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ÖNSÖZ 
Denizli ve Muğla Orman Bölge Müdürlüklerinin yüksek 

kesimlerindeki doğal gençleştirme imkanı kalmamış karaçam alanlarının ne 
şekilde gençleştirilebileceğinin tespiti talep edilmesine rağmen, önceki 
yıllarda ilgili bölümde görevli personelin olmaması nedeniyle yerine 
getirilememiştir.  

Bu nedenle araştırma çalışmasına 1994 yılında başlanabilmiştir. Bu 
araştırma projesinin başlangıcında Silvikültür Bölümü Başmühendisi Ömer 
S. Erkuloğlu proje lideri olarak gerek araştırma projesinin tasarımı gerekse 
projenin yürütülmesi aşamalarında emekliye ayrıldığı 1996 yılının Ocak 
ayına kadar çalışmıştır. Bu sebeple kendisine teşekkürü bir borç bilirim. 
1999 yılının Ağustos ayında emekliye ayrılan proje yürütücülerinden A. 
Fethi Eronat’a da teşekkür ederim. Toprak örneklerinin tahlilini yapan  İzmir 
toprak laboratuar müdürlüğü personeline ve gerek arazi gerekse büro 
çalışmalarındaki yardımlarından dolayı Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü 
personeline ve Eskere, Acıpayam ve Köyceğiz Orman İşletme 
Müdürlüklerindeki yönetici ve diğer personele de arazi çalışmalarında 
gösterdikleri yardım ve ilgileri için teşekkür ederim. 

 
 
 

 
İzmir, Ekim  2001                                                         Emin KAYMAKCI 
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ÖZ 
Bu araştırma  Denizli Orman Bölge Müdürlüğünün Acıpayam ve 

Eskere işletme Müdürlükleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün  
Köyceğiz işletme müdürlüklerinin yüksek kesimlerdeki büyük bir kısmının 
normal yapısı bozulmuş, hektarda 20-25 adet çok yaşlı fert bulunan karaçam 
ormanlarının gençleştirilebilmesi yöntemlerinin tesbiti amacıyla yapılmıştır.  

Her yörede 60x25 =1500m2. lik  üç blok alınmış ve bunlar da altıya 
bölünerek bir parsel için 10x25=250 m2. lik bir alan ayrılmıştır. 1400-1620 
m. rakımlardaki deneme alanlarının tamamının etrafı dikenli tel ile 
çevrilerek koruma altına alınmıştır. Çalışmada 6 işlem uygulanmıştır.Bunlar; 
kontrol, sadece tırmıklama, tırmıklamalı tohum ekimi, ocak ekimi, çıplak 
köklü fidan dikimi ve tüplü fidan dikiminden oluşmaktadır. 

1995 yılı mart ayında ekilen  tohumlardan çıkan fidanların ilk 
sayımları temmuz 1995 de yapılmış ve çimlenmelerin sağlıklı ve yeterli 
sayıda  olduğu görülmüştür. Ancak kasım 1995  sayımlarında ise ilk yaz 
kuraklığından büyük zarar gördükleri ve yüksek oranda kurumalar olduğu 
tespit edilmiştir. 

1995 yılı aralık ve 1996 yılı mart aylarında  yapılan dikimlerin 
mayıs 1996daki sayımlarında  hiçbir zayiat olmadığı ve sağlıklı oldukları 
görülmüş,  ancak bunların da ekim 1996 da yapılan sayımlarında  yaz 
kuraklığından etkilendiği ve çıplak köklü fidanlarda daha fazla olmak üzere 
kurumalar olduğu tespit edilmiştir. Sayımlara 1999 yılı sonbaharına kadar  
her yılın yaz başında ve sonbaharında devam edilmiştir. 

Beş yıllık çalışmanın sonunda deneme alanlarında kalan fidanlar 
tespit edilerek sayılarına göre değerlendirilmişlerdir. Yapılan  
değerlendirmeler sonucunda tüplü fidan dikimlerinin en iyi sonucu verdikleri 
görülmüştür. 
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ABSTRACT  
This study was carried out to find best rejuvenation method of Pinus 

nigra Arnold  stands in high localities of Acıpayam, Eskere Forest 
Enterprises of Denizli Forest Regional Directorate and Köyceğiz Forest 
Enterprise of Muğla Forest Regional Directorate. This stands are generally 
consist of 20 to 25 trees per ha with very old trees and with a degraded 
structure.  

In each locality three blocks of 60x25 =1500m2 were obtained 
and each block divided into six parcel of 10x25m2.  The localities 
which placed at 1400 to 1600 m altitudes were surrounded with 
barbed wire fencing for protection. Seed sowing and planting methods 
determined as treatments of the experiment. They are control, only 
raking of soil, sowing with rake, sowing in beds, planting bare root 
seedlings and planting seedlings in containers. 

The first counts of the seedlings germinated from sowing in 
March of 1995  were carried out in July of 1995 and enough number 
and healthy germination observed. But in Fall counts it is observed 
that they were suffered of summer drought and had very high drying 
rates. 

In the counts in December of 1995 and March of 1996  there 
were no loss and all seedlings were healthy.  But these seedlings were 
also effected from summer drought and some drying occurred 
principally among the seedlings planted with bare roots. The counting 
were carried out in the beginning and end of every year by 1999. 

At the end of trial, number of seedlings  were determined, and 
evaluated according to their numbers per ha and survival ratios. The 
results showed that best results might be taken with seedlings planted 
in containers. 
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1 GİRİŞ 
Ülkemizin önemli ağaç türlerinden biri olan karaçam yayılış alanı 

bakımından geniş yer tutar. İğne yapraklı ormanlarımızın % 25.88’ini 
oluşturan karaçam ormanları Orman Genel Müdürlüğü envanter 
çalışmalarına göre (1987)Türkiye’deki yayılış alanı1.4 milyon hektarı iyi 
koru, 800bin hektarı bozuk olmak üzere toplam 2.2 milyon hektardır. 

