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ÖZET

Bu çalışmanın amacı, buğdayda bazı önemli özelliklerde genetik yapı ve kalıtım

mekanizmasını ortaya koymak ve uygun ebeveyn ve ümitli melez kombinasyonlarını

belirlemektir.

Altı ebeveyn ve bunların resiproklu diallel melezleri bazı agronomik ve kalite

özellikleri bakımından incelenmiştir.  Elde edilen veriler, Griffing Metot I, Model I

uyum yetenekleri analizi, tam diallel tablo varyans analizi, Jinks-Hayman diallel melez

analizi ve heterosis-heterobeltiosis oranları ile değerlendirilmiştir.

Araştırma sonuçlarına göre, söz konusu özelliklerin ıslahında kullanılacak

ebeveyn ve seleksiyonda takip edilecek yöntemler ve uygun melez kombinasyonlar

belirlenmiştir.  İncelenen tüm özellikler için önemli eklemeli ve dominant gen etkileri

tahmin edilmiştir.  Bitki boyu, üst boğum arası uzunluğu, başakçık sayısı, başakta tane

sayısı, protein oranı ve sedimentasyon değeri özelliklerinde eklemeli gen etkileri ve

yüksek dar anlamda kalıtım derecesi tespit edilmiştir.  İncelenen özellikler bakımından

bazı melezler için önemli resiprokal etkiler belirlenmiştir.  Melez populasyonların

heterosis ve heterobeltiosis değerleri başaklanma süresi, bitki örtüsü sıcaklığı, protein

oranı ve sedimentasyon değeri dışındaki özelliklerde pozitif olmuştur.  Tane verimi ve

kalite için Harmankaya 99 ve Müfitbey’in en uygun ebeveynler olduğu ve bu

ebeveynler ile oluşan tüm kombinasyonların ümitvar melezler olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Buğday, ıslah, diallel analizler, kalıtım derecesi, kombinasyon
yeteneği, resiprokal etki, heterosis, heterobeltiosis
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SUMMARY

The objectives of this study were to determine the genetic systems and

mechanisms of inheritance of some important characters and to identify suitable parents

and promising hybrid combinations.

A six parent diallel cross, including reciprocals, of wheat was tested for

agronomic and quality traits.  Statistical analysis were performed on data for each trait

using combining ability analysis of Griffing Method I, Model I, diallel cross analysis of

Jinks-Hayman on variance analysis of full diallel table.  Percentage heterosis and

heterobeltiosis were also performed.

According to results, suitable parents and combinations to be used in breeding

and selection methods were determined.  Additive and dominant gen effects were

estimated in hybrids for all traits.  Additive gen effects and high narrow sense

heritability degrees were estimated for plant height, peduncle height, spikelet number,

grain number per spike, protein percentage and sedimentation value.  Reciprocal effects

were determined for some crosses with respect to observed characters.  The values for

heterosis and heterobeltiosis were found positive all traits except for  heading time,

canopy temperature, protein percentage and sedimentation value.  It was found that, the

best suitable parents were Harmankaya 99 and Müfitbey for yield and quality and the

promising crosses were to be obtained from the combinations of those parents with

other parents.

Keywords: wheat, breeding, diallel analysis, heritability degree, combining ability,
reciprocal effect, heterosis, heterobeltiosis.
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BÖLÜM 1

GİRİŞ VE AMAÇ

Buğday üretimi, dünyada ve ülkemizde ekonomik ve stratejik bir öneme sahiptir.

Tarım ürünleri içinde en büyük paya sahip olan buğday insan beslenmesinde temel gıda

maddelerinin, hayvan beslenmesinde ise yem rasyonlarının önemli bir parçasıdır.

Dünya buğday ekim alanı 225 milyon hektar, üretim 682 milyon ton ve ortalama verim

3025 kg/ha’dır. Ülkemizde ise, 12 milyon hektarlık tahıl ekiliş alanı içerisinde, buğday

ekiliş alanı 8 milyon hektar ile ilk sırada yer almaktadır. Toplam yıllık üretimimiz 20

milyon ton düzeyinde olup, verim ise 2566 kg/ha ile dünya ortalamasının altında

gerçekleşmektedir (FAO, 2010).

İklim, toprak özellikleri ve su olanakları dikkate alındığında Orta Anadolu

tahıllar için çok uygun bir bölgedir. Bölge genel olarak yazları sıcak ve kurak, kışları

ise soğuk olan bir bölgedir ve böyle bölgelerde yetiştirilebilecek ürünlerin başında kışlık

tahıllar gelmekte, bunlar içinde de buğday önceliği ve en büyük payı almaktadır. (Oğuz

ve Arısoy, 2005). 2010 yılı verilerine bakılacak olursa, Orta Anadolu’da 1,3 milyon

hektarlık ekim alanında üretilen buğday miktarı yaklaşık 3 milyon ton olarak

gerçekleşmiş ve dekara verimi ise 212 kg olmuştur.  Orta Anadolu bölgesinde Eskişehir

ilinin aldığı pay ise 155 bin hektarlık üretim alanında 354 bin tonluk bir üretim miktarı

olarak gerçekleşmiştir. Dekara verim ise 229 kg civarındadır (TUİK, 2011).

Buğday ürünlerine karşı aşırı istek nedeni ile önemi her geçen gün artmaktadır.

Dünya’da yıllık nüfus artısı 100 milyon civarında olup gıda ve yem hammaddesi olarak

kullanılan tahılların 2005 yılında 2.228 milyar ton olan üretiminin, 2020 yılına kadar 2,5

milyar tona çıkarılması gerektiği ileri sürülmüştür  (Pimental et al. 1999; Rosegrant et

al. 2001; Hopfenberg and Pimental 2001). Ülkemiz ekim alanı ve üretim bakımından

dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmekle beraber, birim alan veriminin düşük olması ve

bu üretimin tamamına yakınının iç tüketimde kullanılması sebebiyle ihracatta söz sahibi

bir ülke değildir. Ayrıca, nüfusu 70 milyonun üzerine çıkmış olan ülkemizde, temel

gıda maddeleri ve hayvan yemi olarak tüketilen buğdayda, artan talep oranına uygun bir

üretim artışı sağlanamadığı, aksine azalmalar olduğu, 2009 öncesi 6 yılda, buğday

üretiminin % 8,8 azaldığı bildirilmektedir (Günaydın, 2009). Nüfus artışı ile iç tüketim
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giderek artacağından bu nüfusu beslemek için buğday üretiminin de arttırılması

kaçınılmaz olacaktır (Kınacı vd., 2010).

Buğday üretimini arttırmanın en kolay yolu, ekim alanlarını arttırmaktır. Ancak,

üretim alanlarımız son sınırına dayanmış, hatta tarıma uygun olmayan marjinal

alanlarda bile ekim yapılmakta olup,  bu alanların bir kısmı da buğday tarımına

ayrılmaktadır. Bu durumda, üretimin artırılabilmesi ancak birim alandan yüksek verim

alınabilecek çeşitlerin geliştirilmesiyle sağlanabilecektir.  Ancak bu çeşitlerin yüksek

verimli olmalarının yanı sıra, kaliteli, hastalık ve zararlılara dayanıklı, kuraklık ve

soğuk gibi olumsuz çevre koşullarında bile ekonomik olabilecek bir verimin altına

düşmeyecek, iyi koşullarda ise yüksek verim verecek nitelikte olması önem taşımaktadır

(Özgen, 1991).

Birim alan veriminin arttırılması amacıyla yürütülen ıslah çalışmalarında

verimle birlikte verime etki eden unsurların da incelenmesi gerekmektedir. Buğdayda

verim ve verim öğeleri olan başak uzunluğu, başakta tane sayısı ve tane ağırlığı ile

iriliği gibi bitkisel karakterler kantitatif karakterler olup, bunların oluşumuna etkili

mekanizma kompleks yapıdadır. Bu karakterlerin oluşumunda kalitatif karakterlerin

aksine birçok gen etki etmektedir. Bundan dolayı, çok genle kontrol edilen

karakterlerin kalıtımını araştırmak ve genetik mekanizmayı açıklığa kavuşturmak bitki

ıslahçıları açısından ayrı bir önem taşımaktadır (Agrawal, 1998).

Birçok tarımsal üründe olduğu gibi, buğdayın da öncelikle birim alandaki

verimin artırılması hedeflenmiş, kalite özellikleri ise ikinci planda ele alınmıştır. Oysa,

beslenme açısından kalitenin yükseltilmesi çok önemlidir. Buğdayın kalitesini tek bir

özellikle tanımlamak güçtür. Çünkü, buğday kalitesi çok sayıda özelliğin etkisi altında

oluşur. Ekmeklik buğdaylarda kaliteyi arttırmak için yapılan ıslah çalışmalarında;

hektolitre ağırlığı, protein oranı, 1000 tane ağırlığı ve öz içeriği dikkate alınmaktadır.

Bunların yanında absorbsiyon değeri, sedimentasyon değeri, yumuşama derecesi ve

ekmek hacmi gibi türe özgü önemli bazı kalite özellikleri de bulunmaktadır (Arat, 1949;

Seçkin, 1970; Ünal, 1991; Atlı, 1999). Buğday kalitesini etkileyen en önemli faktörler

iklim, toprak ve çeşittir (Schiller et al. 1967). Buğday protein miktarı çevre şartlarından

etkilenmesine rağmen protein kalitesi daha çok kalıtım etkisi altındadır (Bushuk, 1982).
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Buğday ıslah çalışmalarının temel amacı, yüksek tane verimli ve yüksek kaliteli

ebeveynleri seçerek farklı genotiplerde bulunan bu özelliklerin bir bireyde toplanmasını

sağlamaktır. Amaçlardan  biri de, yabancı tozlanan bitkilerde olduğu gibi, buğdayda da

birim alanda üretimi arttırmak için melez çeşitlerin geliştirilmesi ve ekonomik olarak

üretilebilirliğinin araştırılmasıdır (Cukadar et al., 2001).

Bitki ıslahçısı amacına uygun çeşitleri geliştirebilmek için, elinde bulunan

genetik materyal ile melezlemeler yaparak varyasyonlar oluşturur. Islahçı, bu yeni

geliştirilen melez popülasyonlarda yer alan ebeveyn ve melez dölleri agronomik

özellikler bakımından erken generasyonlarda tanımak ve üstün özelliklere sahip olanları

seçmek ister. Ebeveynlerin ele alınan özellikler bakımından elde edilen ortalama

değerleri, melez performanslarının tahmin edilmesi ve üstün ebeveynlerin seçilmesi

bakımından önemli olmaktadır (Poehlman and Sleeper, 1995). Ebeveynlerin melez

performansı, heterosis olgusundan yararlanarak ortaya çıkarılabilir (Knott, 1965).

Ebeveynlerin genetik yapısı ve ele alınacak kalıtımları çeşitli yöntemlerle belirlenirse,

bu temel bilgilere dayanan ıslah programlarının başarı oranı yüksek olur. Ebeveynlerin

amaca uygun olarak belirlenen özelliklerinin kalıtım derecelerinin bilinmesi, gereksiz

kombinasyonları ortadan kaldırmakta ve hangi generasyonda seleksiyona başlanacağı

yönünde fikir vermektedir. Ayrıca, ebeveynlerin istenen özellikler açısından genel ve

özel kombinasyon yeteneklerinin bilinmesi ve aktarılmak istenen karakterin

oluşumundaki gen etki tipinin bilinmesi, çeşit geliştirme çalışmalarına kolaylık

getirmesi ve anılan özelliğin geliştirilebilmesi için belirlenecek ıslah metodu açısından

önem taşımaktadır.

Ebeveynlerin seçiminde en çok kullanılan metot, diallel analiz yöntemidir. Bu

metot, populasyon analizlerinde en geniş ölçüde kullanılan yöntemdir. Populasyonun

genetik yapısı hakkında bilgi elde edebilmek için, o popülasyonun F1 generasyonu

üzerinde gözlemler yapmak yeterli olacaktır. Diallel analiz metodu bitki ıslahında;

melez döl popülasyonlarının genetik yapılarını araştırmak, ümitli melez kombinasyonu

ve uygun ebeveynleri seçmek, ebeveynlerin genel ve özel kombinasyon uyuşmalarını

saptamak amacıyla kullanılır. Bu amaçları gerçekleştirmek için diallel analiz

metodunun “Jinks-Hayman” tipi ve “Griffing” tipi olmak üzere başlıca iki analiz şekli

geliştirilmiştir. Bu yöntemler, analiz yönünden farklılıklar gösterir. Griffing tipi diallel
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analizinden elde edilen bilgiler Jinks-Hayman tipi analize kıyasla daha sınırlıdır. Fakat

bu hiçbir zaman birinin diğerine tercih edildiği anlamında anlaşılmamalıdır. Her iki

metodun uygulama alanları birbirinden ayrılmıştır. Eğer, ebeveynlerin genel

kombinasyon yeteneği ve melezlerin özel kombinasyon yetenekleri araştırılıyorsa,

“Griffing Diallel Analiz Yöntemi” uygulanmaktadır. Griffing Diallel Analiz Yöntemi

ile kombinasyonların ve ebeveynlerin genel ve özel kombinasyon yetenekleri ve

bunların etkileri yanında geniş ve dar anlamda kalıtım dereceleri hesaplanır. “Jinks-

Hayman Diallel Analiz Yöntemi” ise uygulama alanını popülasyonların genetik

yapılarını araştırmada bulmuştur. Bir bakıma Jinks-Hayman tipi analiz sonuçları temel

bilim olan genetik çalışma alanına girmektedir. Popülasyonların genetik yapıları iyice

tanındığı zaman ise bu populasyondan pratikte faydalanma olasılıkları da daha bilinçli

bir şekilde araştırılacak ve denenecektir (Yıldırım vd., 1979).

Bu çalışma ile,  tahıl yetiştiriciliğinde ve buna bağlı olarak un ve yem üretiminde

ülke çapında önemli bir yere sahip olan Eskişehir ve içinde yer aldığı Orta Anadolu

Bölgesi koşullarına uyumlu buğday çeşitleri arasında yapılan melezlemelerle, yüksek

verim kapasitesine ve aranan kalite özelliklerine sahip, değişen çevre koşullarında stabil

olabilecek buğday çeşitleri geliştirilmesine yönelik uygun ebeveyn ve kombinasyonların

belirlenmesi ve F1 döllerinde bazı tarımsal ve fizyolojik karakterler ile kalite değerleri

hesaplanarak, ebeveynlerin genel kombinasyon ve özel kombinasyon uyuşmalarının

saptanması, kalıtım dereceleri ve melez gücü (heterosis) değerlerinin ortaya konulması,

amaçlanmaktadır.
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BÖLÜM 2

ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

Yates (1947), resiprok halinde yapılmış melezleri de içine alan bir diallel

tablosunu değerlendirerek ebeveynler arasındaki farklılıkları ortaya koymuştur.  Bu

çalışmanın, diallel analizlerin daha sonraki gelişmeleri üzerine büyük etkisi olmuştur.

Jinks (1954), Hayman (1954a; 1954b; 1958), 1950’lerin başlarında diallel

melezleme sonunda elde edilen verileri değerlendirmiş ve genetik parametreleri

saptamak üzere yeni bir yöntem geliştirmişlerdir.  Bazı varsayımları kabul ettikten sonra

diallel melezleme populasyonlarında ebeveyn ve F1 döllerinden yararlanarak genetik

parametrelerin hesaplanabileceğini, ayrıca dizi kovaryansları (Wr) ile dizi varyansları

(Vr) değerlerinden yararlanarak çizilen grafiklerden ebeveynlerin dominantlık

derecesinin tespitinin mümkün olabileceğini bildirmişlerdir. Hayman (1954b), bazı

varsayımların geçersizliğinin tahminlenen genetik parametrelerin güvenilirliğini

azalttığını ancak varsayımların geçersiz olduğu durumlarda dahi analize devam edilerek

parametrelerin hesaplanmasının ıslahçıya yararlı bilgiler vereceğini ve çeşitli

varsayımların başarısızlığı sonucunda hangi tipteki dağılımların ortaya çıkabileceğini

belirtmiştir.  Hayman (1958), birbiri arasında ilişkili olan genlerin etkilerinin bunun bir

göstergesi olduğunu ve (Wr, Vr) eğrisinin ilişkiye bağlı olarak yukarıya doğru konveks

olduğunu, dağılıma bağlı olarak da aşağıya doğru konveks olduğunu vurgulamıştır.

Griffing (1956), diallel melezleme kombinasyonlarının yeteneklerinin detaylı

olarak incelenmesi sonucunda sekiz ayrı analiz yöntemini ortaya koymuştur.

Örneklemenin şekline göre iki alternatif yaklaşım vardır.  Bu alternatif yaklaşımlar sabit

model ve rastgele modeldir. Bu modellerin her birinde; resiproklu veya resiproksuz

melezlenmelerine veya ebeveynlerin de popülasyon içinde bulunma durumlarına bağlı

olarak aşağıdaki dört analiz şeklini geliştirmiştir.

1-Ebeveynler, F1’ler ve resiprokları = n2 sayıda kombinasyon

2-Ebeveynler ve resiproksuz F1’ler = n(n-1)/2 sayıda kombinasyon

3-Sadece F1’ler ve resiprokları = n(n-1) sayıda kombinasyon

4-Yalnızca resiproksuz F1’ler = n(n-1)/2 sayıda kombinasyon
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Griffing, ebeveynleri de içeren ilk iki grubu “diallel” olarak tanımlamış ve

ebeveynleri kapsamayan 3 ve 4 nolu metodları “değiştirilmiş diallel olarak”

adlandırmıştır. Resiproklar arasındaki farklılıklardan doğan etkilerin anasal etkiler ve

cinsiyete bağlı gen etkilerini belirlemede elverişli olabileceğini bildirmiştir.

Hayman (1960), Jinks-Hayman tipi analizler ile Griffing tipi analizlerden elde

edilecek bilgiler arasındaki benzerlik ve farklılıkları tartışmıştır.

Crumpacker and Allard (1962), bazı hipotezlerin geçersiz olmasının diallel

verilerin genetik analizini çok fazla etkilemeyeceğini belirtmişlerdir.

Nassar (1965); Baker (1978), Jinks-Hayman analizini, sabit modele uygulanması

nedeniyle popülasyon hakkında doğru bir yargıya varılamayacağı ile epistasis yoktur ve

genler bağımsız dağılmıştır varsayımlarının bazı durumlarda geçerli olamayacağı

şeklinde eleştirmişlerdir.  Genlerin birbirinden bağımsız olarak dağıldığı varsayımının

belirli bir lokustaki bir allelin varlığı veya yokluğunun diğer herhangi bir lokustaki bir

allelin varlığı veya yokluğundan bağımsız olduğunu ifade ettiğini ve bu varsayımın

geçersizliğinin ebeveynlerin seçildiği popülasyondaki genler arasında bağlılık veya

ebeveynlerin örneklenmesinde sınırlı numune sayısının etkisinden ileri gelebileceğini

belirtmişlerdir. Baker, diallel melezlemede en az 2n sayıda ebeveyn kullanılmadıkça n

lokustaki genlerin birbirinden bağımsız olamayacağını belirtmişlerdir.

Hsu and Walton (1970), beş yazlık ekmeklik buğday ile yaptıkları diallel melez

analizinde başaklanma süresi, kardeş sayısı, bin tane ağırlığı için eklemeli ve dominant

gen varyanslarının, başakta tane sayısı ve bitki tane verimi için sadece eklemeli gen

varyansının önemli olduğunu bildirmişlerdir.  Çiçeklenme süresi, kardeş sayısı ve bin

tane ağırlığı bakımından resiproklar arasında önemli farklılıklar saptamışlardır.

Hayes and Paroda (1974), diallel tabloların varyans analizlerinin; genel varyans

analizi tablosundaki genetik varyansın eklemeli (a) ve (b) dominant gen etkileri varyans

komponentlerine ayrılarak yapılabileceğini bildirmişlerdir. Araştırmacılar, bu varyans

analizinde (b) komponenti (b1), (b2) ve (b3) olmak üzere üç ayrı komponente

ayrılabileceği ve bu komponentlerden (a)’nın genel uyuşma yeteneği, (b3)’ün özel

uyuşma yeteneği konusunda bilgi verdiğini belirtmişlerdir.  Ayrıca resiprokal melezler

arasında farklılıklar konusunda (c) ve (d) komponentlerinden yararlanarak yorum
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yapmanın olası olduğunu, kimi araştırmacıların da resiproklar arasında fark olmadığını

kabul ettiklerinden melezleri resiproksuz yaptıklarını belirtmişlerdir.

Ruckenbauer (1977), Hayman’ın öne sürdüğü varsayımların geçersiz olması

durumunda Griffing diallel melez analizinin kullanılmasıyla en uygun ebeveynler ve

melez kombinasyonları belirlemek için gerekli genetik bilgilerin elde edilebileceğini

belirtmiştir.

Aydem (1979), yazlık karakterli 5 makarnalık buğday çeşidinin diallel melez

döllerinde bazı agronomik özelliklerin kalıtımı ile ilgili çalışmasında, incelenen bütün

özellikler açısından eklemeli ve dominantlık gen varyansını önemli olarak belirlemiştir.

Başakta tane sayısı, başakta başakçık sayısı, başak boyu, bitki boyu ve başakçıkta tane

ağırlığı için tam dominantlığın, 1000 tane ağırlığı ve bitki tane verimi için ise üstün

dominantlığın etkili olduğunu belirlemiştir. F1 bitkilerinde dar anlamda kalıtım

derecesini bitki tane verimi dışındaki tüm agronomik özellikler yönünden oldukça

yüksek olarak bulmuştur.

 Rehman and Ramanujam (1979), dört buğday varyetesini kullanarak yaptıkları

diallel melezleme çalışmasında, normal ekim sezonunda ekilen “Meksipak x Dirk” ve

“C273 x AU49” melezlerinin önemli oranda heterosis gösterdiğini, geç ekimde ise

hiçbir melezin heterosis göstermediğini ortaya koymuşlardır. Tane veriminde tespit

edilen heterosise bitkide kardeş sayısı ve başakta tane sayısının önemli derecede katkıda

bulunduğunu, kombinasyon yeteneği verilerine dayalı olarak eklemeli gen varyansının

önemli çıktığını, melezler arasında resiprokal etkiler ve varyans unsurlarına ait

interaksiyonların bin tane özelliğinde önemli bulunduğunu sonucuna varmışlardır.

Aydem (1980), makarnalık buğday melezlerinde tanedeki protein miktarının

kalıtımı ve bazı agronomik özelliklerle ilişkisi konusunda yaptığı bir çalışmada;

tanedeki protein miktarının kalıtımı ile bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve tane

verimi arasındaki ilişkileri incelemiştir. Tanede en düşük protein oranını Dicle-74

(%16.51) çeşidinin verdiğini, Capeiti (%19.78) çeşidinin ise en yüksek ham protein

oranın verdiğini bildirmiştir. Capeiti/Gerardo516 kombinasyonu haricindeki bütün

melezlerin protein yüzdesi bakımından ebeveyn ortalamalarından daha düşük değere

sahip olduklarını saptamıştır.  Tanede protein miktarı için eklemeli gen varyansı (D)
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dominant gen varyansından (H) büyük olup, (H/D)1/2 oranından dominantın eksik

düzeyde kaldığını, geniş anlamda kalıtım derecesinin 0,56, dar anlamda kalıtım

derecesinin ise 0,54 olduğunu tespit etmiştir. Bu karakterin kalıtımında eklemeli gen

etkisinin önemli olduğunu ve tanede protein oranının seleksiyon ile geliştirilebileceğini

sonucuna varmıştır.

Wilson (1984), melez buğday ıslahı çalışmalarının makarnalık buğdaylara göre

ekmeklik buğdaylarda daha çok yürütülmekte olduğunu ve bunun nedeninin ise,

ekmeklik buğday üretiminin daha geniş alanlara yayılması ve makarnalık buğdayda iyi

anter çıkışına engel olabilen büyük çiçek kavuzları nedeniyle ortaya çıkan tozlanma

problemi olduğunu belirtmiştir. Meksika’da melez buğday üzerine yapılan çalışmada,

melez buğdayların ebeveynlerden daha yüksek hektolitre ağırlığı gösterdiğini ve tane

tekstürü açısından ebeveynler arasında yer aldıklarını bildirmiştir. Protein miktarı ve

kalitesinin ekmek yapım özelliğini belirlemede ana unsurlar olduğunu, protein

kalitesinin öncelikle genetik faktörler tarafından kontrol edildiğini, fakat çevre

şartlarının kalıtım etkilerini baskı altında tutabileceğini vurgulamıştır. Protein

miktarının genetik olarak etkilenmesinin yanında, yüksek azot ilavesi ile kısmi olarak

belli düzeyde tutulabileceğini bildirmiştir.

Milanko (1988), ekmeklik buğday melezlerinde tane protein oranı üzerinde

GKY, ÖKY ve resiprokal etkilerin önemli olduğunu hesaplamıştır. Bu özellik üzerinde

GKY/ÖKY oranının 1’den yüksek çıkmasını eklemeli gen etkisinin daha önemli

olduğuna bağlamıştır.  Yedi melezde ÖKY, yedi melezde de resiprokal etkileri önemli

bulmuştur.

Iqbal et al. (1991), beş ekmeklik buğday genotipi ile yaptıkları diallel melezleme

çalışmalarında, bayrak yaprak alanı ve başak uzunluğunun dominant genlerin etkisi

altında oldukları, bitki boyu ve üst boğum arası uzunluğunda kısmi dominantlılığın

etkili olduğu ve bitki boyu ve başak uzunluğunda epistatik etkinin bulunduğu sonucuna

varmışlardır.

Li-Huifen vd. (1992), yaptıkları eksik diallel melezleme çalışmasında, SDS-

sedimentasyonunu sınırlayan genlerin eklemeli etkide olduğu ve gluten, protein, gerekli

amino asitleri sınırlayan genlerin eklemeli olmadığı sonucuna varmışlardır.
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Srivastava et al. (1992), dokuz farklı ekmeklik buğday çeşidi ve bunların

resiproklarını içeren F1 melezlerinde fizyolojik ve ekonomik özelliklerin kombinasyon

yeteneklerini inceledikleri çalışmalarında, incelenen tüm karakterlerde genel ve özel

kombinasyon yeteneklerinin önemli bulunduğunu, özelliklerin kalıtımında GKY

varyansının daha yüksek bulunmasının eklemeli gen etkisinden kaynaklandığını ancak

eklemeli ve eklemeli olmayan gen etkilerinin birlikte görüldüğünü vurgulamışlardır.

Araştırmacılar, inceledikleri tüm özelliklerde çevre etkisinin önemli olduğunu, net

asimilasyon oranı ve verim dışındaki tüm özelliklerde GKYxyıl interaksiyonunun

ÖKYxyıl interaksiyonundan daha önemli çıktığını belirtmişlerdir.

Khan et al. (1995a), 5 yazlık buğday çeşidi (Lyallpur73, Blu Silver, Sandal,

C518 ve Lu26S çeşitleri) ve bunların F1 melez döllerini birlikte yetiştirerek altı verim

komponentini incelemişlerdir. Diallel çalışmanın 14 melezinin başak ağırlığı

bakımından üstün anacın üzerinde heterosis verdiğini ve başak tane ağırlığı yönünden

15 melezin üstün anaçtan daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Başakta tane sayısı

bakımından F1 melezlerinin yarsının üstün anaca göre heterosis gösterdiğini

bildirmişlerdir. F1 melezlerinin tümünün 1000 tane ağırlığı, bitki tane verimi ve her sıra

tane veriminde anaç ortalaması ve üstün anaç değerlerini aştıklarını bildirmişlerdir.

Heterosis değerleri üstün anaç değerlerini başakta tane ağırlığında %69,78, bitki tane

veriminde %62,32, 1000 tane ağırlığında %51.19, başak ağırlığında %44,58 ve başakta

tane sayısında %40,35 oranlarında geçtiğini bildirmişlerdir. Sandal/Lyallpur73 melezi

ve resiproklarının başakta tane ağırlığında, sıra tane veriminde, bitki tane veriminde,

başak ağırlığında ve başak tane sayısında heterosis ve heterobeltosis yönünden ümitvar

göründüklerini gözlemlemişlerdir.

Khan et al. (1995b), 5 buğday çeşidi ve bunların 20 adet F1 melez döllerini

birlikte yetiştirerek, bitki boyu, bayrak yaprak alanı, yaprak kını uzunluğu, kılçık

uzunluğu ve başak sıklığını incelmişlerdir. 7 melez ebeveyn ortalamasından daha uzun

bitki boyuna sahip olurken, dört melezin en uzun ebeveynlerden daha uzun olduklarını

saptamışlardır. Melezlerin tümünde bayrak yaprak alanı bakımından heterosis ve

heterobeltiosis değerlerinin oldukça önemli olduğunu gözlemişlerdir. Yaprak kını

uzunluğunda 6 melezin ebeveyn ortalamasından daha önemli ve 3 melezin ise en uzun
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değerli ebeveynin üzerinde heterosis değeri verdiğini, tüm 20 F1 melezin de başak

sıklığının önemli derecede yüksek heterosis değerleri verdiğini bildirmişlerdir.

Ekiz (1996), buğdayın yabani akrabaları ile yaptığı 11x11 tam diallel melezleme

çalışmasında, bin tane ağırlığı, protein oranı ve tane sertliği gibi kalite özelliklerini

incelemiş, özellikler üzerindeki genotip, çevre ve sitoplazma etkileri ile bunlar

arasındaki etkileşimlerin farklı olduğunu bulmuştur. Protein oranı üzerine GKY etkileri

yüksek bulunurken, bin tane ağırlığı için hem GKY hem de ÖKY etkilerinin önemli rol

oynadığını belirtmiş ve geniş ve dar anlamda kalıtım derecelerini protein yüzdesi için

sırasıyla 0,94 ve 0,82; bin tane ağırlığı için 0,95 ve 0,65; tane sertliği için 0,95 ve 0,74

olarak hesaplamıştır.  İncelenen tüm özelikler için resiprokal etkilerin önemli

bulunduğunu ve bu farklılıkların sitoplazmik etkilerden dolayı meydana gelmiş

olabileceğini söylemiştir. Resiproklar arasındaki farklılıkların sitoplazmik etkilerden

kaynaklandığını söylemenin zor olduğunu, anasal etkilerin de sitoplazmik etkiler kadar

etkili olabileceğini de belirten araştırıcı, aynı nüklear genotipe sahip yabancı plazmalı

hatlar arasındaki resiprokal farklılıkların sitoplazma etkilerinden kaynaklanmasının

daha muhtemel olabileceğini belirtmiştir. Çünkü teorik olarak baba ebeveynin

sitoplazmasının etkili olmayacağının varsayıldığını ve ticari çeşitlerin sitoplazmalarının

önemli resiprokal farklar meydana getirdiğini bildirmiştir. Çalışma sonucunda, T.

aestivum sitoplazmalarının protein kalitesi açısından yabancı sitoplazmalardan daha

üstün olduklarını, Bolal 2973, Kıraç 66 ve Bezostaja 1 sitoplazmalarının bazı

melezlerde protein kalitesini arttırıcı etkide bulunduğunu tespit etmiştir.

Şener (1997), 6 ekmeklik buğday ile yaptığı yarım diallel melezleme

çalışmasında bayrak yaprak alanı, başak uzunluğu, başakta başakçık sayısı, başakta tane

sayısı için eklemeli gen etkilerini önemli bulurken, bitkide başak sayısı ve üst boğum

arası uzunluğu için eklemeli ve dominant gen etkilerinin önemli olduğunu tespit

etmiştir. Bayrak yaprak alanı, bitki boyu, başakta başakçık sayısı, başakta tane sayısı,

başak tane ağırlığı ve bin tane ağırlığında kısmi dominantlılığın, bitki kardeş sayısı ve

başak uzunluğunda üstün dominantlılığın, bitkide başak sayısı, üst boğum arası

uzunluğu ve bitki veriminde tam dominantlılığın var olduğunu bildirmiştir. Yine aynı

şekilde, bayrak yaprak alanı, üst boğum arası uzunluğu, başakta başakçık sayısı, başakta

tane sayısı, başak tane ağırlığı, bin tane ağırlığı ve bitki veriminde resesif genlerin
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çoğunlukta olduğunu, bitki kardeş sayısı ve başak uzunluğunda dominant genlerin

çoğunlukta olduğunu, bitkide başak sayısı ve bitki boyunda ise resesif dominant

genlerin eşit olduğunu saptamıştır.

Topal ve Soylu (1998), 4 makarnalık buğday çeşidi ile bunların resiprokal 12 F1

melezinden oluşan popülasyonda bazı tarımsal karakterlerin kalıtımı ve melez güçleri

üzerine bir çalışma yapmışlardır. Denemede bitki boyu, başak uzunluğu, başakta

başakçık sayısı, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, fertil kardeş sayısı ve bitki

başına verimi ele almışlar ve başakta tane ağırlığı ve bitki verimi dışında diğer özellikler

için eklemeli gen etkilerini önemli bulmuşlardır. Yapılan analizler sonucunda,

Çakmak-79 çeşidi kısa boyluluk, başakta tane sayısı, fertil kardeş sayısı ve bitki başına

verim özelliklerinde, yerel çeşidin başak uzunluğu, Akbaşak-073/44 çeşidinin kısa

boyluluk, başakta başakçık sayısı, başakta tane sayısı ve başakta tane ağırlığı,

Karabaşak çeşidinin ise başakta başakçık sayısı özelliklerinde genel kombinasyon gücü

bakımından yüksek ve önemli bulunduğunu bildirmişlerdir. Popülasyonda ele alınan her

karakter için heterosis etkisi gösteren kombinasyonlar tespit etmişler, en yüksek dar

anlamda kalıtım derecesini başak uzunluğunda (0,91) bulurlarken, diğer özellikler için

bu değerin 0,39 ile 0,75 arasında değişim gösterdiğini bildirmişlerdir.

Balcı ve Turgut (1999), bazı ekmeklik buğday çeşit ve hatlarında melez gücünü

belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, ele alınan tüm karakterler bakımından anaçlar

ve kombinasyonlar arasında istatistiki düzeyde önemli farklar olduğunu gözlemişlerdir.

Başakta tane ağırlığı açısından anaçlar ortalamasına göre en yüksek melez gücü değerini

(%57,1) Flamura/68 numaralı kombinasyonda ve üstün anaca göre en yüksek melez

gücü değerini ise % 46,2 ile 393/68 numaralı kombinasyonda saptamışlardır.

Mahmood and Chowdhry (1999; 2000), altı ekmeklik buğday çeşidi ile yaptıkları

tam diallel melezleme çalışmasında, normal ve geç ekim koşullarında bazı agronomik

özellikleri incelemişlerdir.  İncelenen tüm özelliklerde geç ekim koşullarında daha

düşük değerler gözlemlemişlerdir.  Normal ekim koşullarında, başaklanma ve

olgunlaşma süresi için eklemeli, bitki boyu için dominant, başak boyu, başakta başakçık

sayısı ve başakta tane ağırlığı için hem eklemeli hem de dominant gen etkilerini önemli

bulurken; geç ekimde tam tersi etkiler gözlemlemişler ancak bitki tane verimi ve kardeş

sayısı için her iki koşulda da eklemeli gen etkilerinin, başakta tane sayısı için de



12

dominant gen etkilerinin hakim olduğunu bulmuşlardır. Ebeveynlerdeki resesif ve

dominant gen etkilerinin de ekim zamanına göre değişim gösterdiğini ve buldukları bu

sonucun çevresel etkilerin genetik ilerleme ve kalıtım üzerine etkili olduğunun bir

göstergesi olduğunu bildirmişlerdir.

Eren (2000), 1994-96 yılları arasında, Şanlıurfa koşullarında, dört makarnalık

buğday çeşidi ile bunları tam diallel melezlerinde genetik yapıyı incelemek ve incelenen

özellikler yönünden uygun anaç ve kombinasyonları belirlemek amacıyla bir çalışma

yürütmüştür.  İncelenen karakterlerde varyans analizi, GKY, ÖKY ve resiprok etkileri,

kalıtım dereceleri, heterosis ve heterobeltiosis değerlerini Griffing Diallel Analiz

Yöntemi Metot 1-Model 1’e göre analiz etmiştir.  Çalışma sonucunda, F1

kombinasyonları ve anaçların agronomik özelliklerinin tümünde önemli varyasyonlar

elde etmiş, melez kombinasyonların tümünde GKY ve ÖKY etkilerini önemli

bulmuştur. Başaklanma süresi, başakta başakçık sayısı, başakta tane sayısı ve bin tane

ağırlığında pozitif heterosis saptayan araştırıcı, dar anlamda kalıtım derecelerini en

yüksek, başakta tane ağırlığı (0,84), bitki boyu (0,79) ve kardeş sayısında (0,78) elde

etmiştir.

Khan and Rizwan (2000),  yaptıkları 5x5 diallel melezleme çalışmasından elde

ettikleri F1 melezlerinde, bitki boyu, bayrak yaprak alanı, yaprak damar düzeni, stoma

yoğunluğu ve büyüklüğü gibi fizyo-morfolojik özelliklerde genel ve özel kombinasyon

yeteneklerini araştırmışlardır. Yaptıkları kombinasyon yetenekleri varyans analizi

sonuçlarına göre, GKY ve ÖKY’ni stoma büyüklüğü dışındaki tüm özelliklerde önemli

bulurken resiprok etkilerini yaprak damar düzeni, stoma yoğunluğu ve büyüklüğü

özelliklerinde önemli olarak bulmuşlardır.  Bitki boyu dışındaki tüm özelliklerde

eklemeli olmayan gen etkilerinin hakim olduğunu bildirmişlerdir.

Akgün (2001), Çakmak-79, İri, Ahmet, Dallı makarnalık buğday çeşitleri ile

bunların 4x4 tam diallel melez döllerinde Konya şartlarında bazı tarımsal karakterlerin

kalıtımını araştırmıştır.  Denemede bitki boyu, başak uzunluğu, başak sıklığı, başakta

başakçık sayısı, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, bitkide fertil kardeş sayısı ve

bayrak yaprak uzunluğu için hem eklemeli ve hem de eklemeli olmayan gen etkileri;

başak sıklığı, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı ve tek bitki tane verimi için ise

eklemeli olmayan gen etkileri tespit etmiştir.  Yapılan analizler sonucunda; kısa
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boyluluk için Ahmet buğdayı ve Çakmak-79 çeşidinin, uzun boyluluk için Dallı ve İri

buğdayın, başak sıklığı için Ahmet ve Dallı buğdayın, başakta başakçık sayısı için Dallı

buğdayın, başakta tane sayısı ve ağırlığı için Çakmak-79 çeşidi ve Dallı buğdayın, tek

bitki tane verimi ve fertil kardeş sayısı için Çakmak-79 çeşidinin, bayrak yaprak ayası

uzunluğu için ise Dallı ve İri buğdayın GKK değerlerinin yüksek ve önemli bulan

araştırıcı; dar anlamda kalıtım derecesinin 0,17 ile 0,80 arasında değiştiğini ve

populasyonda ele alınan karakterler için heterosis ve heterobeltiosis gösteren

kombinasyonlar olduğunu bildirmiştir.

Altınkut vd. (2001), Kıraç ve Sultan buğday çeşitleri ile Tokak arpa çeşidi ve ST

5819 hattı ve bunların diallel F2 populasyonlarını kullanarak yaptıkları çalışmada,

kullandıkları PQ (mg/klorofil/yaş ağırlık) testlerinin ve yaprak alanının kurağa

mukavemet açısından ıslah programlarıı için hızlı bir seleksiyon kriteri olabileceğini

bulmuşlardır.

Cukadar et al. (2001), buğday da verim düzeyini arttırmanın bir yolunun

melezlerin kullanımı doğrultusunda olduğunu bildirerek, Meksika’da, yazlık buğday

melezlerinde ekmeklik kalitesi ile yüksek verim arasındaki ilişkileri araştırmışlardır. En

yüksek verimli hatların F1’lerinin de yüksek verimli (yaklaşık %17 verim avantajı

sağlanmış) olduğunu gözlemişlerdir. Bunun yanında, melezlerin ekmeklik kalitesinin

ebeveynlerin ortasında olduğunu bildirmişlerdir. Araştırmacılar, kalite özelliklerine ait

melez gücü değerlerinin hem pozitif hemde negatif yönde gözlendiğini, genelde

melezlerin tane kalitesi ve ekmek yapım kalitelerinin kendi ebeveynlerin özellikleri ile

ters bir ilişki göstermediğini bildirmişlerdir.

Ortiz et al. (2001), 8 ekmeklik buğday genotipi ve bunların, resiproklarını da

içeren, F1 melezlerini 7 farklı çevrede denemeye almışlar ve verim açısından hem

Griffing yöntemine göre hem de AMMI yöntemine göre analiz etmişlerdir. Çevre,

melezler ve bunların interaksiyonları ile GKY ve ÖKY etkilerini önemli bulurken,

resiprok etkilerini önemsiz bulmuşlardır.  GKY/ÖKY oranının 1,4 olarak bulmuşlar ve

tane verimi özelliğinde eklemeli gen etkilerinin hakim olduğunu belirtmişlerdir.
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Altınbaş ve Tosun (2002), üç makarnalık buğday çeşidi ile yabani tetraploid

buğday arasında resiproklu olarak oluşturulan melezlerin F3 ve F4 generasyonlarını dört

anaç genotip ile birlikte İzmir’de denemişlerdir.  Anaçlar, F3 ve F4 generasyonlarında

başakta tane verimi, bin tane ağırlığı, tanede protein oranı ve sedimentasyon değerini

belirlemişler ve açılan generasyonlarda özellikler arası ilişkileri incelemişlerdir.

Çalışma bulguları ile incelenen özellikler bakımından her iki generasyonda da anaç ile

melezler arasında önemli farklılıklar bulunduğunu ortaya koymuşlardır.  Tüm

kombinasyonlar üzerinde elde edilen ortalama değerleri hem F3 hem de F4

generasyonlarında melezlerin başak verimi ve tane ağırlığı bakımından anaçlara yakın

fakat iki kalite özelliği bakımından anaçlardan yüksek bulmuşlar ve yabani tetraploid

buğdayın ana anacı oluşturduğu resiproklarında, F3 generasyonunda iki ve F4

generasyonunda da bir kombinasyonda verim ve kalite yönünden eş zamanlı yapılacak

seçimlerin etkili olabileceği sonucuna varmışlardır.

Balcı ve Turgut (2002), 5 buğday çeşidi ile yaptıkları yarım diallel melezlemede

elde ettikleri 10 F1 melezinde üstün genel ve özel uyum yeteneğine sahip ebeveyn ve

melezleri belirlemek amacıyla bir çalışma yürütmüşlerdir. Elde ettikleri sonuçlara göre,

genotiplerin genel ve özel uyum yeteneklerini önemli bulmuşlardır. Bitki boyu

bakımından 361 nolu hat, başak boyu bakımından Flamura-80 ve 68 nolu hatlar, başakta

tane sayısı bakımından 393 ve 361 nolu hatlar, başakta tane ağırlığı bakımından

Flamura-80 ve 361 nolu hat, 1000 tane ağırlığı bakımından ise Atilla-12 ve Flamura-88

çeşitleri yüksek genel uyum yeteneği etkisi göstermişlerdir. Atilla-12/68-hat

kombinasyonu incelenen tüm karakterlerde en yüksek özel uyum yeteneği etkisini

ortaya koymuştur. Ayrıca, üzerinde çalıştıkları tüm unsurlarda eklemeli gen etkisinin

hakim olduğunu belirlemişlerdir.

Dağüstü (2002), 7 ekmeklik buğday ve bunların 7x7 resiproklu diallel

populasyonlarında Jinks-Hayman analiz yöntemini kullanarak bazı agronomik özellikler

bakımından genetik yapılarını ortaya çıkarmak amacıyla bir çalışma yapmıştır. Diallel

analiz sonuçlarına göre, eklemeli gen varyansını bitki boyu özelliği dışında incelenen

tüm özelliklerde istatistiki anlamda önemsiz bulmuştur. Bitki boyu, başak boyu ve

başakçık sayısı özelliklerinde kısmi dominantlık, başakta tane sayısı ve başakta tane

ağırlığında tam dominantlık ve 1000 tane ağırlığında üstün dominantlılığın varlığını
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tespit etmiştir. 7 numaralı ebeveyn (Samsun/Bafra 333) melezlerine bitki boyu, başak

boyu ve başakta tane ağırlığı özellikleri bakımından dominant, 2 numaralı ebeveyn

(Gönen) ise resesif genleri aktardığını bildirmiştir. Araştırmacı, dar anlamda en yüksek

kalıtım derecesini bitki boyu özelliğinde tespit etmiştir.

Dağüstü ve Bölük (2002), 7x7 diallel ekmeklik melez popülasyonunun tane

verimi ile bazı verim komponentleri ve protein oranlarının heterosis değerlerini

belirlemek amacıyla yaptıkları bir çalışmada, bitki boyu, başak uzunluğu, başakçık

sayısı, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, 1000 tane ağırlığı ve protein oranları

gibi özellikleri incelemişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre, ele alınan tüm özelliklerde

ebeveynler ve melezler arasında istatistiki olarak önemli farklar bulmuşlardır. İncelenen

özellikler açısından tüm F1 melezlerinin ortalamasının ebeveynlerin ortalamasından

yüksek veya eşit çıktığını bildirmişlerdir. Bitki boyu ve başakta tane sayısı dışında ele

alınan diğer özelliklerde 20 adedin üzerinde melezin önemli düzeyde pozitif yönde

heterosis verdiğini ve söz konusu melezlerin ileride melez ıslah programlarında

kullanılabileceğini ortaya koymuşlardır.

Yağdı ve Ekingen (2002), Güney Marmara Bölgesi’nde yetiştirilmesi muhtemel

bazı ekmeklik ve makarnalık buğdayların elde edilmesi amacı ile çeşitler arası

melezlemeler yaparak, elde edilen F1 bitkilerinde heterosis değerlerini incelemişlerdir.

Araştırma bulgularına göre, ekmeklik ve makarnalık buğdayların melez F1 bitkilerinde

başak boyu, başakta başakçık sayısı ve tane sayısı bakımından heterosis olduğunu tespit

etmişlerdir. 1000 tane ağırlığı açısından hem ekmeklik hem de makarnalık buğday

melezlerinde daha belirgin bir heterosis saptamışlardır.

Özberk ve Kırtok (2003), makarnalık buğdayda (Dicle-74, Diyarbakır-81) bazı

kantitatif karakterlerdeki genetik varyasyon ve kalıtım üzerine bir araştırma

yapmışlardır. Bitki boyu bakımından ebeveyn genotipler ortalamalasına göre heterosis

olmadığını, ikinci derece istatistik tahminlerine göre her iki ebeveynin aynı cücelik

genlerine sahip olduğunu ve bu nedenle eklemeli gen etkisinin tespit edilemediğini

bildirmişlerdir. Başak boyu bakımından oldukça önemli bir düzeyde heterosisin elde

edildiğini ve bu unsurun Diyarbakır-81 çeşidinden geldiğini, elde ettikleri bulgulara

göre bu karakter bakımından ebeveynler arasında gerçek bir genetik farklılığın

olduğunu bildirmişlerdir. Ebeveyn genotiplerin ortalamalarına göre başakta tane sayısı
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bakımından heterosisin olduğunu, 1000 tane ağırlığı bakımından ise F1’de zıt yönlü

dominans etkilerin meydana geldiğini vurgulamışlardır. Protein oranı varyans

analizlerinde, tekerürlere ait varyasyon kaynağı istatistiki açıdan önemli çıkmış ve bu

sonucun da protein karakteri için deneme alanının homojenliğinin ne kadar önemli

olduğunu ortaya koyduğunu bildirmişlerdir. Araştırıcılar, generasyon ortalamaları

incelendiğinde bu melezlemelerden yüksek protein oranlı hatların geliştirilebileceği

sonucuna varmışlardır.

Riaz and Chawdry (2003), kıraç koşullarda, altı buğday çeşidi arasında

yaptıkları diallel melezlemeden elde ettikleri melezlerde incelenen altı özellik

bakımından genotipler arasında önemli farklar bulmuşlar ve yaptıkları diallel analiz

sonucunda; bayrak yaprak alanı için dominant gen etkisinin, bitki boyu, kardeş sayısı,

başakta tane sayısı, tek bitki tane verimi ve bin tane ağırlığı özelliklerinde ise eklemeli

gen etkilerinin önemli olduğunu ve incelenen özelliklerin hepsinin kalıtımında hem

eklemeli hem de eklemeli olmayan gen etkilerinin rol oynadığını saptamışlardır.

Dere (2004), sekiz buğday genotipi ve bunlardan elde edilen resiproksuz F1

melezlerini İzmir’de yetiştirmiş ve ölçülen tarımsal ve kalite özelliklerini Jinks-Hayman

diallel analiz metoduna göre değerlendirerek populasyonun genetik yapısı hakkında

incelemeler yapmıştır. İncelenen özellikler arasında bitki boyu ve bayrak yaprak

uzunluğu için kısmi dominantlık, bayrak yaprağı eni, başak uzunluğu, bin tane ağırlığı,

kardeş sayısı ve tek bitki tane verimi için üstün dominantlık belirlemiştir. Dar anlamda

kalıtım derecesini 0,01 (kardeş sayısı) ile 0,45 (bitki boyu) için, geniş anlamda kalıtım

derecesini 0,45 (tek bitki verimi) ile 0,60 (başak boyu) arasında hesaplamıştır.

Hakizimana et al. (2004), buğday mozaik virüsüne (WSMV) farklı dayanıklılık

gösteren 9 buğday genotipini WSMV dayanıklılığı için kombinasyon yeteneklerini

belirlemek amacıyla melezlemişlerdir.  Ebevynler, F1’ler ve resiprok melezleri 2-3

yapraklı dönemde, WSMV-SD isolatı ile bulaştırılarak sera koşullarında yetiştirmişler

ve hastalığa reaksiyonları 1-5 skalasına göre değerlendirilmişlerdir. Elde ettikleri

verileri Griffing yöntemine göre analiz etmişlerdir.  WSMV dayanıklılığı için GKY ve

ÖKY etkilerinin önemli bulunmasını hastalığın kalıtımında hem eklemeli hem de

eklemeli olmayan gen etkilerinin hakim olduğu şeklinde yorumlamışlardır.  Resiprokal

etkileri önemsiz bulurken resiprok x çevre interasiyonunun önemli bulunmasının
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hastalığın çevreden etkilenmesi ve dayanıklılık için çekirdek dışı interaksiyonların bir

göstergesi olduğunu ve GKY/ÖKY oranının (0,1) çok küçük olması nedeniyle hastalığa

dayanıklılığın kalıtımında eklemeli olmayan gen etkilerinin daha baskın olduğunu

ortaya koymuşlar ve bu nedenle sadece GKY etkilerine göre döl performansına karar

vermenin yeterli olmayacağını belirtmişlerdir.

Joshi et al. (2004), 10 ekmeklik buğday genotipi ve bunlardan elde ettikleri

resiproklu F1 ve F2 melez döllerinde kantitatif ve kalite özelliklerinin kombinasyon

yeteneklerini analiz etmişlerdir.  Resiproklar arasında önemli bir farklılık olmadığını

saptatıklarından diallel melez analizini Griffing yöntemine göre yapmışlardır.

İncelenen tüm karakterlerde GKY ve ÖKY için ebeveynler ve melezler arasında

varyasyon olduğunu ve hem eklemeli hem de eklemeli olmayan gen etkilerinin önemli

rol oynadığını saptamışlar ancak GKY/ÖKY oranının yüksek olmasından dolayı

eklemeli gen etkilerinin daha baskın olduğunu vurgulamışlardır.  Protein içeriğinde

olduğu kadar verimin arttırılması için de melezlerin çoğunda genel kombinasyonu iyi,

orta ve düşük olan ebeveynlerden oluştuğunu ve yüksek protein oranıyla birlikte verim

artışını da garanti altına almak için verim komponentlerinin özelliklerinin kombine

edilmesini tavsiye etmişlerdir.  Yüksek GKY’ye sahip ebeveynlerin ve ÖKY’ye sahip

melezlerin çoklu melezlemelerde, ikili melezlerde ve diallel seçim melezlerinde,

buğdayda verimin arttırılması için dünya çapında kabul gören bir yaklaşım olduğunu

bildirmişlerdir.

Nazeer et al. (2004), 6 buğday çeşidinin diallel melezlerinde; bitki boyu, kardeş

sayısı, başaklanma süresi, olgunlaşma süresi, tane doldurma periyodu ve bayrak yaprak

alanı özelliklerinde gen etkilerini belirlemek amacıyla yürüttükleri bir çalışmada, bitki

boyu, kardeş sayısı, başaklanma süresi ve bayrak yaprak alanı özelliklerinin tamamıyla,

tane doldurma periyodu ve olgunlaşma süresi özelliklerinin ise kısmen eklemeli

dominant modele uygun olduğunu belirtmişlerdir. İncelenen tüm özelliklerde eklemeli

gen etkilerinin hakim olduğunu, bitki boyu ve kardeş sayısı özelliklerinde üstün

dominantlığın, diğer özelliklerde ise kısmi dominantlığın bulunduğunu tespit

etmişlerdir.

Tulukçu (2004), 2000 yılında altı ekmeklik buğday çeşidinde diallel melezleme

yöntemi kullanılarak verim ve verim öğelerinin kalıtımı ile bor içeriği düşük topraklara
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uygun anaç ve melezleri belirlemek amacıyla yürüttüğü çalışmada, F1 bitkileri ve

anaçlar üzerinde bitki boyu, başak boyu, başakta başakçık sayısı, başakta tane sayısı,

başakta tane ağırlığı, başaklanma süresi, bitki hasat indeksi, tek bitki tane verimi,

sterilite oranı ve tanede bor miktarı ölçüm, sayım ve analizlerini yapmış, incelenen

özellikler için anaçlar ve melezlerin diallel yöntemine göre genel ve özel kombinasyon

yeteneklerini, heterosis ve heterobeltiosis değerleri ile geniş ve dar anlamda kalıtım

derecelerini hesaplamıştır. Diallel analiz sonuçlarına göre, bütün özellikler için elde

edilen genotip, GKY, ÖKY ve resiprokal etkileri istatistiki açıdan önemli bulmuştur.

Başakta başakçık sayısı, başakta tane sayısı özelliklerinde eklemeli gen etkilerinin, bitki

boyu, başakta tane ağırlığı, bin tane ağırlığı, başaklanma gün sayısı ve hasat indeksi ve

tanede bor miktarı için eklemeli olmayan gen etkilerinin, başak boyu ve tek bitki verimi

için hem eklemeli hem de eklemeli olmayan gen etkilerinin hakim olduğunu, tanede bor

miktarı özelliği için Gerek-79 ve Bolal-2973 çeşitleri en uygun anaç olurken Bezostaja-

1 x Dağdaş-94 melezinin en uygun melez, heterosis değerinin pozitif, heterobeltiosis

değerinin negatif olduğunu ve incelenen özellikler için belirlenen dar anamda kalıtım

derecelerinin 0,03 (tanede bor miktarı) ile 0,62 (başakta başakçık sayısı) arasında

olduğunu belirlemiştir.

Chowdhry et al. (2005), beş değişik buğday çeşidinde bazı tarımsal özellikler

için kombinasyon yeteneklerini belirlemek ve uygun melezleri seçmek amacıyla

yürüttükleri bir çalışmada; bayrak yaprak alanı, fertil kardeş sayısı ve başak uzunluğu

özelliklerinde GKY etkilerini, bitki boyu kardeş sayısı ve üst boğum arası uzunluğu

özelliklerinde ÖKY etkilerini önemli bulurken resiprok etkilerin tüm özelliklerde

önemsiz olduğunu bulmuşlardır. Bayrak yaprak alanı, fertil kardeş sayısı ve başak

uzunluğu özelliklerinde eklemeli gen etkilerinin, bitki boyu ve üst boğum arası

özelliğinde ise pre-dominant gen etkilerinin hakim olduğunu ve başak uzunluğu, kardeş

sayısı ve bayrak yaprak alanı özellikleri açısından yapılacak seleksiyonların başarılı

olacağını bildirmişlerdir.

Malik et al. (2005), 5 buğday genotipinde kantitatif karakterlerin GKY, ÖKY ve

resiprokal etkilerini belirlemek için yaptıkları bir çalışmada, tüm karakterler için kareler

ortalamaları önemli bulunmuştur.  İncelenen tüm özelliklerde ÖKY ve resiprokal

etkileri önemsiz bulmuşlardır.  Bayrak yaprak alanı, olgunlaşma süresi, bin tane ağırlığı
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ve tek bitki tane verimi özelliklerinde ise ÖKY ve resiprokal etkilerle birlikte GKY

etkileri de önemsiz olarak belirlemişlerdir.

Nazir et al. (2005), bayrak yaprak alanı, bitkide kardeş sayısı, başak uzunluğu,

başakta başakçık sayısı, başakta tane sayısı, bin tane ağırlığı ve tek bitki verimi gibi

özelliklerde GKY, ÖKY ve resiprokal etkileri inceledikleri bir 5x5 diallel melezleme

çalışması sonucunda; tüm özelliklerde GKY, ÖKY ve resiprokal etki varyanslarını

önemli bulmuşlardır. Kardeş sayısı, başakta tane sayısı ve bin tane ağırlığı dışındaki

tüm özelliklerde GKY/ÖKY oranını büyük olarak bulmuşlar ve bu özellikler için

yapılacak seleksiyonun maksimum genetik kazanç sağlayacağını bildirmişlerdir.

Yıldırım (2005), aralarında yakın akrabalık bulunmayan Sultan-95, Bezostaja-1,

Süzen-97, Altay-2000, Harmankaya-99 ve Gerek-79 kışlık ekmeklik buğday çeşitlerini

kullanarak 6x6 yarım diallel melezleme yapmış, elde edilen F1 melez populasyonunda

bazı tarımsal, fizyolojik ve kalite karakterlerini inceleyerek en uygun ebeveyn ve melez

kombinasyonlarını seçmeyi amaçlamıştır.  Genetik parametrelerdeki bulgulara göre;

bitki tane verimi, toplam kardeş sayısı, üst boğum arası uzunluğu, başak uzunluğu,

başakta başakçık sayısı, kanopi sıcaklığı ve SDS sedimentasyonu gibi karakterler

bakımından yapılacak seleksiyonların başarılı, tane protein oranı için ise seleksiyonun

zor olacağını gözlemlemiştir.  İncelenen bütün karakterler için ebeveynlerin uyum

yeteneklerini faklı değerlerde bulmuş, fizyolojik karakterler açısından Altay-2000,

Bezostaja-1 ve Harmankaya-99 çeşitlerinin iyi birer ebeveyn oldukları; kalite

karakterleri açısından, tane kalitesi yüksek olan Bezostaja-1’in girdiği

kombinasyonlarda ön plana çıktığını ve tane kalitesi çalışmalarında iyi bir ebeveyn

olabileceğini ve tarımsal karakterler açısından Gerek-79 genotipi hariç diğer tüm

genotiplerin uygun ebeveyn olabileceğini belirtmiştir.

Iqbal and Khan (2006),  sekiz ekmeklik buğday çeşidinin diallel melez

döllerinde başak özelliklerini incelemişler, başak boyu, başakçık sayısı, başakta tane

sayısı ve başak yoğunluğu özelliklerinde GKY etkilerinin önemli bulunduğunu ve bu

özelliklerde dominant gen etkilerinin hakim olduğunu belirtmişlerdir.

Chowdhary et al. (2007), ekmeklik buğdayda bazı tarımsal özelliklerin

kombinasyon yeteneklerini analiz ettikleri bir çalışmalarında, GKY kareler ortalamasını
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bin tane ağırlığı ve kardeş sayısı dışındaki özelliklerde, ÖKY kareler ortalamasını başak

yoğunluğu dışındaki özelliklerde önemli bulmuşlar, dört çeşitte tüm karakterlerde GKY

etkilerinin pozitif olduğunu, bitki boyunda en yüksek negatif GKY etkisi gösteren

çeşidin bitki ıslahı programlarında cücelik geni kaynağı olarak kullanılabileceğini,

kardeş sayısı ve bin tane ağırlığı özelliklerinde dominant gen etkilerinin hakim

olduğunu, incelenen özelliklerin çoğunda yüksek ÖKY etkisi gösteren melezlerin

sonraki generasyonlarda seçilip geliştirilebileceğini bildirmişlerdir.

Çifci ve Yağdı (2007), farklı orijinli altı ekmeklik buğday çeşidi kullanarak

yaptıkları tam diallel melezleme çalışmasında, F1 melezleri ve anaçlar üzerinde bitki

boyu, başak boyu, başakçık sayısı, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı ve bin tane

ağırlığı özelliklerinde GKK ve ÖKK kareler ortalamasını istatistiki olarak önemli,

resiprok etkilerini ise başak boyu ve başakta tane sayısı özelliklerinde önemsiz

bulmuşlardır.  Yapılan analizler sonucunda, Gönen çeşidinde başak boyu özelliği

dışındaki tüm özelliklerde GKK değerlerinin, G1xG3 melezinde bitki boyu dışındaki

özelliklerde ÖKK değerlerinin önemli olduğu saptanmış, en yüksek dar anlamda kalıtım

derecesini 0,464 ile bitki boyu özelliğinde, en düşük değeri ise 0,003 ile başak boyu

özelliğinde, en yüksek heterosis değerini %82,54 ile başakta tane sayısı özelliğinde, en

yüksek heterobeltiosis değerini ise %54,01 ile başakta tane özelliğinde belirlemişlerdir.

Hassan et al. (2007), ekmeklik buğdayda 8 ebeveynle yaptıkları bir diallel

melezleme çalışmasında, ebeveynlerin genel kombinasyon yetenekleri ve melezlerin

özel kombinasyon yetenekleri arasında önemli varyasyon tespit etmişler, resiprok

etkilerini başakta tane ağırlığı dışındaki tüm özelliklerde önemli bulmuşlardır.  Başakta

tane sayısı ve başakta tane ağırlığı özelliklerinde eklemeli gen etkilerinin, kardeş sayısı,

tane verimi ve bin tane ağırlığı özelliklerinde ise eklemeli olmayan gen etkilerinin

hakim olduğunu belirlemişlerdir.  Tekrarlamalı seleksiyonla birlikte diallel

melezlemenin kullanılmasının istenen genlerin bir araya getirilmesini sağlamak

açısından önemli olduğunu bildirmişlerdir.

Akram et al. (2008), 8 buğday çeşidi ve bunların F1 melez döllerinde, tane

doldurma süresi, başaklanma süresi, olgunlaşma süresi, bayrak yaprak alanı ve bitki

boyu özelliklerinde gen etkileri ve kalıtım mekanizmalarını araştırdıkları bir çalışmada,

genotipler arasında analize devam edilebilecek düzeyde farklılıkların olduğunu
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saptamışlardır.  Yapılan diallel varyans analizi ve diallel melez analizi sonuçlarına göre;

eklemeli gen etkileri varyansı (a) ve D komponenti başaklanma süresi, bitki boyu,

bayrak yaprak alanı ve tane doldurma süresi özelliklerinde önemli bulunmuştur.

Dominant gen etkileri varyansı (b) ile genetik parametrelerden (h2) ‘nin önemli

bulunduğu bitki boyu ve bayrak yaprak alanı özelliklerinde dominantlık etkisinin baskın

olduğu görülmüştür.  (b2) alt komponentinin önemli ve H2/4H1 oranının yüksek olduğu

başaklanma süresi özelliğinde dominant ve resesif allellerin oranının eşit olduğu ve bu

özellik için seleksiyonun kolay olacağını söylemişlerdir.  (c) komponenti bitki boyu,

bayrak yaprak alanı ve tane doldurma süresi özelliklerinde önemli çıkmıştır. Bu yüzden

(a) komponenti tekrar test edilmiş ve önemsiz bulunmuştur, bu değişime anasal etkilerin

eklemeli gen etkilerini baskılamasının sebep olduğunu belirtmişlerdir. (d)

komponentinin önemli bulunduğu başaklanma süresi, olgunlaşma süresi, tane doldurma

süresi ve bitki boyu özelliklerinde de (b) ve alt komponentleri tekrar test edilmiştir.

Başaklanma süresi, olgunlaşma süresi ve tane doldurma süresi özelliklerinde yeniden

yapılan testte (b), (b2) ve (b3) komponentleri önemsiz çıkmış ve bu değişimi resiprok

etkilerin dominantlık oranını maskelemesi sonucu ortaya çıktığını bildirmişlerdir.

Başaklanma süresi dışındaki tüm özelliklerde üstün dominantlık görüldüğünü, bu

yüzden bu özelliklerde seleksiyonun zor olduğunu açıklamışlardır.

Dağüstü (2008), Türkiye ıslah programlarına yeni genitörler kazandırmak

amacıyla, 3 hat ve 4 ekmeklik buğday çeşidini 7x7 olarak melezlemiştir.  Başakta tane

verimi, bitki boyu, başak boyu, başakçık sayısı ve bin tane ağırlığı özelliklerinin genetik

analizi sonucunda ebeveyn ve melezler arasında önemli farklar tespit etmiştir.  GKY

bütün özellikler için önemli bulunurken ÖKY sadece bitki boyu, başakta tane verimi ve

bin tane ağırlığı özelliklerinde önemli bulunduğunu ve çalışmada en yüksek genel

kombinasyon yeteneği etkisine sahip ebeveynlerin en iyi melez kombinasyonlarını

ortaya çıkarmadığını belirtmiştir.  Bitki boyu ve başakta tane verimi özelliklerinde

önemli bulunan resiprok etkilerini, ana ebeveynin sitoplazmik etkilerinden

kaynaklanmış olabileceği şeklinde yorumlamıştır.

Verma and Shah (2008), 10 buğday çeşidi ve bunların resiproksuz diallel

melezlenmesinden elde edilen 45 F1 melezini tane verimi ve sıcaklığa tolerans

karakterleri açısından değerlendirmek amacıyla yaptıkları çalışmada, incelenen tüm
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özellikler için heterosis değerlerinin önemliliğini melezlerde oldukça değişken

olduğunu, verim için saptanan heterosis değerlerinin sıcaklığa tolerans karakterlerinden

daha yüksek bulunduğunu belirtmişlerdir.  Tane veriminde, melezlerin 16 tanesinde

önemli heterosis saptanırken 10 tanesinde önemli derecede heterobeltiosis görüldüğünü

ve kanopi sıcaklığı özelliğinde ise 8 melezin önemli ve negatif heterosis gösterdiğini

bildirmişlerdir.

Bao et al. (2009), Thinopyrum intermedium türünün buğdayla melezlenmesi

sonucu geliştirilen SN0095 genotipinin ekmeklik buğdayla melezlenmesi sonucu elde

edilen F1 döllerinde verim ve verim özelliklerinde heterosis ve heterobeltiosis değerleri

ile kombinasyon yeteneklerini araştırmak amacıyla yaptıkları 7x7 diallel melezleme

çalışmasında, başak uzunluğu, bayrak yaprak alanı, bitkide başak sayısı, başakta

başakçık sayısı, başakta tane sayısı, bin tane ağırlığı ve tek bitki tane verimi

özelliklerinde önemli heterosis, başakta tane sayısı, bin tane ağırlığı ve tek bitki tane

veriminde ise önemli heterobeltiosis tespit etmişlerdir.  En yüksek heterosis ve

heterobeltiosis değerlerini sırasıyla %35,32 ve %29,92 ile tek bitki tane veriminde

bulmuşlardır.   İncelenen özelliklerin tümünde hem eklemeli hem de eklemeli olmayan

gen etkilerinin yanı sıra önemli sitoplazmik etkiler gözlemlemişler ancak eklemeli gen

etkilerinin daha baskın olduğunu ve bu sebeple bu özellikler için erken generasyonlarda

seçim yapmanın kolay olacağı kanısına varmışlardır.  SN0095’in başak uzunluğu ve

bayrak yaprak alanı özeliklerinde en yüksek GKY etki değerini, tek bitki tane veriminde

SN0095’in girdiği melezlerin en yüksek ÖKY değerini vermesi sebebiyle buğday ıslah

programlarında önemli bir ebeveyn olabileceğini belirtmişlerdir.

