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ÖNSÖZ 

İşletme amacı odun üretimi olan ormanlarda temel hedef; en düşük 

maliyetle, birim alanda istenilen kalite özelliklerine sahip odun hammaddesi 

üretimini artırmaktır. Bunu gerçekleştirmenin temel yollarından biri ağaç 

ıslahı çalışmaları ile genetik olarak verimi yüksek orman yetiştirme 

materyallerinin geliştirilmesidir. Orman ağaçları ıslahında genetik olarak 

verimliliği yüksek genotiplerin belirlenmesi için kullanılan temel genetik test 

yöntemi döl denemeleridir. Bu nedenle döl denemeleri ağaç ıslahı 

programlarının en kapsamlı ve ayrılmaz bölümünü oluşturur. Milli Ağaç 

Islahı Programı’nda, kızılçam döl denemeleri olası adaptasyon farklılıklarını 

azaltmak amacıyla, farklı coğrafik bölgelerdeki ve rakımlardaki yayılışlar 

dikkate alınarak, yedi adet ıslah zonunda planlanmıştır. Bu çalışma Marmara 

Bölgesi Kızılçam Islah Zonu’nda tesis edilen altı adet döl denemesini 

kapsamaktadır.  

Döl denemeleri; plus ağaç seçiminden, kozalakların toplanması, 

tohumların elde edilmesi, fidanların yetiştirilmesi, deneme alanlarının 

hazırlanması, denemenin tesisi, bakım ve koruma çalışmalarına kadar bir seri 

faaliyetleri içermektedir. Bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde 

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü’nün ve taşra 

teşkilatlarının büyük katkıları olmuştur. Sağladığı desteklerden dolayı 

AGM’ye ve bu çalışmada bizzat katkı koyan Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve 

Muğla İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine teşekkürü bir borç biliriz. Ayrıca 

denemelerin ölçülmesinde katkı koyan Serdar ŞENGÜN'e teşekkür ederiz. 
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ÖZ 

Marmara Bölgesi Kızılçam Islah Zonu’nda seçilen 158 plus ağaç 

birinci seri ve altı adet tohum bahçesinde bulunan 160 adet klon ikinci seri 

olacak şekilde gruplandırılmış ve toplanan açık tozlaşma ürünü tohumlardan 

üretilen fidanlarla iki seri döl denemesi kurulmuştur. Birinci seri denemeler 

Balıkesir-Balıkesir (9A), Bayramiç-Bayramiç (9B) ve Keşan-Çınarlıdere 

(9C)’de, ikinci seri denemeler Kalkım-Akçakoyun Fidanlığı (10A), 

Bayramiç-Bayramiç (10B) ve Keşan-Çınarlıdere (10C)’de rastlantı blokları 

deneme deseni kullanılarak tesis edilmiştir. Deneme alanlarında sekizinci 

arazi yaşına ait boy ve göğüs çapı ölçülmüş, bu değerler kullanılarak genetik 

parametreler ve BLUP yöntemi ile ailelerin ıslah değerleri tahmin edilmiştir. 

Birinci seri deneme alanlarında 8. yaş boy için bireysel kalıtım 

dereceleri 0.06-0.41, göğüs çapı için ise 0.09-0.29 arasında, aile ortalamaları 

kalıtım dereceleri ise boy için 0.17-0.65, çap için 0.28-0.58 arasında 

değişmiştir. Deneme alanlarının ortak  değerlendirilmesiyle boy ve çap için 

bireysel kalıtım derecesi sırasıyla 0.16 ve 0.12, aile ortalamaları kalıtım 

derecesi ise 0.60 ve 0.54 olarak hesaplanmıştır.  

İkinci seri deneme alanlarında 8. yaş boy için bireysel kalıtım 

dereceleri 0.23-0.36, göğüs çapı için ise 0.15-0.25 arasında, aile ortalamaları 

kalıtım dereceleri ise boy için 0.44-0.61, çap için 0.32-0.53 arasında 

değişmiştir. Deneme alanlarının ortak  değerlendirilmesiyle boy ve çap için 

bireysel kalıtım derecesi sırasıyla 0.27 ve 0.17, aile ortalamaları kalıtım 

derecesi ise 0.72 ve 0.61 olarak hesaplanmıştır. 

Denemelerin ortak analizinde boy ve göğüs çapı arasındaki genetik 

korelasyon birinci seri denemelerde 0.80±0.04, ikinci seri denemelerde ise 

0.87±0.02 olarak tahmin edilmiştir. Dördüncü yaştaki boy ile 8. yaştaki boy 

arasında genetik korelasyon birinci seri denemelerde 0.92±0.02 ikinci seri 

denemelerde ise 0.84±0.02 bulunmuştur.  

Deneme alanları arasında B tipi genetik korelasyonlar birinci ve 

ikinci seride 0.63±0.04 - 1.00±0.00 arasında tahmin edilmiş, genotip çevre 

etkileşimi açısından uygulamayı etkileyecek düzeyde bulunmamıştır.  

Birinci seride plus ağaç seçimleriyle genetik kazanç elde 

edilemezken, en iyi  30 plus ağacın seçimi sonucunda boyda %10, çapta 

%11 genetik kazanç elde edilmiştir. İkinci seride fenotipik tohum 

bahçelerinden boyda %5, göğüs çapında %8, ayıklanmış tohum 

bahçelerinden aynı sırayla %8 ve %12, en iyi 30 klonla genetik tohum 

bahçesi kurulduğunda ise yine aynı sırayla %17 ve 23 genetik kazanç tahmin 

edilmiştir. 
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Genetik kazanç açısından her bir tohum bahçesi ayrı ayrı 

değerlendirildiğinde boy ve göğüs çapı için en yüksek ıslah değerine sahip 

tohum bahçeleri 32, 35 ve 40 nolu bahçelerdir. 

 

 Anahtar kelimeler: Kızılçam, Pinus brutia Ten., döl denemeleri, 

BLUP, kalıtım derecesi, ıslah değeri, genetik kazanç, genotip çevre 

etkileşimi. 
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ABSTRACT 

 

 Two series of Turkish red pine (Pinus brutia Ten.) progeny trials 

have been established for Marmara Region Breeding Zone. First series trials 

have been established at Balıkesir-Balıkesir (9A), Bayramiç-Bayramiç (9B) 

and Keşan-Çınarlıdere (9C) with 158 plus trees; and second series trials have 

been established with 160 clones at Kalkım-Akçakoyun Nursery (10A), 

Bayramiç-Bayramiç (10B) and Keşan-Çınarlıdere (10C) by randomized 

block design. In trial sites, seedlings’ height and diameter (at breast height- 

dbh) values were measured; genetic parameters were calculated and family 

heritabilities were estimated by the BLUP method.  

 In first series trials, the 8
th
 years’ individual heritability values were 

estimated between 0.06 and 0.41 for height and 0.09-0.29 for diameter. 

Family heritabilities were ranged from 0.17 to 0.65 for height; 0.28-0.58 for 

diameter. In combined analysis, for height and diameter, individual and 

family heritabilites were estimated as 0.16 and 0.12; 0.60 and 0.54, 

respectively.     

 In second series trials, individual heritability values for height were 

computed as 0.23-0.36; family heritabilities were calculated as 0.44-0.61. 

For diameter, individual and family heritabilities were calculated as 0.15-

0.25 and 0.32-0.53, respectively. In combined analysis, individual 

heritability values for height and diameter were estimated as 0.27 and 0.17; 

family heritabilites as 0.72 and 0.61, respectively.  

 In combined analysis, genetic correlation between height and 

diameter were estimated as 0.80±0.04 and 0.87±0.02 for the first and second 

series, respectively. Genetic correlation estimations between 4
th
 and 8

th
 

years’ height were determined as 0.92±0.02 and 0.84±0.02 in first and 

second series, respectively.  

B type genetic correlations between first and second series trials 

were determined between 0.63±0.04 and 1.00±0.00, and it is concluded that 

genotype environment interaction is not significant.  

In first series trials; genetic gain was estimated as “0” with plus trees 

selections. However, by selecting 30 clones with the best performance, it 

would be 10-11% for height and diameter, respectively. In second series 

trials, genetic gain was estimated as 5-8% and 8-12% for height and 

diameter in phenotypical seed orchards and rouged seed orchards, 

respectively. When the best 30 clones were selected, genetic gain would rise 

up to 17% and 23% for height and diameter.  
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When each seed orchard was analyzed individually, three seed 

orchards (No 32, 35, 40) had the highest genetic gain for height and diameter 

characters.  

 

Key Words: Turkish red pine, Pinus brutia Ten., progeny trials, BLUP, 

heritability, breeding value, genetic gain, genotype-environment interaction. 
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1. GİRİŞ 

İnsan yaşamında en az 10.000 farklı alanda kullanılan odun 

hammaddesinin ana kaynağı olan orman alanları hızla azalmaktadır. 

Dünyada her yıl ortalama 13 milyon ha orman alanı tahrip edilmiş, 1990-

2005 arasındaki 15 yılda ise net kayıp yıllık ortalama 8 milyon ha olmuştur 

(FAO 2007). Ormanların hızla tahrip edilmesinin sonucu odun üretimi de 

ihtiyaçları karşılayamamaktadır. Dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyar’a 

ulaşması halinde odun hammaddesi açığının 2.5 milyar m
3
/yıl’e ulaşacağı 

tahmin edilmektedir (SUTTON 2000). Buna karşılık odun açığının 

kapatılabilmesi için odunun yerine kullanılabilecek alternatif kaynakların 

yetersiz kalacağı veya yüksek enerji maliyetleri, çevre kirliliği ve karbon 

emisyonu nedenleriyle kullanılmalarının uygun ve ekonomik olmayacağı 

bildirilmektedir (NILSON 1996). Türkiye’de ormanlık alan azalmamakla 

birlikte artan nüfusa bağlı olarak, VIII. ve IX. Kalkınma Planları’nda odun 

hammaddesi arz açığının yıllık ortalama 2 milyon m
3 

olacağı tahmin 

edilmektedir (DPT 2001; 2007). Ancak, Türkiye’de kişi başına odun 

hammaddesi tüketiminin dünya ortalamasının yarısı kadar olduğu (0.3 

m
3
/yıl) varsayılsa bile, nüfusun 70 milyonun üzerinde ve ormanlarda yıllık 

ortalama etanın 17.8 milyon m
3
 olduğu gözönüne alındığında, odun arz 

açığının tahmin edilen bu miktardan çok daha fazla olduğu söylenebilir. 

Orman alanlarının tahrip ediliyor olması ve doğal ormanların odun 

üretimi dışındaki işlevlerinin (biyolojik çeşitlilik, eko-turizm, su üretimi vb.) 

giderek ön plana çıkması nedeniyle, doğal orman alanlarından yapılan 

üretimin artırılması olanakları, oldukça sınırlıdır. Buna karşılık ideal koşullar 

altında entansif olarak yönetilen plantasyonlar doğal ormanlara kıyasla 2-25 

kat fazla odun üretmektedirler (LIBBY 2002). Örneğin Pinus taeda L.’da 

doğal ormanlarda yıllık ortalama artım 5m
3
/ha iken, entansif yönetilen 3. 

generasyon plantasyonlarda yıllık ortalama artım 25m
3
/ha’a ulaşmıştır 

(STANTUTH ve ark. 2003). Plantasyonlarda verimliliğin yüksek olmasında 

kültürel tedbirler kadar genetik ıslah çalışmalarının rolü bulunmaktadır. Bu 

anlayışla ülkemizde plantasyon ormancılığı açısından en uygun tür olan 

kızılçamda genetik ıslah çalışmaları yürütülmektedir. Orman Ağaçları ve 

Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü tarafından yürütülen genetik ıslah 

çalışmalarıyla şimdiye kadar Türkiye’nin değişik bölgelerinde 

ağaçlandırmaların acil tohum ihtiyacını karşılamak üzere 78 adet, 11.750 ha 

tohum meşceresi seçilmiştir. Seçilen tohum meşcerelerinden ve diğer doğal 

ormanlardan 3000 adet plus ağaç seçilmiş, vejetatif üretimleri yapılmış ve 

bunlarla 67 adet 472 ha klonal tohum bahçesi tesis edilmiştir. Ancak sözü 

edilen tüm bu çalışmalar fenotipik özelliklere göre yapıldığından elde 

edilecek kazanç oldukça sınırlı olabilmektedir. Nitekim, Akdeniz Bölgesi 
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alçak rakımında tohum bahçelerinden üretilen tohumlarla elde edilen genetik 

kazanç 8. yaşta ağaç boyunda %5, göğüs çapında %8 ve gövde hacminde 

%11 hesaplanmıştır (ÖZTÜRK ve ark. 2008). Fenotipik seleksiyon ile elde 

edilecek kazancın bu seviyede düşük olmasında ana neden ağaç boyu, çap ve 

hacim gibi çoğu büyümeye ilişkin karakterlerde fenotipik değer ile genotipik 

değer arasındaki ilişkinin zayıf olması, diğer bir ifade ile bu karakterlerde 

kalıtım derecesinin düşük seviyede olmasıdır (WRIGHT 1976; ZOBEL ve 

TALBERT 1984; CORNELIUS 1994). Bu nedenle genetik çalışmalarda 

daha fazla kazanç elde edilebilmesi için, ıslah programlarında genotipik 

değerin ya da ıslah değerinin güvenilir olarak belirlenmesine yönelik 

çalışmalar ıslah programının en önemli faaliyet alanını teşkil eder (WHITE 

ve HODGE 1989). 

Döl denemeleri  orman ağaçları ıslahında ıslah değerinin bulunması 

için kullanılan genetik test tipi olup, Islah Programı’nda programın en 

kapsamlı bölümünü teşkil etmektedir. Kızılçam Genetik Islah Programı’nda 

da ıslah populasyonunda yer alan ebeveyn ağaçların ıslah değerlerinin 

tahmini için 56 ha döl denemesi tesisi planlanmıştır (KOSKI ve ANTOLA 

1993). Türkiye’de farklı coğrafik bölgelerde ve yükseltilerde yayılış gösteren 

kızılçam populasyonlarının tek bir ıslah populasyonu altında toplanmasının 

yaratacağı sakıncaları ortadan kaldırmak ve programa esnek bir yapı 

oluşturmak amacıyla tüm ıslah çalışmaları ve buna bağlı olarak döl 

denemeleri tesisleri ıslah zonları bazında planlanmıştır. Bu çalışma kızılçam 

ıslah zonlarından Marmara Bölgesi Kızılçam Islah Zonu’nu kapsamaktadır.  

Milli Ağaç Islahı Program’ına göre Marmara Bölgesi’nde 

ağaçlandırmalar için ihtiyaç duyulan tohum miktarı 2366 kg/yıl olup, bu 

miktarın sağlanabilmesi için 198 ha tohum bahçesi gereklidir (KOSKI ve 

ANTOLA 1993). Sözkonusu tohum ihtiyacının genetik olarak ıslah edilmiş 

kaynaklardan sağlanması esastır. Bu nedenle Marmara Bölgesi Kızılçam 

Islah Zonu’nda tesis edilecek döl denemeleri ile seçilen plus ağaçların ıslah 

değerlerinin bulunması kullanılarak, ıslah değerlerine göre yapılacak 

seleksiyonla birinci kuşak genotipik tohum bahçelerinin (1.5 generasyon 

tohum bahçelerinin) kurulması ve mevcut klonal tohum bahçelerinde genetik 

ayıklamaların yapılması öngörülmüştür. Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi 

için Marmara Bölgesi Kızılçam Islah Zonu’nda açık tozlaşma döl denemeleri 

tesis edilmiştir. Bu döl denemelerinin 4. yaş boy ölçümleri yapılarak teknik 

bülten olarak yayınlanmıştır (ÖZTÜRK ve ark. 2007). Sekizinci yaş boy ve 

göğüs çapının ölçülüp, değerlendirildiği bu çalışmada ise; 

1- Marmara Bölgesi (200-600 m.) Kızılçam Islah Zonu’nda tesis 

edilmiş olan tohum bahçelerindeki klonların ve temel ıslah populasyonuna 
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dahil plus ağaçların 8. yaş boy ve göğüs çapı karakteri için ıslah değerlerinin 

tahmin edilmesi, 

2- Islah çalışmalarının ihtiyaç duyduğu bazı genetik parametrelerin 

(eklemeli genetik varyans, kalıtım derecesi, genotip çevre etkileşiminin 

önem derecesi) elde edilmesi, 

3- Bu çalışmada elde edilen parametreler ile dördüncü yaş 

parametreleri arasındaki ilişkilerin ortaya konması, 

4- Gözlemlerin yapıldığı 8. yaşta fenotipik tohum bahçelerinden 

elde edilen genetik kazancın bulunması, 

5- Mevcut tohum bahçelerinde yapılan genetik ayıklamalara göre  

ve genotipik tohum bahçelerinden (1.5 generasyon tohum bahçeleri) elde 

edilecek genetik kazancın tahmin edilmesi hedeflenmiştir. 
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2. MATERYAL ve YÖNTEM 

 2.1. Deneme Materyali 

 Kızılçam Islah Programı’nda her bir ıslah zonu ayrı bir ıslah ünitesi 

olarak değerlendirilmektedir. Bunun anlamı; ıslah populasyonunun aynı 

ıslah zonu sınırları içinde yer alan doğal populasyonlardan seçilmiş olması 

ve döl denemelerinin de yine aynı ıslah zonunda tesis edilmesidir. Bu 

nedenle denemelerde test edilen ailelerin Marmara Bölgesi Kızılçam Islah 

Zonu sınırları içinde yer alan doğal populasyonlardan seçilmiş olması temel 

alınmıştır. Bununla beraber, Bafra-Çamgölü orijini Marmara Bölgesinde en 

iyi performansı göstermiştir (TULUKÇU ve ark. 1987). Bu nedenle aynı 

orijinden seçilen plus ağaçlarla kurulan tohum bahçesindeki klonlar da 

denemelere dahil edilmiştir. 