Batı Anadolu’da saf meşcereler halinde geniş yayılışını yaklaşık 
olarak 700-1500 m.ler arasında yapan karaçam 1400- 2000 m. ler arasında 
saf veya sedir, meşe ve ardıçlarla karışık ormanlar da kurar. Ancak 1400-
2000 m. ler arasındaki saf karaçam meşcerelerinde gerek insanların bilinçli 
veya bilinçsiz müdahaleleriyle gerekse hayvan tahribatlarıyla normal yapıları 
bozulmuş geniş alanlar oluşmuştur. Kapalılığı tamamen azalmış, otlatmalar 
nedeniyle de altlarında hiç gençlik bulunmayan toprak yapısı sıkışmış ve 
çayırlaşmış, veya üzerinde zaten çok az olan toprağın da taşınması 
nedenleriyle doğal yollarla gençleştirilme imkanı kalmayan bozuk karaçam 
ormanları ortaya çıkmıştır. 1964 yılına kadar uygulanan seçme işletmesi ve 
sonraki yıllarda uygulanan yaş sınıfları metodunun ilk yıllarında yeterli bilgi 
ve deneyime sahip olunamadığından yapılan yanlış müdahaleler de yüksek 
rakımlarda bu tür alanların oluşmasında etkili olmuştur.(Resim:1)  

Resim 1. Yüksek rakımlardaki degrade olmuş karaçam ormanları  
Köyceğiz Karaçam Şefliğinden Sandras dağları:Rakım:1700 

Figure 1. Degraded Pinus nigra Stands at Sandras Mauntzins in 
Köyceğiz Karaçam Forest Ferest Enterprises Altitutde is 1700 m. 
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Prof. F. Saatçıoğlu da (silvikültür 1- 1976) kitabında ‘Dağlarımızda 
tabii orman sınırlarını aslına uygun durumda görmek bir çok yerlerde 
mümkün değildir; zira orman insan etkileriyle aşağıya itilmiş bir 
durumdadır. Bir çok yerlerde ağaç sınırı ortadan kalkmış olduğundan bugün 
ancak nadiren tabii fakat çoğunlukla aşağıya itilmiş suni bir orman sınırı 
görülür’ diyerek seneler önce bu oluşumu tespit etmiştir 

Ege bölgesinde özellikle Denizli ve Muğla Orman Bölge 
Müdürlüklerinin yüksek dağlık kesimlerindeki karaçam meşcerelerinin 
büyük bir kısmının normal yapısı bozulmuş, hektarda 20-25 adet çok yaşlı 
fert bulunmaktadır. Oldukça geniş alanlarda yayılış gösteren bu tip 
meşcerelerde  700-1300m. yüksekliklerdeki  normal kuruluştaki karaçam 
ormanlarında uygulanan doğal gençleştirme yöntemlerinin uygulanması 
olanağı kalmadığından, belirtilen karaçam alanlarının gençleştirilmesi için 
uygun yöntemlerin bulunması önem taşımaktadır ve gereklidir.  

Yüksek kesimlerdeki karaçam meşcerelerinde gençleştirme sorunu 
sadece ekolojik koşulların zorluğundan kaynaklanmamaktadır. Buralardaki 
yetişme ortamları farklı ve lokal iklim koşullarından dolayı değişken ve 
kompleks bir yapıdadırlar. Bu nedenlerle uygun silvikültürel önlemlerin 
neler  olduğunu tespit etmek ve dikkatli bir şekilde lokal olarak uygulamak 
gerekmektedir. (ÇOLAK A.H.-PİTTERLE A.1999) 
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2. LİTERATÜR ÖZETİ 
Doğal gençleştirme yöntemlerinden büyük saha siper işletmesinde; 

hazırlama kesimleri tohumlama kesimi ve ışık kesimleri olarak üç aşamalı 
uygulama ile çam türlerinde gençleştirmeler gerçekleştirilmektedir. 
Kendiliğinden bir gevşeme olması veya bakım görmüş meşcerelerde 
hazırlama kesimlerine ihtiyaç olmadan zengin bir tohum yılında toprak 
işlemesinden sonra yapılacak tohumlama kesimi ile doğal gençleştirme 
gerçekleştirilebilir.(ATAY İ.1987)  

Yüksek rakımlardaki ormanların gençleştirilmesi güç ve genel 
olarak sorunludur. Alçak ve normal yükseltilerdeki ormanlarda uygulanan 
gençleştirme yöntemleri yüksek zondaki ormanlarda ancak çok sınırlı 
uygulanabileceğinden bu ormanlar çok özel işlemleri gerektirmektedir. 
Gençleştirme sorunlarının çözümü lokal olarak yapılan özenli işlemlerle 
gerçekleştirilebilir. (ÇOLAK A.H.-PİTTERLE A.1999)  

Bugüne kadar ülkemizde yüksek rakımlarda karaçamın gerek doğal 
gerekse yapay yollarla nasıl gençleştirilebileceği konusunda yeterli bir 
çalışma yapılmamıştır. Ancak Acıpayam işletmesi Alcı Şefliği karaçam 
ormanlarının, seçme işletmesinin terk edilmesinden sonra yeni yapılan   
amenajman planlarındaki yaş sınıflarına göre nasıl gençleştirilebileceği 
konusunda Mehmet Varol’un 1966 yılında yaptığı inceleme sonrasında 
düzenlediği raporda: Ağlı yöresindeki karaçam ormanlarının büyük bir 
bölümünün doğal yolla gençleştirilebilmesinin mümkün olduğunu belirtmiş, 
açık, yanık ve bozuk orman sahalarının da ağaçlandırılmasını önermiştir. 

Türkiye genelinde, yüksek dağlık arazilerin hakim olduğu bir 
memlekettir. Bu dağlarda doğal  orman sınırlarını aslına uygun olarak 
görmek mümkün değildir. Hayvan otlatmaları yaylacılık ve çeşitli insan 
tahripleri bu sınırı büyük ölçüde aşağıya itmiştir. Bu nedenle bugün oluşan 
bu yapay  orman sınırı çevresindeki halihazır ormanlar  da, büyük ölçüde 
harap, verimsiz ve geniş boşluklarla kaplı degrade orman alanlarına 
dönüşmüştür. Buralarda yapılacak ağaçlandırmalarda da gerekli teknikler  
dikkatli ve tam olarak eksiksiz uygulanmalıdır. (ÜRGENÇ.S.1998) 
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3 MATERYAL VE METOD 

3.1. Deneme alanlarının seçimi: .  
Araştırma çalışması, değişik yöreleri  kapsaması ve  farklı yörelerin 

etkisini de belirleyebilmek için üç farklı işletme müdürlüğünde tesis 
edilmiştir Doğal gençleştirme olanağı kalmamış yüksek kesimlerdeki 
karaçam ormanlarının geniş yayılış gösterdiği Sandras dağ silsilesindeki 
Acıpayam, Eskere ve Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüklerinde deneme 
sahaları alınmıştır..  