Valerio et al. (2009), Griffing’in sabit ve tesadüfi modellerini karşılaştırmak için

6 buday çeşidinin yarım diallel melez kombinasyonlarında inceledikleri kantitatif

karakterleri Griffing yöntemine göre analiz etmişlerdir.  Elde edilen sonuçlara göre,

genel kombinasyon yeteneği etkilerinin her iki modelde de benzer bulunduğunu ancak

özel kombinasyon yeteneği etkilerinin farklı bulunduğunu, bu yüzden özel

kombinasyon yeteneği etkilerini değerlendirmede iki modeli birlikte kullanmak

gerekebileceğini bildirmişlerdir.

Yıldırım vd. (2009), üç yerel, üç güncel makarnalık buğday çeşidi ve bunların

6x6 yarım diallel F1 melez kombinasyonlarında bitki örtüsü serinliği ve klorofil içeriği
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özelliklerinin ıslahta kullanılabilirliğini belirlemek için yürüttükleri çalışmada, BÖS

ölçümlerini süt olum döneminde öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere günün 2

farklı saatinde, klorofil ölçümlerini ise başaklanma ve erken hamur olum dönemlerinde

yapmışlardır. BÖS değerlerinin bitki ıslahında erken açılma kuşaklarında ve çok sayıda

hattın değerlendirilmesinde kullanılmasının uygulanabilirlik yönünden zor olacağını, bu

yüzden anlık ölçüm yapan kızıl ötesi termometrelerin kullanılmasının ve ölçüm

yapılacak en uygun bitki gelişim dönemi ve gün içi ölçüm zamanının belirlenmesi

gerektiğini belirtmişlerdir.  SPAD ölçümleri ile verim arasında önemli ilişki bulunması,

farklı populasyonlardaki bitkilerin çoğunluğunun sağlıklı değerlendirilmesi bakımından

başaklanma döneminde yapılacak seleksiyonun daha etkili olduğunu bildirmişlerdir.

Diallel analiz sonuçlarına göre; BÖS’ün kalıtımında hem eklemeli hem de eklemeli

olmayan gen etkilerinin, SPAD’ın kalıtımında ise eklemeli olmayan genlerin etkili

olduğunu bulmuşlardır.

Yücel vd. (2009), tanenin fiziksel özellikleri arasındaki ilişkileri, kalıtım

mekanizması ve uyum yeteneğini değerlendirmek üzere 5 ekmeklik buğday çeşidini

diallel olarak melezlemişlerdir.  Uyum yeteneği için yapılan varyans analizinde,

incelenen özelliklerin çoğunun hem eklemeli hem de epistatik gen etkileri tarafından

kontrol edildiğini tespit etmişlerdir.  GKY değerini, tane yüksekliği ve tane ağırlığı

dışındaki tüm özellikler için ÖKY değerinden daha yüksek bulmuşlardır.  GKY/ÖKY

oranına göre incelenen on özelliğin sekizinde GKY daha yüksek olduğundan buğday

ıslah programlarında bu özellikler için erken generasyonlarda seçim yapılabileceğini

belirtmişlerdir.  Tane ağırlığı, tane boyu, tane alanı, başakçık sayısı ve başakta tane

ağırlığı özelliklerinde önemli bulunan resiprokal etkilerin ana ebeveynin sitoplazmik

etkilerinden kaynaklanmış olabileceğini ve bu özelliklerin geliştirilmesi için yapılacak

ıslah programlarında ana veya baba olarak kullanılabilecek ebeveynin tespit

edilmesinde önemli olacağını bildirmişlerdir.

Saeed et al. (2010), 6 buğday çeşidi ve bunların 30 F1 melez kombinasyonunda,

sulu ve kuru koşullarda, bazı tarımsal özellikleri açısından kombinasyon yeteneklerini

araştırmışlardır.  Her iki koşulda da başak yoğunluğu ve bin tane ağırlığı dışındaki

özelliklerde GKY, ÖKY ve resiprok etkilerini önemli bulmuşlar ve sulu veya stres
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koşullarında uygun olabilecek ebeveyn ve melez kombinasyonlarını ortaya

koymuşlardır.

Akram et al. (2011),  yazlık buğdayın 8x8 diallel melezlerinde, verim ve kalite

özelliklerinin kombinasyon yeteneği etkilerini belirlemek amacıyla yaptıkları

çalışmalarında, olgunlaşma süresi dışındaki özelliklerde GKY etkilerini, tek bitki tane

verimi, bayrak yaprak alanı, başakçık sayısı, protein içeriği ve lisin içeriği dışındaki

özelliklerde ÖKY etkilerini ve bayrak yaprak alanı, başakçık sayısı ve lisin içeriği

dışındaki özelliklerde ise resiprokal etkileri önemli olarak bulmuşlardır.  Yüksek GKY

varyansının bayrak yaprak alanı, tane doldurma süresi, başaklanma süresi, tane verimi,

protein içeriği ve lisin içeriği özelliklerinde eklemeli gen etkilerinin, yüksek ÖKY

varyansının bitki boyu, başak boyu, başakçık sayısı, olgunlaşma süresi, bin tane ağırlığı

ve gluten içeriğinde eklemeli olmayan gen etkilerinin daha baskın olduğunun bir

göstergesi olduğunu ayrıca yüksek resiprokal etkilerin saptandığı başakta tane sayısı,

kardeş sayısı ve un verimi özelliklerinde anasal etkilerin öne çıktığını belirtmişler,

resiprok olarak melezlenen aynı ebeveynli melezlerin karıştırılmasının resiprok etkilerin

yüksek katkısının kısıtlayabileceğini ve bundan dolayı ileri generasyonlarda ortaya

çıkabilecek etkilerden dolayı resiprok melezlerin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini

bildirmişlerdir.

Farshadfar et al. (2011), 8 ebeveynle yaptıkları diallel melezlemede, ekmeklik

buğdayda, kuraklığa dayanıklılıkla ilgili parametrelerin gen etkilerini ve kalıtımını

araştırdıkları bir çalışmada, verim potansiyeli (Yp), stres verimi (Ys), stres tolerans

indeksi (STI), yaprak su potansiyeli, su kullanım etkinliği, evopotranspirasyon etkinliği,

göreceli su kaybı ve klorofil ışınımı özelliklerinde GKY ve ÖKY etkilerinin önemli

olduğunu, yaprak su potansiyeli, klorofil ışınımı, göreceli su kaybı ve stres verimi

özelikleri dışındaki özelliklerde hem eklemeli hem de eklemeli olmayan gen etkilerinin

hakim olduğunu belirtmişlerdir.  Hayman’ın diallel varyans analizi sonuçlarına göre de;

verim potansiyeli, stres verimi, stres tolerans indeksi, su kullanım etkinliği,

evopotranspirasyon etkinliği özelliklerinde hem eklemeli hem de eklemeli olmayan gen

etkilerinin, yaprak su potansiyeli özelliğinde dominant gen etkilerinin, klorofil ışınımı

ve göreceli su kaybı özelliğinde ise eklemeli gen etkilerinin hakim olduğunu
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bildirmişler ayrıca dar anlamda kalıtım derecesini incelenen tüm özelliklerde yüksek

olarak belirlemişlerdir.

Khan et al. (2011), 8 buğday çeşidi ve bunların diallel melez döllerinde verim,

kalite ve kuraklığa tolerans ile ilgili özelliklerin kalıtımı ve gen etkilerini araştırdıkları

çalışmalarında, pek çok özellik için eklemeli gen etkilerinin daha baskın olduğunu ve

bayrak yaprak alanı, ağırlığı ve damar yapısı özelliklerinde, stoma yoğunluğu ve

boyutları özelliklerinde, epidermal hücre boyutları, biyomas verimi, protein içeriği,

kardeş sayısı, başak uzunluğu, başak yoğunluğu, bin tane ağırlığı ve tek bitki tane

verimi özelliklerinde dar anlamda kalıtım derecesinin yüksek bulunduğunu, verim,

kalite ve fizyolojik özelliklerin geliştirilmesine yönelik ıslah çalışmalarında erken

generasyonlarda yapılacak seçimlerin etkili olacağını belirtmişleridir.

Nazeer et al. (2011), 5 buğday çeşidinde ve bunların 20 F1 melezinde başak

özellikleri ve tek bitki tane verimi özelliğinde gen etkilerini araştırmak amacıyla

yaptıkları çalışmada, tüm özellikler için genotipler arasında varyasyonun önemli

olduğunu ve varsayımların geçerlilik testlerinin sonuçlarınında eklemeli-dominant

modele uyumlu olduğunu bulmuşlardır.  Eklemeli gen etkileri (D) komponenti, başakta

tane ağırlığı hariç, tüm özelliklerde önemli bulunduğunu ancak dominantlık varyans

komponentlerinin (H1 ve H2) başak uzunluğu ve tek bitki tane verimi özelliklerinde

daha yüksek bulunması nedeniyle bu özelliklerde dominant gen etkilerinin hakim

olduğunu, başakçık sayısı ve başakta tane sayısı özelliklerinde ise D komponentinin

daha yüksek bulunduğunu ve dar anlamda kalıtım derecesinin en yüksek başakta tane

sayısı (%88) ve başakçık sayısında (%79) bulunduğunu ve bu yüzden bu özelliklerin

kalıtımında eklemeli gen etkilerin hakim olduğunu açıklamışlardır.  Yapılan grafik

analizine göre; başak boyu, başakta tane ağırlığı ve tek bitki tane verimi özelliklerinde

üstün dominantlık saptanırken, başakçık sayısı ve başakta tane sayısı özelliklerinde

kısmi dominantlık bulunduğunu saptamışlardır.  Başakçık sayısı ve başakta tane sayısı

özellikleri için pedigri yöntemine devam edilmesi gerektiğini ancak başak boyu, başakta

tane ağırlığı ve tek bitki tane verimi özellikleri için heterosisten faydalanılabileceğini

bildirmişlerdir.
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BÖLÜM 3

MATERYAL VE METOT

3.1. Materyal

3.1.1. Deneme yerinin özellikleri

Bu araştırma, Eskişehir İli’nde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat

Fakültesi’nin merkez arazisinde yürütülmüştür.  Denemenin yürütüldüğü Eskişehir İli,

Orta Anadolu Bölgesi’nin Batı Geçit kuşağında 30-32 derece doğu enlemleri ile 39-46

derece kuzey boylamları arasında yer almakta olup, denizden yüksekliği 792 m ‘dir.

3.1.2. Deneme yerinin toprak özellikleri

Araştırmanın yürütüldüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin

Eskişehir merkezde bulunan araştırma ve uygulama arazisi toprakları, %1,7 organik

madde ve %4,34 kireç içermekte olup, tuzsuz, tınlı ve hafif alkalidir (pH 7,6-8,2).

Deneme yerinin kimyasal ve fiziksel özellikleri çizelge 3.1.1’de verilmiştir.

Çizelge 3.1.1. Deneme yeri topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri

Toprak
derinliği

(cm)

Toplam tuz
(%)

Organik
madde

(%)

Kireç

(%)

Fosfor
P2O5

(kg/da)

Potasyum
K2O (kg/da) Bünye pH

0-30 0,05 1,7 4,34 3,42 110 Tınlı 7,6-8,2

*Analizler, Eskişehir Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü toprak analiz laboratuarında
yaptırılmıştır.

3.1.3. Deneme yerinin iklim özellikleri

Denemenin yürütüldüğü 2010–2011 ekim sezonuna ve uzun yıllar

ortalamalarına ait yağış, sıcaklık ve nispi nem değerleri Çizelge 3.1.2’de verilmiştir.
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Çizelge 3.1.2. Eskişehir İli’nin uzun yıllar (1970–2011) ve 2010–2011 ekim sezonuna ait iklim verileri*

Ekim Sezonu (2010–2011) Uzun yıllar (1970–2011)
Aylar Toplam

yağış
(mm)

Ort.
nem
(%)

En düşük
sıcaklık

(°C)

En yüksek
sıcaklık

(°C)

Ort.
sıcaklık

(°C)

Toplam
yağış
(mm)

Ort.
nem
(%)

En düşük
sıcaklık

(°C)

En yüksek
sıcaklık

(°C)

Ort.
sıcaklık

(°C)

Ekim 105,9 74,6 -2,0 20,3 10,8 32,8 64,7 -6,8 33,0 11,7
Kasım 10,1 59,9 -2,2 22,6 10,0 34,0 70,5 -12,2 25,4 5,6
Aralık 57,1 74,7 -8,5 19,8 4,9 40,5 75,9 -19,2 21,4 1,7
Ocak 18,3 70,9 -8,0 13,0 0,9 30,6 75,2 -27,8 20,2 -0,2
Şubat 10,6 65,9 -11,2 14,0 1,3 26,1 70,6 -22,4 20,5 0,9
Mart 16,6 64,8 -7,9 21,9 4,8 27,6 64,2 -12,0 28,1 4,9
Nisan 60,8 69,9 -3,4 19,4 8,0 43,1 62,7 -10,4 31,1 9,6
Mayıs 92,3 64,9 0,0 26,6 13,7 40,0 59,5 -2,2 33,3 14,9

Haziran 32,0 60,3 3,7 32,8 18,1 23,7 55,2 0,5 36,8 19,1
Temmuz 20,0 51,4 10,3 36,2 23,4 13,1 51,9 5,0 40,6 22,1
Ortalama 65,7 9,6 65,0 9,0
Toplam 423,7 311,5
Extrem -11,2 36,2 -27,8 40,6

*Eskişehir Meteroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınmıştır.
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Çizelge 3.1.3. Araştırmada kullanılan buğday çeşitlerinin bazı özellikleri (ATAEM, 2010)

ÇEŞİT/ÖZELLİK ALPU-01 ALTAY 2000 BEZOSTAJA-1 HARMANKAYA 99 MÜFİTBEY SÖNMEZ-01

Tescil yılı 2001 2000 1968 1999 2006 2001

Başak tipi Kılçıklı,beyaz Kılçıklı, açık

kahverengi

Kılçıksız, beyaz Kılçıklı, beyaz Kılçıklı,beyaz Kılçıksız,beyaz

Tane görünümü Beyaz, orta sert Beyaz, orta sert Kırmızı, sert Kırmızı, orta sert Beyaz, sert Kırmızı,sert

Bitki boyu (cm) 90–100 100-110 90-100 90-100 90-100 100-110

Gelişme tabiatı Kışlık Kışlık Kışlık Kışlık Kışlık Kışlık

Erkencilik/geççilik Orta geççi Orta erkenci Orta erkenci Orta erkenci Orta geççi Erkenci

Verim (kg/da) 550-800 200-650 150-600 200-700 250-< 500 250-600

Bin tane ağırlığı (g) 40-44 36-40 38-44 38-44 38-41 38-44

Hektolitre ağırlığı (kg) 80-84 80-84 80-84 79-83 74-80 80-84

Protein oranı (%) 10,5-11,5 11-13 12-15 12-14 12-14 12-14

SDS değeri (ml) 10-13 12-16 >16 13-16 12-15 14-16

Pas hastalıklarına dayanım Dayanıklı Dayanıklı Dayanıklı Orta duyarlı Orta dayanıklı Dayanıklı

Yatmaya dayanım Dayanıklı Dayanıklı Dayanıklı Dayanıklı Dayanıklı Dayanıklı

Tavsiye edilen yerler Sulu tarım alanları Kuru tarım

alanları

Taban yerler veya

sulu alanlar

Kuru tarım alanları Kıraç,taban ve yarı

taban alanlar

Kuru tarım alanları
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3.1.4. Deneme materyali

Materyal olarak, farklı tarımsal özelliklere sahip, farklı kalite değerlerinde,

kuraklığa mukavemeti ve sarı pasa hassasiyeti değişik 6 ekmeklik buğday çeşidi

kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan buğday çeşitlerinin özellikleri Çizelge 3.1.3’de

özetlenmiştir.

3.2. Metot

3.2.1. Diallel melezleme ve F1 melez tohumlarının elde edilmesi

Tam (resiproklu) diallel metoduna göre melezlenecek olan 6 ekmeklik buğday

çeşidine ait tohumlar çiçeklenmeyi eş zamanlı sağlamak için 10’ar gün arayla Eskişehir

Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme arazisinde ekilmişlerdir. Çeşitlerin

başaklanma zamanları gözlenmiş ve uygun zamanda ana olarak kullanılacak çeşitlerin

başaklarında Mayıs ayının ortasından itibaren emaskülasyon yapılmıştır (Çizelge 3.2.1).

Bu işlem yapılırken önce başağın alt ve üst kısmındaki cılız başakçıklar pens yardımıyla

alınmıştır. Daha sonra her başakçıkta iki çiçek kalacak şekilde başakçıklardaki diğer

çiçekler pensle alınmıştır. Her başakçıkta kalan iki çiçeğin kavuzlarının uç kısmından

1/3’lük kısmı makasla kesilmiş ve üst başakçıklardaki çiçeklerden başlamak üzere

bütün çiçeklerdeki erkek organlar (3 adet) pens ile tek tek alınarak emaskülasyon işlemi

yapılmış ve erkek organları alınan bu başaklar izolasyon zarflarıyla kapatılmıştır.

Emasküle edilen başaklara bu işlemden 2–5 gün sonra baba olarak kullanılan çeşitlerden

alınan başaklarla twirl (döndürme) yöntemi kullanılarak toz verilmiştir (Çizelge 3.2.1).

Tozlama işleminde baba olarak kullanılan başaklar sabah saat 9–10 sıralarında 20 cm

sapıyla birlikte kesildikten sonra her çiçeğin kavuzlarının 1/3’lük kısmı kesilmiş ve

ıslatılmış toprak yığını içerisine dik olarak yerleştirilmiştir. Birkaç dakika sonra

anterlerini dışarı fırlatan baba başaklar sarsılmadan alınarak, izolasyon zarfının üst

kısmı kesilerek kontrol edilmiş ana başak üzerine ters çevrilip zarfın içine sokulup

hızlıca döndürülerek tozlaştırma işlemi yapılmıştır. Daha sonra izolasyon zarfının üst

kısmı katlanarak zımbalanmış ve üzerine kurşun kalemle gerekli bilgiler kaydedilmiştir

(Genç, 1983). Hasat olgunluğuna gelen melez başaklar izolasyon kağıtları ile birlikte
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toplanmış ve elle harman edilmiştir. Bu çalışmada 30 kombinasyonun her biri için 10

adet başak tozlanmış olup, elde edilen F1 tohumu sayıları Çizelge 3.2.1’de verilmiştir.

Çizelge 3.2.1. Kombinasyonlara ait emaskulasyon tarihleri, tozlama tarihleri ve elde
edilen F1 tohumu sayıları

Kombinasyon Emaskulasyon
tarihi Tozlama tarihi Elde edilen F1

tohumu sayısı
ALPU-01 X ALTAY 2000 14.05.2010 18.05.2010 93
ALPU-01 X BEZOSTAJA-1 14.05.2010 18.05.2010 71
ALPU-01 X HARMANKAYA 99 14.05.2010 18.05.2010 74
ALPU-01 X MÜFİTBEY 20.05.2010 25.05.2010 113
ALPU-01 X SÖNMEZ-01 14.05.2010 18.05.2010 61
ALTAY 2000 X ALPU-01 15.05.2010 18.05.2010 72
ALTAY 2000 X BEZOSTAJA-1 15.05.2010 18.05.2010 94
ALTAY 2000 X HARMANKAYA 99 15.05.2010 18.05.2010 91
ALTAY 2000 X MÜFİTBEY 20.05.2010 25.05.2010 104
ALTAY 2000 X SÖNMEZ-01 15.05.2010 18.05.2010 76
BEZOSTAJA-1 X ALPU-01 14.05.2010 18.05.2010 84
BEZOSTAJA-1 X ALTAY 2000 15.05.2010 18.05.2010 80
BEZOSTAJA-1 X HARMANKAYA 99 14.05.2010 18.05.2010 91
BEZOSTAJA-1 X MÜFİTBEY 20.05.2010 25.05.2010 105
BEZOSTAJA-1 X SÖNMEZ-01 14.05.2010 18.05.2010 71
HARMANKAYA 99 X ALPU-01 14.05.2010 18.05.2010 70
HARMANKAYA 99 X ALTAY 2000 15.05.2010 18.05.2010 136
HARMANKAYA 99 X BEZOSTAJA-1 14.05.2010 18.05.2010 96
HARMANKAYA 99 X MÜFİTBEY 20.05.2010 25.05.2010 115
HARMANKAYA 99 X SÖNMEZ-01 14.05.2010 17.05.2010 76
MÜFİTBEY X ALPU-01 17.05.2010 19.05.2010 67
MÜFİTBEY X ALTAY 2000 17.05.2010 19.05.2010 71
MÜFİTBEY X BEZOSTAJA-1 17.05.2010 19.05.2010 71
MÜFİTBEY X HARMANKAYA 99 17.05.2010 19.05.2010 82
MÜFİTBEY X SÖNMEZ-01 17.05.2010 19.05.2010 89
SÖNMEZ-01 X ALPU-01 14.05.2010 17.05.2010 50
SÖNMEZ-01 X ALTAY 2000 14.05.2010 17.05.2010 92
SÖNMEZ-01 X BEZOSTAJA-1 14.05.2010 18.05.2010 66
SÖNMEZ-01 X HARMANKAYA 99 14.05.2010 17.05.2010 83
SÖNMEZ-01 X MÜFİTBEY 20.05.2010 25.05.2010 111

3.2.2. Deneme deseni ve ekim

Melezlemelerden elde edilen F1’ler ve anaçlar 2010–2011 üretim yılında tesadüf

blokları deneme desenine göre 2 m uzunluğunda 2 sıralık parseller halinde 4 tekerrürlü

olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme arazisinde 25.10.2010

tarihinde elle ekilmişlerdir. Parsellerde sıra arası 30 cm, sıra üzeri 20 cm olarak



31

tutulmuş ve parseller arasında 2 m’lik mesafe bırakılmıştır. Sıraların her iki baş kısmına

birer adet ve blokların baş kısımlarına iki sıra Tarm-92 arpa çeşidi kenar tesiri bitkisi

olarak ekilmiştir.  F1 ve anaç bitkilere 12 kg/da N ve 10 kg/da P2O5 olmak üzere sabit

gübre dozu uygulanmış, fosforun tamamı ekimle birlikte, azotun ise yarısı ekimle diğer

yarısı ise kardeşlenme döneminde verilmiştir. Sapa kalkma ve çiçeklenme döneminde

olmak üzere iki defa takviye sulama yapılmıştır. Yabancı ot mücadelesi sıra aralarında

değişik zamanlarda elle, ara yolların ot mücadelesi ise rotavatör aletiyle yapılmıştır.

Hasat olumuna gelen bitkilerin hasadı Temmuz ayı içinde parsellerdeki başaklar elle

toplanarak yapılmıştır. Toplanan başakların harmanı, üzeri tırtırlı lastik yüzeyle kaplı

plakalar arasında ezilerek ve tanelerin kavuzlarından ayrılması sağlanarak yapılmıştır.

3.2.3. Gözlem ve ölçümler

3.2.3.1. Başaklanma süresi (gün)

01 Ocak tarihinden itibaren parseldeki bitkilerin yarısından fazlasının

başaklandığı tarihe kadar geçen süre gün sayısı olarak hesaplanmıştır (Geçit ve Adak,

1990).

3.2.3.2. Olgunlaşma süresi (gün)

Bitkilerin başaklanma tarihi ile parseldeki bitkilerin % 75’inin olgunlaştığı tarih

arasında geçen süre gün olarak belirlenmiştir (Abdel-Ghani et al., 1999).

3.2.3.3. Bayrak yaprak alanı (cm2)

Tüm çeşitler ve kombinasyonların çiçeklenme dönemi bittikten sonra her

tekerrürden parsel ortalarından 10 adet bitkinin ana saplarında bayrak yaprağının eni ve

boyu ölçülerek, YA = YB X YE X 0,75 formülüne göre yaprak alanı hesaplamaları

yapılmıştır (Kalaycı vd.,1998).

3.2.3.4. Bayrak yaprak klorofil içeriği (SPAD)

Bayrak yaprağında klorofili oransal olarak SPAD biriminde ölçen Minolta

marka alet ile başaklanma döneminde ölçüm yapılmıştır. Ölçüm işlemi, her parsel
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içinde 10 adet bayrak yaprağında üçer defa yapılmış, ilk ölçüm yaprağın tabanından,

ikinci ölçüm yaprağın ortasından ve üçüncü ölçüm ise yaprağın uca yakın kısmından

alınmıştır. Ölçülen bu üç değerin ortalaması alınmış ve o yaprağın klorofil miktarı

SPAD cinsinden saptanmıştır. Ölçülen 10 yaprağa ait verilerin aritmetik ortalaması

alınarak her parsel için ortalama bayrak yaprağı klorofil içeriği hesaplanmıştır

(Adamsen et al., 1999).

3.2.3.5. Bitki örtüsü (kanopi) sıcaklığı ( C)

Taşınabilir bir infrared termometre ile ölçülmüştür. Başaklanma döneminden

sonra öğle saatinde 12:00- 14:00 arasında okuma yapılırken, cihaz zeminden 30°‘lik bir

açıyla (yapraklara hakim görüşe sahip en uygun açı) tutularak ve her parsel için

Kuzeyden ve Güneyden olmak üzere iki ölçüm yapılarak ortalaması alınmıştır (Jackson

et al.,1981).

3.2.3.6. Bitki boyu (cm)

Her parselden 10 bitkinin toprak seviyesinden kılçıklar hariç en üst başakçığın

ucuna kadar mesafe ölçülerek cm cinsinden bulunmuştur (Yürür vd.,1981).

3.2.3.7. Üst boğum arası (pedunkle) uzunluğu (cm)

Her parselden 10 bitkinin bayrak yaprağın çıktığı boğum ile başaktaki en alt

başakçık arasındaki uzunluğunun ölçülmesiyle bulunmuştur (Sade, 1991).

3.2.3.8. Başak boyu (cm)

Her parselde tesadüfen seçilen 10 bitkinin ana sapındaki başakta, başağın en alt

başakçık boğumundan itibaren en üst başakçığının ucuna kadar olan mesafe ölçülmüştür

(Yürür vd., 1981).

3.2.3.9. Başakta başakçık sayısı (adet)

Her tekerrürden hasat edilen 10 adet bitkinin ana sapındaki başakların

başakçıklar sayılarak adet olarak tespit edilmiştir (Genç, 1974).
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3.2.3.10. Başakta tane sayısı (adet)

Başakçık sayımı yapılan her başağın ayrı ayrı harmanlanmasından elde edilen

taneler sayılarak ortalaması alınmış ve adet olarak tespit edilmiştir (Yürür vd., 1981).

3.2.3.11. Başakta tane ağırlığı (g)

Başakta tane sayıları bulunan 10 başağın ortalama tane ağırlığı gram cinsinden

belirlenmiştir (Geçit, 1982).

3.2.3.12. Hasat indeksi (%)

Hasat olgunluğuna gelen 10 bitki toprak seviyesinden kesilip hassas terazide

tartılmış ve bu bitkilerden elde edilen tane ağırlığına bölünerek % olarak hesaplanmıştır

(Genç, 1974).

3.2.3.13. Tek bitki tane verimi (g)

Her tekerrürde hasat ve harman edilen bitkilerden elde edilen tohumlara ana sap

başağındaki tohumlarda ilave edilip, tartılıp ortalaması alınarak gram cinsinden

hesaplanmıştır (Ekse ve Demir, 1985).

3.2.3.14. Bin tane ağırlığı (g)

Hasat edilen 10 bitkiden alınmış tanelerden 4 defa 100 tanesi sayılarak tartılmış

ve 10 ile çarpılarak gram cinsinden hesaplanmıştır ( Uluöz, 1965).

3.2.3.15. Hektolitre ağırlığı (kg)

Her parselden elde edilen tane ürününde 1/4 litrelik hektolitre ağırlık ölçme aleti

ile tespit edilmiştir ( Uluöz, 1965).
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3.2.3.16. Tane sertliği

Ekmeklik buğday kırmaları ile kalibrasyonu yapılmış NIR ( Near Infra Red)

spektroskopi cihazında tane sertliği PSI (NIR) AACC metodu 39-70’e göre

belirlenmiştir (Anonymus, 1990).

3.2.3.17. Protein oranı

Ekmeklik buğday kırmaları ile kalibrasyonu yapılmış NIR ( Near Infra Red )

spektroskopi cihazında protein oranı (%) (NIR) AACC metodu 39-10’a göre

belirlenmiştir (Anonymus, 1990).

3.2.3.18. SDS sedimentasyon analizi

Ekmeklik buğday kırmaları ile kalibrasyonu yapılmış NIR ( Near Infra Red )

spektroskopi cihazında sedimentasyon (NIR) AACC metodu 39-21’e göre belirlenmiştir

(Anonymus, 1990).

3.2.4. Genetik ve istatistik değerlendirmeler

3.2.4.1. Tesadüf blokları ön varyans analizi

İncelenen özellikler bakımından genotipler arasında varyansın bulunup

bulunmadığını saptamak amacıyla F testi yapılmıştır. Tesadüf bloklarına göre ön

varyans analizinde genotipler arasında fark önemli çıktıktan sonra her blok için ayrı ayrı

diallel tablo yapılıp analiz edilmiştir (Hayman, 1954a; Aksel and Johnson, 1963).

3.2.4.2. Diallel varyans analizi

Diallel tabloların varyans analizleri, Jinks and Hayman (1953), Mather and Jinks

(1971) ve Aksel vd. (1982) tarafından önerilen diallel varyans analiz yöntemine göre

gerekli formüllerin EXCEL bilgisayar programına yazılarak hesaplanmasıyla

yapılmıştır. Tam diallel tablonun varyans analiz yöntemine göre; varyasyon

kaynaklarının serbestlik dereceleri ve kareler toplamlarına ait eşitlikler Çizelge 3.2.2’de

verilmiştir.
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Çizelge 3.2.2. Tam diallel varyans analiz tablosu (Mather and Jinks, 1971)

Varyasyon
kaynakları Serbestlik derecesi Kareler toplamı
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Eşitliklerde kullanılan kısaltmaların ifade ettiği değerler aşağıda açıklanmıştır.

yr. =r’inci dizi toplamı

y.s=s’inci sütun toplamı

yrr =r’inci anaç değeri

yrs=resiprok melezlerin değeri

n =Anaç sayısı

y.. =Genel Toplam

y. =Anaçlar toplamı

a= eklemeli gen etkisi varyansını tahminleyen olup genel uyuşma yeteneğini de

açıklar,
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b= dominant gen etkisi varyansının tahminleyicisi olup (b1), (b2) ve (b3) olmak

üzere üç alt bileşene ayrılır,

b1= melezlerin kendi ebeveynleri orta değerlerinden olan ortalama sapmaların

önemli olup olmadığını belirler ve genlerin teksel dominant etkileri bir yönlü olduğu

zaman önemli olur,

b2= gen dağılışındaki bakaşımsızlığı gösterir,

b3= b1 ve b2 tarafından yorumlanamayan dominantı açıklar, aynı zamanda özel

uyuşma yeteneğinin tahminleyicisidir.

c= anasal etki,

d= anasal etki ile açıklanamayan resiprokal farklılıktır.

3.2.4.3. Diallel melez analizi

Bu çalışmada, diallel melez analizi ile genetik varyans komponentlerin tahmin

edilmesi, Jinks-Hayman (1953), Jinks (1954) ve Hayman (1954b,1958) in önerdikleri

yönteme göre, Özcan (1999) tarafından geliştirilen TARPOPGEN istatistik paket

programı kullanılarak yapılmıştır.

Diallel melez analizi ile tahminlenen parametrelere güvenilirlik, Hayman

(1954b) tarafından ileri sürülen varsayımların doğruluğuna göre yapılabilmektedir.

Bu varsayımlar;

 Anaçların homozigot oldukları,

 Diploid bir açılımın olduğu,

 Resiprok melezlerin birbirinden farksız olduğu,

 Genlerin anaçlar arasında birbirinden bağımsız olarak dağıldığı,

 Çoklu allelliğin bulunmadığı,

 Epistasinin olmadığı,

 Genotip x çevre interaksiyonunun bulunmadığıdır.
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Bu varsayımlardan birinin geçersizliği, değerlendirme sonuçlarına güvenilirliği

azaltır. Açıklanacak biyometriksel genetik yöntemlerle yapılacak değerlendirmelerden

elde edilen sonuçların güvenilirliği bu varsayımların geçerliliğine bağlıdır.

Çoklu allelizmin yokluğu, genlerin anaçlar arasında birbirlerinden bağımsız

olarak dağıldıkları ve epistatik etkinin yokluğu varsayımlarının geçerli olup olmadıkları,

her blok için ayrı ayrı elde edilen her bir dizi için bulunmuş Wr değerinin, o diziye

ilişkin Vr değeri üzerine olan regresyon katsayısının bir değerine eşit olması (b=1)

hipotezine göre kontrolleri yapılmıştır.

Her blok ve bloklar ortalaması için ayrı ayrı hesaplanan regresyon katsayısının l'

den önemli sapma göstermesi durumunda; varsayımların geçerliliği sağlanıncaya kadar

en büyük (Wr-Vr) değerlerine sahip diziler önce birer birer, gerektiğinde sonra ikişer

ikişer değerlendirme dışı tutulmuşlardır (Hayman, 1954 b).

Yukarıda belirtilen varsayımların geçerlilikleri saptandıktan sonra, genetik

parametrelerin tahmin edilmesi için diallel melez analizleri, ele alınan tüm özellikler

için, diallel tabloların her birinde ayrı ayrı yapılmıştır.

Vr = Dizi varyansı

Wr = Dizi kovaryansı

VOLO = Ebeveynlerin varyansı

VILI = Dizi varyanslarının ortalaması

WOLOI = Ebeveynlerle dizilerdeki dölleri arasında ortalama kovaryans

VOLI = Dizi ortalamalarının varyansı

MLI-MLO = Ebeveynlerin ortalamaları ile bunların n2 miktarındaki döllerinin

ortalamaları arasındaki fark

E = Çevre koşullarının varyansı

(Hata KT+Tekerrür KT) / (Hata SD+Tekerrür SD) / tekerrür sayısı

Her blok için ayrı ayrı bulunmuş yukarıdaki istatistiklerin ortalamaları

kullanılarak aşağıdaki genetik unsurlar tahmin edilmiştir.
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D= Eklemeli gen etkileri varyansı

EVOLO

H1= Genlerin dominant etkilerinin varyansı

n2)E(3n4VILI4WOLOIVOLO 

H2= Gen dağılışına göre düzeltilmiş dominantlık varyansı

222
1 nE1)n4(nVOLI4VILI)v)(u(1H 

u= Anaçta olumlu genlerin payı

v= Anaçta olumsuz genlerin payı

n=Ebeveyn sayısı

F= Dominant ve resesif allellerin dağılış yönü

nE2)2(n4WOLOI2VOLO 

h2= Dominantlık etkisi

22 nE1)4(nMLO)4(MLI 

Genetik varyansların önem kontrolleri t testi ile incelenmiş, standart hataları ise

hata varyansı ve kovaryans katsayısı aracılığı ile saptanmıştır (Hayman, 1954a; Aksel

and Johnson, 1963; Yıldırım, 1974).

Standart Hata=[Hata varyansı x Kovaryans katsayısı]0,5

Formülde kullanılan hata varyansı, diallel tablodan elde edilen varyansların

beklenen değeri ile deneysel olarak bulunan değerler arasındaki farkın karesinin

serbestlik derecesine bölünmesi ile elde edilmiştir (Hayman, 1954b; Aksel and Johnson,

1963; Korkut, 1981). Varsayımların beklenen değerleri aşağıdaki formüllere göre hesap

edilmiştir.

2)VrWrVILI(WOLOIWr 

2Vr)WrWOLOI(VILIVr 
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Standart hatanın hesaplanmasında kullanılan kovaryans katsayıları ise her

genetik komponent için aşağıda verilen kovaryans matrisinden hesaplanmıştır (Hayman,

1954b).

nnnC 545
D 

52345
F n)16n16n20n(4nC 

52345

1H n)4n12n41n(nC 

54

2H n36nC 
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2h

n16)32n16n(16nC 

54
E nnC 

32

1HD n1)2n9(9nC 

Populasyona ait genetik yapı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bazı genetik

parametrelerin oransal ilişkileri de incelenmiştir (Hayman, 1954a, b; Mather and Jinks,

1971; Singh and Chaudhary, 1985).

H1/D1/2 = Ortalama dominantlık derecesi. Bu oran 1 e eşit olduğunda tam

dominantlık, birden küçük olduğunda eksik dominantlık, birden büyük olduğunda üstün

dominantlık etkisinin varlığı kabul edilir.

H2/4H1 = Dominant ve resesif allellerin oranı. u x v = 0.25 olduğunda dominant

ve resesif allellerin eşit frekansta oldukları kabul edilir ve bu değere yakın oranların

bulunması seleksiyonda başarılı olunabileceğini gösterir.

KD/KR = [( 4DH1)0.5+ F ] / [( 4DH1)0.5 - F ]= Ebeveynlerdeki dominant gen

sayısının resesif gen sayısına oranıdır. Eğer, bu değer 1’e eşit ise ebeveynlerin dominant

ve resesif gen sayıları eşit, küçük ise resesif allellerin gen frekansları üstün ve büyük ise

dominant allellerin gen frekansları üstün kabul edilir.

K = h2 / H2=  Etkili gen çifti sayısı.

D-H1 = Dominant ve resesif gen etkilerinin birbirlerine göre üstünlüklerini

belirler.  Değerin sıfır çıkması eklemeli ve dominant gen etkilerinin eşit olduğunu,
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negatif çıkması dominant gen etkisinin eklemeli etkiye göre daha önemli ve pozitif

çıkması ise dominant gen etkisinin eklemeli etkiye göre daha önemsiz rol oynadığını

göstermektedir.

H = Kalıtım derecesi. Crumpacker ve Allard (1962) tarafından verilmiş

EFHDDH  )(25,025,0 1 formülüne göre dar anlamlı olarak tahmin

edilmiştir.

r (yr,(Wr-Vr))= ebeveynlerin gözlenen gerçek değerleri ile Wr-Vr değerlerinin

büyüklüklerine göre bulunmuş olan korelasyon katsayısı (r), dominantlığın yönü

hakkında bilgi verir. Korelasyon katsayısı değerinin pozitif bulunması, yüksek değerli

ebeveynlerde resesif genlerin, negatif bulunması ise özelliğin yüksek olduğu

ebeveynlerde dominant genlerin bulunduğunu göstermektedir.

3.2.4.4. Wr-Vr grafiği ve yorumlanması

Dizi varyans ve kovaryansları arasındaki ilişkiden yararlanılarak çizilecek

grafikten yola çıkılarak ebeveynler için genetik bilgiler tahmin edilebilir (Hayman,

1954b; Aksel and Johnson, 1963; Mather and Jinks, 1971). Diallel tablolarda dizilerdeki

kombinasyon değeriyle kombinasyonlarda tekrarlanmayan ebeyen değerleri arasındaki

kovaryans (Wr) ile dizilerin varyanslarından (Vr) elde edilen regresyondan

yaralanılarak genetik yorumlar yapılabilir. Wr-Vr grafiği çizilirken Wr değeri bağımlı

değişken gibi kabul edilerek Y ekseni üzerinde; Vr değeri ise bağımsız değişken gibi

kabul edilerek X ekseni üzerinde gösterilir. Grafiğin çiziminde Wr değerlerinin Vr

değerleri üzerinde regresyon katsayısı, grafikteki eğimi belirlemek için kullanılır. Wr-

Vr grafiğinden populasyon hakkında aşağıdaki yargılara varılabilir. Regresyon hattına

ve Wr-Vr noktalarına bakılarak varılabilecek yargılar şunlardır:

Regresyon hattına göre bakıldığında; regresyon hattının Y eksenini kesme

durumuna göre populasyondaki dominantlık durumu hakkında aşağıdaki yorumlar

yapılabilir. Regresyon hattı Y eksenini orjinde keserse dominantlık derecesinin tam

dominant olduğu yani “h=1” olduğu kararına varılır. Regresyon hattı Y eksenini

orjinden yukarıda keserse, bu kesim noktası “a=¼ (D-H1)” olmakta ve böylece kısmi

dominantlıktan söz edilebilmektedir. Regresyon hattı Y eksenini negatif tarafta keserse,
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“ h>1” üstün dominantlık durumu bulunur. Anaçlara ait noktalar parabol üzerinde

toplanmış ise dominantlığın olmadığı, eklemeli gen etkisinin bulunduğu varsayılır.

Wr-Vr noktalarına göre bakıldığında; grafik üzerinde ebeveynlerin değerlerine

ait noktaların (Wr-Vr) durumları da populasyon hakkında yorum yapmada kullanılır.

Ebeveynlere ait Wr-Vr noktalarının sınırlayıcı parabol eğrisinin regresyon hattının

kesim noktalarına göre parabolün başlangıç noktasından uzaklıkları ebeveynlerin

dominant ve resesif genleri taşıyıp taşımadıkları hakkında yargıda bulunmayı sağlar.

Parabolün başlangıç noktasına yakın olan ebeveynlerin dominant genleri taşıdıkları ve

parabolün başlangıç noktasından uzakta yer alan ebeveynlerin resesif genleri taşıdıkları

kabul edilir. Ebeveynlere ait Wr-Vr noktalarının regresyon hattının üzerinde

bulundukları beklendiği halde bu noktaların regresyon hattından uzakta yer almaları

epistatik etkinin var olması olarak yorumlanabilir.

Wr-Vr grafiğinin çizimi, Jinks ve Hayman (1953)’ın önerdiği şekilde Özcan

(1999) tarafından geliştirilen TARPOPGEN istatistik paket programı kullanılarak

yapılmıştır.

3.2.4.5. Kombinasyon yeteneklerinin analizi

Griffing’in geliştirmiş olduğu ebeveynleri de içine alan Metot I ve sabit Model

I’e göre yapılan analizde incelenen özellikler için genel ve özel kombinasyon

yetenekleri incelenmiştir.

Bir genotipin bir melezleme dizisindeki performansının üstünlüğü, “genel

kombinasyon yeteneği” ve belirli iki genotip arasındaki melezin üstün olması da,“özel

kombinasyon yeteneği olarak tanımlanır ve genel kombinasyon yeteneği yüksek olan

özellikler, eklemeli genlerin, özel kombinasyon yeteneği ise, eklemeli olmayan gen

etkisi ya da dominant ve epistatik genlerin etkisini yansıtmaktadır ( Falconer, 1980).

Kombinasyon yeteneklerinin analizi, Özcan (1999) tarafından geliştirilen

TARPOPGEN istatistik paket programı kullanılarak yapılmıştır. Analizin ilk

aşamasında ebeveynler ve kombinasyonlar arasında genotipik varyasyonun bulunup

bulunmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden populasyonun önemlilik

derecesinin istatistiki bakımdan farklılığının olması gerekmektedir (Yıldırım vd., 1979).
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6 adet anaç ve bunların melez döllerini içeren “n(n-1)” sayıda kombinasyonun

yer aldığı bu çalışmada, diallel analizler Sing and Chaudhary (1985) tarafından

belirtildiği şekilde aşağıdaki matematiksel modelle yapılmıştır.

eijkllkbcrijsijgjgiuXij  1

Burada;

Xij= i’inci ve j’inci anaçlar arasındaki F1 melezlerinin değerlerini,

u= populasyon ortalamasını,

gi ve gj= i’inci ve j’inci anaçların genel kombinasyon etkilerini,

sij= = i’inci ve j’inci melezlerin özel kombinasyon yetenekleri etkilerini,

rij= = i’inci ve j’inci anaçların resiprokal etkilerini,

1/bcΣk Σl eijkl = ortalama hata etkisini tanımlamaktadır.

Bu yönteme ilişkin varyans analiz ve bulunan kareler ortalaması Çizelge

3.2.3’de verilmiştir.

Çizelge 3.2.3. Genel ve özel kombinasyon yeteneklerinin saptanmasında beklenen
kareler ortalamasının varyans analizi (Griffing, 1956)

Varyasyon
kaynağı

Serbestlik
dereceleri

Kareler
toplamı

Kareler
ortalaması Beklenen kareler ortalaması

Genel
kombinasyon

yeteneği
1p Sg Mg 22 )11(2 gippS 

Özel
kombinasyon

yeteneği
2)1( pp Ss Ms 22 )1(2 sijippS 

Resiprokal
etkiler 2)1( pp Sr Mr 22 )1(2(2 rijippS 

Hata m Se Me S2

Çizelgede sunulan kareler toplamlarının bulunmasında aşağıdaki formüller

kullanılmıştır. Kareler ortalamaları kareler toplamının ilgili serbestlik derecesine

bölünmesiyle elde edilmiştir.
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Genel kombinasyon yeteneği kareler toplamı

222
2

1 ..2)..( XpiXXipiSg 

Özel kombinasyon yeteneği kareler toplamı

222
2

1
2

1 ..1.).()( XpXiiXpiXijXijxijSs 

Resiprokal etkiler kareler toplamı

2
2

1 )( XjiXijSr 

Genel ve özel kombinasyon yetenekleri etkileri ile resiprok etkilerin

saptanmasında aşağıdaki formüller kullanılmıştır.

..1)( 2
2

1 XpXiXipgi 

..1)()( 2
2

1
2

1 XpXjXjXiXipXijXijsij 

)(2
1 XjiXijrij 

Genel ve özel kombinasyon yeteneği ile resiprokal etkilerin varyanslarının

hesaplanmasında ise aşağıdaki formüller kullanılmıştır.

MeppgiVar )21()( 2

MepppsijVar )22()( 22
2

1 

MerijVar 2
1)( 

Hesaplanan varyansların kareköklerinin alınmasıyla standart hataları bulunmuş

ve bulunan standart hatanın da t cetvel değerleriyle (t%5=1,96 ve t%1=2,50) çarpılması

sonucu hesaplanan kritik farklılıklara göre önemlilik kontrolleri yapılmıştır. Tabloda

karşılaştırma yapılacak değerin farkı kritik farktan büyük ise önemlidir. Genel ve özel

kombinasyon yeteneği ile resiprokal etki değerleriyle oluşturulan diallel tabloda

diagnollerdeki değerler genel kombinasyon yeteneği etkilerini, diagnol üstündeki

değerler özel kombinasyon yeteneği etkilerini, diagnollerin altındaki değerler ise

resiprok etki değerlerini göstermektedir (Özcan, 1999; Tulukçu,2004).
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3.2.4.5. Heterosis ve heterobeltiosis

Heterosis; farklı özellikteki anaçlar arasında yapılan melezlerin, çeşitli tarımsal

ve morfolojik karakterler bakımından, anaçlara oranla üstünlük göstermesidir (Genç ve

Yağbasanlar, 1994; Falconer and Mackay 1996). Heterosis değerinin hesaplanması F1

generasyonunun, anaç ortalamasına olan % artışı olarak bilinmektedir (Chiang and

Smith, 1967; Yıldırım, 1974).

100)((%) 1  AOAOFHt

2)( 21 AAAO 

Burada; Ht = heterosis

AO = Anaçların ortalaması

A1 ve A2 = F1’i oluşturan anaçlardır.

Heterosis için önemlilik kontrolü t testi ile aşağıdaki formüllerden yararlanılarak

yapılmıştır (Cochran and Cox, 1957).

)(2 211 PPFz 

Szzth 

(standart)2)11(2 2222 ci

  5,02 )( rHKOciSz 

HKO = Ön varyans analizindeki hata kareler ortalaması

Denemede incelenen her bir özellik için, F1 generasyonunda elde edilen

verilerin, üstün anaca göre oransal (%) artışı olarak aşağıdaki formül yardımıyla

heterobeltiosis değerleri hesaplanmıştır (Fonseca and Peterson, 1968).

100))(((%) 1  ÜAÜAFHb

Burada; Hb = heterobeltiosis

ÜA = üstün anaçlardır.
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Heterobeltiosisin önemliliğinde ön varyans analiz tablosundaki hata kareler

ortalamasından faydalanarak iki ortalama arasındaki farkın standart hatası ve EKÖF

değerleri hesaplanmıştır.

rHKOSx 2

tSxLSD .

Sx = iki ortalama arasındaki farkın standart hatası,

HKO = ön varyans analizinden elde edilen hata kareler ortalaması,

r = tekerrür sayısıdır.

Heterobeltiosisin önemlilik kontrolü, %1 ve %5 önem seviyesine göre EKÖF

değerleri (F1 – ÜA) farkıyla karsılaştırılarak yapılmıştır (Fonseca and Patterson, 1968).

Heterosis ve heterobeltiosis değerleri ve istatistiki olarak önemlilik düzeyleri

EXCEL bilgisayar programında oluşturulan formülasyonla hesaplanmıştır.
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BÖLÜM 4

BULGULAR VE TARTIŞMA

4.1. Ön Varyans Analizleri Sonuçları

Bu araştırmada kullanılan 6 ekmeklik buğday genotipi ve bunların 30 tam diallel

F1 melez kombinasyonunun, gözlemlenen 18 karakter bakımından genotipik

varyasyonlarını tespit etmek için ayrı ayrı ön varyans analizleri yapılmıştır. Genotipler

ve F1 melez kombinasyonlarının her karakter için yapılan ön varyans analizi sonuçları

Çizelge 4.1’de verilmiştir.

Çizelge 4.1’de görüldüğü gibi, incelenen karakterlerin tümünde genotiplere ait

ön varyans analizi değerleri 6x6 melez kombinasyonunda önemli çıkmıştır. Genotiplere

ait incelenen tüm karakterler açısından F değerlerinin önemli çıkmasından dolayı, bu

karakterler açısından diallel analize devam edilebileceği görülmüştür.

Fakat, “genetik parametrelerin hesaplanmasında bir karakter açısından t=(1-

b)/SHb değerinin önemsiz çıkması, önceden kabullenilen varsayımların bu özellik

açısından geçerli olduğunu gösterir” hipotezinin kurulması gerekmektedir (Hayman,

1954a; Hayman, 1954b; Singh and Chaudhary, 1976). Bu hipoteze göre, genetik

parametreleri hesaplanmak istenen 18 karakterden olgunlaşma gün sayısı, bayrak

yaprak alanı, başak boyu ve başakta tane ağırlığında t=(1-b)/SHb değeri önemli olarak

bulunmuş ve kabul edilen varsayımların bu özellikler açısından geçersiz olduğu

gözlenmiştir (Çizelge 4.1).

Varsayımların bu 4 karakter bakımından da geçerli sayılabilmesi ve dolayısıyla

genetik parametrelerin güvenle hesaplanabilmesi için Hayman (1954 b); Crumpacker ve

Allard (1962) ve Singh ve Chaudhary (1976) gibi araştırmacıların önerdiği iki yöntem

izlenerek ön varyans analizleri yeniden yapılmıştır (Çizelge 4.1). Bu yöntemler;

1. Regresyon hattından fazla sapma göstererek güven sınırları dışına çıkan

genotip ve bunların generasyonları analiz dışı bırakılır.

2. Regresyon katsayısı b=1 hipotezine uymayan bloklar analiz dışı bırakılır.
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Çizelge 4.1. Genotipler ve F1 melez kombinasyonlarının her karakter için yapılan ön
varyans analizi ve varsayımların geçerlilikleri testi

İncelenen özellik Tekerrür Melez Kareler ortalaması F t(b=1)

Başaklanma süresi
(gün)

4 6x6 3,77 2,23** 1,85

4 6x6 2,85 1,67* 4,45*Olgunlaşma süresi
(gün) 4 5x5 2,91 2,22** 3,09

4 6x6 23,67 11,53** 2,80*Bayrak yaprak
alanı (cm2) 4 4x4 24,40 12,76** 0,20

Bayrak yaprak
klorofil içeriği

(SPAD)

4 6x6 118,26 52,67** -0,49

Bitki örtüsü
sıcaklığı (°C)

4 6x6 4,49 120,54** 1,14

Bitki
boyu (cm)

4 6x6 330,471 851,88** 0,44

Üst boğumarası
uzunluğu (cm)

4 6x6 32,46 415,42** -0,87

4 6x6 1,22 65,07** 2,70*Başak
boyu (cm) 2 4x4 0,41 59,14** 3,05

Başakta başakçık
sayısı (adet)

4 6x6 4,02 147,13** 0,21

Başakta tane sayısı
(adet)

4 6x6 281,91 1035,24** 0,75

4 6x6 1,25 649,92** 3,45*Başakta tane
ağırlığı (g) 4 5x5 1,24 713,87** 2,91

Hasat
indeksi (%)

4 6x6 69,61 280,21** -0,44

Tek bitki
tane verimi (g)

4 6x6 143,30 353,54** 2,41

Bin Tane
Ağırlığı (g)

4 6x6 66,12 68,44** 1,57

Hektolitre ağırlığı
(kg)

4 6x6 10,01 27,21** 2,76

Tane
sertliği (PSI)

4 6x6 159,43 12,00** 1,04

Protein
oranı (%)

4 6x6 1,97 54,41** 2,55

SDS
sedimentasyon

değeri (ml)

4 6x6 68,23 24,42** -0,02

* P<0.05 , ** P < 0.01
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‘t’ değeri önemsiz bulunana kadar yapılan her işlem öncesi ön varyans analizi

yeniden yapılmış ve ‘F’ değerinin önemli çıkma şartı izlenmiştir (Çizelge 4.1). Bu

yöntemler izlenerek, 6x6 tam diallel analizinde ‘t’ değeri önemli bulunan karakterlerden

olgunlaşma gün sayısında güven sınırları dışına çıkan Sönmez 2001 genotipi ve dahil

olduğu generasyonlar, bayrak yaprak alanı için Bezostaja-1 ve Harmankaya 99

genotipleri ve generasyonları, başak boyu için Altay 2000 ve Müfitbey genotipleri ve

genorasyonları ile 2 tekerrür, başakta tane ağırlığı için Bezostaja-1 genotipi ile bunların

generasyonları analiz dışı bırakılarak, ön varyans analizleri yeniden yapılmış ve ‘t’

değerleri de önemsiz bulunmuştur. Bu aşamalardan sonra genetik parametrelerin

hesaplanması yapılmıştır.

4.2. Araştırmaya Alınan Özelliklerde Biyometriksel Genetik Değerlendirmeler

Başaklanma süresi, olgunlaşma süresi, kanopi sıcaklığı, bayrak yaprak klorofil

içeriği, bayrak yaprak alanı, pedunkle uzunluğu, bitki boyu, başak boyu, başakçık

sayısı, başakta tane sayısı, başak tane verimi, bin tane ağırlığı, hasat indeksi, tek bitki

tane verimi, hektolitre ağırlığı, tane sertliği, protein oranı ve SDS sedimentasyon değeri

özelliklerinde “diallel tabloların varyans analizi”, “diallel melez analizi ile genetik

parametrelerin tahmin edilmesi”, “Wr/Vr grafiği ile genetik analizler”, “genel ve özel

kombinasyon yetenekleri analizleri” ile “heterosis ve heterobeltiosis” bulguları olmak

üzere 5 ayrı değerlendirme yapılmıştır. Her özelliğe ilişkin değerlendirme sonuçları ayrı

ayrı sunulmuştur.

4.2.1. Başaklanma süresi (gün)

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel 30 F1 generasyonunun

başaklanma süresine ilişkin ortalama değerler Çizelge 4.2’de verilmiştir.

Çizelge 4.2’de de görüldüğü gibi ebeveynler içerisinde başaklanma süresi en

uzun olan çeşit Alpu-01 çeşidi (145 gün) olurken, en kısa olan çeşit Sönmez 2001 çeşidi

(142,5 gün) olmuştur. Melezler içerisinde ise en uzun başaklanma süresi Altay 2000 x

Alpu-01 melezinde (145,5 gün) gözlemlenmiş ve en kısa başaklanma süresine sahip

melez ise Harmankaya 99 x Sönmez 2001 melezi (140,75 gün) olmuştur.
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Çizelge 4.2. Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların resiproklu diallel
melezlenmesinden elde edilen 30 F1 melezinde başaklanma süresine ait
ortalama değerler ve önemlilik grupları

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 DİZİ ORT
ALP-01 145,00 AB 144,75 AC 143,25 AE 142,50 CF 143,00 BF 143,00 BF 143,58
ALT 2000 145,50 A 144,50 AD 144,00 AE 143,25 AE 144,25 AE 142,50 CF 144,00
BEZ-1 144,25 AE 143,75 AE 144,00 AE 142,75 BF 144,25 AE 143,00 BF 143,67
HAR 99 144,25 AE 143,25 AE 142,50 CF 143,25 AE 143,25 AE 140,75 F 142,88
MÜF 144,50 AD 143,50 AE 143,00 BF 143,00 BF 144,25 AE 142,00 EF 143,38
SÖN-01 143,25 AE 142,75 BF 144,50 AD 142,50 CF 142,25 DF 142,50 CF 142,96
DİZİ ORT. 144,46 143,75 143,54 142,88 143,54 142,29 143,41
EBEVEYN ORT. 143,92
EKÖF 2,42

Çevre ve yetiştirme şartlarının uygun olmadığı alanlarda genellikle erken

başaklanma istenen bir durumdur. Yüksek tane verimi elde edilmesi bakımından

başaklanma süresi kısa, başaklanma-erme süresi uzun olan genotipler tercih

edilmektedir (Soylu, 1998).  Melez kombinasyonları genellikle anaçlara göre daha

erken başaklanma göstermişlerdir.  Başaklanma süresi yönünden ebeveynlere ait

ortalama değer 143,92 gün olurken, her ebeveynin girdiği kombinayonların dizi

ortalaması değerlerine göre; en uzun başaklanma süresi (144 gün) Altay 2000

genotipinin dahil olduğu dizi olmuş ve en kısa başaklanma süresi (142,88 gün)

Harmankaya 99 genotipinin dahil olduğu diziden elde edilmiştir.  Aynı genotiplerin

baba olarak kullanıldığı dizilerde ise en uzun başaklanma süresi (144,46 gün) Alpu-01

genotipinin dahil olduğu dizide gözlenmiş ve en kısa başaklanma süresi de (142,29)

Sönmez-01 genotipinin dahil olduğu dizi de gözlenmiştir.  Ebeveynlerin baba olarak

kullanıldığı dizilerde gözlenen başaklanma süreleri ebeveynleri ile uyum içindedir.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel F1 generasyonunda

başaklanma süresine ait tam diallel tablonun varyans analizi sonuçları Çizelge 4.3’ te

verilmiştir.

Elde edilen verilere göre; eklemeli gen etkisi varyansı (a), dominantlık gen etkisi

varyansı (b), ortalama dominantlık varyansı (b1), dominant allelerin ebeveynlerde

dağılmış olduğunu gösteren ve özel uyum yeteneğini de gösteren (b3), anasal etkileri
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gösteren (c) ve anasal etkilerden kaynaklanmayan resiprokal farklılıkları gösteren (d)

komponentleri %1 düzeyinde önemli bulunurken, bir ebeveynde dominant allelerin

toplanmasını belirleyen (b2) önemsiz olarak bulunmuştur.  Burada hem (a), hem de (b)

komponentinin önemli bulunması başaklanma süresinin kontrolünde hem eklemeli hem

de dominant gen etkilerinin önemli olduğunu ifade etmektedir.  Diğer taraftan (b1)’in

önemli olması F1 melez döllerinin ebeveynlerden farkının önemli olduğunu

göstermektedir (Çizelge 4.3).

Çizelge 4.3. Başaklanma süresi için elde edilen verilere uygulanan tam diallel tabloların
varyans analizi sonuçları

VK SD KO F
a 5 58,82 34,73**
b 15 7,78 4,59**

b1 1 29,61 17,48**
b2 5 2,28 1,34öd
b3 9 8,41 4,97**

c 5 12,63 7,46**
d 10 5,43 3,21**
Hata 105 1,69
*P<0.05 , ** P < 0.01

6 ekmeklik buğday genotipine ait tam diallel F1 melez generasyonların

oluşturduğu populasyonda başaklanma süresi için hesaplanmış genetik parametre

değerleri, standart hataları ve ilgili oranlar Çizelge 4.4’ te verilmiştir.

Başaklanma süresi açısından yapılan diallel değerlendirmede genetik

parametrelerden eklemeli gen varyansı (D) ve dominantlık varyanslarının (H1, H2)

önemli çıkması başaklanma süresinin eklemeli ve dominant genlerin etkisi altında

yönetildiğini göstermektedir.   D-H1 parametresinin negatif ve önemli (-4,11±0,48)

çıkması karakterin kontrolünde dominantlığın daha etkili olduğuna işaret eder.  Daha

ziyade heterosisin bir ölçüsü olan h2, dominantlığı gösteren bir parametredir ve

istatistiki olarak önemsizdir.  H2/4H1 değerinin 0,25’ den farklı çıkmasından (0,31)

dolayı dominant ve resesif allellerin eşit frekansta olmadıkları anlaşılmaktadır.
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Çizelge 4.4. Başaklanma süresi için elde edilen verilere uygulanan diallel melez
analizinde tahminlenen genetik parametreler ve oranları

Genetik parametreler Tahminler Standart hatalar
E 0,44** ±0,08
D 1,08** ±0,22
F -1,16 ±0,53
H1 5,18** ±0,55
H2 6,46** ±0,49
h2 0,78 ±0,33
D-H1 -4,11** ±0,48
H1/D0,5 2,20
H2/4H1 0,31
KD/KR 0,61
K 0,12
GH 0,52
DH 0,12
Yr,Wr+Vr için r 0,18
* P<0.05 , ** P < 0.01

F değerinin negatif olması resesif allellerin çoğunlukta olduğuna işaret

etmektedir.  KD/KR oranının 1’den küçük olması da resesif allellerin çoğunlukta

olduğunu desteklemektedir.  Karakteri yöneten etkili gen çifti sayısının (K) 0,12 gibi

1’den küçük bir sayı olması başaklanma süresini yöneten gen çifti sayısının

belirlenmesinde yetersiz olmaktadır. Şener (1999)’ da bu özellik için etkili gen çifti

sayısını belirleyememiştir.  Dominantlık derecesi (H1/D0,5) 1’den büyüktür (2,20). Bu

sebeple üstün dominantlık söz konusudur.  Başaklanma süresinin kalıtım derecesi dar

anlamda (DH) 0,12, geniş anlamda (GH) 0,52 olarak bulunmuştur. Özellikle dar

anlamda kalıtım derecesinin düşük olması seleksiyondaki ilerlemenin düşük seviyede

olacağını gösterir (Korkut, 1981). Çevre varyansının (E) önemli olarak belirlenmesi bu

özelliğin çevre şartlarından da etkilendiğini göstermektedir.  Kuramsal dominantlık ile

gerçek ebeveyn arasındaki korelasyon katsayısı (Yr,Wr+Vr için r) pozitif değer almıştır.

Bu da başaklanma süresi geç olan ebeveynlerde resesif allellerin bulunacağına ve küçük

değerli ebeveynlerin dominant olacağına işaret etmektedir.
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Şekil 4.1. 6x6 diallel melez setinde başaklanma süresi özelliği için Wr/Vr grafiği

Dizi kovaryansı (Wr) ve dizi varyansı (Vr) değerlerinden yararlanılarak çizilen

regresyon hattı, sınırlayıcı parabol ve anaç noktaları Şekil 4.1’ de gösterilmiştir.

Regresyon hattı y eksenini pozitif yönde keşmiş ve başaklanma süresinin kalıtımında

kısmi dominantlığın etkili olduğu saptanmıştır (Şekil 4.1).  Ancak bu bulgu dominantlık

derecesinin 1’den büyük olması ile çelişmektedir.  Bu durum incelenen özellik

açısından epistatik gen etkisinin varlığına bağlanabilir.  Kullanılan ebeveynlerin

regresyon hattından uzak olması, incelenen özellikte epistatik etkilerin mevcut

olabileceğini kanısını güçlendirmektedir (Iqbal et al., 1991).

Regresyon doğrusu boyunca parabolun başlangıç noktasından uzaklık durumuna

göre ebeveynlerin sıralanışına bakılacak olursa ebeveynlerin hemen hemen tümünün

başlangıç noktasına uzaklıklarının aynı olduğunu ve başlangıç noktasından uzakta

bulundukları görülmektedir. Buradan resesif genlerin çoğunlukta olduğu

anlaşılmaktadır ve Yr,Wr+Vr için r katsayısının pozitif ve KD/KR oranının 1’den küçük
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olmasıyla ve  uyum halindedir. Elde edilen bulgular, başaklanma süresi yüksek olan

ebeveynlerin daha fazla resesif gen taşıdığını, bir başka deyişle dominant genlerin

erkenciliğe sebep olduğunu ortaya koymaktadır.  Dominant genlerin başaklanma

süresini kısalttığı Akbay (1970), Kılınç (1993) ve Şener (1997) tarafından da

açıklanmıştır.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel 30 F1 generasyonunun

başaklanma süresi açısından gösterdikleri genel ve özel kombinasyon yetenekleri ve

resiprokal etkilere ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.5’ te sunulmuştur.

Çizelge 4.5. Başaklanma süresi için elde edilen verilere uygulanan genel ve özel
kombinasyon yetenekleri analizinden tahmin edilen ebeveynlere ilişkin
genel kombinasyon yetenekleri (GKY) ve F1 kombinasyonlarına ilişkin
özel kombinasyon yetenekleri (ÖKY) ile resiprok melezlere ilişkin
resiprokal etkiler (RE) kareler ortalamaları ve GKY / ÖKY değerleri.

VK SD KT KO F GKY/ÖKY

GKY 5 18,38 3,68 8,68**
ÖKY 15 7,29 0,49 1,15öd
RE 15 7,34 0,49 1,16öd

Hata 105 44,46 0,42

7,56

*P<0.05 , ** P < 0.01

Çizelgede görüldüğü gibi, ebeveynlerin başaklanma süresi açısından genel

kombinasyon yetenekleri önemli bulunurken, F1’lerin özel kombinasyon yetenekleri ve

resiprokal etkiler önemsiz olarak belirlenmiştir.  GKY/ÖKY oranının 1’den büyük

çıkması, başaklanma süresinin daha çok eklemeli gen etkilerinin etkisi altında olduğunu

göstermektedir.  Bu bulgu diallel melez analizindeki D-H1 değerinin eksi çıkması yani

dominantlığın daha etkili olduğu bulgusuyla çelişmektedir.

Diallel tabloların varyans analizinde (a) komponentinin, diallel melez analizinde

D parametresinin ve genel ve özel uyum yetenekleri ön varyans analizinde genel

kombinasyon yeteneğine (GKY) ilişkin kareler ortalamalarının önemli bulunmaları,

ebeveynler arasında yeterli genetik varyasyonun varlığını ve başaklanma süresi

özelliğinin fenotipik olarak ortaya çıkısında eklemeli gen etkisinin önemli olduğunu
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vurgulamaktadır. Ayrıca diallel varyans analizinde önemli olarak belirlenen (b)

komponenti ve diallel melez analizinde H1 ve H2 parametreleri dominant gen etkilerinin

de varlığına işaret etmektedir.  GKY/ÖKY oranının 1’den büyük (7,56) olması bu

özelliğin kalıtımında eklemeli gen etkilerinin payının daha fazla olduğu izlenimini

vermiştir.  Bununla beraber, diallel melez analizinde D-H1 değerinin eksi ve önemli

bulunmuş olması ise dominant etkilerin daha önemli olduğunu ifade etmektedir.

Dolasısıyla başaklanma süresi özelliğinin kalıtımında hem eklemeli hem de dominant

gen etkilerinin hakim olduğu sonucuna varılabilir.  Eren, (2000), Nazeer et al. (2004),

Akram et al. (2008) başaklanma süresinin kalıtımında eklemeli gen etkilerinin hakim

olduğu sonucunu bulurken, Tulukçu (2004) dominant gen etkilerinin hakim olduğu

sonucunu bulmuş ve Hsu and Walton (1970), Sharma et al. (2002) da bu özelliğin

yönetiminde hem eklemeli hem de dominant gen etkilerinin etkili olduğunu

bulmuşlardır.  Bu farklılıklar, ele alınan materyalin ve çevre koşullarının farklı

olmasından kaynaklanmaktadır.

