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	Aşağı Açılır Kutu1: [Orman Mühendisliği]
	yeri: KTÜ Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Ahmet Şener Amfisi
	Text1: Nihan YILDIRIM
	Text12: Sakallı Kızılağaç  (Alnus glutinosa subsp. barbata) Meşceresinin Doğal Yolla Gençleştirilmesi (Harşit Orman İşletme Şefliği Örneği) 
	Text20: Çalışma kapsamında, Harşit Orman İşletme Şefliğine ait aktüel meşcere tipi Kzd/a olan sakallı kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata) meşceresinin doğal gençleştirme yöntemlerinden biri olan büyük alan siper vaziyeti ile gençleştirilmesi ve gençlik bakımlarından diri örtü temizliğinin fidan gelişimi üzerine etkisinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. 2012 yılında arazi hazırlığı ile başlanılmış ve aynı yıl tohumlama kesimi ile kapalılık 0,1-0,2 seviyelerine indirilerek gençleştirmeye devam edilmiştir. 2016 Kasım-Aralık ayında ise boşaltma kesimi ile sahadan çıkılmıştır. İlk çimlenmeler 2013 yılı Nisan ayında alınmaya başlanmıştır. Çalışma sırasında gençlik bakım tedbirlerinden üç farklı şiddette diri örtü temizliği uygulanmış ve fidan sayısı ve boylanma açısından etkileri ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla çalışma alanında 10x10 m olmak üzere 9 adet deneme deseni oluşturulmuştur. Yapılan çalışma sonucunda; 2013-2015 yılları arasında yapılan ölçüm ve sayımlarla fidan boyları ve sayıları ortaya koyulmuştur. Bir yaşındaki boylarda yapılan ölçümlerde tüm işlemlere ait ortalama fidan boyu 5,92 cm, iki yaşında fidanlarda 39,23 cm ve üç yaş sonundaki fidanlarda ise 65,46 cm olarak ölçülmüştür. Varyans analizi sonucunda gençlik bakım müdahalesi uygulamaları bakımından bir yaşındaki ve üç yaşındaki fidan boyları arasında anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Elde edilen verilerle, SPSS istatistik programı ile Varyans analizi, Duncan ve Bonferroni testleri yapılarak işlemlere ait fidan boyuna ilişkin farklılıklar belirlenmiştir. 
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