Denemede farklı ekim ve dikim yöntemlerinin etkilerinin ortaya 
çıkartılması için tesadüf blokları deneme deseni kullanılmış ve 6 işlemli 3 
tekerrürlü olarak uygulanmıştır.    

3.2. Deneme alanlarının Tanıtımı 
Deneme alanlarına en yakın Acıpayam ve Köyceğiz Meteoroloji 

istasyonlarına ait meteorolojik veriler çizelge 1 de verilmiştir.  Yörenin ana 
kayası serpantin olup, bazik ve ultrabazik mağmatik kayaçlardır. Deneme 
alanlarında açılan  profillerden alınan örneklerin analiz sonuçları  da  çizelge 
2 de verilmiştir. 

3.2.1. Eskere İşletmesi  Çiçekli Şefliği 
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Eskere İşletme Müdürlüğü  

Çiçekli Orman  İşletme şefliğindeki deneme alanı 102 no. lu bölmede 7 no.lu 
bölmecik içinde ÇBÇk. meşcere tipindeki sahada 1620 m. rakımda ve bakısı 
doğu’dur. Her bloktaki 3-4 adet çok yaşlı  karaçamın oluşturduğu kapalılık 
0.1 civarındadır (Resim:2). Diri örtü olarak çalışmalarımızı etki altına 
alabilecek bitki yok denecek kadar azdır. Deneme alanının ana kayası 
serpantin olup, bazik ve ultrabazik mağmatik kayaçlardır. Toprak çok taşlı, 
hafif bünyeli, analizine göre de kireççe fakir, tuz oranı düşük,PH.  çok hafif 
alkali, organik maddesi orta düzeyde, azotça zengin  olduğu görülmektedir. 
Ayrıca potasyum miktarının  minimum, fakat karaçam için yeterli, ancak 
kalsiyum miktarının düşük olması bitkinin su tutma kapasitesini olumsuz 
etkilediği ve Olsen yöntemiyle yapılan analizle de fosforca fakir olduğu 
tespit edilmiştir.  
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Resim 2. Eskere İşletmesi Çiçekli Şefliğindeki Deneme Alanı    

Figure 2. Trial Area in Eskere Forest Enterprise  

3.2.2. Köyceğiz İşletmesi Karaçam Şefliği 
Muğla Orman  Bölge Müdürlüğü  Köyceğiz  İşletme Müdürlüğü  

Karaçam Orman İşletme Şefliğindeki deneme alanı; 93 no.lu bölmede ÇBÇk  
meşcere tipindeki sahada 1430 m. rakımdadır ve bakısı da düz sayılabilecek 
sırt üstündedir. Her bloktaki 4-5 adet karaçamın oluşturduğu kapalılık 0.1 
civarındadır (Resim:3). Diri örtü olarak çalışmalarımızı etki altına alabilecek 
bitki yok denecek kadar azdır. Bazı kısımlarda ise az miktarda eğrelti 
görülmüş ve gereken mücadelesi yapılmıştır. Deneme alanının ana kayası 
serpantin olup, bazik ve ultrabazik mağmatik kayaçlardır. Toprak çok taşlı, 
analizine göre de orta bünyeli, tuz oranı düşük,kireççe fakir,PH. çok hafif 
asit, organik maddesi orta düzeyde, azot , potasyum , kalsiyum ve fosforca  
zengin olduğu tespit edilmiştir.  
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Resim 3. Köyceğiz İşletmesi Karaçam Şefliğindeki Deneme 
Alanı. 

Figure 3. Trial Area in Köyceğiz Karaçam Enterprise 

3.2.3. Acıpayam İşletmesi Alcı şefliği 
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Acıpayam İşletme Müdürlüğü  

Alcı Orman İşletme şefliğindeki deneme bloku; 283 no.lu bölmede ÇBÇk. 
meşcere tipindeki sahada 1400m rakımdadır ve bakısı kuzey-kuzeybatı’dır.  
Her bloktaki 6-7 adet karaçamın oluşturduğu kapalılık  0.2 civarındadır. 
(Resim:4). Diri örtü olarak çalışmalarımızı etki altına alabilecek bitki yok 
denecek kadar azdır. Deneme alanının ana kayası serpantin olup, bazik ve 
ultrabazik mağmatik kayaçlardır. Toprak çok taşlı, , analizine göre de orta 
bünyeli, tuz oranı düşük, kireççe fakir,PH nötr, organik maddesi orta 
düzeyden biraz az, azot ve fosforca zengin, kalsiyum yeterli ve 
potasyumunun da minimum olduğu tespit edilmiştir. 
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Resim 4. Acıpayam İşletmesi Alcı Şefliğindeki Deneme Alanı 
Figure 4. Trial Area in Acıpayam Alcı Enterprise 

3.3 Deneme alanlarında yapılan işler: 
Araştırma çalışması, değişik yöreleri  kapsaması ve  farklı yörelerin 

etkisini de belirleyebilmek için üç farklı işletme müdürlüğünde tesis 
edilmiştir.  Her yörede 60x25 =1500 m2. lik  üç blok alınmış ve bunlar da 
altıya bölünerek bir parsel için 10x25=250 m2. lik bir alan ayrılmıştır. 
Deneme alanlarının tamamının etrafı dikenli tel ile çevrilerek koruma altına 
alınmıştır. İşlem olarak toplam 6 işlem belirlenmiştir. Bunlar; kontrol, 
sadece tırmıklama, tırmıklamalı tohum ekimi, ocak ekimi, çıplak köklü fidan 
dikimi ve tüplü fidan dikiminden oluşmaktadır. İşlem parsellerinin seçimi 
kur’a ile belirlenmiştir. 

