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ÖNSÖZ 
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü 

kuruluşundan günümüze ağaçlandırma çalışmaları için ihtiyaç duyulan 
tohumun ıslah edilmiş kaynaklardan sağlanması için tohum bahçesi tesisine 
büyük önem vermektedir. Yürütülen çalışmalar sonucunda 171 adet 1161.0 
ha klonal tohum bahçesi tesis edilmiştir. Bunlar içinde ilk sırayı kızılçam 
klonal tohum bahçeleri teşkil etmektedir. Bu nedenle, kızılçam tohum 
bahçelerinin yönetimine esas teşkil edecek bilgilerin üretilmesi ülkemiz 
ormancılığının önemli bir ihtiyacıdır.  

Tohum bahçesinin yönetiminde ana amaç genetik kompozisyonu 
üstün nitelikli bireylerden oluşturarak, üretilen tohumların  genetik kalitesini 
yükseltmek ve birim alandan sağlanan tohum üretimini artırmaktır. Son 
yıllarda çiçek ve tohum veriminin artırılmasında hormonal uygulamalar 
giderek yaygınlaşmaktadır. Ülkemiz ormancılığında hormonlar esas olarak 
makro veya mikro-vejetatif üretim dışında kullanılmamaktadır. Bu çalışma 
ülkemiz ormancılığında bir kültürel tedbir olarak hormon uygulamasının yer 
aldığı ilk çalışmadır. Hem ilk olması hem de çalışmanın yürütülebilir 
olmasını sağlamak amacıyla, çok sayıda faktör  araştırma planlanırken sabit 
tutulmaya çalışılmıştır. Buna rağmen hem uygulamaya hem de bundan sonra 
yapılacak çalışmalara çok önemli katkı koyacak sonuçlar elde edilmiştir.  

Beş yıllık bir sürede tamamlanılan bu araştırmanın arazi 
çalışmalarında işin en zahmetli kısmı çiçek sayımları olmuştur. Özellikle 
erkek çiçek sayımlarında neredeyse bir çuvaldaki pirinci saymaktan daha 
fazla zorlanılmıştır. Tüm bu sayımları büyük sabırla yapan Batı Akdeniz 
Ormancılık Araştırma Müdürlüğü elemanlarından Abdullah KINAY, Ömer 
KARAKAŞ, Necdet AKAY, Erol KAŞAR, ve İsmet SAYAN’a teşekkür 
ederiz. 

Milli Ağaç Islahı ve Tohum Üretimi Programının planlanması ve 
uygulamasının yanında ülkemizde tohum bahçeleri tesisi, planlanması ve 
projelendirilmesinde aktif olarak yer alan ve halen Orman Ağaçları ve 
Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü görevini yürüten Sn. Sadi ŞIKLAR, 
bu projenin en büyük destekçisi olmuş, çalışmanın yürütülmesi ve   
değerlendirilmesi aşamasında çok önemli katkılar sağlamıştır. Kendilerine 
teşekkürü bir borç biliriz. 

Mayıs 2005, Ankara 
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ÖZ 
Antalya Düzlerçamı’nda tesis  edilmiş olan  kızılçam (Pinus brutia 

Ten.) klonal tohum bahçesinde, Giberellin (GA4/7/9) enjeksiyonu, kısmi 
boğma, Giberellin enjeksiyonu (GA4/7/9) + kısmi boğma işlemlerinin ve içsel 
hormon seviyesinin çiçeklenme üzerine etkileri incelenmiştir. Kısmi boğma 
işlemi her yıl vejetasyon başlangıcında yapılmıştır. GA4/7/9  injeksiyonu 
hormonu uygulamaları üç yıl (2001-2003) Temmuz ayının birinci ve ikinci 
yarısında olmak üzere iki kez tekrarlanmıştır. Her bir ramete her 
injeksiyonda 2.5 mg GA4/7/9  verilmiştir.  Bağlı, serbest ve toplam içsel 
Giberellik asit (GA3) ve Absisik asit (ABA) seviyeleri, Temmuz ayında 10 
gün arayla toplanan sürgünlerden alınan doku örneklerinden HPLC yöntemi 
ile belirlenmiştir. Tohum bahçesindeki erkek ve dişi çiçek sayıları 
belirlenmiş ve çiçeklenmenin taç üzerindeki dağılımı incelenmiştir. 
   Serbest, bağlı ve toplam ABA ve GA3 seviyelerinin zamana bağlı 
olarak değiştiği gözlenmiştir. İçsel ABA ve GA3 miktarları ile hem erkek 
hem de dişi çiçek üretimleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 
 Yapılan değerlendirmeler, uygulanan işlemlerin ağaçlarda herhangi 
bir zarara neden olmadığını, ağaç boyu ve çap artımını engellemediğini 
göstermiştir.  Uygulamaların hiç birisi dişi çiçek sayısında istatiksel olarak 
anlamlı bir farklılığa neden olmamıştır. Buna karşılık GA4/7/9 enjeksiyonu ve 
kısmi boğma işlemleri + GA4/7/9 enjeksiyonu erkek çiçek sayısında, işlem 
yapılmamış ağaçlara oranla 2-3.5 kat artışa sebep olmuştur. Fakat, GA4/7/9 
işlemiyle erkek çiçek sayısındaki artışın, az sayıda erkek çiçek üreten 
klonlarda, çok sayıda erkek çiçek üreten klonlara oranla daha fazla olduğu 
görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Pinus brutia, tohum bahçesi, ABA, GA3, GA4/7/9, 
gövde enjeksiyonu, kısmi boğma, dişi çiçek, erkek çiçek  
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ABSTRACT 

 
In this study, effects of gibberellin (GA4/7/9) injection, bading with 

wire, GA4/7/9 injection + banding with wire treatments and also the effect of 
endogenous growth hormone level on flowering of Turkish red pine (Pinus 
brutia Ten.) were investigated in a seed orchard established at Antalya, 
Düzlerçamı. Banding the trees was done each year at the beginning of 
flowering period. Each tree was received 2.5 mg GA4/7/9 in the first and 
second half of July in years 2001-2003.  Endogenous free-, bound- and total 
GA3 and ABA quantities were determined by HPLC analysis in the tissue 
samples taken from the vegetative shoot apexes sampled on July with 10-day 
intervals. Male and female flower numbers were determined and the 
distribution of flowers on crown was explored. 

Endogenous free-, bound- and total GA3 and ABA levels varied in 
tissues depending on time. There was no correlation between hormone levels 
and both female and male flower production. 

Evaluation of the results indicated that the treatments did not 
cause any destructive effect on trees health, height and stem diameter 
development. Treatments did not affect female flower production. 
However, GA4/7/9 injection and GA4/7/9 + banding with wire treatments 
lead to 2-3.5-times increase in male flower production compared to 
untreated trees. Poor flowering clones responded to GA4/7/9  treatments 
much more than good flowering clones. 

  
Key words: Pinus brutia, seed orchard, ABA, GA3, GA4/7/9, stem injection, 
banding with wire, male flower, female flower  
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1. GİRİŞ 
Ağaçlandırmalarda birim alandan üretilecek odun hammaddesinde 

sağlanacak artış: arazi hazırlığı, dikim aralığı, çapalama, diri örtü ile 
mücadele, sürgün kontrolu, budama, sıklık bakımı ve aralama gibi 
silvikültürel tedbirlerin yanında, büyük ölçüde genetik olarak ıslah edilmiş 
tohum kullanımına bağlıdır. Islah çalışmalarının başlangıcında tohum 
meşcereleri  bu amaca hizmet ederler. Ancak, tohum meşcerelerinden elde 
edilen genetik kazanç özellikle kalıtım derecesinin oldukça düşük olduğu 
çap, boy, hacim gibi  büyüme karakterlerinde oldukça azdır. Bunun başlıca 
nedeni, rüzgarla tozlaşan ve sürekli yayılış gösteren orman ağacı türlerinde 
genetik varyasyonun büyük bir bölümünün populasyonlar arasında değil, 
populasyon içinde olmasıdır (YANG ve YEH 1993). Populasyon içi genetik 
varyasyondan yararlanmanın temel yolu ise populasyon içinde seçimler 
yapılmasıdır ki ağaç ıslahı çalışmalarında bu işlem plus ağaç seçimi olarak 
adlandırılır (ÜRGENÇ 1982). Olası akrabalıkları önlemek üzere doğal 
meşcerelerde plus ağaçlar birbirinden oldukça uzak mesafelerde seçilirler. 
Plus ağaçlardan kozalak hasatının hem güç olması hem de birbirlerinden çok 
uzak olmaları nedeniyle, ağaçlandırmaların ihtiyaç duyduğu tohumun 
kesintisiz olarak plus ağaçlardan sağlanması hem ekonomik hem de 
uygulanabilir değildir. Bu nedenle en yaygın şekliyle, plus ağaçlardan aşı ile  
üretilen fidanlarla tohum üretmek amacıyla klonal tohum bahçeleri tesis 
edilir. 

Klonal tohum bahçelerinin tesisi için oldukça elverişli koşullar tercih 
edilir ve fidanlar geniş aralık mesafelerle dikilir. Geniş dikim aralığının 
kullanılması  tohum bahçesindeki ağaçlar için daha iyi ışıklanma ve buna 
bağlı olarak ağacın tepe tacının daha iyi gelişmesini sağlar. Ağaçların tohum 
üretimi için daha elverişli koşullarda bulunması, elverişli ışıklanma ve geniş 
tepe çatısı tohum verimini yükseltir, zengin tohum yılları arasındaki süreyi 
kısaltır (ÜRGENÇ 1982). Bunun yanında tohum bahçelerinde tohum hasatı 
daha kolay ve ucuzdur. Bu özellikleri ile tohum bahçeleri ağaçlandırmaların 
ihtiyaç duyduğu tohumun kesintisiz olarak sağlanması açısından büyük bir 
öneme sahiptir. Tohum bahçelerinin genetik ıslah çalışmaları açısından en 
önemli fonksiyonu ise, tohum bahçelerinde genetik kompozisyonun işletme 
amacına uygun olarak düzenlenebilmesidir. Bu şekilde elde edilen tohumun 
genetik kalitesi artar ve ağaçlandırmalardan daha yüksek kalite ve kantitede 
odun üretimi sağlanır. Bu özellikleri ile tohum bahçeleri orman ağaçları 
genetik ıslahında temel çıktı sağlayan vazgeçilmez tesislerdir (SWEET 
1994). 

Tohum bahçelerinin sağladığı avantajlar ve kazancın yanında, yönetsel 
olarak çözümlenmesi gereken çeşitli sorunları da bulunmaktadır. Bunları 
şöyle sıralayabiliriz; i) tohum bahçelerinin tesis maliyetleri diğer 
ağaçlandırmalarla kıyaslandığında daha yüksektir, ii) tesisi takip eden uzun 
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bir dönem, yaklaşık olarak 6-8 yıl  tohum bahçelerinden üretim 
yapılamamaktadır, iii) geniş aralıklarla tesis edildiklerinden döl 
denemelerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan genetik 
ayıklamalarda rametlerde dengesizlikler oluşmaktadır (BONNET-
MASIMBERT ve WEBBER 1995), iv) zayıf ve düzensiz çiçeklenme hem 
çiçeklenme bakımından elverişli hem de elverişsiz çevre koşullarında sıkça 
rastlanan bir durumdur (SWEET 1994), v) çoğu durumda tohum 
bahçesindeki klonların %20’sinden daha azı kozalak üretiminin %80’ini 
sağlar (EL-KASABY 1994). Klonların bahçenin gen havuzuna eşit katkı 
koyamaması tohum bahçelerinde beklenen panmiktik dengeden1 sapmaya, 
etkili populasyon büyüklüğünün azalmasına ve bahçeden sağlanacak genetik 
çeşitliliğin azalmasına neden olmaktadır. Nitekim, bir kızılçam (Pinus brutia 
Ten) tohum bahçesinde tohum bahçesinde yer alan klonların %25’inin 
bahçedeki polen üretiminin %61’ini sağladığı tespit edilmiştir KESKİN 
(1999). vi) tohum bahçesinin dışından gelen polenlerin neden olduğu kirlilik 
üretilen tohumun genetik kalitesini etkilemekte ve tohum bahçelerinden elde 
edilen genetik kazancı düşürebilmektedir. Kızılçam tohum bahçelerinde 
yapılan bir çalışmada polen kirliliğinin yıllara bağlı olarak %85-90’lara 
ulaştığı (KAYA 2001) ve bu oranda bir genetik kirliliğin %5-6 oranında 
genetik kazanç kaybına neden olacağı tahmin edilmektedir (KAYA ve IŞIK 
2001). 

Yukarıda sayılan bu problemler tohum bahçelerinde çiçeklenme ve 
tohum verimi ile yakından ilişkilidir. Tohum bahçelerinin tesis 
maliyetlerinin yüksek olması üründe verimliliğin artırılması ile  azaltılabilir. 
Tohum veriminde sağlanan artış birim ürün başına daha düşük işletme 
maliyeti demektir. Benzer şekilde, tohum bahçelerinde daha erken yaşlarda 
tohum üretiminin sağlanması halinde birim sürede üretilen tohum miktarı 
artacağı için birim süredeki üretim maliyetini düşürür. Tohum bahçelerinde 
düzensiz çiçeklenme ve buna bağlı olarak tohum üretiminde dalgalanmalar 
çiçeklenmenin artırılması ile giderilebilir. Tohum bahçelerindeki klonların 
çiçeklenme bakımından farklılıklar, az çiçeklenen klonların çiçek 
verimlerinin artırılması, dolayısıyla tohum bahçesinin gen havuzuna daha 
fazla katkı koymalarının sağlanmasıyla giderilebilir.  Bu nedenle tohum 
bahçeleri yönetiminde temel uygulamalar tohum bahçesinde çiçek ve tohum 
üretiminin artırılmasına odaklanır. 
       Geçmişte tohum bahçelerinde hem genç hem de seksüel olarak olgun 
ağaçlarda çiçeklenmeyi artırmak için bitki büyüme maddeleri ve bunların 
dışında  çok sayıda kültürel işlem uygulanmıştır. Gübreleme, kısmi boğma 

                                                           
1 Panmiktik Denge: Hardy-Weinberg dengesi olarak bilinir. Bir populasyonda 
eşleşmenin tamamen rastlantısal olması ve her bir bireyin gen havuzuna eşit katkı 
yapması anlamında kullanılmaktadır. 
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işlemi (banding with wire), kök, tepe ve taçta budama yapılması, kuraklık 
stresi, sıcaklık stresi, daha fazla ışık sağlamaya yönelik dalların bağlanması, 
hormonal uygulamalar tohum bahçelerinde uygulanan işlemlerin 
başlıcalarıdır (FOGAL vd 1998, JACKSON ve SWEET 1972, OWENS ve 
BLAKE 1985, OWENS ve SIMPSON 1988, OWENS vd 1992, PHARIS 
1976, PHARIS vd 1987, PHILIPSON 1983, ROSS 1988, ROSS vd 1985, 
SHIMITLING 1994, ŞENGÜN ve SEMERCİ 2002, TOMPSETT ve 
FLETCHER 1979, WHEELER vd 1980). Kültürel işlemler çiçek veriminin 
artırılması bakımından genellikle tek başına orta derecede başarı sağlamakta, 
ağaçlara zarar vermekte ya da uygulamalar çok pahalı olabilmektedir 
(WHEELER vd 1980). Bu nedenle tohum bahçelerinde dışsal bitki büyüme 
maddeleri  uygulamalarının ve içsel bitkisel hormonların çiçeklenmedeki 
fizyolojik etkileri üzerine olan ilgi giderek artmaktadır (PHARIS vd 1987).  

1.1 Orman Ağaçlarında Çiçeklenme ve Hormonal Uygulamalar 
Bitki büyüme ve gelişmesinde rol oynayan en önemli içsel faktörlerden 

birisi olan bitki büyüme maddeleri üç grup altında toplanmaktadır 
(TOPCUOĞLU ve ÜNYAYAR 1995).  

a)  Organ yapıcılar: Örneğin, florigen ve rizokalin. 
b)  Yara hormonları: Örneğin, travmatin. 
c)  Büyüme hormonları: 

 i)  Stimülatörler: Örneğin, oksinler, gibberellinler, sitokininler. 
ii)  İnhibitörler: Örneğin, absisik asit.  

Orman ağaçlarında doğal olarak bulunan büyüme hormonlarının büyüme 
üzerinde etkili  temel faktörlerden biri olduğuna, organ farklılaşmasından, 
ağaç formu, genç fazdan olgun faza geçişe, gün uzunluğu, ışık şiddeti, 
sıcaklık, su stresi gibi çevresel faktörlere karşı mekanizmalarda rol aldığına, 
çiçeklenme ve eşey belirlenmesi üzerinde etkilerine kadar çok sayıda bilgi 
bulunmaktadır (ROSS vd 1983).  

1.1.1 Büyüme inhibitörleri ve çiçeklenme   
Büyüme engelleyicilerin orman ağaçlarının çiçeklenmesi üzerinde 

etkisine dair oldukça az çalışma vardır. BLEYMULLER (1978), bir büyüme 
inhibitörü olan CCC [(2-kloretil) trimetil amonyum klorid] ile gibberellinin 
birlikte uygulamasının 16 yaşındaki Picea abies rametlerinde dişi çiçek 
üretimini artırdığını, buna karşılık erkek çiçek üretimini ise düşürdüğünü 
bildirmektedir. Pinus sylvestris (Sarıçam)’da ise CCC uygulaması herhangi 
bir etki göstermemiştir (CHALUPKA 1978). Bir büyüme inhibitörü olan 
paclobutrazol ((2RS,3RS)-1-(4- chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-1,2,4-triazol-
1-yl-pentan-3-ol veya PP333) uygulaması Eucalyptus grandis X E. gunnii, E. 
grandis X E. urophylla ve E. dalrympleana X E. gunnii melezlerinde genç 
yaşta çiçeklenme sağlamıştır (CAUVIN 1992). Keza, Eucalyptus globulus 
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ve  Eucalyptus nitens’de çiçek verimi bakımından pozitif yönde reaksiyon 
gösterdiği bildirilmektedir (GRIFFIN vd 1993, WILLIAMS vd 2003). Oysa  
Eucalyptus nitens’in  6-18 haftalık aşılı fidanlarında çiçeklenmeyi teşvik 
etmemiş, içsel GA3  seviyesini düşürmüştür (MONCUR ve HASSAN 1994). 
Aynı şekilde. Shorea stenoptera türünde etkisi görülmemiştir 
(SYAMSUWIDA ve OWENS 1997).  

Absisik Asit (ABA) bitki büyüme ve gelişmesinin regülasyonunda 
büyük önemi olan ve doğal olarak oluşan  bir bitki büyüme inhibitörüdür 
(TOPCUOĞLU 1987). ABA’nın doğal olarak oluşan formu (S)-(+)-absisik 
asittir (Şekil 1.1). ABA’nın kapalı formülü C15H20O4 olup molekül ağırlığı 
264’tür. ABA’nın dişi çiçek oluşumunu uyardığı (ÜNYAYAR 1995) ve 
Pinus massoniana’da erkek çiçek oluşumunu belirgin bir şekilde arttırdığı 
bildirilmektedir ( HUANG vd. 1999). 
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Şekil 1.1.  (S)-absisik asit’in molekül yapısı 

Figure 1.1. Molecular structure of (S)-absisic acid 
 

1.1.2 Büyüme stimülatörleri ve çiçeklenme   
 Hormonlardan orman ağaçlarının generatif gelişmesi üzerine etkileri en 

çok çalışılanlar stimülatörlerdir. Stimülatörlerden bir oksin olan  
naftalenasetik asit (NAA) uygulamasının tek başına  çiçeklenme üzerine 
etkisi görülmezken (MARQUARD ve HANOVER 1985),  gibberellin ile 
birlikte uygulanması halinde dişi çiçek üretimini artırdığı bildirilmektedir 
(ROSS vd 1980, PHARIS vd 1980). Oysa NAA’nın gibberellin ile birlikte 
uygulanması başka çalışmalarda ya yalnız erkek çiçek üretimini artırımış 
(TOMPSETT 1977, LUUKKANEN ve JOHANSSON  1980, HALL 1988),  
ya da hiç etkili olmadığı sonuçlar alınmıştır (DUNBERG 1980, CECICH 
1981). Sitokininlerin ise çoğu otsu türlerde çiçek tomurcuklarının oluşumu 
üzerine negatif etkileri bulunduğu bildirilmektedir (SMITH ve 
GREENWOOD 1995). Nitekim aynı araştırmacılar,  Picea mariana türünde 
sitokininlerden benzilaminopurin, zeatin ve zeatinribozid uygulamalarının 



 5

zamana ve kullanılan doza bağlı olarak gibberellinlerin çiçeklenme 
üzerindeki  etkisini engellediğini bildirmektedirler. 

 Çok sayıda orman ağacı türünde diğer büyüme hormonlarına göre 
çiçeklenme üzerine en etkili olan gibberellinlerdir (ROSS ve PHARIS 1987, 
FOGAL vd 1996). Gibberellinler kimyasal olarak diterpenlerdir ve bitkilerde 
doğal olarak meydana gelen terpenoidlerden türevlenirler. Gibberellinlerin 
günümüzde tespit edilmiş çok sayıda çeşidi bulunmaktadır. Bunların 
hepsinin moleküler yapıları aynı olmakla birlikte halka sistemindeki bağların 
pozisyonları, sayıları ve tipleri, A halkasındaki doyma derecesi ve özellikle 
hidroksil gruplarının bulunduğu yerlere bağlı olarak farklılıklar 
bulunmaktadır (SALISBURY ve ROSS 1992).  
 Bütün gibberellinler ent-gibberellan iskeletinden türevlenmekte-dir. 
Gibberellinler kimyasal olarak diterpenlerdir. Diterpenler bitki-lerde doğal 
olarak meydana gelen terpenoidlerden türevlenirler. Gibberellinlerin yüksek 
bitkilerde en çok bulunan çeşidi olan gibberellik asit (GA3)’in kapalı 
formülü C19H22O6 olup molekül ağırlığı 346.4’tür (Şekil 1.2). 
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Şekil 1. 2. Gibberellik asit’in (GA3) molekül yapısı 

Figure 1.2. Molecular structure of gibberellic acid (GA3) 
 
Gibberellinlerin çam türlerinin pekçok farklı dokularında bulunduğu 

bildirilmektedir (KAMIENSKA vd 1976). Ayrıca, Larix decidua., Larix 
leptoleptis, Cupressus arizonica, Cryptomeria japonica, Pseudotsuga 
menziesii var. menziesii, Juniperus chinensis 'in vejetatif sürgünlerinde, 
Pinus jeffreyi, Pinus ponderosa ve Pinus lambertiana 'nın gelişmekte olan 
embriyolarında, Pinus radiata D. tomurcuklarında, Pinus sylvestris L. ‘nin 
polen ve vejetatif sürgünlerinde, Pinus attenuata Lemm.’in polenlerinde 
gibberellin benzeri maddeler saptanmıştır (CROZIER vd 1970, 
KAMIENSKA vd 1976, TAYLOR vd 1984). Picea abies fidanlarının 
sürgünlerinde GA1, GA3, GA4, GA7, GA9, GA12, GA15, GA20, GA29, GA34, 
GA51’in, Picea glauca tohumlarında, zigotik embriyolarında ve 
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megagametofitlerinde ABA ve gibberellinlerin varlığı saptanmıştır 
(MORITZ 1995, KONG vd. 1997).  

İbreli türlerde gibberellin miktarları türlere ve aynı türün çeşitli 
dokularına göre değişmektedir. Örneğin, Pseudotsuga menziesii’nin vejetatif 
sürgününde 1.65 µg/kg – 9.8 µg/kg GA3, Cupressus arizonica’nın vejetatif 
sürgününde 40 µg/kg - 70 µg/kg GA3, GA9, GA4, GA7, Pinus attenuata 
poleninde 250 µg / kg GA3 bulunmuştur.  

Gibberellinleri polar olanlar ve polar olmayanlar olmak üzere  iki grupta 
toplamak mümkündür. Polar gibberellinler gibbane halkasında iki veya daha 
fazla hidroksil grubu taşıyan gibberellinlerdir (örneğin; GA3). Polar olmayan 
gibberellinler GA4, GA5, GA7 gibi gibbane halkası yapısı üzerinde bir 
hidroksil grubu  ya da GA9 gibi hiç hidroksil grubu taşımayan 
gibberellinlerdir (Şekil 1.3). Polaritedeki bu farklılık farklı oksitlenme 
şekillerini yansıtmakta olup, az polar gibberellinlerden polar gibberellinlere 
dönüşüm mümkünken bunun tersi mümkün olmamaktadır  (ROSS ve 
GREENWOOD 1979).  