Açık tozlaşma döl denemeleri için gerekli olan tohum plus 

ağaçlardan veya klonal tohum bahçelerinden sağlanmaktadır. Bu çalışmaya 

Marmara Bölgesi Kızılçam Islah Zonu’nda yer alan doğal populasyonlardan 

seçilmiş plus ağaçlar ile kozalak üretimine başlamış klonal tohum 

bahçelerinde yer alan klonlar dahil edilmiştir. Plus ağaçlardan toplanan 

tohumların seçilmemiş ağaçlardan gelen polenlerle döllenmiş olmasına 

karşılık, tohum bahçelerindeki klonlar polen kirliliğinin olmaması halinde, 

yalnızca bahçeden gelen polenlerle döllenmektedir. Bu halde tohum 

bahçesindeki polen bulutu seçilmiş ağaçlardan oluşmaktadır. Bu etkiyi 

gözönüne alarak denemeler iki ayrı seri olarak kurulmuştur. Birinci seri 

denemeler seçilmiş plus ağaçlardan oluşturulmuştur. Plus ağaçların seçildiği 

tohum meşceresi veya gen koruma ormanlarına ilişkin bilgiler Çizelge 

2.1’de verilmiştir.  
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Çizelge 2.1. Plus ağaçların seçildiği meşcerelere ilişkin bilgiler  

Table 2.1. Information about the populations of the plus trees  

Ulusal 

Kayıt No 

İşletme 

Müdürlüğü 
Bölge Şefliği Enlem Boylam Rakım Yaş 

PA 

Sayısı 

National 

Registry 

Number 

District Subdistrict Latitude Longitude Altitude Age 
Number 

of PA 

TM-12 Sındırgı Seydan 39° 12´ 00˝  28° 08´ 00˝ 557 76 34 

TM-16 Ayvacık Baharlar 39° 36´ 40˝ 26° 34´ 00˝ 450 80 30 

TM-331 M.K.Paşa Burhandağı 39° 55´ 43˝ 28° 37´ 45˝ 400 68 24 

TM-336 Ayvacık Baharlar 39° 38´ 55˝ 26° 37´ 10˝ 600 64 13 

TM-347 Bigadiç Bigadiç 39° 24´ 46˝ 28° 21´ 50˝ 450 70 24 

GKO-1 Bayramiç Gökçeiçi 39° 54´ 21˝ 26° 30´ 55˝ 270 68 13 

GKO-4 Yenice Asar 39° 50´ 49˝ 27° 18´ 06˝ 220 97 12 

GKO-52 Alaçam Kireç 39° 33´ 28˝ 28° 17´ 55˝ 340 74 8 
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TM: Tohum Meşceresi (Seed Stand), GKO: Gen Koruma Ormanı (Gene Conservation 

Forest), PA: Plus Ağaç (Plus tree) 

 

İkinci seri denemeler ise Marmara Bölgesi Islah Zonu’nda yer alan 

populasyonlardan seçilmiş plus ağaçlardan üretilen aşılı fidanlarla kurulan 

tohum bahçelerindeki klonlardan oluşturulmuştur. İkinci seri denemelerde 

yer alan klonların bulunduğu tohum bahçelerine ilişkin bilgiler Çizelge 

2.2’de verilmiştir. Çizelge 2.2 incelendiğinde, yalnızca 125 no’lu Bafra-

Çamgölü orijinli tohum bahçesinde yer alan klonlar Marmara Bölgesi Islah 

Zonu’nun dışındadır. Bu bahçede yer alan 30 klondan tohum üretimi 

yapılmış olmasına karşın, beş klondan ekilen tohumlarda hiç çimlenme 

olmamıştır. 

Seçilen plus ağaçlar ve tohum bahçelerindeki klonların her birinden 

2000 yılı Şubat sonu ile Mart başında 20-40 kozalak toplanmış, ayrı ayrı 

torbalara konulmuş ve etiketlenmiştir. Toplanan kozalaklar, tohum çıkarma 

ve kanatlarından temizleme işleminden sonra Orman Ağaçları ve Tohumları 

Islah Araştırma Müdürlüğü’nde bulunan stok merkezinde tohum ekimine 

kadar saklanmıştır. 
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Çizelge 2.2. Klonların bulunduğu tohum bahçelerine ilişkin bilgiler 

Table 2.2.  Information about seed orchards of clones 

Ulusal 

Kayıt No 

Orijini (Orijin 

Kodu) 

Tesis Yeri Tesis 

Yılı 

Klon 

Sayısı 

Ramet 

Sayısı 

Alanı 

(ha) 

 

National 

Registry 

Number 

Provenance (Code) Established Site Year 
Clone 

Number  

Ramet 

Number 

Area  

 

TB-24 
Ayvacık-Ezine    

(TM-17) 
Bigadiç-Bigadiç 1985 20 310 2.0 

TB-32 
Bayramiç-Karaköy  

(TM-18) 
Bandırma-Aladağ 1987 30 1046 6.9 

TB-35 
M.K.Paşa-Çaltılıbük 

(TM-13) 
M.K.Paşa-Karacabey  1991 26 447 2.9 

TB-36 
Yenice-Yenice    

(TM- 335) 
Bayramiç-Gökçeiçi 1991 30 1084 6.9 

TB-40 
Orhaneli-Göktepe  

(TM-15) 
M.K.Paşa-Karacabey 1992 29 581 3.7 

TB-125 
Bafra-Çamgölü   

(TM-349) 
Amasya-Aydınca 1993 25* 1196 7.6 
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*125 nolu bahçede 30 klon bulunmaktadır, ancak klonlardan beş tanesinde üretilen 

tohumların hiçbiri çimlenmemiştir. 
 

Denemelere plus ağaçlar ve klonlardan toplanan tohumlardan 

üretilen fidanların yanısıra ayrı bir işlem olarak 10 adet kontrol materyali de 

eklenmiştir (Çizelge 2.3). Kontrol materyallerinden 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu 

olanları, diğer döl denemelerinde de kontrol materyali olarak kullanılmıştır. 

Geriye kalan 11, 12, 13 ve 14 nolu kontrol materyalleri de Marmara Bölgesi 

Kızılçam Islah Zonu’nda yer almakta ve bu zonda yapılan ağaçlandırmalarda 

kullanılan tohum meşcereleridir. İkinci seri denemelerde yer alan 35 nolu 

tohum bahçesi 14 nolu kontrol materyalinden, 125 nolu Bafra-Çamgölü 

orijinli tohum bahçesi 6 nolu kontrol materyalinden seçilen plus ağaçlarla 

tesis edilmiştir. 

2.2. Fidanların Yetiştirilmesi 

 Elde edilen tohumlar, Gökova Orman Fidanlığı’nda enso tipi 

tepsilere 2-4 Nisan 2001 tarihlerinde ekilmiştir. Bu tepsiler 259 cm
3
 

hacminde olup, 45 adet göz (tüp) içermektedir. Fidan yetiştirmek için 

kullanılan materyal ise %100 Finlandiya turbasından oluşmaktadır. 

Tohumlar, ekilmeden önce mantar vb, zararlılara karşı “Pomarsal Forte” 

isimli kimyasal ile muamele edilmiş, tohum ekimi esnasında aile 

numaralarını içeren etiketler konulmuş, ayrıca silinmez kalemle tepsiler 
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üzerine numaralar yazılmıştır. Denemelerin tesisinden önce, her bir fidana 

kök boğazından düşmeyecek şekilde aile numaralarını gösteren etiketler 

bağlanmıştır.  

2.3. Deneme Alanlarının Seçimi, Hazırlanması ve Dikim 

Orman ağaçlarının ıslahında deneme alanlarının seçiminde göz 

önünde tutulması gereken en önemli nokta, deneme alanlarının ıslah edilen 

materyalin kullanılacağı alanları temsil etmesidir (ZOBEL ve TALBERT 

1984; LOO-DINKINS 1992). Bu nedenle deneme alanları Marmara Bölgesi 

Kızılçam Islah Zonu sınırları içinde kalacak şekilde seçilmiştir. Tek bir 

deneme alanından elde edilecek aile varyansı ve buna bağlı olarak ıslah 

değerleri, genotip-çevre etkileşimi varyansının sıfırdan büyük olması 

halinde, olduğundan yüksek değerde tahmin edilmekte, diğer bir anlatımla 

aile varyansı genotip çevre etkileşimi varyansını da içermektedir 

(NAMKONG ve ark. 1966; ZOBEL ve TALBERT 1984; NYQUIST 1991). 

Bu etkiyi ortadan kaldırmak için döl denemelerinin ıslah zonu içinde üç 

değişik yerde kurulması planlanmıştır. Denemelerin tesis edildiği alanlara 

ilişkin bilgiler Çizelge 2.4’te gösterilmiştir. 
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Çizelge 2.3. Kontrol materyallerine ilişkin bilgiler 

Table 2.3. Informations about control materials 

Özellikler 

Properties 

Kontrol Materyal Numarası 

Checklot Codes 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K11* K12* K13* K14* 

Ulusal Ka. No 

National  Registry 

Number  

TM-32 TM-11 TM-31 TM-37 TM-25 TM-349 TM-12 TM-16 TM-331 TM-13 

Islah Zonu 

Breeding Zone 
1.1 1.2 1.3 1.1 1.2 6.1 3.1 3.1 3.1 3.1 

Bölge Müd. 

Regional 

Directorate 

Mersin Antalya Mersin Antalya Mersin Amasya Balıkesir Çanakkale Bursa Bursa 

İsletme Müd. 

District 
Silifke Serik Mersin Alanya Anamur Bafra Sındırgı Ayvacık M.K.Paşa M.K.Paşa 

İşletme Şefl. 

Subdistrict 
Akdere Pınargözü Fındıkpınarı Kargı Gökçesu Çamgölü Seydan Baharlar Burhandağı Çaltılıbük 

Enlem 

Latitude 
36°13´25˝ 37°16´00˝ 36°56´40˝ 36°36´36˝ 36°11´10˝ 41°38´36˝ 39°12´00˝ 39°36´40˝ 39°55´43˝ 39°58´45˝ 

Boylam 

Longititude 
33°42´55˝ 30°59´40˝ 34°26´20˝ 31°57´55˝ 32°45´26˝ 35°26´10˝ 28°08´00˝ 26°34´00˝ 28°37´45˝ 28°40´54˝ 

Rakım 

Altitude 
100 500 825 350 500 100 557 450 400 250 

Yaş 

Age 
68 77 124 83 107 85 76 80 68 90 

* K11, K12, K13 ve K14 nolu kontrollerin tümü tek bir standart materyal olarak kabul edilmiş ve K7 olarak kodlanmıştır.  

8
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Çizelge 2.4. Deneme alanlarının özellikleri 

Table 2.4. Informations about test sites  

Özellikler 

Properties 
Denemeler 

Trials  

 9A 10A 9B ve 10B 9C ve 10C 

İşletme 

Müdürlüğü 

District 

Balıkesir Kalkım Bayramiç Keşan 

İşletme Şefliği 

Subdistrict 
Balıkesir Kalkım Bayramiç Çınarlıdere 

Bölme No 

Compartment No. 
194 - 18 379-380 

Tesis tarihi 

Plantation date 

Şubat  

2002 

Şubat 

2002 

Şubat 

2002 

Mart  

2002 

Enlem 

Latitude 
39 29 00 39 49 05 39 44 42 40 41 45 

Boylam 

Longitude 
27 51 20 27 10 55 26 26 23 26 39 20 

Rakım (m) 

Altitude 
285 250 100 300 

Eğim (%) 

Slope 
15 0 10 15 

Bakı 

Aspect 

Güney-

Doğu 
Düz Güney Güney 

Yıllık Ort. Yağış 

Annual precip.  
609.2 655.2 635.7 648.8 

Yıllık Ort. Sıcaklık 

Average temp. 
14.6 14.5 19.5 14.4 

 

   

Deneme alanlarında dikim öncesi diri örtü temizliği ve riperli 

dozerle toprak işlemesi yapılmış ve diskaro çekilmiştir. Toprak işleme 

çalışmalarından sonra aralık mesafeye (3x2 m) uygun olarak piketaj 

yapılmıştır. Çınarlıdere deneme alanlarında Mart 2002, diğer deneme 

alanlarında ise Şubat 2002 tarihlerinde fidan dikimleri gerçekleştirilmiştir.  

2.4. Deneme Deseni 

 Denemelerde rastlantı blokları deneme deseni kullanılmıştır. 

Rastlantı blokları deneme deseninde deneme alanındaki çevresel varyasyon 
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daha homojen blok alanında kontrol edilmeye çalışılmaktadır. Orman 

ağaçlarının büyük hacimli olması nedeniyle denemede yer alan genetik 

materyalin sayısı, dikim aralığı ve her bir parseldeki ağaç sayısına bağlı 

olarak bir blok için gerekli minimum alan oldukça büyük bir değere 

ulaşabilmektedir. Bu durumda homojen olduğu kabul edilen her bir blokta 

oldukça heterojen koşullar çevresel varyansın artmasına neden olmaktadır. 

Bunu azaltmanın yollarından biri alt bloklama yapılmasıdır. Bu nedenle her 

iki seri denemede de aile sayısının fazla olmasından dolayı SCHUTZ ve 

COCKHERHAM (1966) tarafından önerilen B tipi (sets in rep) alt bloklama 

yapılmıştır. Deneme desenine ilişkin bilgiler Çizelge 2.5 ve 2.6’da 

verilmiştir. 

Çizelge 2.5. Birinci seri denemelerde deneme desenine ilişkin bilgiler  

Table 2.5. Information about experimental design used in the first series of 

progeny tests 
 

Özellikler 

Properties 
Denemeler 

Trials 

 Balıkesir  

(9A) 

Bayramiç  

(9B) 

Çınarlıdere 

(9C) 

Blok sayısı 

Block number 
8 7 7 

Alt bloklama 

Subblock type 

B  

(set in rep) 

B  

(set in rep) 

B 

 (set in rep) 

Set sayısı 

Set number 
24 21 21 

Populasyon sayısı 

Population number 
8 8 8 

Aile sayısı 

Family number 
152 158 158 

Parsel düzenlemesi 

Plot design 
4 ağaçlı sıra 4 ağaçlı sıra 4 ağaçlı sıra 

Dikim aralığı (m) 

Spacing 
3X2 3X2 3X2 

Fidan sayısı 

Seedling number 
5760 5040 5040 
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Çizelge 2.6. İkinci seri denemelerde deneme desenine ilişkin bilgiler 

Table 2.6. Information about experimental design used in the second series 

of progeny tests 

 

Özellikler 

Properties 

Denemeler 

Trials 

Kalkım 

Akçakoyun   

Fid. (10A) 

Bayramiç 

Bayramiç  

(10B) 

Keşan  

Çınarlıdere 

(10C) 

Blok sayısı 

Block number 
7 7 7 

Alt bloklama 

Subblock type 
B (set in rep) B (set in rep) B (set in rep) 

Set sayısı 

Set number 
21 21 21 

Populasyon sayısı 

Population 

number 

6 6 6 

Aile sayısı 

Family number 
154 160 160 

Parsel 

düzenlemesi 

Plot design 

4 ağaçlı sıra 4 ağaçlı sıra 4 ağaçlı sıra 

Dikim aralığı (m) 

Spacing 
3X2 3X2 3X2 

Fidan sayısı 

Seedling number 
5040 5040 5040 

 

2.5. Deneme Alanlarında Bakım ve Koruma  

 Deneme alanları dikimden sonra dikenli tel ile çevrilmiştir. İlk  yıllar 

fidan etraflarında çapalama yapılmış, daha sonra sürgün kontrolü çalışmaları 

yapılmıştır. Birinci vejetasyon dönemi sonunda deneme alanlarında sayımlar 

yapılarak, kuruyan fidanlar saptanmıştır. Deneme alanlarında Balıkesir (9A) 

%17, Bayramiç (9B) %0.4, Çınarlıdere (9C) %4.3, Akçakoyun Fidanlığı 

(10A) %2.3, Bayramiç (10B) %2.5 ve Çınarlıdere (10C) %3.6 olarak 

saptanan kuru fidanların yerine aynı ailenin yedek fidanları kullanılarak 

tamamlama yapılmıştır. Ancak tamamlama yapılan bu fidanlar analizlere 

dahil edilmemiştir. 
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2.6. İstatistik Analizler 

  İstatistik analizlere başlamadan önce verilerden sıra dışı olanlar 

(outliner) çıkarılmıştır. Sıra dışı veriler ya bireylerin biyotik ve abiyotik 

etkilerden zarar görmesinden, ya da ölçme ve kayıt sırasında yapılan 

yanlışlardan kaynaklanabilmektedir. Sıra dışı verilerin ayıklanmasında %99 

güven aralığı kullanılmıştır (SOKAL ve ROHLF 1995). 

 Göğüs çapı karakterinde dağılımın normal olması için karekök 

dönüşümü uygulanmıştır. Boy ve göğüs çapı kullanılarak gövde hacmine 

ilişkin genetik parametreler ve genetik kazanç tahminleri yapılması da 

öngörülmüştür. Ancak bu dönemde (8. yaş) hacim için genetik kazançlar 

olduğundan daha yüksek tahmin edilmektedir (ALAN ve ark. 2009, 

ÖZTÜRK ve ark. 2010). Özellikle genetik kazanç tahminlerinde 

uygulayıcıları yanıltmamak için gövde hacmi için genetik parametre ve 

genetik kazançlar tahmin edilmemiştir. 

 Varyans analizleri SAS Proc Mixed prosedürü ve Type3 seçeneği 

kullanılarak yapılmıştır (LITTELL ve ark. 2000). Yapılan ön analizlerde 

setler arasındaki farklılıklar istatistik olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu 

nedenle analizlerde kullanılan doğrusal modele dahil edilmemiştir.  

Deneme alanlarının tek tek analizlerinde aşağıdaki doğrusal  model 

kullanılmıştır. 

 

 

Eşitlikte; 

yijk : i. blokta,  j. ailenin, k. bireyinin gözlem değerini, 

 : genel ortalamayı, 

Bi : (i) bloğun etkisini, 

Fj :  j. ailenin etkisini,  

BFij : blok aile etkileşimini, 

eijk : deneysel hatayı göstermektedir. 

 

Bir serideki tüm deneme alanlarının ortak analizlerinde ise aşağıdaki  

doğrusal model kullanılmıştır. 

 

Eşitlikte, 

ijkijjiijk e   BF  FB     y  

 e BF  FSFB   S     y ijkljk(i)ikk)i(jiijkl  
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yijkl : i. deneme alanında,  j. blokta,  k. ailenin, l. bireyinin  gözlem 

değerini, 

 : genel ortalamayı, 

Si :  i. deneme alanının etkisini,  

Bj(i) : (i) deneme alanındaki j. bloğun etkisini,  

Fk : k. ailenin etkisini,  

FSik : deneme alanı aile etkileşimini, 

BFjk(i) : (i) deneme blok aile etkileşimini, 

eijkl : deneysel hatayı göstermektedir. 

 

Varyans bileşenlerinin tahmininde yukarıda verilen modellerdeki 

tüm etkiler rastlantısal etki, varyans analizlerinde, F istatistiklerinde ve ıslah 

değerlerinin tahmininde ise deneme alanı ile blok etkileri sabit (fiks) etki 

olarak kabul edilmiştir. Denemelerin ortak analizlerinde ıslah değerlerinin 

bulunmasında parsel ortalamaları kullanılmıştır. Tüm modellerde faktörler 

arasındaki kovaryansların sıfır olduğu kabul edilmiştir. 

