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BAŞLARKEN
Henüz başladığımız yeni bin yılın, bilgi çağı olacağı
kesindir.

Ülkeler,

yapacakları

çalışmalar

sonucunda

bilgi

toplumları arasındaki yerlerini alacaklar ve ürettikleri bilgi
oranında gelişmişlik düzeylerini kendileri belirleyeceklerdir. Bu
anlayıştan

hareketle,

kurulduğu

yıldan

itibaren

orman

ağaçlarının ıslahı, gen koruma çalışmaları ve tohum teknolojisi
konularında önemli çalışmalar gerçekleştiren Müdürlüğümüz,
periyodik olarak bir dergi çıkarmaya karar vermiştir. Söz konusu
dergi yaptığı derleme, tercüme ve araştırma çalışmalarını
kamuoyuna aktarmak isteyen yazarlara her zaman açık olacaktır.
Çünkü üretilen bilgiler ancak paylaşıldığı ve kullanıldığı oranda
bir değer ifade edebilir. Yayın hayatına bu sayı ile başlayan
dergimizin

okuyucularımıza

faydalı

olmasını

diler,

başta

yazarlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Sadi ŞIKLAR
Araştırma Müdürü

II

ÖZET
Ağaç ıslahı çalışmaları ormancılıkta üretimi artırmanın etkin
yollarından bir tanesidir. Bu nedenle Türkiye’de 1969 yılında ağaç ıslahı
çalışmaları başlatılmıştır. 1969-1993 yılları arasında ağaçlandırmaların
ihtiyaç duyduğu tohumun selekte edilmiş kaynaklardan karşılamak üzere çok
sayıda tohum meşceresi seçimi ve 700 ha’dan fazla klonal tohum bahçesi
tesisi gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’de hazırlanmış ilk ağaç ıslahı programı olan, Milli Ağaç
Islahı ve Tohum Üretimi Programı 1994 yılında uygulamaya konulmuştur.
Aynı yıl Kızılçam (Pinus brutia Ten) için alternatif bir program önerilmiş
ancak uygulamayı yürüten ağaç ıslahçıları tarafından benimsenmemiştir.
Bu çalışmada Türkiye Milli Ağaç Islahı ve Tohum Üretimi Programı
(1994-2003)’nın uzun dönem ve kısa dönem ıslah çalışmaları açısından
özellikleri, diğer programla karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve yapılan
çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.
Key Words: Islah stratejisi, ıslah populasyonu, ıslah zonları, tohum
bahçeleri, döl denemeleri, in-situ, ex-situ, gen koruma

SUMMARY
Tree breeding is one of the most efficient ways to increase
production in forestry. Therefore, applied tree breeding activities were
initiated in Turkey in 1969. A lot of seed stands and clonal seed orchards of
more than 700 ha. were established in order to meet immediate seed demand
for plantations between 1969 and 1993.
First tree breeding programme “National Tree Breeding and Seed
Production Programme for Turkey (1994-2003)” was prepared in 1993 and
was put into practice in 1994. The same year, an alternative breeding
programme for Turkish red pine (Pinus brutia Ten.) was proposed too, but
was not accepted by Turkish tree breeders.
In this paper, characteristics of National Tree Breeding and Seed
Production Programme for Turkey (1994-2003) and other proposed breeding
programme were examined comperatively in the view of long and short term
breeding objectives and information was given about carried out activities.
Key Words: Breeding strategy, breeding population, breeding zones,
progeny tests, in-situ and ex-situ gene conservation
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GİRİŞ
İnsanların geçmişten günümüze ihtiyaçlarını gidermek için işletmeye
aldıkları bitki kaynaklarında temel hedef; birim alandan sağlanan üretimi
artırmak olmuştur. Üretimi artırmaya yönelik işlemler çevresel faktörleri
türün istekleri doğrultusunda düzenleme ile bitki gen kaynakları arasındaki
farklılıklarından
yararlanma şeklinde günümüze kadar sürmüştür.
Ormancılıkta bu çalışmalardan çevresel faktörleri düzenlemeye yönelik
işlemler silvikültür çalışmaları olarak adlandırılmaktadır. Silvikültürel
çalışmalar, genetik çalışmalardan çok daha önce, ormancılığın temel
uygulamaları arasında yer almıştır. Genetik çalışmalar ormancılıkta 1950 ‘li
yıllarda başlamış, basit seleksiyon çalışmaları şeklinde sürdürülmüştür.
Halen genetik çalışmalar işletme ormanlarında çok düşük bir seviyede yer
almaktadır (NAMKOONG ve ark.,1988). Ancak bugün gelinen noktada
orman işletmeciliğinde genetik çalışmalarının verimliliği artırmada oldukça
efektif sonuçlar verdiği görülmektedir (ZOBEL ve TALBERT,1984).
Diğer ormancılık disiplinlerine göre ülkemizde ağaç ıslahı
çalışmaları gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında çok geç başlamamıştır. 1960’lı
yılların başında tohum kaynaklarının seçimi ve üstün nitelikli bireylerde
tohum bahçelerinin tesisi çalışmaları
İ.Ü Orman Fakültesinin öncü
çalışmaları ile başlatılmıştır. 1969 yılında ıslah çalışmalarını yürütmek üzere
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Enstitüsü Müdürlüğü (OATIEM)
kurulmuştur. OATIEM öncelikle ağaçlandırmanın ihtiyaç duyduğu tohumun
acil olarak karşılanması için tohum meşçerelerinin seçimine ağırlık vermiş,
beraberinde tohum bahçeleri tesis çalışmalarını başlatmıştır. Ağaçlandırma
ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü (AGM) ile Finlandiya tarafından
ENSO Development OY. arasında yürürlüğe konulan “Tüplü Fidan Üretimi
ve Ağaç Islah Tekniklerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 1993 yılı
sonunda ‘Türkiye Milli Ağaç Islahı ve Tohum Üretimi Programı (19942003)” hazırlanmıştır (KOSKI ve ANTOLA, 1993). 1994 yılından itibaren
ağaç ıslah çalışmaları bu programda belirtilen hedef ve ilkeler doğrultusunda
yürültülmeye başlanmıştır. Sonrasında ağaç ıslahı çalışmaları TARP
(Tarımsal Araştırmalar Geliştirme Projesi) içinde de yer almış, Yeni
Zelandalı Dr.WILCOX tarafından kızılçam ıslahı için bir program
önerilmiştir (WILCOX, 1994). Ancak bu program uygulayıcılar tarafından
benimsenmemiştir.
Türkiye Milli Ağaç Islahı ve Tohum Üretimi Programı temelde
ülkemizde uygulanan ağaç ıslahı çalışmalarına önemli değişiklikler
getirmiştir. Programda esas olarak yapılacak uygulamalar ifade edilmiş
ancak hazırlanması esnasında gözönüne alınan temel teori ve kabullere
ayrıntılı olarak yer verilmemiştir. Bu çalışmada Türkiye Milli Ağaç Islahı
ve Tohum
Üretimi Programının temel özellikleri stratejik açıdan
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değerlendirilmesi, önerilen diğer programla karşılaştırılması ve bu kapsamda
şimdiye kadar yapılan çalışmaların belirtilmesi hedeflenmiştir.

ISLAHA KONU AĞAÇ TÜRLERİNİN SEÇİMİ VE ISLAH
ENTANSİTELERİ
Bir ulusal ağaç ıslahı programı hazırlanırken, ıslaha konu olacak
türlerin seçimi yapılacak çalışmaların başında gelir. Tek bir türün tüm
ormanlık alanlarda başarılı olduğu ve toplumun tüm orman ürünü ihtiyacını
karşıladığı durum hemen hemen yoktur. Orman ürünlerine olan talep ve bu
talebi karşılayacak türler çok çeşitlidir. Bu nedenle toplumun orman
ürünlerine olan taleplerini karşılayacak ekonomik öneme haiz türler için
birbirinden farklı ıslah çalışmaları yürütülür.
Bir ıslah programı hazırlanırken, ıslah çalışmalarına konu olacak
türlerin seçiminde dikkat edilecek unsurların başında türün yayılış alanı
büyüklüğü gelir (NAMKOONG ve ark, 1980). Geniş alanlarda yayılış
gösteren türler işletmecilik faaliyetlerinde ön sıralarda yer alır. Bir türün
toplumun orman ürün ve hizmetlerini karşılamadaki rolü onun yayılış alanı
büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Geniş alanlarda yayılış gösteren türler orman
işletmeciliğinin genetik ıslah çalışmalarıyla desteklenmesi sonucunda
oldukça önemli kazanç elde etme olanağı sağlarlar.
Tür seçiminde ikinci kriter; gençleştirme materyaline olan
ihtiyaçtır. Ağaçlandırmalar ve yapay gençleştirme çalışmaları için gerekli
ana materyal; tohum veya vejetatif üretim materyalidir. Islah çalışmalarının
yegane çıktısı gençleştirme materyali olup bu çalışmalardan sağlanan üretim
materyallerine kalıtsal özellikler bakımından ekonominin isteklerini
karşılayacak nitelik verilir. Eğer ormancılık çalışmalarında bu çıktıya talep
yoksa entansif ıslah çalışmalarına da gerek yoktur. Örneğin; Yeni
Zelanda’da olduğu gibi tüm doğal orman alanları tümüyle işletmecilik
faaliyetlerine kapatılsa ve mutlak koruma altına alınsa, bu alanlar içinde yer
alan türler için, hangi büyüklükte yayılış alanına sahip olursa olsun
gençleştirme çalışmaları için üretim materyaline ihtiyaç kalmayacaktır.
Ormancılık çalışmaları içinde en yoğun şekilde tohum ihtiyacının görüldüğü
türler; plantasyon ormancılığına konu olan ve yaygın olarak yapay yolla
gençleştirilen türlerdir. Bununla beraber temel gençleştirme metodu olarak
doğal gençleştirme uygulanan türlerde bile, eğer türün yapay gençleştirme
tekniği açısından yeterli bilgi ve deneyim birikimi varsa ve eğer temel
işletme amacı odun üretimi ise ıslah edilmiş materyal kullanımı çoğu zaman
tercih edilir. Çünkü ağaç ıslahı olmaksızın asla orman işletmeciliğinde
beklenen verim artışı sağlanamaz (ZOBEL ve TALBERT, 1984). Bu
nedenle, başlangıçta türlere göre ihtiyaç olan tohum miktarı ıslaha konu
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olacak türlerin belirlenmesinde temel etkenlerden biri olmaktadır.
Fidanlıklarda yapılan üretimin ağaç türlerine göre dağılımı ve bu türlerin
fidan üretim şekli türün ıslah potansiyelinin belirlenmesinde önemli bir
gösterge olarak kullanılmaktadır.
Ağaçlandırma potansiyelinin yanında türün , idare süresi, içerdiği
genetik çeşitlilik, çiçeklenme yaşı gibi unsurlar türlerin önceliklerinin
belirlenmesinde dikkate alınan diğer hususlardır. Koruma amaçları dışında
temel işletme amacı odun üretimi olan ormanlarda türün idare süresi ıslah
çalışmalarına iki şekilde etki eder. Birincisi; aynı yayılış alanına sahip iki
türde uzun idare süreleri ile işletilen türün toplam gençleştirme alanı daha
küçük olur. Dolayısıyla bu alanlarda yapay gençleştirme uygulanması
halinde toplam tohum ihtiyacında ve dolayısıyla ihtiyaç duyulan fidan
sayısında bir düşme olur. İdare süresinin ıslaha konu türlerin sıralanmasında
ikinci etkisi; ıslah çalışmaları ile elde edilecek genetik kazanç üzerinedir.
Uzun idare süreleri ile işletilen türlerde elde edilecek ortalama genetik
kazanç düşük olur. Çünkü genetik testlerden güvenilir sonuç elde etmek için
gerekli olan süre uzun idare süreleri ile işletilen türlerde daha yüksektir ve
bu süre ıslah döngüsünü doğrudan etkilemektedir.
Tek başına plantasyon potansiyeli ağaç ıslahı programı hazırlanırken
yeterli olmamaktadır. Islah çalışmalarının başarılı olabilmesi için ilgilenilen
karakter bakımından türün genetik varyasyona sahip olması gerekir
(NAMKOONG ve ark.,1988). Çünkü; ıslah çalışmaları ile elde edilecek
genetik kazanç genetik varyasyonun bir fonksiyonudur. Tür içi genetik
varyasyonun yüksek olması onun yüksek ıslah potansiyeline sahip olduğunu
gösterir. Örneğin; NAMKOONG ve ark., (1988)’un ifadesine göre
Visconsin’de fidanlıklarda Pinus resinosa %62 oranında iken Pinus
banksiana fidanları %5 civarında üretilmektedir. Boy bakımından Pinus
banksiana, Pinus resinosa’dan çok daha geniş genetik varyasyona sahip
olup, elde edilecek genetik kazanç Pinus banksiana’da %20 Pinus
resinosa’da %3-4 tür. Eğer aynı plantasyon trendi devam ederse, Pinus
resinosa’da genetik kazancın daha az olmasına rağmen, ıslah çalışmalarının
sürdürüleceği kesindir. Bununla beraber, uzun dönemde ileri ıslah
çalışmaları ile Pinus banksiana’nın odun özelliklerinin ıslah edilmesi
halinde, plantasyon trendinde bir artış olabilir. Bu düşünceden hareketle
içerdiği genetik varyasyondan ileri gelen büyük potansiyel bu türün ıslah
programında yer verilen tür olmasını sağlamaktadır.
Islah çalışmalarında eşleştirme (mating) çalışmaları temel
çalışmalardan bir tanesidir. Bu nedenle tür önceliklerinin belirlenmesinde
çiçeklenme yaşının da önemi bulunmaktadır. Eğer ıslah çalışmalarında ana
amaç genel kombinasyon yeteğinin ıslahı ise eşleştirme çalışmaları ile yeni
varyasyonlar yaratılması zorunludur. Bu ise belirlenen eşleştirme desenine
göre kontrollu çaprazlamalar yapmayı gerekli kılar. Kontrollu
çaprazlamaların başlatılabilmesi için bireylerin gençlik çağından olgunluk
7

çağına geçmiş olması yani çiçeklenmesi gerekir.
Türler arasında
çiçeklenmenin başladığı yaş bakımından büyük farklılıklar bulunmaktadır.
Örneğin en erken çiçeklenen çam türümüz kızılçamdır. Doğal meşcerelerde
8. yaşta çiçeklenen bireyleri görmek mümkündür (ÜRGENÇ, 1982). Türün
olgun çağa geçme süresi uzadıkça bir generasyon için gerekli olan ıslah
döngüsü süresi de uzamakta ve uzun ıslah döngüsü birim sürede elde edilen
genetik kazancı düşürmektedir.
Bu esaslar dahilinde OATIAM tarafından ıslah çalışmalarına obje
olacak türler belirlenirken yapılabilen en kapsamlı çalışma türlerin genel
yayılış alanları, orman işletmeciliğindeki önemi, türlere ait tohum ihtiyacı ve
plantasyon ormancılığındaki yeri olmuştur. Plantasyon potansiyelinin
belirlenmesinde AGM ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM)’nün
ağaçlandırma ve yapay gençleştirme çalışmalarında kullandığı türlerin
mevcut trendi ile AGM’nin hazırladığı Master Planlar ile OGM’nin
amenajman planlarına göre potansiyelleri de gözönüne alınmıştır.
Mevcut kıt kaynakların rasyonel dağılımının yapılabilmesi, ulusal
bir ıslah programı hazırlanırken tüm türlerde aynı entansitede ıslah
çalışmaları yürütülmesini geçersiz kılmaktadır. Bu nedenle yukarıda
açıklanan tüm mevcut faktörlerin ışığında türlerin önceliklerine göre
gruplandırılmaları kaçınılmaz olmaktadır. Bunun için türlerin bugün ve
gelecekteki ekonomik öneminin bilinmesi gerekir. Özellikle uzun ömürlü
orman ağaçlarında gelecek için bugünden yapılacak tahminler geçerli
olmayabilir. Bu nedenle başlangıçta türlerin bugünkü ekonomik değerlerini
gelecekte de taşıyacakları varsayılmıştır. Toplanan verilerin ışığında orman
ağacı türlerimiz birinci derecede önemli türler ve ikinci derecede önemli
türler olarak gruplandırılmıştır. Birinci derecede önemli ve entansif ıslah
çalışmalarına konu olan türler olarak kızılçam, karaçam, sarıçam, sedir ve
kayın belirlenmiştir. Bu türlerin dışında kalanlar ise ikincil derecede önemli
gruplar içine dahil edilmiştir.
Ulusal planda ikincil derecede önemli türler hiç bir ıslah çalışmasına
tabi olmayacak türler değildir. Bunlar plan dönemi içinde genetik testlerin
yapılmayacağı ve kitle seleksiyonu yöntemi ile ıslah çalışmalarının
yürütüleceği türlerdir. Kitle seleksiyonu ile ıslah çalışmaları esas olarak
tohum meşçereleri seçiminden, plus ağaç seçimleri ve tohum bahçeleri
tesislerine kadar değişik derecede ıslah çalışmalarını kapsar. Yapılan doğal
gençleştirme çalışmalarında bırakılan tohum ağaçlarının seçimi de bir tür
kitle seleksiyonudur (SHELBOURNE, 1969). Gelecekte bu türlerin daha
büyük değer kazanmaları halinde üst gruba alınmalarında da herhangi bir
engel yoktur. Bu nedenle de, ıslah programında birincil derecede önemli
türler gibi diğer türlerin gelecekte kullanılabilmelerine olanak sağlayacak
genetik tabanın korunması amacıyla, gen koruma çalışmaları yürütülmesi
öngörülmüştür.
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Türlerin gruplandırılmalarında genetik çeşitlilikleri hakkında elde
veri bulunmadığından bir ön değerlendirme yapma olanağı bulunamamıştır.
Doğal olarak hemen hemen tüm ıslah çalışmalarında da benzer durum
sözkonusudur ve genetik çalışmalar ilerledikçe bu bilgiler elde edilmektedir
(ZOBEL ve TALBERT, 1984; NAMKOONG ve ark., 1988).
İdare süreleri ve çiçeklenme yaşı dikkate alındığında asli orman
ağaçları türlerimizden en kısa idare süreli ve en erken çiçeklenen ağaç türü
kızılçamdır. Karaçam ve sarıçam orta sedir ve kayın ise uzun idare süre ile
işletilen ağaç türleridir. Çiçeklenme yaşları da hemen hemen idare sürelerine
paralel bir sıralama göstermektedir. Bu veriler altında ıslah çalışmalarına en
elverişli tür kızılçamdır. Kızılçama nazaran diğer türler daha arka sıralarda
yer almalıdır. Ancak burada yalnız genetik ilke ve ekonomik hususlardan
başka bir diğer unsurun da dikkate alınması gereği ortaya çıkmıştır. Bu da
bugün için birinci derecede önemli türlerin yüzyüze kaldığı genetik
erozyondur. Bu türler ormancılık çalışmalarımızda en yaygın olarak
yararlanılan türler oldukları için genellikle bilinçli ve bilinçsiz bir şekilde
yapılan ormancılık uygulamaları, kaçak kesimler, yangınlar, açmacılık vb
nedenlerle bu türlerin gen kaynakları diğer türlere nazaran daha fazla tehlike
altındadır. Örneğin; kayın ve sedirde yapılan doğal gençleştirme
çalışmalarında başarılı olunamayan alanlarda , yapılan kesimlerden ötürü
gen kaynakları kaybolmaktadır. Karaçamda meşhur elekçamı populasyonu
nerede ise kaybolmak tehlikesiyle yüzyüze kalmıştır. Bu durumda yalnız
ekonomik açıdan yaklaşıldığında , sözkonusu türlerin önceliklerinin arka
plana atılması halinde , gelecekte ihtiyaç olacak bu doğal gen kaynaklarının
bulunması olanaksız olabilir. Bu nedenle, öncelikle hızlı bir şekilde devam
eden gen kaynaklarının azalması karşısında bir an önce gelecekte
yararlı olabilecek gen kaynaklarının güven altına alınması programın
birincil hedefleri arasında yer almıştır. Üstelik başlangıçta yapılacak
çalışmalar özellikle doğal alanlarda yapılacak fenotipik seleksiyon ve gen
kaynaklarının koruma altına alınması çok masraflı çalışmalar değildir. Bu
nedenle bir derece ekonomik gerekçeler karşılanmaktadır.
Gerçekte ıslah programları her bir tür için ayrı ayrı detaylı olarak
hazırlanır. Bu anlamda tüm türlerde biyolojilerine göre farklı tekniklerle
ıslah programları düzenlenmektedir. Bu açıdan incelendiğinde TürkiyeMilli Ağaç Islahı ve Tohum Üretimi Programı’nın bir detay programı
olmaktan öte öncelikle gen kaynaklarının korunmasını hedefleyen ve
gerektiğinde ıslah çalışmalarının ihtiyaç duyduğu seleksiyonların
yapılmasını temin edecek alt yapının hazır bulundurulmasını öngören
bir master plan olduğu görülür. Islahçılar birden fazla türle uğraştıklarında
ekolojik ve ekonomik koşulların farklı olması nedeniyle her bir tür için
optimal populasyon mozayiğinin oluşturulmasına çalışırlar. Başlangıçta elde
yeterli veri olmadığından, ilk programlar uygulama çalışmalarının en iyi
şekilde yapılabilmesi üzerine baz edilebilmektedir. Bu nedenle türlerin
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kategorileştirilmesi ve yapılan zonlamalar ilk
değerlendirilmelidir (NAMKOONG ve ark, 1988).

yaklaşımlar

olarak

PROGRAMIN STRATEJİK İLKELERİ VE ÖZELLİKLERİ
Kısa ve Uzun Dönem Islah Çalışmaları
Orman ağaçları ıslahında yapılan ilk çalışmalar esasen belirli bir
sürede birim alandan sağlanacak ürün artışını hedef almıştır. Çalışmalar
ilerledikçe ıslahçılar şu üç temel nokta üzerinde tartışmaya başlamışlardır;
ileri generasyon ıslah çalışmaları, uzun dönem ıslah ve gen kaynaklarının
korunması. Çünkü ıslahçıların bugün için yaptıkları geleceği etkilemektedir.
Yapılan seleksiyonlarla bugün için önemli olan gen veya gen
kombinasyonları lehine yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Şu an için
önemli olan bu genetik kompozisyon gelecekte değişen çevre koşulları,
gelişen yeni parazitler veya ıslah amaçlarının değişmesi halinde önemini
yitirebilir. Tarım ürünlerinde binlerce yıldır yapılan seleksiyon ile değerli
gen kombinasyonları kaybedilmiştir. Bu kaybın ıslah çalışmaları için ne
anlam ifade ettiğini IŞIK(1983) Libby (1973)’e atfen şu şekilde ifade
etmektedir; ”Keşke ilk çiftçiler yapay seçim işlemine başlamadan önce o
zamanki yerli bitki populasyonların genetik özelliklerini çalışmış olsalardı.
Keşke bugün evcilleştirilmiş olan bitkilerin o zamanki yabani atalarında var
olan genetik zenginliğin değerini bilseler ve o zenginliği bugüne kadar
getirebilselerdi. Bunu yapabilselerdi, bugünkü bitki ıslahçıları ihtiyaç
duydukları bazı yeni genleri evcil ırklara aktarabilmek için çok geniş bir gen
deposuna sahip olacaklardı.”
Orman ağaçları ıslahı çalışmaları da tarım bitkilerinde olduğu gibi
kısa dönem amaçların gerçekleştirilmesi için başlatılmıştır. Kısa vadeli ıslah
çalışmalarında temel hedef; ürünün birim alanındaki üretim artışını
sağlamaktır. Bu amaçla beklenen artışın sağlanması için populasyon
yapısında önemli genetik değişiklikler yapılır. Ekonomik açıdan önemli
karakterler bakımından üstün gen kombinasyonlarına sahip genotiplerin
plantasyonlardaki frekansları artırılır ve ileri generasyon ıslah populasyonları
genetik kazancın artırılması amacıyla sadece çok yüksek ıslah değerine sahip
bireylerden oluşturulur. Özellikle maksimum genetik kazancı sağlamak için
seleksiyon indisi ya da kombine seleksiyon indisi yöntemi kullanıldığında,
ıslah populasyonuna yüksek performans gösteren ailelerden çok daha fazla
bireyin dahil edilme olasılığı artarken, düşük performans gösteren ailelerdeki
bireyler hemen hemen tamamen uzaklaştırılır. Sonuçta ıslah populasyonunda
bir önceki generasyonla aynı sayıda birey seçilse bile akrabalıklardan ötürü
etkili populasyon büyüklüğü giderek küçülür ve populasyon giderek
homojen hale gelir. Generasyonlar ve seleksiyon aşamaları ilerledikçe
populasyon varyansı değişir, belki de kalıtsallık 3-4 generasyon sonra
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oldukça düşebilir (HILL,1972). Bunun pratik olarak anlamı; gelecekte
değişen sosyal ihtiyaçlara bağlı olarak ıslah amacının veya çevre koşullarının
değişmesi halinde ıslah çalışmaları için gerekli genler veya gen
komplekslerinin yapılan bu tek yönlü seleksiyonlar sonucunda
populasyondan uzaklaştırılmış olabileceğidir. Çünkü sınırlı populasyon
büyüklüğünde seçilen gen veya gen kompleksleri ile negatif korelasyona
sahip genlerin kaybolma olasılıkları artmaktadır (NAMKOONG ve
ROBERDS,1982). Sonuçta gelecekte ıslah çalışmaları tıkanabilir. Bu
nedenle ıslah çalışmaları klasik anlamda ıslah çalışmalarından ayrılan,
sistematik uzun dönem ıslah çalışmalarını gerektirmektedir.
Uzun dönem ıslah çalışmaları genellikle kısa vadeli ıslah
çalışmalarının generasyonlar boyunca tekrarı şeklinde anlaşılabilir. Burada
vurgulamak gerekir ki ; esasen kısa dönem ıslah çalışmaları yalnız bir veya
iki generasyonu ilgilendirir ve uzun dönem ıslah populasyonlarına bir katkı
sağlamaz (NAMKOONG ve ark, 1988). Çünkü; yukarıda ifade edildiği gibi,
aynı şekilde tekrarlanan çalışmalar sonunda belli genler fiks hale
getirildiğinden, belli süre sonunda seleksiyon sınırına ulaşılır ve ıslah
çalışmaları tıkanır.
Uzun dönem ıslah çalışmaları ile değişen çevre ve sosyal ihtiyaçlar
karşısında, kısa dönem ıslah çalışmalarında kullanılacak genetik kaynakların
kesintisiz sağlanması ve genetik kazancın kısa dönemde maksimize
edilmesinden çok tedrici ve kesintisiz olarak artırılması amaçlanır. Bu
haliyle uzun dönem ıslah çalışmaları kısa dönem ağaç ıslahı sistemlerinin
fonksiyonel bir parçasıdır (KANG ve NIENSTAEDT, 1987) ve gen koruma
fikri ile çakışmaktadır (NAMKOONG, 1984).
KANG ve NIENSTAEDT (1987) Uzun dönem ıslah çalışmaları ile
kısa dönem ıslah çalışmaları arasında şu temel farklılıklar olduğunu
vurgulamaktadır;
1- Çoğu uzun dönem ıslah aktiviteleri kısa dönem ekonomik
değerler üzerine baz edilemez.
2- Uzun dönem ıslah çalışmalarının amacı ; değişen çevre
koşullarında ve sosyal ihtiyaçlar karşışında kısa dönem ıslah çalışmalarının
kesintisiz, başarılı bir şekilde devam etmesini sağlamaktır.
3- Uzun dönem ıslah çalışmaları ıslah populasyonundaki genetik
çeşitlilik, yararlı allellerin kaybolması, zararlı alleller ile lethal allellerin
populasyondan uzaklaştırılması ıslah generasyonu döngü süresi gibi ağaç
ıslahının kalıtsal problemleri üzerine yoğunlaşırken, kısa dönem ıslah
çalışmaları genetik kazanç, soyiçi çöküş (inbreeding effect) depresyonu ve
acil hedefler üzerine yoğunlaşır.
4- Uzun dönem ıslah çalışmaları demek,
çalışmaların
generasyonlar boyunca devam ettiği ve kısa dönem ıslah çalışmalarından çok
daha uzun zaman gerektirdiği anlamına gelmemektedir. Çoğu uzun dönem
ıslah çalışmaları ağacın gençlik safhasında tamamlanabilmektedir.
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5- Uzun dönem ıslah çalışmaları için populasyon yönetimi konusu
ve teknik öneriler çoğu zaman tek bir generasyonda yapılan ıslah
çalışmalarının tekrarı için geçerli olan yönetim anlayışı ve teknik önerilerle
çelişmektedir.
Türkiye Milli Ağaç ıslahı ve Tohum Üretimi Programı’nda kısa
ve uzun vadeli ıslah çalışmalarının ayrılması ve programın mümkün
olduğu kadar esnek olması temel prensipler arasında yer almıştır. Bu
özelliğin daha ayrıntılı olarak açıklanması için uzun dönem ıslah çalışmaları
açısından önemli olan, populasyon büyüklüğü, populasyon yapılanması,
ıslah zonları hususları aşağıda incelenmiştir.
Islah Populasyonu Büyüklüğü
Populasyon büyüklüğü ve yapılanması ıslah stratejisini belirlerken
gözönüne alınması gereken temel faktörlerden biridir (NAMKOONG ve
ark.,1988). Özellikle ağaç ıslahçısı temel ıslah populasyonunu oluştururken
bu problemle karşı karşıya gelir. Populasyon büyüklüğünün iki önemli yönü
vardır; bunlar yönetim ve uygulama yönü ile genetik yönüdür.
Populasyon büyüklüğünün yönetim ve uygulama yönü ıslah
organizasyonun iş gücü kapasitesi ve ekonomik hususları kapsar. Küçük
populasyon yönetimi uygulamaları kolay ve ekonomik kılar. Islahçı daima
bu koşullar altında üstesinden geleceği bir populasyon büyüklüğünün
olmasına çalışır. Bu büyüklük eşleştirme desenine bağlı olarak değişir.
Örneğin açık tozlaşma eşleşme deseni ile çok daha komplike, kontrollü
çarprazlamaları gerektiren eşleşme desenlerine nazaran çok daha fazla
sayıda bireyle ve daha ekonomik olarak çalışılabilir.
Pratik ve ekonomik koşullardan başka genetik modellere bağlı
olarak da populasyon büyüklüğü tahmin edilmektedir. Bu modellerde
istenilen allellerin fiks olma olasılığı, belli bir lokusa bağlı nötral allellerin
kaybolma olasılığı, küçük populasyonlarda kurucu etkisi (founder effect)
dikkate alınarak populasyon büyüklükleri hakkında tahminler yapılmaktadır.
Genelde teorik olarak kabul edilebilir populasyon büyüklüğü 500-2000
olmakla birlikte, doğal populasyonların farklılaşması dikkate alındığında bu
miktar
artırılma
ihtiyacı
gösterebilmektedir
(KANG
ve
NIENSTAEDT,1987). Örneğin; çok geniş alan üzerinde yayılış
göstermesine rağmen Pinus resinosa’da genetik çeşitlilik açısından bir
yapılanma görülmemekte ve tüm genler tüm alanlarda ortalama frekans
değerlerine yakın olarak bulunmaktadır. Bu durumda 200-300 ağaç
örneklenmesi tüm genetik çeşitliliğin yakalanabilmesi için yeterlidir
(NAMKOONG ve ark,1980). Buna karşılık Pinus ponderosa’da küçük
coğrafik alanlarda bile populasyonlar arasında önemli farklılaşmalar
görülmektedir (MITTON ve ark, 1977). Bu halde ıslah populasyonunda çok
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daha fazla birey olması gerekecek, Pinus resinosa’da olduğu gibi 200-300
birey yeterli olamayacaktır.
Uzun dönem ıslah çalışmaları için gerekli populasyon büyüklüğü ile
ilgili temel gereksinim; ıslah populasyonlarında genetik çeşitliliğin yüksek
tutulmasıdır. Çünkü gelecekteki çevresel koşullarda değişme, biyolojik
zararlılar bugünden bilinememektedir ve bunlar ortaya çıktığında uzun hayat
evrelerine sahip, inbreeding etkilerine hassas orman ağaçları bu değişen
koşullara kolayca adapte olamayabilirler (WEI,1995). Bu risklerin tahmin
edilememesi nedeniyle genetik çeşitlilik önemli bir savunma mekanizması
olarak değerlendirilmektedir (LEDIG, 1988, LINDGREN, 1993). Genetik
çeşitlilik tümüyle kayıpların oluşmasını engelleyen, sınırlayan bir fonksiyon
olmaktadır (BURDON, 1982; LIBBY, 1982; LEDIG,1986;1988;
LINDGREN, 1989; 1993).
Açıklanan bilgiler ışığında Türkiye Milli Ağaç Islahı ve Tohum
Üretimi Programı’nda uzun dönem çalışmalar için ıslah
populasyonlarının tüm genetik çeşitliliği yakalayacak şekilde organize
edilmesi planlanmıştır. Mevcut genetik çeşitliliğin ıslah populasyonuna
aktarılabilmesi için yapılacak örneklemenin de etkin olması zorunludur.
Etkili bir örnekleme yapabilmek için türün tüm yayılış alanında genetik
strüktürün yapılaşmasına ilişkin bilgilere ihtiyaç bulunmaktadır.
Ormancılığımızda genetik çalışmalar oldukça yeni olduğundan bu bilgiler
yeterli değildir. Buna karşılık gelecek generasyonlarda bize hangi genlerin
veya gen kombinasyonlarının yararlı olacağı da bilinemediğinden
başlangıçta örnekleme stratejisinin güvenilir olarak yapılmasında yarar
bulunmaktadır.
En iyi örnekleme her bir rejyon ve bunun içinde yer alan alt
rejyonlardan yapılması, bu alanların birbirinden ayrı tutulması ve miktarın
her bir rejyonda kabul edilebilir seviyelere kadar artırılmasıdır
(NAMKOONG ve ark,1980). Bunun için; ıslah programı hazırlanırken
türdeki genetik çeşitliliğin bölgesel olarak mümkün olduğu kadar homojen
alanlardan ayrı bir ıslah populasyonu için gerekli görülen en az 500 bireyle
yapılmasının güvenilir olacağı sonucuna varılmıştır. Yetişme ortamı
koşullarının adım başı değiştiği ülkemizde populasyonlar arasında
farklılaşmaların olacağı varsayımından hareketle populasyon büyüklüğü
yüksek tutulmuştur. Örneğin; sadece kızılçamda toplam 6 ıslah zonunda
hedeflenen populasyon büyüklüğü 3000 adettir. Populasyonların genetik
olarak farklılaşmalarına ilişkin veriler elde edildiğinde söz konusu miktarın
oldukça fazla olduğu ortaya çıkabilir. Bu durumda populasyondan ihtiyaç
fazlası miktar atılarak işgücü olanakları da dikkate alınarak kabul edilebilir
bir seviyeye indirilebilir. Sınırlı bir örnekleme halinde, populasyon
büyüklüğünün ve örneklemenin gelecekte yetersiz bulunması olasılığı
sözkonudur. Bu durumda ortaya çıkacak problem; yapılan örneklemenin
türdeki genetik farklılaşmaları yeterince temsil etmemesi ve tekrar başa
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dönüp doğadan ilave seleksiyonlar yapma gereği duyulmasıdır. Programın
bu özelliği ile populasyon büyüklüğü ve örnekleme stratejisi açısından
oldukça esnek bir özellik taşıdığı görülmektedir.
Bu açıdan değerlendirildiğinde;
WILCOX (1994) tarafından
önerilen program bazı riskler taşımaktadır. Risklerden birincisi populasyon
büyüklüğüne ve yapılanmasına ilişkindir. WILCOX önerdiği programda
kızılçam için yalnız mevcut tohum bahçelerini dikkate almıştır. Tohum
bahçelerinde yer alan yaklaşık 500 bireyin kızılçam için yeterli bir büyüklük
olduğu kabul edilmektedir. Oysa bu miktar yukarıda ifade edildiği gibi
belirli varsayımlara dayanan genetik modellere göre hesaplanan minumum
rakamdır ve populasyonlar arası genetik farklılıkların olması halinde de
yetersiz kalmaktadır. Ayrıca genetik çeşitliliği örnekleme açısından
yetersizdir. Islah populasyonuna dahil edilen populasyonların örneklenmeleri
bölgeler arasında büyük dengesizlik göstermektedir (Çizelge 1). Örneğin;
Marmara Bölgesi yalnızca tek bir populasyonla temsil edilmektedir. Bu
durumda yapılacak testler sonucunda populasyonlar arasında bölgesel
farklılaşmalar çıkması halinde Marmara‘da gerekli populasyon büyüklüğüne
ulaşmak için yeniden doğal populasyonlardan ilave seçimlere gerek
duyulacaktır. Benzer şekilde rakımsal olarak da populasyonlar
örneklenmeleri açısından büyük farklılıklar bulunmaktadır. Özellikle orta
yükselti kuşağından gelen bireylerin sayısı büyük çoğunluğu teşkil
etmektedir. IŞIK ve ark (1987) bölgesel kızılçam orijin-döl denemesinde 6
yıllık sonuçlara göre, orta yükselti kuşağında genetik çeşitliğin daha yüksek
olduğunu bulmuştur. Bu sonuçtan hareketle WILCOX (1994) orta yükselti
kuşağından yapılan örneklemenin fazla olmasının rakımsal olarak görülen
örneklemedeki dengesizlikler açısından bir handikap oluşturmayacağını ileri
sürmektedir. Oysa böylesi bir karar için 6 yıllık sonuçlar yeterince güvenilir
değildir. Nitekim aynı denemenin 16 yıllık sonuçlarına göre alçak rakımdaki
deneme alanında alçak rakımdan gelen populasyonun hacim olarak diğer
populasyonları geçtiği görülmüştür (IŞIK, 1998). Benzer durum Pinus
ponderosa orijin denemelerinde de görülmüştür. Pinus ponderosa’da
başlangıçta orta yükselti kuşağıdan gelen populasyonlar hemen hemen her
yükselti kuşağında başarılı olmasına rağmen, 29 yıllık sonuçlarda durum
değişmiş her orijin kendi yükselti kuşağında üst sıraları almıştır
(LEDIG,1997). Halbuki Türkiye Milli Ağaç Islahı ve Tohum Üretimi
Programında , ülkemizde çok kısa mesafelerde ekolojik koşulların değişmesi
nedeniyle başlangıçta populasyonlar arasında farklılıklaşmalar olacağı
varsayımından hareket edilmiş ve her bir bölgesel ve rakımsal olarak ayrı
ayrı alanların biraraya getirildiği ıslah zonlarında, kızılçam ve karaçamda en
az 300, diğerlerinde en az 500 bireyin bulunması öngörülmüştür.
Uygulamada birinci önceliğin verildiği kızılçam’da geçmişte seçilen ve
tohum bahçelerine aktarılmış olan plus ağaçlarla birlikte, yapılan ilave
seçimler sonucunda ıslah populasyonlarına dahil edilen birey sayısı yaklaşık
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2200 olmuştur. Böylece gerek bölgesel gerekse rakımsal olarak
populasyonlar arasında olabilecek farklılaşmalar, öngörülen populasyon
büyüklüğüne ulaştırılmış olarak ıslah zonlarında gruplandırılmıştır.
Çizelge 1: WILCOX (1994) ve Milli Ağaç Islahı ve Tohum Üretimi
Programlarında Islah Zonlarına Göre Populasyon ve
Genotip Dağılımları

ANA ZON

Marmara
Ege

Akdeniz

ALT
ZON

1
1
2
1
2
3

YÜKSELTI
KUŞAĞI

WILCOX
PROGRAMI

MİLLİ AĞAÇ ISLAHI VE
TOHUM ÜRETİM
PROGRAMI

(m)

Populasyon
Sayısı

Genotip
Sayısı

Populasyon
Sayısı

200-400
0-400
401-800
0-400
401-800
801-1200

1
3
2
5
7
2

20
90
51
139
174
88

14
7
12
13
16
18

Genotip
Sayısı
392
233
360
361
481
392

Doğal olarak ıslah zonları çok geniş alanları kaplamaktadır ve zon
içinde populasyonlar arasında farklılıklar bulunabilir. Bu halde doğal
populasyonlardaki farklılıkların ıslah populasyonuna aktarılabilmesi geniş
bir örneklemeyi gerektirir. Islah zonlarında öngörülen populasyon
büyüklüğüne ulaşabilmek çok sayıda populasyon örneklemesini gerekli
kılmaktadır. Bu nedenle de mevcut genetik çeşitliliğin örneklenmesi
açısından Milli Ağaç Islahı ve Tohum Üretimi Programı daha elverişli bir
görünüm arzetmektedir.

