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ARAŞTIRMA BÜLTENİ 
 

 

ELAZIĞ YÖRESİNDE İRAN PALAMUT MEŞESİ (Quercus brantii Lindl.) VE 

SAÇLI MEŞE (Quercus cerris  L.)’DE BAZI FİDANLIK VE AĞAÇLANDIRMA 

TEKNİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

GİRİŞ 

Ülkemizde, son zamanlarda yapılan 

ağaçlandırmalarla birlikte orman alanı, 

ülke toplam alanının yaklaşık % 26’ sına 

karşılık gelmektedir. Bunun % 51’i verimli 

ve geri kalan % 49’u ise verimsizdir. Bu 

verimsiz ve bozuk orman sahalarının, 

ekolojik istekleri, iğne yapraklı türlerden 

çok, yapraklı türlerin yetiştirilmesine 

uygun olduğundan bu tür sahaların yeniden 

verimli hale getirilmesinde yapraklı türler 

önem arz etmektedir.  

Ülkemizde yapılan ağaçlandırma ve 

suni gençleştirmelerin büyük çoğunluğu, 

fidan dikimine dayanmaktadır. Bunların 

yanında meşe türleri ile tohum ekimi de 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Uygun tür 

ve orijin seçimi, irsel nitelikleri yüksek 

tohum temini, bu tohumlardan fizyolojik ve 

morfolojik özellikleri bakımından kaliteli 

fidanların yetiştirilmesi, ağaçlandırmalar 

için göz önünde bulundurulması gereken 

en önemli hususlardır. Uygulamada 

özellikle meşe türlerinde, fidanlıkta fidan 

yetiştirilmesi ve bu fidanların arazideki 

dikim performansları ile ilgili sıkıntılar 

yaşanmaktadır. Meşe türleriyle yapılan 

ağaçlandırmalarda, ekim tekniğinin 

uygulanmasıyla bazı olumlu neticeler elde 

edilmiştir. Ancak, bu ekimlerde gereğinden 

fazla tohum kullanılması söz konusu 

olmaktadır. Ekilen tohumların çoğunluğu 

domuz tarafından yenmekte, tohum ve 

işgücü ile ekonomik kayıplar 

yaşanmaktadır.  

Bu araştırmanın  amacı,  Doğu  ve   

 

Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde doğal 

olarak yetişen meşe türlerinden İran Palamut 

Meşesi (Quercus brantii Lindl.) ve Saçlı 

Meşe (Q. cerris L.)’e ait fidanlıkta kaliteli 

fidan yetiştirmeye yönelik bazı fidanlık 

tekniklerinin uygulanmasıyla yetiştirilen 

fidanların, arazide eş zamanlı olarak ekim 

yoluyla yetiştirilen fidanlarla yaşama yüzdesi 

ve gelişimi yönünden karşılaştırılmasıdır. 

Ayrıca, fidanlıkta farklı zamanlarda ekilen 

farklı büyüklükteki tohumlardan üretilen 

fidanlara büyüme sezonu içerisinde 

uygulanan bazı yetiştirme tekniklerinin 

(yastıkta gölgeleme ve kök kesimi), fidan 

boyu ve çap gelişimi üzerine olan etkilerinin 

ortaya konması düşünülmüştür. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Bu çalışmada fidanlık olarak Elazığ 

Orman Fidanlığı seçilmiştir. Fidanlık, ilin 

merkezinde yer almakta ve denizden 1060 m 

yükseklikte olup arazideki deneme sahasıyla 

hemen hemen aynı iklim verilerine sahiptir. 

Ortalama yıllık yağış miktarı, 423 mm. 

civarındadır. Toprağı, genellikle ağır 

tekstürlü, hafif alkalen, çok kireçli, organik 

madde bakımından zayıf olup drenaj problemi 

yoktur. Arazi denemeleri ise Elazığ ili, 

Mollaali Köyü mevkiinde bulunmaktadır. 

Ana kayası diyabaz olan araştırma sahası 

güneydoğu bakıda, denizden yüksekliği 1100 

m., % 35 eğime sahip orta yamaçta tesis 

edilmiştir. Bu sahanın toprağı ağır tekstürlü, 

çok hafif alkali, az kireçli ve organik madde 

bakımından fakirdir. 



Çalışmada kullanılan Malatya - Pütürge 

orijinli tohumların 1000 tane ağırlığı, 

ortalama çapı, boyu tespit edilmiştir. 

Tohumlar büyük ve küçük olarak iki sınıfa 

ayrılmıştır. Fidanlıkta tohum ekiminde 

yastıklara çizgi ekimi yapılmış, işlemlere 

göre bir kısım tohumlar ile tüplere ekim 

yapılmıştır. Deneme deseni, 3 yineleme x 

2 ekim zamanı (sonbahar ve ilkbahar 

ekimi) x 2 kök kesimi (uygulanmış - 

uygulanmamış) x 2 gölgeleme (yapılmış -

yapılmamış) x 2 tür (Saçlı ve İran Palamut 

Meşesi) x 2 tohum büyüklüğü (büyük - 

küçük tohumlar) olmak üzere 

değerlendirmiştir. 

