
 

DUGLAS (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) DİKİMLERİNDE ARALIK-

MESAFENİN BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

 

GİRİŞ 

 

Duglas göknarı hızlı gelişen bir tür 

olma özelliği ile dikkat çekerek, 1970’li 

yıllardan sonra ülkemizde orijin 

denemeleri başlatılıp bazıları 

sonuçlandırılmıştır. Özellikle 1987-1995 

yılları arasında Duglas dikimleri artış 

gösterince dikim aralıklarının ne olacağı 

konusu ise bir sorun olarak olarak ortaya 

çıkmıştır. 

Projenin Amacı; Duglas 

(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) 

dikimlerinde aralık-mesafenin büyüme 

üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Duglas Göknarının aralık-mesâfe 

denemeleri, Batı Karadeniz Bölgesini 

temsilen Zonguldak-Yayla ve Doğu 

Karadeniz temsilen Trabzon-Sürmene 

deneme alanlarında kurulmuştur. Her iki 

deneme alanında da dikimlerde 2+0 yaşlı 

çıplak köklü Enumclaw (1075) orijini 

kullanılmıştır. 

Trabzon-Sürmene deneme alanında 

1998 yılında ciddi bir İsviçre İbre Dikim 

hastalığı oluşmuş ve deneme ağaçlarının 

tamamı zarar görmüştür. 

Batı Karadeniz Bölgesinde 

Zonguldak-Kozlu yöresinde Yayla İşletme 

Şefliğinde 1989 yılında tesadüf blokları 

deneme desenine göre, 3 fidan yoğunluğu 

(1000, 2000, 4000 adet/hektar) ve 6 farklı  

 

 

aralık-mesafede işlem parselleri 

oluşturulmuştur. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Ölçme sayım ve gözlemlere ait 

veriler;  

 1996 yılında (10 yaşındaki fidanlarda); 

yaşama yüzdesi, d1,30 çapı ve boy 

gelişimi,  

 2004 yılında (18 yaşında); d1,30 çapı ve 

boy gelişimi,  

 2007 yılında (21 yaşında); d1,30 çapı ve 

boy gelişimi ile ağaç formuna ve 

dallanmaya yönelik kantitatif ölçmeler 

yapılmıştır. 2006-2007 kışında ekstrem 

yoğun kar yağışından dolayı abiyotik 

zarar etkileri tespit edilerek 

değerlendirilmiştir. 

 

 

T. C. 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BATI KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

MÜDÜRLÜĞÜ  

 

ARAŞTIRMA BÜLTENİ 
 

İŞLE

M 

NO. 

ARALIK-

MESAFE  

      (m.) 

HER 

FİDANA 

DÜŞEN 

ALAN 

           (m2) 

PARSELDE-

Kİ 

FİDAN 

SAYISI 

         Adet 

HEKTAR-

DAKİ 

FİDAN 

SAYISI 

           Adet 

1 3x3.3 10 112 1000 

2 4x2.5 10 126 1000 

3 2x2.5 5 216 2000 

4 3x1.67 5 208 2000 

5 2x1.25 2.5 432 4000 

6 3x0.83 2.5 416 4000 



 

Dikim aralıkları ile 21 yaşındaki 

Duglas göknarı bireylerinin boy, 1,30 m. 

Çapı, kalitatif karakterleri (dal sayısı, kalın 

dal çapı, boy/çap oranı) arasında önemli 

oranda farklılıklaşma olduğu bulunmuştur. 

Hektarda 1000 adet bireyi içeren (4 x 

2,5m.) aralık mesafe, dal sayısının 

azlığıyla da ön plâna çıkmıştır. 

Seyrek dikim aralıkları (1000 adet 

N/Ha) ve (2000 adet N/Ha meşçere 

stabilitesi açısından abiyotik rüzgar ve kar 

zararlılarına karşı dirençli kalarak (2006-

2007 kış meşvsiminde önemli bir sınav 

geçirmişlerdir. 

Kar zararlarından en az etkilenen 

işlem parsellerinden oluşuyla seyrek 

dikimlerin tercih edilip önerilmesini 

kuvvetlendirmiştir. 

Araştırmanın yapıldığı yetişme 

ortamı koşulları gereği, mor çiçekli 

ormangülünce zengin, kayın gürgen ve 

kestane baltalıkların bir arada bulunduğu 

rekabetçi floranın güçlülüğü karşısında 

kültür bakımı tedbirleri gerekmektedir. Bu 

tedbirlerin aksaması durumunda, 

hektardaki birey sayısının 20. yıllarda 

zayiatıyla birlikte 1000 adetten aşağılara 

düşebileceği de hesaba katılarak, dikilecek 

fidan sayısı 1250-1500 adet ha. (4x2.00 m 

veya 3x2.20 m) olarak tavsiyeye değer 

bulunmuştur. Nitekim Avrupa’da 1950’li 

yıllarda tesis edilerek sonuçlandırılmış 

araştırma sonuçları da, hektarda 1000 

fidan civarında bir yoğunluğun silvikültür, 

hasılat, ekonomik ve kalitatif yönden 

tercih konusu olduğunu dikkati 

çekmektedir. 

Aralamaların, boydan ziyade, 15-

16 yaşından sonra hektardaki fidan 

sayısının sık (4000-3000 adet/ha.) olması 

durumuna göre (Eski 

dikimlerde)yapılması, abiotik zararların 

önlenmesi açısından gerekli 

görülmektedir. 

Çalışma sahasındaki değişik aralık 

mesafedeki Duglas kültürlerinde, sık 

dikimler öncelikli olmak üzere, 2011 

yılında itibaren silvikültürel aralamaların 

ve budama işlemlerinin yapılması 

gerekmektedir. 

 Nitekim proje sonuçlarının 

uygulamaya aktarılması ile ilgili olarak 

2011 yılı Mayıs ve Haziran aylarında 

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü 

teknik elemanları ile tatbikatlar 

yapılmıştır. Ayrıca İsviçre İbre dökümü 

hastalığına ilişkin gözlemler Zonguldak-

Yayla, Devrek, Yenice, Çaycuma 

Ormanlarında sürdürülmüş ve rapor 

tanzim edilmiştir. 

20 yaşını doldurmuş Duglas göknarı 

kültürlerinde üst boy 10 metreye ulaştıktan 

sonra silvikültürel yönden budama ve 

aralama müdahalesine geçilmelidir. Sık 

dikim parsellerinde oluşan abiyotik 

zararlar (kar kırığı, devrik vb.) önemli 

hasara yol açmaktadır. Projenin bu ve 

diğer verileri yeni tesis edilecek duglas 

plantasyonlarının en verimli şekilde 

yönetimine katkı sağlayacaktır.

 

 

 

 

 

 

                                                 
Yıl: 2011 Teknik Bülten No: 14 BOLU 

Yazışma Adresi : Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü P.K.83- BOLU 

Proje Lideri :  Suat TOSUN Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Yaşar ŞİMŞEK, Mehmet TOKCAN, 

Mustafa ARSLAN, Pelin ŞENEL         

Tel: (0374)270 35 62-64  Fax : (0374) 270 35 61   e-posta: batikaradeniz@ogm.gov.tr 

Web: http://www.boluarastirma.gov.tr, http://batikaradeniz.ogm.gov.tr 

              

mailto:batikaradeniz@ogm.gov.tr