Populasyon Yapılaşması
Ağaç ıslahı stratejilerinde iki temel populasyon organizasyonu
sözkonusudur; tek populasyonlu ıslah sistemi ve çok populasyonlu ıslah
sistemi (Multiple Populations Breeding System-MPBS). Tek populasyonlu
ıslah sistemi herhangi bir çevresel farklılık, populasyonu oluşturan bireylerin
orijini vb. dikkate alınmaksızın, hiç bir bölünme yapmadan hepsinin
birarada, aynı ıslah amaçlarına yönelik olarak ıslah edilmesi anlamına
gelmektedir. Tek populasyonlu ıslah stratejilerinde; genetik testlerde tüm
bireylerin yeralması mümkün olmasa bile seleksiyon tüm populasyon
bazında yapılır. Seleksiyonun ana noktası; ilgilenilen karakterlerden öte
geniş alanlarda en iyi genel birleşme yeteneğine bireyler üzere toplanır. Tüm
alanlarda en iyi performansa sahip genotiplerin bulunması ve bunların
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kullanılmasının avantajlı olacağı açıktır (NAMKOONG ve ark,1988). Ancak
değişik çevre koşullarına uyum gösteren iyi genel kombinasyon yeteneğine
sahip bireylerin bulunacağı gerçek olmaktan öte umut edilen bir bekleyiştir
(BURDON, 1992). Öte yandan tek populasyonlu ıslah yaklaşımları üretim
odaklı ve kısa dönem ıslah çalışmalarına yöneliktir ve bu nedenle orman
ağaçları ıslahında tek populasyonlu ıslah sistemlerine ender olarak rastlanır
(KANG ve NIENSTAEDTH,1987).
MPBS’de tür, farklı gen kompleksleri üretmek için birbirinden ayrı
tutulan populasyonlara bölünür. Bundan amaç; populasyonlar içinde farklı
çevre koşulları ve farklı seleksiyon entansiteleri ile uygulama yaparak
populasyonlar arasında farklılık yaratmak veya mevcut farklılıkları devam
ettirmektir. Seleksiyon kriterleri, seleksiyon basıncı ve çevresel koşullar aynı
olsa bile tür içinde alt populasyonlar arasında çeşitlilik bulunur. Çünkü çoğu
karakterler çok sayıda genin etkisi altındadır ve farklı gen setleri farklı
populasyonlarda biraraya gelecektir ve nötral alleller kaybolmayacaktır
(NAMKOONG, 1984 ). Bu halde sistematik ıslah yani uzun dönem ıslah
dikkate alındığında MPBS daha çekici olmaktadır.
BARNS (1995) dört tip MPBS’den sözetmektedir.
1- Bölümlenmiş Populasyon Sistemi (Replicate Populations):
Bazan sub-line olarak da isimlendirilen, birbirinden bağımsız alt
populasyonlar oluşturulur ve bunlar aynı amaçlar için ıslah edilirler. Tüm
eşleştirme çalışmaları alt populasyonlarda yapılır ve
her bir alt
populasyondan seçilen bireyler tohum bahçelerinde biraraya getirilir.
Subline sistemi orman ağaçları ıslah çalışmalarında ilk defa McKEAND ve
BEINEKE (1980) tarafından açık tozlaşma eşleşme deseninin kullanıldığı
ıslah stratejileri için önerilmiştir.
Bu şekilde alt populasyonlara ayırarak yapılan bir strateji belli
üstünlüklere sahiptir. Uygulama açısından büyük bir populasyonu yönetmek
yerine küçük populasyonlarda çalışmak daha kolaydır. Seleksiyon limiti
büyük populasyondakinden düşük tutulmamak şartıyla , subline’lar ilk
generasyonlarda seleksiyona büyük populasyonlara nazaran daha hızlı yanıt
verirler (NAMKOONG ve ark, 1980; KANG ve NIENSTAEDTH,1987).
Küçük ünitelerde çalışılarak, seleksiyon etkinliğine bağlı olarak
populasyonlar arasında farklılaşmalar artar yani populasyonlar arası genetik
varyans büyür. Populasyonlar arası farklılaşmaların artması bunlar arasında
yapılacak çaprazlamalar ile dominans varyanstan da yararlanma olanağı
sağlar. Buna bağlı olarak sub-line’lar ile elde edilecek genetik kazanç tek bir
populasyonla elde edilecek genetik kazançtan daha yüksek olabilir
(NAMKOONG,1977). Buna karşılık alt populasyonlarda yapılan
seleksiyonlarla seleksiyon limitine tek bir büyük populasyona nazaran daha
kısa sürede ulaşılır. Bu ekstrem haliyle artık alt gruplar saf birer hat haline
gelmiş olurlar. Eğer seleksiyon kriterleri ve çevre koşulları değişmez ise ve
seleksiyon limitine erişilirse, alt grupları kombine ederek daha produktif bir
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sistem elde edilebilir. Eşleştirmeler alt populasyonlarda yapıldığından alt
populasyonlarda soy içi eşleşme (inbreeding) önlenemez. Buna karşılık
tohum bahçeleri her bir alt populasyondan gelen bireylerden
oluşturulduğundan soy içi eşleşme nedeniyle oluşacak kötü etkiler tamamen
kontrol altına alınır (McKEAND ve BENEKE, 1980; ZOBEL ve
TALBERT,1984). İleri generasyon ıslah populasyonları için seleksiyon
birimi bu alt gruplar olduğundan, kullanılan eşleştirme deseni ve seleksiyon
tekniğine bağlı olarak alt populasyonlarda generasyonlar ilerledikçe genetik
varyans düşer, ancak bir bütün olarak ele alındığında genetik varyansta bir
düşme olmaz (LACY, 1987).
Tüm bu avantajlarına rağmen bu strateji ancak genotip çevre
etkileşiminin olmadığı ya da ayrı bir ıslah populasyonu oluşturmayı
gerektirmeyecek kadar küçük olduğu durumlar için elverişlidir (BARNS,
1995). Çünkü her bir subline’dan gelen bireylerle kurulan tohum
bahçelerinden elde edilecek tohumlar tüm hedef alanda kullanılır. Bu
nedenle subline’lar hedeflenen belli bir ekofizyolojik bölgeler için
oluşturulur (RUOTSALAINEN ve LINDGREN, 2000).
2- Farklılaştırılmış Populasyonlar (Diversified Populations): Bu
tipte populasyon yapılaşmasında, mevcut varyasyon farklı karakterler veya
farklı çevre koşullarına adaptasyon yeteneği dikkate alınarak yapılan
seleksiyonla alt populasyonlar oluşturulur. Yeni varyasyonlar yaratmak ve
soy içi eşleşmeden kaçınmak için populasyonlar arasında çaprazlamalar
yapmaya müsade edilir. İhtiyaç duyulan tohum farklı çevre koşulları veya
farklı karakterlere yönelik olarak bu alt populasyonlardan sağlanır.
Subline’larda olduğu gibi alt populasyonlar tohum üretim populasyonlarında
biraraya getirilmez. Farklı çevresel koşullar veya farklı amaçlara özel üretim
populasyonları kurulur.
Odun üretimi yapılacak potansiyel orman alanlarından maksimum
fayda tür içindeki genotip çevre etkileşimi bilgilerini kullanarak, genetik
farklılıklar ile çevresel koşulların uygun bir şekilde eşleştirilmesi ile sağlanır
(BARNS,1995). Bunu sağlamak için populasyon bazında yapılacak
seleksiyon için orijin denemeleri tesis edilmektedir. Benzer şekilde
populasyonlar içinde yer alan genotiplerin değişik çevre koşullarında
gösterdiği çevresel duyarlılık değeri farklılık arzetmekte, belli genotipler
belli çevre koşullarında üstün performans göstermektedirler. Son yıllarda
yapılan genetik testlerle genotip çevre etkileşiminin toplam varyans içinde
önemli payı olduğuna dair kanıtlar mevcuttur. Bu durumda yapılacak olan
genotip çevre etkileşiminin önemsiz olduğu alanlar için farklı alt
populasyonlar oluşturmakla daha yüksek genetik kazanç elde edilebilir.
3- Melezleme Populasyonları (Heterotic Populations): Hem
eklemeli genetik varyanstan hem de hibrit gücünden yararlanmak için ıslah
populasyonları paralel alt populasyonlara ayrılır. Plantasyonlar için gerekli
tohum ihtiyacı bu populasyonlar arasında yapılan çaprazlamalar ile üretilir.
17

Her bir alt populasyonun kendi içinde yapılan çaprazlamalarla giderek farklı
gen frekanslarına sahip populasyonlar meydana getirilir. Farklı gen
frekanslarına sahip populasyonların eşleştirilmeleri heterosisi artırır
(SHELBOURN, 1969). Dominans varyansın genetik varyans içinde önemli
bir paya sahip olduğu hallerde kısa sürede oldukça önemli derecede genetik
kazanç elde edilebilir. Bu nedenle tür içinde anlatıldığı şekilde ıslah
stratejileri oluşturmak için dominans varyansa ilişkin bilgilerin önceden elde
edilmesi önem taşır. Benzer şekilde türler arası melezlemeler sözkonusu
olduğunda da önceden elde edilmiş çok sayıda bilgiye ihtiyaç duyulur.
4- Hiyerarşik Islah Populasyonları (Structured Breeding
Populations): Islah populasyonu çekirdek ve ana populasyon olmak üzere
alt gruplara ayrılır. Çekirdek populasyon ıslah populasyonunda en yüksek
değere sahip bireylerden oluşturulur ve nükleus populasyonunda yoğun
çaprazlamalar ve testler yapılır. Plantasyonların tohum ihtiyacı çekirdek
populasyonda yer alan bireylerden elde edilen gençleştirme materyalleri ile
sağlanır. Ana populasyon sadece çekirdek populasyona gen akışını temin
eden ve genetik çeşitliliğin kaybolmasını önleyen bir işlev görür. Bu sayede
ıslah çalışmalarının daha yüksek ıslah değerine sahip bireylere tahsis
edilmesi gerçekleştirilir. Hiyerarşik ıslah populasyonları sistemi ileri
generasyon ıslah populasyonları için mümkün olur. Çünkü çekirdek
populasyonunun oluşturulması için genotiplerin ıslah değerlerinin bilinmesi
zorunludur.
Bu bilgiler ışığında değerlendirme yapıldığında tüm bu MPBS
tiplerinin ileri generasyon ıslah populasyonları için önerildiği görülmektedir.
WILCOX (1994)’un kızılçam için önerdiği gibi her bir tohum bahçesinin
birer subline olarak kullanılması ise ancak genotip çevre etkileşiminin
önemsiz olduğu halde mümkün olabilir. Aksi halde subline sistemiyle elde
edilecek genetik kazanç düşer. Çünkü subline sisteminde genotipik tohum
bahçesi her bir subline’dan seçilecek genotiplerle kurulmaktadır ve genotipik
tohum bahçesinin kurulabilmesi için her bir subline’dan bir birey
seçilecektir. Bunun için her bir subline’da tüm kızılçamın yayılış alanında
üstün performans gösteren bireylerin bulunması gerekir aksi halde çok daha
düşük değerdeki genotipler tohum bahçesine katılmak zorunda kalınır.
BURDON (1992) böyle genotiplerin bulunacağının gerçekten öte bir
bekleyiş olduğunu ifade etmektedir. Bu sakıncayı ortadan kaldırmanın yolu
genotip çevre etkileşiminin olmadığı alanlar için subline’lar oluşturulmasıdır
ki WILCOX (1994) kızılçam için böyle bir populasyon yapılaşması
önermemiştir.
Çok sayıda farklı orijine sahip tek bir ıslah populasyonunda farklı
orijinlerin organizasyonu çeşitli şekilde yapılabilir. Bunlardan birincisi
farklılıkları dikkate almadan bütün orijinleri bir havuzda toplamak ve bunları
ilk generasyon seleksiyonu için kullanmaktır. Bu durumda ilgilenilen
karakter bakımından orijinler arasında büyük farklılıklar varsa, çoğu ara
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orijinler yapılan seleksiyonla uzaklaştırılır ve daha başlangıçta genetik
çeşitlilik azaltılmış olur (KANG ve NIENSTAEDT, 1987). Bunun alternatifi
her bir orijini kendi içinde muhafaza etmektir. Bunun için ise iki aşamalı
seleksiyon yapmak gerekecektir. İleri generasyon ıslah populasyonu
oluşturmak için yalnız populasyon içi seleksiyon yapmak, kısa dönem
amaçları için ise hem populasyonlar arası hem de populasyon içi seleksiyon
yapmak . Bu durumda iki farklı yol izlenebilir. Ya populasyonlar kendi
orijinal yerlerinin dışında gösterdikleri performansa göre dağıtılabilir ya da
her bir orijin kendi bölgesi ile sınırlandırılabilir. Eğer sınırlandırılırsa
sözkonusu olan artık tek bir populasyon yönetimi değil sınırlandırılmış
subline, transfer edilmeleri halinde de dağıtılmış subline’dır (KANG ve
NIENSTAEDT,1987). Bu sonuncu alternatifler WILCOX (1994) tarafından
önerilen subline sisteminin tohum transferi açısından taşıdığı riskleri
azaltmanın bir yoludur. Her bir orijin ayrı birer subline olarak muhafaza
edilir , her bir subline kendi yöresine hizmet götürür. KANG ve
NIENSTAEDT (1987) bu konuyu şöyle yorumlamaktadır.; “Sınırlandırılmış
subline sisteminin en ekstrem şekli tohum transfer zonlaması ağlarının
sürekliliğini muhafaza etmektir. Belli bir kapasitedeki organizasyonda orijin
sayısı arttıkça materyalin yönetim gücü zayıflar ve bu şekilde bir populasyon
organizasyonunun kullanılmasını haklı gösterecek biyolojik gerekçeler de
yoktur . Dağıtılması halinde gösterdikleri performansa göre bazı orijinler
daha fazla dağıtılırken, vasat orijinler sınırlandırılmış olabilir. Herhangi bir
entansif ıslah programı ıslah populasyonun belli bir homojenlikte olmasına
ihtiyaç duyacaktır. Bu nedenle, dağıtılmış alt populasyon sistemi yönetimi
sınırlandırılmış populasyonlara nazaran daha kolaydır.”
Milli Ağaç Islahı Programı, subline’ların veya altpopulasyonların
oluşturulmasına daha elverişli bir konumdadır. Çünkü belirlenen ıslah
zonları büyük ölçüde adaptasyon farklılıkların olmayacağı beklenilen alanlar
olarak ayrılmıştır ve entansif ıslah çalışmaları için gerekli homojenliği
taşıma olasılığı daha yüksektir. Islah zonları başlığı altında da ifade edildiği
gibi, ıslah zonları major çevre koşulları ve tohum transfer zonlamaları
dikkate alınarak mümkün olduğunca adaptasyon farklılıklarının az olacağı
beklenen alanlar olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Ancak bu ıslah zonlarının
tamamen homojen alanlardan oluştuğu anlamına gelmediğinden yapılacak
genetik testlerde ıslah zonları içinde genotip çevre etkileşimi anlamlı
farklılıklara neden olabilir. Bu halde ıslah zonları içinde farklı çevre
koşullarına göre farklı alt populasyonlar oluşturulabilir. Genotip çevre
etkileşiminin anlamlı çıkmaması halinde ıslah zonlarında farklı karakterler
için farklı alt populasyonlar oluşturmak da mümkündür. Elde edilecek
bilgilerin ışığında, mevcut zonlamaların sınırları değişecek olsa bile
subline’ları veya altpopulasyonları oluşturacak materyal, çok daha fazla
doğal populasyondan yeterince örneklenmiş olarak elde mevcut olacaktır.
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Islah programında başlangıçta böyle bir populasyon yapılaşması
oluşturulmamıştır. Çünkü genotip çevre etkileşimine ve karakterlere ilişkin
genetik korelasyonlara dair bilgiler yeterli değildi. Başlangıçta yapılan ıslah
zonlamaları genetik testlere dayanmamaktadır ve kendi içlerinde hiç bir veri
olmaksızın yapılacak bir alt gruplandırmanın da şimdiden sağlayacağı bir
yararı olmayacaktır. Esasen tüm bu hususlar ileri generasyon ıslah
populasyonu ile ilgilidir ve bu nedenle, programda şimdiden gelecekte olası
durumlar için geliştirilebilecek alternatiflere yer verilmesi gerekli
görülmemiştir.

Islah Zonları
Türün binlerce yıldır yüzyüze kaldığı doğal seleksiyon nedeniyle, tür
içinde değişik ekolojik koşullarda yer alan
populasyonlar arasında
farklılıklar oluşur. Bu farklılıklar adaptasyon farklılıkları şeklinde kendini
gösterir ve çoğu zaman yetişme ortamı farklılıkları bu koşullara çok iyi
uyum sağlamış yetişme ortamı ırkları yaratabilir. Örneğin; çok şiddetli kar
yağışının olduğu yüksek rakımlarda veya kuzey enlem derecelerinde dağ tipi
ırkı olarak adlandırılan, sivri, konik ve dar tepeli bireylerin yer aldığı
gözlemlenmektedir. Değişik coğrafik bölgelerde , çeşitli yetişme
ortamlarında bulunan populasyonlar, maruz kaldıkları doğal seleksiyon
etkisiyle farklılışırlar ve sonuçta populasyonlar arasında adaptasyon
farklılıkları ortaya çıkar (ÜRGENÇ, 1967; ZOBEL ve TALBERT, 1984).
Son yıllarda yapılan orijin denemeleri bunu teyit etmektedir. Örneğin çoğu
ladin türlerinde (Picea abies, Picea glauca, Picea mariana, Picea rubens,
Picea sitchensis,), Duglas (Pseudotsuga menziesii), ve çam türlerinde (
Pinus sylvestris, Pinus banksiana, Pinus ponderosa, Pinus contorta) yetişme
ortamalarından enlem dereceleri veya yükseltiye, denizden uzaklığa göre
populasyonlar arasında farklılıklar ile boy vb. karakterler arasında yüksek
korelasyonlar bulunmuştur (YING ve MORGENSTERN, 1987;
NAMKOONG ve CONKLE, 1976) .
Tarım alanlarına nazaran orman alanlarının daha heterojen ve çevre
koşullarını kontrol etme olanaklarının çok sınırlı olması, orman ağaçları
ıslahı çalışmalarının belli çevre koşullarına yönlendirilmesini gerekli
kılmaktadır. Bunun yanında, genetik etkiler çevre faktörlerinden ayrı olarak
ölçülememekte, yapılan genetik tahminler ancak ifade edilen çevresel
koşullarda anlamlı hale gelmektedir. Yani birbirinden bağımsız olarak ne
genetik varyanstan ne de çevresel varyanstan söz etmek olanaklıdır. Yapılan
kalıtsallık ve genetik kazanç tahminleri, belli genotipler ve çevre koşulları
olmaksızın anlamsız hale gelmektedir (NAMKOONG ve ark, 1988). Bu
nedenle, ıslah programları hazırlanırken yapılacak ıslah çalışmalarının hangi
bölge veya yörelere hizmet götüreceğinin, ve buralara hangi materyallerin
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tahsis edileceği sorusu yanıtlanmak zorundadır. Buna ıslah çalışmalarına
yeni başlanmış türlerde tür üzerindeki coğrafik varyasyon çalışmalarının
sonuçları ve ilgili bölgelerin iklimsel ve diğer çevresel verilerine bakılarak
karar verilir ve bu alanlara ıslah zonları denilmektedir (IŞIK,1991). Islah
zonları; ıslah çalışmalarına hangi bölgeler için hangi materyalin dahil
edileceğini gösteren bir yönetim ünitesidir.
Islah zonlarının belirlenmesinde coğrafik varyasyon çalışmaları
sonuçları ile bölgelerin iklim ve diğer fizyolojik çevre faktörlerinin dikkate
alınmasının nedeni; ıslah populasyonunu oluşturacak doğal populasyonlar
arasında büyük adaptasyon farklılıklarının olmasını engellemektir.
Adaptasyon farklılıkları daha başlangıçta bir çok populasyonun göstereceği
kötü performans nedeniyle elimine olmalarını doğurur. Eğer ıslah
populasyonu bu tür adaptasyon farklılıkları dikkate alınmadan
oluşturulmuşsa, ıslah populasyonunda bir daralmaya sebebiyet verir.
Dolayısıyla genetik taban daralır. Genetik tabanı daraltan diğer bir unsur
farklı gen frekanslarına sahip populasyonların biraraya getirilmelerinden
kaynaklanan WAHLUND etkisidir (MUONA, 1992). WEIR ve ark. (1972)
ve BROWN ve ark (1977) ko-adaptif gen komplekslerinin mevcudiyetine
dikkat çekmektedirler. Ko-adaptif gen kompleksleri kuvvetli epistatik
seleksiyon sonucudur ve fonksiyonel çok sayıda lokusun ortaklaşa etkisiyle
ortaya çıkan kantitatif karakterler için de ko-adaptif gen komplekslerinin
mevcut olacağı beklenilmektedir (MUONA, 1992). YEH ve MORGAN
(1987) Duglasda, YEH ve ark. (1985) Pinus contorta’da çok sayıda lokusun
birlikteliklerine dikkat çekmektedir. Bu nokta şunun için önemlidir; eğer
orman ağaçlarında ko-adaptif gen komplekslerinin olduğu bekleniyorsa,
farklı gen frekanslarına sahip populasyonlardan gelen bireylerin tek bir
populasyonda birleştirilmeleri ko-adaptif gen komplekslerinin neden olduğu
gametik dengesizliği (gametic disequilibrium) bozar ve bu durum ıslah
populasyonunda yer alan döllerin ıslah değerinin düşmesine, eklemeli
genetik varyansın azalma hızının artmasına neden olur (KARLIN, 1978). Bu
olumsuzluktan kaçınmanın yolu tüm tür için tek bir populasyon oluşturma
yerine alt populasyonlar oluşturmaktır (BOYLE ve YEH, 1987). Adaptasyon
farklılıkları dikkate alınmadan populasyonların tek bir populasyon halinde
birleştirilmeleri populasyonlarda mevcut ko-adaptif gen komplekslerini de
kıracaktır ve bir kere bu yapı kırıldı mı tekrar tesis etmek olanaksızdır
(NAMKOONG ve ark. 1980). Bu nedenle farklı bölgelerde genetik
çeşitliliğin sürdürülebilmesi için ıslah zonları gereklidir (ADAMS,1981) ve
bunun sağlanabilmesi için ıslah zonlarının oluşturulmasında doğal olarak
farklı gen frekanslarına sahip populasyonların biraraya getirilmemesi önemli
bir kriter olmaktadır.
Türkiye Milli Ağaç Islahı Programında açıklanan bu gerekçelerle
WILCOX (1994)’ün önerdiği şekilde tek bir ıslah populasyonu oluşturma
yerine , doğal seleksiyona neden olan coğrafik bölgeler , enlem ve rakımsal
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faktörler dikkate alınarak , populasyonların ekotipe varan değişimler
göstermediği mümkün olduğunca homojen yetişme ortamları ıslah zonları
olarak ayrılmış ve türün tamamı alt populasyonlara bölünmüştür. Aynı ıslah
zonunda farklı tohum transfer zonlarının olması nedeniyle şimdilik tohum
üretim populasyonlarının kuruluşunda da tohum transfer zonlamalarına
uygun hareket edilmektedir. Örneğin Akdeniz Bölgesinde yer alan Kızılçam
Alt Islah Zonlarında Doğu Akdeniz ve Batı Akdeniz tohum bahçeleri
birbirine karıştırılmadan ayrı ayrı kurulmaktadır.
Deneysel verilerin olmaması halinde yapılan tohum transfer
zonlamaları lokal daima iyidir inancına dayanmaktadır. Bu nedenle,
deneysel sonuçlara dayanmayan tohum transferlerinde daima lokal
kaynakların tercih edilmesi , belli bir yerde uygun nitelikte doğal
kaynakların olmaması halinde, ebeveyn bireylerin bulunduğu konuma göre
belli mesafeler dahilinde transferlerin yapılması da doğaldır. Bu tür bir
zonlama, elde deneysel veriler olmadığı için daha güvenli olabilir. Ancak
lokal daima iyidir prensibi ile yapılan zonlama optimal zonlama değildir,
aksine çevre-büyüme ilişkileri fonksiyonuna ve genotiplerin çevresel
koşullara karşı gösterdiği reaksiyona dayalı bir zonlamayı sınırladığından ne
biyolojik ne de ekonomiktir (NAMKOONG ve ark, 1988). Bu düşünceden
hareketle
yapılan ıslah zonlamalarında yerel bazda bir sınırlama
yapılmasından kaçınılmıştır. Örneğin; Antalya’nın Aksu Vadisi ile bölünen
doğu kısmı ile batı kısmı arasında ekolojik ve fitososyolojik gerekçelerle
tohum transferinin yapılmasının sakıncalı olacağı ifade edilmektedir
(ÇALIKOĞLU, 1997). Bu yargı lokal daima en iyidir yargısına
dayanmaktadır. Başlangıçta böyle bir yargı ile yapılacak zonlama burada
daha iyi performans gösterebilecek populasyonların veya genotiplerin
transfer edilebilmelerini sınırlayacaktır. Ayrıca bugünkü ıslah öncelikleri ile
odunun bugünkü ve gelecekteki kullanımlarını dikkate alınmasa bile, ıslah
çalışmaları farklı ekonomik ve/veya ekolojik adaptasyonları için genotiplerin
çeşitliliğini gerekli kılmaktadır (NAMKOONG ve ark, 1988). Bu tür ön
değerlendirmeler bu çeşitliliği tesis etmeye de engel olmaktadır.
Islah çalışmalarının başlangıcında çoğu zaman ıslah zonları fikri ile
tohum transfer zonları terimleri birbiri ile karıştırılabilmektedir. Tohum
transfer zonlamasında tamamen genetik ve biyoklimatolojik faktörler etkili
olurken, ıslah zonlarının belirlenmesinde yönetsel kararlar da işin içine dahil
edilmektedir. Islah zonunun sınırlarında mülki idari bölümlemeler dikkate
alınabilmektedir. Örneğin; Amerika ve Kanada’da eyalet sınırları ıslah zonu
sınırları olarak kullanılmıştır. Öte yandan bir ıslah zonunda birden fazla
tohum transfer zonu bulunabilir ve her bir ıslah zonu farklı transfer zonlarına
hizmet götüren tohum bahçelerine sahip olabilir (KANG ve NIENSTAEDT,
1987).
Islah zonlarının ayrılmasında kullanılabilecek çalışmalar; moleküler
markerlar ile yapılan populasyon genetiği çalışmaları, coğrafik varyasyon
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çalışmaları, orijin denemeleri, genekolojik çalışmalar ve genotip çevre
etkileşiminin incelenebileceği çalışmalardır. Çoğu durumda ıslah programı
hazırlanırken ihtiyaç duyulan bilgiler mevcut değildir ve ıslah çalışmaları
ilerledikçe elde edilir (ZOBEL ve TALBERT, 1984). Bu halde yapılan
zonlamalar ilk tahminler olarak değerlendirilmelidir (NAMKOONG ve ark
1987).
Milli Ağaç Islahı ve Tohum Üretimi Programı hazırlanırken elde
zonlama için kullanılacak deneysel bilgiler hemen hemen hiç yoktu. Bu
nedenle yapılan bu zonlama ilk tahminler olarak değerlendirilmeli ve elde
edilecek bilgilerin ışığında mevcut zonlamalar yeniden gözden
geçirilmelidir. Milli Ağaç Islahı ve Tohum Üretimi Programı’nda yapılan
ıslah zonları fiks ve tek bir ıslah populasyonu şeklinde yönetilecek
populasyonlar olarak anlaşılmamalıdır. Islah zonu içinde de gerek gen
koruma gerekse, uzun vadeli ıslah amaçları bakımından alt populasyonlar
oluşturulabilir. Bu alt populasyonların oluşturulması subline’lar şeklinde
olabileceği gibi farklı karakterlere veya karakter kombinasyonlarına yönelik
de olabilir. Milli Ağaç Islahı ve Tohum Üretimi Programı ileri generasyon
ıslah populasyonlarının oluşturulmasına yönelik doğrudan teknik öneriler
içermemektedir. Aksine yapılan zonlama ile çeşitli stratejik alternatiflere
uygun alt yapıyı hazırlamaktadır.

Tohum Bahçeleri
Islaha konu türler belirlendikten sonra uygulanacak ıslah
tekniklerinin ve hazırlanacak ıslah stratejilerinin şekli türün yaygın olarak
gençleştirilmesinde kullanılan üretim materyalinin tipine bağlı olmaktadır.
Kavak gibi vejetatif olarak üretilen fidanların kullanıldığı türler ile generatif
olarak veya her ikisinin de kullanıldığı türler için uygulanacak ağaç ıslahı
stratejileri ve teknikleri farklılıklar gösterir. Vejetatif olarak üretilemeyen
orman ağacı türlerinde seleksiyon amacı yüksek genel birleşme yeteneği
gösteren bireylerin belirlenmesidir ve ıslah edilmiş materyalin üretildiği
yegane tesisler tohum bahçeleridir.
Tohum bahçelerinin tesisi, kompozisyonu ve yönetimi ıslah
stratejileri ile bire bir ilişkilidir. Islah programı hazırlanırken hangi miktarda
tohuma ihtiyaç bulunduğu, bunu karşılamak için ne kadar tohum bahçesi
tesisine ihtiyaç bulunduğu tespit edilir. Islah programında ifade edilen ıslah
stratejisinde belirlenen populasyon yapılaşmasına bağlı olarak tohum
bahçelerinin dağıtımı ve genetik kompozisyonu şekillendirilir. Çok yüksek
verim sağlayan üstün genotiplerin kullanılması ile genetik tabanın
daraltılması yüksek kazanç sağlar . Bunun en ekstrem şekli tek klonla
kurulan kavak plantasyonlarıdır. Ancak oldukça heterojen koşulların
bulunduğu ormancılıkta genetik tabanın çok fazla daraltılması kazanç
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sağlamayabilir. Aynı ya da benzer özelliklere sahip genotipler, aynı zamanda
aynı kaynağı kullanacaklar ve bu nedenle mümkün olan ışığı, besin
maddelerini, toprak suyunu ve havayı etkin bir şekilde kullanamayacaklardır
(LINDGREN, 1993). Bundan daha da önemlisi genetik tabanın daraltılması
değişen çevre koşulları ile olabilecek stres koşullarına, zararlılara ve
hastalıklara karşı plantasyonları hassas hale getirebilir. WEIR (1995) Güney
Çin ve Hong Kong’un Guanddong ilinde 400.000 ha dan fazla Pinus
massoina ağaçlandırma alanının Hemiberlesia pitysophila istilasından zarar
gördüğünü ve bunun baş nedeni olarak; plantasyon alanlarının genetik olarak
uniform yapısının gösterildiğini ifade etmektedir.
Uzun hayat evrelerine sahip orman ağaçlarının değişen çevre
koşulları, evrimleşen patojenlere ve zararlılara karşı adapte olmaları daha
yavaştır. Geniş alanlarda homojen populasyonların kurulması zararlıkonukçu ilişkisini tesis etme riskini artırmaktadır (LOEHLE ve
NAMKOONG, 1987). Genetik çeşitlilik bu tür hassasiyetlere maruz kalmayı
engelleyen bir işlev görmekte ve tümüyle kaybolmayı engellemektedir
(BURDON, 1982; LIBBY, 1982; LEDIG, 1986,1988; LINDGREN, 1993).
Bu nedenle tohum bahçelerinde belli bir miktarda genetik çeşitliliğe sahip
tohumların üretilmesi kaçınılmaz olmaktadır.
Tohum bahçelerinde genetik çeşitliliği artırmanın yolu çok sayıda
genotipin tohum bahçelerinde yer almasıdır. KOSKI (2000) Muona’ya atfen
doğal populasyonlardaki genetik çeşitliliğin tohum bahçelerinde
yakalanabilmesi için 40 klon olması gerektiğini bildirmektedir. Ancak tohum
bahçelerinde yer alan klonlar arasındaki çiçeklenme farklılıkları nedeniyle
üretilecek tohumun genetik tabanında daralmalar sözkonusu olmaktadır.
Picea glauca tohum bahçesinde 33 klondan yalnız 2 tanesi polen bulutunun
%50’sini sağlamaktadır (SCHOEN ve ark, 1986). Kızılçam tohum
bahçesinde de mevcut klonların %20’sinin üretilen toplam erkek çiçek
miktarının %80’ni teşkil ettiği belirtilmektedir (KESKİN, 1999). Bu nedenle
bahçede yer alan 40 klon, çiçeklenme ve polen canlılıklarında klonal
farklardan ötürü efektif 20 klona tekabül etmektedir (KOSKI, 2000) ve bu
miktar tohum bahçesinde teorik olarak önerilen minumum klon sayısına
denktir (GIERTYCH, 1974) . Bu bilgiler göstermektedir ki tohum
bahçelerinde yer alan klon sayısı her halde 40 sayısının üzerinde olmalıdır.
Tohum bahçelerinde yer alan klon sayısının yanında genetik çeşitliliği
artırmanın yollarından bir tanesi de tohum bahçesinde klonların geldiği
populasyon sayısını artırmaktır. Bu durumda çeşitli gametik materyal tohum
bahçesinde bir araya getirildiğinden genetik çeşitlilik doğal meşçerelere
nazaran daha fazla olabilir (EL KASSABY, 1992).
Belirtilen bu gerekçelerle Milli Ağaç Islahı ve Tohum Üretimi
Programında tohum bahçeleri tesisinde önemli değişiklikler yapılmıştır.
Program öncesinde kurulan tohum bahçeleri genellikle tek bir
populasyondan örneklenmiş 30 birey ile kurulmakta idi. Bu miktar tohum
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bahçelerinde olması gereken minumum klon sayısına uygundur. Ancak
bahçede yer alan klonlar arasındaki çiçeklenme farklılıkları nedeniyle
üretilen tohumlarda genetik çeşitlilik , eğer polen kirliliği (istenmeyen
kaynaklardan gelen polenlerin tohum bahçesindeki polen havuzuna girmesi)
yoksa, bahçede yer alan klonların sahip olduğu genetik çeşitlilikten daha az
olacaktır. Bunun yanında bu tohum bahçelerinde döl denemeleri sonuçlarına
göre ayıklama yapma durumunda seleksiyon entansitesi daha küçük
tutulacağından, elde edilecek genetik kazanç daha az olabilecektir. Bu
sakıncaları gidermek için, programda yapılan ıslah zonlarına da uygun
olarak tohum bahçelerinden üretilen tohumların genetik çeşitliliğini artırmak
, böylelikle plantasyonların olası risklere karşı güven altına almak amacıyla
tohum bahçesinde yer alan populasyon ve klon sayılarında artış önerilmiştir.
Tohum bahçelerinde aynı ıslah zonunda birbirine yakın populasyonlar
biraraya getirildiğinden, büyük adaptasyon farklılıkları olan populasyon
birleştirilmeleri nedeniyle sonuçlanacak ko-adaptif gen komplekslerinin
kırılması riski de azaltılmış olacaktır.
Programda kurulan bu tohum bahçelerinden üretilen tohumların ıslah
zonu içinde transferine müsade edilmektedir. Islah zonlarının
belirlenmesinde bakı faktörü dikkate alınmadığı için , tohum bahçesinde
farklı bakılardan gelecek populasyonların biraraya getirilmelerinin bahçede
çiçeklenme zamanlarında farklılaşma yaratması ve bu bahçelerden üretilecek
tohumların bakı faktörü dikkate alınmadan transferinin riskli olacağı
düşünülebilir. Ancak kızılçam ve karaçamda yapılan izoenzim çalışmaları
göstermektedir ki genetik çeşitliliğin büyük bir bölümü populasyon içinde
yer almaktadır (IŞIK ve ark, 1987; VELIOGLU ve ark, 1999a; VELIOGLU
ve ark, 1999b, VELIOGLU ve ark, 1999c; KAYA ve IŞIK, 1997; KAYA ve
IŞIK, 1998; GULBABA, 1999; KAYA ve TEMERİT, 1993). BOYLE ve
YEH (1987) çoğu orman ağacı türlerinde genetik varyansın populasyon
içinde yer aldığını ifade etmektedir. Bu nedenle çiçeklenme açısından
populasyon içindeki çeşitlilik nedeni ile tohum bahçesindeki klonlar arasında
da büyük farklılıklar görülmektedir. Örneğin; Çameli-Göldağ kızılçam
tohum meşçeresinde, aynı bakıdan örneklenmiş plus ağaçlarla kurulmuş olan
tohum bahçesinde çiçeklenme zamanları bakımından klonlar arasında, hatta
aynı ağacın değişik kısımlarında bile farklılıklar mevcuttur (KESKİN,1999).
Farklı bakılardan gelen populasyonlar arasında çiçeklenme zamanı açısından
belki populasyon ortalamaları bakımından farklılık olabilir, fakat bu farklılık
populasyonların ne kadar örtüştüğünün göstergesi değildir. Ayrıca doğada
farklı bakılarda, varsayalım kuzey ve güney bakılarda yer alan bir meşcerede
bakılar arasında çiçeklenme zamanları arasında farklılıklar bunların aynı
koşullarda farklı zamanlarda çiçeklenecekleri sonucuna götürmez. Bakı gibi
farklı enlem veya yükseltiye sahip meşçereler arasında da çiçeklenme
zamanları arasındaki farklılıklar olabilir. Bu tür farklılıkların tohum
bahçelerinin istenmeyen polen kaynaklarından izolasyonu için elverişli bir
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ortam yarattığı belirtilmektedir (ÜRGENÇ, 1982). Bu düşünceden hareketle
Finlandiya’da kuzey enlemlerden örneklenen populasyonlar, Orta ve Güney
Finlandiya’da çiçeklenme açısından da daha elverişli koşullar taşıdığı için
tesis edilmişlerdir. Buna karşılık, bu bahçelerde yer alan populasyonlar ile
yerel populasyonlar arasında çiçeklenme zamanlarının büyük ölçüde
çakıştığı ve bu nedenle de büyük oranda polen kirlenmesi olduğu
görülmüştür. Bahçelerde orijin farklılıkları çiçeklenmede farklılık
yaratmamıştır (SEPPO ve NIKKANEN, 1989). Bu çakışmanın temel nedeni
toplam varyans içinde populasyonlar arasındaki varyansa nazaran
populasyon içi varyansın çok daha büyük olmasıdır.
Aynı nedenle sınırlı bir bölgede farklı bakıların tohum transferinde
bir faktör olarak alınmamış olması, tek bir populasyondan gelen sınırlı
sayıda genotiplerle program öncesi kurulmuş olan tohum bahçelerinden
üretilen tohumlar için bile bir risk oluşturmayabilir. Bu nedenle programda
öngörüldüğü şekilde, farklı bakılardan gelen bireylerinde bulunduğu, çok
daha fazla genotiple kurulmuş tohum bahçelerinde bakı faktöründen ileri
gelecek riskin tek orijinli bahçelere nazaran daha az olacağı beklenebilir.