Diallel varyans analizinde (b3) komponenti önemli bulunmuştur ve bu

komponent özel kombinasyon yeteneğinin de bir tahminleyicisi durumundadır.  Ancak

kombinasyon yetenekleri varyans analizinde ÖKY önemsiz çıkmıştır.  Ayrıca resiprok

melezler arasındaki farklılıkların belirlenmesinde kullanılan (c) ve (d) komponentleri

istatistiki olarak önemli bulunmuş olmasına rağmen kombinasyon yetenekleri

analizinde RE varyansı önemsiz bulunmuştur. Bu durum, resiprok melezler arasında

anasal veya başka etkenlere bağlı olan farklılıkların bulunduğunun göstergesidir. Diallel

melez analizinde çevre varyansının (E) önemli olarak bulunması bu farklılıkların

meydana gelmesine çevresel etkilerin neden olduğunu düşündürmektedir. Aydem

(1979) de başaklanma süresi açısından resiprok melezler arasında farklılıklar

saptamıştır.

İncelenen popülasyonda eklemeli gen varyansıyla birlikte dominant gen

varyansının da önemli çıkması, etkili gen çifti sayısının belirlenememesi ve dar anlamda

kalıtım derecesinin 0,12 gibi düşük bir değer vermesi başaklanma süresi için yapılacak

seleksiyonun ileri generasyonlara bırakılmasının uygun olacağını düşündürmektedir.

Korkut (1981), Çay (1999) da başaklanma süresi bakımından düşük dar anlamda kalıtım

dereceleri saptamışlardır.
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Altı ekmeklik buğday genotipi ve 30 F1 melez kombinasyonunda, başaklanma

süresi için gözlenen GKY, ÖKY ve resiprokal etki değerleri Çizelge 4.6’ da verilmiştir.

Çizelge 4.6.  Başaklanma süreleri için elde edilen verilere uygulanan genel ve özel
kombinasyon yetenekleri ve resiprok etkiler analizinden tahmin edilen
ebeveynlere ilişkin genel kombinasyon yetenekleri etkileri (gi) ve F1
kombinasyonlarına ilişkin özel kombinasyon yetenekleri etkileri (sij) ve
resiprokal etkiler (rij)

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01
ALP-01 0,61** 0,64 -0,47 -0,11 -0,32 -0,11
ALT 2000 0,38 0,47** -0,19 -0,09 -0,05 -0,47
BEZ-1 0,50 -0,13 0,19 -0,44 -0,03 0,93*
HAR 99 0,88 0 -0,13 -0,54** 0,20 -0,47
MÜF 0,75 -0,38 -0,63 -0,13 0,05 -0,55
SÖN-01 0,13 0,13 0,75 0,88 0,13 -0,79**
*P<0.05 , ** P < 0.01

SH KF%5 KF%1
(gi)=
(sij)=
(rij)=

0,17
0,39
0,46

0,34
0,77
0,90

0,43
0,98
1,15

¹ Köşegenler GKY, köşegen üstü ÖKY,
köşegen altı RE etkilerini
göstermektedir.

 Çizelge 4.6 incelendiğinde en büyük GKY etkisinin (0,61) Alpu-01

ebeveyninden, en düşük GKY etkisinin ise (-0,79) Sönmez-01 ebeveyninden elde

edildiği görülmektedir.  En yüksek GKY etkisine sahip ebeveynin fenotipik olarak da en

yüksek değere sahip olduğu ve aynı şekilde en düşük GKY etkisine sahip ebeveynin de

fenotipik olarak en düşük değere sahip olduğu görülmektedir (Çizelge 4.1 ve Çizelge

4.6).   Ebeveynlerden ikisinin (Harmankaya 99 ve Sönmez-01) negatif ve önemli değer

aldıkları görülmektedir.  Bu ebeveynler, erken başaklanan çeşit elde etmek amacıyla

ebeveyn olarak kullanılabilecek potansiyeldedir.

En yüksek ÖKY etkisi (0,93) Bezostaja-1 x Sönmez-01 melezinden elde

edilmiştir. Genel olarak melezlerin ÖKY etkilerinin negatif çıkması, elde edilen

kombinasyonların çoğunun (Alpu-01 x Altay 2000, Bezostaja-1 x Sönmez-01 ve

Harmankaya 99 x Müfitbey hariç) erkencilik için ümitvar melezler olabileceğini

göstermektedir.  Resiprok melezlerin hiç birisi önemli düzeyde etki göstermemiştir.

Fakat gerçek melezlerin aksine genellikle başaklanma süresini artırıcı etki yapmışlardır.
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Tam diallel 30 F1 kombinasyonunun, başaklanma süresi için hesaplanan

heterosis ve heterobeltiosis değerleri Çizelge 4.7’de verilmiştir.

Çizelge 4.7. Başaklanma süresi için hesaplanan heterosis (Ht) ve heterobelthiosis (Hb)
değerleri ve önemlilikleri

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 ORT
HT 0,00 -0,87** -1,13** -1,12** -0,52 -0,61ALP-01 HB -0,17 -1,21 -1,72** -1,38* -1,38* -0,98
HT 0,52 -0,17 -0,43 -0,09 -0,70* -0,15ALT 2000 HB 0,34 -0,35 -0,87 -0,17 -1,38* -0,41
HT -0,17 -0,35 -0,61 0,09 -0,17 -0,20BEZ-1 HB -0,52 -0,17 -0,87 0,00 -0,69 -0,38
HT 0,09 -0,43 -0,78* -0,35 -1,49** -0,49HAR 99 HB 0,70 -0,87 -1,04 -0,69 -1,75** -0,61
HT -0,09 -0,61 -0,78* -0,52 -0,96** -0,49MÜF HB -0,34 -0,69 -0,87 -0,87 -1,56* -0,72
HT -0,35 -0,52 0,87** -0,26 -0,78* -0,17SÖN-01
HB -1,21 -1,21 0,35 -0,52 -1,39* -0,66
HT 0 -0,32 -0,29 -0,49 -0,38 -0,64 -0,35ORT HB -0,17 -0,52 -0,52 -0,81 -0,61 -1,13 -0,63

*P<0.05 , ** P < 0.01

Başaklanma süresi için elde edilen heterosis değerleri incelendiğinde, ortalama

heterosis değerinin %-0,35 olduğu, melezlerin heterosis değerlerinin ise %-1,49

(Harmankaya 99 x Sönmez-01) ile %0,87 (Sönmez-01 x Bezostaja-1) arasında, değiştiği

görülmektedir. İstatistiksel olarak 10 melez önemli heterosis değeri alırken, bunlardan

sadece 1 tanesi pozitif değerlidir.  Heterobeltiosis değerlerinde ise 9 melez pozitif değer

göstermiş fakat istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur (Çizelge 4.7).

Ortalama heterobeltiosis değeri %-0,49’dur. Melezlerin heterobeltiosis değerleri

%-1,75 (Harmankaya 99 x Sönmez-01) ile %0,70 (Harmankaya 99 x Alpu-01) arasında

değişmektedir ve 7 melez önemli heterobeltiosis değeri almıştır (Çizelge 4.7)

Başaklanma süresi bakımından popülasyonda çoğunlukla negatif heterosis ve

heterobeltiosis bulunması erkencilik yönünden seleksiyon yapılabileceğini

göstermektedir. Tulukçu (2004) de başaklanma süresi için negatif heterosis ve

heterobeltiosis değerleri saptamıştır.
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Melezlerin çoğunun negatif heterosis ve heterobeltiosis değerleri göstermesi, altı

ebeveynden iki tanesinin negatif önemli GKY göstermesi ve bunların düşük gözlem

ortalamalarına sahip olması, erkencilik bakımından bu popülasyonda yapılacak

seleksiyonun başarı şansının yüksek olduğunu göstermektedir. Çünkü, seleksiyonun

başarı şansı popülasyondaki mevcut eklemeli gen varyansına bağlı olmakta, GKY ise

eklemeli varyansa dayanmaktadır (Falconer 1980). Bu sebeple, GKY değerleri yüksek

olan ebeveynlerin melezlerinde gözlem ortalamalarına dikkat ederek ümit veren bitkiler

başarılı olarak seçilebilir.

Harmankaya 99 x Sönmez-01 kombinasyonu hem heterosis ve hem de

heterobeltiosis değerleri ile başaklanma süresi özelliği açısından öne çıkan

kombinasyondur.  Bu kombinasyona ilişkin ÖKY etkisi de diğer kombinasyonlar içinde

yüksek bir değere sahiptir. Tüm bu bulgular dikkate alındığında, ekmeklik buğday

ıslahında başaklanma süresinin kısaltılması açısından üzerinde çalışılması gereken

kombinasyon olarak Harmankaya 99 x Sönmez-01 ortaya çıkmaktadır. Benzer yorum

yapıldığında bir başka ümit veren kombinasyon olarak Müfitbey x Sönmez-01

kombinasyonunu önermek mümkündür.

4.2.2. Olgunlaşma süresi (gün)

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel 30 F1 generasyonunun

olgunlaşma süresine ilişkin ortalama değerler Çizelge 4.8’de verilmiştir.

Olgunlaşma süresi bakımından ebeveyn ve melezlerin durumu incelendiğinde,

F1’lere ait ortalama olgunlaşma süresi 35,24 gün olarak belirlenmiş olup, ebeveynler

arasında en uzun olgunlaşma süresinin 35,75 gün ile Harmankaya 99 ve Sönmez-01

ebeveynlerinden, en kısa olgunlaşma süresinin ise 34 gün ile Alpu-01 ve Altay 2000

ebeveynlerinden elde edilmiştir.  Melezler arasında ise en uzun olgunlaşma süresi 37

gün ile Harmankaya 99 x Sönmez-01 kombinasyonundan, en kısa olgunlaşma süresi ise

33,75 gün ile Bezostaja-1 x Müfitbey kombinasyonundan alınmıştır.
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Çizelge 4.8. Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların resiproklu diallel
melezlenmesinden elde edilen 30 F1 melezinde olgunlaşma süresine ait
ortalama değerler ve önemlilik grupları

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 DİZİ ORT
ALP-01 34,00 EF 34,25 DF 35,25 AF 36,25 AC 36,75 AB 35,50 AF 35,33
ALT 2000 34,00 EF 34,00 EF 34,25 DF 35,50 AF 34,00 EF 35,50 AF 34,54
BEZ-1 34,50 CF 34,50 CF 34,50 CF 36,25 AC 33,75 F 35,25 AF 34,79
HAR 99 35,50 AF 36,00 AD 36,00 AD 35,75 AE 35,50 AF 37,00 A 35,96
MÜF 35,25 AF 35,50 AF 35,00 BF 35,50 AF 35,00 BF 36,00 AD 35,38
SÖN-01 35,50 AF 35,75 AE 34,00 EF 35,75 AE 36,00 AD 35,75 AE 35,46
DİZİ ORT. 34,79 35,00 34,83 35,83 35,17 35,83 35,24
EBEVEYN ORT. 34,83
EKÖF 1,83

Yüksek tane verimi elde edilmesi açısından tahıllarda başaklanma süresinin kısa

ve olgunlaşma süresinin uzun olması tercih edilmektedir ve tahıllarda tane verimi ile

başaklanmadan sonraki etkili fotosentez alanı ve süresi arasında sıkı bir ilişki vardır

(Kızıltan 1985). Başaklanması erken olan çeşitlerde olgunlaşma süresi uzayacağından

bitkinin üst organlarının yeşil kalma ve tanede asimilat biriktirme süresi uzamakta ve bu

nedenle ıslahta erken başaklanan ve olgunlaşma süresi uzun olan çeşitler üzerinde

durulması gerekmektedir (Yıldız, 2006).  Bu açıdan değerlendirildiğinde başaklanma

süresinin kısa olduğu ebeveyn olan Sönmez çeşidi en uzun olgunlaşma süresine sahip

olmuş ve en kısa başaklanma süresine sahip olan Harmankaya 99 x Sönmez-01 melezi

de en uzun olgunlaşma süresine sahip olarak üzerinde durulabilecek ebeveyn ve

kombinasyon olarak öne çıkmıştır.  Dizi ortalamaları açısından değerlendirildiğinde en

uzun olgunlaşma süresi Harmankaya 99 genotipinin dahil olduğu diziden elde

edilmiştir.  Aynı ebeveynlerin baba olarak kullanıldığı dizilerde de benzer durum söz

konusudur.

Altı ekmeklik buğday çeşidinin ve bunların tam diallel F1 generasyonunda

olgunlaşma süresine ilişkin diallel tablonun varyans analizi sonuçları Çizelge 4.9’da

verilmiştir.
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Çizelge 4.9. Olgunlaşma süresi için elde edilen verilere uygulanan tam diallel tabloların
varyans analizi sonuçları

VK SD KO F
a 5 39,56 23,24**
b 15 7,65 4,49**

b1 1 19,34 11,36**
b2 5 3,31 1,95öd
b3 9 8,76 5,14**

c 5 6,77 3,98**
d 10 5,27 3,09**
Hata 105 1,70
*P<0.05 , ** P < 0.01

Çizelgede görüldüğü gibi olgunlaşma süresinin diallel varyans analizinde,

eklemeli gen etkisi varyansı (a), dominant gen etkisi varyansı (b), ortalama dominantlık

varyansı (b1), dominant allellerin ebeveynlerde dağılmış olduğunu gösteren (b3), anasal

etkiler (c) ve anasal etkiler dışındaki faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan resiprokal

farklılıklar (d) istatistiki olarak önemli çıkmış, bir ebeveyndeki dominant allellerin

toplanmasını belirleyen (b2) ise önemsiz bulunmuştur.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel melez generasyonlarının

oluşturduğu populasyonda olgunlaşma süresi için hesaplanan genetik parametreler ve bu

parametreler arasındaki oranlar Çizelge 4.10’da verilmiştir.

Olgunlaşma süresi açısından, 6x6 tam diallel melez şemasına göre yapılan

değerlendirmede ‘t’ değeri %5 düzeyinde (t=1-b/SHb=4,45) önemli bulunmuştur. Bu

durum, regresyon hattı eğiminin birim regresyon hattı eğiminden olan sapmasının güven

sınırları dışında kaldığını ve böylece varsayımın geçersiz olduğunu göstermektedir. Bu

sonuca göre, 6x6 yarım diallel melez şeması için olgunlaşma süresi karakterini

etkileyen genler arasında allelik olmayan bir interaksiyonun olduğu anlaşılmaktadır.

Güven sınırları dışında kalarak en fazla sapma gösteren Sönmez-01 genotipi ve bu

genotipin dizisini oluşturan F1 melez generasyonları analiz dışı bırakılarak,

değerlendirme 5x5 diallel şeması üzerinden yeniden yapıldığında ‘t’ değeri önemsiz
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çıkmış (t=1-b/SHb=3,09) ve olgunlaşma süresi açısından varsayımın geçerli olduğu

bulunmuştur (Çizelge 4.1).

Çizelge 4.10. Olgunlaşma süresi için elde edilen verilere uygulanan diallel melez
analizinde tahminlenen genetik parametreler ve oranları

Genetik
parametreler

Tahminler
(6x6)

Standart
hatalar

Tahminler
(5x5)

Standart
hatalar

E 0,44* ±0,13 0,37* ±0,09
D 1,28* ±0,36 0,78 ±0,25
F 0,67 ±0,87 0,05 ±0,60
H1 5,59** ±0,91 4,18** ±0,63
H2 5,20** ±0,81 3,96** ±0,56
h2 0,43 ±0,54 0,47 ±0,38
D-H1 -4,31** ±0,80 -3,40** ±0,55
H1/D0,5 2,09 2,31
H2/4H1 0,23 0,24
KD/KR 1,29 1,03
K 0,08 0,12
GH 0,53 0,56
DH 0,16 0,12
Yr,Wr+Vr için r 0,20 -0,41
* P<0.05 , ** P < 0.01

Olgunlaşma süresi açısından, 6x6 tam diallel değerlendirmede eklemeli gen

varyansı (D), çevre varyansı (E), dominantlık varyansları (H1 ve H2) ve eklemeli

varyans ile dominatlık varyansı arasındaki fark (D-H1) istatistiki olarak önemli

bulunurken, 5x5 tam diallel değerlendirmede eklemeli varyans (D) önemsiz olmuştur.

Dominant ve resesif allellerin frekansı (H2/4H1) hem 6x6 diallel melez populasyonunda

hem de 5x5 diallel melez popülasyonunda yapılan değerlendirmede 0,25’e oldukça

yakın değerler vermiştir (Çizelge 4.10).  F değerinin önemsiz bulunması ve KD/KR

oranının 1’e çok yakın bulunması da bu özellik için dominant ve resesif allellerin eşit

frekansta olabileceği görüşünü desteklemektedir.  Dominantlık derecesinin (H1/D0,5)

1’den büyük olması (2,09 ve 2,31) üstün dominantlığa işaret etmektedir.  Karakteri

yöneten gen çifti sayısı (K) 1’den küçük bulunduğu için tespit edilememiştir (Çizelge
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4.10).  Jinks (1954), ele alınan popülasyonda etkili gen çifti sayısının belirlenmesinde

kullanılan h2/H2 oranının epistatik gen etkileri nedeniyle etkilenen h2, H1 ve H2

değerlerinin değişmesinden dolayı aslında var olandan daha düşük bulunacağını

bildirmiştir.  Etkili gen çifti sayısının tespit edilememesi bu nedene bağlanabilir.

6x6 diallel melez setinde geniş ve dar anlamda kalıtım dereceleri sırasıyla 0,53

ve 0,16 olarak, 5x5 diallel melez setinde ise 0,56 ve 0,12 olarak tespit edilmiştir.

Kuramsal dominantlık ile ebeveynlerin ortalama değerleri arasındaki korelasyon

katsayısı (Yr,Wr+Vr için r), 6x6 diallel melez setinde pozitif değer pozitif değer alarak

olgunlaşma süresi uzun olan genotiplerin resesif gen taşıdıklarını göstermiş olmasına

rağmen, 5x5 diallel melez setinde negatif değer almış ve olgunlaşma süresi uzun olan

genotiplerin daha fazla dominant gen taşıdıklarını ortaya koymuştur. Yıldırım (1974),

olgunlaşma süresi kısa olan genotiplerin daha fazla dominant gen taşıdığını bildirmiş

olmasına rağmen, Şener (1997) olgunlaşma süresi uzun olan genotiplerin daha fazla

dominant gen taşıdığını bildirmişlerdir.

Olgunlaşma süresi için hesaplanan varyans (Vr) ve kovaryans (Wr) değerlerine

ait Wr/Vr grafiği Şekil 4.2’de verilmiştir.

Grafik incelendiğinde, regresyon hattının y eksenini pozitif yönde kestiği

görülmektedir.  Bu durum kısmi dominantlığa işaret etmektedir. Ancak H1/D0,5

değerinin negatif çıkmış olması da üstün dominantlığın bir göstergesidir ve grafik

analiziyle çelişmektedir.  Bu tür uyumsuzluklara allelik olmayan gen interaksiyonlarının

sebep olduğu söylenebilir (Korkut, 1981; Şener, 1997).  Varsayımlasın geçerliliklerinin

sınanmasında önemli olarak saptanan (t=1-b/Sb) değeri de bu kanıyı doğrular

niteliktedir.  Ayrıca, Wr/Vr grafiğinde Altay 2000 ve Müfitbey genotiplerine ait

noktaların regresyon doğrusundan uzakta yer almaları epistatik etkilerin varlığına işaret

etmektedir.  Şener (1997), Nazeer (2004) bu özellik için kısmi dominantlığın, Mahmood

and Chowdhry (1999) ve Akram et al. (2008) de üstün dominantlığın etkili olduğunu

bildirmişlerdir.

Orjine yakınlık durumlarına göre, Alpu-01 genotipinin daha fazla resesif gen

taşıdığı söylenebilir.
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Şekil 4.2. 5x5 diallel melez setinde olgunlaşma süresi özelliği için Wr/Vr grafiği

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel 30 F1 generasyonunun,

olgunlaşma süresi açısından gösterdikleri genel ve özel kombinasyon yetenekleri ve

resiprokal etkilere ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.11’ de sunulmuştur.

Çizelge 4.11. Olgunlaşma süreleri için elde edilen verilere uygulanan genel ve özel
kombinasyon yetenekleri analizinden tahmin edilen ebeveynlere ilişkin
genel kombinasyon yetenekleri (GKY) ve F1 kombinasyonlarına ilişkin
özel kombinasyon yetenekleri (ÖKY) ile resiprok melezlere ilişkin
resiprokal etkiler (RE) kareler ortalamaları ve GKY / ÖKY değerleri.

VK SD KT KO F GKY/ÖKY

GKY 5 12,36 2,47 5,81**
ÖKY 15 7,17 0,48 1,12öd
RE 15 5,41 0,36 0,85öd

Hata 105 44,68 0,43

5,17

*P<0.05 , ** P < 0.01
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Çizelgede görüldüğü gibi, genel kombinasyon yeteneği varyansı %1 düzeyinde

önemli bulunurken, özel kombinasyon yeteneği ve resiprokal etki varyansları önemsiz

bulunmuştur. Genel kombinasyon yeteneği (GKY) varyansının önemli bulunması ve

GKY/ÖKY oranının 1’den büyük (5,17) olması bu özelliğin daha çok eklemeli gen

etkilerinin etkisi altında olduğunu göstermektedir.

Olgunlaşma süresi özelliğinin diallel varyans analizinde eklemeli varyans (a),

diallel melez analizinde ise eklemeli etkileri gösteren (D) parametresi 6x6 diallel melez

setinde önemli çıkmış, ayrıca kombinasyon yetenekleri analizinde GKY varyansı

önemli bulunmuştur ve tüm bu bulgular olgunlaşma süresinin yönetiminde eklemeli gen

etkilerinin rolü olduğunu ortaya koymaktadır. GKY/ÖKY oranının da 1’den büyük

olması eklemeli etkilerin daha baskın olduğunu belirtmektedir.  Ancak diallel varyans

analizinde (b) komponentinin de önemli bulunması ve diallel melez analizinde H1 ve H2

komponentlerinin önemli çıkması dominant gen etkilerinin de varlığına işaret

etmektedir ve kombinasyon yetenekleri varyans analizinin aksine diallel melez

analizinde D-H1 oranı negatif değerlidir. Bu durum dominantlığın eklemeli etkilerden

daha üstün olduğunun göstergesidir. Olgunlaşma süresinin yönetiminde hem eklemeli

hem de dominant gen etkileri hakim durumda olduğunu söylemek mümkündür.  Akram

et al. (2008) de bu özellik için hem eklemeli hem de dominant gen etkilerinin önemli

olduğunu bulmuşlardır.

Bu çalışmada epistatik gen etkilerinin bulunması, çevre varyansının önemli

bulunması ve dar anlamda kalıtım derecesinin düşük bulunması, bu özellik bakımından

yapılacak seleksiyonun başarıya ulaşma şansının düşük olduğunu göstermektedir.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve 30 F1 melez kombinasyonunda, olgunlaşma

süresi için gözlenen GKY, ÖKY ve resiprokal etki değerleri Çizelge 4.12’ de

verilmiştir.

En büyük GKY etkisini 0,65 ile Harmankaya 99 çeşidi göstermiş ve bu hatta ait

fenotipik gözlem değeri de 35,75 gün ile en yüksek değer olmuştur.  En küçük GKY

etkisine sahip olan (-0,47) Altay 2000 genotipi ise ortalama gözlem değeri olarak en

düşük değere (34 gün) sahiptir (Çizelge 4.12).
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Çizelge 4.12. Olgunlaşma süreleri için elde edilen verilere uygulanan genel ve özel
kombinasyon yetenekleri ve resiprok etkiler analizinden tahmin edilen
ebeveynlere ilişkin genel kombinasyon yetenekleri etkileri (gi) ve F1
kombinasyonlarına ilişkin özel kombinasyon yetenekleri etkileri (sij) ve
resiprokal etkiler (rij)

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01
ALP-01 -0,18 -0,47 0,24 0,16 0,91* 0,04
ALT 2000 -0,13 -0,47** 0,04 0,33 -0,05 0,45
BEZ-1 -0,38 0,13 -0,43** 0,66 -0,47 -0,59
HAR 99 -0,38 0,25 -0,13 0,65** -0,42 0,08
MÜF -0,75 0,75 0,63 0 0,03 0,33
SÖN-01 0 0,13 -0,63 -0,63 0 0,40*
*P<0.05 , ** P < 0.01

SH KF%5 KF%1
(gi)=
(sij)=
(rij)=

0,17
0,39
0,46

0,34
0,77
0,90

0,43
0,98
1,15

¹ Köşegenler GKY, köşegen üstü ÖKY,
köşegen altı RE etkilerini göstermektedir.

Melezlerin ÖKY etkileri incelendiğinde, en yüksek ÖKY etkisi 0,91 ile Alpu-01

x Müfitbey melezinde gözlenirken, en düşük ÖKY etkisi (-0,59) Bezostaja-1 x Sönmez-

01 melezinde gözlenmiştir (Çizelge 4.12).

Altay 2000 ve Bezostaja-1 genotiplerinde negatif ve önemli GKY etkisi

bulunmuş, Harmankaya 99 genotipinin GKY etkisi ise pozitif ve önemli olmuştur.

ÖKY etkileri incelendiğinde sadece 1 kombinasyonun (Alpu-01 x Müfitbey) önemli

ÖKY etkisi gösterdiği, resiprokal etkilerin ise tüm kombinasyonlarda önemsiz olduğu

görülmektedir (Çizelge 4.12).  Melezlere ait ÖKY etkileri genellikle pozitif değer

almıştır. Bu melezlerin olgunlaşma gün sayısı fazla olan çeşitlerin geliştirilmesinde

kullanılabileceği düşünülebilir.

Tam diallel 30 F1 kombinasyonunun, olgunlaşma süresine ilişkin heterosis ve

heterobeltiosis değerleri Çizelge 4.13’de verilmiştir.

F1 melez populasyonlarının heterosis değerleri %-3,20 (Sönmez-01 x Bezostaja-

1) ile %6,52 (Alpu-01 x Müfitbey) arasında değişmiştir.  Önemli heterosis saptanan 9

melezden 7’sinde (Alpu-01 x Bezostaja-1, Alpu-01 x Harmankaya 99, Alpu-01 x

Müfitbey, Bezostaja-1 x Harmankaya, Harmankaya x Altay, Harmankaya x Sönmez-01
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ve Müfitbey x Altay 2000) pozitif, ikisinde ise (Bezostaja-1 x Müfitbey ve Sönmez-01 x

Bezostaja-1) negatif heterosis gözlenmiştir (Çizelge 4.13).

Heterobeltiosise ilişkin değerler ise % -4,90 (Sönmez-01 x Bezostaja-1) ile

%5,00 (Alpu-01 x Müfitbey) arasında değişmiştir.    Önemli heterobeltiosis saptanan 3

melez ise (Alpu-01 x Harmankaya 99, Alpu-01 x Müfitbey ve Harmankaya 99 x Altay

2000) pozitif değer almışlardır (Çizelge 4.13).

Çizelge 4.13. Olgunlaşma süresi için hesaplanan heterosis (Ht) ve heterobelthiosis (Hb)
değerleri ve önemlilikleri

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 ORT
HT 0,74 2,92* 3,94** 6,52** 1,79 2,65ALP-01 HB 0,74 2,17 1,40 5,00 -0,70 1,44
HT 0,00 0,00 1,79 -1,45 1,79 0,36ALT 2000 HB 0,00 -0,72 -0,70 -2,86 -0,70 -0,83
HT 0,73 0,73 3,20* -2,88* 0,36 0,36BEZ-1 HB 0,00 0,00 1,40 -3,57 -1,40 -0,60
HT 1,79 3,23* 2,49 0,35 3,50** 1,89HAR 99 HB -0,70 0,70 0,70 -0,70 3,50 0,58
HT 2,17 2,90* 0,72 0,35 1,77 1,32MÜF HB 0,71 1,43 0,00 -0,70 0,70 0,36
HT 1,79 2,51 -3,20* 0,00 1,77 0,48SÖN-01
HB -0,70 0,00 -4,90 0,00 0,70 -0,82
HT 1,08 1,69 0,49 1,55 0,72 1,54 1,18ORT HB -0,12 0,48 -0,46 0,23 -0,24 0,23 0,02

*P<0.05 , ** P < 0.01

Hatların ana olarak kullanıldığı melez serisinde, olgunlaşma süresi yönünden

belirlenen en yüksek heterosis (%2,65) ve heterobeltiosis değeri (3,92) Alpu-01

genotipinin ana olarak kullanıldığı melez serisinde belirlenirken, en düşük heterosis

(%0,36) ve heterobeltiosis değeri (%1,34) Bezostaja-1 genotipinin ana olarak

kullanıldığı melez serisinde belirlenmiştir. Hatların baba olarak kullanıldığı melez

serisinde, olgunlaşma süresi yönünden belirlenen en yüksek heterosis (%1,68) ve

heterobeltiosis değeri (%2,94) Altay 2000 genotipinin baba olarak kullanıldığı melez

serisinde belirlenirken, en düşük heterosis değeri (%0,49) Bezostaja-1 genotipinin en

düşük heterobeltiosis değeri ise (%0,99) Müfitbey genotipinin baba olarak kullanıldığı
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melez serisinde belirlenmiştir (Çizelge 4.13).  Ortalama heterosis ve heterobeltiosis

değerleri ise sırasıyla %1,18 ve %2,14 olmuştur.  Eren (2000), bu özellik için ortalama

heterosis ve heterobeltiosis değerlerini sırasıyla %1,91 ve %-4,58 olarak bulmuştur.

Harmankaya 99 genotipinin olgunlaşma süresinin uzun, GKY etkilerinin yüksek

olması ve Wr/Vr grafiğindeki konumu nedeniyle dominant ve resesif genleri eşit oranda

bulundurduğu düşünüldüğünde olgunlaşma süresinin uzatılmasında ümitvar ebeveyn

olabileceği söylenebilir.  Alpu-01 x Müfitbey melezinde heterosis ve heterobeltiosis

değerlerinin olumlu ve en yüksek olarak saptanması ve ÖKY etkisinin de en yüksek

olarak bulunması, bu kombinasyonun olgunlaşma süresi bakımından ümitvar melez

olabileceğini göstermektedir.

4.2.3. Bayrak yaprak alanı (cm2)

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel 30 F1 generasyonunun

bayrak yaprak alanına ilişkin ortalama değerler Çizelge 4.14’de verilmiştir.

Çizelge 4.14. Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların resiproklu diallel
melezlenmesinden elde edilen 30 F1 melezinde bayrak yaprak alanına
ait ortalama değerler ve önemlilik grupları

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 DİZİ ORT
ALP-01 36,36 EK 37,50 CH 39,90 AC 39,37 AD 41,08 AB 37,80 CH 38,67
ALT 2000 35,48 GN 38,37 CF 35,86 FM 36,60 EJ 35,70 FM 33,34 MO 35,89
BEZ-1 42,00 A 37,38 CI 36,25 EL 37,82 CH 33,79 KN 38,81 BE 37,67
HAR 99 32,82 NO 36,51 EJ 36,27 EL 39,42 AD 39,58 AD 38,02 CG 37,11
MÜF 37,73 CH 35,64 GM 39,74 AD 37,09 DI 33,64 LN 35,31 HN 36,52
SÖN-01 38,07 CG 34,31 JN 34,74 IN 37,09 DI 34,25 JN 30,74 O 34,87
DİZİ ORT 37,08 36,62 37,13 37,90 36,34 35,67 36,79
EBEVEYN ORT 35,80
EKÖF 2,68

Çizelge 4.14’de görüldüğü gibi, F1’lerin ortalama bayrak yaprak alanının 36,79

cm2 ‘ dir.  Ebeveyn ortalaması 35,80 cm2 olurken, ebeveynler arasında en büyük bayrak

yaprak alanı (39,42 cm2) Harmankaya 99 çeşidinde, en küçük bayrak yaprak alanı ise
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(30,74 cm2) Sönmez-01 çeşidinde bulunmuştur.  Her ebeveynin girdiği dizi

ortalamalarına göre değerler incelendiğinde; ebeveynlerin ana olarak kullanıldığı

dizilerde bayrak yaprak alanı değerleri 34,87 cm2 (Sönmez-01) ile 38,67 cm2 (Alpu-01)

arasında, ebeveynlerin baba olarak kullanıldığı dizilerde ise 35,67 cm2 (Sönmez-01) ile

37,08 cm2 (Alpu-01) arasında değiştiği görülmüştür.

Melez kombinasyonları içerisinde, bayrak yaprak alanı bakımından en yüksek

değer (42,00 cm2) Bezostaja-1 x Alpu-01 melezinden elde edilirken, en düşük değer

(32,82 cm2) Harmankaya 99 x Alpu-01 melezinden elde edilmiştir.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel F1 generasyonunda bayrak

yaprak alanına ait tam diallel tablonun varyans analizi sonuçları Çizelge 4.15’de

verilmiştir.

Çizelge 4.15. Bayrak yaprak alanı için elde edilen verilere uygulanan tam diallel
tabloların varyans analizi sonuçları

VK SD KO F
a 5 183,54 88,04**
b 15 91,27 43,78**

b1 1 113,49 54,44**
b2 5 131,73 63,19**
b3 9 66,32 31,81**

c 5 44,79 21,48**
d 10 80,42 38,57**
Hata 105 2,08
*P<0.05 , ** P < 0.01

Çizelgede görüldüğü gibi bayrak yaprak alanının diallel varyans analizinde, tüm

komponentler istatistiki olarak %1 düzeyinde önemli bulunmuştur.

Altı ekmeklik buğday genotipine ait tam diallel F1 melez generasyonlarının

oluşturduğu populasyonda bayrak yaprak alanı için hesaplanan hesaplanmış genetik

parametre değerleri, standart hataları ve ilgili oranlar Çizelge 4.16’da verilmiştir.
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Çizelge 4.16. Bayrak yaprak alanı için elde edilen verilere uygulanan diallel melez
analizinde tahminlenen genetik parametreler ve oranları

Genetik parametreler Tahminler
(6x6)

Standart hatalar Tahminler
(4x4)

Standart hatalar

E 0,54 ±0,56 0,50 ±0,50
D 11,55** ±1,48 11,93* ±1,32
F 12,68* ±3,61 9,61 ±3,23
H1 26,62** ±3,75 21,57* ±3,35
H2 22,86** ±3,35 20,38* ±2,99
h2 3,64 ±2,26 5,21 ±2,02
D-H1 -15,07* ±3,30 -9,64 ±2,94
H1/D0,5 1,52 1,35
H2/4H1 0,22 0,24
KD/KR 2,13 1,86
K 0,16 0,26
GH 0,71 0,78
DH 0,42 0,46
Yr,Wr+Vr için r -0,74 -0,45
*P<0.05 , ** P < 0.01

İncelenen özellik açısından, 6x6 tam diallel melez şemasına göre yapılan

değerlendirmede ‘t’ değeri %5 düzeyinde (t=1-b/SHb=2,80) önemli bulunmuştur. Bu

durum, regresyon hattı eğiminin birim regresyon hattı eğiminden olan sapmasının güven

sınırları dışında kaldığını, böylece varsayımın geçersiz olduğunu ve bayrak yaprak alanı

karakterini etkileyen genler arasında allelik olmayan bir interaksiyonun varlığını

göstermektedir. Güven sınırları dışında kalarak en fazla sapma gösteren Bezostaja-1 ve

Harmankaya 99 genotipleri ve bu genotiplerin dizisini oluşturan F1 melez

generasyonları analiz dışı bırakılarak, değerlendirme 4x4 diallel şeması üzerinden

yeniden yapıldığında ‘t’ değeri önemsiz çıkmış (t=1-b/SHb=0,20) ve bayrak yaprak

alanı açısından varsayımın geçerli olduğu bulunmuştur (Çizelge 4.1).

6x6 tam diallel değerlendirmede eklemeli varyans komponenti (D), resesif ve

dominant allellerin dağılış yönü frekansı (F), dominantlık varyansları (H1 ve H2) ve

eklemeli varyans ile dominatlık varyansı arasındaki fark (D-H1) istatistiki olarak önemli
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bulunurken, 4x4 tam diallel değerlendirmede eklemeli varyans (D) ve dominantlık

varyansları (H1 ve H2) önemli olarak bulunmuştur.

Dominant ve resesif allellerin frekansının (H2/4H1) 0,24 olarak saptanması, allel

gen frekansının hemen hemen eşit olduğunu, F değerinin pozitif, KD/KR oranının 1’den

büyük olması da dominant allelerin çoğunlukta olduğunu göstermektedir.  Dominantlık

derecesinin (H1/D0,5) 1’den büyük olması üstün dominantlığın bulunduğuna işaret

etmektedir.  Etkili gen çifti sayısı (K), 1’in altında olduğundan belirlenememiştir.

Kılınç (1993) ve Yıldırım (2005) de bu özellik için etkili gen çifti sayısını

belirleyemezken, Şener (1997), bu özelliği 3 gen çiftinin idare ettiğini bulmuştur.  Bu

özellik için geniş ve dar anlamda kalıtım dereceleri sırasıyla 0,78 ve 0,46 olarak

bulunmuştur.  Dar anlamda kalıtım derecesini Şener (1997); 0,35, Yıldırım (2005); 0,30

olarak bulmuşlardır. Ebeveynlerin gözlenen değerleri ile kuramsal dominantlık sırası

arasındaki korelasyon katsayısı değeri negatif çıktığından dolayı, bayrak yaprak alanı

küçük ebeveynlerin resesif allellere sahip oldukları anlaşılmaktadır.

Bayrak yaprak alanı için hesaplanan varyans (Vr) ve kovaryans (Wr) değerlerine

ait Wr/Vr grafiği (Şekil 4.3) incelendiğinde, regresyon hattının y eksenini negatif yönde

kestiği görülmektedir.  Bu durum üstün dominantlığa işaret etmektedir ve dominantlık

derecesinin (H1/D0,5) 1’den büyük olması ile uyum içindedir.  Benzer şekilde Kılınç

(1993), Şener (1997) ve Akram et al. (2008) de bu özelliğin kalıtımında üstün

dominantlığın bulunduğunu bildirmişlerdir.

Wr/Vr grafiğinde en küçük bayrak yaprak alanına sahip olan Sönmez-01

çeşidinin başlangıç noktasına en uzak genotip olduğu görülmektedir.  Bundan bayrak

yaprak alanı küçük olan genotiplerin resesif genleri taşıdıkları anlaşılmaktadır.

Kuramsal dominantlık sırası ile ebeveynlerin ortalama değerleri arasındaki korelasyon

katsayısının negatif bulunması bu görüşü destekler niteliktedir.  Şener (1997) de bayrak

yaprak alanı küçük olan genotiplerin resesif gen taşıdıklarını belirtmiştir.
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Şekil 4.3. 4x4 diallel melez setinde bayrak yaprak alanı özelliği için Wr/Vr grafiği

Bayrak yaprak alanının genel kombinasyon yeteneği (GKY) kareler ortalaması,

özel kombinasyon yeteneği (ÖKY) kareler ortalaması, resiprokal etkiler (RE) kareler

ortalaması ve GKY / ÖKY değerleri Çizelge 4.17’ de sunulmuştur.  Genel kombinasyon

yeteneği varyansı, özel kombinasyon yeteneği varyansı ve resiprok etki varyansı %1

düzeyinde önemli bulunmuştur. GKY/ÖKY oranının 1’den büyüktür (2,01) ve bu

özelliğin daha çok eklemeli gen etkilerinin etkisi altında olduğunu göstermektedir.

İncelenen popülasyonda, bayrak yaprak alanı özelliğinin diallel varyans

analizinde eklemeli varyans (a), diallel melez analizinde ise eklemeli etkileri gösteren

(D) komponenti önemli çıkmış, ayrıca kombinasyon yetenekleri analizinde GKY

varyansı önemli bulunmuştur ve tüm bu bulgular bayrak yaprak alanının yönetiminde

eklemeli gen etkilerinin rolü olduğunu ortaya koymaktadır. GKY/ÖKY oranının da

1’den büyük olması eklemeli etkilerin daha baskın olduğunu belirtmektedir.  Ancak

diallel varyans analizinde (b) komponentinin de önemli bulunması ve diallel melez

analizinde H1 ve H2 komponentlerinin önemli çıkması dominant gen etkilerinin de

varlığına işaret etmektedir ve kombinasyon yetenekleri varyans analizinin aksine diallel
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melez analizinde D-H1 oranı negatif değerlidir ve dominantlığın eklemeli etkilerden

daha üstün olduğunun göstergesidir.  Bu çelişkili durum allelik olmayan gen

interaksiyonlarından kaynaklanmaktadır. Varsayımlasın geçerliliklerinin sınanmasında

önemli olarak saptanan (t=1-b/Sb) değeri de bu kanıyı doğrular niteliktedir. Wr/Vr

grafiğinde Altay 2000 ve Alpu-01 genotiplerine ait noktaların regresyon doğrusundan

uzakta yer almaları epistatik etkilerin de populasyonda mevcut olabileceğini

göstermektedir.

Dar anlamda kalıtım derecesinin düşük olması ve eklemeli olmayan gen

etkilerinin varlığı nedeniyle bu populasyonda bayrak yaprak alanına göre yapılacak

seleksiyonun başarılı olma şansı düşüktür.  Bulunan sonuçlar, Şener (1997) ve Yıldırım

(2005)’in sonuçlarıyla desteklenmektedir.

Çizelge 4.17. Bayrak yaprak alanı için elde edilen verilere uygulanan genel ve özel
kombinasyon yetenekleri analizinden tahmin edilen ebeveynlere ilişkin
genel kombinasyon yetenekleri (GKY) ve F1 kombinasyonlarına ilişkin
özel kombinasyon yetenekleri (ÖKY) ile resiprok melezlere ilişkin
resiprokal etkiler (RE) kareler ortalamaları ve GKY / ÖKYdeğerleri.

VK SD KT KO F GKY/ÖKY

GKY 5 57,33 11,47 21,99**
ÖKY 15 85,54 5,70 10,94**
RE 15 64,28 4,29 8,22**

Hata 105 54,74 0,52

2,01

*P<0.05 , ** P < 0.01

Bayrak yaprak alanının genel kombinasyon yeteneği etkileri (gi), özel

kombinasyon yeteneği etkileri(sij) ve resiprokal etkiler (rij) Çizelge 4.18’ de verilmiştir.

En büyük GKY etkisi (1,08) Alpu-01 çeşidinden, en küçük GKY etkisi (-1,52) Sönmez-

01 çeşidinden elde edilmiştir.  Alpu-01, Bezostaja-1 ve Harmankaya 99 çeşitlerinin

GKY etkileri pozitif olurken, Altay 2000, Müfitbey ve Sönmez-01 negatif GKY etki

değerine sahip olmuşlardır.
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Çizelge 4.18. Bayrak yaprak alanı için elde edilen verilere uygulanan genel ve özel
kombinasyon yetenekleri ve resiprok etkiler analizinden tahmin edilen
ebeveynlere ilişkin genel kombinasyon yetenekleri etkileri (gi) ve F1
kombinasyonlarına ilişkin özel kombinasyon yetenekleri etkileri (sij) ve
resiprokal etkiler (rij)

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01
ALP-01 1,08** -0,85 2,46** -2,49** 1,89** 1,58**
ALT 2000 -1,01* -0,53** -0,25 -0,41 -0,23 -0,91*
BEZ-1 1,05* 0,76 0,61** -1,07* -0,28 0,89*
HAR 99 -3,28** -0,04 -0,77 0,71** 1,19** 1,57**
MÜF -1,67** -0,03 2,98** -1,25* -0,36 -0,13
SÖN-01 0,14 0,49 -2,04** -0,46 -0,53 -1,52**
*P<0.05 , ** P < 0.01

SH KF%5 KF%1
(gi)=
(sij)=
(rij)=

0,19
0,43
0,51

0,37
0,85
1,00

0,48
1,08
1,28

¹ Köşegenler GKY, köşegen üstü ÖKY,
köşegen altı RE etkilerini göstermektedir.

Melezlerin ÖKY etkileri -2,49 (Alpu-01 x Harmankaya 99) ile 2,49 (Alpu-01 x

Bezostaja-1) arasında değişmiştir.  ÖKY etkisi en yüksek olan melezler Alpu-01 x

Bezostaja-1 (2,49), Alpu-01 x Müfitbey (1,89), Alpu-01 x Sönmez-01 (1,58),

Harmankaya 99 x Sönmez-01 (1,57) ve Harmankaya 99 x Müfitbey (1,19) olmuştur.

Bu melez kombinasyonlarının ÖKY etki değerleri pozitif ve çok önemli (P<0,01)

bulunmuştur.  Alpu-01 x Harmankaya 99 (-2,49) melezi negatif yönde ve %1

düzeyinde, Bezostaja-1 x Harmankaya 99 (-1,07) ve Altay 2000 x Sönmez-01 (-0,91)

melezleri de negatif yönde %5 düzeyinde önemli bulunmuştur.

Bayrak yaprak özelliği yönünden önemli resiprok etki gösteren melez sayısı 7

olmuştur (Çizelge 4.18).  Harmankaya 99 x Alpu-01 (-3,28), Sönmez-01 x Bezostaja-1

(-2,04), Müfitbey x Alpu-01 (-,167) melezlerinde negatif ve %1 düzeyinde önemli,

Müfitbey x Harmankaya 99 (-1,25) ve Altay 2000 x Alpu-01 (-1,01) melezlerinde

negatif ve %5 düzeyinde önemli, Müfitbey x Bezostaja-1 (2,98) melezinde pozitif ve

%1 düzeyinde önemli, Bezostaja-1 x Alpu-01 (1,05) melezinde pozitif ve %5 düzeyinde

önemli resiprok etkiler saptanmıştır.  Resiprok etkiler Alpu-01 x Altay 2000, Alpu-01 x

Harmankaya 99, Alpu-01 x Müfitbey, Bezostaja-1 x Sönmez-01 ve Harmankaya 99 x

Müfitbey kombinasyonlarında gerçek melez lehine; Alpu-01 x Bezostaja-1 ve
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Bezostaja-1 x Müfitbey kombinasyonlarında ise resiprok lehine önemlidir.  Alpu-01 x

Altay 2000, Alpu-01 x Harmankaya 99 ve Alpu-01 x Müfitbey melezlerinde Alpu-01

sitoplazması, Bezostaja-1 x Sönmez-01 ve Alpu-01 x Bezostaja-1 melezlerinde

Bezostaja-1 sitoplazması bayrak yaprak alanını artırıcı etki yaparken; Bezostaja-1 x

Müfitbey melezlerinde Müfütbey sitoplazması bayrak yaprak alanının artırıcı etki

yapmıştır.  Bu çeşitlerden Alpu-01’in bayrak yaprak alanı yönüyle pozitif ve en yüksek

GKY etki değerine sahip olması, kendisinde var olan yüksek bayrak yaprak alanı

oluşturma yeteneğini yavru döllere aktarabileceğini göstermektedir ve bu potansiyel için

ana ebeveyn olarak kullanılabileceği anlaşılmaktadır.  Bitki ıslahında mevcut

sitoplazmik potansiyelin kullanılması başarı şansını arttıracaktır (Tulukçu, 2004).

Tam diallel 30 F1 melez kombinasyonunun, bayrak yaprak alanı bakımından

heterosis ve heterobeltiosis değerleri Çizelge 4.19’da verilmiştir.

Çizelge 4.19. Bayrak yaprak alanı için hesaplanan heterosis (Ht) ve heterobelthiosis
(Hb) değerleri ve önemlilikleri

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 ORT
HT 0,36 9,89** 3,93** 17,38** 12,68** 7,37ALP-01 HB -2,28 9,74** -0,11 12,99** 3,97 4,05
HT -5,05** -3,91** -5,90** -0,84 -3,52* -3,20ALT 2000 HB -7,55** -6,56* -7,15** -6,97* -13,12** -6,89
HT 15,69** 0,16 -0,05 -3,30* 15,87** 4,73BEZ-1 HB 15,53** -2,60 -4,06 -6,79* 7,05* 1,52
HT -13,37** -6,12** -4,13** 8,37** 8,39** -1,14HAR 99 HB -16,74** -7,37** -7,98** 0,42 -3,54 -5,87
HT 7,81** -1,02 13,72** 1,54 9,71** 5,29MÜF HB 3,78 -7,13** 9,61** -5,90* 4,98 0,89
HT 13,49** -0,71 3,72* 5,74** 6,42** 4,78SÖN-01
HB 4,72 -10,59** -4,17 -5,91* 1,84 -2,35
HT 3,09 -1,22 3,22 0,88 4,67 7,19 2,97ORT HB -0,04 -4,99 0,11 -3,85 0,25 -0,11 -1,44

*P<0.05 , ** P < 0.01

Bayrak yaprak alanı bakımından tüm kombinasyonların ortalama heterosis

değeri % 2,97 olarak bulunmuş, dizilerin ortalama heterosis değerlerine göre; Alpu-01

(%7,37), Bezostaja-1 (% 4,73), Müfitbey (% 5,29) ve Sönmez-01 (% 4,78) çeşitlerinin

ana olarak kullanıldığı kombinasyonlarda pozitif yönde, Altay 2000 (% -3,20) ve
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Harmankaya 99 (%-1,14) çeşitlerinin ana olarak kullanıldığı kombinasyonlarda ise

negatif yönde heterosis saptanmıştır.  Aynı ebeveynlerin baba olarak kullanıldığı

kombinasyonlarda Altay 2000 (%-1,22) çeşidinde negatif yönde heterosis saptanırken,

diğer dizilerde heterosis pozitif yönde olmuştur (Çizelge 4.19).

Buğday gibi kendine döllenen bitkilerde heterosis, eklemeli olmayan gen

etkisinin önemli olduğu durumlarda melez azmanlığı gösteren ebeveyn ve melez

kombinasyonlarının belirlenmesinde çok önemlidir (Tulukçu, 2004).  Bayrak yaprak

alanı için melezlerin heterosis değerlerine bakıldığında; çoğu melezin pozitif ve önemli

değer alması, bayrak yaprak alanını arttırıcı yönde bir dominantlığın olduğunu

göstermektedir.

Bayrak yaprak alanı bakımından tüm kombinasyonların ortalama heterobeltiosis

değerleri %-1,44 olmuştur.  Ebeveynlerin ana olarak kullanıldığı kombinasyonlarda

Alpu-01, Bezostaja-1 ve Müfitbey dizilerinde pozitif heterobeltiosis gözlemlenirken,

Altay 2000, Harmankaya 99 ve Sönmez-01 dizilerinde negatif heterobeltiosis

gözlemlenmiştir. Aynı ebeveynlerin baba olarak kullanıldığı kombinasyonlarda da

durum aynıdır (Çizelge 4.19).  Pozitif ve önemli heterobeltiosis gösteren Alpu-01 x

Bezostaja-1, Alpu-1 x Müfitbey, Bezostaja-1 x Alpu-01, Bezostaja-1 x Sönmez-01 ve

Müfitbey x Bezostaja-1 melezlerinin bu özellik için ümitvar olarak takip edilmesi

gerekmektedir.  Verime olan olumlu katkısından dolayı bayrak yaprak alanı büyük olan

genotiplerin seçilmesi doğru bir yaklaşımdır. Ancak, seleksiyon çalışmalarında bayrak

yaprak alanı bakımından seçim yapılırken; su problemi olmayan yerlerde geniş yapraklı

genotipler, kurak şartlar için dar yapraklı genotipler tercih edilmelidir (Spagnoletti ve

Qualset, 1990; Kalaycı vd., 1998; Altınkut vd., 2001; Yıldırım, 2005). Bayrak yaprak

alanı küçük olan genotiplerin kurağa ve sıcağa dayanımları daha iyi olacağından,

kuruda genotip geliştirme çalışmaları için negatif melez gücü gösteren kombinasyonlar

dikkate alınmalıdır.  Buna göre; Altay 2000 ve Harmankaya 99 genotiplerinin dahil

olduğu tüm kombinasyonlar ve Bezostaja-1 x Müfitbey melezi bayrak yaprak alanını

küçültmek için üzerinde durulması gereken kombinasyonlar olmaktadır.

 Alpu-01 çeşidinin dahil olduğu kombinasyonların fenotipik gözlem

ortalamalarının ve heterosis ve heterobeltiosis değerlerinin en yüksek değeri vermiş

olması, bu çeşidin en büyük GKY etkisine sahip olması nedeniyle bayrak yaprak alanını
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artırmak için yapılacak çalışmalarda uygun ebeveyn olabileceğini göstermektedir.  Aynı

şekilde en yüksek fenotipik gözlem, heterosis, heterobeltiosis ve ÖKY etki değerlerine

sahip Alpu-01 x Müfitbey ve Bezostaja-1 x Alpu-01 kombinasyonlarının da ümitvar

melezler olarak ele alınması gerekmektedir.  Islah amacına göre, bayrak yaprak alanını

azaltmak için yapılacak çalışmalarda ise, en uygun anacın Sönmez-01, en uygun

melezin ise Harmankaya 99 x Alpu-01 olduğu söylenebilir.

4.2.4. Bayrak yaprak klorofil içeriği

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel 30 F1 generasyonunun

bayrak yaprak klorofil içeriğine ilişkin ortalama değerler Çizelge 4.20’de verilmiştir.

Çizelge 4.20. Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların resiproklu diallel
melezlenmesinden elde edilen 30 F1 melezinde bayrak yaprak klorofil
içeriğine ait ortalama değerler ve önemlilik grupları

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 DİZİ
ORT

ALP-01 43,63 WX 45,60 UW 46,20 TW 52,93 JO 55,98 DI 47,43 SV 48,63
ALT 2000 49,75 PS 56,78 CH 44,83 VW 59,00 AC 57,70 BF 53,48 IN 53,59
BEZ-1 37,48 Y 50,75 NR 41,93 X 54,05 HM 46,98 SV 52,33 LP 47,25
HAR 99 48,05 RU 61,03 A 50,43 OR 59,83 AB 58,15 BE 55,48 EJ 55,49
MÜF 55,00 FL 58,43 AD 57,00 CG 56,43 CH 54,73 GL 55,15 FK 56,12
SÖN-01 53,08 JO 51,25 NQ 48,90 QT 48,65 QT 52,68 KO 51,93 MP 51,08
DİZİ ORT. 47,83 53,97 48,21 55,15 54,37 52,63 52,03
EBEVEYN ORT. 51,47
EKÖF 2,78

F1’lere ait ortalama bayrak yaprak klorofil içeriği 52,03 SPAD, ebeveynlere ait

ortalama bayrak yaprak klorofil içeriği ise 51,47 SPAD olarak ölçülmüştür.

Ebeveynlerin ana olarak kullanıldığı kombinasyonlarda dizi ortalaması değerlerine göre

Müfitbey genotipinin dahil olduğu dizi en yüksek ortalama değeri (56,12 SPAD)

verirken, Bezostaja-1 genotipinin dahil olduğu dizi en düşük ortalama değeri (47,25

SPAD) vermiştir. Ebeveynlerin baba olarak kullanıldığı kombinasyonlarda ise bayrak
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yaprak klorofil içeriği değerlerinin dizi ortalamaları 47,83 SPAD (Alpu-01) ile 55,15

SPAD (Harmankaya 99) arasında değişmiştir (Çizelge 4.20)

Ebeveynler arasında karşılaştırma yapıldığında en yüksek bayrak yaprak klorofil

içeriği değerine (59,83 SPAD) Harmankaya 99 çeşidi, en düşük bayrak yaprak klorofil

içeriği değerine ise (41,93 SPAD) Bezostaja-1 çeşidi sahip olmuştur.  F1

kombinasyonları arasında karşılaştırma yapıldığında ise, en yüksek değeri (61,03

SPAD) Harmankaya 99 x Altay 2000 melezinin, en düşük değeri (37,48 SPAD)

Bezostaja-1 x Alpu-01 melezinin verdiği gözlemlenmiştir.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel F1 generasyonunda bayrak

yaprak klorofil içeriğine ait tam diallel tablonun varyans analizi sonuçları Çizelge

4.21’de verilmiştir.

Çizelge 4.21. Bayrak yaprak klorofil içeriği için elde edilen verilere uygulanan tam
diallel tabloların varyans analizi sonuçları

VK SD KO F
a 5 2195,55 977,79**
b 15 171,55 76,40**

b1 1 36,00 16,03**
b2 5 86,85 38,68**
b3 9 233,66 104,06**

c 5 70,14 31,24**
d 10 265,51 118,25**
Hata 105 2,25
*P<0.05 , ** P < 0.01

Çizelge 4.21’e göre, incelenen tüm genetik varyans komponentleri % 1

düzeyinde önemli bulunmuştur.  Analizde (a) ve (b) komponentlerinin önemli çıkması

bayrak yaprak klorofil içeriği özelliğinin eklemeli ve dominant gen etkilerince

belirlendiğini ortaya koymaktadır.  Ayrıca (b1)’in önemli olması materyalin

ebeveynlerden olan farkının önemini, (b2)’nin önemli olması ebeveynlerde gen

dağılımındaki asimetriyi, (b3)’ün önemli olması ise özel kombinasyon yeteneğinin
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önemini açıklamaktadır. (c) ve (d) komponentlerinin önemli bulunması ise anasal ve

başka faktörlerce ortaya çıkan resiprokal farklılıkların göstergesidir.

Altı ekmeklik buğday genotipine ait tam diallel F1 melez generasyonlarının

oluşturduğu populasyonda bayrak yaprak klorofil içeriği için hesaplanmış genetik

parametre değerleri, standart hataları ve ilgili oranlar Çizelge 4.22’de verilmiştir.

Çizelge 4.22. Bayrak yaprak klorofil içeriği için elde edilen verilere uygulanan diallel
melez analizinde tahminlenen genetik parametreler ve oranları

Genetik parametreler Tahminler Standart hatalar
E 1,55 ±0,87
D 52,33** ±2,29
F 13,79 ±5,60
H1 48,46** ±5,82
H2 71,47** ±5,20
h2 0,39 ±3,50
D-H1 3,87 ±5,11
H1/D0,5 0,96
H2/4H1 0,37
KD/KR 1,32
K 3,87
GH 0,96
DH 0,37
Yr,Wr+Vr için r -0,21
*P<0.05 , ** P < 0.01

Yapılan tam diallel değerlendirmede; eklemeli gen varyansı (D) ve dominantlık

varyansları (H1 ve H2) istatistiki olarak çok önemli bulunmuştur (P<0,01).  İstatistiki

olarak önemsiz bulunmasına rağmen D-H1 farkının pozitif değer alması bu özelliğin

kalıtımında eklemeli etkilerin az da olsa daha önemli olduğuna işaret etmektedir.

Ortalama dominantlık derecesi (H1/D0,5) 1’e çok yakın bir değerdedir (0,96).  Bu

yüzden bayrak yaprak klorofil içeriği özelliği için popülasyonda tam dominantlık

olduğu söylenebilir.  Dominant ve resesif allellerin oranının (H2/4H1) 0,25’den farklı
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(0,37) çıkmasından dolayı bu allellerin eşit frekansta olmadıkları, KD/KR oranının

1’den büyük olması da (1,32) dominant allellerin çoğunlukta olduğunu

vurgulamaktadır.  Bu bulgular diallel varyans analizindeki bulgularla uyum

içerisindedir.

İncelenen karakter açısından etkili gen çifti sayısının (K) yaklaşık olarak 4

olduğu saptanmıştır (Çizelge 4.22).  Geniş anlamda kalıtım derecesi 0,96 olarak

belirlenirken, dar anlamda kalıtım derecesi 0,37 olmuştur. Ebeveynlerin gözlenen

değerleri ile kuramsal dominantlık sırası arasındaki korelasyon katsayısı değeri

negatiftir ve bu durum bayrak yaprak klorofil içeriği yüksek olan ebeveynlerin daha

fazla dominant gen taşıdıklarını gösterir.

Altı genotipe ait tam diallel melez generasyonlarının oluşturduğu populasyonda

bayrak yaprak klorofil içeriği bakımından hesaplanan varyans (Vr) ve kovaryans (Wr)

değerlerine ait Wr/Vr genotipi Şekil 4.4’de verilmiştir.   Regresyon doğrusunun y

eksenini orjine çok yakın bir yerden kestiği görülmektedir ve bayrak yaprak klorofil

içeriğinin kalıtımında tam dominantlığın etkili olduğunu söylemek mümkündür.

Hesaplanan genetik parametrelerden (H1/D0,5) oranının 0,96 olarak 1’e çok yakın

bulunması ile bu bulgu desteklenmektedir. Yıldırım (2005) ise bu özellik için kısmi

dominantlıktan söz etmektedir. Ebeveynlerin gözlenen değerleri ile kuramsal

dominantlık sırası arasındaki korelasyon katsayısı değeri negatif olup dominant genlerin

bayrak yaprak klorofil içeriğini arttırıcı etki yaptığını açıklamaktadır.  Grafik analizine

göre daha fazla dominant gen taşıyan Müfitbey çeşidinin yüksek klorofil içeriğine sahip

olması bu kanıyı desteklemektedir.
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Şekil 4.4. 6x6 diallel melez setinde bayrak yaprak klorofil içeriği özelliği için Wr/Vr
grafiği

Orjine çok yakın olan Müfitbey ve Sönmez-01 genotiplerinin dominant,

başlangıç noktasına göre ortada yer alan Alpu-01, Altay 2000 ve Harmankaya 99

genotiplerinin dominant ve resesif genleri taşıdıkları, Bezostaja-1 genotipinin ise daha

fazla resesif gen taşıdığı anlaşılmaktadır.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel 30 F1 kombinasyonunun

bayrak yaprak klorofil içeriği açısından gösterdikleri genel ve özel kombinasyon

yetenekleri ile resiprokal etkilere ait varyans analiz sonuçları Çizelge 4.23’de

verilmiştir.  GKY, ÖKY ve RE %1 düzeyinde önemli bulunmuştur.  GKY/ÖKY

oranının 1’den büyük olması (12,80) bayrak yaprak klorofil içeriği özelliğinin eklemeli

gen etkisi altında olduğunu göstermektedir.

Bu özellikte her üç metoda göre yapılan analizler benzer sonuçlar vermiş olup,

özelliğin yönetiminde eklemeli ve dominant genlerin birlikte etkili olduğu görülmüştür.
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Bu özellik için Yıldırım (2005) eklemeli etkilerin Yıldırım vd., (2009) ise eklemeli

olmayan gen  etkilerinin önemli olduğunu bulmuşlardır.

Çizelge 4.23. Bayrak yaprak klorofil içeriği için elde edilen verilere uygulanan genel
ve özel kombinasyon yetenekleri analizinden tahmin edilen ebeveynlere
ilişkin genel kombinasyon yetenekleri (GKY) ve F1 kombinasyonlarına
ilişkin özel kombinasyon yetenekleri (ÖKY) ile resiprok melezlere
ilişkin resiprokal etkiler (RE) kareler ortalamaları ve GKY / ÖKY
değerleri.

VK SD KT KO F GKY/ÖKY

GKY 5 686,11 137,22 244,45**
ÖKY 15 160,83 10,72 19,10**
RE 15 187,86 12,52 22,31**

Hata 105 58,94 0,56

12,80

*P<0.05 , ** P < 0.01

Eklemeli genetik varyans temel alınarak tahmin edilen dar anlamda kalıtım

derecesinin düşük olması, fenotipik varyansın oluşumunda önemli olan genotipik

varyans içinde eklemeli olmayan genetik varyans komponentlerinin varlığının da

mümkün olduğunu göstermektedir.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve 30 F1 melez kombinasyonunda, bayrak yaprak

klorofil içeriği için gözlenen GKY, ÖKY ve resiprokal etki değerleri Çizelge 4.24’ de

verilmiştir.

 Ebeveynler arasında en yüksek GKY değeri (3,29**) Harmankaya 99 çeşidi

olmuştur, bunu Müfitbey (3,22**) çeşidi izlemiştir.  Sönmez-01 çeşidi dışındaki tüm

ebeveynlerin GKY etki değerleri %1 düzeyinde önemli bulunmuş, Harmankaya 99,

Müfitbey ve Altay 2000 çeşitleri pozitif GKY etkisine sahip olurken, Alpu-01 ve

Bezostaja-1 negatif GKY etki değerine sahip olmuştur.

Melezlerin ÖKY etki değerleri incelendiğinde, tüm kombinasyonların ÖKY etki

değerlerinin önemli olduğu görülmektedir (Çizelge 4.24).  7 kombinasyonda pozitif

ÖKY etkisi saptanırken, 8 kombinasyonda negatif ÖKY etkisi saptanmıştır.  En yüksek
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ÖKY etki değeri (4,04**) Alpu-01 x Müfitbey melezinden,  en düşük değer ise (-

3,09**) Harmankaya 99 x Sönmez-01 melezinden elde edilmiştir.  ÖKY etki değeri

pozitif ve önemli bulunan bu yedi kombinasyon (Alpu-01 x Müfitbey, Alpu-01 x

Sönmez-01, Altay 2000 x Harmankaya 99, Altay 2000 x Müfitbey, Bezostaja-1 x

Harmankaya 99, Bezostaja-1 x Müfitbey, Bezostaja-1 x Sönmez) bayrak yaprak klorofil

içeriği özelliği açısından ümitvar kombinasyonlardır.

Çizelge 4.24. Bayrak yaprak klorofil içeriği için elde edilen verilere uygulanan genel
ve özel kombinasyon yetenekleri ve resiprok etkiler analizinden tahmin
edilen ebeveynlere ilişkin genel kombinasyon yetenekleri etkileri (gi) ve
F1 kombinasyonlarına ilişkin özel kombinasyon yetenekleri etkileri (sij)
ve resiprokal etkiler (rij)

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01
ALP-01 -3,80** -2,31** -2,10** -1,03* 4,04** 2,19**
ALT 2000 2,08** 1,75** -1,70** 2,94** 1,07* -1,25**
BEZ-1 -4,36** 2,96** -4,29** 1,21** 1,04* 3,05**
HAR 99 -2,44** 1,01 -1,81** 3,29** -1,25** -3,09**
MÜF -0,49 0,36 5,01** -0,86 3,22** -1,16**
SÖN-01 2,83** -1,11* -1,71** -3,41** -1,24* -0,17
*P<0.05 , ** P < 0.01

SH KF%5 KF%1
(gi)=
(sij)=
(rij)=

0,20
0,45
0,53

0,39
0,88
1,04

0,49
1,13
1,33

¹ Köşegenler GKY, köşegen üstü ÖKY,
köşegen altı RE etkilerini göstermektedir.

Aynı ebeveynlerin baba olarak kullanıldığı kombinasyonlarda saptanan resiprok

etki değerlerinin 11 melezde önemli olduğu görülmektedir (Çizelge 4.24).  Bunlardan 4

tanesi pozitif RE değeri almış (Altay 2000 x Alpu-01, Bezostaja-1 x Altay 2000,

Müfitbey x Bezostaja-1 ve Sönmez-01 x Alpu-01) ve gerçek meleze göre bayrak yaprak

klorofil içeriğini arttırıcı etki yapmıştır.

Klorofilin yüksek olması arzu edilen bir durumdur. Sulu koşullar için çeşit

geliştirme çalışmalarında klorofili yüksek genotipler istenmektedir. Yüksek verim için

çeşitlerin yüksek fotosentez yapmaları beklenir. Su stresi olmadığı zaman, fotosentez

için stomaların açık kalma süreleri de uzamaktadır. Bu bakımdan yaprak klorofil

içeriğinin de yüksek olması istenir. Klorofil içeriği yüksek olan genotiplerin rengi de



82

koyu yeşil olmaktadır. Bunun yanında, aşırı sıcak ve kuru alanlarda bu tip genotiplerin

bitki örtü sıcaklığı da yüksek olacağından, kurak alanlar için genotip geliştirme ıslah

çalışmalarında negatif kombinasyon değeri veren genotipler ve generasyonlar önemli

olabilir (Reynolds vd., 1996).

Araştırma bulgularımızda görüldüğü gibi, sitoplazma veya sitoplazma x çekirdek

etkileşimlerinin bayrak yaprak klorofil içeriğinde önemli değişiklikler yapabilmektedir.

Populasyonlarda olumlu etkileşimler veren döllerin seçilmesi ıslahta başarı

sağlayacaktır.  Resiprokal farklılıkları önemli çıkan melezlerde bayrak yaprak klorofil

içeriğini arttırmayı veya azaltmayı amaçlayan ıslah amacına göre sitoplazma kaynağı

olarak en uygun ebeveynin seçilmesi önem arz etmektedir.

