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ÖZ 
Bu ça lı şma ile, Atl as Sed iri , Lübnan Sediri ve Kıbrı s Sed iri ' ne ait bazı 

orijinierin Batı Akdeniz Bölgesi'ne adaptasyonlarının belirlenmesi 
hedefl enmi ştir. 1996 Mart ay ı içinde Elmalı ve Isparta yörelerinde kurulan 
elenemelerin ll . y ıl sonuç l a rına göre; her iki deneme a lanında cia, gerek 
yaşama oranı , gerekse büyüme bakımından en başarılı orij inler Toros Sed iri 
orijinieri o lmu ştur. Atlas sed iri Fransa orijinieri bunları tak ip etmi şt ir . Her 
iki deneme a l a nınd a yaşama o ranı bakımından yüksek performans sergileyen 
Kıbrı s sediri orijinl eri , büyüme bak ımından geri kalmışlarclır. Atlas sed iri 
Fas orijinieri ise, dikkat çeken bi r- iki orij in haricinde, genel olarak her iki 
eleneme a l a nında da dü şük pir uyum yeten eği serg il e mişlerclir. 

Anahtar Sözcükler :Toros sed iri , Atlas Secliri , Kıbrı s Sed iri , Adaptasyon 
Denemesi, Orij in 

ABSTRACT 

In this resea rc lı , it was aimed to eletermine the adaptations of Cec!rus 
spp. provenances to South -western Anatolia region. According to 1 1 th 
years' results of the experiments establi shed in Isparta anel Elma lı , C.libani 
provenances from Turkey were deternı inecl as the best aciapteel provenances 
according to surviva l percent and growth . France provenances of Cec!rus 
at!an.tica followed them. C.brevifolia provenances whi ch ex hibited 
sati sfactory survi va l perfo rnıa n ces, unfortunately renıa ined be lıincl as regard 
to growth characteri st ics. Morocco provenances of C.atlantica generall y 
showeel a bad surviva l anel espec ially growth perfo rımınce both in Elnıa lı 

anel Burdur except a few remarkable provenances. 

Key Words: Lebanon ceclar, Atlantic Cedar, Cypri an cedar, Aelaptation 
Trial, Provenance 
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ı. GİRİŞ 

Sedirin gen kaynaklarının korunmasına yönelik ilk ulu s l a raras ı 

g iri ş im , 197 1 y ılınd a FAO' nun gen kaynakları uzmanl a rının toplandığı bir 
panelele o lu şmuştur (FAO 197 1, Iş ık ve Yıldırım, 1990). Bu toplantıda , 

doğal olarak en büyük yay ılı ş ını Türkiye'de yapan Toros Sediri (Cedrus 
libani A. Rich.) Gen Kaynağı Koruma Programı'na alınmas ı gereken en 
önemli türlerelen bir tanes i olarak li steye alınmı ş tır. 1977 y ılında Avustralya
Canberra'cla yapılan toplantıda ise, seclir türünün doğal yayılış alanlarında 
öncelikle korunması gerekeiı türler aras ınd a olmas ın a elikkat çekilmi ş ve bu 
görev Türkiye'ye verilmi ştir (FAO 1977) . Sedir ormanl arının güncel durumu 
ve ge l eceğ i Akdeniz ülkeleri ve Avrupa Birliği ülkelerini bugün de 
end i şe l endirmekte, sedir ormanl arının koruma a ltına alınmas ı , ı s l a hı , yay ılı ş 

a l a nl arının geni ş l etilmes i ça lı ş ına l arı AB tarafından cles tek l enınekted ir. 

1990' lı y ıll arın başında, Avrupa Ormancılık Komisyonu 
bünyesi ndeki Silva Mediterranea alt komisyonu, sedir türlerinin doğal 

yay ılı ş gösterdi ği ülkeleri koordine ederek sedir gen kaynaklarının 

korunmasına da (ex situ koruma) hi zmet edecek bir ça lı ş ına öneri si yapm ı ş 
ve eliğer ülkel erelen tohum sağ l ama i ş ine yardımc ı olarak, elenemelerin bu 
ülkelerde kurulmasını teşvik etmi ştir. Ülkemizden seç ilen orijinlerin , 
Türkiye sedir ormanl arını yeterince temsil etmed i ğini belirtmek gerekir. 
Ancak bu ça lı şmaya ili şk in denemelerin Fas, Fransa ve Türki ye'de ayn ı 

orijinlerle kurulmuş o lduğu ve ülkemi zi tems il eden orijinierin Fransa' daki 
INRA enstitüsü tarafından belirlenerek Silva Mediterranea'ya önerildi ğ i de 
vurgul anma lıclır. Orijinierin ' belirlenmesi, tohum temını, fidanların 

yet i şt i ri 1 me si ve denemelerin kurulması aşama l arından sonra, 1997 yılınd a 
projeli bir çalı şınaya dönüşen ve müdürlük ça lı şma programı içerisinele yer 
alan bu projenin amac ı ; Batı Akdeniz Bölgesine uyum sağlayab il ecek seclir 
türleri ile bunl arın uygun orijinieri n sap tanmas ıdır. 

Bir türlin doğal olarak yeti şt i ğ i veya başarı il e yeti ş tirildi ği bir yöre 
ile o türün ilk kez yet i ştirilmes inin istendiği herhangi bir yörenin yeti şme 

ortam ı benzerliklerinin karşılaştırılmalara dayanılarak saptanmas ı çok 
güçtür. Bu konuda yetişme ortam ı faktörlerinin tek tek etk il eri yanında 
bunların birbirine olan karş ılıklı etkileri ele söz konusudur. Bu yüzden 
özelli kle yabancı tür seçimindeki yüksek risk nedeniyle, tesis yeteneği nin 

çok daha hassas ve güvenli bir şek i Icle saptanması gerekir. Çünkü yaban cı 

türler yerli türler gibi doğal seleksiyon sonucu yüzy ıll a r boyunca adaptasyon 
yeteneğ i kazanmış türler değilelirler (Ürgenç, 1986, s. l25- 126). Bu 



nedenl erle bu kapsamdaki denemelerin , genel bir prensip olarak, il g ili türün 
idare süresinin ya rı s ını geçecek bir süre izlenmes i gerekir. 

Toros Sediri Toros dağ l arının simges iclir, bu türe ait mevcut 
ormanların korunması, cl o,ğa l ve yapay yoll ardan genç leştirilınes i , bozuk 
ormanların verinıli hale getirilmes i, yayılış alanları dışında 

ağaç l a ndırnıa l arl a yeni ormanların kurulmas ı ça lı şma l arı Akdeni z 
Ormancılığının temel görevi olmalıdır. 

2.LİTERA TÜR 

Ülkemizele halk a ras ınd a "katran" adı ile de a nılan Sedir cinsinin 
gü nümüzde, Kuzey Afrika (C. Atianti ca Manetti), Güney Anadolu ve 
Lübnan (C. Libani A. Richarcl), Kıbrıs (C. Brevifolia Hen.) ile Himalaya' lar 
ve Nepal' cle (C. Deodora G. Don) birbirine az çok benzerlik gös teren 4 türü 
ve park ve bahçelerde süs bitkisi olarak aranan ve yeti şt irilen pek çok doğa l 

veya kültür formları ile varyeteleri vardır. Adını "Kozalaklı Ağaç" anl amına 

ge len "Keclros" sözcüğünden almı ştır (Yaltırık , 1993 s. ll 0). 

Toros Sediri (C. Libani A. Richarcl) ormanl a rı Suriye ve Lübnan'da 
5000 y ıld a n beri süregelen tahribatl ar sonucu bazı ki.içük ka lıntıl ar dı ş ında 

tükenmi ştir. Lübnan'da sadece 344 hasedir ormanı kalmıştır (FADY 1990). 
Toros Sedirinin günümüzeleki en geni ş yayılışı ve görkemli ormanl arı 

ülkemi zele Toros Dağlarında bulunmaktadır (Boyclak ve Çalıkoğlu, 2008). 
Ülkemizin genel ormanlık a lanı 2 l .188.747 ha büyüklüğüncleclir. Bu alan 
ülke genel a l a nın %27.2's ine karşılık gelmekted ir. Orman Genel Müdürlüğü' 
nün İ ş l etme Sınıfı As li Ağaç Türleri dağılını verilerine göre Toros Sediri 
199 167.3 lı a Normal koru ve 2 1802 1.2 ha Bozuk koru olmak üzere toplam 
4 17 188.5 ha alanda yay ılı ş göstermektedir (OGM, 2006). 

Toros sed irinin ülkemizde batı s ınırı Köyceğ i z c ivarınd a başlar 

doğuya doğru Toroslar üzerinde uzanır ve Göksu, Maraş dolayiarıncia bir 
kavi çizerek Anıanos l ar üzerinden güneye yönelir. Bugün Kuzey 
Anadolu ' da Kelkit-Yeşilırınak vaclisincle, Erbaa yakınlarındaki Çatalan köyü 
dolaylarında ve Niksar 'da adacıklar halinde bulunur. Batı Anadolu'da 
Afyon'un Çay kazasının Deres inek köyü yakınında izo le bir Seclir 
nıeşceres ine de ras tl anır. Bugün Toroslarda sedir, 1200-2000m yükseltiler 
arasındaki alanlarda, saf veya Toros göknan (Ab ies cilicica), karaçanı (Pinus 
nigra), çeş itli a rclı ç (J. excel sa, J. foetidissima) anclı z (A rceuthos drupacea), 
di şbudak (Fraxinus ornus subsp. cilicica) hatta Meşe (Que rcus trojana, Q. 
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Cerris, Q. İnfectoria subsp.bossieri) türleri ile karı ş ık meşcere l e r halinele 
bulunmaktadır (Yaltırık 1993, s. 1 17). Toros sedirinin değ i ş ik kaynakl arda 
( Kantarc ı 1982, Yaltıı· ık 1993, Işık 1 999) bilinen varyereleri ve özellikleri 
aşağıda verilmiştir : 

Ceclrus libani var. glauca Beissner (Carr.) mavimsi ve griııısi yeşil ibre ler, 
Ceclrus libani var. viridis Carr. Parlak yeş il ibreler, 
Ceclrus liban.i var stricta Carr. Grimsİ yeşil ibreler, dar aç ıl ı yoğun dalianma 
ve dar tepe çatı s ı , 

Cedrus libani var. aurea Den Ouclen ibreler altın saı· ı s ı , altın sarıms ı 

yeşil imsi, 
Cedrits libani var. nan.a Loucl bodur ağaçlar, s ık ve bas ık dall ar, 
Cedrus ·Libani var pendula Sargenti sarkık dalianına uzun ibreler, 
Ceclrus libani var. stenocoma Davis dar ve piramit taç yapı s ı ana gövcle ile 
elik açİ yapan uçta sarkık dallar, 
Ceclrus liban.i var. den.udata Carr. İbre l er kısa ve koyu yeş il gövcle düzgün , 
seyrek tepe çat ı s ı , dall arın gövdede düzgün olmayan yerl eş imi , şek linde 

morfolojik olarak sergil enen özelliklerle s ınıflandırma yap ılmı ş tır. Coğrafik , 

iklimse l ve toprak özelliklerinin çok kısa mesafeler içeri sinde bile büyük 
değişiklikler gösterdi ğ i Akdeniz Bölges inde bu sedir türünün birçok farklı 

formu evrimleşmiştir (Işık 1999, s. 1 84). 

Toros sediri yayılı ş sahas ının iklimi yazları s ıcak ve kı ş ları oldukça 
sert geçen Akdeniz Dağ iklimidir. Sedir yayılış sahas ının anataşı genel 
olarak kalkerdir. Toprak türü ele genel olarak balçıklıclır. Seclir odunu hafif, 
yumuşak ve gevrektir, kendine özgü rengi ve h oş, özel bir koklısu vardır , çok 
kolay işl enebilir. Sedirden elde edilen Sarı katran orman köylüsünün önemle 
kullandığı halk il ac ıdır , h ayvanların yara, berelerine, ç ıkık ve kırıkiara 

sürülerek kullanılmaktadır. Geçmiş yıllarda ahşap gemilerin ve gemi 
l ev azıınat ının ziftlemes incle kullanıldığı ; eski Mısır ' da secl ir katranının sedir 
odunu ile birlikte nıumyacılık i ş l erinde kullanıldığı bilinmektedir (Evc imen, 
1961, s.4 1). 

Gençlikte dar ve ınuntazaın piraınidal tepe yaş l andıkça yayvanl aş ır 

ve basıklaşır, yan dallar gövdeye düzensiz dizilir. Genç ağaç l arda kabuk ince 
pürüzsüz ve grims İ renkli olup, yaşlı ağaçlarda kalın , derin çat i ak lı ve ufak 
levhalar halinde pulludur. Erkek çiçekler silinclirik yapıda 3-5 cm boyunda, 
dik duran kozalakçık şeklindedirler ve kısa sürgünler üzerinde yer a lırl a r ve 
Temmu z ay larında gözükürler, Eylül-Ekim aylarında tamamen olgunlaşırlar. 
Tozlaşma Ekim ayında , döllenme ilkbaharda olur. Di şi çiçek kurulu, 26 ayda 
olgunlaşarak dik duran fıç ı biçiminde kısa ve kalın saplı bir kozalağa 
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dönüşür. Toros sed iri genel olarak ı ş ık ağac ı karakteri sergilese de, gençlikte 
veya bazı ıyı yetişme ortamlarında yan-ı ş ık ağacı karakteri de 
sergileyebilmektedir . Şiddetli donlara karşı duyarlıdır. Gençlikte ve orta 
yaş l a rda derine giden kazık kök yapan Sedirierin yaş l and ı kça kökleri yürek 
kök sistemine dönüşür. (Yaltıı· ık 1993, s. ll4). Lübnan sediri memleketimj z 
şartl arında 40 ın. boy, 2 m. göğüs çapına ulaşabilmekte ve 1000 yaşına kadar 
da yaşayabi lmekted ir (Evcİmen 1961 , s.64) . 

Çok kıymetli eterik yağlı ve güzel kokulu .odunu çok eski çağlard an 
beri kullanılmaktadır. Normal olarak reçine kanalları yoktur. Diri odun 
sarımtırak , öz odun ise daha koyu renklidir ve çok dayanıklıdır. Odunu eski 
Mı s ır, Fenike, Asur ve Roma' lıl ar döneminde Mabet, Saray ve gemi 
inşaatlarında, Kral mezarları ile lahit yapımında, yakın geçmi şte ise travers 
olarak demiryolu in şaatında özellikle de I. Dünya savaşında buharlı trenlerin 
ocak l a rınd a yakacak odun olarak kullanılmıştır. Böylece Toros ' lardaki ve 
Lübnan 'daki Sedir ormanl arı geni ş çapta tahrip edilmi şt ir (Yaltırık , 1993 
s.ll 4) . 

At las sediri (Ceclrus atimırica (Endi. ) Carr.) ; Kuzey Afri ka'da 
Cezay ir ve Fas' ın Atlas Dağl arında daha çok IOOOın. nin üstündeki yerlerde 
orman kurar, genç ve orta yaş l arda piramidal göri.inümlüdür, 30-40 m. boy 
yapab ilir. Dik tepe sürgünü , yatay uzanınayan yan dalları , gevşek tepe 
yap ı s ı, tüylü genç sürgünleri , kısa sürgünler üzerinde çevre! olarak dizilen 
i ğne yaprakların 19-28 adet olması ve küçük kozalaklaı· ı ile Toros sedirinden 
ayrılır. Fransa' da fak ir topraklar üzerinde yetiştirilmi ş, orman ağac ı olarak 
yerli tür Karaçaın 'dan daha yüksek h ası lat elde edilmi ştir. Atlas sedirinin 
parkçılıkta değerlendiril en kültivarları şunlardır ; cv. aurea yaprak l a rı daha 
k ı sa ve a ltın sa rı s ı renklidir; cv . fastigia ta sürgünleri kısa ve yukarıya doğru 
yönelmi şt ir , sütun görünümündedir; cv. atlantica glauca' nın yap rak l a rı 

gümüşü mavidir ve MaviSedir olarak bilinir; cv. glauca pen.dula son derece 
küçük bir ağaçt ır , dallar aşağ ı doğru sarkıktır (Yaltırık 1993, s. l ı 7). Atlas 
sediri için hava kirliliğine nemin daha düşük o lduğu iklim koşullarına 

direncinin daha fazla olduğu bildirilmektedir (Dirr, 1990). Farklı ve fakir 
toprak türleri üzerinde yayılış göstermekte ve özellikle Afrika-Fas 
orijini erinin kuraklığa v~ dona dayanıklı olduğu ifade edilmektedir 
(Puj os, ı 966, Fusaro, 2007). 

Kıbrı s sediri (Ceclrus brevifolia (Hooker fil.) Henry.)' nin vatanı 

Kıbrı s adas ıdır. Burada B af ormanlarında Trodos veya Karlı dağ' da 900-
ı 400m yükseltiler arasında ufak bir meşcere halinde kalmıştır. Toros sediri 
ve Atlas sediri'nden i ğne yaprakl arının kısa (5 -1 2 ının .) ve kozalaklarının 
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küçük o lmas ı ile ay rılır (Yaltırık , 1993 s. I 17). Yavaş büyüyen ve 8-24m 
boy lanabilen, ileri yaş l arda şemsiyeıns i yap ı s ı , kı sa yaprak l a rı ve habitusu ile 
Toros sediri'ne benzetilen bu türlin kent peyzajında yeri oldukça s ınırlı 

kalmı şt ır (Pijut 2000). 

Himalaya sediri (Ceclrus deodora (Roxburg) G. Don); sedir 
takso nl arı içeri sinde ı gne yaprak l a rının uwnluğu (2,5 -5 cm) ve 
koza l ak l arının büyüklüğü(? - I O x 5-6 cm) ile ay ırt edilir. Genç bireylerin 
sürgünü aşağ ı ya sarkıktır. Vatanında 40ın . ye kadar boy lanan ve 3m çap 
yapabi len görkemli bir smnan ağac ıdır. Coğrafi yay ılı ş ı Kuzey batı 

Himalaya ve Afgan istan ' dır. Himalayalarda 1300-2300m yükseltder 
aras ında saf veya Picea smirhiana ve Pinus grijfirhii ile karış ı k meşcere l er 

kurar ( Yaltırık I 993, s. I I 8). 

Sedir orijin denemeleri ve bu cinsin adaptasyon ve genetik çeş itlilik 

özel 1 i k leri ile il gili olarak ülkemi zde ve di ğer ül ke lerde yap ı lan ça lı şma l a r şu 

şek ilde özetlenebilir; 

Toros sediri türünde yapılan ilk kapsamlı orij in denemeleri İ ç 
Anado lu Ormane ti ı k Araştırma Enst itüsü tarafından I 984 y ıl ınd a 

baş l atılnıı ş tır. 35 fark lı orijinden topl anmı ş olan tohumlar a ltı değ i ş ik 

fida nlı kta tüplü fidan olarak yetiştirilmi ş l erdir. Sedir (Cedrus libani A. 
Ri ch.) Orijin Denemeleri araştırma projes i deneme alanl a rı 1989 y ılınd a tes is 
edilmi ştir . Türkiye çapında 14 fark lı bölgede deneme a l a nl a rı kurulmuştur. 

Fida nl a rın 5. yaşındak i boy geli şimlerine ait ilk değerlendirme l er , en iyi 
ge li ş imin Manisa-Turgutlu, Mersin-Aslanköy ve Feke- Mansurlu deneme 
a l an l arı nda gerçekl eşti ğini göstermiş , tüm deneme a l a nl arı dikkate 
a lındı ğında 12, 17, 23, 3 1 ve 32 numaralı orijinler diğer orijini ere göre daha 
iyi ge li ş im göstermi ştir (Dağdaş ve Ark ., 1996). Orijin denemeleri uzun 
süreli a raşt ı rma ça lı şına l arı olup, söz konusu denemelerin devamı ve ileri 
yıllardaki ara sonuç l arının a lınıp değerl endirilmes i de önem taş ımaktadır . 

Toros sedirinin idare süres inin ya rı s ı veya ona yakm bir zamanda yapıl acak 
son değe rl endirme l er sonucunda, en iyi birkaç orijinle ikinci etap 
denemelere geç ilmeli , ancak birinci etap denemelerin de korunmasına devam 
ed ilmelidir. Çü nkü orijin denemelerinin bir önemli amaemın da, uzun 
süreçteki iklim değişikliklerinin etkilerinin ve buna bağlı uyum yeteneği 

değ i ş imlerinin izlenmes i o lduğu unutulmamalıdır. 

