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	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [Orman Mühendisliği]
	yeri: Orman Fakültesi Ahmet Şener Amfisi
	Text1: Aysen KALENDER
	Text12: GALYAN VADİSİ SUBALPİN ZONDA DOĞU LADİNİ (Picea orientalis L.) KÜME AĞAÇLANDIRMASININ 9.YIL SONUÇLARININ İRDELENMESİ 
	Text20: Bu çalışmada Doğu Ladini türünde 4 farklı mevkii ve üç farklı orman zonundan (orman sınırı, orman içi, subalpin zon) toplanan tohumlardan elde edilen fidanlarla kurulan küme ağaçlandırmasının 9. yıl sonuçları değerlendirilmiştir. Araştırma Alanı olarak Tranzon İline bağlı Galyan vadisi subalpin zondaki (2000 m)  doğu ladini (Picea orientalis L.) küme ağaçlandırması seçilmiştir. Çalışmada Doğu ladini küme ağaçlandırmasındaki fidanların morfolojik karakter ölçümleri yapılarak yetiştirme ortamı ve aile bazında farklılıklar araştırılmıştır. Fidanlara ait morfolojik karakterlerde fidan boyu, son yıllık sürgün boyu, kök boğazı çapı, son yıllık yan sürgün sayısı ve yaşama yüzdeleri belirlenmiştir. 9. yıl sonunda yapılan ölçüm sonuçlarına göre, 44,78 cm boy ve %6,47 yaşama yüzdesi ile en iyi gelişim gösteren aile 17 nolu ailedir (Atkoyağı Yaylası, orman sınırı). Araştırma alanında en iyi gelişim gösteren kök boğazı çapında ise, 17,96 mm ile 21 nolu aile belirlenmiştir (Aktaş Köyü, orman içi) belirlenmiştir. Yüksek alan ağaçlandırmalarının başarısının değerlendirilebilmesi için,  uygun orijinlerden tohum toplanarak yetiştirilen tüplü fidan kullanılmalıdır. Söz konusu fidanlar en iyi gelişme eğilimine sahip olabilecekleri küme ağaçlandırması çalışmaları ile arziye taşınmalıdır. Bununla birlikte Türkiye'de ilk kez denenen bu çalışmanın uzun süreli gözlemleri yapılarak küme ağaçlandırmalarının aplikasyon şekilleri değerlendirilmelidir.Anahtar Kelimeler: Doğu Ladini, Küme Ağaçlandırması, Fidan Morfolojik Özellikleri, Yaşama Yüzdesi. 
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