Döl Denemeleri
Milli Ağaç Islahı ve Tohum Üretimi Programı uygulamaya konulana
kadar ülkemizde yapılan ağaç ıslahı çalışmaları tohum meşcerelerinin ve bu
meşcerelerde plus ağaçların seçimi, seçilen plus ağaçlardan üretilen aşılı
fidanlarla klonal tohum bahçelerinin tesisi şeklinde sürdürülmüştür. Tohum
meşcerelerinin belli bir yöredeki meşcerelere, plus ağaçların ise meşcerede
sınırlı bir alanda komşu olduğu ağaçlara göre sağlıklılık, yüksek artım
yeteneği, gövde düzgünlüğü, ince dallılık vb. arzu edilen karakterler
bakımından üstün özelliklere sahip olması gereklidir. Ancak bu özelliklere
dair kıyaslamalar daima ağaçların dış görünüşlerine yani fenotiplerine göre
yapılmaktadır. Gerçekte üstün fenotipik özelliklerin genetik özelliklerinden
mi yoksa çevresel koşullardan mı kaynaklandığı bilinmemektedir. Eğer ağaç
ıslahı çalışmalarında gelecek generasyonları oluşturacak ebeveyn ağaçlar
yalnız fenotiplerine bakılarak seçilirse, yapılan bu seleksiyon kitle
seleksiyonu (mass selection) olarak adlandırılmaktadır (SHELBOURN,
1969). Ormancılık çalışmalarından doğal gençleştirme alanlarında ve tohum
meşçerelerinde tohum ağaçlarının seçimi ve bunlardan gelecek generasyonu
oluşturacak tohumların üretilmesi kitlesel seleksiyona örnektir. Bu tür
kitlesel seleksiyon ağaç ıslahı çalışmalarının en alt seviyesini
oluşturmaktadır. Kitlesel seleksiyonun bir ileri şekli; seçilen plus ağaçlarla
tohum bahçeleri tesis etmek ve plantasyonların tohum ihtiyacını buradan
karşılamaktır (NAMKOONG ve ark, 1988). Bu şekilde kitle seleksiyonu ile
yürütülen ağaç ıslahı çalışmalarında bir sonraki generasyon yine fenotipik
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özelliklerine göre plantasyon sahalarından seçilir ve ıslah çalışmaları benzer
şekilde devam ettirilir. Her iki tip kitle seleksiyonu şeklinde de elde edilecek
genetik kazanç , ıslaha konu karakterin ne ölçüde genetik kontrol altında
olduğuna bağlıdır. Bu nedenle kitle seleksiyonu yüksek genetik kontrol
altında olan karakterlerin ıslahı için efektif bir ıslah metodu olarak
önerilmektedir (SHELBOURN, 1969). Oysa ekonomik açıdan önemli ıslaha
konu hızlı büyüme, odun kalitesine yönelik çoğu karakterler zayıf veya orta
derecede genetik kontrol altındadır (ZOBEL ve TALBERT, 1984). Eğer
genel birleşme yeteneğinin ıslahı hedeflenmişse, seleksiyonun etkinliğinin
artırılabilmesi ancak test edilen ebeveyn ağaçların ıslah değerlerinin
(breeding values) bilinmesi gerekir ki bunu belirlemenin yegane yolu döl
denemelerinin tesisidir.
Döl denemelerine göre yapılan seleksiyonla elde edilen genetik
kazanç daha fazla olmaktadır. Pinus radiata'da döl denemeleri sonuçlarına
göre yalnız genotipik tohum bahçesi tohumu kullanılması halinde tohum
meşceresine göre %15, üst 10 ailenin kullanılması halinde % 34 daha fazla
artış sağlamaktadır (CARSON ve ark,1999) . Bu nedenle Milli Ağaç Islahı
ve Tohum Üretimi Programı’nda döl denemeleri programın en önemli
kısmını oluşturmaktadır.
Döl denemeleri açık tozlaşma ve kontrollu tozlaşma döl denemeleri
olarak iki farklı şekilde kurulmaktadır. Açık tozlaşma döl denemeleri yarım
kardeş döl denemeleri olarak da isimlendirilmektedir. Programda, hemen
hemen hazırlanan ilk ağaç ıslahı programlarında olduğu gibi, açık tozlaşma
döl denemelerinin kurulması kararlaştırılmıştır. Çünkü; açık tozlaşma döl
denemelerinin sonuçları daha kısa sürede elde edilmektedir. Tesisi daha
kolay ve ucuz olup, genel birleşme yeteneğinin ve elde edilecek genetik
kazancın güvenilir bir şekilde tahminini sağlamaktadır.
Döl denemeleri genotiplerin farklı çevre koşullarındaki
performanslarını ve genotip çevre etkileşimini belirlemek için değişik çevre
koşullarında paralel denemeler şeklinde kurulmaktadır. Bu nedenle
programda her bir ıslah zonunda en az iki paralel deneme kurulması
önerilmiştir. Ancak bu minumum miktardır . Uygulamada her bir genotip en
az üç paralel deneme alanında test edilmektedir.

In-Situ Gen Koruma
Orman gen kaynaklarının korunması fikri 1992 de Rio de Jenerio’da
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’yle uluslarası bir konu haline gelmiş,
Helsinki Kararları çerçevesinde pekiştirilmiştir. Sonrasında bir çok ülke
kendi programlarını hazırlamış ve uluslararası gen koruma ormanı ağı
oluşturulmaya başlanmıştır. Ülkemizde 1994 yılında Milli Ağaç Islahı ve
Tohum Üretimi programı ile birlikte ormancılık uygulamasında yerini
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almıştır. Esasen orman gen kaynaklarının korunması ıslah programlarının
dışında ayrı bir çalışma olmakla beraber, ıslaha konu türlerin gen
kaynaklarının korunması çoğu ıslah programının önemli bir parçası
olabilmektedir. Çünkü orman gen kaynaklarının korunması gelecekte olası
tehlike ve risklere karşı ıslah programları için bir sigortadır (KOSKI ve
ANTOLA, 1993).
Ex-situ koruma alanları tohum bahçeleri, gen bankaları, klon
parkları ve orijin denemeleridir. Bunlardan gen bankaları statik bir koruma
şeklidir. Tohum bahçeleri ise genelde polen kirliliğinin azaltılması için
örneklenen populasyonların doğal yetişme ortamları dışında tesis
edildiğinden doğal ortamdan farklı evrimsel güçlerin etkisi altındadır. Orijin
denemelerinde ise her bir orijin genellikle sınırlı sayıda bireyle temsil
edilmektedir. Ayrıca orijin denemelerinde çok sayıda orijin aynı alanda
birarada bulunmaktadır ve denemede yer alan bireyler çiçeklenmeye
başladığında, bunlar arasında meydana gelecek gen akışı sonucu ortaya
çıkacak genetik bozulma (outbreeding depression) ile yüzyüzedirler.
Dolayısıyla gelecekte yalnız vejetatif materyal temini açısından değerli
olabilirler. Bu nedenle oluşturulacak ıslah populasyonlarının örnekleme
stratejisi, büyüklüğü, yapılanması ile ıslah çalışmaları ile kombine edilmiş
dinamik bir gen korumanın daha uygun olduğu düşünülmektedir
(ERICSSON ve ark, 1993).
Ağaç ıslahının uzun dönemde başarılı olması için insitu gen koruma
kaçınılmazdır (YANG ve YEH, 1993). In-situ koruma alanları Milli Parklar,
Doğal Araştırma Alanları, Doğa Koruma alanları ve Gen Kaynakları
Yönetim Birimleri (gene management zones)’dir (IŞIK ve YILDIRIM
,1990). Ancak bunlardan Milli Parklar, Doğal Araştırma Alanları ve Doğa
Koruma Alanları sıkı korunan alanlar olduğu için genetik çeşitliliğin
korunması için elverişli olmayabilirler (KOSKI, 1998). Çünkü bu alanlar gen
korumadan öte farklı amaçlarla seçilmekte ve yönetilmektedirler. Bu nedenle
yalnız gen kaynaklarının insitu korumasını yapmak üzere gen koruma
ormanlarının seçimi ıslah programının içinde önemli bir yer almıştır.
Böylelikle ilk defa bilinçli bir gen koruma fikri programla birlikte
ormancılık uygulamasında yer almıştır.
Programda seçilecek gen koruma ormanlarının miktarına ilişkin
rakamlar verilmiş ve entansif ıslah çalışmalarının uygulanacağı türlerde, her
bir ıslah zonunda en az bir gen koruma ormanı seçilmesi önerilmiştir. Ancak
bu öneriden hareketle, programda her bir ıslah zonunda bir gen koruma
ormanı olmasının yeterli olacağı kanısının varolduğu düşünülmemelidir.
Çünkü programda tohum meşcerelerinin doğal populasyonların iyi bir
örneği olduğu ve bu nedenle gen koruma ormanları için iyi bir baz
olabilecekleri ifade edilmektedir. Bu ifade ile tohum ihtiyacının tohum
bahçelerinden karşılanır hale geldiği zaman, tohum meşcerelerinin
fonksiyonelliği biteceğinden bu meşcerelerin gen koruma için gerekli diğer
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özellikleri de taşıması halinde, birer gen koruma ormanı haline
dönüştürülmesi gerektiği işaret edilmektedir.
Gen koruma ormanlarının gelecekte ıslah amaçlarının ve çevresel
koşulların değişmesi halinde gerekli olabilecek genlerin temel ıslah
populasyonlarında yer almaması halinde başvurulabilir bir kaynak olma
özelliği bulunmaktadır. Ancak bu durum doğal populasyonlardaki gen
frekanslarının dağılışı ile sıkı ilişkilidir. ERIKSSON ve ark (1993)
adaptasyon açısından gen frekansı %1’in üzerindeki genlerin
örneklenmesinin önemine dikkat çekmektedirler. Uygulamada bu tip
genlerin yaygın veya nadir gen olmaları örnekleme stratejisinin nasıl
yapılacağını belirlemektedir. Gen frekansı düşük, fakat yaygın bulunan
allellerin populasyon büyüklüğüne bağlı olarak örneklenme olasılıkları
yüksektir. Buna karşılık frekansı %5 olan ve nadir bulunan allellerin
örneklenebilmesi için bulunduğu populasyondan en az 50 bireyin
örneklenmesi gerekmektedir. %5’in altında gen frekansına sahip allellerin
örneklenebilmesi için gerekli birey sayısının daha da fazla olacağı aşikardır.
Bu nedenle bu tip allellerin örneklenebilmeleri uygulanabilir olmaktan çok
uzaktır (YANG ve YEH, 1993). Eğer bu nadir ve az bulunan alleller selektif
üstünlüğüne sahiplerse zamanla populasyondaki frekansları artabilir, aksi
halde genetik kayma (random drift) nedeniyle kaybolma olasılıkları da
yüksektir. Ancak bu alleller kantitatif bir karakterin kodlamasında işlev
görüyorsa kaybolmaları ciddi anlamda bir tehlike oluşturmaz. Çünkü diğer
genler bu genin etkisini doldurabilir (ERIKSSON ve ark, 1993). Islah
populasyonunda yer almayıp da gelecekte değişen çevre koşulları veya ıslah
amaçlarının değişmesi halinde, gen koruma ormanlarından ıslah
populasyonlarına dahil edilebilmesi olası olan genler bu nadir ve az bulunan,
selektif üstünlüğü olan veya bugün için nötr fakat gelecekte işlevsel
olabilecek major genler olabilirler. Bu tip genlerin ise gelecekte
kullanılabilir olmaları ancak insitu gen koruma ile sağlanabilir.
Uygun bir örnekleme stratejisi ve populasyon büyüklüğü ile yaygın
fakat gen frekansı düşük allellerin ıslah populasyonuna dahil edilme
olasılıkları yüksektir. Islah populasyonunda yer alan tüm genler kısa dönem
amaçlar için seçilmese bile uzun dönem ıslah populasyonlarında varlıkları
devam ettirilir. Islahın hangi generasyonda olduğuna bakılmaksızın bu
genler ileride arzu edildiklerinde kısa dönem amaçlar için kullanılabilirler ve
geriye dönük olarak başlangıçtan itibaren aynı aşamaların geçmesine ihtiyaç
bulunmaz. Islah populasyonunu oluştururken allel frekanslarını dikkate alan
bir örnekleme stratejisi yapılmazsa, doğal genetik varyasyon yeterince ıslah
populasyonuna aktarılamaz. Bu halde değişen ekonomik ve ekolojik
koşullara uyum sağlamak oldukça güçleşir. Nitekim Yeni Zelanda Pinus
radiata ıslahında bugün gelinen noktada hızlı büyüyen genotipler
geliştirilmiş ancak, bunlardan üretilen odunların teknolojik özelliklerinin iyi
olmaması nedeniyle, ıslah populasyonunda yer almayan, buna karşılık
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yüksek odun özgül ağırlığı ve arzulanan teknolojik özelliklere sahip
Guadalupe
adasındaki
doğal
populasyonunun
dahil
edilmesi
kararlaştırılmıştır (JAYAWICKRAMA ve CARSON, 2000)
NAMKOONG ve ark. (1988) Kanenberg’in değişen ekolojik ve
ekonomik koşullar karşısında ıslah çalışmalarında gerekli esnekliği sağlamak
üzere ıslaha konu karakterlerin gelecekte taşıyacağı önem derecelerine göre
populasyonlara hiyerarşik bir yapı kazandırılmasını önerdiğini
bildirmektedirler. Buna göre, uzun dönemde önemini koruyacağı beklenen
karakterler için çok hafif seleksiyonla büyük bir populasyon oluşturulması
ve bunun zamanla daraltılması, buna karşılık daha az önemli olacağı
beklenen karakterler için ise yüksek seleksiyon entansiteleri ile daha küçük
populasyonların kurulması, dolayısıyla ıslaha konu karakterlerin beklenen
önem derecelerine göre uygulanacak seleksiyon entansiteleri ve populasyon
büyüklükleri değişen bir hiyerarşik yapı kazandırılması gerekmektedir.
NAMKOONG ve ark. (1988) bu şekilde bir hiyararşik yapının hem
birbirinden farklı bazda ileri generasyon populasyonları oluşturulmasının
hem de aralarında küçük seviye farkları olan karakterler için büyük
hiyerarşik farkların olduğu bir yapılanma sağlamanın, birbirini takip eden
çok uzun dönemler gerektirdiğini ve bu nedenle orman ağaçları ıslahı için
uygun olmadığını ifade etmektedir. Programda gen koruma ormanları ile
birlikte uzun ve kısa dönem ıslah populasyonları arasında hiyerarşik bir
yapılanma bulunduğu anlaşılabilmektedir. Genetik çeşitlilik açısından gen
koruma ormanlarından kısa dönem ıslah populasyonuna doğru bir azalma
kaçınılmazdır. Bu şekilde bir hiyerarşik yapıyı programda gen koruma
ormanlarından kısa dönem ıslah populasyonuna uzanan genetik çeşitlilik
bazında olacak hiyerarşik yapı ile ilişkilendirmemelidir.

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR
Tohum Meşcereleri Seçimi
Milli Ağaç Islahı ve Tohum Üretimi Programında ağaçlandırma ve
yapay gençleştirme çalışmaları için acil tohum ihtiyacının tohum bahçeleri
üretime geçene kadar tohum meşcerelerinden sağlanabilmesi için entansif
ıslah çalışmaları yapılacak türlerde toplam 781 ha. tohum meşceresi seçimi
yapılması öngörülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucunda bu ihtiyaç tamamen
giderilmiştir (Çizelge 2).
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Çizelge 2: Türlere Göre Programda Belirtilen Tohum Meşçeresi
İhtiyacı ve Yapılan Seçimler
YAPILAN
TOHUM MEŞCERESİ
İHTİYACI
İLAVE SEÇİMLER
(Ha)
(Ha)
465
741
171
949
59
67
86
123
0
283

AĞAÇ TÜRÜ
KARAÇAM
KIZILÇAM
SEDİR
SARIÇAM
KAYIN

Plus Ağaç Seçimi
Programda temel ıslah populasyonlarını oluşturmak için gerekli
populasyon büyüklüğüne ulaşılabilmek için geçmişte yapılan seçimler
yetersiz kaldığından ilave seçimler yapılması gerekli görülmüştür. Plus ağaç
seçimlerinde programda yeni bir yaklaşım getirilmiş ve seçilecek ağaçların
hacim bakımından meşçere ortalamasının %20 üzerinde olması zorunluluğu
konulmuştur. Islaha konu türlerde, seçim yapılacak doğal ormanların yapılan
ölçmeler sonucunda büyük yaş varyasyonu göstermesi nedeniyle yaş
farklılıklarının elimine edilebilmesi için , seçim yapılacak meşcerelerde
sistematik tek ağaç örneklemelerine dayanan regresyon metodu
kullanılmıştır. Seçimi yapılan plus ağaç sayıları türlere göre Şekil 1’de
gösterilmiştir.
3500
YENİ SEÇİM

Plus Ağaç adeti

3000

ÖNCEKİ SEÇİM

2500

1776
2000

675
1500
1000

559

1418

1230

500

581

0
KARAÇAM

KIZILÇAM

SARIÇAM

318
SEDİR

Şekil 1: Ağaç Türlerine Göre Program Sonrası Seçilen Plus Ağaçlar
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Tohum Bahçeleri Tesisi
Programda kurulması öngörülen tohum bahçesi tipi klonal tohum
bahçeleridir. Klonal tohum bahçeleri tesis etmek için seçilen plus ağaçlardan
aşılı fidan üretilmesi gerekmektedir. Aşı merkezlerinin kapasitesi ve aşılı
fidan üretiminde gösterdikleri başarı kurulacak tohum bahçelerinin miktarı
üzerinde etkili olmaktadır. Programda öncelikli 5 tür için yıllık 150.000 ha.
ağaçlandırma ve yapay gençleştirme alanı için ihtiyaç toplam 1248 ha klonal
tohum bahçesi tesisi öngörülmüştür. Şu ana kadar 1055,5 ha tohum bahçesi
kurulmuş durumdadır. Çizelge 3’ün incelenmesinden anlaşıldığı üzere
tohum bahçesi açığının büyük bir bölümü Sedir türündedir.
Çizelge 3: Yıllık 150.000 ha Ağaçlandırma Alanı İçin Toplam
Tohum Bahçesi İhtiyacı ve Program Sonrası
Yapılan Çalışmalar Sonucu Güncel Durum

AĞAÇ
TÜRÜ
KARACAM

Toplam
Islah Programı
Toplam
Tohum
Sonrası Tesis
Ihtiyaç
Bahçesi
Edilen Miktar
(Ha)
Alanı
(Ha)
(Ha)
315
19,6
460,4

Güncel
İhtiyaç
(Ha)

KIZILCAM

450

139,9

416,6

33,4

SARICAM

180

27,0

116,8

63,2

SEDIR

251

5,2

61,7

189,3

KAYIN

52

Toplam

52,0

1248

1055,5

337,9

Döl Denemeleri Tesisi
Programda öngörülen yarım kardeş döl denemeleri tesisi en kolay ve
en ekonomik denemeler olmakla birlikte , denemelerin tesisinde çoğu zaman
tohum bahçelerinin genç olması nedeniyle tohum üretilememesi nedeniyle
orijinal plus ağaçlardan ve yeni seçilmiş plus ağaçlardan
tohum
toplanılmasını gerektirmektedir. Tohum üretilebilen bahçelerde yer alan
klonlardan tohum toplamak kolaydır ancak doğal meşceredeki orijinal plus
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ağaçlardan tohum toplanılması çok zordur. Bunun yanında tohumun
toplanmasından, fidan üretimine, uygun test alanının bulunmasına ve
denemenin desenlenmesine, ölçülerin istatistik ve genetik analizlerinin
yapılarak değerlendirilmesine kadar çok komplike işlemlerin birarada
yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle döl denemeleri alışılmış bir
uygulama çalışmasından öte bir araştırma projesi özelliğindedirler.
Uygulamaya yönelik büyük ölçekte bu araştırma projelerinin uygulanması
araştırma kurumları arasında işbirliğini de zorunlu kılmaktadır. Mevcut
işgücü koşulları da dikkate alınarak, projelerin kapsadığı alanlarda bölgesel
araştırma kurumları ile birlikte hazırlanan 5 adet araştırma projesi hayata
geçirilebilmiştir. Bunlara ilişkin bilgiler Çizelge 4’te gösterilmiştir.
Çizelge 4: Yürütülen Döl Denemeleri Projeleri ve Gerçekleşmeler

DÖL DENEMELERİ PROJELERİ

Akdeniz Bölgesi Kızılçam Islah Zonu
0-400 m
Akdeniz Bölgesi Kızılçam Islah Zonu
400-800 m
Ege Bölgesi Kızılçam Islah Zonu
0-400 m
İç Batı Anadolu Sarıçam Islah Zonu
1300-1700
Marmara Bölgesi Kızılçam Islah Zonu
200-600 m.

*

Plus Ağaç
Seçimleri

Tesis
Kozalak
Edilen
Toplama ve Denemenin
Deneme
Tesisi
Tohum
Alanı
Çıkartılması
Sayısı

+

+

+

6

+

+

+*

4

+

+

+

6

+

+

+*

2

+

+

2001 yılı başında tesis edilecektir

Gen Koruma Ormanı Seçimleri
Programda her bir ıslah zonunda en az bir gen koruma ormanı
seçilmesi öngörülmüştür. Ancak efektif bir gen koruma stratejisi, türün
içerdiği genetik yapı hakkında bilgilerin az veya hiç olmaması halinde
oluşturulamaz. Bu bilgilerin olmaması hiç bir şey yapılmamasının da özürü
olamaz. Bu nedenle gen koruma ormanlarının seçiminde olası risklerin
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asgariye indirilmesi için, IŞIK VE YILDIRIM (1990)'ın tanımladığı
örnekleme şekli rehber olarak kullanılmaktadır.
Yapılan uygulama ana hatları ile şu şekildedir.
-

Aynı ıslah zonunda farklı yetişme ortamlarında en az bir adet gen
koruma ormanı seçilmektedir.

-

Marjinal ve izole olmuş populasyonlar mutlaka örneklenmektedir.

-

Tipik özellikteki ender estetik ve ekonomik değerlere sahip formlar
seçilmekte ve bunların ex-situ korumaları da yapılmaktadır.

-

Gen koruma alanı genetik kirlenmeyi önlemek için en az 100 ha
büyüklüğünde olmaktadır.

-

Gen Koruma Ormanlarının seçiminde aynı yerde bozuk formlu
ağaçlardan oluşan meşçere geçmişte menfi seleksiyona uğramış olması
nedeniyle seçilmemekte , daha düzgün formdaki ağaçlardan gelen
meşçere gen koruma ormanı olarak seçilmektedir. Bu genetik çeşitliliğin
korunması açısından bir handikap olabilir. Ancak bir orijin içerisinde iyi
görünüşlü ağaçların orijini temsil eden diğerleri kadar adaptasyon
göstermediğine dair nedenler veya göstergeler hemen hemen yok gibidir.
(ZOBEL VE TALBERT,1984)

-

Gen koruma ormanı için incelenen aday sahada eğer plantasyon yada
yapay gençleştirilme alanları bulunuyorsa gen koruma ormanı olarak
seçilmemektedir.

Bu örnekleme stratejisi doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda
seçilen gen koruma ormanlarının ve bunlara eklenebilecek tohum
meşcerelerinin ne ölçüde türün doğal varyasyonunu temsil ettiği ve bunların
yönetilmelerine ilişkin teknik esaslar henüz açıktır. Bu nedenle moleküler
genetik olanaklarından da yararlanılarak ayrı bir gen koruma stratejisi
oluşturmakta yarar bulunmaktadır. Seçilen gen koruma ormanlarının türlere
göre dağılımı Çizelge 5’te gösterilmiştir.
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Çizelge 5: Türlere Göre Seçilen Gen Koruma Ormanları
AĞAÇ TÜRÜ

SEÇİLEN ADET

NÜVE
(ha)

TOPLAM ALAN
(ha)

ARDIÇ*

12

293

2305

FISTIKÇAMI

2

31

300

KIZILÇAM

49

913

7908

KARAÇAM

24

451

2991

EHRAMİ KARAÇAM

1

22

133

SARIÇAM

14

450

1586

SEDİR

16

415

2338

SERVİ

1

13

105

KAZDAĞI GÖKNARI

1

20

126

TOROS GÖKNARI

1

19

74

ULUDAĞ GÖKNARI

2

76

212

ÇATALDAĞ GÖKNARI

1

25

104

KESTANE

5

179

727

KIZILAĞAÇ

1

35

523

IHLAMUR*

2

41

312

KAYACIK

1

30

65

KAYIN

13

475

1696

DOĞU ÇINARI

3

90,5

135,6

DİŞBUDAK*

1

13

99

DOĞU LADİNİ

1

9

42

FINDIK

1

48

112

MEŞE

9

185

1022

SIĞLA

2

50

245

TİTREK KAVAK

1

10

108

* Cins düzeyinde tabloda gösterilen ayrımlar tür düzeyindedir.
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SONUÇ
Uygulamaya konulan Milli Ağaç Islahı ve Tohum Üretimi Programı
öncelikle gelecekte ekonomik değeri olan ağaç türlerinde görülen genetik
erozyonun doğuracağı sonuçların en aza indirilebilmesi ve bu türlere ait ıslah
çalışmaları için gerekli olacak alt yapının hazırlanması için önemli tedbirleri
sağlayacak şekilde düzenlenmeye çalışılmıştır. Türlerin seçiminden, ıslah
populasyonlarının yapılanmasına ve büyüklüklerine, kısa dönem ıslah
çalışmaları ile hedeflenen genetik kazancın elde edilmesine yönelik
çalışmalardan gen koruma çalışmalarına ilişkin bir dizi çalışmaları içinde
barındırmaktadır. Ancak bu program bir ileri generasyon ıslah programı
değil bir başlangıç programıdır. İleri generasyon ıslah populasyonlarının
oluşturulabilmesine dair elde yeterli bilgiler bulunmamaktadır. Bu dönemde
kurulan döl denemeleri bu bilgilerin sağlanmasında önemli rol oynayacaktır.
Bu programla çok fazla gecikmeden döl denemelerinin hızla tesisini
sağlayacak alt yapı personel, organizasyon, kurumlar arası işbirliği, gerekli
finans akışının sürekliliği vb. hususlarda alınacak tedbirlerle kısa sürede
oldukça büyük kazançlar sağlamak mümkündür.
WHITE ve ark. (1993) “ Bir ıslah stratejisi geliştirmek gerçek bir
bilim değildir. Çünkü sezgiler ve bazı subjektif düzenlemeler strateji içinde
büyük yer tutar, sonuçta bir sanat olarak görülür. Çok sayıda belirsizliğe
rağmen kısa ve uzun dönemde optimal genetik kazanca yakın getiriyi
sağlayacak bir savaş planıdır. Bu nedenle dinamik bir program zamanla
değişir ve gelişir” demektedir. Bu kapsamda hazırlanan bu programın en
ideal özellikleri taşıdığı iddia edilemez. Programa dair yapılacak tartışma ve
eleştiriler ile elde edilen bilgilerin ışığında önemli değişikliklerin yapılması
her zaman olasıdır. Bu olasılıklara yanıt verme açısından programın dinamik
ve esnek olması arzulanır. Milli Ağaç Islahı ve Tohum Üretimi Programı’nın
bu esnekliği içinde barındırdığı söylenebilir.

36

KAYNAKÇA
ADAMS, W.T.(1981). Population Genetics And Gene Conservation In
Pacific Northwest Conifers. In:G.G.E. Scudder And J.L. Reveal (Eds.).
Evolution Today, Proceedings of The Second International Congress Of
Systematic and Evolutionary Biology. Pp.401-405. Hunt Institute For
Botanical Documentation, Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, Pa,
USA
BARNS, R.D. (1995). Tree Breeding, Seedling Orchard in the Multiple
Breeding Strategies. Silvae Genetica 44:81-87
BOYLE, T.J.B. and YEH,F.C.(1987). Within Population Genetic
Variation: Implications for Selection and Breeding. In: Proc. of the
Twenty-First Meeting of the Canadian Tree Improvement Assoc. Part 2:
Symposium
on
Tree
Improvement-Progressing
Together.
Morgenstern,E.K and Boyle,T.J.B.(eds.), pp: 10-40
BROWN,A.H.D., NEVO, E., ZOLONG,D. (1977). Assosiation of Alleles
at Estrease Loci in Wild Barley, Hordeum spontaneum . Nature 268:430431
BURDON, R.D. (1982). The roles and Optimal Place of Vegetative
Propagation in Tree Breeding Strategies. In: Breeding Strategies
Including Multiclonal Varieties. Proc. IUFRO Joint Meeting Working
Parties on Genetics, 6-10 September, Sensenstein, pp: 66-83
BURDON, R.D. (1992) Testing and Selection: Strategies and Tactics for the
Future. pp:249-259
CARSON,S.D.; GARCIA,O; HAYES, D. (1999). Realised Gain and
Prediction of Yield with Genetically Improved Pinus radiata in New
Zealand. For. Sci.45:186-200
ÇALIKOĞLU, M. (1997). Türkiye Ormancılığında Ağaç Islahı Çalışmaları
ve Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul .133 sayfa.
EL KASSABY ,Y.A. (1992). Domestication and Genetic Diversity- Should
be Concerned ? For. Chron. 68:687-700
ERIKSSON,G; NAMKOONG,G; ROBERDS,J. (1993) Dynamic
Conservation of Forest Tree Gene Resources. For. Gen. Res. No:23
GIERTYCH, M. (1974). Seed Orchard Design. Forestry Comm. Bulletin
54:25-37
HILL, W .G. (1972). Estimation of Realised Heritabilities from Selection
Experiments. I. Divergent Selection. Biometrics. 28:747-765.
IŞIK, F. (1998). Kızılçam’da (Pinus brutia Ten.) Genetik Çeşitlilik, Kalıtım
Derecesi ve Genetic Kazancın Belirlenmesi . Batı Akdeniz Ormancılık
Araştırma Müdürlüğü.Teknik Bülten No:7 Antalya. 211 sayfa

37

IŞIK, K. (1983). Bitki Gen Kaynaklarımız Niçin Korunmalı ve
Planlanmalıdır. Tabiat ve İnsan. 17(4):9-15
IŞIK, K. (1991). Amerika Birleşik Devletleri’nin Güneydoğu Eyaletlerinde
Orman Ağacı Islahı Konusundaki Uygulamalar ve Gelişmeler . Orman
Müh. Dergisi 28(3):8-14
IŞIK , K., TOPAK, M., KESKİN, A.C. (1987) . Kızılçamda (Pinus brutia
Ten.) Orijin Denemeleri (Altı Farklı Populasyonun Beş Ayrı Deneme
Alanında İlk Altı Yıldaki Büyüme Özellikleri). Orman Genel Müdürlüğü,
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Enstitüsü Yayın No:3, Ankara 139 s.
IŞIK,K. , YILDIRIM,T. (1990). Orman Gen Kaynakları Koruma
Stratejileri ve Cedrus libani üzerine Bazı Öneriler. In: Çevre Sorunları ,
Biyolojik Çeşitlilik ve Orman Gen Kaynaklarımız. TEMA Yayınları
No:25. pp:179-195
JAYAWICKRAMA,K.J.S and CARSON, M.J. (2000). A Breeding
Strategy for the New Zealand Radiata Pine Breeding Cooperative. Silvae
Genetica 49:82-90
KANG, H., NIENSTAEDT, H. (1987). Managing Long-Term Tree
Breeding Stock. Silvae Genetica. 36:30-39.
KARLIN, S. (1978). Mathematical Population Genetics. Acad. Press. N.Y.
KAYA, N. (1996). Kızılçam’ın (Pinus brutia Ten.) Doğal
Populasyonlarında İzoenzim Çeşitliliğinin Araştırılması. Akdeniz
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. ANTALYA.
77 sayfa
KAYA, N. IŞIK, K. (1997). Altitudinal variation Pinus brutia Ten. And its
implication in genetic conservation and seed transfers in Southern
Turkey. Silvae Genetica. 46: 113-119
KAYA, Z., IŞIK, F. (1997). The Pattern of Genetic Variation in Shoot
Growth of Pinus brutia Populations Sampled From Taurus Montains.
Silvae Genetica, 46:73-81
KAYA, Z., TEMERİT, A. (1993). Genetic Structure of Marginally Located
Pinus nigra var pallasiana Populations in Central Turkey. Silvae
Genetica. 43:272-276.
KOSKI, V. (1998). Management Guidelines for In-Situ Gene Conservation
of Wind Pollinated Temperate Conifers.Forest Genetic Resources.No:24.
KOSKI, V. (2000). A Note on Genetic Diversity in Natural Populations and
Cultivated Stands of Scots Pine (Pinus sylvestris L.). Invest. Agr.: Sist.
Recur. For.:Fuera de Serie No:1. pp:89-95
KOSKI, V. and ANTOLA, J. (1993). National Tree Breeding and Seed
Production Programme for Turkey
KESKIN, S. (1999). Çameli-Göldağı Orijinli Kızılçam Tohum Bahçesinde
Çiçek ve Kozalak Verimi Açısından Klonal Farklılıklar ve Çiçeklenme
Fenolojisi. Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Teknik Bülten
No:9 ANTALYA. 96 sayfa
38