Gülbaba ve ark . (2002) tarafından yap ıl an bir ça lı şmada, Bolkar 
dağ l a rı doğa l sedir (Cedrus libani A. Rich.) populasyonl arının genetik 
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yapıl arını ortaya koyarak, gen koruma ça lı şma l arında ve gen koruma 
yönet im a l anl arının (GEKYA) belirlenmesinde öneriler geli ştirmek 

amaç l anm ı ş tır . Bolkar dağl arından belirlenen yedi populasyona ait 2 1 O 
aileden fidan yeti ş tiril e rek iki y ıl boyunca gözlemler yapılmı ştır . A raştırma 

sonuç l arın a göre, incelenen fidan karakterleri bakımından geneti k 
varyasyonun büyük oranda popul asyonl ar aras ında değil populasyonlar içi 
aileler aras ında olduğu ortaya ç ı kmı ştır. Elde edilen bulgul arın 

değerl endirilmes i sonucu Buladan., Cocakdere ve Asmacık popul asyonl arının 

GEKY A olarak ayrı lmas ı ö nerilmi ştir (Gülbaba ve Ark.,2002). 

Karadeniz Tekni k üni vers itesi Orınan Fakültesi Fidanlığ ı ' nda 

yapıl a n bir ça lı şmada, Türkiye'deki 22 Toros Sediri tohum meşceresinden 

sağ l an an tohuml a rın ekilmes iyle elde edilen 3-0 yaş lı fidanl ar üzerinde 
orij iniere göre morfo lojik farklılı k lar araştırılmı ş tır. Orijinler, boy, çap, yan 
dal say ı s ı ve yan dal boyu bakımından varyans anali zi ile karş ıl aştırılmı ş ve 
ara l arında anl amlı fark lılı k l a r olduğu belirl enmi ştir (Demirci ve Bilir, 2001 ). 

Kurt ve ark. (2007) tarafınd an; Toros sediri ' nin dört fark lı 

popul asyonunda izoenzim analizleri yo luyla genet ik varyasyon 
araştırılmı ş tır. Bu bağ l amda 12 enzim sisteminde toplam ı 6 lokus ve 37 all el 
ince l enmi şt ir. Bul gul ara göre, populasyonl arda polimorfi k l oku s l arın oranı 

% 43.8 ile % 62.5 arasında deği şmekted ir. Her bir populasyo ncia her bir 
lokus için ortalama alle l say ı s ı 2.0 olarak bulunmuştu r. Ça lı ş ıl an sedir 
popul asyonl a rınd a genetik ceş litlili ğin büyük oranda (% 98.07) 
populasyonl ar icinele o lduğu belirlenmiştir. Popul asyonl arın ortalama 
beklenen-heterozigotluk oranı (Hb) O. ı 68 olarak bulunmuştur. Gen ak ı ş ın ı n 

düzey i (Nın) her bir kuşakta 12.7 olarak hesapl anmı ş ve Nei' nin geneti k 
mesafe katsay ı s ının , bütün populasyon çiftleri dikkate a lın d ı ğında, 0.003 ile 
0.008 aras ında değ i şen değerl er gös terdi ğ i saptanmı ştır. Nei' nin geneti k 
mesafesinin ortalama değeri olan O.OOS'in de, populasyonlar aras ındak i 

fark lılı k l arın düşük o lduğu hipotezini doğruladığ ı kabul edilmi ştir (Kurt ve 
Di ğ. ,2007). 

İta l ya' da ı 982-83 y ıllarında Atlas sedirinin ı 4 Fas orij ini 
kull anıl arak ( Ri f Bölges inden 4, Orta Atlas dağ l arınd an 7 ve Yüksek Atlas 
bölgesinden 3 adet orijin) Tuscany, Latium ve Abruzzo bölgelerinde orijin 
denemeleri kurulmuştur. 1994 y ılında da, Toros sediri ne ait ı 2 ( 6 Türki ye, 6 
Lübnan) ve Atl as sedi rine ait 7 (3 Fas, 3 Fransa ve 1 İtalya) orijinle 
Tuscany, Lat ium, Abruzzo ve Calabria bölgelerinde yeni denemeler tesis 
edilmi ştir . 1982-83 y ıll arında kurulan denemelerde, Fas orijinieri arasından 
"erken dönem" plus ağaç seçimi yapılmı ş ve Tuscany' de bir kl onal tohum 
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bahçesi kurulmuştur (S iniscalco 1994). Türkiye'den ku ll anılan orijinler; 
Arslanköy- 1, Sütleğen, Pçızantı-06 , Çığlıkara, Arslanköy-II, Gök yurt' tur. 
At las sedirinin Orta ve Yüksek Atlas bölgelerinden gelen orijinler İtal ya'ya 
daha uyum sağ l amış ve ı s lah progranıları için uygun bulunmuştur . İtaly a 
koşu ll arı için Toros sedirinin tomurcukları geç uyanan orijinieri önerilnıekte 
ve bu orijini erin daha iyi büyüme yaptığı ifade edilmektedir (Fusaro, 2007) 

Fransa' da sed ir ile il gili çalışma l a r 1970 yılında başlamı ştır. C. 
Atlantica' da 86 orijin inin örneklenmesi ile, toplanı a l anı 25 ha olan ve 
topl anıda 63000 ağaç içeren 30 ayrı döl denemes i kuru lmuştur . 1993 y ılında 
C. libani ile de, 42 orijini temsil eden, topl anı a l an ı 30 ha olan ve top l anıda 

34000 ağaçlık 87 döl denemes i tesis edilmi şt ir. Bu denemelerde yap ıl an ilk 
değerl endirme l ere göre Toros sedirinin Türkiye Ars lanköy, Pozantı, 

Ermenek ve Düden orijinierinin kuraklığa ve dona daha daya nı k lı o l duğu 

be lirl enmi ştir. En yüksek yaşama yüzdesi ve en iyi boy büyümesinin de yine 
bu orijiniere ait olduğu tespit edi lmi ştir. Sonuç olarak global ı s ınmaya karş ı 

geliştirilecek ağaç l andıı·nıa stratejileri bakımından sed irin önemine dikkat 
çekilmi ş ve uyum ve ge li şme yeteneğinin genişliğ i yönünden bu türle il gili 
olarak ulu s l a raras ı bir senteze gereks inim olduğu vurgu l annııştır. 

Sedir orijin ve ailelerinin belirtilen amaç doğru ltu sunda seçimi için , 
Akdeniz ülkelerinin 2 100 yılınd aki iki imse! özelli kler inin nas ıl o l acağının 

önem li bir kıstas o lmas ı gerekti ğ i vurgulanarak, buna yönelik tahminierin 
doğruya en yakın şeki lde yapılması gerekti ği be lirtilmi şt ir (Bariteau ve 
Vauthier, 2007). Diğer bir ça lı şmada da, Dagher-Kharrat ve ark. (2007), 
Sedir cinsine ait dört türün coğrafik yaydışını kapsayacak şek ilde, 17 sedir 
popul asyonunda genetik çeş itlili ğ i a raştırnıı ş l ardır. Bu amaçla Haploid 
dokulardaki po li nıorfizın (AFLP) ince lenmiştir. Genetik benzerlik ve mesafe 
bakımından ; Himalaya sediri'nin Akdeni z Sedir türlerinden ay rı bir gen 
havuzu o l duğu ifade ed ilmi ş, Akdeniz sedir türlerinin ise iki gruba ayrıl arak, 

birincisinde Atlas sediri , ikincisinde ise Toros sed iri ve Kıbrıs sedirinin yer 
a ldı ğ ı saptanmıştır. Populasyon lar içinde genetik çeşitlili k, iki Himalaya 
sediri populasyonunda en düşük olarak saptanmıştır. Kıbrı s adas ının küçük 
ve parçalı yayılışa sahip endemik sedir taksonu Kıbrıs sed irin 'de ise, en 
yüksek genetik çeş itlilik saptanmı ş olması ilginç bir bulgu olarak 
değerlendiri lmi ştir (Dagher-Kharrat ve ark.2007). 
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3.MA TERY AL VE YÖNTEM 

3.1. Materyal 

3.1.1. Fidan Materyali 

Bu araştırmada Atlas sediri Kıbrıs sediri ve Toros sed iri türleri 
kull anılmı ştır (Şekil 1). Denemelerde 3 türe ait top lam 27 orijin kaynak 
alınmakla birlikte, deneme alanlarına göre orijinierin say ıları farklı olmuştur. 

Elmalı deneme alanında 25, İ sparta deneme a l anında 2 1 orijine ait fidanlada 
denemeler tes is edil ebilmiştir. Elmalı deneme al anında Atlas sediri 20, Toros 
sed iri 3, Kıbrıs sediri 2; Isparta-Çukurören deneme alanında ise Atlas sediri 
16, Toros sed iri 3 ve Kıbrıs sediri 2 orijinle temsil edilmi ştir (Çizelge 1). 
Toros sediri tohumları ülkemi zden 3 orij i nden topl anmı şt ır. Diğer 2 türe ait 
tohumlar ise yurtdışından INRA (Institut Nati onal ele la Recherche 
Agronomique) k a nalıyla sağ l anmı şt ır. Tohumlar 1993 y ılı sonbaharında 

Eğirclir Orman Fidanlığında polietilen tüplere ekilmiş ve 2 yıl sonra 2+0 
yaş lı fidanlar elde edilmiştir. 

Çizelge 1. Sedir Orijinierine Ait Coğrafi Bilgiler 
Table 1. Geographic infarınati ons of Ceclrus provenances 
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Şekil 1. Denemelerde kullanılan 3 adet sedir türünün doğal yayılış 

alanları ( Bariteu ve Vauthier, 2007) 
Picture 1. Natural distribution areas of 3 eectar species used in the 
experiment. 
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3.1.2. Deneme Alanları ve Denemenin Kuruluşu 

Araştırma kapsamındaki Elına lı deneme a l anı , Elma lı Orman 
İ ş l etme Müdürlüğü Merkez İşl etme Şefi i ği s ınırl a rı içerisindeki 172 no ' lu 
bölmede (Einıa lı Kent Ormanı içi) yer almaktad ır. Isparta deneme a l anı ise, 
Burdur gölünün kuzey ind~ki Çukurören Köyü yakın l arında, ay nı y ıl Toros 
sediri dikimleriyle olu şturulan bir ağaç l andırma sah as ı içerisinde tesis 
ed ilmi ş olup , Keçiborlu Orman İ ş l etme Şefli ği dahilindeki 373 no ' lu 
bölmede bulunmaktad ır (Çizelge 2). 

Çizelge 2. Deneme Alanları Bilgileri 

Table 2. Infa rınation s about the experiınenta l areas 

Deneme Alanlan Elmalı Şehir Ormanı Isparta -Çukm·öı·en 

Experimental areas 

Dikim Tarihi 1996-Mart 1996-Mart 
Planıin g time 

Orman İ şletme El malı Isparta 
Forest Eııte rpri se 

Orman İşletme Şefl iğ i Merkez Keçiborlu 
Territori al Divisioıı 

Bölme No 172 373 
Compartment Number 

Eğim( %) Inciinati on %15-20 %10- 15 

Bakı Aspect Doğu Güney 

Yiikselti (m) Altitucl e IIOOm IOOOm 

Yıllık Yağış (mm) 479nım 429mm 
Aıımıa l Rai ııfa ll 

Toprak Soi l Kumlu Ba lç ı k Kumlu Ba l ç ık 

Yağış Etkenli ği indisi 25,7- Yarı Nemli 22-Yarı Kurak 
Ra i n fal! effec ti veness 
Index 
Coğrafi Koordinatlar Enlem35S 4069453 Kuzey Eııl em36S4 ı 9 ı 692Ku zey 
Geographic coorcl inates Boyıanı35S 0759505 Doğu Boyıam36S0254 ı 99Doğu 

(Hclclcl .clclclclcl) N 36°73'473 N 37° 83' 894 
E 29° 90 ' 714 E 30° 20 ' 686 

lO 



Elmalı ve Isparta-Çukurören'de seçilen eleneme alanl a rıncia (Şek il 2) 
toprak, 1995 yılı sonbaharında D8 dozere takılı üçlü riperl e tam alanda 
işlenmi ştir. 1996 Mart ay ı içinele el eneme desenleri araziye uygulanarak 
elikimler yapılmı ştır . Her parsele 25 adet 2+0 yaş lı ti.iplü fidan , çukur elikimi 
yöntemiyl e 3 nı x 1.5 nı ara lı k l arda dikilmi ş tir. 

Şekil 2. Deneme Alanlarının Yerleşimi 

Figure 2. Locations of the experinıenta l areas 

3.1.3. Deneme Alanlarında İklim 

Secli rin doğa l olarak yay ılı ş gös terdi ğ i yüksek Toroslar' dak i iklim, 
(Erinç 1969) formülüne ve Çe pel' in ( 1983) önerdi ğ i Grafik yöntemine göre; 
tipik Akdeniz iklimi olmayıp, yı llık ortalama s ı cak lı ğın genelli kle + 1 O 
0 C' nin altında sey retti ğ i "Kontinental Akdeniz İklimi " ve "Akdeni z Yüksek 
Dağ İklimi " karakterindecl ir. Bu alanlarda yağış ni sbeten dü şük ise ele, yı llık 
ortalama s ı caklığın da düşük olması nedeniyl e iklim tipi genellikle yarı 

nemli il e çok nemli arasında değişmekteelir (Boyda k ve Ark. 1990, s. l8 1 ). 

ll 



Elmalı deneme alanına en yakın İstasyanun uzun süreli kayıtları göre 
(J 975-2006) bölgenin yıl lı k yağış miktarı 479 mm' dir . En fazla yağış 81.3 
mm ile Aralık ayındadır ve daha çok kar şeklind edir. En soğuk ay da -0,5 oc 
ortalama ile Aralık ayıdır. Ortalama karla öıtülü aylar Aralık , Ocak, Şubat, 

Mart ve kısmen Nisan aylarıd ır . Ağustos ayı 31 ,6 oc ile en sıcak ay 
ortalamasına sah ipti r. Bağıl nem Haziran-Ekim ayları arasındaki dönemde 
düşüş göstermektedir (Çizelge 3a). 

Çukurören deneme alanı Burdur gölüne bakan yamaçta ve coğrafık 
olarak Burdur' a daha yakın olduğu için Burdur meteoroloji istasyonuna ait 
meteorolojik verileri baz alınmı ştır. Burdur'un 1975-2006 yılları arasındaki 
uzun süreli yağış kayıt l arı incelendiğinde, bölgenin yıllık ortalama yağış 
miktarının 429 mm olduğu an l aşılmaktadır. En yoğun yağışın gerçekleştiği 
ay Aralık ayı olup, bu ayın yağış ortalaması 57,8 mın'yi bulmaktadır. Bu 
dönemdeki yağış l ar daha çok kar şeklindedir. Ağustos ayı , genelde bölge 
kuşağında yer alan diğer birçok yöre gibi, yağışın en az olduğu aydır. 

Ağustos ayındaki ortalama yağış miktarı sadece 7,8 mm'dir. Yörenin yıll ık 

orta lama sıcak lı ğı 13°C dir. En sıcak ay Temmuz ayı olup, ortalama 
24,6°C'dir. Ocak ayı ise ortalama 2,5°C sıcaklıkla en soğuk ay 
konumundadır (Çizelge 3b ). Erinç Yağış Etkenlik İnd isi 'ne göre, El malı 
deneme alanın iklimi 25,7 ile yarı nemli, Isparta-Çukurören deneme a l anının 

iklimi ise, 22 ile yarı kurak olarak belirlenmiştir. 

Şeki l 3. El malı Deneme AlanındaSedir Fidanlan (2004) 
Figure 3 Cedar seedlings Elmalı experiment area (2004) 
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Çizelge 3a. E lıııalı Meteoroloji İstasyonu Verileri (1975-2007) 
Table 3a Meteoro loo ical data of Elma lı ( 1975 2007) 

'"'-' ' -

Meteorolojik Elemanlar 
Rasat 

Meteorological data 
Süresi Enlem : 36.45 Boylam : 29. 55 Yükseklik:1095 

ı ll lll IV V VI VII V lll IX X XI XII YILLIK 
Ortalama s ıcak lık ("C) M ean 32 2,2 3,2 6.6 11 ,2 16,0 20,9 1 24,2 23,9 19,8 14,3 8,2 3,7 12,9 1 

Tc ıııp. ı 
Ortalama yüksek sıcaklık ("C) 32 7,7 9,2 13 ,0 17,6 22,8 27,8 31,4 31,6 28.0 22,1 14,9 9,1 19,6 ı 

Mean max. teıııperaıure 1 

Ortalama düşük sıcakl ık ("C) 32 -2,2 -1,6 1,0 5,2 9,2 13,1 16,1 16, 1 12,2 7,7 2,9 -0 ,5 6,6 
Meaıı ıııin. teıııperature 

Ortalama IOcnı toprak sıcaklığı 32 3,4 5,0 8,7 13,5 18,7 24,0 27,9 28,5 25,3 18,2 • 9,9 5,0 15,7 
Mea ıı soil teıııperature (lO cm 0

( ) 

Ortalama toplanı yağış miktar 32 79.6 55,6 55 35,6 28,5 27.3 ı 0,4 8,3 5,3 34,5 58,1 81,3 479.5 1 

Meaıı total precipitatioıı (ııı ııı ) 1 

Günlük en çok yağış miktarı 32 51 ,6 38, ı 53.8 42,1 23 ,4 58,7 18,8 25 ,7 25,1 60,2 49,8 58,0 60,2 
1 Daily max. precipitation( mm) 1 

Orta l aımı bağıl nem (%) 32 71 66 61 55 52 45 39 40 44 54 64 71 55 
Mean relat ive lıuıııidity 
En düş ük bağıl nem (%) 32 7 6 6 4 4 6 5 ı 

ı 6 6 8 ll ı 

Min. relative lıuıııi d ity 

Ortalama buharlaşma (mm) 32 113,8 157,2 202 242,7 225,5 172,6 106,4 31 ,4 
Mean evaparat ion 
Günlük en çok b uh arlaşma (mm) 32 0.0 0,0 0,0 10,0 ll ,6 16,8 17.1 12,5 14,8 8,9 4,9 0,0 17.0 ı Daily max. evaparation 
O r talaımı rüzgar hızı ( nı /sn ) 32 1.5 1.7 1.9 2, ı 2,0 ı 2,0 2,0 1,7 1,6 1.4 1,4 ı 1,4 ı 1.7 
~kan wiııd speed 
Ortalama kıırl a örtülü gü n sa yısı 32 5.3 3.4 2,5 0,3 0,3 2,5 ı 4,3 ı Meaıı number or sno w covered days 



Çizelge 3b. Burdur Meteoroloji İstasyon u Verileri (1975-2006) 
Table 3b Meteoro lo<>ica l data of Burdur (1975-?006) 

" -
Meteorolojik Elemanlar 

Rasat 

Meıeoro l ogical data 
Süresi Enlem :37 . 43 Boylam : 30, 17 Yükseklik: 967m 

I II III IV V VI VII VIII IX X Xl Xfl YILLIK 

Ortalama sıcaklık (°C) 32 2,5 3,4 6,8 11,4 16,4 2ı ,2 24,6 24,2 ı 9,7 14,2 8,1 3,9 ı 3,0 1 

Meaıı Temp. ı 
Ortalama yüksek sıcaklık ("C) 32 6,9 8,5 12,7 17,5 23,0 28, 1 31 ,8 31 ,8 27 ,7 21 ,4 13,8 8, ı ı 9,3 1 

Mea ıı max. temperature 1 
1 

Ortalama dü ş ük sıcaklık ("C) 32 -1,2 -0,9 1,7 5,9 9,9 13,8 16,9 16,6 12,6 8,1 3,4 0,4 7.3 ı Mean min. temperature 
Orta lama lOcm toprak sıcaklığı 32 2,6 3,7 7,7 12,9 18,5 23 ,6 27,0 27,3 22 ,8 15.9 8,3 3,9 14,5 
Men so il temperature( 1 O cm,"C) 
Ortala ma toplam yağış miktar 32 5 ı ,7 38,9 47,9 50,8 4ı,2 26 , ı ı 5,4 7,8 16,8 34,3 40,3 57,8 429,0 

ı Meaıı total precipitation(mm) 
Günlük en çok yagış Iliiktarı o~ ,.,, () oc~ A O A o~ < ·~ 1 

Af'> () AC A ~· < ·~ c "'" 46,2 ., 1 c "'" JL. ':J l , V JJ ,.{; '+ O,'+ .JL,U '+-',1 '+V 1 V '+J , '+ L't,U '+ I , J ':ll,V r ı , u ı ':1 ı.v 

Daily max. precipitatioıı(mm) 
Ortalama bağ ıl nem (%) 32 74 68 63 60 56 50 43 44 49 58 67 75 58 
Meaıı relative huınidity 
En düşük bağıl nem (%) 32 20 ı 6 8 8 8 lO 9 7 8 7 12 ?' _ J 7 
Min. relative huın id ity 

Orta lama buharlaşma (mm) 32 97,7 ı48,4 197,1 242,4 221,2 154,4 91 ,6 37 ,0 
1 

Meaıı evaparation 
Günlük en çok buharlaşma (mm) 32 0,0 0,0 0,0 9,7 9,7 ı 1,9 12,0 12 ,2 8.8 6,7 ll ,5 0,0 12,0 
Daily max. evaparat ion 
Ortalama rüzgar hızı (m/sn) 32 2,1 2,3 2,4 2,5 2,0 1,9 1,9 ı ,8 ı ,7 ı ,7 2,0 ı ,9 2,0 
Mean wind speed 
Ortalama karl a örtülü gün sayıs ı 32 5,3 4,0 1,9 0,2 0,4 2,7 14,5 
M ean number of sno w covered days 



3.1.4. Deneme Alanlarının Toprak Koşullan 

Doğal Toros sediri orman ların ın yayılı ş gösterd i ği alanl arda, kireç 
taşından oluşmuş topraklar, ş iddetli erozyona uğramad ıkl arı yerlerde orta 
derin veya derin, orta derecede taşlı ve kilce zengin topraklardır. Bu 
toprakların kireci büyük ölçüde yıka ndı ğ ı için CaC03 oranları yüksek 
değildir. Buna karşılık değiştirilebilir kalsiyum katyonu faz l ad ır. Kalsiyum 
katyonunun faz l a lı ğ ına bağlı olarak da toprağın reaksiyonu genellikle 7.2-
7.8 arasmda ve alkalendir (sı nır değerler 6.5-8 .1 pH). Erozyona uğramı ş 

alan larda ise topraklar s ı ğ ve çok taşlı olup, kil oranları yüksek, ka rbonat 
oranl arı ve buna bağlı olarak pH değerleri de faz l adır (7.5 -8. 1) (Kantarc ı 

1990, s. l 5). Her iki deneme a lanında toprak türü kumlu balçıktır (Çizelge 4 
ve 5). Elına lı deneme a l anında pH değeri 7. 11 ile 7.96, Isparta-Çukurören 
deneme a l anında 7.60-7 .90 arasında değişmekte ve her ikisinde de alkalen 
özellik taşımaktad ır. 

