USA 485 (Maryland, Worcester) ve USA 
487 (N. Carolina, Perquimans) orijinleri ĠzlemiĢtir (Tablo 4). Bu deneme alanında P.ta-
eda'nın 35° Kuzey enleminin üzerinde yayılıĢı olan (North Carolina, Virginia ve Mary-
land) orijinleri yer almıĢtır. Doğal yayılıĢı 35" kuzey enleminin altında olan orijinler (Ge-
orgia, Alabama, MĠssissippi vs) bu deneme alanında yer almamıĢlardır. Halbuki Dor-
man (1976), VVells ve VVakeley'e dayanarak 26 yaĢındaki değerlendirmelere göre P.ta-
eda'nın yayılıĢının en güney bölgelerinden gelen orijinlerin Güney Afrika ve Amerika 
BirleĢik Devletlerinde kuzeyden gelenlere göre dana hızlı büyüdüklerini ifade etmekte-
dir. Benzer sonuçlara Avustralya, Japonya, Rodezya, Kolombiya ve Uruguay'da yapı-
lan çalıĢmalarda da ulaĢıldığı çeĢitli yazariarca belirtilmektedir (Nikles 1962, Ġwakawa 
ve Ark. 1964, Banks 1966, Perez 1967, Krall 1969). 

Deneme alanlarımız arasında büyük ölçüde enlem farklılığı bulunmamaktadır. 
Ancak Gebze-Kayalıdağ deneme alanı her üç deneme alanının en yüksek rakımlı ala-
nıdır {530 m). Denemedeki P.elliottii orijinleri (AUS.293, USA.387) baĢarılı bulunma-
mıĢtır (Tablo 3). 

Kandıra-Kerpe deneme alanında CA 516 {Central Africa) numaralı orijin en yük-
sek hacim ve artım verimine ulaĢmıĢtır. Bunu USA 451 (C.Mississippi) ve USA 450 
(N.Louisiana) numaralı orijinler takip etmiĢlerdir {Tablo 4). Bu orijinlerden birinci sırada 
yer alan CA 516 numaralı orijin sekonder karakterli olup, doğal yayılıĢı dıĢında Orta Af-
rika'da yapılan ağaçlandırmalardan gelmiĢtir. Ondan sonra gelen iki orijin ise P.tae-
da'nın orta ve batı yayılıĢını temsil etmektedir. 30 m yükseklikteki denemede orijinler 
aynı denemede yer alan ve P.taeda'nın doğu yayılıĢını temsil eden Alabama ve Geor-
gia orijinlerine üstünlük sağlamıĢtır. 

Mississippi nehrinin batısındaki P.taeda'lar MĠssissippi nehrinin doğusundakilere 
göre çeĢitli özelliklerinde farklılık göstermektedir. Aynı enlemdeki batıdan gelen P.tae 
dalar doğudan gelenler ile karĢılaĢtırıldığında mantarlara ve kuraklığa daha dayanıklı, 
daha yüksek yaĢama yüzdesine sahip bulunmaktalar fakat, yavaĢ büyümektedirler. 
Ayrıca kozalak ve tohum karakteristikleri de farklılık göstermektedir (WeHs-Wakeley 
1966, Thorbjornsen, 1961) Kraus ve ark.(1984)

r
nagÖre Mississippi nehrinin doğu ve 

batısındaki orijinler arasındaki varyasyon; coğrafik (enlem, boylam, yükseklik) ve kli-
matik değiĢimlere göre oluĢmaktadır. Örneğin doğu Texas orijinleri Ġrsel olarak Arkan-
sas orijinlerinden aynı Ģekilde Alabama ve Mississippi'nin sahil orijinleri de Mississippi, 
Alabama ve Georgia'nın kuzeyinden gelen orijinlere göre daha hızlı büyümektedir. De-
nememizde Ġkinci sırada yer alan Central Mississippi {USA 451) orijini Mississippi neh-
rinin doğusundan, üçüncü sırada yer alan North Louisiana (USA 450) orijini ise Missis-
sippi nehrinin batısından gelmiĢtir. Bu denemedeki P.elliottii orijini (USA 456) baĢarısı 
çıkmıĢtır (Tablo 5). 