LACY, R.C. (1987). Loss of Genetic Diversity from Managed Populations:
Interacting Effects of Drift, Mutation,Immigration,Selection, and
Population Subdivision. Conserv. Biol.1: 143-158
LEDIG, F.T. (1986). Conservation Strategies for Forest Gene Resources.
For. Ecol. Management, 14: 77-90
LEDIG, F.T. (1988). The Conservation of Diversity in Forest Trees- Why
and How Should Genes be Conserved ? BioScience 38:471-479
LEDIG, F.T. (1997). Genetic Diversity in Tree Species: with Special
Reference to Conservation in Turkey and the Eastern Mediterranean. In.
N. Zencirci, Z. Kaya, Y. Anikster ve W.T. Adams (Eds.), Proc. of
International Symposium on In-Situ Conservation of Plant Genetics
Diversity, 4-8 November 1998, pp: 231-247
LIBBY, W.J. (1973). Domestication strategies for forest trees. Can. Jour.
For. Res. 3(2):265-276
LIBBY, W.J. (1982). What is a Safe Number of Clones per Plantation. In:
Heybroek,H.M. Stephan, B.R. ve von Weissenberg, K.(eds.), Proc
Workshop Genetics and Host-Parasite Interaction in Forestry, 14-21
September 1980. Pudoc, Wageningen, pp: 342-360
LINDGREN, D. (1989). A Suggested Strategy for Long Term Breeding for
Lodgepole Pine in Sweden. Swedish University of Agriculture Sciences,
Release 1.2, 95 pages
LINDGREN, D. (1993). The Population Biology of Clonal Deployment. In:
Clonal Forestry I, Genetics and Biotechnology. Ahuja, M.R. and Libby
W.J. (eds.), Springer Verlag, pp:49-69
LOEHLE, C. and NAMKOONG, G. (1987). Constraints on Tree
Breeding: Growth Tradeoffs, Growth Strategies, and Defensive Investments.
For. Sci.33:1089-1097
McKEAND and BEINEKE, F. (1980). Sublining for Half-Sib Breeding
Populations of Forest Trees. Silvae Genetica 29:14-17
MITTON, F., BURLEY, J., and FURNIVAL, G.M. (1977). Observation
on the Genetic structure and Mating System of Ponderosa Pine in the
Colorado Front Range. Theor. Appl. Genet. 51: 5-13
MUONA, O. (1992). Potential Causes for Multilokus Structure in
Predominantly Outcrossing Populations. Silvae Fennica 16:107-114
NAMKOONG , G. (1977). Choosing Strategies for the Future. Unasylvia
30: 38-41
NAMKOONG, G. (1984). A Control Concept of Gene Conservation. Silvae
Genetica 31:1-6
NAMKOONG, G. and CONKLE, M.T. (1976). Time Trend in Genetic
Control of Height Growth in Ponderosa Pine. For. Sci. 22: 2-12
NAMKOONG G, BARNES R.D.,BURLEY J. (1980). A Philosophy of
Breeding Strategy for Tropical Forest Trees. CFI Tropical Forestry
Papers No:16, Oxford. 67 pp.
39

NAMKOONG,G., ROBERDS, J.H. (1982). Short Term Loss of Neutral
Alleles in Small Population Breeding. Silvae Genetica., 31:1-6.
NAMKOONG G,KANG H.C., BROUARD,J.S (1988).Tree Breeding:
Principles and Strategies. Monographs on Theoretical and Applied
Genetics ,Vol:11, Springer- Verlag.180 pp.
RUOTSALAINEN, S., NIKKANEN T. (1989). Variation in flowering of
North Finnish Clones in a Norway Spruce Seed Orchard in Central
Finland. In:.Norway Spruce; Provenance Breeding and Genetic
Conservation. Stenr,L-G and Werner, M. (eds.) Proceed. IUFRO working
party meeting. Report 11:176-188
ROOTSALAINEN, S. and LINDGREN, D. (2000). Stratified Sublinning:
a New Option for Structuring Breeding Populations. Can. Jour. For. Res.
30: 596-604
SCHOEN, D.J., DENTI, D., STEWARD,S.C. (1986). Strobilus Production
in a Clonal Seed Orchard: Evidence for Unbalanced Mating. Silvae
Genetica: 35: 201-205
SHELBOURN., C.J.A. (1969). Tree Breeding Methods. New Zealand
Forest Research Institute. Technical Paper. No: 55, ODC:163.3/7, New
Zealand.
ÜRGENÇ, S. (1967). Türkiye'de Çam Türlerinde Tohum Tedarikine Esas
Teşkil Eden Problemlere Ait Araştırmalar. Orman Genel Müdürlüğü
Yayını No:468 ,211 sayfa , İstanbul
ÜRGENÇ, S. (1982). Orman Ağaçları Islahı. İ.Ü. Orman Fak. Yayınları
No:2836/293, İstanbul.
VELİOĞLU, E., ÇENGEL, B., TOLUN,A.A.,KAYA, Z. (1999 a). Bolkar
Dağlarındaki Doğal Karaçam (Pinus nigra Arnold supsp. pallasiana
(Lamb.) Holmboe) Populasyonlarının İzoenzim Çeşitliliği. Orman
Bakanlığı, Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü,
Teknik bülten No:2
VELİOĞLU, E., ÇENGEL, B., KAYA, Z. (1999 b). Kazdağlarındaki
Doğal Karaçam (Pinus nigra Arnold supsp. pallasiana (Lamb.)
Holmboe) Populasyonlarında İzoenzim Çeşitliliği.Orman Bakanlığı,
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü, Teknik bülten
No:4
VELİOĞLU, E., ÇENGEL, B., KAYA, Z. (1999 c). Kazdağlarındaki
Doğal Karaçam (Pinus nigra Arnold supsp. pallasiana (Lamb.)
Holmboe) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin Yapılanması.Orman
Bakanlığı, Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müd.lüğü,
Teknik bülten No:1
WEI, R.-P. (1995). Predicting Genetic Diversity and Optimizing Selection
in Breeding Programmes. Ph.D. ThesisSwedish University of
Agricultural Sciences. Department of Forest Genetics and Plant
Physiology. Umea.
40

WEIR,B.S., ALLARD, R.W., KAHLER, A.L. (1972). Analyses of
Complex Allozyme Polymorphisms in a Barley Population. Genetics
72:505-523
WHITE ,T.L.; HODGE;G.R.; POWELL;G.L. (1993). An AdvancedGeneration Tree Breeding Improvement Plan for Slash Pine in Southern
United States. Silvae Genetica: 42:359-371
WILCOX, M.D. (1994). Genetic Improvement of Forest Trees in Turkey.
Concultancy Report, 39p., Lincoln International Ltd., Rotorua
YANG,R.C. and YEH,F.C. (1993). Genetic Consequences of In-Situ and
Ex-Situ Conservation of Forest Trees. The For. Chor. 68: 720-729
YEH,F.C. and MORGAN, K. (1987). Mating System and Multilocus
Assosiations in a Natural Population of Pseudotsuga menziesii (Mirb.)
Franco. Theor. App. Genetics 73: 799-808
YEH,F.C., CHELIAK,W.M., DANCIK,B.P., ILLINGWORTH,K.,
TRUST,D.C., PRYHITKA,B.A. (1985). Population Differentiation in
Lodgepole Pine , Pinus contorta ssp. latifolia: A Discriminant Analysis
of Allozyme Variation. Can. Jour. Genet. Cytol. 27: 210-218
YING,C.C. and MORGENSTERN, E.K. (1987). The Status of
Provenance Research in Canada. In: Proc of the Twenty-First Meeting of
the Canadian Tree Improvement Assoc. Part 2: Symposium on Tree
Improvement-Progressing
Together.
Morgenstern,E.K
and
Boyle,T.J.B.(eds.), pp: 1-19
ZOBEL, B., TALBERT, J. (1984). Applied Forest Tree Improvement.
North Carolina State University. Wiley and Sons Inc., New York. 505
pages.

41

1. GİRİŞ
Dallı servi, Akdeniz Bölgemizin aşağı ve orta rakımlarının en
karakteristik iğne yapraklı orman ağacı türlerinden birisidir. Düzgün
gövdesi, gövdeye dik dallanması, sık ve konik tepe yapısı ile güzel bir
görünüme sahiptir. Gövde ve tepe yapısı rüzgara karşı oldukça dayanıklıdır.
Elverişsiz yetişme ortamlarında gelişebilen ve hızlı büyüyebilen bir türdür.
Ayrıca, odununun çok sert, dayanıklı ve güzel kokulu olduğu ifade
edilmektedir (YALTIRIK, 1993).
Dallı servi, ülkemizde genelde Akdeniz Bölgesi’nin batı
kısımlarında sınırlı bir yayılış yapmaktadır. Nitekim, saf meşcerelerinin
ancak 1315 ha’lık bir alan kapladığı belirtilmektedir (ANONİM, 1987).
Bununla birlikte, söz konusu değerli özellikleri sebebiyle; park ve
bahçelerde, şehir içi yol ve caddelerde, ayrıca rüzgara ve yangına karşı
koruma şeridi oluşturmak amacıyla kızılçam ağaçlandırmalarında geniş
ölçüde kullanılmaktadır. Dallı servinin kullanıldığı yerlerden bir diğeri ise,
mezarlıklardır. Bu bakımdan, dallı servi, ülkemizde geniş ölçüde aranan ve
yetiştirilen bir ağaç türü durumundadır. Bu ise, dallı servi fidanına olan
talebi artırmaktadır.
Öte yandan, tohumun toplanması, kozalaktan çıkarılması ve
saklanması, fidan üretiminin başlangıcını oluşturan önemli çalışmalardır. Bu
çalışmaların rastgele değil, belirli esaslara göre ve düzenli olarak yapılması
gerekir. Aksi takdirde, istenen miktar ve kalitedeki fidanı üretmede bazı
problemler yaşanabilmektedir. Bu bakımdan, dallı servi fidanı üretiminde de,
söz konusu çalışmalara büyük önem verilmesi gerekmektedir.
Bu makalede, dallı servide tohumun toplanması, kozalaktan
çıkarılması ve saklanmasına ilişkin bazı gözlem ve tespit sonuçları ile
literatür bilgileri değerlendirilmiş; ayrıca, bazı önerilerde bulunulmuştur. Bu
suretle, dallı servi fidanı üretimine ışık tutucu bazı hususlara dikkat
çekilmeye çalışılmıştır.
2. TOHUMLARIN (KOZALAKLARIN) TOPLANMASI
2.1. Kozalak ve Tohum Olgunlaşmasının Süresi ve Zamanı
Dallı servi, bir cinsli bir evcikli, yani erkek ve dişi çiçekleri ayrı ayrı,
ama aynı ağaç üzerinde oluşan bir taksondur. Bu bakımdan, dallı servilerde
aynı ağaç üzerinde hem erkek hem de dişi çiçek oluşabilmektedir. Ayrıca,
erkek ve dişi çiçekler genelde ayrı ayrı dallarda değil, aynı dal üzerinde de
oluşabilmektedir. Örneğin, alt dallarda erkek çiçekler yanında dişi çiçeklere
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de rastlanabilmektedir. Bu nedenle, dişi çiçekler tepe tacının neredeyse
tümüne dağılmıştır. Yani, dallı servi, tepe tacının sadece belirli kısımlarında
değil, tamamına yakın kısmında dişi çiçek oluşturabilmektedir. Bu ise, dallı
servide genelde çok miktarda kozalak oluşmasını sağlamaktadır.
Kahramanmaraş yöresi park ve bahçelerinde bulunan dallı servilerde
ocak ayının ortalarında erkek çiçeklerin oluştuğu gözlenmiştir. Tozlaşma ise
yoğun olarak mart ayında görülmüş, nisan ayında erkek çiçeklerin
polenlerini hemen tamamen döktüğü belirlenmiştir. Polen dökümünü takiben
nisan ayında kozalaklar oluşmakta, bu arada erkek çiçekler de yere
dökülmeye başlamaktadır. nisan ayından itibaren kozalakların (döllenmiş
dişi çiçek) hızlı bir büyüme sürecine girdikleri görülmektedir.
Dallı servide kozalak ve tohum, tozlaşma ve döllenmeden sonraki 2.
yılda olgunlaşmaktadır. Kahramanmaraş Belediyesine ait 500 m rakımlı
fidanlıkta, dallı servi fidanı üretimi için, kasım ayının son haftası ile aralık
ayı içerisinde kozalak toplanmaktadır. Yani, kasım ayında kozalak ve tohum
olgun bir halde bulunmaktadır. Buna göre, söz konusu şartlarda kozalağın
oluşumu ile olgunlaşması arasında geçen süre (1. yılın nisan ayı-2. yılın
kasım ayı) yaklaşık 20 ayı bulmaktadır. Nitekim, servilerde tohumların
tozlaşmadan sonra
15 ile 18. ayda olgunlaştığı, böylece kozalak ve
tohumların tozlaşmadan sonraki 2. mevsimde olgunlaştığı ifade edilmektedir
(YOUNG ve YOUNG, 1994). Yaptığımız çimlendirme denemelerinde, ocak
ve şubat aylarında toplanan 2 yaşlı kozalaklardan çimlenebilir tohumlar elde
edilmiştir. Bu bakımdan, kendi tespitlerimize göre de, 2. yılın kış aylarında
tohumun olgun bir halde bulunduğu anlaşılmaktadır. ÜRGENÇ (1986) ise,
adi servide (Cupressus sempervirens) tohumun ekim ayında olgunlaştığını
belirtmektedir. Bu bakımdan, yöre, yükselti ve yıllara göre az çok
değişebilmekle beraber, dallı servide kozalak ve tohumun sonbaharın
ortalarında olgunlaştığı ifade edilebilir.
2.2. Kozalak Toplanacak Alanlar ve Ağaçlar
Kozalak toplanacak alanlar ve buradaki ağaçların nitelikleri oldukça
önemlidir. Esasen dallı servide de, kaliteli tohum kullanımı açısından,
tohumların tohum bahçeleri ya da meşcerelerinden sağlanması gerekir.
Ancak, ülkemizde, toplam sahası 5.3 ha olan
2 adet servi tohum
plantasyonu ve sahası 38 ha olan 1 adet servi tohum meşceresi bulunduğu
belirtilmektedir (ANONİM, 1996). Yani, ülkemizde dallı servi tohum
bahçesi ve meşceresi pek azdır ve buralardan tohum temini sınırlıdır. Ayrıca,
dallı servinin ülkemizdeki sınırlı yayılışına paralel olarak, tohum hasat ve
kullanma mıntıkalarına göre ülke düzeyinde tohum kullanımının da sınırlı
olduğu ortadadır. Bu bakımdan, özellikle dallı servinin yayılış alanı dışında
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kalan yörelerdeki fidan üretiminde, zorunlu olarak genelde çevredeki park ve
bahçelerden kozalak toplandığı görülmektedir.
Zorunlu olarak park ve bahçelerden kozalak toplanması durumunda,
hiç olmazsa bazı hususlara dikkat etmekte de yarar vardır. Örneğin, düzgün
gövdeli, iyi gelişmiş tepeye sahip ve birçok ferdin bir arada dikili bulunduğu
olgun ağaçlardan kozalak toplanmalı; gövdesi düzgün olmayan, tepesi zayıf
olan, ayrıca kendileme ihtimali bulunan münferit ağaçlardan kozalak
toplanmamalıdır. Kesme deneyi ile sağlam tohum oranı yüksek olan ağaçlar
belirlenerek, kozalakların özellikle bu ağaçlardan toplanması da yerinde bir
uygulama olacaktır. Öte yandan, dallı servi tohumlarına arız olan böcekler
vardır. Yaptığımız tespitlere göre, bu böceklerin aynı ortamdaki bazı
ağaçların kozalaklarına arız olurken, bazılarına hiç arız olmadığı
belirlenmiştir. Bu bakımdan, kozalaklar, üzerinde böcek uçma deliği
bulunmayan kozalaklara sahip ağaçlardan toplanmalıdır. Bu işlem, sağlam
tohum yüzdesinin daha yüksek tutulabilmesi açısından da olumlu rol
oynayacaktır.
2.3. Kozalak Toplama Zamanı
Dallı servide kozalak toplama zamanı oldukça önemli bir konudur.
Çünkü, kozalaklar ilk tohum döküm zamanından önce toplanamadığında,
bazı ağaç ve kozalaklarda karpeller gevşeyerek açılmakta ve tohumlar yere
dökülmektedir. Dallı servi tohumları küçük olduğu için, yere dökülen bu
tohumları toplamak, kolay ve ekonomik olmamaktadır. Kahramanmaraş
yöresindeki gözlemlerimize göre, ortalama 500-600 m rakımlar için, genelde
kasım-ocak arası 3 aylık dönemde kozalak toplanabilir. Ancak, erken yani
kasım ayında toplanması daha uygundur. Çünkü, kışa girildiğinde toplama
şartları biraz zorlaşmaktadır. Nitekim, SAATÇİOĞLU (1971) dallı servide,
ÜRGENÇ (1986) ise adi servide tohumun ekim-kasım aylarında
toplanabileceğini belirtmektedirler.
Öte yandan, dallı servide tohum döküm zamanı ağaçlara göre
değişebilmektedir. Örneğin, bazı ağaçlarda şubat ayının ilk günlerinde 2
yaşlı kozalakların tohumlarının bir miktarını döktüğü, bazı ağaçlarda ise
nisan ayının ortalarında bile 2 yaşlı kozalakların henüz açılmadıkları ya da
karpellerinin çok az gevşediği belirlenmiştir. Buna ek olarak, tohum döküm
zamanı, aynı ağaçtaki kozalaklara göre de değişebilmektedir. Nitekim, nisan
ayı ortaları itibariyle, aynı dal üzerinde ve yakın noktalarda oluşmuş 2 yaşlı
kozalaklardan kimisi tamamen, kimisi kısmen açılmış; kimisi ise henüz
açılmamış durumda bulunmaktadır. Bu durum, kozalaktan tohum
dökümünün aynı ağaçta bile paralel seyretmediğini, erken ve geç
dökülmelerin olabileceğini göstermektedir. Yani, dallı servide tohum
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dökümü, kızılçama benzer şekilde aylarca devam etmektedir. Bu bakımdan,
yörelere göre ilk tohum dökümünün görülmeye başladığı tarihler göz önüne
alınarak, bundan daha erken bir tarihte kozalakların toplanmasında yarar
vardır.
ÜRGENÇ (1986), adi servide kozalak toplama zamanı için ekimkasım aylarını önerirken; diğer yandan, servilerde kozalağın yıl boyu
toplanabileceğini de ifade etmektedir. Aslında, dallı servi açısından bu görüş
de doğrudur. Nitekim, dallı servide tohum dökümü aylarca sürdüğü ve bu
arada ağaçlarda açılmayan kozalaklar da bulunduğundan, tüm yıl boyunca az
veya çok olgun kozalak toplanabilmektedir. Ancak, özellikle esas toplama
dönemi kaçırıldığında, açılan ve tohumunu döken kozalakların zamanla
artması sebebiyle, sonraki dönemlerde kozalak ve tohum hasılatının düşük
olacağı daima göz önünde tutulmalıdır. Ayrıca, fidanlıkta belirli bir ekim
takvimi söz konusu olduğundan, bu takvimin dışında kalan zamanlarda
toplanan tohumlardan o ekim mevsiminde yararlanılması mümkün
olmamaktadır. Kozalakların geç, örneğin nisan ayında toplanması
durumunda, o yıl oluşan ve henüz çok küçük olan taze kozalaklara zarar
verme riski de bulunmaktadır.
2.4. Kozalak Toplama Tekniği
Dallı servi kozalağı oluşumundan sonraki 2. yılda olgunlaşmaktadır.
Bu bakımdan, aynı ağaç üzerinde hem 1, hem de
2 yaşlı kozalakları
görmek mümkün olmaktadır. Bu ise, kozalakların toplanmasında çok
dikkatli olmayı gerektirmektedir. Aksi halde, hem olgun hem de gelecek yıl
olgunlaşması beklenen kozalaklar bir arada toplanacağından; işgücü, para ve
zaman kayıplarına sebep olunacak; ayrıca, gelecek yıla ait ekim çalışmaları
için 2 yaşlı olgun kozalak, dolayısıyla tohum bulunamayacaktır. Bu
bakımdan, özellikle tohum toplayıcıların bu konuda dikkatli olmaları
gerekir.
Diğer yandan, kış sonları ve erken ilkbaharda ağaçlardaki kozalaklar
dikkatlice incelendiğinde, 1 ve 2 yaşlı kozalakların hemen hemen aynı
boyutlarda oldukları görülmektedir. Yani, bu kozalakları boyutlarına bakarak
ayırdetmek pek mümkün olmamaktadır. Bu bakımdan, söz konusu
zamanlarda, daha önce toplanmış ya da henüz toplanacak olan kozalakları
ayırmada şu hususlara dikkat etmekte yarar vardır:
1) 1 yaşlı kozalaklar kısmen yeşil-kısmen gri, 2 yaşlı kozalaklar ise
griye yakın renktedir. Ayrıca, 1 yaşlı kozalaklarda özellikle mukro
daha yeşildir. Bununla birlikte, 1 ve 2 yaşlı kozalakları bazen
renklerinden ayırdetmek bile güç olmaktadır.
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2) Dallar üzerinde son yılın ve/veya bir önceki yılın sürgünleri üzerinde
1 yaşlı, bu sürgünlerden önceki yılın sürgünleri üzerinde ise 2 yaşlı
kozalaklar vardır. Bu bakımdan, sürgün yaşına göre de kozalaklar
belirlenebilir.
3) 1 yaşlı kozalaklarda bulunan tohumlar açık sarı renkte ve cılız, 2
yaşlı kozalaklarda bulunanlar ise kahverenginde ve normal
boyutlarına ulaşmış durumdadırlar. Bu bakımdan, gerekirse
karpeller kesici bir aletle kesilerek, kozalak içindeki tohumların renk
ve büyüklüğüne göre 2 yaşlı olgun kozalaklar belirlenebilir.
4) Kozalaklar ılık ya da sıcak bir ortamda zemine serildiklerinde, bir
süre sonra 2 yaşlı kozalakların karpelleri gevşemekte, 1 yaşlı
kozalakların karpelleri ise henüz gevşememekte ya da daha geç
gevşemektedir.
5) Tohum zararlısı böceklerin arız olduğu ağaçlar söz konusu ise, 1
yaşlı kozalaklarda böcek uçma delikleri genelde görülmemekte, 2
yaşlılarda ise görülmektedir.
2 yaşlı, olgun dallı servi kozalakları, kızılçama benzer şekilde,
tohumlarını hemen ve tamamen dökmemekte, ayrıca tohum dökümü sonrası
hemen dalından düşmemektedir. Örneğin, bazı kozalaklar tohumlarının
tamamını ya da büyük bölümünü dökmekte, fakat dalından düşmeyerek ağaç
üzerinde öylece kalmaktadır. Bazı kozalaklar ise, hiç açılmadan birkaç yıl
dallar üzerinde durmaktadır. Nitekim, Wolf ve Wagener’e atfen C. arizonica
var. montana ve
C. lusitanica hariç, çoğu servilerin zaman zaman açılan
ve ağaçta bir süre kalan kozalaklara sahip olduğu belirtilmektedir (YOUNG
ve YOUNG, 1994). Tespitlerimize göre, aynı ağaç üzerinde 1, 2, 3 ve 4 yaşlı
kozalaklara rastlanabilmektedir. Bunlardan, 3 ve 4 yaşlı olanlar, hiç
açılmamış, tohumlarının birazını, çoğunluğunu ya da tamamını dökmüş,
fakat dallar üzerinde düşmeden kalan kozalaklar olarak dikkati çekmektedir.
4’ten daha yaşlı olan kozalakların ise, özellikle sap kısımlarının çürümesi
sonucu dallarından düştükleri anlaşılmaktadır. Buna göre, dallı servi
kozalaklarının olgunlaşma sonrası 2 yıl kadar bir süre daha ağaç üzerinde
kaldıkları ve ondan sonra yere düştükleri söylenebilir. Bu bakımdan, 2 yaşın
üzerinde bulunan henüz tohumunu dökmemiş kozalaklardan yararlanabilme
imkanları araştırılmalıdır. Şu aşamada, özellikle 2 yaşlı olgun kozalakların
toplanmasına dikkat edilmesi daha sağlıklı bir yol olacaktır.
Dallı servi kozalakları dallar üzerinde tek tek, birkaçı ya da birçoğu
bir arada oluşabilmektedir. Hatta, birkaçı ya da birçoğu bir arada, yani
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kümeler halinde oluşumun daha ağırlıkta olduğu da söylenebilir. Örneğin,
bazı ağaçlarda 20’yi aşkın kozalağın aynı dalın bir noktasında kümeler ya da
öbekler halinde bir arada oluşabildiği belirlenmiştir. Kümeler halinde birçok
kozalağın yan yana gelişmesi ise, kozalak toplamayı kolaylaştırmaktadır.
Öte yandan, dallı servi kozalakları sapsız ya da kısa saplı olup, daldan
koparılmaları nispeten kolay olmaktadır. YOUNG ve YOUNG (1994),
servide tek ya da fazla sayıda kozalakların elle çekilerek toplanması ile
ağaca zarar verilebileceği, bu yüzden kozalak kümelerinin budama aleti ile
kesilmesi gerektiğini ifade etmektedirler. Bununla birlikte, kanaatimize göre,
ağaca zarar vermemek şartı ile, kozalakların elle toplanmasında önemli bir
sakınca bulunmamaktadır.
3. TOHUMLARIN KOZALAKTAN ÇIKARILMASI
2 yaşlı, olgun dallı servi kozalakları dikili ağaçlardan toplandıktan
sonra, ılık ya da biraz sıcak bir ortamda, zemine serilen bir örtü üzerine ince
bir tabaka halinde yayılmalı ve kurutulmalıdır. Kozalakların kasım-aralık
aylarında toplanması durumunda, bu işlemin sıcak bir odada yapılmasında
yarar vardır. Nitekim, YOUNG ve YOUNG (1994), servi kozalaklarının oda
sıcaklığında kurutulması ile, kozalakların 1-2 ay içinde açılabileceğini
belirtmektedirler. Kozalaklar nemini kaybedip kurudukça karpeller
büzüşmekte ve böylece kozalak üzerinde oluşan boşluklardan çıkan
tohumlar, zemindeki örtünün üzerine dökülmektedir. Bu şartlarda, sadece 2
yaşlı kozalakların değil, 1 yaşlı henüz olgunlaşmamış kozalakların bile
açıldığı belirlenmiştir. Bu esnada kozalakların sık sık karıştırılması, tohum
elde etme süresini biraz kısaltabilir ve işlemleri hızlandırabilir. Kozalakların
ilkbahar ya da yaz mevsiminde açılmak istenmesi durumunda ise, güneş
metodu kullanılarak tohumlar elde edilebilir.
Dallı servi kanatlı tohumlara sahiptir. Ancak, kanat, adeta tohumun
bir parçası gibi, küçük ve derimsi bir yapıya sahiptir. Bu bakımdan, dallı
servide kanatları tohumdan ayırmaya, yani temizlemeye gerek
bulunmamaktadır. Nitekim, servi türlerinde kanat tohumun bir parçası olarak
kabul edilmekte ve çıkarılmasına gerek duyulmamaktadır (EDWARDS ve
WANG, 1995). ÜRGENÇ (1992) te, servi türlerinde kanatlar çok küçük
olduğu için, kanatları tohumlardan ayırmaya gerek bulunmadığını ifade
etmektedir.
4. TOHUMLARIN SAKLANMASI
Servi tohumları, soğuk ve kuru bir ortamda en iyi muhafaza sonucu
veren tohumlardandır (HARTMAN ve KESTER, 1974). ÜRGENÇ (1986),
servinin kuru saklamaya uygun bir tür olduğunu ve soğuk hava depolarında
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saklanabileceğini belirtmektedir. SAATÇİOĞLU (1971), dallı servi
tohumunun uzun bir yaşama yeteneği bulunduğunu, torbalar içerisinde serin
ve kuru şartlarda en az 2 yıl saklanabileceğini ifade etmektedir. YOUNG ve
YOUNG (1994) ise, servi tohumlarının oda sıcaklığında 20 yıl kadar bir süre
saklanabileceğinden söz etmektedirler. Bu ise, uygun şartlarda saklanmaları
durumunda, saklanan dallı servi tohumlarından gelecek yıllardaki fidan
üretim çalışmalarında da yararlanılabileceğini göstermektedir. Bununla
birlikte, dallı servi açısından bu konuda daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç
bulunduğunu da belirtmek gerekir.
Yaptığımız tohum çimlendirme denemelerine göre, dallı servide
çimlenme engeli bulunmadığı, olgun ve sağlam tohumların hemen
tamamının çimlendiği belirlenmiştir. ÜRGENÇ (1986) te, adi servide
genellikle ekimden önce bir ön işlem zorunluluğu bulunmadığını; ancak,
bazı tohum partilerinde soğuk katlamaya ihtiyaç duyulabileceğini
belirtmektedir.
Dallı servi tohumları kozalaktan çıkarıldıktan sonra, doğrudan geç
sonbahar ya da kış ekimi ile ekilmeli, ya da kısa bir süre saklanıp, erken
ilkbahar ekimi yapılmalıdır. Elde fazla miktarda tohum kalmış ve saklama
imkanları var ise, bu tohumlar gelecek yıllarda kullanılmak üzere soğuk ve
kuru bir ortamda saklamaya alınmalıdır.
5. SONUÇ
Dallı servi, ülkemizin çeşitli yörelerinde geniş ölçüde yetiştirilen
değerli bir ağaç türümüzdür. Bu türün fidan üretiminde de tohumların
toplanması, kozalaktan çıkarılması ve saklanmasına ilişkin çalışmaların
tekniğine uygun şekilde yapılması gerekir. Aksi takdirde, fidan üretim
çalışmalarında istenen sonuçları almak oldukça güçleşmektedir.
Dallı servide tohum toplama, tohumları kozalaktan çıkarma ve
saklama çalışmaları birçok orman ağacı türüne göre nispeten basit ve
kolaydır. Ancak, özellikle tohum toplama zamanı ve tekniğine dikkat etmek
gerekir. Ayrıca, uygun tohum saklama şartlarını da sağlamaya çalışmalıdır.
Bu konuda belki de en önemli problem, yörelere göre uygun orijinli tohum
sıkıntısı çekilebilmesidir. Bu bakımdan, dallı servinin geniş ölçüde
kullanıldığı, fakat uygun orijinli ve kaliteli tohum temininde güçlüklerin
yaşandığı yörelerde, belirli alanlarda dallı servi tohum plantasyonları tesis
edilerek tohumların buralardan sağlanması düşünülebilir.
Diğer yandan, tohumunda çimlenme engeli bulunmadığından, dallı
servi fidanı üretiminde de esasen önemli bir problem bulunmamaktadır. Bu
nedenle, ülkemizde uygun yetişme ortamlarında dallı servi kullanımının
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daha da artırılması ve teşvik edilmesi gerekir. Ayrıca, dallı servi,
ağaçlandırma çalışmalarında sadece meşcere perdesi olarak değil, kızılçam
plantasyonları kurulurken belirli oranlarda karışıma sokularak da
değerlendirilmelidir.
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ÖZET
Bu çalışmada, Türkiye ormancılığında son yıllardaki bazı ağaç
ıslahı programı ve ıslah stratejisi yaklaşımlarının değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. Değerlendirme, özellikle 1995 yılında uygulanmaya başlanan
Türkiye Milli Ağaç Islahı ve Tohum Üretimi Programı üzerine
yoğunlaştırılmıştır.
Çalışmada önce, ülkemizde ağaç ıslahı çalışmalarının
başlangıcından bu yana katedilen yol ve kabul edilen genel ıslah yaklaşımı
özetlenmiştir. Bunu, Milli Ağaç Islahı Programı’nın tanıtılması ve ıslah
felsefesi açısından bu programdan önemli farklılıklar içeren, WILCOX’un
kızılçam türü için önerdiği ıslah stratejisi ve programının açıklaması
izlemiştir. Daha sonra, bu yaklaşımların değerlendirilmesi ve kritiği
yapılmıştır. Son olarak da, Türkiye ormancılık sistemine ağaç ıslahı
çalışmalarının entegrasyonu ve izlenebilecek stratejiler konusunda önerilere
yer verilmiştir.