   İbreli türlerde çiçeklenme üzerine başarılı olarak kullanılan ilk bitki 
büyüme maddesi polar grupta yer alan gibberellik asit (GA3) olmuştur. 
Özellikle 1950’li yılların sonu ve 1960’lı yılların başında GA3  
uygulamalarında hem Taxodiaceae hem de Cuprassaeae familyasında 
çiçeklenme üzerinde başarılı sonuçlar elde edilmiştir (ROSS vd. 1983). 
Pinaceae familyasında 1973 yılına kadar gibberellin uygulamalarından 
sonuç alınamamıştır. Pseudotsuga menziesii’de GA4 ve GA7 karışımından 
elde edilen olumlu sonuç üzerine bu uygulamanın çiçeklenmeki etkileri 
başka ibreli türlerde de incelenmiştir (PHARIS vd 1987). Yapılan 
araştırmalar, Pinaceae familyasının çok sayıdaki türünde polar 
gibberellinlerden ziyade daha az polar olan gibberellinlerin ve bunlardan da 
GA4, GA5, GA7 ve  GA9’ un direkt olarak morfogenetik bir rol oynadığını 
ortaya koymuştur (BONNET-MASIMBERT ve WEBBER 1995, ROSS ve 
PHARIS 1987, PHARIS vd 1987).  

Dışsal uygulamalar kadar ağaçların içsel GA4 ve GA7 seviyelerinin de 
çiçeklenme üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır. Nitekim PHARIS (1991), 
Doumas ve arkadaşlarına atfen Pseudotsuga menziesii’nin çiçeklenen 
bireylerinde kök ve çiçek tomurcuğu taslaklarının çiçeklenmeyen bireylerin 
benzer organlarından daha yüksek GA4 ve GA7 içerdiğini, çok çiçeklenen 
bireylerinin çiçeklenmeyenlere nazaran  50-80 kat daha fazla GA7 içerdiğini 
bildirmektedir (BONNET-MASIMBERT ve WEBBER 1995).  
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Şekil 1.3.  GA3, GA4, GA5 , GA7 ve GA9’ün  molekül  yapısı 
Figure 1.3. Molecular structure of GA3, GA4, GA5 , GA7 ve GA9 

 
GA4 ve GA7 uygulamaları eşey belirlenmesi üzerine de etkili olmaktadır. 

Cupressaceae ve Taxodiaceae familyalarında erkek çiçek üretimi için düşük 
dozda GA3 gerekirken, dişi çiçek üretimi için çok daha yüksek konsantras-
yonda GA3 gerektiği, Cryptomeria japonica’da GA3  ile Pinus sylvestris’te 
GA4/7 karışımı erken dönemde (Temmuz- Ağustos) erkek çiçeği, geç 
dönemde (Ağustos-Eylül) dişi çiçeği artırdığı gözlemlenmiştir (ROSS ve 
PHARIS 1987). Öte yandan, az polar gibberellinlerin dışsal uygulamasının 
Pinaceae familyasında çiçek verimi üzerine olumlu etkisi bilinmekle beraber 
farklı genotipe sahip bireyler bu uygulamalara farklı tepkiler 
gösterebilmektedir.  

Tohum bahçelerinde gibberellin uygulamaları kendi başına çiçeklenmeyi 
artırmakla birlikte, bunlara ek olarak yapılan kültürel uygulamalar sinerjik 
bir etki göstermektedir (PHARIS vd 1987). Kuraklık, aşırı sulama, yüksek 
sıcaklık, kısmi boğma, gübreleme, kök budaması, gibi  kültürel işlemlerin 
gibberellin metabolizması üzerine etkileri ile ilişkili olarak içsel hormon 
seviyelerini etkilediği bildirilmektedir (WESELOY 1985, CHALUPKA 
1982, DUNBERG vd 1983). Bitkide strese yol açan ve gibberellin 
uygulamalarına sinerjik etki yapan bu işlemlerin muhtemelen bitkideki 
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ABA, sitokinin ve oksin hormon sistemlerini etkiledikleri, daha az polar 
gibberellin sentezini sağladıkları ya da daha az polar gibberellinleri hidrozile 
ederek polar gibberellinlere dönüşümlerini engelledikleri düşünülmektedir 
(PHARIS vd 1987).  

Gübreleme dışında yukarıda sayılan ve gibberellin uygulamaları ile 
sinerjik bir etki yapan kültürel tedbirlerin ortak özelliği; ya  köklerde üretilen 
sitokininlerin üretimini ve/veya sitokinin iletimini engellemesi ya da 
bitkilerde C/N dengesi üzerine etkili olmasıdır. Sitokininler gibberellin 
biyosentezini inhibe etmekte ve buna bağlı olarak düşük gibberellin seviyesi 
ile zayıf çiçeklenmeye neden olmaktadır. Benzer şekilde, ağaçlarda boğma 
işlemi ile iletimin engellenmesinin  C/N oranı üzerinde değişikliğe neden 
olduğu ve bu işlemin tohum verimini artırdığı bildirilmektedir 
(SAATÇİOĞLU 1971). 

1.1.3 Çalışmanın Amacı   
Görülmektedir ki bitki büyüme maddelerinin ve bazı kültürel 

uygulamaların çiçeklenme ve tohum verimi üzerine etkisinin neler 
olduğunun bilinmesi tohum bahçelerinin işletilmesi açısından önem 
taşımaktadır. Bunun için mevcut ağaç ıslahı programlarında öncelikli olarak 
yer alan bir türde çalışmanın yapılması daha doğru olacaktır. Bu açıdan 
bakıldığında;  Kızılçam Türkiye’de ağaçlandırmalarda en yaygın olarak 
kullanılan türlerin başında gelmektedir.  Yapılan ağaçlandırmaların %40’ı 
kızılçam plantasyonlarından oluşmaktadır  (GÜNAY ve TACENUR 1993, 
KONUKÇU 2001). Ormancılık Ana Planına göre kızılçamın potansiyel 
ağaçlandırma alanı 2.2 milyon hektar (ha)’dır. Ağaçlandırma potansiyelinin 
yüksek olmasının yanında odununun çeşitli kullanım alanlarına uygunluğu 
kızılçamın tesis değerini artırmaktadır. Hızlı büyümesi, genetik çeşitliliğinin 
yüksek olması ve erken çiçeklenmesi nedeniyle de kızılçam genetik ıslah 
çalışmalarına en elverişli türlerin başında gelmektedir. (ÖZTÜRK vd. 2004). 
Kızılçamın sahip olduğu bu özellikler nedeniyle Türkiye’de uygulamalı 
genetik ıslah çalışmalarında ilk tohum bahçesi kızılçam türü ile tesis 
edilmiştir.  Milli Ağaç Islahı ve Tohum Üretimi Programında (1994-2003) 
kızılçam yoğun (entansif) ıslah çalışmalarının yürütüleceği türler arasında 
yer almıştır (KOSKI ve ANTOLA 1993). Ağaç ıslahı çalışmalarının 
başlangıcından bugüne kadar kızılçamda toplam 63 adet 454 ha klonal 
tohum bahçesi tesis edilmiştir. Tesis edilen kızılçam tohum bahçelerinden 
elde edilen tohumlardan üretilen fidanlarla  ağaçlandırma yapılması halinde 
ağaçlandırmalarda ağaç boyunun tohum meşcerelerinden alınanlara kıyasla 
%8 daha boylu olacağı bildirilmektedirler (ÖZTÜRK vd 2004). Kızılçamda 
döl denemeleri tesisi büyük ölçüde tamamlanmış olup, döl denemelerinden 
elde edilen sonuçlara göre, genotipik tohum bahçelerinin kurulmasına 
başlanmıştır. Genotipik tohum bahçelerinden üretilen tohumların 
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kullanılmasıyla ağaç boyunda elde edilecek genetik kazanç %24 olarak 
belirtilmektedir (ÖZTÜRK vd 2004). Bu nedenle Türkiye’de tohum bahçesi 
yönetimi açısından diğer türlere nazaran en öncelikli tür kızılçamdır.  

Tüm bunlara göre, kızılçam tohum bahçelerinin yönetiminde gibberellin 
uygulamasının etkilerini belirlemek üzere bu çalışma yapılmıştır. Bu 
çalışmada, içsel GA3 ve ABA’nın çiçeklenme üzerine etkili olup 
olmadıkları, GA4/7/9, kısmi boğma, GA4/7/9 + kısmi boğma uygulamalarının 
dişi ve erkek çiçek üretimi ve tepe tacı üzerindeki dağılımlarına etkileri, 
tohum bahçesinde yer alan farklı genotiplerin (klonların) uygulanan 
işlemlere tepkileri,  uygulanan işlemlerin ağaçların sağlığı ve büyümesi 
üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Tohum Bahçesine Ait Bilgiler 
Bu çalışma Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Orman İşletme 

Müdürlüğü, Düzlerçamı Orman İşletme Şefliği, 307 ve 327 nolu bölmede 
bulunan Gündoğmuş-Eskibağ orjinli 38 nolu kızılçam (Pinus brutia Ten.) 
klonal tohum bahçesinde yürütülmüştür (Şekil 2.1). Tohum bahçesinin tesis 
yeri 36o 59'  kuzey enlemi ile 30o 35'  doğu boylamında olup, denizden 
yüksekliği 250 metredir. Tohum bahçesi 30 klonla Şubat/1994’de tesis 
edilmiştir. Dikim aralığı 8x8 m olup, klonların bahçe içindeki dağılımı 
sistematiktir. Tohum bahçesinin toplam alanı 17.8 ha’dır. Tohum bahçesinde 
bulunan 30 klondan yalnız 10 tanesi bu çalışmaya konu edilmiştir.  

 

 
Şekil 2.1. Tohum bahçesinin tesis yeri ve orijini 

Figure 2.1. Seed orchard’s site (green) and origin (red) 
 
Kızılçam erken yaşlarda çiçeklenen bir türdür. Örneğin, üç yaşındaki 

bireylerin dişi çiçek oluşturduğu gözlenmiştir (KESKİN 1999, SELİK 1963). 
Buna karşılık erkek çiçekler daha ileri yaşlarda belirmektedir. Bununla 
beraber kızılçam klonal tohum bahçelerinde 8-10 yaşlarından itibaren tohum 
ve polen üretiminde belirgin artışlar olmaktadır. Kızılçam tohum 
bahçelerinde 10 ile 20 yaş tohum veriminin maksimuma ulaştığı bir periyot 
olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, denemeye konu olan tohum 
bahçesinin hem dişi hem de erkek çiçek üretimine başlamış olması nedeniyle 
çalışma için uygun bir tohum bahçesi olduğu düşünülmüştür. 
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Tohum bahçesi toprağının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 
Çizelge: 2.2’de verilmiştir. Çizelge 2.2’de görüldüğü gibi, tohum bahçesinde 
üst toprağın (0-15 cm) kum oranı yüksektir. Derinlere inildikçe kil ya da 
kumlu kile dönüşmektedir. Üst horizon dışındaki tabakalar kireçsiz, organik 
madde ve azot bakımından yetersizdir. Toprak pH’sı tabakalara göre nötr ya 
da kısmen asidiktir, tuzluluk oranı düşüktür.  

 
2.2. Kısmi Boğma ve Hormon Uygulaması  
Orman ağaçlarında gibberellin uygulamaları sprey şeklinde direkt olarak 

yapraklara püskürtme, gövdeye enjeksiyon veya pipetle bırakma şeklinde 
yapılmaktadır. Sprey uygulamaları özellikle çevre şartlarının daha kontrol 
altında tutulduğu koşullar ile ramet hacminin çok daha küçük olduğu 
durumlar için elverişlidir. Ağaç hacmi büyüdükçe sprey uygulamaları 
oldukça güçleşmektedir. Gövdeye enjeksiyon şeklinde gibberellin 
uygulaması daha kolay olup, yağış ve hava hareketlerinden daha az 
etkilenmektedir. Bu nedenle, aynı fizyolojik etkiyi göstermede enjeksiyon ile 
verilen gibberellin miktarı sprey uygulaması ile verilene göre daha az 
olmaktadır (HO ve ENG 1995). Pipetle bırakma yönteminde de yüksek 
dozların etkili olduğu bildirilmektedir (FOGAL vd 1996). Aynı fizyolojik 
etki için daha az miktarda gibberellin kullanılmasına neden olması ve 
gibberellinin ağaçların iletim sistemi vasıtası ile daha kısa sürede dokulara 
iletilebilmesi gözönüne alınarak enjeksiyon yönetimi tercih edilmiştir.  

Hormon olarak Calgary Üniversitesi (Kanada)’nden temin edilen 
GA4/7/9 karışımı (%60 GA4, %30 GA7, %10 GA9) kullanılmıştır. Hormon 
uygulaması 2000-2003 yıllarında Temmuz ayı içinde 10-15 gün aralıkla iki 
defa olmak üzere yapılmıştır (Çizelge 2.1). Kısmi boğma işlemine ise 
vejetasyon döneminin başında ağaçlar çiçeklendiğinde başlanmış, birinci 
hormon uygulaması sonunda son verilmiştir (Tablo 2.1). 

 
   Çizelge 2.1. Kısmi boğma işlemi ve hormon uygulaması yılları ve tarihleri. 
      Table 2.1. Banding with wire and GA4/7/9 hormon injection date  
 

İşlemler Uygulama yılları (treatment years) 
Treatments 2001 2002 2003 

Kısmi Boğma 
(Banding with wire) 28 Mart  25 Nisan 9 Nisan 

I. Hormon Uygulaması 
(First GA4/7/9 injection) 11 Temmuz 11 Temmuz 15 Temmuz 

II. Hormon Uygulaması 
(Second GA4/7/9 injection) 21 Temmuz 23 Temmuz 30 Temmuz 
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 Çizelge 2.2. Tohum bahçesi toprağının bazı fiziksel ve kimyasal  özellikleri.   
 Table   2.2.  Some physical and chemical properties of soil in the seed orchard 
 

Fiziksel Analiz 
(Soil texture) 

Kimyasal Analiz 
(Chemical compounds) Profil 

No 
Sample 

No 

Derinlik 
(Soil Depth) 

 cm 
Kum 

(sand) 
% 

Toz  
(silt) 
 % 

Kil 
(clay)   

% 

Toprak Türü 
(soil type) pH 

Total 
CaCO3 

% 

Organik 
Madde 

(Organic 
substance) 

% 

Total  
N  
% 

Fosfor 
% P 

1 0-15 67.20 16.32 16.48 Kumlu Balçık 
(Sandy loam) 7.08 0.0 2.133 0.106 4 

1 40-50 45.30 2.86 51.84 Kumlu Kil 
(Sandy clay) 6.72 0.0 0.729 0.036 28 

1 90-100 40.44 6.60 52.96 Kil 
(Clay) 6.02 0.0 0.464 0.023 4 

1 150 47.33 4.38 48.29 Kumlu Kil 
(Sandy clay) 5.98 0.0 0.177 0.008 11 

2 0-15 68.86 14.46 16.68 Kumlu Balçık 
(Sandy loam) 6.85 0.0 4.504 0.225 4 

2 40-50 36.87 6.75 56.38 Kil 
(Clay) 6.75 0.0 0.823 0.041 20 

2 90-100 52.14 6.50 41.36 Kumlu Kil 
(Sandy clay) 7.42 3.12 0.156 0.007 4 
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 Kısmi boğma işlemi ağacın bir yönüne yerden yaklaşık 30 cm 
yükseklikte, takoz kullanılarak telle boğma şeklinde yapılmıştır (Şekil 2.2).  
 

 
Şekil 2.2. Kısmi boğma işlemi uygulaması. 

Figure 2.2. Banding with wire treatment  
 

Hormon uygulaması kızılçam gövdesinde 0.6 cm çapında ve 2.5 cm 
derinlikte matkap ile açılan oyuklara (Şekil 2.3) enjeksiyon şeklinde 
gerçekleştirilmiştir (Şekil 2.4). Her bir oyuğa hormon uygulamasında,  
%95’lik etanol içinde 2.5 mg GA4/7/9  çözülerek elde edilen solüsyondan bir 
enjektör ile 0,5 ml enjekte edilmiştir. Enjeksiyon sonunda buharlaşma 
yoluyla hormon kaybının önlenmesi için oyuk plaster ile kapatılmış ve 
parafilm ile sıkıca bağlanmıştır (Şekil 2.5). 

 

 
Şekil 2.3. Ağacın gövdesinde matkap ile oyuk açılması. 

Figure 2.3. Drilling  
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Şekil 2.4. Ağaca enjeksiyon şeklinde hormon uygulaması. 

Figure 2.4.  Injection of GA4/7/9 

 

 

 
Şekil 2.5. Enjeksiyon yerinin kapatılması. 

Figure 2.5.  Wrapping a bandage up the drilling hole  
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       2.3. İçsel Gibberellin (GA3) ve Absisik Asit (ABA)’in Ekstraksiyonu,                                    
            SSaflaştırılması ve Analiz İşlemleri  

İçsel gibberellik asit (GA3) ve absisik asit (ABA)’in ekstraksiyon, 
saflaştırma ve analizi için hormon uygulamasından önce (11.07.2001), 1. 
hormon uygulamasından (11.07.2001) 10 (on) gün sonra (21.07.2001) ve 2. 
hormon uygulamasından (21.07.2001) 10 (on) gün sonra (31.07.2001) olmak  
üzere üç farklı zamanda sürgün uçlarından doku örnekleri alınmıştır. 
Hormon ekstraksiyonu, saflaştırılması ve analiz işlemleri üç tekrarlı olarak 
yapılmıştır. 

İçsel GA3 ve ABA ekstraksiyonu, saflaştırılması ve analiz işlemleri bazı 
değişiklikler ile TOPCUOĞLU ve ÜNYAYAR (1995), ÜNYAYAR  vd 
(1996) ve KARADENİZ (2000)’e göre yapılmıştır (Şekil 2.6). İçsel GA3 ve 
ABA miktarlarının tayininde yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) 
tekniği kullanılmıştır. GA3 ve ABA ekstraksiyonu ve saflaştırılmasında 
kullanılan yöntem sırasıyla aşağıdaki gibi uygulanmıştır.  

Kızılçam sürgün ucu dokusundan 1’er g taze ağırlıkta ince kıyılmış 
örnekler alınmıştır. Her bir örnek, içlerinde 20 ml ekstraksiyon solventi 
(Metanol: Kloroform: 2N Amonyum hidroksit, 12:5:3  v / v / v) bulunan 150 
ml’lik, kapaklı, kahverengi şişelere konulmuş ve etiketlenmiştir. Her bir 
örnek şişesinin içine antioksidant madde olarak 1mg/100 ml bütillenmiş 
hidroksi toluen (BHT) konulmuştur. Büyüme hormonlarının ışıktan ve pH 
değişimlerinden etkilenmemesi için şişelerin dış tarafı alüminyum folyo ile 
kaplanmıştır. İçinde örnek ve ekstraksiyon solventi bulunan bu şişeler, 
buzdolabında +4 oC’de saklanmıştır. 1 hafta sonra şişeler buzdolabından 
çıkarılarak içlerindeki orijinal ekstrakt (solvent), ayrı 100 ml’lik, kapaklı, 
kahverengi şişelere filtre kağıdı ile süzülerek alınmış  ve uygun şekilde 
etiketlenmiştir. Daha  sonra içinde numune bulunan şişelere tekrar aynı 
solventten 40 ml konulmuştur. Tüm şişeler tekrar buzdolabında +4  oC’de 1 
hafta süreyle saklanmıştır. Bu sürenin sonunda şişeler buzdolabından 
çıkarılmış ve içinde örnek olan şişelerdeki solventler (40 ml), etiketlerine 
uygun olarak, içlerinde örnek olmayan ve orijinal ekstrakt (20 ml) bulunan 
şişelere filtre kağıdı ile süzülerek boşaltılmıştır. Böylece, saflaştırma 
işlemine hazır kombine ekstraktlar (60 ml) elde edilmiştir. Daha sonra bu 
şişeler buzdolabında +4oC’de ekstraksiyon işlemine kadar saklanmıştır.  
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        Kombine Ekstrakt  (60 ml) 
(Metanol: Kloroform: 2N Amonyum hidroksit, 12:5:3  v / v / v) 
 

                     25 ml Distile su ilave edilir 
                                                              Evaporasyon 

Kloroform                                                                   Su fazı 
 
                       0.1 N, 1 N ve7 N  HCI veya                                    Etilasetat 
                       0.1 N, 1 N ve7 N  NaOH ile                                    Serbest-ABA  
                       pH 2.5’a ayarlanır . 3 kez 15ml                               Serbest-GA3 
                       etilasetat ile ekstre edilir.      

                                                                                                     Evaporasyon 
                                                                                       İnce tabaka kromatografisi
                                                                          Su fazı 
                                                                (Azot gazı geçirilir)      Metanol ile süzme    
                                                                                                                                   
                                                                                                                  HPLC     

                       0.1 N, 1 N ve7 N  NaOH veya                                     
                       0.1 N, 1 N ve7 N  HCI ile  pH 11’e 
                       ayarlanır                                 
                                 

                                          Sıcak su banyosu 
                                         (70oC’de 1 saat) 

 
 
 

                                    Su fazı 
 

                       0.1 N, 1 N ve7 N  HCI veya                                    Etilasetat 
                       0.1 N, 1 N ve7 N  NaOH ile                                    Bağlı-ABA  
                       pH 2.5’a ayarlanır . 3 kez 15ml                               Bağlı-GA3 
                       etilasetat ile ekstre edilir.      
                                                                                                                 Evaporasyon 
                                                                                                 İnce tabaka kromatografisi 
                                                                                                   Su fazı 
                                                                                   (Atılır)                      Metanol ile süzme 

                                                                                                                             
                                                                                                                  HPLC       

Şekil 2.6. Bitkisel büyüme hormonlarından GA3 ve ABA için ekstraksiyon      
                şeması [TOPCUOĞLU ve ÜNYAYAR (1995) ile KARADENİZ 

(2000)’den  değiştirilerek]. 
Figure 2.6. GA3 and ABA extraction charts, which adopted from 

TOPCUOĞLU ve ÜNYAYAR (1995) and KARADENİZ (2000) 
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2.4. Ekstraksiyon İşlemleri 
• Her bir kombine eksrakt 250 ml’lik ayırma hunilerine alınmış ve 

üzerine 25 ml distile su konulmuştur. Ayırma hunileri kuvvetli olarak 3-4 
kez çalkalanarak kloroform ve sulu metanol fazlarının homojen bir şekilde 
birbirine karıştırılması ve böylelikle büyüme hormonları hariç, sulu metanol 
fazındaki organik maddelerin kloroform fazına geçmesi sağlanmıştır. Daha 
sonra, dinlenme sırasında kloroform ve sulu metanol fazları birbirinden net 
olarak ayrılmıştır. Ayırma hunilerindeki musluklar yardımıyla, altta kalan 
kloroform fazı atılmıştır. 

• Kloroform fazının tamamıyla atılabilmesi için ayırma hunilerinde 
kalan sulu metanol fazı ekstaksiyon balonlarına alınarak su fazı kalana kadar 
rotary evaporatör (Büchi marka) aleti ile + 40 oC’de su banyosu içinde 
evapore edilmiştir. 

• Ekstaksiyon balonlarında kalan su fazlarının pH’sı 0,1N, 1N ve 7N 
HCl veya 0.1 N, 1 N ve 7 N NaOH kullanılarak 2.5’e ayarlanmıştır.  

• 100 ml’lik cam ekstraksiyon balonları hazırlanmıştır. Bunun için, 
ekstraksiyon balonları etil asetat ile çalkalanarak temizlenmiş ve ağızları 
açık kalacak şekilde dış tarafı alüminyum folyo ile kaplanmıştır. 
Ekstraksiyon balonunun dik durabilmesi için de uygun plastik kaplara 
yerleştirilmiştir. pH’sı 2.5’e ayarlanan ve 250 ml’lik ayırma hunilerine 
alınan her bir örnek üzerine 15 ml etil asetat konulmuştur. Bu ayırma 
hunileri kuvvetli olarak 3-4 kez çalkalanarak etil asetat ve su fazlarının 
homojen bir şekilde birbirine karıştırılması ve böylelikle su fazındaki GA3 
ve ABA’nın etil asetat fazına geçmesi sağlanmıştır. Daha sonra, dinlenme 
sırasında etil asetat ve su fazları birbirinden net olarak ayrılmıştır. Ayırma 
hunisindeki musluk yardımıyla, altta kalan su fazı bir behere, üstteki etil 
asetat fazı ise daha önceden hazırlanan etiketli ekstraksiyon balonuna 
alınmıştır. 

• Behere alınan su fazı tekrar ayırma hunisine alınmış ve üzerine 15 
ml etil asetat konulmuştur. Ayırma hunisi tekrar kuvvetli olarak 3-4 kez 
çalkalanarak etil asetat ve su fazlarının homojen bir şekilde birbirine 
karışması ve böylelikle su fazındaki GA 3 ve ABA’nın etil asetat fazına 
geçmesi sağlanmıştır. Daha sonra dinlenme sırasında etil asetat ve su fazlarıı 
birbirinden net olarak ayrılmıştır. Ayırma hunisindeki musluk yardımıyla, 
altta kalan su fazı bir behere, üstteki etil asetat fazı ise aynı ekstraksiyon 
balonuna alınmıştır.  

• Bir önceki işlem takrarlanmıştır. Böylece 3 kez ekstraksiyon sonucu 
ekstraksiyon balonuna alınan bu etil asetat fazları içindeki GA3 ve ABA, 
serbest-GA3, ve serbest-ABA’dır. Daha sonra, bu ekstraksiyon balonlarının 
ağızları parafilmle ve alüminyum folyo ile sıkıca kapatıldıktan sonra 
+4oC’de evaporasyon işlemine kadar saklanmıştır. 
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• Beherlerdeki su fazında bulunabilen etil asetatın uzaklaştırılabilmesi 
için, su fazının içinden azot gazı geçirilmiştir.  