Tam diallel 30 F1 melez kombinasyonunun, heterosis ve heterobeltiosis değerleri

Çizelge 4.25’de verilmiştir.

Çizelge 4.25. Bayrak yaprak klorofil içeriği için hesaplanan heterosis (Ht) ve
heterobelthiosis (Hb) değerleri ve önemlilikleri

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 ORT
HT -9,16** 8,01** 2,32* 13,83** -0,73 2,38ALP-01 HB -19,68** 5,90* -11,53** 2,28 -8,67** -5,28
HT -0,90 -9,17** 1,20 3,50** -1,61 -1,16ALT 2000 HB -12,37** -21,05** -1,38 1,63 -5,81** -6,50
HT -12,39** 2,84** 6,24** -2,79* 11,51** 0,90BEZ-1 HB -14,10** -10,61** -9,65** -14,16** 0,77 -7,96
HT -7,10** 4,67** -0,88 1,53 -0,72 -0,42HAR 99 HB -19,68** 2,01 -15,71** -2,80 -7,27** -7,24
HT 11,85** 4,80** 17,95** -1,48 3,42** 6,09MÜF HB 0,50 2,91 4,16* -5,68** 0,78 0,44
HT 11,09** -5,70** 4,21** -12,93** -1,22 -0,76SÖN-01
HB 2,21 -9,73** -5,83** -18,68** -3,75 -5,96
HT 0,42 -0,43 3,35 -0,78 2,47 1,98 1,17ORT HB -7,24 -5,85 -5,42 -7,82 -2,80 -3,37 -5,42

*P<0.05 , ** P < 0.01

Tüm kombinasyonların ortalama heterosis değeri % 1,17 olarak bulunmuştur.

Dizi ortalamalarına göre heterosis değerleri, ebeveynlerin ana olarak kullanıldığı

kombinasyonlarda % -1,16 ile % 6,09 arasında değişmiştir (Çizelge 4.25).  Altay 2000,
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Harmankaya 99 ve Sönmez-01’in dahil olduğu kombinasyonlarda negatif heterosis

gözlemlenirken, Alpu-01, Müfitbey ve Bezostaja-1 genotiplerinin dahil olduğu

kombinasyonlarda ortalama heterosis değeri pozitif olmuştur.  Ebeveynlerin baba olarak

kullanıldığı kombinasyonlarda en yüksek heterosis değeri (%3,35) Bezostaja-1 çeşidinin

dahil olduğu diziden, en düşük heterosis değeri ise (%-0,78) Harmankaya 99 çeşidinin

dahil olduğu diziden elde edilmiştir.  Çizelge 4.25’de görüldüğü gibi, 7 melezde negatif

ve önemli, 14 melezde ise pozitif ve önemli heterosis saptanmıştır.

Bayrak yaprak klorofil içeriği bakımından tüm kombinasyonların ortalama

heterobeltiosis değerleri % -5,42 olmuştur.  Ebeveynlerin ana olarak kullanıldığı

kombinasyonlarda Müfitbey dizisi hariç tüm kombinasyonlarda negatif heterobeltiosis

saptanmış, ebeveynlerin baba olarak kullanıldığı dizilerin ise hepsi negatif

heterobeltiosise sahip olmuştur.  Önemli heterobeltiosis saptanan 19 melezden sadece 2

tanesi (Alpu-01 x Bezostaja-1 ve Müfitbey x Bezostaja-1) pozitif heterobeltiosis

gözlemlenmiştir.  Yıldırım (2005), bu özellik için ortalama heterosis ve heterobelitosis

değerlerini sırasıyla %-7,88 ve %-11, 98 olarak saptamıştır.

Bayrak yaprak klorofil içeriği yönünden melezlerin çoğunun pozitif heterosis

göstermesi bu kombinasyonların yüksek klorofil içeriği yönünden önemli bir

potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.   Müfitbey x Bezostaja-1 melezi en yüksek

heterosis değerine sahip melezdir ve Müfitbey çeşidinin ana olarak kullanıldığı dizi de

en yüksek hetesois değerine sahip olmuştur.  Heterobeltiosis değeri, her iki anaç

performansını da aşan performansın bir göstergesi olduğundan ıslah tekniği açısından

daha değerlidir.  Verdiği yüksek heterobeltiosis performansını dikkate alırsak Müfitbey

çeşidinin iyi bir ana ebeveyn olduğu görülmektedir. Müfitbey melezinin yüksek

fenotipik gözlem değeri ve GKY etkisi değeri de dikkate alındığında bu çeşidin bayrak

yaprak klorofil içeriğini arttırmada iyi bir anaç olabileceği ortaya çıkmaktadır.  Alpu-01

x Müfitbey ve Müfitbey x Bezostaja-1 melezinin sahip olduğu yüksek ÖKY ve RE etki

değeri ve heterosis ve heterobeltiosis değerleri dikkate alınarak da bayrak yaprak

klorofil içeriğini arttırmak için takip edilmesi gereken bir kombinasyon olduğuna karar

verilmiştir.
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4.2.5. Bitki örtüsü (kanopi) sıcaklığı (°C)

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel 30 F1 generasyonunun

bitki örtüsü sıcaklığına ilişkin ortalama değerler Çizelge 4.26’da verilmiştir.

Çizelge 4.26. Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların resiproklu diallel
melezlenmesinden elde edilen 30 F1 melezinde bitki örtüsü sıcaklığına
ait ortalama değerler ve önemlilik grupları

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 DİZİ ORT
ALP-01 22,85 HJ 22,30 LO 24,25 C 23,95 CD 22,55 JM 21,50 RT 22,90
ALT 2000 21,65 QS 22,00 OQ 25,50 A 21,75 QR 21,95 OQ 23,05 GH 22,65
BEZ-1 21,90 PQ 23,30 FG 24,75 B 22,25 MP 23,75 DE 22,65 IL 23,10
HAR 99 23,00 GI 22,15 NP 22,55 JM 22,40 KN 22,90 HJ 23,55 EF 22,76
MÜF 22,20 MP 21,90 PQ 21,30 SV 21,65 QS 20,95 V 21,20 TV 21,53
SÖN-01 23,45 EF 22,70 HK 21,10 UV 23,80 DE 21,35 SU 22,45 KN 22,48
DİZİ ORT. 22,51 22,39 23,24 22,63 22,24 22,40 22,57
EBEVEYN ORT. 22,57
EKÖF 0,36

F1’lere ait ortalama sıcaklık değeri 22,57°C olurken, ebeveynlere ait ortalama

sıcaklık değeri de 22,57°C olarak bulunmuştur.  Her ebeveynin girdiği dizi ortalamasına

göre; ebeveynlerin ana olarak kullanıldığı kombinasyonlarda bitki örtüsü sıcaklığı

değerleri 21,53°C (Müfitbey) ile 23,10°C (Bezostaja-1) arasında değişirken,

ebeveynlerin baba olarak kullanıldığı kombinasyonlarda 22,24°C (Müfitbey) ile

23,24°C (Bezostaja-1) arasında değişim göstermiştir.  Ebeveynler arasında bitki örtüsü

sıcaklığı bakımından karşılaştırma yapıldığında, en yüksek değeri (24,75°C) Bezostaja-

1 çeşidinin, en düşük değeri ise (20,95°C) Müfitbey çeşidinin verdiği görülmüştür.

Diğer ebeveynlerin bitki örtüsü sıcaklık değerleri ise birbirine yakın bulunmuştur

(Çizelge 4.26).  F1 kombinasyonları arasında karşılaştırma yapıldığında ise, en yüksek

bitki örtüsü sıcaklığı (25,50°C) Altay 2000 x Bezostaja-1 melezinde ölçülmüş, en düşük

bitki örtüsü sıcaklığı değeri ise (21,20°C) Müfitbey x Sönmez-01 melezinden elde

edilmiştir.
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Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel F1 generasyonunda bitki

örtüsü sıcaklığına ait tam diallel tablonun varyans analizi sonuçları Çizelge 4.27’de

verilmiştir.

Çizelge 4.27. Bitki örtüsü sıcaklığı için elde edilen verilere uygulanan tam diallel
tabloların varyans analizi sonuçları

VK SD KO F
a 5 33,82 908,09**
b 15 16,73 449,40**

b1 1 0,001 0,02öd
b2 5 6,93 186,08**
b3 9 24,04 645,63**

c 5 7,33 196,75**
d 10 17,17 461,05**
Hata 105 0,04
*P<0.05 , ** P < 0.01

Çizelge 4.27’ye göre; eklemeli gen varyansı (a), dominant gen varyansı (b), bir

ebeveynde dominant allellerin toplanmasını gösteren (b2), dominant allellerin

ebeveynlerede dağılmış olduğunu gösteren (b3) ile anasal (c) ve başka faktörlerce ortaya

çıkan (d) resiprokal etkiler önemli bulunmuş, ortalama dominnatlık varyansı (b1) ise

önemsiz olarak bulunmuştur.

Altı ekmeklik buğday genotipine ait tam diallel F1 melez generasyonlarının

oluşturduğu populasyonda bitki örtüsü sıcaklığı için hesaplanan genetik parametreler,

standart hataları ve ilgili oranlar Çizelge 4.28’de gösterilmiştir.  Hesaplanan genetik

parametrelerden çevre varyansı (E), dominantlık etkisi (h2) ve eklemeli ve dominant gen

etkileri arasındaki fark (D-H1) önemsiz bulunurken, eklemeli gen varyansı (D) ve

dominantlık varyansları (H1 ve H2) %1 düzeyinde, resesif ve dominant allelerin dağılış

yönü (F) %5 düzeyinde önemli bulunmuştur.  Ortalama dominantlık derecesinin

(H1/D0,5) 1’den büyük bulunması (1,59) üstün dominantlığa işaret etmektedir.

Dominant ve resesif allellerin oranının (H2/4H1) 0,25’e çok yakın çıkmasından (0,23)

dolayı, bu allellerin eşit frekansta oldukları ve bitki örtüsü sıcaklığı bakımından
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yapılacak seleksiyonun başarı oranının yüksek olduğu sonucuna varmak mümkündür.

Ebeveynlerdeki dominant allellerin resesif allellere oranının (KD/KR) 1’den büyük

çıkması ve pozitif ve önemli bulunan F değeri, dominant allellerin gen frekansının fazla

olduğunu ifade etmektedir.

Çizelge 4.28. Bitki örtüsü sıcaklığı için elde edilen verilere uygulanan diallel melez
analizinde tahminlenen genetik parametreler ve oranları

Genetik parametreler Tahminler Standart hatalar
E 0,09 ±0,06
D 1,50** ±0,15
F 1,35* ±0,36
H1 3,79** ±0,38
H2 3,53** ±0,34
h2 -0,05 ±0,23
D-H1 -2,29 ±0,33
H1/D0,5 1,59
H2/4H1 0,23
KD/KR 1,79
K -0,01
GH 0,70
DH 0,35
Yr,Wr+Vr için r 0,15
*P<0.05 , ** P < 0.01

İncelenen karakter açısından etkili gen çifti sayısı (K) tespit edilememiştir. Geniş

ve dar anlamda kalıtım dereceleri sırasıyla 0,70 ve 0,35 olarak hesaplanmıştır.  Yıldırım

(2005), bu özellik için dar anlamda kalıtım derecesini 0,24 olarak bulmuştur.

Ebeveynlerin gözlenen değerleri ile kuramsal dominantlık sırası arasındaki korelasyon

katsayısı (Yr, Wr+Vr için r) 0,15 olarak bulunmuştur.  Pozitif çıkan bu değer, bitki

örtüsü sıcaklığı düşük olan ebeveynlerin bu özelliği azaltıcı dominant allellere sahip

olduğunu göstermektedir.

Altı genotipe ait tam diallel F1 generasyonlarının oluşturduğu populasyonda bitki

örtüsü sıcaklığı için hesaplanan varyans (Vr) ve kovaryans (Wr) değerlerine ait Wr/Vr
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grafiği Şekil 4.5’de verilmiştir. Regresyon doğrusunun y ekseninin orjinin altında

negatif yönde kesmesi, bu özelliğin kalıtımında üstün dominantlığın bulunduğuna işaret

etmekte olup, bu durum genetik parametrelerde hesaplanan  (H1/D0,5) ile uyum

içindedir.  Yıldırım (2005) de bu özellik için üstün dominantlık saptamıştır.

Şekil 4.5. 6x6 diallel melez setinde bitki örtüsü sıcaklığı özelliği için Wr/Vr grafiği

Bitki örtüsü sıcaklığı açısından Müfitbey ve Harmankaya 99 genotiplerinin

parabolün başlangıç noktasına yakın olmasından dolayı daha fazla dominant gen

taşıdıkları, Altay 2000 çeşidinin ise daha fazla resesif gen taşıdığı anlaşılmaktadır.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel F1 generasyonunun bitki

örtüsü sıcaklığı açısından gösterdikleri genek ve özel uyum yetenekleri ile resiprokal

etkiler için varyans analizi Çizelge 4.29’da verilmiştir.  Ebeveynlerin bitki örtüsü

sıcaklığı açısından genel kombinasyon yetenekleri (GKY), F1 kombinasyonlarına ait

özel kombinasyon yeteneği (ÖKY) ve resiprokal etki (RE) varyansları %1 düzeyinde

önemli bulunmuştur.  GKY/ÖKY oranının 1’den büyük (2,02) olarak bulunması bitki

örtüsü sıcaklığı özelliğinin daha çok eklemeli gen etkilerince idare edildiğini ortaya

koymaktadır.
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Çizelge 4.29. Bitki örtüsü sıcaklığı için elde edilen verilere uygulanan genel ve özel
kombinasyon yetenekleri analizinden tahmin edilen ebeveynlere ilişkin
genel kombinasyon yetenekleri (GKY) ve F1 kombinasyonlarına ilişkin
özel kombinasyon yetenekleri (ÖKY) ile resiprok melezlere ilişkin
resiprokal etkiler (RE) kareler ortalamaları ve GKY / ÖKY değerleri

VK SD KT KO F GKY/ÖKY

GKY 5 10,57 2,11 227,02**
ÖKY 15 15,69 1,05 112,35**
RE 15 13,02 0,87 93,24**

Hata 105 0,98 0,01

2,02

*P<0.05 , ** P < 0.01

Bitki örtüsü sıcaklığı özelliğinde eklemeli ve dominant  gen etkilerinin birlikte

rol oynadığı eklemeli gen varyansını gösteren GKY varyansı, (a) komponenti ve D

parametresinin; dominant gen etkilerini belirleyen ÖKY varyansı, (b) komponenti ve H1

ve H2 parametrelerinin önemli bulunmasından anlaşılmıştır.  Kombinasyon yetenekleri

analizinde GKY/ÖKY oranının 1’den büyük bulunması eklemeli gen etkilerinin daha

baskın olduğu izlenimini verse de, önemsiz bulunmuş olmasına rağmen diallel melez

analizinde D-H1’in negatif bulunması ve (H1/D0,5) değerinin 1’den büyük oluşu ile

grafik analizinde regresyon hattının y eksenini negatif taraftan kesmesi ile belirlenen

üstün dominantlık durumu dominant gen etkilerinin daha önemli olduğunu

vurgulamaktadır.  Yıldırım (2005), bitki örtüsü sıcaklığında eklemeli gen etkilerinin,

Yıldırım vd. (2009) ise eklemeli ve dominant gen etkilerinin etkili olduğunu

bulmuşlardır.  K değeri (-0,01), özelliğin kalıtımını idare eden gen çifti sayısını

belirlemekten uzaktır.  Jinks (1954), etkili gen çifti sayısının tam olarak bulunması için

dominant gen etkilerinin değer ve yönce eşit olup, gen dağılışlarının bağımsız olması

gerektiğini belirtmiş olup, eğer gen dağılışları bağımsız değilse H1, H2 ve h2’nin

beklenenin altında bir değer gösterdiği ileri sürmüştür.  Çalışmamızda bitki örtüsü

sıcaklığı özelliği için (b1) komponentinin önemsiz ve (b2) komponentinin önemli

bulunması bu görüşü desteklemektedir.  Ele alınan popülasyonda (b3)’ün önemli ve

kombinasyon yetenekleri analizinde ÖKY varyansının önemli bulunması  bitki örtüsü

sıcaklığının kalıtımında özel kombinasyon yeteneğinin etkili olduğunu ortaya

çıkarmıştır.  Bu bulgu, Yıldırım (2005) ve Yıldırım vd. (2009) çalışmaları ile uyum



89

içindedir.  Özel kombinasyon yeteneği yanında, resiprok melezler arasında farklılığın

görülmesi diallel varyans analizinde önemli bulunan (c) ve (d) komponentleri ve

kombinasyon yetenekleri analizinde RE varyansının önemli bulunmasıyla ortaya

konulmuştur.  Resiprok melezler arasındaki farklılıklar ve özel uyuşma yeteneğinin

genellikle epistasinin varlığı ile ilişkili olduğu kabul edildiğinden (Jinks, 1955), bu

özellikte epistasinin etkili olduğu düşünülmektedir.  Sönmez-01 genotipinin regresyon

doğrusundan uzakta yer alması, bu ebeveynde epistatik gen etkisinin önemli olduğunu

ortaya çıkarmaktadır.  Dar anlamda kalıtım derecesinin düşük bulunması, eklemeli

olamyan gen etkilerinin varlığı bu özellik için erken generasyonlarda uygulanacak

seleksiyonun başarı şansının düşük olacağı kanısını uyandırırken, dominant ve resesif

allellerin oranının 0,24 olarak eşite yakın bulunmasından dolayı bitki örtüsü sıcaklığının

başarılı bir seleksiyon kriteri olarak dikkate alınması gerektiğini göstermiştir.

Bitki örtüsü sıcaklığı açısından gözlenen genel ve özel kombinasyon yeteneği

etkileri ile resiprokal etkiler Çizelge 4.30’da verilmiştir.

Çizelge 4.30. Bitki örtüsü sıcaklığı için elde edilen verilere uygulanan genel ve özel
kombinasyon yetenekleri ve resiprok etkiler analizinden tahmin edilen
ebeveynlere ilişkin genel kombinasyon yetenekleri etkileri (gi) ve F1
kombinasyonlarına ilişkin özel kombinasyon yetenekleri etkileri (sij) ve
resiprokal etkiler (rij)

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01
ALP-01 0,14** -0,68** -0,23** 0,64** 0,35** -0,10
ALT 2000 -0,33** -0,05 1,28** -0,70** 0,09 0,49**
BEZ-1 -1,18** -1,10** 0,60** -0,90** 0,04 -1,16**
HAR 99 -0,48** 0,20** 0,15* 0,13** 0,26** 1,11**
MÜF -0,18** -0,03 -1,23** -0,63** -0,68** -0,48**
SÖN-01 0,98** -0,18** -0,78** 0,13 0,08 -0,13**
*P<0.05 , ** P < 0.01

SH KF%5 KF%1
(gi)=
(sij)=
(rij)=

0,03
0,06
0,07

0,05
0,11
0,13

0,06
0,15
0,17

¹ Köşegenler GKY, köşegen üstü ÖKY,
köşegen altı RE etkilerini göstermektedir.
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Ebeveynler arasında en yüksek GKY etkisi (0,60**) Bezostaja-1 çeşidinde

gözlenmiştir. Altay 2000 çeşidi hariç diğer ebeveynlerde GKY etkileri %1 düzeyinde

önemlidir ve Alpu-01, Bezostaja-1, Harmankaya 99 çeşitlerinde pozitif, Müfitbey ve

Sönmez-01 çeşitlerinde ise negatif değer vermiştir.

Melezler içerisinde en yüksek ÖKY etki değeri (1,28**) Altay 2000 x

Bezostaja-1 melezinde bulunmuştur.   Altı kombinasyonda negatif ve önemli, altı

kombinasyonda ise pozitif ve önemli ÖKY etki değeri saptanmıştır (Çizelge 4.30).

Stres koşullarında bitki örtüsü sıcaklığı değişimi ile tane verimi arasında doğrudan bir

ilişki bulunmaktadır (Blum, 1988; Amani et al., 1996; Reynalds et al., 2001; Yıldırım,

2005). Bitki örtüsü sıcaklığında oluşan farklılıklar, kuraklık stresi ve sıcaklığa karşı

tepkinin bir sonucudur (McKinny et al., 1989) ve düşük bitki örtüsü sıcaklığı istenen bir

durumdur.  Genel kombinasyon yeteneği negatif olan genotipler, düşük bitki örtüsü

sıcaklığı açısından istenen ebeveynler olarak görülmektedir (CIMMYT, 1999; Yıldırım,

2005).  Aynı şekilde, negatif ÖKY etki değerine sahip Alpu-01 x Altay 2000, Alpu-01 x

Bezostaja-1, Altay 2000 x Harmankaya 99, Bezostaja-1 x Harmankaya 99, Bezostaja-1

x Sönmez-01 ve Müfitbey x Sönmez-01 melezleri düşük bitki örtüsü sıcaklığı açısından

takip edilmesi gereken melez kombinasyonlarıdır.

Resiprokal etkiler 3 melez hariç (Müfitbey x Altay 2000, Sönmez-01 x

Harmankaya 99 ve Sönmez-01 x Müfitbey) tüm kombinasyonlarda önemli

bulunmuştur.  Alpu-01 x Altay 2000, Alpu-01 x Bezostaja-1, Alpu-01 x Harmankaya

99, Alpu-01 x Müfitbey, Altay 2000 x Bezostaja-1, Altay 2000 x Müfitbey, Altay 2000

x Sönmez-01, Bezostaja-1 x Müfitbey, Bezostaja-1 x Sönmez-01, Harmankaya 99 x

Müfitbey melezlerinde resiprok lehine, Alpu-01 x Sönmez-01, Altay 2000 x

Harmankaya 99 ve Bezostaja-1 x Harmankaya 99 melezlerinde gerçek melez lehine

bitki örtüsü sıcaklığı açısından istenilen değerler elde edilmiştir.

Müfitbey çeşidinin girdiği bütün kombinasyonlarda bitki örtüsü sıcaklığını

azaltıcı etki yaptığı ve ana ebeveyn olarak performansının istenilen ölçüde olduğu

görülmüştür.  Diğer ebeveynlerin ana ve baba olarak kullanıldığında değişen

performanslarının ise sitoplazma x çekirdek etkileşimlerinden kaynaklandığı

düşünülmektedir.
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Çevre sıcaklığına göre bitki ne kadar az ısınıyor ise, sıcağa ve kurağa karşı

dayanımı o kadar iyi demektir (Fischer, 2001; Reynolds et al., 2001). Bu açıdan bir

değerlendirme yapılacak olursa; bitki örtüsü sıcaklığı açısından bulunan genel ve özel

kombinasyon yeteneğine göre ümitvar anaç ve melezler bulunduğu görülmektedir.

Bitki örtüsü sıcaklığı bakımından en iyi ebeveynler Müfitbey ve Sönmez-01, en iyi

kombinasyonlar ise gerçek melezlerden Bezostaja-1 x Sönmez-01, Bezostaja-1 x

Harmankaya 99, resiprok melezlerden de Bezostaja-1 x Alpu-01, Bezostaja-1 x Altay

2000 ve Müfitbey x Bezostaja-1’dir. Yüksek ve pozitif genel kombinasyon yeteneği

etkisi gösteren Bezostaja-1 çeşidinin girdiği kombinasyonlarda bitki örtüsü sıcaklığını

azaltıcı özel kombinasyon yeteneği etki değerlerine sahip olması dikkat çekicidir.

Tam diallel 30 F1 melez kombinasyonunun bitki örtüsü sıcaklığı bakımından

heterosis ve heterobeltiosis değerleri ve önemlilik durumları Çizelge 4.31’de verilmiştir.

Çizelge 4.31. Bitki örtüsü sıcaklığı için hesaplanan heterosis (Ht) ve heterobelthiosis
(Hb) değerleri ve önemlilikleri

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 ORT
HT -0,56 1,89** 5,86** 2,97** -5,08** 0,85ALP-01 HB -2,41** -2,02** 4,81** -1,31* -5,91** -1,14
HT -3,46** 9,09** -2,03** 2,21** 3,71** 1,59ALT 2000 HB -5,25** 3,03** -2,90** -0,23 2,67** -0,45
HT -7,98** -0,32 -5,62** 3,94** -4,03** -2,34BEZ-1 HB -11,52** -5,86** -10,10** -4,04** -8,48** -6,67
HT 1,66** -0,23 -4,35** 5,65** 5,02** 1,29HAR 99 HB 0,66 -1,12 -8,89** 2,23** 4,90** -0,37
HT 1,37** 1,98** -6,78** -0,12 -2,30** -0,98MÜF HB -2,84** -0,45 -13,94** -3,35** -5,57** -4,36
HT 3,53** 2,14** -10,59** 6,13** -1,61** -0,07SÖN-01 HB 2,63** 1,11 -14,75** 6,01** -4,90** -1,65
HT -0,81 0,50 -1,79 0,70 2,19 -0,45 0,06ORT HB -2,72 -1,45 -6,09 -0,92 -1,37 -2,06 -2,44

*P<0.05 , ** P < 0.01

Tüm kombinasyonların ortalama heterosis değeri %0,06 olarak bulunmuştur.

Ebeveynlerin ana olarak kullanıldığı kombinasyonlarda en yüksek heterosis değeri

(%1,59) Altay 2000 çeşidinin dahil olduğu dizilerden, en düşük heterobeltiosis değeri

ise (%-2,34) Bezostaja-1 çeşidinin dahil olduğu dizilerden elde edilmiştir. Heterosis
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değerlerine göre; 15 melezin pozitif ve önemli, 11 melezin ise negatif ve önemli

heterosis gösterdikleri bulunmuştur (Çizelge 4.31).

Tüm kombinasyonların ortalama heterobeltiosis değeri %-2,44 olarak

hesaplanmıştır.  Dizi ortalamalarına göre hesaplanan heterobeltiosis değerleri,

ebeveynlerin ana olarak kullanıldığı kombinasyonlarda %-0,37 (Harmankaya 99) ile %-

6,67 (Bezostaja-1) arasında değişirken, ebeveynlerin baba olarak kullanıldığı

kombinasyonlarda %-0,92 (Harmankaya 99) ile %-6,09 (Bezostaja-1) arasında

değişmiştir. Melez kombinasyonlardan 18 tanesi negatif ve önemli heterobeltiosis

değeri verirken, 7 tanesi pozitif ve önemli heterobeltiosis değeri vermiştir.

Kombinasyonların melez gücü değerlerine göre, düşük bitki örtüsü sıcaklığı açısından

yapılacak seleksiyonun başarılı olacağı görülmektedir.

Hesaplanan melez gücü değerleri ve kombinasyon yetenekleri birlikte

değerlendirildiğinde, düşük bitki örtüsü sıcaklığı için, ana ebeveyn olarak Müfitbey

çeşidinin melez programlarında değerlendirilmesinin uygun olacağı ve Bezostaja-1 x

Alpu-01, Müfitbey x Bezostaja-1, Bezostaja-1 x Harmankaya 99 melezlerinin de

ümitvar kombinasyonlar olarak üzerinde durulması gerektiği sonucuna varılmıştır.

4.2.6. Bitki boyu (cm)

Ekmeklik buğdayda bitki boyu, verim öğeleri içinde önemli bir yer alması

yanında diğer verim komponentlerini de doğrudan etkileyerek bitki gelişiminde önemli

bir yer oynaması sebebiyle çok önemli bir morfolojik özelliktir.  Genel olarak ıslah

çalışmalarında, yatmaya dayanıklı olması sebebiyle kısa boyluluk üzerinde durulur.

Ancak, bitki boyunda meydana gelen aşırı kısalma makineli hasada uygunluğu

azaltmakta, fotosentez alanını düşürmekte ve kıraç koşullara adaptasyonu olumsuz

etkilemektedir (Akgün, 2001; Tulukçu,2004).  Özellikle sulu-taban alanlar için kısa

boylu çeşitlerin, kurak-marjinal alanlar içinse uzun boylu çeşitlerin daha verimli

oldukları bilinmektedir.  Islah çalışmalarında bitki boyu ile ilgili hedefler, bu

çalışmaların amacına göre değişiklik göstermektedir (Çay, 1999).

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel 30 F1 generasyonunun

bitki boyuna ilişkin ortalama değerler Çizelge 4.32’de verilmiştir.
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Çizelge 4.32. Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların resiproklu diallel
melezlenmesinden elde edilen 30 F1 melezinde bitki boyuna ait
ortalama değerler ve önemlilik grupları

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 DİZİ ORT
ALP-01 88,93 V 109,23 K 109,05 K 93,13 U 115,43 GH 112,60 I 104,73
ALT 2000 112,45 I 107,55 LM 116,25 FG 107,33 LN 120,40 B 119,25 BC 113,87
BEZ-1 106,25 NP 117,00 EF 105,55 OQ 101,75 S 109,98 JK 110,58 J 108,52
HAR 99 88,75 V 104,98 Q 102,18 S 83,10 W 101,73 S 99,33 T 96,68
MÜF 109,98 JK 122,08 A 114,95 H 105,98 OQ 106,45 MO 117,80 DE 112,87
SÖN-01 115,68 GH 118,33 CD 107,88 L 103,73 R 113,18 I 105,20 PQ 110,66
DİZİ ORT 103,67 113,19 109,31 99,17 111,19 110,79 107,89
EBEVEYN ORT 99,46
EKÖF 1,16

F1’lere ait ortalama bitki boyu 107,89 cm, ebeveynler ortalaması ise 99,46 cm

olarak bulunmuştur (Çizelge 4.32).  Bitki boyu yönünden ebeveynlere ait bitki boyu

ortalaması, melez kombinasyonlarından düşük çıkmıştır.  Birçok araştırmacı (Akgün,

2001; Tulukçu, 2004; Yıldırım, 2005) melez kombinasyonlarının ebeveynlerden daha

yüksek bitki boyuna sahip olduklarını rapor etmiştir.

Melezlemede hatların ana olarak kullanıldığı F1 melezlerinde ortalama bitki

boyu değerlerine göre; en kısa boylu bitkiler (96,68 cm) Harmankaya 99 çeşidinin dahil

olduğu kombinasyonlarda, en uzun boylu bitkiler ise (113,87 cm) Altay 2000 çeşidinin

dahil olduğu kombinasyonlarda tespit edilmiştir.  Aynı hatlar baba olarak

kullanıldığında ise yine Harmankaya 99 dizisi en düşük (99,17 cm), Altay 2000 dizisi

ise en yüksek (113,19 cm) bitki boyu değerlerine sahip olmuştur.  Ebeveynler arasında

karşılaştırma yapıldığında; bitki boyu değerlerinin 83,10 cm (Harmankaya 99) ile

107,55 cm (Altay 2000) arasında; melez kombinasyonlarında ise 85,75 cm

(Harmankaya 99 x Alpu-01) ile 122,08 cm (Müfitbey x Altay 2000) arasında değiştiği

görülmüştür.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel F1 generasyonunda bitki

boyuna ait tam diallel tablonun varyans analizi sonuçları Çizelge 4.33’de verilmiştir.
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Çizelge 4.33. Bitki boyu için elde edilen verilere uygulanan tam diallel tabloların
varyans analizi sonuçları

VK SD KO F
a 5 6569,62 16934,99**
b 15 799,95 2062,08**

b1 1 8175,62 21074,89**
b2 5 244,61 630,55**
b3 9 288,95 744,85**

c 5 107,94 278,25**
d 10 87,89 226,55**
Hata 105 0,39
*P<0.05 , ** P < 0.01

İncelenen populasyonda, eklemeli gen etkileri varyansı (a), dominant gen etkileri

varyansı (b), dominant genlerin aynı yönde etkili olduğunu belirten (b1), allel genlerin

ebeveynlerde simetrik dağılmadığını belirten (b2), özel uyuşma yeteneğinin etkinliğini

ve dominant genlerin anaçlarda dağılımını belirleyen (b3), anasal etki değeri (c) ve ana

etkisi dışında öteki faktörlerin tesiriyle ortaya çıkan resiprokal farklılıklar (d) istatistiki

olarak %1 düzeyinde önemli bulunmuştur.  Bu karakter için Aydem (1979), Şener

(1997), Yıldırım (2005), Akram et al. (2008) ve Khan et al. (2010) eklemeli ve

dominantlık gen varyanslarını önemli bulmuşlardır.  Akram et al. (2008) resiprok

melezler için anasal etki değeri (c) ve anasal etkiler dışındaki faktörlerin etkisiyle

meydana gelen farklılıkları (d) önemli bulurken, Aydem (1979) ve Khan et al. (2010)

(d) komponentinin önemli olduğunu saptamışlardır.

İncelenen popülasyonda bu özelliğe ilişkin genetik parametre değerleri, standart

hataları ve ilgili oranlar Çizelge 4.34’de verilmiştir.

Çizelge 4.34’de görüldüğü gibi eklemeli gen varyansı (D), dominantlık varyansı

(H1), gen dağılışına göre düzeltilmiş dominantlık varyansı (H2) ve heterozigot lokusun

dominantlık etkisi (h2) 0,01 düzeyinde önemli olmuştur.
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Çizelge 4.34. Bitki boyu için elde edilen verilere uygulanan diallel melez analizinde
tahminlenen genetik parametreler ve oranları

Genetik parametreler Tahminler Standart hatalar
E 0,10 ±2,02
D 112,86** ±5,35
F 2,72 ±13,07
H1 112,80** ±13,58
H2 181,89** ±12,13
h2 283,82** ±8,16
D-H1 0,07 ±11,92
H1/D0,5 1,00
H2/4H1 0,40
KD/KR 1,02
K 1,56
GH 0,99
DH 0,51
Yr,Wr+Vr için r -0,88
*P<0.05 , ** P < 0.01

Ortalama dominantlık derecesinin (H1/D0,5) tam 1,00 olması tam dominantlığın

varlığını göstermektedir.  Yıldırım (1974), Aydem (1979), Şener (1997), Nazeer et al.

(2004) ve Yıldırım (2005) bu özellik için kısmi dominantlık saptarken, Dere (2004),

Akram et al. (2008) ve Khan et al. (2010) üstün dominantlık saptamışlardır.  H2/4H1

değerinin 0,40 olarak bulunması dominant ve resesif allellerin frekansının eşit

olmadığını göstermektedir.    Bitki boyunu yöneten gen çifti sayısının 2 olabileceği K

değerinin 1,56 olarak bulunmasından anlaşılmaktadır.  Aydem (1979) da bu özelliğin

kalıtımında 2 gen çiftinin etkili olduğunu belirtirken, Kılınç (1993) ve Dere (2004) 1

gen çiftinin, Yıldırım (1974) ve Şener (1997) 3 gen çiftinin etkili olduğunu ortaya

koymuşlardır.  Yıldırım (2005) ise etkili gen çifti sayısını tespit edememiştir.  Geniş ve

dar anlamda kalıtım dereceleri sırasıyla 0,99 ve 0,51 olarak saptanmıştır.  Uzun boylu

ebeveynlerin dominant genleri taşıdıkları negatif (Yr, Wr+Vr için r) katsayısından (-

0,88) anlaşılmaktadır.  Yıldırım (1974), Aydem (1979), Şener (1997) ve Yıldırım

(2005) de uzun boyluluğun kısaya dominant olduğunu belirtmişleridir.
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Altı genotipe ait tam diallel F1 generasyonunun oluşturduğu populasyonda bitki

boyu için hesaplanan varyans (Vr) ve kovaryans (Wr) değerlerine ilişkin Wr/Vr grafiği

Şekil 4.6’da verilmiştir.

Şekil 4.6. 6x6 diallel melez setinde bitki boyu özelliği için Wr/Vr grafiği

Grafik incelendiğinde, regresyon doğrusunun y eksenini orjine oldukça yakın bir

noktadan ve pozitif yönde kestiği görülmektedir.  Regresyon doğrusunun y eksenini

pozitif yönde kesmesi kısmi dominantlığa işaret eder. Ancak, orjine çok yakın olması

ve (H1/D0,5) oranının da 1 olarak bulunmasından dolayı özelliğin kalıtımında tam

dominantlığın etkili olduğunu söyleyebiliriz.  Regresyon doğrusu boyunca ebeveynlerin

orjinden uzaklık durumuna göre sıralanışı; Sönmez-01, Altay 2000, Bezostaja-1,

Müfitbey, Harmankaya 99 ve Alpu-01 şeklindedir.  Orjine en uzak noktada bulunan

Alpu-01 ve Harmankaya 99 genotiplerinin daha fazla resesif gen taşıdığı söylenebilir.

Bu genotiplerin fenotipik gözlem değerlerinin de çok düşük olması ve ayrıca kuramsal

dominantlık sırası ile ebeveynlerin ortalama değerleri arasındaki korelasron katsayısının
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negatif bulunması yüksek fenotipik değere sahip anaçlarda dominant genlerin hakim

olduğu görüşünü desteklemektedir.

Bitki boyuna ilişkin genel ve özel kombinasyon yetenekleri ve resiprokal etkiler

varyans analizi sonuçları Çizelge 4.35’de verilmiştir.

Çizelge 4.35. Bitki boyu için elde edilen verilere uygulanan genel ve özel kombinasyon
yetenekleri analizinden tahmin edilen ebeveynlere ilişkin genel
kombinasyon yetenekleri (GKY) ve F1 kombinasyonlarına ilişkin özel
kombinasyon yetenekleri (ÖKY) ile resiprok melezlere ilişkin resiprokal
etkiler (RE) kareler ortalamaları ve GKY / ÖKY değerleri.

VK SD KT KO F GKY/ÖKY

GKY 5 2053,01 410,60 4233,75**
ÖKY 15 749,95 49,99 515,52**
RE 15 88,66 5,91 60,95**

Hata 105 10,18 0,10

8,21

*P<0.05 , ** P < 0.01

Genel ve özel kombinasyon yeteneği ve resiprokal etkiler istatistiki olarak %1

düzeyinde önemli bulunmuştur.  GKY/ÖKY oranının 1’den büyük olması (8,21) genel

kombinasyon yeteneğinin ve dolayısıyla eklemeli gen etkilerinin daha hakim ve önemli

olduğuna işaret etmektedir.  Benzer şekilde Şener (1997), Yıldırım (2005), Chowdhary

et al. (2007), Khan et al. (2007) ve Dağüstü (2008) de genel uyuşma yeteneğinin daha

büyük olduğunu bulmuşlardır.

Diallel tabloların varyans analizinde (a) komponenti, diallel melez analizinde

(D) parametresi ile kombinasyon yetenekleri analizinde GKY ilişkin kareler

ortalamasının önemli bulunmaları, ebeveynler arasında yeterli genetik varyasyonun

bulunduğunu ve bitki boyu özelliğinin fenotipik olarak ortaya çıkışında eklemeli gen

etkilerinin önemli olduğunu vurgulamaktadır.  Bitki boyu özelliğinin fenotipik olarak

ortaya çıkışında eklemeli gen etkilerinin yanı sıra dominant gen etkilerinin de önemli

olduğu, diallel tabloların varyans analizinde (b) ve (b3) komponentlerinin, diallel melez

analizinde H1 ve H2 parametrelerinin ve kombinasyon yetenekleri analizinde ÖKY

kareler ortalamasının önemli bulunmasından anlaşılmaktadır. Biyometrik olarak önemli
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bulunan (b1) alt parametresi bu özellik açısından melezlerin kendi ebeveynlerinin

ortalamalarından sapmalarının önemli olduğunu, diallel melez analizinde ise h2’nin

önemli olması heterozigotluk gösteren lokuslarda dominantlık etkisinin bulunduğunu

göstermektedir.  Diallel tabloların varyans analizinde önemli bulunan (c) ve (d)

komponentleri ile kombinasyon yetenekleri analizinde önemli bulunan RE kareler

ortalaması ise resiproklar arasındaki farklılığa işaret etmektedir.

Çalışmamızda dar anlamda kalıtım derecesinin orta düzeyde bulunması (0,51) ve

D-H1 değerinin sıfıra çok yakın olması (0,07) eklemeli ve eklemeli olmayan gen

etkilerinin eşit oranda etkili olduğunu düşündürmektedir.  Seleksiyondaki ilerleme,

eklemeli gen etkisinin büyüklüğüne bağlı olduğu için elde edilen bu verilere dayanarak

bitki boyu için yapılacak seleksiyona erken generasyonlarda başlanması önerilebilir.

Kısa veya orta boylu ekmeklik buğday çeşitleri, yatmaya dayanıklı ve yüksek verimli

olmasından dolayı ıslah programlarında öncelikli yere sahiptir. Ancak, aynı şartlar

altında iki farklı buğday genotipinden uzun boylu olanın, kısa boylu çeşide göre,

yapraklarının ve başağının daha uzun olmasından dolayı fotosentezi olumlu etkileyerek

tane verimini arttıracağı, kısa boylu çeşitlerin erkenci olmasından dolayı verimi

düşürebileceği ve bu sebeple yüksek verimli, yatmaya dayanıklı çeşitler geliştirebilmek

için seleksiyonun yüksek kardeşlenme, kalın sap ve orta boyluluk yönünde yapılmasının

uygun olacağı ifade edilmektedir (Soylu, 1998). Kuramsal dominantlık sırası ile

ebeveynlerin gerçek boyları arasındaki negatif korelasyon dominant genlerin uzun

boylu ebeveynlerde toplandığını gösterdiği için yapılacak seleksiyonun başarısı da

yüksek olacaktır.

Altı ekmeklik buğday çeşidi ve bunların tam diallel melez setinden elde edilen

bitki boyuna ait GKY, ÖKY ve resiprokal etki değerleri Çizelge 4.36’da gösterilmiştir.

Çizelgeye göre, çalışmada kullanılan ebeveynlerden Alpu-01 ve Harmankaya 99

çeşitlerinin negatif, Altay 2000, Bezostaja-1, Müfitbey ve Sönmez-01 çeşitlerinin

pozitif GKY etki değeri aldıkları ve istatistiki olarak çok önemli oldukları

görülmektedir. Alpu-01 ve Harmankaya 99 negatif değerler almaları kısa bitki boyuna

sahip ebeveynler olmalarından kaynaklanmaktadır.  Bu çeşitlerin kısa boylu buğday

çeşitlerinin geliştirilmesinde dikkate alınması tavsiye edilmektedir.  Kuru tarım alanları
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için ise daha uzun boylu çeşitlerin adapte olmasından dolayı, pozitif ve önemli GKY

etki değeri gösteren çeşitler bu alanlar için çeşit geliştirme çalışmalarında kullanılabilir.

Çizelge 4.36. Bitki boyu için elde edilen verilere uygulanan genel ve özel
kombinasyon yetenekleri ve resiprok etkiler analizinden tahmin edilen
ebeveynlere ilişkin genel kombinasyon yetenekleri etkileri (gi) ve F1
kombinasyonlarına ilişkin özel kombinasyon yetenekleri etkileri (sij) ve
resiprokal etkiler (rij)

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01
ALP-01 -3,69** 0,99** 2,43** -3,29** 4,36** 7,10**
ALT 2000 1,61** 5,64** 2,07** 2,59** 3,56** 2,42**
BEZ-1 -1,40** 0,38 1,03** 3,02** -0,59** -2,53**
HAR 99 -2,19** -1,18** 0,21 -9,97** 1,79** 0,76**
MÜF -2,73** 0,84** 2,49** 2,13** 4,14** 0,62**
SÖN-01 1,54** -0,46* -1,35** 2,20** -2,31** 2,84**
*P<0.05 , ** P < 0.01

SH KF%5 KF%1
(gi)=
(sij)=
(rij)=

0,08
0,19
0,22

0,16
0,37
0,43

0,21
0,47
0,55

¹ Köşegenler GKY, köşegen üstü ÖKY,
köşegen altı RE etkilerini göstermektedir.

Melezlere ait ÖKY etki değerleri incelendiğinde, istatistiksel olarak Alpu-01 x

Harmankaya 99, Bezstaja-1 x Müfitbey ve Bezostaja-1 x Sönmez-01 melezlerinin

negatif ve önemli ÖKY etki değerleri aldıkları görülmektedir.  Negatif ÖKY etki değeri

gösteren melezlerin kısa boylu çeşit ıslahı için kullanılabilecek ümitvar kombinasyonlar

oldukları görülmektedir.  Bu çalışmada ele alınan populasyonda genotiplerde önemli

negatif ve pozitif GKY ve melezlere ait ÖKY değerlerinin bulunması populasyonun

bitki boyu açısından yeterli varyasyona sahip olduğunu göstermektedir.

Resiprok etki değerleri incelendiğinde, iki melez hariç (Bezostaja-1 x Altay

2000 ve Harmankaya 99 x Bezostaja-1) tüm melezler için önemli resiprokal etkiler

belirlenmiştir (Çizelge 4,36).   7 melezde negatif ve önemli, 6 melezde ise pozitif ve

önemli resiprokal etkiler belirlenmiştir.  Çizelge 4.36’da verilen resiprok etki

değerlerine uygun olarak, 30 kombinasyondan 13 tanesinde normal F1 melezi ile

resiproku arasındaki önemli farklılıklar Çizelge 4.32’de verilen gerçek bitki boyu

değerleriyle kıyaslandığı zaman F1’ler ve resiprokları olmak üzere sırasıyla; Alpu-01 x
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Altay 2000, Alpu-01 x Sönmez-01, Altay 2000 x Müfitbey, Bezostaja-1 x Müfitbey,

Harmankaya 99 x Müfitbey, Harmankaya 99 x Sönmez-01 melezlerinde resiprok lehine,

Bezostaja-1 x Alpu-01, Harmankaya 99 x Alpu-01, Harmankaya 99 x Altay 2000,

Müfitbey x Alpu-01, Sönmez-01 x Altay 2000 ve Sönmez-01 x Bezostaja-1

melezlerinde ise F1 lehine önemli bulunmuştur. Özetle; Altay 2000 x Alpu-01, Altay

2000 x Harmankaya 99, Altay 2000 x Sönmez-01 ve Altay 2000 x Müfitbey

melezlerinde Altay 2000 sitoplazması, Sönmez-01 x Alpu-01, Sönmez-01 x

Harmankaya 99 melezlerinde Sönmez-01 sitoplazması, Bezostaja-1 x Sönmez-01

melezinde Bezostaja-1 sitoplazması, Alpu-01 x Bezostaja-1, Alpu-01 x Harmankaya 99

ve Alpu-01 x Müfitbey melezlerinde Alpu-01 sitoplazması bitki boyunda önemli artışlar

sağlamışlardır.  Resiprokal farklılıkları önemli çıkan melezlerde bitki boyunu kısaltmayı

ya da uzatmayı amaçlayan ıslah çalışmalarında amaca göre sitoplazma kaynağı olarak

uygun ebeveynin seçilmesi gerekmektedir (Çay, 1999).  O halde önemli sitoplazma x

çekirdek etkileşimlerini kullanarak olumlu sitoplazmik etkilerin bulunduğu melezlerin

tespiti ile mevcut sitoplazmik potansiyelin bitki ıslahında başarıyla kullanılması

mümkündür.  Ancak, bir sitoplazmanın arzu edilen bir özellik üzerinde olumlu, diğer

özellikler üzerinde olumsuz etkiler yapabileceği de unutulmamalıdır (Ekiz, 1996; Çay,

1999).  Bu durumda, diğer özellikleri olumsuz etkilemeden arzu edilen özellikler

üzerinde olumlu etki gösteren sitoplazmaları ve sitoplazma x çekirdek etkileşimlerini

belirlemek gerekmektedir (Ekiz, 1996).  Konzak vd. (1991), faydalı özellikler üzerinde

etkili olan sitoplazmik genetik faktörler yönünden farklılıklar arzeden anaçlar arasındaki

melezler içinde seleksiyon yaparak, olumlu sitoplazma x çekirdek etkileşimi gösteren

döllerin elde edilebileceğini göstermişlerdir.  O halde, sitoplazmik faktörler bitki

ıslahında büyük bir potansiyel teşkil etmekte, ancak çözülmesi gereken birçok problemi

ve yeni stratejiler geliştirilmesi mecburiyetini de beraberinde taşımaktadır (Ekiz, 1996;

Çay, 1999).  Pek çok araştırmacı da (Çay, 1999; Farooq et al., 2006; Khan et al., 2007;

Dağüstü, 2008; Akram et al., 2011) resiproklu yaptıkları melezlemelerde, bitki boyu

için, resiproklar arasında farklılıklar tespit etmiş ve ıslah amacına göre ana ebeveynin

seçiminde sitoplazma x çekirdek etkileşimlerinin kullanılmasının öneminden

bahsetmişlerdir.
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Bitki boyu için hesaplanan heterosis ve heterobeltiosis değerleri Çizelge 4.37’de

gösterilmiştir.

Çizelge 4.37. Bitki boyu için hesaplanan heterosis (Ht) ve heterobelthiosis (Hb)
değerleri ve önemlilikleri

♀    / ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 ORT
HT 11,18** 12,15** 8,27** 18,16** 16,01** 10,96ALP-01 HB 1,56** 3,32** 4,72** 8,43** 7,03** 4,18
HT 14,47** 9,10** 12,59** 12,52** 12,10** 10,13ALT 2000 HB 4,56** 8,09** -0,21 11,95** 10,88** 5,88
HT 9,27** 9,81** 7,87** 3,75** 4,93** 5,94BEZ-1 HB 0,66 8,79** -3,60** 3,31** 4,76** 2,32
HT 3,18* 10,12** 8,32** 7,33** 5,50** 5,74HAR 99 HB -0,20 -2,39** -3,20** -4,44** -5,58** -2,64
HT 12,58** 14,09** 8,44** 11,82** 11,32** 9,71MÜF HB 3,31** 13,51** 7,98** -0,45 10,66** 5,84
HT 19,18** 11,23** 2,37** 10,17** 6,95** 8,32SÖN-01
HB 9,96** 10,02** 2,20** -1,40** 6,32** 4,52
HT 9,78 9,41 6,73 8,45 8,12 8,31 8,47ORT HB 3,05 5,25 3,07 -0,16 4,26 4,63 3,35

*P<0.05 , ** P < 0.01

Heterosis değerlerine göre, kombinasyonların genel ortalama değerinin %8,47

olduğu görülmektedir (Çizelge 4.37).  Çeşitlerin ana olarak kullanıldığı melez serisinde,

bitki boyu yönünden belirlenen en yüksek heterosis değeri (%10,96) Alpu-01 çeşidinin

ana olarak kullanıldığı melez serisinde belirlenirken, en düşük heterosis değeri (%5,74)

Harmankaya 99 çeşidinin ana olarak kullanıldığı melez serisinde belirlenmiştir.

Hatların baba olarak kullanıldığı melez serisinde ise en yüksek heterosis (%9,78) Alpu-

01 çeşidinin baba olarak kullanıldığı melez serisinde, en düşük heterosis (%6,73)

Bezostaja-1 çeşidinin baba olarak kullanıldığı melez serisinde belirlenmiştir.

Melezlerin tamamında pozitif heterosis saptanmıştır (Çizelge 4.37).

Bitki boyu açısından tüm kombinasyonların ortalama heterobeltiosis değeri

%3,35 olarak belirlenmiştir.  Harmankaya 99 çeşidinin hem ana hem de baba olarak

kullanıldığı melez serilerinde ortalama heterobeltiosis en düşük (sırasıyla %-2,64 ve %-

0,16) olurken, Altay 2000 çeşidinin hem ana hem de baba olarak kullanıldığı melez
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serilerinde en yüksek (%5,88 ve %5,25) olmuştur.  Üç melez (Altay 2000 x

Harmankaya 99, Bezostaja-1 x Alpu-01 ve Müfitbey x Harmankaya 99) dışında tüm

melezlerin heterobeltiosis değerleri önemli bulunmuştur.  Önemli bulunan 27 melezden

6 tanesi negatif heterobeltiosis göstermiştir (Çizelge 4.37).

Tahıllarda bitki boyu için heterosis ve heterobeltiosis değerlerini inceleyen Şölen

(1976), Şener (1997),  Akgün (2001), Tulukçu (2004) bu özellik için pozitif heterosis ve

heterobeltiosis oranları belirlemişlerdir.

Bitki boyu bakımından tüm melezlerin pozitif yönde heterosis göstermesi bu

kombinasyonların uzun boyluluk yönünden önemli bir potansiyele sahip olduğunu

göstermektedir.  Heterobeltiosis her iki anaç performansını da aşan bir performansın

göstergesi olduğundan ıslah tekniği açısından daha önemlidir.  Melezlerin tamamının

pozitif heterosis ve çoğunun da pozitif heterobeltiosis değeri vermesi ve 6 ebeveynden 4

tanesinin pozitif GKY etki değerine sahip olması uzun boyluluk bakımından bu

populasyonda yapılacak seleksiyonun başarılı olacağını göstermektedir.  Dizi

ortalamasına göre en düşük heterosis ve negatif heterobeltiosis değerleri ile negatif

GKY etki değerine sahip olan Harmankaya 99 çeşidi dışındaki tüm çeşitler bitki boyunu

uzatmada anaç olarak kullanılabilecek potansiyelde bulunmuştur.   Yüksek heterosis ve

heterobeltiosis değerlerine sahip olup aynı zamanda yüksek ÖKY etki değeri gösteren

Alpu-01 x Müfitbey, Alpu-01 x Sönmez ve Altay 2000 x Müfitbey melezleri de uzun

boyluluk için üzerinde durulması gereken melezlerdir.

4.2.7. Üst boğum arası (pedunkle) uzunluğu (cm)

Buğdayda verim üzerine dolaylı olarak etkili olan ikincil verim unsurlarından

biri de üst boğum arası uzunluğudur.  Fizyolojik temelde verim potansiyeli, ürünün

birim alanda oluşturduğu asimilat miktarıyla sınırlıdır.  Bunun yanında fotosentez

ürünlerinin tanede depo edilebilme kapasitesi de önemlidir.  Üst boğum arası uzunluğu

da tanede kuru madde birikimine asimilat kaynağı olarak % 10 katkıda bulunan ve

döllenmeden önce sentezlenen ürünleri geçici olarak depolayıp, döllenmeden sonra

gelişen taneye gönderen önemli bir morfolojik organdır (Kızıltan, 1985).  Uzun boğum

arası daha uzun bayrak yaprak kınının göstergesi olduğundan üst boğumarasının uzun
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olması istenir.  Tane verimini etkileyen bir faktör de en üst boğumun üzerinde bulunan

asimilasyon alanlarının fotosentez süresidir.  Bu süre ne kadar uzarsa net asimilat

miktarı dolayısıyla tane verimi de artar (Sade, 1999).

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel 30 F1 generasyonunun üst

boğum arası uzunluğuna ilişkin ortalama değerler Çizelge 4.38’de verilmiştir.

Çizelge 4.38. Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların resiproklu diallel
melezlenmesinden elde edilen 30 F1 melezinde üst boğum arası
uzunluğuna ait ortalama değerler ve önemlilik grupları

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 DİZİ ORT
ALP-01 23,60 S 32,25 MN 34,85 JL 26,35 Q 38,80 EF 34,70 JL 31,76
ALT 2000 32,90 M 31,75 N 34,40 KL 28,65 P 41,10 C 35,25 JK 34,01
BEZ-1 36,50 HI 39,40 DE 36,55 H 34,75 JL 43,90 A 36,60 H 37,95
HAR 99 25,00 R 31,40 N 31,40 N 17,65 T 34,15 L 27,30 Q 27,82
MÜF 37,85 FG 42,35 B 43,35 AB 35,50 IJ 36,50 HI 40,30 CD 39,31
SÖN-01 37,35 GH 29,70 O 34,25 KL 29,50 OP 39,50 DE 32,95 M 33,88
DİZİ ORT 32,20 34,48 35,80 28,73 38,99 34,52 34,12
EBEVEYN ORT 29,83
EKÖF 0,52

F1’lere ait ortalama üst boğum arası değeri 34,12 cm, ebeveynler ortalaması ise

29,83 cm olarak bulunmuştur (Çizelge 4.38).  Üst boğum arası uzunluğu yönünden

ebeveynlere ait ortalama değer, melez kombinasyonlarından düşük çıkmıştır.  Bulunan

üst boğum arası uzunluğu değerleri, bitki boyu değerleri ile paralellik göstermiştir.

Benzer şekilde birçok araştırıcı (Soylu, 1998; Kan, 2000; Akçacık, 2006) bitki boyu ile

üst boğum arası uzunluğu arasında paralellik olduğunu bildirmişlerdir.

Her ebeveynin girdiği melez kombinasyonların dizi ortalamasına göre;

ebeveynlerin ana olarak kullanıldığı dizilerde üst boğum arası uzunluğu değerleri 27,82

cm (Harmankaya 99) ile 39,31 cm (Müfitbey) arasında değişim gösterirken,

ebeveynlerin baba olarak kullanıldığı dizilerde ise 28,73 cm (Harmankaya 99) ile 38,99

(Müfitbey) arasında değişmiştir. Ebeveynler arasında karşılaştırma yapıldığında, en

uzun üst boğum arası uzunluğu 36,50 cm ile Müfitbey çeşidinde, en kısa üst boğum
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arası uzunluğu ise 17,65 cm ile Harmankaya 99 çeşidinde saptanmıştır.  F1

kombinasyonları arasında en uzun üst boğum arası uzunluğu (43,90 cm) değeri

Bezostaja-1 x Müfitbey melezinde, en kısa üst boğum arası uzunluğu değeri (25,0 cm)

Harmankaya 99 x Alpu-01 melezinde saptanmıştır.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel F1 generasyonunda

üst boğum arası uzunluğuna ait tam diallel tablonun varyans analizi sonuçları Çizelge

4.39’da verilmiştir.

Çizelge 4.39. Üst boğum arası uzunluğu için elde edilen verilere uygulanan tam diallel
tabloların varyans analizi sonuçları

VK SD KO F
a 5 687,92 8804,30**
b 15 60,02 768,10**

b1 1 529,08 6771,33**
b2 5 34,34 439,46**
b3 9 22,16 283,65**

c 5 15,33 196,20**
d 10 12,77 163,42**
Hata 105 0,08
*P<0.05 , ** P < 0.01

Buna göre, eklemeli gen etkileri varyansı (a), dominant gen etkileri varyansı (b),

ortalama dominantlık varyansı (b1), bir ebeveynde dominant allellerin toplanmasını

belirleyen (b2), dominant genlerin anaçlarda dağılımını belirleyen (b3), anasal etki

değeri (c) ve ana etkisi dışında öteki faktörlerin tesiriyle ortaya çıkan resiprokal

farklılıklar (d) istatistiki olarak %1 düzeyinde önemli bulunmuştur.

Altı ekmeklik buğday genotipine ait tam diallel F1 melez generasyonlarının

oluşturduğu popülasyonda üst boğum arası uzunluğu bakımından hesaplanmış genetik

parametre değerleri, standart hataları ve ilgili oranlar Çizelge 4.40’da verilmiştir.
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Çizelge 4.40. Üst boğum arası uzunluğu için elde edilen verilere uygulanan diallel
melez analizinde tahminlenen genetik parametreler ve oranları

Genetik parametreler Tahminler Standart hatalar
E 0,02 ±0,15
D 14,53** ±0,40
F 4,38* ±0,97
H1 10,51** ±1,01
H2 16,27** ±0,90
h2 18,36** ±0,61
D-H1 4,02* ±0,89
H1/D0,5 0,85
H2/4H1 0,39
KD/KR 1,43
K 1,13
GH 0,99
DH 0,70
Yr,Wr+Vr için r -0,98
*P<0.05 , ** P < 0.01

Hesaplanan parametrelerden eklemeli gen varyansı (D), dominantlık varyansı

(H1), gen dağılışına göre düzeltilmiş dominantlık varyansı (H2) ve heterozigot lokusun

dominantlık etkisi (h2) 0,01 düzeyinde, genlerin resesif veya dominantlık durumunu

gösteren F değeri % 5 düzeyinde önemli olmuştur.  Ortalama dominantlık derecesinin

(H1/D0,5) 1’den küçük (0,85) olması kısmi dominantlığın olduğunu, H2/4H1 değerinin

0,39 olarak bulunması dominant ve resesif allellerin frekansının birbirinden farklı

olduğunu, KD/KR oranının 1,43 olarak bulunması dominant allellerin frekansının fazla

olduğunu gösterir. Bu sonucu pozitif çıkan F (4,38) değeri de desteklemektedir. K

değerinin 1,13 olarak bulunmasından üst boğum arası uzunluğunu yöneten 1 gen

çiftinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Geniş ve dar anlamda kalıtım dereceleri sırasıyla

0,99 ve 0,70 olarak bulunmuştur.  Teorik dominantlık sırası ile anaçların gerçek

değerleri arasındaki korelasyon katsayısının (Yr, Wr+Vr için r) negatif (-0,98)

bulunması üst boğum arası uzun olan ebeveynlerin dominant genlere sahip olduğunu

göstermektedir.
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Altı genotipe ait tam diallel F1 generasyonunun oluşturduğu populasyonda üst

boğum arası uzunluğu için hesaplanan varyans (Vr) ve kovaryans (Wr) değerlerine

ilişkin Wr/Vr grafiği Şekil 4.7’de verilmiştir.

Şekil 4.7. 6x6 diallel melez setinde üst boğum arası uzunluğu özelliği için Wr/Vr grafiği

Grafik incelendiğinde, regresyon doğrusunun y eksenini orjinin üzerinde pozitif

yönde kestiği görülmektedir.  Bu durumda, incelenen karakterin kalıtımında kısmi

dominantlığın etkili olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum (H1/D0,5) 1’den küçük

bulunmasıyla da desteklenmektedir.  Grafik üzerinde anaçlara ait Wr/Vr noktalarının

dağılımında çeşitlerin parabol üzerinde sıralanışı ile ortalama fenotipik değerleri

arasında paralellik bulunmaktadır.  Orjine en yakın noktada bulunan Müfitbey çeşidinin

daha çok dominant gen taşıdığı anlaşılmaktadır.

Altı ekmeklik buğday çeşidi ve bunların tam diallel F1 melez generasyonunun

üst boğum arası uzunluğu açısından gösterdikleri genel ve özel kombinasyon

yetenekleri ve resiprokal etkilere ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.41’de

verilmiştir.
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Çizelge 4.41. Üst boğum arası uzunluğu için elde edilen verilere uygulanan genel ve
özel kombinasyon yetenekleri analizinden tahmin edilen ebeveynlere
ilişkin genel kombinasyon yetenekleri (GKY) ve F1 kombinasyonlarına
ilişkin özel kombinasyon yetenekleri (ÖKY) ile resiprok melezlere ilişkin
resiprokal etkiler (RE) kareler ortalamaları ve GKY / ÖKY değerleri.

VK SD KT KO F GKY/ÖKY

GKY 5 214,98 42,99 2201,08**
ÖKY 15 56,26 3,75 192,03**
RE 15 12,77 0,85 43,59**

Hata 105 2,05 0,02

11,46

*P<0.05 , ** P < 0.01

Çizelgede görüldüğü gibi, ebeveynlerin üst boğum arası uzunluğu açısından

genel kombinasyon yeteneği varyansı ve F1 melez kombinasyonlarına ait özel

kombinasyon yeteneği varyansı ile resiprok etki varyansı istatistiki olarak %1

düzeyinde önemli bulunmuştur.  GKY/ÖKY oranının 1’den büyük olması (11,46) bu

özellik açısından eklemeli gen etkilerinin daha hakim ve önemli olduğuna işaret

etmektedir.

İncelenen populasyonda, tam diallel tablo varyans analizi, diallel melez analizi

ve kombinasyon yetenekleri varyans analizi yöntemlerine göre değerlendirmede

eklemeli (a, D ve GKY) ve dominant (b, H1 ve ÖKY) gen varyansları önemli

bulunmuştur. Benzer sonuçları Şener (1997) ve Yıldırım (2005) de elde etmişlerdir.

Diallel melez analizinde D-H1 değerinin 1’den büyük olarak bulunması (4,02) ve

kombinasyon yetenekleri analizinde GKY/ÖKY oranının 1’den büyük olması bu özellik

için eklemeli gen etkilerinin daha hakim ve önemli olduğunu göstermektedir.  Şener

(1997), Soylu (1998), Kan (2000), Yıldırım (2005) bu özellik için eklemeli gen etkisinin

daha önemli olduğunu bildirmişleridir.  (H1/D0,5) oranının 1’den küçük olması ve Wr/Vr

grafiğinde regresyon doğrusunun y eksenini orjinin üstünde kesmesi kısmi dominantlığa

işaret etmektedir.  Şener (1997) bu özellik için tam dominantlıktan bahsederken, Soylu

(1998) ve Yıldırım (2005) kısmi dominantlığın, Kılınç (1993) ise üstün dominantlığın

etkili olduğunu bildirmiştir.
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Üst boğum arası uzunluğu için eklemeli gen varyansının önemli bulunması ve

dölden döle geçebilen eklemli varyansa dayanan dar anlamda kalıtım derecesinin

yüksek olması ve genel kombinasyon yeteneğinin de önemli bulunması bu karakter

bakımından seleksiyonun faydalı olacağını göstermiştir.

Altı ekmeklik buğday çeşidi ve 30 F1 melez kombinasyonunda, üst boğum arası

uzunluğu yönünden gözlenen GKY, ÖKY ve resiprokal etki değerleri Çizelge 4.42’de

verilmiştir.

Çizelge 4.42. Üst boğum arası uzunluğu için elde edilen verilere uygulanan genel ve
özel kombinasyon yetenekleri ve resiprok etkiler analizinden tahmin
edilen ebeveynlere ilişkin genel kombinasyon yetenekleri etkileri (gi) ve
F1 kombinasyonlarına ilişkin özel kombinasyon yetenekleri etkileri (sij)
ve resiprokal etkiler (rij)

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01
ALP-01 -1,07** 0,24** 0,47** -0,23** 0,66** 1,99**
ALT 2000 0,16 0,06 -0,05 0,81** 1,22** -0,92**
BEZ-1 0,41** 1,25** 1,38** 1,02** 0,86** -0,76**
HAR 99 -0,34** 0,69** -0,84** -2,92** 0,76** 0,02
MÜF -0,24* 0,31** -0,14 0,34** 2,52** 0,34**
SÖN-01 0,66** -1,39** -0,59** 0,55** -0,20* 0,04
*P<0.05 , ** P < 0.01

SH KF%5 KF%1
(gi)=
(sij)=
(rij)=

0,04
0,08
0,10

0,07
0,16
0,19

0,09
0,21
0,25

¹ Köşegenler GKY, köşegen üstü ÖKY,
köşegen altı RE etkilerini göstermektedir.

En yüksek GKY etkisi (2,52) Müfitbey çeşidinden elde edilirken, en düşük değer

(-2,92) Harmankaya 99 çeşidinden elde edilmiştir. Anaçların GKY etki değerleri ile

fenotipik değerleri tam bir uyum içerisindedir.  Düşük üst boğum arası uzunluğuna

sahip Harmankaya 99 ve Alpu-01 çeşitleri negatif ve önemli GKY etki değeri

gösterirken, yüksek üst boğum arası uzunluğu değerine sahip Bezostaja-1 ve Müfitbey

çeşitleri pozitif ve önemli GKY etki değerine sahip olmuşlardır (Çizelge 4.42).

Üst boğum arası uzunluğu ile tane verimi arasında olumlu bir ilişki bulunması ve

bitki boyu ile üst boğum arası uzunluğunun paralellik göstermesi sebebiyle ıslah

çalışmalarında bu iki unsur göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak, üst boğum arası
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uzunluğunu arttırırken bitki boyunun da aşırı artması yatma ve verim düşüklüğü gibi

olumsuzluklara sebep olabileceğinden, buğday ıslahında bitki boyunu orta seviyede

tutarken, üst boğum arası uzunluğunu geliştirmenin üzerinde durulmaktadır

(Soylu,1998; Akçacık, 2006).  Yüksek üst boğum arası uzunluğu için pozitif GKY etkisi

gösteren Bezostaja-1 ve Müfitbey çeşitlerini melezleme çalışmalarında kullanılabilecek

uygun anaçlar olarak önermek mümkündür.  Kısa üst boğum arası istenildiğinde ise,

negatif GKY etkisi gösteren Alpu-01 ve Harmankaya 99 çeşitleri uygun anaçlar olarak

karşımıza çıkmaktadır.

