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ÖZ 

Bu çalıĢmada, Türkiye‟nin farklı bölgelerinden seçilmiĢ olan 29 adet 

karakavak klonu kullanılmıĢtır. Her klondan 8 birey ve her bireyden 12 adet 

yaprak örneği ölçülmüĢtür. Klonlar arasındaki varyasyon ve klon ayırt 

etmede en etkili faktörleri tespit etmek amacıyla klonlara ait büyüme (çap, 

boy), dıĢ morfolojik özellikler (gövde formu, dallanma indeksi, lider sürgün 

etkinliği, tepe tacı) ve 7 adet yaprak özelliği olmak üzere 14 karakter 

incelenmiĢtir. Ġncelenen morfolojik karakterler, Yeni Bitki Türleri Koruma 

Birliği (UPOV) ve Uluslararası Kavak Komisyonu (IPC) kriterlerine göre 

belirlenmiĢtir. 

Klonlar arasındaki çeĢitliliği belirlemek amacıyla varyans analizi 

uygulanmıĢtır. Klonları ayırt etmede en etkili faktörleri tespit etmek ve 

klonları gruplamak için çok boyutlu istatistik analiz yöntemleri (faktör 

analizi, ayırma analizi ve kümeleme analizi) kullanılmıĢtır.  

 

Anahtar Sözcükler: Karakavak, klon, morfoloji, çeĢitlilik 

 

 

ABSTRACT 

In this study, variation of 29 black poplar clones that originated 

from different part of Turkey were investigated. From each clone 8 

individual and from each individual 12 leaf sample evaluated. Variation and 

effective factors for discriminating clones were examined by using 14 

characters which are growth (height, diameter) external morphological 

characters (stem form, branchiness, apical dominance and crown shape) and 

7 different leaf characters. Morphological characterization determined 

according to The International Union for the Protection of New Varieties of 

Plants (UPOV) and International Poplar Commission (IPC )criterions. 

In order to evaluate degree of variability between clones, analysis of 

variance was applied. Multivariate analyses (factor analysis, discriminant 

analysis and hierarchical cluster analysis) used for determine the most 

effective traits that can be used for clone discrimination and grouping. 

 

Key Words: Black poplar, clone, morphology, variation 
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1.GĠRĠġ 

Ġnsanoğlunun tarımla uğraĢtığı eski çağlardan günümüze kadar 

kavak ağacı, insanların odun hammaddesi ihtiyaçları açısından önemini 

sürekli korumuĢtur. Kavağın Latince adı olan “Populus” kelimesinin eski 

Roma‟da “Arbor Populi” deyiminden kaynaklandığı ve “Halk ağacı” 

anlamına geldiği ifade edilmektedir. Eski Yunan dilinde “Papellein” 

sözcüğü, “sallanmak, çalkalanmak” ve “yaprakları rüzgarın etkisi ile 

titreyen” anlamına gelmektedir. Kavağın etimolojik kökeni ise, Farsça 

Kâwak kof, içi boĢ, yine Farsça Kaw çukur, oyuk anlamlarına denk 

düĢmektedir. Sözcüğün Türkçe‟deki ilk kullanım örneğine ise Çağatay 

Türkçesi‟nde rastlanmakta ve “yaĢlanan ağaçların gövdesi içinde oluĢan 

boĢluk” anlamını taĢımaktadır (NiĢanyan 2007). 

Bütün örnekleri boylu ağaç halini alan Populus cinsinin her iki yarı 

kürenin ılıman bölgelerinde yayılmıĢ olan 100‟ den fazla türü, birçok 

varyetesi ve her gün yenileri elde edilen sayısız melezleri ve klonları vardır 

(Kayacık 1963, Gökmen 1973). Kavaklar ve Söğütler, 70 ülkede yaklaĢık 

olarak 80 milyon hektarı bulan doğal ormanları ve plantasyonları ile ılıman 

bölgelerin en hızlı büyüyen ağaç türleridir (Lakany 2004). 

Kavak odunu, çoğunlukla beyaz renkli, yumuĢak, iĢlenmesi kolay, 

düĢük yoğunluklu ve hafiftir. Bu nedenle kullanım alanı geniĢtir. Kereste, 

yonga levha, lif levha, ambalaj, mobilya ve inĢaat malzemesi olarak 

endüstride kullanılmaktadır. Aynı zamanda tarım alanlarında rüzgar perdesi, 

toprak ve su koruma amaçlı kullanıldığı gibi, akarsu yataklarının ıslahında 

da çok sık kullanılmaktadır. Bunun yanında, boĢaltılmıĢ maden sahalarının 

ağaçlandırılmasında, ağır metallerce kirletilmiĢ toprakların temizlenmesi 

amacıyla ve bazı bölgelerde yakacak olarak kullanıldığı bilinmektedir (Ball 

et al. 2005). Teknolojideki geliĢmelerle birlikte birçok ülkede olduğu gibi 

Türkiye‟de de kavak ve söğüt türlerinin, bitkisel kaynaklı yenilenebilir enerji 

ile ilgili yapılan çalıĢmalarda biyoenerji eldesinde hammadde olarak 

kullanılması konusunda ıslah ve yetiĢtirme çalıĢmaları yapılmaktadır. Birler 

ve ark. (1996) kırsal kesimlerde yapılan tetar iĢletmesi ile çok sık tesis edilen 

karakavak plantasyonlarını bu kategoride değerlendirmenin mümkün 

olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Nüfus artıĢına paralel olarak her türlü tarım ürününe olan 

ihtiyaçlarımız da artmaktadır. Bu nedenle ülkelerin sulanabilen tarım 

alanlarının ne kadarlık bir kısmının kavak üretimi için ayrılabileceğini 

tarımsal ve endüstriyel kalkınmalarını tamamlamıĢ ülkeler tarafından yapılan 

etütler ortaya koymaktadır. Buna göre; ülkemiz iklim kuĢağında bulunan bir 

ülkenin sulanabilen tarım alanlarının ve taban suyundan faydalanılabilir 

allüvyal sahaların % 5‟ inin kavak yetiĢtiriciliğine ayrılması durumunda, 
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hem ülkemiz tarımsal geliĢmesi etkilenmemekte, hem de kavak üretiminin 

normal bir geliĢim seviyesine ulaĢacağı kabul edilmektedir (FAO 1979). Bu 

esasa göre yapılan hesaplamalarda ise ülkemizde kavak üretimi için 

ayrılacak olan alanın minimum 344 869 ha olduğu belirtilmektedir (Zengin 

ve Ark. 2003).  

Ülkemizde yaklaĢık 145 000 ha kavak ağaçlandırması 

bulunmaktadır. Bu alanın 77 000 ha‟ ı melez kavak, 68 000 ha‟ı ise 

karakavak plantasyonudur. Gözlemlere göre karakavakların %40‟ı,  melez 

kavakların % 15‟i alan ağaçlandırması olmayıp su kanalları, dere ve sulanan 

tarım alanları kenarlarındadır. Ülkemizdeki kavak plantasyonlarından 

yaklaĢık 4.3 milyon m
3 

kavak odunu
 
üretimi yapılmaktadır (Anon. 1999). 

Bunun yaklaĢık 2.4 milyon m
3
‟ ü (%55) melez kavaklardan, 1.9 milyon m

3
‟ü 

(%45) karakavak plantasyonlarından sağlanmaktadır (Anon.2003).  