• Azot gazından geçirilerek etil asetatdan arındırılan su fazının pH’sı  
0,1N, 1N ve 7N NaOH ve 0,1N, 1N ve 7N HCl kullanılarak 11’e 
ayarlanmıştır. 

• Beherlerin ağızları fazla sıkı olmamak üzere alüminyum folyo ile 
kapatılarak bir saat 70oC’de su banyosunda bırakılmış ancak beherler bu süre 
içerisinde her 10 dakikada bir çalkalanmıştır. 

• Bir saat sonra beherler sıcak su banyosundan çıkartılmış ve 
soğumaya bırakılmıştır. 

• Bağlı-GA3 ve -ABA ekstraksiyonu için, beherde kalan su fazının 
pH’sı 0,1N, 1N ve 7N HCl ve 0,1N, 1N ve 7N NaOH kullanılarak 2.5’e 
ayarlanmıştır. 

• pH’sı 2.5’e ayarlanan ve 250 ml’lik ayırma hunisine alınan su 
fazının üzerine 15 ml etil asetat konulmuştur. Ayırma hunisi tekrar kuvvetli 
olarak 3-4 kez çalkalanarak  etil asetat ve su fazlarının homojen bir şekilde 
birbirine karışması ve böylelikle su fazındaki GA3 ve ABA’nın etil asetat 
fazına geçmesi sağlanmıştır. Daha sonra dinlenme sırasında etil asetat ve su 
fazı birbirinden net olarak ayrılmıştır. Ayırma hunisindeki musluk 
yardımıyla, altta kalan su fazı bir behere, üstteki etil asetat fazı ise daha 
önceden hazırlanan etiketli ekstraksiyon balonuna alınmıştır. 

• Behere alınan su fazı tekrar ayırma hunisine alınmış ve üzerine 15 
ml etil asetat konulmuştur. Ayırma hunisi tekrar kuvvetli olarak 3-4 kez 
çalkalanarak  etil asetat ve su fazının homojen bir şekilde birbirine karışması 
ve böylelikle su fazındaki GA3 ve ABA’nın etil asetat fazına geçmesi 
sağlanmıştır. Daha sonra, dinlenme sırasında etil asetat ve su fazı birbirinden 
net olarak ayrılmıştır. Ayırma hunisindeki musluk yardımıyla, altta kalan su 
fazı bir behere, üstteki etil asetat fazı ise aynı  ekstraksiyon balonuna 
alınmıştır.  

• Bir önceki işlem  tekrarlanmıştır. Böylece 3 kez ekstraksiyon sonucu 
ekstraksiyon balonuna alınan bu etil asetat fazları içindeki GA3 ve ABA, 
bağlı-GA3 ve -ABA’dır. Daha sonra, bu şekildeki ekstraksiyon balonlarının 
ağızları parafilmle ve alüminyum folyo ile sıkıca kapatıldıktan sonra 
+4oC’de buzdolabında evaporasyon işlemine kadar saklanmıştır. 

• Beherde kalan su fazları atılmıştır. 
 
2.5. Evaporasyon İşlemleri 
 Ekstraksiyon balonlarında bulunan serbest -GA3 ve -ABA ile bağlı -
GA3 ve bağlı-ABA içeren kombine etil asetat fazları rotary-evaporatör 
(Bibby marka) aleti ile +40oC’de su banyosu içinde tamamen kuruyuncaya 
kadar evapore edilmiştir. Evaporasyon işlemi sonunda örneklerin ince 
tabaka kromatografisi işlemleri yapılmıştır. 
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2.6. İnce Tabaka Kromatografisi İşlemleri 
• İnce tabaka kromatografisi cam plakları (20 x 20 cm) inorganik bir 

floresans bileşik içeren silikajel GF254 (Merck) ile 0,25 mm kalınlığında 
kaplandıktan sonra aktivasyon için etüvde 100oC’de 1 saat kurutulmuştur. 

• Cam plakalar kenarlarından 2 mm kazınarak GA3, ve ABA karışımı 
ekstraktın bant halinde ve 10-2 M standart sentetik -GA3 (Sigma G-7645) ve -
ABA’nın  (Sigma A-1049) nokta halinde uygulanabileceği şekilde iki 
bölüme ayrılmıştır. 

• Ekstraksiyon balonlarında bulunan GA3, ve ABA karışımı ekstraktlar 
her defasında 0.5 ml metanol ile çözülerek, iki defa çok ince uçlu pastör 
pipeti yardımıyla etiketlerine göre cam plakalar üzerine bant oluşturularak 
tatbik edilmiştir. Ayrıca, her cam plaka üzerine nokta halinde 10-2 M standart 
sentetik -GA3 ve -ABA üst üste gelecek şekilde sırası ile ikişer damla 
uygulanmıştır. 

• Bu cam plakalar, içerisinde isopropanol: amonyak: distile su (10:1:1 
v/v/v) karışımı solvent bulunan ince tabaka kromatografisi tankı içine 
yerleştirilmiştir. Cam plakalar, solvent sistemi tatbik noktasından itibaren 11 
cm yükselinceye kadar tankın içinde bekletilmiştir. Solvent sisteminin 
yükselmesi tamamlandığında cam plakalar tanktan çıkarılmış ve bir 
vantilatör karşısında kurutulmuştur. 

2.7. GA3 ve ABA Bölgelerinin Ultraviyole (UV) Işığında Belirlenmesi   
GA3 ve ABA bölgelerinin belirlenebilmesi için plakalar karanlık 

odada 254 nm dalga boyundaki UV ışığında incelenmiştir. Plaka üzerinde 
mor floresans renk veren ekstrakta ait ABA bölgesi ile standart sentetik 
ABA bölgesi kıyaslanmıştır. Numunelerdeki GA3 bölgelerinin UV ışığında 
belirlenmesi için plaka üzerinde standart sentetik GA3’ün tatbik edildiği 
bölüme %5 konsantre sülfürik asit (H2SO4) içeren etanol çözeltisi 
püskürtülerek standart sentetik GA3 bölgesi görünür hale getirilmiştir. Mavi-
yeşil renk veren standart sentetik GA3 bölgesi belirlenerek elde edilen Rf 
değerine göre ekstrakta ait GA3 bölgesi belirlenmiştir. 

 
2.8. GA3 ve ABA Bölgelerinin Kazınması ve Silikajelden Çözünmesi   
       İşlemleri 

UV ışığında belirlenen GA3 ve ABA bölgeleri, standart sentetik -GA3 
ve ABA bölgelerinin altından ve üstünden geçen birer çizgi ile 
işaretlenmiştir. Cam plakalar üzerindeki işaretli GA3 ve ABA bölgelerini  
içeren silikajel uygun bir kazıyıcı yardımıyla kazınarak her biri ayrı ayrı 
temiz bir kağıt üzerine alınmıştır. Kağıt üzerine alınan silikajel, boğaz 
kısımlarına cam pamuğu yerleştirilmiş pastör pipetlerine boşaltılmıştır. 
Pastör pipetlerindeki silikajelden 2 ml metanol geçirilerek GA3 ve ABA 10 
ml’lik etiketli cam tüplere alınmıştır. Cam tüpler içindeki metanol bir 
vantilatör karşısında uçurularak serbest- ve bağlı -GA3 ve -ABA kuru olarak 
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elde edilmiştir. İçinde kuru  halde GA3 ve ABA ekstraktı bulunan cam tüpler 
alüminyum folyoya sarılarak HPLC’de okununcaya kadar derin 
dondurucuda -15oC’de saklanmıştır. 

 
2.9. GA3 ve ABA Miktarlarının HPLC Tekniği ile Belirlenmesi 

 Cam tüpler içersinde kuru halde bulunan GA3 ve ABA ekstraktları 0,1 
ml metanol ile çözülerek 0,45 µm por hacimli enjeksiyon filtreleriyle filtre 
edilmiştir.  Toplam 168 adet örneğin herbiri  zıt faz HPLC’ye (Cecil 1100 
Series, HPLC kolonu: Supelcosil LC-18, 25 cm x 4,6 mm, 5 µm ) 5 µl 
enjekte edilmiştir. Sürükleyici faz (bitki büyüme hormonlarının HPLC 
kolonunda sürüklenmesini sağlayan solvent)  olarak GA3 için metanol ve 
bidistile su (30:70 v/v,  fosforik asitle pH 3’e ayarlanmıştır) ve ABA için 
metanol ve 0,1 M asetik asit çözeltisi (55:45 v/v) kullanılmıştır. Sürükleyici 
fazda kullanılan metanol HPLC çalışmaları için hazırlanmış saflıktadır. 
Ultraviyole (UV) maksimum absorbsiyon dalga boyları, GA3 için 208 nm ve 
ABA için 253 nm’ye ayarlanmıştır. 
 GA3 ve ABA miktarları her biri için ayrı ayrı hazırlanan doğrusal 
regrasyon grafiğinden ppm olarak hesaplanmıştır (Şekil 2.7 ve Şekil 2.8). 
İçsel gibberellin ve absisik asit miktarları standart sentetik -GA3 ve -ABA’ya  
eşdeğer olarak ifade edilmiştir. 
 
          2.10. Yapılan Ölçmeler ve Çiçek Sayımları 
 Araştırma süresince vejetasyon döneminin başında ağaç boyu, çapı, 
kuzey ve güney yönlerinde taç genişlikleri ölçülmüştür. Çiçek sayımları 
KESKİN (1999)’e göre gövdedeki I. konumlu ana dallar esas alınarak 
yapılmıştır. Aynı yıla ait ilkbahar ve yaz sürgünleri üzerindeki çiçekler ait 
oldukları yılın ana sürgünü içinde değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu şekilde 
çiçeklerin gövde üzerinde alt veya üst konumlu hangi ana dallar üzerinde 
olduğu belirlenmiş, bunların toplam çiçek üretimindeki dağılımı ortaya 
konulmuştur.  
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       Şekil 2.7. İçsel GA3’ün miktar tayininde esas alınan standart sentetik    
                       GA3 doğrusal  regresyon grafiği   (r=0,99936) 
Figure 2.7. Regression chart of standart artificial GA3 used the determination of 

endogenous GA3 level 
 

 

   Şekil 2.8. İçsel ABA’nın miktar tayininde esas alınan standart ve sentetik     
                   ABA doğrusal  regresyon grafiği (r=0,99983) 
Figure 2.8. Regression chart of standart artificial ABA used the determination of 

endogenous ABA level 
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 Bu işlemler için önce gövdeden çıkan ana dalların ilkbahar ve 
yaz sürgünü olup olmadıkları sonra, tepe uç sürgünü esas alınarak 
hangi yılda oluştuğu yani yaşı belirlenmiştir. Doğal olarak bu ana 
dallar üzerinde farklı yaşlarda sürgünler bulunmaktadır, ancak 
sayımlar ana dallar üzerindeki bulunan bu sürgünlerin yaşı dikkate 
alınmaksızın yapılmıştır. Bu işlem  bütün ana dallar için tekrarlanmış 
ve böylece bir ağacın üretmiş olduğu toplam erkek çiçek kozalakçığı 
sayısı hesaplanmıştır (KESKİN 1999).  
 Dişi çiçeklerin sayımında erkek çiçeklerde olduğu gibi bir 
sınıflandırma yapılmamış, gövdeden çıkan aynı yaştaki ilkbahar ve 
yaz sürgünlerindeki bütün dişi çiçekler sayılarak kaydedilmiştir.  

Ağaçların kuzey-güney ve doğu-batı yönünde en uzun dallarının 
yer üzerindeki izdüşümleri alınarak tepe tacı çapı ölçülmüştür.  
 
       2.11. İstatistik Analizler 
 İçsel hormon seviyeleri yalnız tek bir klon üzerinde çalışılmış, 
çevresel farklılıklardan kaynaklanabilecek değişimleri en aza indirebilmek 
için,  rastlantı blokları deneme deseni kullanılmıştır.  GA4/7/9 ve  kontrol 
işlem gruplarının yanısıra GA4/7/9 hormonunun %95’lik etanol içinde 
verildiğinden, etanolun etkisini hormon etkisinden ayırabilmek için bir  de 
Etanol işlemi konulmuştur. Yapılan ön analizlerde içsel hormon seviyeleri 
çeşitli dönüşümler yapılmasına rağmen normal dağılım göstermemiştir. Bu 
nedenle analizlerde non-parametrik test yöntemlerinden Kruskal-Wallis ve 
Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Farklı grupların belirlenmesinde ise 
Tukey testi kullanılmıştır. İçsel hormon miktarları ile çiçeklenme arasındaki 
ilişkiyi incelemek üzere korelasyon analizi yapılmıştır. Çiçek sayısı tepe 
tacının büyüklüğüne göre değiştiğinden korelasyon analizlerinde bu etkinin 
giderilmesi için rametteki toplam çiçek sayısı yerine, 1 dm3 tepe hacmindeki 
çiçek sayısı esas alınmıştır. Ağacın tepe tacı hacmine (dm3) düşen çiçek 
sayısı üzerinden hesaplanmıştır. Ağacın tepe tacı hacmi tam koni 
olarak varsayılmış ve aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır: 

3

2 H
V rπ
=  

 Burada: V  = hacim (dm3), 
    r  = tepe tacının yarıçapı (dm),  
                         H= ağacın boyu (dm)’dir.  
 
   GA4/7/9, kısmi boğma ve GA4/7/9 + kısmi boğma uygulamalarının 
çiçeklenme üzerinde etkilerinin belirlenmesinde iki faktörlü (klon ve 
işlemler) rastlantı blokları deneme deseni kullanılmıştır. GA4/7/9, kısmi 
boğma ve GA4/7/9 + kısmi boğma işlemlerinin yanında kontrol parseli 
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oluşturulmuştur. Kontrol parseline ek olarak alınan etanol grubu yapılan 
analizlerde kontrol grubundan farklılık göstermediğinden değerlendirmelere 
dahil edilmemiştir.   
 Çiçek sayıları, analizden önce karekök dönüşümüne (karekök+1) 
uğratılmıştır (SNEDECOR ve COCHRAN 1989). İşlemlerin etkilerini 
belirlemek üzere her bir rametin taç hacminin kovaryant olarak alındığı 
standart kovaryans analizi (ANCOVA) yapılmıştır. ANCOVA’dan önce 
HENDRIX vd (1982) tarafından önerilen homojenlik testi yapılmıştır. 
Bunun için SAS GLM prosedürü uygulanmış, tohum bahçesinde denemeden 
önce meydana gelen ölümler nedeniyle, bazı parsellerde tüm klonların temsil 
edilmesi sağlanamamıştır. Bu nedenle hipotez testlerinde TYPE III kareler 
ortalaması kullanılmıştır. İşlemler arasında farklılıkların anlamlı olması 
halinde işlemlerin kontrol grubundan farklılıklarını belirlemek üzere Dunnett 
testi uygulanmıştır.  
 
 3. BULGULAR 
 3.1. İçsel hormon seviyeleri ve çiçeklenme ile ilişkileri  
 3.1.1. GA3  miktarı 
 Çalışmada kullanılan kızılçam sürgün uçlarında serbest , bağlı ve 
toplam GA3  ve ABA miktarları standart sentetik GA3 ve ABA’ya eşdeğer 
olarak ifade edilmiş ve  Çizelge 3.1’de verilmiştir.  
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Şekil 3.1. Kontrol grubunda zamana bağlı olarak serbest, bağlı ve toplam-   

                 GA3  miktarı (Dikey çizgi bir standart hata alt ve üst değerleri 
göstermektedir.) 

Figure 3.1. Free, bounded and, total GA3 level of the control group in different days 
of July 2001  

 
 Etanol uygulaması yapılmış kızılçam ağaçlarının sürgün uçlarından 10. 
günde alınan doku örneklerinde serbest-, bağlı- ve toplam-GA3 miktarları 
sırasıyla 11,28 ppm, 2,19 ppm, 13,47 ppm, 20. günde alınan doku 
örneklerinde serbest-, bağlı- ve toplam-GA3 miktarları sırasıyla 27,61 ppm, 
124,46 ppm, 152,07 ppm olarak bulunmuştur (Çizelge 3.1 ve Şekil 3.2). 
Etanol uygulaması yapılmış kızılçam ağaçlarının sürgün uçlarından 10. ve 
20. günde alınan doku örneklerinde toplam-GA3 miktarları arasındaki 
farklılık istatistiksel olarak  önemli bulunmamıştır (p>0,05). 
 GA4/7/9 uygulaması yapılmış kızılçam ağaçlarının sürgün uçlarından 10. 
günde alınan doku örneklerinde serbest-, bağlı- ve toplam-GA3 miktarları 
sırasıyla 55,15 ppm, 8,89 ppm, 64,05 ppm, 20. günde alınan  doku  
örneklerinde serbest-, bağlı- ve toplam-GA3 miktarları sırasıyla 18,89 ppm, 
3,71 ppm, 22,60 ppm olarak bulunmuştur (Çizelge 3.1 ve Şekil 3.3). GA4/7/9 
hormon uygulaması yapılmış kızılçam ağaçlarının sürgün uçlarından 10. ve 
20. günde alınan doku örneklerinde toplam-GA3 miktarları arasındaki 
farklılık önemli bulunmamıştır (P>0,05). 
 Kontrol, etanol ve GA4/7/9 uygulaması yapılmış kızılçam ağaçlarının 
sürgün uçlarından alınan doku örneklerinde GA3 miktarları 
karşılaştırıldığında (Şekil 3.4.); 10. günde sadece kontrol grubu hem etanol 
hem de GA4/7/9 uygulanan grup arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli 
bulunurken (P<0,05), 20. günde alınan doku örneklerinde ise kontrol grubu 
sadece GA4/7/9 uygulanan grup  arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli 
bulunmuştur (P<0,05). 
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 Şekil 3.2. Etanol uygulaması yapılmış grupta zamana bağlı olarak serbest,    
                 bağlı ve toplam-GA3  miktarı   değişimleri (Dikey çizgi bir  
                 standart hata alt ve üst değerleri göstermektedir.) 
Figure 3.2. Free, bounded and, total GA3 level of the ethanol treatment in different 

days of July 2001  
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 Şekil 3.3. GA4/7/9 uygulaması yapılmış grupta zamana bağlı olarak serbest-,  
                  bağlı- ve toplam-GA3   miktarı değişimleri (Dikey çizgi bir 

standart hata alt ve üst değerleri göstermektedir.) 
Figure 3.3. Free, bounded and, total GA3 level of the GA4/7/9 treatment in different 

days of July 2001  
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Şekil 3.4. Uygulama grupları arasında zamana bağlı olarak serbest-, bağlı- ve  
                 toplam-GA3 miktarı değişimlerinin karşılaştırılması (Dikey çizgi  
                 bir standart hata alt ve üst değerleri göstermektedir.) 
Figure 3.4. Free, bounded and, total GA3 level of the treatments in in different days 

of July 2001  

 3.1.2. ABA miktarı 
 Kontrol işleminde sürgün uçlarından 0. günde alınan doku örneklerinde 
serbest, bağlı ve toplam ABA miktarları sırasıyla 1,14 ppm, 2,42 ppm, 3,56 
ppm, 10. günde alınan  doku  örneklerinde serbest-, bağlı- ve toplam-ABA 
miktarları sırasıyla 1,43 ppm, 1,08 ppm, 2,51 ppm, 20. günde alınan  doku  
örneklerinde serbest-, bağlı- ve toplam-ABA miktarları sırasıyla 0,70 ppm, 
0,92 ppm, 1,62 ppm olarak bulunmuştur (Çizelge 3.1 ve Şekil 3.5). Yapılan 
istatistiksel analize göre, kızılçam ağaçlarının sürgün uçlarından 10. ve 20. 
günde alınan kontrol grubu doku örneklerinde toplam-ABA miktarları 
arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0,05).  
 Etanol işleminde sürgün uçlarından 10. günde alınan doku  örneklerinde 
serbest-, bağlı- ve toplam-ABA miktarları sırasıyla 1,19 ppm, 1,10 ppm, 
2,29 ppm, 20. günde alınan  doku  örneklerinde serbest-, bağlı- ve toplam-
ABA miktarları sırasıyla 2,02 ppm, 0,39 ppm, 2,41 ppm olarak bulunmuştur 
(Çizelge 3.1 ve Şekil 3.6). Etanol uygulaması yapılmış kızılçam ağaçlarının 
sürgün uçlarından 10. ve 20. günde alınan doku örneklerinde toplam-ABA 
miktarları arasındaki farklılık önemli bulunmamıştır (P>0,05).  
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Şekil 3.5. Kontrol grubunda zamana bağlı olarak serbest-, bağlı- ve toplam-  
                ABA miktarı değişimleri (Dikey çizgi bir standart hata alt ve üst   
                değerleri göstermektedir.) 
Figure 3.5. Free, bounded and, total ABA level of the control group in different days 

of July 2001  
 
 GA4/7/9 işleminde sürgün uçlarından 10. günde alınan doku  
örneklerinde serbest-, bağlı- ve toplam-ABA miktarları sırasıyla 0,61 ppm, 
1,17 ppm, 1,78 ppm, 20. günde alınan  doku  örneklerinde serbest-, bağlı- ve 
toplam-ABA miktarları sırasıyla 2,30 ppm, 0,93 ppm, 3,24 ppm olarak  
bulunmuştur (Çizelge 3.1 ve Şekil 3.7). GA4/7/9 uygulaması yapılmış 
kızılçam ağaçlarının sürgün uçlarından 10. ve 20. günde alınan doku 
örneklerinde toplam-ABA miktarları arasındaki farklılık istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 
 Kontrol, etanol ve GA4/7/9 işlemlerinde ABA miktarları 
karşılaştırıldığında; 10. günde ve 20. günde işlemler arasındaki farklılıklar 
anlamlı bulunmamıştır.  
 



 29

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

SERBEST-ABA BAĞLI-ABA TOPLAM-ABA

AB
A 

M
ik

ta
rı 

(p
pm

)

21 Temmuz 31 Temmuz

 
  Şekil 3.6. Etanol uygulaması yapılmış grupta zamana bağlı olarak serbest-,  
                   bağlı- ve toplam-ABA miktarı değişimleri (Dikey çizgi bir  
                   standart hata alt ve üst değerleri göstermektedir.) 
Figure 3.6. Free, bounded and, total ABA level of the ethanol treatment in different 

days of July 2001  
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 Şekil 3.7. GA4/7/9 uygulaması yapılmış grupta zamana bağlı olarak serbest-,  
                  bağlı- ve toplam- ABA miktarı değişimleri (Dikey çizgi bir  
                  standart hata alt ve üst değerleri göstermektedir.) 
Figure 3.7. Free, bounded and, total ABA level of the GA4/7/9  treatment in different 

days of July 2001  
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 Kontrol, etanol ve GA4/7/9 uygulaması yapılmış kızılçam ağaçlarının 
sürgün uçlarından alınan doku örneklerinde ABA miktarları 
karşılaştırıldığında (Şekil 3.8.); 10. günde kontrol grubu, etanol uygulaması 
yapılmış grup ve GA4/7/9 uygulaması yapılmış grup arasındaki farklılık 
önemli bulunmamıştır (P>0,05). Aynı şekilde, 20. günde kontrol grubu, 
etanol uygulaması yapılmış grup ve GA4/7/9 uygulaması yapılmış grup 
arasındaki farklılık da istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (P>0,05). 
 