ABSTRACT
In this study, evaluating some new tree breeding programs and
breeding strategies in Turkish forestry was purposed. Evaluations were
intensified especially on Turkish National Tree Breeding and Seed
Production Program which has been applied since 1995.
First of all, tree breeding activities from the beginning and general
accepted breeding approach were summarized. Brief presentations of
National Tree Breeding Program and suggestions of WILCOX about
breeding strategy and program for Calabrian pine followed this summary.
Then, these approaches were evaluated and criticized. At the end,
suggestions were made about the integration of tree breeding activities to
forestry system and the strategies can be followed.
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1. GİRİŞ
Türkiye’de 1960’lı yılların başından itibaren, yıllık ağaçlandırmaların
miktarında görülen artış, yeterli kalite ve kantitede tohum sağlanması ile
sağlanan tohumların, uygun alansal sınırlar dahilinde kullanılması
sorunlarını da beraberinde getirmiştir (ÜRGENÇ, 1966; ATAY, 1970).
Ülkemizin yakın gelecekte bir odun hammaddesi darboğazı ile karşılaşacağı
ve bunun giderilmesinin, birim alandan verimin artırılması ve verimsiz
orman alanlarının prodüktif hale getirilmesi ile gerçekleştirilebileceği bazı
kurum ve yazarlar tarafından söz konusu edilmiştir (CİRELİ, 1971;
ÜRGENÇ/ BOYDAK, 1981; TURAN, 1982). Ağaç ıslahı çalışmaları,
1950’li yıllardan itibaren, ormancılığı ileri olan ülkelerde önemli aşamalar
yapmıştır. Bu gelişmeler ülkemiz ormancılığını da etkilemiş ve ağaç
ıslahının yukarıda belirtilen hedeflere ulaşmasında önemli bir işlev
görebileceği, Türkiye ormancılık kamuoyu tarafından da benimsenmeye
başlamıştır.
Ülkemizde kaliteli tohum kaynaklarının kullanılmasının
zorunluluğu ve bu yönde fenotipik karakterde kitle seleksiyonlarının önem
ve içeriği konusunda, literatüre dayalı çalışmalar 1960’lı yıllarda
gerçekleştirilmiştir (BEŞKÖK, 1961). Ağaçlandırmalarda en büyük paya
sahip doğal çam türlerimizde kitle seleksiyonu, bireysel seleksiyon, vejetatif
(aşı ile) üretim ve tohum bahçelerinin kurulması esasları ise ilk kez
ÜRGENÇ (1967) tarafından, bilimsel araştırmalara dayalı örneklerle ortaya
konmaya çalışılmıştır. ÜRGENÇ (1967) aynı çalışmasında, çam türlerinde
orijin denemeleri tamamlanıncaya kadar yararlanılabilecek ekolojik temele
dayalı uygulamalı tohum transfer rejyonlarını da, yaklaşımsal olarak ortaya
koymuştur. Türkiye’de ilk klonal tohum bahçesi örnekleri de sarıçam ve
karaçam türlerinde ÜRGENÇ tarafından kurulmuştur.
Türkiye ormancılık örgütünde, orman ağacı tohumları ile ilgili
çalışmalar, 1960’lı yılların sonlarında, Orman Ağaçları ve Tohumları Islah
Enstitüsü Müdürlüğü adıyla ayrı bir kuruluş bünyesinde toplanmıştır.
Bu kuruluş çalışmalarını genel olarak ÜRGENÇ (1967; 1969)’in
geliştirdiği yaklaşımlar doğrultusunda yönlendirmiştir. Doğal çam türleri
öncelikli olmak üzere, tohum meşcerelerinin seçimine ve bireysel
seleksiyonlarla klonal tohum bahçelerinin kurulmasına başlanmıştır.
Bugün, Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü
adı altında çalışmalarını yürüten kuruluş, ağaç ıslahının ilk aşamalarında iyi
bir birikime ulaşmış durumdadır. Araştırma Müdürlüğü, 1997 yılı sonuna
kadar; 27 türde, 47734,46 hektar genel ve 20383,85 hektar nüve (tohum
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toplanan esas alan) alanına sahip toplam 352 adet tohum meşceresi seçimini
gerçekleştirmiştir. Yine 1997 yılının sonuna kadar, 10 türde toplam 157 adet
klonal tohum bahçesi ile 19 türde toplam 35 adet tohum plantasyonunun
kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Klonal tohum bahçelerinin toplam alanı 1096,3
hektara ulaşmış olup, bu bahçeler 4251 adet seçilmiş plus ağaçları temsil
eden klon içermektedirler (ANONİM, 1998). Ayrıca, ÜRGENÇ (1967)’e ek
olarak, Kızılçam, Karaçam, Sarıçam, Doğu ladini, Doğu kayını ve Toros
sediri türlerinde ekolojik temele dayalı yeni tohum transfer rejyonlama
çalışmaları yapılmış ve uygulamaya sokulmuştur (ATALAY, 1977; 1984;
1987; 1992.; ATALAY ve ark. 1998)
Türkiye ormancılığındaki ağaç ıslahı çalışmalarında, yaklaşık 30
yıllık birikime karşın, bu çalışmaların bir ıslah stratejisi doğrultusunda,
sistematik bir program dahilinde yürütülmesi gerçekleştirilememiştir. Islah
çalışmalarının kapsamını; tohum meşcerelerinin seçimi, tohum bahçelerinin
kurulması, vejetatif üretim v.b. çalışmalar oluşturmuştur. Bu çalışmalarda,
genetik parametrelerin ortaya konmasından ziyade, fenotipik seleksiyon esas
alınmıştır. Ayrıca tek bir generasyon süresi hedef alınarak, “seçmek,
biraraya getirmek, üretmek” zincirinden oluşan, kısa vadeli bir yaklaşım söz
konusu olmuştur.
Ülkemizin ağaç ıslahı sorunlarını irdeleyen FAO uzmanı Dr. Jeff
BURLEY, ülkenin hacmi gittikçe artan ağaçlandırma programlarına uygun
olarak, uzun vadeli yeni bir ıslah programını ortaya koymanın gerekliliğini
vurgulamıştır (FAO, 1972). Ağaç ıslahının “statik” değil, “devamlı ve
dinamik bir süreç” olduğunu belirten yazar, daha sonra ulusal bir programa
temel teşkil edecek, genel bir ıslah stratejisini şematize etmiştir. Türkiye’nin
başlangıçtaki ıslah uygulamaları bakımından uygun olan bu şemada, yerli
türlerimizin doğal ormanları ile yabancı türlerin plantasyonları temel
alınmış, öncelikle uygun populasyonların seçimi ve bunun ardından bireysel
seleksiyonlar amaçlanmıştır. Bunu izleyen aşamada, seçilen bireylerin
genetik kalitesinin döl denemeleri ile belirlenmesi, aile düzeyinde ve
bireysel olarak yeniden seçimlerle, ileri generasyon tohum bahçelerinin
kurulması önerilmiştir. Böylece, “döngüsel seleksiyon”un (recurrent
selection) esas olduğu, şematize ıslah stratejisi oluşturulmuştur.
Döngüsel seleksiyonun, daha sonraki yıllarda gerek ÜRGENÇ
(1974), gerekse TUBİTAK bünyesinde oluşturulan Orman Ağaçları Islahı
İhtisas Komisyonu (ANONİM, 1986) tarafından önerilen ıslah stratejilerinin
de temelini oluşturduğu belirtilebilir. Orman Ağaçları Islahı İhtisas
Komisyonu, çok genel hatlara sahip, ulusal karakterde bir ıslah programının
da çerçevesini çizmeye çalışmıştır. Bu çerçevede, ıslaha konu olacak türler,
ilk ve ikinci aşamada ele alınmak üzere gruplandırılmıştır. İlk ve ikinci
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aşamaların sürelerinin dar, bu aşamalarda ele alınacak tür sayısının ise
oldukça fazla olması, ağaç ıslahı alt yapısı ile ekonomik ve insan kaynakları
açısından, ülkemizin o tarihlerdeki durumu dikkate alındığında, bir ikilem
olarak göze çarpmaktadır.
Ülkemizin geçmişteki ağaç ıslahı çalışmalarını yansıtan yukarıdaki
açıklamalara ek olarak, aşağıda ıslah stratejisi ve programlarını kapsayan
yeni yaklaşımlar ele alınmıştır. Daha sonra yapılan irdelemelerin ışığında,
ülkemiz için önerilere yer verilmiştir.
2. TÜRKİYE’DE AĞAÇ ISLAH STRATEJİLERİ VE
PROGRAMLARI KONUSUNDA YENİ YAKLAŞIMLAR
Türkiye ağaç ıslahı stratejileri ve programları kapsamında, yakın
zamanda iki yeni yaklaşım söz konusu olup bunlar aşağıda açıklanmıştır.
2.1. TÜRKİYE MİLLİ AĞAÇ ISLAHI VE TOHUM
ÜRETİM PROGRAMI
Türkiye’de ağaç ıslahı programı çalışmaları, ilk kez Türkiye Milli
Ağaç Islahı ve Tohum Üretim Programı (KOSKI/ ANTOLA, 1994)
kapsamında, bir stratejik program niteliği kazanmıştır.
Bu programda öncelikle, ilk generasyonda genetik kazancı
maksimize etmekten çok, ileri generasyonlarda yeniden seçimlere giderek,
uzun vadede potansiyel ıslah kazancını gerçekleştirmenin önemli olduğu
vurgulanmıştır. Bu nedenle de başlangıçta varolan genetik varyasyonun, tüm
genişliği ile korunması gerektiği esası kabul edilmiştir. Bu amaçla, iki tip
populasyon birbirinden ayrılmıştır. Bunlardan birincisi, gençleştirme
materyalinin üretileceği kısa dönem ıslah populasyonu, ikincisi ise, gelecek
generasyonlarda seçimi ve yeni kombinasyonların yaratılmasını sağlayacak
olan uzun dönem ıslah populasyonudur. Böylece, uzun dönemde temel ıslah
populasyonunun genetik varyasyonunun korunması, aşamalı olarak genetik
kazancın arttırılması öngörülmüştür. Kısa dönemlerde ise, yapılacak entansif
seleksiyonlarla, daha dar varyasyona sahip kısa dönem ıslah populasyonları
geliştirilerek, genetik kazancın maksimize edilmesi amaçlanmıştır.
Türkiye’nin sahip olduğu zengin tür çeşitliliği ile ağaç ıslahına
ayrılacak kaynakların sınırlı oluşu dikkate alınarak, programda ağaç türleri
ekonomik önemleri ve ıslah entansitelerine göre üç gruba ayrılmıştır.
Bunlardan birinci grubu oluşturan kızılçam, karaçam, sarıçam, sedir ve kayın
gibi ekonomik önemi fazla olan yerli türlerde, entansif ıslahın tüm
aşamalarının uygulanması düşünülmüştür. İkinci grubu oluşturan doğu
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ladini, Anadolu kestanesi, sığla ağacı, göknar türleri, meşe türleri, ardıç
türleri, fıstıkçamı, halepçamı gibi türler, genelden çok lokal değeri olan ve
ekstansif ıslah uygulamalarına obje olabilecek türler olarak
düşünülmüşlerdir. Yabancı türler ise ayrı bir grup olarak belirtilip, program
dışında tutulmuşlardır.
Programda yaşama oranı, büyüme hızı ve gövde kalitesi ıslahı
amaçlanan başlıca karakterler olarak belirlenmişlerdir. Türlerin
biyolojilerine ve ekolojik faktörlere göre, ıslah amaçlarının her tür ve ıslah
zonu için ayrı ayrı belirlenmesi gereği kabul edilmiştir. Buna göre; kızılçam
hariç tüm diğer birinci derecede önemli türlerde gövde kalitesinin ıslahı en
önemli amaç olarak belirlenmiştir. Buna paralel olarak, tüm türlerde büyüme
hızı karakterinin de ıslah edilmesi amaçlanmıştır. Yaşama oranının ise, ilk
fenotipik üstün ağaç seçimlerinde dolaylı olarak gözönünde bulundurulması
benimsenmiş, ancak döl denemelerinden sonra yapılacak geriye doğru
(retrospektif ) seleksiyonlarda, daha önemli bir konuma gelebileceği
belirtilmiştir. Doğal populasyonların gen havuzlarının tüm genişliği ile
güven altına alınması ise, her tür ve ıslah zonu için hedeflenecek amaç
olarak kabul edilmiştir.
Entansif ıslaha konu olacak birinci derecede önemli türlerin doğal
yayılış alanları ıslah zonlarına ayrılmıştır. Islah zonları, yerel orijinlerin uzun
dönemde doğal koşullara adaptasyonlarının ve ağaçlandırmalardaki
performanslarının en iyi olacağı şekilde kabul edilen, genel bir prensibe
uygun olarak; ekotipik farklılıkların oluşmadığı ve ekolojik koşulların
benzer olduğu coğrafik alanlar olarak ayrılmışlardır. Aynı ıslah zonu
içerisindeki ağaçların tek bir ıslah populasyonunda toplanabileceği, tohum
bahçelerinde biraraya getirilebileceği ve yine aynı ıslah zonu içerisinde
tohum transferi yapılabileceği belirtilmiştir.
Buna göre; birinci derecede önemli türlerin doğal yayılış alanları,
öncelikle çok genel hatlar çerçevesinde ana coğrafik rejyonlara ayrılmıştır.
Daha sonra ana rejyonlar, 400 m lik yükseklik basamaklarına ayrılarak, ıslah
zonları oluşturulmuştur. Her ıslah zonu için, daha önce belirtilen ıslah
amaçlarının uygulanması ilke olarak kabul edilmiştir. Tohum meşceresi ve
üstün ağaç seçimi için yeterli miktarda iyi ormanların bulunmadığı ve
gençleştirme materyaline gereksinimin az olduğu zonlar, tohum üretimi ve
gen koruma zonu olarak ayrılmışlardır.
Her bir ıslah zonunda, başlangıçta en az 300 olmak üzere, 500 plus
ağacın seçimi (temel ıslah populasyonu ) öngörülmüştür. Bunlardan
toplanacak açık tozlaşma ürünü tohumlardan yetiştirilecek fidanlarla da, döl
denemelerinin ( aynı zon içerisinde) kurulması hedeflenmiştir. Döl
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denemelerinin sonucunda, % 10 luk bir seleksiyon entansitesi dikkate
alınarak belirlenecek 50 ebeveyn ağaç ile, tohum bahçelerinin kurulması
esas alınmıştır.
Doğal gen havuzunun doğal ortamda (in-situ) korunmasını
gerçekleştirmek amacı ile de, her ıslah zonunda, en az 1 adet gen koruma
ormanının seçilmesi kabul edilmiştir.
2.2 . KIZILÇAMIN ISLAHI İLE İLGİLİ DİĞER BİR YAKLAŞIM
“Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi” kapsamında Yeni Zelanda’lı
genetikçi Dr. M. WILCOX (1994) , “Türkiye’de Orman Ağaçlarının
Genetik Islahı” adlı raporunda, kızılçamla ilgili olarak bir ıslah programı
önerisi yapmıştır. Bu program önerisi, ıslah felsefesi ve stratejisi açısından,
“Türkiye Milli Ağaç Islahı ve Tohum Üretimi Programı” ndan önemli
farklılıklar içermektedir.
Bu raporda, öncelikle, ülkemizin orman ağaçlarının ıslahı alanında
kullanabileceği mali kaynaklar ile insan kaynaklarının sınırlı olduğu
belirtilmiştir. Ayrıca, bu alanda atılacak ilk adımdan önce, genetik ıslah
çalışmalarına konu olacak türlerin entansif ıslah yatırımlarına uygunluğu
sorusuna cevap aranmasının ve bunun maliyetinin ortaya konmasının
gerekliliği vurgulanmıştır. Bu raporda, kıyaslamalar sonucu, ıslaha konu
olabilecek başlıca yerli türümüz Kızılçamın dahi, orta düzeyde bir büyüme
hızına sahip olduğu ve ıslahtan sağlanabilecek kazancın, uzun dönemde
gerçekleşti rilebileceği belirlenmiştir. Ayrıca, kızılçamın sahip olduğu geniş
varyasyonlar ve kapsamlı ağaçlandırma programı nedeniyle, karmaşık
olmayan ve sağlıklı temeller üzerine oturtulmuş bir ıslah programının
gereksiniminin zorunluluğu da belirtilmektedir. Kızılçam ıslah programının,
günümüze kadar büyük emek ve masrafla doğal ormanlardan seçilmiş üstün
ağaçlarla kurulan klonal tohum bahçelerini, baz alarak oluşturulmasının
uygun olacağı önerilmiştir. Ayrıca, genel birleşme yeteneğini ıslah etmeye
yönelik, döngüsel seleksiyon ıslah metodunun kullanılmasının uygun olacağı
belirtilmiştir. Bu amaçla , geniş bir coğrafik alanı temsil etmekte olan,
mevcut kızılçam tohum bahçelerinden toplanacak açık tozlaşma ürünü
tohumlarla, döl denemelerinin kurulması önerilmiştir. Döl denemelerinin
sonuçlarına göre de, en başarılı klonlarla, ağaçlandırmalar için tohum
üretmeye yönelik, süper (elit) tohum bahçelerinin kurulması öngörülmüştür.
Buna göre, türün değişik yayılış alanlarını temsil eden 21 adet tohum
bahçesi (sub-lines) belirlenmiş ve bu tohum bahçelerinin herbirinden 25’ er
adet klonun seçilerek, 525 klon içeren bir temel ıslah populasyonunun
oluşturulması düşünülmüştür. Bu klonlarla Marmara, Ege ve Akdeniz
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Bölgelerinde, kızılçamla endüstriyel plantasyon kurmaya uygun yetişme
ortamlarını temsil eden en az 3 adet sahada, açık tozlaşma ürünü döl
denemelerinin kurulması öngörülmüştür. Denemelerin 15. yılında, her tohum
bahçesini temsil eden, genel birleşme yeteneği en iyi 10 aileden seçilecek
ikişer fertle, 420 aileden yeni bir ıslah populasyonunun oluşturulması
önerilmiştir. Ayrıca, genel birleşme yeteneği en iyi olan klonların,
çiçeklenme zamanları ve değişik bölgelere adaptasyonlarına göre
gruplandırılması ve ağaçlandırmalar için tohum üretecek klonal tohum
bahçelerinde, biraraya getirilmeleri düşünülmüştür.
3. TÜRKİYE’DE AĞAÇ ISLAHI STRATEJİLERİ VE
PROGRAMLARI
KONUSUNDAKİ
YENİ
YAKLAŞIMLARIN KRİTİĞİ
Türkiye Milli Ağaç Islahı ve Tohum Üretim Programı’nın, Türkiye
ağaç ıslahı gündemine getirdiği önemli yeniliklerden birisi, genetik
çeşitliliğin uzun dönemde değişebilecek ekonomik taleplere ve ekolojik
faktörlere uyum sağlamak amacı ile, korunması gerektiğinin belirtilmesidir.
Bu nedenle de, programda kısa dönemli ve uzun dönemli olmak üzere, iki
ayrı populasyon oluşturulmuştur. Ancak, uzun dönemli ıslah populasyonun
organize ediliş biçiminde, bazı açılardan eksiklikler bulunmaktadır.
Programda herhangi bir zonu temsil eden ıslah populasyonu, bir
bütün olarak ele alınmakta ve bu bütün üzerinde aynı karakter (ler) in ıslahı
ile döngüsel seleksiyon öngörülmektedir. Ayrıca ıslah populasyonu, doğal
ormanlardan başlayıp, elit üretim populas yonlarına (elit tohum bahçelerine)
doğru genetik varyasyonun daralarak uzandığı, hiyerarşik bir yapının da
ortasında yer almaktadır. Temel ıslah populasyonun, ortasında yer aldığı bu
hiyerarşik düzen, iki açıdan eleştirilebilir.
Bunlardan ilki, gelecekte değişebilecek ekonomik ve ekolojik
koşullara adaptasyonun hangi hızla sağlanabileceğidir. Örneğin, ileride
ormanlardan elde edilen ürünlere olan talepte, nitelik anlamda bir değişiklik
sözkonusu olabilir. Bu yeni talebi karşılayabilecek genotipleri, hiyerarşik
düzeninin en aşağısındaki doğal ormanlarda, “in situ” karakterde gen
koruma ormanlarında veya temel ıslah populasyonunda bulmak mümkündür.
Ancak, bu genotiplerin seçimi, bu amaçla test edilmeleri ve üretim
populasyonlarında biraraya getirilip, ıslah edilmiş materyalin üretilmesi için,
çok uzun bir zaman dilimi
gerektirebilecektir. Namkong’a atfen
ERİCKSON ve ark. (1993), uzun hayat evrelerine sahip orman ağaçları için
bu durumun, zaman açısından büyük bir kayıp anlamına geldiğini
belirtmekte ve bu nedenle hiyerarşik düzeni, tarımsal bitkilerin ıslahı için
daha uygun bir ıslah sistemi olarak nitelendirilmektedirler.
64

Hiyerarşik düzenin ikinci önemli sakıncası, ıslah populasyonunun
tamamını döngüsel seleksiyonun başlıca birimi kabul etmesi nedeniyle, uzun
dönemde hem ıslah hem de üretim populasyonunda, genetik varyasyonu
daraltabilecek olmasıdır (Mc KEAND / BEINEKE, 1980). Islah
populasyonunda, zaman içinde genetik varyasyonun daralmasına bir
dereceye kadar tolerans gösterilebilirse de, ağaçlandırmalara hizmet götüren
üretim populasyonunda, genetik varyasyonun dar olması, ağaçlandırmalarda
risk faktörünü artıran bir etken olacaktır (KLEINSCHMIT, 1979). Ayrıca,
ıslah populasyonunun tamamında aynı karakter veya karakterlerin,
generasyonlar boyunca selekte edilmesi, diğer birçok karakterlerin gen
frekansının, zaman içinde azalmasına neden olabilecektir. Bunlara ek olarak,
birçok karakteri aynı anda ıslah etme düşüncesi ile çoğul amaçlı
seleksiyonlara gitmenin, seleksiyonun etkenliğini düşüreceği de ifade
edilmektedir. (NAMKOONG ve ark.. 1988).
Milli Ağaç Islahı Programı’ nda yer alan diğer bir yaklaşım da, bir
ıslah zonunun değişik yerlerinden seçilen üstün ağaçların, aynı tohum
bahçesinde biraraya getirilmesidir. Türkiye’de geçmişte kurulmuş olan
tohum bahçeleri, aynı tohum meşceresinden ( aynı orijinden) seçilmiş üstün
ağaçları temsil eden klonlardan oluştuğundan bu tohum bahçelerinden elde
edilen tohumlardan oluşacak bireylerin adaptasyon yetenekleri daha dar
sınırlar içinde kalabilir. Bu nedenle de, tohum meşcerelerini baz alan tohum
bahçelerinden elde edilen tohumların transferlerinde, yerinde bir yaklaşımla,
bakı faktörünün önemle dikkate alınması önerilmiştir (ÜRGENÇ, 1967;
ATALAY, 1977; 1984; 1992). Buna karşılık, Türkiye Milli Ağaç Islahı ve
Tohum Üretim Programı’ndaki anlayışa göre, herhangi bir ıslah zonundaki
farklı yetişme ortamlarına adapte olmuş üstün ağaçları temsil eden klonlar,
aynı tohum bahçesinde biraraya getirilmektedir. Bu tohum bahçelerinden
elde edilecek tohumlarda, fizyolojik zenginlik ve adaptasyon yeteneğinin
daha yüksek olması beklenebilir (ZOBEL/ MC ELWEE, 1964; ORREWING, 1966; OWINO/ ZOBEL, 1977). Bununla birlikte, zon
yaklaşımında karşılaşılabilecek bir güçlük, özellikle bakı faktörü dikkate
alınmadığından, ailelerin çiçeklenme zamanlarında görülebilecek
farklılıklardır.
Milli Ağaç Islahı Programı’nda irdelenmesi yararlı görülen diğer bir
konu da, ıslah açısından birinci derecede önemli türlerin sayısının fazla
tutulmuş olmasıdır. Başarılı bir entansif ıslah programına konu olacak
türlerin seçiminde, türün ekonomik öneminden ağaçlandırma tekniğinin
kolaylığına, bol çiçeklenmeden doğal parazitlerin ve hastalıkların azlığına,
kontrollü tozlaşmanın kolaylığından, genetik varyasyonun derecesine kadar
değişen birçok kriter dikkate alınmalıdır (BEINEKE, 1979). Ancak,
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belirtilenler yanında, idare süresinin ve çiçeklenme yaşının da, entansif ıslah
için tür seçiminde, önemli kriterler olduğunu belirtmek gerekir. Bu nedenle,
ülkemizdeki ıslah çalışmalarının ilk aşamasında, Toros Sediri ile Karaçam
gibi uzun idare süresine sahip türler için, Kızılçam’la aynı entansitede bir
ıslah programının öngörülmesi uygun olmayan bir yaklaşımdır.
Nitekim, söz konusu programda, birinci derecede önemli türler
olarak nitelenen Kızılçam, Karaçam, Sarıçam ve Sedir’de 10 yıllık bir period
içerisinde, birçok ıslah zonunda, binlerce üstün ağacın seçilmesi sözkonusu
olacaktır. Ayrıca, döl denemeleri için yer, kaynak ve uzman personel
açılarından güçlüklerle karşılaşabilecektir.
Nitekim, SHELBOURNE
(1995), yetişmiş eleman ve kaynakların yeterli olduğu Yeni Zellanda’da,
açık tozlaşma ürünü tohumlarla kurulmuş döl denemelerinden elde edilen 37
yıllık deneyimler sonucunda; tek bir türde (Pinus radiata) bile, 500 üstün
ağaçla döl denemelerinin kurulmasının, bakımının ve değerlendirilmesinin
çok geniş kapsamlı ve masraflı bir uğraş olduğunun ortaya çıktığını
belirtmektedir. Yazar, Türkiye Milli Ağaç Islahı ve Tohum Üretim
Programı’nda, yalnızca Karaçam ve Kızılçam türlerinde, 10 yıllık bir sürede,
11 adet ıslah zonu içerisinde, 5400 üstün ağacın seçilip, en az 2-3 test
sahasında denenmesi hedefinin, gerçekçi olmayan bir yaklaşım olduğunu
ifade etmektedir.
Programda, bazı türlerde, kıyı ardı veya relikt populasyonların
bulunduğu zonlarda, sadece tohum meşceresi seviyesinde (Kızılçamda
Karadeniz Bölgesi Zonu, Sedirde Amanos Ardı Zonu, Karaçamda Güney İç
Anadolu Bölgesi Zonu v.b.) veya gen koruma ormanı seviyesinde
(Kızılçamda Batı İç Anadolu Zonu, Sedirde Karadeniz Zonu v.b.), düşük
entansitede ıslah çalışmaları öngörülmüştür. Bu strateji, populasyonların
farklı genetik strüktürlere sahip olduğu ve genelde yetişme ortamı
koşullarının verimli bir ormancılık çalışmasına olanak tanımadığı bu zonlar
için olumlu kabul edilebilir. Ancak bazı türlerde, bazı zonların tüm alt
zonlarında, aynı düzeyde entansif bir ıslah çalışmasının öngörülmüş olması
da, programın bir eksikliği olarak kabul edilebilir. Örneğin; Kızılçam’da,
Akdeniz bölgesindeki orta yükseklik kuşağındaki zonlar ile alt ve üst sınır
zonlarında, ıslah yatırımlarından aynı büyüklükte bir kazanç beklemek zor
olacaktır. Bu nedenle, Kızılçam’da, genetik varyasyonun fazla olduğu ve
genelde optimal yetişme ortamlarının bulunduğu orta yükseklikteki zonun,
entansif ıslah çalışmalarına ayrılıp, alt ve üst sınır zonlarında ise düşük
düzeyli ıslah çalışmalarının hedeflenmesi (IŞIK ve ark. 1987), daha yararlı
olabilirdi.
Programda, ıslah zonları içerisindeki populasyonların, uzun
dönemde adaptasyon ve gelişim düzeyi açısından, en optimal populasyonlar
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oldukları tezinin, genel ve kalıcı bir temel olarak kabul edilmiş olması da,
eleştirilebilecek konular arasındadır. Bu yaklaşım, türlerin yayılış alanlarının
sınırına yakın veya ekstrem koşulların hüküm sürdüğü yetişme
ortamlarındaki populasyonlar için geçerli olabilir. Bilindiği üzere, genel
olarak optimal yetişme ortamlarında bulunan populasyonların, daha yüksek
bir genetik çeşitliliğe sahip olma olasılıkları yüksektir. Programda, zon
bazına bağlı kalınarak, bu populasyonların birçok yerde lokal
populasyonlardan daha iyi bir gelişim gösterebileceğinin dikkate alınmamış
olması, ideal genetik kazanca ulaşılmasını engelleyebilecektir. Bu bağlamda,
ana ıslah zonlarının 400 m.’ lik statik sınırlara sahip kuşaklara ayrılması da
eleştiriye açıktır. Bir dağ yamacı boyunca yüksekliğin kesiksiz artışında bile,
yukarıda belirtilen eksiklik kendisini hissettirebilecektir (MAGNOLD /
LİBBY, 1978; IŞIK ve ark. 1987). Statik kuşaklar yerine, klasik
yaklaşımlarda görüldüğü gibi, örneğin tohum meşceresinin bulunduğu
yüksekliği baz alarak, alt ve üst tohum transfer sınırlarının önerilmesi ve
kullanımı, bu açıdan daha yerinde bir yaklaşım olarak kabul
edilmelidir(BOYDAK,1977).
Programda ana ıslah zonlarının sınırlarının oluşturulmasında
gözetilen “genellik ve fazla ayrıntıya kaçmama” yaklaşımında da, biraz
aşırıya gidildiği dikkate çarpmaktadır. Eğer programda yer aldığı şekilde
aynı ıslah zonu içerisinde tohum transferi yapılabilir düşüncesine bağlı
kalınırsa, bu durum ileride çözümü zor problemler doğurabilir. Çünkü bu
şekilde bir yaklaşım (sırf tohum kaynakları aynı yükseklik kuşağında diye);
kızılçamda Toros Dağları ile Akdeniz arasında kalan alanlardan Toros
Dağları ardına, karaçamda Karadeniz dağlık alanlarından Karadeniz dağ ardı
bölgelerine, sedirde Antalya Aksu vadisinin (Antalya-Bucak hattı)
batısından doğusuna veya bu yönlerin tam tersine tohum transferlerini
olanaklı kılmaktadır. Bu nedenle, döl denemeleri veya orijin denemeleri
tamamlanıncaya kadar, daha ihtiyatlı olmak ve klasik tohum transfer
rejyonlamalarından fazla sapmamak gerekirdi.
Milli Ağaç Islahı ve Tohum Üretim Programı’nda gen kaynaklarının
“in situ” korunması öngörülmüştür. Bu amaçla her bir ıslah zonunda, en az
bir adet gen koruma ormanının ayrılması planlanmaktadır. “In situ”
korumanın, ekonomik bir koruma metodu olduğu belirtilmelidir. Ayrıca,
zaman içerisinde populasyonların doğal evrim süreçlerini koruyabilir olması
bakımından da, salt “koruma” (preservation) mantığı çerçevesinde, olumlu
olarak değerlendirilebilir. Ancak, ülkemizde, bazı ıslah zonları içerisinde,
populasyonların ekotipik bir varyasyon gösterebilecek olması dikkate
alınarak, gen koruma ormanı sayısının yeterli düzeyde belirlenmesine özen
gösterilmelidir. Buna ek olarak, ekolojik ve sosyo-ekonomik koşulların
gelişim ve değişimi sürecinin, orman populasyonlarının doğal evrim
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süreçlerinden çok daha hızlı gerçekleşebilecek olması, önemle göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu nedenle, ıslah stratejilerinde, doğal gen kaynaklarının,
statik nitelikte bir yaklaşımla korunması (preservation) yanında, dinamik
nitelikte bir yaklaşımla, yararlanılarak korunması ve geliştirilmesi
(conservation) ne de yer verilmelidir (ERIKSSON ve ark.1993).
WILCOX (1994)’ un, ülkemiz kızılçamları için hazırladığı raporda
yer alan, temel ıslah populasyonunun “alt populasyonlar” (sub-lines) a
ayrılması yaklaşımı, birçok açıdan olumlu özellikler taşımaktadır. Nitekim,
bu raporda önerilen ve kızılçam’ın doğal yayılış alanı içerisindeki, farklı
yetişme ortamlarını temsil eden tohum bahçelerindeki klonlardan oluşan alt
populasyonlar, geniş bir genetik havuzu temsil etmektedirler. Bu yaklaşımla,
bir kısım alt populasyonlarda, bazı özel yetişme ortamlarına adaptasyonda
yararlı olabilecek, nadir genlerin bulunma olasılığı yüksek olacaktır.
Nitekim, frekansları, türün genel yayılış alanında düşük olup, bazı özel
yetişme ortamlarında yüksek olan genlerin örnekleme şansı, temel ıslah
populasyonun küçük populasyonlara ayrılmasında, tek bir büyük populasyon
olarak ele alınmasına oranla daha yüksektir (ERIKSSON ve ark.1995). Öte
yandan, VARELA ve ERIKSSON (1995), küçük populasyonların ıslaha çok
hızlı tepki verdiğini belirtmektedirler. Yazarlar ayrıca, bu tip
populasyonların evrim süreçlerinin, büyük populasyonlara oranla daha hızlı
gerçekleştiğini de ifade etmektedirler. Alt populasyonlar (sub-lines)
sisteminin bir diğer olumlu yanı, plantasyonlarda yüksek bir genetik
çeşitlilik sağlanmasıdır. Herbir alt populasyon içerisinde, generasyonlar
boyunca kendileme düzeyinin yükselmesi söz konusu olabilir. Ancak, her
yeni generasyonda, tohum bahçeleri farklı alt populasyonların en üstün
bireylerinden oluşacağı için, üretilen tohumlarda kendilemenin izi
bulunmayacak ya da önemsiz bir düzeyde kalacaktır (McKEAND /
BEINEKE, 1980; KITZMILLER, 1990; BYRAM / LOWE, 1995).
Alt populasyonların herbiri, mevcut tohum bahçelerindeki
klonlardan oluşacağı için, birinci generasyonda, doğal ormanlardan yeniden
üstün ağaç seçimlerine gerek duyulmayacaktır. Ayrıca, açık tozlaşma ürünü
tohumların toplanması çok kolay gerçekleştirilecek, böylece büyük para,
emek ve zaman kaybından kaçınılmış olacaktır. Alt populasyonlardan oluşan
temel ıslah populasyonun başlangıç için 525 klondan oluşması, türün belirli
bir frekansın (0.001) üzerindeki genlerinin tamamını içinde barındırabilecek
bir büyüklüğü sağlayabilecektir (VARELA / ERIKSSON, 1995). Her bir alt
populasyon için belirlenen 25 klonluk büyüklük de, kendilemeyi kabul
edilebilir sınırlar içerisinde tutabilecek bir büyüklüktür (McKEAND /
BEINEKE, 1980). Bu değer, NAMKOONG ve Ark. (1980) nın genetik
varyasyon kaybının çok hızla gerçekleşebileceğini belirttikleri, teorik
populasyon büyüklüğü olan 20’ nin üzerindedir.
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4. GENEL DEĞERLENDİRME VE ISLAH ÇALIŞMALARININ
TÜRKİYE ORMANCILIĞINA ENTEGRASYONU KONUSUNDA
ÖNERİLER
Türkiye ormancılığında, genetik ıslahın yeri ve entansitesi ile buna
uygun bir ıslah stratejisinin açıklanmasından önce, ülke ormancılığının,
aşağıda belirtilen bazı özel koşullarını dikkate almak gerekir.
a) Türkiye, yetişme ortamı çeşitliliği ve bitki türü zenginliği fazla
olan bir ülkedir. Ülkenin doğal ormanlarında yüksek bir biyolojik çeşitlilik
söz konusudur. Yetişme ortamı koşulları ve tür kompozisyonları çok kısa
mesafelerde değişebilmektedir.
b) Türkiye’de antropojenik etmenler, ormanların yapısı ile tür ve
genetik kompozisyonları üzerinde, belirgin düzeyde olumsuz etkilere
sahiptir.
c)
Sosyal faktörler, ormanlar üzerinde belirli ölçüde baskı
oluşturmakla birlikte, ormanların doğal yapısı, tür bileşimi ve türlerin
genetik varyasyonları tam anlamıyla ortadan kaybolmamıştır.
d) Doğal ormanlarda doğal gençleştirme ve orman bakımı gibi
silvikültürel uğraşılar sürmekte ve ormancılık çalışmaları içerisinde önemli
bir yer tutmaktadır.
e) Ülke genelinde sosyo-ekonomik alanda sürmekte olan belirsizlik,
tüm sektörleri olduğu gibi, ormancılık sektörünü de olumsuz yönde
etkilemektedir. Bu nedenle, yapılacak her yatırım büyük bir risk
taşımaktadır.
f) Tüm dünyada olduğu gibi, ekonomik ve sosyal alandaki
belirsizlikler, ileride toplumun ormanlara olan taleplerinde ne gibi
değişiklikler olacağını, düşük bir hata payı ile tahmin etmeye olanak
tanımamaktadır.
g) Ormancılığımız, odun hammaddesi darboğazına çözüm bulmak
ve ormanlar üzerindeki baskıları azaltmak için, kısa dönemli kazançlar elde
etmek ile ormanların varlıklarının ve işlevlerinin uzun dönemde sürmesini
garanti altına almak arasında, bir çelişki yaşamaktadır. Kamuoyu baskısı
ormancılığımızı, çoğu zaman birinci seçeneğe doğru yönlendirmektedir.
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Orman ağaçlarının genetik ıslahı, ormancılık sistemimizin tüm
boyutlarında yer alması ve dikkate alınması gereken bir uğraş alanıdır.
Nitekim, birçok karakter genetik ıslah yolu ile geliştirilebilmekte ve genetik
ıslah orman kaynaklarına olan ve gittikçe artan talepleri karşılamada, etkin
bir araç olabilmektedir (ZOBEL / TALBERT, 1984). Genetik ıslah yoluyla
elde edilen kazançlar, kalıtım yoluyla aktarılabilmekte ve kültürel
metodlarda olduğu gibi, her idare süresinin başında yeni yatırımları
gerektirmemektedir (LARSEN, 1972). Ayrıca genetik ıslah sürekli ve
artırılabilir kazanç olanağı sunmaktadır (NAMKOONG ve ark. 1980). Diğer
taraftan, ormancılık sistemi içerisindeki tüm uğraşılar, ormanlarımızın
genetik çeşitliliğini olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
Genetik çeşitlilik, ormanlarımızın günümüzde ve gelecekte topluma
sunabilecekleri tüm yararların önemli bir güvencesidir. Bu nedenle, genetik
çeşitliliğin sürdürülmesinde ve artırılmasında, en etkili araç olan “bilinçli”
ıslah, ormancılık sistemi içerisine akılcı bir şekilde entegre edilmelidir.
Yukarıda belirtilen Türkiye ormancılığının özel koşulları nedeniyle,
aynı entansitede ve kısa vadeli ıslah stratejilerinin, ülke ormancılığına büyük
bir yarar getirmeyeceğini söylemek mümkündür. Ülkenin biyolojik,
ekonomik ve sosyal alanda sahip olduğu çeşitlilik ileriye dönük belirsizlikler
ve bunların sonucu ortaya çıkan yüksek risk; risk-kazanç dengesinde, risk
faktörünün önemle gözetilmesini gerektirmektedir. Bu durum, kısa
dönemden çok uzun dönemdeki kazançları gözeten, esnek bir ıslah
stratejisinin izlenmesini zorunlu kılmaktadır.
Yukarıda açıklanan konular dikkate alınarak, orman ağaçları ıslah
çalışmalarının, Türkiye ormancılık sistemine entegrasyonu konusunda, Şekil
1’de şematik olarak ifade edilen öneri yapılabilir (ÇALIKOĞLU, 1997).
Önerilen bu entegre sistemde, öncelikle ağaç ıslahı çalışmalarının
entansitesinin, değişik ağaç türlerine göre düzenlenmesi öngörülmüş olup,
bu konuda NAMKOONG (1986)’un yaklaşımlarından yararlanılmıştır. Şekil
“1” deki orman ağacı türlerini, hızlı gelişen, kısa dönemde endüstriyel odun
açığını kapatabilecek potansiyele sahip, endüstriyel plantasyon kurmaya
uygun doğal ve ekzotik türler oluşturmaktadır. Bugünkü koşullarda Türkiye
için Kızılçam, Sahilçamı, Kavak ve Okaliptüs türleri bu grup içerisinde
düşünülmelidir.
Önerilen şemada; Karaçam, Sarıçam, Toros Sediri, Doğu Ladini,
Doğu Kayını gibi türler ile bazı Meşe ve Göknar türleri, II. grup
orman ağacı türlerini oluşturmaktadır. Bu türlerin ekonomik açıdan
önemleri büyük olmakla birlikte, idare süreleri daha uzun zaman
dilimlerini
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Figure 1 : Schmatic Exprecion of the Suggestions About the Position of Forest Tree Breeding in Turkish Forestry