Varyans  bileşenlerinin tahmininde verilerin dengesiz olması halinde 

en sağlıklı tahmini verdiği için REML (Restricted Maximum Likelihood) 

yöntemi kullanılarak hesaplanması tercih edilmiştir (SWALLOW ve 

MONAHAN 1984; SEARLE ve ark. 1992). Varyans bileşenleri SAS Proc 

Varcomp prosedürü REML seçeneği kullanılmıştır. Kovaryans bileşenlerinin 

tahmininde ise, kovaryans ortalaması beklenen kovaryans ortalamalarına 

eşitlenmiştir (BECKER 1986).  

2.6.1. Temel genetik parametreler 

Bireysel kalıtım derecesi (individual heritability) hi
2 , aşağıdaki 

formül kullanılarak hesaplanmıştır. 

)(
2

2

2





k
h

pi

f

i   

Formülde; 

)
22222

(  efbfsfpi
  : fenotipik varyansı (tek bir deneme 

alanında  
2

fe

  terimi bulunmamaktadır), 


2
f : aile varyansını, 


2
fs : deneme alanı aile etkileşimi varyansını, 
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2
fb : blok aile etkileşimi varyansını,  

k : döl ile ebeveyni arasındaki genetik kovaryansı göstermektedir. 

Üvey kardeşler (yarım kardeş ailelerde) arasında bu değer 

ailelerde ¼ değerine eşittir (BECKER 1992).  

e
2
 : hataya ait varyansı göstermektedir. 

 

 Bireysel kalıtım derecesinin standart hatasının hesaplanmasında 

kalıtım derecesinde yer alan tüm bileşenlerin dikkate alındığı Delta Yöntemi 

kullanılmıştır (LYNCH ve WALSH 1997). Kullanılan formül aşağıda 

gösterilmiştir. 
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pa

pa

p

a

f

a
i

ESES

ESESCov

ES

ES

ES

ES

ES

ES
hES

p

a  

Formülde; 

)(. 2
hES i : bireysel kalıtım derecesinin standart hatasını, 

)(. 2
 aES : eklemeli genetik varyansın standart hatasını, 

)(. 2
 pES : fenotipik varyansın standart hatasını göstermektedir. 

)(. 2
 aES  değeri k=1/4 alındığından, )(. 2

 fES , 4 ile çarpılarak 

hesaplanmıştır. 

 

Aile ortalamaları kalıtım derecesi (family heritability) h f
2 , ise 

aşağıdaki formülle hesaplanmıştır. 




2

2

2

famp

f

fh   

 ceccfbfpfam 121
2 /2)//(22     olup, aile ortalamaları 

fenotipik varyansıdır.  

 

Burada c1 ve c2 katsayıları sırasıyla SAS Proc GLM ile yapılan analizde 

Type 3 beklenen kareler ortalamasında aile varyansı ve blok aile etkileşimi 

varyansının katsayılarıdır. Bu değerler 9A, 9B ve 9C deneme alanlarında 

boy için sırasıyla EK-1, EK-2 ve EK-3; çap için EK-5, EK-6 ve EK-7’de, 

10A, 10B ve 10C deneme alanlarında  boy için EK-9, EK-10 ve EK-11, çap 

için EK-13, EK-14 ve EK-15’te verilmiştir.  
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 Denemelerin ortak analizinde ise 
2
pfam aşağıdaki formülle 

hesaplanmıştır.  

ceccfb
cc

ftf 1pfam 122
2 /2)//(2)//(22

3  
 

 

 Burada c1 SAS Proc GLM ile yapılan analizde Type 3 beklenen 

kareler ortalamasında aile varyansının, c2 deneme alanı aile etkileşimi 

varyansının, c3 ise blok aile etkileşimi varyansının katsayısıdır. Bu değerler 

birinci seri deneme alanları için EK-4 ve EK-8, ikinci seri deneme alanları 

için ise EK-12 ve EK-16’da verilmiştir. Aile ortalamaları kalıtım derecesinin 

standart hatasının hesaplanmasında bireysel kalıtım derecesinin 

hesaplanmasında da kullanılan Delta Yöntemi kullanılmıştır. Ancak 

yukarıda verilen formülde )(. 2
 aES  yerine aile varyansının standart hatası (

)(. 2
 fES ), yerine aile ortalamaları fenotipik varyansının standart hatası (

)(. 2
 pES ) konulmuştur.  

B tipi genetik korelasyonlar (ailelerin farklı deneme alanlarında 

gösterdikleri performansları arasındaki genetik korelasyon) gBr ve standart 

hataları ( r gB

), aşağıdaki eşitliklerle bulunmuştur (BURDON 1977). 

hh

r
r

famfam

Bp

gB
2
2

2
1

 ,
 

hh

r

famfam

B hh

r
famfamg

Bg
2

2

2

1

2
2

2

2

1

2

1 



  

 

Formülde, 

pBr : İki deneme alanı arasında aynı karakterler için aile ortalamaları 

arasındaki fenotipik korelasyonu, 

h fam
2

1
 : Birinci deneme alanındaki aile ortalamaları kalıtım 

derecesini, 

h fam
2

2
 : İkinci deneme alanındaki aile ortalamaları kalıtım derecesini, 

  h
2

1

 ve  h
2

2

 : Sırasıyla 1. ve 2. deneme alanlarında boy karakteri 

için bulunan aile ortalamaları kalıtım derecelerinin standart hatalarını ifade 

etmektedir. 

 Karakterler arasındaki genetik korelasyonlar ( r g ) aşağıdaki 

eşitliklerle bulunmuştur (BURDON 1977). 
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xy

 : x ve y karakterleri arasındaki genetik kovaryans, 

 
2

xf  ve 
2

yf  : sırasıyla x ve y karakterlerine ait genetik varyanslardır. 

 Genetik korelasyonların standart hataları ise DELTA yöntemine  

göre  aşağıdaki formül kullanılarak bulunmuştur. 

 

 
 

)(Var
x


2

 ve 
)(Var

y


2

: x ve y karakterlerinin genetik varyansın 

varyansını  

)(Var
xy


: x ve y karakterleri arasındaki genetik kovaryansın 

varyansını,  

),(Cov yx  22

: x ve y karakterlerine ait genetik varyanslar arasındaki 

kovaryansın varyansını, 

),(Cov xyx 
2

: x  karakterine ait genetik varyans ile x ve y 

karakterleri arasındaki genetik kovaryansın varyansını,  

),(Cov xyy 
2

: y  karakterine ait genetik varyans ile x ve y 

karakterleri arasındaki genetik kovaryansın varyansını,  

      
2

x  ve 
2

y : x ve y karakterlerinin genetik varyansıdır. 

2.6.2. Islah değeri tahmini 

 Islah değerlerinin tahmininde BLUP (Best Linear Unbiases 

Prediction) yöntemi kullanılmıştır. Yönteme ilişkin ayrıntılı bilgi ve SAS 

kodları ÖZTÜRK ve ark. (2004) tarafından verilmiştir. 
  

2.6.3. Genetik kazancın hesaplanması 

 BLUP yöntemi ile tahmin edilen ıslah değeri, ölçülen karakter 

cinsinden genetik kazanç demektir (WHITE ve HODGE 1989). Ancak bu 

kazanç gerçekleşen kazanç değildir. Islah programlarında gerçekleşen 
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genetik kazanç (bundan sonra genetik kazanç olarak adlandırılacaktır) ıslah 

edilmiş materyalin ıslah edilmemiş materyalden farkı olarak verilmektedir 

(ZOBEL ve TALBERT 1984; DHAKAL ve ark. 1996; MATZIRIS 2000). 

Bu çalışmada 10 adet kontrol materyali standart materyal olarak denemelere 

konulmuştur. Ancak kontrol materyallerinden altı adeti Marmara Bölgesi 

Kızılçam Islah Zonu dışında kalan ve bu bölge ağaçlandırmalarında 

kullanılmayan materyallerdir. Bu durumda, kontrol materyallerinin 

tamamının ıslah edilmemiş materyal olarak ele alınması yanıltıcı olabilir. Bu 

nedenle kontrol materyali olarak yalnızca Marmara Bölgesi Kızılçam Islah 

Zonu’nda yer alan 11, 12, 13 ve 14 nolu kontrol materyalleri standart bir 

materyal olarak kabul edilmiş ve hesaplamalarında standart materyal olarak 

kullanılmıştır. Genetik kazançlar aşağıda açıklandığı şekilde hesaplanmıştır.  

A. Fenotipik seleksiyonla elde edilen genetik kazanç  

 

k

Kf

P
MBV

BVMBV
G

100).( 
   

 

Eşitlikte ; 

PG : Fenotipik seleksiyonla elde edilen genetik kazancı, 

fMBV : Denemede yer alan ailelerin mutlak ıslah değeri, 

KBV : Standart materyalin ıslah değeri, 

kMBV : Standart materyalin mutlak ıslah değeridir. 

 

B. Ayıklanmış tohum bahçelerinden elde edilen genetik kazanç  

Fenotipik tohum bahçelerinde ıslah değerleri en yüksek belli sayıda 

klon bırakılıp, diğer klonlar bahçeden uzaklaştırılırsa yapılan bu işleme 

genetik ayıklama denilmektedir. Bir fenotipik tohum bahçesi genetik 

ayıklama sonrasında “ayıklanmış tohum bahçesi (rogued seed orchard)” 

olarak isimlendirilmektedir. 

Genetik ayıklama sonunda bir tohum bahçesinde kalan klonların 

ıslah değerlerinin ortalamasının kontrol materyalinden olan farkı, genetik 

ayıklama sonunda tohum bahçelerinden elde edilecek genetik kazancı 

gösterir. Genetik ayıklama sonunda elde edilen genetik kazanç ile fenotipik 

tohum bahçelerinden elde edilen genetik kazanç arasındaki fark, genetik 

ayıklama işlemi ile elde edilen ilave kazançtır. Bu doğrultuda, bir tohum 

bahçesinde genetik ayıklama sonunda elde edilecek genetik kazanç (
TBAG ) 

aşağıdaki formül kullanılarak bulunmuştur.   
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100.
)(

k

KfA

iTB
MBV

BVBV
G


  

 

Formülde; 

iTBG : i. tohum bahçesinde genetik ayıklama sonucu ulaşılan 

genetik kazançtır. 

fABV : Genetik ayıklama sonunda bir tohum bahçesinde kalan 

klonların ıslah değeri ortalamasıdır. Diğer terimler yukarıda 

açıklandığı gibidir. 

 fABV ’nin bulunması için her bir tohum bahçesinde kaç klon 

kalacağının bilinmesi gerekir. Bu çalışmada her tohum bahçesinde 20 klon 

kalması öngörülmüştür. Ayvacık-Ezine orijinli 24 nolu tohum bahçesinde 

yer alan klon sayısı 20 olduğundan bu bahçede genetik ayıklama ile elde 

edilecek genetik kazanç hesaplanmamıştır. 

 Islah zonu için ayıklanmış tohum bahçelerinden genetik ayıklama 

sonunda elde edilecek genetik kazanç ise 24 nolu tohum bahçesi hariç, diğer 

tohum bahçelerinde genetik ayıklama sonunda elde edilen genetik kazancın 

ortalaması alınarak hesaplanmıştır. 

C.  Genotipik tohum bahçelerinden elde edilen genetik kazanç  

Genotipik tohum bahçesi, bir ıslah zonunda çalışılan tüm klonlar 

arasından, en iyi ıslah değerine sahip sınırlı sayıda (örneğin 30) klonun 

seçilmesi ve bunlardan üretilen aşılı fidanlarla yeniden tesis edilen tohum 

bahçeleridir. Birinci generasyonda kurulan genotipik tohum bahçeleri 1.5 

generasyon tohum bahçesi olarak da bilinmektedir (WRIGHT 1976; ZOBEL 

ve TALBERT 1984). Genotipik tohum bahçesinden elde edilecek genetik 

kazanç (
TB

G 5.1 ) aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.  

100*
)(

5.1

k

KS

TB
MBV

BVBV
G


   

Formülde; 

G1.5TB : Genotipik tohum bahçelerinden elde edilen genetik kazanç, 

SBV : Islah değeri en yüksek ilk 30 ailenin ıslah değerleri 

ortalamasıdır. Diğer terimler yukarıda açıklandığı gibidir. 
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3. BULGULAR ve TARTIŞMA 

3.1. Birinci Seri Denemeler 

3.1.1. Genetik parametreler 

3.1.1.1. Boy 

Deneme alanlarında ortalama boy en yüksek Bayramiç (9B), en 

düşük Balıkesir (9A) deneme alanında olmuştur (Çizelge 3.1). Tüm deneme 

alanlarında 8. yaşta ağaç boyu gelişimi bakımından en yüksek ortalamaya 

sahip aileler ile en düşük ortalamaya sahip aileler arasında 100 cm’nin 

üzerinde fark oluşmuştur. Fenotipik varyasyon katsayısının (CVf) en yüksek 

değeri %25.73 ile Çınarlıdere (9C) deneme alanındadır. Bunu %24.58 ile 

Balıkesir (9A), %15.82 değeri ile Bayramiç (9B) deneme alanları takip 

etmektedir.  

Çizelge 3.1. Birinci seri deneme alanlarında boya ait bazı parametreler 

Table 3.1. Some of  height parameters in first series trials 

Parametre 

Parameter 
Balıkesir 

(9A) 

Bayramiç 

(9B) 

Çınarlıdere 

(9C) 

Fidan sayısı (N) 

Number of seedlings 
3805 4217 3998 

Genel ortalama ( X ) (cm) 

General mean 
229.25 412.18 307.56 

Standart sapma 

Standard deviation 
65.21 69.03 79.13 

Varyasyon katsayısı (CVf) (%) 

Coefficient of variation 
24.58 15.82 25.73 

En yüksek aile  ort. ( X )(cm) 

Maximum family mean 
269.97 474.19 371.64 

En düşük aile ort. X  (cm) 

Minimum family mean 
183.59 350.08 255.67 

  

Varyans analizinde, Balıkesir (9A), Bayramiç (9B) ve Çınarlıdere 

(9C) deneme alanlarının tamamında boy açısından aileler, bloklar ve 

parseller arasındaki farklılıklar istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur (EK-1, 

EK-2, EK-3). 

Fenotipik varyasyon katsayısının en düşük olduğu Bayramiç (9B) 

deneme alanında aile varyansı oranının yüksek olması dikkat çekici 

bulunmuştur (Çizelge 3.2). Diğer bir ifade ile aile varyansı oranının en 

yüksek olduğu deneme alanı, fenotipik varyasyon katsayısının en düşük 

olduğu Bayramiç (9B) deneme alanıdır. Benzer şekilde aile varyansının en 
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düşük olduğu deneme alanı, fenotipik varyasyon katsayısının en yüksek 

olduğu Çınarlıdere (9C) deneme alanı olmuştur. Çınarlıdere (9C) deneme 

alanı ve Balıkesir (9A) deneme alanında varyasyon katsayıları birbirine çok 

yakın, buna karşın Çınarlıdere (9C) deneme alanında aile varyans oranı 

düşük bulunmuştur. Bu durum Çınarlıdere (9C) deneme alanında parsel 

varyansının, Balıkesir (9A) deneme alanında bulunanın  yaklaşık 2.5 katı 

olmasından kaynaklanmış, parselde oluşan mikro çevre koşulları genetik 

varyansın olduğundan daha düşük bulunmuştur. 

Birinci seri denemelerin ayrı ayrı analiz edilmesi ile bulunan varyans 

bileşenlerinin bulunduğu Çizelge 3.2’den anlaşılacağı üzere aile 

varyanslarının toplam varyansa oranı Balıkesir (9A) deneme alanında 

%4.61, Bayramiç (9B) deneme alanında %7.83 iken Çınarlıdere (9C) 

deneme alanında oldukça düşüktür (%1.52). Ayrıca Çınarlıdere (9C) deneme 

alanında parsel varyansının (2
fb), toplam varyansa oranı, Balıkesir (9A) ve 

Bayramiç (9C) deneme alanındakinin yaklaşık iki katı büyüklüğünde 

olmuştur.  

Çizelge 3.2. Birinci seri denemelerde boya ait varyans bileşenleri ve bazı 

genetik parametreler  

Table 3.2. Some genetic parameters and variance components in first series 

trials for height 

Parametreler* 

Parameters  

Balıkesir (9A) Bayramiç (9B) Çınarlıdere (9C) 

Değer 

Value 
% 

Değer 

Value 
% 

Değer 

Value  
% 

2
b 415.20 13.04 1012.40 23.11 1336.60 26.29 

2
f 146.84 4.61 342.80 7.83 77.04 1.52 

2
fb 435.13 13.66 680.95 15.55 1673.60 32.92 

2
e 2187.40 68.69 2343.80 53.51 3333.20 65.56 

2
T 3184.56 100.00 3367.55 100.00 5083.84 100.00 

2
a 587.34 18.44 1371.19 31.31 308.17 6.06 

CVg 10.57 8.98 5.70 

h
2

i 0.21±0.05 0.41±0.06 0.06±0.02 

h
2
f 0.45±0.11 0.65±0.12 0.17±0.14 

*2
b :blok varyansı, 2

f: aile varyansı, 2
fb: blok aile etkileşimi varyansı, 2

e :hata varyansı, 

2
T: toplam varyans, 2

a: eklemeli genetik varyans, CVg :genetik varyasyon katsayısı, h2
i : dar 

anlamlı bireysel kalıtım derecesi, h2
f :aile ortalamaları kalıtım derecesi 

 

Sekizinci yaş boy için eklemeli genetik varyansın (
2
a ) Balıkesir 

(9A) deneme alanında toplam varyansa oranı %18.44, Bayramiç (9B) 

deneme alanında %31.31 ve Çınarlıdere (9C) deneme alanında ise %6.06 
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olarak tahmin edilmiştir (Çizelge 3.2). Buna bağlı olarak bireysel kalıtım 

dereceleri Balıkesir (9A)’de 0.210.05, Bayramiç (9B)’de 0.410.06 ve 

Çınarlıdere (9C)’de ise 0.060.02 tahmin edilmiştir. Çınarlıdere (9C) 

deneme alanında bireysel kalıtım derecesinin diğer iki deneme alanından 

oldukça düşük olduğu görülmektedir. Bu durum ÖZTÜRK ve ark. (2007) 

tarafından belirtilen Çınarlıdere (9C) deneme alanında arazi hazırlıklarında 

yaşanan olumsuzlukarın etkisinin, sekizinci yaşta daha da arttığını 

göstermiştir. Nitekim McKEAND ve BRIDGWATER (1995) de parsel 

varyansı yüksekliği ile kalıtım derecesi arasında ters yönde bir ilişki 

olduğunu belirtmişlerdir.   

Aile ortalamaları kalıtım dereceleri en yüksek Bayramiç (9B)’te 

(0.650.12), en düşük Çınarlıdere (9C) (0.170.14 ) deneme alanındadır. 

Balıkesir (9A) deneme alanında ise bu değer 0.450.11’dir (Çizelge 3.2). 