Melezlerin ÖKY etki değerleri -0,92 (Altay 2000 x Sönmez-01) ile 1,99 (Alpu-

01 x Sönmez-01) arasında değişim göstermiştir.  10 melez pozitif ve önemli ÖKY etkisi

gösterirken, 3 melez negatif ve önemli ÖKY etkisi göstermiştir (Çizelge 4.42).

Resiprok etkiler değerlendirildiğinde; 13 melezin resiprok etkisinin istatistiki

olarak önemli olduğu görülmektedir.  Bunlardan 2 tanesi negatif ve % 5 düzeyinde

önemli, 4 tanesi negatif ve %1 düzeyinde önemli, 7 tanesi ise pozitif ve %1 düzeyinde

önemli bulunmuştur (Çizelge 4.42). Alpu-01 x Bezostaja-1, Alpu-01 x Sönmez-01,

Altay 2000 x Bezostaja-1, Altay 2000 x Harmankaya 99, Altay 2000 x Müfitbey,

Harmankaya 99 x Müfitbey, Harmankaya 99 x Sönmez-01 melezlerinde resiprok lehine;

Alpu-01 x Harmankaya 99, Alpu-01 Müfitbey, Altay 2000 x Sönmez-01, Bezostaja-1 x

Harmankaya 99, Bezostaja-1 x Sönmez-01 ve Müfitbey x Sönmez-01 melezlerinde ise

gerçek melez lehine önemli farklılıklar tespit edilmiştir. Resiprokal farklılıklar büyük

oranda ana ebeveynin sitoplazmasına bağlı olarak ortaya çıktığından dolayı, üst boğum

arası uzunluğunu arttırmayı veya azaltmayı hedefleyen ıslah amacına göre “sitoplazma

x çekirdek” etkileşimlerinden faydalanılarak ana ebeveyne karar verilmelidir (Ekiz,

1996; Çay, 1999).

Altı ekmeklik buğday çeşidinin tam diallel F1 generasyonunda üst boğum arası

uzunluğuna ilişkin heterosis ve heterobeltiosis değerleri Çizelge 4.43’de gösterilmiştir.

Heterosis değerlerine göre, kombinasyonların genel ortalama değerinin %14,85

olduğu görülmektedir (Çizelge 4.43).  Çeşitlerin ana olarak kullanıldığı melez serisinde,

üst boğum arası uzunluğu yönünden belirlenen heterosis değerleri %8,80 (Sönmez-01)

ile %19,32 (Müfitbey) arasında;  çeşitlerin baba olarak kullanıldığı melez serisinde ise
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%8,29 (Bezostaja-1) ile %19,95 (Harmankaya 99) arasında değişim göstermiştir.  Altay

2000 x Bezostaja-1 melezi dışındaki tüm kombinasyonlarda istatistiki olarak önemli

heterosis değerleri saptanmıştır.  Sönmez-01 x Altay 2000 ve Sönmez-01 x Bezostaja-1

dışındaki tüm kombinasyonlarda ise pozitif heterosis belirlenmiştir.

Çizelge 4.43. Üst boğum arası uzunluğu için hesaplanan heterosis (Ht) ve
heterobelthiosis (Hb) değerleri ve önemlilikleri

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 ORT
HT 16,53** 15,88** 27,76** 29,12** 22,72** 18,67ALP-01 HB 1,57 -4,65** 11,65** 6,30** 5,31** 3,36
HT 18,88** 0,73 15,99** 20,44** 8,96** 10,83ALT 2000
HB 3,62** -5,88** -9,76** 12,60** 6,98** 1,26
HT 21,36** 15,37** 28,23** 20,19** 5,32** 15,08BEZ-1
HB -0,14 7,80** -4,92** 20,11** 0,14 3,83
HT 21,21** 27,13** 15,87** 26,13** 7,91** 16,37HAR 99
HB 5,93** -1,10 -14,09** -6,44** -17,15** -5,47
HT 25,96** 24,10** 18,69** 31,12** 16,05** 19,32MÜF
HB 3,70** 16,03** 18,60** -2,74* 10,41** 7,67
HT 32,10** -8,19** -1,44* 16,60** 13,75** 8,80SÖN-01
HB 13,35** -9,86** -6,29** -10,47** 8,22** -0,84
HT 19,92 12,49 8,29 19,95 18,27 10,16 14,85ORT HB 4,41 2,41 -2,05 -2,71 6,80 0,95 1,63

*P<0.05 , ** P < 0.01

Tüm kombinasyonların ortalama heterobeltiosis değeri %1,63 olarak

bulunmuştur.  Heterobeltiosis değerlerine göre çeşitlerin ana olarak kullanıldığı dizlerde

Sönmez-01 ve Harmankaya 99 dizilerinde negatif yönde, Alpu-01, Altay 2000,

Bezostaja-1 ve Müfitbey dizilerinde ise pozitif yönde heterobeltiosis saptanmıştır.

Çeşitlerin baba olarak kullanıldığı dizilerde ise Bezostaja-1 ve Harmankaya 99

dizilerinde negatif yönde heterobeltiosis saptanırken diğer dizilerde yine pozitif yönde

heterobeltiosis saptanmıştır (Çizelge 4.43).  11 kombinasyonda negatif ve önemli, 15

kombinasyonda ise pozitif ve önemli heterobeltiosis gözlenmiştir (Çizelge 4.43).  Üst

boğum arası özelliği için sırasıyla ortalama heterosis ve heterobeltiosis değerlerini;

Şener (1997) %6,07 ve %2,69, Soylu (1998) %11,65 ve %2,02, Kan (2000) %-5,80 ve

%-11,14, Yıldırım (2005) %4,51 ve %-2,65, Akçacık (2006) %21,14 ve %12,10 olarak

hesaplamışlardır.
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Yüksek olarak bulunan heterosis değeri ve pozitif bulunan heterobeltiosis değeri

bu özellik için eklemeli olmayan gen etkilerinin de önemli olduğunu göstermektedir.

Pozitif ve önemli heterosis ve heterobeltiosis değerleri ile pozitif ve önemli ÖKY etki

değerine sahip melezler (Alpu-01 x Altay 2000, Alpu-01 x Müfitbey, Alpu-01 x

Sönmez-01, Altay 2000 x Müfitbey, Bezostaja-1 x Müfitbey, Müfitbey x Sönmez-01),

üst boğum arası uzunluğunu arttırmada üzerinde durulması gereken kombinasyonlar

olarak ele alınmalıdır.

4.2.8. Başak uzunluğu (cm)

Başak uzunluğunun artmasıyla başakta tane sayısı ve başak veriminde de artışlar

sağlanacağından tahıl ıslahında başak uzunluğu uzun bitkilerin seçilmesi oldukça önem

taşımaktadır (Özgen, 1989).  Önemli bir morfolojik seleksiyon kriteri olan başak

uzunluğu özelliğinin oluşumunda etkili genetik varyasyon ve anaçların bu özelliğe

katkısının belirlenmesi faydalı olacaktır (Çay, 1999).

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel 30 F1 generasyonunun

başak uzunluğuna ilişkin ortalama değerler Çizelge 4.44’de verilmiştir.

Çizelge 4.44. Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların resiproklu diallel
melezlenmesinden elde edilen 30 F1 melezinde başak uzunluğuna ait
ortalama değerler ve önemlilik grupları

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 DİZİ ORT
ALP-01 11,84 KL 12,04 IK 11,49 MN 11,51 MN 11,50 MN 12,00 IK 11,71
ALT 2000 11,50 MN 12,30 EH 12,10 GJ 12,59 CD 12,34 DG 13,45 A 12,40
BEZ-1 12,40 CF 12,54 CE 11,23 O 11,89 JL 12,38 CF 12,63 C 12,37
HAR 99 11,51 MN 13,11 B 11,20 O 11,43 NO 11,85 KL 12,06 HK 11,95
MÜF 10,85 P 11,70 LM 12,11 GJ 12,38 CF 11,38 NO 12,20 FI 11,85
SÖN-01 12,49 CE 12,11 GJ 12,06 HK 11,50 MN 12,18 FI 11,38 NO 12,07
DİZİ ORT 11,75 12,30 11,79 11,97 12,05 12,47 12,05
EBEVEYN ORT 11,59
EKÖF 0,25
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F1’lere ait ortalama başak uzunluğu değeri 12,05 cm olurken, ebeveynlerin

ortalama başak uzunluğu 11,59 cm olarak gerçekleşmiştir.  Her ebeveynin girdiği dizi

ortalamalarına göre; en yüksek başak uzunluğu değeri (12,40 cm) Altay 2000 çeşidinin

ana olarak kullanıldığı dizide ölçülmüş, en düşük başak uzunluğu ise (11,71 cm) Alpu-

01 çeşidinin ana olarak kullanıldığı dizide saptanmıştır.  Ebeveynlerin baba olarak

kullanıldığı dizilerde ise Sönmez-01 çeşidinin baba olarak kullanıldığı dizi 12,47 cm ile

en yüksek değere sahip olurken, en az başak uzunluğu (11,75 cm) yine Alpu-01

çeşidinin baba olarak kullanıldığı diziden elde edilmiştir.

Ebeveynler arasında karşılaştırma yapıldığında; başak uzunluğu değerlerinin

11,23 cm (Bezostaja-1) ile 12,30 cm (Altay 2000) arasında değiştiği görülmektedir. F1

kombinasyonları içerisinde ise, en fazla başak uzunluğuna (13,45 cm) sahip melez Altay

2000 x Sönmez-01 melezi olurken, en az başak uzunluğu (10,85 cm) Müfitbey x Alpu-

01 melezinde saptanmıştır.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel F1 generasyonunda başak

uzunluğuna ait tam diallel tablonun varyans analizi sonuçları Çizelge 4.45’de

verilmiştir.

Çizelge 4.44. Başak uzunluğu için elde edilen verilere uygulanan tam diallel tabloların
varyans analizi sonuçları

VK SD KO F
a 5 8,93 477,49**
b 15 5,24 280,31**

b1 1 17,28 924,56**
b2 5 4,01 214,57**
b3 9 4,59 245,26**

c 5 3,61 193,07**
d 10 2,93 156,49**
Hata 105 0,02
*P<0.05 , ** P < 0.01

Çizelge 4.45’de görüldüğü gibi, eklemeli gen etkisi (a) ve dominantlık gen etkisi

(b) varyansları önemli bulunmuştur.  Dominant genlerin aynı yönde etkili olduğunu
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belirten (b1), allel genlerin ebeveynlerde dağılmış eşit oranda dağılmadığını belirten

(b2), dominant allellerin ebeveynlerde dağılmış olduğunu belirten ve özel uyuşma

yeteneğini de gösteren (b3), ana etkisi (c) ve öteki faktörlerin etkisi (d) ile meydana

gelen resiprok melez farklılığının istatistiki olarak %1 düzeyinde önemli olduğu

saptanmıştır.  Bu karakter için Aydem (1979) ve Khan et al. (2010) benzer sonuçlar elde

etmişlerdir.

Altı ekmeklik buğday genotipine ait tam diallel F1 melez generasyonlarının

oluşturduğu populasyonda başak uzunluğu için hesaplanmış genetik parametre

değerleri, standart hataları ve ilgili oranlar Çizelge 4.46’da verilmiştir.

Çizelge 4.46. Başak uzunluğu için elde edilen verilere uygulanan diallel melez
analizinde tahminlenen genetik parametreler ve oranları

Genetik
parametreler

Tahminler
(6x6)

Standart
hatalar

Tahminler
(4x4)

Standart
hatalar

E 0,01 ±0,03 0,003 ±0,01
D 0,21* ±0,07 0,13 ±0,04
F 0,19 ±0,17 -0,07 ±0,09
H1 1,19** ±0,18 0,67* ±0,09
H2 1,14** ±0,16 0,82** ±0,08
h2 0,60** ±0,11 0,28* ±0,06
D-H1 -0,98** ±0,16 -0,54* ±0,08
H1/D0,5 2,40 2,28
H2/4H1 0,24 0,31
KD/KR 1,46 0,78
K 0,52 0,35
GH 0,88 0,87
DH 0,17 0,15
Yr,Wr+Vr için r -0,25 -0,69
*P<0.05 , ** P < 0.01

Başak uzunluğu açısından, 6x6 tam diallel melez şemasına göre yapılan

değerlendirmede t değeri %5 düzeyinde önemli bulunmuştur.  Bu durum, regresyon

hattı eğiminin birim regresyon hattı eğiminden sapmasının güven sınırları dışında
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kaldığını ve böylece varsayımın geçersiz olduğunu göstermektedir.  Bu sonuca göre,

6x6 tam diallel melez şemasında başak uzunluğu karakterini etkileyen genler arasında

allelik olmayan bir interaksiyonun olduğu anlaşılmaktadır.  Güven sınırları dışında

kalarak en fazla sapma gösteren Altay 2000 ve Müfitbey genotipleri ve bu genotiplerin

dizisini oluşturan F1 generasyonları analiz dışı bırakılarak, değerlendirme 4x4 diallel

şeması üzerinden yapıldığında t değeri önemsiz çıkmış ve başak uzunluğu için

varsayımın geçerli olduğu bulunmuştur.  Ayrıca, gerekli varsayımların geçerliliği 2

blokta sağlanabildiği için değerlendirmeler blok ortalamaları üzerinden yapılmıştır

(Çizelge 4.1)

Çizelge 4.46’ya bakılacak olursa, başak uzunluğu açısından, 6x6 tam diallel

değerlendirmede eklemeli gen varyansı (D) %5 düzeyinde önemli bulunurken, 4x4 tam

diallel değerlendirmede önemsiz bulunmuştur.  F değeri, 6x6 tam diallel

değerlendirmede pozitif değer alarak dominant genlerin çoğunlukta olduğuna işaret

ederken, 4x4 tam diallel değerlendirmede negatif değer almış ve resesif genlerin

çoğunlukta olduğunu ortaya koymuştur.  Dominantlık varyansları (H1 ve H2) ve

heterozigot lokusun dominantlık etkisi (h2) her iki değerlendirmede de önemli

bulunmuştur.  D-H1 değeri negatif değer alarak dominatlık etkisinin daha önemli

olduğunu ortaya koymuştur.  (H1/D)0,5 oranının 1’den büyük olması üstün dominantlığın

olduğunu göstermektedir.  H2/4H1 oranı 0,25’den farklı olduğundan dolayı dominant ve

resesif allellerin eşit frekansta olmadıkları anlaşılmaktadır (Çizelge 4.46).  KD/KR oranı

F değeriyle uyumlu olarak resesif allellerin çoğunlukta olduğuna işaret etmiştir.  Aydem

(1979) da bu özellik için resesif allellerin çoğunlukta olduğunu saptarken, Iqbal et al.

(1991), Kılınç (1993),  Şener (1997), Dere (20049 ve Yıldırım (2005) dominant allelerin

çoğunlukta olduğunu bulmuşlardır.  İncelenen karakter açısından etkili gen çifti sayısı

(K) 0,35 olarak hesaplandığından tespit edilememiştir.  Bu özelliğin kalıtımında etkili

gen çifti sayısını Kılınç (1993) 6, Şener (1997) 4, Dere (2004) 3 olarak hesaplamıştır,

Yıldırım (2005) de bu sayıyı belirleyememiştir.  Başak uzunluğu için geniş anlamda

kalıtım derecesi 0,87 olarak bulunurken, dar anlamda kalıtım derecesi 0,15 olarak

hesaplanmıştır.  Aydem (1979) ve Korkut (1981) bu özellik için yüksek dar anlamda

kalıtım derecesi saptarken, Kılınç (1993), Şener (1997), Dere (2004) ve Yıldırım (2005)

çalışmamızla uyumlu olarak düşük dar anlamda kalıtım derecesi bulmuşlardır.
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Ebeveynlerin gözlenen değerleri ile kuramsal dominantlık sırası arasındaki korelasyon

katsayısı -0,69 olarak bulunduğundan, başak uzunluğu fazla olan ebeveynlerin bu

özelliği arttırıcı dominant allellere sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Dört genotipe ait tam diallel F1 generasyonunun oluşturduğu populasyonda

başak uzunluğu için hesaplanan varyans (Vr) ve kovaryans (Wr) değerlerine ilişkin

Wr/Vr grafiği Şekil 4.8’de verilmiştir.

Şekil 4.8. 4x4 diallel melez setinde başak uzunluğu özelliği için Wr/Vr grafiği

Grafik incelendiğinde, regresyon doğrusunun y eksenini orjinin üstünde ve

pozitif yönde kestiği görülmektedir.  Bu durum, incelenen karakterin kalıtımında eksik

dominantlığın bulunduğuna işaret etmektedir. Bu bulgu, 1’den büyük olarak bulunan ve

üstün dominatlığa işaret eden (H1/D)0,5 oranı ile çelişmektedir.  Bu tür uyumsuzluklara

epistatik gen etkilerinin sebep olabileceği bildirilmektedir.  Nitekim, genotiplerin

regresyon doğrusuna uzak olmaları epistatik gen etkisinin var olabileceği görüşünü

kuvvetlendirmektedir (Iqbal et al., 1991).  Parabolün başlangıç noktasına uzak olan
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Bezostaja-1 ve Sönmez-01 genotiplerinin daha fazla resesif gen taşıdıkları

anlaşılmaktadır. Bu genotiplerin fenotipik gözlem değerlerinin düşük olması ve negatif

bulunan Yr, Wr+Vr için r değeri bu bulguyla uyum içindedir.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel 30 F1 generasyonunun,

başak uzunluğu açısından gösterdikleri genel ve özel kombinasyon yetenekleri ve

resiprokal etkilere ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.47’de verilmiştir.

Çizelge 4.47. Başak uzunluğu için elde edilen verilere uygulanan genel ve özel
kombinasyon yetenekleri analizinden tahmin edilen ebeveynlere ilişkin
genel kombinasyon yetenekleri (GKY) ve F1 kombinasyonlarına ilişkin
özel kombinasyon yetenekleri (ÖKY) ile resiprok melezlere ilişkin
resiprokal etkiler (RE) kareler ortalamaları ve GKY / ÖKY değerleri.

VK SD KT KO F GKY/ÖKY

GKY 5 2,80 0,56 119,43**
ÖKY 15 4,91 0,33 69,87**
RE 15 2,96 0,20 42,16**

Hata 105 0,49 0,01

1,71

*P<0.05 , ** P < 0.01

Çizelgede görüldüğü gibi, hem genel kombinasyon yeteneği (GKY) hem de özel

kombinasyon yeteneği (ÖKY) önemli bulunmuş, GKY/ÖKY oranı 1’den büyük (1,71)

olarak bulunduğundan, genel kombinasyon yeteneğinin dolayısıyla eklemeli gen

varyansının daha etkili ve üstün olduğu saptanmıştır (Korkut, 1981; Şener, 1997; Akgün

ve Topal, 2002; Balcı ve Turgut, 2002; Yıldırım, 2005).

Başak uzunluğunun tam diallel tablo varyans analizinde eklemeli varyans (a) ve

dominantlık varyansı (b) önemli bulunurken, genetik parametrelerden sadece

dominantlık varyansları (H1 ve H2) önemli bulunmuştur.  Kombinasyon yetenekleri

analizinde ise hem GKY hem de ÖKY varyanslarının önemli bulunması bu özelliğin

kalıtımında hem eklemli hem de eklemeli olmayan gen etkilerinin önemli olduğunu

göstermektedir.  Bu özellik için Şener (1997), Mahmood and Chawdhry (2000), Dere

(2004), Tulukçu (2004), Khan et al. (2010), Nazeer et al. (2011) eklemeli ve eklemeli

olmayan gen etkilerinin, Iqbal et al. (1991) ve Eren (2000) epistatik gen etkisinin,
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Akgün (2001), Balcı ve Turgut (2002), Bao et al. (2009) ise eklemeli gen etkilerinin

önemli olduğunu bildirmişlerdir.

Önemli olarak bulunan (b1) alt komponenti ve h2 parametresi heterozigotluk

gösteren lokuslarda dominantlık etkisinin bulunduğuna, H2/4H1 değerinin 0,31 olarak

saptanması ve (b2) alt komponentinin önemli bulunması, ebeveynlerde dominantlık

gösteren lokuslarda olumlu ve olumsuz allellerin dağılışının eşit olmadığına, (b3) alt

komponenti ve ÖKY varyansının önemli bulunması özel kombinasyon yeteneğinin

önemli olduğuna, (c) ve (d) komponentleri ile kombinasyon yetenekleri analizinde RE

varyansının önemli bulunması ise resiprokal farklılıkların önemli olduğuna işaret

etmektedir.

Islahta erken generasyonlarda verim yerine seleksiyon kriteri olarak morfolojik

veya fizyolojik karakterlerin kullanılması tavsiye edilmektedir (Çay,1999).  Önemli bir

morfolojik seleksiyon kriteri olan başak uzunluğu özelliğinde eklemeli gen varyansı

önemli olmasına rağmen, eklemeli olamyan gen etkilerinin de bulunması ve dar

anlamda kalıtım derecesinin çok düşük olması sebebiyle, bu populasyonda başak

uzunluğuna göre seleksiyonun yararlı olmayacağı düşünülmüştür.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve 30 F1 melez kombinasyonunda, başak

uzunluğu açısından GKY, ÖKY ve resiprokal etki değerleri Çizelge 4.48’de verilmiştir.

Ebeveynlerin başak uzunluğu yönünden GKY değerleri incelendiğinde,

istatistiki bakımdan, Bezostaja-1 negatif ve %5 düzeyinde önemli, Alpu-01,

Harmankaya 99 ve Müfitbey negatif ve %1 düzeyinde önemli, Altay 2000 ve Sönmez-

01 ise pozitif ve %1 düzeyinde önemli değerler almışlardır.  Başak uzunluğunun

artması, başakta başakçık sayısı ve başakta tane sayısını da etkileyen bir kriter

olduğundan, morfolojik seleksiyon kriteri olarak kullanılabilmektedir (Tulukçu, 2004).

Başak uzunluğu özelliği için pozitif ve önemli GKY değerleri alan Altay 2000 ve

Sönmez-01 çeşitlerinin anaç olarak melez bahçelerinde tutulması uygun olabilir.

Çizelge 4.48’de köşegen üstünde yer alan melezlere ait ÖKY etki değerleri

incelendiğinde, verilerin -0,45 (Alpu-01 x Müfitbey) ile 0,62 (Altay 2000 x

Harmankaya 99) arasında değiştiği görülmektedir.  Soylu (1998), yüksek başak

uzunluğuna sahip kombinasyonlarda anaçlardan en az birinin, önemli GKY değerine
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sahip olmasının bu melezin etkili bir seçim yapılabilmesi açısından önem taşıdığını

bildirmiştir (Tulukçu, 2004).  Bu populasyonda başak uzunluğu için önemli pozitif ve

negatif değerlerin olması yeterli varyasyonun olduğunu göstermektedir.  Melezlerden 6

tanesi dışındakiler pozitif değerler taşıdığından ileriki generasyonlarda bu özellik

yönüyle yapılacak seleksiyon için incelenmesi düşünülebilir.

Çizelge 4.48. Başak uzunluğu için elde edilen verilere uygulanan genel ve özel
kombinasyon yetenekleri ve resiprok etkiler analizinden tahmin edilen
ebeveynlere ilişkin genel kombinasyon yetenekleri etkileri (gi) ve F1
kombinasyonlarına ilişkin özel kombinasyon yetenekleri etkileri (sij) ve
resiprokal etkiler (rij)

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01
ALP-01 -0,23** -0,34** 0,24** -0,13** -0,45** 0,36**
ALT 2000 -0,27** 0,36** 0,02 0,62** -0,19** 0,30**
BEZ-1 0,46** 0,22** -0,04* -0,29** 0,43** 0,27**
HAR 99 0,003 0,26** -0,34** -0,11** 0,37** -0,23**
MÜF -0,33** -0,32** -0,13** 0,27** -0,13** 0,19**
SÖN-01 0,24** -0,67** -0,28** -0,28** -0,01 0,14**
*P<0.05 , ** P < 0.01

SH KF%5 KF%1
(gi)=
(sij)=
(rij)=

0,02
0,04
0,05

0,04
0,08
0,09

0,05
0,10
0,12

¹ Köşegenler GKY, köşegen üstü ÖKY,
köşegen altı RE etkilerini göstermektedir.

Başak uzunluğu için GKY ve ÖKY değerlerini araştıran Joshi et al. (2004),

Tulukçu (2004), Yıldırım (2005), Farooq et al. (2006), Dağüstü (2008) inceledikleri

melez populasyonunda hem anaçlar hem de melez kombinasyonlar için önemli GKY ve

ÖKY etki değerleri tespit ederek sonuçlarımıza benzer bulgular ortaya koymuşlardır.

Çizelge 4.48’de köşegen altında yer alan verilerden anlaşıldığı üzere, 2 melez

dışındaki tüm melezlerde önemli resiprokal etkiler belirlenmiştir.  Bunlardan 8 tanesi

negatif ve önemli, 5 tanesi ise pozitif ve önemli resiprokal etkilere sahiptir.  Çizelge

4.48’de verilen resiprok etki değerlerine uygun olarak 30 kombinasyondan 5 tanesinde

normal F1 melezi ile resiproku arasındaki önemli farklılıklar Çizelge 4.44’de verilen

ortalama başak uzunluğu değerleriyle kıyaslandığı zaman Alpu-01 x Bezostaja-1, Altay
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2000 x Harmankaya 99, Alpu-01 x Sönmez-01, Altay 2000 x Bezostaja-1, Harmankaya

99 x Müfitbey melezlerinde resiproklar lehine önemli olduğu görülmektedir.  Bezostaja-

1 x Alpu-01 ve Bezostaja-1 x Altay 2000 melezlerinde Bezostaja-1 sitoplazması,

Harmankaya 99 x Altay 2000 melezinde Harmankaya 99 sitoplazması, Müfitbey x

Harmankaya 99 melezinde Müfitbey sitoplazması, Sönmez-01 x Alpu-01 melezinde

Sönmez-01 sitoplazması başak uzunluğunu arttırıcı etki yapmıştır.  Başak uzunluğunu

arttırıcı etki yapan sitoplazma kaynağı olarak anaçların farklılık göstermesinin, farklı

gen etkileşimlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir.  Faydalı özellikler üzerinde etkili

olan sitoplazmik genetik faktörler yönünden farklılıklar arz eden anaçlar arasındaki

melezler içinde seleksiyon yaparak olumlu sitoplazma x çekirdek etkisi gösteren

döllerin elde edilebilmesinin mümkün olduğu başak uzunluğu özelliğinde de

görülmektedir.

Tam diallel 30 F1 kombinasyonunun, başak uzunluğu için hesaplanan heterosis

ve heterobeltiosis değerleri Çizelge 4.49’da gösterilmiştir.

Çizelge 4.49.  Başak uzunluğu için hesaplanan heterosis (Ht) ve heterobelthiosis (Hb)
değerleri ve önemlilikleri

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 ORT
HT -0,25 -0,40 -1,08* -0,93* 3,38** 0,12ALP-01 HB -2,09** -2,99** -2,79** -2,87** 1,35** -1,57
HT -4,70** 2,89** 6,11** 4,30** 13,65** 3,71ALT 2000 HB -6,47** -1,59* 2,38** 0,40 9,39** 0,69
HT 7,55** 6,65** 4,94** 9,51** 11,73** 6,73BEZ-1 HB 4,75** 2,01* 4,00** 8,79** 10,99** 5,09
HT -1,04* 10,52** -1,13** 3,90** 5,72** 3,00HAR 99 HB -2,75** 6,64** -2,02* 3,65** 5,47** 1,83
HT -6,53** -1,14** 7,18** 8,53** 7,25** 2,55MÜF HB -8,36** -4,84** 6,47** 8,26** 7,25** 1,46
HT 7,58** 2,33** 6,75** 0,85* 7,03** 4,09SÖN-01
HB 5,47** -1,50 6,04** 0,61 7,03** 2,94
HT 0,48 3,02 2,55 3,23 3,97 6,96 3,37ORT HB -1,23 0,04 0,99 2,08 2,83 5,74 1,74

*P<0.05 , ** P < 0.01
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Başak uzunluğu açısından tüm kombinasyonların ortalama heterosis değeri

%3,37 olarak gerçekleşmiştir.  Ortalama heterosis değerini, Şener (1997) %5,14,

Tulukçu (2004) %4,0, Yıldırım (2005) %1,86, Çiftçi ve Yağdı (2007) %17,43, Bao et

al. (2009) %4,98 olarak bulmuştur.  Ebeveynlerin ana olarak kullanıldığı

kombinasyonlarda, heterosis değerleri en yüksek (%6,73) Bezostaja-1 dizisinde

bulunurken, en düşük heterosis değerine (%0,12) Alpu-01 dizisi sahip olmuştur.

Ebeveynlerin baba olarak kullanıldığı dizilerde ise en yüksek heterosis değeri (%6,96)

Sönmez dizisinden elde edilirden, en düşük değer yine (%0,48) Alpu-01 dizisinde

gözlemlenmiştir.  Melez kombinasyonlarından 7 tanesi negatif ve önemli değer alırken,

21 tanesi pozitif ve önemli değer almıştır. Melezlerin heterosis değerleri %-6,53 ile

%13,65 arasında değişim göstermiştir (Çizelge 4.49).

Başak uzunluğu açısından ortalama heterobeltiosis değeri %1,74 olarak

bulunmuştur.  Ebeveynlerin ana olarak kullanıldığı dizilerde ortalama heterobeltiosis

değerleri %-1,57 (Alpu-01) ile %5,09 (Bezostaja-1) arasında değişirken, baba olarak

kullanıldığı dizilerde %-1,23 (Alpu-01) ile %5,74 (Sönmez-01) arasında değişim

göstermiştir.  Melez kombinasyonlarından 10 tanesi negatif ve önemli, 17 tanesi pozitif

ve önemli heterobeltiosis değerlerine sahiptir.  Bu özelliğe ait heterobeltiosis değerleri

%-8,36 ile %10,99 arasında değişim göstermiştir (Çizelge 4.49).

Melezlerde belirlenen heterosis ve heterobeltiosis değerlerinin çoğunlukla pozitif

yönde olması, uzun başak boyu yönünden bir dominantlığın bulunabileceğini

göstermektedir.  Başak uzunluğu için heterosis ve heterobeltiosis değerlerini araştıran

Şener (1997), Soylu (1998), Çay (1999), Eren (2000), Akgün (2001), Tulukçu (2004),

Yıldırım (2005) ve Bao et al. (2009) genelde düşük heterosis ve heterobeltiosis değerleri

tespit etmişlerdir.

Bezostaja-1 çeşidi kısa başak boyuna ve negatif GKY etki değerine sahip

olmasına rağmen girdiği kombinasyonlarda başak uzunluğunu arttırıcı yönde etki

yaptığı, girdiği kombinasyonlarda genelde pozitif ve önemli ÖKY etki değeri elde

edilmesinden ve en yüksek heterosis ve heterobeltiosis değerine sahip olmasından

anlaşılmaktadır.  GKY, ÖKY etki değerleri ve heterosis, heterobeltiosis değerleri

birlikte ele alındığında Bezostaja-1, Sönmez-01 ve Altay 2000 çeşitleri başak

uzunluğunu arttırmak için en uygun ebeveynler olarak görülürken, ÖKY etki değerleri
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ve heterosis-heterobeltiosis değerleri pozitif yönde gerçekleşen tüm kombinasyonlar

uzun başak boyu için üzerinde durulması gereken kombinasyonlardır.

4.2.9. Başakta başakçık sayısı (adet)

Islahçı, verim ile yüksek oranda olumlu iliski gösteren verim öğelerini yetiştiriliş

amacına ve yetiştirme ortamına uygun olarak dengeli bir şekilde birleştirmek suretiyle

tane verimini yükseltmeyi amaçlar. Buğdayda başakta başakçık sayısı ile başakta tane

sayısı arasında yüksek düzeyde olumlu korelasyon bulunmaktadır. Başakçık sayısı

yüksek olan başaklar, daha fazla tane sayısına sahip olmaktadır. Verim artışına sebep

olan başakta başakçık sayısı sekonder verim öğelerinden biridir (Sade, 1999).

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel 30 F1 generasyonunun

başakta başakçık sayısına ilişkin ortalama değerler Çizelge 4.50’de verilmiştir.

Çizelge 4.50. Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların resiproklu diallel
melezlenmesinden elde edilen 30 F1 melezinde başakta başakçık
sayısına ait ortalama değerler ve önemlilik grupları

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 DİZİ ORT
ALP-01 21,00 DE 22,10 A 19,81 JM 20,83 EF 21,35 BC 20,03 IK 20,82
ALT 2000 21,15 CD 21,45 BC 20,63 FG 22,10 A 21,58 B 21,35 BC 21,36
BEZ-1 20,28 HI 20,17 HI 18,80 O 19,53 MN 20,88 DF 19,59 LN 20,09
HAR 99 19,67 LN 21,97 A 19,73 KN 20,69 EG 20,81 EF 19,67 LN 20,37
MÜF 20,60 FG 21,15 CD 20,58 FG 21,60 B 20,63 FG 19,43 N 20,67
SÖN-01 19,85 JL 20,44 GH 19,65 LN 18,56 O 20,05 IJ 17,66 P 19,71
DİZİ ORT 20,31 21,17 20,08 20,52 20,93 20,01 20,50
EBEVEYN ORT 20,04
EKÖF 0,31

F1’lere ait ortalama başakta başakçık sayısı değeri 20,50 adet olurken,

ebeveynler ortalaması 20,04 adet olarak gerçekleşmiştir.  Her ebeveynin girdiği dizi

ortalamalarına göre; ebeveynlerin ana olarak kullanıldığı dizilerde başakçık sayıları

19,71 adet (Sönmez-01) ile 21,36 adet (Altay 2000) arasında değişirken, ebeveynlerin

baba olarak kullanıldığı dizilerde 20,01 adet (Sönmez-01) ile 21,17 adet (Altay 2000)
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arasında değişim göstermiştir.  Ebeveynler arasında karşılaştırma yapıldığında; en

düşük değeri (17,66 adet) Sönmez-01 genotipinin, en yüksek değeri (21,45 adet) Altay

2000 genotipinin verdiği gözükmektedir.  F1 kombinasyonları içerisinde ise, Alpu-01 x

Altay 2000 (22,10 adet), Altay 2000 x Harmankaya 99 (22,10 adet) ve Harmankaya 99

x Altay 2000 (21,97 adet) melezlerinin en yüksek değere sahip olduğu görülmektedir.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel F1 generasyonunda

başakta başakçık sayısına ait tam diallel tablonun varyans analizi sonuçları Çizelge

4.51’de verilmiştir.

Çizelge 4.51. Başakta başakçık sayısı için elde edilen verilere uygulanan tam diallel
tabloların varyans analizi sonuçları

VK SD KO F
a 5 80,72 2950,85**
b 15 7,10 259,51**

b1 1 17,32 633,27**
b2 5 4,69 171,56**
b3 9 7,30 266,85**

c 5 3,21 117,50**
d 10 3,73 136,39**
Hata 105 0,03
*P<0.05 , ** P < 0.01

Çizelgede görüldüğü gibi, eklemeli gen etkisi (a) ve dominantlık gen etkisi (b)

varyansları, dominant genlerin aynı yönde etkili olduğunu belirten (b1), allel genlerin

ebeveynlerde simetrik dağılmadığını belirten (b2), dominant allellerin ebeveynlerde

dağılmış olduğunu belirten ve özel uyuşma yeteneğini de gösteren (b3), ana etkisi (c) ve

öteki faktörlerin etkisi (d) ile meydana gelen resiprok melez farklılığının istatistiki

olarak %1 düzeyinde önemli olduğu saptanmıştır.
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Altı ekmeklik buğday genotipine ait tam diallel F1 melez generasyonlarının

oluşturduğu popülasyonda başakta başakçık sayısı için hesaplanmış genetik parametre

değerleri, standart hataları ve ilgili oranlar Çizelge 4.52’de verilmiştir.

Çizelge 4.52. Başakta başakçık sayısı için elde edilen verilere uygulanan diallel melez
analizinde tahminlenen genetik parametreler ve oranları

Genetik parametreler Tahminler Standart hatalar
E 0,01 ±0,02
D 2,19** ±0,06
F 1,11** ±0,14
H1 1,64** ±0,14
H2 2,19** ±0,13
h2 0,60** ±0,09
D-H1 0,55* ±0,12
H1/D0,5 0,87
H2/4H1 0,33
KD/KR 1,83
K 0,27
GH 0,98
DH 0,80
Yr,Wr+Vr için r -0,50
*P<0.05 , ** P < 0.01

Başakta başakçık sayısı için hesaplanan genetik parametrelerden eklemeli

varyans (D), dominantlık varyansı (H1), düzeltilmiş dominantlık varyansı (H2),

heterozigot lokusun dominantlık etkisi (h2), dominant ve resesif allellerin dağılış yönü

(F) %1 düzeyinde, dominantlık varyansın eklemeli varyantsan farkı (D-H1) % 5

düzeyinde önemli bulunmuştur.  D-H1 değerinin pozitif olması, populasyonda eklemeli

etkilerin daha hakim olduğunu göstermektedir.  Dominantlık derecesinin (H1/D0,5)

1’den küçük olması (0,87) kısmi dominantlığın olduğunu, dominant ve resesif allelerin

frekansının (H2/4H1) 0,25’den farklı olması bu allellerin eşit frekansta olmadıklarını

ortaya koymaktadır.
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KD/KR oranının 1’den büyük olması ve pozitif F değeri dominant allellerin

çoğunlukta olduğunu göstermektedir. Etkili gen çifti sayısı (K) tespit edilememiştir.

Geniş ve dar anlamda kalıtım dereceleri sırasıyla 0,98 ve 0,80 olarak bulunmuştur.

Ebeveynlerin gözlenen değerleri ile kuramsal dominantlık sırası arasındaki korelasyon

katsayısı negatif olup, başaklarında fazla başakçık bulunduran ebeveynlerde dominant

allellerin bulunacağına işaret etmektedir.

Altı genotipe ait tam diallel F1 melez generasyonlarının oluşturduğu

populasyonda başakta başakçık sayısı için hesaplanan varyans (Vr) ve kovaryans (Wr)

değerlerine ilişkin Wr/Vr grafiği Şekil 4.9’da verilmiştir.

Şekil 4.9. 6x6 diallel melez setinde başakta başakçık sayısı özelliği için Wr/Vr grafiği

Grafikte görüldüğü gibi, regresyon doğrusu y eksenini orjinin üstünde ve pozitif

yönde kesmekte olup bu durum, başakta başakçık sayısının kalıtımında kısmi

dominantlığın bulunduğunu ortaya koymaktadır. Genetik parametrelerde hesaplanan

(H1/D0,5) oranının 0,87 olarak bulunmasıyla grafik analizi uyum içerisindedir.  Bazı

araştırıcılar (Aydem, 1979; Korkut, 1981; Şener, 1997; Akgün, 2001; Khan et al., 2010;
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Nazeer et al., 2011) bu özelliğin kalıtımında, eksik dominantlığın bulunduğunu

belirtirken, bazıları (Yıldırım, 1974; Yıldırım, 2005) üstün dominantlığın bulunduğunu

bildirmişlerdir.  Orjine yakın yer alan Altay 2000 genotipinin daha fazla dominant gen

taşıdığını ve orjine en uzakta bulunan Sönmez-01 genotipinin ise daha fazla resesif gen

taşıdığını söylemek mümkündür.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel 30 F1 generasyonunun,

başakta başakçık sayısı açısından gösterdikleri genel ve özel kombinasyon yetenekleri

ve resiprokal etkilere ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.53’de verilmiştir.

Çizelge 4.53. Başakta başakçık sayısı için elde edilen verilere uygulanan genel ve özel
kombinasyon yetenekleri analizinden tahmin edilen ebeveynlere ilişkin
genel kombinasyon yetenekleri (GKY) ve F1 kombinasyonlarına ilişkin
özel kombinasyon yetenekleri (ÖKY) ile resiprok melezlere ilişkin
resiprokal etkiler (RE) kareler ortalamaları ve GKY / ÖKYdeğerleri.

VK SD KT KO F GKY/ÖKY

GKY 5 25,19 5,04 737,62**
ÖKY 15 6,65 0,44 64,88**
RE 15 3,34 0,22 32,56**

Hata 105 0,72 0,01

11,38

*P<0.05 , ** P < 0.01

Çizelgede görüldüğü gibi, başakta başakçık sayısı yönünden genel ve özel

kombinasyon yeteneği ve resiprokal etkiler önemli bulunmuştur.  GKY/ÖKY oranının

11,38 olarak bulunmasından bu özellik için genel kombinasyon yeteneğinin dolayısıyla

eklemeli gen etkilerinin daha hakim ve önemli olduğu anlaşılmaktadır.

İncelenen populasyonda tam diallel tablo varyans analizi, diallel melez analizi ve

kombinasyon yetenekleri varyans analizi yöntemlerine göre değerlendirmede eklemeli

gen varyansları önemli olarak belirlenmiştir.  Üç değerlendirme yöntemine göre elde

edilen eklemeli gen etkisi komponentleri (a, D, GKY) önemlilikleri arasında tam bir

benzerlik vardır.  Aydem (1979), Korkut (1981), Şener (1997), Topal ve Soylu (1998),

Akgün (2001), Tulukçu (2004) bu özellik üzerinde eklemeli gen etkisinin önemli

olduğunu belirtmiştir.  Diallel tablo varyans analizinde (b), diallel melez analizinde H1
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ve H2, kombinasyon yetenekleri analizinde ÖKY varyanslarının önemli çıkması

populasyonda dominant gen etkilerinin de bulunduğuna işaret etmektedir.  Ancak

GKY/ÖKY oranının 1’den büyük, D-H1 değerinin de pozitif ve önemli bulunması

eklemeli gen etkilerinin dominant gen etkilerinden fazla olduğunu göstermektedir.

Dar anlamda kalıtım derecesinin oldukça yüksek ve eklemeli gen etkileri

varyansının önemli bulunması, bizi, başakta başakçık sayısında erken generasyonda

seleksiyon yapmanın bu karakteri geliştirmede etkili olacağı yargısında bulunmamıza

sevk etmektedir.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve 30 F1 melez kombinasyonunda, başakta

başakçık sayısı açısından gözlenen GKY, ÖKY ve resiprokal etki değerleri Çizelge

4.54’de verilmiştir.

Çizelge 4.54. Başakta başakçık sayısı için elde edilen verilere uygulanan genel ve
özel kombinasyon yetenekleri ve resiprok etkiler analizinden tahmin
edilen ebeveynlere ilişkin genel kombinasyon yetenekleri etkileri (gi)
ve F1 kombinasyonlarına ilişkin özel kombinasyon yetenekleri etkileri
(sij) ve resiprokal etkiler (rij)

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01
ALP-01 0,21**  0,12* -0,04 -0,45** -0,01 0,23**
ALT 2000 -0,48** 0,87** -0,34** 0,68** -0,28** 0,53**
BEZ-1 0,23** -0,23** -0,56** -0,31** 0,52** 0,68**
HAR 99 -0,58** -0,06  0,10 0,06** 0,37** -0,44**
MÜF -0,38** -0,21** -0,15* 0,40** 0,35** -0,10*
SÖN-01 -0,09 -0,46**  0,03 -0,56** 0,31** -0,93**
*P<0.05 , ** P < 0.01

SH KF%5 KF%1
(gi)=
(sij)=
(rij)=

0,02
0,05
0,06

0,04
0,10
0,11

0,06
0,13
0,15

¹ Köşegenler GKY, köşegen üstü ÖKY,
köşegen altı RE etkilerini göstermektedir.

Ebeveynler arasında en yüksek GKY etki değeri (0,87) Altay 2000 genotipinde

gözlenirken, en düşük GKY etki değerine (-0,93) Sönmez-01 genotipi sahip olmuştur.

GKY değeri pozitif ve önemli bulunan Altay 2000, Müfitbey, Alpu-01 ve Harmankaya
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99 genotiplerinin başakta başakçık sayısını arttırmak için ıslah çalışmalarında

kullanılabileceği sonucunu çıkarmak mümkündür.

Başakta başakçık sayısı için köşegen üstünde yer alan melezlere ait ÖKY

değerleri -0,44 (Harmankaya 99 x Sönmez-01) ile 0,68 (Altay 2000 x Harmankaya 99

ve Bezostaja-1 x Sönmez-01) arasında değişmiştir. Melezlerden 7 tanesi negatif ve

önemli, 6 tanesi pozitif ve önemli, 2 tanesi ise negatif ve önemsiz değerler almışlardır

(Çizelge 4.54).  ÖKY değeri pozitif ve önemli bulunan kombinasyonlar başakta

başakçık sayısı açısından ümitvar melezler olarak görülmektedir.

Başakçık sayısı için köşegen altında yer alan resiprok melezlere ait RE değerleri

-056 (Sönmez-01 x Harmankaya 99) ile 0,40 (Müfitbey x Harmankaya 99) arasında

değişmiştir.  Resiprok melezlerden 3 tanesi pozitif ve önemli, 8 tanesi negatif ve önemli

değerler almışlardır (Çizelge 4.54). Başakta başakçık sayısını arttırmak için uygun

kombinasyonlar içerisinde pozitif RE değeri alan melezlerinde göz önünde

bulundurulması önem taşımaktadır.

Tam diallel 30 F1 kombinasyonunun, başakta başakçık sayısı için hesaplanan

heterosis ve heterobeltiosis değerleri Çizelge 4.55’de gösterilmiştir.

Çizelge 4.55. Başakta başakçık sayısı için hesaplanan heterosis (Ht) ve heterobelthiosis
(Hb) değerleri ve önemlilikleri

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 ORT
HT 4,12** -0,47 -0,11 2,58** 3,61** 1,62ALP-01 HB 3,03** -5,69** -0,83 1,67** -4,64** -1,08
HT -0,35 2,48** 4,88** 2,55** 9,19** 3,13ALT 2000 HB -1,40* -3,85** 3,03** 0,58 -0,47 -0,35
HT 1,90** 0,21 -1,13** 5,90** 7,49** 2,39BEZ-1 HB -3,44** -5,98** -5,65** 1,21* 4,22** -1,61
HT -5,66** 4,27** -0,11 0,71* 2,56** 0,29HAR 99 HB -6,35** 2,43** -4,68** 0,54 -4,97** -2,17
HT -1,02** 0,53 4,42** 4,55** 1,49** 1,66MÜF HB -1,90** -1,40* -0,20 4,38** -5,82** -0,82
HT 2,70** 4,56** 7,80** -3,23** 4,75** 2,76SÖN-01
HB -5,48** -4,69** 4,52** -10,34** -2,79** -3,13
HT -0,41 2,28 2,35 0,83 2,75 4,06 1,98ORT HB -3,09 -1,10 -1,65 -1,57 0,20 -1,95 -1,53

*P<0.05 , ** P < 0.01
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Başakta başakçık sayısına ait heterosis değerlerine göre, tüm kombinasyonların

ortalaması % 1,98 olarak gerçekleşmiştir.  Heterosis değerlerine göre, ebeveynlerin ana

olarak kullanıldığı dizilerin hepsi pozitif heterosis değerine sahip olurken, ebeveynlerin

baba olarak kullanıldığı dizilerde Alpu-01 çeşidinin dahil olduğu dizi dışındaki diğer

diziler pozitif değerler almıştır.  30 melez kombinasyonundan 8 tanesi negatif heterosis

gösterirken, diğerleri pozitif değerler almışlardır (Çizelge 4.55).

Başakta başakçık sayısına ait heterobeltiosis değerleri incelendiğinde, tüm

kombinasyonların ortalamasının %-1,53 olduğu görülmektedir.  Heterobeltiosis

değerlerine göre, ebeveynlerin ana olarak kullanıldığı dizilerin tamamı negatif

heterobeltiosise sahip olurken, ebeveynlerin baba olarak kullanıldığı dizilerde Müfitbey

çeşidinin dahil olduğu dizi pozitif değer almıştır.  Melezlerden 10 tanesi pozitif, 20

tanesi negatif heterobeltiosis değeri almıştır (Çizelge 4.55).

Melezlerde genel olarak heterosis ve heterobeltiosis değerleri, melezlere bağlı

olarak, negatif yada pozitif değerler almışlardır.  Ortalama heterosis değerinin düşük,

heterobeltiosis değerinin negatif bulunması başakta başakçık sayısının azalması

yönünde bir dominantlığın bulunabileceğini göstermektedir.  Buğdayda başakta

başakçık sayısı için heterosis ve heterobeltiosis değerlerini inceleyen Şener (1997),

Tulukçu (2004), Yıldırım (2005) ve Bao et al. (2009) da bu özellik için düşük heterosis

ve heterobeltiosis değerleri tespit etmişlerdir.

GKY ve heterosis-heterobeltiosis dizi ortalamaları birlikte değerlendirildiğinde

başakçık sayısını arttırmak için Altay 2000 genotipinin uygun bir anaç olabileceği,

ÖKY, RE ve heterosis-heterobeltiosis değerlerine göre de, Altay 2000 x Harmankaya

99, Altay 2000 x Sönmez-01, Bezostaja-1 x Müfitbey, Bezostaja-1 x Sönmez-01,

Müfitbey x Harmankaya 99 ve Sönmez-01 x Bezostaja-1 kombinasyonları ümitvar

melezler olarak görülmektedir.

4.2.10. Başakta tane sayısı (adet)

Buğday ıslah çalışmalarının temel amaçlarından birisi olan verim, bazı

morfolojik karakterler tarafından doğrudan ve dolaylı olarak etkilenmektedir. Verimi

etkileyen morfolojik özelliklerden birisi de başakta tane sayısıdır.  Islah çalışmalarında
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yüksek tane sayısı diğer faktörlerin de olumlu olması durumunda en önemli seleksiyon

kriteridir.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel 30 F1 generasyonunun

başakta tane sayısına ilişkin ortalama değerler Çizelge 4.56’da verilmiştir.

Çizelge 4.56. Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların resiproklu diallel
melezlenmesinden elde edilen 30 F1 melezinde başakta tane sayısına
ait ortalama değerler ve önemlilik grupları

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 DİZİ ORT
ALP-01 58,60 EF 56,68 G 46,86 OP 56,00 G 59,63 D 45,35 Q 52,90
ALT 2000 58,83 DF 59,38 DE 45,80 Q 66,20 B 54,38 H 50,50 JK 55,14
BEZ-1 46,03 PQ 48,25 MN 36,53 U 40,75 S 49,22 L 39,00 T 44,65
HAR 99 50,42 K 70,28 A 51,45 J 62,36 C 61,81 C 49,25 L 56,64
MÜF 52,65 I 58,10 F 45,47 Q 58,93 DF 47,63 NO 40,08 S 51,04
SÖN-01 46,80 OP 46,19 PQ 36,88 U 42,64 R 48,72 LM 39,97 S 44,25
DİZİ ORT 50,94 55,90 45,29 52,90 54,75 44,84 50,77
EBEVEYN ORT 50,74
EKÖF 0,97

F1’lere ait ortalama başakta tane sayısı değeri 50,77 adet, ebeveynler ortalaması

ise 50,74 adet olarak bulunmuştur.  Her ebeveynin girdiği dizi ortalamalarına göre;

ebeveynlerin ana olarak kullanıldığı dizilerde Harmankaya 99 genotipinin dahil olduğu

dizi en yüksek değeri (56,64 adet) verirken, Sönmez-01 genotipinin dahil olduğu dizi en

düşük değeri (44,25 adet) vermiştir. Ebeveynlerin baba olarak kullanıldığı dizilerde ise

başakta tane sayısı değerleri 44,84 adet (Sönmez-01) ile 55,90 adet (Altay 2000)

arasında değişim göstermiştir. Ebeveynler arasında karşılaştırma yapıldığında;

başağında en fazla tane (62,36 adet) bulunduran genotipin Harmankaya 99 olduğu

görülmektedir. Bunu Altay 2000 (59,38 adet) ve Alpu-01 (58,60) adet izlemiş,

Bezostaja-1 ise en az (36,53 adet) başakta tane sayısına sahip çeşit olmuştur. F1

kombinasyonları içerisinde en yüksek değeri (70,28 adet) Harmankaya 99 x Altay 2000

melezinin, en düşük değeri ise (36,88 adet) Sönmez-01 x Bezostaja-1 melezinin verdiği

görülmektedir (Çizelge 4.56). En düşük ve en yüksek değere sahip melezleri oluşturan

ebeveynleri de melezleriyle benzer değerlere sahip olmuş ve bu yüksek ve düşük

değerler resiprok melezlerde de uyumlu şekilde gerçekleşmiştir.
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Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel F1 generasyonunda

başakta tane sayısına ait tam diallel tablonun varyans analizi sonuçları Çizelge 4.57’de

verilmiştir.

Çizelge 4.57. Başakta tane sayısı için elde edilen verilere uygulanan tam diallel
tabloların varyans analizi sonuçları

VK SD KO F
a 5 6310,21 23172,36**
b 15 313,57 1151,48**

b1 1 0,06 0,23öd
b2 5 281,82 1034,92**
b3 9 366,04 1344,16**

c 5 219,07 804,46**
d 10 212,07 778,77**
Hata 105 0,27
*P<0.05 , ** P < 0.01

Çizelgede görüldüğü gibi, eklemeli gen etkisi (a) ve dominantlık gen etkisi (b)

varyansları, allel genlerin ebeveynlerde simetrik dağılmadığını belirten (b2), dominant

allellerin ebeveynlerde dağılmış olduğunu belirten ve özel uyuşma yeteneğini de

gösteren (b3), resiprok melezler arasında ana etkisi (c) ve öteki faktörlerin etkisi (d) ile

meydana gelen farklılıklar istatistiki olarak çok önemli bulunurken ortalama

dominantlık varyansı (b1) önemsiz bulunmuştur.

Altı ekmeklik buğday genotipine ait tam diallel F1 melez generasyonlarının

oluşturduğu populasyonda başakta tane sayısı için hesaplanmış genetik parametre

değerleri, standart hataları ve ilgili oranlar Çizelge 4.58’de verilmiştir.

İncelenen populasyonda başakta tane sayısına ait genetik parametrelerden

eklemeli varyans komponenti (D), dominantlık varyansı (H1) ve düzeltilmiş dominantlık

varyansı (H2) % 1 düzeyinde, dominantlık varyansın eklemeli varyantsan farkı (D-H1)

% 5 düzeyinde önemli bulunmuştur.  Hesaplanan oranlardan dominantlık derecesinin

(H1/D0,5) 0,84 olarak bulunması populasyonda kısmi dominantlığın bulunduğunu,

dominant ve resesif allelerin frekansının (H2/4H1) 0,41 olarak bulunması populasyonda
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dominant ve resesif allellerin frekansının eşit olmadığını, F değerinin pozitif ve KD/KR

oranının 1’den büyük olması dominant allellerin çoğunlukta olduğunu göstermektedir.

Çizelge 4.58. Başakta tane sayısı için elde edilen verilere uygulanan diallel melez
analizinde tahminlenen genetik parametreler ve oranları

Genetik parametreler Tahminler Standart hatalar
E 0,08 ±2,12
D 120,08** ±5,61
F 26,86 ±13,69
H1 84,25** ±14,23
H2 139,34** ±12,71
h2 -0,04 ±8,56
D-H1 35,83* ±12,49
H1/D0,5 0,84
H2/4H1 0,41
KD/KR 1,31
K 0
GH 0,99
DH 0,68
Yr,Wr+Vr için r 0,76
*P<0.05 , ** P < 0.01

Etkili gen çifti sayısı (K) 0 olarak bulunmuş ve bu özelliği yöneten gen sayısını

belirlemede yetersiz kalmıştır. Bu oranın doğru olarak saptanabilmesi için genlerin

dominantlık etkilerinin değer ve yönce eşit, gen dağılışlarının bağımsız, h2’nin ise

değerce pozitif ve yüksek olması gerekir. Eğer gen dağılışları bağımsız değilse H1, H2

ve h2 beklenen değerlerin altında bir değer gösterir (Jinks, 1954). Bu çalışmada b1’in

önemsiz h2’nin ise negatif ve çok küçük bir değer alması etkili gen çifti sayısını

belirleyen h2/H2 oranının belirlenememesine sebep olmuştur. Benzer sonuçlar Aydem

(1979), Kılınç (1993), Şener (1997) ve Yıldırım (2005) tarafından da bulunmuştur.

Geniş anlamda kalıtım derecesi 0,99, dar anlamda kalıtım derecesi ise 0,68 olarak

bulunmuştur.  Bulgularımızdan farklı olarak Korkut (1981), Kılınç (1993), Şener

(1997), Tulukçu (2004), Yıldırım (2005), Çiftçi ve Yağdı (2007) dar anlamda kalıtım

derecesinin düşük olduğunu saptamışlardır. Ebeveynlerin gözlenen değerleri ile
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kuramsal dominantlık sırası arasındaki korelasyon katsayısının pozitif (0,76) olması

başaklarında az tane bulunduran ebeveynlerin dominant genlere sahip olduğunu

göstermektedir.

Altı genotipe ait tam diallel F1 melez generasyonlarının oluşturduğu

populasyonda başakta tane sayısı için hesaplanan varyans (Vr) ve kovaryans (Wr)

değerlerine ilişkin Wr/Vr grafiği Şekil 4.10’da verilmiştir.

Şekil 4.10. 6x6 diallel melez setinde başakta tane sayısı özelliği için Wr/Vr grafiği

Grafikte görüldüğü gibi, regresyon doğrusu y eksenini orjinin üstünde ve pozitif

yönde kesmektedir.  Bu durum, genetik parametrelerde hesaplanan (H1/D0,5) oranıyla

uyumlu olarak başakta tane sayısının kalıtımında kısmi dominantlığın bulunduğunu

göstermektedir. Aydem (1979), Şener (1997), Yıldırım (2005), Nazeer et al. (2011) da

bu özellik için kısmi dominantlık saptamışlardır. Başakta tane sayısı az olan Sönmez-

01 ve Bezostaja-1 genotipleri parabolün başlangıç noktasına yakın durumdadır. Bu

ebeveynler, teorik dominantlık sırasıyla anaç değerleri arasındaki korelasyon
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katsayısının pozitif bulunmasından da anlaşılacağı gibi tane sayısını azaltıcı yönde diğer

ebeveynlere göre daha fazla dominant gen taşımaktadır.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel 30 F1 generasyonunun,

başakta tane sayısı açısından gösterdikleri genel ve özel kombinasyon yetenekleri ve

resiprokal etkilere ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.59’da verilmiştir.

Çizelge 4.59. Başakta tane sayısı için elde edilen verilere uygulanan genel ve özel
kombinasyon yetenekleri analizinden tahmin edilen ebeveynlere ilişkin
genel kombinasyon yetenekleri (GKY) ve F1 kombinasyonlarına ilişkin
özel kombinasyon yetenekleri (ÖKY) ile resiprok melezlere ilişkin
resiprokal etkiler (RE) kareler ortalamaları ve GKY / ÖKYdeğerleri.

VK SD KT KO F GKY/ÖKY

GKY 5 1971,64 394,33 5792,21**
ÖKY 15 294,09 19,61 287,99**
RE 15 201,02 13,40 196,85**

Hata 105 7,15 0,07

20,11

*P<0.05 , ** P < 0.01

Çizelgede görüldüğü gibi, başakta tane sayısı yönünden genel ve özel

kombinasyon yeteneği ve resiprokal etkiler önemli olarak belirlenmiş, GKY/ÖKY oranı

20,11 olarak bulunmuş ve bu özellik için eklemeli gen etkilerinin daha hakim ve önemli

olduğunu ortaya koymuştur.

İncelenen populasyonda tam diallel tablo varyans analizi, diallel melez analizi ve

kombinasyon yetenekleri varyans analizi yöntemlerine göre değerlendirmede eklemeli

gen varyansları (a, D, GKY), dominantlık gen varyansları (b, H1 ve ÖKY) ve resiprok

etkiler (c, d ve RE) önemli bulunmuştur.  Üç değerlendirme yönteme göre yapılan

değerlendirme sonuçları tam bir uyum içindedir. Diallel melez analizinde D-H1

değerinin pozitif ve kombinasyon yetenekleri analizinde GKY/ÖKY oranının 1’den

büyük olması bu özellik üzerinde eklemeli gen etkilerinin dominant gen etkilerinden

daha önemli olduğunu ortaya koymaktadır.  Nitekim Aydem (1979), Şener (1997),

Akgün (2001), Balcı ve Turgut (2002), Tulukçu (2004), Yıldırım (2005), Akram et al.

(2011) de bu özellik için eklemeli gen etkilerini önemli olarak belirlemişlerdir.
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Başakta tane sayısı için eklemeli gen varyansının önemli ve dar anlamda kalıtım

derecesinin yüksek bulunması seleksiyona erken generasyonlarda başlanabileceğini

göstermektedir.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve 30 F1 melez kombinasyonunda, başakta tane

sayısı açısından gözlenen GKY, ÖKY ve resiprokal etki değerleri Çizelge 4.60’da

verilmiştir.

Çizelge 4.60. Başakta tane sayısı için elde edilen verilere uygulanan genel ve özel
kombinasyon yetenekleri ve resiprok etkiler analizinden tahmin edilen
ebeveynlere ilişkin genel kombinasyon yetenekleri etkileri (gi) ve F1
kombinasyonlarına ilişkin özel kombinasyon yetenekleri etkileri (sij) ve
resiprokal etkiler (rij)

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01
ALP-01 2,27** -0,68** 0,61** -5,10** 1,85** 0,03
ALT 2000 1,08** 5,40** -1,94** 6,81** -1,18** -0,83**
BEZ-1 -0,42* 1,23** -7,20** -2,73** 2,53** 1,36**
HAR 99 -2,79** 2,04** 5,35** 5,27** 3,08** -3,11**
MÜF -3,49** 1,86** -1,87** -1,44** 1,25** -0,64**
SÖN-01 0,72** -2,15** -1,06** -3,31** 4,32** -6,99**
*P<0.05 , ** P < 0.01

SH KF%5 KF%1
(gi)=
(sij)=
(rij)=

0,07
0,16
0,18

0,14
0,31
0,36

0,17
0,39
0,46

¹ Köşegenler GKY, köşegen üstü ÖKY,
köşegen altı RE etkilerini göstermektedir.

Ebeveynlerin başakta tane sayısı yönünden GKY değerleri incelendiğinde,

Bezostaja-1 ve Sönmez-01 çeşitlerinin negatif ve önemli, diğer anaçların ise pozitif ve

önemli değerler aldıkları ve GKY değerlerinin -7,20 ile 5,40 arasında değiştiği

görülmektedir (Çizelge 4.60). Ebeveynlerin pozitif ve negatif değerler almaları başakta

tane sayısı için yeterli varyasyonun bulunduğunu göstermektedir.  Yüksek GKY değeri

alan çeşitler erken dönemde istenen özelliğe göre seleksiyon yapabilme imkanı

sağlayacaktır.  Islah amacına göre GKY değeri yüksek olan ebeveynlerin gözlem

ortalamaları da dikkate alınarak ümitvar olanlar seçilebilir (Topal ve Soylu, 1998;

Tulukçu, 2004).  Eklemeli varyansa dayanan GKY değeri yüksek olan anaçların

melezlerinde seleksiyon yoluyla eklemeli varyanstan yararlanılabilmektedir.  Başakta
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tane sayısının artırılması için pozitif ve önemli GKY değeri ve yüksek gözlem

değerlerine sahip Altay 2000 ve Harmankaya 99 çeşitlerinin uygun anaçlar olduğu ve

bunların kombinasyonlarının da ümitvar melezler olabileceği görülmektedir.

Melezlerin başakta tane sayısı için ÖKY değerleri incelendiğinde, 8 tanesinin

negatif ve önemli, diğerlerinin ise pozitif ve önemli değerler aldığı görülmektedir.  En

yüksek ÖKY etki değeri (6,81) Altay 2000 x Harmankaya melezinden elde edilmiştir

(Çizelge 4.60).  Bu melezin fenotipik gözlem değeri de oldukça yüksektir.  En düşük

ÖKY etki değerinin belirlendiği (-3,11) Harmankaya 99 x Sönmez-01 melezinin de

gözlem değerinin düşük olduğu görülmektedir (Çizelge 4.60).

Çizelge 4.60’da köşegen altında verilen resiprok etki değerlerinden de

anlaşılacağı gibi, tüm melezlerde önemli resiprokal etkiler belirlenmiştir.  Olumlu bir

resiprok etki değeri, F1 melezine ait gerçek değerin, resiprok melezden daha yüksek bir

değere sahip olduğuna işaret eder (Tulukçu, 2004). Buna göre, Çizelge 4.60’da verilen

resiprok etki değerlerine uygun olarak, melez kombinasyonlarında normal F1 melezi ile

resiproku arasındaki önemli farklılıklar Çizelge 4.56’da verilen başakta tane sayısı

değerleri için kıyaslandığı zaman Alpu-01 x Altay 2000, Altay 2000 x Bezostaja-1,

Altay 2000 x Harmankaya 99, Bezostaja-1 x Harmankaya 99, Altay 2000 x Müfitbey,

Alpu-01 x Sönmez-01 ve Müfitbey x Sönmez-01 melezlerinde resiproku lehine,

diğerlerinde F1 lehine önemli olmuştur.  Harmankaya 99 sitoplazmasının başakta tane

sayısını arttırıcı etkisi dikkat çekicidir.  Başakta tane sayısını arttırmaya yönelik olarak

yapılacak çalışmalarda ana ebeveyn olarak kullanılmasının uygun olacağı düşünülebilir.

Bu kombinasyonlarda baba olarak kullanılan Altay 2000 çeşidinin ise pozitif ve önemli

GKY etki değeri nedeniyle kendisinde var olan yüksek başakta tane sayısı oluşturma

özelliğini yavru döllere aktarabilme yeteneği dikkate alınmalıdır.

Tam diallel 30 F1 kombinasyonunun, başakta tane sayısı için hesaplanan

heterosis ve heterobeltiosis değerleri Çizelge 4.61’de gösterilmiştir.

Heterosis değerlerine göre, tüm kombinasyonların ortalaması %0,07 olarak

gerçekleşmiştir.  Ebeveynlerin ana olarak kullanıldığı dizilerden Sönmez-01, Bezostaja-

1 ve Alpu-01 negatif yönde, Altay 2000, Harmankaya 99 ve Müfitbey pozitif yönde

heterosis gösterirken; ebeveynlerin baba olarak kullanıldığı dizilerde Alpu-01,
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Harmankaya 99 ve Sönmez-01 negatif yönde, Altay 2000, Müfitbey ve Bezostaja-1

pozitif yönde heterosis göstermiştir.  Ortalama heterosis değerleri % -17,58 (Bezostaja-

1 x Harmankaya 99) ile %16,98 (Bezostaja-1 x Müfitbey) arasındadır ve melezlerden 15

tanesi negatif ve önemli, 13 tanesi pozitif ve önemli değerler almışlardır (Çizelge 4.61).

Çizelge 4.61. Başakta tane sayısı için hesaplanan heterosis (Ht) ve heterobelthiosis
(Hb) değerleri ve önemlilikleri

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 ORT
HT -3,92** -1,47** -7,41** 12,26** -7,98** -1,42ALP-01 HB -4,55** -20,03** -10,20** 1,75** -22,61** -9,27
HT -0,28 -4,48** 8,76** 1,64** 1,67** 1,22ALT 2000 HB -0,93 -22,86** 6,16** -8,42** -14,95** -6,83
HT -3,23** 0,63 -17,58** 16,98** 1,97** -0,21BEZ-1 HB -21,45** -18,74** -34,65** 3,35** -2,42** -12,32
HT -16,64** 15,46** 4,06** 12,39** -3,74** 1,92HAR 99 HB -19,15** 12,69** -17,50** -0,89 -21,02** -7,65
HT -0,87* 8,60** 8,07** 7,15** -8,50** 2,41MÜF HB -10,15** -2,15** -4,52** -5,51** -15,85** -6,36
HT -5,04** -7,00** -3,59** -16,66** 11,23** -3,51SÖN-01
HB -20,14** -22,20** -7,74** -31,63** 2,29** -13,23
HT -4,34 2,29 0,43 -4,29 9,08 -2,76 0,07ORT HB -11,97 -5,82 -12,11 -12,64 -0,32 -12,81 -9,28

*P<0.05 , ** P < 0.01

Tüm kombinasyonların ortalama heterobeltiosis değeri %-9,28 olarak

bulunmuştur.  Ebeveynlerin hem ana hem de baba olarak kullanıldığı dizilerde ortalama

heterobeltiosis değerleri negatif yönde olmuştur.  Söz konusu özellik için heterobeltiosis

değerleri %-34,65 (Bezostaja-1 x Harmankaya 99) ile %12,69 (Harmankaya 99 x Altay

2000) arasında değişim göstermiştir.  Melezlerden 5 tanesi pozitif ve önemli, 23 tanesi

ise negatif ve önemli heterobeltiosis değerlerine sahip olmuştur (Çizelge 4.61).