Ülkemizde mevcut kavak potansiyel alanları değerlendirildiğinde yıllık 

kavak odunu üretimimizin 10 milyon m
3‟ 

ün üzerinde bir rakama ulaĢması 

mümkün olabilecektir. Türkiye‟deki 20.1 milyon ha orman alanının odun 

üretimine ayrılan kısmı 10.1 milyon ha olup, bu alanlardan yıllık 16 milyon 

m
3
 odun üretimi yapılabildiği göz önüne alındığında tüm dünyada olduğu 

gibi ülkemizde de kavak ağacının ülke ekonomisi ve ormancılıktaki önemi 

daha da iyi anlaĢılmaktadır. 

Populus nigra L. yüksek köklenme kabiliyeti nedeniyle özellikle 

Avrupa‟da ve ülkemizde yürütülen ıslah programlarında önemli role sahiptir. 

Avrupa ve Asya karakavaklarının (Populus nigra L.) özellikle genç fidanları 

üzerinde oluĢmuĢ bir yıllık sürgün ve kütük sürgünlerinden alındığında 

çelikler nispeten kolay köklenmektedir. Çünkü vejetatif üretim, geliĢimin 

gençlik periyodu süresince çok kolay olmakta ancak ana bitkinin yaĢlanması 

ile baĢarı oranı azalmaktadır. Ancak yaĢlı sürgünlerden alınan çelikler de 

özellikle uzun (30- 35 cm) tutulduğunda kolayca köklenmektedir (Frison 

1999). Populus nigra’ nın aĢı kalemleri diğer kavak türlerinin altlıkları 

üzerine de kolayca aĢılanabilmektedir. ÇeĢitli kavak türlerinin aĢıları da 

Populus nigra üzerine daha önce baĢarı ile uygulanmıĢtır. Örneğin Çin‟ de 

Populus tomentosa çok eskiden beri Populus nigra üzerine aĢılanmaktadır 

(Cheng-Zhong H. et all 2005).  Populus nigra kültivarları “Thevestina” ve 

“Italica” varyetelerinin yıllık sürgünlerden elde edilmiĢ çelikleri 

kullanılarak, vejetatif yolla üretilerek asırlardır devamlılıkları sağlanmıĢtır. 

Populus nigra‟ların bu kolay köklenme yetenekleri ve aĢılanabilme 

özellikleri yapay dölleme çalıĢmalarında kullanılmalarını sağlamıĢtır. 

Ülkemizde 1987 ve 1990 yılları arasında yapılan yapay melezleme 

çalıĢmalarında Populus deltoides x Populus nigra türler arası çaprazlama 

kombinasyonları ağırlıklı olarak yer almıĢtır. Ancak bunun yanında Populus 
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nigra x Populus nigra ve Populus deltoides x Populus deltoides tür içi 

çaprazlamaları da gerçekleĢtirilmiĢtir. Elde edilen klon taslaklarının 

köklenme baĢarıları yüksek oranlarda gerçekleĢmiĢtir (Tunçtaner ve Ark. 

1992). 

Karakavak, belirtildiği üzere kavak ıslah programlarında yer alan 

yapay melezleme çalıĢmalarında önemli bir rol oynar. Bu çalıĢmaların daha 

geniĢ bir genetik temele oturtulması için Populus nigra koleksiyonunun 

zenginleĢtirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle ülkemizde karakavak ıslah 

programı dahilinde, koleksiyon oluĢturmak amacıyla karakavakta ilk 

seleksiyon çalıĢmaları 1960‟lı yıllarda Ankara, Erzurum, Ağrı ve Horasan 

civarında yapılarak Horasan ve Kocabey kavak ağaçlandırma sahalarında ilk 

ex-situ koruma plantasyonlarının yanı sıra “oryantasyon” ve “mukayese 

populetumları” tesis edilmiĢtir. Bugün kavak üreticilerinin kullandıkları 

“Gazi” ve “Anadolu” isimli klonlar bu yıllardaki araĢtırma çalıĢmaları 

sonucunda bulunmuĢtur. 1970-1980‟li yıllarda Ankara‟da karakavağa iliĢkin 

çalıĢmalara yine küçük çapta yöresel seleksiyonlar ve Populus nigra x 

Populus nigra yapay dölleme çalıĢmaları ile devam edilmiĢtir. Bu 

çalıĢmalardan elde edilen klonlar üzerindeki araĢtırmalar sonucunda Populus 

nigra “Hipodrom” x “Gazi” klonlarının kullanıldığı yapay döllemeden elde 

edilen klonlar arasındaki Tr. 77/10 isimli klon hızlı büyümesi ile dikkat 

çekmiĢtir. Bu klon gerekli iĢlemler tamamlanarak “Geyve” ve “Behiçbey” 

klonları ile birlikte “Kocabey” ismi verilerek FAO‟nun alt kuruluĢu 

Uluslararası Kavak Komisyonunda (IPC) uluslararası tescili yapılmıĢtır.  

Islah çalıĢmalarında çalıĢılan türün genetik çeĢitliliği önem taĢır. 

Genetik çeĢitlilik, bir türün gen havuzundaki kalıtsal bilginin çeĢitliliği, 

zenginliği olarak tanımlanabilir. Özellikle insan tarafından evcilleĢtirilmiĢ ve 

ekonomik bir önem taĢıyan bitki ve hayvan türlerinin yerel ırkları arasında 

gözlenen genetik farklılıklar, aynı zamanda farklı yerel koĢullara uyum 

özelliklerini yansıttığından, bu türlerin evrimsel potansiyellerinin korunması 

ve ıslah çalıĢmaları açısından önem taĢımaktadır. Her canlı türünün değiĢen 

çevre koĢullarına uyum sağlayabilmesi için genetik çeĢitliliğe sahip olması 

Ģarttır. Yeterli genetik çeĢitliliğe sahip olmayan canlı türleri değiĢen çevre 

koĢullarına ayak uyduramadığında yok olmaya mahkumdur. Genetik 

çeĢitlilik aynı zamanda son yıllarda hızla ilerleyen biyoteknolojik 

yöntemlerle üstün nitelikli bitki ve hayvan soylarının geliĢtirilebilmesi için 

gerekli hammaddeyi meydana getirmektedir (Storme et al. 2003). 

Bu çalıĢmanın konusunu oluĢturan karakavak (Populus nigra 

L.)Anadolu‟ya göçlerle yerleĢen toplumların birlikte getirdikleri birçok 

kültür bitkisi arasında yer almaktadır. BaĢlangıçta ilkel bir Ģekilde kültürü 

yapılan farklı özelliklerdeki varyete veya ırklar uzun bir süreç sonucunda 
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geçirdikleri doğal ve yapay seleksiyonlar sonucunda geliĢmiĢlerdir. Bugün 

Anadolu‟da geleneksel olarak yapılmakta olan kavak kültürü içinde değiĢik 

yörelerde farklı fenotipik özellikler gösteren karakavaklar bulunmaktadır.  

Ülkemizde özellikle Orta ve Doğu Anadolu‟da yayılıĢ göstermekte 

olan karakavak taksonları içindeki genetik varyasyon gittikçe azalmaktadır. 

Genetik ıslah ve seleksiyon çalıĢmaları ile karasal bölgelerimizde yüksek 

uyum ve büyüme performansına sahip olacak karakavak klonlarının 

bulunması yanında Populus nigra ile Populus deltoides arasında yapılan 

melezleme çalıĢmaları sonucunda yeni klonların ortaya çıkarılmasına 

yönelik çalıĢmalar da sürdürülmektedir. Bu nedenlerle ülkemizde mevcut 

karakavaklara ait gen kaynaklarının ex-situ Ģartlarda korunmaları son derece 

önemlidir. Karakavağın yayılıĢ gösterdiği bazı Avrupa ülkelerinde de gen 

kaynaklarının korunmasına yönelik çalıĢmalar sürdürülmektedir (Tunçtaner 

1993). 

