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ARAŞTIRMA BÜLTENİ 
 

 

ELAZIĞ YÖRESİNDEKİ SEDİR VE KARAÇAM AĞAÇLANDIRMALARINDA 

BÜYÜME ANALİZLERİ 

GİRİŞ 

Ülkemizde halen yapılmakta olan 

ağaçlandırma çalışmaları için ayrılan 

kaynak genel ormancılık yatırımları 

içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bu 

ağaçlandırma çalışmaları erozyonla 

mücadele amacını da kapsayan orman dışı 

alanlarda yapıldığı için bu çalışmalarda 

kullanılacak ağaç türünün tespiti önem 

kazanmaktadır. Elazığ ve yöresi için, 

yapılan ağaçlandırma çalışmalarında 

kullanılacak tür tartışması eskiden beri 

yapılmakla birlikte Elazığ’ı da kapsamına 

alan Mikro havza Geliştirme Projesi 

yapılması aşamasında konu yeniden 

gündeme gelmiştir. Bu anlamda yapılan 

tartışmaların özünde iki soru mevcuttur; 

1-Ağaçlandırma çalışmalarında bu 

yörenin doğal ağaç türü olan meşe mi 

kullanılmalı?  

2-Meşe dışında kullanılan ve bölgede 

doğal olarak yetişmeyen özellikle karaçam 

ve sedir’in bu bölgedeki büyüme 

durumları nasıldır? 

Bu çalışma yukarıdaki sorulardan 

özellikle ikincisine cevap bulmak amacına 

yönelik olarak yapılmıştır. Çalışmada, 

ağaçlandırmada kullanılan tohumların 

orijinleri, bu konuda hiçbir bilgi 

edinilemediği için, incelemeye konu 

edilememiştir. 

Birinci sorunun cevabı ise, bölgede 

daha önce yapılmış meşe 

ağaçlandırmalarını bir hâsılat çalışmasına 

 

konu olabilecek kapalılığa sahip orman 

yapısına kavuşmadıkları için bu çalışmayla 

aranamamıştır. Ancak bu cümleden de 

anlaşılacağı gibi, daha önce yapılmış meşe 

ağaçlandırmaları gezilip incelendiğinde 

bölgede ekolojik şartlardaki değişme ve 

kötüleşme nedeni ile meşenin doğal 

ortamındaki gibi gelişemediği, hatta 20-25 

yıllık meşe fidanlarının çalılaşıp yerden 

kalkamadığı görülmüştür. 

 YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Bu çalışma Elazığ ve yöresinde 

bulunan sedir ve karaçamla yapılmış Elazığ-

Baskil, Elazığ-Gezin, Elazığ-Pincirik ve 

Malatya-Pütürge ağaçlandırma sahalarını 

kapsamaktadır. Elazığ çevresinde daha 

başka ağaçlandırma sahaları da bulunmakla 

birlikte, hasılat çalışmasına konu olabilmesi 

bakımından kapalılığı oluşmuş ve yaşları 

17-33 arasında değişen yukarıdaki sahalar 

ele alınmıştır.      Çalışmaya konu 

ağaçlandırma sahalarına ilişkin bazı 

ekolojik değerler şöyledir: 

Elazığ-Baskil: Granit anakaya 

üzerinde derin (80-90cm.) topraklar kumlu-

killi balçık ve killi balçık yapıdadır. Kil 

oranı derine doğru artmaktadır. Derin ve 

gevşek topraklar erozyona oldukça 

müsaittir. Zengin floraya sahiptir (AKGÜL 

ve YILMAZ 1987,S.11).  

Elazığ-Gezin ve Elazığ-Pincirik: 
Toprak kireçli kil şistinden oluşan toprak 

sığ (60 cm) karakterdedir. 



Toprağın üst kısımlarında kireç miktarı az, 

derine doğru ise giderek artmaktadır. Yine 

derine doğru taşlılık ta artmaktadır 

(AKGÜL ve YILMAZ 1987,S.11).  

      Malatya-Pütürge: Granit ana kaya 

üzerinde killi-kumlu balçık tektüründeki 

toprağın drenajı iyi, pH’sı 7.6 olup oldukça 

derin (mutlak derinlik 100 cm, fizyolojik 

derinlik 120 cm den fazla) ve gevşek 

yapıdadır. Dik yamaçlarda şiddetli oyuntu 

ve yüzey erozyonu hakimdir. Denizden 

yükseklik Şiro Çayı tabanında 840 m. den 

başlayıp 2250 m’ye kadar çıkmaktadır. 