Birinci seride yer alan üç deneme alanının ortak 

değerlendirilmesiyle yapılan varyans analizinde deneme alanları, bloklar, 

aileler arası farklılık istatistiki olarak  anlamlı bulunmuştur (EK-4). Döl 

denemelerinde çevresel varyans olarak değerlendirilen deneme alanlarından 

kaynaklanan varyans (2
s ), blok varyansı (2

b(s)), deneme alanı aile 

etkileşimi varyansı (2
fs ) ve parsel varyansları 2

fb(s) sırasıyla toplam 

varyansın %63.24, %7.07, %0.35 ve 7.37’ini teşkil etmektedir (Çizelge 3.3). 

Eklemeli genetik varyansın toplam varyansa oranı ise %4.75 olarak 

bulunmuştur. Buna bağlı olarak bireysel kalıtım derecesi 0.160.02, aile 

ortalamaları kalıtım derecesi ise 0.600.07 olarak hesaplanmıştır. Dördüncü 

yaş boy için hesaplanan bireysel kalıtım derecesine (0.18) göre bir miktar 

düşüş olmakla birlikte, stadart hatalar dikkate alındığında kalıtım 

derecelerinin aynı olduğu görülmüştür. Bu çalışmada 8. yaş boy için 

hesaplanan kalıtım derecesi Ege Bölgesi 8. yaş birinci seri kalıtım derecesi 

(0.270.03), Akdeniz Bölgesi Alt Yükselti Kuşağı Kızılçam döl 

denemelerinde 8. yaş boy için tahmin edilen birinci seri (0.240.04) ve 

ikinci seri (0.240.04) bireysel kalıtım derecesinden düşüktür (ÖZTÜRK ve 

ark 2008; ALAN ve ark. 2009).  Diğer yandan aile ortalamaları kalıtım 

derecesi, 4. yaşta olduğu gibi 8. yaşta da bireysel kalıtım derecesinin 

yaklaşık 3 katından daha fazla olmuştur (ÖZTÜRK ve ark. 2007). 

Dolayısyla KOSKI ve ANTOLA (1993) tarafından Milli Ağaç Islahı 

Programında kısa dönemde genetik kazancı artırmak için aile seleksiyonu 

yapılmasını öneren yaklaşımın isabetli olduğu teyit edilmiştir. 
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Çizelge 3.3. Birinci seri denemelerin boya ait ortak değerlendirilmesinde 

elde edilen varyans bileşenleri ve bazı genetik parametreler 

Table 3.3. Some genetic parameters and variance components through 

combined analyses of first series progeny trials for height 

Parametreler* 

Parameters 
Varyanslar 

Variances  
% 

2
s 7997.80 63.24 

2
b(s) 894.25 7.07 

2
f 150.16 1.19 

2
fs 43.93 0.35 

2
fb(s) 931.93 7.37 

2
e 2627.70 20.78 

2
T 7997.80 100.00 

2
a 600.63 4.75 

h
2

i  0.160.02 

h
2

f 0.600.07 

*2
s: deneme alanı varyansı, 2

b(s) :blok varyansı, 2
f: aile varyansı, 2

fs:deneme alanı aile 

etkileşimi varyansı,  
2
fb(s): blok aile etkileşimi varyansı, 2

e :hata varyansı, 2
a : eklemeli 

genetik varyans, 2
T : toplam varyans, h2

i : dar anlamlı bireysel kalıtım derecesi, h2
f :aile 

ortalamaları kalıtım derecesi 

 

Birinci seri denemelerde deneme alanları çiftleri arasında bulunan B 

tipi fenotipik ve genetik korelasyonlar (rBg) Çizelge 3.4’te verilmiştir. 

Çizelge 3.4’te görüleceği üzere Balıkesir (9A) deneme alanı ile Bayramiç 

(9B) deneme alanları ile arasındaki rBg kritik bir değere (0.69±0.04) 

ulaşmaktadır.  Balıkesir (9A) ve Çınarlıdere (9C) arasında rBg  orta, Bayramiç 

(9B) ile Çınarlıdere (9C) deneme alanları arasındaki oldukça kuvvetlidir 

(0.82±0.02). Deneme alanı aile etkileşimi varyansı istatistik olarak anlamlı 

bulunmasına rağmen, toplam varyansın yalnızca %0.35’ini teşkil etmektedir. 

Başka bir ifadeyle toplam varyans içindeki payı oldukça düşüktür. 

SHELBOURNE (1972), 2
fs / 

2
f oranının 2’den büyük olması halinde ıslah 

programlarında ayrı bir zonlama ihtiyacının bulunduğunu ifade etmektedir. 

Birinci seri denemelerde boy için bu oran 0.3’tür. JOHNSON (1997) B tipi 

genetik korelasyonların 0.70’in üzerinde olması durumunda genetik kazançta 

oluşacak kayıpların önemsiz düzeyde olacağını belirtmiştir. Bu bilgiler  

birinci seri deneme alanları arasında genotip çevre etkileşimi açısından 

genetik kazancı etkileyecek bir durum bulunmadığını göstermektedir.  
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Çizelge 3.4. Boy için B tipi genetik (alt diagonal) ve fenotipik (üst 

diagonal) korelasyonlar 

Table 3.4. Type B phenotypic correlations (upper diagonal) and genetic 

correlations (below diagonal) for height 

Denemeler 

Trials 
Balıkesir (9A) Bayramiç (9B) Çınarlıdere (9C) 

Balıkesir (9A) - 0.34 0.26 

Bayramiç (9B) 0.690.04 - 0.48 

Çınarlıdere (9C) 0.740.06 0.82 0.02 - 

 

 

3.1.1.2. Göğüs çapı 

Deneme alanlarında en yüksek ortalama göğüs çapı (5.48) Bayramiç 

(9B), en düşük ise Balıkesir (9A) deneme alanında olmuştur (Çizelge 3.5). 

Fenotipik varyasyon katsayısı (CVf), Balıkesir (9A) ile Çınarlıdere (9C) 

deneme alanında birbirine yakındır. Endüşük değer ise boyda olduğu gibi 

Bayramiç (9B) deneme alanındadır.  

Çizelge 3.5. Birinci seri deneme alanlarında göğüs çapına ait bazı 

parametreler 

Table 3.5. Some parameters of breast height in first series trials 

Parametre 

Parameter 
Balıkesir 

(9A) 

Bayramiç 

(9B) 

Çınarlıdere 

(9C) 

Fidan sayısı (N) 

Number of seedlings 
3805 4217 3998 

Genel ortalama ( X ) (cm) 

General mean 
2.31 5.48 4.16 

Standart sapma 

Standard deviation 
1.17 1.36 1.87 

Varyasyon katsayısı (CVf) (%) 

Coefficient of variation 
25.79 12.80 24.89 

En yüksek aile  ort. ( X )(cm) 

Maximum family mean 
3.29 6.77 5.93 

En düşük aile ort. X  (cm) 

Minimum family mean 
1.44 4.32 3.08 

  

Varyans analizinde, Balıkesir (9A), Bayramiç (9B) ve Çınarlıdere (9C) 

deneme alanlarının tamamında göğüs çapı açısından aileler, bloklar ve 
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parseller arasındaki farklılıklar istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur (EK-5, 

EK-6, EK-7). 

Birinci seri denemelerin ayrı ayrı analiz edilmeleri ile bulunan varyans 

bileşenleri ve oranları Çizelge 3.6’da verilmiştir. Aile varyanslarının toplam 

varyansa oranı Balıkesir (9A) deneme alanında %3.69, Bayramiç (9B) 

deneme alanında %5.62 iken Çınarlıdere (9C) deneme alanında en düşüktür 

(%2.62). Çınarlıdere (9C) deneme alanında parsel varyansının (2
fb), toplam 

varyansa oranı, boyda olduğu gibi Balıkesir (9A) ve Bayramiç (9C) deneme 

alanındakinin yaklaşık iki katı büyüklüğündedir. 

Çizelge 3.6. Birinci seri denemelerde göğüs çapına ait varyans 

bileşenleri ve bazı genetik parametreler  

Table 3.6. Some genetic parameters and variance components in first series 

trials for breast height diameter 

Parametreler* 

Parameters  

Balıkesir (9A) Bayramiç (9B) Çınarlıdere (9C) 

Değer 

Value 
% 

Değer 

Value 
% 

Değer 

Value  
% 

2
b 0.36 24.64 0.21 23.28 0.41 19.78 

2
f 0.05 3.69 0.05 5.62 0.05 2.62 

2
fb 0.16 11.18 0.12 13.74 0.53 25.66 

2
e 0.87 60.49 0.52 57.36 1.48 71.72 

2
T 1.44 100.00 0.90 100.00 2.06 100.00 

2
a 0.21 14.76 0.20 22.46 0.22 10.47 

CVg 9.89 6.16 6.36 

h
2

i 0.20±0.05 0.29±0.06 0.09±0.03 

h
2
f 0.43±0.11 0.58±0.12 0.28±0.12 

*2
b :blok varyansı, 2

f: aile varyansı, 2
fb: blok aile etkileşimi varyansı, 2

e :hata varyansı, 

2
T: toplam varyans, 2

a: eklemeli genetik varyans, CVg :genetik varyasyon katsayısı, h2
i : dar 

anlamlı bireysel kalıtım derecesi, h2
f :aile ortalamaları kalıtım derecesi 

 

Sekizinci yaş göğüs çapı için eklemeli genetik varyansın (
2
a ) 

Balıkesir (9A) deneme alanında toplam varyansa oranı %14.76, Bayramiç 

(9B) deneme alanında %22.46 ve Çınarlıdere (9C) deneme alanında ise 

%10.47 olarak tahmin edilmiştir (Çizelge 3.6). Buna bağlı olarak bireysel 

kalıtım dereceleri Balıkesir (9A)’de 0.200.05, Bayramiç (9B)’de 0.290.06 

ve Çınarlıdere (9C)’de ise 0.090.03 olarak tahmin edilmiştir. Kalıtım 

derecelerinin standart hataları dikkate alındığında, Çınarlıdere (9C) deneme 

alanında bireysel kalıtım derecesinin diğer iki deneme alanından oldukça 

düşük olduğu görülmektedir. Deneme alanında görülen arazi hazırlığındaki 

eksikliklerin etkisi göğüs çapında da kendini göstermektedir.   
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Aile ortalamaları kalıtım dereceleri en yüksek Bayramiç (9B)’te 

(0.580.12), en düşük Çınarlıdere (9C) (0.280.12) deneme alanında 

bulunmuştur. Balıkesir (9A) deneme alanında ise bu değer 0.430.11 

olmuştur. 

Birinci seride yer alan üç deneme alanının ortak 

değerlendirilmesiyle göğüs çapı için yapılan varyans analizinde deneme 

alanları, bloklar, aileler arası farklılık istatistiki olarak  anlamlı bulunmuştur 

(EK-8). Döl denemelerinde çevresel varyans olarak değerlendirilen deneme 

alanlarından kaynaklanan varyans (2
s), blok varyansı    (2

b(s)), deneme 

alanı aile etkileşimi varyansı (2
fs) ve parsel varyansları 2

fb(s) sırasıyla 

toplam varyansın %50.96, %10.00, %0.43 ve %8.45'ini teşkil etmektedir 

(Çizelge 3.7).  

 
Çizelge 3.7. Birinci seri denemelerinin ortak değerlendirilmesinde 

göüğüs çapına ait varyans bileşenleri ve bazı genetik parametreler 

Table 3.7. Some genetic parameters and variance components through 

combined analyses of first series progeny trials for breast height 

Parametreler* 

Parameters 
Varyanslar 

Variances 
% 

2
s 1.66 50.96 

2
b(s) 0.33 10.00 

2
f 0.04 1.20 

2
fs 0.01 0.43 

2
fb(s) 0.28 8.45 

2
e 0.94 28.97 

2
T 3.26 100.00 

2
a 0.16 4.78 

h
2

i  0.120.02 

h
2

f 0.540.07 

*2
s: deneme alanı varyansı, 2

b(s) :blok varyansı, 2
f: aile varyansı, 2

fs:deneme alanı aile 

etkileşimi varyansı,  
2
fb(s): blok aile etkileşimi varyansı, 2

e :hata varyansı, 2
a : eklemeli 

genetik varyans, 2
T : toplam varyans, h2

i : dar anlamlı bireysel kalıtım derecesi, h2
f :aile 

ortalamaları kalıtım derecesi 

 

Eklemeli genetik varyansın toplam varyansa oranı ise %4.78 olarak 

bulunmuştur. Buna bağlı olarak bireysel kalıtım derecesi 0.120.02, aile 

ortalamaları kalıtım derecesi ise 0.540.07 olarak hesaplanmıştır. Bu 
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çalışmada 8. yaş göğüs çapı için hesaplanan kalıtım derecesi, Ege Bölgesi 8. 

yaş birinci seri kalıtım derecesi (0.220.03), Akdeniz Bölgesi Alt Yükselti 

Kuşağı Kızılçam döl denemelerinde 8. yaş boy için tahmin edilen birinci seri 

(0.180.04) ve ikinci seri (0.160.04) bireysel kalıtım derecesinden düşüktür 
(ÖZTÜRK ve ark. 2008; ALAN ve ark. 2009).  Diğer yandan göğüs çapı 

için bulunan aile ortalamaları kalıtım derecesi, bireysel kalıtım derecesinin 

yaklaşık 3 katından daha fazla olmuştur. Dolayısyla KOSKI ve ANTOLA 

(1993) tarafından Milli Ağaç Islahı Programında kısa dönemde genetik 

kazancı artırmak için aile seleksiyonu yapılmasını öneren yaklaşımın çap 

için de isabetli olduğu teyit edilmiştir. 

Birinci seri denemelerde göğüs çapı için deneme alanları çiftleri 

arasında bulunan B tipi fenotipik ve genetik korelasyonlar (rBg) Çizelge 

3.8’de verilmiştir. Balıkesir (9A) deneme alanı ile Bayramiç (9B) ve 

Çınarlıdere (9C) deneme alanları arasındaki rBg kritik değerlerdedir (0.63 ve 

0.64). Bayramiç (9B) ve Çınarlıdere (9C) arasında ise oldukça yüksektir 

(0.91). JOHNSON (1997) B tipi genetik korelasyonların 0.70’in üzerinde 

olması durumunda genetik kazançta oluşacak kayıpların önemsiz düzeyde 

olacağını belirtmiştir. Bu durumda Balıkesir (9A) deneme alanı ile diğer 

deneme alanları arasında genotip çevre etkileşimi olduğu anlaşılmaktadır. 

Ancak 0.70 değerine yakın değerler de bulunmuştur. Bu bulgular birinci seri 

deneme alanları arasında göğüs çapı açısından Balıkesir (9A) deneme alanın 

genotip çevre etkileşimine yol açtığını göstermesine karşın, başka 

özelliklerde (hacim vb.) değerlendirmelere ve ek bulgulara gereksinim 

olduğu anlaşılmaktadır. 

Çizelge 3.8. Göğüs çapı için B tipi genetik (alt diagonal) ve fenotipik (üst 

diagonal) korelasyonlar 

Table 3.8. Type B phenotypic correlations (upper diagonal) and genetic 

correlations (below diagonal) for breast height diameter 

Denemeler 

Trials 
Balıkesir (9A) Bayramiç (9B) Çınarlıdere (9C) 

Balıkesir (9A) - 0.34 0.26 

Bayramiç (9B) 0.630.04 - 0.48 

Çınarlıdere (9C) 0.640.06 0.910.02 - 

3.1.2. Özellikler arasında tahmin edilen genetik korelasyonlar 

Boy ve göğüs çapı arasındaki genetik ve fenotipik korelasyonlar 

Çizelge 3.9’da verilmiştir. Deneme alanları tek tek ve birlikte 

değerlendirildiğinde, özellikler arasında genetik korelasyonlar 0.65-0.94 
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arasında değişmiştir. Ortak değerlendirmede ise 0.80-0.92 arasında 

değişmiştir. Kızılçamın sekizinci yaş döl denemesi değerlendirmelerinde de 

özellikler arasında benzer şekilde pozitif ve yüksek genetik korelasyonlar 

bulunmuştur (ÖZTÜRK ve ark. 2008; ALAN ve ark. 2009). IŞIK ve ark. 

(1999) ise, çap ve boy arasında kızılçamda 13. yaş için yüksek genetik 

korelasyon (0.89) bulmuşlardır.  

Çizelge 3.9. Özellikler arasında fenotipik (alt diagonal) ve genetik (üst 

diagonal) korelasyonlar 

Table 3.9. Phenotypical (bottom diagonal) and genetic (upper diagonal) 

correlations  

Denemeler  

Trials 
Özellikler 

Properties 
Göğüs çapı 

Diameter 
Boy 8 

Heigth 8 
Boy 4 

Height 4 

Balıkesir (9A) 

Göğüs çapı - 0.940.02 0.700.08 

Boy 8 0.89 - 0.750.06 

Boy 4 0.72 0.73 - 

Bayramiç (9B) 

Göğüs çapı - 0.810.04 0.890.03 

Boy 8 0.82 - 0.870.03 

Boy 4 0.70 0.67 - 

Çınarlıdere (9C) 

Göğüs çapı - 0.720.09 0.650.12 

Boy 8 0.69 - 0.770.07 

Boy 4 0.74 0.87 - 

Ortak 

Göğüs çapı 1 0.800.04 0.840.03 

Boy 8 0.85 1 0.920.02 

Boy 4 0.71 0.69 1 

 
 Özellikler arasında pozitif yüksek korelasyonlar bulunmasından, bu 

özelliklerden birine göre seçim yapıldığında, diğer özellikte de seçim 

yapılabileceği anlaşılmıştır. Diğer yandan LU ve CHARETTE (2008) 

özellikler arasında yüksek ve pozitif genetik korelasyon olması durumunda, 

ölçme yapmanın daha kolay ve ucuz olduğu özelliğin seçim için 

kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. Bu çalışmada ölçmenin daha kolay ve 

daha isabetli yapılabileceği göğüs çapı özelliği için yapılacak seçimle, boy 

için de yaklaşık aynı oranda genetik kazanç sağlanacağı anlaşılmıştır. Diğer 

bir anlatımla göğüs çapı için yapılan seçim %80 oranında boy için de geçerli 

olabilecektir. 

 Genetik korelasyon açısından incelenmesi gereken diğer bir nokta 

ise, ölçme yapılan yaşlar arasındaki genetik korelasyondur. 4. yaş boy ve 8. 
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yaş boy arasında 0.920.02 pozitif ve yüksek genetik korelasyon 

bulunmuştur. ÖZTÜRK ve ark. (2008) benzer şekilde boy için 4. yaş ve 8. 

yaş arasında 0.95, ALAN ve ark. (2009) ise 0.90 pozitif ve yüksek genetik 

korelasyon bulmuşlardır. Bu bulgular kızılçamda boy için 4. yaşta yapılan 

seçimlerin, 8. yaşta boy için yapılanlarla %90 oranında aynı olabileceğini 

göstermiştir. 