Bu çalışmada Eskere işletmesi Çiçekli şefliğindeki 1450-1550 
m.rakımlar arasında bulunan karaçam gen koruma sahasından toplanan 
tohumlar kullanılmıştır. Denizli orman fidanlığında kozalaklarından 
çıkarılan tohumların bir kısmı ile 600 m. Rakımdaki Denizli Gökpınar geçici 
fidanlığında  çıplak köklü fidanlar ve 13x25 cm. ebadındaki klasik  tüplerde 
de tüplü  fidanlar üretilmiştir. (Resim:5).  

Tohumların diğer kısmı da deneme alanlarındaki tohum ekim 
işlemlerinde kullanılmıştır. Bu tohumların bir kısmı ile de laboratuar 
şartlarında çimlenme deneyleri yapılmıştır. Çimlenme deneyine ait sonuçlar 
tablo.1 de görüldüğü gibidir. 
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Resim 5. Denizli Gökpınar Fidanlğında Üretilen Fidanlar. 

Figure 5. Seedlings Growth in Denizli Gökpınar Nursery 
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Tablo:1-Çimlenme Deneyi sonuçları 
Tablo 1. Results of germination test 

 Tohum 
Adedi 

7. 
Gün 

14. 
Gün 

21. 
Gün 

28. 
Gün 

Toplam 
Çimlenen 

Toplam 
 Çimlenmeyen 

1 25 11 6 2 - 19 6 
2 25 8 5 6 2 21 4 
3 25 9 5 5 2 21 4 
4 25 10 2 5 2 19 6 
5 25 4 9 1 1 15 10 
6 25 6 10 3 - 19 6 
7 25 4 17 1 5 17 8 
8 25 4 5 3 3 15 10 
9 25 4 2 4 2 12 13 

10 25 4 5 7 1 17 8 
11 25 3 3 1 10 17 8 
12 25 2 11 1 4 18 7 
13 25 2 4 - 5 11 14 
14 25 3 16 1 - 20 5 

Toplam 350 74 90 40 37 241 109 
 
Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı gibi çimlenme yüzdesi %68.8 

bulunmuştur. Çimlenen bu tohumların %30.8’i birinci haftada, %37.3’ü 
ikinci haftada, %16.6’sı üçüncü haftada geri kalan %15.3’ü de dördüncü 
haftada çimlenmelerini gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca 1kg. da 38124 adet 
tohum olduğu , yani 1000 tane ağırlığının  26,230 gr. olduğu tespit 
edilmiştir.  

Hava şartlarının uygun olmaması ve sahaların karla kaplı olması 
nedeniyle ekim parsellerinde toprak işleme ve tohum ekimleri 1995 yılı mart 
ayının ikinci yarısında  gerçekleştirilebilmiştir. Tırmıklama yapılarak tam 
alanda serpme yapılan parselde hektarda 10 kg. hesabıyla tohum atılmıştır. 
Ocak ekimi yapılan parselde açılan 50 adet ocakta (50x50cm. ebadında) ise 
her bir ocağa 10-15 adet tohum atılmıştır. Çıplak köklü (2 yaşında) ve tüplü 
fidanlar (2+0 yaşında) ise ; 1995 yılı aralık ayında sahalara intikal ettirilmiş 
ve Karaçam şefliğinde aralık ayı sonunda dikimleri gerçekleştirilmiştir. 
Çiçekli ve Alcı şefliklerinde ise hava şartlarının uygun olmaması ve 
sahaların karla kaplı olması nedeniyle sahaya götürülen fidanlar kar 
gömüsüne alınarak 1996 yılı mart ayında dikimleri yapılmıştır. Dikim 
parsellerinde açılan teraslara da 50 şer adet fidan dikilmiştir. 
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4. BULGULAR  
1995 yılı  mart ayında projesinde belirtilen parsellerde  ekilen  

tohumlardan çıkan fidanların ilk sayımları temmuz 1995 de yapılmış ve 
çimlenmelerin sağlıklı ve yeterli sayıda  olduğu  tespit edilmiş,  tohum 
ekilmeyen parsellerde ise az miktarda da olsa fidan görülmüştür. Ancak 
kasım 1995 sayımlarında ise ilk yaz kuraklığından büyük zarar gördükleri ve 
yüksek oranda kurumalar olduğu tespit edilmiştir. 

1995 yılı aralık ve 1996 yılı mart aylarında  yapılan dikimlerin 1996 
yılı mayıs ayındaki sayımlarında  hiçbir zayiat olmadığı ve sağlıklı oldukları 
görülmüş,  ancak bunların da 1996 yılı ekim ayında yapılan sayımlarında  
yaz kuraklığından etkilendiği ve çıplak köklü fidanlarda daha fazla olmak 
üzere kurumalar olduğu tespit edilmiştir. Sayımlara 1999 yılı sonbaharına 
kadar  her yılın yaz başında ve sonbaharında devam edilmiştir. Beş yıllık 
çalışmanın sonunda deneme alanlarında kalan fidanlar tespit edilerek 
sayılarına göre değerlendirilmişlerdir. 

Yapılan varyans analizi sonuçlarına göre “Yöre X İşlem” etkileşimi 
önemsiz çıktığı için her yöre ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

 
Acıpayam İşletmesi Alcı Şefliği  

Kullanılan Değişkenler         
Tekerrür       : TEKERRUR       Seviyesi 1   -   3    
FaktorA        : ISLEM                Seviyesi 1   -   6    
Analizi yapılan karakter : FİDANADEDİ              
 
 
                  V A R Y A N S   A N A L İ Z   T A B L O S U                    
 
Varyasyon       Serbes.    Kareler      Kareler         Hesapl.        
Kaynağı         Derece.    Toplamı     Ortalaması         F            
--------------------------------------------------------------------------- 
Tekerrür            2         12.333           6.167          0.658ns       
Faktor-A           5        184.500        36.900          3.940*         
Hata                10          93.667          9.367 
Genel              17        290.500        17.088 
--------------------------------------------------------------------------- 
ns = Önemsiz (not significant) 
*  = Önemli %5 alfa seviyesinde (significant at alfa level %5) 
** = Önemli %1 alfa seviyesinde (significant at alfa level %1) 
*** = Önemli %0.1 alfa seviyesinde (significant at alfa level %0.1) 
Yukarıda da görüldüğü gibi işlemler fidan sayısı bakımından 0.05 olasılık 
düzeyinde farklı bulunmuştur. İşlemler arasındaki benzerlik ve farklılıkları 
belirlemek için de aşağıdaki Duncan Testi yapılmıştır. 
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Test Edilen Karekter: FİDANADEDİ 
Ana faktör: İSLEMLER (1-Kontrol,2-Sadece tırmıklama,3-Tırmıklamalı 
tohum ekimi,4-Ocakta tohum ekimi,5-Çıplak köklü fidan dikimi,6-Tüplü 
fidan dikimi) 
                 ****D U N C A N   C O K L U    T E S T İ****                   
 
