
ÖZET/ABSTRACT 

Bu çalışmada; Erzurum yöresindeki sarıçam (Pinus sylvestris L.) yetişme ortamı koşullarının büyüme üzerindeki etkileri 
incelenmiştir. Araştırma alanı idare bakımından Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, Erzurum Orman İşletme 
Müdürlüğünün Erzurum Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde kalan Abdurrahmangazi, Palandöken, Aziziyen ve 
Yakutiye mıntıkalarında tesis edilmiş aktüel yaşı 30 olan sarıçam ağaçlandırma alanlarını kapsamaktadır. Araştırmada 
20x20 m büyüklüğünde ve kare şeklinde her mıntıkada 10 adet tekrarlı olacak şekilde deneme alanları alınmış ve bu 
deneme alanlarında çeşitli ölçü ve tespitlerde bulunulmuştur. Her örnek alanda her bir yinelemede 10 adet olmak üzere 
dört yinelemeli olarak 40 adet sarıçam ağaçları ölçülmüştür. Bu ağaçların boyları ve göğüs çapları (d1.30) ölçülmüş, 
örnek alanlarındaki ağaçların yaşama yüzdeleri belirlenmiştir. Örnek alanlarda bakı, eğim ve yükselti gibi fizyografik 
özellikler belirlenmiştir. Ayrıca, edafik özelliklerin saptanması amacıyla toprak profilleri açılmış, 0-20 cm'lik derinlik 
kademesine göre alınan her örnek alanda 3 tekrarlı olacak şekilde dört mıntıkadan 12 adet toprak profilleri açılmış ve 
horizonlarına göre her bir horizondan en az 2 kg alacak şekilde bozulmamış toprak örnekleri alınmıştır. Toprak analizleri 
sonucunda toprak tekstürü, pH, tuz, kireç ve organik madde değerleri tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında, sarıçam 
ağaçlandırma çalışmalarının başarısı üzerinde etkili olabilecek en önemli faktörleri belirlemek için, faktör analizi 
uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda yetişme ortamı koşullarının büyüme üzerinde etkileri, fizyografik koşullar, 
edafik koşullar, toprak reaksiyonu, bitki besin maddesi ve iklim koşulları faktörlerinin etkili olduğu belirlenmiştir. Faktör 
analizi sonuçlarına göre öz değeri 1'den büyük olan toplam 5 faktör yeniden oluşturulmuştur. Bu yeni faktör düzenine 
göre birinci faktör tek başına toplam varyansın %45,63'ünü birinci ve ikinci faktörler birlikte %63,89'unu 
açıklamaktadır. Yeni oluşturulan toplam 5 faktör ise toplam varyansın %92,64'ünü açıklamaktadır. Faktör Analiz 
sonuçlarına göre, bakı, eğim, yükselti, toprak pH'sı, tekstürü ve organik madde miktarının ağaç boyu, göğüs çapı 
gelişimi ve boy artımı üzerinde %92,64 güven düzeyinde etkili olduğu bulunmuştur. Elde edilen bu bulgulara göre 
sarıçam ağaçlandırmalarda sarıçam bireylerinin gelişimi üzerinde etkili olan 5 faktör tespit edilmiştir. 

 In this study; The effects of growth conditions of Pinus sylvestris L. on the growth conditions of the Erzurum region 
were investigated. The research area includes the scots pine areas of Erzurum Forestry Directorate, Erzurum Forest 
Management Directorate and the current age of 30 in Abdurrahmangazi, Palandöken, Aziziyen and Yakutiye areas 
within Erzurum Forest Management Concession. In the study, test areas were taken as 20 x 20 m and 10 repeated in 
each square, and various measurements and fixtures were made in these sample plots. In each sample plot, 40 trees 
were measured in four replications, 10 in each replicate. The tillers and chest diameters (d1.30) of these trees were 
measured, and the percentages of living trees in the sample areas were determined. Physiographic features such as 
elevation, slope and elevation were determined in the sample plots. In addition, in order to determine the edaphic 
features, soil profiles were opened, 12 soil profiles were opened from four quadrants as 3 repeats in each sample area 
taken according to 0-20 cm depth step and at least 2 kg of undisturbed soil samples were taken from each horizon 
according to their horizons. Soil analysis, soil texture, pH, salt, lime and organic matter values were determined. 
Within the scope of the study, factor analysis was applied to determine the most important factors that could have an 
impact on the success of the scots pine plantation studies. As a result of the factor analysis, it has been determined 
that growth environment conditions have effects on growth, physiographic conditions, edaphic conditions, soil reaction, 
plant nutrient and climatic factors. Based on the results of factor analysis, a total of 5 factors with a score greater than 
1 were reconstructed. According to this new factor order, the first factor alone accounts for 45.63% of the total 
variance and the first and second factors together account for 63.89%. A total of 5 new factors explain 92.64% of the 
total variance. According to the results of Factor Analysis, it was found that the amount of brow, slope, elevation, soil 
pH, texture and organic matter were effective at 92.64% confidence level on tree size, chest diameter growth and 
height increase. According to these findings, 5 factors which are effective on the development of the scots pine 
individuals were determined in the scots pine plantations. 

 