Şekil 4/5 Elmah-Isparta Deneme Alanlarında Sedir Fidanları (2007) 
Figure 4/5 Cedar seed lings Elma! ı Tsparta experiment areas (2007) 
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Çizelge 4. Elm alı Deneme Alanı Toprak Analiz Sonuçları 
Tab le 4. Results of soil analysis ofElmalı experimental area 

Fiziksel Analizler 
Physical analysis 

Derinlik Kum Toz Kil Toprak Türü 
cm. % % % pH 

112,5 

Depth San d Dust C lay Soil type 
0-30 153,87 30,33 ı ı 5,80 Kumlu Balçık 7,53 
30-60 43,55 38,62 17,83 Balçık 7,36 
60-90 60,80 25,72 13,49 Kumlu Bal çık 7, 1 ı 
0-30 56,66 27,78 15,56 Kumlu Balçık 7,79 
30-60 73,55 17,22 9,23 · Kumlu Balç ık 7,86 
60-90 67,12 23,59 9,29 Kumlu Ba l çık 7,96 
0-30 61,02 25 ,57 13,41 Kumlu Balçık 7,68 
30-60 46,11 34,11 19,78 Balçık 7,81 
60-90 57,27 33,90 8,83 Kumlu Balç ı k 7,89 

Kimyasal Analizler 
Chemical analysis 
Kireç Organik Total Tuzluluk Na K Ca Mg p 

Total Aktif Madde N EC 10 ppm ppm ppm ppm ppm 
% % % % 25 C'de 
Total Organic 1 

li me Subtance ms/cm ı 
2,56 0,93 0,05 0,089 42 104 5610 ,3 ı 8 0,8 
2,56 0,75 0,04 0,099 48 95 5340 4ı2 0,8 1 
2,56 0,50 0,02 0,065 46 80 4830 373 0,4 1 
10,25 0,93 0,05 0,117 48 95 7150 152 0,8 
5,76 0,62 0,03 0,130 50 80 6940 139 ı , 2 

8,97 0,31 0,02 0,11 ı 49 82 6680 ı93 11,2 ı 
8,97 3,10 0,15 0,161 49 230 6790 203 2,4 
20,49 0,31 0,02 o, ı26 48 211 7550 274 ı,4 

25,61 0,62 0,03 0,114 35 102 6 ı 40 2 ı ı ı ,2 ı 



Çizclge 5. Isparta-Çukurören Deneme Alanı Toprak Analiz Sonuçları 
Tabi c 5. Results of so il analysis of Isparta-Çukurören experimeııta l area 

Fiziksel Analizler Kimyasal Analizler 
Physical aııalysis Chemical analysis 

Derinlik Kum Toz Kil Toprak Türü Kireç Organik 
cm. % % % pH Total Aktif Madde 

112,5 % % % 
Total üroani c /:) 

Depth S and Dust C lay So il type linıe Subtance 
0-30 /6- -; ),) _ 2ı ,53 12,95 Kumlu Balçık 7,60 6,25 ı ,80 
30-60 69,72 17,94 ı2,34 /Kumlu Balçık 7,86 5,62 

1 
ı ,30 

60-90 78, ı o ıo , 2ı 1 ı ,68 Kumlu Balçık 7,90 14,99 0,93 
0-30 /65,39 22,02 12 ,58 /Kumlu Balçık /7,72 9,37 ı ,98 
30-60 67,90 ı 7,64 ı 4,46 Kumlu Balçık 7,90 13 ,74 0,93 
60-90 69,92 ı 4,87 ı5.20 Kumlu Balçık 7,86 12,49 0,93 

Total Tuzluluk Na K Ca Mg p 

N EC 10 ppm ppm ppm ppm ppm i 

% 25 C' de 

ms/cm 
0,09 O, 113 36 164 4240 /184 1,8 
0,07 0,1 ı 9 ") ) _ 135 5500 ı5 ı 2.0 

0,05 o, ı o ı 29 81 4400 95 ı , 6 

1 o, ı o 0,116 45 / ı62 6230 ı 36 2.0 
0,05 0,1 !O ~o !Ol 5580 89 1 1,8 )) 

0,05 0,1 lO ") ) _ 108 5690 85 2,2 



3.1 .. 5. Deneme Deseni ve Değerlendirme Yöntemi 

Dcıı e ııı c alan l arıncia Rast l ant ı B l ok l a rı Deneme Deseni 
u ygul an mı ş tır. De neme riclanl arı orijinler baz ın da 3 yinelemeli olarak 
Rastlantı B l o kl < ıı · ı Deneme elesenine göre ve her parse lde 25 adet riclan 
ye r alacak şe k il de eliki l mi ş tir (Şek il) . 

I-lacim l e riıı h esap lan ıııas ıncl a birey lerin parabo lait bi çimli o l duğu 

ka bul e cli l ııı i ş ve lıa c iıııl e r aşağ ı dak i rorm(il ku ll a nılarak lı csap l a ıııııı ş tır 

(Ka lı psı z, 1984) 

V= ( ı / ı+ ı )"'(rr/4 ''' d2
0 *h) 

V=Hacim (ın\ 

ı·=Şek il Kat say ı s ı parabol için (r= 1 ). 

d0=Dip çap , 

h= Boy 

Ver il erin cle ğc rl e ndirilmesi ncl c. orijin kr aras ınci a y a şama yüzdes i, 
kök B oğaz Çap ı , Ficlan.Boyu ve Hac im bakı mın da n an l a mlı bir f'ark olup 
o lmadı ğını görebilmek i<; in SAS pcıkcl p ı-ogra ını kullanı l arak varyans 
anali zi u ygul anm ı ş tır . Varyans anali zi sonucuncia fa rk bu lunmas ı 

lı al i nde çoğul karş ı la ş tı rma tes tl eri nden Dunc<1n i Ic en uygun i ş l em 

ve/vcy <~ i ş l em gru p l a rı be lirl e ıınıi ş lir. 

Bu ça lı şmada parsellere ait vMyasyo ıı kal s ay ı s ı (VK) aşağ ı daki 

eş i t lik il e h csa pl aıı nıı ş tır: 

[E. ! ,2,3 ] \!K= ..filiS: x lOO 
y 

Eş it li kte: 

MS, 11= B lok-orijin kareler ortalanıası 

v = Deneme ala nı o rta lanıa s ı 

Bu oran blok-o rijin etkil eş imi varya n s ının stanclartlaşt ırılmı ş 

şek l ielir ve fark l ı eleneme a l an l arı nın çevrese l varyansı kontrol 
etmelerinin bir ölçütü o·ı arak a lınmı ştır. 

Deneme alanlarına ait veri !erin varyan ~; anal izinde aşağıdak i 

doğru s a l ııı o cl e l k ull anı l m ı ş tır : 

Y;ik = ~ı +B; + T i + BTu + O(T)k<.il + e;ik 
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Yijk: =İ. bloktaki j . orijinin k. ağaca ait gözlem değeri , 

~ı= Deneine a l anına ait genel ortalama 

B.i = i. inci blok etki si (b= 1 to 3); 
T.i = i .inci bloktak i j .inci tür etki si (t= 1 to 3); 
BT= Tür blok etkisi ; 
O(T) =Tür a ltınd a orijin etkisi ; 
ei.ik = Deneysel hata 

Ortak değerl endirme için ; 

Yij k ıııı = ~· + D; + B.i + ~k + DBij + DT;k + BT.ik + DTB;.ik +O(T)ı( ~<ı + e ;Jkıııı 

Modelde; 
Y ;jı<lııı i .inci deneme a l anı içindekijinci bloktakikinci türün 1 inci orijine 
ait gözlenen değer 

~ =Genel ortal ama ( intercept) 
D; =i. inci deneme alanı etki si (d=2); 
B.i = i .inci deneme alanı içindekijinci blok etkisi (b= 1 to 3) ; 
Tk = i .i nci eleneme alanı içindeki j inci bloktaki k. inci tür etkisi (t= 1 to 
3) ; 
0 1 = i .inci deneme a l anı içindekijinci bloktak i k.inci tür içeri sindeki 1 
inci orijin etki si (0= 1 to 2 1); 
DB =B lok deneme a l anı etkil eş imi ; 

DT =Tür deneme a l a nı e tkileşimi; 

BT =Tür blok etkil eşimi ; 

DBT =Tür, blok , deneme a l anı at ki l eş inıi ; 

O(T) =Tür a ltında orijin etki si ; 
e;.iı, = Deneysel hata 
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4. BULGULAR 

4.1 Deneme Alanları nda Odjinlerin Yaşama Yüzdeleri 

4.1.1 Elmah Deneme Alanında Orijinierin Yaşama Yüzdeleri 

1997 y ılı vejetasyon dönemi sonunda, Elma lı deneme a l anında 

fidanların say ıml arı sonucu elde edilen verilere transformasyon yap ılarak 

uygulanan varyans anali zinde; farklı sedir türlerinin fidan yaşaım1 
yüzdeleri üzerinde %99.07 orijinlerin ; %99.97 ( P=O,OOI ) o l asılık 

düzeyinele etkili olduğu belirl enıni ştir (Ç izelge 6). 
2007 y ılınd aki verilerin varyans anali zinde türlerin yaşama 

yüzde leri üzerinde % 97 .. 35 (P=0.05), orijinler a ras ınd a %99.79 
(P=O.OO 1) o l as ılı k düzeyinde fark lı lı k bulunmuştur. 

Çizelge 6. Elmah Deneme Alanında Yaşama Yüzdeleri İçin Varyans 
Analizi Sonuçları (1997-2007) 

Tabl e 6. ANOV A fo r surviva l percents in Elma! ı ex perimental area 

Deneme Varyasyon Ser. Kareler Kareler F Değeri 
Alanı Kaynağı · Der. Toplaını Ortala. F va lue 

Pr>F 
El ma lı Source of Deg. of Suın of M ean 

va ri ati o ıı Fr. Squares Sq uare 

BLOK 2 ı ,5 16 0,758 4,54** 0 ,0 156 

Y;işanıa 
TÜR 2 1,725 0,862 5, 17*** 0 ,0093 
OR İJİN Yüzdeleri 
(TÜR) 22 ll ,879 0,539 3,24**''' 0 ,0003 1997 
HATA 48 8,0 10 O, 167 
TOPLAM 74 
BLOK 2 4,502 2,25 1 6,47':,,:,,:, 0,0033 

Yaşama 
TÜR 2 2,729 1,364 3,92*"' 0,0265 
ORİJİN Yüzdeleri 
(TÜR) 22 20,64 1 0,938 2,70*':'* 0,002 1 2007 
HATA 48 16,704 0,348 
TOPLAM 74 

Elma lı deneme alanında türlerin yaşama yüzdeleri üzerinde 
istati stiki olarak önem göstermes i nedeni yle yapılan Duncan testi 
sonucunda, Elma lı deneme a l anı nda iki grup o luş muştur. Toros sediri ve 
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Kıbrı s sed iri ilk grupta yer a lırken Atlas sed iri 2. grupta yer a l mıştır 

(Ç izelge 7) . 

Çizelge 7. Elmah Deneme Alanında Türlere Göre Fidan Yaşama 
Yüzdelerinin Duncan Testiyle Karşılaştırılması (ı997-2007) 

Tab le 7. Compari son of survival percents according to species by 
Duncan Test in Elma lı Experimental area (1997-2007) 

Elma lı-1 997 % Elmalı -2007 % 

Türler Ort. Gruplar Türler Ort. 
Grupla 

Species Subset Species 
ı· 

m ean m ean 
Subset 

2 Toros S. 95 A 2 92 A 
3 Kıbrı s S. 91 A B 3 87 A B 
ı Atlas S. 86 B ı 8 1 B 

Toros sed iri orijinieri 1997 ve 2007 y ılındaki yaşama yüzde leri 
bak ımından kendi içeri sinde Duncan tes tinde tek grup o lu şturmuştu r. 

1997 Orijinierin yaşama yüzdeleri s ıras ı y l a; 24-As lanköy % 96, 23-
Poza ntı % 95 ve 25-Süt l eğen % 94 2007 y ıl ın d a Aslanköy orijinli 
fidanlar 1 1 y ıld a kayıp yaşanınaın ı şt ır . Pozantı ve sütleğen yer 
değ i ştirmiştir (Ç izelge 8) . 

Çizelge 8. Elmah Deneme Alanında Orijiniere Göre Fidan Yaşama 
Yüzdelerinin Duncan Testiyle Karşılaştırılması (ı997-2007) 

Table8. Compari son of survival percents according to provenances by 
Duncan Test in Elma lı Experiınen tal area ( 1997-2007) 

a) Toros Sed iri orijin ieri 

El malı- I 997 Toros Sediri Elma l ı-2007 Toros Sed iri 
Calrus libani A. Rich. Cedrus libani A. Rich 
Orijinler ı Ort. ı Gruplar Orijinler ı Ort. ı Gruplar 

Prov. m ean Subset Prov. mean Su b set 
24 96 A 24 96 A 
23 95 A 25 93 A 
25 94 A 23 88 A 

İ lk gruba giren Atlas sediri orij inieri I 997 y ıl ı yaşama yüzdeleri 
bakımından çoklu karşılaş tırma testi sonucu 6 grup, 2007 y ılında 7 grup 
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o luşmuştur. (Çizelge 7c ). 2 1 Fransa -Atlas sediri orijini (Luberon) ve 
Fas Atlas sediri orijini (Ich N'Timghilt) I I yıllık süreçte kayıp 

vermemişlerdir ve ilk s ıra l arda yer almaktad ırl ar. 

b)-Atlas sed iri orijin ieri 

E l ınalı 1997-% Elına lı 2007-% 
Atlas Sediri C. at/an.ıica Manetti Atlas Sediri C. atlan.tica Manetti 

Orij. Ort. Gruplar Orij. Ort. Gruplar 

Prov. m ean Sub set Prov. m ean Sub set 

ll 98 A 2ı 96 A 

9 97 A B 8 96 A 

8 96 A B c ll 95 A B 

7 96 A B c 9 95 A B 

2ı 96 A B c 22 90 A B c 
22 90 A B c D 7 90 A B c 
ıs 89 A B c D ı4 85 A B c D 

ı7 89 A B c D ı8 85 A B c DE 

3 87 A B c D ı7 85 A B c DE 

2 86 A B c D ıs 84 A B c DE 

ı o 86 A B ·C D ı o 82 A B c DE F 

ı6 86 A B c D 3 8 1 B c DE F 

ı4 85 B c DE 6 80 c DE F 

ıs 85 B c DE 2 76 DE F 

6 84 c DE 13 76 DE F 

13 82 DE 20 74 E F 

20 8 1 DE ı6 71 E F 

ı2 73 E F ı2 69 FG 

ı9 68 F ı9 58 G 

ı 66 F ı 53 G 

Kıbrıs sediri orijinieri de kendi içerisinde yaşama yüzdesi 
bakımından tek grup oluştıurmuştur. Ancak Paphos II no' lu orijin 1997 
yı lı verilerine göre ilerleyen süreçte kayıp vermemiştir. 
c-Kıbrı s sediri oriji ni eri 
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El malı - I 997 Kıbrı s Sediri Elma l ı-2007 Kıbrı s Sediri 
Cedrus brev!folia Hen. Ceclrus brevifolia Hen. 

b) Orijinleı·ı Ort. 
Prov. mean 

ı Gruplar 
Subset 

Orijinler ı Ort. 
Prov. mean 

ı Gruplar 
Subset 

26 95 A 27 88 A 
27 88 A 26 86 A 

4.1.2 Isparta Deneme Alanında Orijinierin Yaşama Yüzdeleri 

1997 yılı vejetasyon dönemi sonunda e lde ed ilen verile rle 
yapılan varyans analizinde test ed ilen sedir türleri ve orijin ieri 0 .05 
olasılık düzeyinde yaşama yüzdeleri üzerinde istati stik olarak farklı 

bulunurken (Ç ize lge 9), 2007 y ılında yap ı lan değer lendirmede sedir 
türle ri 0.00 I , orijin ler ise 0,05 o l as ılık düzeyinde istat istik olarak 
farklı lı k gös termi ştir. . 

Çizelge 9. Isparta-Çukurören Deneme Alanında Yaşama Yüzdeleri 
İçin Varyans Analizi Sonuçları (1997-2007) 

T able 9. ANOV A for survival percentsin Isparta-Çukuören 
experimenta l s i tes ( I 997-2007) 

Deneme Varyasyon Ser. Kareler Kare. F 
Alanı Kaynağı Der. Toplamı Oı·tala value 
Isparta Source of Deg. Sum of M ean 

variatioıı of Fr. Squares Sq uare 

BLOK 2 0,647 0,323 2,27 
Yaşama TÜR 2 ı ,053 0,526 3,70** 

Yüzdeleri ORİJİN (TÜR) ı 8 5,671 0,3 15 2,2 1 ** 
1997 HATA 40 5,693 0, 142 

TOPLAM 62 
BLOK 2 4,240 2,120 4,09** 

Yaşama TÜR 2 7,059 3,529 6,80**':' 
Yüzdeleı·i ORİJİN (TÜR) 18 18,005 1,0003 ı ,93** 

2007 HATA 40 20,757 0,5 18 
TOPLAM 62 

P r>F 

0, 11 60 
0,0336 
0,0183 

0,0243 
0,0029 
0,0421 

Isparta eleneme alanında ti.irlerin yaşama yüzeleleri üzerinde 
istati stiki olarak önem göstermesi nedeniy le yapılan Duncan testi 
sonucunda, Isparta deneme a l anı nda iki grup o l uşmuştur. Toros sediri ve 
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Kıbrıs sediri ilk grupta yer a lırken Atlas sed iri 2. grupta yer alm1 ştır 

(Ç izelge l 0) . 

Çizelge 10. Isparta Deneme Alanında Türlere Göre Fidan Yaşama 
Yüzdesinin Duncan Testiyle Karşılaştırılması (ı997 -2007) 

Tab le lO. Compari son of survi va! percents according to species by 
Duncan Test in Isparta Experimental area ( 1997-2007) 

Isparta- 1997 Yaşama Yüzdes i Isparta-2007 Yaşama Yüzdesi 

Türler ı Ort. ıGnıplaı· Türler ı Ort. ı Gruplar 
Spec ies me an Su b set Species m ean Su b set 
2 98 A 2 95 A 
3 94 A B 3 9 1 A B 
ı 90 B ı 78 B 

Toros sediri erinin yaşama yüzdesi bakımından 1997 y ılı Duncan 
çoklu karşılaştırma test inde tek grup o luşurken 2007 yılında 24 
As lanköy % 100 yaşama yüzdesini ll sürecinde de koruyarak 2007 de 
25 s i.itl eğen orijini (% 97) ile ilk grupta yer a lmı ştır. İ ki nc i grupta 23-
Pozantı orijini yer almaktad ır (Çizelge ll). 