 Orijinal Sıra            Testten Sonra 
  1         0.000    6 9.333·········¦ 
  2         0.333    5 5.333·········¦ ¦ 
  3         3.000    4 5.000·········¦ ¦ 
  4         5.000    3 3.000·· ·· ·····¦ 
  5         5.333    2 0.333····· ·····¦ 
  6         9.333    1 0.000······· ···¦ 
Hko=9.367 dir 
Acıpayam İşletmesi Alcı Şefliğinde uygulanan işlemlere ait yapılan 
Duncan Testi sonuçlarına göre, tüplü fidan dikimi ilk grupta yer almıştır. 
Çıplak köklü fidan dikimi ile ocakta tohum ekimi ikinci grupta yer almasına 
karşın tırmıklamalı tohum ekimi, ocakta tohum ekimi ve kontrol işlemleri 
birbirinden farksız çıkmıştır. 
         Eskere İşletmesi Çiçekli Şefliği 
Kullanılan Değişkenler         
Tekerrür       : TEKERRUR       Seviyesi 1   -   3    
FaktorA        : ISLEM                Seviyesi 1   -   6    
Analizi yapılan karakter : FİDANADEDİ              
 
                  V A R Y A N S   A N A L I Z   T A B L O S U                    
 
Varyasyon       Serbes.    Kareler      Kareler         Hesapl.     
Kaynağı         Derece.    Toplamı     Ortalaması         F             
--------------------------------------------------------------------------- 
Tekerrür            2           2.111         1.056              0.613ns        
Faktor-A           5         96.278       19.256            11.181**        
Hata                10         17.222         1.722 
Genel              17       115.611         6.801 
--------------------------------------------------------------------------- 
Yukarıda da görüldüğü gibi işlemler fidan sayısı bakımından 0.01 olasılık 
düzeyinde farklı bulunmuştur. İşlemler arasındaki benzerlik ve farklılıkları 
belirlemek için de aşağıdaki Duncan Testi yapılmıştır. 
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Test Edilen Karekter: FİDANADEDİ 
Ana faktör : İSLEM 
                 ****D U N C A N   C O K L U    T E S T İ****                   
 Orijinal Sıra            Testten Sonra 
  1         0.000    6 6.333·········¦ 
  2         0.000    5 1.333··········¦ 
  3         0.000    1 0.000··········¦ 
  4         0.000    2 0.000··········¦ 
  5         1.333    3 0.000··········¦ 
  6         6.333    4 0.000··········¦ 
Hko=1.722 dir 
Eskere İşletmesi Çiçekli Şefliğinde uygulanan işlemlere ait yapılan 
Duncan Testi sonuçlarına göre; tüplü fidan dikimi ilk grupta yer almıştır. 
Diğer işlemlerin tamamı ikinci grupta yer almış ve başarısız olduklarından 
birbirinden farksız çıkmıştır. 
           Köyceğiz İşletmesi Karaçam Şefliği 
Kullanılan Değişkenler         
Tekerrür       : TEKERRUR       Seviyesi 1   -   3    
FaktorA        : ISLEM                Seviyesi 1   -   6    
Analizi yapılan karakter : FİDANADEDİ              
                  V A R Y A N S   A N A L I Z   T A B L O S U                    
Varyasyon       Serbes.    Kareler      Kareler         Hesapl.       
Kaynağı         Derece.    Toplamı     Ortalaması         F            
--------------------------------------------------------------------------- 
Tekerrür              2           9.333        4.667             1.591ns         
Faktor-A             5         89.833      17.967             6.125**         
Hata                  10         29.333        2.933 
Genel                17       128.500        7.559 
--------------------------------------------------------------------------- 
Yukarıda da görüldüğü gibi Köyceğiz İşletmesi Karaçam Şefliğinde 
uygulanan  işlemler fidan sayısı bakımından 0.01 olasılık düzeyinde farklı 
bulunmuştur. İşlemler arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirlemek için de 
aşağıdaki Duncan Testi yapılmıştır. 
 
Test Edilen Karekter: FİDANADEDİ 
Ana faktör: İSLEM 
                 ****D U N C A N   C O K L U    T E S T İ****                   
 Orijinal Sıra            Testten Sonra 
  1         0.000    6 6.333·········¦ 
  2         0.000    4 3.667·········¦ ¦ 
  3         1.667    5 3.333·········¦ ¦ ¦ 
  4         3.667    3 1.667········· ·¦ ¦ 
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  5         3.333    1 0.000···········¦ 
  6         6.333    2 0.000···········¦ 
Hko=2.933 dir 
Köyceğiz İşletmesi Alcı Şefliğindeki işlemlere ait Duncan Testi sonuçlarına 
göre, tüplü fidan dikimi ilk grupta yer almıştır. Çıplak köklü fidan dikimi ile 
ocakta tohum ekimi ve tırmıklamalı tohum ekimi ikinci grupta yer almasına 
karşın, tohum ekimi ve kontrol işlemleri tamamen başarısız olduğundan 
birbirinden farksız çıkmıştır. 

Yörelerin hepsinde de işlemler arasında istatistiki açıdan fark 
bulunmuştur. F değerleri yörelere göre sırası ile 3.940*, 11.181** ve 
6.125** dir (SD 5,10). Yapılan Duncan testi sonuçlarına (Tablo:2) göre 
bütün yörelerde de tüplü fidan dikimi  en iyi sonucu vermiştir. 

Tablo 2. Duncan testi sonuçları. 
Table 2. Results of Duncan Test 

İşlemler/Yöreler Acıpayam Eskere Köyceğiz 

Tüplü Fidan Dikimi 

Çıplak Köklü Dikim 

Ocakta Ekim 

Tırmıklı Serpme Ekimi 

Sadece Tırmıklama 

Kontrol 

9.333 ! 

