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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA 

ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ  

ARAŞTIRMA BÜLTENİ 

 

BOLKAR DAĞLARI DOĞAL KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) 

POPULASYONLARININ İZOENZİM ÇEŞİTLİLİĞİ 

 

GİRİŞ 

 

Doğu Akdeniz bölgesinde Orta 

Toroslar’da yer alan Bolkar dağları, kırık 

arazi yapısı, derin vadiler ihtiva etmesi ve 

yükseltinin çok kısa mesafelerde artması 

nedeniyle, özellikle bitki tür çeşitliliği 

açısından çok zengindir. 1500’den fazla 

farklı bitki türü ve bunların 300 tanesinin 

Bolkar dağlarında endemik olduğu tespit 

edilmiştir. 

Bolkar dağları ekolojik ve floristik 

yönden zengin olması nedeniyle Dünya 

Bankasınca desteklenen “Bitki Genetik 

Çeşitliliğinin Yerinde Korunması (TU-

28632)” Projesi kapsamında pilot uygulama 

alanı olarak belirlenmiştir. Bu proje 

kapsamında kızılçam (Pinus brutia Ten.), 

gen kaynaklarının yerinde korunması 

amacıyla Hedef Tür’lerden biri olarak 

seçilmiştir. 

Çünkü kızılçam, doğal yayılış alanının 

dışında kurak mıntıkaların 

ağaçlandırılmalarında da önem kazanmakta 

olup, yurdumuzda yıllık olarak ortalama 

42.000 ha alan yani, yıllık tüm ağaçlandırma 

alanlarının %37’sinde kullanılmaktadır. 

Büyük ağaçlandırma programları ve 

ekonomik önemi nedeniyle gelecekteki 

seleksiyon, ıslah çalışmaları ve gen 

kaynaklarının korunmasını hak eden orman 

ağacı türümüz olduğu söylenebilir. Ayrıca 

yurdumuzun en hızlı gelişen doğal çam türü 

olması, çok kurak ve çok sıcak çevre 

şartlarına uyum sağlaması nedenleriyle de 

ağaçlandırmalar ve ıslah programları için 

çok önemli bir gen kaynağımızdır. 

Bu çalışma ile Bolkar dağlarından 

örneklenen sekiz adet kızılçam 

populasyonunun, izoenzim tekniklerini 

kullanarak genetik yapılarını ortaya 

koymak, populasyonlara ait genetik 

parametreleri tahmin ederek populasyonlar 

arası ve içi genetik çeşitliliğin boyutlarını 

tespit etmek ve nihayet bu sonuçları 

değerlendirerek bu populasyonlar arasında 

belirlenecek Gen Koruma ve Yönetim Alanı 

(GEKYA)’nın tespitinde önerilerde 

bulunmak amaçlanmıştır. 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Bolkar dağlarında belirlenen sekiz adet 

doğal kızılçam populasyonundan 1996 yılı 

sonbaharında toplam 312 ana ağaçtan, 

serbest döllenmiş tohumlar toplanmıştır. Her 

bir populasyon içerisindeki tohum toplanan 

bireyler rastgele örnekleme yöntemi ile 

seçilmiş ve birbirlerinden en az 100 m 

uzaklıkta olmalarına dikkat edilmiştir. Bir 

populasyon içerisinde örneklenen bireyler 

arasındaki yükselti farkının 300 m’den fazla 

olmamasına da dikkat edilmiştir. 

Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma 

Müdürlüğünün (DOA) izoenzim 

laboratuarında, 312 ailenin her birinden yedi 

adet tohumun endospermi izoenzim 

analizlerine (protein elektroforezi) tabi 

tutulmuştur. Tohumların çimlendirilmesi 

için tohumlar önce %2’lik H
2
O

2 
(Hidrojen 

peroksit) içerisinde 48 saat bekletildikten 

sonra petri kutuları içerisine konulan ıslak 



filtre kâğıtları üzerine yerleştirilmişlerdir. 

Daha sonra bu kutular sıcaklığı 20 
0

C’ye 

ayarlı ve bir günde 12 saat aydınlatılan 

çimlendirme dolabına konulmuşlardır. 