Pütürge Havzası'nın yıllık ortalama yağışı 

900 mm. ye kadar çıkabilmektedir. Doğal 

bitki örtüsüne meşe türleri (Q. Cerris, Q 

petraea, Q. Infectoria) hakimdir. 

     Çalışma alanı olarak seçilen Baskil, 

Gezin, Pincirik ve Pütürge ağaçlandırma 

sahalarında 9 sürekli ve 24 geçici olmak 

üzere toplam 33 deneme alanı alınmıştır. 

Deneme alanlarının büyüklüğünün 

tespitinde deneme alanına yeteri sayıda 

ağaç girmesi temel alınmıştır. Çalışmaya 

esas alanlardaki yaş ve hektardaki ağaç 

sayıları dikkate alınarak deneme alanı 

büyüklüğü 10 m yarıçaplı daire alanı olarak 

tespit edilmiştir. Deneme alanı alınacak 

yerin tespitinde ise normal kapalı 

sayılabilmesi için kapalılığın 0,7 ve 

üzerinde olmasına, ayrıca yetişme ortamı 

verimliliği (bonitet) bakımından mümkün 

olduğuna farklılık göstermelerine dikkat 

edilmiştir.  

     Deneme alanlarında bütün ağaçların 

çapları, meşcere boy girişini çizmek için 

yeteri sayıda ağacın çap ve boyları 

ölçülmüştür. Daha sonra bilgisayarda 

(Excel programında) ölçülen bu çap – boy 

değerlerinden meşçere boy eğrisi ve bu eğ-

rinin fonksiyon katsayıları elde edilmiştir. 

Bu fonksiyon kullanılarak ta deneme 

alanındaki diğer ağaçların boyları 

kestirilmiştir. Ayrıca deneme alanında ince, 

orta ve kalın çap sınıfını temsil edebilecek 

üç ağaç seçilerek artım kalemi alınmış ve 

son 5 yıllık halka kalınlıkları, son 1 cm 

deki yıllık halka sayısı, kabuk kalınlığı ve 

meşcere yaşı ölçülmüştür. Tek ağaçlardaki 

çap, boy ve hacım büyüme seyrinin  

incelenmesi amacıyla 13’ü karaçam 14’ ü 

sedir olmak üzere toplam 27 ağaçta gövde 

analizi yapılmıştır. 

Tek ağaçların hacimlendirilmesinde 

ERKAN (1997) tarafından hazırlanmış olan 

çift girişli hacım tablolarında verilen denklem 

kullanılmıştır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Elde edilen bulgular 

değerlendirildiğinde, karaçam’ın özellikle 

Malatya-Pütürge de oldukça hızlı büyüdüğü 

ve 30 yaş dolayındaki sun’i meşcerelerinin 

karaçamın normal büyüme kanuniyetlerine 

uygun biçimde büyümeye devam etttiği 

anlaşılmıştır. Bölgede doğal karaçam 

meşcereleri için hazırlanmış bonitet tablosuna 

(KALIPSIZ 1963, S.16) göre 

değerlendirildiğinde I. bonitetin üzerinde 

bonitet ve yetişme ortamları tesbit edilmiştir. 

Bu tesbitler daha çok bölgedeki toprağın 

derin ve gevşek olduğu taban arazilerde 

yapılmıştır. 

Bölgedeki sedir ağaçlandırmalarının 

hektardaki hacım, yıllık cari ve ortalama 

hacım artımı 30 yaş itibariyle karaçama 

kıyasla düşük bulunmuştur. Bu değerlerin 

sedir doğal ormanları için hazırlanmış olan 

hâsılat tablosu (EVCİMEN 1963, S.118) 

değerleriyle karşılaştırılmasından orta çapın, 

ağaç sayısının az olması nedeniyle, tablo 

değerinden genelde daha yüksek, fakat hacım 

ve hacım artımı değerlerinin daha düşük 

olduğu görülmüştür. 

Gövde analizi sonuçlarında karaçam ve 

sedir ağaçlarında çap, boy ve hacım 

büyümelerinin fizyolojik özelliklerine uygun 

biçimde seyrettikleri ve büyümede herhangi 

bir duraklamanın sözkonusu olmadığı 

anlaşılmıştır. 
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