Heterosis ve heterobeltiosis değerlerinin pozitif ve negatif yönde olması,

ortalama heterosis değerinin çok düşük ve ortalama heterobeltiosis değerinin de negatif

olması başakta tane sayısı için eklemeli olmayan gen etkilerinin önemsiz ve başakta

tane sayısını azaltıcı yönde bir dominantlığın olabileceğini göstermektedir.  Düşük

heterosis ve heterobeltiosis değerleri bulunan bu çalışma, Şener (1997), Soylu (1998),
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Çay (1999), Eren (2000), Akgün (2001), Tulukçu (2004) ve Yıldırım (2005) in bulduğu

sonuçlarla benzerlik göstermiştir.

Tüm sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, başakta tane sayısını arttırmak için

yapılacak ıslah çalışmalarında Altay 2000, Harmankaya 99 ve Müfitbey çeşitlerinin iyi

birer ebeveyn olabileceği ve Harmankaya 99 x Altay 2000, Altay 2000 x Harmankaya

99, Harmankaya 99 x Müfitbey, Bezostaja-1 x Müfitbey, Alpu-01 x Müfitbey

kombinasyonlarının ümitvar melezler olduğu sonucuna varılmıştır.

4.2.11. Başakta tane ağırlığı (g)

Verimi oluşturan verim komponentleri dengeli bir şekilde kombine edilerek,

yüksek verimli çeşitler geliştirilebilir.  Başakta tane ağılığı da verimin ortaya

çıkmasında önemli etkisi olan bir verim unsurudur.  Yüksek verim için, yüksek başakta

tane ağırlığı üzerinde durulmalıdır (Soylu, 1998).

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel 30 F1 generasyonunun

başakta tane ağırlığına ilişkin ortalama değerler Çizelge 4.62’de verilmiştir.

Çizelge 4.62. Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların resiproklu diallel
melezlenmesinden elde edilen 30 F1 melezinde başakta tane ağırlığına
ait ortalama değerler ve önemlilik grupları

♀   / ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 DİZİ ORT
ALP-01 2,34 L 2,81 G 2,14 MN 2,94 F 3,19 D 2,13 MN 2,64
ALT 2000 2,95 F 2,74 GH 2,12 MN 3,54 B 2,99 EF 2,31 L 2,78
BEZ-1 2,18 M 2,36 KL 1,74 S 1,95 OP 2,38 JL 1,82 QR 2,14
HAR 99 2,14 MN 4,02 A 2,44 IJ 3,03 E 3,25 CD 2,43 IK 2,86
MÜF 2,72 H 3,18 D 2,45 IJ 3,32 C 2,49 I 1,98 O 2,73
SÖN-01 2,45 IJ 2,08 N 1,60 T 1,89 PQ 2,48 I 1,79 RS 2,10
DİZİ ORT 2,49 2,89 2,15 2,73 2,86 2,14 2,54
EBEVEYN ORT 2,35
EKÖF 0,81

F1’lere ait ortalama başakta tane ağırlığı değeri 2,54 g, ebeveynler ortalaması ise

2,35 g olarak bulunmuştur.  Her ebeveynin girdiği dizi ortalamalarına göre;
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ebeveynlerin ana olarak kullanıldığı dizilerde başakta tane ağırlığı değerleri 2,10 g

(Sönmez-01) ile 2,86 g (Harmankaya 99) arasında, ebeveynlerin baba olarak

kullanıldığı dizilerde ise 2,14 g (Sönmez-01) ile 2,89 g (Altay 2000) arasında değişim

göstermiştir. Ebeveynler arasında karşılaştırma yapıldığında; en yüksek değer (3,03 g)

Harmankaya 99, en düşük değer ise (1,74 g) Bezostaja-1 genotipinden elde edilmiştir.

F1 kombinasyonları içerisinde en yüksek değeri (4,02 g) Harmankaya 99 x Altay 2000

melezinin, en düşük değeri ise (1,60 g) Sönmez-01 x Bezostaja-1 melezinin verdiği

görülmektedir (Çizelge 4.62).

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel F1 generasyonunda

başakta tane ağırlığına ait tam diallel tablonun varyans analizi sonuçları Çizelge 4.63’de

verilmiştir.

Çizelge 4.63. Başakta tane ağırlığı için elde edilen verilere uygulanan tam diallel
tabloların varyans analizi sonuçları

VK SD KO F
a 5 24,62 12927,11**
b 15 2,23 1170,09**

b1 1 2,86 1499,09**
b2 5 1,61 844,41**
b3 9 2,50 1314,46**

c 5 0,48 250,09**
d 10 1,54 809,80**
Hata 105 0,002
*P<0.05 , ** P < 0.01

Çizelgede görüldüğü gibi, eklemeli gen etkisi (a) ve dominantlık gen etkisi (b)

varyansları, ortalama dominantlık varyansı (b1), allel genlerin ebeveynlerde simetrik

dağılmadığını belirten (b2), dominant allellerin ebeveynlerde dağılmış olduğunu belirten

ve özel uyuşma yeteneğini de gösteren (b3), resiprok melezler arasında ana etkisi (c) ve

öteki faktörlerin etkisi (d) ile meydana gelen farklılıklar istatistiki olarak çok önemli

(P<0,01) bulunmuştur.
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Altı ekmeklik buğday genotipine ait tam diallel F1 melez generasyonlarının

oluşturduğu populasyonda başakta tane ağırlığı için hesaplanmış genetik parametre

değerleri, standart hataları ve ilgili oranlar Çizelge 4.64’de verilmiştir.

Çizelge 4.64. Başakta tane ağırlığı için elde edilen verilere uygulanan diallel melez
analizinde tahminlenen genetik parametreler ve oranları

Genetik
parametreler

Tahminler
(6x6)

Standart
hatalar

Tahminler
(5x5)

Standart
hatalar

E 0 ±0,01 0 ±0,02
D 0,27** ±0,04 0,22* ±0,05
F -0,16 ±0,09 -0,19 ±0,12
H1 0,51** ±0,09 0,66* ±0,13
H2 0,80** ±0,08 0,96** ±0,11
h2 0,10 ±0,06 0,18 ±0,08
D-H1 -0,24* ±0,08 -0,44* ±0,11
H1/D0,5 1,38 1,73
H2/4H1 0,40 0,36
KD/KR 0,64 0,60
K 0,12 0,19
GH 0,99 0,99
DH 0,28 0,21
Yr,Wr+Vr için r 0,99 0,89
*P<0.05 , ** P < 0.01

6x6 tam diallel melez şemasına göre yapılan değerlendirmede ‘t’ değeri %5

düzeyinde (t=1-b/SHb=3,45) önemli bulunmuştur. Bu durum, regresyon hattı eğiminin

birim regresyon hattı eğiminden olan sapmasının güven sınırları dışında kaldığını ve

böylece varsayımın geçersiz olduğunu göstermektedir. Bu sonuca göre, 6x6 tam diallel

melez şeması için başakta tane ağırlığı karakterini etkileyen genler arasında allelik

olmayan bir interaksiyonun olduğu anlaşılmaktadır. Güven sınırları dışında kalarak en

fazla sapma gösteren Bezostaja-1 genotipi ve bu genotipin dizisini oluşturan F1 melez

generasyonları analiz dışı bırakılarak, değerlendirme 5x5 diallel şeması üzerinden

yeniden yapıldığında ‘t’ değeri önemsiz çıkmış (t=1-b/SHb=2,91) ve başakta tane

ağırlığı açısından varsayımın geçerli olduğu bulunmuştur (Çizelge 4.1).
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6x6 diallel değerlendirmede, başakta tane ağırlığı için hesaplanan genetik

parametrelerden eklemeli varyans komponenti (D), dominantlık varyans komponenti

(H1), düzeltilmiş dominantlık varyans komponenti (H2) %1 düzeyinde, dominantlık

varyansın eklemeli varyanstan farkı (D-H1) ise %5 düzeyinde önemli bulunmuştur.

5X5 diallel değerlendirmede ise eklemeli varyans (D), dominantlık varyansı (H1) ve

dominantlık varyansın eklemeli varyanstan farkı (D-H1) %5 düzeyinde, düzeltilmiş

dominantlık varyansı (H2) ise %1 düzeyinde önemli bulunmuştur.  Dominant ve resesif

allellerin frekansının 0,36 olarak bulunması dominant ve resesif allellerin frekanslarının

eşit olmadığını göstermektedir.  Dominantlık derecesinin (H1/D0,5) 1’den büyük olması

üstün dominantlığın olabileceğini, negatif F değeri ve KD/KR oranının 1’den küçük

olması populasyonda bu özellik için resesif genlerin çoğunlukta olduğunu

göstermektedir.  K değeri 0,19 olarak bulunduğu için özelliği kaç gen çiftinin yönettiği

tahmin edilememiştir.  Bu özellik için geniş anlamda kalıtım derecesi 0,99, dar anlamda

kalıtım derecesi ise 0,21 olarak bulunmuştur.  Kuramsal dominantlık sırası ile

ebeveynlerin ortalama değerleri arasındaki pozitif korelasyon katsayısı (Yr, Wr+Vr için

r) başakta tane ağırlığı yüksek olan ebeveynlerin resesif genleri taşıdığını ortaya

çıkarmıştır.

Altı genotipe ait tam diallel F1 melez generasyonlarının oluşturduğu

populasyonda başakta tane ağırlığı için hesaplanan varyans (Vr) ve kovaryans (Wr)

değerlerine ilişkin Wr/Vr grafiği Şekil 4.11’de verilmiştir.

Grafikte görüldüğü gibi, regresyon doğrusu y eksenini orjinin üstünde ve pozitif

yönde kesmektedir.  Bu durum, başakta tane ağırlığının kalıtımında kısmi dominantlığın

bulunduğunu göstermektedir. Ancak, genetik parametrelerden H1/D0,5 oranı 1’den

büyük bulunmuş ve üstün dominantlığın etkili olduğunu ortaya koymuştur.  Hayman

(1957) multiple allelizm ve genlerin bağımsız olarak dağılmamalarının Wr/Vr grafiğini

etkilediğini, Nassar (1965) ise genlerin bağımsız dağılmamalarının regresyon

doğrusunun Wr eksenini kesme noktasının yerini değiştirdiğini ileri sürmüştür.  H2/4H1

oranının 0,25’den farklı olmasına bağlı allel genler ebeveynlerde bağımsız ve eşit

oranda olmadığından regresyon doğrusu ekseni pozitif yönde kesmiştir.
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Şekil 4.10. 5x5 diallel melez setinde başakta tane ağırlığı özelliği için Wr/Vr grafiği

Başakta tane ağırlığı için  Kılınç (1993) ve Şener (1997) kısmi dominantlık Çay

(1999), Akgün (2001), Mahmood and Chawdhry (2000), Dağüstü (2002), Nazeer et al.

(2011) üstün dominantlık saptamışlardır. Wr/Vr grafiğinde başakta tane ağırlığı yüksek

olan Harmankaya 99 genotipi parabolün başlangıç noktasına en uzak, başakta tane

ağırlığı düşük olan Sönmez-01 ise parabolün başlangıç noktasına en yakın

bulunmaktadır. Buna göre, Sönmez-01 dominant, Harmankaya 99 ise resesif genleri

taşımaktadır.  Pozitif bulunan Yr, Wr+Vr için r katsayısı bunu doğrulamaktadır.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel 30 F1 generasyonunun,

başakta tane ağırlığı açısından gösterdikleri genel ve özel kombinasyon yetenekleri ve

resiprokal etkilere ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.65’de verilmiştir.

Çizelgede görüldüğü gibi, başakta tane ağırlığı yönünden genel ve özel

kombinasyon yeteneği ve resiprokal etkiler önemli bulunmuş, GKY/ÖKY oranı 11,06

olarak bulunmuş ve bu özellik için eklemeli gen etkilerinin daha hakim ve önemli

olduğunu ortaya koymuştur.
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Çizelge 4.65. Başakta tane ağırlığı için elde edilen verilere uygulanan genel ve özel
kombinasyon yetenekleri analizinden tahmin edilen ebeveynlere ilişkin
genel kombinasyon yetenekleri (GKY) ve F1 kombinasyonlarına ilişkin
özel kombinasyon yetenekleri (ÖKY) ile resiprok melezlere ilişkin
resiprokal etkiler (RE) kareler ortalamaları ve GKY / ÖKYdeğerleri.

VK SD KT KO F GKY/ÖKY

GKY 5 7,69 1,54 3210,89**
ÖKY 15 2,09 0,14 290,62**
RE 15 1,12 0,07 155,56**

Hata 105 0,05 0

11,06

*P<0.05 , ** P < 0.01

Başakta tane ağırlığı için tam diallel tablo varyans analizinde eklemeli varyans

(a) ve dominantlık etkisi (b) ile ebeveynlerde dominant genlerin dağılışı hakkında fikir

veren b’nin alt komponentleri önemli bulunmuştur. Diallel melez analizinde aynı

etkileri ifade eden parametrelerin (D, H1 ve H2) ve kombinasyon yetenekleri varyans

analizi yöntemlerine göre değerlendirmede hem GKY hem de ÖKY varyanslarının

önemli olması sonuçların uyum içinde olduğunu göstermektedir. Ancak diallel melez

analizinde negatif değer alarak dominantlık etkisinin önemini ortaya çıkaran D-H1

değerinin aksine, kombinasyon yetenekleri analizinde GKY/ÖKY oranının 1’den büyük

bulunarak eklemeli etkilerin hakimiyetine işaret etmesi çelişmektedir.  Bu tür

uyumsuzluklara allelik olmayan gen interaksiyonlarının sebep olduğu bildirilmektedir

(Korkut, 1981). Ayrıca, ele alınan populasyonda, incelenen özelliğin kalıtımında etkili

gen çifti sayısının belirlenememesi ve dominantlık etkisinin grafik analiziyle farklı

bulunması epistatik gen etkilerinin varlığından kaynaklanmaktadır. Regresyon

doğrusuna uzak olan Sönmez-01, Müfitbey ve Harmankaya 99 genotiplerinin bu etkiye

sahip olduğu söylenebilir. Şener (1997), Balcı ve Turgut (2002), Hassan et al. (2007),

Dağüstü (2008) başakta tane ağırlığının kalıtımında eklemeli gen varyansının, Kılınç

(1993), Çay (1999), Akgün (2001), Dağüstü (2002), Tulukçu (2004), Çiftçi ve Yağdı

(2007) eklemeli olmayan gen etkilerinin, Dağüstü (2002), Nazeer et al. (2011) epistatik

gen etkilerinin, Jedynski (1988), Şener (1997) ise allelik olmayan interaksiyonların var

olduğunu bildirmişlerdir.
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Eklemeli varyans temel alınarak tahmin edilen dar anlamda kalıtım derecesinin

düşük değer alması, fenotipik varyansın oluşumunda eklemli genetik varyansın tek

başına etkili olmadığını göstermektedir.  D-H1 değerinin negatif ve %5 düzeyinde

önemli bulunması bu görüşü destekler niteliktedir.  Bir başka ifadeyle, fenotipik varyans

oluşumunda, eklemli genetik varyans dışında, başta dominantlık varyansı olmak üzere

diğer genetik varyans komponentlerinin varlığı da mümkündür.  Eklemeli varyans da

önemli olmasına rağmen, dar anlamda kalıtım derecesinin düşük olması ve epistatik gen

etkilerinin de varlığı nedeniyle başakta tane ağırlığına göre seleksiyonun etkili

olmayacağı görüşüne varılmıştır. Aynı şekilde, Kılınç (1993), Şener (1997), Çay

(1999), Akgün (2001), Çiftçi ve Yağdı (2007) de başakta tane ağırlığı için düşük dar

anlamda kalıtım dereceleri saptamışlar ve seleksiyona ileriki generasyonlarda başlamayı

önermişlerdir.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve 30 F1 melez kombinasyonunda, başakta tane

ağırlığı açısından gözlenen GKY, ÖKY ve resiprokal etki değerleri Çizelge 4.66’da

verilmiştir.

Çizelge 4.66. Başakta tane ağırlığı için elde edilen verilere uygulanan genel ve özel
kombinasyon yetenekleri ve resiprok etkiler analizinden tahmin edilen
ebeveynlere ilişkin genel kombinasyon yetenekleri etkileri (gi) ve F1
kombinasyonlarına ilişkin özel kombinasyon yetenekleri etkileri (sij) ve
resiprokal etkiler (rij)

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01
ALP-01 0,02** 0,04** 0,07** -0,31** 0,20** 0,21**
ALT 2000 0,07** 0,31** -0,15** 0,64** 0,03** -0,17**
BEZ-1 0,02 0,12** -0,43** -0,20** 0,10** 0,08**
HAR 99 -0,40** 0,24** 0,25** 0,32** 0,22** -0,22**
MÜF -0,24** 0,10** 0,04** 0,04** 0,23** -0,07**
SÖN-01 0,16** -0,12** -0,11** -0,27** 0,26** -0,45**
*P<0.05 , ** P < 0.01

SH KF%5 KF%1
(gi)=
(sij)=
(rij)=

0,01
0,01
0,02

0,01
0,03
0,03

0,02
0,03
0,04

¹ Köşegenler GKY, köşegen üstü ÖKY,
köşegen altı RE etkilerini
göstermektedir.
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Ebeveynlere ait GKY değerleri incelendiğinde, GKY değerlerinin -0,45

(Sönmez-01) ile 0,32 (Harmankaya 99) arasında değiştiği görülmektedir.

Ebeveynlerden Bezostaja-1 ve Sönmez-01 negatif GKY değeri gösterirken, diğerleri

pozitif değerler almışlardır (Çizelge 4.66).  Pozitif ve önemli GKY değeri gösteren

Harmankaya 99 genotipi fenotipik olarak da en yüksek değere sahip olmuştur.  Pozitif

ve önemli GKY değeri gösteren ve yüksek gözlem ortalamalarına sahip Harmankaya 99

ve Altay 2000 çeşitleri ıslah çalışmalarında başakta tane ağırlığını arttırmak için

kullanılabilir.  Başakta tane ağırlığında kombinasyon yeteneklerini araştıran Çay (1999),

Akgün (2001), Joshi et al. (2004), Tulukçu (2004), Hassan et al. (2007) denemeye

aldıkları çeşitlerde genellikle pozitif GKY değerleri saptamışlar ve çalışmamızla

uyumlu sonuçlar ortaya koymuşlardır.

Melezlerin ÖKY değerlerine bakıldığında, 9 melezin pozitif ve önemli, 6

melezin ise negatif ve önemli değerler aldıkları görülmektedir (Çizelge 4.66).

Buğdayda kombinasyon uyuşması ve verim potansiyeli yüksek anaç kullanmak şartıyla

melez buğday varyeteleri geliştirilerek verimin daha da arttırılabileceği araştırıcılar

tarafından ifade edilmiştir (Demir vd, 1985; Soylu, 1998; Tulukçu, 2004; Akçacık,

2006).  Başakta tane ağırlığı yönüyle pozitif ve önemli ÖKY etki değeri gösteren melez

kombinasyonları ümitvar genotipler olarak görülmektedir.  Yüksek ve pozitif ÖKY

etkisi, ileri generasyonlarda başakta tane ağırlığı için yüksek ıslah potansiyeli olan

genotiplerin ön plana çıkabileceğine işaret etmektedir.  Bu yönden Altay 2000 x

Harmankaya 99 melezi özellikle üzerinde durulması gereken bir kombinasyon olarak

karşımıza çıkmaktadır.

Resiprok etki değerlerine bakıldığında, melezlerin tümünde önemli resiprok

etkiler göze çarpmaktadır.  Bunlardan 9 tanesi pozitif ve önemli, 5 tanesi negatif ve

önemli değerler almışlardır (Çizelge 66).  Bu değerlere uygun olarak normal F1 melezi

ile resiproku arasındaki önemli farklılıklar Çizelge 4.62’de verilen gerçek başakta tane

ağırlığı değerleriyle kıyaslandığı zaman, Alpu-01 x Harmankaya 99, Alpu-01 x

Müfitbey, Altay 2000 x Sönmez-01, Bezostaja-1 x Sönmez-01 ve Harmankaya 99 x

Sönmez melezlerinde F1 lehine, diğer kombinasyonlarda ise resiproku lehine önemli

olmuştur.  Başakta tane ağırlığı için belirlenen “sitoplazma x çekirdek” etkileşimlerinde

yer alan sitoplazmik potansiyelin bitki ıslahında başarılı olarak kullanılması mümkün
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olup (Ekiz, 1996), Harmankaya 99 ve Müfitbey sitoplazmalarının başakta tane ağırlığını

artırıcı etkisi dikkati çekmektedir.  Yüksek GKY etki değerine de sahip olan Altay 2000

ise baba ebeveyn olarak kullanılması durumunda bu özellik için daha olumlu sonuçlar

ortaya çıkarmakta ve sitoplazmik etkiler sınırlı kalmaktadır.

Tam diallel 30 F1 kombinasyonunun, başakta tane ağırlığı için hesaplanan

heterosis ve heterobeltiosis değerleri Çizelge 4.67’de gösterilmiştir.

Çizelge 4.67. Başakta tane ağırlığı için hesaplanan heterosis (Ht) ve heterobelthiosis
(Hb) değerleri ve önemlilikleri

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 ORT
HT 10,72** 5,32** 9,49** 32,36** 3,29** 10,20ALP-01 HB 2,62* -8,23** -3,03** 28,30** -8,89** 1,80
HT 16,15** -5,09** 22,64** 14,21** 2,34** 8,38ALT 2000 HB 7,65** -22,45** 16,74** 9,04** -15,45** -0,75
HT 7,19** 5,41** -18,00** 12,56** 3,45** 1,77BEZ-1 HB -6,60** -13,88** -35,51** -4,48** 1,99 -9,75
HT -20,16** 39,40** 2,59** 17,70** 1,08 6,77HAR 99 HB -29,28** 32,69** -19,32** 7,22** -19,67** -4,73
HT 12,50** 21,63** 15,75** 20,32** -7,52** 10,45MÜF HB 9,05** 16,12** -1,78 9,60** -20,59** 2,07
HT 18,94** -7,91** -9,18** -21,70** 16,23** -0,60SÖN-01
HB 4,92** -23,92** -7,86** -37,77** -0,20 -10,81
HT 5,77 11,54 1,57 2,12 15,51 0,44 6,16ORT HB -2,38 2,27 -9,94 -8,33 6,64 -10,43 -3,69

*P<0.05 , ** P < 0.01

Bu özelliğe ait ortalama heterosis değeri %6,16 olmuştur.  Dizi ortalamalarına

göre; ebeveynlerin ana olarak kullanıldığı dizilerde Sönmez-01 dizisi dışındakilerde

pozitif heterosis saptanmış, en yüksek değer ise Müfitbey dizisinde gözlemlenmiştir.

Ebeveynlerin baba olarak kullanıldığı dizilerde ise, tüm dizilerin heterosis değerleri

pozitif yönde gerçekleşmiş ve en yüksek heterosis yine Müfitbey dizisinden elde

edilmiştir.  Heterosis değerleri %-21,70 (Sönmez-01 x Harmankaya 99) ile %39,40

(Harmankaya 99 x Altay 2000) arasında değişmiş, 6 melezde negatif ve önemli,

diğerlerinde ise pozitif ve önemli heterosis görülmüştür (Çizelge 4.67).
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Heterobeltiosis değerlerine bakıldığında ise, ortalama heterobeltiosis değerinin

%-3,69 olduğu görülmektedir.  Dizi ortalamalarına göre; ebeveynlerin ana olarak

kullanıldığı dizilerde Alpu-01 ve Müfitbey dizilerinde, ebeveynlerin baba olarak

kullanıldığı dizilerde ise Altay 2000 ve Müfitbey dizilerinde pozitif heterobeltiosis

dikkati çekmektedir.  Heterobeltiosis değerleri %-37,77 (Sönmez-01 x Harmankaya 99)

ile %32,69 (Harmankaya 99 x Altay 2000) arasında gerçekleşmiş, 16 melezde negatif

ve önemli heterobeltiosis görülmüştür (Çizelge 4.67).

Kendine döllenen bitkilerde heterosis çok önemlidir.  Eklemeli olmayan gen

etkilerinin önemli olduğu durumlarda melez azmanlığı gösteren ebeveyn ve melez

kombinasyonlarının belirlenmesine çalışılır.  Başakta tane ağırlığı için çoğu melezin

pozitif ve önemli değer alması, başakta tane ağırlığını arttırıcı yönde bir dominantlığın

olduğunu gösterir.  Pek çok araştırıcı da (Yağdı ve Karan, 2000; Akgün, 2001; Dağüstü

ve Bölük, 2002; Tulukçu, 2004) bu özellik için yüksek heterosis ve heterobeltiosis

değerleri belirlemişlerdir.

Altay 2000, Harmankaya 99 ve Müfitbey çeşitleri iyi birer ebeveyn olabilecek

potansiyelde görülmüştür.  Altay 2000 çeşidinin özellikle baba ebeveyn olarak

performansı dikkat çekicidir.  Yüksek ve pozitif heterosis ve heterobeltiosis değerlerinin

yanı sıra yüksek ÖKY etkisi ve yüksek fenotipik değere sahip olan Alpu-01 x Müfitbey,

Altay 2000 x Harmankaya 99, Harmankaya 99 x Altay 2000 ve Harmankaya 99 x

Müfitbey kombinasyonları bu özellik için ümitvar melezler olarak takip edilmesi

yerinde olacaktır.

4.2.12. Hasat indeksi (%)

Tahıllarda üzerinde durulan seleksiyon kriterlerinden biri de hasat indeksi olup,

tane veriminin toplam biyolojik verime oranı olarak ifade edilmektedir (Budak ve

Yıldırım,1995).  Biyolojik verimi yüksek olan bir çeşide başka bir çeşitten hasat indeksi

özelliği aktarılarak tane verimini arttırmak mümkün olmaktadır (Soylu, 1998).

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel 30 F1 generasyonunun

hasat indeksine ilişkin ortalama değerler Çizelge 4.68’de verilmiştir.
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Çizelge 4.68. Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların resiproklu diallel
melezlenmesinden elde edilen 30 F1 melezinde hasat indeksine ait
ortalama değerler ve önemlilik grupları

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 DİZİ ORT
ALP-01 42,74 B 41,15 CD 29,84 JK 44,47 A 41,95 BC 31,00 J 37,68
ALT 2000 33,42 I 35,72 H 30,06 JK 40,35 DE 33,88 I 26,63 NO 32,87
BEZ-1 29,64 JK 26,32 NO 25,68 OP 39,50 EF 23,49 Q 24,87 PQ 28,77
HAR 99 40,57 CE 38,40 FG 39,63 EF 41,85 BC 38,42 FG 30,94 J 37,59
MÜF 39,60 EF 38,02 G 33,36 I 39,53 EF 26,69 NO 29,25 KL 35,95
SÖN-01 23,53 Q 30,94 J 27,21 MN 33,20 I 28,11 LM 28,90 KL 28,60
DİZİ ORT 33,35 34,97 32,02 39,41 33,17 28,54 33,58
EBEVEYN ORT 33,60
EKÖF 0,93

F1’lere ait ortalama hasat indeksi değeri %33,58, ebeveynler ortalaması ise

%33,60 olarak bulunmuştur.  Her ebeveynin girdiği dizi ortalamalarına göre;

ebeveynlerin ana olarak kullanıldığı dizilerde Alpu-01 genotipinin dahil olduğu dizi en

yüksek değeri (%37,68) verirken, Sönmez-01 genotipinin dahil olduğu dizi en düşük

değeri (%28,60) vermiştir. Ebeveynlerin baba olarak kullanıldığı dizilerde ise hasat

indeksi değerleri %28,54 (Sönmez-01) ile %39,41 (Harmankaya 99) arasında değişim

göstermiştir. Ebeveynler arasında karşılaştırma yapıldığında; hasat indeksi en yüksek

(%42,74) olan genotipin Alpu-01, en düşük (%25,68) olan genotipin ise Bezostaja-1

olduğu görülmektedir. F1 kombinasyonları içerisinde en yüksek değeri (%44,47) Alpu-

01 x Harmankaya 99 melezinin, en düşük değeri ise (%23,49) Bezostaja-1 x Müfitbey

melezinin verdiği görülmektedir (Çizelge 4.68).

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel F1 generasyonunda hasat

indeksine ait tam diallel tablonun varyans analizi sonuçları Çizelge 4.69’da verilmiştir.

Çizelgede görüldüğü gibi, eklemeli gen etkisi (a) ve dominantlık gen etkisi (b)

varyansları, allel genlerin ebeveynlerde simetrik dağılmadığını belirten (b2), dominant

allellerin ebeveynlerde dağılmış olduğunu belirten ve özel uyuşma yeteneğini de

gösteren (b3), resiprok melezler arasında ana etkisi (c) ve öteki faktörlerin etkisi (d) ile

meydana gelen farklılıklar istatistiki olarak çok önemli bulunurken ortalama

dominantlık varyansı (b1) önemsiz bulunmuştur.
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Çizelge 4.69. Hasat indeksi için elde edilen verilere uygulanan tam diallel tabloların
varyans analizi sonuçları

VK SD KO F
a 5 1377,93 5546,98**
b 15 119,20 479,87**

b1 1 0,02 0,06öd
b2 5 175,79 707,67**
b3 9 101,01 406,62**

c 5 132,60 533,78**
d 10 40,45 162,82**
Hata 105 0,25
*P<0.05 , ** P < 0.01

Altı ekmeklik buğday genotipine ait tam diallel F1 melez generasyonlarının

oluşturduğu populasyonda hasat indeksi için hesaplanmış genetik parametre değerleri,

standart hataları ve ilgili oranlar Çizelge 4.70’de verilmiştir.

Çizelge 4.70. Hasat indeksi için elde edilen verilere uygulanan diallel melez analizinde
tahminlenen genetik parametreler ve oranları

Genetik parametreler Tahminler Standart hatalar
E 0,07 ±0,34
D 25,66** ±0,90
F 8,21* ±2,20
H1 28,74** ±2,28
H2 37,19** ±2,04
h2 -0,04 ±1,37
D-H1 -3,08 ±2,00
H1/D0,5 1,06
H2/4H1 0,32
KD/KR 1,36
K -0,001
GH 0,99
DH 0,55
Yr,Wr+Vr için r -0,04
*P<0.05 , ** P < 0.01
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İncelenen populasyonda hasat indeksine ait genetik parametrelerden eklemeli

varyans komponenti (D), dominantlık varyansı (H1) ve düzeltilmiş dominantlık varyansı

(H2) % 1 düzeyinde, dominant ve resesif allellerin dağılış yönünü gösteren (F) değeri

ise % 5 düzeyinde önemli bulunmuştur.  Hesaplanan oranlardan dominantlık

derecesinin (H1/D0,5) 1,06 olarak bulunması populasyonda üstün dominantlığın

bulunduğunu, dominant ve resesif allelerin frekansının (H2/4H1) 0,32 olarak bulunması

populasyonda dominant ve resesif allellerin frekansının eşit olmadığını, F değerinin

pozitif ve KD/KR oranının 1’den büyük olması dominant allellerin çoğunlukta

olduğunu göstermektedir.

Etkili gen çifti sayısı (K) -0,001 olarak bulunmuş ve bu özelliği yöneten gen

sayısını belirlemede yetersiz kalmıştır. Bu oranın doğru olarak saptanabilmesi için

genlerin dominantlık etkilerinin değer ve yönce eşit, gen dağılışlarının bağımsız, h2’nin

ise değerce pozitif ve yüksek olması gerekir. Eğer gen dağılışları bağımsız değilse H1,

H2 ve h2 beklenen değerlerin altında bir değer gösterir (Jinks, 1954). Bu çalışmada

b1’in önemsiz h2’nin ise negatif ve çok küçük bir değer alması etkili gen çifti sayısını

belirleyen h2/H2 oranının belirlenememesine sebep olmuştur. Geniş anlamda kalıtım

derecesi 0,99, dar anlamda kalıtım derecesi ise 0,55 olarak bulunmuştur. Bu özellik

için dar anlamda kalıtım derecesini Soylu (1998) 0,24, Tulukçu (2004) 0,04 ve Khan et

al. (2010) 0,35 olarak hesaplamışlardır. Ebeveynlerin gözlenen değerleri ile kuramsal

dominantlık sırası arasındaki korelasyon katsayısının negatif (-0,04) olması hasat

indeksi yüksek olan ebeveynlerin dominant genlere sahip olduğunu göstermektedir.

Altı genotipe ait tam diallel F1 melez generasyonlarının oluşturduğu

populasyonda hasat indeksi için hesaplanan varyans (Vr) ve kovaryans (Wr) değerlerine

ilişkin Wr/Vr grafiği Şekil 4.12’de verilmiştir.
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Şekil 4.12. 6x6 diallel melez setinde hasat indeksi özelliği için Wr/Vr grafiği

Grafikte görüldüğü gibi, regresyon doğrusu y eksenini orjinin altında ve negatif

yönde kesmektedir.  Bu durum, genetik parametrelerde hesaplanan (H1/D0,5) oranıyla

uyumlu olarak hasat indeksinin kalıtımında üstün dominantlığın bulunduğunu

göstermektedir. Tulukçu (2004) ve Khan et al. (2010) da bu özellik için üstün

dominantlık saptamışlardır. Hasat indeksi yüksek olan Alpu-01 genotipi başlangıç

noktasına en uzak, hasat indeksi en düşük olan Sönmez-01 ise en yakın noktada

bulunmaktadır. Dolayısıyla, Sönmez-01 daha fazla dominant gene sahiptir. Bu durum

ebeveynlerin gözlenen değerleri ile kuramsal dominantlık sırası arasındaki korelasyon

katsayısının negatif olması durumuyla çelişmektedir.  Hayman (1954 b), epistasinin

dominant gen varyansını değiştirdiğini, bu nedenle grafikten yararlanarak ebeveynlerin

dominansi durumu hakkında yorum yapmanın doğru olmadığını, Ahmed (1977) ise

ebeveynlerin gözlem değerleriyle grafik üzerindeki sıralanışının bu şekilde yer

değiştirmesinin genlerin ebeveynler arasında bağımsız dağılmamaları nedeniyle ortaya

çıktığını bildirmişlerdir. Regresyon doğrusundan uzakta yer alan Alpu-01 ve Sönmez-

01 genotiplerinde epistatik gen etkisinin önemli olduğu düşünülmüştür. Harmankaya
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99, Altay 2000, Müfitbey ve Bezostaja-1 genotipleri ise gözlem değerleriyle birebir

uyumlu olarak regresyon doğrusu üzerinde sıralanmışlardır.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel 30 F1 generasyonunun,

hasat indeksi açısından gösterdikleri genel ve özel kombinasyon yetenekleri ve

resiprokal etkilere ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.71’de verilmiştir.

Çizelge 4.71. Hasat indeksi için elde edilen verilere uygulanan genel ve özel
kombinasyon yetenekleri analizinden tahmin edilen ebeveynlere ilişkin
genel kombinasyon yetenekleri (GKY) ve F1 kombinasyonlarına ilişkin
özel kombinasyon yetenekleri (ÖKY) ile resiprok melezlere ilişkin
resiprokal etkiler (RE) kareler ortalamaları ve GKY / ÖKYdeğerleri.

VK SD KT KO F GKY/ÖKY

GKY 5 430,61 86,12 1386,73**
ÖKY 15 111,75 7,45 119,96**
RE 15 66,73 4,45 71,63**

Hata 105 6,52 0,06

11,56

*P<0.05 , ** P < 0.01

Çizelgede görüldüğü gibi, hasat indeksi yönünden genel ve özel kombinasyon

yeteneği ve resiprokal etkiler önemli bulunmuş, GKY/ÖKY oranı 11,56 olarak

bulunmuş ve bu özellik için eklemeli gen etkilerinin daha hakim ve önemli olduğunu

ortaya koymuştur.

İncelenen popülasyonda tam diallel tablo varyans analizi, diallel melez analizi ve

kombinasyon yetenekleri varyans analizi yöntemlerine göre değerlendirmede eklemeli

gen varyansları (a, D, GKY), dominantlık gen varyansları (b, H1 ve ÖKY) ve resiprok

etkiler (c, d ve RE) önemli bulunmuştur.  Üç değerlendirme yönteme göre yapılan

değerlendirme sonuçları bir uyum içindedir. Ancak, diallel melez analizinde negatif

değer alarak dominantlık etkisinin önemini ortaya çıkaran D-H1 değerinin aksine,

kombinasyon yetenekleri analizinde GKY/ÖKY oranının 1’den büyük bulunarak

eklemeli etkilerin hakimiyetine işaret etmesi çelişmektedir.  Bu tür uyumsuzluklara

allelik olmayan gen interaksiyonlarının sebep olduğu bildirilmektedir (Korkut, 1981).

Ayrıca, ele alınan popülasyonda, incelenen özelliğin kalıtımında etkili gen çifti
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sayısının belirlenememesi ve ebeveynlerin parabol üzerinde sıralanışının değişmesi

epistatik gen etkilerinin varlığından kaynaklanmaktadır. Tulukçu (2004) ve Khan et al.

(2007) hasat indeksinin kalıtımında eklemeli olmayan gen etkilerinin hakim olduğunu

belirtirken, Soylu (1998), Saeed et al. (2010) ve Khan et al. (2010) eklemeli gen

etkilerinin daha önemli rol oynadığını belirtmişlerdir.

Buğdayda tane verimi kalıtımının düşük olmasının seleksiyonda yavaş

ilerlemeye sebep olduğu belirtilmektedir.  Bu nedenle, araştırmacılar tane veriminin

dışında seleksiyon kriteri arayışı içerisindedir.  Buğdayda hasat indeksinin tane verimi

ile pozitif ilişkisi olduğu birçok araştırmacı tarafından ortaya konulmuş ve ıslah

programlarında erken generasyonlarda seleksiyon kriteri olarak kullanılması

önerilmiştir (Kulhestera and Jain, 1982; Soylu, 1998; Tulukçu, 2004).  İncelediğimiz

popülasyonda da bu özellik yönünden eklemeli gen etkisinin belirlenmesi ve dar

anlamda kalıtım derecesinin yüksek olarak bulunması erken generasyonlarda

seleksiyonu mümkün kılmaktadır.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve 30 F1 melez kombinasyonunda, hasat indeksi

açısından gözlenen GKY, ÖKY ve resiprokal etki değerleri Çizelge 4.72’de verilmiştir.

Çizelge 4.72. Hasat indeksi için elde edilen verilere uygulanan genel ve özel
kombinasyon yetenekleri ve resiprok etkiler analizinden tahmin edilen
ebeveynlere ilişkin genel kombinasyon yetenekleri etkileri (gi) ve F1
kombinasyonlarına ilişkin özel kombinasyon yetenekleri etkileri (sij) ve
resiprokal etkiler (rij)

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01
ALP-01 2,09** -0,05 -2,01** 0,21 2,92** -3,00**
ALT 2000 -2,58** 0,43** -1,37** -0,21 1,37** -0,32*
BEZ-1 -0,07 -1,25** -2,65** 2,99** -0,57** 0,93**
HAR 99 -1,30** -0,65** 0,04 3,65** 0,16 -1,36**
MÜF -0,78** 1,38** 3,29** 0,37* -0,22** 0,26
SÖN-01 -2,49** 1,44** 0,78** 0,76** -0,38* -3,30**
*P<0.05 , ** P < 0.01

SH KF%5 KF%1
(gi)=
(sij)=
(rij)=

0,07
0,15
0,18

0,13
0,29
0,34

0,17
0,38
0,44

¹ Köşegenler GKY, köşegen üstü ÖKY,
köşegen altı RE etkilerini
göstermektedir.
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Ebeveynlerin başakta tane sayısı yönünden GKY değerleri incelendiğinde, üç

ebeveynin negatif ve önemli, 3 ebeveynin ise pozitif ve önemli değerler aldıkları ve

GKY değerlerinin -3,30 ile 3,65 arasında değiştiği görülmektedir (Çizelge 4.72).

Ebeveynlerin pozitif ve negatif değerler almaları hasat indeksi için populasyonda yeterli

varyasyonun bulunduğunu göstermektedir.  Uzun boylu çeşitlerde asimilatlar sap

uzaması için tüketilmekte, kısa boylu çeşitlerde ise bu asimilatlar fazla fertil kardeş için

kullanılmakta, bu nedenle kısa boylu çeşitlerde tane verimi yüksek olmaktadır.  Kısa

boylu çeşitler uzun boylulara göre daha sağlam sapa ve daha yüksek hasat indeksine

sahiptir.  Austin et al. (1980), hasat indeksini artırma limitinin en fazla % 60 olduğunu

bildirmiştir. Bu çalışmada yüksek hasat indeksi için pozitif ve önemli GKY değeri

gösteren Harmankaya 99 yapılacak ıslah çalışmaları için uygun ebeveyn olarak

görülmüştür. Çeşit geliştirme çalışmaları yapılırken, GKY değerleri yüksek olan

çeşitlerin kullanılması istenilen özelliğe göre seleksiyon yapabilme imkanı

sağlayacaktır. Islah amacına göre GKY değeri yüksek olan ebeveynlerin gözlem

ortalamaları da dikkate alınarak ümitvar olanlar seçilebilir (Topal ve Soylu, 1998;

Tulukçu, 2004).  Eklemeli varyansa dayanan GKY değeri yüksek olan bir anaç

melezleme programlarında bu özelliğin aktarılmasında başarılı olarak kullanılabilir.

Melezlere ait hasat indeksi ÖKY değerleri incelendiğinde, 10 melezin istatistiki

olarak önemli değerler aldığı, bunlardan 6 tanesinin negatif, 4 tanesinin pozitif değerler

aldığı görülmektedir.  Melezlere ait sonuçlar -33,00 (Alpu-01 x Sönmez-01) ile 2,99

(Bezostaja-1 x Harmankaya 99) arasında değişmektedir (Çizelge 4.72).  Yüksek tane

verimi için yüksek hasat indeksine sahip melezler içinde seleksiyon yapmak gerekir

(Budak ve Yıldırım, 1995; Tulukçu, 2004).  Çalışmamızda pozitif ve önemli değerler

alan Alpu-01 x Müfitbey, Altay 2000 x Müfitbey, Bezostaja-1 x Harmankaya 99 ve

Bezostaja-1 x Sönmez-01 melezleri bu özellik yönünden takip edilmelidir.

Hasat indeksi yönüyle önemli resiprok etki gösteren melez sayısı 13 olmuştur.

Bunlarda 7 tanesi negatif değerler alırken, 6 tanesi pozitif değerler almışlardır (Çizelge

4.72). Çizelge 4.72’de verilen resiprok etki değerlerine uygun olarak, melez

kombinasyonlarında normal F1 melezi ile resiproku arasındaki önemli farklılıklar

Çizelge 4.68’de verilen hasat indeksi değerleri için kıyaslandığı zaman 7 melezde F1

lehine, 6 melezde ise resiproku lehine önemli farklar elde edilmiştir. Negatif GKY etki
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değerine sahip olmalarına rağmen Müfitbey ve Sönmez-01 sitoplazmalarının hasat

indeksini arttırıcı etkisi dikkat çekicidir.  Bu kombinasyonlarda ana etkisinden ziyade,

baba olarak kullanılan ve pozitif GKY etkisine sahip Altay 2000 ve Harmankaya 99

çeşitlerinin kendisinde var olan yüksek hasat indeksi özelliğini yavru döllere

aktarabilme yeteneği dikkate alınmalıdır.

Tam diallel 30 F1 kombinasyonunun, hasat indeksi için hesaplanan heterosis ve

heterobeltiosis değerleri Çizelge 4.73’de gösterilmiştir.

Çizelge 4.73. Hasat indeksi için hesaplanan heterosis (Ht) ve heterobelthiosis (Hb)
değerleri ve önemlilikleri

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 ORT
HT 4,90** -12,79** 5,14** 20,84** -13,46** 0,77ALP-01 HB -3,71** -30,19** 4,05** -1,85 -27,47** -9,86
HT -14,81** -2,09* 4,04** 8,57** -17,57** -3,64ALT 2000 HB -21,81** -15,84** -3,58** -5,15** -25,44** -11,97
HT -13,36** -14,28** 16,98** -10,28** -8,86** -4,96BEZ-1 HB -30,64** -26,32** -5,61** -11,97** -13,92** -14,74
HT -4,08** -0,98 17,37** 12,10** -12,54** 1,98HAR 99 HB -5,07** -8,23** -5,30** -8,20** -26,08** -8,81
HT 14,08** 21,83** 27,39** 15,33** 5,23** 13,98MÜF HB -7,33** 6,44** 24,99** -5,56** 1,21 3,29
HT -34,30** -4,23** -0,31 -6,14** 1,15 -7,31SÖN-01
HB -44,94** -13,37** -5,85** -20,67** -2,71 -14,59
HT -8,74 1,21 4,93 5,89 5,40 -7,87 0,14ORT HB -18,30 -7,53 -5,36 -5,23 -4,98 -15,28 -9,45

*P<0.05 , ** P < 0.01

Heterosis değerlerine göre, tüm kombinasyonların ortalaması %0,14 olarak

gerçekleşmiştir.  Ebeveynlerin ana olarak kullanıldığı dizilerden en yüksek heterosis

(%13,98) Müfitbey dizisinde, en düşük heterosis ise (%-7,31) Sönmez-01 dizisinde

gözlemlenmiştir. Ebeveynlerin baba olarak kullanıldığı dizilerde en yüksek heterosis

(%5,89)  Harmankaya 99, en düşük heterosis ise (%-8,74) Alpu-01 dizilerinden elde

edilmiştir.  Melezlerin heterosis değerleri % -34,30 (Sönmez-01 x Alpu-01) ile %27,39

(Müfitbey x Bezostaja-1) arasındadır ve melezlerden 14 tanesi negatif ve önemli, 12

tanesi pozitif ve önemli değerler almışlardır (Çizelge 4.73).
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Tüm kombinasyonların ortalama heterobeltiosis değeri %-9,45 olarak

bulunmuştur.  Ebeveynlerin ana olarak kullanıldığı dizilerde ortalama heterobeltiosis

değerleri %-14,74 (Bezostaja-1) ile %3,29 (Müfitbey) arasında, baba olarak kullanıldığı

dizilerde ise %-18,30 (Alpu-01) ile %-4,98 (Müfitbey) arasında değişmektedir.  Söz

konusu özellik için heterobeltiosis değerleri %-44,94 (Sönmez-01 x Alpu-01) ile

%24,99 (Müfitbey x Bezostaja-1) arasında değişim göstermiştir.  Melezlerden 3 tanesi

pozitif ve önemli, 24 tanesi ise negatif ve önemli heterobeltiosis değerlerine sahip

olmuştur (Çizelge 4.73).

Heterosis ve heterobeltiosis değerlerinin pozitif ve negatif yönde olması,

ortalama heterosis değerinin çok düşük ve ortalama heterobeltiosis değerinin de negatif

olması hasat indeksi için eklemeli olmayan gen etkilerinin önemsiz ve hasat indeksini

azaltıcı yönde bir dominantlığın olabileceğini göstermektedir.  Soylu (1998) bu özellik

için ortalama heterosis ve heterobeltiosis değerlerini sırasıyla %15,38 ve %9,57 olarak,

Tulukçu (2004) ise %11,60 ve % 6,40 olarak hesaplamıştır.

 Yüksek GKY etki değerine sahip Harmankaya 99 genotipinin özellikle baba

ebeveyn olarak kullanıldığında hasat indeksi özelliğini arttırıcı etkisi göz önünde

tutularak ıslah programlarında anaç olarak tutulması faydalı olacaktır.  Yüksek ÖKY ve

RE değerleriyle birlikte yüksek heterosis ve heterobeltiosis gösteren Alpu-01 x

Müfitbey, Müfitbey x Altay 2000 ve Müfitbey x Bezostaja-1 melezleri de bu özellik

için ümitvar gözükmektedir.

4.2.13. Tek bitki tane verimi (g)

Islah çalışmalarının temel amacı, yüksek verimli, stabil, yüksek kaliteli ve

hastalıklara dayanıklı bitki geliştirmektir.  Bu amaçla verimin arttırılması

amaçlanmaktadır.  Ancak, verim, basit bir özellik olmayıp üzerinde çok sayıda faktörün

etkili olduğu bir karakterdir.  Tahıllarda melezleme ıslahında verimli genotiplerin tespiti

erken generasyonlarda oldukça güçtür.  Bitki tane verimleri genotiplerin verimliliğinin

tayininde bir ölçü olarak kullanılmakla beraber, bu özellik üzerinde çevre etkilerinin

yüksek oluşu net bir değerlendirmeyi güçleştirmektedir.  Tahıllarda tane veriminin
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kalıtımının basit bir özellik olmadığı bilinmekle birlikte, bu özellik buğday ıslah

çalışmalarında tespit edilip, değerlendirmeye alınmaktadır (Çay, 1999).

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel 30 F1 generasyonunun tek

bitki tane verimine ilişkin ortalama değerler Çizelge 4.74’de verilmiştir.

Çizelge 4.74. Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların resiproklu diallel
melezlenmesinden elde edilen 30 F1 melezinde tek bitki tane verimlerine
ait ortalama değerler ve önemlilik grupları

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 DİZİ ORT.
ALP-01 16,88 LM 24,54 D 14,45 OP 23,28 E 26,39 C 17,55 KL 21,24
ALT 2000 22,68 EF 18,60 JK 13,84 PQ 29,72 B 22,50 EG 18,88 J 21,52
BEZ-1 12,89 QR 12,52 RS 9,20 T 8,99 T 10,10 T 11,44 S 11,19
HAR 99 17,91 JL 29,75 B 15,74 MN 21,83 FH 20,54 I 12,47 RS 19,28
MÜF 26,38 C 31,65 A 21,36 GI 21,18 HI 18,64 JK 18,17 JK 23,75
SÖN-01 14,31 OP 16,93 L 12,83 QR 11,61 S 15,12 NO 13,77 PQ 14,16
DİZİ ORT 18,83 23,08 15,64 18,96 18,93 15,70 18,52
EBEVEYN ORT 16,49
EKÖF 1,18

F1’lere ait ortalama tek bitki tane verimi değeri 18,52 g, ebeveynler ortalaması

ise 16,49 g olarak bulunmuştur.  Her ebeveynin girdiği dizi ortalamalarına göre;

ebeveynlerin ana olarak kullanıldığı dizilerde tek bitki tane verimi değerleri 23,75 g

(Müfitbey) ile 11,19 g (Bezostaja-1) arasında, ebeveynlerin baba olarak kullanıldığı

dizilerde ise 23,08 g (Altay 2000) ile 15,64 g (Bezostaja-1) arasında değişim

göstermiştir. Ebeveynler arasında karşılaştırma yapıldığında; en yüksek değer (21,83 g)

Harmankaya 99, en düşük değer ise (9,20 g) Bezostaja-1 genotipinden elde edilmiştir.

F1 kombinasyonları içerisinde en yüksek değeri (31,65 g) Müfitbey x Altay 2000

melezinin, en düşük değeri ise (8,99 g) Bezostaja-1 x Harmankaya 99 melezinin verdiği

görülmektedir (Çizelge 4.74).

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel F1 generasyonunda tek

bitki tane verimine ait tam diallel tablonun varyans analizi sonuçları Çizelge 4.75’de

verilmiştir.
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Çizelge 4.75. Tek bitki tane verimi için elde edilen verilere uygulanan tam diallel
tabloların varyans analizi sonuçları

VK SD KO F
a 5 2498,47 6160,63**
b 15 334,29 824,29**

b1 1 331,32 816,96**
b2 5 369,52 911,15**
b3 9 315,05 776,84**

c 5 358,59 884,18**
d 10 76,22 187,93**
Hata 105 0,41
*P<0.05 , ** P < 0.01

Çizelgede görüldüğü gibi, eklemeli gen etkisi (a) ve dominantlık gen etkisi (b)

varyansları, ortalama dominantlık varyansı (b1), allel genlerin ebeveynlerde simetrik

dağılmadığını belirten (b2), dominant allellerin ebeveynlerde dağılmış olduğunu belirten

ve özel uyuşma yeteneğini de gösteren (b3), resiprok melezler arasında ana etkisi (c) ve

öteki faktörlerin etkisi (d) ile meydana gelen farklılıklar istatistiki olarak çok önemli

(P<0,01) bulunmuştur.

Altı ekmeklik buğday genotipine ait tam diallel F1 melez generasyonlarının

oluşturduğu populasyonda tek bitki tane verimi için hesaplanmış genetik parametre

değerleri, standart hataları ve ilgili oranlar Çizelge 4.76’da verilmiştir.  Tek bitki tane

verimi için hesaplanan genetik parametrelerden eklemeli varyans komponenti (D),

dominantlık varyans komponenti (H1), düzeltilmiş dominantlık varyans komponenti

(H2) ve dominantlık varyansın eklemeli varyanstan farkı (D-H1) %1 düzeyinde önemli

bulunmuştur.  F değeri negatif bulunmasına rağmen önemsiz olduğundan ve KD/KR

oranı da 1’e yakın olduğu için dominant ve resesif allellerin eşite yakın bir oranda

bulunduğunu söylemek mümkündür. Dominant ve resesif allellerin frekansının

(H2/4H1) 0,25 olarak bulunması da dominant ve resesif allellerin frekanslarının eşit

olduğunu göstermektedir. Dominantlık derecesinin (H1/D0,5) 1’den büyük olması üstün

dominantlığın olabileceğini göstermektedir.
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Çizelge 4.76. Tek bitki tane verimi için elde edilen verilere uygulanan diallel melez
analizinde tahminlenen genetik parametreler ve oranları

Genetik parametreler Tahminler Standart hatalar
E 0,10 ±1,22
D 19,78** ±3,22
F -1,37 ±7,86
H1 60,16** ±8,17
H2 59,44** ±7,30
h2 11,45 ±4,91
D-H1 -40,39** ±7,18
H1/D0,5 1,74
H2/4H1 0,25
KD/KR 0,96
K 0,19
GH 0,99
DH 0,24
Yr,Wr+Vr için r 0,90
*P<0.05 , ** P < 0.01

K değeri 0,19 olarak bulunduğu için özelliği kaç gen çiftinin yönettiği tahmin

edilememiştir.  Bu özellik için geniş anlamda kalıtım derecesi 0,99, dar anlamda kalıtım

derecesi ise 0,24 olarak bulunmuştur.  Kuramsal dominantlık sırası ile ebeveynlerin

ortalama değerleri arasındaki pozitif korelasyon katsayısı (Yr, Wr+Vr için r) tek bitki

tane verimi yüksek olan ebeveynlerin resesif genleri taşıdığını ortaya çıkarmıştır.

Altı genotipe ait tam diallel F1 melez generasyonlarının oluşturduğu

populasyonda tek bitki tane verimi için hesaplanan varyans (Vr) ve kovaryans (Wr)

değerlerine ilişkin Wr/Vr grafiği Şekil 4.13’de verilmiştir.

Grafik incelendiğinde, regresyon doğrusu y eksenini orjine çok yakın bir yerden

negatif yönde kestiği görülmektedir.  Bu durum, incelenen karakterin kalıtımında tam

dominantlığa yakın üstün dominantlığın bulunduğunu göstermektedir. Genetik

parametrelerde hesaplanan H1/D0,5 oranı bu bulguyu desteklemektedir.  Bu özellik için
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Şener (1997) ve Tulukçu (2004) tam dominantlık; Aydem (1979), Yıldırım (2005),

Khan et al. (2010) ve Nazeer et al. (2011) üstün dominantlık saptamışlardır.

Şekil 4.13. 6x6 diallel melez setinde tek bitki tane verimi özelliği için Wr/Vr grafiği

Bitki tane verimi açısından parabolün başlangıç noktasına yakın olan Bezostaja-

1 ve Sönmez-01 genotiplerinin daha fazla dominant gen taşıdıkları anlaşılmaktadır.  Bu

ebeveynlerin düşük gözlem değerlerine sahip olması ve Yr, Wr+Vr için r katsayısının

pozitif bulunması, dominant genlerin tane verimini azaltıcı etki yaptığı kanısını

kuvvetlendirmektedir.  Ebeveynlerin gözlem değerleriyle grafik üzerindeki sıralanışları

tam bir uyum içerisindedir.  Bulgularımızdan farklı olarak Şener (1997), Yıldırım

(2005), Khan et al. (2010) ve Nazeer et al. (2011) dominant genlerin tane verimini

arttırıcı etki yaptığını bulmuşlardır.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel 30 F1 generasyonunun, tek

bitki tane verimi açısından gösterdikleri genel ve özel kombinasyon yetenekleri ve

resiprokal etkilere ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.77’de verilmiştir.
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Çizelge 4.77. Tek bitki tane verimi için elde edilen verilere uygulanan genel ve özel
kombinasyon yetenekleri analizinden tahmin edilen ebeveynlere ilişkin
genel kombinasyon yetenekleri (GKY) ve F1 kombinasyonlarına ilişkin
özel kombinasyon yetenekleri (ÖKY) ile resiprok melezlere ilişkin
resiprokal etkiler (RE) kareler ortalamaları ve GKY / ÖKYdeğerleri.

VK SD KT KO F GKY/ÖKY

GKY 5 780,79 156,16 1541,08**
ÖKY 15 313,38 20,89 206,18**
RE 15 159,69 10,65 105,06**

Hata 105 10,64 0,10

7,48

*P<0.05 , ** P < 0.01

Çizelgede görüldüğü gibi, tek bitki tane verimi yönünden genel ve özel

kombinasyon yeteneği ve resiprokal etkiler önemli bulunmuş, GKY/ÖKY oranı 7,48

olarak bulunmuş ve bu özellik için eklemeli gen etkilerinin daha hakim ve önemli

olduğunu ortaya koymuştur.

Tek bitki tane veriminin tam diallel tablo varyans analizinde eklemeli varyans

(a) ve dominantlık varyansı (b) önemli bulunmuştur.  Diallel melez analizinde aynı

etkiyi ifade eden parametrelerin önemli olması sonuçların uyum içerisinde olduğunu

göstermektedir.  Kombinasyon yetenekleri varyans analizinde de hem GKY hem de

ÖKY varyansının önemli olması, tek bitki tane verimi özelliğinde hem eklemeli hem de

eklemeli olmayan gen etkilerinin önemli olduğunu ortaya çıkarmıştır.  Diallel melez

analizinde D-H1 değeri negatif bulunmuş ve dominant genlerin bu özelliğin

yönetiminde daha etkili olduğunu ortaya koymuştur.  Bunun aksine kombinasyon

yetenekleri analizinde 1’den büyük bulunan GKY/ÖKY oranı ise bu özelliğin

yönetiminde eklemeli gen etkilerinin önemine işaret etmiştir.  İki bulgu arasındaki bu

uyumsuzluğa allelik olmayan gen interaksiyonları sebep olmaktadır (Korkut, 1981).

Grafik analizinde regresyon doğrusuna uzakta yer alan genotiplerin (Alpu-01, Altay

2000 ve Müfitbey) bulunması epistatik etkilerin varlığını göstermektedir.  Bu özellik

için Şener (1997), Joshi et al. (2004), Khan et al. (2007) eklemeli gen etkilerinin

öneminden bahsederken, Aydem (1979), Çay (1999), Akgün (2001), Tulukçu (2004),

Nazir et al. (2005), Mahpara et al. (2008) eklemeli olmayan gen etkilerinin önemli

olduğunu vurgulamışlardır.
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Buğday ıslahında daha çok eklemeli genler üzerinde durulur.  Eklemeli gen

etkisi önemli çıkan özelliklerde erken dönemde seleksiyona başlamak mümkündür.

Böylece, erken dönemde ele alınan özellik yönüyle üstün genotipler belirlenerek başarı

şansı arttırılabilmektedir.  Erken dönemde seleksiyon başarısının ise daha çok bir yada

iki majör gen etkisinde olan, yüksek oranda kalıtsal ve kendini açık olarak gösteren

özelliklerde yüksek olduğu bildirilmektedir (Yamazaki and Donelson, 1983; Tulukçu,

2004).  Verim ise basit kalıtımlı bir özellik değildir.  Eklemeli gen varyansı da önemli

bulunmasına rağmen, eklemeli olmayan ve epistatik gen etkilerinin varlığı ve dar

anlamda kalıtım derecesinin düşük bulunmuştur.  Aynı şekilde pek çok araştırmacı da

(Şener, 1997; Çay, 1999; Akgün, 2001; Tulukçu, 2004; Yıldırım, 2005) verimin

kalıtımında çok sayıda genin etkinliği ve düşük dar anlamda kalıtım derecesinden dolayı

seleksiyonun zor olduğunu belirtmişlerdir.  Kaya (2000), Akgün (2001), hem eklemeli

hem de eklemeli olmayan gen etkilerinin önemli bulunduğu bu tip çalışmalarda,

özelliğin melezlere bağlı olarak değişen gen etkileri tarafından yönetildiği ve bu

durumda seleksiyonun başarısının epistasinin tipine bağlı olduğu ve seleksiyonun ileriki

generasyonlara bırakılmasının üstün genotiplerin ileri generasyonlara aktarılmasına

imkan sağlayacağını bildirmiştir.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve 30 F1 melez kombinasyonunda, tek bitki tane

verimi açısından gözlenen GKY, ÖKY ve resiprokal etki değerleri Çizelge 4.78’de

verilmiştir.

Ebeveynlere ait GKY değerleri incelendiğinde, GKY değerlerinin -5.47

(Bezostaja-1) ile 3,50 (Müfitbey) arasında değiştiği görülmektedir.  Ebeveynlerden

Bezostaja-1 ve Sönmez-01 negatif GKY değeri gösterirken, diğerleri pozitif değerler

almışlardır (Çizelge 4.78).  Islah çalışmalarında GKY değeri yüksek olan çeşitlerin

kullanılmasıyla erken dönemde seleksiyon yapabilme imkanı elde edilebilir.  Tek bitki

tane verimini arttırmak için pozitif ve önemli GKY değeri alan genotipler kullanılabilir.

Negatif ve önemli GKY değeri alan Bezostaja-1 ve Sönmez-01 genotiplerinin gözlem

ortalamaları da çok düşük olup, tane verimine olumsuz katkılar yaptığı görülmektedir.
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Çizelge 4.78. Tek bitki tane verimi için elde edilen verilere uygulanan genel ve özel
kombinasyon yetenekleri ve resiprok etkiler analizinden tahmin edilen
ebeveynlere ilişkin genel kombinasyon yetenekleri etkileri (gi) ve F1
kombinasyonlarına ilişkin özel kombinasyon yetenekleri etkileri (sij) ve
resiprokal etkiler (rij)

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01
ALP-01 1,33** 0,60** -0,37* -0,31 4,17** -0,14
ALT 2000 -0,93** 3,50** -3,03** 6,66** 2,68** -0,33
BEZ-1 -0,78** -0,66** -5,47** -1,74** 0,31 2,87**
HAR 99 -2,69** 0,01 3,38** 1,39** -1,42** -4,08**
MÜF -0,001 4,58** 5,63** 0,32 2,70** -0,80**
SÖN-01 -1,62** -0,98** 0,70** -0,43 -1,53** -3,45**
*P<0.05 , ** P < 0.01

SH KF%5 KF%1
(gi)=
(sij)=
(rij)=

0,08
0,19
0,23

0,16
0,37
0,44

0,21
0,48
0,56

¹ Köşegenler GKY, köşegen üstü ÖKY,
köşegen altı RE etkilerini
göstermektedir.

Melezlerin ÖKY değerleri incelendiğinde, değerlerin -4,08 (Harmankaya 99 x

Sönmez-01) ile 6,66 (Altay 2000 x Harmankaya 99) arasında değiştiği görülmektedir.

Melezlerden 7 tanesi negatif ve önemli, 5 tanesi pozitif ve önemli ÖKY değerleri

almıştır (Çizelge 4.78).  Bu özellik için, pozitif ve önemli ÖKY etki değeri gösteren

Alpu-01 x Altay 2000, Alpu-01 x Müfitbey, Altay 2000 x Harmankaya 99, Altay 2000 x

Müfitbey ve Bezostaja-1 x Sönmez-01 melezleri ümitvar olarak ortaya çıkmaktadır.

Tek bitki tane verimi yönüyle önemli resiprok etki gösteren melez sayısı 11

olmuştur (Çizelge 4.78).  Bunlardan 7 tanesi negatif, 4 tanesi ise pozitif RE değeri

almıştır.  Çizelge 4.78’de gösterilen bu farklılıklar, Çizelge 4.74’deki gözlem

değerleriyle kıyaslandığında; Müfitbey x Altay 2000, Harmankaya 99 x Bezostaja-1,

Müfitbey x Bezostaja-1 ve Sönmez-01 x Bezostaja-1 melezlerinde resiproku lehine,

Alpu-01’in baba olarak kullanıldığı tüm kombinasyonlar ile Bezostaja-1 x Altay 2000,

Sönmez-01 x Altay 2000 ve Sönmez-01 x Müfitbey melezlerinde gerçek melez lehine

önemli olmuştur.  Alpu-01 sitoplazması tüm kombinasyonlarda artışa sebep olmuştur.

Altay 2000 x Bezostaja-1, Altay 2000 x Sönmez-01 melezlerinde Altay 2000

sitoplazması; Müfitbey x Altay 2000, Müfitbey x Bezostaja-1, Müfitbey x Sönmez-01

melezlerinde Müfitbey sitoplazması, Harmankaya 99 x Bezostaja-1 melezinde ise
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Harmankaya 99 sitoplazması tane verimini artırıcı etki yapmıştır.  Alpu-01 genotipinin

yer aldığı kombinasyonlarda “sitoplazma x çekirdek” etkileşimlerinin ortaya çıktığı ve

bu çeşidin genellikle bitki verimini arttırdığı dikkati çekmektedir.  Faydalı özellikler

üzerinde olumlu “sitoplazma x çekirdek” etkisi gösteren döllerin elde edilmesi

mümkündür (Ekiz, 1996; Çay, 1999).  Resiprokal farklılıkların oluşmasında anasal

etkilerin de olabileceği düşünülürse F1’ler ve resiprokları arasındaki farklılıkların

kaynağının sitoplazmik olma ihtimali yüksektir.  Doğrudan sitoplazma veya

“sitoplazma x çekirdek” etkileşimlerinin tane veriminde önemli değişiklikler yaptığı

ortaya çıkmaktadır.  Olumlu etkileşimler veren döllerin seçilmesi başarı şansını

arttıracaktır. Bu açıklamalar ışığında, Alpu-01 genotipinin özellikle ana ebeveyn olarak

kullanılmasının başarılı kombinasyonlar elde etme olasılığını arttırabileceği yorumu

yapılabilir.  Bu konuda çalışmalar yapan Çay (1999), Tulukçu (2004), Nazır et al.

(2005), Khan et al. (2007), Bao et al. (2009), Saeed et al. (2010) da tek bitki tane verimi

için resiproklar arasında farklılıklar belirlemiş ve bu farklılıkların ıslah çalışmalarında

kullanılmasının faydalı olacağını bildirmişlerdir.

Tam diallel 30 F1 kombinasyonunun, tek bitki tane verimi için hesaplanan

heterosis ve heterobeltiosis değerleri Çizelge 4.79’da gösterilmiştir.