Çimlendirme dolabında çimlenen tohumlar 

elektroforez işlemine kadar buzdolabında 

(4
0

C) muhafaza edilmişlerdir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Genetik çeşitlilik çalışmaları 

korumaya alınacak populasyonların 

seçiminde yol göstericidir. Zira, 

GEKYA’ların belirlenmesinde ideal olarak, 

mümkün olduğu kadar yüksek gen 

çeşitliliğini yakalayabilmek için seçilecek 

populasyonların kendi içerisinde yüksek 

oranda genetik çeşitliliğe sahip, fakat aynı 

zamanda diğer populasyonların her birinden 

genetik olarak farklılaşmış olmaları arzu 

edilir. 

Bu özelliklere uygun populasyonları 

belirleyebilmek için yapılan bu çalışma ile 

Bolkarlardan örneklenen sekiz kızılçam 

populasyonuna ait genetik çeşitlilik 

parametreleri elde edilmiştir. Bu 

parametreler GEKYA için seçimi önerilecek 

populasyonların belirlenmesinde rehber 

olarak kullanılmıştır. 

Bolkar dağları kızılçam populasyonları 

için hesaplanan genetik çeşitlilik seviyesi 

yeterlidir. Populasyonların ortalama 

değerleri olan lokustaki allel sayısı (A), 

etkili allel sayısı (A
e
), polimorfik lokus 

oranları (P) ve beklenen heterozigotluk 

oranları (H
e
), tüm ibreliler ve çam türleri 

için bildirilen ortalama değerlerden daha 

yüksektir. 

Bolkar dağlarındaki kızılçam 

populasyonlarından en az üç populasyonun 

Gen Koruma ve Yönetim Alanı (GEKYA) 

olarak seçilmesi güvenlik açısından yerinde 

olacaktır. Genetik mesafeye göre yapılan 

gruplandırmada genetik olarak diğer 

populasyonlardan ayrı bir grup oluşturan ve 

diğer populasyonlardan genetik olarak en 

fazla mesafeye sahip Ulukışla/Çiftehan ve 

Manastır populasyonlarından birisinin, 

birinci GEKYA olarak seçilmesi uygun 

olacaktır. Bu iki populasyon arasından 

Manastır’ın yüksek H
e 

(0.216) değerine ve 

bütün populasyonlar arasında en düşük F
is 

(0.159) değerine, ayrıca yüksek polimorfik 

lokus oranına ve örneklenen populasyonlar 

içerisinde en yüksek yükseltiye sahip olması 

nedenleriyle birinci GEKYA olarak bu 

populasyonun seçilmesi daha uygun 

olacaktır.  

Bahçe’nin alan ve ağaç sayısı 

yönünden en büyük ve merkezi populasyon, 

en yüksek H
e 

(0.233) değerine sahip olması 

ve nispeten düşük F
is 

(0.218) değerine sahip 

olması nedenleriyle ikinci GEKYA’nın bu 

populasyon içerisinden seçilmesi daha 

uygun olacaktır. 

Üçüncü GEKYA’ nın genetik olarak 

ayrı bir grup oluşturan Karain, Güzle ve 

Karakoyak populasyonlarından birisinin 

seçilmesi uygun olacaktır. Bu populasyonlar 

arasında ise en büyük populasyon 

büyüklüğüne, yüksek H
e 

(0.228) değerine, 

en düşük F
is 

(0.249) değerine ve örneklenen 

bütün populasyonlar arasında en yüksek 

lokus başına düşen allel sayısına (A=1.9), en 

yüksek polimorfik lokus oranına (P=70) 

sahip olması ve en önemlisi tespit edilen 

polimorfik lokuslardaki 33 allelden 32 sini 

bünyesinde barındırması nedeniyle üçüncü 

GEKYA olarak Karakoyak populasyonun 

seçilmesi yerinde olacaktır.  

GEKYA’ların tam yerini belirlerken 

meşcerenin sağlığı, koruma ve yönetim 

kolaylığı ve diğer bitki ve hayvan 

kompozisyonlarının durumu da göz önüne 

alınmalıdır. 
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