Şekil1: Türkiye ormancılığında Ağaç Islahının Yeri Konusunda Yapılan Önerilerin Şematik İfadesi

kapsamaktadır. Bu türlerde başlangıç için, ekstansif karakterde bir ıslah
programı uygulaması doğru olur.
III. gruba Gürgen türleri, Akçaağaç türleri, Sığla ağacı, Alıç, Üvez,
Porsuk, Dişbudak ve benzeri türler oluşturmaktadır. Lokal bir yayılışa sahip
olan ve/veya günümüz koşullarında ekonomik önemleri daha geri planda
olan bu türler, gelecekte çeşitlenen toplum ihtiyaçlarına paralel olarak, daha
büyük bir ekonomik öneme sahip olabilirler. Varlıkları her geçen gün azalan
ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan bu türlerin, bugün için varolan
birey, populasyon ve genetik varyasyonlarının korunması esas olmalıdır, Bu
türler gelecekte üretim ormancılığının muhtemel bir objesi olarak, entansif
veya ekstansif bir genetik ıslahın konusu olabilirler.
Ülkemiz ormancılığında ıslaha konu olacak herhangi bir ağaç
türünün, tek bir ıslah entansitesine konu edilemeyeceğini de ifade etmek
gerekir. Örneğin kızılçam’da, ıslah populasyonu üzerinde entansif bir ıslah
programı uygulanırken, bu türün klasik ağaçlandırmalarında veya doğal
gençleştirme çalışmalarında, daha ekstansif bir ıslah programı
uygulanacaktır. Öte yandan karaçam’da, örneğin varolan tohum meşcereleri
veya tohum bahçeleri, gerektiğinde birer ıslah populasyonu ünitesine
dönüştürülebilecek ve bu populasyonlarla daha entansif bir ıslah çalışması
yürütülebilecektir. III. gruba dahil edilen türlerde (örn.; Üvez türleri),
doğadaki yetersiz populasyon yoğunluğu sonucu, oluşan kendilemenin yol
açtığı çimlenme yeteneği ve fidan verimi düşüklüğü, ilgili türleri yok olma
tehlikesi ile karşı karşıya bırakabilir ve bu türlerde daha entansif
uygulamaların gerekliliği ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda, etkin
tozlaşmayı sağlamak için, doğada seçilen fertlerin tohum bahçelerinde
toplanması gerekebilir (KLUMPP, 1997). Ayrıca, herhangi bir türün entansif
bir ıslaha konu olması halinde dahi, örneğin gen koruma ormanları
oluşturulacak ve doğal süreç içerisinde bu populasyonların korunması
sağlanacaktır. Şemanın alt kısmındaki kesiksiz çizgilerle bu esnek anlayış
vurgulanmaya çalışılmıştır.
Değişik entansitelerdeki ıslah çalışmalarının kapsamları aşağıdaki
şekilde açıklanabilir:
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Entansif ıslah, genel birleşme yeteneğinin artırılmasını hedef alan
döngüsel seleksiyondan başlayarak, daha spesifik amaçlar doğrultusundaki
tüm ıslah çalışmalarını kapsar. Islah populasyonunun kurulması, döl
denemeleri, kontrollü tozlaşma, gen etkilerinin ve genotip x yetişme ortamı
etkileşiminin ortaya konması, melezleme ıslahı, gen transferleri v.b. gibi
konular, entansif ıslahın başlıca çalışma konularıdır. Ekstansif ıslah ise, kitle
seleksiyonu ve basit döngüsel seleksiyon çalışmalarını kapsamaktadır. Bu
çalışmalarda fenotipik seleksiyon esastır. Tohum meşcerelerinin seçimi,
üstün ağaç seçimi, tohum bahçelerinin kurulması ve işletilmesi ile orijin
denemeleri başlıca çalışma konularıdır. Gen koruma ormanlarında
veya diğer doğal hayatı koruma çalışmalarında ise, ıslahın entansitesi
minimum düzeye ve hatta sıfıra düşmektedir.
Önerilen entegre sistemdeki alansal ayırımın da, ıslah çalışmaları
açısından büyük bir önemi vardır. Bu ayırımla ilişkili olarak, CLAWSON’un
yaklaşımları aşağıda açıklanmıştır (DANIELS, 1984). Verimli alanlarda (A
sınıfı), ileri düzeyde ıslah edilmiş olan genotiplerin potansiyelinden tam
olarak yararlanılabilir. Bu gibi alanlarda kültürel metodların da entansif bir
şekilde uygulanması mümkündür. Bu alanlarda yapılacak ormancılık
çalışmalarında, örneğin erozyon gibi önemli çevresel zararların oluşabilme
riski azdır. Entansif yatırımlar ekonomik açıdan kar getirebilir. Orta
verimlilikteki alanlarda (B Sınıfı) ise, sadece ekstansif yatırımlar ekonomik
açıdan kabul edilebilir. Çevresel zararların bu tip alanlarda oluşma riski
göreceli olarak daha fazladır. Bu alanlarda doğal ormanların işletilmesi veya
bozuk orman alanlarının klasik metodlarla ağaçlandırılması uygun bir
yaklaşımdır. Son gruptaki alanlar (C Sınıfı) ise, ekonomik anlamda üretim
potansiyelinden yoksun alanları içermektedir. Ayrıca, içerisindeki bitki
örtüsünün, değerli populasyonların veya ekosistemin, olduğu gibi korunması
gereken alanlar ile çevresel zarar riski çok fazla olan alanlar da bu grupta yer
almaktadır. Bu alanlarda maddesel olmayan hizmetlerin ön planda tutulması
gerekmektedir. Ayrıca, doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması
kapsamında, genetik çeşitliliğin de tamamen doğal süreç içerisinde
korunması ilke edinilmelidir.
Türkiye’de belirtilen şekilde bir alansal ayırım, şüphesiz çok geniş
çerçeveli ve kapsamlı çalışmaları gerektirecektir. Ancak, yalnız genetik ıslah
çalışmaları açısından değil, tüm ormancılık yatırımlarının verimli sonuçlar
verebilmesi bakımından da, böylesi bir alansal ayırımın gerçekleştirilmesinin
zorunlu olduğunu kabul etmek gerekir. Günümüz Türkiye’sinde, belirtilen
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alan sınıflarının potansiyel miktarları konusunda, fikir verebilecek veriler
oldukça kısıtlıdır. Genel olarak, Türkiye’de toplam orman alanlarının
yaklaşık 20 milyon hektar olduğu belirtilmekte, bu alanın yaklaşık 10.5
milyon hektarının verimli, 10.2 milyon hektarının ise verimsiz orman
alanlarından oluştuğu ifade edilmektedir (ANONİM, 1997). Öte yandan 10.2
milyon hektarlık bozuk ve verimsiz orman alanlarının yaklaşık 5.3 milyon
hektarında ekonomik ağaçlandırmaların yapılabileceği, bunun da 1.7 milyon
hektarının makinalı çalışmaya uygun olduğu belirtilmektedir (ANONİM,
1990).
Ayrıca, halen ağaçlandırılmış yaklaşık 1.7 milyon hektar
düzeyindeki alanın bir bölümünün de bu miktara dahil edilmesi halinde,
Türkiye’de yukarıda belirtilen A sınıfı kapsamındaki alanların, yaklaşık 22.5 milyon hektar olduğu ifade edilebilir. Ekonomik ağaçlandırmaların
olanaklı olduğu, geriye kalan yaklaşık 4 milyon hektarlık alanda, daha
ekstansif karakterli ağaçlandırma çalışmaları yürütülebilecektir. 10.2 milyon
hektarlık bozuk orman alanının diğer bölümlerinde (yaklaşık 5 milyon
hektar) yapılacak ağaçlandırmalar, odun üretiminden çok, kollektif
hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olabilecektir.
Dolayısı ile bu gibi alanlarda, ekstrem koşullara (kuraklık, tuzluluk,
soğuk v.b.) dayanıklılık önde gelen ıslah amacı olarak ortaya çıkacaktır. Bu
koşullara dayanıklı tür ve orijinlerin seçimi ile uygun ağaçlandırma
materyalinin üretimi, ekstansif karakterli ıslah çalışmaları çerçevesinde
gerçekleştirilebilir. Bu alanlarda yapılacak ağaçlandırmalarda, daha ileri
düzeyde ve entansif bir ıslah çalışması (rezistant ıslahı), gelecekteki
ekonomik ve teknik koşullara bağlı olacaktır.
Ormancılık tiplerinin, değişik entansitelerde ıslah çalışmaları
içermesi son derece doğaldır. Genetik kazanç, üretim ormanları
kapsamındaki çalışmalar ile gerçekleştirilebilir. Gerçekleştirme süreci ise,
endüstriyel plantasyonlarda daha hızlı ve daha etkin olarak oluşturulabilir.
Buna karşılık, genetik kazancın elde edilmesi, ekstansif ıslahın konu olacağı
ağaçlandırmalarda ve doğal gençleştirme çalışmalarında daha yavaş ve daha
düşük düzeyde olabilecektir. Genetik kaynakların korunmasından elde
edilecek kazanç ise, uzun vadeli olup, genel olarak maddesel olmayan bir
nitelik taşımaktadır.
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Genetik çeşitliliğin korunması çalışmaları, gen koruma ormanları
veya koruma alanlarında tamamen doğal sürece bağlı ve oldukça statik bir
durumdayken, üretim ormanlarında dinamik bir karakter kazanmaya başlar.
Özellikle populasyonların genetik yapılarının, amaçlar doğrultusunda aktif
müdahalelerle değiştirildiği entansif ıslah çalışmalarında, dinamik karakter
en üst düzeyde belirginleşir. Bu noktada “korumacı” yaklaşım, yerini
“kullanarak koruma-geliştirme” yaklaşımına bırakmaktadır. (ERIKSSON ve
ark. 1993).
İçeriği kısaca belirtilen bu entegre sisteme uygun bir ıslah
stratejisinin de oluşturulması gerekir. Çoğul Populasyonlu Islah Sistemi
(Multiple Population Breeding System), ormancılık sistemine, her düzeyde
entegre olabilecek bir sistemdir. Bu sistem, Hiyerarşik Populasyon
Sistemi’ne göre çeşitli avantajlara sahiptir (ERIKSSON ve ark.1993). Bu
sistemde, temel ıslah populasyonu küçük populasyonlardan oluşmaktadır.
Her bir populasyon, farklı tipte karakterlerin ıslahına dönük olarak döngüsel
seleksiyona tabi tutulabilir. Bütün populasyonlar ıslahın zamansal
gelişiminde, aynı kategoride bulunurlar. Gelecekte ormanlara yönelik talep
değişiklikleri sözkonusu olduğunda, talebi en iyi şekilde karşılayabilecek
populasyon veya populasyonlar, üretime yönelik olarak değerlendirilirler.
Büyük bir populasyonun, birçok karakterin ıslahına yönelik olarak ele
alınmasında, seleksiyon etkenliği önemli ölçüde azalacağından, bu tip çoğul
populasyonlarda ayrı ayrı karakterlerin ıslahına yönelmek, daha yararlı bir
yaklaşım olacaktır (NAMKOONG, 1976).
Öte yandan sistem, gen kaynaklarının dinamik olarak korunmasını
da, tam anlamı ile gerçekleştirebilir. Çünkü farklı karakterlerin ıslahı, zaman
içerisinde, populasyonlar arasındaki eklemeli varyansı arttırabilir. Ayrıca,
populasyonlar içerisindeki genetik varyasyonlar daraldığında, populasyonlar
arasında gerçekleştirebilecek melezlemeler ile, yeni varyasyonlar
yaratılabilir (ERIKSSON ve ark. 1995; NAMKOONG ve ark. 1980). Daha
önce belirtildiği üzere, küçük populasyonların seleksiyona daha hızlı tepki
vermeleri ve türlerin genel yayılış alanları içerisindeki, düşük frekanslı lokal
genlerin örneklenmesi şansının yüksek oluşu da, sistemin diğer
avantajlarıdır.
Esasen, WILCOX (1994)’un kızılçam türünün ıslah stratejisi
kapsamında önerdiği “alt populasyonlar” (sub-lines) da, çoğul populasyonlu
ıslah sisteminin(Multiple Population Breeding System), bir şekli olarak
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kabul edilmektedir. (BARNES, 1995). “Alt populasyonlar’ı, “çoğul
populasyonlar”dan ayıran başlıca fark, bunların aynı amaç doğrultusunda
ıslaha konu edilmeleridir (BURDON / NAMKOONG, 1983). ELDRIDGE
ve Ark. (1994) ise, önemli olanın büyük bir ıslah populasyonunu, küçük
populasyonlara bölmek olduğunu belirtmektedirler.
Çoğul populasyonlar, önerilen entegre sistemde yer alan, her
düzeydeki ıslah çalışmalarında, işlev yapabilecek temel birimlerdir.
WILCOX (1994)’un, kızılçam türü için önerdiği ıslah yaklaşımında
görüleceği üzere, tohum meşcerelerinin veya tohum bahçelerinin,
gerektiğinde istenilen amaçlara yönelik çoğul populasyonlar olarak
kullanılabilmesi, idari ve ekonomik açıdan esnek bir olanak sunmaktadır. Bu
olanağın, özellikle önemli orman ağacı türlerinde, azımsanmayacak sayıda
tohum meşceresi ve tohum bahçesi kurmuş olan Türkiye ormancılığı
açısından önemi büyüktür.
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Genel olarak, çiçekler ve tohumlara “biyotik” veya “abiyotik”
etmenler zarar verebilir. Klasik bitki patolojisinde bu terimler sırasıyla
“parazitik” veya “parazitik olmayan” hastalıklar olarak tanımlanır. Çiçeklere
veya çiçeklerin kısımlarına zarar veren en önemli abiyotik faktörler arasında
havanın olağandışı durumları gelir. Özellikle geç donlar, başta ceviz,
kestane, kayın ve meşe gibi erken çiçek açan ağaçları etkiler. Bu türlerde
zarar, genellikle tohumun az olmasıyla farkedilir, fakat diğer türlerde
özellikle süs bitkilerinde ilk donlu geceden sonra birdenbire bir değişiklik
görülür. Örneğin, manolyada, beyaz petal yapraklar (taç yapraklar) hafif
kahverengi olur ve gevşekçe aşağıya doğru asılı kalır. Çiçeklere zarar
verebilen diğer hava olayları ise, dolu fırtınası ve ani kuru rüzgarlardır.
Biyotik etmenler, çiçeklere ve çiçek kısımlarına daha az göze çarpan
zararlar verirler. Bunların hemen hepsi daima konukçuya özelleşmiş , çiçek
ve çiçek kısımlarında karakteristik zararlar meydana getiren funguslardır.
En sık görülen türler şunlardır:
Taphrina amentorum (Sadeb.)
Kızılağaçta zararlıdır. Ascomycetes’lerden olan bu fungus, Alnus
incana ve diğer kızılağaç türlerinin dişi çiçek kısımlarında kırmızımsı dile
benzeyen oluşumlara neden olur (Şekil 1 c,d).
Taphrina johansenii (Sadeb.)
Populus tremula ve yakın türlerin dişi çiçeklerine zarar verir. Şişkin,
kabarcığa benzer altın sarısı renkte steril kapsüller şeklinde, tek tek
oluşumların meydana gelmesine neden olur. Askuslar 60-140 µm
uzunluğunda ve alt kısmı oldukça incedir (Şekil 1 a,b).
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Şekil 1. Çiçek ve tohumlardaki hastalıklar a) Taphrina johansenii ile
enfekteli Populus tremula, b) T. johansenii’ nin askusları c) Taphrina
amentorum ile enfekteli Alnus incana’ nın dişi çiçekleri, d) askusları
Figure 1. Damage to flowers and seeds. a) Populus tremula infected by Taphrina
johanssonii, b) asci of T.johanssonii; c) a female catkin of Alnus incana infected
by Taphrina amentorum, d) asci

Taphrina rhizophora Johansson
Yalnız Populus alba’nın dişi çiçek kısımlarında püstüller üzerinde
kabarcığa benzer, altın sarısı renkte deformasyonlara neden olur. Askusları
80-200 µm uzunluğundadır ve aşağıya doğru incelir (Mix, 1969).
Thekopsora areolata (Fr.) Magnus (Syn. Pucciniastrum areolatum (Fr.)
Otth)
Avrupa ladinlerinin (haplontik devre konukçusu) genç sürgünlerinde
ve kozalaklarında ve Prunus türlerinin (dikaryotik devre konukçusu)
yapraklarında zarar yapan heteroik pas fungusudur. Ladinde, pas fungusunun
miseli önce tüm çiçek kısımlarına penetre olur (girer). Sonra, yazın
büyümüş ve çıkık haldeki kozalak karpellerinin üst ve alt kısımlarında
esidiler meydana gelir. Bunlar siğilli, yuvarlak, çok yüzeyli 21-28 X 17-20
µm büyüklüğünde esidiosporlardır (Şekil 2 a,c). Spermagonia genellikle
yalnız hastalıklı sürgünlerde oluşur. Bu sürgünler, bir taraftaki hafif kıvrık
ve nekrotik kabuk ile farkedilir (Roll-Hansen, 1965). Meydana gelen sonraki
devre, Prunus padus ve P.serotina’ nın yapraklarının alt yüzünde yazın,
koyu kırmızı noktalar (üredospor yatakları) şeklinde ortaya çıkar. Hastalık
yalnız tohum bahçelerinde ekonomik yönden önemlidir ve tohum veriminin
düşmesine neden olabilir.
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Chrysomyxa pyrolatum (Schein) Winter
Avrupa ladinlerinin (haplontik devre konukçusu; üzerinde haploid
monokaryotik miselyum bulunan konukçu) kozalaklarında ve Pyrola
türlerinin (dikaryotik devre konukçusu; her hücrede birbiriyle ilişkili iki adet
çekirdek içeren miselyum veya spor) yapraklarında heteroik (fungusun farklı
yaşam devrelerini birbirine benzemeyen iki değişik konukçuda geçirmesi)
pas fungusudur. Sarı renkli esidileri, kozalak karpellerinin dışında onların
üzerinde kabarcık gibi şişkinlikler şeklinde oluşur. Esidiosporlar siğil gibi,
yuvarlağımsı veya eliptik ve 25-36 X 20-30 µm (Şekil 2 d,e). Hasta
kozalaklar çok az tohum verir veya hiç tohum vermez (BLUMER, 1963).

Şekil 2. Çiçek ve tohumlardaki zararlar. a-c) Thekopsora areolata: a)
enfekteli ladin kozalağı, b) üzerinde esidium bulunan kozalak karpeli,
c) esidiosporlar, Chrysomyxa pyrolatum d) üzerinde esidium (esidiospor
yatağı) bulunan kozalak karpeli e) esidiosporlar
Figure 2. Damage to flowers and seeds. a-c Thekospora areolata: a) infected
spruce cone, b) cone scale with aecidia, c) aecidiospores; d-e) Chrysomyxa
pyrolatum: d) cone scale with aecidia, e) aecidiospores.

Monilia laxa (Ehrenb.)Sacc.
Birçok süs ağacı ve çalıların çiçeklerinde yanıklığa neden olur. Bunu
tüm sürgünün ölümü takip eder. Bitkinin enfekteli kısımlarını gri renkli
fungal bir örtü kaplar ve limon şeklinde basit ya da dallanmış şekildeki
konidileri taşır. Hastalığın yayılmasını önlemek için, enfekteli bitki parçaları
derhal uzaklaştırılmalıdır.
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Botrytis cinerea Pers.
Yağmurlu havalarda birçok odunsu süs bitkisinde (Magnolia,
Syringa, Prunus’ların süs formları) solgunluğa ve çiçeklerin tamamen zarar
görmesine neden olur. Diğer taraftan, koniferlerin sürgünlerinde konukçuya
özelleşmemiş zayıf parazit şeklindedir (Şekil 3).

Şekil 3. Botrytis cinerea a) uç kısmı enfekteli Avrupa melez sürgünü, b)
üzerinde konidiofor ve sporlar bulunan ölü ibre, c) konidiofor ve
sporlar
Figure 3. Botrytis cinerea. a) infected tip of European larch shoot, b) dead
needle with conidiophores and spore heads, c) conidiophores with spores.

Tohumlar, çiçekler gibi biyotik veya abiyotik faktörler tarafından
zarar görebilir. Abiyotik zararlar, tohum işlemleri süresince yüksek sıcaklık
veya tohumun hazırlanması sırasında uygun olmayan tohum
dezenfektanlarının kullanılmasından ortaya çıkar. Diğeri ise, tohumun
yapısından gelen, optimum tohum işlemine rağmen çimlenmeyi azaltan yaş
faktörüdür. Tohumun uzun ömürlülüğü genellikle tohum türüne bağlıdır.
Birkaç haftadan (kavak, söğüt) birkaç yıla (ladin, çam, robinia) kadar
sınıflanır. Bununla beraber tohum hazırlanmasında (tohumun kurutulması)
veya depolanmasında (düşük sıcaklıkta korumak) belirli yöntemler
kullanılarak çimlenme yeteneğini sürdürmek mümkündür (Rohmeder, 1972).
Yaşından dolayı tohumun çimlenmemesi dormansi ile
karıştırılmamalıdır. Çünkü dormansi, fizyolojik nedenden olabilen ve
soğuklama ile yapay olarak ortadan kaldırılabilen bir durumdur. Tohumlarda
biyotik zararlara, daha çok iki biyolojik grupta değerlendirilebilen funguslar
neden olmaktadır. Bu gruplardan biri, spesifik olmayan “küfler”i içerir.
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Küfler, havanın nemi yüksek olduğunda tohum kabuğunun yalnız dış
kısmında zararlıdır veya tohumun iç kısmına ya da yalnız tohum kabuğunun
örneğin böcekler tarafından zarar görmesinden sonra meyvelere girebilir
(penetre olur) (MİX, 1969). En yaygın olan cinsler; Alternaria, Fusarium,
Penicillium ve Trichotecium ‘dur (Şekil 4).

Şekil 4. Tohum ve meyvelerde küf a,b) gürgen üzerinde Trichotecium
roseum, c) Alternata alternata, d) Penicillium sp., e) Aspergillus sp.
Figure 4. Moulds on seeds and fruit. a-b) Trichotecium roseum on hornbeam: c)
Alternaria alternata; d) Penicillium sp. e) Aspergillus sp.

Tohumlarda zarar yapan diğer grup funguslar ise, bozulmamış,
sağlıklı tohuma saldırır ve iç çürüklük yapar. Bu grup, hernekadar yalnız
kayın tohumları ve meşe palamutlarında ekonomik olarak önemli kayıplara
neden olsa da birçok ağaç türünün tohum ve meyvelerini hastalandırabilen
Rhizoctonia ve Ciboria cinslerinin bazı türlerini içerir.
Aşağıda en önemli iki tohum patojeni açıklanmıştır:
Rhizoctonia solani Kühn.
Basidiomycete Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk ‘un
anamorfudur. Tohumlara daha çok topraktan bulaşır. Saldırının tohumun
yüzeyinde veya kayında olduğu gibi tohum kabuğunun dışında gevşekçe
bağlanan beyaz ipliğimsi miselyumdan olduğu kabul edilir. Tohumun iç
kısmı incelendiğinde kotiledonların nişasta içeren açık kahverengi
hücrelerinde pekçok yoğun fungal hif görülür. Fungusun teşhisi, yapılan
izolasyon sonucu besin ortamındaki özellikleri incelendikten sonra tam
olarak yapılabilir. Uygun besin ortamında beyaz, zincir şeklinde
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klamidosporlu, uniform misel geliştirir. Yaşlı kültürlerde, 3-5 mm çapında,
daha çok koloninin kenarında siyah skleroti meydana gelir (Şekil 5).
Fungus, özellikle soğuk, rutubetli sonbahar ve kış aylarından sonra
epidemik formda ortaya çıkar. Ağır kayıpları önlemede, toprağın sürülmesi,
o bölgenin doğal olarak yenilenmesine yardımcı olabilir. Toplanan
tohumlardaki önemli kayıplar, tohumların erken toplanması ve kuru depo
koşullarında saklanmasıyla önlenebilir. Sonunda hernekadar tohum
kabuğunun dışına yapışan fungusun sporlarına etkili olsa da bazı fungisitler
de kullanılabilir. Sıcak uygulaması, tohumu dezenfekte etmede etkili bir
uygulamadır (36-38 C’ de ve %100 nispi nemde 24 saat ) (Perrin, 1979).

Şekil 5. Rhizoctonia solani a) sağlıklı kayın meyvesi, b) fungal
miselyumla bulaşık kayın meyvesi, c) ilk tohum yaprağı dokusundaki
hif, d) besin ortamında gelişen klamidosporlu miselyum
Figure 5. Rhizoctonia solani. A) healthy beech nut, b) infected beech nut with
fungal mycelium, c) hyphae in the seed-leaf tissue, d) mycelium with
chlamydospores, in artificial culture

Ciboria batschiana (Zaph) Buchwald (Syn. Stromatinia pseudotuberosa
(Rehm) Boud.)
Meşe ekiminde önemli kayıplara neden olan birçok sebep olmakla
beraber, meşe palamudunda siyah çürüklüğe neden olan bu fungus, en
büyük zararı oluşturur. Bu fungus en iyi nemli ve soğuk havada gelişir.
Sonbaharda dağılan askosporlar, toprak üzerindeki meşe palamutlarını
enfekte eder. Askosporlar hif meydana getirir ve palamudun uç ve son
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kısımlarından tohuma girer. İlk belirtiler tohumun dış kabuğunda siyah
noktalar halindedir. Kabuğun altında çevresinde siyah çizgi olan küçük,
portakal-sarı renkli benekler oluşur. Daha sonraki devrede, çürüme sonucu
hoş olmayan bir koku ortaya çıkar. Kotiledonlar kahverengileşir ve
gözenekli bir hal alır. Ertesi yılın sonbaharında, şişmiş, mumyalaşmış ve
tamamen siyahlaşmış palamutlardan fungusun üreme yapıları ortaya çıkar.
Bunlar apotesyumdur. Esas olarak, gruplar halinde meydana gelir, herbiri
tarçın-kahverenginde, kase veya huni şeklinde 0.5-2 mm çapında diskler
halinde ve aşağıya doğru giderek incelen siyahımsı bir sapı vardır. Bunlar,
silindirik şekildeki askuslar içinde oluşan askosporları meydana getirir.
Askospor oluşumundan önce mikrokonidi (Rhacodiella castaneae Peyr.)
gelişir. Bunlar canlı değildir ve bu nedenle hastalık yapıcı rolleri yoktur.
Bununla beraber teşhiste yararlanılır (Şekil 6).
Toprak üzerindeki önceden dökülmüş olan palamutlardan hastalık
yayıldığı için, sonbaharda mümkün olduğunca erken dönemde böyle
palamutlar toplanmalıdır. Tohumların uygun depolama koşullarında
saklanması ve fungisit uygulaması, hastalıktan korunmayı sağlayabilir.
Tohum hastalıkla bulaşık ise, 38C ‘deki suda 24 saat tutularak dezenfekte
edilmesi, etkili bir yöntemdir (DELATOUR, 1978).

Şekil 6. Ciboria botschiana a) sağlıklı meşe palamudu, b-c) enfekteli
tohumlar,d) mumyalaşmış palamut üzerinde apotesyum, e) konidiyal
devresi
Figure 6. Ciboria batschiana a) healthy acorn with seed coat, b-c) infected seeds,
d) apothecia on mummified acorn, c) conidial state
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ÖZET
Ağaç ıslahı stratejileri, bireylerin genlerin etki şekilleri ile
ıslah populasyonuna ait genetik parametrelere ihtiyaç duyar. Buna
ilaveten, ıslah çalışmalarıyla elde edilen genetik kazancın miktarı
populasyondaki bireylerin ıslah değerlerinin sağlıklı bir şekilde
tahmininine dayanır. Bu nedenle döl denemeleri, Türkiye Milli Ağaç
Islahı ve Tohum Üretimi Programı (1994-2003)’nın en önemli kısmını
oluşturmaktadır. Bu programa göre 250 ha’dan fazla döl denemesi
tesisi planlanmıştır.
Bu
çalışmada,
Türkiye’de
orman
ağaçları
ıslahı
uygulamalarındaki önemi nedeniyle, döl denemeleri incelenmiş ve
planlanması, tesisine dair önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Döl denemeleri, eşleşme desenleri, genel birleşme
yeteneği, özel birleşme yeteneği, deneme
desenleri, plot düzenlemeleri

SUMMARY
A breeding strategy requires knowledge on mode of gene
action and genetic parameters. In addition, the amount of the genetic
gain depends on precise estimation of breeding values of individuals
in the populations. Thus, progeny tests are the main elements of the
breeding strategies to achieve breeding objectives in National Tree
Breeding and Seed Production Programme for Turkey (1994-2003).
According to the programme progeny tests of more than 250 ha has
been planned to be established.
In this paper, progeny tests were reviewed since these are the
first progeny tests for applied tree breeding in Turkey.

Key words: Progeny tests, mating designs, general combining ability,
specific combining ability, experimental design, plot
configurations
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GİRİŞ
Islah çalışmalarında ana amaç; doğadaki genetik çeşitlilikten
yararlanarak, istenilen ürünün miktarında ve kalitesinde artış sağlamaktır.
Bu amaca ulaşmak için kullanılan en yaygın ıslah metodu seleksiyondur.
Seleksiyon çalışmalarında amaç; üretim populasyonlarında arzu edilen
genlerin frekanslarının artırılmasıdır.
Eşleşmenin tamamen rastlantısal olduğu populasyonlarda doğal
seleksiyon, mutasyon, gen akışı (migration) ve genetik kayma (random
genetic drift) gibi populasyonun gen frekanslarını etkileyen evrimsel
güçlerin etkileri söz konusu olmadığında, populasyon ortalaması
generasyondan generasyona sabit kalır. Çünkü populasyon ortalaması
populasyondaki gen frekanslarının bir fonksiyonudur (FALCONER ve
MACKAY,1996). Yapılacak tek yönlü (directional) seleksiyonla
populasyondaki gen frekansları değiştirilerek gelecek generasyondaki
populasyon ortalamasının arzu edilen yönde değişmesi sağlanır (Şekil 1).
Populasyonda gen frekanslarının arzu edilen şekilde değişmesi için
uygulanacak seleksiyon şekli ıslah programlarında ifade edilir.

Şekil 1: Seleksiyon Öncesi ve Sonrası Populasyon Varyansı ve
Ortalaması
Eğer sözkonusu olan kitle seleksiyonu ise döl denemelerine gerek
duyulmaz. Fenotipik özellikleri bakımından arzu edilen özelliklere sahip
ağaçlardan tohum toplanır ve bir sonraki generasyon bu ağaçlardan toplanan
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tohumlarla oluşturulur. Bunu takip eden generasyonda tekrar fenotipik
seleksiyon yapılır. Ormancılıkta kitle seleksiyonu uygulamalarına, tohum
meşçerelerinde tohum ağaçlarının işaretlenmesi ve ağaçlandırma için
tohumların bu ağaçlardan toplanmasını, doğal gençleştirme çalışmalarında
bazı ağaçların tohum ağacı olarak bırakılmasını örnek gösterebiliriz. Kitle
seleksiyonunun bir başka şekli fenotipik klonal tohum bahçelerinin
kurulmasıdır. Doğal meşçerede fenotipik özelliklerine göre seçilen plus
ağaçlar, vejetatif olarak çoğaltılır ve üretilen fidanlarla, tohum üretimi için
daha uygun koşullara sahip alanlara, özel tekniklerle dağıtılarak tesis
edilirler. Tohum bahçelerinden toplanan tohumlar ağaçlandırmalarda
kullanılır. Takip eden seleksiyon yine fenotipik olarak bu ikinci
generasyonda yapılır ve ikinci generasyon tohum bahçeleri kurulur.
Kalıtsallık oranının yüksek olması halinde, kitle seleksiyonunun bu iki şekli
oldukça etkilidir, aksi halde etkilerini çok uzun generasyonlar boyunca
gösterirler (SHELBOURN, 1969). Halbuki ormancılıkta ekonomik açıdan
önemli olan boy, hacim ve odun özellikleri gibi karakterler için kalıtsallık
oranı yüksek olmayıp, ağaç türlerine göre orta veya düşük seviyededir
(ZOBEL ve TALBERT,1984). Kalıtsallık oranının düşük olması halinde
seleksiyonun etkinliğini artırmak için, eldeki materyalin çok iyi incelenmesi
ve genetik parametrelerin elde edilmesi gereklidir.
Orman ağaçları ıslahında doğal meşçerelerde plus ağaç seçimi,
entansif ıslah çalışmalarının başlangıcını teşkil eder. Seçilen plus ağaçlar
fenotipik özelliklerine bakılarak seçildiğinden, bu özelliklerin gerçekte sahip
olduğu gen kombinasyonlarından mı, yoksa çevresel koşulardan mı
kaynaklandığı bilinmemektedir. Kantitatif genetikte herhangi bir karaktere
ilişkin olarak, bir bireyin genetik değerinin ifadesinde kullanılan parametre;
onun ıslah değeridir. Islah değerinin tahmininde kullanılan en yaygın
yöntem ise, döl denemeleridir. Döl denemeleriyle denemede yer alan
ebeveyn ağaçların ıslah değerlerinin bulunmasıyla genetik bir seleksiyon
yapmak olanağı sağlanır ve bir sonraki generasyonun istenilen özellikte
bireylerden meydana gelmesi güven altına alınmış olur. Bu nedenle döl
denemeleri ağaç ıslahı çalışmalarının en kritik safhasını teşkil ederler
(LAMBETH ve ark. 1983, MIKOLA, 1993) ve ıslah programlarının
ayrılmaz bir parçasıdırlar (NAMKOONG ve ark., 1988).
Türkiye’de de ağaç ıslahı çalışmaları benzer şekilde tohum
meşçerelerinin seçimi ile başlamış ve bunu plus ağaçların seçimi ile klonal
tohum bahçelerinin kuruluşu izlemiştir. Ancak yakın zamana kadar döl
denemeleri tesis edilememiştir. Bu nedenle ıslah çalışmaları kitle
seleksiyonu seviyesinden öte geçememiştir. Bunun en önemli nedeni ıslaha
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konu türler için bir ağaç ıslah programının hazırlanamamış olmasıdır. Bu
eksiklikten hareketle, 1994 yılında Türkiye Milli Ağaç Islahı ve Tohum
Üretimi Programı (1994-2003) hazırlanmış ve döl denemeleri
bu
programda belirlenen stratejinin en önemli öğesi olmuştur. Bu nedenle döl
denemeleri tipleri ve buna bağlı olarak eşleşme desenleri, döl denemelerinin
planlanması ve kuruluş esasları bu çalışmada gözden geçirilmiştir.
DÖL DENEMELERİNİN AMAÇLARI
Orman ağaçları ıslahında döl denemeleri genel olarak dört farklı
amaca yönelik olarak tesis edilirler. Bunlar ;
1- Plus ağaçların ıslah değerlerini tahmin etmek ve
buna
dayanarak mevcut tohum bahçelerinde genetik ayıklama yapmak
ve genotipik tohum bahçeleri tesis etmek,
2- Genetik parametreleri tahmin etmek,
3- Islah çalışmalarında kullanılacak temel populasyonu oluşturmak
ve gelecek generasyonları oluşturacak ebeveyn ağaçları
belirlemek,
4- Islah çalışmaları ile elde edilecek genetik kazancı tahmin etmek
ve bunu uygulayıcılara göstermektir.
Bu amaçların hepsinin tek bir döl denemesinden elde edilmesi
imkansızdır. Bu nedenle döl denemesini planlarken, amacın ne olduğu ıslah
programlarında açık olarak belirtilmelidir (ZOBEL ve TALBERT, 1984).
DÖL DENEMELERİ VE EŞLEŞME DESENLERİ
Döl denemeleri, açık tozlaşma ürünü tohumlarla (wind pollinated
seeds) veya kontrollu çaprazlamalardan elde edilen tohumlarla (control
pollinated seeds) kurulurlar. Buna göre döl denemeleri açık tozlaşma döl
denemeleri ve kontrollu çaprazlama döl denemeleri olarak tanımlanırlar
(ÜRGENÇ, 1982). Esasen bu ayrım ıslah programlarında belli bir amaçla
kararlaştırılmış eşleşme desenlerinin (mating design) sonucudur. Eşleşme
desenleri ile döl denemeleri biri diğerine bağlı iki temel unsurdur. Döl
denemeleriyle genetik parametrelerin tahmininde kullanılan materyal, ıslah
programlarında tanımlanan eşleşme desenlerinin bir ürünüdür. Bu nedenle
döl denemeleri incelenirken ağaç ıslahı stratejisi içinde döl denemelerinin
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yerinin daha iyi anlaşılabilmesi için eşleşme desenlerinin incelenmesi
faydalı olacaktır.
Bu bölümde eşleşme desenleri dört temel unsur etrafında
incelenecektir. Bunlar;
1- Ebeveyn ağaçların
yeterliliği,