Çizelge ll. Isparta Deneme Alanında Orijiniere Göre Fidan Yaşama 
Yüzdesinin Duncan Testiyle Karşılaştırılması (ı997-2007) 

Tab le ll. Compari son of survival percents according toOrijinlere by 
Duncan Test in Isparta Experimental area ( 1 997-2007) 

a) Toros sediri orijin ieri 

Isparta- 1997 Toros Sediri Isparta-2007 Toros Sediri 
Calrus libani A. Rich Cedrus libani A. Rich 

b) Orijinler ı Ort. ı Gruplar Orijinler ı Ort. ı Gruplar 
Prov . mean Subset Prov. m ean Su b set 

24 100 A 24 100 A 
25 97 A 25 97 A 
23 96 A 23 89 B 

Kıbrıs Sedirinin orijinieri 26- Paphos I ve 27- Paphos II 1997 ve 
2007 y ıll a rı süreci nde birbirine koşut yaşama yüzdes ine sahip 
o lmuş l ardır . 
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b)K ı brı s sed iri orijin ieri 

Isparta-1997 Kı brıs Sediri Isparta-2007 Kı brıs Sediri 
Cedrus brevifolia Hen. Ceclrus brevifolia Hen. 

b) Orij inler ı Ort. ı Gruplar Orijinler ı Ort. ı Gruplar 
Prov. mean Subset Prov. ınean Subset 

27 96 A 26 91 A 
26 92 A 27 9 1 A 

At las sedir orijin ieri yaşama yüzdesi bakımından 1997 y ıl ında 9 
(Tatgaline) , 22 (Nont Ventaux) ve 21 (Luberon) %97 yaşama yüzdes i 
ile 8 (Ich N Timghi lt) ve 17 (Mitkane) %96 yaşama yüzdes ine sahip 
olarak ilk s ıra l arda geli rken, 2007 değer l endirmes inde s ıra l ama değişmiş; 

15 (Tazekka-%95), 22 (Nont Ventaux-%95), 21( Luberon-%93) ve 9 
(Tatgali ne- %92) ilk s ı ra l arda yer almaktad ı r. 

c)Atlas sediri oriji nieri 

Isparta 1997 (%)Yaşama Yüzdes i Isparta 2007-% Yaşama Yüzde. 
Atlas Sediri C atlantica Manett i At las Sediri C atlantica Manetti 

Oriji. Ort. Gruplar Orij. Ort. Gruplar 

Prov . mean Sub set Prov. nı ean Sub set 
9 97 A 15 95 A 

22 97 A 22 95 A 

21 97 A 21 93 A 

8 96 A 9 92 A 

17 96 A 8 85 A B 

7 95 A B 16 8 1 A B 

15 95 A B 17 8 1 A B 

10 93 A B c 7 8 1 A B 

16 92 A B c 20 80 A B 

ll 9 1 A B c 10 76 B c 
20 89 A B c 6 72 B c 
2 88 A B c ll 71 B c 
19 84 .B c 19 65 c D 

6 84 B c 18 65 c D 

18 83 c 3 64 c D 

3 72 D 2 52 D 
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Elmalı deneme alanında Toros, Atlas ve Kıbrıs sediri orij inlerin , 
üç blokta orta laınaları .alınarak tür düzeyinde yaşama oranl arı nın yıllar 
itibariyle gelişimi Şekil 6'te Toros sedirinde yaşama oranı I I yıl sonunda 
ortalama o larak %2 (I 997 (%95)-2007 (%92)), Kıbrıs sediri nde %4 
( 1997 (%9 I )-2007 (%87)), Atlas sedirinde ise %5 ( 1997 (%86)-2007 
(%8 I )) oranında geri lemiştir. Isparta deneme alanında tür düzeyinde 
yaşama oran l arının yıllar itibariyle gelişimi Şekil 7'te veri lmiştir. Toros 
sed irinde yaşama oranı I O yıl sonunda ortalama olarak %2 ( l 997 (%98)-
2007 (%96)), Kıbrıs sediri nde %3 (I 997 (%94)-2007 (%9 1)), Atlas 
sedirinde ise % 13 (1997 (%91)-2007 (%78)) oranında geril emişt ir. 

4.2 Deneme Alanlarında Tür ve Orijinierin Boy , Çap ve 
Hacim Bakımından Karşılaştırılması 

4.2.1 Elmah Deneme Alanında Tür ve Orijinierin Boy , Çap 
ve Hacim Bakımından Karşılaştırılması 

Çizelge 12. Elmalı Deneme Alamnda Fidanlarm Boy Çap, Hacim Değerleri 
İçin Varyans Analizi Sonuçları (2007) 
Tab le I 2. ANOV A for seed lings heigh ts, diaıneter at co ll ar , anel Yolu me va lues 
in Elınalı experiıne ntal ar~a (2007) 

Deneme Vaı·yasyon Ser. Karele ı· Kaı·eler F Pr > F 
Alanı Kaynağı De ı·. Toplamı Ort. values 
El malı Source of Deg. Su m M ean 

variation of Fr. squares squares 

Blok 2 53 !640,5 265820,2 15 ,7 <.0001 

Tür 2 590167,4 295083,7 ı 7,4 <.000! 
Boy 

Orij in (Tür) 22 745048,7 33865 ,8 2,00 0,0226 
Height 

Hata 48 812330,3 16923,5 

Toplanı 74 

Blok 2 8236, 1 4 ı ı 8,0 6,0 0,0044 

Çap Tür 2 1511 2,0 7556,0 ll , ı <.000 1 

Diaınet. Orijin(Tür) 22 2942 1,7 1337,3 1,9 0,0245 
co ll ar Hata 48 3245 I ,O 676,0 

Toplanı 74 

Blok 2 0,00022 0,0001 ı 6,69 0,0027 

Tür 2 0,00046 0,00023 ı 3,5 <.000 1 
Hacim 

Orijin(Tür) 22 0,00037 0,00001 1,00 0,0455 
YoiLııne 

Hata 48 0,0008 ı 0,00001 

Toplanı 74 
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Elma lı deneme alanmda 2007 yılı vejetasyon dönemi sonunda 
fidanların boy ve kök boğaz çapı ve bu değerl e r kullanılarak elde edi len 
hac im ortalamalarına uygulanan varyans analizi sonucunda tür düzeyinde 
0.001 o l as ılı k düzeyinde (Çizelge I 2), orijin düzeyinele ise boy ve çap ve 
hacim için 0,05 olasılık düzeyinde istatistiksel olarak farklılık 

bulunmuştur. 

Duncan çoklu karş ıl aştırma testi sonucunda boy ge li ş imi 

bakımıııdan iki grup o luşmuştur. Toros sediri (2 1 0,4 cm) ve K ı brı s sediri 
( 188,7 cm) boy ortalama ları bakımından ilk grupta yer alırken , Atlas 
sediri (155,0 c ın) ikinci grupta yer almı şt ır. 

Kök boğaz çap ı bakımından iki grup o lu şmu ştur. İlk grupta 
Toros sediri (54.7 mm) yer alırken, ikinci grupta Kıbrı s sediri (45,9 
mın)ve Atlas sediri (45,3 mm)bulun nıaktaclır. 

Hacim orta l ama l a rı bakımından da iki grup o luşmuştur ve Toros 
sediri (0,003 nı 1 

) il k grupta yer almı ştır. Kıbrı s sediri (0,001 m' ) ve 
At las sediri (0,00 1 m1

) ikinci gruptadır (Ç izelge 13). 

Çizelge 13. Ehnah Deneme Alanında Türlere Göre Boy, Çap ve 
Hacim Ortalamalarının Duncan Testiyle Karşı laştırılması 

Tab le 13. Compari so n nıean s of height, diameter at ca ll ar and volume 
accord ing to species by Duncan Test in E1ma lı 

BOY (cm) ÇAP (mm) HACİM (m3
) 

Height Diamet.at Callar Volume 

Tür J Orta l. _j Gruplar 
S_IJecies ınea ıı Sub sel 

Tür ı Orta ı Grup 
Species ınea ıı Sub sel 

Tür ı Oı· tal. ı Grup 
Species ıııean Subset 

2 2 10,4 A 2 54,7 A 2 0,003 A 
3 188,7 A 3 45,9 B 3 0,00 1 13 
1 155,0 13 ı 45,3 13 ı 0,00 1 13 

Orijinierin boy büyümesi ne yönelik Duncan testi sonucu iki grup 
o luşmuştur . 24 Aslanköy (229.6 cm) ve 23 Pazantı (2 18.7 cm) no' lu 
orijinler ilk grupta yer alırken 25 no' lu Sütleğen orijini ( 182.9 cm) ikinci 
gruptad ır. Çap bakımından da iki grup o luşmuş ve. 24 ( 57.3 mm) ve 23 
(55 .1 mm) no' lu orij in ler i lk grupta yer alırken 25 no' lu orij ini (5 1 ,6 mm) 
ikinci gruptadır. Hacim orta l amasında da 24 (0.0038 nı1 )ve 23 
(0,0034m1 )no' lu orijinler ilk gruptad ır (Çizelge 14) 
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Çizelge 14. Elmah Deneme Alanında Orijiniere Göre Boy, Çap ve 
Hacim (m3 

) Ortalamalarının Duncan Testiyle Karşılaştırılması 

Table 14. Comparison means of height, diameter at co! lar and vol u me 
according to provenances by Duncan Test in Elma! ı 

a)Toros Sediri Orijinieri 

BOY ÇAP HACİM 
Height (c m) Diamet.at Callar (ının) Volume (m') 

Orijin ı Ortal. ı Grup 
Prov . ıııeaıı Sub set 

Orijin ı Orta ı Grup 
Prov. ıııeaıı Su b set 

Orijin ı Ortal. ı Grup 
Pro v. ıııeaıı Su b sel 

24 229,6 A 24 57,3 A 24 0,0038 A 
23 2 18,7 A 23 55, ı A B 23 0,0034 A B 
25 182 ,9 B 25 51,6 B 25 0,0023 B 

Kıbrı s sediri orijinierinin boy, çap ve hacim ortalamalarına 

yönelik Duncan anali zinde 27 (Paphos Il) 205,2 cm boy, 48,9mm çap ve 
0,002 m' il e ilk grupta yer alırken 26 (Pap hos I) 17 1,9 cm boy, 42,8 nım 
çap ve 0,001 m:ı hacim ortalaması ile ikinci grupta yer almıştır. 

b)K b S cı· . O ... 1 . ı rı s e ı rı rıJ ın e rı 

BOY ÇAP HACİM 
Height (cm) Dianıet.at Callar (mm) V olu me (m') 

Orijin ı Ortal. ı Grup Orijin ı Orta ı Grup Orijin ı Ortal. ı Grup 
Prov. ıııea ıı Sub sel Prov. ın can Su b sel Prol' . ınea ıı Sub sel 

27 205,2 A 27 48 ,9 A 27 0,002 A 
26 17 1,9 B 26 42 ,8 B 26 0,00 1 B 

Atlas sediri orijinieri boy büyümes i bakımından Duncan tes tinde 
9 grup oluşturmuştur. 2 1 (Luberoıı) 205, 9cm , 22 (Nont Ventaux), 190 
c nı ve 18 (Idıke l ) 185 ,5 cm i lk gruptad ır. Çap bakımından 8 grup 
oluşmuştur. 18 (ldıke l ) 54,9 llllll ve 2 1 (Luberon) 52.1 mm ile ilk 
gruptadır. Hac im ortalama l arınd a 7 grup o lu şmuştur. Orijiniere göre en 
yüksek hac im ortalaması 2 1 (Luberon) 0,0024 m' , 1 8(Idıke l ) 0,0024 m', 
22(Nont Ventaux) 0,0021 ın3 ve 8(Ich NTimghilt) 0,0020 ın ' 'dür. Boy, 
çap ve hac im ortalamaları bakımından son grupta 1 (Jbel Ketli ) orijini 
yer a lmaktadır . 
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Elmalı BOYcm Elmalı ÇAP mm Elmalı HACİM m~ 

Atlas Sediri C. atlantica Manetti Atlas Sediri C. atlantica Manetti Atlas Sediri C. atlantica Manetti 

Oriji. Ort. Gruplar Orij Ort. Gruplar Orij Ort. Gruplar 

Prov. m ean Sub set Prov m ean Sub set Prov m ean Sub set 
2ı 20S ,9 A ı8 S4,9 A 2ı 0,0024 A 

22 190 A B 21 S2 , ı A B 18 0,0024 A 

ı8 ı8S ,3 A B 22 SO, i B c 22 0,002ı A B 

8 177,6 B c 8 so, ı B c 8 0,0021 A B c 
ı o ı72 , 8 B c D 19 19,3 B c D 19 o ,ooı8 B c D 

19 ı63,8 c DE ı2 47,7 B c DE ı2 o,ooı7 B c DE 

12 162 c DEF 14 47,2 c DEF lO 0,0016 c DE 

14 IS4,7 DEFG !O 47 ,2 c DEF 14 0,0016 c DE 

17 IS2 ,2 EFG ll 4S , I DEFG 6 0,0013 DEF 

9 IS0,9 EFG 9 44,8 DEFG 9 0,0013 DEF 

IS 14S,9 EFG 6 44,6 DEFG 17 0,0013 DEF 

6 143 FGH ıs 43 ,8 E FG ı ı 0,0013 EF 

ll 142,8 FGH 20 42.6 FG ıs 0,0012 EF 

16 142,4 FGH 7 42.2 G 13 0,0011 F 

20 139,7 GH 17 42 ,1 G 20 0,0011 F 

13 139,3 GH 2 41 ,3 G 16 0,001 ı F 

2 137,1 GH 3 41 ,2 G 3 0,0011 F 

7 134,2 GH 13 4ı G 2 0,001 ı F 

3 124,9 H 16 40,1 G 7 0,001 F 
ı 101 ,3 I ı 31 ,2 H ı 0,0004 G 



Şek il (8), E l malı deneme a l an ındak i 3 sed ir tü rüne ait orijini erin 
hiyera rş i k boy fark lılık l arı nın , bazı fark lılı k l ar hariç, 10 vejetasyon 
dönemi boyunca çok genel ha tl a rı y l a korunmuş olduğunu ortaya 
koymaktad ır. 

---------------------------------;=====;ı 

Elmalı Deneme Alanında Yıllara Göre Sedir Türlerine 
ait Orijinierin Boy Gelişimi 
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Şekil 8. Elmalı 'da Yıllara Göre Sedir Orijinierin Boy Geliş im i 

Figure 8. · Seed ling height growth of different Cedar provenances 
according to years in Elma lı 
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Orijin ortalama l arı ile elde edilen, 3 türe ait I O yıllık boy ge li şim 

eğril eri ise bu konuda daha net bir yonım yapma o l anağ ı vermektedir 
(Şek i l 9). Elmalı deneme alanında 3 sedir türünün hiyerarşik boy 
s ıra l amas ı 10 yı l boyunca korunmuştur. Toros sed iri 10 yı l süresince en 
iyi boy geli ş imini yapm ı ş, Kıbrıs sediri ve Atlas sed iri ise bunu takip 
etmi ştir. 2002 y ılından itibaren ise, boy geli şim makasının, Kıbrıs 

sed irine oranl a daha az, Atlas sed irine oranl a daha çok olmak üzere, 
Toros sediri lehine açılmaya başlandığı görülmektedir. 
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Şekil 9. Elmah'da 3 Sedir Türünde Yıllara Göre Boy Geli,şimi 

Figure 9. Seedling lı e i ght growth of 3 Cedar spec ies in different years in E l malı 

Elma l ı deneme alanında, orijin ortalamaları ile oluşturulan 3 
sedir türüne ait kök boğazı çap ı gelişim eğril eri Şekil (10) da verilmi ş 

bulunmaktadır . Toros sedirinin 8 yıllık kök boğazı çapı gelişiminin diğer 

iki türe nazaran başlang ı çtan itibaren üstün olduğu açıkça görülm~ktedi r. 

Kıbrıs sediri ve Atlas sediri'nin bu karakter aç ı sından geli şim l e ri hemen 
hemen aynı düzeyde gerçekleşmiş bulunmaktadır. 
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El malı Deneme Alanında Sed ir Türlerine Ait 
Orijinierin Yıllara Göre Kök Boğaz Çapı Gelişimi 
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Şekil l O. Elmalı ' d a Yıll ara Göre Sedir Türlerine ait Orijinierin Kök 
Boğaz Çapı 

Figure I O. Root co !lar diameter growths of di fferent Cedar provenances 
in Elnıa lı 
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Şekil ll. Elmah'da Atlas,Toros ve Kıbrıs Sedirinde Yıllara Göre 

Kök Boğaz Çapı Gelişimi 
Figure 1 1. Root co !lar diameter growths of3 Cedar species in Elmalı 

Elmalı deneme alanında 2000-2007 yılları arasında yapılan 
ölçüıniere göre fidanların kök boğazı çapındaki gelişmeler Şekil (ll) de 
göıiilmektedir. 

Toros sedirinin 8 yıllık kök boğaz ı çapı gelişiminin diğer iki türe 
nazaran başlangıçtan itibaren üstün olduğu açıkça göıülmektedir. Bunu 
Atlas sediri izlemekte, Kıbrıs sediri ise bu karakter açısından en düşük 
gelişimi sergiiemiş bulunmaktadır. Yalnız dikkati çeken husus, Toros 
sediri kök boğazı çapı gelişim farkını azar azar da olsa düzenli olarak 
artırırken, diğer iki tür arasındaki oransal gelişim farkı sabit kalmaya 
devam etmektedir. 

34 



4.2.2 Isparta Deneme Alanında Tür ve Orijinierin Boy , Çap 
ve Hacim Bakımından Karşılaştırılması · 

Isparta-Çukurören deneme a l anında 2007 y ıl ı vejetasyon dönemi 
sonunda fidanların boy ve kök boğaz çapı ve bu değerler ku ll anılarak 

e lde edi len hacim ortalama l arına uygulanan varyans ana lizi sonucunda 
tür ve orijin düzeyi nde 0,001 o l asılık düzeyinde, istatistiksel olarak 
fark lılı k bu l unmuştur (Çizelge 15) 

Çizelge 15. Isparta Deneme Alanında Fidanların Boy Çap, Hacim 
Değerleri İçin Varyans Analizi Sonuçlan 
Table 15. ANOV A fo r seedlings heights, diameter at collar, and 
Vo lume values in Isparta experimental area (2007) 

Deneme Varyasyon Ser. Kareler Kareler F Pr > F 
Alanı Kaynağı Der. Toplamı Ort. 
El ma l ı Source of Deg. S um M ean V al. 

variation of Fr. squares squares 
Blok 2 81815,4 40907,7 4, 1 0,0236 

Boy 
Tür 2 1437435, ı 718717,5 72,4 <.0001 

Orij in(Tür)' 18 1104750,5 61375,0 6,2 <.0001 
Height 

Hata 40 396939,5 9923,4 
Toplam 62 

Blok 2 4973,8 2486,9 3,3 0,0488 
Çap Tür 2 57216,1 28608,0 37,5 <.0001 

Diamet . Orij in(Tür) 18 50150,7 2786, 1 3,7 0,0003 
at collar Hata 40 30509, 1 762,7 

Toplam 62 
Blok 2 0,00009 0,00004 1,8 0,1817 

Hacim 
Tür 2 0,00275 0,0013 52,4 <.000 1 

Volume 
Orij in(Tür) 18 0,0018 0,000 1 3,9 0,0002 

Hata 40 0,00104 0,00002 
Toplam 62 

Duncan testi sonucu boy gel işimi bak ı mından iki grup 
oluşmuştur. İ l k grupta Toros sediri ve orijinieri (302,2 cm), ikinci grupta 
Atlas sediri (2 17,8 cm) ve Kı brıs sediri orijinieri (2 12,3 cm) yer a l mışt ır. 

Kök boğaz çap ı bak ı mından üç gnıp oluşmuştur . İlk grupta Lübnan sediri 
ve orijin ieri (72,2 mm), ikinci grupta Atlas Sediri ve orijin ieriC 57 ,5mm) 
üçüncü grupta da Kıbrıs sediri ve orijinieri (48,9 mm) bulunmaktadır. 
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Hacim ortalamaları bakımından da üç grup oluşmuştur. İlk grupta 
Lübnan sediri ve orijinieri (0,007 m\ ikinci grupta Atlas Sediri ve 
orijin ieri (0,003 m:ı) üçüncü grupta da Kıbrıs sediri ve orijinieri (0,002 
m:ı) yer a l maktadır (Çizelge 16) 

Çizelge 16. IspartaDeneme Alanında Türlere Göre Boy, Çap ve 
Hacim Ortalamalarının Duncan Testiyle Karşılaştırılması 

Table 16. Comparison means of height, diameter at collar and volume 
according to species by Duncan Test in Isparta 

BOY 
ÇAP HACİM 

Height (cm) 
Di anıeter at Collar 

Volume (m:ı) 
(mm) 

Tür ı Ortal. ı Grup Tür ı Oı·ta ı Grup Tür ı Ortal. ı Grup 
Species ıııeaıı Sub set Species ıneaıı Sub set Species ıııeaıı 

2 302 ,2 A 2 72,2 A 2 0,007 A 
ı 217 ,8 B ı 57 ,5 B ı 0,003 B 
3 2 12,3 B 3 48,9 c 3 0,002 c 

Toros sediri orijinierin boy büyümesine yönelik Duncan testi 
sonucu iki grup o luşmuştur. İlk grupta; 24 Aslanköy (317 ,8 cm) ve 25 
Sütleğen (303,2 cm) orijinler ve ikinci grupta 23 no'lu Pozantı orijini 
(283,7 cm) sıralanmıştır (Çizelge 17). 