Ülkemizde karakavak ile ilgili en geniĢ ve kapsamlı seleksiyon 

çalıĢmaları 1989 yılında baĢlatılan “Türkiye Kavakçılığını GeliĢtirme 

Projesi” adlı dıĢ kaynaklı proje kapsamında gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu 

kapsamda Türk ve Ġtalyan uzmanlar birlikte tüm Türkiye‟yi tarayarak 

karakavağın doğal yayılıĢ yaptığı alanlardan ve yaĢlı plantasyonlardan 300‟ü 

aĢkın üstün birey belirlemiĢlerdir (ġekil 1. 1 ).  

Belirlenen bireylerden alınan çelikler, orman fidanlıklarında 

çoğaltılmıĢ ve her klondan yeterli sayıda fidan elde edildikten sonra Elazığ, 

Ankara ve Ġzmit fidanlıklarında farklı özelliklerde ex-situ koruma 

plantasyonları tesis edilmiĢtir. Seleksiyon çalıĢmalarına 2001, 2002 ve 2003 

yıllarında da devam edilerek 43 adet yeni bireyin seçimi yapılmıĢtır. Daha 

sonra Ankara Behiçbey Orman Fidanlığında “çelik bahçesi” ve “koleksiyon 

populetumu” kurulması çalıĢmaları yapılarak karakavak gen bankası 

oluĢturulmuĢtur. 

Selekte edilen klonların, adaptasyonları, iyi büyümeleri, zararlılara 

karĢı dayanıklılıkları, odununun teknolojik özellikleri vb. konularda 

birbirlerinden farklılıkları, kavak ıslah çalıĢmaları kapsamında yapılan klon 

denemelerinin sonucunda ortaya konmaktadır. Bu çalıĢmalar sırasında gövde 

düzgünlüğü, lider sürgün etkinliği gibi bazı morfolojik karakterler belirlense 

de klonların birbirlerinden farklılıklarını teĢhis için kullanılmamaktadır. 

Ancak ticari kavak klonlarının birbirinden ayrımı ve tanımlanması çok 

önemli bir konudur. Bu husus, 2003 yılında Ġzmit‟te yapılan Milli Kavak 

Komisyonu VII. Olağan Kurulunda üzerinde önemle durulan konulardan biri 

olmuĢ ve alınan kararlar arasında yer bulmuĢtur. Özellikle Gazi ve Anadolu 

klonları arasında karıĢıklık olduğu belirtilmiĢ ve klonların ayırt 
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edilebilmelerini sağlayabilecek çalıĢmaların yapılması konusunda bir karar 

alınmıĢtır (Anon. 2003). 

 

 
 

ġekil 1.1 Türkiye Kavakçılığını GeliĢtirme Projesi kapsamında yapılan 

karakavak birey seleksiyonu. 

 

SarıbaĢ (1989), kavakçılıkta morfolojik-anatomik içerikli temel 

araĢtırmaların yapılmasının önemine vurgu yapmıĢ ve Ģimdiye değin 

yapılmıĢ çalıĢmalar irdelendiğinde gerek kültür kavaklarına ve gerekse doğal 

kavak taksonlarına iliĢkin dıĢ morfolojik ve ksilolojik araĢtırmaların çok az 

olduğunu dile getirmiĢtir. Bu türle ilgili yapılacak olan temel botanik içerikli 

araĢtırmalar yanında, özellikle klonal farklılıkların belirlenmesinde, hangi 

morfolojik karakterin etkili olduğu, belirlenen bu kriterler açısından 

klonların birbirlerine yakınlık ve uzaklıklarının bilinmesi klon tekrarlarının 

ve karıĢıklığının önlenmesi açısından da önem taĢımaktadır. 

Ekonomik değerinin anlaĢılmasıyla birlikte kavak klonlarının 

ülkeler arasındaki yayılıĢı, araĢtırma ve ticari materyal değiĢimi Ģeklinde 

olmuĢtur. Bu yayılmanın kontrol edilebilmesi ve klon karıĢıklıklarının 

yaĢanmaması için, 1948 yılında Uluslararası Kavak Komisyonu (IPC) 

tarafından kavak klonlarının teĢhisi için form hazırlanmaya baĢlanmıĢ sonuç 

olarak 1958‟de kavak klonlarının teĢhis ve tescilinde kullanılmak üzere ilk 
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form oluĢturulmuĢtur. Bu form daha sonraları birçok kez yeni klon 

karakteristiklerine ait özellikler eklenerek geniĢletilmiĢ ve 85 özelliğe sahip 

bir form Ģeklinde son halini almıĢtır. Bu form orijinalinde Aigeiros Duby 

seksiyonuna uygun olarak hazırlanmıĢ fakat daha sonra Tacamahaca 

seksiyonu klonları ile kullanımdaki türler arası melez klonlarının teĢhisine 

uygun olarak revize edilmiĢtir (FAO 1975). Ġleriki yıllarda Leuce Duby 

seksiyonuna ve UPOV (Yeni Bitki ÇeĢitlerini Koruma Uluslararası Birliği)‟ 

a uyum sağlamaya yönelik değiĢiklikler (Viart 1984) yapılarak form son 

halini almıĢtır. UPOV konvansiyonunun amacı, tanımlanmıĢ Ģeffaf 

prensipler temelinde ıslahçıların fikri mülkiyet haklarını kabul ederek yeni 

bitki çeĢitlerinin geliĢimini teĢvik etmektir. Dünyada oluĢan konsensüse 

göre, bitki çeĢitlerinin tescili, UPOV kurallarına göre yapılmaktadır. Bu 

kurallara göre tescile aday bir bitki çeĢidi; (1) kendi türünde o zamana kadar 

tescil edilmiĢ tüm bitki çeĢitlerinden farklı, (2) birörnek (üniform) ve (3) 

kararlı (stabil) olmalıdır. Bitkilerde çeĢit koruma ve ıslahçı hakları dünyada 

günden güne yaygınlaĢmakta ve bu haklar baĢta geliĢmiĢ ülkeler olmak 

üzere çıkarılan yasalarla garanti altına alınmaktadır. Bu hususta ülkemizde 

de gerekli adımlar atılmıĢ ve hazırlanan bir kanun tasarısı Büyük Millet 

Meclisi‟ne sevk edilmiĢtir. Çıkarılacak yasalar ve yapılacak düzenlemeler 

doğrultusunda herhangi bir tescilli bitki çeĢidi üretilmek istendiğinde, 

üreticinin çeĢidin sahibinden gerekli izni alması ve/veya yasal olarak 

belirlenecek ıslahçı hakkını ödemesi gerekecektir. Bu uygulamalar çeĢit 

tescilinin ve tescilli çeĢitlerin üretim hakkının önemini daha da artırmaktadır.  

Kavak klonlarının kalitatif ve kantitatif morfolojik karakterler 

yönünden tanımlanması ve farklılıklarının belirlenmesi çalıĢmalarında 

belirlenen değiĢkenler genelde karĢılıklı iliĢki içerisinde olduğundan alınan 

çok sayıdaki ölçümleri tek değiĢkenli istatistikte olduğu gibi ayrı ayrı 

incelemek yeterli sonucu verememektedir. Dolayısı ile morfolojik özelliklere 

iliĢkin biyometrik veriler değerlendirilirken çok değiĢkenli istatistik 

yöntemleri kullanma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Morfolojik 

özelliklerden yararlanarak ve uygun istatistik metotlar kullanılarak 

karakavak klonlarını tanımlamak konusunda Türkiye‟de yapılmıĢ bir 

çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. 