5.333 ! ! 

5.000 ! ! 

3.000   ! 

0.333   ! 

0.000   ! 

6.333 ! 

1.333  ! 

0.000  ! 

0.000  ! 

0.000  ! 

0.000  ! 

6.333 ! 

3.333 !! ! 

3.667 !! 

1.667  ! ! 

0.000    ! 

0.000    ! 

 
Tablodaki sonuçların da gösterdiği gibi yüksek sahalarda 

gençleştirme ağaçlandırma ile sağlanabilecektir. Ağaçlandırmanın başarısını 
garanti altına almak için de tüplü fidan dikimi en uygun yöntem olarak 
görünmektedir.  
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5 TARTIŞMA VE SONUÇ  
Yüksek kesimlerdeki ormanların kendi kendilerini yenileme 

yeteneğine sahip olmayışından ve yayla hayvancılığı nedeniyle aşırı 
otlatmanın etkisi ve orman işletmeciliğinin hatalı işlemlerinden dolayı doğal 
orman sınırı çok aşağılara gerilemiş durumdadır. Avrupa’da  bir çok dağlık 
bölgede ‘aktüel orman sınırı’ ‘ potansiyel orman sınırından’ birkaç yüz 
metre daha aşağıdadır. (ÇOLAK A.H.-PİTTERLE A.1999) 

Dağlarımızda tabii orman sınırlarını aslına uygun durumda görmek 
bir çok yerlerde mümkün değildir; zira orman insan etkileriyle aşağıya 
itilmiş bir durumdadır. Bir çok yerlerde ağaç sınırı ortadan kalkmış 
olduğundan bugün ancak nadiren tabii fakat çoğunlukla aşağıya itilmiş suni 
bir orman sınırı görülmektedir. (SAATÇİOĞLU, F.1976. 

Ülkemizde de oldukça geniş alanlarda yayılış gösteren bu tip yüksek 
rakımdaki ormanlarda 700-1300m. yüksekliklerdeki  normal kuruluştaki 
karaçam meşcerelerinde uygulanan doğal gençleştirme yöntemlerinin 
uygulanması olanağı kalmadığından, gençleştirilmesi için uygun yöntemlerin 
bulunması önem taşımaktadır. Kapalılığı tamamen azalmış, otlatmalar 
nedeniyle de altlarında hiç gençlik bulunmayan toprak yapısı sıkışmış ve 
çayırlaşmış, veya üzerinde zaten çok az olan toprağın da taşınması 
nedenleriyle doğal yollarla gençleştirilmesi imkanları ortadan kalkmış bozuk 
karaçam ormanları ortaya çıkmıştır. 1400m.lerden daha yüksekteki saf 
karaçam meşcerelerinde, gerek insanların bilinçli veya bilinçsiz 
müdahaleleriyle gerekse hayvan tahribatlarıyla normal yapıları bozulmuş 
geniş alanlar oluşmuştur. Mehmet Varol’un 1966 yılında Acıpayam 
İşletmesinde yaptığı inceleme sonunda düzenlediği raporunda; normal 
yapıdaki karaçam ormanlarının doğal yollarla gençleştirilebileceğini 
belirtmiş, yanık ve bozuk alanların da ağaçlandırılması önerisinde 
bulunmuştur. Ancak yüksek kesimlerde bulunan karaçam ormanlarında o 
günden bu günlere antropojen etkiler sonucu bozuk ve boş alanlar 
oluşmuştur. Yönetici ve teknik personel devamlılığının olmayışı, yeterli 
teknik bilgiye sahip olunamaması bu etkilerin başında gelmektedir. 
Çalışmanın yapıldığı 1994-1999 yılları arasında Eskere işletme müdürü 6 
kez, Çiçekli şefi 3 kez, Köyceğiz ve Acıpayam müdürleri ile ilgili işletme 
şefleri de 2şer  kez değişmiştir.  

Yüksek rakımdaki bu karaçam ormanlarında uygulanan klasik doğal 
gençleştirme metotlarıyla  başarı yakalanamamıştır. Yüksek rakımdaki  
ormanlarda silvikültürel işlemler , lokal olarak yapılan ve özenli bir şekilde 
uygulanan metotlarla başarıya ulaşabilir. 

Ormanların devamlılığının sağlanabilmesi için yüksek rakımdaki  bu 
tür bozuk alanlarda ve ormansızlaşmış alanlarda  neler yapılması gerektiği 
sorusunun cevabını bulabilmek için bu çalışma yapılmıştır.  
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Deneme alanlarının etrafı dikenli tel ile çevrilerek hiçbir işlem 
yapılmayan ve sadece tırmıkla toprak işlemesi yapılan parsellerde, çok az 
sayıda bulunan yaşlı ağaçlardan dökülebilecek tohumlardan doğal bir 
gençlik elde edilip edilemeyeceği test edilmiştir. Mevcut karaçam 
ağaçlarının çok yaşlı olması, sağlıklı tohum verecek nitelikte olmayışı ve 
özellikle Eskeredeki deneme alanının yüksek rakımda olmasından dolayı  
çok az sayıda çimlenme görülmüş ve ilk yaz kuraklığında da tamamı 
kurumuştur. Tırmıklanarak tam alanda tohum serpilen ve açılan ocaklara 
tohum ekilen parsellerde de ekim yoluyla bir gençlik elde edilip 
edilemeyeceği incelenmiştir. Bu parsellerde de ilk yılda yeter sayıda gençlik 
elde edilmesine karşın büyük bir kısmı ilk yaz kuraklığından  etkilenerek 
kuruduğundan yeterli sayıda gençlik kalmamıştır. Ancak Acıpayam’daki 
ocak ekimi ile elde edilen fidanların, sayısal bakımdan çıplak köklü fidanlara 
yakın sayıda hayatiyetlerini sürdürdüğü tespit edilmiş ve yaşama oranının 
Eskere ve Köyceğiz işletmelerinden yüksek olduğu görülmüştür. Yüksek 
sahalarda atmosfer tabakası alçak yörelere nazaran ince olduğu için buralar 
güneşten daha yüksek ışın enerjisi alır. Bu suretle gündüzleri yüksek sıcaklık 
oluşur, buna karşılık geceleri de aksine yüksek ısı kaybı meydana gelir. 
Ekim parsellerindeki yüksek orandaki kurumalar bu etkilere bağlanabilir. 
Acıpayam’daki ocak ekimindeki kurumanın diğer yerlerden az olmasının 
nedeni ise buradaki blokların kapalılığının diğer yerlerden fazla olmasından 
kaynaklanabileceği ihtimal dahilindedir.  