Çizelge 4.79.  Tek bitki tane verimi için hesaplanan heterosis (Ht) ve heterobelthiosis
(Hb) değerleri ve önemlilikleri

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 ORT
HT 38,33** 10,78** 20,25** 48,54** 14,48** 22,06ALP-01 HB 31,94** -14,42** 6,62** 41,53** 3,93 11,60
HT 27,84** -0,45 47,02** 20,80** 16,64** 18,64ALT 2000 HB 21,94** -25,61** 36,14** 20,67** 1,49 9,11
HT -1,15 -9,93** -42,07** -27,48** -0,39 -13,50BEZ-1 HB -23,64** -32,69** -58,83** -45,85** -16,92** -29,66
HT -7,49** 47,14** 1,44 1,48 -29,96** 2,10HAR 99 HB -17,98** 36,25** -27,91** -5,93** -42,89** -9,74
HT 48,53** 69,96** 53,42** 4,66** 12,13** 31,45MÜF HB 41,52** 69,77** 14,57** -2,99 -2,52 20,06
HT -6,63** 4,59** 11,73** -34,77** -6,70** -5,30SÖN-01
HB -15,24** -8,99** -6,81* -46,81** -18,99** -16,12
HT 10,18 25,02 12,82 -0,82 6,11 2,15 9,24ORT HB 1,10 16,05 -10,03 -10,98 -1,41 -9,49 -2,46

*P<0.05 , ** P < 0.01
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Bu özelliğe ait ortalama heterosis değeri %9,24 olarak bulunmuştur.  Dizi

ortalamalarına göre; ebeveynlerin ana olarak kullanıldığı dizilerde Bezostaja-1 ve

Sönmez-01 dizisi negatif heterosis gösterirken, ebeveynlerin baba olarak kullanıldığı

dizilerde, Harmankaya 99 dizisi negatif heterosis değerine sahip olmuştur.  Heterosis

değerleri %-42,07 (Bezostaja-1 x Harmankaya 99) ile %69,96 (Müfitbey x Altay 2000)

arasında değişim göstermiş, 8 melezde negatif ve önemli, 17 melezde ise pozitif ve

önemli heterosis belirlenmiştir (Çizelge 4.79).

Heterobeltiosis değerlerine bakıldığında ise, ortalama heterobeltiosis değerinin

%-2,46 olduğu görülmektedir.  Dizi ortalamalarına göre; ebeveynlerin ana olarak

kullanıldığı dizilerde en yüksek heterobeltiosis değeri %20,06 ile Müfitbey dizisinden,

baba olarak kullanıldığı dizilerde ise %16,05 ile Altay 2000 dizisinden elde edilmiştir.

Heterobeltiosis değerleri %-58,83 (Bezostaja-1 x Harmankaya 99) ile %69,77 (Müfitbey

x Altay 2000) arasında değişim göstermiş, 16 melezde negatif ve önemli, 10 melezde

ise pozitif ve önemli heterobeltiosis görülmüştür (Çizelge 4.79).

Tane veriminde heterosis konusunda çalışma yapan birçok araştırıcı (Çay, 1999;

Akgün, 2001; Tulukçu, 2004; Bao et al., 2009) %10,82 ile % 41,46 arasında değişen

değerler bulmuşlardır.

Eklemeli olmayan gen etkilerinin önemli olduğu durumlarda melez azmanlığı

gösteren ebeveyn ve melez kombinasyonlarının belirlenmesine çalışılır.  Bu konuda

yapılan çalışmalarda değişik kökenli ve yüksek verimli ebeveynlerin melezlerinin

yüksek verim verdiği saptanmıştır (Sun vd., 1972; Yıldırım, 1974; Soylu, 1998; Akgün,

2001).  Çalışmamızda da yüksek heterosis ve heterobeltiosis gösteren melezler

genellikle yüksek tane verimine sahip ebeveynlerden elde edilmiştir.

Yüksek GKY değerine sahip olan Alpu-01, Altay 2000 ve Müfitbey

genotiplerinin heterosis-heterobeltiosis değerleri ve gözlem ortalamalarının da yüksek

olması bu genotiplerin tane verimini arttırmak için yapılacak ıslah çalışmalarında

beveyn olarak kullanılabileceğini göstermektedir.  Bu genotiplerin girdikleri

kombinasyonların tane verimlerinin de yüksek olması ve Wr/Vr grafiğindeki yerlerini

de göz önüne alırsak kendilerinde bulunan verimlilik özelliğini döllerine aktarabilme

yeteneğinin iyi olduğunu söyleyebiliriz.  Yüksek ÖKY değerleriyle birlikte, yüksek
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heterosis-heterobeltiosis ve gözlem ortalamalarına sahip olan Altay 2000 x Harmankaya

99 ve Müfitbey x Altay 2000 melezleri de ümitvar kombinasyonlar olarak karşımıza

çıkmaktadır.

4.2.14. Bin tane ağırlığı (g)

Verimi doğrudan etkileyen önemli bir verim unsuru olan bin tane ağırlığı, tane

iriliğinin göstergesi olan ve tane kalitesini belirleyen fiziksel faktörlerden birisidir ve

ıslah çalışmalarında üzerinde durulması oldukça önemlidir (Çölkesen,1990).

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel 30 F1 generasyonunun bin

tane ağırlığına ilişkin ortalama değerler Çizelge 4.80’de verilmiştir.

Çizelge 4.80. Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların resiproklu diallel
melezlenmesinden elde edilen 30 F1 melezinde bin tane ağırlıklarına ait
ortalama değerler ve önemlilik grupları

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 DİZİ ORT
ALP-01 39,89 U 49,60 GI 45,77 OR 52,47 DE 53,57 CD 46,97 LO 49,67
ALT 2000 50,10 FH 46,13 OQ 46,36 NQ 53,43 CD 54,91 BC 45,84 OR 50,13
BEZ-1 47,42 KO 48,87 HK 47,52 JO 47,96 IN 48,32 HM 46,71 MP 47,86
HAR 99 42,50 T 57,20 A 47,51 JO 48,59 HL 52,56 DE 49,42 GI 49,84
MÜF 51,57 EF 54,72 BC 53,79 CD 56,35 AB 52,28 DE 49,33 GJ 53,15
SÖN-01 52,39 DE 45,09 PS 43,37 ST 44,22 RT 51,01 EG 44,68 QS 47,22
DİZİ ORT 48,80 51,10 47,36 50,88 52,07 47,65 49,64
EBEVEYN ORT 46,52
EKÖF 1,83

Ebeveyn ortalaması 46,52 g iken, F1 ortalaması 49,64 g olarak bulunmuştur.

Ebeveynlerin ana olarak kullanıldığı dizilerde bin tane ağırlığı değerleri 47,22 g

(Sönmez-01) ile 53,15 g (Müfitbey) arasında değişim gösterirken, ebeveynlerin baba

olarak kullanıldığı dizilerde 47,36 g (Bezostaja-1) ile 52,07 (Müfitbey) arasındadır.

Ebeveynler arasında en yüksek bin tane ağırlığı (52,28 g) Müfitbey genotipinden elde

edilmiş, en düşük bin tane ağırlığı gösteren ebeveyn ise (39,89 g) Alpu-01 olmuştur.

Melezler içerisinde en yüksek değer (57,20 g) Harmankaya 99 x Altay 2000 melezinde
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gözlemlenmiş, en düşük değer ise (42,50 g) Harmankaya 99 x Alpu-01 melezinden elde

edilmiştir (Çizelge 4.80).

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel F1 generasyonunda bin

tane ağırlığına ait tam diallel tablonun varyans analizi sonuçları Çizelge 4.81’de

verilmiştir.

Çizelge 4.81. Bin tane ağırlığı için elde edilen verilere uygulanan tam diallel tabloların
varyans analizi sonuçları

VK SD KO F
a 5 854,77 884,01**
b 15 202,86 209,80**

b1 1 782,92 809,70**
b2 5 198,14 204,92**
b3 9 141,03 145,85**

c 5 29,33 30,33**
d 10 179,36 185,50**
Hata 105 0,97
*P<0.05 , ** P < 0.01

Çizelgede görüldüğü gibi, eklemeli gen etkisi (a) ve dominantlık gen etkisi (b)

varyansları, ortalama dominantlık varyansı (b1), allel genlerin ebeveynlerde simetrik

dağılmadığını belirten (b2), dominant allellerin ebeveynlerde dağılmış olduğunu belirten

ve özel uyuşma yeteneğini de gösteren (b3), resiprok melezler arasında ana etkisi (c) ve

öteki faktörlerin etkisi (d) ile meydana gelen farklılıklar istatistiki olarak %1 düzeyinde

önemli bulunmuştur.  Bulduğumuz sonuçlar Aydem (1979), Yıldırım (2005) ve Khan et

al. (2010) ile uyum içerisindedir.

Altı ekmeklik buğday genotipine ait tam diallel F1 melez generasyonlarının

oluşturduğu populasyonda bin tane ağırlığı için hesaplanmış genetik parametre

değerleri, standart hataları ve ilgili oranlar Çizelge 4.82’de verilmiştir.  İncelenen

populasyonda eklemeli varyans komponenti (D), dominantlık varyans komponenti (H1),

düzeltilmiş dominantlık varyans komponenti (H2) ve dominantlık varyansın eklemeli

varyanstan farkı (D-H1) ve heterozigotluk gösteren lokusun dominantlık etkisi %1
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düzeyinde önemli bulunmuştur. (D-H1) değerinin negatif olması dominantlık etkisinin

daha önemli olduğuna işaret etmektedir.  Dominantlık derecesi (H1/D0,5) 1’den büyüktür

ve üstün dominantlık söz konusudur. Dominant ve resesif allellerin frekansının (H2/4H1)

dominant ve resesif allellerin frekanslarının eşit olmadığını, pozitif F değeri ve 1’den

büyük KD/KR oranı da dominant allellerin fazla olduğunu ortaya koymaktadır.  Etkili

gen çifti sayısı (K) belirlenememiştir.  Dar anlamda kalıtım derecesi 0,29 olarak

bulunmuştur.  Kuramsal dominantlık sırası ile ebeveynlerin ortalama değerleri

arasındaki korelasyon katsayısı (Yr, Wr+Vr için r) -0,56 olup, bin tane ağırlığı yüksek

olan ebeveynlerde dominant allellerin bulunacağını ifade etmektedir.   Aydem (1979),

Şener (1997), Dağüstü (2002), Dere (2004) ve Yıldırım (2005) de yaptıkları

çalışmalarda bin tane ağırlığı yüksek olan ebeveynlerin dominant gen taşıdıklarını

saptamışlardır.

Çizelge 4.82. Bin tane ağırlığı için elde edilen verilere uygulanan diallel melez
analizinde tahminlenen genetik parametreler ve oranları

Genetik parametreler Tahminler Standart hatalar
E 0,24 ±1,01
D 17,75** ±2,66
F 8,15 ±6,50
H1 51,03** ±6,76
H2 55,53** ±6,04
h2 27,05** ±4,06
D-H1 -33,28** ±5,93
H1/D0,5 1,70
H2/4H1 0,27
KD/KR 1,31
K 0,49
GH 0,92
DH 0,29
Yr,Wr+Vr için r -0,56
*P<0.05 , ** P < 0.01
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Altı genotipe ait tam diallel F1 melez generasyonlarının oluşturduğu

populasyonda bin tane ağırlığı için hesaplanan varyans (Vr) ve kovaryans (Wr)

değerlerine ilişkin Wr/Vr grafiği Şekil 4.14’de verilmiştir. Regresyon doğrusu y

eksenini orjinin altında negatif yönde kesmiştir.  Bu durum, incelenen karakterin

kalıtımında üstün dominantlığın bulunduğunu göstermektedir ve genetik parametrelerde

hesaplanan H1/D0,5 oranıyla uyumludur.  Bu özellik için Aydem (1979), Çay (1999),

Dağüstü (2002), Dere (2004), Tulukçu (2004), Yıldırım (2005), Khan et al. (2010) da

üstün dominantlık saptamışlardır. Sönmez-01 ve Alpu-01 genotiplerinin regresyon

hattına uzak olması epistasiye işaret etmektedir.  En düşük bin tane ağırlığı değerine

sahip Alpu-01 genotipi orjine en uzakta yer almış ve daha fazla resesif gen taşıdığı

belirlenmiştir. Orjine daha yakın olarak bulunan Bezostaja-1 ve Müfitbey genotiplerinin

ise döllerine daha çok dominant allel aktardığı anlaşılmaktadır.

Şekil 4.14. 6x6 diallel melez setinde bin tane ağırlığı özelliği için Wr/Vr grafiği
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Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel 30 F1 generasyonunun,

bin tane ağırlığı açısından gösterdikleri genel ve özel kombinasyon yetenekleri ve

resiprokal etkilere ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.83’de verilmiştir.

Çizelge 4.83. Bin tane ağırlığı için elde edilen verilere uygulanan genel ve özel
kombinasyon yetenekleri analizinden tahmin edilen ebeveynlere ilişkin
genel kombinasyon yetenekleri (GKY) ve F1 kombinasyonlarına ilişkin
özel kombinasyon yetenekleri (ÖKY) ile resiprok melezlere ilişkin
resiprokal etkiler (RE) kareler ortalamaları ve GKY / ÖKYdeğerleri.

VK SD KT KO F GKY/ÖKY

GKY 5 267,08 53,42 221,16**
ÖKY 15 190,18 12,68 52,49**
RE 15 121,27 8,08 33,47**

Hata 105 25,36 0,24

4,21

*P<0.05 , ** P < 0.01

Çizelgede görüldüğü gibi, bin tane ağırlığı yönünden genel ve özel kombinasyon

yeteneği ve resiprokal etkiler önemli bulunmuş, GKY/ÖKY oranı 4,21 olarak bulunmuş

ve bu özellik için eklemeli gen etkilerinin daha hakim ve önemli olduğunu ortaya

koymuştur.

Yapılan diallel varyans analizi, diallel melez analizi ve kombinasyon yetenekleri

varyans analizi sonuçlarına göre, incelenen populasyonda eklemeli gen etkileri (a, D,

GKY) önemli bulunmuştur.  Üç analiz yöntemine göre elde edilen sonuçlar büyük

oranda benzerlik göstermektedir.  Diallel varyans analizinde (b) komponentinin, diallel

melez analizinde H1 ve H2 parametrelerinin ve kombinasyon yetenekleri analizinde

ÖKY varyansının önemli olması dominant gen etkilerinin de önemli olduğunu ortaya

koymaktadır.  D-H1’in negatif olması ve düşük dar anlamda kalıtım derecesi dominant

genetik varyansın fenotipik varyans oluşumunda daha etkili olduğunu belirtmektedir.

Kombinasyon yetenekleri varyans analizinde yüksek bulunan GKY/ÖKY değerine göre

de eklemeli gen etkilerinin fazlalığı dikkati çekmektedir.  Bulgular arasındaki bu

uyumsuzluğun allellik olmayan gen interaksiyonlarından kaynaklandığı

düşünülmektedir.  Nitekim, grafik analizinde Sönmez-01 ve Alpu-01 genotiplerinin
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regresyon hattına uzak olmaları ve etkili gen çifti sayısının (K) tespit edilememesi bu

görüşü desteklemektedir.  Diallel varyans analizinde önemli bulunan (c) ve (d)

komponentleri ve kombinasyon yetenekleri analizinde önemli bulunan RE varyansı bin

tane ağırlığı için önemli resiprokal etkilerin varlığına işaret etmektedir. Mather and

Jinks (1971), resiprok etkilerinin önemli çıkmasının epistatik etkilerin varlığına işaret

ettiğini bildirmişlerdir.  Çay (1999), Dağüstü (2002), Dere (2004), Tulukçu (2004),

Yıldırım (2005), Çifçi ve Yağdı (2007) bu özellik üzerinde eklemeli olmayan gen

etkilerinin etkili olduğunu bulmuşlar, Aydem (1979), Ekiz (1996), Çay (1999), Tulukçu

(2004), Çifçi ve Yağdı (2007), Hassan et al. (2008) ise önemli resiprokal etkiler

belirlemişlerdir.

Melezlerin çoğunun ebeveynlerden yüksek değer vermesi ve populasyonda

dominant genlerin çoğunlukta olduğuna dair bulgular, populasyonun bin tane ağırlığı

için uygun bir kaynak olduğunu göstermektedir.  Ancak bitki ıslahında eklemeli gen

etkileri üzerinde durulmaktadır. Çünkü dominantlık etkisi ileriki generasyonlarda

kaybolabilmektedir.  Eklemeli gen etkilerinin yanı sıra eklemeli olmayan gen etkilerinin

de bulunması ve dar anlamda kalıtım derecesinin düşük olması nedeniyle seleksiyona

erken generasyonlarda başlamanın başarısı da düşük olacaktır.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve 30 F1 melez kombinasyonunda, bin tane

ağırlığı için gözlenen GKY, ÖKY ve resiprokal etki değerleri Çizelge 4.84’de

verilmiştir.

Ebeveynlere ait GKY değerleri incelendiğinde, GKY değerlerinin -2,15

(Sönmez-01) ile 3,43 (Müfitbey) arasında değiştiği görülmektedir.  3 ebeveynde negatif

ve önemli GKY değeri bulunurken, 3 ebeveynde pozitif ve önemli bulunmuştur

(Çizelge 4.84).  Islah çalışmalarında GKY değeri yüksek olan çeşitlerin kullanılmasıyla

erken dönemde seleksiyon yapabilme imkanı elde edilebilir.  En yüksek GKY etkisine

sahip Müfitbey genotipi, aynı zamanda en yüksek gözlem değerine de sahiptir ve bin

tane ağırlığını arttırmak için yapılacak ıslah çalışmalarında gen kaynağı olarak

kullanılabilir.



171

Çizelge 4.84. Bin tane ağırlığı için elde edilen verilere uygulanan genel ve özel
kombinasyon yetenekleri ve resiprok etkiler analizinden tahmin edilen
ebeveynlere ilişkin genel kombinasyon yetenekleri etkileri (gi) ve F1
kombinasyonlarına ilişkin özel kombinasyon yetenekleri etkileri (sij) ve
resiprokal etkiler (rij)

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01
ALP-01 -1,44** 1,43** 0,45 -1,14** 1,46** 4,15**
ALT 2000 0,25 0,74*** -0,72* 4,51** 1,52* -2,25**
BEZ-1 0,82* 1,26** -1,53** -0,80** 0,02 -0,41
HAR 99 -4,98** 1,89** -0,22 0,94** 0,96** -1,10**
MÜF -1,00** -0,10 2,73** 1,90** 3,43** -0,24
SÖN-01 2,72** -0,37 -1,67** -2,60** 0,84* -2,15**
*P<0.05 , ** P < 0.01

SH KF%5 KF%1
(gi)=
(sij)=
(rij)=

0,13
0,30
0,35

0,25
0,58
0,68

0,33
0,74
0,87

¹ Köşegenler GKY, köşegen üstü ÖKY,
köşegen altı RE etkilerini
göstermektedir.

Melezlerin ÖKY değerleri ele alındığında, 4 melezin ÖKY etkisi önemsiz

bulunmuştur.  Altay 2000 x Bezostaja-1 melezi %5 düzeyinde negatif ve önemli

bulunurken, 4 melez %1 düzeyinde negatif ve önemli değerler almış, pozitif ve önemli

bulunan 6 melezden ise 1 tanesi %5, diğerleri ise %1 düzeyinde önemlilik göstermiştir

(Çizelge 4.84). Bu özellik için, oldukça yüksek ÖKY etki değeri gösteren Alpu-01 x

Sönmez-01 ve Altay 2000 x Harmankaya 99 melezleri ümitvardır.

Popülasyonda pozitif ve önemli GKY ve ÖKY değerlerinin bulunması yeterli

genetik varyasyonun varlığına işaret etmektedir ve bu sonuçlar Çay (1999), Kılınç

(2001), Tulukçu (2004), Yıldırım (2005), Chawdhary et al. (2007), Çifçi ve Yağdı

(2007), Dağüstü (2008) ile uyum içindedir.

Bin tane ağırlığı için 11 melez önemli resiprok etki göstermiştir (Çizelge 4.84).

Bunlardan 2 tanesi pozitif ve %5 düzeyinde önemli, 5 tanesi pozitif ve %1 düzeyinde

önemli, 4 tanesi ise negatif ve %1 düzeyinde önemlidir.  Çizelge 4.84’de gösterilen bu

farklılıklar, Çizelge 4.80’deki gözlem değerleriyle kıyaslandığında; 4 melezde F1 lehine,

7 melezde ise resiproku lehine olacak şekilde uyumludur.  Alpu-01 x Harmankaya 99,

Alpu-01 x Müfitbey melezinde “Alpu-01” sitoplazması; Bezostaja-1 x Alpu-01,

Bezostaja-1 x Altay 2000, Bezostaja-1 x Sönmez-01 melezlerinde “Bezostaja-1”



172

sitoplazması; Harmankaya 99 x Altay 2000 ve Harmankaya 99 x Sönmez-01

melezlerinde “Harmankaya 99” sitoplazması; Müfitbey x Bezostaja-1 ve Müfitbey x

Harmankaya 99 melezinde “Müfitbey” sitoplazması; Sönmez-01 x Alpu-01 ve Sönmez-

01 x Müfitbey melezinde ise “Sönmez-01” sitoplazması bin tane ağırlığını arttırıcı etki

yapmıştır.  Bin tane ağırlığı üzerinde sitoplazma veya “sitoplazma x çekirdek”

etkileşimlerinin önemli değişiklikler yaptığı görülmektedir.  Bin tane ağırlığı üzerinde

arttırıcı etkide bulunan sitoplazma kaynaklarının değişkenliği dominant ve epistatik gen

etkilerinin ve olumlu ve olumsuz allellerin ebeveynlerdeki dağılışının değişkenliğinden

kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir.  Popülasyonda olumlu etkileşimler veren

döllerin seçilmesi ıslahta başarı sağlayacaktır.  Resiprokal farklılıklarla birlikte, GKY

etkileri ve gözlem ortalamalarını da dikkate alarak ana ebeveyni seçmek daha yararlı

olacaktır.

Tam diallel 30 F1 kombinasyonunun, bin tane ağırlığı için hesaplanan heterosis

ve heterobeltiosis değerleri Çizelge 4.85’de gösterilmiştir.

Çizelge 4.85. Bin tane ağırlığı için hesaplanan heterosis (Ht) ve heterobelthiosis (Hb)
değerleri ve önemlilikleri

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 ORT
HT 15,31** 4,73** 18,59** 16,25** 11,06** 10,99ALP-01 HB 7,52** -3,68* 7,98** 2,48 5,11** 3,23
HT 16,49** -1,00 12,81** 11,61** 0,95 6,81ALT 2000 HB 8,61** -2,45 9,96** 5,04** -0,63 3,42
HT 8,49** 4,37** -0,19 -3,17** 1,32 1,80BEZ-1 HB -0,22 2,84 -1,29 -7,57** -1,71 -1,32
HT -3,94** 20,79** -1,13 4,22** 5,97** 4,32HAR 99 HB -12,54** 17,73** -2,21 0,54 1,71 0,87
HT 11,89** 11,20** 7,78** 11,73** 1,75* 7,40MÜF HB -1,36 4,66** 2,88* 7,79** -5,64** 1,39
HT 23,90** -0,69 -5,93** -5,19** 5,21** 2,88SÖN-01
HB 17,25** -2,24 -8,74** -9,00** -2,43 -0,86
HT 9,47 8,50 0,74 6,29 5,68 3,51 5,70ORT HB 1,96 5,09 -2,37 2,57 -0,32 -0,19 1,12

*P<0.05 , ** P < 0.01
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Bu özelliğe ait ortalama heterosis değeri % 5,70 olurken, dizilere ait ortalama

değerler; ebeveynlerin ana olarak kullanıldığı dizilerde %1,80 (Bezostaja-1) ile %10,99

(Alpu-01) arasında, ebeveynlerin baba olarak kullanıldığı dizilerde ise %0,74

(Bezostaja-1) ile %9,74 (Alpu-01) arasında değiştiği görülmektedir. Melezlerin

heterosis değerleri %-5,93 (Sönmez-01 x Bezostaja-1) ile %23,90 (Sönmez-01 x Alpu-

01) arasında değişim göstermiş ve önemli heterosis saptanan 24 melezden 20 tanesi

pozitif heterosis göstermiştir (Çizelge 4.85).

Çizelge 4.85’de görüldüğü gibi, ortalama heterobeltiosis değeri %1,12’dir.

Dizilerin ortalama heterobeltiosis değerleri incelendiğinde; ebeveynlerin ana olarak

kullanıldığı dizilerde en yüksek heterobeltiosis (%3,42) Altay 2000 dizisinde, en düşük

heterobeltiosis ise (%-2,37) Bezostaja-1 dizisinde belirlenmiş, ebeveynlerin baba olarak

kullanıldığı dizilerdeki heterobeltiosis değerleri %-2,37 (Bezostaja-1) ile %5,09 (Altay

2000) arasında bulunmuştur.  Önemli heterobeltiosis saptanan 17 melezden 11 tanesi

pozitif değerler almışlardır.  En yüksek heterobeltiosis (%17,73) Harmankaya 99 x

Altay 2000 melezinde belirlenmiş, bunu %17,25 ile Sönmez-01 x Alpu-01 takip

etmiştir.  Pozitif heterobeltiosis gösteren melezleri ümitvar olarak ele almak

mümkündür çünkü heterobeltiosis her iki ebeveyni de aşan bir performansın

göstergesidir.

Melezlerin çoğunda saptanan önemli ve pozitif heterosis ve heterobeltiosis

değerleri, bin tane ağırlığı üzerinde eklemeli olmayan genlerin etkili olduğunun ve

populasyonda bu özelliği arttırıcı bir dominantlığın bulunduğunun bir göstergesidir.

Bin tane ağırlığı için pozitif heterosis ve heterobeltiosis değerleri saptayan Şener

(1997), Çay (1999), Yağdı ve Karan (2000), Eren (2001), Tulukçu (2004), Çifçi ve

Yağdı (2007), Dağüstü ve Bölük (2008), Bao et al. (2009)’un bulgularıyla uyum

içindedir.

Yüksek gözlem değerleri, GKY etki değerleri ve heterosis-heterobeltiosis

değerlerine sahip Harmankaya 99 ve Müfitbey genotipleri ebeveyn olarak tavsiye

edilebilir. Aynı şekilde, yüksek gözlem değerleri, ÖKY etki değerleri ve heterosis-

heterobeltiosis değerlerine sahip olan Harmankaya 99 x Altay 2000, Sönmez-01 x Alpu-

01, Müfitbey x Harmankaya 99 ve Altay 2000 x Harmankaya 99 melezleri de bu özellik

için takip edilmesi gereken melezlerdir.
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4.2.15. Hektolitre ağırlığı (kg)

Buğdayda son yıllarda en önemli ıslah amaçlarından birisi, verimin arttırılması

yanında kalitenin de yükseltilmesidir.  Yüksek verim ve kalitenin aynı genotipte

birleştirilmesi buğday üretiminde büyük önem arz etmektedir.   Buğdayda en önemli

teknolojik özelliklerden birisi fiziksel kalite ölçütü olan hektolitre ağırlığıdır.  Hektolitre

ağırlığı, belirli bir hacmi dolduran buğdayın ağırlık olarak ifadesidir (Toklu vd., 1999;

Akçacık, 2006).

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel 30 F1 generasyonunun

hektolitre ağırlığına ilişkin ortalama değerler Çizelge 4.86’da verilmiştir.

Çizelge 4.86. Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların resiproklu diallel
melezlenmesinden elde edilen 30 F1 melezinde hektolitre ağırlıklarına
ait ortalama değerler ve önemlilik grupları

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 DİZİ ORT
ALP-01 77,04 PQ 80,44 CJ 78,18 O 80,08 EJ 81,49 AC 79,39 IN 79,92
ALT 2000 81,76 A 76,06 QR 78,22 O 80,93 AF 81,58 AB 79,58 IN 80,41
BEZ-1 78,13 OP 79,36 JN 74,97 R 78,95 KO 76,39 Q 79,60 HN 78,49
HAR 99 78,55 NO 79,88 FM 79,37 JN 78,83 MO 80,15 EJ 79,76 GM 79,54
MÜF 81,37 AD 80,71 AH 80,00 FK 81,13 AE 80,74 AG 80,36 DJ 80,71
SÖN-01 80,33 DJ 78,85 LO 77,88 OP 79,96 FL 80,50 BI 79,92 FM 79,50
DİZİ ORT 80,03 79,85 78,73 80,21 80,02 79,74 79,76
EBEVEYN ORT 77,93
EKÖF 1,13

Ebeveyn ortalaması 77,93 kg iken, F1 ortalaması 79,76 kg olarak bulunmuştur.

Ebeveynler arasında en yüksek değere (80,74 kg) Müfitbey genotipi sahip olmuş,

melezler içerisinde en yüksek değer (81,76 kg) Altay 2000 x Alpu-01 melezinden elde

edilmiştir. Ebeveynlerin ana olarak kullanıldığı dizilerde hektolitre ağırlığı değerleri

78,49 kg (Bezostaja-1) ile 80,71 kg (Müfitbey) arasında değişim gösterirken,

ebeveynlerin baba olarak kullanıldığı dizilerde 78,73 kg (Bezostaja-1) ile 80,21 kg

(Harmankaya 99) arasındadır.  Melezler genellikle ebeveynlerden daha yüksek değerler

vermişlerdir.  En yüksek değere sahip ebeveyni geçen 6 melez bulunmaktadır (Çizelge

4.86).
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Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel F1 generasyonunda

hektolitre ağırlığına ait tam diallel tablonun varyans analizi sonuçları Çizelge 4.87’de

verilmiştir.

Çizelge 4.87. Hektolitre ağırlığı için elde edilen verilere uygulanan tam diallel
tabloların varyans analizi sonuçları

VK SD KO F
a 5 121,77 331,19**
b 15 39,00 106,08**

b1 1 269,67 733,47**
b2 5 37,01 100,66**
b3 9 14,48 39,39**

c 5 9,15 24,88**
d 10 16,12 43,83**
Hata 105 0,37
*P<0.05 , ** P < 0.01

Çizelgede görüldüğü gibi, eklemeli gen etkisi (a) ve dominantlık gen etkisi (b)

varyansları, dominant genlerin aynı yönde etkili olduğunu gösteren (b1), dominant

allellerin ebeveynlerde dağılmış olduğunu belirten ve özel uyuşma yeteneğini de

gösteren (b3), resiprok melezler arasında ana etkisi (c) ve öteki faktörlerin etkisi (d) ile

meydana gelen farklılıklar istatistiki olarak %1 düzeyinde önemli bulunmuştur. Allel

genlerin ebeveynlerde simetrik dağılmadığı (b2) komponentinin önemli bulunmasından

anlaşılmaktadır.

Altı ekmeklik buğday genotipine ait tam diallel F1 melez generasyonlarının

oluşturduğu popülasyonda hektolitre ağırlığı için hesaplanmış genetik parametre

değerleri, standart hataları ve ilgili oranlar Çizelge 4.88’de verilmiştir.  İncelenen

popülasyonda eklemeli gen etkileri (D), dominantlık gen etkileri (H1 ve H2),

heterozigotluk gösteren lokusun dominantlık etkisi (h2) %1 düzeyinde, dominantlık

varyansın eklemeli varyanstan farkı (D-H1) ve dominant ve resesif allellerin dağılış

yönü (F) % 5 düzeyinde önemli bulunmuştur. (D-H1) değerinin negatif olması

dominantlık etkisinin fazlalığına işaret etmektedir.  Dominantlık derecesi (H1/D0,5)

1’den büyük olması üstün dominantlığın varlığını göstermektedir. Dominant ve resesif



176

allellerin frekansının (H2/4H1) eşite yakın olduğunu söylemek mümkündür. Ancak,

pozitif F değeri ve 1’den büyük KD/KR oranı dominant allellerin fazlalığına işaret

etmektedir.  Etkili gen çifti sayısı (K) 1,16 olarak bulunmuş ve bu özelliği yöneten 1

gen çiftinin bulunduğunu ortaya çıkarmıştır.  Dar anlamda kalıtım derecesi 0,56 olarak

bulunurken geniş anlamda kalıtım derecesi 0,82 olarak bulunmuştur.  Kuramsal

dominantlık sırası ile ebeveynlerin ortalama değerleri arasındaki korelasyon katsayısı

(Yr, Wr+Vr için r) -0,78 olup, hektolitre ağırlığı yüksek olan ebeveynlerde dominant

allellerin bulunacağını ifade etmektedir.

Çizelge 4.88. Hektolitre ağırlığı için elde edilen verilere uygulanan diallel melez
analizinde tahminlenen genetik parametreler ve oranları

Genetik parametreler Tahminler Standart hatalar
E 0,12 ±0,16
D 5,29** ±0,41
F 4,58* ±1,01
H1 8,36** ±1,05
H2 8,04** ±0,94
h2 9,30** ±0,63
D-H1 -3,07* ±0,92
H1/D0,5 1,26
H2/4H1 0,24
KD/KR 2,05
K 1,16
GH 0,82
DH 0,56
Yr,Wr+Vr için r -0,78
*P<0.05 , ** P < 0.01

Altı genotipe ait tam diallel F1 melez generasyonlarının oluşturduğu

populasyonda hektolitre ağırlığı için hesaplanan varyans (Vr) ve kovaryans (Wr)

değerlerine ilişkin Wr/Vr grafiği Şekil 4.15’de verilmiştir. Regresyon doğrusu y

eksenini orjinin üstünde pozitif yönde kesmiştir.  Bu durum, incelenen karakterin

kalıtımında kısmi dominantlığın bulunduğunu göstermektedir ancak genetik

parametrelerde hesaplanan H1/D0,5 oranı üstün dominantlığa işaret etmektedir.  Bu tip
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uyumsuzluklara epistatik gen etkilerinin neden olduğu sanılmaktadır (Iqbal et al., 1991).

Aydem (1979) bu özellik için kısmi dominantlık saptamıştır.

Şekil 4.15. 6x6 diallel melez setinde hektolitre ağırlığı özelliği için Wr/Vr grafiği

Orjine yakın yer alan Müfitbey ve Harmankaya 99 genotipleri daha fazla

dominant gen, orjine en uzakta yer alan Altay 2000 ise daha fazla resesif gen

taşımaktadır.  Epistatik gen etkisine sahip oldukları regresyon hattına uzak olmalarından

anlaşılan Sönmez-01 ve Bezostaja-1 genotipleri hariç, diğer ebeveynlerin grafik

üzerindeki dizilişleri ile gözlem ortalamaları tam bir uyum halindedir.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel 30 F1 generasyonunun,

hektolitre ağırlığı açısından gösterdikleri genel ve özel kombinasyon yetenekleri ve

resiprokal etkilere ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.89’da verilmiştir.  Çizelgede

görüldüğü gibi, hektolitre ağırlığı yönünden genel ve özel kombinasyon yeteneği ve

resiprokal etkiler önemli bulunmuş, GKY/ÖKY oranı 3,12 olarak bulunmuş ve bu

özellik için eklemeli gen etkilerinin daha hakim ve önemli olduğunu ortaya koymuştur.
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Çizelge 4.89. Hektolitre ağırlığı için elde edilen verilere uygulanan genel ve özel
kombinasyon yetenekleri analizinden tahmin edilen ebeveynlere ilişkin
genel kombinasyon yetenekleri (GKY) ve F1 kombinasyonlarına ilişkin
özel kombinasyon yetenekleri (ÖKY) ile resiprok melezlere ilişkin
resiprokal etkiler (RE) kareler ortalamaları ve GKY / ÖKYdeğerleri.

VK SD KT KO F GKY/ÖKY

GKY 5 38,05 7,61 82,80**
ÖKY 15 36,57 2,44 26,52**
RE 15 12,93 0,86 9,38**

Hata 105 9,65 0,09

3,12

*P<0.05 , ** P < 0.01

Tam diallel tablo varyans analizinde (a) komponentinin, diallel melez analizinde

(D) parametresinin ve kombinasyon yetenekleri analizinde GKY varyansının önemli

bulunması hektolitre ağırlığında eklemeli gen etkilerinin varlığını açıklamaktadır.  Yine,

diallel varyans analizinde (b) komponenti ve bunun alt komponentlerinin, diallel melez

analizinde (H1 ve H2 ile h2)’nin, kombinasyon yetenekleri analizinde ise ÖKY

varyansının önemli bulunması karakterin yönetiminde dominant gen etkilerinin payının

da söz konusu olduğunu göstermiştir.  GKY/ÖKY oranının 1’den büyük olarak

bulunması eklemeli gen etkilerinin daha önemli olduğunu ortaya koymuş ancak D-H1

değeri negatif ve önemli bulunarak dominant gen etkilerinin önemine işaret etmiştir.  İki

analiz arasındaki bu uyumsuzluğa allelik olmayan gen interaksiyonunun sebep olduğu

sanılmaktadır.  Aydem (1979), Soylu (1998), Akçacık (2006) bu özellik için eklemeli

gen etkilerinin önemli olduğunu bulmuşlardır.

Farklı buğday genotipleri arasında elde edilen melezlerin oluşturduğu

populasyonda istenen özellikleri taşıyan bitkilerin seçilerek bunlardan saf hatların

geliştirilmesi melez populasyonda geniş bir eklemeli genetik varyansın bulunması ve

arzulanan yönde bir dominantlığın olmasına bağlıdır (Soylu, 1998).  İncelediğimiz

populasyonda, eklemeli gen etkilerinin bulunması, artan yönde bir domiantlığın olması

ve dar anlamda kalıtım derecesinin orta düzeyde olması erken generasyonlarda

yapılacak seleksiyona imkan sağlayabilir.  Ancak, mevcut populasyonda epistatik gen

etkilerinin varlığı, hektolitre ağırlığı ölçümünün pratik olarak tek bitkilerde

yapılmasının güç olması gibi faktörler, seleksiyonun ileri generasyonlarda yapılmasının
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daha uygun olacağını göstermektedir.  Bu konuda araştırma yapan Soylu (1998) ve

Akçacık (2006) da durulmuş sıralarda pratik olarak hektolitre ölçümü yapılabileceğini

ve seleksiyona en erken F5 generasyonunda başlamanın uygun olacağını bildirmişlerdir.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve 30 F1 melez kombinasyonunda, hektolitre

ağırlığı için gözlenen GKY, ÖKY ve resiprokal etki değerleri Çizelge 4.90’da

verilmiştir.

Çizelge 4.90. Hektolitre ağırlığı için elde edilen verilere uygulanan genel ve özel
kombinasyon yetenekleri ve resiprok etkiler analizinden tahmin edilen
ebeveynlere ilişkin genel kombinasyon yetenekleri etkileri (gi) ve F1
kombinasyonlarına ilişkin özel kombinasyon yetenekleri etkileri (sij) ve
resiprokal etkiler (rij)

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01
ALP-01 0,03 1,62** 0,13 -0,41* 0,97** 0,16
ALT 2000 0,66** -0,004 0,79** 0,71** 0,72** -0,45*
BEZ-1 -0,03 0,57** -1,46** 0,91** -0,78** 0,52**
HAR 99 -0,77** -0,53* 0,21 0,25** -0,04 -0,06
MÜF -0,06 -0,44* 1,81** 0,49* 0,97** -0,21
SÖN-01 0,47* -0,37 -0,86** 0,10 0,07 0,21**
*P<0.05 , ** P < 0.01

SH KF%5 KF%1
(gi)=
(sij)=
(rij)=

0,08
0,18
0,21

0,16
0,36
0,42

0,20
0,46
0,54

¹ Köşegenler GKY, köşegen üstü ÖKY,
köşegen altı RE etkilerini
göstermektedir.

Ebeveynlerin GKY değerleri incelendiğinde, GKY etkisi önemli bulunan 4

ebeveynden Bezostaja-1 genotipinin negatif, Harmankaya 99, Müfitbey ve Sönmez-01

genotiplerinin ise pozitif olduğu görülmektedir.  Başarılı bir ıslah programının başlangıç

noktalarından birisi olan melezlemede kullanılacak ebeveynlerin doğru seçimi, ana

babanın genetik yapıları ve aralarında iyi bir kombinasyon oluşturabilme yeteneklerinin

olmasına bağlıdır. Kendilerinde mevcut karakteri, döllerine aktarabilme yeteneğinin

bilinmesi, seleksiyon yönteminin belirlenmesinde önemli bir fonksiyona sahiptir.

Kombinasyon yetenekleri analizi sonucu, pozitif GKY etkisine sahip oldukları bulunan

Harmankaya 99, Müfitbey ve Sönmez-01 yüksek hektolitre ağırlığına dayalı bir ıslah

çalışması için uygun ebeveynler olarak görülmektedir.
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Melezlerin ÖKY etkilerine bakıldığında, değerlerin -0,78 (Bezostaja-1 x

Müfitbey) ile 0,97 (Alpu-01 x Müfitbey) arasında değiştiği görülmektedir.  ÖKY

etkileri önemli olduğu belirlenen 10 melezden 7 tanesi pozitif değer almıştır (Çizelge

4.90).  Bu melezlerden yüksek gözlem ortalamalarına da sahip olan Alpu-01 x Altay

2000, Alpu-01 x Müfitbey, Altay 2000 x Harmankaya 99, Altay 2000 x Müfitbey

melezleri ümitvar kombinasyonlar olarak belirtilebilir.

Melezlerin resiprok etkileri incelendiğinde, 9 melezin önemli resiprokal etkiye

sahip olduğu görülmektedir.  Bunlardan 5 tanesi pozitif değerlidir.  Çizelge 4.90’da

verilen resiprok etkilerine uygun olarak Çizelge 4.86’daki gözlem değerlerinin Alpu-01

x Altay 2000, Alpu-01 x Sönmez-01, Altay 2000 x Bezostaja-1, Bezostaja-1 x

Müfitbey, Harmankaya 99 x Müfitbey melezlerinde resiproku lehine, Alpu-01 x

Harmankaya 99, Altay 2000 x Harmankaya 99, Altay 2000 x Müfitbey, Bezostaja-1 x

Sönmez-01 melezlerinde ise F1 lehine önemli olduğu görülmektedir.  Altay 2000

sitoplazmasının hektolitre ağırlığını arttırıcı etkisi dikkat çekicidir ve ana ebeveyn

olarak tercih edilebilir.

Tam diallel 30 F1 kombinasyonunun, hektolitre ağırlığı için hesaplanan heterosis

ve heterobeltiosis değerleri Çizelge 4.91’de gösterilmiştir.

Çizelge 4.91.  Hektolitre ağırlığı için hesaplanan heterosis (Ht) ve heterobelthiosis (Hb)
değerleri ve önemlilikleri

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 ORT
HT 5,08** 2,86** 2,75** 3,30** 1,16** 2,53ALP-01 HB 4,41** 1,48** 1,59** 0,93 -0,66 1,29
HT 6,81** 3,58** 4,50** 4,06** 2,04** 3,50ALT 2000 HB 6,13** 2,84** 2,66** 1,04 -0,43 2,04
HT 2,80** 5,09** 2,67** -1,88** 2,78** 1,91BEZ-1 HB 1,41* 4,34** 0,15 -5,39** -0,40** 0,02
HT 0,79** 3,14** 3,21** 0,46 0,49 1,35HAR 99 HB 0,36 1,33* 0,69 -0,73 -0,20 0,12
HT 3,14** 2,95** 2,76** 1,69** 0,04 1,76MÜF HB 0,78 -0,04 -0,92 0,48 -0,47 -0,03
HT 2,36** 1,10** 0,56* 0,74** 0,21 0,83SÖN-01 HB 0,51 -1,34* -2,55** 0,05 -0,30 -0,61
HT 2,65 2,89 2,16 2,06 1,03 1,09 1,98ORT HB 1,41 1,45 0,26 0,82 -0,74 -0,36 0,47

*P<0.05 , ** P < 0.01
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Çizelge 4.91’de görüldüğü gibi, ortalama heterosis değeri %1,98 olarak

bulunmuştur.  Ebeveynlerin hem ana hem de baba olarak kullanıldığı dizilerde en

yüksek heterosis değeri Altay 2000 dizisinden elde edilmiş ve dizilerin tamamı pozitif

heterosis göstermiştir.  Melezlerin 4 tanesi önemsiz, 1 tanesi de negatif ve önemli

heterosise sahip olup, kalanların hepsi pozitif ve önemlidir.

Ortalama heterobeltiosis değeri %0,47 olarak hesaplanmıştır.  Dizilerin

heterobeltiosis değerleri, ebeveynlerin ana olarak kullanıldığı dizilerde %-0,61

(Sönmez-01) ile %2,04 (Altay 2000), baba olarak kullanıldığı dizilerde ise %-0,74

(Müfitbey) ile %1,45 (Altay 2000) arasında değişim göstermiştir. Melezlerin 13

tanesinde önemli olarak belirlenen heterobeltiosis değerlerinin 9 tanesi pozitif değer

almıştır.  Benzer sonuçlar Soylu (1998) ve Akçacık (2006) tarafından da bulunmuştur.

Melezlerin tamamına yakınının pozitif heterosis ve heterobeltiosis göstermesi ve

çoğunun istatistiki olarak önemli olması, bunların hektolitre ağırlığı açısından yapılacak

seleksiyon için uygun melez populasyonlar olduğunu göstermektedir.

Gözlem değerleri, GKY ve ÖKY değerleri ve heterosis-heterobeltiosis değerleri

birlikte ele alındığında;  hektolitre ağırlığını arttırmak için Müfitbey genotipinin iyi bir

ebeveyn olabileceği, Altay 2000 x Alpu-01, Alpu-01 x Müfitbey ve Altay 2000 x

Müfitbey kominasyonlarının da ümitvar melezler olarak takip edilmesi gerektiği

sonucuna varılmıştır.

4.2.16. Tane sertliği

Tane sertliği, diğer bir deyişle buğday tanesinin tekstürü, ekmeklik buğdayın

kalitesi ve genel işleme özellikleri üzerine büyük bir etkiye sahiptir. Sertlik öğütmeyi

etkiler ve tane ne kadar sert olursa zedelenmiş nişasta içeriği, gaz tutma kapasitesi,

fermantasyon toleransı, su absorbsiyonu, öğütmedeki enerji tüketimi o kadar artar.

Sertlik testi için en iyi metot PSI (parçacık büyüklüğü indeksi) testidir. Buğdayın

sertliği öğütme kalitesi ve un kalitesi üzerine önemli etkiye sahiptir. Unun kullanılacağı

endüstrinin belirlenmesinde en önemli kriterdir. PSI testi çok sağlıklı olmasına rağmen

zaman alıcıdır. Bunun için bazı alternatif testler mevcuttur. Bunlar, NIR reflektans

spektoroskopi ve sertlik ıskalasıdır ( Şahin vd., 2004). Tahıllarda PSI indeksine göre
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sınıflandırma; PSI (NIR) değeri < 28 ekstra sert, 29-39 çok sert, 40-48 sert, 49-56 orta

sert, 57-64 orta yumuşak, 65-72 yumuşak, 73-78 çok yumuşak, 78< ekstra yumuşak

olarak gruplandırılmıştır (Williams et al., 1988). Tane sertliği değeri yükseldikçe

tanenin sertliği azalmaktadır. (Akçacık, 2006).

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel 30 F1 generasyonunun

tane sertliğine ilişkin ortalama değerler Çizelge 4.92’de verilmiştir.

Çizelge 4.92. Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların resiproklu diallel
melezlenmesinden elde edilen 30 F1 melezinde tane sertliğine ait
ortalama değerler ve önemlilik grupları

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 DİZİ ORT
ALP-01 52,11 NO 68,73 AC 62,44 CI 59,33 GM 56,64 IO 62,00 CJ 61,83
ALT 2000 66,62 AE 68,35 AC 72,61 A 70,64 AB 56,46 IO 69,87 AB 67,24
BEZ-1 60,32 EL 66,33 AF 61,40 DJ 64,61 BH 52,52 NO 67,88 AD 62,33
HAR 99 53,96 LO 60,77 EK 54,53 KO 59,76 FM 55,45 JO 58,03 HO 56,55
MÜF 58,78 GN 62,43 CI 53,36 MO 53,13 MO 45,30 P 51,31 OP 55,80
SÖN-01 56,52 IO 65,38 BG 58,44 HN 56,93 IO 55,41 JO 58,61 HN 58,53
DİZİ ORT 59,24 64,73 60,28 60,93 55,29 61,82 60,38
EBEVEYN ORT 57,59
EKÖF 6,77

Ebeveyn ortalaması 57,59 iken, F1 ortalaması 60,38 olarak bulunmuştur.

Ebeveynlerin tane sertliği değerleri 45,30 (Müfitbey) ile 68,35 (Altay 2000) arasında

değişim göstermiştir.  Melezlerin tane sertliği değerleri ise 51,31 (Müfitbey x Sönmez-

01) ile 72,61 (Altay 2000 x Bezostaja-1) arasında olup, çoğunlukla anaç değerlerin

arasında yer almıştır.  Ebeveynlerin ana olarak kullanıldığı dizilerde 55,80-67,24 olan

tane sertliği değerleri, ebeveynlerin baba olarak kullanıldığı dizilerde 55,29-64,73

arasındadır (Çizelge 4.92).

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel F1 generasyonunda tane

sertliğine ait tam diallel tablonun varyans analizi sonuçları Çizelge 4.93’de verilmiştir.
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Çizelge 4.93. Tane sertliği için elde edilen verilere uygulanan tam diallel tabloların
varyans analizi sonuçları

VK SD KO F
a 5 4767,19 32,24**
b 15 164,14 1,11 öd

b1 1 547,34 3,70**
b2 5 190,87 1,29 öd
b3 9 106,72 0,72 öd

c 5 1392,69 9,42**
d 10 196,53 1,33 öd
Hata 105 147,87
*P<0.05 , ** P < 0.01

Çizelgede görüldüğü gibi, eklemeli gen etkisi (a) ve dominant genlerin aynı

yönde etkili olduğunu gösteren (b1) komponentlerinin önemli çıkması populasyonda

eklemeli ve dominant genlerin varlığını ortaya koymaktadır. Ayrıca, (b1)

komponentinin önemli bulunması populasyonda yönsel dominantlığın varlığını, yani

dominant genlerin belirli ebeveynlerde toplandığını ifade etmektedir. Bu durum aynı

zamanda melez ortalamalarının (60,38), ebeveyn ortalamalarından (57,59) farkının

önemini açıklar.  Allel genlerin ebeveynlerde simetrik dağılmadığını gösteren (b2),

dominant allellerin ebeveynlerde dağılmış olduğunu belirten ve özel uyuşma yeteneğini

de gösteren (b3), ve öteki faktörlerin etkisi (d) ile meydana gelen farklılıklar istatistiki

olarak önemsiz bulunurken, resiprok melezler arasında ana etkisinden (c) oluşan

farklılıklar da %1 düzeyinde önemli bulunmuştur.

Altı ekmeklik buğday genotipine ait tam diallel F1 melez generasyonlarının

oluşturduğu popülasyonda tane sertliği için hesaplanmış genetik parametre değerleri,

standart hataları ve ilgili oranlar Çizelge 4.94’de verilmiştir.  Tane sertliği için eklemeli

gen etkileri (D), dominantlık gen etkileri (H1 ve H2), heterozigotluk gösteren lokusun

dominantlık etkisi (h2) %1 düzeyinde, dominantlık varyansın eklemeli varyanstan farkı

(D-H1) ve çevre varyansı (E) %5 düzeyinde önemli bulunmuştur. (D-H1) değerinin

negatif olması genetik sistemde dominant gen etkilerinin daha önemli olduğunu

göstermektedir.
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Çizelge 4.94. Tane sertliği için elde edilen verilere uygulanan diallel melez analizinde
tahminlenen genetik parametreler ve oranları

Genetik parametreler Tahminler Standart hatalar
E 3,31* ±0,84
D 65,93** ±2,23
F 13,48 ±5,44
H1 83,86** ±5,65
H2 110,53** ±5,05
h2 19,79** ±3,40
D-H1 -17,94* ±4,96
H1/D0,5 1,13
H2/4H1 0,33
KD/KR 1,20
K 0,18
GH 0,80
DH 0,44
Yr,Wr+Vr için r -0,11
*P<0.05 , ** P < 0.01

Dominantlık derecesi (H1/D0,5) 1’den büyüktür. Bu da tane sertliği özelliğinde

eklemeli gen etkisiyle dominantlık gen etkisinin eşit olmadığını, yani dominantlık

etkisinin eklemeli gen etkisinden daha fazla olduğunu göstermektedir. Bu durum ise

üstün dominantlık modeline uymaktadır. Dominant ve resesif allellerin frekansının

(H2/4H1) 0,33 olduğundan dominant ve resesif allellerin frekanslarının eşit olmadığı

anlaşılmıştır. Pozitif F değeri ve 1’den büyük KD/KR oranı da, populasyonda dominant

allellerin fazlalığına işaret etmektedir.  Etkili gen çifti sayısı (K) 0,18 olarak bulunmuş

ve bu özelliği yöneten gen çifti sayısını tahmin etmek mümkün değildir.  Tane sertliği

için kalıtım dereceleri dar anlamda 0,44, geniş anlamda 0,80 olarak hesaplanmıştır.

Özellikle dar anlamdaki kalıtım derecesinin değeri seleksiyondaki ilerleme için

önemlidir. Ekiz (1996) bu özellik için dar anlamda kalıtım derecesini 0,74 olarak

bulurken, Akçacık (2006) 0,15 olarak oldukça düşük bulmuştur.   Kuramsal dominantlık

sırası ile ebeveynlerin ortalama değerleri arasındaki korelasyon katsayısı (Yr, Wr+Vr

için r) -0,11 olup, tane sertliği yüksek olan ebeveynlerde dominant allellerin

bulunacağını ifade etmektedir.
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Altı genotipe ait tam diallel F1 melez generasyonlarının oluşturduğu

populasyonda tane sertliği için hesaplanan varyans (Vr) ve kovaryans (Wr) değerlerine

ilişkin Wr/Vr grafiği Şekil 4.16’da verilmiştir. Regresyon doğrusu y eksenini orjinin

üstünde pozitif yönde kesmiştir.  Bu durum, incelenen karakterin kalıtımında kısmi

dominantlığın bulunduğunu göstermektedir ancak genetik parametrelerde hesaplanan

H1/D0,5 oranı üstün dominantlığa işaret etmektedir.  Akçacık (2006) bu özellik için üstün

dominantlık saptamıştır.

Şekil 4.16. 6x6 diallel melez setinde tane sertliği özelliği için Wr/Vr grafiği

Orjine uzakta yer alan Müfitbey, Alpu-01, Altay 2000 ve Bezostaja-1’in

döllerinde daha fazla resesif gen aktardıkları anlaşılmaktadır.  Ebeveynlerin gözlem

değerleriyle regresyon doğrusu üzerindeki dizilişleri arasında uyumsuzluk mevcuttur.

Bu uyumsuzlukların tane sertliğinin çevre koşullarından etkilenen bir özellik

olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Nitekim genetik parametrelerde

hesaplanan çevre varyansının (E) önemli bulunması da bu görüşü desteklemektedir.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel 30 F1 generasyonunun,

tane sertliği açısından gösterdikleri genel ve özel kombinasyon yetenekleri ve resiprokal
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etkilere ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.95’de verilmiştir.  Çizelgede görüldüğü

gibi, tane sertliği yönünden genel ve özel kombinasyon yeteneği ve resiprokal etkiler

önemli bulunmuş, GKY/ÖKY oranı 17,67 olarak bulunmuş ve bu özellik için eklemeli

gen etkilerinin daha hakim ve önemli olduğunu ortaya koymuştur.

Çizelge 4.95. Tane sertliği için elde edilen verilere uygulanan genel ve özel
kombinasyon yetenekleri analizinden tahmin edilen ebeveynlere ilişkin
genel kombinasyon yetenekleri (GKY) ve F1 kombinasyonlarına ilişkin
özel kombinasyon yetenekleri (ÖKY) ile resiprok melezlere ilişkin
resiprokal etkiler (RE) kareler ortalamaları ve GKY / ÖKYdeğerleri.

VK SD KT KO F GKY/ÖKY

GKY 5 987,34 197,47 59,47**
ÖKY 15 167,65 11,18 3,37**
RE 15 239,99 16,00 4,82**

Hata 105 348,63 3,32

17,67

*P<0.05 , ** P < 0.01

Tane sertliğinin yönetiminde eklemeli ve dominant gen etkilerinin birlikte rol

oynadığı eklemeli gen etkilerini belirleyen GKY varyansı, (a) komponenti ve (D)

parametresinin; dominant gen etkilerini belirleyen (b1) alt komponenti, (H1), (H2), h2

parametreleri ile ÖKY varyansının önemli bulunmasından anlaşılmıştır.  Kombinasyon

yetenekleri analizinde GKY/ÖKY oranının 1’den büyük çıkması eklemeli genlerin

payının fazla olduğu izlenimini vermiştir.  Bununla beraber, diallel melez analizinde D-

H1 değeri negatiftir ve dominant etkilerin önemli olduğunu ifade etmektedir.  Ekiz

(1996) tane sertliğinde eklemeli gen etkilerinin önemli olduğunu bildirirken, Akçacık

(2006) eklemeli olmayan gen etkilerinin önemli olduğunu açıklamıştır.

Sertlik değeri için hesaplanan dar ve geniş anlamda kalıtım derecesi sırasıyla

0,44 ve 0,80 olarak hesaplanmıştır. Geniş anlamda kalıtım derecesinin dar anlamda

kalıtım derecesinden çok yüksek bulunması incelenen melez popülasyonda bu özellik

yönünden kalıtım potansiyelinin yüksek olduğunu fakat bu potansiyelin yeterince

kullanılamadığını gösterir, bu çevre şartlarının etkisinin yüksek olmasından

kaynaklanır. Bu nedenle sertlik değeri yönüyle erken generasyonlarda yapılacak bir
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seleksiyonun başarı şansının düşük olacağı seleksiyonun ileri generasyonlarda

yapılmasının daha uygun olacağı ifade edilebilir. Ancak, tespitinin hızlı metotlarla

yapılabilmesi, değerlendirmelerin F3, F4 generasyonlarında başlaması için bir fırsat

verecektir.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve 30 F1 melez kombinasyonunda, tane sertliği

için gözlenen GKY, ÖKY ve resiprokal etki değerleri Çizelge 4.96’da verilmiştir.

Çizelge 4.96. Tane sertliği için elde edilen verilere uygulanan genel ve özel
kombinasyon yetenekleri ve resiprok etkiler analizinden tahmin edilen
ebeveynlere ilişkin genel kombinasyon yetenekleri etkileri (gi) ve F1
kombinasyonlarına ilişkin özel kombinasyon yetenekleri etkileri (sij) ve
resiprokal etkiler (rij)

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01
ALP-01 -0,79 2,08 0,84 -1,48 4,66** 0,13
ALT 2000 -1,06 6,46** 1,69 0,33 -0,86 1,25
BEZ-1 -1,06 -3,14* 1,40** -0,75 -2,31* 1,84
HAR 99 -2,69* -4,94** -5,04** -1,01* 1,46 -1,43
MÜF 1,07 2,99* 0,42 -1,16 -6,07** -0,48
SÖN-01 -2,74* -2,25 -4,72** -0,55 2,05 0
*P<0.05 , ** P < 0.01

SH KF%5 KF%1
(gi)=
(sij)=
(rij)=

0,48
1,10
1,29

0,94
2,15
2,52

1,20
2,74
3,22

¹ Köşegenler GKY, köşegen üstü ÖKY,
köşegen altı RE etkilerini
göstermektedir.

Sertlik değeri yönüyle ebeveynlerin genel kombinasyon yetenekleri

incelendiğinde ebeveynler içinde Altay 2000 ve Bezostaja-1 çeşitleri %1 düzeyinde

pozitif ve önemli GKY etkisi gösterirken, Müfitbey % 1 düzeyinde, Harmankaya 99 %5

düzeyinde negatif ve önemli GKY etkisi göstermişlerdir.  Alpu-01 çeşidinin GKY etkisi

negatif ve önemsiz olmuş, Sönmez-01 çeşidinde ise 0 olarak bulunmuştur ( Çizelge

4.96).

Sertlik değeri bakımından ÖKY etkileri incelendiğinde, sadece iki melezin

önemli ÖKY etkisine sahip olduğu görülmektedir.  Bunlardan Alpu-01 x Müfitbey
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pozitif ve %1 düzeyinde önemli olurken, Bezostaja-1 x Müfitbey negatif ve %5

düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 4.96).

Melezlerin resiprok etkileri incelendiğinde, 7 melezin önemli resiprokal etkiye

sahip olduğu görülmektedir.  Bunlardan Müfitbey x Altay 2000 kombinasyonu pozitif

ve %5 düzeyinde önemli etkiye sahip olurken, diğerleri %5 ve %1 negatif önemli etki

değerleri almışlardır.  Çizelge 4.96’da verilen resiprok etkilerine uygun olarak Çizelge

4.92’deki gözlem değerlerinin Altay 2000 x Müfitbey melezinde F1 lehine, diğerlerinde

ise resiproku lehine önemli olduğu görülmektedir.  Harmankaya 99 ve Sönmez-01

sitoplazmaları genellikle tane sertliğini arttırıcı etkide bulunmuştur.

Tane sertliği, kaliteyi belirlemede önemli faktörlerden biridir, ekmeklik unlar

genelde sert buğdaylardan elde edilir. Sert buğdayların un verimlerinin yumuşak

buğdaylardan fazla olduğu ve öğütme sırasında da buğday protein miktarının çok daha

az bir kayıpla una geçtiği belirlenmiştir (Elton ve Greer, 1971). Tane sertliği, çeşide ait

bir özellik olmakla birlikte yetişme koşullarına bağlı olarak da değişim gösterir. Dünya

pazarlarında buğdayların sınıflandırılmasında; yetişme koşulları, tane sertliği ve rengi

esas alınmaktadır. Sertlik elde edilecek unun hangi ürün için kullanılabileceğini

gösterir. Tane sertliği arttıkça protein oranının da arttığı belirtilmiştir (Zeleny, 1971;

Ünal, 1991). İncelediğimiz melez popülasyonda sertlik yönüyle farklı sınıflara giren

kombinasyonlar elde edildiği görülmektedir. Anaçlar ve melezler içinde negatif ve

önemli kombinasyon yeteneğine sahip olanlar sertlik özelliğini artırıcı yönde ıslah

çalışmalarında kullanılmak üzere önerilebilir. Sertlik değeri azaldıkça tane sertliği

artmaktadır. Buğday tanesinin sertliği ile son ürüne uygunluğu arasında ilişki vardır.

Sert buğdayların ekmeklik kalitesi yumuşaklara oranla daha yüksektir.

Tane sertliğinin artırılması için yapılacak ıslah çalışmalarında negatif ve önemli

GKY etkisi gösteren Harmankaya 99 ve Müfitbey çeşitlerinin, negatif ve önemli ÖKY

ve RE etkisi gösteren Bezostaja-1 x Altay 2000, Bezostaja-1 x Müfitbey, Harmankaya

99 x Alpu-01, Harmankaya 99 x Altay 2000, Harmankaya 99 x Bezostaja-1, Sönmez-01

x Alpu-01 ve Sönmez-01 x Bezostaja-1 melezlerinin ümitvar oldukları ifade edilebilir.

Tam diallel 30 F1 kombinasyonunun, tane sertliği için hesaplanan heterosis ve

heterobeltiosis değerleri Çizelge 4.97’de gösterilmiştir.
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Çizelge 4.97. Tane sertliği için hesaplanan heterosis (Ht) ve heterobelthiosis (Hb)
değerleri ve önemlilikleri

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 ORT
HT 14,11** 10,01** 6,06** 16,29** 11,99** 9,74ALP-01 HB 0,55 1,69 -0,72 8,69 5,78 2,67
HT 10,60** 11,92** 10,28** -0,66 10,07** 7,04ALT 2000 HB -2,54 6,23 3,35 -17,41** 2,22 -1,36
HT 6,27** 2,24 6,65** -1,57 13,12** 4,45BEZ-1 HB -1,77 -2,96 5,22 -14,47** 10,55* -0,57
HT -3,54 -5,14* -9,99** 5,55* -1,95 -2,51HAR 99 HB -9,71* -11,10** -11,19** -7,22 -2,89 -7,02
HT 20,68** 9,86** 0,02 1,14 -1,25 5,08MÜF HB 12,80* -8,66* -13,09** -11,10* -12,46** -5,42
HT 2,09 2,99 -2,60 -3,81 6,64** 0,89SÖN-01
HB -3,57 -4,35 -4,82 -4,74 -5,46 -3,82
HT 6,02 4,01 1,56 3,39 4,38 5,33 4,11ORT HB -0,80 -4,42 -3,53 -1,33 -5,98 0,53 -2,59

*P<0.05 , ** P < 0.01

Sertlik değeri için heterosis değerleri %-9,99 (Harmankaya 99 x Bezostaja-1) ile

%20,68 (Müfitbey x Alpu-01) arasında değişmekte olup, ortalama heterosis değeri

%4,11 olarak bulunmuştur.  Ebeveynlerin ana olarak kullanıldığı dizilerde Harmankaya

99 dizisi negatif heterosis değeri alırken, ebeveynlerin baba olarak kullanıldığı dizilerin

hepsi pozitif heterosis göstermiştir.  Önemli heterosis saptanan 18 melezden 1 tanesi

negatif ve önemli (P<0,05), 1 tanesi de negatif ve çok önemli (P<0,01) heterosis

gösterirken, diğerleri %5 ve %1 önem derecesinde pozitif değerler almışlardır (Çizelge

4.97).

Çizelge 4.97’de görüldüğü gibi, heterobeltiosis değerleri  %-17,41 (Altay 2000 x

Müfitbey) ile %12,80 (Müfitbey x Alpu-01) arasında değişim göstermiştir. Ortalama

heterobeltiosis değeri ise %-2,59 olmuştur. Dizilerin heterobeltiosis değerleri

incelendiğinde, ebeveynlerin ana olarak kullanıldığı dizilerde Alpu-01 dışındaki tüm

diziler; ebeveynlerin baba olarak kullanıldığı dizilerde ise Sönmez-01 dışındaki tüm

diziler negatif değer almıştır.  Melezlerin 11 tanesinde önemli olarak belirlenen

heterobeltiosis değerlerinin 1 tanesi pozitif değer almıştır.

Heterosis ve heterobeltiosis değerleri için pozitif ve negatif değerlerin

bulunması, populasyonun tane sertliği açısından yeterli varyasyonun olduğunu ve bu
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melez populasyonun ıslah çalışmalarında kullanılabilecek uygun materyalleri ihtiva

ettiğini göstermektedir

Gözlem değerleri, GKY ve ÖKY değerleri ve heterosis-heterobeltiosis değerleri

birlikte ele alındığında;  tane sertliğini arttırmak için Müfitbey genotipinin iyi bir

ebeveyn olabileceği, Müfitbey x Harmankaya 99, Altay 2000 x Müfitbey, Harmankaya

99 x Bezostaja-1, Müfitbey x Sönmez-01 kominasyonlarının da ümitvar melezler olarak

takip edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

4.2.17. Protein oranı (%)

Buğdayda kalitenin meydana gelmesinde birinci derecede rol oynayan faktör

protein miktar ve kalitesidir. Makarnalıklarda %13’ün, ekmekliklerde %11’in üzerinde

olması, bisküviliklerde ise %9 civarında bulunması istenir. Protein miktarı iklim, toprak

ve yetiştirme şartlarından etkilenmekle beraber, kalıtsal bir faktördür. Buğday

genotiplerinde protein oranı %6–20 arasında değişmektedir (Sade, 1999; Akçacık,

2006).

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel 30 F1 generasyonunun

protein oranına ilişkin ortalama değerler Çizelge 4.98’de verilmiştir.

Çizelge 4.98. Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların resiproklu diallel
melezlenmesinden elde edilen 30 F1 melezinde protein oranına ait
ortalama değerler ve önemlilik grupları

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 DİZİ ORT
ALP-01 10,65 M 10,94 LM 12,02 FH 11,20 KL 11,13 KL 10,86 LM 11,23
ALT 2000 11,44 JK 11,13 KL 12,24 EG 11,81 HI 11,43 JK 11,93 GI 11,77
BEZ-1 12,23 EG 11,97 GI 14,02 A 11,96 GI 13,81 A 13,20 B 12,63
HAR 99 11,42 JK 11,69 HJ 11,83 HI 12,57 DE 11,36 JK 12,20 FG 11,70
MÜF 11,65 IJ 11,82 HI 14,11 A 11,40 JK 12,18 FG 12,26 EG 12,25
SÖN-01 11,97 GI 11,68 HJ 12,98 BC 12,34 DF 12,33 DF 12,63 CD 12,26
DİZİ ORT 11,74 11,62 12,63 11,74 12,01 12,09 11,97
EBEVEYN ORT 12,20
EKÖF 0,35
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Çizelgede görüldüğü gibi, ebeveyn ortalaması (%12,20), F1 ortalamasından

(%11,97) yüksek olarak bulunmuştur.  Dizilere ait değerler karşılaştırıldığında,

ebeveynlerin ana olarak kullanıldığı dizilerde %11,23 (Alpu–01) ile %12,63

(Bezostaja–1) arasında değişen protein oranı değerleri, ebeveynlerin baba olarak

kullanıldığı dizilerde %11,62 (Altay 2000) ile %12,63 (Bezostaja-1) arasındadır.