 
Şekil 3.8. Uygulama grupları arasında zamana bağlı olarak serbest-, bağlı- ve  
                 toplam-ABA miktarı değişimlerinin karşılaştırılması (Dikey çizgi  
                 bir standart hata alt ve üst değerleri göstermektedir.) 
Figure 3.8. Free, bounded and, total ABA level of the treatments in different days of 

July 2001  

 3.1.3. İçsel hormon seviyeleri ile çiçek verimi arasındaki ilişkiler 
 İçsel toplam-GA3 miktarı ile dişi çiçek miktarı arasındaki ilişki 
istatistiksel olarak %95 güven düzeyinde önemli bulunmamıştır (r= -0,315). 
Aynı şekilde içsel toplam-GA3 miktarı ile erkek çiçek miktarı arasındaki 
ilişki de istatistiksel olarak %95 güven düzeyinde önemli bulunmamıştır (r = 
-0,228). Yine içsel toplam-ABA miktarı ile dişi çiçek miktarı arasındaki 
ilişki istatistiksel  olarak  % 95  güven  düzeyinde önemli bulunmamıştır (r = 
-0,345). Aynı şekilde içsel toplam-ABA miktarı ile erkek çiçek miktarı 
arasındaki  ilişki de  .istatistiksel  olarak  % 95  güven  düzeyinde önemli 
bulunmamıştır(r = 0,61).  
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 3.2.GA4/7/9, Kısmi Boğma ve GA4/7/9+Kısmi Boğma Uygulamalarının    
              Çiçek Üretimi Üzerine Etkileri 

        3.2.1. 2002 Yılı Bulguları 

 3.2.1.1.  Dişi çiçek üretimi 
 28 Mart 2001 tarihinde başlanılan kısmi boğma uygulaması 11 Temmuz 
2001 tarihinde sonlandırılmış ve aynı tarihte ilk hormon uygulaması, 21 
Temmuz 2001 tarihinde de ikinci hormon uygulaması yapılmıştır. Bu 
uygulamaların çiçeklenme üzerine sonuçları 2002 Nisan ayında yapılan 
çiçek sayımlarında incelenmiştir. GA4/7/9 uygulaması yapılan işlem grubu 
diğer işlemlere nazaran daha düşük miktarda (94 adet/ramet) dişi çiçek 
üretmiştir (Şekil 3.9). Bunu sırasıyla kısmi boğma uygulaması (107 
adet/ramet) ve GA4/7/9 + kısmi boğma uygulaması (109 adet/ramet) takip 
etmiş , en yüksek (112 adet/ramet) dişi çiçek üretimi kontrol grubunda 
gerçekleşmiştir. Ancak bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır (Çizelge 3.2).  
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   Şekil 3.9. İşlemlere göre 2002 yılı dişi çiçek üretimleri. 
   Figure 3.9. Female flowering response to the treatments in 2002 
 
 Çizelge 3.2’nin incelenmesinden görüleceği üzere 2001 yılı uygulaması 
sonunda klonlar arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı 
bulunurken, işlem klon interaksiyonları istatistiksel olarak anlamlı değildir. 
Bu veriler her klonun işlemlere aynı yönde tepki verdiklerini göstermektedir 
(Şekil 3.10).  
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Çizelge 3.2. 2002 yılı dişi çiçek üretimleri ANCOVA tablosu 
Table 3.2. ANCOVA for female cone production in 2002 

Varyasyon 
Kaynağı 

Sources of 
Variation 

Serbestlik 
Derecesi 
Degree of 
Freedom 

Kareler 
Toplamı 
Sum of 

Squares 

Kareler 
Ortalaması 

Mean squares 

F 
Değeri 
F Value

Pr > F 
 

TEPE HACMİ 1 254.5 254.5 53.62 <.0001 
BLOK 5 79.5 15.9 3.35 0.0066 
ISLEM 3 11.9 4.0 0.34 0.7934 
KLON 9 803.8 89.3 18.81 <.0001 
ISLEM*BLOK 15 173.1 11.5 2.43 0.0032 
ISLEM*KLON 27 180.6 6.7 1.41 0.1005 
HATA 161 764.3 4.7   
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Şekil 3.10. İşlem gruplarına göre 2002 yılında klonların dişi çiçek üretimleri. 
Figure 3.10. Female flowering response of the clones to the treatments in 2002 
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 Klonların uygulanan işlemlere ait tepkileri Şekil 3.10’da gösterilmiştir. 
Klonlardan 9274, 9275, 9276, 9278, 9279 ve 9280 nolu klonlar GA 
uygulamasına karşı dişi çiçek üretimlerini düşürmüş, 9272, 9273 ve 9277 
nolu klonlar dişi çiçek üretimlerini artırmış görünmekle beraber bu 
farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı değildir. 
  
 
 3.2.1.2. Erkek çiçek üretimi 
 Dişi çiçek üretiminde işlemler arasında anlamlı farklılıklar 
bulunmamasına karşın erkek çiçek üretiminde işlemler arasında anlamlı 
farklılıklar bulunmaktadır (Çizelge 3.3). Erkek çiçek kozalağı üretimi, 
kontrol grubunda yaklaşık 2700 adet ve kısmi boğma işleminde 3500 adet  
olmasına rağmen bu iki grup arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır. Buna karşılık erkek çiçek kozalağı üretimi bakımından 
GA4/7/9 ve  GA4/7/9 + kısmi boğma uygulaması yapılan gruplar ile kontrol 
grubu arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. GA4/7/9 
+ kısmi boğma işlem grubunda erkek çiçek üretimi yaklaşık iki kat artarken, 
GA4/7/9 işleminde görülen artış kontrol grubunun yaklaşık üç katı olmuştur 
(Şekil 3.10). Kısmi boğma işlemi kontrol grubuna göre daha fazla erkek 
çiçek üretmesine rağmen, hormon uygulmasının etkisini azaltmış 
görünmekle beraber, bu farklılık da istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır (Şekil 3.11).  
 
Çizelge 3.3. 2002 yılı erkek çiçek üretimine ait ANCOVA tablosu. 
   Table 3.3. ANCOVA table for male cone production in 2002 

Varyasyon 
Kaynağı 

Sources of 
Variation 

Serbestlik 
Derecesi 

Degree of 
Freedom 

Kareler 
Toplamı 

Sum of 
Squares 

Kareler 
Ortalaması 

Mean 
squares 

F 
Değeri 

F Value

Pr > F 

 

TEPE HACMİ 1 16103.39 16103.39 15.12 0.0001 
BLOK 5 10188.67 2037.73 1.91 0.0948 
ISLEM 3 30989.93 10329.98 9.7 <.0001 
KLON 9 164328.12 18258.68 17.15 <.0001 
ISLEM*BLOK 15 16173.33 1078.22 1.01 0.4449 
ISLEM*KLON 27 22942.49 849.72 0.8 0.7498 
HATA 161 171439.14 1064.84  
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   Şekil 3.11. İşlemlere göre 2002 yılı erkek çiçek üretimleri. 
   Figure 3.11. Male flowering response to the treatments in 2001 

 
 Toplam dişi çiçek üretiminde olduğu gibi erkek çiçek üretiminde de 
işlem klon etkileşimi anlamlı değildir (Çizelge 3.3). Klonların tümü hormon 
uygulanan GA4/7/9 ve GA4/7/9 + kısmi boğma işlemlerinde uygulanmayanlara 
nazaran erkek çiçek üretimlerini artırmışlardır. Ancak artış miktarları 
klonlara göre farklılıklar göstermektedir (Şekil 3.12).  Çok az erkek çiçek 
üretimi yapan klonlar hormon uygulamasına büyük miktarda artış yaparak 
tepki verirken, yüksek oranda erkek çiçek üreten klonlar daha düşük oranda 
artış yapmıştır (Şekil 3.13). Klonların erkek çiçek üretimi verimliliği ile 
hormon uygulaması sonrasında erkek çiçek üretiminde sağlanan artış 
arasındaki korelasyon GA4/7/9 işlemi için -0.74, GA4/7/9 + kısmi boğma işlemi 
için ise -0.61 olarak bulunmuştur. Erkek ve dişi çiçek üretimi özellikleri  
arasında korelasyon katsayısı (r) -0.69 olarak hesaplanmıştır.  
 
 



 35

0

20

40

60

80

100

120

140

160

9272 9273 9274 9275 9276 9277 9278 9279 9280 9281

Klonlar

Er
ke

k 
K

ol
on

et
 S

ay
ıs
ı/K

lo
n

 (K
ar

ek
ök

 D
eğ

er
i)

BOGMA GA GA+BOGMA KONTROL

 Şekil 3.12. 2002 yılında klonların işlem gruplarına göre erkek çiçek      
                   üretimleri. 
Figure 3.12. Male flowering response of the clones to the treatments in 2002 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

9277 9278 9280 9274 9275 9273 9272 9279 9281 9276

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Klon Numarası  
Çiçek Verimliliği Sırası

Ar
tış

 O
ra

nı

GA GA+BOĞMA

 
      Şekil 3.13. 2002 yılında klonların hormon uygulaması ile yaptıkları  
                        erkek çiçek üretimi artış oranları.  
Figure 3.13. Relationship between clonal male cone productivity and response to 

GA4/7/9 and GA4/7/9 + banding with wire treatment in 2002  
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 3.2.1.3.İşlemlerin 2002 yılında çiçeklerin taç üzerinde dağılımına 
etkisi  

 Dişi çiçek üretiminin tepe tacı üzerinde dağılımına bakıldığında, 1993-
1996  yılı ana dallar arasında en fazla olduğu, sonrasında tekrar azaldığı ve 
tepe üst kısımlarında tekrar arttığı görülmektedir (Şekil 3.14). Doğal olarak 
bu ana dallar üzerinde dişi çiçek sayısının fazla olması bu dalların uzunluğu 
ile ilişkilidir. Rametler üzerinde tepe tacının en geniş olduğu yerler bu 
dallardır. Dikkat çeken unsurlardan bir tanesi de rametler üzerinde dişi çiçek 
dağılımının tacın altından üst tepeye kadar görülüyor olmasıdır. Kızılçam’da 
genelde tepenin üst kısımında toplanan dişi çiçekler, tohum bahçesindeki 
ağaçlarda tacın hemen hemen tamamında dağılım göstermişlerdir.  İşlemler 
arasında 2001 yılında oluşan sürgün hariç diğer ana sürgünlerde dişi çiçek 
üretimi bakımından farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı değildir (EK 2). 
Anlamlı farklılığın görüldüğü 2001 yılı sürgününde ise olasılık değeri kritik 
0.05 değerine oldukça yakındır. Bu durumda α tipi hata olasılığı oldukça 
yüksektir. 
 Erkek çiçek üretiminin taç üzerindeki dağılışı da dişi çiçek üretimine 
benzemektedir. En yoğun erkek çiçek üretiminin bulunduğu taç bölümü 
1993-1997 yılları arasındaki ana dallarda olmuştur (Şekil 3.14). Bu dağılım 
kızılçamda erkek çiçeklerin taç üzerindeki genel dağılımı ile uyumludur. 
İşlemlerin dağılım üzerine etkileri toplam çiçek üretimine paraleldir. 
Hormon uygulama yerinin hemen üzerindeki ilk ana dal hariç tüm dallarda 
hormon uygulaması sonunda erkek çiçek üretimleri artmıştır (EK 3). En 
fazla üretimin olduğu dallarda artış en yüksek miktarda olmuştur. 

 3.2.2. 2003 Yılı Bulguları 

 3.2.2.1.  Dişi çiçek üretimi 
     2002 yılı uygulaması sonuçlarının gözlendiği 2003 yılı verilerine göre 
en yüksek dişi çiçek üretimi boğma işleminde (150 adet/ramet) gözlenmiştir. 
Bunu kontrol grubu izlemiş (140 adet/ramet), GA4/7/9 + kısmi boğma 
işleminde 125 adet/ramet  dişi çiçek üretimi gerçekleşirken, en düşük dişi 
çiçek üretimi GA4/7/9 işleminde görülmüştür (Şekil 3.15). Ancak işlemler 
arasındaki bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (Çizelge 
3.4).  
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Şekil 3.14. İşlem gruplarında  2002 yılında üretilen dişi ve erkek çiçeklerin  
                  tepe tacındaki dağılımı. 
Figure 3.14. Crown distribution of female and male cones  in the treatments in the 

year of 2002 
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   Şekil 3.15. 2003 yılı işlemlere göre dişi çiçek üretimleri. 
   Figure 3.15. Female flowering response to the treatments in the year of 2003 
 
   
Çizelge 3.4. 2003 yılı dişi toplam çiçek üretimine ait ANCOVA tablosu. 
Table 3.4 ANCOVA for female cone production in 2002 

Varyasyon 
Kaynağı 

Sources of 
Variation 

Serbestlik 
Derecesi 
Degree of 
Freedom 

Kareler 
Toplamı 
Sum of 
Squares 

Kareler 
Ortalaması

Mean 
squares 

F 
Değeri
F Value

Pr > F 
 

TEPE HACMİ 1 254.5 254.5 53.62 <.0001 
BLOK 5 79.5 15.9 3.35 0.0066 
ISLEM 3 11.9 4.0 0.34 0.7934 
KLON 9 803.8 89.3 18.81 <.0001 
ISLEM*BLOK 15 173.1 11.5 2.43 0.0032 
ISLEM*KLON 27 180.6 6.7 1.41 0.1005 
Hata 161 764.3 4.7   
 
 Çizelge 3.4 incelendiğinde, 2002 yılı sonuçlarında olduğu gibi, 2003 
yılı sonuçlarında da işlemler arasında dişi çiçek üretimi bakımından 
istatististiksel olarak farklılık bulunmazken, klonlar arasında dişi çiçek 
üretimi bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. 
İşlem klon interaksiyonu ise istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu veriler 
her klonun işlemlere aynı yönde tepki verdiklerini göstermektedir (Şekil 
3.16).   
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 Şekil 3.16. Klonların işlem gruplarına göre 2003 yılındaki dişi çiçek     
                   üretimleri. 
Figure 3.16. Female cone production response of the clones to the treatments in 

2003 
 
 Klonlardan 9272, 9277 ve 9281 nolu klonlar hormon uygulamaları 
sonunda dişi çiçek üretimlerini kısmen artırmış görünmekle beraber bu 
farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı değildir. Diğer klonların ramet başına 
ürettikleri dişi çiçek miktarı ise kontrol grubundan daha düşük ya da kontrol 
grubuna yakın değerdedir. Klonal varyasyon açısından dikkat çeken bir 
husus da, 2002 yılında dişi çiçek üretimi yüksek klonların 2003 yılında da 
yüksek, 2002 yılında az sayıda dişi çiçek üreten klonların 2003 yılında da az 
miktarda dişi çiçek üretmiş olmalarıdır (Şekil 3.10 ve Şekil 3.16). Buna bağlı 
olarak her iki yılda klonların dişi çiçek üretimleri arasındaki korelasyon 
oldukça yüksek (r = 0.83 ) olarak hesaplanmıştır. 
 
 3.2.2.2. Erkek çiçek üretimi 
 Tohum bahçesinde 2002 yılındaki uygulamaların etkilerinin gözlendiği 
2003 yılı verilerinde ramet başına toplam erkek çiçek kozalakçığına ilişkin 
ANCOVA sonuçları Çizelge 3.5’de gösterilmiştir. Çizelge 3.5’te görüldüğü 
gibi, uygulanan işlemler arasındaki farklılıklar p<0.0001 seviyesinde 
istatistiksel olarak anlamlıdır. Ramet başına düşen erkek çiçek kozalakçığı 
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kontrol grubunda 3604 adet, kısmi boğma işleminde 4754 adet, GA4/7/9 + 
kısmi boğma işleminde 6139 adet ve GA4/7/9 işleminde 7971 adet sayılmıştır 
(Şekil 3.17). Yapılan testlerde kontrol grubuna göre istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık gösteren gruplar yalnızca hormon uygulaması yapılmış olan 
GA4/7/9 ve GA4/7/9 + kısmi boğma işlemleridir. Ayrışma gösteren gruplar 
hormon verilen ve verilmeyen işlemler olarak şekillenmiştir.  
 
Çizelge 3.5. 2003 yılı erkek çiçek üretimine ait ANCOVA tablosu. 

Table 3.5 ANCOVA for male cone production in 2002 

Varyasyon 
Kaynağı 

Sources of 
Variation 

Serbestlik 
Derecesi 
Degree of 
Freedom 

Kareler 
Toplamı 
Sum of 

Squares 

Kareler 
Ortalaması 

Mean 
squares 

F 
Değeri 
F Value 

Pr > F 
 

TEPE HACMİ 1 16103.39 16103.39 15.12 0.0001 
BLOK 5 10188.67 2037.73 1.91 0.0948 
ISLEM 3 30989.93 10329.98 9.7 <.0001 
KLON 9 164328.12 18258.68 17.15 <.0001 
ISLEM*BLOK 15 16173.33 1078.22 1.01 0.4449 
ISLEM*KLON 27 22942.49 849.72 0.8 0.7498 
HATA 161 171439.14 1064.84   
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  Şekil 3.17. İşlemlere göre 2003 yılı erkek çiçek üretimleri. 
   Figure 3.17. Male flowering response to the treatments in the year of 2003 
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 İşlemler klon interaksiyonu istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 
(Çizelge 3.5). Başka bir deyişle uygulanan işlemlere klonlar 2002 yılında 
olduğu gibi benzer tepki göstermişlerdir. Klonların tümü hormon uygulanan 
grupta uygulanmayanlara göre erkek çiçek üretimlerini artırmışlardır. Ancak 
artış miktarları klonlara göre farklılıklar göstermektedir (Şekil 3.18). 
Bununla beraber 9272 ve 9275 nolu klonlar hariç tutulursa çok az erkek 
çiçek üretimi yapan klonlar erkek çiçek üretimlerini daha fazla artırırken, 
yüksek oranda erkek çiçek üreten klonlar daha düşük oranda artış yapmıştır 
(Şekil 3.19). Klonların hormon uygulamaları öncesinde ve sonrasındaki 
erkek çiçek verimlilikleri arasındaki korelasyon  GA4/7/9 ve GA4/7/9 + kısmi 
boğma işlemleri için sırasıyla -0.51 ve -0.71 olarak bulunmuştur. 9280 ve 
9281 nolu klonlar diğer klonların aksine kısmi boğma işlemine de hormon 
uygulamasına benzer yanıt vermiştir.  
  Çok zayıf dişi çiçek üretimi yapan 9276 nolu klon 2002 yılında yine en 
fazla erkek çiçek üreten klon olarak dikkat çekerken, zengin dişi çiçek 
üretimi yapan 9277 nolu klon en az erkek çiçek üretimi yapan klondur. Dişi 
çiçek üretiminde olduğu gibi 2002 yılı ile 2003 yılları arasında erkek çiçek 
üretimleri arasında yüksek korelasyon hesaplanmıştır (r =0.98). Erkek ve dişi 
çiçek üretimi için hesaplanan korelasyon katsayısı r =-0.45 olarak 
bulunmuştur. 
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 Şekil 3.18. 2003 yılında klonların işlem gruplarına göre erkek çiçek                                     
                   üretimleri. 
Figure 3.18. Male cone production response of the clones to the treatments 

in the year of 2003 
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Şekil 3.19. 2003  yılında klonların hormon uygulanan işlemlerde yaptıkları  
                   erkek çiçek üretimi artış oranları. 
Figure 3.19. Relationship between clonal male cone productivity and response to 

GA4/7/9 and GA4/7/9 + banding with wire treatment in 2003  
 
 

   3.2.2.3. İşlemlerin 2003 yılında çiçeklerin taç üzerinde dağılımına            
          etkisi   
          Dişi çiçekler, 2003 yılında taç üzerinde oldukça homojen bir dağılım 
göstermiştir. Tüm işlemlerde uygulama yerinin hemen üzerinden başlamak 
üzere dişi çiçek üretimi görülmektedir. Kızılçam’da doğal meşcerelerde 
genelde tepenin üst kısımında toplanan dişi çiçekler, 8. yaştaki rametlerin 
tepe tacının hemen hemen tamamında dağılım göstermişlerdir. Uygulanan 
işlemler 1993 yılı hariç dişi çiçeklerin dağılımına etkili olmamıştır. Anlamlı 
farklılığın görüldüğü 1993 yılı sürgününde farklı grup oluşturan işlem 
yalnızca kısmi boğma işlemi olmuştur.  İşlemler arasında 2001 yılında 
oluşan sürgün hariç diğer ana sürgünlerde dişi çiçek üretimi bakımından 
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farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı değildir (EK 4). Anlamlı farklılığın 
görüldüğü 2001 yılı sürgününde ise olasılık değeri kritik 0.05 değerine 
oldukça yakındır. Bu durumda α tipi  hata olasılığı oldukça yüksektir.   
 Gövdenin en altında yer alan iki ana dal (1992 ve 1993 ana dalları) ile 
en üstte yer alan üç ana dal (2002, 2001 ve 2000 ana dalları) hariç tüm ana 
dallarda hormon uygulaması ile bir artış sağlanmıştır (EK 5). En yoğun 
erkek çiçek üretiminin bulunduğu taç bölümü 1994-1998 yılları arasındaki 
ana dallar hormon uygulaması ile en fazla artış sağlanan ana dallar olmuştur 
(Şekil 3.20).  

  Şekil 3.20. İşlem gruplarına göre 2003 yılındaki çiçek üretiminin tepe  
                    tacında dağılımı. 
Figure 3.20. Crown distribution of female and male cones  in the treatments in the 

year of 2003 
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 3.2.2.4. İşlemlerin 2003 yılında bir yaşındaki kozalak oluşumu    
        üzerine etkisi 
 Tohum bahçesinde 2002 yılında işlemlerin dişi çiçek üretimine etkisi 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamakla birlikte 2002 yılında oluşan dişi 
çiçeklerin bir yıl sonraki miktarında anlamlı farklılıklar görülmüştür 
(Çizelge 3.6). GA4/7/9 + kısmi boğma ve kontrol grubunda dişi çiçeklerin 
0.67’si bir yaşındaki kozalağa dönüşürken, kısmi boğma işleminde bu oran 
0.61, GA4/7/9 işleminde ise 0.58 olmuştur (Şekil 3.21). Tukey testi 
sonuçlarına göre farklı bir grup oluşturan işlem GA4/7/9 grubu olmuş, kısmi 
boğma, GA4/7/9 + kısmi boğma ve kontrol grubu aynı grupta yer almıştır.  
 
 
Çizelge 3.6.  2003 yılı bir yaşlı kozalağa ait ANCOVA tablosu. 
Table 3.6. ANCOVA for one year old cone in 2003 

Varyasyon 
Kaynağı 

Sources of 
Variation 

Serbestlik 
Derecesi 
Degree of 
Freedom 

Kareler 
Toplamı 
Sum of 
Squares 

Kareler 
Ortalaması

Mean 
squares 

F 
Değeri 
F Value

Pr > F 
 

TEPE HACMİ 1 0.24 0.24 3.17 0.077 
BLOK 5 1.75 0.35 4.64 0.0006 
ISLEM 3 1.01 0.34 7.45 0.0028 
KLON 9 2.84 0.32 4.19 <.0001 
ISLEM*BLOK 15 0.68 0.05 0.6 0.8707 
ISLEM*KLON 45 4.24 0.09 1.25 0.1649 
HATA 142 10.71 0.08   

 
 
 

 3.2.2.5. İşlemlerin çap ve boy artışı üzerine etkileri 
 Çap ve boy artışı, bir önceki yılın çap ve boyunun bir fonksiyonudur. 
Bu nedenle yapılan çap artışı analizlerinin değerlendirilmesinde  2002 yılı 
çapı, boy artışının değerlendirilmesinde de 2002 yılı boy değeri kovaryant 
olarak alınmış ve düzenlenen ANCOVA tabloları  Çizelge 3.7 ve 3.8’de 
gösterilmiştir. Çizelge 3.7’nin incelenmesinden anlaşılacağı gibi, uygulanan 
işlemler arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı değildir. Başka bir 
deyişle, uygulanan işlemler rametlerin çap artışına etkili olamamıştır. Aynı 
şekilde Çizelge 3.8’de görüldüğü gibi, işlemlerin boy artışı üzerine de 
etkileri istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 
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 Şekil 3.21. 2003 yılı bir yaşındaki kozalağa değişim oranları. 
 Figure 3.21. Development rate of female flowers to one year old cone in 2003 
 

 

Çizelge 3.7. 2002 yılında yapılan çap artışına ilişkin ANCOVA tablosu. 
Table 3.7. ANCOVA for diameter increment in 2002 

Varyasyon 
Kaynağı 

Sources of 
Variation 

Serbestlik 
Derecesi 
Degree of 
Freedom 

Kareler 
Toplamı 
Sum of 

Squares 

Kareler 
Ortalaması

Mean 
squares 

F 
Değeri 
F Value

Pr > F 
 

ÇAP 2002 1 2.10 2.10 1.34 0.2482 

BLOK 5 10.92 2.18 1.4 0.2276 

ISLEM 3 18.50 6.17 2.85 0.0724 

KLON 9 17.94 1.99 1.28 0.2536 

ISLEM*BLOK 15 32.42 2.16 1.39 0.1614 

ISLEM*KLON 45 59.14 1.31 0.84 0.7432 

HATA 145 226.12 1.56  
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    Çizelge 3.8. 2002 yılında yapılan boy artışına ilişkin ANCOVA tablosu. 
    Table 3.8. ANCOVA for height increment in 2002 

Varyasyon 
Kaynağı 

Sources of 
Variation 

Serbestlik 
Derecesi 
Degree of 
Freedom 

Kareler 
Toplamı 
Sum of 

Squares 

Kareler 
Ortalaması 

Mean squares

F 
Değeri 
F Value

Pr > F 
 

BOY 2002 1 2013.91 2013.91 9.27 0.0028 

BLOK 5 714.95 142.99 0.66 0.6557 

ISLEM 3 2163.57 721.19 2.41 0.1074 

KLON 9 2048.30 227.59 1.05 0.4053 

ISLEM*BLOK 15 4486.23 299.08 1.38 0.166 

ISLEM*KLON 45 9519.08 211.54 0.97 0.5266 

HATA 145 31495.91 217.21  

      3.2.3. 2004 Yılı Bulguları 

             3.2.3.1. Dişi Çiçek Üretimi 
  Tohum bahçesinde 2003 yılındaki uygulamaların etkilerinin 
gözlendiği 2004 yılı gözlemlerinde,  2002 ve 2003 yıllarındaki gözlemlerin 
aksine, hormon uygulaması yapılan gruplar uygulanmayan kontrol ve kısmi 
boğma işlemine göre daha fazla dişi çiçek üretimi yapmışlardır (Şekil 3.22). 
GA4/7/9 işleminde 135 adet, GA4/7/9 + kısmi boğma işleminde 132 adet, 
kontrol işleminde 120 adet, kısmi boğma işleminde de 108 adet dişi çiçek 
üretimi gerçekleşmiştir. Ancak, işlemler arasındaki bu farklılıklar 
istatistiksel olarak anlamlı değildir (Çizelge 3.9). 
  Klonlar arasındaki farklılıklar 2002 ve 2003 yıllarında olduğu gibi 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ancak klonların dişi çiçek 
üretimindeki varyasyon diğer yıllarda olduğu gibi belirgin değildir. En düşük 
çiçek üretimini yapan klon ramet başına 65 adet dişi çiçek üreten   9276 nolu 
klon olurken, 9280 nolu klon 165 adet dişi çiçek üretimi ile en fazla sayıda 
dişi çiçek üretimi yapan klon olmuştur. İşlem klon interaksiyonları da 
istatistiksel olarak anlamlı değildir (Çizelge 3.9). Bununla beraber, az 
derecede çiçeklenen klonlar işlemlere negatif yönde tepki verirlerken, orta 
veya iyi derecede çiçeklenen klonlar hormon uygulanmış gruplarda dişi 
çiçek üretimlerini artırmışlardır (Şekil 3.23). Ancak, bu artışlarda istatistiksel 
olarak anlamlı değildir. Yıllara göre klonların dişi çiçek üretimleri 
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bakımından 2002 ve 2003 yılları arasında yüksek derecede bir ilişki 
gözlenirken (r= 0.98), 2004 yılı ile diğer yıllar arasında yüksek derecede bir  
ilişki gözlenmemiştir (Şekil 3.24). Dişi çiçek üretimi bakımından korelasyon 
katsayısı (r) 2002 yılı ile 2004 yılı arasında  0.08, 2003 yılı ile 2004 yılı 
arasında ise 0.20 olarak hesaplanmış olup istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır. Bu durum tohum bahçesinde üretilen tohumun genetik kalite 
ve genetik çeşitliliğinde temel katkının yıllara göre farklılıklar 
gösterebileceğini işaret etmektedir.  
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   Şekil 3.22. İşlemlere göre 2004 yılı dişi çiçek üretimleri. 
   Figure 3.22. Female flowering response to the treatments in the year of 2004 

 
 
Çizelge 3.9. 2004 yılı dişi çiçek üretimine ait ANCOVA tablosu. 
Table 3.9. ANCOVA for female cone productiion in 2004 

Varyasyon 
Kaynağı 

Sources of 
Variation 

Serbestlik 
Derecesi 
Degree of 
Freedom 

Kareler 
Toplamı 
Sum of 
Squares 

Kareler 
Ortalaması 

Mean 
squares 

F 
Değeri 
F Value

Pr > F 
 

TEPE HACMİ 1 361.67 361.67 26.11 <.0001 
BLOK 5 216.83 43.37 3.13 0.0101 
ISLEM 3 63.06 21.02 0.75 0.5374 
KLON 9 285.86 31.76 2.29 0.019 
ISLEM*BLOK 15 418.57 27.90 2.01 0.0172 
ISLEM*KLON 27 266.48 9.87 0.71 0.8489 
HATA 159 2202.39 13.85   
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 Şekil 3.23.2004 yılında klonların işlem gruplarına göre dişi çiçek üretimleri. 
Figure 3.23. Female cone production response of the clones to the treatments 

in 2004 
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Şekil 3.24. Klonların 2002, 2003 ve 2004 yıllarında ortalama dişi çiçek   
                   üretimleri. 
Figure 3.24. Average female cone production of the clones in 2002, 2003 and 2004    
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 İşlemlerin tepe tacında dişi çiçek dağılımlarını belirlemek üzere yapılan 
ANCOVA sonuçları EK 6’da verilmiştir. EK 6’nın incelenmesinden 
görüleceği gibi, tüm ana sürgünlerde işlemler arasında anlamlı farklılıklar 
bulunmamıştır.  