Çıplak köklü ve tüplü fidan dikilen parsellerde ise tüplü fidan dikimi 
bütün yörelerde en iyi sonucu vermiş ve yeterli sayıda gençlik elde 
edilmiştir. 
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6-ÖNERİLER 
Gerek çeşitli etkilerle doğal orman sınırının altına itilmiş orman 

alanlarında,  gerekse standart doğal gençleştirme metotlarıyla başarısız 
olunan yüksek kesimlerdeki karaçam ormanlarında tüplü fidan dikimleriyle 
başarıya ulaşılabileceği anlaşılmıştır. Alçak alanlardaki ağaçlandırma 
kurallarının yüksek yerlerde geçerliliğinin olamayacağı unutulmamalıdır. 
Halen yüksek alanların ağaçlandırılmasında her şeyden evvel halihazır iklim 
koşullarına uyan gerçek orman sınırlarının da saptanması gerekmektedir Bu 
tür yüksek sahalarda toprak karakteristikleri, vejetasyon tipleri, iklim 
koşulları ve çalışma şartlarının zorlukları dikkate alınmalıdır. Buralarda 
yapılacak çalışmalarda gerekli teknikler eksiksiz uygulansa da normal 
ağaçlandırmalardaki başarı ve gelişme beklenmemelidir (ÜRGENÇ.S.1986).  

Bunlarla beraber yetiştirilecek fidanlar için kullanılacak orijin de 
çok önemlidir. Yüksek alan orijinleri, genetik olarak aşağı alan orijinlerinden 
kendilerini çok belirgin olarak ayırır ve bunlar ekstrem ekolojik ve fizyolojik 
koşullara uyumludurlar. Mutlaka bu yükseltilere ve yörelere yakın yüksek 
mıntıka orijinli tohumlar kullanılmalıdır. Mümkün olduğunca da yüksek 
rakımdaki fidanlıklarda fidan üretimi yapılmalıdır. Alçak  yöredeki 
fidanlıklarda üretim yapılması zorunlu ise, fidanlar, fidanlıklarda vejetasyon 
başlamadan önce ağaçlandırılacak sahaya götürülerek kar  gömüsüne 
alınmalı veya soğuk hava depolarında yüksek kesimdeki şartlar dikime 
elverişli oluncaya kadar  saklanarak en kısa sürede dikimleri yapılmalıdır. 
(ÜRGENÇ.S.1998). 
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ÖZET 
Ülkemizin önemli ağaç türlerinden biri olan karaçam yayılış alanı 

bakımından geniş yer tutar. İğne yapraklı ormanlarımızın %25.88’ini 
oluşturan karaçam ormanları Orman Genel Müdürlüğü envanter 
çalışmalarına göre (1987)Türkiye’deki yayılış alanı 1.4 milyon hektarı iyi 
koru, 800bin hektarı bozuk koru  olmak üzere toplam 2.2 milyon hektardır. 

1400-2000m.ler arasındaki saf karaçam meşcerelerinde gerek 
insanların bilinçli veya bilinçsiz müdahaleleriyle gerekse hayvan otlatmaları 
ve tahribatlarıyla normal yapıları bozulmuş geniş alanlar oluşmuştur. 
Kapalılığı tamamen azalmış, otlatmalar nedeniyle de altlarında hiç gençlik 
bulunmayan toprak yapısı sıkışmış ve çayırlaşmış, veya üzerinde zaten çok 
az  olan toprağın da taşınması nedenleriyle doğal gençleştirme metotlarıyla 
gençleştirilme imkanı kalmayan bozuk karaçam ormanlarının  
gençleştirilmesi için uygun yöntemlerin bulunması önem taşımaktadır. 

Doğal gençleştirme olanağı kalmamış yüksek kesimlerdeki bu tür 
karaçam ormanlarının geniş yayılış gösterdiği Sandras dağ silsilesindeki 
Acıpayam, Eskere ve Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüklerinde deneme 
sahaları alınmıştır. Her yörede 60x25 =1500m2. lik  üç blok alınmış ve 
bunlar da altıya bölünerek bir parsel için 10x25=250 m2. lik bir alan 
ayrılmıştır. Deneme alanlarının tamamının etrafı dikenli tel ile çevrilerek 
koruma altına alınmıştır. İşlem olarak toplam 6 işlem uygulanmıştır. Bunlar; 
kontrol, sadece tırmıklama, tırmıklamalı tohum ekimi, ocak ekimi, çıplak 
köklü fidan dikimi ve tüplü fidan dikiminden oluşmaktadır.  

Bu çalışmada Eskere işletmesi Çiçekli şefliğindeki 1450-1550 
rakımlar arasında bulunan karaçam gen koruma sahasından toplanan 
tohumlar kullanılmıştır. Denizli orman fidanlığında kozalaklarından 
çıkarılan tohumların bir kısmı ile 600 m. rakımdaki Denizli Gökpınar  geçici 
fidanlığında çıplak köklü fidanlar ve 13X25 cm. ebadındaki klasik  tüplerde 
de tüplü  fidanlar üretilmiştir Tohumların diğer kısmı da deneme 
sahalarındaki tohum ekim işlemlerinde kullanılmıştır. Tırmıklama yapılarak 
tam alanda serpme yapılan parselde hektarda 10 kg. hesabıyla tohum 
atılmıştır. Ocak ekimi yapılan parselde açılan 50 adet ocakta ise her bir 
ocağa 15 adet civarında tohum atılmıştır. Çıplak köklü (2 yaşında) ve tüplü 
fidanlar (2+0 yaşında) ise ; 1995 yılı aralık ayında sahalara intikal ettirilmiş 
ve Karaçam şefliğinde aralık ayı sonunda dikimleri gerçekleştirilmiştir. 
Çiçekli ve Alcı şefliklerinde ise hava şartlarının uygun olmaması ve 
sahaların karla kaplı olması nedeniyle sahaya götürülen fidanlar kar 
gömüsüne alınarak ancak 1996 yılı mart ayında dikimleri yapılmıştır. Dikim 
parsellerinde açılan teraslara da 50 şer adet fidan dikilmiştir. 