Ebeveynler içerisinde en yüksek protein oranına (%14,02) Bezostaja-1 sahipken, en

düşük protein oranı (%10,65) Alpu-01 çeşidinde tespit edilmiştir.  Melezler içerisinde

ise Bezostaja-1 x Müfitbey ve bu melezin resiproku olan Müfitbey x Bezostaja-1 en

yüksek protein oranına sahip melezler olarak karşımıza çıkmıştır.  Protein oranı en

düşük kombinasyonlar ise, Alpu-01 x Altay 2000 ve Alpu-01 x Sönmez-01’dir.

McNeal et al. (1965) protein oranı bakımından F1 melez kombinasyonlarının

ebeveynlerine göre daha düşük ortalama değerler verdikleri, Perenzin et al. (1992) ise

ebeveynlerine göre yüksek protein içeriği verdiklerini bildirmişlerdir. Wilson (1984) ise

melez yoluyla tane protein oranının %1–2 kadar arttırılabileceğini bildirmiştir.  Yıldırım

(2005) ise ebeveyn ortalamalarıyla melez ortalamalarının neredeyse aynı bulunduğunu,

en yüksek ebeveyn değerinin %13,48 olarak belirlendiğini, melez kombinasyonların ise

%11,43 ile %14,90 arasında değişen değerler aldıklarını belirtmiştir.  Çalışmamızda

melez kombinasyonları genellikle ebeveyn değerleri arasında yer almıştır ve en yüksek

ebeveyn değerini aşan sadece 1 melez kombinasyonu bulunmaktadır.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel F1 generasyonunda

protein oranına ait tam diallel tablonun varyans analizi sonuçları Çizelge 4.99’da

verilmiştir.

Çizelgede görüldüğü gibi, eklemeli gen etkisi (a) ve dominantlık gen etkisi (b)

varyansları, dominant genlerin aynı yönde etkili olduğunu gösteren (b1), dominant

allellerin ebeveynlerde dağılmış olduğunu belirten ve özel uyuşma yeteneğini de

gösteren (b3), resiprok melezler arasında ana etkisi (c) ve öteki faktörlerin etkisi (d) ile

meydana gelen farklılıklar istatistiki olarak %1 düzeyinde önemli bulunmuştur. Allel

genlerin ebeveynlerde simetrik dağılmadığı (b2) komponentinin önemli bulunmasından

anlaşılmaktadır.
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Çizelge 4.99. Protein oranı için elde edilen verilere uygulanan tam diallel tabloların
varyans analizi sonuçları

VK SD KO F
a 5 55,13 1551,48**
b 15 5,92 166,69**

b1 1 4,01 112,72**
b2 5 3,12 87,85**
b3 9 7,69 216,49**

c 5 2,45 69,00**
d 10 0,63 17,59**
Hata 105 0,04
*P<0.05 , ** P < 0.01

Altı ekmeklik buğday genotipine ait tam diallel F1 melez generasyonlarının

oluşturduğu populasyonda protein oranı için hesaplanmış genetik parametre değerleri,

standart hataları ve ilgili oranlar Çizelge 4.100’de verilmiştir.

Çizelge 4.100. Protein oranı için elde edilen verilere uygulanan diallel melez analizinde
tahminlenen genetik parametreler ve oranları

Genetik parametreler Tahminler Standart hatalar
E 0,01 ±0,02
D 1,39** ±0,06
F 0,63* ±0,15
H1 0,96** ±0,16
H2 1,35** ±0,14
h2 0,09 ±0,09
D-H1 0,44* ±0,14
H1/D0,5 0,83
H2/4H1 0,35
KD/KR 1,75
K 0,07
GH 0,94
DH 0,79
Yr,Wr+Vr için r 0,49
*P<0.05 , ** P < 0.01
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İncelenen popülasyonda eklemeli gen etkileri (D) ve dominantlık gen etkileri

(H1 ve H2) %1 düzeyinde, dominantlık varyansın eklemeli varyanstan farkı (D-H1) ve

dominant ve resesif allellerin dağılış yönü (F) %5 düzeyinde önemli bulunmuştur. (D-

H1) değerinin pozitif olması eklemeli gen etkilerinin özelliğin yönetiminde daha hakim

ve önemli olduğuna işaret etmektedir. Dominantlık derecesi (H1/D0,5) 1’den küçüktür

ve kısmi dominantlığın varlığını göstermektedir. Dominant ve resesif allellerin

frekansının eşit olmadığı  (H2/4H1) oranının 0,35 olarak bulunmasından anlaşılmaktadır.

Pozitif F değeri ve 1’den büyük KD/KR oranı ise dominant allellerin fazlalığına işaret

etmektedir.  Etkili gen çifti sayısı (K) belirlenememiştir.  Dar anlamda kalıtım derecesi

0,79 olarak bulunurken geniş anlamda kalıtım derecesi 0,94 olarak bulunmuştur.

Kuramsal dominantlık sırası ile ebeveynlerin ortalama değerleri arasındaki korelasyon

katsayısının (Yr, Wr+Vr için r) pozitif olması ise protein oranı yüksek olan

ebeveynlerde resesif allellerin bulunacağını ifade etmektedir.

Altı genotipe ait tam diallel F1 melez generasyonlarının oluşturduğu

populasyonda protein oranı için hesaplanan varyans (Vr) ve kovaryans (Wr) değerlerine

ilişkin Wr/Vr grafiği Şekil 4.17’de verilmiştir.

Şekil 4.17. 6x6 diallel melez setinde protein oranı özelliği için Wr/Vr grafiği
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Şekil 4.17’de görüldüğü gibi, regresyon doğrusu y eksenini orjinin üstünde

pozitif yönde kesmiştir.  Bu durum, incelenen karakterin kalıtımında kısmi

dominantlığın bulunduğunu göstermektedir ve genetik parametrelerde hesaplanan

H1/D0,5 oranı ile uyumludur.  Protein oranı için Soylu (1998), Kan (2000), Khan et al.

(2010) üstün dominantlık, Yıldırım (2005) tam dominantlık, Akçacık (2006) ise kısmi

dominantlık belirlemiştir.  Orjine en uzakta yer alan Müfitbey ve Bezostaja-1

genotipleri daha fazla resesif gen taşımaktadır.  Bu ebeveynlerin gözlem ortalamalarının

da yüksek olması, (Yr, Wr+Vr için r) katsayısının pozitif olmasıyla doğrulanmaktadır.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel 30 F1 generasyonunun,

protein açısından gösterdikleri genel ve özel kombinasyon yetenekleri ve resiprokal

etkilere ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.101’de verilmiştir.  Çizelgede görüldüğü

gibi, protein oranı yönünden genel ve özel kombinasyon yeteneği ve resiprokal etkiler

önemli bulunmuş, GKY/ÖKY oranı 9,32 olarak bulunmuş ve bu özellik için eklemeli

gen etkilerinin daha hakim ve önemli olduğunu ortaya koymuştur.

Çizelge 4.101.Protein oranı için elde edilen verilere uygulanan genel ve özel
kombinasyon yetenekleri analizinden tahmin edilen ebeveynlere ilişkin
genel kombinasyon yetenekleri (GKY) ve F1 kombinasyonlarına ilişkin
özel kombinasyon yetenekleri (ÖKY) ile resiprok melezlere ilişkin
resiprokal etkiler (RE) kareler ortalamaları ve GKY / ÖKYdeğerleri.

VK SD KT KO F GKY/ÖKY

GKY 5 17,24 3,45 400,30**
ÖKY 15 5,55 0,37 42,96**
RE 15 1,15 0,08 8,92**

Hata 105 0,90 0,01

9,32

*P<0.05 , ** P < 0.01

Tam diallel tablo varyans analizinde (a) ve (b) komponentinin, diallel melez

analizinde (D) ve (H1 ve H2) parametrelerinin ve kombinasyon yetenekleri analizinde

GKY ve ÖKY varyansının önemli bulunması protein oranı özelliğinde eklemeli gen

etkileri ile dominant gen etkilerinin birlikte rol oynadığını ancak GKY/ÖKY oranının

1’den büyük ve D-H1 değerinin pozitif olarak bulunması eklemeli gen etkilerinin daha
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önemli olduğunu ortaya koymuştur. Soylu (1998), Kan (2000), Akçacık (2006), Khan

et al. (2010) bu özellik için eklemeli olmayan gen etkilerinin, Ekiz (1996), Joshi et al.

(2004), Yıldırım (2005), Akram et al. (2011) ise eklemeli gen etkilerinin önemli

olduğunu bulmuşlardır.

Protein miktarı iklim koşullarından ve yetiştirme tekniğinden en çok etkilenen

kriter olmasına rağmen kalıtsal bir faktördür. Kalite potansiyeli yüksek çeşitlerde

protein miktarı arttıkça ekmek kalitesi önemli düzeyde artış gösterirken, bu durum

düşük kaliteli çeşitlerde görülmemektedir (Bushuk, 1982). Buğdayın verim ve

kalitesinin yükseltilmesinin ve protein veriminin arttırılmasının en etkili yollarından

birisi buğday proteinin ıslah yoluyla geliştirilmesidir. Günümüzde hızlı analiz

teknikleri ile düşük miktarda numunenin analiz edilebilmesi kalite ıslahında önemli

fırsatlar ortaya çıkarmıştır, hatlar durulma aşamasına gelmeden önce protein oranı,

gluten oranı ve SDS sedimantasyon değeri gibi kalite özellikleri yönünden

değerlendirmeler yapılabilmesi kaliteli çeşit ıslahında önemli bir avantaj olarak

görülmektedir. Bu şekilde genetik farklılığın ortaya koyulabilmesiyle ileri kademeye

taşınacak materyalin optimuma indirilmesi sağlanabilmektedir (Akçacık, 2006).

Protein oranı için incelenen popülasyonda, eklemeli gen etkilerinin hakim

olması ve dar anlamda kalıtım derecesinin de yüksek bulunması erken generasyonlarda

seleksiyonu mümkün kılmaktadır. Çalışmamızla uyumlu olarak Ekiz (1996) ve Khan

et al. (2010) yüksek dar anlamda kalıtım dereceleri belirlemiş olmasına rağmen pek çok

araştırıcı (Soylu, 1998; Kan, 2000; Yıldırım, 2005; Akçacık, 2006) bu özellik için düşük

dar anlamda kalıtım dereceleri tespit etmişler ve seleksiyona F3-F4 kademesinde

başlamanın uygun olabileceğini bildirmişlerdir.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve 30 F1 melez kombinasyonunda, protein oranı

için gözlenen GKY, ÖKY ve resiprokal etki değerleri Çizelge 4.102’de verilmiştir.

Ebeveynlerin GKY değerleri incelendiğinde, üç ebeveynin negatif ve önemli üç

ebeveynin ise pozitif ve önemli GKY değerine sahip oldukları ve en yüksek GKY

etkisine Bezostaja-1 çeşidinin sahip olduğu görülmektedir. Bu araştırma sonuçları

ekmeklik buğdayda protein oranı yönünden genel kombinasyon yeteneği değerine göre

Bezostaya-1 genotipinin en iyi anaç olduğunu belirleyen Yıldırım (2005) ve Akçacık
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(2006)’nın bulgularıyla benzerlik göstermiştir.  Aynı şekilde, Ekiz (1996)’da buğdayın

yabani akrabalarıyla yaptığı 11x11 tam diallel melezleme çalışmasında kullandığı ticari

çeşitler içerisinde Bezostaja-1 çeşidinin GKY etkisini en yüksek bulmuştur.  Bezostaja-

1’in yanı sıra Sönmez-01 ve Müfitbey çeşitleri de protein oranını arttırmak için ebeveyn

olarak kullanılabilir.

Çizelge 4.102. Protein oranı için elde edilen verilere uygulanan genel ve özel
kombinasyon yetenekleri ve resiprok etkiler analizinden tahmin edilen
ebeveynlere ilişkin genel kombinasyon yetenekleri etkileri (gi) ve F1
kombinasyonlarına ilişkin özel kombinasyon yetenekleri etkileri (sij) ve
resiprokal etkiler (rij)

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01
ALP-01 -0,66** 0,25** -0,07 0,11* -0,08 -0,17**
ALT 2000 0,25** -0,41** -0,35** 0,30** -0,10 -0,03
BEZ-1 0,09 -0,14* 0,86** -0,82** 0,96** -0,02
HAR 99 0,11 -0,06 -0,07 -0,15** -0,61** 0,17**
MÜF 0,26** 0,20** 0,15* 0,02 0,13** -0,09
SÖN-01 0,55** -0,12 -0,11 0,07 0,04 0,24**
*P<0.05 , ** P < 0.01

SH KF%5 KF%1
(gi)=
(sij)=
(rij)=

0,02
0,06
0,07

0,05
0,11
0,13

0,06
0,14
0,17

¹ Köşegenler GKY, köşegen üstü ÖKY,
köşegen altı RE etkilerini
göstermektedir.

Melezlerin ÖKY etkilerine bakıldığında, değerlerin -0,82 (Bezostaja-1 x

Harmankaya 99) ile 0,96 (Bezotaja-1 x Müfitbey) arasında değiştiği ve ÖKY etkileri

önemli olduğu belirlenen 9 melezden 5 tanesinin pozitif değer aldığı görülmektedir

(Çizelge 4.102).  Bu melezlerden yüksek gözlem ortalamalarına da sahip olan

Bezostaja-1 x Müfitbey ve Harmankaya 99 x Sönmez-01 melezleri ümitvar

kombinasyonlar olarak belirtilebilir.

Melezlerin resiprok etkileri incelendiğinde, 6 melezin önemli resiprokal etkiye

sahip olduğu görülmektedir.  Bunlardan 5 tanesi pozitif değerlidir.  Çizelge 4.102’de

verilen resiprok etkilerine uygun olarak Çizelge 4.98’deki gözlem değerlerinin Alpu-01

x Altay 2000, Alpu-01 x Müfitbey, Alpu-01 x Sönmez-01, Altay 2000 x Müfitbey ve

Bezostaja-1 x Müfitbey melezlerinde resiproku lehine, Altay 2000 x Bezostaja-1
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melezinde ise F1 lehine önemli olduğu görülmektedir.  Müfitbey sitoplazmasının protein

oranını arttırıcı etkisi, bu çeşidin daha çok ana ebeveyn olarak tercih edilmesi

gerektiğini göstermektedir.

Tam diallel 30 F1 kombinasyonunun, protein oranı için hesaplanan heterosis ve

heterobeltiosis değerleri Çizelge 4.103’de gösterilmiştir.

Çizelge 4.103. Protein oranı için hesaplanan heterosis (Ht) ve heterobelthiosis (Hb)
değerleri ve önemlilikleri

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 ORT
HT 0,51 -2,55** -3,56** -2,46** -6,66** -2,45ALP-01 HB -1,66 -14,28** -10,94** -8,60** -13,98** -8,24
HT 5,03** -2,68** -0,33 -1,92** 0,40 0,08ALT 2000 HB 2,76* -12,73** -6,05** -6,16** -5,56** -4,62
HT -0,87 -4,83** -10,03** 5,37** -0,94 -1,88BEZ-1 HB -12,80** -14,66** -14,69** -1,55 -5,87** -8,26
HT -1,63** -1,38* -11,05** -8,18** -3,20** -4,24HAR 99 HB -9,15** -7,04** -15,65** -9,61** -3,43** -7,48
HT 2,07** 1,43* 7,66** -7,90** -1,20* 0,34MÜF HB -4,35** -2,96** 0,59 -9,33** -2,95** -3,17
HT 2,86** -1,64** -2,61** -2,09** -0,61 -0,68SÖN-01
HB -5,21** -7,48** -7,45** -2,32* -2,38* -4,14
HT 1,24 -0,99 -1,87 -3,99 -1,30 -1,93 -1,47ORT HB -4,79 -5,63 -8,25 -7,22 -4,72 -5,30 -5,99

*P<0.05 , ** P < 0.01

Ortalama heterosis değeri % -1,47 olarak bulunmuştur.  Ebeveynlerin ana olarak

kullanıldığı dizilerde Müfitbey dışındaki dizilerde negatif heterosis ortaya çıkmış olup,

ebeveynlerin baba olarak kullanıldığı dizilerde de sadece Alpu-01 dizisi pozitif

heterosise sahip olmuştur.  Melez kombinasyonlardan 25 tanesi önemli heterosis

değerlerine sahip olurken, bunlardan 6 tanesi pozitif değerlidir. Heterosis değerleri %-

11,05 (Harmankaya 99 x Bezostaja-1) ile % 7,66 (Müfitbey x Bezostaja-1) arasında

değişmektedir (Çizelge 4.103).

Ortalama heterobeltiosis değeri %-5,99 olarak hesaplanmıştır.  Dizilerin

heterobeltiosis değerleri ebeveynlerin hem ana hem de baba olarak kullanıldığı dizilerde
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negatif değerler almışlardır.  Melezlerin 28 tanesinde önemli olarak belirlenen

heterobeltiosis değerlerinin 1 tanesi pozitif değer almıştır (Çizelge 4.103).

Melezlerin çoğunun negatif heterosis ve heterobeltiosis göstermesi ve istatistiki

olarak önemli olması, populasyonda protein oranını azaltıcı yönde bir dominantlığın

olduğunu göstermektedir.

Buğdaydaki protein miktarı onun son ürüne uygunluğunu belirler. Ekmeklik

potansiyeli, büyük oranda protein miktarı ve kalitesi tarafından belirlenir. Mayalı ekmek

yapımında undaki protein miktarı en az %11, bununla ilgili olarak bu unun elde

edileceği buğdaydaki protein miktarının da en az %12 olması gerektiği, buğday

öğütülürken unda ortalama %1-1,5 arasında protein azalması olduğu bildirilmektedir

(Zeleny, 1971). Protein miktarı aynı unlardan yapılan ekmeklerdeki kalite farkı protein

kalitesinden ileri gelmektedir (Ertugay, 1982). İncelediğimiz melez populasyonlarında

belirlenen protein oranları istenen seviyededir. Proteinin çevreye göre değişen bir

özellik olduğu göz önüne alındığında, bu özellik yönünden genetik yapısı uygun

anaçların tespit edilmesi büyük önem arz etmektedir (Soylu, 1998).

Bu bilgilerin ışığında, yüksek gözlem ortalaması, pozitif ve önemli kombinasyon

yeteneği ve yüksek heterosis ve heterobeltiosis değerine sahip Müfitbey ve Bezostaja-1

çeşitlerini yüksek proteinli ekmeklik buğday ıslahı için önerebiliriz. Melezler içerisinde

ise yüksek gözlem değerleri, yüksek pozitif ÖKY etkisi ve yüksek heterosis ve

heterobeltiosis gösteren Bezostaja-1 x Müfitbey ve Müfitbey x Bezostaja-1 melezleri

üzerinde durulabilecek ümitvar kombinasyonlar olarak değerlendirilebilirler.

4.2.18. SDS sedimentasyon değeri (ml)

Sedimantasyon değeri, buğdayda kalitenin belirlenmesinde kullanılan önemli

kalite kriterlerinden birisidir. Sedimantasyon tayini un ve laktik asit çözeltisi ile

hazırlanmış süspansiyondaki partiküllerin gluten kalitesine göre şişmesi ve şişen

partiküllerin belli bir zaman içindeki çöken miktarın ölçülmesi prensibine dayanır.

Islah programlarının erken generasyonunda örnek miktarı az olduğundan, basit ve hızlı

değirmenlerle elde edilen un ve kırma örnekleri kullanan test arayışları sürmektedir.
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Son yıllarda Williams et al. (1986) tarafından geliştirilen SDS sedimentasyon testi ıslah

programlarında kullanım alanı bulmuştur (Atlı ve Koçak, 2004).

Sedimantasyon değerinin yüksek olması gluten miktarının ve kalitesinin yüksek

olduğunu göstermektedir. Genellikle protein oranı, gluten oranı ve sedimantasyon

değeri arasında pozitif bir ilişki vardır (Sade, 1999). Gluten miktarı fazla ve kalitesi

yüksek olan buğdayların unlarında, un partikülleri daha fazla şişeceğinden yoğunlukları

az olmakta ve çözelti içerisinde dibe daha yavaş çökmektedirler. Bu nedenle, kaliteli

buğday unlarının sedimantasyon değerleri daha yüksek çıkmaktadır (Özkaya ve

Kahveci, 1990).

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel 30 F1 generasyonunun

SDS sedimentasyon değerine ilişkin ortalama değerler Çizelge 4.104’de verilmiştir.

Çizelge 4.104. Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların resiproklu diallel
melezlenmesinden elde edilen 30 F1 melezinde SDS sedimentasyon
değerine ait ortalama değerler ve önemlilik grupları

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 DİZİ ORT
ALP-01 38,71 NO 36,97 OP 41,87 JM 41,34 LN 48,43 CF 42,19 IM 42,16
ALT 2000 43,63 MO 35,40 P 41,25 LN 41,28 LN 42,02 IM 41,52 KN 41,94
BEZ-1 44,59 HK 42,09 IM 52,94 A 46,48 EH 43,63 HL 46,45 EH 44,65
HAR 99 41,59 JN 40,09 MN 47,86 CG 45,56 FH 48,23 CF 49,05 BE 45,36
MÜF 49,70 BD 44,69 HJ 51,67 AB 48,58 BF 50,27 AC 48,29 CF 48,58
SÖN-01 46,70 DH 42,06 IM 46,70 DH 46,47 EH 45,08 GI 46,39 EH 45,40
DİZİ ORT 45,24 41,18 45,87 44,83 45,48 45,50 44,68
EBEVEYN ORT 44,88
EKÖF 3,10

Çizelgede görüldüğü gibi, ebeveyn ortalaması 44,88 ml, F1 ortalaması ise 44,68

ml olarak bulunmuştur.  Ebeveyn ortalamasının yüksek bulunmasının protein oranının

da yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Dizilere ait değerler

karşılaştırıldığında, ebeveynlerin ana olarak kullanıldığı dizilerde 41,94 ml (Altay 2000)

ile 48,58 ml (Müfitbey) arasında, ebeveynlerin baba olarak kullanıldığı dizilerde ise

41,18 ml (Altay 2000) ile 45,87 ml (Bezostaja-1) arasındadır.  Ebeveynler içerisinde en

yüksek SDS sedimentasyon değerine (52,94 ml) Bezostaja-1 sahipken, en düşük SDS
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sedimentasyon değeri (35,40 ml) Altay 2000 çeşidinde tespit edilmiştir.  Melezler

içerisinde ise Müfitbey x Bezostaja-1 en yüksek (51,67 ml) SDS sedimentasyon

değerine sahip olurken, SDS sedimentasyon değeri en düşük (36,97 ml) kombinasyon

Alpu-01 x Altay 2000 melezidir.  Buğdayda sedimentasyon değeri 8-78 ml arasında

değişmekte ancak 30 ml’nin üzerinde olması istenmektedir (Sade, 1997). Çalışmamızda

kullanılan ebeveynler ve melez kombinasyonları bu değerin üzerinde değer almışlardır.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel F1 generasyonunda SDS

sedimentasyon ait tam diallel tablonun varyans analizi sonuçları Çizelge 4.105’de

verilmiştir.

Çizelge 4.105.SDS sedimentasyon değeri için elde edilen verilere uygulanan tam diallel
tabloların varyans analizi sonuçları

VK SD KO F
a 5 1281,13 468,11**
b 15 94,15 34,40**

b1 1 3,08 1,12 öd
b2 5 129,97 47,49**
b3 9 84,36 30,82**

c 5 143,55 52,45**
d 10 61,76 22,57**
Hata 105 2,74
*P<0.05 , ** P < 0.01

Çizelgede görüldüğü gibi, eklemeli gen etkisi (a) ve dominantlık gen etkisi (b)

varyansları, allel genlerin ebeveynlerde dağılışının simetrik olmadığını gösteren (b2),

dominant allellerin ebeveynlerde dağılmış olduğunu belirten ve özel uyuşma yeteneğini

de gösteren (b3), resiprok melezler arasında ana etkisi (c) ve öteki faktörlerin etkisi (d)

ile meydana gelen farklılıklar istatistiki olarak %1 düzeyinde önemli bulunmuştur.

Dominant genlerin aynı yönde etkili olduğunu gösteren (b1) ise önemsizdir.  Yıldırım

(2005), bu özellik için sadece (a) komponentini önemli bulmuştur.
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Altı ekmeklik buğday genotipine ait tam diallel F1 melez generasyonlarının

oluşturduğu populasyonda SDS sedimentasyon değeri için hesaplanmış genetik

parametre değerleri, standart hataları ve ilgili oranlar Çizelge 4.106’da verilmiştir.

Çizelge 4.106. SDS sedimentasyon değeri için elde edilen verilere uygulanan diallel
melez analizinde tahminlenen genetik parametreler ve oranları

Genetik parametreler Tahminler Standart hatalar
E 0,72 ±0,33
D 45,99** ±0,87
F 28,34** ±2,13
H1 27,77** ±2,22
H2 34,05** ±1,98
h2 -0,09 ±1,33
D-H1 18,22** ±1,95
H1/D0,5 0,78
H2/4H1 0,31
KD/KR 2,31
K -0,003
GH 0,89
DH 0,95
Yr,Wr+Vr için r 0,03
*P<0.05 , ** P < 0.01

İncelenen populasyonda eklemeli gen etkileri (D), dominantlık gen etkileri (H1

ve H2), dominant ve resesif allellerin dağılış yönü (F), dominantlık varyansın eklemeli

varyanstan farkı (D-H1) %1 düzeyinde önemli bulunmuştur. (D-H1) değerinin pozitif

olması eklemeli gen etkilerinin özelliğin yönetiminde daha hakim ve önemli olduğuna

işaret etmektedir. Dominantlık derecesi (H1/D0,5) 1’den küçüktür ve kısmi

dominantlığın varlığını göstermektedir. Dominant ve resesif allellerin frekansının eşit

olmadığı  (H2/4H1) oranının 0,31 olarak bulunmasından anlaşılmaktadır. Pozitif F

değeri ve 1’den büyük KD/KR oranı ise dominant allellerin fazlalığına işaret

etmektedir.  Etkili gen çifti sayısı (K) belirlenememiştir.  Dar anlamda kalıtım derecesi

0,95 olarak bulunurken geniş anlamda kalıtım derecesi 0,89 olarak bulunmuştur.  Dar

anlamda kalıtım derecesinin daha yüksek bulunması eklemeli gen etkilerinin
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baskınlığından ve çevre etkisinin önemsiz olmasından kaynaklandığı izlenimini

vermektedir. Bu konuda çalışma yapan Kan (2000), Barnard et al. (2002), Yıldırım

(2005), Akçacık (2006) dar anlamda kalıtım derecesini çok düşük bulmuşlardır. Bu

durumun kullanılan materyalin, çevre koşullarının ve sedimentasyon değerini ölçme

yönteminin farklılığından kaynaklanmış olabileceği düşünülmüştür.  Kuramsal

dominantlık sırası ile ebeveynlerin ortalama değerleri arasındaki korelasyon

katsayısının (Yr, Wr+Vr için r) pozitif olması ise SDS sedimentasyon değeri yüksek

olan ebeveynlerde resesif allellerin bulunacağını ifade etmektedir.

Altı genotipe ait tam diallel F1 melez generasyonlarının oluşturduğu

populasyonda SDS sedimentasyon değeri için hesaplanan varyans (Vr) ve kovaryans

(Wr) değerlerine ilişkin Wr/Vr grafiği Şekil 4.18’de verilmiştir. Regresyon doğrusu y

eksenini orjinin üstünde pozitif yönde kesmiştir.  Bu durum, incelenen karakterin

kalıtımında kısmi dominantlığın bulunduğunu göstermektedir ve genetik parametrelerde

hesaplanan H1/D0,5 oranı da bu bulguyu desteklemektedir. Sedimentasyon değeri için

Kan (2000) üstün dominantlık, Akçacık (2006) ise kısmi dominantlık belirlemiştir.

Şekil 4.18. 6x6 diallel melez setinde SDS sedimentasyon değeri için Wr/Vr grafiği



203

Orjine en uzakta yer alan Harmankaya 99, Alpu-01 ve Bezostaja-1 genotipleri

daha fazla resesif gen taşırken, Altay 2000, Müfitbey ve Sönmez-01 genotiplerinin eşit

derecede dominant ve resesif gen taşıdıkları söylenebilir.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve bunların tam diallel 30 F1 generasyonunun,

SDS sedimentasyon değeri açısından gösterdikleri genel ve özel kombinasyon

yetenekleri ve resiprokal etkilere ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.107’de

verilmiştir.  Çizelgede görüldüğü gibi, protein oranı yönünden genel ve özel

kombinasyon yeteneği ve resiprokal etkiler önemli bulunmuş, GKY/ÖKY oranı 16,68

olarak bulunmuş ve bu özellik için eklemeli gen etkilerinin daha hakim ve önemli

olduğunu ortaya koymuştur.

Çizelge 4.107.SDS sedimentasyon değeri için elde edilen verilere uygulanan genel ve
özel kombinasyon yetenekleri analizinden tahmin edilen ebeveynlere
ilişkin genel kombinasyon yetenekleri (GKY) ve F1 kombinasyonlarına
ilişkin özel kombinasyon yetenekleri (ÖKY) ile resiprok melezlere ilişkin
resiprokal etkiler (RE) kareler ortalamaları ve GKY / ÖKYdeğerleri.

VK SD KT KO F GKY/ÖKY

GKY 5 451,22 90,24 129,18**
ÖKY 15 81,13 5,41 7,74**
RE 15 64,66 4,31 6,17**

Hata 105 73,35 0,70

16,68

*P<0.05 , ** P < 0.01

Tam diallel tablo varyans analizinde (a) ve (b) komponentinin, diallel melez

analizinde (D) ve (H1 ve H2) parametrelerinin ve kombinasyon yetenekleri analizinde

GKY ve ÖKY varyansının önemli bulunması SDS sedimentasyon değeri için eklemeli

gen etkileri ile dominant gen etkilerinin birlikte rol oynadığını ancak GKY/ÖKY

oranının 1’den büyük ve D-H1 değerinin pozitif olarak bulunması eklemeli gen

etkilerinin daha önemli olduğunu ortaya koymuştur. Ekiz (1996) ve Kan (2000),

Barnard et al. (2002) bu özellik için eklemeli olmayan gen etkilerinin, Yıldırım (2005)

eklemeli gen etkilerinin, Akçacık (2006) hem eklemeli hem de eklemeli olmayan gen

etkilerinin önemli olduğunu bildirmişlerdir.
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Islah programlarının erken generasyonlarında az miktarda örnekle çalışılabilen,

hızlı sonuç veren hassas yöntemlerin seçilmesi önemlidir. Ayrıca, bu yöntemlerle

belirlenen kriterler çevre şartlarından az etkilenmeli ve kalıtsal potansiyeli ortaya

koymalıdır. Bu bakımdan sedimantasyon testi ıslahta erken generasyonda ve kalite

tahmininde kullanılmaktadır.  Protein ve gluten miktarı gibi kriterler daha çok çevreden

etkilenirken sedimantasyon değerinin kalıtım etkisi altında olduğu, daha çok genotipten

etkilendiği belirtilmiştir (Atlı, 1999).

SDS sedimentasyon değeri için, eklemeli gen etkilerinin hakim olması ve dar

anlamda kalıtım derecesinin de oldukça yüksek bulunması nedeniyle erken

generasyonlarda yapılacak seleksiyonun başarı şansı da yüksek olacaktır.

Altı ekmeklik buğday genotipi ve 30 F1 melez kombinasyonunda, SDS

sedimentasyon değeri için gözlenen GKY, ÖKY ve resiprokal etki değerleri Çizelge

4.108’de verilmiştir.

Çizelge 4.108. SDS sedimentasyon değeri için elde edilen verilere uygulanan genel ve
özel kombinasyon yetenekleri ve resiprok etkiler analizinden tahmin
edilen ebeveynlere ilişkin genel kombinasyon yetenekleri etkileri (gi) ve
F1 kombinasyonlarına ilişkin özel kombinasyon yetenekleri etkileri (sij)
ve resiprokal etkiler (rij)

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01
ALP-01 -2,07** 0,14 -1,24* -1,64** 3,57** 0,91
ALT 2000 1,30* -4,41** -0,46 -0,08 0,19 0,59
BEZ-1 1,36* 0,42 1,94** 0,06 -1,86** -0,97
HAR 99 0,12 -0,60 0,69 0,57** 0,26 1,59**
MÜF 0,64 1,33* 4,02** 0,18 2,97** -1,89**
SÖN-01 2,25** 0,27 0,13 -1,29* -1,61** 1,00**
*P<0.05 , ** P < 0.01

SH KF%5 KF%1
(gi)=
(sij)=
(rij)=

0,22
0,50
0,59

0,43
0,98
1,16

0,55
1,26
1,48

¹ Köşegenler GKY, köşegen üstü ÖKY,
köşegen altı RE etkilerini göstermektedir.

Bu özellik bakımından ebeveynlerin GKY değerleri incelendiğinde, dört

ebeveynin pozitif ve önemli GKY değerine sahip oldukları ve en yüksek GKY etkisine

Müfitbey çeşidinin sahip olduğu görülmektedir.  Bunu Bezostaja-1 ve Sönmez-01 takip
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etmiştir (Çizelge 4.108).  Bu ebeveynlerin gözlem değerlerinin de yüksek olması, bu

özellik açısından ıslah çalışmalarında yer verilebilecek genotipler olduklarını ortaya

çıkarmıştır.

Melezlerin ÖKY etkilerine bakıldığında, 6 melezin önemli ÖKY etkisine sahip

olduğu görülmektedir. Bunlardan 4 tanesi negatif ve önemli, 2 tanesi ise pozitif ve

önemli değer almıştır.  Melezlerin ÖKY etki değerleri -1,89 (Müfitbey x Sönmez-01) ile

3,57 (Alpu-01 x Müfitbey) arasında değişmiştir (Çizelge 4.108).  pozitif ÖKY etkisine

sahip Alpu-01 x Müfitbey ve Harmankaya 99 x Sönmez-01 kombinasyonları ümitvar

melezlerdir.

Melezlerin resiprok etkileri incelendiğinde, 7 melezin önemli resiprokal etkiye

sahip olduğu görülmektedir.  Bunlardan 5 tanesi pozitif değerlidir.  Melezlerin RE

etkileri -1,61 (Sönmez-01 x Müfitbey) ile 4,02 (Müfitbey x Bezostaja-1) arasında

değişim göstermektedir. Çizelge 4.108’de verilen resiprok etkilerine uygun olarak

Çizelge 4.104’deki gözlem değerlerinin Alpu-01 x Altay 2000, Alpu-01 x Bezostaja-1,

Alpu-01 x Sönmez-01, Altay 2000 x Müfitbey ve Bezostaja-1 x Müfitbey melezlerinde

resiproku lehine, Harmankaya 99 x Sönmez-01 ve Müfitbey x Sönmez-01 melezlerinde

ise F1 lehine önemli olduğu görülmektedir.  Müfitbey sitoplazmasının sedimentasyon

değerini arttırıcı etkisi, bu çeşidin daha çok ana ebeveyn olarak tercih edilmesi

gerektiğini göstermektedir.  Alpu-01 çeşidinin ise baba ebeveyn olarak kullanılması

durumunda bu özellik yönünden daha olumlu sonuçlar görülmekte ve sitoplazmik

etkiler daha sınırlı seviyede kalmaktadır.

Tam diallel 30 F1 kombinasyonunun, SDS sedimentasyon değeri için hesaplanan

heterosis ve heterobeltiosis değerleri Çizelge 4.109’da gösterilmiştir.  Ortalama

heterosis değeri %-0,12 olarak bulunmuştur.  Ebeveynlerin ana olarak kullanıldığı

dizilerde Alpu-01, ebeveynlerin baba olarak kullanıldığı dizilerde de Bezostaja-1,

Müfibey ve Harmankaya 99 dizileri negatif heterosise sahip olmuşlardır.  Melez

kombinasyonlardan 16 tanesi önemli heterosis değerlerine sahip olurken, bunlardan 6

tanesi pozitif değerlidir. Heterosis değerleri %-15,46 (Bezostaja-1 x Müfitbey) ile %

17,73 (Altay 2000 x Alpu-01) arasında değişmektedir (Çizelge 4.109).
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Ortalama heterobeltiosis değeri %-7,02 olarak hesaplanmıştır.  Dizilerin

heterobeltiosis değerleri ebeveynlerin hem ana hem de baba olarak kullanıldığı dizilerin

hepsi negatif değerler almışlardır.  Melezlerin 22 tanesinde önemli olarak belirlenen

heterobeltiosis değerlerinin 3 tanesi pozitif değer almıştır. Heterobeltiosis değerleri %-

22,07 (Altay 2000 x Bezostaja-1) ile %15,19 (Bezostaja-1 x Alpu-01) arasındadır

(Çizelge 4.109).

Çizelge 4.109. SDS sedimentasyon değeri için hesaplanan heterosis (Ht) ve
heterobelthiosis (Hb) değerleri ve önemlilikleri

♀     /    ♂ ALP-01 ALT 2000 BEZ-1 HAR 99 MÜF SÖN-01 ORT
HT -0,24 -8,63** -1,88 8,84** -0,84 -0,46ALP-01 HB -4,50 -20,91** -9,26** -3,67 -9,04** -7,90
HT 17,73** -6,61** 1,97 -1,90 1,54 2,12ALT 2000 HB 12,70** -22,07** -9,39** -16,41** -10,48** -7,61
HT -2,69* -4,71** -5,63** -15,46** -6,48** -5,83BEZ-1 HB 15,19** -20,49** -12,21** -17,59** -12,26** -13,05
HT -1,30 -0,98 -2,82* 0,65 6,70** 0,38HAR 99 HB -8,71** -12,02** -9,60** -4,07 5,75* -4,78
HT 11,71** 4,33** 0,12 1,38 -0,09 2,91MÜF HB -1,13 -11,10** -2,40 -3,37 -3,95 -3,66
HT 9,74** 2,84 -5,97** 1,08 -6,73** 0,16SÖN-01
HB 0,67 -9,33** -11,79** 0,18 -10,33** -5,10
HT 5,87 0,21 -3,99 -0,51 -2,43 0,14 -0,12ORT HB -2,04 -9,57 -11,13 -5,68 -8,68 -5,00 -7,02

*P<0.05 , ** P < 0.01

Melezlerin çoğunun negatif heterosis ve heterobeltiosis göstermesi ve istatistiki

olarak önemli olması, populasyonda sedimentasyon değerini azaltıcı yönde bir

dominantlığın olduğuna işaret etmektedir.

 Gözlem ortalamaları, kombinasyon yeteneği etkileri ve heterosis değerleri

birlikte ele alındığında, Müfitbey çeşidinin iyi bir ebeveyn olarak ıslah programlarında

bulundurulması ve Müfitbey x Bezostaja-1, Harmankaya 99 x Sönmez-01 melezlerinin

ümitvar olarak takip edilmesi gerektiği sonucuna varılabilir.
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BÖLÜM 5

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bitki ıslahı çalışmalarında yüksek başarı, geniş bir genetik varyasyon gösteren

ve genetik yapısı hakkında güvenilir bilgiler bulunan populasyonlar üzerinde çalışma ile

mümkündür. Bu bağlamda ıslah programlarında dünyanın çeşitli yerlerinden materyal

akışı sağlanmaktadır. Islah çalışmalarında üzerinde önemle durulan kantitatif karakterler

çok genle yönetildikleri ve çevre koşullarından fazla etkilendikleri için kalıtımları

nispeten daha karmaşıktır.  Bu özelliklerin ıslahında, karakterlerin kalıtımına ve

üzerinde çalışılan populasyonlara ilişkin bazı ön bilgiler elde edilmesi gerekir.

Melezleme ıslahında, amaca uygun ebeveyn ve melez kombinasyonlarının belirlenerek

ümitvar populasyonlar üzerinde çalışılması ıslahın etkinliğini arttırmak bakımından

önemli bir unsurdur.  Diallel melez analiz yöntemleri ile populasyonun genetik yapısı

incelenerek, karakterlerin kalıtımına ilişkin güvenilir genetik parametreler tahmin

edilebilmekte ve erken generasyonlarda amaca uygun ebeveyn ve melez populasyonları

saptanabilmektedir.

Bu araştırmada, 6 ekmeklik buğday çeşidi arasında tam diallel melezleme

yoluyla elde edilmiş F1 generasyonu, biyometriksel-genetik diallel yöntemlerine göre

incelenmiş, bunun yanı sıra heterosis ve heterobeltiosis değerleri de saptanmıştır.  Bazı

agronomik ve kalite özelliklerinin kalıtımı ile ilgili saptanan bulguların ışığı altında;

1. “Diallel tabloların varyans analizi”, “diallel melez analizi ile genetik parametrelerin

tahmin edilmesi” ve “kombinasyon yetenekleri analizi” değerlendirme yöntemlerinin,

F1 generasyonunda elde edilen genetik bulgulara göre karşılaştırılması,

2. En uygun ebeveynlerin seçimi ve seçim yöntemlerinin karşılaştırılması

3. Ümitli melezlerin seçimi ayrı ayrı tartışmaya alınmıştır.

Ele alınan populasyonda, incelenen tüm özellikler bakımından genetik inceleme

yapabilmek için yeterli varyasyonun bulunduğu uygulanan ön varyans analiziyle

saptanmıştır.

İncelenen her özellik için F1 generasyonu melez populasyonlarında diallel

analizin doğru uygulanabilmesi için gerekli varsayımların kontrolü her blok için ayrı
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ayrı elde edilen her bir dizi için bulunmuş Wr değerinin, o diziye ilişkin Vr değeri

üzerine olan regresyon katsayısının bir değerine eşit olması (b=1) hipotezine göre

yapılmıştır.   Çizelge 4.1’de görüldüğü gibi, olgunlaşma gün sayısı, bayrak yaprak alanı,

başak boyu ve başakta tane ağırlığı özelliklerinde t=(1-b)/SHb değeri önemli çıkmış ve

kabul edilen varsayımların bu özellikler açısından geçersiz olduğu gözlenmiştir.

Regresyon hattından fazla sapma göstererek güven sınırları dışına çıkan genotip ve

bunların generasyonları analiz dışı bırakılarak genetik parametrelerin hesaplamaları

yeniden yapılmıştır.

Yapılan analizlere göre, varsayımların geçerli olduğu kabul edilmesine rağmen

diallel tabloların varyans analizinde bütün özellikler için (c) ve (d) komponentleri

istatistiki olarak önemli bulunmuştur.  Bu durum “resiprok melezler arasında fark

yoktur” varsayımının geçersiz olduğunu göstermektedir.  Ancak pek çok araştırıcı (Hsu

and Walton, 1970; Aydem, 1979; Akram et al.,2008; Nazeer et al.,2011) da yaptıkları

çalışmalarda birçok özellik için resiprok melez farklılığının önemli olduğunu bulmuşlar

ve analize devam edip genetik parametreleri saptamışlardır. Ruckenbauer (1977) ise

Hayman’ın öne sürdüğü varsayımların geçersiz olması durumunda Griffing diallel

melez analizinin kullanılmasıyla en uygun ebeveynler ve melez kombinasyonları

belirlemek için gerekli genetik bilgilerin elde edilebileceğini belirtmiştir.

Ebeveyn ve melezlerin ortalama değerleri incelendiğinde, melezlerin ortalama

değerleri olgunlaşma süresi, bayrak yaprak klorofil içeriği, bayrak yaprak alanı, üst

boğum arası uzunluğu, bitki boyu, başak boyu, başakçık sayısı, başakta tane sayısı,

başakta tane ağırlığı, bin tane ağırlığı, tek bitki tane verimi, hektolitre ağırlığı, tane

sertliği ve sedimentasyon değeri özelliklerinde ebeveynlerin ortalama değerlerinden

yüksek; başaklanma süresi, hasat indeksi ve protein oranı özelliklerinde düşük, bitki

örtüsü sıcaklığı özelliğinde ise aynı olduğu görülmüştür.

5.1. Üç Değerlendirme Yönteminin, F1 Generasyonunda Elde Edilen Genetik

Bulgulara Göre Karşılaştırılması

Altı ekmeklik buğday çeşidinin tam diallel melez döllerinde uygulanan üç

biyometriksel genetik değerlendirme yönteminden elde edilen eklemeli ve dominant gen
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etkileri tahminlerine ilişkin değerlerin önemlilikleri ve genetik parametreler arasındaki

oranlar Çizelge 5.1’de verilmiştir.

İncelenen populasyonda tam diallel tablo varyans analizi, diallel melez analizi ve

kombinasyon yetenekleri varyans analizi yöntemlerine göre değerlendirmede eklemeli

gen varyansları (a, D, GKY), dominantlık gen varyansları (b, H1 ve ÖKY) ve resiprok

etkiler (c, d ve RE) önemli bulunmuştur.  Üç değerlendirme yönteme göre yapılan

değerlendirme sonuçları genel olarak uyum içindedir. Yöntemlerden elde edilen genetik

bulgular arasında genel olarak büyük bir benzerliğin bulunmasından, ele alınan

populasyonda varsayımların geçerlilik derecesinin yüksek, başka bir deyişle materyalin

eklemeli dominant modele uygun, dolayısıyla üretilen genetik bilgilerin güvenilir ve

ıslah açısından yararlı olabileceği fikrini ileri sürmek mümkündür.

Tüm özellikler için, tam diallel tablo varyans analizinde (a ve b)

komponentlerinin, diallel melez analizinde (D, H1 ve H2) parametrelerinin,

kombinasyon yetenekleri analizinde (GKY ve ÖKY) varyanslarının önemli bulunması,

özelliklerin fenotipik olarak ortaya çıkışında, eklemeli ve eklemeli olmayan gen

etkilerinin birlikte rol oynadığına işaret etmektedir.  Biyometrik olarak önemli bulunan

(b1) alt parametresi bitki örtüsü sıcaklığı, başakta tane sayısı, hasat indeksi,

sedimentasyon değeri özellikleri haricindeki tüm özellikler açısından melezlerin kendi

ebeveynlerinin ortalamalarından sapmalarının önemli olduğunu, diallel melez

analizinde ise bitki boyu, üst boğum arası uzunluğu, başak boyu, başakçık sayısı, bin

tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve tane sertliği özelliklerinde h2’nin önemli olması

heterozigotluk gösteren lokuslarda dominantlık etkisinin bulunduğunu göstermektedir.

Başaklanma süresi, olgunlaşma süresi ve tane sertliği özellikleri sışındaki özellikler için

allel genlerin ebeveynlerde simetrik dağılmadığı ise (b2) alt parametresinin

önemliliğinden anlaşılmaktadır.

Bayrak yaprak klorofil içeriği, bitki boyu, üst boğum arası uzunluğu, başakçık

sayısı, başakta tane sayısı, protein oranı ve sedimentasyon değeri özelliklerinde pozitif

değer alan D-H1 değeri ve 1’den büyük olarak bulunan GKY/ÖKY oranı bu özelliklerin

fenotipik olarak ortaya çıkışında eklemeli gen etkilerinin daha baskın olduğunu ortaya

çıkarmıştır.  Ancak diallel melez analizinde geri kalan özelliklerde negatif değer alarak

dominantlık etkisinin önemini ortaya çıkaran D-H1 değerinin aksine, kombinasyon
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yetenekleri analizinde GKY/ÖKY oranının 1’den büyük bulunarak eklemeli etkilerin

hakimiyetine işaret etmesi çelişmektedir.  Bu tür uyumsuzluklara allelik olmayan gen

interaksiyonlarının sebep olduğu bildirilmektedir (Korkut, 1981).  Bu özelliklerin grafik

analizinde de regresyon hattına uzak genotiplerin bulunması ve resiprok melezler

arasında ortaya çıkan farklılıklar epistatik etkilerin bulunduğu görüşünü

kuvvetlendirmektedir.

Genetik parametreler arasındaki oranlar incelendiğinde, bayrak yaprak klorofil

içeriği, üst boğum arası uzunluğu, başakçık sayısı, başakta tane sayısı, protein oranı,

sedimentasyon değeri özelliklerinde kısmi dominantlık (H1/D0,5<1), bitki boyu

özelliğinde tam dominantlık (H1/D0,5=1), diğer özelliklerde ise tam dominantlık

(H1/D0,5>1) olduğu görülmektedir.  Olgunlaşma süresi, bayrak yaprak alanı, tek bitki

tane verimi, hektolitre ağırlığı özelliklerinde olumlu ve olumsuz allellerin frekanslarının

eşite yakın olduğu görülmüştür.  Başaklanma süresi, başak boyu ve başakta tane ağırlığı

özelliklerinde populasyonda daha çok resesif, diğer özelliklerinde ise dominant genlerin

bulunduğu anlaşılmıştır.  Bayrak yaprak klorofil içeriği özelliğini 4, bitki boyu

özelliğini 1,üst boğumarası özelliğini 1 ve hektolitre ağırlığı özelliğini 1 gen çiftinin

yönettiği saptanırken diğer özelliklerde bu değer belirlenememiştir.

Bitki ıslahında eklemeli gen etkileri üzerinde durulmaktadır. Çünkü dominantlık

etkisi ileriki generasyonlarda kaybolabilmektedir. Eklemeli gen etkisi önemli çıkan

özelliklerde erken dönemde seleksiyona başlamak mümkündür (Soylu, 1998).  Eklemeli

varyansa dayalı olarak tahmin edilen dar anlamda kalıtım derecesi orta ve yüksek

bulunan bitki boyu, üst boğum arası uzunluğu, başakçık sayısı, başakta tane sayısı, hasat

indeksi, hektolitre ağırlığı, protein oranı ve sedimentasyon değeri özelliklerinde erken

generasyonlarda seleksiyona başlamak mümkündür. İncelenen diğer özelliklerde ise

eklemeli gen varyansı da önemli bulunmasına rağmen eklemeli olmayan ve epistatik

gen etkilerinin varlığı ve dar anlamda kalıtım derecesinin düşük bulunması erken

dönemde seleksiyonun başarısını azaltacaktır.  Hem eklemeli hem de eklemeli olmayan

gen etkilerinin önemli bulunduğu bu tip çalışmalarda, özelliğin melezlere bağlı olarak

değişen gen etkileri tarafından yönetildiği ve bu durumda seleksiyonun başarısının

epistasinin tipine bağlı olduğu ve seleksiyonun ileriki generasyonlara bırakılmasının

üstün genotiplerin ileri generasyonlara aktarılmasına imkan sağlayacağı da göz önünde
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bulundurularak ilk generasyonlarda toptan seçme (bulk) yönteminin uygulanması ve tek

bitki seleksiyonunun F3 ve F4 generasyonuna kaydırılması daha uygun olacaktır.

Olgunlaşma süresi, bayrak yaprak alanı, bayrak yaprak klorofil içeriği, bitki

boyu, üst boğum arası uzunluğu, başak boyu, başakçık sayısı, hasat indeksi, bin tane

ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve tane sertliği özelliklerinde, kuramsal dominantlık sırası ile

ebeveynlerin gerçek değerleri arasındaki korelasyonun (Yr, Wr+Vr için r) negatif

olması dominant genlerin yüksek değerli ebeveynlerde toplandığını; başaklanma süresi,

bitki örtüsü sıcaklığı, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, tek bitki tane verimi,

protein oranı ve sedimentasyon değeri özelliklerinde ise bu değerin pozitif bulunması

dominant genlerin bu özellikleri azaltıcı yöne etkili olduğunu göstermektedir.

Ebeveynlerin Wr/Vr grafiğindeki yerleri göz önünde tutularak ilgili özellik için ıslah

amacına uygun ebeveynler belirlenmelidir.

Araştırmada incelenen özellikler için melezlerin heterosis ve heterobeltiosis

değerleri belirlenmiştir.   İncelenen özelliklere ait ortalama heterosis ve heterobeltiosis

değerleri sırasıyla; başaklanma süresi için %-0,35 ve %-0,63, olgunlaşma süresi için %

1,18 ve % 0,02, bayrak yaprak alanı için %2,97 ve %-1,44, bayrak yaprak klorofil

içeriği için %1,17 ve %-5,42, bitki örtüsü sıcaklığı sıcaklığı için %0,06 ve %-2,44, bitki

boyu için %8,47 ve %3,35, üst boğum arası uzunluğu için %14,85 ve %1,63, başak

boyu için %3,37 ve %1,74, başakçık sayısı için %1,98 ve %-1,53, başakta tane sayısı

için %0,07 ve %9,28, başakta tane ağırlığı için %6,16 ve %-3,69, hasat indeksi için

%0,14 ve %-9,45, tek bitki tane verimi için %9,24 ve %-2,46, bin tane ağırlığı için

%5,70 ve %1,12, hektolitre ağırlığı için %1,98 ve %0,47, tane sertliği için %4,11 ve %-

2,59, protein oranı için %-1,47 ve %-5,99, sedimentasyon değeri için %-0,12 ve %7,02

olarak hesaplanmıştır.  Ortalama heterosis ve heterobltiosis değerleinin pozitif olması,

pozitif heterosis veya heterobeltiosis değerine sahip melezlerin çoğunlukta olduğunu ve

dolayısıyla ilgili özelliği arttırıcı yönde bir dominantlığın bulunduğunun göstergesidir.

Ancak bu durum aynı zamanda eklemeli olmayan gen etkilerinin de hakim olduğuna

işaret ettiğinden elde edilen bu üstünlüğün ileriki generasyonlarda kaybolabileceği de

unutulmamalıdır.
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Çizelge 5.1. Üç yönteme göre hesaplanan genetik varyans komponentlerinin önemlilikleri ve diallel melez analizindeki genetik
parametreler arasındaki oranlar

KOMPONENT PARAMETRE PARAMETRELER ARASI ORANLAR KOMBİNASYON YETENEKLERİÖZELLİK
a b b1 b2 b3 c d E D F H1 H2 h2 D-H1 H1/D0,5 H2/4H1 KD/KR K GH DH GKY ÖKY RE GKY/ÖKY

BS ** ** ** öd ** ** ** ** ** öd ** ** öd ** (-) 2,2 0,31 0,61 0,12 0,52 0,12 0,18 ** öd öd 7,56
OS ** ** ** öd ** ** ** * öd öd ** ** öd ** (-) 2,31 0,24 1,03 0,12 0,56 0,12 -0,41 ** öd öd 5,17

BYA ** ** ** ** ** ** ** öd * öd * * öd öd (-) 1,35 0,24 1,86 0,26 0,78 0,46 -0,45 ** ** ** 2,01
BYKİ ** ** ** ** ** ** ** öd ** öd ** ** öd öd (+) 0,96 0,37 1,32 3,87 0,96 0,37 -0,21 ** ** ** 12,80
BÖS ** ** öd ** ** ** ** öd ** * ** ** öd öd (-) 1,59 0,23 1,79 -0,01 0,7 0,35 0,15 ** ** ** 2,02
BB ** ** ** ** ** ** ** öd ** öd ** ** ** öd (+) 1 0,4 1,02 1,56 0,99 0,51 -0,88 ** ** ** 8,21

ÜBU ** ** ** ** ** ** ** öd ** * ** ** ** * (+) 0,85 0,39 1,43 1,13 0,99 0,7 -0,98 ** ** ** 11,46
BAB ** ** ** ** ** ** ** öd öd öd * ** * * (-) 2,28 0,31 0,78 0,35 0,87 0,15 -0,69 ** ** ** 1,71
BAS ** ** ** ** ** ** ** öd ** ** ** ** ** * (+) 0,87 0,33 1,83 0,27 0,98 0,8 -0,5 ** ** ** 11,38

BATS ** ** öd ** ** ** ** öd ** öd ** ** öd * (+) 0,84 0,41 1,31 0 0,99 0,68 0,76 ** ** ** 20,11
BATA ** ** ** ** ** ** ** öd * öd * ** öd * (-) 1,73 0,36 0,6 0,19 0,99 0,21 0,89 ** ** ** 11,06

Hİ ** ** öd ** ** ** ** öd ** * ** ** öd öd (-) 1,06 0,32 1,36 -0,001 0,99 0,55 -0,04 ** ** ** 11,56
TBTV ** ** ** ** ** ** ** öd ** öd ** ** öd ** (-) 1,744 0,247 0,961 0,19 0,99 0,24 0,9 ** ** ** 7,48
BTA ** ** ** ** ** ** ** öd ** öd ** ** ** ** (-) 1,7 0,27 1,31 0,49 0,92 0,29 -0,56 ** ** ** 4,21
HLA ** ** ** ** ** ** ** öd ** * ** ** ** * (-) 1,26 0,24 2,05 1,16 0,82 0,56 -0,78 ** ** ** 3,12
PSI ** öd ** öd öd ** öd * ** öd ** ** ** * (-) 1,13 0,33 1,2 0,18 0,8 0,44 -0,11 ** ** ** 17,67
PO ** ** ** ** ** ** ** öd ** * ** ** öd * (+) 0,83 0,35 1,75 0,07 0,94 0,79 0,49 ** ** ** 9,32

SDS ** ** öd ** ** ** ** öd ** ** ** ** öd öd (+) 0,78 0,31 2,31 -0,003 0,89 0,95 0,03 ** ** ** 16,68
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5.2.  En Uygun Ebeveyn Seçimi

Bitki ıslahçısının yeni çeşit bulmak yolunda yapacağı çalışmalar genellikle

melezleme ıslahına dayanmaktadır. Oldukça uzun süreli olan melezleme ıslahında,

sonuç vermeyecek populasyonlar üzerinde çalışmaktan kaçınılmalıdır. Bunun yolu da,

ebeveynleri amaca uygun olarak seçmektir. Ebeveynlerde hakim olan gen

mekanizmasının, gen sayılarının ve bunların diğer anaçlarla olan kombinasyonlarından

gelecek gen interaksiyonlarının belirlenmesi, ıslahçının çalışmalarında etkili ve

yardımcı olacaktır (Karma, 1976). Verim ve verim unsurları gibi kantitatif bazı

özelliklerde, çevre koşulları varyansı ile genotipik varyans iç içe girmektedir. Bu

nedenle, verim artırmaya yönelik ıslah çalışmalarında uygun ebeveynin seçilmesi güçtür

ve özen ister.

Yapılan araştırmalarda, ebeveyn seçimi için değişik yöntemler önerilmiştir.

Kantitatif özellikler için ebeveyn seçiminde, populasyon genetiği bakımından farklı

kökenli olmak kriter olarak alınabilir (Demir vd., 1980). Bunun dışında, arzu edilen

özellikler yönünden ebeveynlerin göstereceği farklılıklar seçim kriteri olarak

alınabileceği gibi, ebeveynlerin genel kombinasyon yetenekleri etkileri de seçim kriteri

olarak kullanılabilir (Ruckenbauer, 1977).

Melez ıslah çalışmalarında, kombinasyon yeteneği testleri ile melezi oluşturacak

ebeveynler seçilebilmektedir. Melez kombinasyonu oluşturacak ebeveynler genel ve

özel kombinasyon yeteneklerine göre seçilebilmekte ve bir çeşidin melez dölüne

arzulanan performansı aktarabilme yeteneği, o çeşidin kombinasyon yeteneği olarak

tanımlanmaktadır (Poehlman, 1978).

Bu çalışmada, F1 generasyonunda saptanan ebeveyn ortalama gözlem

değerlerine ve genel kombinasyon yeteneği etkilerine göre yapılan ebeveyn seçimleri

karşılaştırılmıştır.  Genellikle ortalama gözlem değerleri yüksek olan ebeveynlerin genel

kombinasyon yeteneği etkileri de yüksek bulunmuştur.  Başakta tane sayısı, hasat

indeksi, tek bitki tane verimi gibi özelliklerde ise farklılıklar görülmüştür. Bu durum bu

özelliklerin çevre koşullarından fazlaca etkilenen özellikler olmasından kaynaklanmış

olabilir.   Çevre koşullarından fazlaca etkilenmeyen özellikler için yoğun biyometriksel-
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genetik değerlendirmelere gerek olmaksızın ebeveyn gözlem değerlerine göre seçim

yapılabileceğini söylemek mümkündür.

Ebeveynlerin genel kombinasyon yetenekleri göz önüne alındığında; Alpu-01’in

geç başaklanma ve hasat indeksini attırmak, Altay 2000’in bitki boyu, başak boyu,

başakçık sayısı, başakta tane sayısı, tek bitki tane verimini arttırmak, Bezostaja-1’in

protein oranı ve sedimentasyon değerini arttırmak, Harmankaya 99’un olgunlaşma

süresini uzatmak, bayrak yaprak alanı, bayrak yaprak klorofil içeriği, başakta tane

sayısı, başakta tane ağırlığı, hasat indeksi ve tek bitki tane verimini arttırmak ve bitki

boyunu kısaltmak için, Müfitbey’in bitki örtüsü sıcaklığını azaltmak, üst boğum arası

uzunluğu, tek bitki tane verimi, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, tane sertliği ve

sedimentasyon değerini arttırmak, Sönmez-01’in ise erkencilik için ıslah

programlarında kullanılabilecek uygun ebeveynler olduğu söylenebilir.

Sonuç olarak, verimi arttırmaya yönelik ıslah programlarında Altay 2000 ve

Harmankaya 99 çeşitlerinin, kaliteyi arttırmaya yönelik ıslah programlarında ise

Bezostaja-1 ve Müfitbey çeşitlerinin ebeveyn olarak bulundurulması, bu ebeveynlerdeki

potansiyel değerin kullanılması açısından önemli görülmüştür. Ayrıca, ortaya çıkan

resiprokal farklılıklar göz önünde tutulduğunda, Harmankaya 99 ve Müfitbey

sitoplazmalarının çoğu özelliği arttırıcı yönde etki yaptığından buğday çeşit geliştirme

çalışmalarında ana ebeveyn olarak kullanılmaları önem taşımaktadır. Bezostaja-1 ve

Altay 2000 çeşitlerinin ise baba ebeveyn olarak performansları dikkat çekicidir.

Resiprokal farklılıkların önemli çıktığı melezlerde ebeveynlerin ana veya baba olarak

kullanılmasında tercih söz konusu olacaktır.  Islah amacına göre incelenen özelliklerde

uygun ebeveynin seçilmesinde “sitoplazma x çekirdek” etkileşimlerini kullanarak ve

olumlu sitoplazmik etkilerin bulunduğu melezlerin tespiti ile mevcut sitoplazmik

potansiyelin bitki ıslahında kullanılması mümkün görülmektedir. Genellikle ticari

olarak kullanılan ekmeklik buğday çeşitlerinde melezin sitoplazması anne tarafından

sağlandığı kabul edildiğinden ortaya çıkan resiprokal farklılıkların daha çok sitoplazmik

olduğu bildirilmiştir (Ekiz, 1996).



215

5.3. Ümitvar Melezlerin Seçimi

Buğday gibi kendine döllenen bitkilerin ıslahında başlıca amaç, ümitvar

kombinasyonların dölleri arasından üstün olanların, mümkün olduğu kadar erken

generasyonlarda ve doğru olarak saptanmasıdır (Crumpacker and Allard, 1962).

Kendine döllenen bitkilerin diallel melezlerinin biyometriksel genetik

değerlendirmeleri; ıslahçıya uygulayacağı melezleme programının tasarımında ve

ebeveyn seçiminde yardımcı olduğu gibi, beklenen ebeveyn kombinasyonların değerleri

konusunda da bilgi vermektedir (Lupton, 1961). Ruckenbaurer (1977), ebeveynlere

ilişkin genetik bilgilerden yararlanarak kombinasyonların performansları konusunda

tahminlerin yapılabileceğini bildirmiş ancak Aksel ve Johnson (1961), ileri

generasyonlar için ümitli kombinasyonların seçiminde, ebeveyn performanslarının tek

başına yeterli olmadığını ve üstün kombinasyonarın seçiminde, melezlere ilişkin özel

kombinasyon yeteneklerinden yararlanılması gerektiğini belirtmişlerdir (Korkut, 1981).

Bu çalışmada, F1 generasyonunda saptanan melez ortalama gözlem değerlerine,

özel kombinasyon yeteneği etkilerine ve heterosis-heterobeltiosis değerlerine göre

yapılan melez seçimleri karşılaştırılmıştır.

Genel olarak heterosisin ortaya çıkışı iki ebeveyn arasındaki genetik farklılığa

dayanmaktadır.  Heterosis ve heterobeltiosis değerleri kıyaslandığında, üstün ebeveyni

de geçen melezin seçilmesi daha da önemlidir.  Ancak her koşul ve çevrede bu geçerli

olmayacağından ÖKY dikkate alınarak yüksek değerde heterosis ve heterobeltiosis

değerine sahip melez kombinasyonlarının seçilmesi en doğru olanıdır (Cengiz, 2006).

Bu bilgilerin ışığında; erkencilik için Harmankaya 99 x Sönmez-01,

olgunlaşma süresi, bayrak yaprak alanı, bayrak yaprak klorofil içeriği, bitki boyu, hasat

indeksi ve sedimentasyon değeri için Alpu-01 x Müfitbey, bitki örtüsü sıcaklığı için

Bezostaja-1 x Harmankaya 99, üst boğum arası uzunluğu, sertlik ve protein oranı için

Bezostaja-1 x Müfitbey, başak boyu ve başakçık sayısı için Altay 2000 x Sönmez-01,

başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, tek bitki tane verimi ve bin tane ağırlığı için

Altay 2000 x Harmankaya 99, hektolitre ağırlığı için Alpu-01 x Altay 2000

melezlerinin ümitvar olduğu söylenebilir.



216

İstatistiki açıdan önemli bulunan resiprok etkiler ve bu resiprok melezlerin

ortalama gözlem değerleriyle, heterosis ve heterobeltiosis değerleri dikkate alındığında;

başaklanma süresi için Sönmez-01 x Harmankaya 99, olgunlaşma süresi, başakta tane

sayısı, başakta tane ağırlığı, bin tane ağırlığı için Harmankaya 99 x Altay 2000, bayrak

yaprak alanı, bayrak yaprak klorofil içeriği, bitki örtüsü sıcaklığı, bitki boyu, hasat

indeksi, hektolitre ağırlığı ve protein oranı, sedimentasyon değeri için Müfitbey x

Bezostaja-1, üst boğum arası uzunluğu için Bezostaja-1 x Altay 2000, başak boyu için

Bezostaja-1 x Alpu-01, başakçık sayısı için Müfitbey x Harmankaya 99, tek bitki

tane verimi için Müfitbey x Altay 2000, tane sertliği için Harmankaya 99 x

Bezostaja-1 melezlerinin ümitvar olduğu görülmüştür.

Buğday yetiştiriciliği için uygun bir ekolojiye sahip olan Orta Anadolu Bölgesi

için, yüksek verimli ve kaliteli buğday çeşitleri geliştirmek için kullanılabilecek

ebeveynleri ve ümitli melezleri belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada incelenen

özellikler yönünden yeterli varyasyon görülmesi, bu melez populasyonun ihtiyaç

duyulan uygun materyali içerdiğine işaret etmektedir.  Araştırılan özellikler için uygun

melez ve ebeveynlerin bulunması, arzu edilen çeşitlerin geliştirilmesinde üzerinde

çalışılan populasyondan faydalanılabileceğini göstermektedir.

Aynı zamanda populasyonun genetik yapısının ve bulunan sonuçlara göre

uygulanacak seleksiyon yöntemi ve seleksiyona başlama zamanının belirlenmesinin de

amaçlandığı çalışmamızda eklemeli gen etkilerinin fazla ve dar anlamda kalıtım

derecesinin yüksek olduğu bitki boyu, üst boğum arası uzunluğu, başakçık sayısı,

başakta tane sayısı, hasat indeksi, hektolitre ağırlığı, protein oranı ve sedimentasyon

değeri gibi önemli özellikler için pedigri yöntemiyle erken generasyonlarda seleksiyona

başlanmasının başarı şansının yüksek olması da önemli bir sonuçtur.
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