
                            

 

T.C. 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA 

ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 
 

   ARAŞTIRMA BÜLTENİ 
      

            AKDENİZ BÖLGESİ MUKAYESE POPULETUMLARI SONUÇLARI 

  

GİRİŞ 

 

Bazı ülkelerde yapılan kavak 

seleksiyon çalışmaları sonucunda yeni 

kavak klonları ortaya çıkmış ve bunların 

bazıları kavak plantasyonları tesislerinde 

eski klonların yerlerini almışlardır. Bu 

nedenle, son yıllarda çeşitli ülkelerden ithal 

edilen ve daha önce Doğu Akdeniz ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Oryantasyon 

Populetumları projesinde yer almış olan 

Populus euramericana ve Populus 

deltoides Bartr. klonlarının Doğu Akdeniz 

Bölgesinde en karlı kavak klonlarının 

seçimine olanak sağlaması için mukayese 

populetumlarının kurulması zorunlu 

olmuştur. Bu nedenle bu çalışma, Doğu 

Akdeniz Bölgesindeki değişik yetişme 

ortamlarında kavak yetiştiricilerinin 

yatırımlarını en karlı şekilde 

değerlendirebilmelerine olanak sağlayacak 

kavak tip ve klonlarının seçilmesini 

amaçlamıştır.                                     

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Bu çalışmada, daha önceki 

denemelerde kullanılmış ve başarılı olmuş 

klonlar ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgeleri Oryantasyon 

Populetumları Projesinin (Şanlıurfa deneme 

alanında yer alan bazı kavak klonları 

kullanılmıştır. Kullanılmasına karar verilen 

bütün klonlara ait çelikler Doğu Akdeniz 

Ormancılık Araştırma Enstitüsünce Kavak 

ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları 

Araştırma Enstitüsü’nden getirtilmiş ve 

çalışmalara başlanmıştır. I-214 standart 

klonu da denemelere kontrol amacıyla 

eklenmiştir. Fidanlar Ceyhan Orman 

Fidanlığında yetiştirilmiş ve kök 2, gövde 1 

yaşlı olarak deneme alanlarına intikal 

ettirilmişlerdir.  

Deneme alanları Adana-Ceyhan ve 

Kahramanmaraş-Afşin yörelerinde 

seçilmiştir. Denemeler rastlantı blokları 

deneme desenine göre düzenlenmişler ve üç 

yinelemeli olarak kurulmuşlardır.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Adana-Ceyhan’da daha önce 

kurulmuş bulunan populetumda yine I-214 

klonu en fazla çap gelişmesi yapmış, 

Adana’da ki deneme alanında ise, 709, I-

214 ve 45/51 klonları kurulacak mukayese 

populetumları için önerilen klonlar 

olmuşlardır. I-214 klonu, bu denemede 

boyda beşinci, çapta üçüncü sırada yer 

almışken, yaşama yüzdesinin insan baskısı 

sonucu düşük çıkması nedeniyle göğüs 



yüzeyi sıralamasında yedinci sırada yer 

almıştır. 77/51 klonu ise boy, çap ve göğüs 

yüzeyi yönünden yapılan 

değerlendirmelerde son sırada yer almıştır. 

Aynı klon Osmaniye populetumunda da 

boy, çap ve göğüs yüzeyi yönünden yapılan 

değerlendirmede son sıraya yerleşmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre; bu çalışmada 

kullanılan klonların seçiminde isabetli 

kararlar verildiği ve daha önce yapılan 

çalışmalardaki sonuçlarla bu proje sonuçları 

arasında paralellikler bulunduğu ortaya 

çıkmıştır.  

Kahramanmaraş-Afşin deneme 

alanında elde edilen verilerin 

değerlendirilmesi sonucunda boy, çap, 

yaşama yüzdesi ve göğüs yüzeyleri arasında 

istatistiksel anlamda farklılıklar 

bulunmuştur. Bu deneme alanında 7. yaş 

sonunda, 709 klonu boy ve çap 

sıralamasında birinci, göğüs yüzeyi 

sıralamasında altıncı sırada yer almıştır. 

Ceyhan deneme alanında ilk grupta yer alan 

I-214 standart klonu her iki deneme 

alanında boyda beşinci ve çapta üçüncü 

sırada yer alabilmiştir. Ancak bu deneme 

alanında göğüs yüzeyi sıralamasında ilk 

grupta yer almıştır.  

UAS-235 klonu Ceyhan’daki gibi iyi 

performansa sahip olamamıştır. Ancak 

Ceyhan deneme alanında boy, çap ve göğüs 

yüzeyi sıralamasında en alt sırada yer alan 

77/51 klonu bu deneme alanında iyi 

gelişme göstererek ilk sıralarda yer almıştır. 

Çap ve boyda en iyi gelişmeyi gösteren 709 

klonu Ceyhan deneme alanında da iyi 

performans göstermiştir. Daha önce 

Afşin’de aynı yerde kurulmuş olan 

denemede, 709 klonu, 23.5 cm çap ve 15.4 

m boy ile 19 klon arasından birinci 

gelmiştir. Aynı klon, 19.20 cm çap ve 15.26 

m boy ile bu denemede birinci sırada 

bulunmuştur. Yine daha önce kurulmuş 

olan Türkiye populetumları projesinin 

Afşin’deki deneme alanında 709 ve I-214 

klonu ilk iki sırayı almışlardır. 

Elde edilen bulgulardaki gelişme 

durumları göz önünde bulundurularak ve 

kavak plantasyonlarında genetik tabanın 

geniş tutulması ve Adana-Ceyhan deneme 

alanının ekolojik özelliklerine uygun 

sahalarda öncelikle pilot ağaçlandırmalarda 

uygulanmak üzere bu çalışmada kullanılan 

klonlardan 45/51, 72/58, 709, I-214 ve 

ECO-28 klonlarının kullanılması 

önerilebilir.    

Yine bulgularda özetlenen gelişme 

durumları göz önünde bulundurularak ve 

kavak plantasyonlarında genetik tabanın 

geniş tutulması ve Kahramanmaraş-Afşin 

deneme alanının temsil ettiği yetişme 

ortamlarında öncelikle pilot 

ağaçlandırmalarda uygulanmak üzere bu 

çalışmada kullanılan klonlardan 709, ECO-

28, 39-61, I-214 ve 77/51 klonlarının 

kullanılması önerilebilir. 
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