Deneme alanlarının etrafı dikenli tel ile çevrilerek hiçbir işlem 
yapılmayan ve sadece tırmıkla toprak işlemesi yapılan parsellerde, çok az 
sayıda bulunan yaşlı ağaçlardan dökülebilecek tohumlardan doğal bir 
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gençlik elde edilip edilemeyeceği test edilmiştir. Mevcut karaçam 
ağaçlarının çok yaşlı olması, sağlıklı tohum verecek nitelikte olmayışı ve 
özellikle Eskeredeki deneme alanının yüksek olmasından dolayı  çok az 
sayıda çimlenme görülmüştür ve ilk yaz kuraklığında da tamamı kurumuştur. 
Tırmıklanarak tam alanda tohum serpilen ve açılan ocaklara tohum ekilen 
parsellerde de ekim yoluyla bir gençlik elde edilip edilemeyeceği 
incelenmiştir. Bu parsellerde de ilk yılda yeter sayıda gençlik elde 
edilmesine karşın büyük bir kısmı ilk yaz kuraklığından  etkilenerek 
kuruduğundan yeterli sayıda gençlik kalmamıştır. Ancak Acıpayam’daki 
ocak ekimi ile elde edilen fidanların, sayısal bakımdan çıplak köklü fidanlara 
yakın sayıda hayatiyetlerini sürdürdüğü tespit edilmiş ve başarı oranının 
Eskere ve Köyceğiz işletmelerinden yüksek olduğu görülmüştür.  

Tüplü fidan dikimi bütün yörelerde en iyi sonucu vermiş ve yeterli 
sayıda gençlik elde edilmiştir. Gerek çeşitli etkilerle doğal orman sınırının 
altına inmiş orman alanlarında,  gerekse standart doğal gençleştirme 
metotlarıyla başarısız olunan yüksek kesimlerdeki karaçam ormanlarında 
tüplü fidan dikimleriyle başarıya ulaşılabileceği anlaşılmıştır Yüksek 
kesimlerdeki bu tür orman alanlarının ağaçlandırılmasında her şeyden evvel 
halihazır iklim koşullarına uyan gerçek orman sınırlarının saptanması 
gerekmektedir. Bununla beraber  bu tür yüksek sahalarda toprak 
karakteristikleri, vejetasyon tipleri, iklim koşulları ve tohum alınacak 
ormanın orijini ve yükseltisi de dikkate alınmalıdır. 

 Mutlaka bu yükseltilere ve yörelere yakın yüksek mıntıka orijinli 
tohumlar kullanılmalı, fidan üretimi de mümkün olduğunca yüksek 
rakımdaki fidanlıklarda yapılmalıdır. 
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SUMMARY 
Pinus nigra, as an important tree species of Turkey, has a wide 

distribution.  Pinus nigra forests that forms 25.88 per cent of forests in 
Turkey cover  total area of 2.2 ha whose 1.4 million ha is productive forest 
and 800 thousand    degraded forest  according to the inventory studies of 
General Directorate of Forestry (GDF) . 

There are damaged wide areas among Pinus nigra stands which are 
located between 1400-2000  and degraded with both intentionally and 
unintentionally interventions and  animal grazing. It is very important to find 
a regeneration method for Pinus nigra stands that  have no natural 
regeneration chance due to their almost broken crown density, having no 
young generation, compacted soil structure and meadow, or removed soil. 

Trial location are selected from Acıpayam, Eskere and Köyceğiz 
State Forest Enterprise Directorates where these kind of Pinus nigra stands 
has a wide distribution on Sandras Mountain ranges. For each location three 
blocks, each 60x25=1500m2, are taken. Each block is divided into six pieces 
each one has 10x25=250 m2. All areas have been surrounded with barbed 
wires. Six planting and sowing methods are chosen as treatmens. These are 
control, raking, sowing with raking, planting in beds, planting seedlings with 
barren roots and potted.  

The needed seeds for the study were collected from Pinus nigra gene 
conservation areas in Eskere and Çiçekli where altitude is 1450-1550m. 
Seeds extracted from cones in Denizli Forest Nursery. With some part of the 
seeds barren root and potted (13x25 classical pots) seedlings were grown in 
Denizli Gökpınar Temporary State Nursery where altitude is 600m. The 
other part of the seeds are used for sowing in the trial fields. Sowing was 
done with 10 kg/ha in parcels with sowing after raking process. For sowing 
in beds, 15 seed for each bed were used. Barren root (2 years old) and potted 
seedling were tranferred to the field in December 1995 and planted in at the 
end of December in Karaçam District. But in Çiçekli and Alcı Districts 
plantation was done in March 1996 because of unsuitable climatic conditions 
and seedlings kept burrying in snow. Each planting parcel has  50 seedlings 
on terraces. 

In control parcels that were fenced only and no treatmens applied, it 
is tested that whether natural regenaration was possible with seeds falling 
from surrounding old trees. Germination was very low because present trees 
were very old and incabable for production of healthy seeds and trial 
locations have very high altitude especially in Eskere. Following first 
summer drought all seedling died. Sowing with raking process and in beds 
were also studied to find whether it was possible to get a natural 
regenaration. Although first year a good deal of seedling were obtained in 
these parcels, but a lot of them died in first summer drought and there was 
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not enough seedling. But parcels sowed in beds in Acıpayam has a number 
of seedlings close to those planted with barren root seedling and success rate 
was higher than those in Eskere and Köyceğiz.  

Planting with potted seedlings had  the best succes in all areas and 
produced enought regeneration. First of all, for regenaration of these kind of 
forest lands, actual forest zones fitting present climatic conditions should be 
determined. However soil characteristics, vegetation types, climatic 
conditions origin of seed orchards and altitude should be carefully taken into 
consideration and seeds should be taken from nearby places and seedling 
growing should be done in nurseries  with  high altitude rate. 
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