Son 15 yılda bilgisayar teknolojisindeki geliĢmelere bağlı olarak 

istatistik yöntemleri geliĢtirilmiĢ ve geçmiĢte analizi zor olan verilerin 

analizi mümkün olmuĢtur. Bunun sonucu olarak daha önceki yıllarda analiz 

sonuçları çok zor elde edilebilen çok değiĢkenli (multivariate) analiz 

yöntemleri kolaylıkla uygulanabilir hale gelmiĢtir. Bu metotlardan Faktör 

Analizleri çok sayıda özelliği dikkate aldığı için tek değiĢkenli analizlerin 

eksikliğini gidermektedir. Dolayısıyla birden fazla karakteri birlikte analiz 
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etme Ģansı doğmuĢtur. Cluster (kümeleme) Analizinde ise ortalamalar 

üzerinden analiz yapıldığından deneme hatası yoktur ve herhangi bir 

hipoteze dayalı değildir. Ancak istatistiki açıdan fazla önem taĢımasa da 

fazla sayıda değiĢkeni bir arada analiz etmesi nedeniyle çalıĢmalarda multi-

variate metotlarından birisi olarak kabul edilmiĢtir (Öz ve Ark. 2003).  

Klonların doğal populasyonlardaki bireylerden farklılığının 

bulunması ya da ticari plantasyonlardaki klon karıĢıklığının 

çözümlenebilmesi için elektroforesis, biyokimyasal vb. yöntemler 

kullanılmaktadır. Genetik farklılıkları ortaya koymak üzere moleküler 

düzeyde yapılan farklı (RFLP, RAPD, SSR vb.) yöntemler bulunmaktadır. 

Farklı kavak türlerinde bu kapsamda çalıĢmaların yapıldığı görülmektedir. 

Ancak bu yöntemler oldukça pahalı ve ileri teknoloji gerektiren 

yöntemlerdir. Bu nedenle, morfolojik veriler ve istatistik yöntemler 

yardımıyla bu sorunların çözümü bizim gibi kaynak sıkıntısı olan ülkeler 

açısından önem taĢımaktadır. Bu çalıĢmada değiĢik ekolojik koĢullara sahip 

alanlardan selekte edilmiĢ bazı klonlar ve ticari klonların yaprakları üzerinde 

morfolojik ölçümler ile bu klonlara ait dıĢ morfolojik özelliklerin ölçümleri 

yapılmıĢtır. Varyans analizi, faktör, diskriminant (ayırma) ve cluster 

(kümeleme) analizleri ile klonların birbirlerinden farklılıkları ve klonal 

farklılığa neden olan faktörler tespit edilmeye ve bu faktörlere göre klonlar 

sınıflandırılmaya ve yorumlanmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

2.MATERYAL VE YÖNTEM 

 

2.1 MATERYAL 

2.1.1 Kavakların Botanik Sınıflandırmadaki Yeri 

Kavaklar (Populus L.) botanik açıdan incelendiğinde, 

Spermatophyta (Tohumlu bitkiler) grubunun, Angiospermae Tohumlu 

bitkiler alt Ģubesine bağlı Dicotyledonae (ikiçenekliler) sınıfına giren 

Monoclamydeae alt sınıfının, Salicales takımına ait Salicaceae familyası 

içinde yer alırlar. Bir cinsli ve iki evcikli olan kavaklar anemogamdır. Çiçek 

tozları diĢi çiçeklere rüzgarla taĢınmaktadır (Anon. 1994). 

Kavak ağacının türleri çeĢitli ayrıntılarına göre 5 seksiyon altında toplanarak 

incelenmektedir Anon. 1994. 

1.Turanga Bunge seksiyonu 

2.Leuce Duby seksiyonu 

3.Aigerios Duby seksiyonu 

4.Tacamahaca Spach seksiyonu 

5.Leucoides Spach seksiyonu 
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Türkiye‟ de doğal yayılıĢ yapan kavak taksonları, Populus tremula 

L., Populus alba L., Populus nigra L., Populus X canaescens L. Populus 

alba x Populus tremula ve Populus euphratica Oliv. olmak üzere 5 adettir.  

Türkiye‟de kavak ıslah çalıĢmaları ağırlıklı olarak Aigerios Duby 

seksiyonuna dahil kavak taksonları ile yapılmaktadır. Bu seksiyonu temsil 

eden kavak türleri Populus nigra L. ve Populus deltoides Bartr. (Amerikan 

Karakavağı)‟ dır. Populus deltoides Bartr., Kuzey Amerika‟da geniĢ yayılıĢı 

olan bir türdür (Cooper 1990). 

Bu çalıĢmada yurdumuzda da doğal yayılıĢa sahip olan P. nigra L.‟ 

ya ait klonlar üzerinde çalıĢılmıĢtır. 

 

2.1.2 Populus nigra L.nın Doğal YayılıĢ Alanı 

Populus nigra L. güneyde Akdeniz‟den, kuzeyde 64
o
 enleme, 

doğuda batı Asya‟dan, batıda Ġrlanda‟ya kadar çok geniĢ yayılıĢa sahip bir 

kavak türüdür (ġekil 2.1). Avrupa ve Asya‟da Aigerios seksiyonunun tek 

temsilcisidir. Avrupa‟nın güneyinde Tuna‟dan itibaren Akdeniz mıntıkasına, 

Türkiye‟ye ve oradan Orta Asya‟ ya kadar yayılıĢ gösterir. Orta Asya‟da 

dağınık olarak bulunur. 

 

 
ġekil 2.1 Populus nigra L.‟ nin doğal yayılıĢ alanı EUFORGEN, 2003. 
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Bazı yazarlar tarafından Populus nigra L.‟ nın çeĢitli varyeteleri 

tanımlanmıĢtır. Bunlardan sürgün, tomurcuk ve genç yaprakları tüylerle 

kaplı olan, Fransa ve Ġngiltere‟de bulunan varyetesi Populus nigra var. 

betulifolia Torr olarak isimlendirilmiĢtir. Ġtalya‟da da iki varyetesi 

belirtilmiĢtir. Populus nigra var caudine Tenore ve Populus nigra var 

neoplitana Tenore. 1903‟te Dode, Populus nigra L.‟ nın baĢka bir varyetesi 

olan Populus nigra var. thevestina Dode‟ yı ayrı bir tür olarak tanımlamıĢtır 

(Anon. 1994). 

 

2.1.3 Türkiye’de YayılıĢ Yapan Populus nigra L. Taksonları 

Karakavağın çok sayıda alt taksonları ve kültüvarlarının bulunması, 

taksonomik sınıflandırmada güçlükler yaratmaktadır. Ancak Bugala‟nın 

1967 yılında yaptığı çalıĢma karakavak konusunda en ayrıntılı çalıĢma 

olarak kabul edilmektedir (Yaltırık 1973). Aynı çalıĢmada Yaltırık, Bugala 

(1967) „ ya atfen Türkiye‟ de asırlardır kültürü yapılan, karasal iklim 

koĢullarına uyum sağlamıĢ olan servi kavağının Populus nigra L.‟nin değil 

baĢka bir türün (Populus usbekistanica) kültivarı olduğunu ifade etmiĢtir. Bu 

kültivarı Ġtalyan servi kavağından (Populus nigra L. subsp.nigra cv. Ġtalica) 

ayırmak için Asya servi kavağı olarak isimlendirmiĢtir. Ülkemizde bulunan 

bu taksonlar aĢağıdaki gibi açıklanmıĢtır. 