Çizelge 17. Ispaı·taDeneme Alanında Orijiniere Göre Boy, Çap ve 
Hacim Ortalamalarının Duncan Testiyle Karşılaştırılması 

Tab le ı 7 . Comparison means of height, diameter at co ll ar and vol u me 
according to Provenances by Duncan Test in Isparta 

a)Toros Sediri Orijin ieri 

BOY ÇAP HACİM 
Height (cm) Diamet.at Collar (mm) Volume (m :ı ) 

Orijin ı Ortal. ı Grup . Orijin ı Orta ı Grup Orijin ı Ortal. ı Grup 
Prov. ııı eaıı Sub set Prov. ıneaıı Sub set Prov. ıneaıı Sub set 

24 3 17,8 A 24 78,2 A 24 0,008 A 
25 303,2 A B 25 71 ,3 B 25 0,007 B 
23 283 ,7 B 23 66,4 B 2 0,005 c 

Çap bakımından da iki grup oluşmuş ve 24 (78,2 mm) ilk grupta 
yer almıştır. 25 (71 ,3 mm) ve 23 no' lu orijinler (66,4 mm) ikinci 
gruptadır. Hacim ortalamasında üç grup oluşmuştur. 24 (0.008 m:ı ) 
Aslanköy orijini ilk gruptadır (Çizelge ı 7). 
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Isparta eleneme a l a nındak i Kıbrıs sediri orijini erinin boy, çap ve 
hac im o rta l ama l arına yönelik uygulanan Duncan çok lu karşılaştırma 

anal izinele 26 (Paphos I) ve 27 (Paphos II) orijinieri boy, çap ve hacim 
o rta l a nıa l a rı bak ı mından benzer ge li ş im göstererek tek grup 
o lu ş tu nmış 1 ardır. 

b)Kıbrıs Sed iri Orijin ieri 

BOY ÇAP HACİM 
Height (cm) Diaınet. at Callar (mm) Volume (mı) 

Orijiıı ı Ortal. ı Grup orijiıı ı orıa -f Grup Orijin ı Ortal. ı G rup 
Prov. ııı ea ıı Sub set Prov. ın ea ıı Sub set Prov. ıııeaıı Sub set 

26 22 1,3 A 27 49 ,8 A 27 0,0026 A 
27 203,4 A 26 48 ,0 A 26 0,0023 A 

Isparta deneme a l anındak i Atlas sediri orijinieri boy büyümes i 
bakımından Duncan teşt inde 7 grup o lu şturmu ş tur. En iyi boy büyümes i 
Fransa 22 (Nont Ventaux) 284,6 cm ve 2 1 (Luberon) 273,53 cm atl as 
sedi ri orijinieri sahip o lmuştur. 

Çap bakımından Duncan çoklu karşılaştırma testinele 8 grup 
o lu şmuştur. Fransa 22 (Nont Ventaux) 68 ,6 mm, 2 1 (Luberon) 67 ,2 111111 , 

orijinleri , Fas 15 (Tazekka) 63,2 ve 18 (ldıkel) 62,5 mm orijin ieri ilk 
gruptaci ır. 

Hacim o rta l amalarında 8 grup o l u şmuş tur. Orijiniere göre en 
yüksek hac im o rta l amas ı Fransa Atlas sed iri orijinieri 22(Nont Ventaux) 
0,0060 nı3 ve 2 1 (Luberon) 0,0055 111

3 'a aittir. 
Boy, çap ve hac im o rta l a ına l a rı bakımından son grupta 2 (Tizi 

lfri) ve 3 (lkankaben) yer a lmı şt ır. 
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Şek i 1 ( 1 2), fs pa rta deneme a l anındak i 3 s edi r türüne ait orijini erin 
hiyerarşi k boy fark lılı k l arının , bazı fa rk lılı kl a r hariç, 1 1 vejetasyon 
dönemi boyunca çok genel hat l a rı y la korunmuş olduğunu ortaya 
koyma ktadı r. 

Isparta Deneme Alanında Sed ir Türlerinin 
Orijiniere ve Yıllara Göre Boy Gelişimi 
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Şekil 12. Isparta ' da Sedir T ürlerinin Orijiniere ve Yılla ra Göre boy 
Gelişimi 

Figure 12. Seedling height growth of different Cedar provenances 
according to years in [sparta 
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Orijin ortalamaları ile elde edilen, 3 türe ait ll yıllık boy gelişim 
eğri l eri ise bu konuda daha net bir yorum yapma olanağı vem1ektedir 
(Şekil 13). Ispaıia deneme a l anında 3 sedir tüıiinün hiyerarşik boy 
sıralaması ll yıl boyunca korunmuştur. Toros sediri ll yıl süresince 
en iyi boy gelişimini sürdürmüş, Atlas sediri ile Kıbrıs sediri birbiri ile 
neredeyse eşit bir gelişim trendi ile Toros sedirini takip etmiştir. 1998-
1999 yıll arından itibaren ise, boy gelişim makası, gerek Kıbrıs sediri, 
gerekseAtlas sedirine oranla, Toros sediri lehine açılmaya başlamış ve 
bu olgu ll. yıl sonuna kadar artarak süregelmiştir. 

Isparta Deneme Alanında 3 Sedir TUründe -•-Atlas 

Yıllara Göre Boy Gelişimi( cm) -<>- Toros 
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Şekil 13. Isparta'da Atlas, Toros ve Kıbrıs Sedirinde Yıllara Göre 

Boy Gelişimi 
Figure 13. Seeci ling height growth of3 Ce dar species in different years in 
Isparta 

Isparta deneme alanında 3 sedir türüne ait orijinlerin, fidan kök 
boğazı çapı bakımından 8 yıllık (2000-2007) gelişim grafikleri Şeki l (J 4-
15) da gösterilmiştir. 
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Isparta Deneme Alanında Sedir Türlerinin Orijiniere 
Göre Kök Boğaz Çapı Gelişimi 
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Şekil1 4 . Isparta ' da Yıllara Göre Sedir Türlerine ait Orijinierin Köl< 
Boğaz Ça pı Değerl e ri 

Figure 14. Root collar di a nı eter growths of different Cedar provenances 
in Isparta 
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Isparta Deneme Alanında 3 S edir Türünde 
Yıllara Göre Kök Boğaz Çapı Gelişimi 
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Şekil 15. Isparta'da Atlas, Toros ve Kıbrıs Sediri türlerinde Yıllara 
Göre Kök Boğaz Çapı Gelişimi 

Figure ı 5. Root callar diameter growths of3 Cedar species in Isparta 

4.3. Deneme Alanlarının Ortak Değerlendirilmesi 
4.3.1. Deneme Alanlarında Yaşama Yüzdesinin Ortak 

Değerlendirilmesi 

Fidanlık aşamasında oluşan fıdan kayıplarından dolayı, deneme 
alanlarında orijinler eşit sayıda kullanılamamıştır. Isparta-Çukurören 
deneme alanmda Atlas sedirine ait Fas 1, 12, 13 ve 14 orijinieri yer 
almamaktadır. Bu nedenle ortak değerlendinnede Elmalı deneme 
a lanındaki bu orijinler de çıkarılmış ve ortak analiz bu şeki lde 
yapılmıştır. Yaşama yüzdesi bakımından 1997 y ılı verileri ile yapılan 
varyans ana lizi sonucunda, türler ve orijinler 0,001 olasılık düzeyinde 
farklı lık göstermişlerdir. Bu karakter üzerinde, daha düşük olasılık oranı 
dahilinde olmakla birlikte (0,05), yetişme ortamlarında blokların anlamlı 
bir etkide bulunduğu belirlenmiştir (Çizelge ı 8) . 
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Çizelge 18. Ehnah ve Isparta-Çukurören Deneme Alanlarının 
Yaşama Yüzdesi Bakımından Ortak Varyans Analizi-1997 
Table 18. Anova of survival percentsin both Elma! ı and Isparta
Çukurören -ı 997 

Vaı·yasyon Ser. Karele ı· Kareler F 
Kaynağı Der. Toplamı Ortalaması Değerleri 

Pr>F 
Source of variati o ıı Deg. Suın of Meaıı Square F value 

of Fr .. Squares 

Deneme A. 
Site ı 0,2808 0,2808 1,77 O, 1876 
Blok(Deneme A.) 
Block(Site) 4 ı ,8593 0,4648 2,92** 0,0261 
Türler 
SDec ies 2 ı ,8683 0,934ı 5,87*** 0,0042 
Orijin(Türler) 

18 9,2659 0,5 ı47 3,24*** 0,0002 
Proveııaııce(SDecies 

Deneme A. *Türler 
2 0,0072 0,0036 0,02 0,9775 Site':'Species 

Deneme 
A. *Ol'ijin(Türleı·) 18 3,2521 0,1806 1,14 0,3350 
Site* prov.(Species) 
HATA Error 80 12,7234 0,1590 
TOPLAM Total 

125 

2007 yılında yaşama yüzdesi bakımından yapılan varyans anali zi 
sonucunda, türler 0,001 o l as ılık düzeyinde istatistiksel olarak farklı 

bulunmuşlardır. Yaşama yüzdesi karakteri üzerinde, daha düşük olasılık 
oranı dahilinde olmakla birlikte (0,05), yetişme ortanılannda bloklar 
anlamlı bir etkide bulunduğu belirlenıniştir (Çizelge ı 9). 
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Çizelge 19. Elmalı ve Isparta-Çukurören Deneme Alanlarının 

Yaşama Yüzdesi Bakımından Ortak Varyans Analizi-2007 
Table 19. Anova of survival percents in both El ma lı and Isparta-
Çukurören -2007 

Varyasyon Ser. Kareler Kareler F 
Kaynağ ı Der. Toplamı Oı·ta lama Değerleri 

Pr>F Source of variation Deg. S u ın of M ean F va lue 
of Fr. Squares Square 

Deneme A. 
Site ı 0,0035 0,0035 0,0 1 0,9286 
Blok(Deneme A.) 
Block(Si te) 4 8,8974 2,2243 5,09 ':'** 0,00 11 
Türler 
Species 2 7,4557 3,7278 8,53*** 0,0004 
Orijin(Ti.irler) 

18 23,2383 1,29 10 2,95*** 0,0005 
Prove ıı ance(Spec i es 

Deneme A.*Tii rler 
2 ı ,08 16 0,5408 1,24 0,2956 Site*Species 

Deneme 
A. *Odjin(Tiider) 18 7,3783 0,4099 0,94 0,5372 
Site* prov.(Species) 
HATA Error 80 34,9649 0,4370 
TOPLAM Total 

125 

1997 y ıl ı nda El.ma lı ve Isparta deneme a l an la rı için yap ıl an ortak 
varyans anali zi sonucu; türler ve orijinieri yaşama yüzdeleri üzerinde 
istat istiki olarak önem göstermesi nedeniyle yap ıl an Duncan testi 
sonucunda, iki grup o lu şmuştur. Toros sediri (% 96) ve Kıbrı s sed iri (% 
%93) il k grupta yer a lı rken At las sediri (% 90) , 2. grupta yer almı şt ır 

(Çizelge 20) . 

2007 y ılınd a yaşama yüzdesine yöneli k ortak varyans anali zinde 
de 1997 y ılı değerl endirmes ine paralel sonuç elde edilmi şt i r. Yaşayan 

fi danl arın yüzdesi değ i şmek l e beraber türlerin hi yerarş i k s ıras ı 

deği şmem i şt ir. Toros sediri (% 94)ve K ıbrı s sediri (% 89) oriji nieri il k 
grupta yer a l m ı ş tı r. Atl as sediri orij inieri (% 8 1) ortalama olarak d i ğer iki 
tü re göre daha düşük bir yi.izdeye sahi p olmuştur (Ç izelge 1 6) 
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Çizelge 20. Isparta ve Elınalı Deneme Alanında TürlereGöre Fidan 
Yaşama yüzdelerinin Duncan Testiyle Karşılaştırılması (ı997-2007) 

Table 20. Comparison of survival percents according to Species by 
Duncan test both in Isparta and El mal ı ( 1997-2007) 

YAŞAMA YÜZDESİ-ı997 YAŞAMA YÜZDESİ-2007 
Survival Percent (%) Survival Percent (%) 

Tü ı· ı Ortal. ı Gruplar Tür ı Orta ı Gnıplar 

Species ın ean Sub set Species ın ean Su b set 

2 95 A 2 94 A 
3 93 A B 3 89 A B 
ı 89 B ı 80 B 

1997 yılı ortak ana lizin orijinler bakımından istatistiki önemde 
ç ıkmas ından do l ayı sedir türleri içeri sindeki orijinler duncan testi ile 
analiz edilmiştir. Toros sediri orijinieri 24-Aslanköy (%97), 25 
(Süt l eğen) ve 23 Pazantı (%95) yaşama yüzdeleri bakımından tek grup 
oluşturmuştur. 2007 yılında iki gruba ayrı l mıştır. 24 (%97) ve 25 (%95) 
no' lu orijinler daha yüksek yaşama yüzdesine sahiptir (Ç ize l ge 21 ). 

Çizel ge 21. Isparta ve .El malı Deneme Alanında Orijiniere Göre 
Yaşama Yüzdesinin Duncan Testiyle Karşılaştırılması (ı997-2007) 

Table 21. Comparison of survival percents according to Provenances by 
Duncan Test in Isparta and El malı Experimental area ( 1997-2007) 

a) Toros sediri orijinieri 

1997 Toros Sediri 2007 Toros Sediri 
Ceclrus libani A. Rich Cedrus libani A. Rich 

b) Orijinler Ort. Gruplar Orijinler Ort. 
Grupla 

Prov. Su b set Prov. 
r 

m ean m ean 
Subset 

24 97 A 24 97 A 
25 96 A 25 95 A 
23 95 A 23 89 B 

Kıbrıs Sedirinin orijinieri 26- Paphos I ve 27- Paphos II 1997 ve 
2007 yılları sürecinde birbirine koşut yaşama yüzdesine sahip 
olmuşlardır. 
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b)Kıbrı s sediri orijinieri 

1997 Kıbrı s Sediri 2007 Kıbrı s Sediri 
Ca lrus brev(folia Hen. Calrus brevifolia Hen. 

b) Orijinler Ort. Gruplar Orijinler Ort. 
Grupla 
r 

Prov. m ean Subset Prov. m ean 
Su bs et 

27 93 A 26 89 A 
26 92 A 27 88 A 

Atl as sedir orijin ieri yaşama yüzdesi bak ı mından 1997 y ılında 9 
(Tatgaline-%97), 2 1 (Luberon %97), 8 (Ich N Ti mghilt o/o 96) , 7 (S idi 
M'guild %9S) ilk s ıra l a rı pay i aş ırken 2007 değerl end irmes inde s ı ra l ama 

değ i ş mi ş 2 1 ( Luberon-C:a 9S), 9 (Tatgaline-% 93) il k s ıra l a rd ad ı r . 

c)Atlas sed iri orijini eri 

1997 (%)Yaşama Yüzdesi 2007-% Yaşama Yüzde. 
At las Sedi ri C. atlantica Manetti Atl as Sediri C. atlanticaManetti 

Oriji. Ort. Gruplar Orij. Ort. Gruplar 
Prov. m ean Sub set Prov. m ean Sub set 

9 97 A 2 1 9S A 

2 1 97 A 9 93 A 

8 96 A 22 93 A B 

7 9S A 8 91 A B 

ı ı 9S A B ı s 89 A B 

22 94 A B 7 86 A B c 
17 93 A B c ı 7 83 B c D 

ı s 92 A B c ll 83 B c D 

lO 90 A B c D lO 79 c DE 

16 89 A B. c D ı 6 77 c DE 

2 87 B c DE 20 77 c DE 

20 8S c D E 6 76 DE 

6 84 DE ı 8 7S DE 

ı 8 84 DE 3 73 E 
3 80 E F 2 64 F 

19 76 F ı 9 62 F 
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Ortak değerlendirme de Toros sed iri 3 orijinle , Kıbrıs sed iri iki 
orijinl e temsil o lunurken, Atlas sediri 16 orijin orta l amas ı ile 
değerl endirmeye a lınrpıştır. Elmalı ve Isparta Çukurören de neme 
a l anl arında 1997 ve 2007 yılları arasında geçen ll y ıllık bir üreçte 
orijinierin yaşama yüzelelerindeki değişimler Şek il 16 ve 17' da 
verilmiştir. 
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4.3.2. Deneme Alanlarında Fidan Boy Ortalamal arının O rtak 
Değerlendirilmes i 

Boy bakımından deneme a l an l arının ortak varyans anali z inde 
Deneme A l anl arı , Blok, Sedi r Türleri ve Orijinieri istatist ik olarak 
%99.99 ve Deneme Al anl a rı ile Tür etk il eş imi (0,0008) %99.92 o l as ılı k 

düzeyinde farklı bulunmuştur (Çizelge 22). 

Çizelge 22. Isparta ve Elmah Deneme Alanlarında Fidan Boy 
Büyümesi Bakımından Ortak Varyans Analizi Sonuçl a rı 

Table 22. ANOVA results of seeciling heights both in Isparta and Elma lı 

experimental areas 

Varyasyon Ser. Kareler Kareler F Değeri 

Kaynağı Der. Toplamı Ortalama. F va lue 
Pı·>F 

Source of va ri at i o ıı Deg. S uın of M ean 
of Fr. Squares Square 

Deneme A. 
Site . ı 1 3942 ı 7,8 ı 3942 1 7,8 98,6*** <.Ooo ı 
Blok(Deneme A.) 
Block(S ite) 4 50 ı 858,5 125464,6 8,88*** <.000 1 
Tiirle ı· 

Species 2 1 69 ıl 38,2 845569, ı 59,8*** <.000 1 
Orijin(Tiirler) 

ı 8 ı 4 10356 ,6 78353, ı 5,54*** <.Oooı 
Provena ııce(Spec ies 

Deneme A.*Tiirler 
2 2 ı 9267,6 ı o9633,8 7 ,76**':' 0,0008 

Site*Spec ies 
Deneme 
A . * OI'İjin(Tiirler) ı 8 3306 14,2 18367,4 ı ,30 0,2 ı ıo 
Site* prov.(S pec ies) 
HATA 80 ı ı 30683,3 14 133,5 
TOPLAM ı 25 

Boy büyü mesi bakımından istati sti ki olarak fark bulunmas ı 

nedeni ile yapıl an Duncan Çoklu Karş ıl aştırma testi sonucunda Türlere 
göre iki grup olu şmuştur. İlk grupta Toros sediri orijinieri (257,4 cm) yer 
a lırken ikinci grupta s ıras ı y l a Kıbrı s sedi ri orijini eri (200,8 cm) ve Atlas 
sed iri orijin ieri ( ı 86,9 cm) yer almaktad ır. Boy büyümes i bak ımından 
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iki grup oluşmuştur. Isparta deneme alanında boy ortalaması 23 1. 4 cm 
iken E lma! ı deneme alanında bu değer 168.9 cm dir (Çize lge 23) . 

Çizelge 23. Isparta ve Elmah Deneme Alanında Türlere ve Deneme 
Alanlarına Göre Boy Büyümesinin Duncan Testiyle Karşılaştırılması 
(1997-2007) 

Table 23. Co mpari son of he ight growth according to species and site by 
Duncan test both in Isparta and E l malı ( 1997-2007) 

BOY BOY 
Height (cm) Height (cm)) 

Tür 1 Ortal. 1 Gruplar Deneme Alanı 1 OrtaLl Gruplaı· 
Species mean Sub set Site mean Sub set 

2 257,4 A Isparta 23 1,4 A 
3 200,8 B El malı 168,9 B 
ı ı 86,9 B 

Şekil 1 8' de, Isparta ve El malı deneme alanlarında orijiniere göre 
boy ortalamal a rı yer almaktadır. Kıbrıs sediri 27 hariç, tüm orijinierin iki 
deneme a l anındaki boy değerleri arasında az veya çok fark oluştuğu 
görülmekted ir 

Deneme Alanlarında Orijinierin Boy( cm) O Isparta 

Ortalamaları gElmalı 

350 
<&;,)jjW'' 

,_. ,, ·,c, 
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i 1•> ı \\c _g200 - ,;; ,, 

ro N 
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rııın er 

Şekil 18. Deneme Alanlarında Orijiniere Göre Fidan Boyları 
Figure 18. Seeeliing he ights of different eeclar provenances ın 

expe rimenta l area 
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Anlamlı Deneme Al anı ':'Tür etk ileşiminin kökeni yoruma yer 
bırakınayacak ölçüde aç ık olarak görülmekted ir. Kıbrı s sediri 27 hariç, 
tüm orijinierin boy değerleri Isparta deneme a l anında daha fazladır. 

4.3.3. Deneme Alanlarında Fidan Kök Boğaz Çapı 
Ortalamalarının Ortak Değerlendirilmes i 

Kök boğaz çap ı bakımından deneme a l anl arının ortak varyans 
anali zinde Deneme Alanları, Sedir Türleri ve Orijinieri istati stik olarak 
%99.99 o l as ılık düzeyinde fark lı bulunmuştur (Ç izelge 24). 

