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	Text16: 2019
	Text14: 27
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	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [Orman Mühendisliği]
	yeri: Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Ahmet Şener Anfisi
	Text1: Tunahan GÜNAYDIN
	Text12: Bayburt Vilayet Ormanında Gerçekleştirilen Ağaçlandırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi
	Text20: Çalışmada Çoruh Nehri havzasında 1991 yılında yapılan “Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Projesi” kapsamında dikilen sarıçam (Pinus sylvestris L.) ağaçlandırma sahasında farklı yaş, yükselti ve bakıya bağlı olarak sarıçam bireylerinin gelişim farklılıklarının ortaya koyulması amaçlanmıştır. Araştırma alanında iki farklı yükselti (1600 ve 1750 metre), iki farklı yaş (10 ve 15 yaş) ve iki farklı bakıya (güneşli ve gölgeli bakı) göre fidanların gelişim düzeyindeki farklılıklar tespit etmek amacıyla 24 adet (2 yükselti × 2 yaş × 2 bakı × 3 adet örnek alan) örnek alan seçilmiştir. Çalışma alanındaki 10 yaşındaki bireylerde, boy, kök boğazı çapı, kuzey-güney-doğu-batı yönlerindeki en uzun dalların uzunlukları ve terminal sürgün boyları ölçülmüştür. 15 yaşındaki bireylerde, boy, kök boğaz çapı, d 1.30 çapı,  kuzey-güney-doğu-batı yönlerindeki en uzun dalların uzunlukları ölçülmüştür. Çalışma sonucunda varyans analizi kullanılarak farklı yükselti ve bakıya bağlı olarak ölçülen tüm morfolojik özellikler arasında %99 güven düzeyinde anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. 10 yaşındaki bireylerde ortalama boy 160,81 cm, kök boğaz çapı 5,22 cm, terminal sürgün boyu 32,36 cm ve en uzun dal uzunluğu 60,01 cm olarak belirlenmiştir. 15 yaşındaki bireylerde ortalama boy 436,31 cm, kök boğaz çapı 11,69 cm, d1,30 çapı 8,32 cm ve en uzun dal uzunluğu 110,98 cm olarak tespit edilmiştir. Yapılan ölçümler sonucunda genel olarak düşük yükselti kademesinde ve gölgeli bakılarda yer alan bireylerin daha yüksek değer aldığı belirlenmiştir.          
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