3.1.3. Tahmin edilen genetik kazançlar 

Marmara Bölgesi Islah Zonu’nda tesis edilen birinci seri Balıkesir 

(9A), Bayramiç (9B) ve Çınarlıdere (9C) deneme alanlarının toplu 

analizlerinden tahmin edilen boy ve göğüs çapı ıslah değerleri sırasıyla EK-

17 ve EK-18’de verilmiştir. Islah değerlerininden elde edilecek genetik 

kazançlar ise aynı ıslah zonunda yer alan 11, 12, 13 ve 14 nolu kontrol 

materyallerinin ortalaması ile karşılaştırma sonunda tahmin edilmiştir.  

Hem boy hem de çap için tek tek denemeler ve birlikte 

değerlendirmede plus ağaçların ortalaması ile kontrollerin ortalaması 

arasında önemli bir farklılık bulunmamıştır. Boy için plus ağaç ortalaması 

kontrollerden %2, çap için ise %1 daha fazla olmuştur. Islah değeri en iyi 30 

plus ağaç seçildiğinde ise bu oranlar boy için %10, çap için ise %12’ye 

ulaşmıştır. Sekizinci yaş boyda en iyi olan 30 ağaç için bulunan genetik 

kazanç oranı, 4. yaş boy için  bulunan genetik kazanç oranından %3 daha 

düşük değerde bulunmuştur. Bu azalmanın Çınarlıdere (9C) deneme alanının 

yapısından kaynaklandığı düşünülmektedir. Nitekim Çınarlıdere (9C) 

deneme alnında ilk 30 ağaç seçildiğinde elde edilen genetik kazanç %4 

olurken diğer denemelerde kazanç %12-16 olmuştur. Dolayısıyla Çınarlıdere 

(9C) deneme alnında mikro çevre etkisiyle, yani parsel varyasyonunun fazla 

olması nedeniyle genetik etki ortaya çıkmamış ve genetik kazanca yansıması 

da yeterince olmamıştır. 

Yukarıdaki açıklamalardan, fenotipik seleksiyonla birinci seri 

denemelerde 8. yaştaki ağaç boyu ve göğüs çapı bakımından bir kazanç elde 

edilemediği anlaşılmıştır. Buna karşılık, 158 aileden ıslah değeri en yüksek 

30 ailenin seçilmesi ve bunlarla genotipik tohum bahçesi kurulması halinde 

kontrol materyaline göre elde edilecek genetik kazanç boy için %10, çap için 

ise %12’ye ulaşmıştır (Şekil 3.1).  

Fenotipik bir seçim olan plus ağaç seçiminde isabet derecesi, ilgili 

özelliğin kalıtım derecesinin karekökü kadardır (DÜZGÜNEŞ  ve ark. 

1996). Bu durumda plus ağaç seçimlerinde boy için isabet derecesi %40, 

göğüs çapı için %35 olmaktadır. Kalıtım derecesinin düşük olduğu 

durumlarda ise döl denemelerine dayanan genetik seçimler daha etkin 

olabilmektedir. Nitekim bu çalışmada da fenotipik seçim olan plus ağaç 
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seçimleri ile kazanç sağlanamazken, döl denemeleri ile %10-12 genetik 

kazanç sağlanabilmiştir. 

 

 

 
Şekil 3.1. Birinci seri denemelerinde plus ağaçlar ve en iyi 30 plus ağaç 

seçildiğinde kontrole göre sağlanan genetik kazanç  

Figure 3.1. Genetic gain for all plus trees and the best 30 plus trees in first 

series progeny trials in comparison to controls  

3.2. İkinci Seri Denemeler 

3.2.1. Genetik parametreler 

3.2.1.1. Boy 

 Marmara Bölgesi Kızılçam Islah Zonu’nda, tohum bahçelerinde yer 

alan klonlardan toplanan açık tozlaşma ürünü tohumlardan üretilen fidanlarla 

tesis edilen ikinci seri denemelere ait 8. yaştaki ağaç boyu karakterine ilişkin 

bazı parametreler Çizelge 3.10’da verilmiştir. Her üç deneme alanında 

ortalama boy gelişimleri birbirine yakın olmasına rağmen, istatistik olarak 

anlamlı farklılık göstermiştir. Buna bağlı olarak, tüm deneme alanlarında 

aileler arasındaki farklılıklar istatistik olarak anlamlı bulunmuştur (EK-9, 

EK-10, EK-11, EK-12). Birinci seri denemelerde olduğu gibi Çınarlıdere 

(10C) deneme alanında varyasyon katsayısı, diğer deneme alanlarından daha 

yüksek olmuştur.   
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Çizelge 3.10. İkinci seri deneme alanlarında boya ait bazı parametreler 

Table 3.10. Some parameters for height in the second series progeny trials 

Parametre 

Parameters 
Akçakaoyun 

Fid. (10A) 

Bayramiç 

(10B) 

Çınarlıdere 

(10C) 

N (fidan sayısı) 

Number of seedlings 
4250 3964 4102 

Genel ortalama ( X ) (cm) 

General mean 
356.84 385.27 292.18 

Standart sapma 

Standard deviation 
66.65 67.85 76.52 

Varyasyon katsayısı 

Coefficient of variation 
18.68 17.61 26.18 

En yüksek aile ort. ( X )(cm) 

Maximum family mean 
432.64 448.54 370.38 

En düşük aile ort. X  (cm) 

Minimum family mean 
270.40 317.28 234.87 

 

 

İkinci seri deneme alanlarında tahmin edilen varyans bileşenleri ve 

toplam varyansa oranları Çizelge 3.11’de verilmiştir. Parsellere (2
fb) ait 

varyans bileşenlerinin oranı, Bayramiç (10B) deneme alanı hariç blok 

varyanslarından (2
b) daha yüksek bulunmuştur. Parsele ait varyans 

bileşeninin, blok varyans bileşenine oranı Akçakoyun (10A)'da 2, 

Çınarlıdere (10C)’de yaklaşık 5 katı olmaktadır. Aile varyanslarının toplam 

varyansa oranı deneme alanları arasında farklılık göstermiştir. Aile 

varyansının toplam varyansa oranı Akçakoyun (10A) deneme alanında 

%7.36, Bayramiç (10B) deneme alanında % 6.66 ve Çınarlıdere (10C) 

deneme alanında %5.52 bulunmuştur. Buna bağlı olarak bireysel kalıtım 

dereceleri de Akçakoyun Fidanlığı (10A) deneme alanı ile Bayramiç (10B) 

deneme alanlarında birbirine oldukça yakın değerlerde olmuştur. Buna 

karşılık, bireysel kalıtım derecesi Çınarlıdere (10C) deneme alanında parsel 

varyansının oldukça yüksek olmasının bir sonucu olarak, bireysel kalıtım 

dercesi daha düşük çıkmıştır. Aile ortalamaları kalıtım derecesi de benzer 

şekilde Akçakoyun Fidanlığı (10A) deneme alanında 0.570.10 ve Bayramiç 

(10B) deneme alanında 0.610.10 olup, birbirine oldukça yakın olmuştur. 

Buna karşılık Çınarlıdere (10C)’de aile ortalamaları kalıtım derecesi 

0.440.10 değeri ile diğer deneme alanlarından daha düşük hesaplanmıştır. 
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Çizelge 3.11. İkinci seri denemelerde boya ait varyans bileşenleri ve bazı 

genetik parametreler  

Table 3.11. Some genetic parameters and variance components in second 

series trials for height 

Parametreler* 

Parameters  

Akçakoyun Fid. 

(10A) 
Bayramiç (10B) Çınarlıdere (10C) 

Değer 

Value 
     % 

Değer 

Value 
       % 

Değer 

Value  
       % 

2
b 481.10 10.75 1227.60 25.52 363.65 6.22 

2
f 329.48 7.36 320.31 6.66 322.34 5.52 

2
fb 939.45 20.99 735.56 15.29 1922.70 32.91 

2
e 2726.00 60.90 2527.00 52.53 3234.00 55.35 

2
T 4476.02 100.00 4810.47 100.00 5842.69 100.00 

2
a 1317.91 29.44 1281.22 26.63 1289.36 22.07 

CVg 10.17 9.29 12.29 

h
2
i 0.33±0.05 0.36±0.05 0.23 ±0.04 

h
2

f 0.57±0.10 0.61±0.10 0.44 ±0.10 

*2
b :blok varyansı, 2

f: aile varyansı, 2
fb: blok aile etkileşimi varyansı, 2

e :hata varyansı, 

2
T: toplam varyans, 2

a: eklemeli genetik varyans, CVg :genetik varyasyon katsayısı, h2
i : 

bireysel kalıtım derecesi, h2
f :aile ortalamaları kalıtım derecesi 

 

İkinci serideki üç deneme alanının ortak analiziyle elde edilen 

varyans bileşenleri ve bunların toplam varyansa oranları Çizelge 3.12’de 

verilmiştir. Aile varyansının toplam varyans içindeki payı %4.03 olarak 

hesaplanmıştır. Parsel varyansları toplam varyansın %16.49’unu teşkil 

etmiştir ve blok varyansının yaklaşık iki katı olmuştur. 

İkinci seri deneme alanlarının ortak analizinde bireysel kalıtım 

derecesi 0.27±0.03, aile ortalamaları kalıtım derecesi ise 0.720.04 olarak 

bulunmuştur (Çizelge 3.12). Bu değerler birinci seri deneme alanlarından 

daha yüksek olmuştur. Ege Bölgesi Alt Yükselti Kuşağı 8. yaş birinci seri 

kalıtım derecesi (0.270.03), Akdeniz Bölgesi Alt Yükselti Kuşağı Kızılçam 

döl denemelerinde 8. yaş boy için tahmin edilen birinci seri (0.240.04) ve 

ikinci seri (0.240.04) bireysel kalıtım dereceleri ile birinci seri denemelere 

göre daha uyumlu bulunmuştur (ÖZTÜRK ve ark. 2008; ALAN ve ark. 

2009). 
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Çizelge 3.12. İkinci seri denemelerinin ortak değerlendirilmesinde boy 

için elde edilen varyans bileşenleri ve bazı genetik parametreler 

Table 3.12. Some genetic parameters and variance components through 

combined analyses of second series progeny trials for height 

 

Parametreler* 

Parameters 
Değer 

Value 
% 

2
s 2184.50 30.28 

2
b(s) 690.82 9.58 

2
f 291.02 4.03 

2
fs 34.98 0.48 

2
fb(s) 1189.30 16.49 

2
e 2822.70 39.13 

2
T 7213.32 100.00 

2
a 1164.07 16.14 

h
2

i  0.270.03 

h
2

f 0.720.04 

*2
s: deneme alanı varyansı, 2

b(s) :blok varyansı, 2
f : aile varyansı, 2

fs : deneme alanı aile 

etkileşimi varyansı, 
2
 fb(s) :blok aile etkileşimi varyansı, 2

e: hata varyansı, 2
T: toplam 

varyans, 2
a: eklemeli genetik varyans, h2

i : bireysel kalıtım derecesi, h2
f :aile ortalamaları 

kalıtım derecesi 

 

Deneme alanı aile etkileşimi (genotip çevre etkileşimi) varyansının 

oranı toplam varyansın % 0.48’ini teşkil etmiş ve aile varyansına oranı 0.12 

bulunmuştur. Bu değer SHELBOURNE (1972) tarafından önerilen eşik 

değer 2’den oldukça düşüktür. Bu durum genotip çevre etkileşiminin önemli 

olmadığını göstermektedir. İkinci serideki deneme alanı çiftleri arasındaki 

genetik korelasyonlar da bunu teyit etmektedir (Çizelge 3.13). B tipi genetik 

korelasyon en düşük 0.820.04 değeri ile Bayramiç (10B) ve Çınarlıdere 

(10C) deneme alanları arasındadır. Akçakoyun Fidanlığı (10A) deneme alanı 

ile Bayramiç (10B) ve Çınarlıdere (10C) deneme alanları arasındaki B tipi 

genetik korelasyonlar ise sırasıyla 0.860.03 ve 1.00 bulunmuştur. Bu 

değerler sekizinci yaş boy için ikinci seri deneme alanları arasında genotip 

çevre etkileşiminin uygulamaları etkileyecek düzeyde olmadığını 

göstermektedir. 
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Çizelge 3.13. B tipi genetik (alt diagonal) ve fenotipik (üst diagonal) 

korelasyonlar 

Table 3.13. Type B phenotypic correlations (upper diagonal) and genetic 

correlations (below diagonal) 

Denemeler 

Trials 
Akçakoyun 

Fid. (10A) 

Bayramiç 

(10B) 

Çınarlıdere 

(10C) 

Akçakoyun Fid. (10A) - 0.34 0.26 

Bayramiç (10B) 0.860.03 - 0.48 

Çınarlıdere (10C) 1.00 0.82 0.04 - 

  

3.2.1.2. Göğüs çapı 

 Marmara Bölgesi Kızılçam Islah Zonu’nda, tohum bahçelerinde yer 

alan klonlardan toplanan açık tozlaşma ürünü tohumlardan üretilen fidanlarla 

tesis edilen ikinci seri denemelere ait 8. yaştaki göğüs çapı karakterine 

ilişkin bazı parametreler Çizelge 3.14’te verilmiştir. Her üç deneme alanında 

ortalama göğüs çapı gelişimleri birbirine yakın olmasına rağmen, istatistik 

olarak anlamlı farklılık göstermiştir. Buna bağlı olarak, tüm deneme 

alanlarında aileler arasındaki farklılıklar istatistik olarak anlamlıdır (EK-13, 

EK-14, EK-15, EK-16). Birinci seri denemelerde olduğu gibi Çınarlıdere 

(10C) deneme alanında varyasyon katsayısı, diğer deneme alanlarının 

yaklaşık iki katına ulaşmıştır.   

Çizelge 3.14. İkinci seri deneme alanında göğüs çapına ait bazı 

parametreler 

Table 3.14. Some parameters for breast height of the second series progeny 

trials 

Parametre 

Parameters 
Akçakaoyun 

Fid. (10A) 

Bayramiç 

(10B) 

Çınarlıdere 

(10C) 

N (fidan sayısı) 

Number of seedlings 
4250 3964 4102 

Genel ortalama ( X ) (mm) 

General mean 
48.41 47.20 36.21 

Standart sapma 

Standard deviation 
13.58 13.20 18.31 

Varyasyon katsayısı 

Coefficient of variation 
14.91 14.39 27.69 

En yüksek aile ort. ( X )(mm) 

Maximum family mean 
61.77 56.66 57.21 

En düşük aile ort. X  (mm) 

Minimum family mean 
36.37 37.75 23.157 
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İkinci seri deneme alanlarında tahmin edilen varyans bileşenleri ve 

toplam varyansa oranları Çizelge 3.15’te verilmiştir. Parsellere (2
fb) ait 

varyans bileşenlerinin oranı, Bayramiç (9B) deneme alanı hariç blok 

varyanslarından (2
b) daha yüksek olmuştur. Parsele ait varyans bileşeninin, 

blok varyans bileşenine oranı Akçakoyun (10A)'da yaklaşık 2, Çınarlıdere 

(9C)’de ise 9 katı olmuştur.  Aile varyanslarının toplam varyansa oranı 

deneme alanları arasında farklılık göstermiştir. Aile varyansının toplam 

varyansa oranı Akçakoyun Fidanlığı (10A) deneme alanında %5.80, 

Bayramiç (10B) deneme alanında %4.65 ve Çınarlıdere (10C) deneme 

alanında %3.62 olmuştur. Buna bağlı olarak bireysel kalıtım dereceleri de 

Akçakoyun Fidanlığı (10A) deneme alanı ile Bayramiç (10B) deneme 

alanlarında birbirine oldukça yakın değerlerde bulunmuştur. Buna karşılık 

Çınarlıdere (10C) deneme alanında parsel varyansının oldukça yüksek 

olmasının bir sonucu olarak bireysel kalıtım derecesi daha düşük olmuştur.  

Çizelge 3.15. İkinci seri denemelerde göğüs çapına ait varyans 

bileşenleri ve bazı genetik parametreler  

Table 3.15. Some genetic parameters and variance components in second 

series trials for breast height 

Parametreler* 

Parameters  

Akçakoyun Fid. 

(10A) 

Bayramiç          

(10B) 

Çınarlıdere  

(10C) 

Değer 

Value 
     % 

Değer 

Value 
       % 

Değer 

Value  
       % 

2
b 0.08 7.98 0.23 23.53 0.09 3.44 

2
f 0.06 5.80 0.05 4.65 0.09 3.62 

2
fb 0.18 17.61 0.13 13.16 0.83 32.36 

2
e 0.71 68.61 0.58 58.66 1.56 60.58 

2
T 1.04 100.00 0.99 100.00 2.57 100.00 

2
a 0.24 23.21 0.18 18.60 0.37 14.48 

CVg 7.15 6.31 10.53 

h
2
i 0.25±0.05 0.24±0.05 0.15 ±0.04 

h
2

f 0.53±0.10 0.53±0.10 0.32 ±0.10 

*2
b :blok varyansı, 2

f: aile varyansı, 2
fb: blok aile etkileşimi varyansı, 2

e :hata varyansı, 

2
T: toplam varyans, 2

a: eklemeli genetik varyans, CVg :genetik varyasyon katsayısı, h2
i : 

bireysel kalıtım derecesi, h2
f :aile ortalamaları kalıtım derecesi 
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Aile ortalamaları kalıtım derecesi de benzer şekilde Akçakoyun 

Fidanlığı (10A) ve Bayramiç (10B) deneme alanında 0.530.10,  Buna 

karşılık Çınarlıdere (10C)’de 0.320.10 değeri ile diğer deneme alanlarından 

daha düşük hesaplanmıştır. 

İkinci serideki üç deneme alanının ortak analiziyle elde edilen 

varyans bileşenleri ve bunların toplam varyansa oranları Çizelge 3.16’da 

verilmiştir. Aile varyansının toplam varyans içindeki payı %3.08 olarak 

hesaplanmıştır. Parsel varyansları toplam varyansın %20.21’ini teşkil 

etmiştir ve blok varyansının yaklaşık üç katı olmuştur. Parsel varyansı 

deneme alanı varyansının da biraz üzerinde çıkmıştır. Bu durum orman 

ağaçları ile kurulan denemelerde mikro çevrenin önemini göstermek 

açısından üzerinde durulması gereken bir örnek olmuştur. 
  