Çizelge 24. Isparta ve Elmalı Deneme Alanlarında Fidan Kök Boğaz 
Çapı Gelişimi Bakımından Ortak Varyans Analizi Sonuçları 
Table 24. ANOV A results of seeeliing diaıneter at coll ar both in Isparta 
and Elnıa lı experimental areas 

Varyasyon Ser. Kareler Kareler F 
Kaynağı Der. Toplamı Ortalama Değerleri 

Pr>F 
Source of variat i o ıı Deg. S uın of M ean F value 

ofFr. Squares Square 

Deneme A. 
Site ı 46755,3 46755,3 64,75*** <.0001 
lllok(Deneıne A.) 
Block(Site) 4 ı ı 043,4 2760,8 3,82** 0,0068 
Türler 
Spec ies ·2 59362,9 2968 1,4 4 1 , 10**':' <.000 1 
Orijin(Türler) 

ı 8 53739,8 2985,5 4, 13*** <. 0001 
Prove ııance(Spec ies 

Deneme A. *Türler 
2 929 1,0 4645,5 6,43** 0,0026 Site*Species 

Deneme 
A. *Orijin(Türler) ı 8 ı 7558,6 975,4 ı ,35 0,1806 
Site* prov.(Species) 
HATA 80 5777 ı ,4 722, 1 
TOPLAM ı 25 

Kök Boğaz Çap ı orta l amal a rı bakımından ortak anal izde 
istatistik olarak fark lılık bulunması nedeniyle Duncan Çoklu 
Karşılaştırma testi uygulanmış ve Türlere göre üç grup oluşmu ştur. İlk 
grupta Toros sediri orijinieri (63,6 mm), ikinci grupta Atlas sediri 
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orijinieri ( 5 1.5 mm) ve üçüncü grupta Kıbrıs sediri orij inieri (47.5 ınnı) 

yer a lmı ştır. Kök Boğaz çapı bakımından deneme a l anl a rı da farklıd ır ve 
iki grup o lu şmuştur. İl k grupta yer alan Isparta deneme a l anında kök 
Boğaz çapı o rta l a mas ı 59,07, ikinci gruptaki El mal ı eleneme alan ında ise 
bu değe r 47,2 mm' elir (Çizelge 25) . 

Çizelge 25. Isparta ve Elmalı Deneme Alanlannda Türlere ve 
Deneme Alanlarına Göre Çap Değerlerinin Duncan Testiyle 
Kaı-şılaştırılınası (1997-2007) 

Table 25. Compari son of elianıeter at ca ll ar according to species and site 
by Du ncan tes t both in Isparta and El ma lı Experinıenta l Areas ( 1997-
2007) 

KÖK BOGAZ ÇAPI KÖK BOGAZ ÇAPI 
D i anıete r at ca ll ar (ımı-ı) Dianıeter at ca ll ar ( nını) 

Tür O rı al. Gruplar 
Deneme O ı· ta Gruplar 

Ala m 
Spec ics ııı ea ıı Su b sel 

Site 
ın ean Su b sel 

2 
ı 

3 

63 ,6 A Isparta 59,0 
5 1,5 B El malı 47 ,3 
47 ,5 c 

Deneme Alanlarında Orijin Ortal amal arına Göre 
Kök Boğaz Çapı Değerl e ri (mm) 

A 
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4.3.4. Deneme Alanlarında Hacim Ortalamalarının Ortak 
Değerlendirilmes i 

Hacim ortalamaları bakımından deneme a l anlarının ortak 
varyans ana lizinde Deneme Alanları, Sedir Türle ri ve Orijinieri ve 
Deneme A l anları ile Tür etkileşimi istati stik olarak % 99.99 o l as1 l ık 

düzeyinde farklı bulunmuştur (Çizelge 26) . 

Çizelge 26. Isparta ve Elınalı Deneme Alanlarında Hacim 
Ortalamaları Bakımından Ortak Varyans Analizi Sonuçları 
Tab le 26. ANOV A resu lts formean of vo l u me both in Isparta and E l ma l ı 

experimental areas 

Varyasyon Ser b Kareler Kareler 
F 

Kaynağı Der. Toplamı Ortalama 
Değerleri Pr>F 

Source of variation Deg. Su m of M ean 
F value 

Fre. Squares Square 

Deneme A. 
Site ı 0,0018 0,00183 80,32*** <.000 1 
Blok(Deneme A.) 
Block(Site) 4 0,0002 0,000074 3,24** 0 ,0163 
Türler 
Species 2 0,0025 0,00128 56,00*** <.0001 
Orijin(Tiirler) 

18 0,0015 0,000085 3,74*** <.000 1 Provenance(Species 
Deneme A. * Tiirleı· 

2 0,00055 0,00027 12,08 *** <.0001 
Site*Sp_ecies 
Deneme 
A. *Orijin(Tiirler) 18 0,00065 0,000023 1,59** 0,0822 
Site* prov.(Species) 
HATA 80 0,00182 0,000022 
TOPLAM ıı5 

Hacim orta l ama l arı bakımından ortak analizde istatistik o larak 
fark l ılık bulunmas ı nedeniy le Duncan Çoklu Karşı l aştırma testi 
uygu l anmış ve Türle re göre iki grup oluşmuştur. İ l k grupta Toros sediri 
oriji ni eri (0,0052 mJ) mm), ikinci gıupta Atlas sediri orijinieri ( 0,0025 
mJ) ve Kıbrı s sediri orijinieri (0,0021 mJ) yer almıştır. Hacim 
ortalanıaları bak ı mından deneme alan l arı da fark l ıdır ve iki grup 
o l u şmu ş tur. İlk grupta yer alan Isparta deneme a l anında hacim ortalaması 
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0,0040 m:ı , ikinci gruptaki El malı deneme alanında ise bu değer 0,001 8 
m') dür (Çizelge 27). 

Çizelge 27. Isparta ve Ehnah Deneme Alanlarında Türlere ve 
Deneme Alanlarına Göre Hacim Ortalamalarının Duncan Testiyle 
Kaı-şılaştırı lın as ı (1997-2007) 

Table 27 Comparison of volume mean according to species and site by 
Duncan test both in Isparta and El ma lı Experimental Areas ( 1 997-2007) 

HACİM HACİM 
Vo lume (m3) Vo lume (m3) 

Tü ı· 

ı Ortal. ı Gruplar Deneme Alam ı Orta ı Gruplar 
Species ın ean Sub set Site m ean Su b set 

2 0,0052 A Isparta 0,0040 A 
ı 0,0025 B El malı 0,00 18 B 
3 0,002 1 B 

4.3.5.Deneme Alanlarının Ortak Analizinde Orijiniere Göı·e 
Boy, Çap ve Hacim Ortalamalarının Duncan Analizleri 

Deneme a l an l a rının ortak ana li zi sonucunda Tür içeri sindeki 
orijinierin an l am lı ç ı kmas ı nedeni ile duncan testi uygulanmıştır. Toros 
sed iri orijinierinde boy, çap ve hacim orta l amal arı bakımından Duncan 
tes ti sonucu iki grup o luşmu ştur. 24 no' lu As lanköy oriji ni 274,9 cm boy, 
68.1 mm çap ve 0,006 ı'n :ı hacim orta l amas ı ile ilk gruptad ır(Ç i ze l ge 28) . 

Çizelge 28. Ortak Analizde Orijiniere Göre Boy, Çap ve Hacim 
Ortalamalarının Duncan Testiyle Kaı·şılaştırılınası 

Table 28. Compari son means of lıeight, diameter at co llar and volume 
according to Provenances by Duncan Test in co llective analyses 

a)Toros Sed iri Orijini eri 

BOY ÇAP HACİM 
Height (cm) Diamet.at Collar (mm) Volume (m :ı ) 

Orijin Ortal. Grup Orijin Orta Grup Orijin Ortal. Grup 

Prov. ın ean Su b set Prov. nı ean Sub set Prov. ın ean Sqb 
set 

24 274,9 A 24 68 ,1 A 24 0,006 A 
23 25 ı ;7 B 25 61,7 B 25 0,005 B 
25 244 ,8 B 23 60,8 B 2 0,004 B 
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Ortak ana li z sonucu; Kıbrı s sediri orijinierinin boy, çap ve hac im 
ortal ama l arın a yöne li k uygulanan Duncan çoklu ka rş ıl aştırma ana li z inde 
26 (Paphos I) ve 27 (Paphos II) orijinieri boy, çap ve hac im orta l ama la rı 

b ak ı mından benzer ge li şim göstererek tek grup o lu şturmu ş l a rd ır. 

b ) Kı b rı s Sed iri Orijinieri 

BOY ÇAP HACİM 
Height (cm) Di a ınet. at Collar ( ının) Voluıne (ın ' ) 

Orijin ı Orta l. ı G rup 
Prov . ııı ea ıı Sub set 

Orijin ı Orta 
Prov. ıııea ıı 

ı G rup 
Su b set 

Orijin ı Oı-tal. ı Grup 
Prov. ıııea ıı Sub set 

26 204,3 A 27 48,5 A 27 0,0022 A 
27 197 ,4 A 26 46,5 A 26 0,0020 A 

Deneme a l anlarının Ortak anali zi sonucuna uygulanan duncan 
testinde Atlas sediri orijinieri boy büyümes i bakımından 9 grup 
oluşturmuş tur. En iyi boy büyümes i Fransa 2 1 (Luberon- 239, O cm ) ve 
22 (Nont Ventaux- 238 ,7 cm) no ' lu orijiniere aittir ve il k grupta yer 
almı ş l ard ır. 

Çap bakımından Duncan çoklu karş ıl aştırma testinde 6 grup 
olu şmuştur. Fransa 22 (Nont Ventaux) 59,6 ının , 2 1 (Luberon) 59,5 ının , 

ve 18 (Idıke l ) 58 ,3 mm çap o rta l ama l a rı ile ilk gruptadır. 
Hacim orta l ama l arında 7 grup o lu şmuştur. Orijiniere göre en 

yüksek hac im o rta l amas ı Fransa Atlas sediri orijinie ri 22(Nont Ventaux) 
0,004 1 nı 3 ve 2 l (Luberon) 0,0039 ın3 ve Fas Atlas sedir orijini 18 
(Id ıke l ) 0 ,0032 m3 'ye a ittir. 

Boy, çap ve hac im ortal ama l arı bakımından son grupta 2 (Ti zi 
Ifri ) ve 3 (Ikankaben) yer almı ştır. 
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Vı 
Vı 

BOY cm 

Atlas Sediri C. atlwıtica Manetti 

Oriji. Ort. Gruplar 

Prov. m ean Sub set 
21 239,0 A 

22 238,7 A 

8 200,7 B 

18 200,4 B 

15 194,0 B c 
9 193,8 B c 
l O 187,7 B c D 

19 185,8 B c DE 

17 181 ,7 c DE F 

7 174,7 DEFG 

16 173,5 DEFG 

20 168,6 EFGH 

6 166,9 FGH 

ı ı 162,9 G H 

2 15 1,4 H I 

3 137,5 ı 

ÇAP mm 

Atlas Sedi ri C. atlantica Manetti 

Orij Ort. Gruplar 

Prov m ean Sub set 
22 59,6 A 

21 59.5 A 

18 58,3 A 
8 . 54,3 B 
15 54,2 B 

9 53,4 B c 
19 52.7 B c D 

l O 50,7 B c DE 

17 50,0 B c DE 

7 49,4 c DE 

20 48 ,6 DE 

16 48 ,6 DE 

l l 47,5 E 

6 47,3 E 

2 42,5 

3 4ı , 5 

HACİM m
3 

Atlas Sediri C. a1fantica Manetti 

Orij Ort. Gruplar ! 

Prov m ean Sub set ı 
22 0,0041 A 

21 0,0039 A 

18 0,0032 A B 

ıs 0,0031 ·s c 
8 0,0028 B c D 

9 0,0027 B c D 

19 0,0025 c DE 

17 0,0023 DE F 

lO 0,0022 DE F 

7 0,0021 DE F 

16 0,0021 E F 

20 0,0020 EF 

6 0,0018 E F G 

ll 0,0017 FG 

F 2 o,ooı3 G 

F 3 0,0012 G 



S.SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERiLER 

Akdeniz Ormancılık Komisyonu bünyesindeki Silvae 
Mediterranea alt komisyonu öncülüğünde Akdeniz ülkeleri, I 970' !erin 
başında, farklı tür ve orijinden sed ir tohumlarının değişimjyle, 

karşılaştırmalı orijin-döl denemeleri ile adaptasyon ve tür denemelerine 
baş l amışl ardır. Amaç, tohum kaynaklarının farklı rejyonal ve lokal çevre 
koşull arın a uyumlu olup olmadığının belirlenmesidir. Bu elenemelerin 
sonuç l arının ulus l a raras ı değere sahip o l acağ ı ö ngörülmü ştür . Sonuçlar 
değ i şen iklim koşullarına bağlı olarak; uygun secli r türü ve orijini 
seçimine, elegrade olan meşcere lerin yenielen ağaç l anclırılmas ın a, şiddeti 

ve frekansı artabilecek olan yangın, böcek vb . ab iyo tik zarariara karşı 

alınmas ı gereken önlemlere hi zmet edecektir. 

Batı Akdeniz J?ölgesinde, 1996 y ılınd a Elma lı- Şehir arınanı ve 
Isparta-Çukurören'de kurulan deneme alanlarında, üç sed ir türüne ait 
orijinler yer almaktadır. Elmalı-Şehir Ormanı mevki indeki deneme 
alanında 25 (20 orijin Atlas sediri , 2 orijin Kıbrı s sedi ri ve 3 orijin Toros 
sed iri) orijin yer almaktadır. Isparta-Çukurören deneme alanında ise 21 
(16 orijin Atlas sediri , 2 orijin Kıbrıs sediri ve 3 orijin Toros sed iri ) orijin 
bulunmaktadır. 

1997 yılı vejetasyon sonu yapılan ölçüml ere göre; El malı 
deneme a l anında yaşama yüzdesi ortalama %9 1, Isparta-Çukurören 
deneme a l anında ise ortalama %94 olarak belirlen mi ştir. Bu değerler çok 
yüksek bir dikim başarı s ının göstergesidirler. 

Elmalı deneme alanınd a; s ıras ı y l a Atlas sediri Fas ll, 9, 8,7, 
Fransa 21, Toros sed iri 24, 23, 23 ve Kıbrıs sed iri 26 orijinieri % 95 ve 
üzerinde bir tutma başarı sı sergi lemiş l erdir. Yaşama yüzdesi en düşük 
grubun tamamı Atlas sediri Fas orijinierinden oluşmaktadır. Atlas sediri 
Fas 12 (%73), 19 (%68) ve l (%66) orijinierinin tutma oranı, pratik 
ağaçlandırmalar aç ı s ından da başarı için s ınır değer olarak kabul edilen 
%80 nin altında kalmıştır. 

Isparta-Çukurören deneme a l anında ise 21 orijin bulunmaktadır . 

1997 yılı yaşama yüzdeleri bakımından Toros sediri %98 ve Kıbrıs 

sediri %94 ortalama ile ilk gruptaci ır. Toros sediri 24 (Aslanköy) % 100 
yaşama yüzdes i ile baş ı çekmiş , Toros sediri 25 (Sütleğen) %97 ve 23 
(Pozantı) %96 oranlarına sahiptir. Atlas sediri yılında 9 (Tatgaline) , 22 
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(Nont Ventaux) ve 21 (Luberon) %97 yaşama yüzeles i ile 8 (lch N 
Timghilt ) ve 17 (Mitkane) % 96 yaşama yüzeles ine sahip olarak il k 
s ıra l a rd a gelen orijinlerclir. Atlas sediri Fas 19, 6, , 18 ve 3 no' lu 
orijinl er Isparta-Çukurören eleneme alanında en düşük tutma o ranına 

sa hip tir ve bunlardan ya lnı zca 3 no' lu orijin , %80' nin a ltınd a kalmı ştır 

(%72). 

Her iki eleneme a l anında ortak olarak kullanılan orijinierin 1997 
y ı 1 ı yaşama yüzeleleri üzerinden yap ıl an eleneme a l anl arının ortak 
anali zinde; Toros sediri (%95) ve Kıbrı s sediri (%93) ay nı gruptaclır. 

Or ijiıı bazında Toros sediri 24 (%97) , 25 (%96), 23 (%95) ve Kıbrı s 

sediri 27 (%93) ve 26 (%92) yüksek yaşama yüzeles i orta l amal arına 

sa hi p olmu ş tur. Tür bazında ikinci grupta kalan Atlas sedirinin 9 (%97), 
21 (%97), 8 (%96), 7 (%95), ll ( %95) orijinieri ele en iyi grubu 
o lu şturmu ş l ard ır. At las sediri 3 (%80) ve 19 (%76) no' lu orijinieri en 
dü şük yaşama o ra nını sergil eyen grup o lmuş l a rdır. Atlas sedirinin çok 
say ıda orij ij ne sa hi p ol mas ı , tür ortalanıas ı olarak i kinci pl anda 
kalımı s ın a neden o lmuştur. Atlas sediri Fas 19 orijini %80' nin a ltınd a 

kal an tek orijin konumundad ır (%79). Her iki deneme a l anındak i bu 
yüksek tutımı o ran l a rı ; tüpiLi fidan kullanımı , iyi arazi seç imi, etkili ve iyi 
bir toprak i ş l eme, olumlu giden hava koşu lları gibi nedenlerin bi rkaçı 

veya hepsinin bir sonucu o l ab il eceğ i gibi , sed ir cinsinin genel olarak 
uyum ye t eneğinin yüksek li ğ inin bir göstergesi olarak da yoruml anabi lir. 
Ancak tür ve/veya orijin denemelerinde bu yorumu yapabilmek için , 2 
y ıllı k bir süre çok k ı s adır ve il gili yorumun daha sağlanı temell er üzerine 
otunulabilmes i için , daha uzun bir dönem sonucundak i yaşama 

o ra nl arı nın değerl endirilmes i de zorunludur. 

2007 y ı 1 ında geçen 1 1 vejetasyon dönemi sonunda yaşama o ranı ; 

El mal ı eleneme alanında %9 1 ' elen %86' ya, Isparta' da ise %94' elen 
%88 'ye dü şmü şt ür. Di ğer bir anl at ınıl a, Elma lı eleneme alanında 1 1 y ıllık 

kay ıp ortalama %5, Isparta'da ise bunun 2 kat ı % 1 O o lmu ştur. 

2007 y ılı yaşama yüzeleleri bakımından Elmalı eleneme a l anında 

Toros sediri orijin ieri 24 (As lanköy-% 96), 23 (Pozantı %93) ve 25 
( Sütleğen %88) il e Kıbrı s Kıbrı s sediri orijinieri 27 (Paphos II-% 88), 26 
(Paphos I-% 86) ilk grubta yer almıştır. İkin c i grupta; At las sediri Fransa 
orijini 21 (Luberon-% 96) ve Atlas sediri Fas orijini 8 (Ich N ' tinıg hilt 

%96) aynı ortal ama ile il k s ıradadır. Bu di zilimi Fas Atlas sediri ll 
(Sehep% 95) ve 9 (Tatga line%95)) orijinieri takip etmektedir. 
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A tl as sediri Fas 12 (lfc69), 19 (lfr58) ve 1 (!fr53) oriji nieri 2007 
y ılı sonu iti bari y le en dü ş lik yaşama o ranın a sahip olan grubu 
o lu ştunmı ş l a rdır . Orijini ere ait bu değe rl e r ve grup l aş malar, 1997 ve 
2007 y ıli an na ait s ıralamalan i le ka rş ıl aşt ırıl dı ğ ı nda , tutımı o ranı en iyi 
olan orijinierin bu Li stli nlük lerini , 1 O y ıl so ııra da. neredeyse lı iç değer 
kay bı ya şamak s ı z ın (c/1'0-4) , y aşama o ranı olarak k o rumu ~ o lduk l arı nı 

göstermektedir. Benze r bir eğ i li m , daha yüksek ölüm oranlar ı y la o lmak 
üzere, en son g!·upta da görülmektedir. Örneği n C. At!ontico Fas 12, 19 
ve 1 hem 1997 y ılı sonunda tut ma o ranı bakım ından , hem ele 2007 y ılı 

sonunda yaşama o ra nı bakımından son s ıralarda !\a l mı ş lardır. Bu 
orij inierel ek i kay ı p o ranları cl <t!ı a fazla olmu ş tur (~'k9-13). 

lspana-Çukmören el eneme a l anında , genel ya şa ma yüzeles i Cff 88 
elir. 2007 y ılı vetasyon dönemi sonu itibari y le, en yi.iksek yaşama o ra nın a 

sahip olan orijin lfc 100 il e T oros sediri 24 (As lan köy) o lmuştur . Yani bu 
o n.ıın ll y ıllı k dönemele hiçbir kay ı p ve rme mi ştiL Toros sediri 
25(S ütleğen %97) ve 23 (Pozantı o/c96) il e Kıbrı s sediri 26 (Paphos l ife 
9 1) ve 27 (Paphos Il lfc9 1) or ij in ieri de, lf'c9 0 ' nın ii ze ri n cl e kı yaşama 

oranlan i le en iy i i lk grubun içeri si nde yer a l ınaktad ır lar. At las sedir i tlir 
s ıra l amas ında ik inci gruptadıl'. 15( Tazekka-o/c95), 22( Nont Vcntaux
%95), 2 1 ( L ubcron-%93) ve 9 (Tatga line-lf'c92) i lk s ıra l ard a yer 
a lmaktadır. Bu orijinierin 1 O y ıllık dönemeleki kay ı p l an lf'c0-5 a ras ın da 

değ i şmektediL 2007 y ılı sonundak i ya şama o ranı bak ımınd an Ts parta 
eleneme a l anındak i öllimlerin razla o lduğu grupta s ıras ı y l a ; A tlas sediri 
Fas 19, 18, 3 ve 2 no' lu orijin ieri yer a lmaktadı r . Bu son gru ptaki 
orijinler el e, 1997 sonundak i en dü şü k tutma o ran ın a sahip orijinlerle 
genel olarak paralelli k arz etmekted irler. A ncak bunl a rın 10 y ı llık kay ı p 

oranlan lf'c8- 19 a ra s ınd a değ i şme ktedir. 