ıslah

değerlerini

belirlenmesindeki

2- Genetik parametrelerin ve genetik kazancın tahminindeki
yeterliliği,
3- Islah çalışmalarının sürekliliğini temin etmek için temel
populasyon oluşturmadaki etkinliği,
4- İşgücü gereksinimi ve maliyetidir.
EŞLEŞME DESENLERİ
Ormancılıkta baba olarak kullanılan ağaçlardan ziyade, ana olarak
kullanılan ağaçlar hakkında bilgi sağlanılan ve ana ağaçlar için ebeveyn
kontrolunun sağlandığı iki eşleşme deseni vardır. Bunlar açık tozlaşma
eşleşme deseni ile polycross eşleşme desenleridir. Bu eşleşme desenleri
eksik soy kontrollu eşleşme desenleri (incomplete pedigree designs) olarak
isimlendirilirler. Hem ana hem de baba olarak kullanılacak bireylerin
kontrolünü sağlayan desenler ise tam soy kontrollu eşleşme desenleri
(complete pedigree design) olarak ifade edilmektedirler ( ZOBEL ve
TALBERT, 1984). Bu iki grup içinde yer alan eşleşme desenlerinin olumsuz
yönlerini gidermek üzere bazılarının kombine edilmesiyle oluşturulan çeşitli
eşleşme desenleri de vardır ve bunlar modifiye edilmiş eşleşme desenleri
olarak sınıflandırılabilir.
EKSİK SOY KONTROLLU EŞLEŞME DESENLERİ
1.Açık Tozlaşma Eşleşme Deseni
Doğal meşçerelerden seçilen plus ağaçlardan veya bunlardan
vejetatif olarak üretilen fidanlarla tesis edilen klonal tohum bahçelerinden
toplanan tohumların döl denemelerinde kullanılması olarak tanımlanabilir.
Açık tozlaşma döl denemeleri ebeveyn ağacın genel kombinasyon yeteneği
(general combining ability=GCA) tahmini için çok elverişlidir. Buna
karşılık özel kombinasyon yeteneğini tahmin etmek (specific combining
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ability=SCA) erkek ebeveynler bilinmediğinden mümkün değildir. Açık
tozlaşma döl denemeleriyle gerçekleşecek genetik kazancın ve eklemeli
genetik varyansın (additive genetic variance) tahmini iyi bir şekilde sağlanır
(BRIDGWATER,1992). Tahmin edilen eklemeli genetik varyansın katsayısı
¼’ tür. Çünkü sadece ana ağaca ait bilgi vardır ve genlerin ½’si bilinmeyen
polen ebeveynlerine aittir. Ancak ¼ katsayısı kullanılırken, eşleşmenin
tamamen rastlantısal olduğu ve her bir tohumda babaların farklı olduğu
önkabülü yapılmaktadır. Oysa gerçekte bu önkabül doğru olmayabilir.
Örneğin; NAMKOONG (1966) güney çamlarında 100 aile için 0.09
oranında tam-kardeş bulunduğunu ve bu oranda eklemeli varyansın
katsayısının 0.39-0.27 arasında değiştiğini hesaplamıştır. Doğal
meşçerelerde yanyana bulunan ağaçların akraba olma olasılıkları oldukça
yüksektir ve efektif polen hareketi bazen oldukça kısa mesafelerde
gerçekleşmektedir. O halde bir ağaçtan elde edilen tohumların yakın
akrabalar arasındaki eşleşmeden oluşmuş tohum (inbred seed) olma
olasılıkları mevcuttur. Böyle bir durumda döl-ebeveyn arasındaki genetik
kovaryans daha yüksek olacağından, eklemeli genetik varyansın ¼ katsayısı
kullanılarak bulunması, gerçekte olduğundan daha düşük değer elde
edilmesi sonucunu doğuracaktır. Bu nedenle açık tozlaşma döl
denemelerinde, eklemeli genetik varyansın tahmininde 1/3 katsayısının
kullanılmasının
daha
güvenilir
olduğu
bildirilmektedir
(SQUILLANCE,1974; IŞIK, 1998). Yada açık tozlaşma döl denemelerinde
¼ katsayısı kullanılarak eklemeli genetik varyansın tahmin edilmesi halinde,
daha güvenilir bir tahmin için, her aileden, belli oranda en düşük değere
sahip bireylerin değerlendirme dışı tutulması önerilmektedir (SORENSON
ve WHITE, 1988).
Açık tozlaşma döl denemeleri GCA’nin çok iyi bir şekilde tahminini
sağladığından, buna dayanılarak yapılan seleksiyondan elde edilecek genetik
kazancın tahmininde de oldukça efektiftir. Kontrollu çaprazlama için gerekli
süre ortadan kalktığı için deneme sonuçları daha erken bir sürede elde edilir.
Dolayısıyla ıslah döngüsü için gerekli süre daha da kısa olacağından, birim
sürede elde edilecek genetik kazanç daha yüksek olabilmektedir. Bu özelliği
nedeniyle ağaç ıslahı stratejilerinde, başlangıçta açık tozlaşma döl
denemeleri kurulması oldukça sık rastlanan bir durumdur.
Açık tozlaşma eşleşme deseni erkek ebeveynler üzerinde kontrol
sağlamadığından yapılacak aile içi seleksiyonlarla (forward selection)
oluşturulacak temel populasyonda soy-içi çöküş etkisiyle genetik kazançta
düşme olabilir (BRIDGWATER, 1992; ZOBEL ve TALBERT,1984). Eğer
deneme için tohum bahçelerinde yer alan klonlardan tohum toplanmışsa,
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durum daha da ciddi bir problem olarak ortaya çıkar. Çünkü efektif polen
ebeveynlerinin sayısı tohum bahçelerinde daha düşük olabilmektedir
(KESKİN, 1999). Bu durumda, akrabalık olasılığı daha yüksek olacağından,
tohum bahçelerindeki klonlardan toplanan tohumlarla tesis edilen döl
denemelerinde ileri generasyon ıslah populasyonu oluşturmaya yönelik
seleksiyon
yapılması
uygun
olmayacaktır
(BURDON
ve
SHELBOURN,1971). Buna karşılık, eğer açık tozlaşma ürünü tohumlarla
tesis edilen döl denemelerinde tohumlar doğal meşçerelerde veya
plantasyonlarda birbirinden çok uzak aralıklarla bulunan plus ağaçlardan
toplanmışlarsa, soy-içi çöküş etkisinden korkmadan ileri generasyon için
seleksiyon yapmak mümkündür (ZOBEL ve TALBERT,1984). Yine de her
durumda yarım kardeş (half-sib) akrabalıklar, ileri generasyon ıslah
populasyonları oluşturmak için daha ileri akrabalıklar kadar, örneğin; tam
kardeş (full-sib) efektif değildir.
Ekonomik açıdan incelendiğinde, açık tozlaşma döl denemeleri
diğer tüm eşleşme desenlerine göre en düşük maliyetli ve en az işgücü
gereksinimi olanıdır. Çünkü sadece ebeveyn ağaçlardan tohum toplanmasına
ihtiyaç bulunmaktadır.
2. Polycross Eşleşme Deseni
Birbirleriyle akraba olmayan ebeveynlerden toplanan polenlerin
eşit miktarlarda karıştırılarak, ebeveyn ağaçlar üzerindeki dişi çiçekleri
döllemesini sağlamak üzere yapılan kontrollu çaprazlama şeklidir. Açık
tozlaşma eşleşme deseninde olduğu gibi, dişi olarak kullanılan ağacın
GCA’ni belirlemek için uygundur. Ayrıca eklemeli genetik varyanstan ileri
gelen genetik kazancı da tahmin etmek için elverişli bir yöntemdir. Ancak
bunun için polen karışımında belli bir miktarda ebeveynin yer alması
zorunludur. Örnegin; Pinus taeda için dokuz ebeveynden daha düşük
ebeveyn sayısının kullanılmaması önerilmektedir (WISELOGEL ve VAN
BUIJTENEN, 1988).
Polycross eşleşme deseni sınırlı sayıda polen ebeveynlerinin
kullanılması nedeniyle
ileri generasyon ıslah populasyonlarının
oluşturulması için uygun değildir. Çünkü seçilen bireylerin aynı
ebevynlerden gelme olasılığı vardır. Bu durum efektif populasyon
büyüklüğünü olumsuz şekilde etkilemekte, yani küçültmekte, soy-içi çöküş
katsayısının büyümesine neden olabilmektedir. Bununla beraber, polycross
eşleşme deseninde yuvalanmış (nested) polycross çaprazlama yapılarak,
erkek ebeveyn kontrolu sağlanabileceği ve sözü edilen sakıncanın
azaltılabileceği ifade edilmektedir (BRIDGWATER,1992). BURDON ve
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SHELBOURN (1971) eksiksiz yuvalanmış polycross eşleşme deseni
(complete nested polycross mating design), eksik yuvalanmış polycross
eşleşme deseni (incomplete nested polycross mating design) ve çakışan
yuvalanmış polycross eşleşme deseni (overlapping nested polycross mating
design) olmak üzere üç farklı polycross eşleşme deseni tanımlamaktadırlar.
Her üç tip eşleşme deseninde de ıslah populasyonu örneğin; 20-30 aileden
oluşan alt populasyonlara bölünmekte ve sözü edilen eşleşmeler bu alt
populasyonlarda yapılmaktadır.
Eksiksiz yuvalanmış polycross desende tüm ebeveynler hem ana
hem de baba olarak kullanılmaktadır. Eksik yuvalanmış polycross desende,
bir grup ebeveyn örneğin; her bir alt populasyondaki ebeveynlerin yarısı ana
olarak kullanılırken, kalanlarından toplanan polenlerden bir karışım
yapılmaktadır. Çakışan yuvalanmış polycross desende birinci alt
populasyondaki ebeveynler ana olarak kullanılırken, polen karışımı ikinci alt
populasyondaki ebeveynlerden sağlanan polenlerle yapılmaktadır. İkinci alt
populasyonda bulunan ebeveynler, üçüncü alt populasyondan sağlanan
polen karışımı ve nihayette en son alt populasyondaki ebeveynler de birinci
alt populasyondaki ebeveynlerin polen karışımları ile hiyerarşik olarak
çaprazlanmaktadır. Bu üç tip yuvalanmış polycross çaprazlamada amaç;
oluşturulan alt gruplarla efektif populasyon büyüklüğünün sürekliliğini
sağlamaktır. Teorik olarak eksiksiz yuvalanmış polycross eşleşme deseninde
soy-içi çöküş olasılığı sözkonusudur. Ancak uygulamada bu ihmal edilebilir
ve efektif populasyon büyüklüğü, çok sayıda generasyonlar süresince çok
ciddi küçülme olmadan devam ettirilebilir (BURDON ve SHELBOURN,
1971). Eksik yuvalanmış polycross eşleşme deseninin en önemli eksikliği;
polen karışımına katılan ebeveynlerin ıslah değerlerinin tahmin
edilememesidir. Çakışan yuvalanmış polycross eşleşme deseninde ise soy-içi
çöküş etkisi tamamen önlenmiş görünmesine rağmen daha ileri
generasyonlarda bu tehlike ortadan kaldırılamamaktadır.
Polycross eşleşme deseninde dişi çiçekleri rüzgarla gelen
polenlerden izole etmek zorunlu olduğundan maliyeti yüksektir. Ancak
gerekli olan çaprazlama miktarı diğer kontrollu çaprazlamalardan kat kat
küçüktür.
TAM SOY KONTROLLU EŞLEŞME DESENLERİ
1. Tek Eşli Eşleşme Deseni (Single Pair Mating Design)
Bu eşleşme deseninde ıslah populasyonundaki ebeveynlerin yarısı
ana, diğer yarısı baba olarak kullanılmakta ve her bir ana ağaç tek bir
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ebeveynden toplanan polenlerle çaprazlanmaktadır (Şekil: 2). Tek eşli
eşleşme deseninin en olumlu yanı ıslah populasyonunda efektif populasyon
büyüklüğünü maksimum seviyede sürdürmeye olanak sağlamasıdır. Bu tip
çaprazlamayla tam kardeş ailenin performansını ve buna göre yapılacak
seleksiyondan elde edilecek genetik kazancı güvenilir olarak tahmin etmek
mümkünken, ebeveyn ağaçların GCA’ı ve SCA’ı tahmin edilememektedir.
Çünkü her bir birey yalnızca tek bir eşle eşleşmektedir.
Tek eşli eşleşeme deseninde eğer ebeveynlerin ıslah değerleri
bilinmiyorsa ortalama yada çok düşük değerdeki ebeveynlerin çaprazlanma
olasılığı yüksektir. Bu nedenle ileri generasyon ıslah populasyonu
oluşturulurken, yüksek ıslah değerine sahip bireylerin eşleştirilmelerinden
elde edilecek döllerin seçilmesi mümkün olmayabilir. Bunun pratikteki
anlamı; bu kombinasyonların eksikliği nedeniyle, bu kombinasyonlardan
yapılacak seçimle elde edilebilecek ilave genetik kazancın kaybolmasıdır.
Çaprazlama yapılmadan önce, açık tozlaşma döl denemeleri ile ebeveynlerin
ıslah değerlerini tahmin etmek ve yüksek değerdeki bireyler arasında
çaprazlama yapmakla bu sakınca ortadan kaldırılabilir. Ağaç ıslahı stratejisi
açısından bu eşleşme deseni oldukça efektif olabilmektedir. Örneğin; indeks
seleksiyonu (index selection) ile kombine edilmiş tek eşli eşleşme deseni,
indeks seleksiyonu metodu ile kombine edilmiş yarım diallel eşleşme
desenine göre birim sürede daha fazla genetik kazanç sağlamaktadır
(COTTERILL, 1986).

1
N/2+1
N/2+2
N/2+3
N/2+4

2

3

4

5

….

….

n/2

X
X
X
X

….

….

N-1

….

N

X

104

Şekil 2: Tek Eşli Eşleşme Deseni
Genetik parametrelerden eklemeli varyans ve kovaryansın yarısı
genetik varyans ve kovaryansın tahmini için kullanılabilir. Ancak bu
tahminin gerçek değere yakınlığı eklemeli olmayan genetik varyansın ihmal
edilebilir derecede küçük olmasına bağlıdır.
Tek eşli eşleşme deseni, diğer tüm eksiksiz ebeveyn kontrolü sağlayan
eşleşme desenlerine göre en az kontrollu çaprazlamaya gereksinim
duyduğundan, en kolay, pratik ve ekonomik olanıdır.
2. Tam Diallel Eşleşme Deseni (Full Diallel Mating Design)
Tam diallel eşleşme deseni her bir ebeveynin kendisi dahil diğer
tüm ebeveynlerle hem dişi hem de erkek ebeveyn olarak çaprazlanması ile
yapılmaktadır (Şekil 3). GCA ve SCA nin en iyi şekilde tahminini sağlar.
Kendileme de yapıldığından soy-içi çöküş etkisi de ortaya konabilir. Hem
eklemeli hem de eklemeli olmayan genetik varyanstan elde edilecek genetik
kazancın tahmininde en etkin çaprazlama şeklidir. Elde edilen yarım-kardeş
döllerden eklemeli genetik varyans ve kovaryansın ¼’nü, epistatik etkinin
olmadığı varsayımıyla tam-kardeş döllerden de dominant varyansın ¼’ü elde
edilir. Bu çaprazlamada olası tüm kombinasyonlar denendiğden, ileri
generasyon seleksiyon için maksimum bilgi temin edilir. Ayrıca akraba
olmayan çok sayıda kombinasyon seleksiyona elverişli bir ortam yaratır.
Tüm bunlara karşılık olumsuz yanı ise; ıslah populasyonunun büyük olması
halinde, hemen hemen gerçekleştirilmesi olanaksız miktarda kontrollu
çaprazlamaya ihtiyaç bulunmasıdır . Örneğin; populasyon büyüklüğünün
100 olması halinde gerekli çaprazlama miktarı 10.000 (N2 =10.000) adettir.
Bu nedenle de diğer tüm eşleşme desenleri içinde en pahalı ve en fazla
işgücü gerektiren eşleşme desenidir.
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Şekil 3: Tam Diallel Eşleşme Deseni

3. Yarım Diallel Eşleşme Deseni (Half Diallel Mating Design)
Bu eşleşme deseni tam diallel eşleşme desenine benzemektedir. Tek
farklılık ebeveynlerin ya ana yada baba olarak kullanılmasıdır (Şekil 4).
Kendileme yapılmaz. GCA, SCA tahminleri ile genetik kazancın tahmininde
tam diallel eşleşme deseni kadar etkilidir. Genetik varyans ve kovaryansın
tahmini aynen tam diallel eşleşme deseninde olduğu gibi yapılır. Gerekli
çaprazlama miktarı N(N-1)/2 kadardır. Populasyon büyüklüğünün 100
olması halinde gerekli çaprazlama miktarı 100(100-1)/2= 4450 adettir. Her
ne kadar tam diallelin gerekli çaprazlama miktarına ilişkin olumsuzluğu
gidermek için geliştirilmiş bir yöntem olmasına rağmen, gerekli çaprazlama
miktarı yine gerçekleştirmesi olanaksız büyüklüktedir.
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Şekil 4: Yarım Diallel Eşleşme Deseni
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4. Kısmi Diallel Eşleşme Deseni (Partial Diallel Mating Design)
Hem tam diallel eşleşme deseni, hem de yarım diallel eşleşme
deseninin uygulanamaz boyutta işgücünü gerektirmesi ve maliyetlerinin çok
yüksek olması nedeniyle bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak üzere
önerilmiş eşleşme desenidir. Bu eşleşme deseninde setler oluşturulmakta ve
çaprazlamalar bu setlerde yapılmaktadır. Bu nedenle çok sayıda
modifikasyonu sözkonusudur. Buna ait bir örnek Şekil 5’te gösterilmiştir.
Eğer her bir ebeveyn için yeterli miktarda çaprazlama yapılırsa GCA, SCA
ve genetik kazanç tahmininde etkili sonuç verir. Elde edilen yarım-kardeş
döllerden eklemeli genetik varyans ve kovaryansın ¼’nü, epistatik etkinin
olmadığı varsayımıyla tam-kardeş döllerden de dominans varyansın ¼’ ü
elde edilir.
İleri generasyon ıslah populasyonu oluşturmak için tam ebeveyn
kontrolü sağlaması açısından elverişlidir. Eğer her bir ebeveyn yeterli sayıda
diğer ebeveynlerden örneklenen setlerle çaprazlanmaz ise, tek eşli eşleşme
deseninde olduğu gibi iyi kombinasyon yeteneğindeki ebeveynlerin düşük
ıslah değerine sahip bireylerle eşleşme olasılığı sözkonusu olur. Bu ise ileri
generasyon seleksiyon için bir dezavantaj teşkil eder. Bu eşleşme deseninde
maliyet her bir ebeveyn için yapılacak çaprazlama adedine bağlıdır.
5. Yuvalanmış veya Hiyerarşik Eşleşme Deseni (Nested or hierarchical
Mating Design)
Bu eşleşme deseninde de çaprazlama üniteleri olarak, kısmi diallel
eşleşme deseninde olduğu gibi setler oluşturulur. Her bir sette bulunan
ebeveynler diğer bir setten yada setlerden seçilen ebeveynler ile çaprazlanır.
Ancak her bir sette farklı ebeveynler kullanılır (Şekil 6). Bir sette erkek
olarak kullanılacak ebeveynler örneğin; erken çiçeklenmeleri veyadaha önce
döl denemelerinden ıslah değerleri biliniyorsa yüksek ıslah değerlerine sahip
olmaları gibi herhangi bir sebeble seçilebilirler. Bunun tam tersi de olabilir.
Yani bir dişi birden fazla erkekle eşleştirilebilir. Bu eşleşme deseni North
Caroline Design I olarak da bilinmektedir .
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Şekil 5: Kısmi Diallel Eşleşme Deseni
Yuvalanmış eşleşme deseni, özellikle populasyona ilişkin
parametrelerin elde edilmesi için kullanılır (BRIDGWATER, 1992). Eğer
setlerde ortak ebeveynler olarak seçilen bireyler (Şekil 5’deki erkek
bireyler) yeterince dişi birey ile çaprazlanırsa, bu bireyler için eklemeli
genetik varyanstan elde edilecek genetik kazancın tahmininde iyi bir sonuç
alınır. Ancak diğer ebeveynler (Şekil 5’de dişi olarak kullanılan bireyler) tek
eşli eşleşme deseninde olduğu gibi tek bir çaprazlamada yer aldığından,
bunların GCA ve SCA’larının tahmininde yetersizdir. Bu nedenle GCA ‘ya
göre yapılacak bir seleksiyonla elde edilecek genetik kazanç yanıltıcı
olacakır. SCA’dan elde edilecek genetik kazanç ise ancak eklemeli olmayan
genetik etkinin ihmal edilebilir olması yönünde bir kanıt varsa geçerli
olabilir (BRIDGWATER, 1992).
Genetik parametrelerin tahmininde birkaç bireyle çaprazlanan eşeyler (Şekil
6’daki erkek bireyler) arasında varyans bileşeni eklemeli varyansın ¼ ‘ ünü verir.
Epistatik etkinin olmadığı varsayılırsa, diğer eşeyler arasındaki varyans bileşeninin
additif genetik varyansın ¼ ‘ ünü, dominans varyansın da ¼ ‘ ünü verir.
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Şekil 6: Yuvalanmış veya hiyerarşik eşleşme deseni
İleri generasyon ıslah populasyonu oluşturmadaki etkinliğine
gelince; her bir ebeveynin kiminle çaprazlandığı bilindiginden, ileri
generasyonlarda soy-içi çöküşün kontrol altına alınmasına olanak verir.
Yalnızca bir çaprazlama yapılan cinslerin düşük performanslı bireyle
eşleşme olasılığı nedeniyle, yapılacak aile içi seleksiyondan elde edilecek
genetik kazanç düşebilir. Öte yandan eğer seleksiyon çok sayıda çaprazlama
yapılan bireylerin ıslah değerlerine göre yapılacaksa, seleksiyon
diferansiyelinin yeterince büyük olması için bu bireylerden çok sayıda grup
oluşturmak gereklidir. Sonuç olarak bu eşleşme deseni ileri generasyon ıslah
populasyonu oluşturmak için yapılacak seleksiyon için elverişli bir desen
değildir.Maliyet ve işgücü açısından diğer bir ebeveynin çok sayıda
çaprazlamasının yapıldığı eşleşme desenlerine göre daha az işgücü gerektirir
ve daha ucuzdur.6. Denekçi Eşleşme Deseni (Tester design)
Tam diallel eşleşme deseni belirtildiği üzere, üretilen bilgiler
açısından en efektif eşleşme deseni olmasına rağmen uygulaması olanaksız
bir işyükü gerektirmektedir ve en yüksek maliyetli olanıdır. Denekçi eşleşme
deseni bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak üzere önerilmiş tam diallel
eşleşme deseninin modifiye edilmiş bir şeklidir. Bu desende; belirli sayıda
birey seçilmekte (tester ebeveynler) ve bunlar populasyondaki diğer
bireylerle çaprazlanmaktadır (Şekil 7). Tester ebeveynlerin seçiminde, eğer
biliniyorsa ıslah değerleri kriter olabilecegi gibi, en erken çiçeklenen
bireyler olması gibi pratik bir neden de kriter olabilir.
GCA ve SCA’nin sağlıklı olarak bulunması için tester ebeveynlerin
sayısının yeterli miktarda olması gereklidir. ZOBEL ve TALBERT (1984)
Pinus taeda
için 4-6 adet tester ebeveynin yeterli olacağını
bildirmektedirler. Denekçi eşleşme deseni, eklemeli genetik varyans ile
eklemeli olmayan genetik varyanstan elde edilecek genetik kazancın
tahmininde de çok etkilidir. Tester ebeveynler populasyondaki diğer tüm
bireylerle çaprazlandığından, bunların tahmin edilen GCA ve SCA değerleri
daha sağlıklıdır. Genetik varyans ve kovaryansın tahmininde erkek ve dişiler
arasındaki varyans bileşeni, eklemeli varyansın ve kovaryansın ¼’ ünü dişi
ve erkekler arasındaki etkileşim varyansı da epistatik varyansın olmaması
yada ihmal edilebilir olması halinde dominans varyansın ¼’ ünü verir.
Doğal olarak tester ebeveynler diğerlerinden çok daha fazla
bireyleçaprazlandığından bunlar arasındaki varyans ve kovaryanslar gerçek
değere daha yakındır.
109

Tüm çaprazlama kayıtlarını tutarak gelecek generasyonlarda soy-içi
çöküş etkisi önlenebilir. Aile içi seleksiyonda denekçi ebeveynler için
seleksiyon diferansiyeli çok sayıda çaprazlama nedeniyle daha geniş iken,
denekçi olmayan ebeveynler için sınırlıdır. Bu nedenle ileri generasyon ıslah
populasyonu oluştururken; ya denekçi olmayan ebeveynler için bu düşük
seleksiyon entansitesini kabul etmek yada bunu artırmak için denekçi
sayısını artırma yolunu seçmek gereklidir.
Bu eşleşme deseninde gerekli çaprazlama miktarı t(N-t) formülü ile
bulunur. Formülde t: denekçi ebeveynlerin sayısı, N ise populasyondaki
ebeveyn sayısıdır. Örneğin 6 denekçi ebeveyn ve populasyonda toplam 100
ebeveyn için gerekli çaprazlama miktarı 6(100-6)= 564 tür.
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Şekil 7: Denekçi Eşleşme Deseni
MODİFİYE EDİLMİŞ EŞLEŞME DESENLERİ
1. Bağlantısız Eşleşme Deseni (Disconnected Mating Design)
Şimdiye kadar ifade edilen tam
herhangi birisinin modifiye edilerek
dönüştürmek mümkünse de, bağlantısız
desenlerinin bu şekle dönüştürüldügü
(BRIDGWATER,1992).
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ebeveyn kontrollu desenlerden
bağlantısız eşleşme desenine
tam diallel ve yarim diallel
uygulamalar daha yaygındır

Bağlantısız eşleşme deseninde birbiriyle hiç bir çaprazlamanın
yapılmadığı alt setler oluşturulur. Bu şekilde althat (subline)
oluşturulmasına da imkan sağlanmış olur. Denekçi eşleşme deseni ile tam
diallel eşleşme deseninin kombine edildiği 3 bağlantısız 5 x 5 faktöriyel bir
örnek Şekil 8’de gösterilmiştir. Bu eşleşme deseninde gerek GCA ve
gerekse SCA tahminleri oldukça iyi bir şekilde yapılabilmektedir.
Ancak bunun için yeterli sayıda ebeveynin her bir sette yer alması
gereklidir. Genelde uygulamaları 4X4, 5X5 veya 6X6 dir. Her bir set içinde
erkek ve dişi bireyler arasındaki varyans komponenti eklemeli varyansın
¼’ünü erkek dişi etkileşimi varyans komponenti de epistatik etkinin
olmadığı varsayımıyla dominans varyansın ¼’ünü vermektedir. Bu anlamda
hem GCA hem de SCA tahminlerine dayalı genetik kazancın tahmininde
etkindir.
Islah populasyonu oluşturmada tam ebeveyn kontrolü
sağladığından soy-içi çöküş etkisi kontrol altına alınabilir . Seleksiyon
diferansiyeli bu tür çaprazlamada tüm setler için eşittir. İleri generasyon
temel ıslah populasyonu oluşturmak ve genetik parametreleri tahmin etmek
için oldukça uygun bir eşleşme desenidir.
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Şekil 8: 3 bağlantısız 5X5 faktöriyel eşleşme deseni
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Uygulamada rastlanılan bir başka şekli ise, bağlantısız yarım diallel
eşleşme desenidir. Buna ait 3 bağlantısız 6 ebeveynli eşleşme deseni
Şekil 9’da gösterilmiştir.

1
2
3
4
5
6
7
8

2

3

4

5

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

8

9

10

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

13

14

15

16

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9
10

X

11
12
13
14
15

X

Şekil 9: 3 bağlantısız 6 ebeveynli half diallel eşleşme deseni
2. Pozitif selektif eşleşme deseni (Positive assortative mating design)
Bu eşleşme deseninde ana amaç ıslah değerleri üstün bireyler
arasında yoğun çaprazlamalar yaparak, ıslah çalışmalarını bu bireyler
üzerine yoğunlaştırmak, mümkün olduğu taktirde vejetatif üretim tekniğini
kullanarak yüksek bir genetik kazanç sağlamaktır. Çıkış kaynağı
COTTERILL (1984)’de ifade edilen çekirdek ıslah populasyonu (nucleus
breeding population)’dur. Buna göre ağaçlar ıslah değerlerine göre
sıralanırlar ve belirli sayıda bireyden, temel ıslah populasyonu içinde
çekirdek bir populasyon oluşturulur. Çaprazlamalar gerek bu populasyonda
gerek çekirdek populasyonun dışındaki bireyler arasında yapılır. Örneğin; en
yüksek ıslah değerine sahip ağaç, bunu takibeden 2. ağaçla, 3. ağaçla, 4.
ağaçla çaprazlanarak, en düşük ıslah değerine sahip bireylerin
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çaprazlanmasına kadar devam eder. Bu eşleşme deseni herhangi bir eşleşme
deseni ile kombine edilebilir. Bu eşleşme deseni ile elde edilen eklemeli
varyans eşleşmenin tesadüfi olduğu eşleşme desenlerine göre daha büyüktür
(FALCONER ve MACKAY, 1996). Bu nedenle de kalıtsallık oranında bir
artma sağlanır. Kalıtsallığın artması elde edilecek genetik kazancın
artmasını sağlar. Ancak kalıtsallık oranının 0.3 veyadaha düşük olması
halinde ekstrem genotipler arasındaki fark azaldığından bu eşleşme
deseninden elde edilecek ek kazanç çok küçük olmaktadır (MAHALOVICH
ve BRIDGWATER, 1978).
TEKNİK DÖL DENEMELERİ TİPLERİ
Uygulamada ıslah edilecek karaktere bağlı olarak deneme süresi,
denemenin tesis edildiği alan ve uygulanılan bakım tedbirleri bakımından
farklı uygulamalar bulunmaktadır. Farklı uygulamalar, esasen ıslaha konu
objenin uzun ömürlü ve geniş hacimde olması, orman alanlarının çok fazla
varyasyona sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Orman ağaçlarının idare
süresinin uzun olması ağaç ıslahçılarının en önemli problemlerinden bir
tanesidir. Çünkü denemelerden elde edilecek bilgiler, final üretimin
yapıldığı yaşta elde edilecek ürün miktarına yönelik olmaktadır. Kavak gibi
hızlı gelişen türler de bile, ürünün hasada olgun hale geldiği süre (idare
süresi) 10 yıldan daha uzundur. Diğer türlerde ise ortalama 40 yıldan daha
fazladır. Bu durum denemelerin güvenilir olması için çok uzun süreler
geçmesine neden olmaktadır. Çünkü, çoğu zaman kısa sürede elde edilen
parametreler ile idare süresindeki parametreler arasındaki korelasyon çok
düşük olmaktadır. Deneme süresinin uzunluğu ıslah döngüsü süresi
dolayısıyla selektif ıslah çalışmaları sonucunda elde edilecek genetik kazanç
üzerinde etkili olmaktadır. Bunun için kullanılan ölçü ortalama genetik
kazançtır. Ortalama genetik kazanç birim sürede elde edilen genetik kazanç
olarak ifade edilmekte ve genellikle yıllık veya 10 yıllık olarak
hesaplanmaktadır. Deneme süresi ve buna bağlı olarak ıslah döngüsü süresi
uzadıkça, ortalama genetik kazanç azalmaktadır. Bu nedenle deneme
süresinin güvenilir ölçülerde kısaltılması; ağaç türünün çiçeklenme ve üreme
fizyolojisi de imkan veriyorsa, bir generasyonda yapılacak ıslah
çalışmalarının daha da ekonomik olmasını sağlamaktadır. Bunun yanında
orman ağaçlarının hacimli olmaları, denemelerin çok geniş alanlarda yer
almasını gerektirmektedir. Tarla bitkilerinde deneme için gerekli tüm alan
ormancılıkta tek bir ağaç için gerekli alana denk düşebilmektedir. Bu durum
deneme alanında daha geniş bir varyasyon bulunmasına neden olmakta ve
dolayısıyla genetik testler için bir handikap oluşturmaktadır.
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Uygulamada deneme süresinin kısaltılabilmesi ve deneme alanının
homojen olmasından kaynaklanan proplemleri ortadan kaldırcak çözüm
yollarının bulunması zorlamıştır. Bu durum farklı tekniklerin ortaya
çıkmasını sağlamıştır. Bu farklı tekniklere göre döl denemeleri 1-erken
testler (early tests), 2-arazi denemeleri (field trials) ve 3-test bahçeleri (test
gardens) olmak üzere 3 grupta toplanabilir. Esasen bu sınıflama orijin
denemeleri ve klonal testler gibi diğer genetik testleri için de geçerlidir.
Erken Testler
Geniş anlamda herhangi bir denemede gerekli zamana ulaşmadan,
incelenen karakterler hakkında komple açıklamalar yapılıyorsa erken test
olarak isimlendirilebilir. Ağaç ıslahında erken test kullanımı fidanlık
koşullarında veya büyüme odaları ve bölmeciklerinde gerçekleştirilen
genetik testler olarak sınırlandırılabilir (MIKOLA,1984). Erken test
sınıfında yer alan döl denemeleri fidanlıklarda veya seralarda tesis edilirler.
Fidanlıklarda test alanı koşulları daha homojen olduğu gibi yapay işlemlerle
daha da homojenleştirilebilir ve ıslah edilebilirler. Seralarda ise çok sayıda
faktör kontrol altına alınabilmektedir.
Erken testteki bütün işlemler fidanlık tekniği kadar entansif
yapılmaktadır. Yabani otlar minimum seviyede tutulmakta, gerektiğinde
sulama, hastalıklara ve böcek zararlarına karşı kimyasal mücadele
yapılmaktadır. Erken testlerin süresi; türlere, çalışılan özelliklere ve
kullanılan ekipmana
bağlı olarak birkaç aydan 5 yıla kadar
değişebilmektedir. Ölçülen en önemli karakterler büyüme hızı ve fidan
karakteristikleridir. Yıllık büyüme ritmi ve çok genç yaştaki gövde formu,
dallanma şekli de gözlemlenebilmektedir. Özel hallerde materyalin dona
veya patojenlere karşı dayanıklılıkları da incelenmektedir. Erken testin
avantajları şöyle sıralanabilir;
1-Tesisi kolay ve ucuzdur,
2-Test alanı içinde harici etkenler kontrol altına alınabileceğinden
yetişme ortamı varyansı düşüktür,
3- Gözlem süresi çok kısadır,
4-Fidanların gelişmesi için çok iyi ortamlar sağlandığından genetik
farklılıkların ortaya çıkarılması için uygundur.
Erken testteki ana güçlükler orman genetiği biliminin yeni ve
ağaçların çok uzun ömürlü olmasından kaynaklanmaktadır. Erken testlerden
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elde edilecek sonuçların, eski uygun deneme materyalleri ile karşılaştırma
olanağı olmaması nedeniyle erken testten elde edilen sonuçlar şüphe ile
karşılanmaktadır.
Arazi Denemeleri
Arazi denemeleri çok uzun süren, orman arazileri üzerine klasik
ağaçlandırma teknikleri ile kurulan ve klasik bakım tedbirleri uygulanan
denemelerdir.Test sahaları üniform ve test edilen materyalin gelecekte
dikilebileceği potansiyel alanlar içinden seçilir. Toprak hazırlığı, dikim ve
denemelerin tüm bakımı normal plantasyon sahalarındaki gibi klasik
tekniklerle gerçekleştirilir. Kural olarak arazi denemeleri genotip-çevre
etkileşimi üzerine bilgi edinmek ve test materyalinin başarılı olarak
gelişeceğinden emin olmak için, birden fazla yerde tesis edilirler.
Arazi denemelerinin en belirgin avantajı, sonuçlarının yeterli ve
uygulanabilir olmasıdır. Buna karşılık arazi denemelerinin zorlukları çok
çeşitlidir. Bloklar ve plotlardaki mikro koşullar deneysel hatanın büyük
olmasına neden olur ve bu durum genetik farklılığı örter. Sıradan
ağaçlandırmalarda tolerans gösterilen ve normal sayılan bazı zararlar arazi
denemelerini kullanışsız hale getirebilir. Diğer bir problem, ıslahçıların
genetik bilgileri elde etmek için uzun süreye ihtiyaç duymalarıdır. Ayrıca
arazi denemeleri deneme süresinin uzunluğuna bağlı olarak diğerlerine
nazaran daha pahalıdır.
Test Bahçeleri
Test bahçeleri, test edilen materyalin ekolojik isteklerine uygun
klimatik koşullarda tarım alanlarında veya çok homojen orman alanlarında,
birkaç yerde birden tesis edilirler. Test sahalarının seçiminde sahanın
homojen olmasına, entansif arazi hazırlığı yapılabilmesine, bakım için
makinalı çalışma ve ekipmanın kullanılabilirliğine dikkat edilir. Test
alanlarından dip kütükler ve büyük taşlar uzaklaştırılır, saha makineli olarak
işlenir ve diskaro çekilir. Dikim şokunu önlemek ve başlangıçtaki hızlı
artımdan yararlanmak için tüplü fidanlar kullanılır. Test sahalarında yabani
otlarla 3-5 yıl mekanik veya kimyevi olarak mücadele edilir. Yabani
hayvanların zarar vermemesi için test alanının çevresi dikenli tel veya kafes
telle çevrilir. Test bahçelerinde üzerinde çalışılan ana konu, genç yaştaki
boy gelişimi ve buna ilave olarak gövde kalitesine dair özelliklerdir.
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Test bahçeleri uzun dönemli arazi denemeleri ile erken testlerin
sağladığı kazançları kombine edecek ve onların çok ciddi noksanlıklarını
geniş çapta önleyecek özellikler taşımaktadır. Arazi denemelerine kıyasla
test süresi daha kısa olduğundan, arazi ve işgücü ile seyahat masrafları
açısından oldukça ekonomiktir. Arazi çok daha fazla homojen olduğundan
genetik farklılıklar arazi denemelerinde olduğu gibi maskelenmez. Sonuçlar
ağaç ıslahında mümkün olan akıcılığa hizmet edecek şekilde ortalama bir
sürede elde edilir. Erken test ile kıyaslandığında ise; erken testlerden daha
uzun gözlem süresine ihtiyaç duyar, fakat sonuçları daha gerçekçi ve
uygulanabilirdir. Final ölçmesinden çok daha önce fidanlar kapalılık
oluştururlar. Zaten meşçerelerde odun üretiminin hemen hemen tamamı bu
koşullar altında üretilir. Test bahçesinin ana eksikliği erken testlerde olduğu
gibi gençlik-olgunluk korelasyonu bilgilerindeki yetersizlik nedeniyle, kesin
olmayan hususlar içerebilmesidir. 10 veya 15. yaşlarda gözlemlenen
karakterlerdeki farklılıklar hala onların finaldeki durumlarından uzak
olabilir. Ancak bu durum erken testlerdeki kadar ciddi değildir. Her üç test
tipinin karşılaştırılmaları özet olarak TABLO 2’de görülmektedir.
TABLO 2 : Teknik Olarak Genetik Test Tiplerinin Karşılaştırılması
ARAZİ
DENEMELERİ