Kdz. Ereğli deneme alanında en yüksek hacim ve artım değerlerini USA 452 
(Central Alabama) orijini vermiĢtir. USA 453 (Central Georgia) ve USA 451 (Central 
Mississippi) numaralı orijinler de diğer baĢarılı orijinlerdir {Tablo 4). Bu deneme alanın-
da ilk iki sırayı alan Alabama ve Georgia orijinleri P.taeda'nın orta ve doğu yayılıĢını 
temsil etmektedirler. Yükseltisi 440 m olan bu deneme alanında batı yayılıĢını temsil 



eden orijinlere göre daha iyi bir performans göstermiĢlerdir. Denemede yer alan USA 
456 numaralı P.elliottii orijini baĢarısız bulunmuĢtur (Tablo 6). 

P.taeda ilk yıllarda (3-5 yaĢında) hızlı büyüme yapmakla ve 20-30 yaĢına kadar 
sürmektedir. Rotasyon yaĢı yetiĢme çevresi ve iĢletme amacına göre 15-45 ve daha 
yukarısı olabilmektedir. Ağır ve kuvvetli odunu, kereste ve kağıt sanayiinde geniĢ ölçü-
de kullanılmaktadır. P.taeda'nm hızlı büyüyen tür olduğu da ifade edilmektedir (Dor-
man-Zobel 1973). Wadmalaw Adasında 12 hektarlık bir P.taeda ağaçlandırmasında 
11. yaĢta hektarda ortalama 175 m

3
 hacim elde edilmiĢtir. Bu yılda hektarda 15.9 

m
3
/ha./yıl hacim artımına tekabül etmektedir. Denemelerimizde ise 11. yaĢında en 

yüksek ortalama hacim ve hacim artımı Kandıra-Kerpe deneme alanından elde edil-
miĢtir (Tablo 4). CA 516 numaralı Orta Afrika orijini 67.392 m

3
/ha. hacim ve 5.616 

ntVha./yıl hacim artımına ulaĢabilmiĢtir. 

P.taeda ve PĠnus elliottii'nin Türkiye'ye geliĢleri daha önceki yıllara dayanmakta-
dır. Hızlı geliĢen yabancı türlere ilginin kapsamlı olarak baĢladığı 1969-70 yıllarında Ġz-
mit Kavak ve Hızlı GeliĢen Yabancı Tür Orman Ağaçları AraĢtırma EnstĠtüsü'nce plan-
lanan ve "Ġbreli Tür Arboretumları" adı altında Karadeniz Bölgesini temsilen Ünye-
Asarkaya, Bafra-Sarı gazel ve Sinop-BektaĢağa'da kurulan 3 tür denemesinde diğer 
türlerle birlikte yer almıĢlardır. O yıllarda yapılan teorik etüdler sonucunda bu deneme-
lerde yer alan 15-22 türle birlikte Karadeniz Bölgesine uyum sağlayabileceği varsayıla-
rak bu denemelerde birer orijinle temsil edilmiĢlerdir. 

Bu denemelerin 1982 yılı sonunda yapılan değerlendirilmesinde; Ünye-Asarka-
ya'da P.taeda (USA) 22 tür ve orijin içinde çap, boy ve hacim değerlendirmelerinde 11. 
sırada yer almıĢtır. Bafra-Sangazel'de P.elliottii (USA) 15 tür ve orijin içinde çap, boy ve 
hacimde 6. sırada görülmüĢtür. Sinop-BektaĢağa'da aynı P.elliottii orijini 20 tür ve orijin 
içinde çap, boy ve hacim değerlendirmeleri sonuçlarına göre 8. sırada yer almıĢtır 
(ġimĢek ve Ark. 1985). Daha sonraki yıllarda 1974, 1975 ve 1976'da Batı Karadeniz ve 
Marmara Bölgelerinde kurulan tür denemelerinde de durum pek farklı görülmemekte-
dir. 1982 sonunda yapılan boy ve çap büyümesi değerlendirmelerine göre en iyi baĢa-
rının sergilendiği Düzce-Aksu'da (1976) 12 tür içinde P.taeda, P.radĠata ve P.murica-
ta'dan sonra 3., P.elliottii'ler {Avustralya ve ABD orijinleri) 5. ve 6. sıraya yerleĢmiĢler-
dir. Kandıra-Kerpe (1974) tür denemesinde 12 tür içinde P.taeda (USA) 8. sırada gö-
rülmektedir. Kandıra-Kerpe'de P.taeda L'nın 1975 yılında kurulan deneme ve ağaç-
landırmalarının 1990 yılı sonundaki durumları fotoğraf 1-4'de verilmektedir. 