1. Populus nigra L. Ġki alt taksonu vardır. 

a- Populus nigra L. subsp.nigra, 

b- Populus nigra L. subsp. Caudina (Ten) Bugala 

 

1. Populus nigra L. 

a-Populus nigra L. subsp.nigra  

Sinonim: Populus nigra L., Populus gallica, Populus nigra. var. Typica 

Schneider. 

25-30 m boy, 1-2 m çap yapabilen kalın ve seyrek dallı, geniĢ tepeli 

bir ağaçtır. Genç gövde ve dalların kabuğu açık, gri beyaz ve düzgündür. 

Sonraları kalın ve derin çatlaklı, koyu renktedir. Genç sürgünler parlak sarı 

ve tüysüzdür.  Ġkinci sene zeytuni yeĢil bir renk alır, üzerlerinde dağınık 

lentiseller ortaya çıkar. 2-6 cm. uzunluğundaki yapraklar değiĢik form ve 

boyutta olup sivri uçlu, yumurta biçiminde ve 3 köĢelidir. Üst yüzü canlı 

koyu yeĢil, alt yüzü ise açık yeĢildir. Açık renkli damar belirgin bir Ģekilde 

çıkıktır. Kenarları diĢlidir. Sürgün verme özelliğine sahiptir. Üretimi çelikle 

çok kolaydır. IĢık isteği fazladır. GevĢek ve nemli topraklarda iyi geliĢirler. 

Nehir ve su kenarlarında ve çayırlıklarda sık sık rastlanır. Hızlı büyür. Kök 

sistemi yayvandır. (Kayacık 1981, Pamay 1992, Yaltırık 1993) Bolu, 

Zonguldak, Yenice- Karabük, Ankara-Kızlcahamam, Kastamonu-Tosya gibi 
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kuzey batı Anadolu‟ da doğal olarak bulunmaktadır (Yaltırık 1993). 2002 

yılında Ordu-Mesudiye‟ de Melet ırmağı kenarında çoğunlukla izole bireyler 

ve yer yer küçük gruplar halinde doğal örneklerine rastlanmıĢtır (Toplu ve 

Küçükosmanoğlu 2003). Ayrıca Kelkit Çayı boyunca oluĢmuĢ olan riparian 

ekosistemde karakavak topluluklarına rastlanmıĢtır (Resim 2.1 ). Bu 

alanlarda bulunan karakavakların in -situ koruma altına alınması 

gerekmektedir. 

 
Resim 2.1 Kelkit çayı riparian ekosisteminde bulunan doğal karakavak 

populasyonu. 

 

Ayrıca SarıbaĢ (1989) tarafından yapılan çalıĢmada, Türkiye‟deki 

doğal bir alt tür olan Populus nigra L. subs. nigra‟nın Karabük Filyos çayı 

kenarındaki doğal populasyonundan söz edilmiĢ ve elde edilen örnekler 

üzerinde bu alt türe ait çeĢitli bulgular ortaya konulmuĢtur. Bu çalıĢmada 

örnek alınan bireylerin 18-22 m boyda yayvan tepeli, gövdeleri genellikle 

eğri, kısa ve yumrularla kaplı olduğu taçlarında çok sayıda kısa sürgünler 

bulunduğu için kompakt bir görüntü arz ettiği belirtilmiĢtir. Kabuk 

kalınlığının yöresel koĢullara bağlı olarak değiĢtiği, yaprak ayasının eni 

6,550±1,933 cm, yaprak ayasının boyu 6,590±1,529 cm, yaprak sapı 

uzunluğu 4,81±1,129 cm olarak tespit edilmiĢtir. Tüm yaprakta diĢ sayısı 

58.0±3.174 olarak belirlenmiĢtir. Anadolu‟nun değiĢik bölgelerinde, 

Kastamonu, Kızılcahamam, Zonguldak baĢta olmak üzere, doğal olarak 

rastlanır. Ayrıca bu alt türün yaĢlı bireylerine ait örnekleri Edirne‟deki 

Söğütlük parkında bulunmaktadır (Resim 2.2). 
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ġekil 2.2 Edirne Söğütlük‟te bulunan Populus nigra L. subs.nigra 

bireyi.  

Bu türün Populus nigra cv. “Italica”(„Pyramidalis‟) (= Ġtalya Servi 

Kavağı- Lombardy Poplar)  adında bir mutantı vardır. Gövdenin esmer 

renkli, yukardan aĢağıya çatlaklı kabuğu ile Asya servi kavağından (Populus 

usbekistanica Kom. subsp. usbekistanica = Populus  nigra cv. Afganica) 

morfolojik olarak ayrılır. Orta Avrupa yaĢam koĢullarına uyum sağlamıĢ 

olan Ġtalyan servi kavağı, kurak iklimlerde iyi bir geliĢme göstermez ve nem 

isteği diğer mutanttan fazladır. Özellikle nehir yatakları, dere kenarlarında 

akkavak ve söğütlerle bir arada görülür.  
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Kültive olarak Anadolu ve Trakya‟ nın her yerinde yetiĢebilmektedir. 

(Kayacık 1981, Yaltırık 1993), (Resim 2.3). Bu türün tüm bireylerinin erkek 

olduğu ifade edilmiĢse de Anadolu‟da gerçekleĢtirilen karakavak birey 

seleksiyonu çalıĢmalarında hem erkek hem de diĢi bireylerine rastlanmıĢtır 

(Toplu ve Küçükosmanoğlu 2003). 

Anadolu‟ da servi kavağı olarak bilinmektedir. Yaprakları 8 cm 

uzunlukta, yuvarlağa yakın yamuk biçimli, üst yüzü koyu yeĢil altı açık 

renklidir. GüneĢli yerlerde ve kuru nemli derin ve verimli topraklarda iyi 

geliĢir. Rüzgara ve kuraklığa dayanıklıdır. 

 

 

Resim 2.3. Sivas-Gürün‟de bir karakavak plantasyonu. 

 

b-.Populus nigra L. subsp. caudina : Tüylü Karakavak Sinonim: Populus 

caudina Ten., Populus nigra L. var. pubescens Parl. 

Yaltırık (1993), Bugala‟ya atfen bu taksonun coğrafi bir alt tür 

olduğunu ve bazı kseromorfik özellikler taĢıdığını belirtmektedir. Genç 
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sürgün, yaprak sapı ve çiçek kurullarının eksenleri tüylüdür ve bu tüyler 

dökülmez. Yaprak formu değiĢkendir. Tomurcuklar çok fazla yapıĢkan 

madde ile örtülmüĢtür. Türkiye‟ de Güney ve Güneydoğu Anadolu‟da, 

örneğin Antalya Serik‟te MaraĢ- Süleymanlı arasında, Tunceli Pülümür 

deresinde rastlanır (Resim 2.4). 

 
 

Resim 2.4 Tunceli Pülümür‟den karakavak bireyi seleksiyonu. 

 

2. Populus usbekistanica Kom. subsp. usbekistanica cv. “Afganica” 

(=Asya Servi Kavağı) Sinonim: Populus nigra L. var afganica Aitch. Et 

Hemsl., Populus  thevestina Dode, Populus nigra L. var. thevestina (Dode 

)Bean, Populus afghanica Schneid., Populus pyramidalis var. thevestina 

Stefanov. 