ERKEN
TEST

TEST
BAHÇESİ

Test Ortamı

Orman Arazisi

Fidanlık

Özel olarak
seçilmiş ve
hazırlanmış
homojen arazi

Test Süresi

20-100 yıl

1-5 yıl

10-15 yıl

Avantajları (+) ve Dezavantajları (-)
Zaman

−−

++

+

Yaş Problemi

++

−−

+−

Çevresel Varyans

−−

++

+

Sonuçların
Uygulanabilirliği

++

−−

+−
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Döl denemeleri tesisinde, ıslahçıların üzerine durduğu birbiri ile
çelişen iki temel nokta vardır. Bunlardan birincisi; deneme alanlarının
ağaçlandırma alanlarında görülen çevresel varyasyonu örneklemesi, ikincisi
ise; aileler arasındaki genetik farklılıkların çevresel etkiler tarafından
maskelenmesini engellemek için çevresel varyansın düşürülmesidir (LOODINKINS, 1992). Bu anlamda yukarıdaki teknik test tiplerini karşılaştıran
tablo incelendiğinde, erken testlerin birinci amacı karşılamadığı görülür.
Çünkü genler farklı yetişme ortamlarında farklı tepkiler göstermekte ve bu
reaksiyon normu olarak adlandırılmaktadır. MIKOLA (1984) bunu “erken
testlerde genetik farklılıklar daha çok yapay koşullar altında açıklanır ve
sağlanan bu ortam ağaçlandırma sahalarındaki ortamı temsil etmemektedir”
diye açıklamaktadır. Ancak bunu değerlendirirken fidanlık alanlarında döl
denemesi tesis edilemez anlamı çıkarılmamalıdır. Çünkü çevresel faktörler
arasında şu ayrımı yapmak gereklidir. Çevresel varyans genel çevre varyansı
ve özel çevre varyansı olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Genel çevre
varyansı tüm genotipler için aynı olan makro koşullardan kaynaklanır. Özel
çevre varyansı ise kontrol edilemeyen mikro koşullardan ileri gelen
varyanstır. Eğer fidanlık denemeleri makro koşullar bakımından
ağaçlandırma alanlarıyla benzer özellik gösteriyorsa, fidanlık alanlarında
denemeler tesis edilebilir. Aynı şekilde, makro koşullar bakımından
ağaçlandırma alanları ile benzer koşullara sahip tarım alanları üzerine test
bahçeleri tesisi de bir sakınca arzetmemektedir .
Erken testlerin en önemli eksikliği ailelerin tek bir denemede test
edilmeleridir. Tek bir denemeden elde edilen sonuçlar genetik varyans
içinde genotip çevre etkileşimini de içerirler. Çevresel olan bu varyansın tek
bir deneme ile genetik varyanstan ayrılması olanaksız olduğundan genetik
varyans olduğundan fazla tahmin edilir. Bu nedenle fidanlık koşullarında
tesis edilen denemelerin diğer arazi denemeleriyle kombine edilmeleri
gereklidir.
HAAPANEN (1992), aile teknik test tipleri arasındaki
interaksiyonları incelediği çalışmasında en yüksek kalıtsallık oranının tarım
alanları üzerinde tesis edilen test bahçelerinden elde edildiğini, aile teknik
test tipi etkileşiminin olmadığını, yani hem test bahçeleri hem de arazi
denemeleri grupları içinde yer alan
deneme alanları arasında
korelasyonların çok benzer olduğunu ve sonuç olarak test bahçeleriyle
genetik farklılıkların daha iyi ortaya konarak, bu farklılıkların tarım alanları
ile orman alanları arasındaki eşit olmayan koşullar nedeniyle sağlıklı
olmadığı düşüncesini red ederek ve aradaki farkın ihmal edilebilir olduğunu
bildirmektedir.
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Erken testler ile test bahçelerinde dezavantaj olarak gösterilen bir
diğer unsur deneme sürelerinin kısa olmasıdır. Islahçıları temelde
ilgilendiren idare süresi sonundaki değerdir. Oysa erken yaşlardaki
ölçmelerle bulunan değer, gerçekte ilgilenilen değer değildir. Bu nedenle
erken yaştaki değerle gerçekte tahmin edilmek istenen idare süresi
sonundaki değer arasındaki korelasyonu (gençlik-olgunluk korelasyonu)
bilmeden yapılacak seleksiyon yanıltıcı olabilir. Örneğin kızılçam’da 3 yaş
ölçmeleri
ile 6. yaş ölçmeleri arasında, ailelerin performansları
değişmektedir (IŞIK ve ark, 1987). Keza sarıçamlarda 5. yaş ölçmeleri ile
10. ve 15. ölçmelerinde de ailelerin performansları arasında farklılıklar
bulunmaktadır (MIKOLA, 1984). Fidanlık denemeleri bu açıdan büyüme ile
ilgili karakterler için en düşük güvenirliliğe sahiptir. Test bahçeleri için
öngörülen sürenin güvenirliliği de şüphe ile karşılanabilir. Ancak test
bahçelerinden elde edilecek bilgilerin fidanlık denemelerinden elde edilen
bilgilerden daha güvenilir olduğu açıktır. Çünkü gençlik-olgunluk
korelasyonu, ölçme yaşı arttıkça yükselmeltedir (WHITE ve HODGE,
1989). Bununla beraber erken testlerden elde edilecek ıslah değerleri
güvenilir de olabilir. Örneğin idare süresi 30 yıl olan çam türleri için 6.
yaşta, Pinus taeda için 5. yaşta seleksiyonun oldukça efektif olduğu
bildirilmektedir (LAMBETH, 1980; LAMBETH ve ark, 1983). Keza, Picea
mariana ve Pinus radiata ‘nın aynı ailelerin çaprazlamalarıyla elde edilen
tohumlardan tesis edilen, 10 yaşından daha büyük döl denemelerindeki boy
ve gövde hacmi değerleri ile optimal sera koşullarındaki, 3-6 aylık
fidanlardaki toplam boy, boy artımı ve fidan kuru ağırlığı arasında yüksek
derecede korelasyon bulunmuştur (WU ve ark, 1995, WILLIAMS ve ark.,
1987).
Erken testler, rezistant ıslahında oldukça efektif olabilir. Örneğin
geç donlara karşı dayanıklı aileler seçilmek isteniyorsa fidanlıkta veya sera
koşullarında tesis edilecek bir döl denemesi ile vejetasyona geç başlayan
aileler belirlenebilir. NAPOLA (1992) Finlandiya’da geç donların Avrupa
ladinine (Picea abies) önemli ölçüde zarar verdiğini ve geç donlara karşı
dayanıklı ailelerin erken testlerle belirlendiğini ve bunlardan vejetatif olarak
üretilen fidanların satışa sunulduğunu bildirmektedir. Aynı şekilde
yetiştirme odalarında çeşitli derecede düşük veya yüksek sıcaklıklara,
veyahut kuraklık stresine maruz bırakılan ailerden dayanıklı olanlar
belirlenebilir. Belli bir patojene dayanıklı aileleri belirlemek için de sera
yada fidanlık koşullarında yapay olarak infeksiyona uğratılmış ailelerden
hangilerinin daha dayanıklı olduğunu belirlemek mümkün olabilir.
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DÖL DENEMELERİNDE TEST MATERYALİNİN DÜZENLENMESİ
Döl denemelerinde deneme materyalinin düzenlenmesi denilince;
deneme desenleri, denemede yer alacak aile sayısı, paralel denemeler, her
bir aile için gerekli örnek sayısı, kontrol materyali,blok sayısı ve
aplikasyonu, plot düzenlemeleri, dolgu ağaçları gibi konular anlaşılmaktadır.
Döl Denemeleri İçin Deneme Desenleri
Ormancılıkta kullanılan deneme desenleri tarımsal çalışmalarda
geliştirilmiştir ve orman alanları tarım alanlarına kıyasla daha geniş ve
heterojendir. Genelde zayıf deneme desenleri genetik parametrelerin ve
tahmin edilecek ıslah değerlerinin doğru olmamasına neden olur. Yetersiz
yada daha uygun bir deyimle zayıf datalarla yapılan tahminler genetik
kazancın tahmininde ve seleksiyonda yanlışlıklara yol açarlar. Daha ileri
ıslah aşamalarında yetersiz seçimlere neden olup, ıslah programının
ekonomik olarak riskli mütalaa edilmesine ve hatta kesintiye uğratmasına
neden olabilir (LOO-DINKINS,1992). Bu nedenle deneme desenlerinin tüm
genetik denemelerde olduğu gibi döl denemelerinde de denemenin etkinliği
açısından büyük önemi vardır. Bu nedenle rastlantı parselleri, rastlantı
blokları, eksik bloklar ve latin karesi olarak sınıflandırılan deneme
desenlerinin döl denemeleri için kullanılabilirliği aşağıda özetlenmiştir.
Rastlantı parselleri, bu deneme desenlerinin içlerinde en basit
olanıdır. Sahaya kolay bir şekilde aplike edilir. Hata varyansı için
maksimum serbestlik derecesini verdiğinden işlem etkilerinin test edilmesi
için en hassas F testi yapmaya olanak verir. Ancak test sahası hem homojen
hem de küçük ise uygun bir deneme desenidir. Ormancılık çalışmaları için
bu özellikte deneme alanı bulmak hemen hemen olanaksızdır. Çünkü orman
ağaçları diğer bitkilere nazaran daha fazla hacimlidirler ve orman alanları
çok daha heterojendir. Bu nedenle rastlantı parselleri ormancılık
araştırmalarında kullanmaya elverişli bir deneme deseni değildir. Öte
yandan döl denemelerinde birincil amaç birer işlem ünitesi olan aileler
arasında farklılıkları belirlemek değil, bunların ıslah değerlerini
belirlemektir. Bu anlamda en hassas F testi yapılmasına olanak vermesinin
döl denemeleri açısından çok fazla önemi yoktur. 4 işlemli, 5 tekrarlı bir
rastlantı parseli modeli Şekil 10’da görülmektedir.
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Şekil 10: Rastlantı Parseli Deneme Düzeni
(k=4 işlem ve n= 5 tekrarlı)
Rastlantı bloklarında, test objeleri deneme alanında anlamlı olarak
gruplandırılabilmektedir. Bu nedenle üniform saha isteği yalnız bloklar için
geçerlidir. Avantajları; blokları mümkün olduğu kadar homojen sahalarda
belirleyerek tüm sahadaki varyasyonun gruplarda kontrol edilmesi,
seleksiyonda blok etkisinin ayarlanabilmesi, varyansın blok sayısına
bölünerek küçülmesine olanak tanıması, analizinin oldukça kolay olması,
herhangi bir nedenle bir blok veya bir işlem değerlendirme dışı bırakılsa bile
bu durumun analizi güçleştirmemesidir. Dezavantajları ise; bloklardaki
plotlarda kayıpların analizi daha kompleks hale getirmesi, rastlantı
parsellerine göre serbestlik derecesinin daha düşük olması, işlemler ve
bloklar arasında korelasyon bulunmaması ve blok varyanslarının sabit
olması gibi daha fazla varsayım gerektirmesidir (NETER ve ark, 1990).
İşlem sayısının çok fazla olması halinde, blok içi varyansın büyümesi
rastlantı blokları için bir dezavantaj oluşturmaktadır. Bu durumda blokta
ailelerin içinde yuvalandığı alt gruplar yani setler oluşturulması
düşünülmelidir. Rastlantı bloklarında plot ortalamaları genelikle istatistik
analizlerde gözlem ünitesi olarak kullanılmakla birlikte varyans bileşenleri
için tek ağaç ölçmelerine ihtiyaç bulunmaktadır. Genetik testlerde en fazla
kullanılan deneme deseni rastlantı bloklarıdır. 5 işlemli, 4 tekrarlı rastlantı
blokları deneme deseni Şekil 11’de görülmektedir.
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Şekil 11: Rastlantı Blokları Deneme Deseni (k=5 işlem, n=4 tekrar)
Latin karesi, yetişme ortamının arazide her iki yönde varyasyon
göstermesi halinde rastlantı bloklarından daha etkin sonuç vermektedir. Tüm
işlemler her iki yöne doğru varyasyonda yer almaktadır. Latin karesi deneme
deseni aynı zamanda her bir sıranın birer blok olarak işlem yapılmasına da
olanak sağladığından, çevresel varyansın düşürülmesinde etkin
olabilmektedir. Analizi diğerlerine göre daha güçtür. Genetik testlerde çok
yaygın kullanımı yoktur. 5 işlemli, 5 tekrarlı latin karesi deneme deseni şekil
12’de gösterilmiştir.
Latin karesinin avantajları şunlardır;
1- İki yönlü bloklama ile deneysel hatanın oldukça düşmesi
sağlanır,
2- İşlem etkileri küçük ölçekte deneme alanında incelenebilir.
Dezavantajları ise şunlardır;
1- Her bir bloktaki işlem sayısının blok sayısına eşit olması
gereklidir,
2- Rastlantısal dağıtma işlemi diğerlerine göre daha güçtür,
3- Analizde kullanılan modeldeki varsayımlar daha sınırlayıcıdır,
4- Daha kompleks bir deneme desenidir,
5- Deneysel hata için, deneysel hatanın serbestlik derecesi
üzerindeki sınırlama nedeniyle 8 işlemden fazla işlem sayısına
konu denemelerde pek kullanılmamaktadır.
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Şekil 12 :Latin Karesi Deneme Deseni ( k=5 işlem, k=5 tekrar
tesadüfi dagıtım)
Eksik bloklar, geniş miktardaki test materyalinin test
edilebilmesine (işlem miktarının artmasına) olanak verir. Analiz edilmesi ve
yorumlanması oldukça güçtür. Ayrıca bloklarda yer alan deneme materyali
üzerinde karşılaştırma yapmak rastlantı bloklarına nazaran daha az
güvenilirdir. Bu sakıncayı gidermek için dengeli eksik bloklar deseni
geliştirilmiştir. Dengeli eksik bloklarda her bir işlemin diğer işlemlerin her
biri ile bir kez bir blok içerisinde yer alması sağlanır. İşlem sayısı arttıkça;
işlem sayısına bağlı olarak replikasyon sayısı da ratacaktır. Bu durum ise
çok sayıda ailenin yer aldığı denemelerde zorluk yartmaktadır. Dengeli eksik
bloklar ait bir örnek Şekil 13’te gösterilmiştir. Ayrıca dengeli eksik bloklar
latin karesi ile de kombine edilebilir (Şekil 14). İşlem sayısının çok fazla
olması halinde oldukça uygun bir yöntemdir. Bu nedenle döl denemelerinde
oldukça efektif olarak kullanılan alfa deneme deseni eksik bloklar bazında
türetilmiş bir deneme desenidir.
Blok
(1)

Rep 1
A
B

(3)

Rep 2
A
C

(5)

Rep 3
A
D

(2)
C
D
(4)
B
D
(6) B
C
Şekil 13: Dengeli Eksik Bloklar (k= 4 işlem, n=3 tekrar)
Rastlantı blokları deneme deseni ve bunun çeşitli şekilleri orman
ağaçlarının testlerinde en yaygın olarak kullanılan şeklidir. Ayrıca eksik
bloklar şeklinde değerlendirilmesi de mümkündür. Latin karesi deneme
deseninin kullanıldığı genetik testler çok enderdir. Bununla birlikte deneme
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yeri varyasyonuna göre genetik testlerde kullanılması ilave kazançlar
sağlayabilir.

Blok 1
Blok 2
Blok 3

Rep 1
A
D
G

Blok 1
Blok 2
Blok 3

Rep 3
A
B
C

B
E
H

E
F
D

C
F
I

I
G
H.

Blok 1
Blok 2
Blok 3

Rep 2
A
B
C

D
E
F

G
H
I

Blok 1
Blok 2
Blok 3

Rep 4
A
B
C

F
D
E

H
I
G

Şekil 14: Latin Karesi Eksik Bloklar Deneme Deseni (k=9 işlem, n=4
replikasyon)

Döl Denemelerinde Plot (Parsel) Düzenlemeleri
Deneme desenleri incelenirken görüldü ki denemenin etkinliğini
artırmak için çevresel varyans bloklar arasında maksimize edilirken, blok
içinde minimize edilmektedir. Ancak orman ağaçlarının çok daha geniş
hacimli olması ve ağaçlar arasında mesafenin tarım bitkilerine nazaran daha
geniş olması blok içinde kaçınılmaz bir şekilde varyasyon olması sonucunu
doğurmaktadır. Eğer blok içinde çevresel varyans tamamen tesadüfi ise,
blok içinde bir ağacın bulunduğu yerin fiziksel farklılığı küçük farklılıklara
neden olacaktır. Ancak gözlemler ve çok sayıda titiz araştırmalar
göstermektedir ki çoğu arazi koşulları ya yamalı şekilde yada uzaklığa bağlı
olarak tedrici olarak değişen şekilde varyasyon göstermektedir (LIBBY ve
COCKERHAM, 1980). Gerek deneme alanında yamalı gerekse tedrici
varyasyonda birbirine yakın plotlar birbirine daha çok benzer çevresel
koşullar taşıyacak ve plot değerleri ile komşu plotlar arasındaki korelasyon
yüksek olacaktır. Bu ise aynı blok içinde birbirinden uzak plotlar arasındaki
farklılığın hem aile farklılıklarından hem de çevresel farklılıklardan ileri
gelmesi nedeniyle sorun yaratacaktır. Bu sorun döl denemelerinde plot
düzenlemeleri ile elimine edilmeye çalışılmaktadır.
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Plot düzenlemeleri denilince her bir test materyalinin plot içinde
hacmi ve plot şekli anlaşılır. Genetik testlerde kullanılan plot düzenlemeleri
aşağıda gösterilmiştir.
1-Tek Ağaçlı Plotlar (Single tree plots)
2-Çok Ağaçlı Plotlar (Multiple-tree plots)
A-)Birleşik Parseller( Contiguous plots)
a) Sıra plot
b) Kare plot
c) Dikdörtgen plot
B-) Ayrık Plotlar( Non-contiguous plots)
Tek Ağaçlı Plotlar
İstatistik teoriye göre tek ağaçlı plotlar genetik testler içinde en etkin
olanıdır. Çoğu ampirik çalışmalarda bu durum kanıtlanmıştır (LOODINKINS ve TAUER, 1987; HAAPANEN, 1992). Bu üstünlük açık olarak
test alanı varyasyonun diğerlerinden daha iyi kontrol altına alınmasından
ileri gelmektedir. Aynı miktarda test materyalinin daha fazla sayıda blokta
yer alması deneme alanındaki çevresel varyansın daha iyi örneklemesini
sağlarken, serbestlik derecesinin de artması ile hata varyansını
küçültmektedir. Öte yandan plot büyüklüğünün küçülmesiyle blok içindeki
mikrovaryasyon da azaltılmaktadır. Bu nedenle tek ağaçlı plotlar gerek test
maliyetleri, gerekse her bir ağaçtan elde edilen bilgilerle ilişkili olarak pek
çok durumda maksimum test etkinliğini verirler. Buna karşılık
uygulamacılar dezevantajları nedeniyle tek ağaçlı plot düzenlemesini
kullanmaktan çekinirler. Dezavantajlarının başında denemenin sahaya
aplikasyonun güç olması gelmektedir. İkincisi doğal zararlar veya ölümler
nedeniyle kayıp plotlar sözkonusu olduğunda blok içinde plota ilişkin
bilginin tamamen yok olmasıdır. Ayrıca bu kayıplar dataların dengesiz
olmasına neden olup istatistik analizleri oldukça zorlaştırır. Kayıpların belli
miktarda olması halinde, bunları enterpolasyon yoluyla tahmin etmek
mümkünse de kayıp oranının tüm denemede %10’dan fazla olması yanıltıcı
olabilmektedir. Bir diğer dezavantajı; denemeler uzun süreli
gözlemlenecekse ağaçların birbirlerini sıkıştırması nedeniyle aralama ihtiyaç
olduğunda, bunu yapmanın olanaksız olmasıdır. Buna ilaveten birbirinden
farklı materyallerin birbirleri arasında etkileşim ve rekabetleridir (LIBBY ve
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COCKERHAM, 1980). Yani başlangıçta hızlı büyüyen bir bireyin
etrafındakileri baskı altına alarak, gerçek performanslarını göstermesini
engellemesidir. Ancak bu durum tek ağaçlı parsel düzenlemesinin bir
avantajı olarak da değerlendirilebilir. Çünkü gerçekte plantasyonlarda
ağaçlar gerçek büyümelerini bu rekabet ortamında yapmaktadırlar. Ancak
endüstriyel plantasyonlarda ağaçların birbirleri ile olan rekabeti nedeniyle
meydana gelecek artım kayıplarını engellemek amacıyla, entansif bakım
tedbirlerinin rekabete meydan vermeyecek sıklıkta uygulanması halinde bu
durum bir dezavantaj olarak değerlendirilebilir.
Çok Ağaçlı Bloklar
Çok ağaçlı plot düzenlemeleriyle kayıp plotlarla karşılaşma olasılığı
çok düşüktür. Tesisi ve analizi kolaydır. Gerektiğinde aralama yapmak
mümkündür. Birleşik çok ağaçlı plot düzenlemelerinde elde edilecek
kazancı gösterebilmek mümkündür. Ancak test etkinliği tek ağaç metoduna
kıyasla daha düşüktür. Plot büyüklüğü arttıkça denemenin etkinliği de
azalmaktadır. Çünkü denemede toplam N adet fidan, n adet bireyden oluşan
plotlara dağıtılması halinde, F sayıda ailenin tesis edileceği blok sayısı
(N/(F.n)) olmakta bu ise serbestlik derecesinin tek ağaç parsele göre,
plottaki birey sayısı (n) ile ters orantılı olarak azalmaktadır. Öte yandan blok
içindeki varyans nedeniyle komşu plotlar arasında korelasyon daha yüksek
olabilmektedir. Daha açık ifade ile yanyana bulunan plotlar daha iyi çevre
koşulları nedeniyle blok içindeki diğer parsellerden daha iyi performansa
sahip olabilirler. Bu ise yorumlamada hatalara neden olabilir.
Çok ağaçlı plot düzenlemeleri kullanılması halinde plot şekli de
denemenin etkinliği açısından önem taşımaktadır. HAAPANEN (1993) plot
şeklinin plot büyüklüğüne göre denemenin etkinliğini daha az etkilediğini,
bloktaki varyasyon şekline göre dikdörtgenin uzun kenarının
oryantasyonunun
kare şekle göre hem avantaj hem de dezavantaj
olabileceğini bildirmektedir. Örneğin çok ağaçlı birleşik parsel
düzenlemelerinde plotun uzanış yönünün blok içindeki varyasyonun
ilerlediği yönde uygulanması varyasyonun daha iyi örneklenmesini
sağladığından dikdörtgen şeklinde plotlar avantaj sağlar (Şekil 15). Çok
ağaçlı parseller daha ziyade artım ve ürün araştırmaları, aile içi seleksiyon
ve orijin denemeleri ve klonal karşılaştırmalar için uygundur
(HAAPANEN,1993).
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Şekil 15: Etkili bloklama ve plot yönü
Birleşik olmayan parseller ilk defa LIBBY ve COCKHERHAM
(1980) tarafından önerilmiştir. Eşit büyüklükteki birleşik plotlara nazaran
tek parselli plotlar kadar etkindir. Her plottaki ağaçların tesadüfen
dağıtılmaları nedeniyle blok içi varyans daha iyi örneklenmektedir. Bu
şekilde bir düzenlemeyle tek ağaçlı plotların dezavantajları da
giderilmektedir. Ancak tesisi tek ağaçlı plotlar kadar güçtür. Tek ağaç
parselde olduğu gibi görsel olarak aileler arasındaki farklılıkları göstermek
mümkün değildir. Plotlar arası etkileşim bir dezavantaj olarak bu tip için de
geçerli olmakla beraber, birleşik parsellerde olduğundan çok daha küçüktür.
Çünkü her bir aileye ait bireyler blok içine rastlantısal olarak
dağıtılmaktadır. Bu plot düzenlemesi ile kayıp plot problemi de önlenmiş
olmaktadır. Ayrıca denemenin dengesini bozmadan sistematik aralama
yapmak da mümkün olmaktadır.
Döl denemelerinde aile ortalamalarının güvenirliliği (precision of
family means) rastlantı bloklarında aile ortalamalarının hata varyansı ile
aşağıdaki formüle göre açıklanmaktadır (LOO-DINKINS,1992).
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Formülde;
Ep : aile ortalamaları hata varyansını,
σ2 bf : plotlar arasındaki varyans
σ2 e : hata varyansını
b : blok sayısını
n : plottaki birey sayısını göstermektedir.
Aile ortalamalarının hata varyansı (Ep) ne kadar küçükse yapılan
tahmin o kadar güvenilir olacaktır. Pinus taeda’da deneme alanındaki
varyasyona göre altı farklı plot düzenlemelerine ait relatif etkinlikleri EK-1
de gösterilmiştir. EK-1 de görüldüğü üzere denemede aile varyansında
sağlanan güvenirlilik, additif varyansın büyümesine neden olmakta ve
genetik kazancı artırmaktadır.
Bu bilgiler ışığında şunları söyleyebiliriz; eğer deneme alanı
oldukça heterojen bir yapı gösteriyorsa veya oldukça çok sayıda aile
denemede yer alacak ise küçük plotları kullanmak oldukça avantajlıdır. Eğer
deneme alanı belli bir yönde tedrici olarak varyasyon gösteriyorsa, sıra
plotun kullanılması daha uygundur. Bununla beraber ayrık parseller daima
birleşik parsellerden daha etkilidir. Ancak eğer plot büyüklüğü 10 ağaçtan
küçükse ayrık parseller ile birleşik parseller arasındaki fark büyük
olmayabilir.
Döl Denemelerinde Aile ve Her Ailedeki Birey Sayısı
Temel ıslah populasyonlarında nadir olarak bulunan değerli
olabilecek genlerin kaybolmasını engellemek ve gerekli olduğu zaman
kullanılabilmesine olanak tanımak için ıslah populasyonlarının büyük, en
azından 200 ağaçtan daha fazla olması önerilmektedir (BURDON ve
SHELBOURN, 1971). Bu ise uygulamada bazı güçlükler yaratmaktadır.
Bunlardan bir tanesi bu kadar geniş materyalin tesisi için gerekli homojen
alanların bulunmasındaki güçlüktür. Bu durumda ihtiyaç duyulan blok alanı
büyüklüğü ve buna bağlı olarak test alanı büyüklüğü artacaktır. Öte yandan
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doğal meşçerelerden denemeler için materyal temin ederken populasyondaki
bireylerin tümünden aynı zamanda materyal temin etmek mümkün
olmayabilir. Tüm materyalin temin edilip denemelerin ondan sonra tesis
edilmesi de ıslah obje türün tohum yılları sıklığına bağlı olarak oldukça
uzayabilir. Sonuçta test materyalini bir kaç gruba bölmek zorunlu olabilir.
Bu durumda grupların bölünmesinde alt sınırı genetik parametrelerin
tahmin edilmesi için gerekli minumum miktar belirlemektedir.
İlgilenilen karakterlerin kalıtsallık oranını tahmin etmek, belli
miktarda test materyalinin olmasını gerekli kılmaktadır ve bu miktar eşleşme
desenine bağlı olarak değişmektedir (NAMKOONG VE ROBERDS, 1974;
COTTERILL ve JAMES 1984). Örneğin faktöriyel çaprazlama deseni için
en az bir cinsten 6 ebeveynin seçimi ve en az 50 çaprazlamanın yapılması
önerilmektedir ( NAMKOONG VE ROBERDS 1974). Mc CUTCHAN ve
ark. (1989) eğer bireysel kalıtsallık oranı 0.30 dan büyükse, çoğu küçük
ailelerin genetik parametrelerin tahmini için yeterli olduğunu,eğer kalıtsallık
oranı 0.30 dan düşükse daha fazla aileye ihtiyaç duyulduğunu; düşük
kalıtsallık oranlarında aile sayısının artırılmasının daha etkili bir yol
olacağını belirtmektedir. NAMKONG ve ROBERDS (1974) bu miktarın her
durumda 50 aileden az olmaması gerektiğini belirtmektedirler.
MIKOLA (1984) ‘ya göre her bir denemeden maksimum genetik
kazanç sağlamak için her bir ailede ağaç miktarını mümkün olduğu kadar
küçük tutarak daha çok aileyi test etme olanağı sağlanır. Ancak ailedeki
birey sayısının azalması aynı zamanda ailenin standart sapmasının büyük
olmasına, dolayısıyla güvenirliliğin azalmasına neden olurken
denemelerdeki çevre varyansı da iyi örneklenememiş olur. Ailedeki birey
sayısının çok fazla olması ise, denemelerin maliyetini yükseltir ve çevresel
varyansın artmasına neden olur. Bu nedenle belli bir miktarın üzerinde
yapılacak ölçmelerden elde edilecek kazanç çok fazla olmayabilir. Buna
ilişkin olarak HAAPANEN (1992) bir plotta 10-15 ağaç ölçmenin 25 ağaç
ölçme kadar etkin olduğunu bildirmektedir.
COTTERILL ve JAMES (1984)’e göre tek ağaçlı plot veya 2 ağaçlı
ayrık parsellerin kullanılması halinde, her bir aile için her bir paralel
denemede 10-20 ağaç her bir ailenin değerlendirilmesi için yeterlidir. Bunun
yanında LINDGREN (1985) 4-5 paralel denemede her bir test alanında her
bir aile için 68 ağaç olması gerektiğini bildirmektedir. BRIDWATER ve ark.
(1983) ise 4 farklı deneme alanında 6 ağaç/plotun 6 blokta olmasını
önermektedirler. Maksimum miktar için ise LAMBETH (1986) her bir
blokta 150-250 ağacın olmasını bildirmektedir. Yani aile sayısı 50 ise
250/50= 5 ağaç/plot maksimum sınır olmaktadır. Ancak burada şu noktayı
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hemen belirtmek gerekir ki; önerilen bu rakamlar döl denemelerinden elde
edilecek parametrelerin sağlıklığını güven altına almak için gereken
miktarlardır. Bu nedenle, döl denemesi planlanırken belli oranda kayıpların
olacağını gözönüne almalı, eğer aralama yapılması da planlanmışsa, test
süresi sonunda önerilen bu miktarlar kalacak şekilde planlama yapmalıdır.
Biyolojik örneklerden başka plottaki ağaç sayısına ilişkin ekonomik
kriterleri gözönünde tutan öneriler de bulunmaktadır. HAAPANEN (1993),
SMITH (1938) ‘in ekonomik olarak optimum plot büyüklüğünün aşağıdaki
formülle hesaplanabileceğini bildirmektedir.

n=

b* K1

(1− b )* K

2

Formülde:
n : Plottaki ağaç adetini
b : Blok sayısını
K 1 : Her bir plotun maliyetini
K 2 : Plottaki her bir ağacın maliyetini göstermektedir.
Blok Sayısı
Döl denemelerinde diğer genetik denemelerde olduğu gibi istatistiki
güvenirliliği artırmanın yollarından bir tanesi de deneme alanında aile
farklılıklarını ortaya koyabilmek için gerekli olan blok sayısıdır. NETER ve
ark. (1990) rastlantı bloklarında blok sayısının işlem sayısının karekökünden
az olmamasını önermektedir. Eğer daha önce kurulmuş denemelerden elde
edilen parametreler yoksa bu öneri dikkate alınabilir. Eğer daha önceden
tesis edilmiş denemeler varsa aileler arasındaki blok farklılıklarını bulmak
için bu verilerden yararlanmak daha doğrudur. Aile farklılıklarını ortaya
koymak için gerekli minumum blok sayısı aşağıdaki formülle bulunabilir
(LOO-DINKINS,1992).
MINB = {(σ2 e + n.σ2 bf ) / n.σ2 f }*(FTAB-1)

Formülde:
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MINB: Minumum blok sayısını
σ2 e

: hata varyansını

σ2 bf : blok aile atkileşim varyansıni yani plot varyansıni
n

: plottaki birey sayısını

b

: önceki denemedeki blok sayısını

f

: önceki denemedeki aile sayısını

FTAB : verilen serbestlik derecesine {(f-1),(f-1)(b-1)} ve
farklılığın bulunmak istediği olasılık seviyesine (α=0,95 veya α=0,999 gibi)
göre F tablo değerini göstermektedir.
Örnek BRIDWATER (1992)’ de b= 5, n= 5 dir. Hacim için σ2 e =
0.154, σ2 bf = 0.016,
σ2 f = 0.01 ve f=30 dur. F(30-1),(30-1)(5-1), 1σ=0.95 için FTAB (29,232,α=0.05) =0.55 olup gerekli blok sayısı (MINB) ilgili
formülde yerine konursa 2,57 olarak bulunur. Bu durumda yukarı
yuvarlanarak gerekli blok sayısı 3 olarak bulunur.
Deneme Alanı Sayısı
Orman ağaçlarında çevre faktörlerinin (özellikle iklim ve ona bağlı
unsurların) kültürel müdahelerle değiştirilmesi çok sınırlı olduğundan
genotipin hangi çevre şartlarına uyum yaptığının belirlenmesi ve bu çevre
koşullarına uygun genotiplerin seçimi yapılmalıdır (IŞIK ve KAYA, 1990).
Bunu gerçekleştirebilmek için döl denemeleri birçok farklı yerde tesis
edilirler. Döl denemesinin tek bir yerde kurulması ve buna göre genetik
parametrelerin tahmininin yapılması yanıltıcı sonuçlar vermektedir. Çünkü
tek bir denemeden genotip çevre etkileşimini eklemeli varyanstan ayırmak
mümkün olmamaktadır. Bu durum kalıtsallık oranının gerçekten daha
yüksek bulunmasına ve hesaplanan genetik kazancın da buna bağlı olarak
olduğundan daha fazla hesaplanmasına neden olmaktadır. O zaman döl
denemelerinin kaç yerde kurulması gerektiğine yanıt aranmalıdır. Akla ilk
gelen seçilmiş bireylerin döllerinin plante edileceği plantasyon sahasındaki
varyasyonun örneklenmesi akla gelmektedir. Ancak bu yol her zaman
uygulanabilir olmayabilir. Çünkü hem ekonomik hem de işgücü olanakları
bunu sınırlamaktadır. Ayrıca ıslah çalışmalarının başlangıcında elde mevcut
veri olmadığı için de bu konuda verilen formülleri kullanmak olanaksız
olmaktadır. Bu durumda genotip çevre etkileşiminin ortaya konması için her
koşulda 2’den daha fazla alanda döl denemelerini tesis etmek gerekir. Doğal
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olarak genotip çevre etkileşimi sözkonusu olduğunda, deneme sayısının
artması, yapılacak seleksiyonun güvenirliliğini de artıracaktır.
Eğer daha önceden tesis edilmiş döl denemeleri varsa bu verilerden
yararlanarak döl denemelerinin tesis edilmesi gerekli alanı hesaplamak
mümkündür. LINDGREN (1985) bu konuda biyolojik gerekler kadar
ekonomik hususları da dikkate almanın gerekliliğine işaret ederek, bir
deneme alanındaki varyansın genotip çevre etkileşimi varyansına oranına ve
her bir ilave deneme alanının eklediği ilave masrafı dikkate alarak aşağıdaki
formülün kullanılmasını önermektedir.
S=C / {A.(1+(Q/A)-2)}
Formülde;
S = Optimum deneme alanı sayısını,
C = Tüm denemelerin tesis maliyeti,
A= Bir deneme alanının eklenmesinin getirdiği ilave
masrafı,
Q= σ2 e / σ2 fe
σ2 e = hata varyansını
σ2 fe = aile çevre etkileşimi varyansın (genotip çevre
etkileşimi) göstermektedir.
C bir aileden döl denemeleri için üretilecek toplam fidan sayısı
olmakla birlikte tüm denemenin maliyetini de içeren özelliği vardır.
Nihayette ne kadar harcama yapılırsa yapılsın yapılan harcamanın birimi
masraf/aile olarak birimlendirilebilir. Tüm denemenin toplam maliyeti
denemede yer alacak aile sayısı (F) ile bir ailenin maliyeti (A) çarpılarak
(F*A) bulunur. Benzer şekilde A değeri de ilave bir deneme alanının
getirdiği marjinal maliyet olarak ifade edilirse, ek bir deneme için bir ailede
gerekli fidan sayısı ile birimlendirilebilir. Dolayısıyla C ve A terimleri
hesaplamalarda fidan sayısı olarak kullanılabilir.
Örnek:
IŞIK (1998)’de hacim için tüm deneme alanlarının
değerlendirilmesinde σ2 e = 224.1413, σ2 fe =9.233375 dir. Tüm denemeler için
kızılçamda bir aileden C=150 fidan üretileceğini ve her bir deneme alanında
bir aileden 30 fidan olacağını varsayarsak ;
Q= 224.1413/9.233375= 24,27512 olup, formülde yerine konulursa;
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S= 300/[30.(1+(24,27512 / 30)-2)]= 2,6 olur. S=3 (tamsayı olacağı için)
deneme alanı kurulması gerektiği bulunur.
DÖL DENEMELERİ İÇİN DİĞER UNSURLAR
Döl denemeleri planlanması ve tesisinde diğer önemli unsurlar
standart materyal, dolgu ağaçları ve kenar ağaçlarıdır.
Standart materyal, diğer araştırmalarda gerekli olan kontrol
materyaline eşdeğerdir. Tüm araştırmalarda en az bir kontrol materyalinin
bulunması istatistik analiz tekniği açısından gereklidir. Döl denemelerinde
standart materyal kullanılması genetik kazancın tahmin edilmesine, farklı
denemelerin birbirleri ile karşılaştıralabilmesine olanak vermektedir.
Özellikle yaşama oranının önemli bir karakter haline geldiği marjinal
alanlarda yapılacak testler için daha da fazla önem taşımaktadır. Ancak tek
bir kontrol materyali, döl denemelerinde beklenileni vermekten uzak
olabilir. Çünkü kontrolun kendisi de çevresel varyasyonla etkileşim
gösterebilir. Bu nedenle Finlandiya’da genel de 5-8 adet standart materyal
kullanılmaktadır (MIKOLA,1986) . Standart material için meşçereler
seçilmeli ve bunlar ağaç ıslahı veri tabanı altında kayıt edilmelidirler.
KOSKI VE ANTOLA, (1993)’da aynı şekilde döl denemelerinde 5 ila 8
adet standart materyal kullanılmasını önermektedirler.
Dolgu ağaçları, test alanında olabilecek farklı alanlar için gerekli
olmaktadır. Örneğin bloklama esnasında farklılık gösteren belli bir alanı
blok dışına çıkarabilirken, test alanı içinden ayırmak mümkün olmayabilir.
Bu alanlar boş bırakıldığında oluşan boşluklar, boşluk kenarına gelen
ağaçlar için bir avantaj oluşturacaktır. Bunu önlemek için ölçmelere dahil
edilmeyecek ama bu boşlukları kapatacak ağaçlar olması gerekir. Ancak bu
alanların belli bir miktardan fazla olmaması arzulanmalıdır. En azından test
alanı seçiminde, genel olarak dolgu ağaçların miktarı %10 dan fazla olacak
alanlar deneme yeri olarak seçilmemelidir.
İzolasyon zonu oluşturulması, döl denemelerinde dikkat edilmesi
gereken diğer bir noktadır. Bilindiği üzere meşçere ve plantasyon
kenarındaki ağaçlar, meşçere içi mücadeleden daha az etkilenmeleri ve
uygun ışık koşulları nedeniyle daha iyi gelişme gösterirler. Test alanları için
de bu durum sözkonusudur. Bunu gidermenin yolu test kenarlarının etrafına
kenar etkisini kaybetmek için ek sıralar dikilmesidir. Bunlar hiç bir şekilde
deneme ölçmeleri ve analizlere dahil edilmezler. İki sıra dikim yapılması
kenar etkisinin kaldırılması için yeterli görülmektedir.

132

SONUÇ
Döl denemeleri orman ağaçları genetik ıslahında seleksiyon
çalışmalarının etkinliğini artırmak için vazgeçilmez bir unsur olarak yer
almaktadır. Döl denemelerinin değişik tipleri ağaç ıslahı stratejilerinde,
gerek ileri generasyon ıslah populasyonlarının oluşturulması, gerekse
genetik materyalin genetik ıslah değerine göre sıralanması için kullanılır.
Islah programının amacı, ekonomik koşullar ve işgücü olanakları, kurulacak
döl denemesi tipinin belirlenmesinde etken olmaktadırlar.
Orman ağaçlarının uzun ömürlü ve geniş hacimli olmaları ve orman
alanlarının çok heterojen olmaları, döl denemelerinin tesisinde çeşitli
güçlükler yaratmaktadır. Bunlara bağlı olarak deneme süreleri daha uzun
olmakta, çevresel faktörler deneme alanında diğer bitkilere göre daha güç
kontrol altına alınabilmektedir. Deneme sürelerinin uzun olması birim
sürede elde edilecek genetik kazancı direkt olarak etkilemektedir. Bu
nedenle döl denemelerinde, deneme süresinin azaltılmasına yarayacak
kültürel tedbirler uygulanmalı ve özellikle ıslah çalışmalarına yeni
başlanılan türlerde en etkin seleksiyon yaşının belirlenmesi için kurulu döl
denemeleri uzun yıllar gözlemlenmelidir. Elde edilen veriler ışığında hasat
zamanı ile yüksek genetik korelasyona sahip süre döl denemeleri gözlem
süresi olarak belirlenmelidir. Döl denemelerinde genetik kısmın çevresel
faktörler tarafından örtülmesi döl denemelerinden beklenen amaçların
gerçekleşmesini olumsuz olarak etkilemektedir. Bu nedenle döl denemeleri
mümkün olduğu kadar homojen alanlar üzerinde kurulmaya çalışılmalı ve
deneme alanı yerinin özelliklerine en uygun deneme desen ve plot
düzenlemeleri ile materyalin dağıtımı gerçekleştirilmelidir.
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kurulan “Orman Tohumları Laboratuvar Müdürlüğü”; 1969 yılında tohum
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• Tohum Teknolojisi,
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