Her ik i eleneme a l a nınd a ortak ku ll a nılan orijini erin 2007 y ılı 

vej etasyon dönemi sonundaki yaşama o ran l a rı el eğerl e ri bak ımı ndan 

yap ıl a n ortak anal izinde; tür düzeyinele Toros sed iri ve K ı brı s sediri i lk 
grupta yer a lmı ştır. Tür içeri sinele orijinl er bazında Toros sediri orijinieri 
24 (if'l' 97) ve 25 (% 9.5) no' lu orijinler daha yüksek yaşama yüzdesine 
sahiptir K ı b rı s sediri 26 (%89) ve 27 (%88) orijini eri en iyi yaşama 
o ranına sahi p il k grubu o lu şturnıu ş l arcl ır. ikinci grupta yer alan At las 
sed iri 21, 9, 22, 8, 15 ve 7 %86 yaşama yüzdes i el eğe ri nin üzerinde 
değerl ere sahip o lmuş tur. At las sediri 2 (%64) ve 19 (clc62) ise en kötü 
performa n s ı sergileyen orijinl er olarak kabu l edilebilir. 
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Denemelerin ll . y ılı sonunda, tutma ve yaşama oranı 

bakımınd an şu genel değerl endirmele ri yapabilecek durumday ı z: 

- Deneme a l a nl arının ve araştırmanın koşuli an çerçevesi nde, 
Akdeni z havzas ını temsil eden secl ir türleri ve orijinleri , ll vejetasyon 
dö nemi boyunca yaşama onını bakım ınd an kararlı say ıl ab il ecek bir tutum 
se rg ilem i ş l e rd ir. Baş l a ng ı ç t a en yüksek ve en dü şük tutımı o ranın a sahip 
orijinlerle, 2007 y ılı so nundak i en yüksek ve en dü şük yaşama o ranına 

sa hi p orijinler genel o l <ırak ay nı orij inl er o lmuş l ardır. 

- Yaşama ora nı bak ımından olu şan varyasyonun ana kaynağını 

At las sediri orijinieri a ras ındak i varyasyon o lu şturmaktad ı r. Bu un sur, 
elbette elenemelerde ku ll a nıl a n 25 orijinin 20'si nin bu türe ait 
o l mas ından , yani bu türlin da ha geni ş ve yoğun bir şek il de örnek l enmi ş 

o l mas ından kaynak l a nmak t ad ır. Esasen Toros sediri orijinieri de, say ı 

bak ı m ından çok az olmak la birli kte. doğa l yay ılı ş a l anının adeta batı dan 

doğuya doğru örnek lenmes i şek lin ele seç ilmi ş l erd ir . Batı (S ü t l eğen), Orta 
(A rslanköy) ve Doğu Akdeni z (Pozan t ı ) birer örnek le denemelerde yer 
a lmı şt ır. Bu kadar fark lı coğrafya l ard a n ge lmeleri ne karş ın , bu 3 orij inin 
görece yak ın değerl ere sahip o lmas ı di kka t çek icidir. 

- Orij inierin y ıll a r iti bariy le sahi p o l d uk l a rı yaşama o ranı 

değerl eri nin o rta l amas ı il e o luşturu lan tür yaşama oranı ge li ş i m trenel leri 
(Şekil 3 ve 4), Toros sedirinde üstün ve hemen, hemen sab it, Kıbrı s 

sed irinde ikinci üstünl ükte, yavaş azalan, At las sed irinde ise en kö tü ve 
daha hı z lı aza lan bir şek il serg i le mi şt ir. Yaşama o ranl arında y ıll a r 

itibari yle aza lı ş, yine Atl a · sed iri odak lı olmak üzere, Isparta eleneme 
a l anında daha h ız lı o lmuştu r. 2007 y ılı sonundaki yaşama oranı 

bak ımından oldukça tatminkar değerl ere sahi p olan Toros sed iri , Kı b rı s 
sediri ve Atl as sed iri 22 (NonT Ventaux) orijinlerinin , Isparta eleneme 
a l a nında, Elma lı eleneme a l a nın a oranla daha üstün o luş l a rı d ır (Şek il 14). 
Halbuki, ortalama yaşama o ranı bak ı mından Elma lı eleneme a l anının , 

Isparta eleneme a l anın a oranl a az da olsa üstünlük gös terd i ğini bili yoruz. 
O halele Isparta deneme a l a nındaki yaşama oninının görece düşük o luşu , 
Atl as sed iri Fransa 22 (NonT Ventaux) , 21 (Luberon) orijinieri ve 9 
(Tatga line) gibi baz ı Fas orijinieri hariç tutul acak olursa, genel olarak 
At las sediri Fas orijinierinin bu eleneme a l anında gös termi ş o l duk l arı 

uyumun daha dü şü k o lu şundan kaynak l anmaktad ır. 

2007 y ılı sonunda, Elma lı deneme a l anındak i ortalama boy 
ge li şim i 168,9 cm o lmuştur. Türlere göre iki grup o lu şmuş ve Toros 
sediri il e Kıbrı s sed iri en iyi boy ge li ş imine sahi p türler o lmuştu r. Toros 
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sediri boy ortalaması 2 10.4 cm iken Kıbrıs sedirinde bu değer 188 .7 cm 
dir. İkinc i grupta yer alan Atlas sed iri boy ortalaması 155 cm elir. Orijin 
bazı nda değerlendirildiğinde Toros sediri 24 (Aslanköy) 230 cm ve 23 
(Pozantı) 2 19cm Kıbrı s sediri orijnlerinden 27 (Paphos II) 205,2 cm ile 
en iyi boy ge lişimine sahip orijinler o lımı ş larclır. İkin c i grupta yer a lan 
Atlas sed iri 21 (Lubercin) 205, 9cın , 22 (Nont Ventaux), 190 c ın ve 18 
(Idıke l ) 185,5cm il e en ıyı boy ge li ş imini sergileyen grubu 
o lu şturmuşl ardır. Atlas sed iri Fas 3 ( 125 cm) ve 1 ( 101 cın) orijinieri en 
az boy değerin e sahip orijinler olmuşlardır. 

Isparta'daki denemenin 2007 yılı sonunda, ortal ama boy ge li ş imi 

23 1,4 cm. olmuştur . Yapılan değerl endirmede tür bazında boy ge li şi mi 

bak ımından iki grup olu şmuştur. İlk grupta Lübnan sediri ve orijini eri 
(302 ,2 cm) yer a lırken , ikinci grupta Atlas sediri (217 ,8 c nı) ve Kı br ı s 
sediri orijinieri (2 12,3 cm) yer almıştır. Orijin bazında ise 24 CAs lanköy-
3 17,8 cm) ve 25 (Sütleğen-303,2cm) orijini ilk grupta yer almı ştır. Tür 
bazında ikinci grupta kalan Kıbrıs sediri orijinler 26 (Paphos 1) ve 27 
(Paphos II) s ıras ıyl a 22 1.3 cm ve 203 ,4 cm boy ortalamasına sahiptir. 
Atlas sediri orijinierinelen en iyi boy büyümes i Fransa 22 (Nont Ventaux-
284,6.c nı) ve 21 (Luberon -273,53 cm) no ' lu orijinlerclir. Boy ge li ş imi en 
düşük grup , Atlas sediri Fas 2 ( 172 cm) ve 3 ( 153 c nı) orijinierinelen 
oluşmuştur. 

Boy gelişimi bakımından eleneme alanlarının ortak analizi 
sonucunda tür bazında iki grup oluşmuştur İlk grupta Toros sed iri 
orijini eri (257,4 cm) yer alırken ikinci grupta s ıras ıyla Kıbrıs sed iri 
orijini eri (200,8 cm) ve Atlas sediri orijinieri ( 186,9 cm) yer almaktadır. 

Tür içerisinde orijin bazında değerl endirme yapıldığında; Toros 
sediri 24 no' lu Aslanköy orijini 274,9 cm boy en iyi boy ge li ş imini 

yapan birinci grubu oluşturmuşlardır. 2. en iyi grup tarafınd an 

kapsanamayan Toros sediri 24'ün anlamlı ü stünlüğü ortak anali zele ele 
belirginclir. Toros sedirinin ikinci grubunda bulunan 23 Pazantı 25 1,7 cm 
ve 25 Sütleğen 245 cm boy ortalamasına sahiptir. 

Tür bazında ikinci grupta yer alan Kıbrıs sediri ve Atlas 
sedirinde orijin bazında ilk grupta kalan orijinler; Kıbrıs sedirinde tek 
grup oluşturan, 26 (Paphos I) 204,3 cm, 27 (Paphos II) 197,4 cm ve 
Atlas sediri Fransa orijinieri 22 (239 cm) ve 21 (239 cm) boy ge li ş imi 

bakımından en iyi orijinlerdir. Atlas sediri Fas 2 ( 151 cm) ve 3 ( 137 
cm) orijinleri , ortak analiz sonucu en zay ıf boy gelişimini gösteren 
orijinler olmuş l a rdır . 
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2007 y ılı vejetasyon dönemi sonunda, Elma lı deneme a l anında 

fidan kök bağaz ı çap ı o rta l amas ı 47,3 ının olmuştur. Tür bazınd a yapılan 
değerl endirme de Türlere göre üç grup o luşmuştur. İlk grupta Toros 
sediri orijini eri (63,6 mm), ikinci grupta Atlas sediri orijinieri ( 5 1.5 
mm) ve üçüncü grupta Kıbrı s sediri orijinieri (47.5 mm) yer a lmı ştır. Tür 
içeri sinele o rijiıı bazında bakılelı ğında Toros sediri için iki grubun ilkinde 
24 (57,3 mm) ve 23 (55, 1) orijinieri en iyi kök bağaz ı çap ı değerine 

sahiptir. Tür bazında ikinci grupta kalan Kıbrı s orijinieri 27 (Paphos II) 
48 , 9 mnı 26 (Paphos I) 42,8ının ve Atlas sediri 18 ( Iclıke l ) 54,9 mm ve 
2 1 (Luberon) 52, 1 mm) ile en iyi çap ge li ş imine sahip orijinlerdir. Atlas 
sediri Fas 1 orij ini (3 1,2 mm) en dü şük kök bağaz ı çapına sahip orijin 
olarak be lirginleşmektedir. 

Isparta deneme a l a nınd a ise 2007 y ılı vejetasyon dönemi 
so nunda ortalama 59 mm ile daha iyi bir kök boğaz ı ge li ş imi o luşmuştur. 

Tür bazında yap ılan değerl endirme de Kök boğaz ça pı bakımından üç 
grup o luşmu ş tur. İlk grupta Lübnan sed iri ve orijini eri (72,2 mm) , ikinci 
grupta At las Sed iri ve orij ini eri C 57,5mm) üçüncü grupta da Kıbrı s sediri 
ve orijini eri (48,9 mm) yer almaktad ı r. 

Tür içerinde orijinler dikkate a lındığınd a Çap bakımından da iki 
grup o lu şmuş ve 24 ( 78 ,2 mnı) ilk grupta yer a lmı ş tır. 25 (7 1,3 nıın) ve 
23 no' lu orijinler (66,4 mm) ikinci gruptadır. 

Tür bakımından ikinci s ırada yer alan Atlas sediri orijinieri 22 
(Nont Ventaux -68,6mm), 21 (Luberon-67,2mm) 15 (Tazekka-63 , 2mın) 

ve 18 (Idıke l- 62,5ın nı en iyi çap ortl amaian na sahip gruptur. Tür 
bakımından 3. s ırad a yer alan Kıbrı s sediri içinde 26 (Paphos I-49 ,8 mnı) 

ve 27 (Paphos II-4 8 mnı) tek grup o lu şturmuştur . Atlas sediri Fas 2 (44 
mm) ve 3 (42 nıın) en düşük fidan kök boğazı çap ı eleğerin e sahip 
orijinl er o lmu ş l ard ır . 

Deneme alanl a rının ortak cleğerl enclirilmes inde türlere göre üç 
grup o lu şmu ştur. İl k grupta Toros sediri orijinieri (63,6 mm), ikinci 
grupta Atlas sediri orijinieri ( 5 1.5 mm) ve üÇüncü grupta Kıbrı s sediri 
orijinieri (47.5 mm) yer almıştır . Kök Boğaz çapı bakımından deneme 
a l an l arı da farklıdır ve iki grup oluşmuştur. İlk grupta yer alan Isparta 
deneme a l a nında kök Boğaz çap ı orta l anıas ı 59,07, ikinci gruptaki Elnıa lı 

deneme alanında ise bu değer 47,2 mm' dir 
Tür içerisinele orijiniere göre Toros sediri orijini 24 no' lu 

As lanköy 68. 1 nım çap o rta l aması n a sahiptir. Atlas sediri orijinleri; 22 
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(Nont Ventaux-59,6mm), 21 (Luberon-59,5mm) ve 18 (Idıkel-58,3mm) 
ilk gruptadır. Tür bakımından 3. grupta yer alan Kıbrı s sediri orijinieri 26 
(Pap hos I) ve 27 (Paphos Il) 46.5mın ve 48.5 ının ortalama ile tek grup 
o lu şturmuştur. 

Deneme a l anlarında orijinierin hac im gelişimleri de, genel olarak 
boy ve kök boğazı çapı gelişimlerine koşut değerl er vermiştir. Ortka 
anali z sonucu türlere göre iki grup oluşmuştur. İlk grupta Toros sediri 
orijinieri (0,0052 m3

) mm) , ikinci gıupta Atlas sediri orijinieri ( 0,0025 
m3

) ve Kıbrıs sed iri orijinieri (0,0021 m3
) yer almıştır. 

Hacim ortalamaları bakımından deneme alanları da farklıdır ve 
iki grup oluşmuştur. İlk grupta yer alan Isparta deneme alanında hacim 
ortalaması 0,0040 ın3 

• , ikinci gruptaki Elma lı deneme alanında ise bu 
değer 0,001 8 ın3) dür. Tür altında orijinieri analizinde Toros sediri 
orijinierinde iki grup oluşmuş ve 24 (Aslanköy) 0,006 m' ile en iyi haci m 
ortalaması değerine sahip olmuştur. Tür bakımından ikinci grupta yer 
alan Atlas sedirin de orijin bazında 22 (Nont Ventaux) 0,0041 m3 ve 
21(Luberon) 0,0039 m' ve 18 (Idıkel) 0,0032 m' orijinieri en iyi çap 
gelişimine sahiptir. Kıbrıs sedirinde 26 Paphos 1-0,0020 m3ve 27 Paphos 
Il-0,0022 m3 gibi çok yakın değerlerdedir. 

Sedir adaptasyon denemesi kapsamında , 11 . yıl sonu itibariyle, 
boy, fidan kök boğazı çapı ve hacim gelişimi ile ilgili olarak şu 

değerlendirmeleri yapmak mümkündür: 

- Gerek Elmalı, gerekse Isparta deneme alanında Toros sediri 
2007 yılı değerl endirmelerine göre; Türkiye orijinierinin boy gelişim 

ü stünlüğü belirgindir. Özellikle 24 (Arslanköy)no'lu orijin bu 
bağlamdaki ayrıcalıklı konumu, aynı yaşama oranı karakterinde olduğu 
gibi aç ıkça ortaya ç ıkmıştır. Bunlara ek olarak Atlas sediri Fransa 22 ve 
21 orijinieri de, anlamı'ı düzeyde üstün bir boy gelişimi sergilemişler ve 
Toros sedirini izlemişlerdir. Kıbrıs sediri sadece 27 no'lu orijiniyle ve 
sadece Elmalı deneme alanında iyi boy geli ş imi yapan orijinler arasına 
girebilmiştir. Atlas sediri Fas orijinlerinin, her iki deneme alanında da 
görece düşük performans serg ii emiş olduğunu belirtmek mümkündür. 

-Gerek kök bağazı çapı, gerekse hacim değerleri bakımından da 
her iki deneme alanında, başta 24 (Arslanköy) no' lu orijin olmak üzere 
Toros sediri orijinierinin üstünlüğü göze çarpmaktadır. Bu açıdan Atlas 
sediri Fransa 22 ve 21 orijinleri, Toros sedirini izleyen orijinler olarak 
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dikkat çekmektedir. Atl as sediri 18 gibi bir iki Fas orijini de bu 
karakterler bakımından fena sayıl amayacak bir gelişim göstermi ş l erdir. 

l 

Yaşama oranı bakımından her iki deneme alanında da başarılı bir grafik 
çizen Kıbrı s sediri orijinierinin ise, (Kıbrı s sediri 27'nin Elmalı ' d aki boy 
geli ş imi hari ç) büyürne parametreleri bakımından dü şük performans 
sergilediklerini kabul etmek gerekir. Yukarıd a belirtilen bir iki orijin 
hariç, 2007 y ılı değerl endirme l erine göre Atlas sediri Fas orijinlerinin, 
aynı boy geli ş iminde olduğu gibi , kök bağaz ı çapı ve hac im ge li ş iminde 

de oldukça geri ka ldıkl arını söyleyebilmek mümkündür. 

- 3 sedir türüne ait orijinierin büyümeleri bakımından (boy, çap 
ve hacim) Isparta deneme a l anı sonuç larının , Elma lı deneme a l anına 

oranl a daha iyi o lduğu görülmüştür. Bu sonuç üzerinde, detaylı ekolojik 
etüdler yapmadan, her iki deneme alanının toprak veya ik li m sel 
özellikl erin in ne derecede etkili o lduğunu kesi n olarak belirtebilmek 
mümkün değildir. Ancak baz ı o l as ılıkl a r üzerinde durmak ve ç ı karımlar 

yapabilmek söz konusu olabilecektir. 
Her iki deneme a l anı da ka rstİk koşull ard a, kalker anakaya 

üzerinde kurulmuş bulunmaktad ır. Bu koşull ar , en azından Toros 
sedirinin doğa l yay ılı ş a l anının karakteri stiklerindendiL Isparta
Çukurören lehine olan büyüme fark lılı ğının edafi k kökenli olup 
olmadı ğını , eğer böy leyse bunun ne oranda etkili o l abildiğini tam olarak 
yoruml ayabilmek için deneme a lanl arının bulundukları yörelerde daha 
detay lı olarak; kireç taş ı an akayasının yapı sa l durumu , çatl ak l arının 

derinlik ve geni ş li ğ i , tekstürel ve strüktürel durum, taş lılı k o ranı , 

köklenme, renk, nemlilik durumu, dı ş toprak durumu, humus formu, 
organi k madde ayrı şma ve y ı kanma durumu , ho ri zo nl arın derinliğ i , 

bunl arın her birindeki strüktürel yapı , renkleri , bağlılıkl arı , iskelet 
o ranl a rı vb. temel gös tergelerin belirlenmesine ve bunl arın her birinin tek 
tek ve birbiri yle ili ş kil erinin ortaya kanmas ın a gereks inim vardır. 

-E lbette laboratuarda yapılacak detay lı fiziksel ve kimyasal anali zlerden 
a lın acak verilerle de bu tespitler desteklenmelidir. Yapıl an toprak 
anali zlerinde 30, 60, 90 cm gibi değ i ş ik toprak derinlik kademelerinin 
baz ı fiziksel ve kimyasal özelli kleri be lirl enmi ş ti r. Buna göre her iki alan 
derin toprak lıdır ve daha az eği mli olan Isparta deneme a l anı toprakl a rı 

ortalama olarak biraz daha fazla organik madde ve kireç içermektedir. 
Çukurören eleneme a l anı Burdur gölü yamaç l arınd a Burdur 

merkeze daha yakın bir yöre olduğundan deneme a l anının coğrafik 

yoruml arı Burdur yöresi baz alınarak yapılmı ştır. Atalay (2002)'a göre, 
gerek Elına lı , gerekse Burdur yörelerini aynı ekolojik bölge (Akdeniz 
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ardı ) içerisine almı şt ır. .Bu eko loj ik alt bölge, yağ ı ş lı rüzgar l arı n etkisine 
kapalı, Akdeni z iklimi ile karasal iklim aras ınd a bir geç i ş kuşağı 
karakterindeclir. Kantaı·cı ( ı 99 1 )' nın , farklı yeti şme ortam ı grupl arı 
içeri sinele kabu l ett i ği Elma lı ve Burdur yöreleri için verdiğ i klimatİk 

değerlerin (y ıllı k ortalama s ıcak lı k, yaz ay l arı ndak i ortalama s ı caklık, 

Ocak ayındak i orta lama s ıcak lık , karl a örtülü gün say ı s ı , ortalama düşük 
s ı cak lık) birbirine çok yakın o ld oğu görülmektedir. Yıllık bazda en 
önemli fark ortalama yağış miktarındadır ki bu Elma lı ' cl a 479 mm, 
Burdur'da ise 436 mm dir ve bu husus da Elmalı 'y ı yarı-n emli , 

Çukurören eleneme a l anını yarı -kurak iklim tipine sokmaktaclır . 