 3.2.3.2. Erkek Çiçek Üretimi 
 Erkek çiçek üretimi bakımından 2002 ve 2003 yıllarına göre daha az 
üretimin gerçekleştiği 2004 yılında en fazla erkek çiçek üretimi diğer 
yıllarda olduğu gibi GA4/7/9 işleminde (5670 adet/ramet) gerçekleşmiştir. 
GA4/7/9 + kısmi boğma işleminde 4370/ramet adet erkek çiçek üretimi 
gerçekleşirken, kısmi boğma işleminde 3382 adet/ramet, kontrol işleminde 
de 1629 adet/ramet erkek çiçek üretilmiştir (Şekil 3.25). İşlemler arasındaki 
bu farklılıklar  p>0.0002 olasılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur (Çizelge 3.10). Tukey testi sonuçlarına göre hormon uygulanan 
GA4/7/9 ile GA4/7/9 + kısmi boğma işlemleri bir grup oluştururken, kısmi 
boğma ve kontrol işlemleri arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır. 
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     Şekil 3.25. İşlemlere göre 2004 yılı erkek çiçek üretimleri. 
       Figure 3.25. Female flowering response to the treatments in the year of 2004 
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Çizelge 3.10. 2004 yılı erkek çiçek üretimine ait ANCOVA tablosu. 
Çizelge 3.11.  ANCOVA for male cone production in 2004 

Varyasyon 
Kaynağı 

Sources of 
Variation 

Serbestlik 
Derecesi 
Degree of 
Freedom 

Kareler 
Toplamı 
Sum of 

Squares 

Kareler 
Ortalaması 

Mean squares

F 
Değeri 
F Value

Pr > F 
 

TEPE HACMİ 1 20987.80 20987.80 30.72 <.0001 

BLOK 5 10526.80 2105.36 3.08 0.011 

ISLEM 3 35392.04 11797.35 12.69 0.0002 

KLON 9 168637.68 18737.52 27.43 <.0001 

ISLEM*BLOK 15 13948.94 929.93 1.36 0.1727 

ISLEM*KLON 27 18196.96 673.96 0.99 0.4904 

HATA 159 108620.58 683.15   
 

 Klonlar arasında erkek çiçek üretimi bakımından görülen farklılıklar da 
istatistiksel olarak p>0.0001 seviyesinde anlamlı bulunmuştur. Klonların 
tümü hormon uygulanan grupta uygulanmayanlara göre erkek çiçek  
üretimlerini artırmışlardır. Ancak, artış miktarları klonlara göre farklılıklar 
göstermektedir (Şekil 3.26 ve Şekil 3.27 ). 
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Şekil 3.26 . 2004 yılında klonların işlem gruplarına göre erkek çiçek  
üretimleri 

Figure 3.26. Male cone production response of the clones to the treatments in the 
year of 2004 
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 Klonal farklılıklara rağmen klonlar işlemlere benzer şekilde reaksiyon 
göstermişlerdir. 9276 ve 9281 nolu klonlar en fazla erkek çiçek üreten 
klonlar olmuşlardır. İşlem klon etkileşimi diğer yıllarda olduğu gibi 
istatistiksel olarak anlamlı değildir (Çizelge 3.10). Ancak, çok miktarda 
erkek çiçek üretimi yapan klonlar olan 9276 ve 9281 nolu klonlar hormon 
uygulamaları sonucunda çok az artış göstermişlerdir. Klonların erkek çiçek 
üretimi verimliliği ile hormon uygulaması sonrasında erkek çiçek üretiminde 
sağlanan artış arasındaki korelasyon GA4/7/9 işlemi için -0.67, GA4/7/9 + kısmi 
boğma işlemi için ise -0.68 olarak bulunmuştur. 
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   Şekil 3.27. Klonların hormon uygulanan işlemlerde 2004 yılında erkek 

çiçek üretimi artış oranları. 
Figure 3.27 Relationship between clonal male cone productivity and response to 

GA4/7/9 and GA4/7/9 + banding with wire treatment in 2004  

 
 Klonların dişi çiçek üretimi bakımından 2004 yılı ile 2002 ve 2003 
yılları arasında görülen düşük derecede ilişkinin aksine, erkek çiçek üretimi 
bakımından yüksek derecede korelasyon bulunmaktadır (Şekil 3.27). 2004 
yılı ile 2002 yılları arasında  r= 0.99, 2004 yılı ile 2003 yılı arasında da r= 
0.97 olarak hesaplanmıştır.  
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         Şekil 3.28. Klonların 2002, 2003 ve 2004 yıllarında ortalama erkek     
                           çiçek üretimleri. 
 Figure 3.28. Average male cone production of the clones in 2002, 2003 

and 2004 
 

 3.2.3.3. İşlemlerin 2004 yılında çiçeklerin taç üzerinde dağılımına           
       etkisi 
 Dişi çiçekler, 2004 yılında taç üzerinde oldukça homojen bir dağılım 
göstermiştir. Tüm işlemlerde uygulama yerinin hemen üzerinden başlamak 
üzere dişi çiçek üretimi görülmektedir. Kızılçamda doğal meşcerelerde 
genelde tepenin üst kısımında toplanan dişi çiçekler, 8. yaştaki rametlerin 
tepe tacının hemen hemen tamamında dağılım göstermişlerdir. Uygulanan 
işlemler hiç bir ana sürgünde dişi çiçeklerin dağılımına etkili  olmamıştır 
(EK 6).  
 Rametlerdeki tüm sürgünlerde erkek çiçek üretimi görülmüştür. En 
yoğun erkek çiçek üretiminin bulunduğu taç bölümü 1994-1999 yılları 
arasındaki ana dallarda olmuştur (Şekil 3.28). Hormonal işlemler sonucu 
sağlanan erkek çiçek üretimi artışı en fazla yine 1994-1999 yıllarına ait 
sürgünlerde olmuştur. 1993-1999 yılları arasındaki tüm ana sürgünlerde 
hormon uygulanan GA4/7/9 ve GA4/7/9 + kısmi boğma işlemleri ile kontrol 
işlemi arasındaki erkek çiçek üretimleri farklılık istatistik olarak anlamlı 
bulunmuştur (EK 7). 
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Şekil 3.29. İşlem gruplarına göre 2004 yılındaki çiçek üretiminin tepe  
                    tacında dağılımı. 
Figure 3.29. Crown distribution of female and male cones  in the treatments in the 

year of 2004 
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       3.2.3.4. İşlemlerin 2004 yılında bir yaşındaki kozalak oluşumu   
       üzerine etkisi 
 İşlem gruplarında 2001 yılından 2002 yılına gelişebilen bir yaşındaki 
kozalak miktarında anlamlı farklılıklar görülmesine rağmen, 2004 yılı 
gözlemlerinde 2003 yılından 2004 yılına erişen bir yaşındaki kozlak 
miktarında anlamlı farklılıklar görülmemiştir (Çizelge 3.11). En fazla kayıp 
0.44 oranı ile kontrol grubunda görülmüş, bunu 0.41 oranı ile GA4/7/9 işlemi 
takip etmiş, GA4/7/9 + kısmi boğma ve kısmi boğma işlemlerinde bu oran 
0.39 olmuştur.  

 
      Çizelge 3.11. 2003 yılı bir yaşlı kozalak üretimine ait ANCOVA tablosu. 
        Table 3.11. ANCOVA for one year cone in 2004 

Varyasyon 
Kaynağı 

Sources of 
Variation 

Serbestlik 
Derecesi 
Degree of 
Freedom 

Kareler 
Toplamı 
Sum of 

Squares 

Kareler 
Ortalaması

Mean 
squares 

F 
Değeri 
F Value

Pr > F 
 

TEPE HACMİ 1 0.02 0.02 0.26 0.6142 

BLOK 5 0.38 0.08 1.19 0.3153 

ISLEM 3 0.09 0.03 0.27 0.8454 

KLON 9 0.96 0.11 1.67 0.1016 

ISLEM*BLOK 15 1.59 0.11 1.66 0.0658 

ISLEM*KLON 45 2.49 0.06 0.87 0.7029 

HATA 142 9.04 0.06  
 
 
 

        3.2.3.5. İşlemlerin çap ve boy artışı üzerine etkileri 
 Çap ve boy artışı bir önceki yılın çap ve boyuna bağlı olarak değişir. Bu 
nedenle yapılan çap artışı analizlerinin değerlendirilmesinde rametlerin 2003 
yılında çapı, boy artışının değerlendirilmesinde de 2003 yılı boy değeri 
kovaryant olarak alınmış ve düzenlenen ANCOVA tabloları  Çizelge 3.12 ve 
3.13’de gösterilmiştir. Çizelge 3.12 ve 3.13’ün incelenmesinden anlaşılacağı 
gibi, uygulanan işlemlerin çap ve boy artışında istatistiksel olarak anlamlı bir 
etkisi görülmemiştir.  
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    Çizelge 3.12. 2003 Yılında yapılan çap artımına ilişkin ANCOVA tablosu. 
     Table 3.12. ANCOVA for diameter increment in 2003 

Varyasyon 
Kaynağı 

Sources of 
Variation 

Serbestlik 
Derecesi 
Degree of 
Freedom 

Kareler 
Toplamı 
Sum of 
Squares 

Kareler 
Ortalaması

Mean 
squares 

F 
Değeri 
F Value

Pr > F 

 

ÇAP 2003 1 0.03 0.03 0.04 0.8439 

BLOK 5 5.69 1.14 1.33 0.2561 

ISLEM 3 3.04 1.01 1.07 0.3906 

KLON 9 18.25 2.03 2.37 0.016 

ISLEM*BLOK 15 14.19 0.95 1.1 0.3587 

ISLEM*KLON 45 41.12 0.91 1.07 0.3793 

HATA 145 124.32 0.86   

 

    Çizelge 3.13. 2003 yılında yapılan boy artımına ilişkin ANCOVA tablosu. 
     Table 3.13. ANCOVA for height increment in 2003 

Varyasyon 
Kaynağı 

Sources of 
Variation 

Serbestlik 
Derecesi 
Degree of 
Freedom 

Kareler 
Toplamı 
Sum of 

Squares 

Kareler 
Ortalaması 

Mean 
squares 

F 
Değeri 
F Value

Pr > F 

 

BOY 2003 1 4792.51 4792.51 16.03 <.0001 

BLOK 5 1478.89 295.78 0.99 0.4265 

ISLEM 3 397.29 132.43 0.14 0.9328 

KLON 9 7108.38 789.82 2.64 0.0073 

ISLEM*BLOK 15 13921.81 928.12 3.1 0.0002 

ISLEM*KLON 45 16571.31 368.25 1.23 0.1792 

HATA 145 43354.89 299.00   
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       4. TARTIŞMA 

       4.1. İçsel Hormon Seviyeleri 
 Gibberellinler çeşitli çam türlerinin pek çok farklı dokularında 
bulunmaktadır (KAMIENSKA ve PHARIS 1975, KAMIENSKA vd 1976). 
Ayrıca, gibberellin benzeri maddelerin Larix decidua L.., Larix leptoleptis 
L., Cupressus arizonica Greene, Cryptomeria japonica, Pseudotsuga 
menziesii var. menziesii, Juniperus chinensis 'in vejetatif sürgünlerinde, 
Pinus jeffreyi Grev ve Balf., Pinus ponderosa Law. ve Pinus lambertiana 
Dougl.'nın gelişmekte olan embriyolarında, Pinus sylvestris L. 'nin polen ve 
vejetatif sürgünlerinde, Pinus attenuata Lemm.’in, Pinus coulteri D. Don ve 
Pinus ponderosa P.& C. Lawson polenlerinde saptandığı da bildirilmektedir 
(CROZIER vd 1970, KAMIENSKA ve PHARIS 1975, KAMIENSKA vd 
1976 ). Picea abies fidanlarının sürgünlerinde GA1, GA3, GA4, GA7, GA9, 
GA12, GA15, GA20, GA29, GA34, GA51’in varlığı gösterilmiştir (MORITZ 
1995). Ayrıca Pinus radiata D. Don tomurcuklarında gibberellin benzeri 
maddelerin varlığı da belirlenmiştir (TAYLOR vd 1984). Örneğin; 
Cupressus arizonica Greene’nin vejetatif sürgünlerinde GA3’e eşdeğer 
olmak üzere yaklaşık olarak 40-70 mg/kg liyofilize doku gibberellin benzeri 
madde bulunmuştur (RUDDAT vd 1968). Picea glauca tohumlarında, 
zigotik embriyolarında ve megagametofitlerinde gibberellinlerin varlığı 
saptanmıştır (KONG vd 1997). Picea glauca tohumlarında, zigotik 
embriyolarında ve megagametofitlerinde ABA’nın varlığı da saptanmıştır 
(KONG vd 1997).   
 Çizelge 3.1, Şekil 3.1 ve 3.4’de görüldüğü gibi, etanol ve GA4/7/9  
uygulanmamış kontrol bitkilerinde içsel toplam-GA3 miktarı, etanol 
uygulanmış kızılçam ağaçlarının  sürgün uçlarından 20. günde alınan doku 
örneklerinde belirlenen içsel toplam-GA3 miktarı (152,07 ppm) hariç, hem 
etanol hem de GA4/7/9   uygulanmış kızılçam ağaçlarının sürgün uçlarından 
alınan doku örneklerindeki içsel toplam-GA3 miktarlarından çok daha 
yüksek değerlerde bulunmuştur. Yine Çizelge 3.1, Şekil 3.5  ve 3.8’de 
görüldüğü gibi, gerek kontrol, gerekse etanol ve GA4/7/9  uygulanmış 
kızılçam ağaçlarının sürgün uçlarından alınan doku örneklerinden  elde 
edilen içsel toplam- ABA miktarları birbirlerine çok yakın değerlerde 
bulunmuştur. Örneğin; İçsel toplam- ABA miktarları kontrol grubu 0. günde 
3,56 ppm, 10. günde 2,51 ppm, 20. günde 1,62 ppm, etanol grubu 10. günde 
2,29 ppm, 20. günde 2,41 ppm, GA4/7/9 grubu 10. günde 1,78 ppm,  20. günde 
3,24 ppm’dir. 
 Koniferlerde çeşitli dokularda saptanan gibberellin miktarları, türlere 
bağlı olarak değişmektedir. Örneğin; Pseudotsuga menziesii’nin vejetatif 
sürgününde 1,65 µg - 9,8 µg GA3, Cupressus arizonica’nın vejetatif 
sürgününde 40 µg - 70 µg GA3, GA9, GA4, GA7, Pinus attenuata poleninde 
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250 µg / kg GA3 bulunmuştur. Kızılçamda içsel GA3 ve ABA miktarlarının 
diğer konifer türlerine göre farklılaştığı görülmektedir. Bu farklılık tür 
farklılığının yanısıra materyal ve metot ile laboratuar yöntemlerinden 
kaynaklanabilir. Diğer bir ifade ile bitkisel hormonların ekstraksiyonu ve 
saflaştırılmasında kullanılan kimyasal maddelerin, hormon ayrışımının 
gerçekleştiği HPLC kolonu dolgu maddesinin, kullanılan sürükleyici fazın 
bileşiminin farklılığı  da diğer türler ile olan farklılığın nedeni olabilir.  
 Kontrol, etanol ve GA4/7/9 uygulaması yapılmış kızılçamda dişi ve erkek 
çiçek miktarları incelendiğinde (Bkz. Çizelge3.2), GA4/7/9 uygulanmış 
ağaçlarda erkek çiçek sayılarının, hem kontrol ve hem de etanol uygulaması 
yapılmış ağaçlardaki dişi ve erkek çiçek sayılarından daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Dişi ve erkek çiçek sayısı kontrol grubunda sırasıyla 800 
adet/m3 ve 5890 adet/m3, etanol grubunda sırasıyla 920 adet/m3 ve 1810 
adet/m3, hormon grubunda sırasıyla 970 adet/m3 ve 14150 adet/m3 olarak 
saptanmıştır. Elde edilen verilere göre, GA4/7/9 hormon uygulaması yapılmış 
kızılçam ağaçlarındaki erkek çiçek sayısı kontrol grubu ağaçlarındakine göre 
yaklaşık 3 kat artmıştır. Yapılan istatistiksel analize göre dişi çiçeklenme 
bakımından kontrol ile etanol ve etanol ile hormon grubu arasındaki fark 
önemsiz iken (P>0,05), kontrol ve hormon grubu arasındaki fark önemli 
bulunmuştur (P<0,05). Erkek çiçeklenme bakımından ise kontrol ve etanol  
grubu arasındaki fark önemsiz iken (P>0,05), kontrol ile hormon grubu 
arasındaki  ve etanol ile hormon grubu arasındaki farklar önemli 
bulunmuştur (P<0,05). Bu bilgiler ile uygulama gruplarının içsel toplam-
GA3 miktarları (Bkz. Çizelge 3.1) ve yapılan istatistiksel analize göre 
uygulama gruplarının içsel toplam-GA3 miktarları ile dişi ve erkek çiçek 
miktarları arasındaki ilişkinin önemli bulunmaması dikkate alındığında;  
içsel toplam- GA3’ün  kızılçamda hem dişi ve hem de erkek çiçeklenme 
üzerinde bir etkisinin olmadığı söylenebilir. Bu bulgular LUUKKANEN ve 
JOHANSSON (1980)’nın Pinus sylvestris L’de elde ettiği bulgular ile 
paraleldir.  
 GA3, bu çalışmada kullanılan GA4, GA7 ve GA9’a göre en fazla polar 
özelliği taşıyan gibberellindir. Polar olma özelliği farklı şekilde oksidasyona 
uğramayı yansıtmaktadır. Daha az polar olanlardan daha fazla polar olanlara 
doğru bir dönüşüm mümkündür, ancak bunun tersi mümkün değildir ((ROSS 
ve GREENWOOD 1979). Bu halde gibberellin uygulaması yapılmış işlem 
gruplarında verilen GA4, GA7 ve GA9’un  GA3’e dönüşmesi beklenebilir. 
Sonuçta da hormon uygulaması yapılmış işlem gruplarının sürgün 
analizlerinde GA3 seviyesinin artacağı beklenebilir. Ancak yapılan 
çalışmalar daha az polar olan GA4 ve GA7’nin GA3’e dönüştüğünü 
desteklememektedir. Sarıçam’da radyoaktif olarak işaretlenmiş GA9’un 
biyosentetik yolu izlenmiş, bu gibberellinin GA20’ye, GA4,’ün ise GA1  ve 
GA20’ye GA20’nin ise GA29’ye dönüştüğü bulunmuştur (WANG vd 1995). 
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Picea abies’te ise  radyoaktif olarak işaretlenmiş  GA9’un GA51, GA4, GA34  
ve GA1‘e , GA4‘ün ise GA34 , GA1ve GA8’e dönüştüğü ve bu biyosentezlerde 
çevresel koşulların etkili olduğu bildirilmektedir (ODEN vd 1995). Bu 
nedenle çalışmamızda hormon uygulamaları sonucunda GA3 seviyesinin 
artmamış olması daha önce yapılmış olan çalışmaların sonuçlarıyla 
uyumludur. 

Farklı tipteki gibberellinlerin çiçeklenme üzerindeki  etkilerinin daha 
az polar veya daha fazla polar oluşlarıyla ilgili olduğu bilinmektedir (ROSS 
ve GREENWOOD 1979). Çalışmada kullanılan gibberellinler arasında 
polaritesi en yüksek olanı GA3’tür. Cupressaceae ve Taxodiaceae 
familyalarında GA3’ün çiçeklenmeyi artırdığı fakat, Pinaceae türlerinde 
etkili olmadığı bildirilmektedir (ROSS ve PHARIS 1976, PHARIS ve KUO 
1977, PHARIS vd 1987, TOMPSETT 1977, TOMPSETT ve FLETCHER 
1979). Bu açıdan bakıldığında bir Pinacaea üyesi olan kızılçamda da GA3 
seviyesi ile çiçeklenme arasında ilişkinin bulunmaması anlamlıdır. Bu da 
diğer Pinacaea türlerinde olduğu gibi daha az polar özelliliği olan  
gibberellinlerin kızılçamda çiçeklenme üzerinde etkili olabileceğini işaret 
etmektedir.  
  İşlem gruplarının içsel toplam-ABA miktarları (Bkz. Çizelge 3.1) ve 
yapılan istatistiksel analize göre uygulama gruplarının içsel toplam-ABA 
miktarları ile dişi ve erkek çiçek miktarları arasındaki ilişkinin önemli 
bulunmaması, içsel toplam-ABA’nın da kızılçamda hem dişi hem de erkek 
çiçeklenme üzerinde bir etkisinin olmadığı fikrini vermektedir. Ancak, 
konifer türlerinin tohum bahçelerinde çiçeklenmenin artmasında ABA’nın 
etkisi ile ilgili olarak yapılan bir çalışmada, ABA’nın Pinus massoniana’da  
erkek çiçek oluşumunu belirgin bir şekilde arttırdığı bildirilmektedir 
(HUANG vd 1999). 
 