Bu araĢtırmada elde edilen bulguların ıĢığı altında P.taeda ve P.elliottii Türkiye'de 
kısa idare süreli endüstriyel ağaçlandırmalar kurulması amacıyla üzerinde çalıĢılan di-
ğer türlerle (P.pinaster ve P.radĠata) mukayese edildiğinde pek baĢarılı gözükmemek-
tedir. Ancak, mevcut orijin denemelerinin 11-14 yaĢlarında oldukları gözönünde tutu-
lursa ileri yaĢlarda (en az 1/2 rotasyon yaĢı veya daha büyük) değerlendirilmelerin ye-
niden yapılması ve diğer hızlı büyüyen türlerle mukayese edilmesi sonucunda daha 
kesin yargılara varmak mümkün olabilecektir. 



ÖZET 

Türkiye'de uzun vadede artan odun ürünleri talebinin karĢılanması ve doğal 
ormanlardan sağlanan üretime katkı yapılması amacıyla 1972-1977 yıllarında 
TUR/71/521 "Endüstriyel Ormancılık Plantasyonları" projesi yürürlüğe konmuĢtur. 
Bilindiği gibi P.taeda L. ve P.eliiottü En-gelm. Amerika BirleĢik Devletlerinin 
güneydoğu bölgesinin en önemli çam türleridir (ġekil 1 ve 2). Bu proje çerçevesinde 
P.taeda'nın 15, P.elliottii'nin 3 orijininden tohumlar sağlanmıĢtır. Denemelerde 
kullanılan tohum orijinlerine ait bilgiler Tablo 1 'de verilmiĢtir. Denemelerin yetiĢme or-
tamları ve deneme düzenleri ile ilgili bilgiler Tablo 2'de verilmiĢtir. Üç orijin denemesi 
Gebze-Ka-yalıdağ, Kandıra-Kerpe ve Kdz. Ereğli'de sırasıyla 1976, 1979 ve 1979 
yıllarında kurulmuĢtur. Deneme alanlarının yerleri ġekil 31e gösterilmiĢtir. 

Denemeler boy, çap yaĢayan fidan sayısı, gövde formu (ġekil 4) ve hacim 
yönlerinden 1989 yılı sonunda değerlendirilmiĢtir. Değerlendirmeler sonucunda, 
orijinler arasında bazı özellikler yönünden istatistik olarak önemli farklılıklar 
saptanmıĢtır (Tablo 3, 5 ve 6). 

Deneme alanlarında yapılan bu değerlendirmelere dayanarak en iyi geliĢmeleri 
yapan orijinlerde gövde analizleri yapılmıĢtır (Tablo 4). Bu analizlerin sonuçlarına göre 
deneme alanlarındaki orijinlerin durumları Ģöyle özetlenmiĢtir. 

Gebze-Kay al ı d ağ'da en yüksek hacim ve artım değerlerine USA 483 (Vırginia, 
Nottoway) ve USA 486 (Maryland, Kent) numaralı P.taeda orijinleri ulaĢmıĢtır. Bu iki 
orijini USA 485 (Mary-land, VVorcester) ve USA 437 (N.Carolina, Perquimans) 
orijinleri takip etmiĢtir (Tablo 4). 

Kandıra-Kerpe deneme alanında CA 516 {Central Alrica) numaralı orijin en 
yüksek nacim ve artım değerlerini vermiĢtir. Bu orijini, USA 451 (C.Mississippt) ve 
USA 450 (N.Louistana) numaralı orijinler izlemiĢtir (Tablo 4). 

Kdz. Ereğli'de hacim ve artımda en yüksek değerleri USA 452 (Central Alabama) 
orijini sağlamıĢtır. USA 453 (Central Georgia) ve USA 451 (Central Misstssippi) 
numaralı orijinler ise diğer baĢarılı orijinlerdir (Tablo 4}. 

Her üç deneme alanında da P.elliottii orijinleri P.taeda orijinleri yanında 
baĢarısız bulunmuĢlardır. 

Gerek P.taeda ve gerekse P.elliottii Türkiye'ye itriali yapılan diğer yabancı türlerle 
karĢılaĢtırıldığında, aynı yetiĢme çevreleri için denenen P.pinaster Ait. ve P.radiata 
D.Don gibi türlerden daha az baĢarılı olduğu anlaĢılmaktadır, iteri yaĢlarda yapılacak 
değerlendirmelerle (1/2 rotasyon yaĢı ve daha büyük) bu türlerin ithali çalıĢmaları 
konusunda daha kesin yargılara varılabilecektir. 
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