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DOĞU KARADENZİ BÖLGESİNDE Abies grandis (Dougl.) Lindl. ORİJİN 

DENEMELERİNİN ON ÜÇ YILLIK SONUÇLARI 

 

       GİRİŞ 

       Ülkemizde gelişen orman endüstrisine 

paralel olarak odun hammaddesine 

duyulan ihtiyaç, gerek miktar ve gerekse 

odun çeşitliliği bakımından giderek 

artmaktadır.  

       Bu durum, verimli orman alanlarının 

çoğaltılmasını ve birim alandan daha çok 

odun hammaddesinin elde edilmesini 

gerektirmektedir. 

       Bu amaç için bir yandan verimli 

orman alanları genişletilip, yerli türlerde 

ıslah çalışmaları sürdürülürken, diğer 

yandan da hızlı gelişerek kısa zamanda 

daha çok ürün elde edilebilecek yabancı 

türlerden yerel koşullara uyum 

sağlayanların belirlenmesi ve bunların 

ağaçlandırmalarda uygun oranlarda 

kullanılması gerekmektedir. 

       Daha önceki yıllarda ülkemizde birçok 

yabancı tür üzerinde orijin denemeleri 

yapılmakla birlikte, bu çalışmanın 

başlatıldığı 1989 yılına kadar, Abies 

grandis türü ile ilgili ülkemizde herhangi 

bir çalışma yapılmamıştır.  

       Bu bağlamda çeşitli kaynaklardan elde 

edilen orijinlerle 1988 yılında Doğu 

Karadeniz Bölgesinde A. grandis orijin 

denemelerine başlanılmıştır. 

          Çalışmanın amacı, A. grandis 

orijinlerinden, Doğu Karadeniz Bölgesine 

uyum sağlayan orijinlerinin 

belirlenmesidir.  

        YAPILAN ÇALIŞMALAR 

       1988 yılında ABD, Kanada ve 

Fransa’dan A. grandis’ in 16 orijini ile 

Türkiye’ de doğal olarak yetişen göknar 

türlerinden A. nordmanniana’ dan dört, A. 

bornmüllleriana’ 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. Ekim işlemi tesadüf blokları 

yöntemine göre üç yinelemeli olarak 

gerçekleştirilmiştir. Böylece üç blokta 

toplam 72 adet parselde ekim yapılmıştır. 

       Fidanlıkta 3+0 yaşına gelen fidanlar 

deneme alanlarına aktarılmıştır. 

       A. grandis’in 7 nolu orijininden hiç 

fidan elde edilememiştir. Dolayısıyla 

deneme alanları, dört türün toplam 23 adet 

orijiniyle tesis edilmiştir. 

       Fidanlık aşamasında sadece fidan boyu 

verileri değerlendirilmiştir. Elde edilen 

fidanlar, arazi aşaması için, Doğu 

Karadeniz Bölgesinde seçilen beş adet 

deneme alanına 1991 ile 1995 yıllarında 

dikilmişlerdir. Deneme, tesadüf blokları 

yöntemine göre ve üç yinelemeli olarak 

düzenlenmiştir. 

        Bu çalışmada; fidanlıkta ve deneme 

alanlarında 13 yaşındaki fidanlar üzerinde 

yapılan boy ölçümleri ve belirlenen 

yaşama yüzdeleri üzerinden değerlendirme 

yapılmıştır. 

 
 



       SONUÇ ve ÖNERİLER 

       Çalışma fidanlık ve arazi aşamalarını 

içermektedir. 

       Fidanlık aşamasında; ekimden sonra en 

erken çimlenme A. nordmannian ve A. 

bormülleriana türlerinin orijinlerinde 

gerçekleşmiştir. 

       Fidanlıkta 2+0 ve 3+0 yaşlı 

fidanlarından elde edilen sonuçlar aşağıda 

verilmiştir. 

       Gerek fidanlıkta yapılan gözlemler, 

gerekse fidan boyu verileriyle yapılan 

varyans analizleri fidan boy gelişimi 

bakımından türler ve orijinler arasında 

farklılıkların olduğunu göstermiştir. A. 

grandis orijinleri genellikle diğerlerinden 

daha fazla boylanmıştır 

       A. grandis’in 1 no’lu ve A. equi-

trojani’nin tüm orijinleri, diğer iki türden 

daha geç çimlenmişlerdir. 

       Arazi aşamasında 13 yaşındaki 

fidanlardan elde edilen sonuçlar aşağıda 

verilmiştir. 

       Proje kapsamında denenen tüm türler ve 

bunlara ait orijinler, 1100 m ve daha düşük 

rakımlarda, %77- %100 arasında olmak 

üzere, yeterli seviyede yaşama yüzdesi 

göstermişlerdir. 

       İstatistik analizler, orijinlerin arasında, 

boy gelişimi bakımından önemli derecede 

farklılık olduğunu göstermiştir. Denenen 

tüm tür ve orijinler, yaşama yüzdesi 

bakımından farklılık göstermemiştir. 

Yaşama yüzde değerleri benzer oranlarda ve 

yeterli seviyede yüksek bulunmuştur. 

       A. grandis orijinlerinin çoğu, diğer 

denenen Göknar türlerinden daha hızlı 

büyümüştür. 

       Fidanlıkta hızlı gelişen orijinler, 

çoğunlukla arazi koşullarında da aynı 

şekilde gelişimini sürdürmüşlerdir. Az 

sayıdaki bazı orijinler ise, tersine aynı 

gelişmeyi sürdürememişlerdir. 

           

        Daha alçak rakımlarda dikkate değer 

oranda farklı boy gelişimi yapan orijinler 

bulunmaktadır.  

        Tüm orijinlerin, 1500 m rakımın 

altında, yüksek derecede yaşama yüzdesi 

göstermesine karşın, orijin denemesinin 

kesin sonucunun alınmasına kadar 

ağaçlandırma amacıyla kullanılması 

önerilmemektedir. 

       Deneme alanlarında gözlemlere devam 

edilmelidir. Boy gelişim bakımından daha 

iyi olduğu belirlenen A. grandis 

orijinleriyle, orijin denemelerinin ikinci 

aşamasına başlanılmalıdır.  

       Orijin denemelerinin kesin sonucu 

alınıncaya kadar, Doğu Karadeniz 

Bölgesinde yapılacak dikimlerde, bu 

deneme ile daha iyi geliştikleri belirlenen 

orijinler geniş alanlarda kullanılmamalıdır. 

       Orijin denemeleri uzun soluklu 

çalışmalardır. Orijin denemelerinin 

sunduğu veriler ilerleyen yıllar ile daha da 

önem kazanacaktır. Bu çalışmalar ıslah 

programlarına değerli bilgiler 

üreteceklerdir.  

       Deneme alanlarının daha uzun yıllar 

hizmet edeceği de göz önünde tutulursa, 

bakımların periyodik olarak ve zamanında 

yapılması oldukça önemlidir.  
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