       4.2. İşlemlerin Dişi ve Erkek Çiçek Üretimine Etkileri 
 Literatürde çok sayıda çalışmada, GA4/7  uygulamalarının erkek çiçekten 
ziyade dişi çiçeği artırdığı bildirilmektedir (MARQUARD ve HANNOVER 
1984-b, ROSS ve PHARIS 1987, ROSS 1990, 1992). Yapılan bu çalışmada 
ise, gözlem yapılan her üç yılda da aynı sonuç elde edilmiş, uygulanan 
işlemler dişi çiçek üretimini artırmamıştır. Hormon uygulamalarının 
çiçeklenme üzerinde etkisi çok sayıda faktöre bağlıdır. Ortet yaşı yani 
rametin üretildiği bireyin gençlik fazında ya da olgunluk fazında olması, 
hormon uygulama yeri, zamanı ve dozu ve çevre koşulları bunların başında 
gelmektedir. 
 DAUST vd (1995), arazideki tohum bahçelerinde hormon etkisinin 
iklim koşullarına bağlı olarak değiştiğini, Picea glauca’da hormon 
uygulamasının etkili olabilmesi için iklim şartlarının normal olması, 
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çiçeklenmeyi olumsuz yönde etkileyecek koşullar taşımaması gerektiğini 
bildirmektedir. Uzun süreli gözlemlerde Pinus contorta’da sıcaklık ile dişi 
çiçek üretimi arasında pozitif bir korelasyon bulunmaktadır (HOULE ve 
FILION 1993).  Çalışma süresince tohum bahçesine en yakın meteoroloji 
istasyonu olan Antalya Meteoroloji İstasyonunun uzun süreli verileri 
incelendiğinde, ortalama sıcaklık, yağış ve nispi nemin oldukça uygun 
olduğu görülmektedir (EK 1). Çalışmanın yapıldığı vejetasyon 
dönemlerindeki ve uygulama yapılan aylardaki iklim verileri ortalama 
sıcaklık, yağış ve nispi nem bakımından uzun süreli istasyon verilerine 
benzerdir. Bu bakımdan çalışma süresince çiçek verimini olumsuz 
etkileyecek ekstrem koşullar bulunmamaktadır. Bu nedenle dişi çiçek 
üretiminde artış sağlanamaması nedeninin diğer faktörlerde aranması 
gerekir. 
 Ortet yaşı, hormon uygulamalarında etkili olan bir diğer faktördür 
(GREENWOOD 1987, ROSS ve PHARIS 1987). ROSS ve GREENWOOD 
(1979) genç (8-10 yaşında ) ortetlerden  üretilen rametlerin daha yaşlı (45 
yaşında) ortetlerden üretilen rametlere göre hormon uygulamalarına daha 
düşük derecede yanıt verdiğini bildirmektedir. Çalışmada kullanılan rametler 
doğada seçilen plus ağaçlar olup, plus ağaçların tamamı 60 yaşın 
üzerindedir. Dolayısıyla bu çalışmada ortet yaşının dişi çiçek üretiminde bir 
artış sağlanamamasının nedeni olamaz.    
 PHARIS (1976) ve ROSS vd (1983), hem içsel hem de dışsal 
gibberellinlerin çiçeklenme üzerinde etkili olabilmesinin ancak belli bir 
konsantrasyona ulaşılması halinde mümkün olduğunu öne sürmektedirler. 
Tomurcuk taslaklarının farklılaşma döneminde içsel hormon seviyesinin 
vejetatif gelişme için ihtiyaç duyulan miktardan fazla olması halinde 
çiçeklenmenin meydana geldiği ifade edilmektedir (ROSS ve PHARIS 1987, 
PHARIS vd 1987). Bu hipotezler dolaylı olarak yapılan çalışmalarla 
desteklenmektedir. Pinaceae familyasında GA4/7 uygulaması sonucunda 
ortaya çıkan çiçeklenme artışı ile internod uzunluk artışının birlikte 
görüldüğü bildirilmektedir (Ross 1983). Bu durum gibberellinlerin hem 
reprodüktif büyümede ve hem de vejetatif büyümede  kullanıldığının bir 
kanıtı olabilir. Ayrıca, kısmi boğma, kuraklık, kök budaması gibi büyümeyi 
sınırlayan çok sayıda işlemin GA4/7  uygulaması ile birlikte  çiçeklenme 
üzerinde sinerjik bir etki yaptığı çoğu çalışmada gösterilmiştir (PHARIS vd 
1987). Vejetatif büyümenin sınırlandırılması ile kullanılabilir içsel 
hormonun konsantrasyonunun artacağı ve bunun çiçeklenme için 
kullanılabileceği ifade edilmektedir. (SACH 1977).  Nitekim, koniferlerde 
içsel hormon seviyelerinin belirlendiği çoğu çalışmada,  çiçeklenmeyi teşvik 
eden stress uygulamaları sonucunda daha az polar gibberellin kon-
santrasyonları artmıştır (KAMIENSKA vd 1976, PHARIS ve KUO 1977, 
CHALUPKA vd 1982, COULBAUGH 1984, DUNBERG vd 1983, 
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MORITZ vd 1989, MORITZ ve ODEN 1990). TOMPSETT ve FLETCHER 
(1979), fizyolojik olarak olgun dönemde Picea sitchensis’de hem dişi hem 
de erkek çiçek üretimini artırmak için bir optimum gibberellin 
konsantrasyonu olduğunu belirtmektedirler. ROSS ve BOWER (1989), 
ROSS ve BOWER (1989) Pseudotsuga menziesii’nde dişi çiçek üretiminde 
GA4/7 dozunu iki kat artırmanın yaralama (banding with wire) kadar etkili 
bulmuşlardır.  Genellikle tek başına hormon dozunun arttırılması dişi çiçek 
üretiminde artışa neden olurken erkek çiçek üretiminde etkili olmamakta 
veya erkek çiçek üretimini inhibe etmemektedir (ROSS ve GREENWOOD 
1979). Örneğin  GA4/7 dozunun artırılması Pseudotsuga menziesii, Picea 
sitchensis ve Picea mariana türlerinde dişi çiçek/erkek çiçek oranını 
arttırmıştır (ROSS 1983, 1990, HO 1991, HALL 1988). SMITH (1998), 
Picea mariana ‘da 3.3 mg  GA4/7 dozunun erkek çiçek üretimi için yeterli 
olduğunu, buna karşılık dişi çiçek üretimi için daha yüksek dozda GA4/7’ye 
(11 mg)  ihtiyaç duyulduğunu belirtmektedir. FOGAL vd (1996), dişi çiçek 
üretimi için daha yüksek dozların gerekliliğini bildirmektedirler.       
 Bu çalışmada, 10 gün aralıkla rametlere 2.5 mg/0.5 ml olmak üzere 
toplam 5 mg GA4/7/9 verilmiştir.  Bu konsantrasyon hormonun sprey şeklinde 
yapraklara uygulamaları hariç injeksiyon yapılan çoğu çalışmada kullanılan 
dozdan oldukça düşüktür. ROSS (1992), Picea sitchensis için 14 cm çapında 
bir birey için 60 mg GA4/7 kullanılmasını ve ağaç çapına bağlı olarak dozun 
ayarlanması gerektiğini bildirmektedir. Bu halde kızılçamda dişi çiçek 
üretimini sağlamak için daha yüksek dozda konsantrasyonların kullanılması 
gerekebilir.  
 Bu çalışmada, dişi çiçek üretiminde uygulanan işlemlerle artış 
sağlanamamasının bir nedeni uygulama zamanının uygun olmaması olabilir. 
OWENS ve BLAKE (1985), hormon uygulamalarında başarılı olabilmek 
için çiçek tomurcukları taslaklarının değişme döneminde uygulanmasının 
önemini vurgulamaktadırlar. Çam türlerinde erkek çiçek tomurcuk taslakları 
dişi çiçek tomurcuk taslaklarından daha önce oluşmaktadır (OWENS ve 
BLAKE 1985, OWENS 1994). Sarıçamda erkek çiçek taslakları çevre 
koşullarına bağlı olarak ilkbaharın sonunda yaz başında şekillenirken, dişi 
çiçekler bundan 6-8 hafta sonra belirmektedir (ERIKSSON vd 1998). 
Nitekim CHALUPKA (1984), sarıçamda Mayıs, Haziran uygulamalarının 
erkek çiçek üretimi için, Temmuz ve Ağustos uygulamalarının ise dişi çiçek 
üretimi için en uygun zaman olduğunu bildirmektedir. HO ve 
SCHNEKENBURGER (1992), Pinus strobus’ta Mayıs ve Temmuz 
aylarında yapılan GA4/7 uygulamalarının erkek çiçek üretiminde, Ağustos ve 
Eylül ayları uygulamalarının ise dişi çiçek üretiminde artış sağladığını 
belirtmektedirler. Bu çalışmada hormon uygulaması Temmuz ayı içinde 
yapılmıştır. Kullanılan konsantrasyon (2.5 mg/0.5L GA4/7/9) ile erkek çiçek 
üretiminde artış sağlandığı, dişi çiçek tomurcuk taslaklarının Pineacea 
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familyasında erkek çiçekten sonra oluştuğu ve yukarıda belirtilen bilgiler 
dikkate alındığında hormon uygulama zamanının dişi çiçek üretimi için 
erken olduğunu göstermektedir. 
 SMITH ve GREENWOOD (1995), Picea mariana’da hormon 
uygulama yerinin de dişi çiçek üretimine etki yaptığını ve GA4/7 
uygulamasının uygulama yerinden uzaklaştıkça etkisinin azaldığını 
bildirmektedirler. SMITH (1998), GA4/7 uygulamasının bir önceki yıla göre 
bir boğum aşağı alınması sonucunda erkek çiçek üretiminin arttığını ifade 
etmektedir.  Benzer şekilde MARQUARD ve HANNOVER (1984-a) Picea 
glauca tohum bahçesinde erkek çiçek-dişi çiçek geçiş zonunda dallara sprey 
halinde GA4/7 uygulamasının dişi çiçek üretimini 6.2 kat buna karşılık erkek 
çiçek üretimini 2.4 kat artırdığını bildirmektedir. Oysa aynı çalışmada,daha 
aşağısında erkek çiçek zonunda yapılan uygulamada erkek çiçek üretimini 
altı kat artımıştır.  Bu çalışmada uygulama yerden hemen 30 cm yukarıdan 
yapılmıştır. Çam türlerinde dişi çiçeklerin esas olarak tepenin üst 
kısımlarında yer aldığı düşünülürse uygulama yerinin tepe tacının erkek 
çiçek üretim zonunda kaldığı görülür. Bu halde dişi çiçek üretiminde artış 
sağlanamamasının bir nedeni olarak uygulama yerinin yüksekliği de 
gözönüne alınabilir. Bununla beraber işlem yerine en yakın olan 1992 ve 
1993 ana sürgünlerinde erkek çiçek üretiminin artmadığı (EK-3, 5 ve 7) 
dikkate alındığında bu düşüncenin zayıf bir olasılık olduğu görülür. 
 Kendi başına etkili olmasa bile, bitkide stress yaratan kültürel 
uygulamalar (kısmi boğma, kök budaması, kuraklık vb) GA4/7 uygulamaları 
ile kombine edildiğinde dişi çiçek üretiminde sinerjik bir etki yapmaktadır 
(PHARIS vd 1987). Bitkide stress yaratan kültürel uygulamaların 
çiçeklenme üzerine etkileri, içsel gibberellin seviyelerinin artması, 
çiçeklenme üzerine etkili olan daha az polar gibberellinlerin diğer 
moleküllere bağlanmasının veya hidrolize olmasının engellenmesi 
(CHALUPKA vd 1982, DUNBERG vd 1983, PHARIS vd 1987) veya 
sitokinin seviyesinin azalması ile ilgili olabilir (SMITH ve GREENWOOD 
1995). Yüksek seviyede sitokinin gibberellin seviyesini azaltarak zayıf 
çiçeklenmeye neden olabilir (PHARIS vd 1987). Çoğu otsu birkilerde 
sitokinin ile çiçeklenme arasında negatif bir korelasyon bulunmaktadır 
(SMITH ve GREENWOOD 1995). Bu düşünceden hareketle kısmi boğma 
işleminin çiçeklenmeyi artıracağı beklenmekle beraber, kısmi boğma işlemi 
tek başına ve gibberellin uygulaması ile birlikte dişi çiçek miktarında  artışa 
neden olmamıştır. Yine, yapılan kısmi boğma işlemi büyümede de önemli 
bir azalmaya neden olamamıştır. Bu durumların, yapılan kısmi boğma 
uygulamasının uygulanan süre bakımından yetersiz kalması ya da iletimi 
yeterince engelleyememesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.  
 Dişi çiçek üretiminin aksine erkek çiçek üretiminde GA4/7/9 uygulanan 
işlemlerde gözlem yapılan her üç yılda da 2-3 kat artış sağlanmıştır. Buna 
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karşılık kısmi boğma işleminde her üç yılda da kontrol grubuna göre önemli 
farklılıklar görülmemiştir. Genelde gibberellin uygulamalarının dişi çiçek 
üretimini arttırdığına ilişkin bilgiler bulunmakla beraber, uygulama 
zamanına bağlı olarak yalnız erkek çiçek üretiminde artış sağlanan 
çalışmalar da bulunmaktadır (HO ve SCHENEKENBURGER 1992, 
MARQUARD ve HONNOVER 1984-b, WHELER vd 1980, CECICH 1983, 
FOGAL vd 1996). CHALUPKA (1978), LUUKKANEN ve JOHANSSON 
(1980) çalışmalarında gibberellin uygulamaları sonunda yalnız erkek çiçek 
üretiminde artış sağlamışlardır. CHALUPKA (1981) Picea abies’de GA3 
uygulaması sonucunda erkek çiçek oranının % 46.7’den % 83.32’ye 
yükseldiğini belirtmektedir.  ERIKSSON vd (1998), sarıçamda polen 
üretiminin yalnızca yaz başında yapılan uygulamalar sonucunda artırıldığını 
vurgulamaktadırlar. Dişi çiçek üretiminde olduğu gibi erkek çiçek 
üretiminde de hormonal uygulamalara verilen yanıt, çevresel koşullara, 
hormon uygulama zamanına ve uygulanan hormon dozuna bağlı olarak 
değişmektedir. Çalışmamızda yapılan hormon uygulamaları sonucunda 
erkek çiçek üretiminde dolayısıyla polen üretiminde artış sağlanması 
nedeniyle; kızılçamda erkek çiçek üretimi için Temmuz ayının ilk haftası ve 
takiben 10 gün sonrasının hormon uygulaması için  uygun zamanlar olduğu 
ve bu zamanlarda uygulanan 2,5 mg/0.5 ml GA4/7/9’un yeterli olduğu 
düşünülmektedir. PHILIPSON (1983), kuraklık ve sıcaklık stresinin erkek 
çiçek üretimini artırdığını, hatta bu iki işlemin kombine edilmesi halinde bu 
işlemlerin tek başına etkilerinden daha fazla artış sağlandığını ve bu 
uygulamalara tüm klonların tepki verdiğini bildirmektedir. Bu anlamda 
çalışmada kullanılan tohum bahçesinin kuruluş yeri yaz döneminde görülen 
yüksek sıcaklık ve kuraklığa bağlı olarak erkek çiçek üretimi için elverişli 
bulunmaktadır. Bunun yanısıra erkek ve dişi çiçek üretiminin tohum bahçesi 
toprağının kimyasal özellikleri ile de ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bir 
evcikli (monoik) bitkilerde düşük azot miktarları erkek çiçek üretiminde, 
yüksek azot miktarları ise dişi çiçek üretiminde pozitif bir etki yaratmaktadır 
(CHARNOV 1982, CHAILAKYAN ve KHRIANIN 1986). FOGAL vd 
(1996)’de Pinus banksiana’da erkek çiçek üretimindeki artışın yalnız toprağı 
düşük azot miktarına sahip tohum bahçesinde sağlandığını belirtmektedir. 
Sonuç olarak bu çalışmada da tohum bahçesi toprağında düşük azot 
seviyesinin hormon uygulamalarına ile sağlanan erkek çiçek üretimi 
artışında katkısı olabileceği düşünülebilir. 
 Kısmi boğma işlemi sonucunda gözlenen erkek çiçek üretimi  her üç 
yılda da kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
göstermemiştir. Hatta GA4/7/9 + kısmi boğma işlemi her ne kadar GA4/7/9 
işleminden anlamlı farklılıklar göstermemiş olmasına rağmen  erkek çiçek 
üretiminde bir azalmaya neden olmuştur. Kısmi boğma işleminin de diğer 
stress yaratan işlemlerdeki (kök budaması) gibi; köklerden yukarıya iletimi 
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engelleyerek, fotosentetik ürünlerin sürgünlerde birikimini arttırarak, 
çiçeklenme üzerinde negatif yönde etki yapan ve köklerde sentezlenen 
sitokininin sürgünlerdeki miktarının azalmasını sağlayarak çiçeklenmeyi 
arttırması beklenmiştir. Oysa kök budama, işleminde olduğunun aksine, 
uygulanan kısmi boğma işlemi çiçeklenme üzerinde etkisiz kalmıştır. Bunun 
temel nedeni kısmi boğma süresinin yeterli olmaması ya da yeterince 
iletimin engellenememesi olabilir. Doğal olarak bitkide stress yapan bu 
işlemler ağaçların sağlığını da etkilemektedir. Tohum bahçelerinin birer ex-
situ gen koruma alanları olarak da işlev gördüğü gözönüne alındığında  
kısmi boğma işleminin tohum bahçelerinde uygulanmaması uygun olacaktır.  
 Dişi çiçek üretiminde artış sağlanamamasına rağmen, erkek çiçek 
üretiminde sağlanan artış tohum bahçeleri yönetimi açısından oldukça 
olumlu bir sonuçtur. Kızılçam tohum bahçeleri doğal ortamı dışında tesis 
edilemediğinden, çoğunlukla genetik kirlenme ile yüzyüzedirler. Nitekim bir 
kızılçam tohum bahçesinde genetik kirlenme oranının %85-90 arasında 
değiştiği bulunmuştur (KAYA 2001). Tohum bahçesinde erkek çiçek 
üretiminde sağlanan bu artış sonucu tohum bahçesinde genetik kirlenmenin 
azalacağı beklenmektedir. Ayrıca, erkek çiçek üretiminde daha az erkek 
çiçek üreten klonların hormonal işlemlere verdiği tepki daha fazladır. Buna 
bağlı olarak, çiçek üretiminde klonal varyasyonun yol açtığı üretilen 
tohumlarda genetik çeşitliliğin azalması ve efektif populasyon büyüklüğünün 
düşmesi gibi sorunların çözümünde erkek çiçek üretiminde sağlanan artışın 
önemli rol oynayacağı düşünülmektedir.  
 

       4.3. İşlemlerin tepe tacında çiçek dağılımına etkisi 
 Çamlarda genel olarak dişi çiçekler erkek çiçeklere nazaran tacın daha 
üst kısımlarında ve dalların daha ziyade uç bölümünde yer alırlar 
(TOMPSETT 1977). Şekil 3.14, 3.19, 3.29’dan anlaşılacağı üzere erkek 
çiçekler özellikle ana gövde üzerinde daha alt  ve orta konumlu dallarda 
yoğunlaşmıştır. Bununla beraber, gözlem yapılan üç yıl boyunca, dişi 
çiçekler en altta yer alan 1992 yılı ana dalları hariç, en üstten en aşağıya 
kadar oldukça homojen bir şekilde dağılım gösterdiği dikkat çekmektedir. 
Bu durum tohum bahçesinde geniş aralık mesafe nedeniyle dalların serbest 
büyüme ve daha iyi ışıklanma nedeniyle gelişmelerine engel bir durum 
olmamasından kaynaklanmaktadır. Nitekim kızılçamda gövde üzerinde daha 
alt konumlu dallar bu sağlanan elverişli koşullara bağlı olarak tepenin üst 
kısımlarına doğru uzanabilmektedir.  

Genel dişi çiçek üretiminde olduğu gibi uygulanan işlemler, çalışma 
yapılan her üç yılda da toplam çiçek üretiminin birer bileşeni olan gövde 
üzerinde değişik yüksekliklerde bulunan dallar üzerinde de etkili 
olamamıştır (EK-2, 4 ve 6). Dolayısıyla işlemlerin dişi çiçek dağılımı 
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üzerine etkisi hakkında bir şey söylemek olanaksızdır. Bununla beraber dişi 
çiçek üretiminde artış sağlanamasının nedeni olarak ele alınabilecek 
enjeksiyon yeri yüksekliği ile ilişkili olarak dişi çiçek üretiminde artış ile 
injeksiyon yerinin yüksekliği arasında bir ilişki olmadığı sonucu çıkarılabilir.  

Erkek çiçek üretiminde işlemler arasında bulunan anlamlı farklılıklar 
ana dallar üzerinde de kendini göstermiştir (EK-3, 5 ve 7). Gözlem yapılan 
her üç yılda da en genç üç ana dal üzerinde işlemler arasında anlamlı 
farklılıklar bulunamamıştır. Yıllık gelişmeye bağlı olarak işlemler arasında 
anlamlı farklılıkların bulunduğu taç bölümü daima 1993-1998 ana dalları 
arasında olmuştur. Yıllık gelişmeye bağlı olarak erkek çiçek üretiminin 
yoğun olduğu ana dallarda bir ilerleme olmamıştır. İşlemlerin etkin olduğu 
1993-1998 yılları arasında da en yoğun artışlar 1994-1997 yılları arasında 
olmuştur. Tüm bunlar kontrol ve kısmi boğma işleminden anlamlı farklılık 
gösteren GA4/7/9 işlemi ile kısmi boğma+ GA4/7/9 işleminin erkek çiçek üretim 
zonunda etkili olmadıklarını, bununla beraber en fazla artışın erkek çiçek 
üretiminin en fazla üretildiği ana dallarda sağlandığını göstermektedir.  
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bitki büyüme hormonlarının orman ağaçlarının büyümesi ve gelişmesi 

üzerinde, organ farklılaşmasında, ağaç formunda, gençlikten olgun döneme 
geçişinde, çiçeklenme üzerinde ve eşeyin belirlenmesinde önemli role 
sahiptir (ROSS ve PHARIS 1976). Orman ağaçlarında harici olarak hormon 
uygulaması, fizyolojik stresler veya her ikisinin birlikte çiçek oluşumunu 
uyaran metotlar olarak kullanılmaktadır (BEAULIEU vd. 1998). Bitki 
büyüme hormonlarının çiçeklenme ve tohum verimi üzerine etkisinin neler 
olduğunun bilinmesi tohum bahçelerinin işletilmesi açısından önem 
taşımaktadır. Dolayısıyla tohum bahçelerindeki klonlarda hormonal 
seviyenin çiçeklenmeden olgun kozalağa kadar  süreçte etkilerinin bilinmesi 
gerekli temel verilerin başında gelmektedir. Bu görüşten hareketle kızılçam 
tohum bahçesinde içsel büyüme maddelerinden GA3 ve ABA miktarlarının, 
dışsal uygulama öncesi ve sonrasındaki değişimleri ve bunların miktarlarının 
çiçeklenme üzerine etkilerini belirlemek, GA4/7/9 gövde enjeksiyonu, kısmi 
boğma ve GA4/7/9 + kısmi boğma işlemlerinin etkileri üzere yürütülen 
çalışma sonunda;  

1- İçsel bağlı ve serbest -GA3 seviyeleri Temmuz ayında zamana bağlı 
değişmiştir, ancak toplam GA3 seviyesinde zamana bağlı farklılık 
görülmemiştir.  

2- GA4/7/9 gövde enjeksiyonu yapılan işlem grubunda toplam  GA3 
seviyesi, enjeksiyon uygulamalarından 10 gün sonrasında gövde 
enjeksiyonu yapılmayan gruptan daha düşük miktarda bulunmuştur. Ancak 
bu farklılığın tamamen rastlantısal olduğu düşünülmektedir. 

3- İçsel serbest ve bağlı –ABA miktarları da Temmuz ayında zamana 
bağlı olarak azalma göstermiştir. Ancak tek anlamlı farklılık  birinci  GA4/7/9 
gövde enjeksiyonundan 10 gün sonra olmuştur. 

4- GA4/7/9 gövde enjeksiyonu yapılan işlem grubu ile etanol ve kontrol 
işlem gruplarında toplam ABA seviyesi bakımından farklılık 
bulunmamıştır. 

5- Toplam GA3 seviyesi ile dişi çiçek ve erkek çiçek sayısı arasında 
korelasyon sırasıyla -0.32 ve -0.61 olarak hesaplanmıştır. Her iki ilişki de 
istatistik olarak anlamlı değildir.  Temmuz ayı içsel GA3 seviyeleri ile 
çiçeklenme arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

6- Toplam ABA seviyesi ile dişi çiçek ve erkek çiçek sayısı arasında 
korelasyon sırasıyla -0.23 ve -0.35 olarak hesaplanmıştır. Her iki ilişki de 
istatistik olarak anlamlı değildir.  Temmuz ayı içsel ABA seviyeleri ile 
çiçeklenme arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

7- Temmuz ayının birinci ve ikinci yarısında yapılan GA4/7/9 gövde 
enjeksiyonu sonunda yinelenen üç yılda da dişi çiçek sayısı artmamıştır. 
Dişi çiçek üretiminde bir artış  sağlanamamasının temel nedeni olarak 
GA4/7/9 gövde enjeksiyonu zamanı ve/veya dozunun uygun olmamasından 
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kaynaklanmış olduğu düşünülmektedir. Konunun daha açığa kavuşması için 
kızılçam tohum bahçelerinde değişik zaman ve dozlarıda GA4/7/9 
injeksiyonlarının etkisinin araştırılması gereklidir. 

8- GA4/7/9 gövde enjeksiyonu sonunda yinelen üç yıl sonunda da erkek 
çiçek sayısı belirgin olarak artmıştır. Artış oranı yıllara bağlı olarak %200 
ile %350 olmuştur.  