Karakavağın bir mutantı olan bu kavağın dalları, gövdeye paralel 

denecek Ģekilde çok dar bir açı yaparak uzandığı için sütun gibi bir dıĢ 
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görünüĢe sahiptir. Bu hali ile serviye benzediğinden ötürü bu kavak türü de 

Anadolu‟ da servi kavağı olarak bilinmektedir (Resim 2.5). Gövde 

kabuklarının kireç beyazı rengi en belirgin özelliğidir. Yaprakları Populus 

nigra L. subs. nigra „ ya kıyasla daha küçük ve yuvarlakça, dip tarafları dar 

kama biçimindedir. Yaprakların açılma ve geliĢimi ana türden birkaç hafta 

önce ancak sonbaharda renk değiĢimi ve dökülmesi çoğunlukla daha geç 

olur.  Batı Trakya‟ da halk dilinde adı “Kavaki” veya “Sultan Kavak” dır. 

Asya servi kavağı Anadolu‟nun hemen her tarafında, özellikle ormansız Orta 

ve Doğu Anadolu‟da çok yetiĢtirilir. Kurak iklim koĢullarına iyi uyum 

gösterir ve nem isteği azdır (Kayacık 1981, Pamay 1992, Yaltırık 1993). 

 

 

ġekil 2.5. Gediz yol kenarından selekte edilen bir karakavak bireyi. 

 

Özetlenecek olursa, Anadolu‟ da yayılıĢ yapan doğal Karakavak 

taksonları Bugala‟ya atfen aĢağıdaki gibi sıralamıĢtır (Yaltırık 1973‟den). 

Populus nigra L. subsp. nigra 

Populus nigra L. subsp. caudina (Ten.) Bugala 

Populus usbekistanica Kom. usbekistanica cv. “Afganica” 
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Yaltırık and Browicz (1982)‟e göre Türkiye‟de Ģu anda karakavağın 

iki formunun kültürü yapılmaktadır. Bunlardan birincisi Türkiye‟nin daha 

çok batısında yayılıĢ gösteren Populus nigra cv. “Italica” olup yaĢlı gövde 

kabukları genç yaĢta bile esmer, koyu renklidir ve boylu boyunca çatlaklıdır. 

Bu formun doğal yayılıĢı veya orjini Ġtalya‟ya ait olup bireylerinin erkek 

olduğu belirtilmektedir. Ġkinci form ise Populus usbekistanica Komarow cv. 

„Afganica‟ olup ince, düz beyaz veya beyaza yakın gri renkte kabuk yapısına 

ve pramidal taç formuna sahiptir. Bu kültüvar diĢi cinsiyette olup birinci 

forma göre Orta ve Doğu Anadolu‟da daha geniĢ yayılıĢı vardır. Ancak 

Anadolu‟da 1990 yılından bu yana yapılan üstün karakavak birey 

seleksiyonlarında her iki forma iliĢkin hem erkek hem de diĢi bireyler 

belirlenmiĢtir (Anon 2003). 

Türkiye‟deki kavak taksonlarının odunlarını intraspesifik ve 

interspesifik düzeyde kantitatif trahe özellikleri-yükselti iliĢkisi bakımından 

değerlendirmek üzere yapılan bir çalıĢmada Populus nigra subs nigra 

taksonu da incelenmiĢtir. Bu çalıĢmaya göre Populus nigra subs. nigra 

taksonunun odunları dağınık trahelidir. Perforasyon basit tiptedir. Diğer 

kavak taksonlarından farklı olarak bu taksonda trahe kenarları düzgün 

olmayıp “poligonal”dir. Ayrıca mezomorfi oranının düĢük değerleri ( 100) 

kseromorfik, yüksek değerleri ise mezomorfik odun özelliklerine iĢaret 

etmektedir. Bulunan değerlere göre Euxine bölgedeki kavakların odun 

özellikleri bakımından mezomorfik oldukları belirtilmektedir (Yaman ve 

SarıbaĢ 2004). 

Kavak türleri yönünden zengin olan ülkemizde kavakçılık 

çalıĢmaları Anadolu köylüsü tarafından yüzyılları aĢan süredir geleneksel 

yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Anadolu‟da yetiĢtirilen karakavakların 

odunu köylümüzün baĢta yapı malzemesi olmak üzere odun hammaddesi 

gereksinimini karĢılamaktadır. Anadolu‟da yetiĢtirilen karakavak 

taksonlarının önemli bir kısmını köylümüz servi kavağı olarak 

tanımlamaktadır. Asya servi kavakları, büyük olasılıkla Türk‟lerin 

anayurtları olan Orta Asya‟dan yaptıkları göçler sırasında Anadolu‟ya 

getirilmiĢtir (Yaltırık 1973).  

Karakavak Avrupa‟da nesli tükenme tehdidi altında olan ağaç 

türlerinden biridir. 1990 yılında nesli tükenmekte olan ağaç türlerinin 

yayılıĢlarının ve gen kaynaklarının korunması amacıyla Strasbourg‟da 

Türkiye‟nin de katıldığı bakanlar konferansı toplanmıĢtır. Bu konferansın 

sonuç kararlarından Resolution 2, Avrupa‟da karakavağın gen kaynaklarının 

korunmasını amaçlamaktadır. Bu karar kapsamında anlaĢmaya imza koyan 

Avrupa ülkeleri karakavağın yayılıĢının ve gen kaynaklarının korunması için 

kendi ulusal program ve projelerini hazırlamaktadır.  
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Karakavak Avrupa‟da en çok akarsu boylarındaki riparian (akarsu 

yatağı ekosistemi) ekosistem içinde doğal yayılıĢ yapmaktadır ve bu 

ekosistem içinde karakavağın doğal olarak yayılıĢı hızla azalmaktadır. Bu 

azalmanın nedenleri arasında tarımsal alan kazanımı, baraj yapımı, insanın 

doğrudan etkisi, turizm vb. sayılmaktadır. Artık doğal yayılıĢına sadece 

insan etkisinin görülmediği dağlık alanlardaki akarsu yataklarında 

rastlanılmaktadır. Riparian alanlardaki yoğun tarımsal etkinlikler nedeniyle 

Belçika, Hollanda ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde doğal karakavak 

alanları nadir olarak görülmektedir. Bu ülkeler riparian ekosistemlerin 

korunması açısından karakavağın önemini anlamıĢlar ve bu türle ilgili ortak 

çalıĢmalar yapmıĢlardır.  

Bu tür kavak ıslah programlarında da önemli bir rol oynamaktadır. 

Karakavak bazan saf bazan euramerican hibridlerinin elde edilmesinde 

ebeveyn olarak kullanıldığından kavak ıslah enstitülerinde geniĢ karakavak 

ex situ gen koruma plantasyonları tesis edilmektedir. Avrupa‟da karakavak 

gen kaynaklarının korunmasına iliĢkin çalıĢmalar yapmak üzere 

EUFORGEN (Avrupa Orman Gen Kaynakları Koruma Programı) tarafından 

Populus nigra  pilot tür olarak seçilmiĢtir. 

Türkiye yıllık karakavak odununun toplam kavak odunu üretimi 

içindeki yaklaĢık % 50 payı ile Avrupa‟ da tek ülke konumundadır. 

Ülkemizde karakavak çoğunlukla yol, akarsu, tarla kenarlarında sıra 

plantasyonları kurularak üretilmektedir. Akarsu kenarlarındaki 

ekosistemlerin çeĢitli nedenlerle bozulması nedeniyle ülkemizdeki doğal 

karakavak alanları da tehdit altındadır.  