Çizelge 3.16. İkinci seri denemelerinin ortak değerlendirilmesinde göğüs 

çapı için elde edilen varyans bileşenleri ve bazı genetik parametreler 

Table 3.16. Some genetic parameters and variance components through 

combined analyses of second series progeny trials for breast height 

 

Parametreler* 

Parameters 
Değer 

Value 
% 

2
s 0.35 18.80 

2
b(s) 0.14 7.21 

2
f 0.06 3.08 

2
fs 0.01 0.50 

2
fb(s) 0.38 20.21 

2
e 0.94 50.20 

2
T 1.87 100.00 

2
a 0.23 12.33 

h
2
i  0.170.03 

h
2
f 0.610.04 

*2
s: deneme alanı varyansı, 2

b(s) :blok varyansı, 2
f : aile varyansı, 2

fs : deneme alanı aile 

etkileşimi varyansı, 
2
 fb(s) :blok aile etkileşimi varyansı, 2

e: hata varyansı, 2
T: toplam 

varyans, 2
a: eklemeli genetik varyans, h2

i : bireysel kalıtım derecesi, h2
f :aile ortalamaları 

kalıtım derecesi 

  

İkinci seri deneme alanlarının ortak analizinde göğüs çapında 

bireysel kalıtım derecesi 0.17±0.03, aile ortalamaları kalıtım derecesi ise 

0.610.04 olarak bulunmuştur. Bu değerler birinci seri deneme alanlarında 
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bulunan göğüs çapı değerlerinden daha yüksek olmuştur. Ege Bölgesi 8. yaş 

birinci seri kalıtım derecesi (0.220.03), Akdeniz Bölgesi Alt Yükselti 

Kuşağı Kızılçam döl denemelerinde 8. yaş göğüs çapı için tahmin edilen 

birinci seri (0.180.04) ve ikinci seri (0.160.03) bireysel kalıtım dereceleri 

birinci seri denemelerde bulunmuş olan göğüs çapı değerlerine göre daha 

uyumlu olduğu görülmüştür (ÖZTÜRK ve ark. 2008; ALAN ve ark. 2009). 

Deneme alanı aile etkileşimi (genotip çevre etkileşimi) varyansının 

oranı ise toplam varyansın % 0.50’ini teşkil etmiş ve aile varyansına oranı 6 

bulunmuştur. Bu değer SHELBOURNE (1972) tarafından önerilen eşik 

değer 2’den oldukça yüksektir. Bu durum genotip çevre etkileşiminin önemli 

olmadığını göstermektedir. Diğer yandan göğüs çapına ilişkin ikinci serideki 

deneme alanı çiftleri arasındaki genetik korelasyonlar da bunu teyit 

etmektedir (Çizelge 3.17). B tipi genetik korelasyon en düşük 0.740.03 

değeri ile Bayramiç (10B) ve Çınarlıdere (10C) deneme alanları arasındadır. 

Akçakoyun Fidanlığı (10A) deneme alanı ile Bayramiç (10B) ve Çınarlıdere 

(10C) deneme alanları arasındaki B tipi genetik korelasyon sırasıyla 

0.770.03 ve 1.00 bulunmuştur. Bu değerler sekizinci yaş göğüs çapı için 

ikinci seri deneme alanları arasında genotip çevre etkileşiminin uygulamaları 

etkiyecek düzeyde olmadığını göstermektedir. 

 
Çizelge 3.17. B tipi genetik (alt diagonal) ve fenotipik (üst diagonal) 

korelasyonlar 

Table 3.17. Type B phenotypic correlations (upper diagonal) and genetic 

correlations (below diagonal) 

Denemeler 

Trials 
Akçakoyun 

Fid. (10A) 

Bayramiç 

(10B) 

Çınarlıdere 

(10C) 

Akçakoyun Fid. 

(10A) 

- 0.34 0.26 

Bayramiç (10B) 0.770.03 - 0.48 

Çınarlıdere (10C) 1.00 0.74 0.07 - 

3.2.2. Özellikler arasında genetik korelasyonlar 

 İkinci seri boy ve göğüs çapı arasındaki genetik ve fenotipik 

korelasyonlar Çizelge 3.18’de verilmiştir. Deneme alanları tek tek 

değerlendirildiğinde, özellikler arasında genetik korelasyonlar 0.76-0.91 

arasında birlikte değerlendirmede ise 0.82-0.87 arasında değişmiştir. Birinci 

seride aynı değerler 0.80-0.92 bulunmuştur.  Kızılçamın sekizinci yaş 

Akdeniz Bölgesi Alt Yükselti Kuşağı ile Ege Bölgesi Alt Yükselti Kuşağı 

döl denemeleri değerlendirmelerinde de özellikler arasında benzer şekilde 
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pozitif ve yüksek genetik korelasyonlar bulunmuştur (ÖZTÜRK ve ark. 

2008; ALAN ve ark. 2009). IŞIK ve ark. (1999) ise göğüs çapı ve boy 

arasında kızılçamda 13. yaş için yüksek genetik korelasyon (0.89) 

bulmuşlardır. 

 Özellikler arasında pozitif yüksek korelasyonlar bulunması, bu 

özelliklerden birinde yapılan seçimle diğer özellikte aynı biçimde seçim 

yapılmasını sağlamaktadır. Nitekim LU ve CHARETTE (2008) özellikler 

arasında yüksek ve pozitif genetik korelasyon olması durumunda, ölçme 

yapmanın daha kolay ve ucuz olduğu özelliğin seçim için kullanılabileceğini 

ifade etmişlerdir. İkinci seri denemelerde çap ve boy arasında birinci seri 

denemeleri teyit eden sonuçlara ulaşılmıştır. Birinci seride çap ve boy 

arasındaki 0.80 olan genetik korelasyon, ikinci seride 0.87 bulunmuştur. Bu 

durum ölçmenin daha kolay ve daha isabetli yapılabileceği çap özelliği için 

yapılan seçim %87 oranında boy için de geçerli olabileceği tezini 

pekiştirmiştir. 

  

Çizelge 3.18. Özellikler arasında fenotipik (alt diagonal) ve genetik (üst 

diagonal) korelasyonlar 

Table 3.18. Phenotypical (bottom diagonal) and genetic (upper diagonal) 

correlations  

Denemeler  

Trials 
Özellikler 

Properties 
Göğüs çapı 

Diameter 
Boy 8 

Heigth 8 
Boy 4 

Height 4 

Akçakoyun Fid. 

(10A) 

Göğüs çapı - 0.830.04 0.800.05 

Boy 8 0.74 - 0.890.03 

Boy 4 0.73 0.83 - 

Bayramiç (3B) 

Göğüs çapı - 0.810.04 0.880.03 

Boy 8 0.68 - 0.850.03 

Boy 4 0.73 0.82 - 

Çınarlıdere (3C) 

Göğüs çapı - 0.760.07 0.770.07 

Boy 8 0.69 - 0.910.02 

Boy 4 0.74 0.87 - 

Ortak 

Göğüs çapı 1 0.870.02 0.820.03 

Boy 8 0.84 1 0.840.02 

Boy 4 0.69 0.68 1 

 
Genetik korelasyon açısından incelenmesi gereken diğer bir nokta 

ise, ikinci seride ölçme yapılan yaşlar arasındaki genetik korelasyondur. 

Dördüncü yaş boy ve 8. yaş boy arasında 0.840.02 pozitif ve yüksek 
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genetik korelasyon bulunmuştur. Bu değer birinci seride bulunandan 

(0.920.02) bir miktar düşük olmakla birlikte yüksek bir genetik 

korelasyondur. ÖZTÜRK ve ark. (2008) benzer şekilde boy için 4. yaş ve 8. 

yaş arasında 0.95, ALAN ve ark. (2009) ise 0.90 pozitif ve yüksek genetik 

korelasyon bulmuşlardır. Bu bulgular kızılçamda boy için 4. yaşta yapılan 

seçimlerin, 8. yaşta boy için yapılanlarla %90'a yakın oranda aynı 

olabileceğini göstermektedir. 

3.2.3. Tahmin edilen genetik kazançlar 

İkinci serideki tüm döl deneme alanlarının ortak analizi ile tahmin 

edilen ıslah değerleri EK-19 ve 20’de gösterilmiştir. Tohum bahçesinden 

üretilen tohumların ağaçlandırmalarda kullanılması ile elde edilen genetik 

kazancı bulmak üzere önce her bir tohum bahçesine göre ortalama ıslah 

değerleri hesaplanmış ve bunlar aynı ıslah zonunda yer alan kontrol 

materyalleri ile karşılaştırılmıştır. Boyda tohum bahçeleri ortalamasının 

kontrolla yapılan karşılaştırması Şekil 3.2’de gösterilmiştir. Şekil 3.2.’den 

görüleceği üzere, ağaçlandırmalarda tohum bahçelerinin tohumları 

kullanıldığında, yöredeki kontrol materyalinden (tohum meşceresi) daha 

fazla boylanma elde edilebileceği anlaşılmıştır. 

 

 
Şekil 3.2. İkinci seri deneme alanlarının ortak değerlendirmesinde 

tohum bahçelerinde boya ait genetik kazançlar (Tohum bahçeleri UKN 

için Çizelge 2.2'ye bakınız) 

Figure 3.2. Estimated genetic gains for height before and after rouging in the 

seed orchards  tested in the second series progeny tests (see Table 2.2 for 

seed orchard’s number) 
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 Döl denemelerinde bulunan tohum bahçelerindeki klon sayıları 20 

ile 30 arasında değişmektedir. Yapılan bir derleme, tohum bahçelerinde 

kendilemenin kabul edilebilir bir seviyede tutulması ve bahçede yeterli 

genetik çeşitlilik olması açısından 20 klon bulunmasının kabul edilebilir 

olduğunu göstermiştir (JOHNSON ve LIPOV 2002). Tohum bahçlerinde 20 

klon kalacak şekilde yapılacak genetik ayıklama sonunda elde edilen 

ortalama genetik kazançlar Şekil 3.2'de verilmiştir. Doğal olarak TB-24, 20 

klona sahip olduğu için aralama hesaplamasına katılmamıştır. TB-40 ve TB-

35 fenotipik olarak (genetik ayıklama yapılmadan) yaklaşık aynı kazanca 

sahip olurken ayıklama sonucu TB-40'ın kazanç oranı ayıklama öncesinin 

yaklaşık iki katına ulaşmıştır (Şekil 3.2). Diğer yandan Orhaneli-Göktepe 

orijinli TB-40, 4. yaş boyda olduğu gibi 8. yaş boyda da genetik kazanç 

açısından birinci sıraya yerleşmiştir (ÖZTÜRK ve ark. 2007). 

 
Şekil 3.3. İkinci seride deneme alanlarının ortak değerlendirmesinde 

tohum bahçelerinde çapa ait genetik kazançlar (Tohum bahçeleri UKN 

için Çizelge 2.2'ye bakınız) 

Figure 3.3. Estimated genetic gains for diameter before and after rouging in 

the seed orchards  tested in the second series progeny tests (see Table 2.2 for 

seed orchard’s number) 
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gelmiştir. Orhaneli-Göktepe (TB-40) ile Bayramiç-Karaköy (TB-32) orijinli 

tohum bahçeleri 4. yaş boy değerlendirmelerinde de ilk sırayı paylaşan 

tohum bahçeleri olmuşlardır (ÖZTÜRK ve ark. 2007).  Bu bakımdan 

ağaçlandırmalarda bu tohum bahçeleri tercih edilebilir.  

 İkinci seri denemelerde tüm bahçelerde genetik ayıklama 

yapıldığında ve ıslah zonunda genotipik bir tohum bahçesi kurulduğunda 

tahmin edilen genetik kazançlar da Şekil 3.4'te verilmiştir. Boy için fenotipik 

tohum bahçelerinde %5, ayıklanmış tohum bahçelerinde %8, genetik tohum 

bahçelerinde ise %17 genetik kazanç elde edilebileceği tahmin edilmiştir. 

Sekizinci yaş boy için bulunan  genetik kazançlar 4. yaş için bulunan 

değerlerle (%4, %9 ve %18) uyumludur (ÖZTÜRK ve ark. 2007). Göğüs 

çapı için fenotipik, ayıklanmış ve genetik tohum bahçelerinde ise aynı 

sırasıyla %8, %12 ve %23 genetik kazanç tahmin edilmiştir. Göğüs çapı için 

bulunan genetik kazanç değerleri, boy için elde edilen değerlerin yaklaşık 

1.5 katı olmuştur.  

 

 

Şekil 3.4. İkinci seri deneme alanlarının ortak analizinde fenotipik, 

ayıklanmış ve genetik tohum bahçelerinde genetik kazançlar 

Figure 3.4. Estimated genetic gains in phenotypic, rogued and genotypic 

seed orchards for combined analyses 
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 Deneme alanı serileri başka bir açıdan da değerlendirmeye 

alınmıştır. Birinci ve ikinci seri deneme alanlarında Marmara Bölgesi Islah 

Zonunda olmayan kontroller de kullanılmıştır. Bu kontrollerden özellikle 

Akdeniz Bölgesi alt yükselti kuşağından gelen kontroller, birinci seride boy 

için Marmara Bölgesi kontrollerine göre %1, üstün ağaç ortalamalarına göre 

%3 daha az büyümüşlerdir. Göğüs çapı için ise aynı sırayla %3 ve %5 daha 

az büyüme olmuştur. İkinci seride Akdeniz Bölgesi alt yükselti kuşağı 

kontrolleri, boy için Mamara Bölgesi kontrollerinden %5, üstün ağaçlardan 

%10, göğüs çapı için ise aynı sırayla %3 ve %11 daha az gelişme 

göstermişlerdir. Bu sonuçlar kesinlikle tohum transfer kurallarına uyulması 

gerektiğini, uyulmadığında ise birim alandan yapılacak odun hammaddesi 

üretiminde kayıplar yaşanabileceğini net olarak göstermiştir. Diğer bir 

anlatımla, zon dışından kullanılan ağaçlandırma ve gençleştirme 

materyalinin en az %3-5 oranında odun hammaddesi azalmasına yol 

açacağını göstermiştir.  

 Sekizinci yaşta kontroller açısından yapılan değerlendirmede, Bafra-

Çamgölü kontrolünün iyi gelişim gösteren bir kontrol olduğu da 

anlaşılmıştır. Bu durum dördüncü yaş sonuçlarında da görülmüştür 

(ÖZTÜRK ve ark. 2007). Diğer yandan Bafra-Çamgölü tohum bahçesinde 

bulunan klonlar da boy ve çap bakımından en iyi gelişen klonlar arasında yer 

almıştır. Kızılçam orijin denemelerinde de Bafra-Çamgölü kızılçam orijini 

Marmara Bölgesinde başarılı bir orijin olmuştur (TULUKÇU ve ark. 1987). 

Bu bilgiler gözönüne alındığında bu orijinin bu zondaki gelişiminin 

izlenmesinin yararlı olacağı anlaşılmıştır.  
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4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 Marmara Bölgesi Islah Zonu’nda tesis edilen döl denemelerindeki 

fidanların 8. arazi yaşı boy ve göğüs çapı özelliklerinde yapılan 

değerlendirmelerden aşağıdaki sonuçlara ulaşılmış ve öneriler yapılmıştır. 

1. Birinci seri denemelerde seçilen plus ağaçlar ile kontrol materyali 

arasında farklılık bulunmamıştır. İkinci seri denemelerde ise tohum bahçeleri 

tohumları için aynı bölgede kullanılan tohum meşceresi tohumlarına kıyasla, 

8. yaş boyda ortalama %5, göğüs çapında ise %8 oranında genetik kazanç 

tahmin edilmiştir. Tohum bahçelerinde tohum toplamanın daha kolay ve 

tohum maliyetinin daha ucuz olduğu da dikkate alındığında Marmara 

Bölgesi kızılçam ağaçlandırmalarında tohum bahçelerinden üretilen 

tohumların tercih edilmesi gerekliliği anlaşılmıştır. 

2. Mevcut tohum bahçelerinde en iyi 20 klon (aile) kalacak şekilde 

genetik ayıklama yapılması sonucunda elde edilecek genetik kazanç boy için 

ortalama %8 çap için %12 tahmin edilmiştir. Her bir tohum bahçesi ayrı ayrı 

değerlendirildiğinde boy ve göğüs çapı için en yüksek ıslah değerine sahip 

tohum bahçeleri TB-32 (Bayramiç-Karaköy), TB-35 (M. K. Paşa-Çaltılıbük) 

ve TB-40 (Orhaneli-Göktepe) tohum bahçeleri olmuştur. Kızılçam Marmara 

Bölgesi Islah Zonunda yapılacak ağaçlandırmalar için sözkonusu tohum 

bahçelerinin tercih edilmesinde yarar bulunmaktadır.  

3. Islah zonunda en iyi 30 klon ile kurulacak genetik  tohum 

bahçeleri tesisi ile 8. yaş boy için birinci seri denemelerde %10, ikinci seri 

denemelerde  %17, göğüs çapı için ise aynı sırayla %12 ve %23 genetik 

kazanç tahmin edilmiştir. 

4. Göğüs çapı için birinci seri deneme alanlarında Balıkesir (9A) 

deneme alanı ile diğer deneme alanları arasında genotip çevre etkileşimi 

gözükmesine karşın, birinci seri boy ve ikinci seri her iki özellikte genotip 

çevre etkileşimi uygulamayı etkileyecek düzeyde bulunmamıştır. Bu 

bakımdan sekizinci yaş bulguları, Kızılçam Marmara Bölgesi Islah 

Zonu’nun uygun olduğunu, zon içinde tohum kaynaklarının her yerde 

kullanıma uygun olduğunu, alt zonlama yapmaya gerek olmadığını 

göstermiştir. 

5. Akdeniz Bölgesi alt yükselti kuşağı ıslah zonundan gelen 

kontroller, Marmara Bölgesi Islah Zonunda daha yavaş büyüme göstermiştir. 

Bu kapsamda tohum transfer kurallarına uyulmaması ve uygun orijinler 

kullanılmaması durumunda birim alandan yapılabilecek odun hammaddesi 

üretiminin azalacağı anlaşılmıştır. Dolayısıyla tohum transfer kurallarına 

mutlaka uyulmalıdır. 
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6. Boy ve göğüs çapı arasındaki genetik korelasyonlar birinci seri 

denemelerde 0.80, ikinci seri denemelerde 0.87 bulunmuştur. Bu 

özelliklerden (çap veya boy) birinde yapılacak seçimle diğer özellikte de 

%80-87 oranında seçim yapılmış olacaktır.  

7. Dördüncü yaş boy ile sekizinci yaş boy değerleri arasında birinci 

seri denelemelerde 0.92, ikinci seri denemelerde 0.84 genetik korelasyon 

bulunmuştur. Diğer bir anlatımla, boy için 4. yaşta, 8. yaş için de seçim 

yapılabileceği anlaşılmıştır. Bu kapsamda Mammara Islah Zonunda 4. yaş 

boy değerlerine göre kurulmuş olan tohum bahçesinin 8. yaş için de geçerli 

olabileceği anlaşılmıştır. 
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ÖZET 

 

Kızılçam (Pinus brutia Ten.) geniş ağaçlandırma potansiyeli ile 

endüstriyel plantasyon ormancılığına elverişli türlerin başında gelmektedir. 