Çalışmanın yapıldığı sahada toprak 

işlemesi sonbaharda yapılmıştır. Fidanlıkta 

sonbahar ve ilkbaharda türlere ait büyük 

ve küçük tohumların ekimiyle üretilen 

fidanlara gölgeleme ve kök kesimi 

işlemleri uygulanmıştır. Bu işlemlere göre 

yetiştirilen 1+0 çıplak köklü fidanlar, 

sonbaharda araziye dikilmiştir. Arazide 

ise, eş zamanlı olarak yine büyük ve küçük 

tohumlar hem sonbahar hem de ilkbaharda 

ekilmiştir. Arazide üçüncü büyüme 

dönemi sonunda dikimle; dördüncü 

büyüme dönemi sonunda ise ekimle 

yetiştirilen fidanlarda istatistiksel 

değerlendirmeler yapılmıştır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmanın sonuçları, öncelikle Elazığ 

ili ve çevresinde İran Palamut Meşesi ve 

Saçlı Meşe türleri ile yapılacak 

ağaçlandırmalar ve benzer iklim 

koşullarına sahip alanlar için 

önerilmektedir. Elde edilen bulgulara göre; 

İran Palamut Meşesi tohumları, ortalama 

tohum boyu, çapı, ağırlığı ve çimlenme 

yüzdesi (arazi ve laboratuvar koşullarında) 

açısından, Saçlı Meşeye göre, daha yüksek 

değerlere sahip olmuştur. Her iki tür için 

de büyük tohumlar, küçük tohumlara göre 

daha erken ve fazla çimlenme göstermiştir. 

Fidanlık ve arazide, her iki türde de en 

yüksek fidecik oluşum yüzdesi, 

sonbaharda ekilen büyük tohumlardan elde 

edilmiştir.  

Fidanlıkta, ekim zamanı, tohum 

büyüklüğü, kök kesimi ve gölgeleme, 

fidan gelişiminde etkili çıkmıştır. 

Fidanlıkta fidan gelişimine ilişkin olarak; 

her iki tür için; en iyi boy ve kök boğazı  

çapı gelişimi, sonbaharda ekilen büyük 

tohumlardan yetiştirilen, ancak kök kesimi ve 

gölgeleme yapılmayan fidanlarda görülmüştür.  

Arazide ekimle yetiştirilen her iki türde,    

4. yıl sonunda ekim zamanı ve tohum 

büyüklüğü fidan yaşama yüzdesi üzerinde 

etkili olmamış, ancak fidan gelişimi üzerinde 

etkili olmuştur. Her iki türde de en yüksek 

fidan yaşama yüzdesi ile en boylu ve kalın 

çaplı fidanlar, sonbaharda ekilen büyük 

tohumlardan elde edilmiştir. İran Palamut 

Meşesi fidanları, Saçlı Meşe fidanlarına göre 

hem fidanlıkta hem de arazide daha iyi gelişme 

göstermiştir. 

Fidanlıkta yetiştirilen türlerin arazideki 

yaşama yüzdesi, 3. yılın sonunda, ekim 

zamanı, kök kesimi, gölgeleme ve tohum 

büyüklüğüne göre önemli bir farklılık 

oluşturmamıştır. Ancak, ekim zamanı, kök 

kesimi ve tohum büyüklüğü işlemleri, fidan 

gelişimi üzerinde etkili olmuştur. 

Gölgelemenin fidan gelişimi üzerindeki etkisi 

genel olarak sonradan ortadan kalkmıştır. 

Arazide, her iki türde de en yüksek fidan 

yaşama yüzdesi, genel olarak sonbaharda 

büyük tohumlardan yetiştirilen, kök kesimine 

tabi tutulan ancak gölgeleme uygulanmayan 

fidanlarda görülmüştür. İran Palamut 

Meşesinde 3. ve Saçlı Meşede 1. büyüme 

sezonu sonunda fidanlıkta sonbaharda ekilen 

büyük tohumlardan yetiştirilen, ancak kök 

kesimi ve gölgeleme yapılmayan fidanlar, 

arazide en iyi boy ve çap gelişimi göstermiştir. 

Arazide ekim ve dikim yoluyla yetiştirilen 

fidanların başarı durumları, işlemlere 

bakılmaksızın genel ortalamalar açısından 

değerlendirildiğinde; ekim yoluyla 

ağaçlandırma, dikim yoluyla ağaçlandırmaya 

göre daha fazla fidan yaşama yüzdesi ve 

gelişimine sahip olmuştur. Sonuç olarak, 

Elazığ yöresinde İran Palamut Meşesi ve Saçlı 

Meşe türleriyle yapılacak ağaçlandırmalarda, 

ekim yönteminin kullanılmasında yarar vardır. 
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