Kantarcı ( ı 99 1 ) Akdeni z Bö lges i' nin yet i şme ortam l a rını 

ay ırırken , bu iklim tipine ait karak teri st ik un suru , yani yaz ay l arındaki 

ki imat ik eleğerleri ele göz ardı etmem i şt ir . Yazarın sunduğu veri ler ve 
yaptı ğı anali zlere göre, yaz ay l arın ın nemlili k indisi dikkate a lındı ğında , 

Elma lı ve Burdur yörelerinin y ıllı k dönemdek i kurak lı k durumla rı yaz 
aylarında değişmektedir. Yaz ay l arında (Haziran-Ey lül ) Elma lı yöres i 
tam kurak olurken, Burdur yöresi kurak nite li ğe sahip o lmaktad ır . Yaz 
döneminele her iki yö ı:enin ortalama s ı cak lı ğ ı (Eima lı 22.2 °C, Burdur 
22.3 °C) ve bağıl nemi (Eimalı % 24, Burdur %25) ay nıdır. Elma lı ' nın bu 
dönemele daha kurak bir nite li ğe sahip olmas ının nedeni , Burdur 'a 
nazaran yaz ay l arınd a y ıllık yağışa oranl a daha az yağ ı ş a lmas ı d ır. 

Türkiye' deki S edir adaptasyon elenemes ine ait her iki deneme 
a l an ı da, sed irin tipik doğal yay ılı ş a l a nı koşull a rı dı ş ında kurulmu ş 

bulunmaktadır. Esasen Akdeni z h avzas ının doğa l sedir türlerinin ortak ve 
karakteristik öze lli ğ i , bunların , Göknarl ar gibi, Dağ lı k-Akdeni z 

vejetasyon basamağının çok soğuk bi yoiklim varyant ının doğa l ağaç 

türlerinden o lma l arıdır (Quezel ı 979) . Gerek vejetasyon basamağı , 

gerekse ortalama düşük s ı cak lı ğ ın dikte etti ğ i biyo iklim varyantı 

bakımından, yer, yer dışına ç ıkmak l a beraber, Toros sedirinin ele büyük 
ölçüde bu öze lli ğ i yan s ıttı ğı belirtil eb ilir. Bmclur merkezi ve gölü 
çevres inin secl ir doğal yay ılı ş a l a nı dışında o lduğu bilinmektedir. 
Türkiye'nin en görkemli ve gen iş sed ir ormanl arının bir k ı s mının 

bulunduğu Elma lı yöres inde ise, 11 00 m li k bi r yükselti , seclirin doğal 
yet i şme koşull a rı için y'etersizclir. Akdeni z İ ç Yeti şme O rtam ı Bölges i' ne 
giren Elma lı ' cl a, büyük bir çukurluk şeklinde ki kapa lı havza koşulları, 

alçak yükseltilerde oldukça kurak ve soğu k bir ikii min hüküm sürmes ine 
neden olmaktadır (Kantarc ı , 199 1). El mal ı ka p al ı h avzas ınd a, Akdeni z 
bölgesi nin bilinen orman kuşakları adeta ters dönmüştür, yan i a rclı ç 
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türleri aşağı yükseltilerde, sedir ise yukarıda bulunmaktadır (Kantarcı 

2005) . Elmalı'da ancak 1250-1300 m ler sedirin alt yayılış s ınırı olarak 
kabul ed ilebilecek durumdadır (Kantarcı, I 99 I) . 

Kantarcı ( 1991), Burdur Yetişme Ortaını Yöresi'nde, karaçam ve 
sedirle yapılan ağaçlandırmaların, kızılçam ile yapılanlara oranla daha 
başarılı olduğunu öne sürmüştür. B-u husus, sedirin bu yöre için bir 
potansiyel oluşturduğuna i şaret etmektedir. Ancak yazar, bu yörenin de 
içinde bulunduğu Burdur-Acıgö l Yetişme Ortamı Bölgesi'nde, ş iddetli 

erozyonun en temel· sorun olduğunu belirtmekte, ağaçlandırma 

ça lı ş maları için birçok yerde "yamaç arazi problemli a l anl arın" söz 
konusu o lduğunu da eklemektedir. Göreelioğlu ( 1 982)'nun, Göller 
bölgesindeki bitki örtüsünün dağılı ş ına ili şkin olarak hazırladığ ı haritaya 
göre, Burdur' daki deneme a l anının bulunduğu Çukurören mevki ve genel 
olarak göl çevres inde, "tarım alanları ve ç ıpl ak yerler dahil dağınık otsu 
ve odunsu bitkiler" şeklinde tanımlanan bir bitki örtüsü hakimdir. Bu 
tanımdan, yörenin t arım ve hayvanc ılı ğın bas kısında, tahrip edilmi ş veya 
edilmekte olan kuru orman veya ağaçlı bozkır a lanı içeri sinde kaldığı 
anl aş ılmaktadır. Nitekim Atalay (2002), Akdeniz ardındaki birçok oluk 
gibi , Burdur gö lü çanağının çevresi ndek i bitki örtüsünü ele benzer şekilde 
karakterize etmi ştir ve deneme a l anı çevres i ile ilgili gözlemlerimiz de bu 
yöndedir. Deneme alanının bulunduğu Söğüt dağı alt yamaçlarında 

kermes meşes i ve ardıcın hakim olduğu, yer yer tahrip edilmiş ve parçalı 

bir bitki örtüsü bulunmaktadır. Burdur ile Acıgöl'li ayıran Söğüt 

Dağı'nın daha yukarı yamaçlarında bozuk meşe balta lıkl a rı bulunmakta 
ve bunun üzerinde de doğa l karaçam ormanları yer almaktadır 

( Göreelioğlu 1 982). Bu değerlendirmelerden araştırınamı zın Burdur 
ayağ ı ile ilgili olarak şu sonuçlar çıkarılabilir : 

-Burdur gölü çanağından, bu çanağı çevreleyen dağ etek ve 
yamaçlarına doğru yoğun bir tarım-hayvancılık baskı s ı hüküm 
sürmektedir. Bu, potansiyel ağaçlandırma alanlarının değerlendirilmes i 

olanaklarını kı s ıtlayıcı bir faktördür. 

- Yörede toprak koruma amaçlı ağaçlandırma ve bitkilendirme 
çalı şmal arı daha büyük bir potansiyel taşımaktadır. Bu kapsamdaki 
ça lışmal a rda, yörenin ( 800-1200 m. arası kuşak) ardıç, kermes meşes i , 

di ğer yapraklarını döken m eşe ler ile doğal ağaççık ve çal ı larından 
yararlanmanın daha doğru olacağı açıktır. Nitekim yöredeki 
gözlemlerimiz de bu yöndedir. Sedir belki , ana amac ı toprak koruma 
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olup, ikincil amaç olarfik odun üretiminin düşünülebileceğ i çalışmalarda 

yer alabilecek veya tür çeşitliliğini artırabilecek bir ağaç olarak kabul 
edilebilir. Koruma probleminin olmadığı ve odun üretimi amaç lı 

ağaç l andırma çalışmalarının yürütülebil eceğ i niteliklere sahip, ancak 
yö rede oransal olarak az miktarda o lduğu görülen alanlarda da 
kullanılabilir bir tür olmaya adaydır. 

- Isparta-Çukurören'de bir sedir adaptasyon denemes inin 
kuru l muş olmas ı prat ik amaç bakımıııdan uygun kabul edilebilir çünkü 
yöre sedirin doğal yay ılı ş a l anı clışıııda bulunmaktadır . Nitekim 
denemelerin 1 1 y ıllık sonuç ları , mak in a lı toprak i ş l emes inin yap ıl a bildi ğ i 

ve korunabilen alanlarda, saha halinde oldukça tatmin kar ge li ş imierin 

be kl enebi l eceğ i sedir ağaç l a n d ırma l arının yap ıl abileceğini ortaya 
koymuştur. 

Sedir adaptasyon denemes inin ikinci ayağının kurulmu ş olduğu 

Elma lı merkezi ve çevres i için ele şu değerl endirme l e r yap ıl ab ilir: 

Korkute li-Elmalı h attında , ovay ı çevreleyen tepe yamaçları , orta ve çok 
ş iddetli düzeyde erozyon etki sindeclir. Mevcut bitki örtüsünü korumak ve 
bu örtüyi.i, çevresine doğru etap etap yay ıl acak şekilele yap ıl acak 

bitkilenclirme çalı şma l a rı y la ge li ştirmek gereklidir. Arcl ı ç ve kerınes 

meşes i bu ça lı şmalard a da ön planda düşünülme lidir. Makina lı arazi 
hazırlı ğının yapılabildi ğ i alan veya zonl arda tatminkar ge li şi mli seclir 
meşcere l e ri kurulabilir (Çobani sa-Çukurelma ağaç l andırın a sa h as ındaki 

lokal örnekl er). Alt yükseltil erdeki orman içi ağaç lanclırnıa lar il e 
yamaç lardaki toprak koruma amaç lı ağaç l a n cl ırına l a r dışında , E lnıalı 

merkezi ve çevresinde sedirkullanım a l a nl a rı ; toprak derinli ğinin uygun 
o lduğu alan lar veya zonlarcla yapıl acak üretim veya konıma (yeş il ku şak) 

amaç lı ağaç l a nclırma l a r ile es teti k (yo l kenan ağaç l anclırm a l a rı , kasaba 
park ı ) amaç lı ağaç l a nclırmalar olarak belirtilebi l ir. 

-Denemey le il gili bu aşamada, uygul amac ı ya yönelik olarak 
yapılabi l ecek bir öneri bulunmamaktadır. Her iki yöredeki Toros sediri 
ağaç l andırmalarıncla, uygulamac ıl arın ay nı veya komşu rejyo n orijinli 
tohum l a rı kullandıkları (genel olarak Elnıalı için Bey ler, Burdur için 
Eğirdir Fidanlığı ç ıkı ş lı ) görülmektedir . Yöre ağaç l andırmac ıl a rı , doğru 

olan bu yaklaşıma devam etmelidirler. 

Akdeni z havzas ı güneyindeki ül kelerde kuraklık, yoğun otl atma 
ve yaşam standartının düşüklüğü ormanların tahrip olamas ına neden 
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olmaktadır. Fas Yüksek Atlas dağl arınd a sedir ormanl a rı kes im budama 
otlatma bask ı s ı , yeni tarım a l anl a rı açma i s teğ i nedeni yle bas kı 

a ltınd adır . Benzer şek ilde israil ve Lübnan da ormanlarda h as ta lı k böcek 
zara rlıl arı nedeni yle yeni akti f politikalara gereksinim duyulmaktadır. 
2006 yılınd an bu yana Isparta Çukurören deneme al anı içinde ve 
çevresinde sedir fidanl arının L. 2. 3. sürgünterin olduğu tepe bölümünde 
Cin.era cedri "Sedir kabuk biti" zarariı s ı olduğu tesbit edilmi ştir. Isparta 
çevresinde ağaça l andırnıa a l a nl arında da aynı zara rlı tesbit edilmi ştir. 

Dört y ıldır mücadele sürmektedir . Gerek Isparta Orman Fakültes i ve 
Araştırma müdürlüğü , 'gerek Orman Bölge Müdürlüğü Koruımı şubes i 

sorun kaynağ ı ve çözümü için i ş birli ğ i halindedir. 

-Bu amaçla; deneme alanl a rı korunma lı , göz l eımıeye devam edilme li ve 
her y ıl kontrol edilerek, gerek li bakım önl emleri uygul anmalıdır. Farklı 

tür ve orijini erin adaptasyon yeteneğini ortaya koyan bu çalı şma l ar ı s l ah 

programi arın a değerli bilgiler üreteceklerdir. Gerek adaptasyon 
denemeleri , gerekse orijin denemeleri uzun vadeli korunmas ı gereken 
ça lı şma l ardır. Bu koruma st ratejisi mali destekle birli kte rutin ornıanc ılık 

anl ay ı ş ı üstünde bir koruma anl ay ı ş ı /p ren s ibi olma lıdır. Örneğin son 
y ıll a rd a Madencilik, Turizm yasa l a rı ile birli kte orman a l anl arının tahsisi 
ile uzun y ıll a r büyük bir titizli kle korunmas ı gereken ça lı şma l a r ri sk 
altın a girmi ş tir. Uluslar aras ı sorumluluğu olan bu çalı şma l a r ay nı 

zamanda türün doğa l o rtamından fa rk lı bir o rtanıda geneti k kaynakl arın 
korunduğu ex situ a l anl arıdır. 

ÖZET 

Bu çalı şma ile, Atl as Sediri , Lübnan Sediri ve Kı brı s Sediri ' ne 
ait baz ı orijinierin Batı Akdeniz Bölgesi' ne adaptasyonl arının 

belirlenmes i hedefl enmiştir . Ça lı şma, Elmalı ve Isparta' da tes is edilen 2 
deneme alanında yürütülmüştür. 

Denemelerde 3 türe ait topl am 27 orijin (22 adet C. atlantica, 3 
adet C. libani ve 2 adet C. brevifolia orijini ) kaynak alınmakla birlikte, 
deneme a l anl arın a göre orijinierin sayıları fark lı olmuştur. Elmalı 

deneme a l anında 25, Isparta deneme a l anında 2 I orijine ait fidanlarla 
denemeler tes is edil ebilmiştir. C. libani tohuml arı ülkemi zden 3 
orijinden topl anmı ştır. Di ğer 2 türe ait tohumlar ise yurtdı şından INRA 
(Institut Nati onal de la Recherche Agronomique) kana lı y l a sağl anmı ştır. 
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Tohumlar 1993 yılı sonbaharında Eğridir Orman Fid a nlı ğında polietilen 
tüplere ekilmiş ve 2' yıl sonra 2+0 yaşlı fidanlar elde ed ilmiştir. 

Denemeler her iki deneme alanında da 1996 ilkbaharında tesi s ed ilmi ş tir. 

Deneme a l anl arında rastlantı blokları deneme deseni u ygu lanmı şt ır. 

Deneme fida nl arı orijinler bazında 3 yinelemeli olarak Rastl antı Blokları 

Deneme desenine göre ve her parse lde 25 adet fidan yer alacak şek ilde 

dikilmiştir . 2. yıl sonunda tutma o ranl a rı tesp it ed ilmi ş ve değ i ş ik y ıll ard a 

yaşama o ranı ile boy ve kök bağaz ı çapı büyümeleri belirl enmi ş tir. 2007 
y ılı vejetasyon sonu yaşama ora nı , boy, kök bağaz ı ça pı ve hacim 
değerl er i bak ı ınınd an denemeler değe rl e ndi ri 1 miştir. 

Batı Akdeniz Bölges i'nin , Elmalı ve Isparta yörelerinde 
kurulmuş olan Sedir adaptasyon denemelerinin ll yı llı k sonuç l arına 

göre; her iki yörede de Toros sed iri orijinl eri , gerek yaşama o ranı , 

gerekse büyüme bakımından en listlin orijin konuımındaclırlar. Toros 
sed iri ' nin ardından Atlas sed iri Fransa orij inieri de. her iki yörede, 
tatminkar bir yaşama o ranı ve büyüme se rg il emi ş l erdir . Kıbrı s sediri 2 
orijinle araştırmada yer almı ş ve iki eleneme a l a nında da iyi bir yaşama 

o ranı sergil eıni ş tir. Ancak bu secl ir türü büyüme bakımından tatminkar 
bir sonuç vermemiş , bir orijininin Elma lı ' daki iyi say ılabil ecek boylanma 
performan s ı dışında, büyüme bakımından alt s ıra l arda kalmı ş tır. Atlas 
sed iri Fas orijinieri (20 orijin) geni ş bir va ryasyo n se rg il emi ş l erdir. 

Bunlardan, her iki deneme a l anında da, gerek yaşama oranı gerekse 
büyüme bakımından elikkati çekebil ecek bir iki or ijin tespit edilmi ş tir. 

Ancak genel olarak, denemelerin ll . y ılı iti ba ri yle, Atlas sed iri Fas 
orijinl eri , her iki deneme a lanının koşull a rı çerçeves inde, düşük uyum 
yeteneğ i sergileyen orij inler olarak kabul edilebilirler. 3 sedir türü 
aras ında , yaşama o ra nı ve büyüme bakımından erken yaş l ardak i 

hi yerarş inin, genel h at l a rı y la 13. yaşta da sürdüğü be lirlenmiştir. 

Büyüme bakımından Isparta deneme a l anı Elma lı eleneme a lanın a oranl a 
daha başarılı bulunmuştur. 

SUMMARY 

In this research, it was aimed to eletermine the adaptations of 
Calrus spp . provenances to South-western Anatolia region . The research 
was rea li zed in two different experimental areas constituted in Isparta 
and Elma lı. 
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Although 27 provenances belong to 3 species (C. libani, Cec/rus 
atlan.tica anel C. brevifolia) were usecl totall y, 25 of them coulcl be usecl in 
Elma lı while 2 1 in Isparta. All of 3 C. libani provenances were from 
Turkey. The other Ceclrus spp. provenances were assurecl by INRA. 
Seeds were sown in polyethilene tubes in the autmn of 1993 in Eğirdir 

Forest Nursery and 2+0 container seedlings were planted in the spring of 
1996. Experinıents were constituted according to Randonıi zed blocks 
design with 3 replication. Each replication had 25 seecl lings. Seeeliing 
percents were cleterınined after the second growing season. Survival 
percent , height and base elianıeter growths were also measured in 
different years. At the enel of 2007 the experiment was evaluatecl 
according to survival percent, height , cliameter anel volunıe. 

According to ll th years' results of the experiments establi shed 
in Isparta anel Elmalı , C.libani provenances from Turkey were 
deternıined as the best aciapteel provenances according to survival 
percent and growth . France provenances of Ceclrus atlantica followed 
them. C.b revifolia provenances which exhibitecl sati sfactory survival 
performances, unfortunate ly remainecl behind as regarcl to growth 
characteri stics. Morocco provenances of C.atlan.tica generally showeel a 
bad survival anel especially growth perfornıance both in Elmalı anel 
Isparta except a few remarkable provenances. 

Hierarchy between 3 species in earl y years according to survi va l 
and growth generally remained the same in 13. year. As to growth 
performance, it was determined that Isparta experinıental area was more 
successful than Elmal ı.. 
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EKLER 
EK-1 Deneme Alanlarının Ortak Analizinde Varyasyon Katsayıları 
APPEND İ X- ı Coefficient of Variation for co llecti ve analys is 

Varyasyon Deneme A. Std Hata Varyasyon 
Kaynağı Ortalamalar Std Error Katsayısı 

Vari ab le M ean Coeff. of 
Source Variation 

boy lO 199 .6747 126 ı .5 ı 54778 28, ı 9954 

caplO 53 .0884380 0.3285728 25,02409 

sur1997 0.9085385 0.0051 558 30,50968 

sur2007 0.8348800 0.0066429 40,74505 

volum e 0.0029260 0.00005 899 ı 78,768 12 

EK-2 Elmah Deneme Alanında Varyasyon Katsayıları 

APPEND İX-2 Coeffic ient ofVariation for Elına lı experiınenta l area 

Varyasyon Deneme A. Std Hata Vaı·yasyon 

Kaynağı Ortalamalar Std Error Katsayısı 

Variable M ean Coeff. of 
Source Variation 

boy lO ı 65 .2794788 1.6 182370 29,06289 

caplO 46.6566775 0.3372937 23,8804 1 

sur1997 0.8767568 0.0076446 36,00 197 

sur2007 0.8297297 0.00874ı2 42,13688 

Volum e 0.0017862 0.000047883 85,61845 
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EK-3 Isparta Deneme Alanında Varyasyon Katsayıları 
APPEND İX-3 Coefficient of Variat ion for Isparta experi nıen ta l area 

Varyasyon Deneme A. Std Hata Varyasyon 
Kaynağı Ortalamalar Katsayısı 

Variable M ean Std Error Coeff. of 
Source Variat i oıı 

boy lO 23 ı .4 178988 2. 1607643 27,28670 

caplO 59 .0738 1 s ı 0.505726 1 25,79400 

sur1997 0.9 192626 0.00687 12 28,50444 

sur2007 0.8 179504 0.0097389 42,68426 

volum e 0.0040260 0.000097206 70,93733 
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