Kızılçam genetik ıslah çalışmalarında ebeveyn olarak kullanılacak ağaçların 

ıslah değerlerini belirlemek üzere açık tozlaşma döl denemelerinin kurulması 

öngörülmüştür.  

Marmara  Bölgesi Kızılçam Islah Zonu’nda döl denemeleri rastlantı 

blokları deneme deseni kullanılarak, iki seri halinde tesis edilmiştir. Birinci 

seri denemeler, sekiz populasyondan seçilen, 158 plus ağaçtan, ikinci seri 

denemeler ise beş klonal tohum bahçesinde yer alan 135 klondan toplanan 

açık tozlaşma ürünü tohumlarla tesis edilmiştir. Buna, Marmara Bölgesi’nde 

üstün performans gösteren Bafra-Çamgölü orijinli tohum bahçesinde yer 

alan 25 adet klon eklenmiştir. Denemelerin tümü 2002 yılında tesis edilmiş 

ve 8. yıl vejetasyon dönemi sonunda ağaç boyları ve göğüs çapları 

ölçülmüştür.  

Birinci seri denemelerden Balıkesir (9A), Bayramiç (9B) ve 

Çınarlıdere (9C) deneme alanlarında boy için bireysel kalıtım derecesi (hi
2
) 

sırasıyla, 0.21±0.05, 0.41±0.06 ve 0.06±0.02, göğüs çapı için aynı sırayla 

0.20±0.05, 0.29±0.06 ve 0.09±0.03 bulunmuştur. Birinci seri deneme 

alanlarında aile ortalamaları kalıtım dereceleri (hf
2
) de boy için aynı sırayla 

0.45±0.011, 0.65±0.12 ve 0.17±0.14, göğüs çapı için ise 0.43±0.011, 

0.58±0.12 ve 0.28±0.12 olmuştur. Ortak değerlendirmede bireysel kalıtım 

derecesi (hi
2
) boy için 0.16±0.02, göğüs çapı için 0.12±0.02; aile 

ortalamaları kalıtım dereceleri (hf
2
) ise aynı sırayla 0.60±0.07 ve 0.54±0.07 

bulunmuştur. 

İkinci seri Akçakoyun Fidanlığı (10A), Bayramiç (10B) ve 

Çınarlıdere (10C) deneme alanlarında boy için hi
2
 sırasıyla, 0.33±0.05, 

0.36±0.05 ve 0.23±0.04, göğüs çapı için ise 0.25±0.05, 0.24±0.05 ve 

0.15±0.04, hf
2 

ise boy için aynı sırayla 0.57±0.10, 0.61±0.10 ve 0.44±0.10, 

göğüs çapı için 0.53±0.10, 0.53±0.10 ve 0.32±0.10, bulunmuştur. Ortak 

değerlendirmede boy için (hi
2
) 0.27±0.03, göğüs çapı için 0.17±0.03, hf

2
 ise 

aynı sırayla 0.72±0.07 ve 0.61±0.04 bulunmuştur. 

Birinci ve ikinci seride her iki özellikte de genotip çevre etkileşimi 

uygulamayı etkileyecek düzeyde değildir. Dolayısıyla, sekizinci yaş 

bulguları, Kızılçam Marmara Bölgesi Islah zonlamasının uygun olduğunu 

göstermiştir. Bu bulgulara göre Islah Zonunda değişiklik yapmaya gerek 

olmadığı anlaşılmıştır. 

Birinci seri denemelerde seçilen plus ağaçlar ile kontrol materyali 

arasında farklılık bulunmamıştır. İkinci seri denemelerde ise tohum bahçeleri 
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tohumları ile aynı bölgede kullanılan tohum meşceresi tohumlarına kıyasla, 

8. yaşta ağaç boyunda ortalama %5, göğüs çapında ise %8 oranında genetik 

kazanç sağlanmaktadır. Tohum bahçelerinde tohum toplamanın daha kolay 

ve tohum maliyetinin daha ucuz olduğu da dikkate alındığında Marmara 

Bölgesi kızılçam ağaçlandırmalarında tohum bahçelerinden üretilen 

tohumların tercih edilmesi gerekliliği anlaşılmıştır. 

Islah zonunda en iyi 30 klon ile kurulacak genetik  tohum bahçeleri 

tesisi ile 8. yaş boy için birinci seri denemelerde %10, ikinci seri 

denemelerde  %17, göğüs çapı için ise aynı sırayla %11 ve %23 genetik 

kazanç tahmin edilmiştir. 

Mevcut tohum bahçelerinde en iyi 20 aile kalacak şekilde genetik 

ayıklama yapılması sonucunda elde edilecek genetik kazanç boy için 

ortalama %8 çap için %12 tahmin edilmiştir. Her bir tohum bahçesi ayrı ayrı 

değerlendirildiğinde boy ve göğüs çapı için en yüksek ıslah değerine sahip 

tohum bahçeleri TB-32, TB-35 ve TB-40 nolu tohum bahçeleri olmuştur. 

Boy ve göğüs çapı arasındaki genetik korelasyonlar birinci seri 

denemelerde 0.80, ikinci seri denemelerde 0.87 bulunmuştur. Bu 

özelliklerden birinde yapılacak seçimle diğer özellikte de %80-87 oranında 

seçim yapılmış olacaktır. 

Dördüncü yaş boy ile sekizinci yaş boy değerleri arasında birinci seri 

denelemelerde 0.92, ikinci seri denemelerde 0.84 genetik korelasyon 

bulunmuştur. Dördüncü yaşta seçilen aileler %84-92 oaranında sekizinci 

yaşta da aynı olacaktır. Diğer bir anlatımla boy için 4. yaşta, 8. yaş için de 

seçim yapılabileceği anlaşılmıştır. 
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SUMMARY 

 
 Turkish red pine (Pinus brutia Ten.) is very appropriate for 

industrial plantations due to its large afforestation potential. Open pollinated 

progeny trials were required for Turkish red pine breeding activities in order 

to determine the breeding values of trees.   

Two series of Turkish red pine (Pinus brutia Ten.) progeny trials 

were established in Marmara Region Breeding Zone by randomized block 

design. First series trials were established with 158 plus trees from 8 

populations. Second series trials have been established with 135 plus trees 

from 5 clonal seed orchards, plus 25 clones from Bafra-Çamgölü originated 

seed orchard. All trials were established at 2002 and seedlings’ height and 

diameter (at breast height-dbh) were measured at the age of 8. 

 In first series of trials, Balıkesir (9A), Bayramiç (9B) and 

Çınarlıdere (9C) individual heritability values (hi
2
) for height were 

calculated as 0.21±0.05, 0.41±0.06 and 0.06±0.02, respectively. For 

diameter, individual heritability values (hi
2
) were estimated as 0.20±0.05, 

0.29±0.06 and 0.09±0.03 for 9A, 9B and 9C trial sites, respectively. Family 

heritabilities (hf
2
) for height were calculated as 0.45±0.011, 0.65±0.12 and 

0.17±0.14; for diameter as 0.43±0.011, 0.58±0.12 and 0.28±0.12 for 9A, 9B 

and 9C trial sites, respectively. In combined analysis, for height and 

diameter, individual (hi
2
) and family (hf

2
) heritabilites were estimated as 

0.16±0.02 and 0.12±0.02; 0.60±0.07 and 0.54±0.07, respectively.     

In second series, Akçakoyun Nursery (10A), Bayramiç (10B) and 

Çınarlıdere (10C) trial sites, individual heritability values for height (hi
2
) 

were as follows 0.33±0.05, 0.36±0.05 and 0.23±0.04. For diameter, 

individual heritability values (hi
2
) were estimated as 0.25±0.05, 0.24±0.05 

and 0.15±0.04 for 10A, 10B and 10C trial sites, respectively. Family 

heritabilities (hf
2
) for height were estimated as 0.57±0.10, 0.61±0.10 and 

0.44±0.10; for diameter as 0.53±0.10, 0.53±0.10 and 0.32±0.10, for 10A, 

10B and 10C trial sites, respectively.  In combined analysis, individual (hi
2
) 

heritabilites were estimated as 0.27±0.03 for height, and 0.17±0.03 for 

diameter; family heritabilites (hf
2
) as 0.72±0.07 and 0.61±0.04. 

 In both series trials, for both characters genotype x environment 

interaction is not significant. Therefore, Turkish red pine Marmara Breeding 

Zone is appropriate.  

In first series trials; there was no difference between plus trees and 

control material. In second series trials, by using seeds from seed orchards 

genetic gain would be 5% for height and 8% for diameter. Therefore, seed 
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orchard seeds must be preferred for afforestation activities within the 

breeding zone.  

When the best 30 clones were used for establishing genetic seed 

orchards, genetic gain would be 10 to 17% for height and 11 to 23% for 

diameter for first and second series trials. 

When genetic rouging has been applied to current seed orchard 

leaving the best 20 clones, genetic gain was estimated as 8% for height and 

12% for diameter. When each seed orchard was analyzed individually, three 

seed orchards (No 32, 35, 40) had the highest genetic gain for height and 

diameter characters.  

 Genetic correlation estimates between height and diameter were 

0.80±0.04 and 0.87±0.02 for the first and second series, respectively. 

Therefore, while selecting one of these characters, the other character would 

also be selected by 80-87%. Genetic correlations between 4
th
 and 8

th
 years’ 

height were estimated as 0.92 and 0.84 in first and second series, 

respectively. As a result, selections made at the age of 4 and 8, will be the 

same (84-92%). 
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EK 1. Balıkesir (9A) deneme alanında 8. yaş boy varyans analizi  

Varyasyon 
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

Beklenen Kareler Ortalaması F Değeri Pr > F 

 Blok 7 162562.42 
2
e + 2.2766

2
bf + Q(Blok)  58.37 <.0001 

Aile  151 5099.28 
2
e + 2.305

2
bf + 17.789 

2
f   1.82 <.0001 

Blok*Aile 1015 2943.71 
2
e + 2.6845 

2
bf 1.55 <.0001 

Hata 2039 1898.06 
2
e   

 

EK 2. Bayramiç (9B) deneme alanında 8. yaş boy varyans analizi  

Varyasyon 
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

Beklenen Kareler Ortalaması F Değeri Pr > F 

 Blok 6 578003 
2
e + 3.6787

2
bf + Q(Blok)  119.1 <.0001 

Aile  157 13665 
2
e + 3.6908

2
bf + 25.811 

2
f   2.81 <.0001 

Blok*Aile 941 4911.59 
2
e + 3.7625 

2
bf 2.1 <.0001 

Hata 3064 2335.05 
2
e   

 

EK 3. Keşan (9C) deneme alanında 8. yaş boy varyans analizi  

Varyasyon 
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

Beklenen Kareler Ortalaması F Değeri Pr > F 

 Blok 6 724021 
2
e + 3.1778

2
bf + Q(Blok)  84.03 <.0001 

Aile  157 10483 
2
e + 3.2271

2
bf + 22.399 

2
f   1.21 <.0001 

Blok*Aile 933 9038.87 
2
e + 3.4319 

2
bf 2.72 <.0001 

Hata 2699 3324.8 
2
e   

5
3
 



 54 

EK 4. Birinci seri deneme alanlarının birlikte değerlendirmesinde boy varyans analizi  

Varyasyon  
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

Beklenen Kareler Ortalaması 
F 

Değeri 
Pr > F 

 Deneme Alanı 2 25722744 


2
e + 22.256 

2
fs+ Q[Deneme Alanı, 

Blok(Deneme Alanı)] 
55.56 <.0001 

Blok (Deneme) 19 471057 
2
e + Q[Blok(Deneme Alanı)] 88.81 <.0001 

Aile 157 14528 
2
e + 7.0135 

2
fb+ 18.781 

2
fs + 55.437 

2
f 2.3 <.0001 

Deneme*Aile 308 6409.78 
2
e + 22.669 

2
fs 1.2 <.0001 

Blok*Aile 2889 5553.11 
2
e + 8.8598 

2
fb 2.17 <.0001 

Hata 7802 2563.2 
2
e   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5
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EK 5. Balıkesir (9A) deneme alanında 8. yaş çap varyans analizi  

Varyasyon 
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

Beklenen Kareler Ortalaması F Değeri Pr > F 

 Blok 7 134.38 
2
e + 2.2766

2
bf + Q(Blok)  155.6 <.0001 

Aile  151 2.24 
2
e + 2.305

2
bf + 17.789 

2
f   2.59 <.0001 

Blok*Aile 1015 1.32 
2
e + 2.6845 

2
bf 1.53 <.0001 

Hata 2039 0.86 
2
e   

 

EK 6. Bayramiç (9B) deneme alanında 8. yaş çap varyans analizi  

Varyasyon 
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

Beklenen Kareler Ortalaması F Değeri Pr > F 

 Blok 6 121.57 
2
e + 3.6787

2
bf + Q(Blok)  124.4 <.0001 

Aile  157 2.30 
2
e + 3.6908

2
bf + 25.811 

2
f   2.35 <.0001 

Blok*Aile 941 0.99 
2
e + 3.7625 

2
bf 1.91 <.0001 

Hata 3064 0.52 
2
e   

 

EK 7. Keşan (9C) deneme alanında 8. yaş çap varyans analizi  

Varyasyon 
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

Beklenen Kareler Ortalaması F Değeri Pr > F 

 Blok 6 228.85 
2
e + 3.1778

2
bf + Q(Blok)  72.3 <.0001 

Aile  157 4.48 
2
e + 3.2271

2
bf + 22.399 

2
f   1.4 <.0001 

Blok*Aile 933 3.301 
2
e + 3.4319 

2
bf 2.25 <.0001 

Hata 2699 1.47 
2
e   

5
5
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EK 8. Birinci seri deneme alanlarının birlikte değerlendirmesinde çap varyans analizi  

Varyasyon  
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

Beklenen Kareler Ortalaması 
F 

Değeri 
Pr > F 

 Deneme Alanı 2 5300 


2
e + 22.256 

2
fs+ Q[Deneme Alanı, 

Blok(Deneme Alanı)] 
33.68 <.0001 

Blok (Deneme) 19 160.17 
2
e + Q[Blok(Deneme Alanı)] 90.22 <.0001 

Aile 157 4.56 
2
e + 7.0135 

2
fb+ 18.781 

2
fs + 55.437 

2
f 2.18 <.0001 

Deneme*Aile 308 2.12 
2
e + 22.669 

2
fs 1.19 <.0001 

Blok*Aile 2889 1.85 
2
e + 8.8598 

2
fb 1.98 <.0001 

Hata 7802 0.94 
2
e   
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EK 9. Kalkım (10A) deneme alanında 8. yaş boy varyans analizi  

Varyasyon 
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

Beklenen Kareler Ortalaması F Değeri Pr > F 

 Blok 6 250843 
2
e + 3.5374

2
bf + Q(Blok)  42.6 <.0001 

Aile  153 13538 
2
e + 3.553

2
bf + 24.773 

2
f   2.29 <.0001 

Blok*Aile 914 6006.15 
2
e + 3.6633 

2
bf 2.34 <.0001 

Hata 2877 2562.26 
2
e   

 

EK 10. Bayramiç (10B) deneme alanında 8. yaş boy varyans analizi  

Varyasyon 
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

Beklenen Kareler Ortalaması F Değeri Pr > F 

 Blok 6 718966 
2
e + 3.6433

2
bf + Q(Blok)  197.9 <.0001 

Aile  159 13398 
2
e + 3.6654

2
bf + 25.561 

2
f   2.56 <.0001 

Blok*Aile 950 5284.52 
2
e + 3.7378 

2
bf 2.1 <.0001 

Hata 3068 2521.89 
2
e   

 

EK 11. Keşan (10C) deneme alanında 8. yaş boy varyans analizi  

Varyasyon 
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

Beklenen Kareler Ortalaması F Değeri Pr > F 

 Blok 6 200520 
2
e + 3.2193

2
bf + Q(Blok)  21.33 <.0001 

Aile  159 16828 
2
e + 3.2892

2
bf + 22.925 

2
f   1.76 <.0001 

Blok*Aile 949 9912.17 
2
e + 3.4852 

2
bf 3.07 <.0001 

Hata 2800 3231.6 
2
e   

5
7

 



 58 

EK 12. İkinci seri deneme alanlarının birlikte değerlendirmesinde boy varyans analizi  

Varyasyon  
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

Beklenen Kareler Ortalaması 
F 

Değeri 
Pr > F 

 Deneme Alanı 2 8880052 


2
e + 24.906 

2
fs+ Q[Deneme Alanı, 

Blok(Deneme Alanı)] 
22.97 <.0001 

Blok (Deneme) 18 390110 
2
e + Q[Blok(Deneme Alanı)] 56.64 <.0001 

Aile 159 28322 
2
e + 10.599 

2
fb+ 25.022 

2
fs + 74.194 

2
f 3.69 <.0001 

Deneme*Aile 312 7703.48 
2
e + 25.088 

2
fs 1.11 <.0001 

Blok*Aile 2813 7080.19 
2
e + 10.71 

2
fb 2.56 <.0001 

Hata 8745 2762.41 
2
e   
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EK 13. Kalkım (10A) deneme alanında 8. yaş çap varyans analizi  

Varyasyon 
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

Beklenen Kareler Ortalaması F Değeri Pr > F 

 Blok 6 47.07 
2
e + 3.5374

2
bf + Q(Blok)  34.48 <.0001 

Aile  153 2.87 
2
e + 3.553

2
bf + 24.773 

2
f   2.1 <.0001 

Blok*Aile 914 1.388 
2
e + 3.6633 

2
bf 1.94 <.0001 

Hata 2877 0.7147 
2
e   

 

EK 14. Bayramiç (10B) deneme alanında 8. yaş çap varyans analizi  

Varyasyon 
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

Beklenen Kareler Ortalaması F Değeri Pr > F 

 Blok 6 136.74 
2
e + 3.6433

2
bf + Q(Blok)  129.44 <.0001 

Aile  159 2.26 
2
e + 3.6654

2
bf + 25.561 

2
f   2.13 <.0001 

Blok*Aile 950 1.07 
2
e + 3.7378 

2
bf 1.85 <.0001 

Hata 3068 0.58 
2
e   

 

EK 15. Keşan (10C) deneme alanında 8. yaş çap varyans analizi  

Varyasyon 
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

Beklenen Kareler Ortalaması F Değeri Pr > F 

 Blok 6 1.55 
2
e + 3.2193

2
bf + Q(Blok)  72.3 <.0001 

Aile  159 50.27 
2
e + 3.2892

2
bf + 22.925 

2
f   1.52 <.0001 

Blok*Aile 949 4.46 
2
e + 3.4852 

2
bf 2.87 <.0001 

Hata 2800 1.55 
2
e   

5
9
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EK 16. İkinci seri deneme alanlarının birlikte değerlendirmesinde çap varyans analizi  