Populus nigra network‟u çalıĢmaları kapsamında Ġtalya‟daki Casale 

Monferatto Kavakçılık AraĢtırma Enstitüsünde, her üye ülkenin 2-3 klonla 

temsil edildiği bir Karakavak çekirdek koleksiyonu tesis edilmiĢtir. Merkezi 

Ġzmit‟te bulunan kavakçılık AraĢtırma Enstitüsü de bu koleksiyon içinde 2 

adet karakavak klonu (N.90.013, N.92.145) ile temsil edilmektedir. Ayrıca 

tüm üye ülkelerin ulusal karakavak klon koleksiyonlarının kaydını içerecek 

Ģekilde Avrupa karakavak klon koleksiyonu veri tabanı oluĢturulmaktadır. 

ġu anda 18 ülkenin klon koleksiyonları bu veri tabanında mevcuttur. Bu 

koleksiyonda Türkiye‟den de 298 karakavak klonu vardır. Türkiye, 

koleksiyon içinde Ġtalya (701) ve Fransa (502)‟dan sonra en çok karakavak 

klonuna sahip ülke konumundadır. Ülkemizde karakavak koleksiyonu, 

TKGP (Türkiye Kavakçılığını GeliĢtirme Projesi) çalıĢmaları sırasında 

ağırlıklı olarak 1990-1992 yılları arasında oluĢturulmuĢtur. 
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2.1.4 Denemede Kullanılan Klonlar Hakkında Bilgiler  

Deneme alanında Türkiye‟nin değiĢik yerlerinden selekte edilen ve 

yapay döllemeler sonucu elde edilen klonlar bulunmaktadır. Ankara 

Behiçbey fidanlık denemesi sonuçlarına göre belirlenen 30 klon ile Ankara 

Behiçbey Orman Fidanlığında birinci aĢama arazi klon denemesi 

kurulmuĢtur. Deneme alanı Resim 2.6‟da görülmektedir. Klonlara ait enlem, 

boylam, yükselti, alındıkları yer ve cinsiyetlere ait bulunabilen veriler 

Çizelge 2.1‟de gösterilmiĢtir. Bu çalıĢmada 29 klon değerlendirilmiĢ; bir 

klon ise denemede yeterli sayıda örnek birey olmaması nedeniyle 

değerlendirme dıĢı bırakılmıĢtır.  

 

 

      Resim 2.6. Deneme alanının görünümü 

 

2.1.5 Deneme Materyalinin Hazırlanması 

Deneme 30 klon ile kurulmuĢ olsa da bir klonun denemede yeterli 

sayıda örnekle temsil edilememesi nedeniyle bu çalıĢmada 29 klon esas 

alınmıĢtır. Yaprak örneklerinin yaprakların büyümesini tamamladığı 

dönemde (haziran ayından sonra), aynı bakıdan ve ağacın aynı kısmından 

alınmasına dikkat edilmesi gerekmektedir (Bisoffi and Cagelli 1992).  
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Çizelge 2.1 Klonlara ait genel bilgiler 

Klon No Klon Adı Enlem Boylam Yükselti 

m 

Alındığı Yer Cinsiyet 

1 N.92.236 37
o
  24‟ 34   11 1025 Konya-Ereğli Ġvriz Erkek 

2 N.92.152 41  22 33  46 790 TaĢköprü Erkek 

3 N.92.228 37  25 31  51 1130 Konya SeydiĢehir Erkek 

4 N.92.124 40  30 30  08 95 Pamukova DiĢi 

5 N.62.191 - - - Orta Anadolu _ 

6 Kocabey 39  57 32  53 850 Çaprazlama DiĢi 

7 Gazi 39  57 32  53 850 Ankara Erkek 

8 N.92.131 40  05 29  59  400 Bilecik Kuplu Erkek 

9 N.90.035 42
o
 08‟ 40

o
 03‟ 2175 Erzurum DiĢi 

10 N.90.002 39  44 39  28 1250 Erzincan _ 

11 N.92.140 40  35 29  34 450 Karamürsel Erkek 

12 N.91.070 38  21 38  18 980 Malatya _ 

13 N.92.154 41  31 34  13 800 TaĢköprü Erkek 

14 N.92.170 40  18 37  51 790 Koyulhisar Erkek 

15 N.91.058 34
o
 57‟ 39

o
 58‟ 1300 Yozgat _ 

16 Anadolu 39  57 32  53 850 Ankara Erkek 

17 Çubuk-2 39  57 32  53 850 Ankara _ 

18 N.83.013 38  44 36  24 1470 C.beyli -PınarbaĢı _ 

19 N.85.007 - - - Horasan _ 

20 N.64.014 39  57 32  53 850 Ankara _ 

21 Behiçbey 39  57 32  53 850 Ankara _ 

22 N.90.001 39  50 36  33 1510 Yıldızeli _ 

23 N.85.011 - - - Horasan _ 

24 N.92.252 38  16 32  24 900 Sarayönü Erkek 

25 Çubuk-1 39  57 32  53 850 Ankara _ 

26 N.85.004 40  05 42 15 1540 Horasan _ 

27 N.82.001 39  08 34  10 985 KırĢehir _ 

28 Geyve 40  31 30  19 100 Geyve DiĢi 

29 N.85.015 - - - Horasan _ 
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FAO‟ ya bağlı IPC (Uluslararası Kavak Komisyonu) kavak 

kültivarlarının tescil iĢlemlerinde kullandığı formda da morfolojik özellikleri 

belirlemek üzere yaz ortasından itibaren ve her klondan en az 20 yaprak 

örneği toplanmasını önermektedir. 

Bu çalıĢmada da tüm örnekler yaprakların tamamen olgunlaĢtığı 

eylül ayında denemenin güney bakısından güneĢ alan üst kısımdaki 

dallarından alınmıĢtır (Resim 2.7). Her klondan 8 birey ve her bir bireyden 

ise 12 adet olmak üzere toplam 96 yaprak örneği alınmıĢtır (Resim 2. 8). 

Yapraklar, herbaryum örneği hazırlama teknikleri uygulanarak, arazide 

gazete kağıtları arasına konulup hangi klonun denemedeki hangi bireyine ait 

olduğu belirtilerek etiketlenmiĢtir (Resim 2.9 -2.10).  

 

 

Resim 2.7 Yaprak örneklerinin alınması (aynı bakıdan ve ağacın 

aynı kısmından) 
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Resim 2.8 AraĢtırma alanındaki karakavak klonlarından yaprak 

örneklerinin alınması. 

Her bir klon ayrı bir pres içerisine, ancak aynı klonun bireylerine ait 

örnekler ise her biri etiketlenerek aynı pres içerisine konulmuĢtur (Resim 

2.10 -2.11). Ancak her yaprağın altına hangi klonun hangi bireyine ait örnek 

olduğu kodlanmıĢtır. Yapraklar kuruyana kadar aralarına konulan gazeteler 

sürekli değiĢtirilmiĢtir.  

 

 

Resim 2.9 Yaprak örneklerinin preslenmesi. 
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             Resim 2.10 Yaprak örneklerinin etiketlenmesi. 

