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DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE Abies grandis (Dougl) Lindl.  

ORİJİN DENEMELERİ  

 

       GİRİŞ 

      Dünya nüfusunun artması, insanların 

ihtiyaçlarının çeşitliliği ile birlikte odun 

hammaddesine olan talep de hızla 

artmaktadır. Bu durum, verimli orman 

alanlarının çoğaltılmasını ve birim 

alandan daha çok odun ham maddesinin 

elde edilmesini gerektirmektedir.  Bu 

amaca ulaşabilmek için bir yandan verimli 

orman alanları genişletilip, yerli türlerle 

ıslah çalışmaları sürdürülürken, diğer 

yandan da hızlı gelişerek kısa zamanda 

daha çok ürün elde edilebilecek yabancı 

türlerden yerel koşullara uyum 

sağlayanların belirlenmesi ve bunların 

ağaçlandırma çalışmalarında uygun 

oranlarda kullanılmasının gerektiği 

düşünülerek, 1970’li yıllarda hızlı 

büyüyen yerli ve yabancı tür ağaçlandırma 

çalışmaları başlatılmıştır. 

       Birçok yabancı tür üzerinde 

çalışılmakla birlikte, bu çalışmanın 

başlatıldığı 1989 yılına kadar, A. grandis 

türü ülkemizde denenmemişti. Çeşitli 

kaynaklardan elde edilen orijinlerle 1989 

yılında Doğu Karadeniz Bölgesi’nde A. 

grandis’in orijin denemelerine 

başlanılmıştır. 

       Çalışmanın amacı, Abies grandis 

orijinlerinden,   Doğu Karadeniz Bölgesi’ne 

uyum sağlayanların belirlenmesidir. 

 

        YAPILAN ÇALIŞMALAR 

       1988 yılında ABD, Fransa ve 

Kanada’dan A. grandis’in 16 orijini ile 

yerli Göknar türlerinden A. 

nordmanniana’dan dört, A. 

bornmuelleriana’dan iki ve A. equi-

trojani’den iki olmak üzere toplam 24 adet 

orijinden tohum sağlanmıştır. Tohumlar, 

1989 yılı ilkbaharında Meryemana 

Araştırma Fidanlığına (950 m) ekilmiştir. 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde seçilen 

beş adet deneme alanına (Meryemana-

Aksu 1600 m, Meryemana-Mars 1500 m, 

Yeşiltepe Hızarlı 900 m, Meryemana-

Yeniköy 1100 m ve Ordu-Sayacabaşı 1100 

m) 1991 ile 1995 yıllarında dikilmişlerdir. 

A.grandis orijinlerinin ilk yıllarda yerli 

Göknar (A. nordmanniana, A. 

bornmuelleriana ve A. equi-trojani) 

türlerimize göre boy gelişimi bakımından 

daha hızlı büyüdüğü (on üç yıllık sonuçlara 

göre), ancak on sekizinci yılda boy gelişim 

farklılığının kaybolduğu gözlenmiştir. 

ABD’de yapılan bir çalışmada; Amerika 

orijinli Göknar’ların ilk yıllarda Türkiye 

orijinli Göknar’lara göre daha hızlı büyüdüğü, 

ancak daha ileriki yıllarda boy farkının 

kapandığı belirlenmiştir. Ayrıca bu çalışmada 

karşılaşılan Phytophthora root rot 

hastalığının, kendi ülkelerinde de 

A.grandis’lerde görüldüğü ve toplu ölümlerin 

oluştuğu tespit edilmiştir. 
 

 



       Mücadele yöntemleriyle başarı elde 

edilemediği belirtilmiştir. Türkiye orijinli 

Göknar’ların bu hastalığa karşı dayanıklı 

olduğu, ayrıca yapılan çalışmada, Türkiye 

orijinli Göknar’ların doğuya gidildikçe 

hastalığa dayanıklılığının arttığı tespit 

edilmiştir (Chastagner, 2010).  

       Phytophthora’nın çeşitli türlerde de 

ölüme neden olduğu, özellikle 

Amerika’daki Göknar’larda büyük kayıplar 

verdiği, ilk belirtilerin ateş yanıklığı 

şeklinde bir kızarıklığın sürgünlerin 

ucunda geç ilkbahar ve erken yaz aylarında 

oluştuğu, kabuk altındaki odunun ölü ve 

sağlıklı doku arasında belirgin bir farkla 

kahverengi şeklini aldığı, ağaçta etkilenen 

ve enfeksiyon kapan dal kurumaları, 

ağacın içine ve köke doğru yayıldığı tespit 

edilmiştir (Benson, Chastagner, 2000). 

       SONUÇ VE ÖNERİLER 

       Bu çalışmada, yabancı orijinli 

Göknar’larda bahsedilen çalışmalardaki 

belirtiler tespit edilmiş olup, Abies 

grandis’lerin tamamı Phytophthora root rot 

enfeksiyonu nedeniyle kurumuştur. Bu 

nedenle bu tür ile ilgili bir değerlendirme 

yapılamamıştır. 

       Yerli Göknarlar (A. nordmanniana’dan 

dört, A. bornmuelleriana’dan iki ve A. 

equi-trojani’den iki) ile yapılan 

değerlendirme sonucunda; iki deneme 

alanından Meryemana-Yeniköy deneme 

alanı, Ordu-Sayacıbaşı deneme alanına göre, 

boy, çap ve yaşama yüzdesi bakımından daha 

başarılı olmuştur. Bu sonuca farklı yetişme 

ortamı özellikleri neden olmuştur. 

       Meşçerelerin büyüyüp gelişmeleri 

üzerine bulundukları yerin toprak, iklim, 

mevki ve biyolojik özelliklerinden oluşan 

yetişme ortamı özelliklerinin önemli 

düzeyde etkisi olduğu bilinmektedir. 

       Ordu- Sayacıbaşı deneme alanında, 

orijinler arasında boy, çap ve yaşama yüzdesi 

için yapılan varyans analizi sonuçlarına göre 

anlamlı bir fark bulunamamıştır.  

       Meryemana-Yeniköy deneme alanında, 

orijinler arasında yapılan varyans analizi 

 sonuçlarına göre; boy ve çap bakımından 

anlamlı bir fark bulunmuş, yaşama yüzdesi 

bakımından anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

Analiz sonucuna göre; 

       En iyi boy gelişimi 21 no’lu (5,29 m) 

orijinde, en düşük boy gelişimi 19 no’lu (3,65 

m) orijinde gerçekleşmiştir. En yüksek çap 

gelişimi; 21 (10,18 cm) ve 16 (9,83 cm) no’lu 

orijinlerde, en düşük çap gelişimi ise 19 (6,50 

cm) no’lu orijinde gerçekleşmiştir.  

       Bölgede Göknar ile yapılacak 

ağaçlandırmalarda, yerli tür orijinlerinin 

kullanılması daha uygun olacaktır. Böylelikle 

yabancı orijinlerle çalışmanın riskleri de 

ortadan kalkacaktır.  
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