Varyasyon  
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

Beklenen Kareler Ortalaması 
F 

Değeri 
Pr > F 

 Deneme Alanı 2 1437.78 


2
e + 24.906 

2
fs+ Q[Deneme Alanı, 

Blok(Deneme Alanı)] 
18.57 <.0001 

Blok (Deneme) 18 78.03 
2
e + Q[Blok(Deneme Alanı)] 34.61 <.0001 

Aile 159 6.70 
2
e + 10.599 

2
fb+ 25.022 

2
fs + 74.194 

2
f 2.67 <.0001 

Deneme*Aile 312 2.52 
2
e + 25.088 

2
fs 1.11 <.0001 

Blok*Aile 2813 2.32 
2
e + 10.71 

2
fb 2.48 <.0001 

Hata 8745 0.94 
2
e   

 

6
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EK 17. Birinci seri 8. yaş boy karakteri için ıslah değerleri 

Sıralama 

No 

Aile 

No 

BV     

(cm) 
 

Sıralama 

No 

Aile 

No 

BV 

(cm) 

1 66 40.67  29 1420 16.61 

2 1609 39.24  30 33 16.53 

3 1403 38.38  31 53 16.48 

4 35 35.05  32 68 15.69 

5 73 35.02  33 18 15.12 

6 1538 34.07  34 42 14.98 

7 1628 34.02  35 1528 14.86 

8 1404 31.27  36 1536 14.73 

9 1612 31.23  37 1401 13.64 

10 1622 27.51  38 1419 13.09 

11 1590 25.48  39 1592 13.05 

12 1627 23.32  40 1587 12.31 

13 1427 23.23  41 55 12.07 

14 1603 21.51  42 1600 11.80 

15 1416 21.31  43 76 10.93 

16 1634 21.29  44 1647 10.87 

17 1503 20.97  45 1629 10.34 

18 1422 20.96  46 1421 10.27 

19 43 20.66  47 1630 9.86 

20 1599 19.69  48 17 8.94 

21 28 19.68  49 1544 8.43 

22 1424 19.67  50 1617 8.35 

23 1588 19.37  51 16 7.35 

24 281 18.76  52 1640 7.24 

25 26 18.72  53 1541 6.65 

26 1407 18.52  54 51 6.28 

27 1405 18.42  55 1620 5.90 

28 1648 17.65  56 1426 5.90 
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EK 17. Birinci seri 8. yaş boy karakteri için ıslah değerleri 

Sıralama 

No 

Aile 

No 

BV     

(cm) 
 

Sıralama 

No 

Aile 

No 

BV 

(cm) 

57 1543 4.78  85 74 -2.18 

58 57 4.54  86 1521 -2.20 

59 280 3.77  87 279 -2.71 

60 1625 3.49  88 50 -3.46 

61 14 3.20  89 40 -3.47 

62 39 3.02  90 1650 -3.90 

63 1643 2.63  91 1527 -3.91 

64 1429 2.41  92 44 -3.92 

65 1526 2.21  93 1509 -4.00 

66 1513 1.79  94 1607 -4.30 

67 65 1.78  95 29 -4.42 

68 22 1.58  96 Kontrol -5.53 

69 1616 1.57  97 61 -4.70 

70 1414 1.14  98 1428 -5.78 

71 24 0.90  99 12 -5.82 

72 47 0.66  100 276 -6.03 

73 67 0.62  101 1406 -6.29 

74 69 0.43  102 1624 -6.34 

75 45 0.36  103 1516 -6.34 

76 1408 0.12  104 52 -6.80 

77 278 0.01  105 1642 -7.01 

78 1515 -0.04  106 1518 -7.25 

79 1645 -0.87  107 1520 -7.37 

80 1402 -1.10  108 1646 -8.68 

81 1583 -1.54  109 36 -8.85 

82 1410 -1.61  110 1540 -8.95 

83 1537 -1.64  111 46 -9.28 

84 1425 -1.93  112 1517 -9.42 
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EK 17. Birinci seri 8. yaş boy karakteri için ıslah değerleri 

Sıralama 

No 

Aile 

No 

BV     

(cm) 
 

Sıralama 

No 

Aile 

No 

BV 

(cm) 

113 15 -9.55  141 1610 -19.70 

114 72 -9.65  142 62 -19.99 

115 71 -9.68  143 1631 -19.99 

116 1415 -9.86  144 1525 -20.05 

117 13 -9.95  145 1411 -21.92 

118 56 -10.88  146 1508 -22.37 

119 277 -11.39  147 1542 -22.69 

120 20 -11.42  148 1532 -24.01 

121 1638 -11.53  149 1644 -25.50 

122 1530 -12.22  150 58 -28.16 

123 70 -12.42  151 1522 -28.28 

124 275 -12.61  152 282 -29.72 

125 19 -12.72  153 60 -32.77 

126 1409 -12.75  154 59 -32.80 

127 54 -12.97  155 1511 -34.89 

128 1604 -15.05  156 1539 -35.13 

129 1633 -15.16  157 30 -36.75 

130 1519 -15.68  158 31 -36.92 

131 64 -15.73  159 63 -40.80 

132 37 -15.83     

133 1533 -15.89     

134 38 -15.92     

135 41 -17.07     

136 75 -18.24     

137 1523 -18.83     

138 34 -18.90     

139 1635 -19.23     

140 1636 -19.29     
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EK 18. Birinci seri 8. yaş çap karakteri için ıslah değerleri 

Sıralama 

No 

Aile 

No 

BV     

(cm) 
 

Sıralama 

No 

Aile 

No 

BV 

(cm) 

1 1628 11.01  29 1645 2.61 

2 1609 6.85  30 1403 2.61 

3 53 6.61  31 13 2.59 

4 73 6.19  32 62 2.54 

5 1620 6.01  33 1407 2.42 

6 1634 5.48  34 64 2.31 

7 1630 5.43  35 26 2.26 

8 66 5.40  36 1518 2.20 

9 1538 4.92  37 1536 2.15 

10 1627 4.77  38 1528 2.13 

11 1612 4.52  39 1643 2.11 

12 1424 4.51  40 1517 2.08 

13 1530 4.18  41 1616 1.89 

14 1543 4.16  42 1617 1.73 

15 1544 4.09  43 17 1.70 

16 35 3.93  44 1419 1.68 

17 1503 3.89  45 1587 1.55 

18 1515 3.81  46 1533 1.50 

19 68 3.64  47 1526 1.41 

20 1590 3.62  48 76 1.41 

21 42 3.55  49 1429 1.40 

22 1629 3.48  50 51 1.36 

23 1622 3.07  51 280 1.32 

24 52 2.92  52 276 1.22 

25 1420 2.88  53 1592 1.16 

26 1541 2.64  54 1508 1.11 

27 1603 2.62  55 28 1.08 

28 1640 2.62  56 1411 1.07 
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EK 18. Birinci seri 8. yaş çap karakteri için ıslah değerleri 

Sıralama 

No 

Aile 

No 

BV     

(cm) 
 

Sıralama 

No 

Aile 

No 

BV 

(cm) 

57 1588 1.05  85 43 -0.33 

58 56 0.82  86 1599 -0.33 

59 279 0.77  87 1427 -0.34 

60 1422 0.64  88 1516 -0.39 

61 65 0.60  89 1425 -0.43 

62 1519 0.54  90 1525 -0.44 

63 1540 0.53  91 67 -0.44 

64 1604 0.51  92 Kontrol -0.44 

65 1404 0.50  93 1509 -0.55 

66 1521 0.50  94 1511 -0.55 

67 45 0.49  95 46 -0.59 

68 55 0.46  96 1646 -0.62 

69 1624 0.42  97 15 -0.65 

70 1650 0.40  98 1410 -0.77 

71 18 0.37  99 12 -0.84 

72 1600 0.37  100 57 -0.98 

73 1520 0.36  101 1523 -1.01 

74 1648 0.26  102 69 -1.04 

75 61 0.25  103 72 -1.18 

76 1625 0.21  104 22 -1.23 

77 1513 0.17  105 19 -1.24 

78 1642 0.17  106 1405 -1.52 

79 1644 0.15  107 1416 -1.71 

80 70 0.14  108 60 -1.76 

81 1635 0.07  109 1633 -1.76 

82 281 0.02  110 1583 -1.79 

83 47 -0.08  111 1647 -1.79 

84 1631 -0.18  112 1638 -1.79 
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EK 18. Birinci seri 8. yaş çap karakteri için ıslah değerleri 

Sıralama 

No 

Aile 

No 

BV     

(cm) 
 

Sıralama 

No 

Aile 

No 

BV 

(cm) 

113 278 -1.80  141 14 -3.66 

114 1426 -1.82  142 1428 -3.69 

115 1607 -1.91  143 40 -3.73 

116 1537 -1.93  144 1522 -3.80 

117 29 -1.93  145 1401 -3.80 

118 1409 -2.01  146 39 -3.83 

119 1539 -2.02  147 1532 -3.87 

120 33 -2.09  148 1610 -4.06 

121 58 -2.15  149 36 -4.17 

122 71 -2.27  150 1421 -4.23 

123 1527 -2.34  151 275 -5.06 

124 1402 -2.38  152 37 -5.20 

125 74 -2.46  153 75 -5.29 

126 34 -2.52  154 63 -5.42 

127 24 -2.53  155 30 -5.44 

128 54 -2.56  156 50 -5.52 

129 282 -2.83  157 31 -5.69 

130 1408 -2.92  158 20 -5.87 

131 59 -2.94  159 1542 -5.98 

132 38 -3.00     

133 44 -3.06     

134 1414 -3.14     

135 1406 -3.18     

136 41 -3.21     

137 1415 -3.23     

138 16 -3.38     

139 277 -3.57     

140 1636 -3.59     
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EK 19. İkinci seri 8. yaş boy karakteri için ıslah değerleri 

Sıralama 

No 

Aile 

No 

BV     

(cm) 
 

Sıralama 

No 

Aile 

No 

BV 

(cm) 

1 9338 75.93  29 9328 26.40 

2 9098 74.02  30 9200 26.24 

3 9352 69.20  31 9201 25.62 

4 9331 66.62  32 9333 25.17 

5 9195 52.84  33 9220 22.99 

6 9342 49.06  34 9343 22.54 

7 9184 48.91  35 11603 22.53 

8 9344 48.68  36 11620 22.24 

9 11614 47.54  37 9100 21.64 

10 9354 46.31  38 11617 21.24 

11 9217 44.14  39 8965 21.18 

12 9353 39.66  40 9205 20.39 

13 9108 37.52  41 9105 18.47 

14 9101 36.90  42 9325 17.76 

15 9230 36.33  43 9112 17.02 

16 9192 33.30  44 9339 16.72 

17 8973 32.76  45 8959 15.92 

18 9110 32.65  46 11607 15.44 

19 9349 31.05  47 9197 14.68 

20 9334 30.77  48 8957 13.47 

21 9196 29.81  49 9183 13.14 

22 9185 29.57  50 9203 12.91 

23 9115 29.34  51 9179 12.76 

24 11612 29.27  52 9193 12.61 

25 9332 29.24  53 11605 12.58 

26 9194 28.39  54 9188 11.45 

27 8958 27.03  55 9204 9.95 

28 9118 26.74  56 8963 9.78 
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EK 19. İkinci seri 8. yaş boy karakteri için ıslah değerleri 

Sıralama 

No 

Aile 

No 

BV     

(cm) 
 

Sıralama 

No 

Aile 

No 

BV 

(cm) 

57 11601 9.73  85 9228 -3.16 

58 9215 9.30  86 9337 -3.40 

59 11624 8.55  87 9106 -4.42 

60 9330 8.10  88 9104 -5.20 

61 9329 7.79  89 9219 -6.20 

62 9336 7.65  90 9094 -7.22 

63 9180 7.60  91 9095 -7.49 

64 9221 7.36  92 9212 -7.96 

65 9111 5.85  93 9335 -8.26 

66 9327 5.84  94 9099 -8.88 

67 11610 4.56  95 9218 -9.10 

68 9097 4.42  96 9190 -9.10 

69 9114 3.94  97 9351 -9.34 

70 8968 3.92  98 9187 -9.51 

71 11615 3.50  99 11608 -9.64 

72 9182 3.04  100 9210 -9.75 

73 9208 2.83  101 11604 -10.01 

74 9186 1.98  102 9116 -10.09 

75 9340 1.55  103 9231 -10.45 

76 9226 1.50  104 8969 -10.82 

77 9225 1.10  105 11622 -10.84 

78 9350 0.58  106 9191 -11.17 

79 8971 0.07  107 9096 -11.37 

80 9113 -0.05  108 9235 -13.42 

81 9107 -0.25  109 9234 -13.64 

82 9229 -0.34  110 9103 -13.93 

83 8967 -2.04  111 9093 -14.56 

84 9102 -2.69  112 11626 -14.56 
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EK 19. İkinci seri 8. yaş boy karakteri için ıslah değerleri 

Sıralama 

No 

Aile 

No 

BV     

(cm) 
 

Sıralama 

No 

Aile 

No 

BV 

(cm) 

113 9109 -14.88  141 9181 -26.85 

114 11599 -15.08  142 11602 -27.12 

115 11625 -15.16  143 8972 -29.22 

116 Kontrol -15.44  144 9213 -29.68 

117 9341 -15.66  145 8970 -30.70 

118 9224 -16.32  146 9223 -31.85 

119 11623 -16.42  147 9121 -32.32 

120 8974 -16.43  148 9211 -35.13 

121 9177 -16.63  149 9120 -35.15 

122 9216 -17.10  150 11611 -35.78 

123 8975 -17.32  151 9346 -39.36 

124 9199 -17.41  152 9232 -40.00 

125 8966 -18.28  153 9348 -40.24 

126 9207 -19.47  154 9117 -41.06 

127 9222 -20.92  155 11619 -41.39 

128 9345 -21.93  156 9092 -41.76 

129 8976 -22.72  157 9214 -44.42 

130 11598 -23.01  158 11613 -45.07 

131 8964 -23.13  159 9227 -48.75 

132 9233 -23.23  160 9209 -56.61 

133 11621 -24.16  161 9119 -94.39 

134 8962 -25.03     

135 8961 -25.30     

136 9347 -25.51     

137 9206 -25.76     

138 11600 -25.82     

139 9176 -26.41     

140 8960 -26.77     
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EK 20. İkinci seri 8. yaş çap karakteri için ıslah değerleri 

Sıralama 

No 

Aile 

No 

BV     

(cm) 
 

Sıralama 

No 

Aile 

No 

BV 

(cm) 

1 9098 12.48  29 9192 3.42 

2 9344 11.61  30 9334 3.42 

3 9338 10.58  31 9220 3.40 

4 9110 10.16  32 8958 3.40 

5 9195 9.79  33 9349 3.39 

6 9118 9.05  34 9339 3.36 

7 9352 7.77  35 8965 3.13 

8 9115 7.28  36 9228 3.07 

9 9101 7.22  37 9116 3.00 

10 9108 6.42  38 11612 2.93 

11 9184 6.30  39 11605 2.71 

12 9353 6.20  40 9332 2.68 

13 9112 5.86  41 9100 2.55 

14 9230 5.68  42 9197 2.37 

15 9354 5.64  43 9342 2.33 

16 9196 5.45  44 9218 2.27 

17 8973 5.14  45 8968 2.21 

18 9331 4.95  46 9114 2.17 

19 9105 4.75  47 9333 2.17 

20 9194 4.60  48 11620 1.91 

21 11614 4.45  49 9327 1.73 

22 8957 4.39  50 9325 1.55 

23 9095 4.03  51 9329 1.42 

24 9217 3.95  52 9102 1.42 

25 9200 3.68  53 9193 1.40 

26 11617 3.55  54 9113 1.33 

27 8959 3.54  55 9226 1.32 

28 9185 3.53  56 9343 1.24 
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EK 20. İkinci seri 8. yaş çap karakteri için ıslah değerleri 

Sıralama 

No 

Aile 

No 

BV     

(cm) 
 

Sıralama 

No 

Aile 

No 

BV 

(cm) 

57 9203 1.20  85 8971 -0.27 

58 11621 1.12  86 9216 -0.29 

59 11607 1.10  87 9336 -0.29 

60 9215 1.07  88 11624 -0.31 

61 9186 0.98  89 9330 -0.46 

62 9107 0.98  90 9201 -0.68 

63 9188 0.98  91 8969 -0.72 

64 9109 0.97  92 9094 -0.81 

65 9221 0.96  93 9180 -0.85 

66 11610 0.95  94 9093 -0.85 

67 9106 0.93  95 9337 -0.95 

68 9111 0.93  96 9350 -1.12 

69 9103 0.80  97 9096 -1.26 

70 9097 0.64  98 9179 -1.28 

71 8963 0.61  99 11608 -1.29 

72 8975 0.58  100 9183 -1.30 

73 9182 0.56  101 11604 -1.32 

74 9328 0.42  102 9187 -1.35 

75 8974 0.27  103 9234 -1.46 

76 9225 0.26  104 9341 -1.48 

77 9229 0.23  105 11623 -1.50 

78 9340 0.18  106 9207 -1.52 

79 11603 0.05  107 8967 -1.55 

80 9104 0.01  108 8961 -1.59 

81 9335 -0.02  109 9212 -1.63 

82 9208 -0.03  110 9210 -1.64 

83 8962 -0.06  111 9223 -1.81 

84 9232 -0.23  112 9205 -1.95 
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EK 20. İkinci seri 8. yaş çap karakteri için ıslah değerleri 

Sıralama 

No 

Aile 

No 

BV     

(cm) 
 

Sıralama 

No 

Aile 

No 

BV 

(cm) 

113 11615 -1.98  141 11600 -4.15 

114 9222 -2.10  142 9211 -4.22 

115 9204 -2.32  143 9199 -4.34 

116 9190 -2.47  144 9191 -4.35 

117 9219 -2.72  145 11611 -4.76 

118 9235 -2.72  146 9346 -4.79 

119 9177 -2.73  147 9120 -4.87 

120 11626 -2.79  148 9121 -4.94 

121 9351 -2.79  149 11619 -4.97 

122 11622 -2.85  150 9213 -5.06 

123 9176 -2.89  151 8970 -5.12 

124 9206 -2.93  152 8976 -5.16 

125 11601 -3.02  153 11602 -5.25 

126 Kontrol -3.33  154 9348 -5.65 

127 8972 -3.10  155 9181 -5.74 

128 11625 -3.12  156 11598 -6.45 

129 9099 -3.21  157 9214 -7.08 

130 9231 -3.25  158 9209 -7.73 

131 8964 -3.27  159 9092 -7.88 

132 9224 -3.27  160 11613 -8.81 

133 9345 -3.44  161 9119 -10.83 

134 9347 -3.77     

135 9233 -3.85     

136 8960 -3.88     

137 8966 -3.92     

138 9117 -3.93     

139 11599 -3.99     

140 9227 -4.00     
 