9- GA4/7/9 gövde enjeksiyonu + kısmi boğma uygulaması ile de erkek 
çiçek üretiminde artış sağlanmıştır. Ancak her üç yılda da bu işlem 
grubunda GA4/7/9 gövde enjeksiyonu işleminden istatistik olarak anlamlı 
olmamakla birlikte sağlanan artış GA4/7/9 gövde enjeksiyonu işleminden 
daha düşük oranda olmuştur. Diğer bir ifade ile kısmi boğma işlemi ile  
GA4/7/9 gövde enjeksiyonunun kombine edilmesi ile sinerjik bir etki 
görülmemiştir. 

10- Kısmi boğma işlemi incelenen üç yıl boyunca hiç bir uygulama 
yapılmayan kontrol işleminden farklılık göstermemiştir. Yapılan kısmi 
boğma işlemi tohum bahçesinde rametlerin boy ve çap gelişmesi 
bakımından da bir farklılaşmaya neden olmamıştır. Bu nedenle yapılan 
kısmi boğma uygulamasının ağaçlarda yeterince stress yaratamadığı 
düşünülmektedir. Bunun şiddetinin artırılması ise her halde ağaçlara zarar 
verebilecektir. Özellikle birer ex-situ gen kaynağı olan tohum bahçelerinde 
çiçeklenmeyi artırmak üzere bir kültürel tedbir olarak  kısmi boğma 
uygulaması yapılması salık verilmemektedir. 

11- Gözlem yapılan üç yıl boyunca işlem klon interaksiyonları istatistik 
olarak anlamlı bulunmamıştır. Klonlar uygulanan işlemlere aynı yönde 
reaksiyon göstermişlerdir. Bununla beraber gövde enjeksiyonu sonunda 
artış sağlanan erkek çiçek üretiminde, erkek çiçek üretimi bakımından 
verimsiz olan klonlar GA4/7/9 gövde enjeksiyonu sonunda erkek çiçek 
üretimlerini, verimli klonlara nazaran daha fazla artırmışlardır.  

12- Erkek çiçek üretimin daha az olduğu tepenin en üst kısmında yer 
alan son üç yılın ana sürgünlerinde artış sağlanamıştır. Esas erkek çiçek 
üretimi artışı esas olarak tepe tacının erkek çiçek üretimine daha fazla katkı 
koyan daha alt dallarda olmuştur. Bu da sağlanan artışın esas olarak ağacın 
erkek çiçek üretim zonunda kaldığını göstermektedir.  

13- Tohum bahçelerinde polen kirliliğini azaltmak için tohum bahçesinin 
geniş bir izolasyon zonuna sahip olmasının yanında tohum bahçesinde 
erkek çiçek üretimini artırılması önerilmektedir.. Ayrıca erkek çiçek 
üretiminde sağlanan artış ile tohum bahçesinde çiçeklenme bakımından 
klonal farklılıklar azaltılarak tohum bahçesinde efektif populasyon 
büyüklüğü artırılabilecektir. Bu anlamda Temmuz ayında GA4/7/9 gövde 
enjeksiyonu ile erkek çiçek üretiminin artırılması tohum bahçelerinin 
yönetimi açısından önemli bir sonuçtur. Bununla beraber tek uygulama ile 
erkek çiçeğin yanısıra dişi çiçek üretiminin de artırılabilmesi yapılan 
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uygulamanın ekonomisi bakımından önem taşıyacaktır. Bu nedenle bu 
amaçla yeni araştırmaların yapılması desteklenmelidir.  

14- Yapılan kısmi boğma, GA4/7/9 gövde enjeksiyonu ve kısmi boğma+ 
GA4/7/9 gövde enjeksiyonu işlemleri tohum bahçesinde rametlerin 
gelişmesinde bir farklılaşmaya neden olmamıştır. Dolayısıyla uygulanan 
dozların ağacın sağlığı ve gelişimini olumsuz etkilememiş olması GA4/7/9 
gövde enjeksiyonu uygulanabilir bir teknik yapmaktadır. 
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6. ÖZET 
Türkiye’de tesis edilmiş tohum bahçeleri içinde Kızılçam (Pinus 

brutia Ten.) klonal tohum bahçeleri ilk sırayı teşkil etmektedir. Halen 63 
adet 454.0 ha klonal kızılçam tohum bahçesi tesis edilmiştir. Bu tohum 
bahçelerinin yönetimine esas olacak bilgilerin üretilmesi ülkemiz 
ormancılığının önemli bir ihtiyacıdır.  Tohum bahçelerinin yönetiminde ana 
amaç; bahçeden sağlanan tohum üretimini ve üretilen tohumun fizyolojik ve 
genetik kalitesini artırmak, yönetim maliyetlerini azaltmaktır. Bu amaçla 
tohum bahçelerinde hem seksüel olarak olgun hem de çok genç ağaçlarda 
çiçeklenmeyi, dolayısıyla tohum verimini artırmak için gübreleme, 
yaralama, kök, tepe veya taçta budaması, kuraklık stresi vb kültürel işlemler 
uygulanmaktadır. Ancak sayılan bu kültürel işlemler çoğu zaman çiçek ve 
tohum veriminin artırılması bakımından ya sınırlı derecede etkili olmakta, ya 
ağaçlara zarar vermekte ya da uygulamaları pahalı olabilmektedir. Son 
yıllarda tohum bahçelerinde içsel büyüme maddelerinin çiçeklenme üzerine 
fizyolojik etkileri ve dışsal hormonal uygulamalar üzerine ilgi artmaktadır. 
Pinaceae familyasına ait çoğu türde Gibberelline-4 (GA4), Gibberelline-7 
(GA7) ve Gibberelline-9 (GA9) hormonu karışımlarının harici olarak 
uygulamaları çiçek verimini önemli ölçüde artırmıştır. Bu, çalışmada da 
harici olarak ve %60 GA4, %30 GA7 ve %10 GA9 olacak şekilde hazırlanan 
karışımın (GA4/7/9), kültürel tedbirlerden kısmi boğma ve GA4/7/9 + kısmi 
boğma işlemi (Kısmi boğma + GA4/7/9) uygulamalarının çiçek verimi üzerine 
etkilerinin araştırılması ile  büyüme stimulatörlerinden içsel Gibberellik asit 
(GA3) ve büyüme inhibitörlerinden Absisik asit (ABA) miktarlarının 
çiçeklenme ile ilişkilerinin üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Çalışma 38 ulusal kayıt nolu, 1994 yılında Antalya-Çığlık’da tesis 
edilmiş olan  Serik-Pınargözü orijinli kızılçam tohum bahçesinde 
yürütülmüştür. Tohum bahçesinde bulunan 30 klondan 10 tanesi  çalışmaya 
konu edilmiştir. Bu klonlar arasında olası klonal farklılıkları azaltmak için 
klonlardan yalnız bir tanesinde içsel hormon seviyeleri bakımından 
incelenmiştir. Tohum bahçesinde GA4/7/9, kısmi boğma, GA4/7/9 + kısmi 
boğma ve kontrol olmak üzere dört işlem grubu oluşturulmuş, denemede  
rastlantı blokları deneme deseni kullanılmıştır. Sözü edilen bu işlemler 2001, 
2002 ve 2003 yıllarında olmak üzere üç tekrarlı olarak uygulanmıştır. Kısmi 
boğma işlemlerine 2001 yılında 28 Mart’ta, 2002 yılında 25 Nisan’da, 2003 
yılında 9 Nisan’da tohum bahçesinde erkek ve dişi çiçeklerin görülmeye 
başlandığı zamanlarda başlanılmış, ilk hormon uygulaması sonunda son 
verilmiştir. İlk hormon uygulamaları 2001 yılında 11 Temmuz, 2001 yılında 
11 Temmuz ve 2003 yılında 15 Temmuz tarihlerinde, ikinci hormon 
uygulamaları ise bu tarihlerden yaklaşık 10-15 gün sonra (21 Temmuz 2001, 
23 Temmuz 2002 ve 30 Temmuz 2003) yapılmıştır. İşlemlerin çiçeklenme 
üzerine etkileri bu uygulamaları takip eden yılın çiçeklenme periyodunda 
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gözlemlenmiştir. Bunun için her bir ramette erkek ve dişi çiçek sayıları 
sayılmış, göğüs yüksekliğinde çap (1.30 m çapı), boy ve kuzey-güney ve 
doğu-batı yönlerinde tepe tacı izdüşümleri taç çapı olarak ölçülmüştür. 

İçsel hormon seviyeleri GA4/7/9 injeksiyonu öncesi ( 0. gün), birinci 
ve ikinci GA4/7/9 injeksiyonundan 10’ar gün sonra (21 Temmuz 2001 ve 31 
Temmuz 2001) tacın alt, orta ve üst kısımlarından alınan doku örneklerinde 
belirlenmiştir. Kızılçam vejetatif sürgün uçlarından alınan doku örnekleri, 
içsel-GA3  ve içsel-ABA analizi için ekstraksiyon ve saflaştırma işlemlerine 
tabi tutulmuştur.  İçsel hormon seviyeleri yüksek basınçlı sıvı kromotografisi 
(HPCL) tekniği ile belirlenmiştir.  İçsel GA3 ve ABA miktarları standart 
sentetik –GA3 ve –ABA’ya eşdeğer olarak ifade edilmiştir.  
 Hem içsel GA3 hem de ABA miktarları gözlem yapılan 11 Temmuz 
2003 (0. gün), 21 Temmuz 2003 (10. gün) ve 31 Temmuz 2003 (20. gün) 
tarihlerinde serbest ve bağlı formlarında farklılık göstermiştir.  Serbest-GA3 
miktarı 0. günde 77.61±31.95 µg iken, 10. günde 16.22±3.61 µg ve 20. 
günde 11.23±3.19 µg olarak bulunmuştur. Serbest GA3 miktarında zamana 
bağlı olarak bu azalış, bağlı GA3 miktarlarında artış olarak kendini 
göstermiştir. GA4/7/9 injeksiyonu öncesi hem serbest GA3 miktarı 
(77.61±31.95 µg) hem de bağlı GA3 miktarı (63.56±30.16 µg) birbirine 
yakın değerlerde iken 10. ve 20 günde serbest ve bağlı GA3 değerleri 
sırasıyla 154.57±9.08 µg ve 114.48±13.81 µg değerlerine yükselmiştir. 
Bununla beraber toplam GA3 miktarları zamana bağlı olarak değişmemiştir. 
Aynı tarihlerde işlemler arasındaki farklılıklar incelendiğinde, 10. günde 
harici olarak GA4/7/9 ve Etanol verilen işlemlerde kontrol grubuna kıyasla 
bağlı GA3 miktarlarında bir azalış gözlemlenirken, 20 günde ise yalnız 
GA4/7/9  işlem grubu istatistik olarak kontrol ve etanol grubundan farklılık 
göstermiştir. 
 Kontrol grubunda zamana bağlı olarak serbest ve toplam ABA 
miktarlarında da bir azalma gözlemlenmiştir. Dışsal hormon uygulaması 
öncesi (0. gün) serbest ABA kontrol grubunda 1.14±0.25 µg değerinde iken 
20. günde 0.70±0.11 µg değerine, toplam ABA ise 3.56±0.62 değerinden 
1.62±0.13 değerine düşmüştür. Etanol grubu hariç GA4/7/9 işlem grubunda da 
içsel ABA miktarlarındaki artış da istatistik olarak anlamlı bulunmuş 
olmakla birlikte kontrol grubunun aksine 10. gün ile 20. gün arasında 
yaklaşık iki kat artış olmuştur. Kontrol grubunun 0. gündeki değeri başlangıç 
değeri olarak ele alındığında, ABA miktarının yalnız 10. günde bir azalma 
gösterdiği görülmektedir. ABA seviyesi bakımından zamana bağlı olarak 
anlamlı farklılıklar bulunmakla birlikte, işlem grupları arasında içsel ABA 
miktarları istatistik olarak anlamlı farklılıklar göstermemiştir. 
 İçsel hormon seviyeleri ile dişi ve erkek çiçek üretimleri arasındaki 
ilişkiler istatistik olarak önemsiz bulunmuştur. İçsel toplam GA3  ve ABA 
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miktarları ile dişi çiçek üretimleri arasındaki korelasyon sırasıyla -0.32 ve -
0.61 olarak hesaplanmıştır. Benzer şekilde toplam GA3 ve toplam ABA 
miktarı ile erkek çiçek üretimleri arasında korelasyon katsayısı -0.23 ve        
-0.35 olarak hesaplanmıştır.  
 Kızılçam tohum bahçesinde çiçek üretimini artırmak üzere 
uygulanan kısmi boğma, harici GA4/7/9 uygulaması ve kısmi boğma+ GA4/7/9 
uygulamaları gözlem yapılan her üç yılda da dişi çiçek üretimi üzerinde 
etkili olamamışlardır. Klonlar işlemlere karşı aynı yönde reaksiyon 
göstermiş klon-işlem etkileşimleri istatistik olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Buna karşılık GA4/7/9 injeksiyonu yapılan işlem grupları (GA4/7/9 ve 
GA4/7/9 +kısmi boğma) kontrol grubuna kıyasla erkek çiçek üretimlerini 
gözlem yapılan üç yıl boyunca 2-3.5 kat artırmışlardır. Kısmi boğma 
işleminin erkek çiçek üretiminde bir etkisi görülmemiştir. İstatistik olarak 
anlamlı olmamakla birlikte kısmi GA4/7/9 + kısmi boğma işleminde her üç 
yılda da GA4/7/9 işleminden daha düşük erkek çiçek üretimi  gözlemlenmiştir. 
Her üç yılda da klon-işlem interaksiyonları istatistik olarak anlamlı 
bulunmamıştır. Diğer bir ifade ile klonlar işlemlere aynı yönde tepki 
vermişlerdir. Klonlar hormon injeksiyonlarına erkek çiçek üretimlerini 
artırarak tepki vermelerine rağmen her bir klonun uygulanan işleme tepkileri 
farklı derecelerde olmuştur. GA4/7/9 işlemi ve kısmiboğma+ GA4/7/9 işlem 
gruplarında, erkek çiçek üretimi verimlilik indeksi (klonun dişi çiçek üretimi 
bakımından en küçükten büyüğe göre sıralandığında sıra numarası) ile 
hormon uygulamalarına verdiği tepki (GA4/7/9 işlemindeki çiçek sayısı/ 
Kontrol işleminde çiçek sayısı) arasındaki korelasyon, 2002 yılı 
gözlemlerinde sırasıyla -0.74 ve -0.64, 2003 yılı gözlemlerinde -0.51 ve -
0.71 ve 2004 gözlemlerinde de -.0.67 ve -.068 olarak bulunmuştur. Diğer bir 
ifade ile az sayıda erkek çiçek üreten klonlar hormon uygulamaları sonunda  
daha yüksek oranda erkek çiçek üretimi yapmışlardır. Hormon 
uygulamalarının tepe tacında dağılımına etkisi inlenmiş, aşağıdan yukarıya 
tüm tüm ana dallarında erkek çiçek üretimini artırdığı gözlemlenmiştir. 
Ancak en belirgin artışlar tepe tacının erkek çiçek üretim zonunda 
gerçekleşmiştir.  
 İşlemlerin dişi çiçek üretimlerinde olduğu gibi dişi çiçekten bir yaşlı 
kozalağa gelişim oranları üzerine etkisi bulunmamıştır. Bununla beraber 
GA4/7/9 injeksiyonu yapılan işlem gruplarında bir yaşlı kozalağa dönüşen dişi 
çiçek oranı injeksiyon yapılmayan gruplara nazaran daha yüksek olmuştur. 
Bunun hormon uygulamaları sonucunda rametlerde eski ibrelerin kısmen 
dökülmesi ve tohum bahçesi toprağında N miktarının düşük olmasından ileri 
geldiği düşünülmektedir. GA4/7/9 injeksiyonu yapılan tüm ağaçlarda kısmen 
yaşlı ibrelerde kızarmalar ve dökülmeler görülmüştür. Bununla beraber işlem 
gruplarında rametlerin çap ve  boy gelişmeleri bakımından  istatistik olarak 
anlamlı farklılık görülmemiştir.  
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 Sonuç olarak, içsel GA3 ve ABA miktarları ile kızılçam tohum 
bahçesinde rametlerin çiçeklenmeleri arasında bir ilişki bulunamamıştır. Bu 
sonuç çamlarda yapılan diğer çalışmalardaki bulgulara paraleldir. Bununla 
beraber Temmuz ayının birinci ve ikinci yarısında yapılan GA4/7/9 
injeksiyonları ile dişi çiçek üretiminde bir artış sağlanamazken, erkek çiçek 
üretiminde 2- 3.5 kat  artış sağlanmıştır. Tohum bahçesinde erkek çiçek 
üretiminde sağlanan artışın, tohum bahçesinde polen kirlenmesini azaltacağı, 
her bir kozalakta tohum verimini artıracağı beklenmektedir. Dişi çiçek 
üretiminde bir artış  sağlanamaması GA4/7/9 injeksiyonunun dişi çiçek 
üretimine etkisinin bulunmamasından öte, uygulama zamanı ve dozunun 
uygun olmamasından kaynaklanmış olduğu düşünülmektedir. Çünkü 
çamlarda dişi çiçek taslakları erkek çiçek taslaklarından daha geç 
oluşmaktadır. Ayrıca Pinaceae familyasında dişi  çiçek üretiminde artış 
sağlamak için erkek çiçek üretiminde artış sağlamak için duyulandan daha 
yüksek dozlara ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir. Buna bağlı olarak 
kızılçam tohum bahçelerinde değişik zaman ve dozlarıda GA4/7/9 
injeksiyonlarının etkisinin araştırılması önerilmektedir. 
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7. SUMMARY  
Pinus brutia seed orchards have priority compare to other seed 

orchards due to its breeding advance and their size. The main goal in seed 
orchard management is to reduce seed cost while increasing physiological 
and genetic quality of the seed crop both of which is dependent on flower 
production. In order to increase flowering both in sexually mature and in 
very young trees and consequently to increase seed production in seed 
orchards, some cultural treatments such as banding with wire, fertilizing, 
root pruning and  drought stress are usually applied. However, these cultural 
treatments have limited effect or may sometimes cause damage to the trees 
or may be very expensive. So in seed orchards, the influence of indigenous 
growth hormones on flowering and   exogenous growth hormones are being 
more attractive methods. In Pinaceae family, the mixture of Gibberelline-4 
(GA4), Gibberelline-7 (GA7) and Gibbrelline-9 (GA9) is used successfully to 
induce flowering. Therefore, the objectives of this study were to find out the 
effect of stem injection of the mixture of 60% GA4, 30% GA7, 10% GA9 
(GA4/7/9), banding with wire (BW) as a cultural treatment and GA4/7/9 + BW 
treatments on flowering productivity, and to determine relationship between 
flowering and endogenous free-, bound- and total Gibberellic Acid (GA3) 
and Absisic Acid (ABA) levels and their interactions.   

The study carried out in a Pinus brutia seed orchard originated from 
Serik-Pınargözü seed stand. The seed orchard was established in Antalya-
Çığlık in 1994. There are 30 clones in the seed orchard, but 10 of them 
included to this study. In order to decrease probable clonal differences 
among the clones, indigenous growth hormone levels were determined only 
for one clone (9273).  

Completely randomized block design with four treatments (GA4/7/9 , 
BW, GA4/7/9 + BW and control) was used in the experiment. These 
treatments were repeated for three years. Banding with wire treatment was 
applied on 28th March in 2001, on 25th April in 2002 and on 9th April in 
2003 depending on the time that female and male flowers was seen and was 
removed just before the first stem injection. The first stem injection were 
made on 11 July 2001, on 11 July 2002 and on 15 July 2003, the second 
hormone injection applications were made approximately 10-15 days later 
than that of first ones (21 July 2001, 23 July 2002 and 30 July 2003). The 
effects of treatments on flowering were observed in flowering period of 
following year. Male and female flowers were counted, diameters at the 
breast height (1.30 m), tree heights and crown diameters in north-south and 
east-west directions were measured.  

Indigenous hormone levels have been determined before the 
injection of GA4/7/9 (0. day), ten days after the first and the second stem 
injection (on 21 July 2001 and 31 July 2001). Endogenous free-, bound-, 
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total-GA3 and endogenous free-, bound-, total  -ABA levels were determined 
in the tissue sampled from the vegetative shoot apex taken bottom, central 
and upper part of the crown. Tissue samples were exposed to processes of 
extraction and purification to analyze endogenous GA3 and ABA. The high 
pressure liquid chromatography (HPLC) instrument has been used to 
determine the quantities of GA3 and ABA. Indigenous GA3 and ABA 
quantities have been expressed as equivalent to standard synthetic –GA3 and 
–ABA. Indigenous GA3 and ABA quantities have been expressed as 
equivalent to standard synthetic –GA3 and –ABA.  

Both indigenous free and bounded -GA3 and -ABA level differed in 
control treatment significantly on 11th July 2003 (0.day), 21st July 2003 (10. 
day) and 31st July 2003 (20.day). The free -GA3 level was 77.61±31.95 µg, 
16.22±3.61 µg and 11.23±3.19 µg on 0th day, 10th day and 20th day 
respectively. While free-GA3 level decreasing in different times bounded-
GA3 level increased. Both bounded -GA3 level (77.61±31.95 µg) and free -
GA3 level (63.56±30.16 µg) was close each other before GA4/7/9 injection, 
but shifted to 154.57±9.08 µg and 114.48±13.81 µg on 10th day and 20th day 
respectively. However, total GA3 level did not vary depending to the time 
that observed. There was also observed significant differences among 
treatments. Total -GA3 level in the control treatment was lower than GA4/7/9 
and ethanol treatment on 10th day, but on 20th day differences between the 
control and ethanol was lost. The significant difference was only detected 
between GA4/7/9 differed from the others.  

In control group; free and total -ABA level decreased depending on 
the time interval. The free -ABA in the control group before stem injection 
(on 0th day) was 1.14±0.25 µg, on twentieth day reduced to 0.70±0.11 µg. 
Total ABA also decreased from 3.56±0.62 to 1.62±0.13 on 0th day and 20th 
days respectively. In contrary to the changes of ABA levels in the control 
group, total -ABA level in GA4/7/9 treatment increased. However, when it 
was assumed that the control treatment on 0th day was the same on all 
treatments, it was seen that total ABA level was also decreased in time. 
While ABA levels varied in different times, any significant difference was 
found among the treatments.  

The relation between indigenous hormone levels and female and 
male flower production was found non-significant. The correlations between 
total indigenous GA3 and ABA quantities and female flowers productivity 
was calculated as –032 and –0.61 respectively. Similarly, the correlation 
coefficient between total GA3 and total ABA level and male flower 
productivity was -0.23 and -0.35 respectively and both of them were 
statistically non-significant. 

Banding with wire, GA4/7/9 injection and GA4/7/9 +BW treatments did 
not increase the female flower production. The clone-treatments interaction 
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was not statistically significant. That is, the clones reacted to the treatments 
in the same manner. However, male flower production had been increased 2-
3.5 folds compare to the control treatment in each of the studied years. 
Banding with wire alone was not influence on male flower production. Even 
though it was found that, the male flower production in GA4/7/9 + BW 
treatment was always lower than GA4/7/9 treatment, such difference was non-
significant. Due to any detectable effect on height and diameter growth in 
BW treatment, it was concluded that it could not be banded enough with 
wire to cause the stress in trees.  

A clone treatment interaction for male flower production was found 
statistically significant. By other words, clones have given reaction in the 
same direction in treatments. Although the clones have given reaction to 
hormone injection by increasing male flower productivity, every clone has 
shown its reaction in different degrees. Correlations between the rank order 
of the clone’s male flower productivity and the clonal responses in GA4/7/9 
and GA4/7/9 +BW treatment was calculated as  -074 and -0.64 respectively in 
2002 observations, -0.51 and -0,71 in 2003, -0.67 and -0.68 in 2004. In other 
words, poor male flowering clones were responded to the GA4/7/9 treatment 
as producing much more male flowers. The hormonal treatment did not 
affect the tree crown distribution of male flowers. The main increase in the 
male flower production was occurred in the male flower production zone. 

The development rate from female flower to one-year-old cone was 
found lower in stem injected treatments than treatments with no stem 
injection, but that difference was also not significant. The reason for this 
could be low nutrient level in the seed orchard’s soil and the loose of female 
flowers that be seen just after the stem injection of GA4/7/9. The treatments 
did not cause any detectable difference with regard to tree height and 
diameter development.  

