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BOLKAR DAĞLARI DOĞAL SEDİR (Cedrus libani A. Rich.) 

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. Bolkar dağlarında 

1500’den fazla farklı bitki türü bulunduğu 

ve bunların 300 tanesinin 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 sedir (Cedrus libani A. rich.), 

gen kaynaklarının yerinde korunması 

amacıyla Hedef Tür’lerden biri olarak 

seçilmiştir. Çünkü sedirin gerek ülkemizde, 

gerekse Lübnan ve Suriye’de kapsadığı 

alanlar, binlerce yıldan beri devam eden 

tahribatlar sonucu büyük çapta daralmıştır. 

Nitekim Lübnan’da sadece 344 ha sedir 

ormanı kalmıştır. Bu tahribat sedir 

odununun renk, koku, dayanıklılık ve diğer 

kıymetli teknolojik özelliklerinden 

kaynaklanmaktadır. Tarihsel, kültürel, 

estetik, biyolojik ve bilimsel açılardan 

büyük değer taşıyan doğal sedir ormanları, 

gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz en 

değerli doğal anıt ve kültür mirası içindedir. 

Bu nedenle, seçkin ve özel niteliklere sahip 

olanlarla birlikte doğal sedir ormanlarımızın 

büyük bir bölümünün korunması, 

ormancılığımızın önemli bir görevidir. 

Gen kaynaklarının yerinde 

korunmasının etkili yapılabilmesi için ilgili 

türlerin genetik (izoenzim) çeşitlilik 

yapılarının bilinmesi önemlidir. İzoenzim 

tekniklerinin gelişmesi orman ağaçlarının 

genetik yapılarının ortaya çıkarılmasında 

önemli bir adım olmuştur. 

Bu çalışma ile Bolkar dağlarından 

örneklenen sedir populasyonlarının, 

izoenzim tekniklerini kullanarak; (i) genetik 

yapılarını ortaya koymak, (ii) 

populasyonlara ait genetik parametreleri 

tahmin ederek populasyonlar arası ve 

populasyon içi genetik çeşitliliğin 

boyutlarını tespit etmek ve (iii) nihayet bu 

sonuçları değerlendirerek bu populasyonlar 

arasında belirlenecek Gen Koruma ve 

Yönetim Alanı (GEKYA)’nın tespitinde 

önerilerde bulunmak amaçlanmıştır. 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Bolkar dağlarında belirlenen yedi adet 

doğal sedir populasyonundan 1999 yılı 

sonbaharında toplam 210 ana ağaçtan, 

serbest döllenmiş tohumlar toplanmıştır. 

Tohumların çimlendirilmesi için tohumlar 

önce %2’lik H
2
O

2 
(Hidrojen peroksit) 

içerisinde 48 saat bekletildikten sonra petri 

kutuları içerisine konulan ıslak filtre 

kağıtları üzerine yerleştirilmişlerdir. Daha 

sonra bu kutular sıcaklığı 20 
0

C’ye ayarlı ve 

bir günde 12 saat aydınlatılan çimlendirme 

dolabına konulmuşlardır. Çimlendirme 

dolabında çimlenen ve kökçükleri 3-10 mm 



uzunluğa ulaşan tohumlar kökçüklerinin 

daha fazla uzamamaları için elektroforez 

işlemine kadar buzdolabında (4
0

C) 

muhafaza edilmişlerdir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bolkar dağları doğal sedir 

populasyonlarında genetik çeşitlilik büyük 

oranda populasyonlar arasında değil 

populasyon içi aileler arasındadır. Fakat 

populasyonlar arasındaki genetik çeşitlilik, 

Bolkar dağlarının diğer ağaç türlerinden 

(kızılçam, karaçam, göknar) daha fazladır. 

Bunun pratik anlamı; sedir tohum 

ekimlerinde lokal tohum kullanımına ve 

tohum transfer kurallarına uyulmaması 

durumunda başarının olumsuz yönde 

etkilenebileceğidir. 

Bolkar dağları sedir 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 için bildirilen 

ortalama değerlerden daha yüksektir. 

Bu nedenle sedirin, bünyesinde çok 

miktarda genetik çeşitliliğe sahip olduğu 

görülmektedir. Bu türün genetik ıslahı ve 

ağaçlandırmalarda kullanılarak yayılışının 

arttırılması yangın ve zararlılar tarafından 

yok edilme riskini de azaltacaktır. 

Bolkar dağlarındaki sedir 

populasyonlarından en az üç populasyonun 

Gen Koruma ve Yönetim Alanı (GEKYA) 

olarak seçilmesi güvenlik açısından yerinde 

olacaktır. Genetik mesafeye göre yapılan 

gruplandırmada genetik olarak ayrı bir grup 

oluşturan ve diğer populasyonlardan genetik 

olarak en fazla mesafeye sahip Buladan ve 

Payam populasyonlarından birisinin, birinci 

GEKYA olarak seçilmesi uygun olacaktır. 

Birinci GEKYA’nın bu iki populasyon 

içerisinden beklenen heterozigotluk oranı 

(H
e
=0.146) ve polimorfik lokus oranı 

(P=52.4) bakımından üstünlük gösteren 

Buladan populasyonu içerisinden seçilmesi, 

seçilecek populasyonların kendi içerisinde 

yüksek oranda genetik çeşitliliğe sahip, 

fakat aynı zamanda diğer populasyonların 

her birinden genetik olarak farklılaşmış 

olmaları nedeniyle yerinde olacaktır. 

Genetik mesafeye göre oluşturulan 

dendrogramda kökten ayrılarak ikinci grubu 

oluşturan beş populasyon içerisinden 

Cocakdere populasyonunun diğer dört 

populasyondan ayrılarak tek başına ayrı bir 

grup oluşturması, F
is 

oranının yüksek 

olmasına rağmen, populasyonlar içerisinde 

en yüksek beklenen heterozigotluk oranına 

(H
e
=0.211), yüksek polimorfik lokus 

oranına (P=57.1), en yüksek etkili allel 

(A
e
=1.4) ve lokus başına düşen ortalama 

allel sayısının yüksek (A=1.7) olması 

nedeniyle ikinci GEKYA’nın bu populasyon 

içerisinden seçilmesi uygun olacaktır. 

Üçüncü GEKYA’nın Asmacık 

populasyonu içerisinden ayrılması daha 

uygun olacaktır. Zira Asmacık, yüksek 

beklenen heterozigotluk oranına (H
e
=0.188), 

en yüksek polimorfik lokus oranına 

(P=66.7), etkili allel sayısı yüksek (A
e
=1.3) 

ve lokus başına düşen ortalama allel sayısı 

en yüksek (A=1.8) populasyondur. Ayrıca, 

en önemlisi tespit edilen polimorfik 

lokuslardaki 34 allelden 32’sini bünyesinde 

barındıran tek populasyondur. Bu 

populasyon içerisinde hedef türlerden Toros 

göknarı ve karaçam da karışık olarak 

bulunmakta ve karaçamların GEKYA olarak 

seçilmesi önerilmiştir. Asmacık 

populasyonunun bir diğer özelliği de 

belirlenen yedi populasyon içerisinde en 

izole ve İç Anadolu’ya en fazla sokulan 

populasyon olmasıdır .  

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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