As a result, it was not found any significant relationship between 
indigenous GA3, ABA levels and the flowering in the seed orchard. This 
result is parallel to other studies made on other pine species. Male flower 
production was increased 2-3.5 folds through GA4/7/9 injections in first and 
second half of July. It was expected that such kind of increases in male 
flower production would be valuable to reduce pollen contamination and to 
increase the seed number per cone. The reason not to obtain any increases in 
female flower production could be not proper time for stem injection or non 
optimal concentration of GA4/7/9. It was pointed out that to induce female 
flower it was needed higher concentration of Gibberellins than needed for 
increasing male flower production. Therefore, the effect of timing for stem 
injection of GA4/7/9 and different concentration of GA4/7/9 should be studied 
in Turkish red pine seed orchards.  
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EK TABLOLAR 



 
EK 1: ANTALYA  METEOROLOJİ İSTASYONUNA AİT BAZI İKLİM VERİLERİ  
APPENDIX 1: TEMPERATURES, PRECIPITATION AND AIR HUMIDITY DURING THE STUDIED PERIOD AND IN LONGTERM IN ANTALYA 

AYLIK MAKSIMUM SICAKLIK (0C) 
YIL   OCAK SUBAT MART NİSAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLUL EKIM KASIM ARALIK 

2000 19.0 19.0 22.2 28.0 33.8 40.0 45.0 40.4 39.2 34.6 29.2 22.4 

2001 19.7 21.2 28.0 33.2 35.0 39.4 41.8 43.3 40.0 35.4 27.0 19.3 

2002 20.8 23.4 26.3 26.0 30.0 37.8 41.4 40.4 34.8 31.0 26.4 20.0 

2003 19.4 18.2 21.2 27.2 36.0 38.0 39.6 42.5 34.0 31.9 29.2 21.0 

U.DONEM 23.9 25.9 27.7 32.8 38.0 40.9 44.7 44.6 40.6 38.7 32.7 23.6 

AYLIK MINIMUM SICAKLIK (0C) 
YIL   OCAK SUBAT MART NİSAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLUL EKIM KASIM ARALIK 

2000 -1.0 1.4 1.8 8.6 11.0 17.2 19.0 20.0 15.8 10.8 9.0 2.0 

2001 2.8 1.6 7.4 8.0 12.8 16.0 19.0 21.2 16.8 9.0 4.2 1.4 

2002 0.2 3.8 4.8 7.7 12.8 16.4 21.6 21.0 13.8 11.0 8.4 0.0 

2003 6.0 1.6 2.6 7.8 13.8 15.0 21.0 21.2 16.0 4.9 6.0 1.8 

U.DONEM -3.4 -4.6 -0.9 3.3 6.7 11.5 15.0 13.6 10.3 6.4 0.7 -1.7 

AYLIK ORTALAMA SICAKLIK (0C) 

YIL   OCAK SUBAT MART NİSAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLUL EKIM KASIM ARALIK 
2001 11.4 11.5 15.9 16.8 21.7 25.6 28.5 28.7 25.6 21.0 14.2 11.1 

2002 9.1 12.5 14.3 15.9 21.0 26.6 29.3 28.7 24.3 20.6 15.6 10.0 

2003 12.7 8.9 11.7 15.8 23.1 26.5 29.7 29.6 24.5 20.8 15.5 11.5 

U.DONEM 9.8 10.5 12.7 15.9 19.8 24.4 28.1 27.8 24.7 19.7 15.3 11.7 

AYLIK YAGIS(mm) 
YIL   OCAK SUBAT MART NİSAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLUL EKIM KASIM ARALIK 

2000 39.1 42.4 65.8 105.2 84.1 0.1 0.0 8.5   27.8 312.4 154.0 

2001 217.7 96.2 9.5 97.3 62.0   0.4   2.0 16.3 907.2 483.2 

2002 52.0 22.3 48.8 118.0 9.9 0.1 20.4 1.3 5.5 40.8 68.1 584.4 

2003 368.0 122.7 398.8 128.5 84.1 10.5     8.0 21.6 53.8 577.6 

U.DÖNEM 255.8 161.3 89.4 43.7 29.2 3.2 2.5 2.4 12.1 62.2 111.5 269.8 

AYLIK ORTALAMA NİSPİ NEM (%) 

YIL   OCAK SUBAT MART NİSAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLUL EKIM KASIM ARALIK 

2000 44.4 47.3 55.3 65.8 57.3 42.2 53.3 52.3 60.5 56.0 66.6 59.4

2001 67.5 59.8 66.6 67.8 61.0 63.4 69.1 68.6 67.7 55.5 67.9 71.6

2002 56.0 63.2 71.3 78.8 73.5 62.7 63.8 63.1 69.9 58.2 65.1 64.3

2003 73.1 51.5 60.3 66.5 57.7 57.3 50.2 54.3 58.1 62.7 61.4 64.9
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EK 2: 2002 yılı sayımlarında dişi çiçek üretiminin ana sürgünlere dağılımına ait ANCOVA tablosu 

APPENDIX 2: Ancova for female cones on the main branches in 2002  

TDI_01 TDI_00 TDI_99 TDI_98 TDI_97 
Varyasyon 

Kaynağı 
Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F 

Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F 

Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F 

Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F 

Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F 

TAÇ HACMI 1 6.5 5.73 0.0178 12.8 12.5 0.0005 23.6 24.98 <.0001 29.4 19.89 <.0001 26.7 17.46 <.0001

BLOK 5 7.1 6.29 <.0001 2.1 2.1 0.0694 2.1 2.24 0.0530 3.8 2.54 0.0304 2.1 1.37 0.2382

ISLEM 3 10.5 3.35 0.0476 1.3 1.3 0.3057 1.3 1.00 0.4218 0.6 0.5 0.6886 3.2 1.14 0.3642

KLON 9 18.7 16.45 <.0001 11.3 11.0 <.0001 11.6 12.25 <.0001 5.6 3.82 0.0002 18.7 12.2 <.0001

ISLEM*BLOK 15 3.1 2.77 0.0008 1.0 1.0 0.4956 1.3 1.37 0.1669 1.2 0.8 0.6775 2.8 1.85 0.0326

ISLEM*KLON 27 1.3 1.11 0.3381 1.2 1.2 0.2586 1.7 1.80 0.0142 1.2 0.78 0.7710 3.2 2.07 0.0030

HATA 161 1.1    1.0 0.9    1.5 1.5

EK 2’nin devamı                
  

TDI_96 TDI_95 TDI_94 TDI_93 TDI_92 
Varyasyon 

Kaynağı DF Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F Kareler 

Ort. 
F 

Değeri Pr > F Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F Kareler 

Ort. 
F 

Değeri Pr > F Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F

TAÇ HACMI 1 20.8 10.41 0.0015 23.3 9.89 0.002 66.2 29.55 <.0001 1292.8 9.44 0.003 11.2 12.41 6E-04

BLOK 5 1.0 0.51 0.7685 2.7 1.16 0.3305 5.9 2.64 0.025 384.8 2.81 0.018 3.3 3.72 0.003

ISLEM 3 2.2 1.15 0.3596 9.6 2.93 0.0679 6.0 2.28 0.121 1541.1 0.46 0.714 0.7 0.47 0.711

KLON 9 12.6 6.28 <.0001 7.4 3.12 0.0017 6.2 2.75 0.005 2937.3 21.44 <.0001 2.4 2.72 0.006

ISLEM*BLOK 15 1.9 0.96 0.4967 3.3 1.39 0.1554 2.6 1.17 0.303 196.9 1.44 0.136 1.6 1.75 0.046

ISLEM*KLON 27 2.6 1.3 0.1602 3.3 1.42 0.0959 2.3 1.02 0.441 84.0 0.61 0.932 0.9 0.95 0.544

HATA 161 2.0   2.4   2.2   137.0  0.9   
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EK 3: 2002 yılı sayımlarında erkek çiçek üretiminin ana sürgünlere dağılımına ait ANCOVA tablosu 

APPENDIX 3: Ancova for male cones on the main branches in 2002  

TER_01 TER_00 TER_99 TER_98 TER_97 
Varyasyon 

Kaynağı DF Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F Kareler 

Ort. 
F 

Değeri Pr > F Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F Kareler 

Ort. 
F 

Değeri Pr > F Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F 

TAÇ HACMI 1 114.4 5.98 0.0155 346.1 11.08 0.0011 1120.8 19.95 <.0001 1878.4 25.17 <.0001 2553.3 20.42 <.0001

BLOK 5 131.8 6.89 <.0001 57.5 1.84 0.1076 120.5 2.14 0.0628 145.5 1.95 0.0889 313.7 2.51 0.0323

ISLEM 3 156.6 4.62 0.0176 126.4 2.09 0.1444 407.9 5.29 0.0109 804.0 7.45 0.0028 1545.2 8.11 0.0019

KLON 9 270.9 14.16 <.0001 631.2 20.21 <.0001 1020.7 18.17 <.0001 1691.8 22.67 <.0001 2529.1 20.22 <.0001

ISLEM*BLOK 15 33.9 1.77 0.0425 60.4 1.94 0.0233 77.1 1.37 0.167 108.0 1.45 0.1315 190.4 1.52 0.1026

ISLEM*KLON 27 22.0 1.15 0.2899 39.2 1.26 0.1939 48.2 0.86 0.6694 55.1 0.74 0.8207 99.8 0.8 0.7495

HATA 161 19.1    31.2   56.2     74.6  125.1    

 
EK 3’ün devamı                 

TER_96 TER_95 TER_94 TER_93 TER_92 
Varyasyon 

Kaynağı DF 
Kareler 

Ort. 
F 

Değeri Pr > F 
Kareler 

Ort. 
F 

Değeri Pr > F 
Kareler 

Ort. 
F 

Değeri Pr > F 
Kareler 

Ort. 
F 

Değeri Pr > F
Kareler 

Ort. 
F 

Değeri Pr > F

TAÇ HACMI 1 2543.4 18.06 <.0001 3409.5 22.62 <.0001 4318.2 22.74 <.0001 1292.8 9.44 0.003 804.9 7.46 0.007

BLOK 5 383.1 2.72 0.0217 564.9 3.75 0.0031 558.8 2.94 0.0143 384.8 2.81 0.018 121.8 1.13 0.347

ISLEM 3 2467.7 9.59 0.0009 2455.9 12.65 0.0002 3469.6 12.59 0.0002 1541.1 7.83 0.002 28.9 0.36 0.779

KLON 9 2892.7 20.54 <.0001 3443.8 22.85 <.0001 3946.8 20.79 <.0001 2937.3 21.44 <.0001 1427.9 13.24 <.0001

ISLEM*BLOK 15 257.2 1.83 0.0349 194.1 1.29 0.2153 275.6 1.45 0.1296 196.9 1.44 0.136 79.1 0.73 0.748

ISLEM*KLON 27 106.9 0.76 0.7976 119.7 0.79 0.7552 164.9 0.87 0.655 84.0 0.61 0.932 52.4 0.49 0.985

HATA 161 140.8  150.7   189.9  137.0   107.8
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EK 4: 2003 yılı sayımlarında dişi çiçek üretiminin ana sürgünlere dağılımına ait ANCOVA tablosu 

APPENDIX 4: Ancova for female cones on the main branches in 2003  

2002 SÜRGÜNLERİ 2001 SÜRGÜNLERİ 2000 SÜRGÜNLERİ 1999 SÜRGÜNLERİ 1998 SÜRGÜNLERİ 1997 SÜRGÜNLERİ 
Varyasyon 

Kaynağı DF Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F Kareler 

Ort. 
F 

Değeri Pr > F Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F Kareler 

Ort. 
F 

Değeri Pr > F Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F Kareler 

Ort. 
F 

Değeri Pr > F 

TAÇ HACMI 1 5.2 4.9 0.0282 12.7 11.26 0.001 14.6 13.63 0.0003 36.6 26.35 <.0001 14.9 7.38 0.0073 61.2 36.69 <.0001 

BLOK 5 0.9 0.81 0.5445 0.2 0.17 0.9718 0.5 0.46 0.8081 0.5 0.38 0.8602 0.2 0.12 0.9884 3.0 1.78 0.1207 

ISLEM 3 1.5 0.82 0.5005 0.7 0.63 0.6076 1.7 1.42 0.2761 0.4 0.16 0.9236 1.4 0.94 0.4439 4.0 1.87 0.1783 

KLON 9 20.5 19.21 <.0001 11.8 10.53 <.0001 7.8 7.33 <.0001 6.9 4.94 <.0001 5.2 2.59 0.0081 13.8 8.28 <.0001 

ISLEM*BLOK 15 1.8 1.72 0.0516 1.1 0.99 0.4721 1.2 1.11 0.3558 2.5 1.79 0.04 1.4 0.71 0.7719 2.1 1.28 0.2205 

ISLEM*KLON 27 1.7 1.6 0.0391 1.5 1.34 0.1387 1.1 1.03 0.4322 1.0 0.72 0.8459 1.6 0.81 0.7305 2.6 1.57 0.04 

HATA 161 1.1    1.1     1.1   1.4   2.0   1.7   
 
 
 
EK 4’ün devamı                

1996 SÜRGÜNLERİ 1995 SÜRGÜNLERİ 1994 SÜRGÜNLERİ 1993 SÜRGÜNLERİ 1992 SÜRGÜNLERİ 
Varyasyon 

Kaynağı DF Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F Kareler 

Ort. 
F 

Değeri Pr > F Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F Kareler 

Ort. 
F 

Değeri Pr > F Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F 

TAÇ HACMI 1 44.1 22.96 <.0001 70.8 23.72 <.0001 66.1 27.89 <.0001 67.5 17.03 <.0001 11.9 14.57 0.0002

BLOK 5 0.7 0.35 0.8834 0.7 0.25 0.9393 2.5 1.05 0.3885 14.3 3.6 0.0041 0.5 0.58 0.712

ISLEM 3 1.7 0.95 0.4429 7.6 2.07 0.1469 11.7 2.67 0.085 38.8 3.7 0.0358 3.7 2.28 0.1214

KLON 9 11.0 5.71 <.0001 8.1 2.73 0.0055 14.2 5.98 <.0001 11.2 2.83 0.0041 1.3 1.6 0.1204

ISLEM*BLOK 15 1.8 0.93 0.5345 3.7 1.24 0.2503 4.4 1.85 0.0319 10.5 2.65 0.0013 1.6 2 0.0184

ISLEM*KLON 27 1.9 1 0.4666 4.7 1.58 0.0444 2.5 1.04 0.425 3.9 0.98 0.5042 0.6 0.76 0.7929

HATA 161 1.9  3.0 2.4  4.0 0.8
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EK 5: 2003 yılı sayımlarında erkek çiçek üretiminin ana sürgünlere dağılımına ait ANCOVA tablosu 

APENDIX 5: Ancova for male cones on the main branches in 2003 

2002 SÜRGÜNLERİ 2001 SÜRGÜNLERİ 2000 SÜRGÜNLERİ 1999 SÜRGÜNLERİ 1998 SÜRGÜNLERİ 1997 SÜRGÜNLERİ 
Varyasyon 

Kaynağı DF Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F Kareler 

Ort. 
F 

Değeri Pr > F Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F Kareler 

Ort. 
F 

Değeri Pr > F Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F Kareler 

Ort. 
F 

Değeri Pr > F 

TAÇ HACMI 1 12.0 0.5 0.4803 253.0 8.77 0.0035 160.0 3.97 0.048 787.8 9.22 0.0028 1100.3 8.63 0.0038 2493.4 15.36 0.0001 

BLOK 5 23.1 0.96 0.4419 37.5 1.3 0.2673 72.8 1.81 0.1146 229.5 2.69 0.0232 251.6 1.97 0.0853 238.4 1.47 0.2027 

ISLEM 3 143.5 4.8 0.0154 74.6 1.78 0.1935 91.1 2.42 0.1066 399.9 4.86 0.0148 878.9 7.69 0.0024 1624.8 13.18 0.0002 

KLON 9 197.4 8.23 <.0001 384.2 13.31 <.0001 693.1 17.19 <.0001 1273.3 14.9 <.0001 1453.0 11.39 <.0001 2120.0 13.06 <.0001 

ISLEM*BLOK 15 29.9 1.25 0.2433 41.8 1.45 0.1307 37.7 0.93 0.5283 82.3 0.96 0.4965 114.3 0.9 0.5693 123.3 0.76 0.7202 

ISLEM*KLON 27 22.4 0.93 0.562 32.3 1.12 0.3243 55.4 1.37 0.1182 80.8 0.95 0.5467 111.9 0.88 0.6431 126.7 0.78 0.7717 

HATA 161 24.0  28.9 40.3  85.4 127.5 162.3    

 
 
EK 5’in devamı                

1996 SÜRGÜNLERİ 1995 SÜRGÜNLERİ 1994 SÜRGÜNLERİ 1993 SÜRGÜNLERİ 1992 SÜRGÜNLERİ 
Varyasyon 

Kaynağı DF Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F Kareler 

Ort. 
F 

Değeri Pr > F Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F Kareler 

Ort. 
F 

Değeri Pr > F Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F 

TAÇ HACMI 1 2146.8 9.89 0.002 4050.3 19.78 <.0001 1334.3 6.5 0.0118 1595.4 8.43 0.0042 2018.2 9.82 0.0021

BLOK 5 572.4 2.64 0.0254 530.3 2.59 0.0277 328.3 1.6 0.1635 135.6 0.72 0.6116 88.8 0.43 0.8259

ISLEM 3 2437.9 15.64 <.0001 1937.6 10.35 0.0006 1816.0 8.73 0.0014 722.2 1.9 0.1735 529.8 1.22 0.3368

KLON 9 2400.9 11.06 <.0001 2728.5 13.33 <.0001 2589.5 12.61 <.0001 2004.8 10.6 <.0001 2533.7 12.32 <.0001

ISLEM*BLOK 15 155.8 0.72 0.7638 187.3 0.91 0.5491 207.9 1.01 0.4452 380.7 2.01 0.0173 434.4 2.11 0.0117

ISLEM*KLON 27 179.5 0.83 0.7121 200.9 0.98 0.4976 173.8 0.85 0.686 160.2 0.85 0.6852 167.6 0.82 0.7275

HATA 161 217.0  204.7 205.4  189.2 205.6
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EK 6: 2004 yılı dişi çiçek üretiminin ana sürgünlere dağılımına ait ANCOVA tablosu 

APPENDIX 6: Ancova for female cones on the main branches in 2004  

2003 SÜRGÜNLERİ 2002 SÜRGÜNLERİ 2001 SÜRGÜNLERİ 2000 SÜRGÜNLERİ 1999 SÜRGÜNLERİ 1998 SÜRGÜNLERİ 
Varyasyon 

Kaynağı DF Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F Kareler 

Ort. 
F 

Değeri Pr > F Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F Kareler 

Ort. 
F 

Değeri Pr > F Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F Kareler 

Ort. 
F 

Değeri Pr > F 

TAÇ HACMI 1 7.8 4.79 0.0302 17.3 13.07 0.0004 15.8 11.47 0.0009 32.1 20.49 <.0001 37.4 19.35 <.0001 38.1 14.94 0.0002 

BLOK 5 6.7 4.11 0.0015 5.1 3.85 0.0026 2.4 1.77 0.1221 2.9 1.83 0.1091 1.6 0.82 0.5367 1.4 0.56 0.7288 

ISLEM 3 1.4 0.54 0.6646 1.0 0.78 0.5244 2.3 0.78 0.5249 1.5 0.41 0.7462 4.6 1.03 0.4091 0.4 0.13 0.9385 

KLON 9 1.8 1.12 0.3533 3.3 2.47 0.0116 2.2 1.61 0.1159 3.9 2.51 0.0105 2.5 1.27 0.2556 3.6 1.41 0.19 

ISLEM*BLOK 15 2.7 1.64 0.0688 1.3 1.02 0.4388 3.0 2.17 0.0092 3.6 2.33 0.005 4.5 2.33 0.0049 3.0 1.16 0.3055 

ISLEM*KLON 27 1.0 0.6 0.9408 1.2 0.93 0.563 1.5 1.12 0.3235 1.8 1.16  2.3 1.20 0.245 2.7 1.06 0.3891 

HATA 159 1.6    1.3 1.4   1.6 1.9 2.5   

 
 
 
EK 6’nın devamı                

1997 SÜRGÜNLERİ 1996 SÜRGÜNLERİ 1995 SÜRGÜNLERİ 1994 SÜRGÜNLERİ 1993 SÜRGÜNLERİ 1992 SÜRGÜNLERİ 
Varyasyon 

Kaynağı DF Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F Kareler 

Ort. 
F 

Değeri Pr > F Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F Kareler 

Ort. 
F 

Değeri Pr > F Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F Kareler 

Ort. 
F 

Değeri Pr > F 

TAÇ HACMI 1 32.6 12.05 0.0007 30.3 11.38 0.0009 41.2 13.31 0.0004 18.6 6.16 0.0141 40.7 10.65 0.0013 4.5 6.42 0.0122 

BLOK 5 2.6 0.97 0.4369 5.1 1.92 0.0946 5.8 1.87 0.1025 12.8 4.26 0.0012 1.3 0.35 0.8823 0.2 0.24 0.9448 

ISLEM 3 2.8 1.17 0.3543 6.4 1.63 0.2238 4.2 1.4 0.281 5.0 1.29 0.3147 6.5 1.08 0.3884 0.3 0.20 0.8946 

KLON 9 4.1 1.51 0.1475 3.5 1.33 0.227 4.5 1.47 0.1637 5.7 1.89 0.0574 7.9 2.08 0.0345 0.8 1.11 0.3601 

ISLEM*BLOK 15 2.4 0.87 0.5973 3.9 1.46 0.1255 3.0 0.97 0.4849 3.9 1.29 0.2133 6.1 1.59 0.0816 1.4 2.05 0.0147 

ISLEM*KLON 27 2.3 0.85 0.6816 3.1 1.16 0.283 3.3 1.06 0.389 5.2 1.72 0.0214 3.1 0.80 0.7451 0.5 0.78 0.7733 

HATA 159 2.7  2.7 3.1  3.0 3.8 0.7   
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EK 7: 2004 yılı erkek çiçek üretiminin ana sürgünlere dağılımına ait ANCOVA tablosu 

APPENDIX 7: Ancova for male cones on the main branches in 2004  

2003 SÜRGÜNLERİ 2002 SÜRGÜNLERİ 2001 SÜRGÜNLERİ 2000 SÜRGÜNLERİ 1999 SÜRGÜNLERİ 1998 SÜRGÜNLERİ 
Varyasyon 

Kaynağı DF Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F Kareler 

Ort. 
F 

Değeri Pr > F Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F Kareler 

Ort. 
F 

Değeri Pr > F Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F Kareler 

Ort. 
F 

Değeri Pr > F 

TAÇ HACMI 1 31.0 1.73 0.1907 144.2 6.54 0.0115 310.6 8.33 0.0044 810.7 15.49 0.0001 1356.6 19.15 <.0001 3264.9 34.46 <.0001 

BLOK 5 83.1 4.62 0.0006 66.7 3.03 0.0123 43.2 1.16 0.3324 103.9 1.98 0.0836 56.6 0.80 0.5517 173.0 1.83 0.1108 

ISLEM 3 21.6 0.95 0.442 27.1 0.67 0.5864 141.6 1.73 0.2041 228.1 1.82 0.1863 701.9 6.26 0.0057 1272.2 13.08 0.0002 

KLON 9 86.8 4.83 <.0001 201.4 9.14 <.0001 551.9 14.79 <.0001 985.4 18.82 <.0001 1360.7 19.21 <.0001 2215.2 23.38 <.0001 

ISLEM*BLOK 15 22.8 1.27 0.229 40.8 1.85 0.0321 81.9 2.2 0.0084 125.1 2.39 0.0038 112.1 1.58 0.0841 97.2 1.03 0.4312 

ISLEM*KLON 27 15.2 0.84 0.6889 26.1 1.19 0.2548 42.9 1.15 0.2914 56.0 1.07 0.3821 87.3 1.23 0.2141 118.8 1.25 0.1965 

HATA 159 18.0  22.0 37.3  52.3  70.8 94.8   

 
 
EK 7’nin devamı                

1997 SÜRGÜNLERİ 1996 SÜRGÜNLERİ 1995 SÜRGÜNLERİ 1994 SÜRGÜNLERİ 1993 SÜRGÜNLERİ 1992 SÜRGÜNLERİ 
Varyasyon 

Kaynağı DF Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F Kareler 

Ort. 
F 

Değeri Pr > F Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F Kareler 

Ort. 
F 

Değeri Pr > F Kareler 
Ort. 

F 
Değeri Pr > F Kareler 

Ort. 
F 

Değeri Pr > F 

TAÇ HACMI 1 1890.7 15.92 0.0001 3351.5 20.37 <.0001 3831.2 31.39 <.0001 2379.2 13.25 0.0004 1394.3 12.89 0.0004 646.1 12.95 0.0004 

BLOK 5 203.5 1.71 0.1345 429.7 2.61 0.0267 357.4 2.93 0.0148 534.6 2.98 0.0135 116.5 1.08 0.3753 150.3 3.01 0.0126 

ISLEM 3 1603.1 12.08 0.0003 2010.5 10.16 0.0007 2546.5 18.21 <.0001 1788.6 8.55 0.0015 989.2 7.37 0.0029 58.3 1.10 0.3799 

KLON 9 2096.4 17.65 <.0001 2846.0 17.29 <.0001 2420.8 19.83 <.0001 3109.4 17.31 <.0001 1809.7 16.73 <.0001 759.1 15.22 <.0001 

ISLEM*BLOK 15 132.7 1.12 0.3452 197.9 1.2 0.2745 139.8 1.15 0.3204 209.2 1.16 0.3047 134.2 1.24 0.247 53.0 1.06 0.3956 

ISLEM*KLON 27 119.4 1.01 0.4651 150.7 0.92 0.5891 153.4 1.26 0.1941 76.2 0.42 0.9946 86.9 0.80 0.7431 54.0 1.08 0.3658 

HATA 159 118.8  164.6 122.1  179.6 108.2 49.9   
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