 

 
 

        Resim 2.11 Tüm deneme alanından alınan yaprak örneklerine ait 

presler. 
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2.2 YÖNTEM 

 

2.2.1 Deneme Deseni 

ÇalıĢmada ölçülen karakterlerden lider sürgün etkinliği LSE, 

dallanma indeksi (DĠ) ve gövde formu (GF) ölçümleri, Ankara-Behiçbey 

Orman Fidanlığında kurulan fidanlık aĢaması denemelerinden elde 

edilmiĢtir. Ölçülen diğer karakterlere ait veriler ise yine Ankara-Behiçbey 

Orman Fidanlığında kurulan karakavak birinci aĢama arazi klon 

denemesinden elde edilmiĢtir. Yaprak örneklerinin alındığı bu deneme 

rastlantı blokları deneme desenine göre 4 bloklu olarak tesis edilmiĢtir 

(Çizelge 2. 2). 

 

Çizelge 2. 2 Deneme deseni. 

 

 

Deneme alanının bulunduğu yerin coğrafik koordinatları 39
o 

56
‟ 
03 

Kuzey, 32
o
 44‟ 50 Doğu olup, yüksekliği 828 m‟dir. Deneme 2003 yılında 3 

x 2 m aralık mesafe ile kurulmuĢtur. Her klon parselde 4 fidan ile temsil 

edilmiĢtir. 

Deneme alanının genel toprak yapısı kumlu killi balçık ve killi 

balçık olup, toprakta tuzluluk sorunu bulunmamaktadır Çizelge 2.3. Bölgede 

ortalama yıllık yağıĢ 377,6 mm olup yağıĢın büyük miktarı kıĢ mevsimi 

içinde gerçekleĢmektedir (Çizelge 2.4). 

Deneme alanının yıllık ortalama sıcaklığı 11,8 
o
C, ortalama bağıl 

nemi %69, ortalama düĢük sıcaklığı 6.3 
o
C, ortalama yüksek sıcaklığı ise 

17.7 
o
C‟ dir (Çizelge 2.4). 

 

 

N.85.007 GAZİ N.91.058 N.92.131 Çay

GEYVE N.92.228 N.92.252 KOCABEY

N.92.154 N.91.070 ÇUBUK-2 ÇUBUK-1 N.91.058 GAZİ N.62.191 ÇUBUK-1 ÇUBUK-2

BLOK   I N.90.002 N.92.236 N.85.004 N.85.011 GEYVE N.92.124 N.85.004 N.85.011 N.85.011 BLOK  II

N.92.140 N.85.011 N.90.001 N.92.170 N.92.252 N.92.154 N.90.002 N.83.013 N.92.140

N.62.191 N.92.152 ANADOLU N.82.001 N.82.001 N.92.236 N.62.164 ANADOLU N.85.007

N.83.013 N.62.164 N.64.014 N.90.035 ÇUBUK-1 N.64.014 N.92.228 N.90.001 KOCABEY BLOK III

N.92.160 N.92.124 N.90.002 N.92.154 Y  O  L N.90.035 GAZİ N.62.191 N.92.124 N.85.004

N.92.236 N.85.007 N.62.164 N.92.140 N.92.131 N.85.011 ÇUBUK-2 N.91.058 N.91.070

BLOK  II N.82.001 N.83.013 KOCABEY N.92.228 N.92.170 N.92.152 N.85.015 N.92.252 GEYVE

N.90.001 N.92.170 ANADOLU N.64.014 N.92.236 N.85.007 N.90.002 N.92.170 N.92.140

N.90.035 N.92.152 N.92.131 N.91.070 N.62.164 ANADOLU N.92.154 N.83.013 N.82.001

N.90.001 N.62.191 N.85.011 N.92.152 N.90.035 BLOK  IV

GAZİ N.92.131 N.91.070 ÇUBUK-2 N.92.160

N.92.252(4)N.91.058(3)N.92.124(2)N.64.014(4)N.92.228(4)Kocabey(4)

      K Demiryolu
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Çizelge 2.3 Deneme alanının yer aldığı parselin toprak özellikleri. 

Özellik Profil 4 30-60 Profil 6 30-60 

Arazi ġekli Düz Düz 

Toprak tekstürü Kumlu killi balçık Killi balçık 

Derinlik 1,00 metre 1,00 metre 

Reaksiyon Ph 8,20 7,90 

Tuzluluk milimhos/cm 0,024 0,020 

Total Kireç Miktarı % 2,34 1,42 

Organik Madde Miktarı % 0,938 1,268 

 

Çizelge 2.4 Deneme alanına iliĢkin bazı iklim verileri Ankara meteoroloji 

istasyonu 

Özellik Mevcut Durum 

Yıllık Ortalama YağıĢ (mm) 377.6 

Yıllık Ortalama Sıcaklık (
o
C) 11.8 

Ortalama Yüksek Sıcaklık (
o
C) 17.7 

Ortalama DüĢük Sıcaklık (
o
C) 6.3 

Ortalama Bağıl Nem (%) 69 

Ortalama Donlu Günler Sayısı 4,6 

 

2.2.2 Yapılan Ölçü ve Tespitler  

Yaprak örnekleri, her parselde ortada bulunan iki bireyden 

alınmıĢtır. Herbaryum tekniğiyle hazırlanan yaprak örnekleri beyaz kâğıtlar 

üzerine yapıĢtırılarak referans noktalar iĢaretlenmiĢ ve ölçümler bu noktalar 

dikkate alınarak yapılmıĢtır. Çap, boy, tepe tacı ölçümleri ise denemede 

bulunan tüm bireyler üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Denemede kullanılan 

klonların fidanlık aĢamasında yapılan gövde formu, lider sürgün hakimiyeti, 

dallanma indeksi karakterlerinin belirlenmesinde de denemedeki bireylerin 

tümü ölçülmüĢtür.  

 

2.2.2.1 Yapraklar Üzerinde Yapılan Ölçümler 

Her klondan 8 adet birey ve her bireyden 12 adet yaprak olmak 

üzere her bir klondan 96 yaprak örneği alınmıĢtır. Yapraklar üzerinde her bir 

karakter için 29x96 olmak üzere 2784 adet veri elde edilmiĢtir Yapraklar 

üzerinde yapılan ölçümlerden elde edilen toplam veri 8x2784 =22.272‟dir. 

Yapraklar üzerinde yapılan ölçümler ġekil 2.2‟ de gösterilmiĢtir. Bu 
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çalıĢmada IPC ve UPOV tarafından önerilen birinci lateral damarın orta 

damarla yaptığı açı yerine, Krstinic et al. (1998) tarafından karakavaklarda 

yapılan benzer bir çalıĢmada kullanılan birinci lateral damarın yaprak ayası 

tabanına yaptığı açının değeri esas alınmıĢtır. 

 
 

ġekil 2.2 Yapraklar üzerinde ölçülen karakterler. 

 

Ölçülen karakterlerin kodları ve birimleri; 

PU: Petiol yaprak sapı uzunluğu (mm), 

YAU: Yaprak ayası uzunluğu (mm), 

YAG: Yaprak ayası geniĢliği (mm), 

TĠPU: Damla ucundaki bir cm‟lik kısmın geniĢliği (mm), 

AÇI  : Birinci lateral damarın yaprak tabanı ile yaptığı açı ( 
o
 ), 

EGKTU: Yaprak ayasının en geniĢ kısmının tabana olan uzaklığı (mm), 

YAU/PU: Yaprak ayası uzunluğu‟nun petiol uzunluğuna oranı,  

YAU/YAG: Yaprak ayası uzunluğunun yaprak ayası geniĢliğine oranı,  

ÇAP: Klonların 1,30 m yükseklikteki çapları (cm), 

BOY: Klonlara ait boy ölçüleri (m), 

DI: Dallanma indeksi (0- 1), 

LSE: Lider sürgün etkinliği (1- 4) 

GF: Gövde formu (1- 4) 

TEPE TACI: Tepe tacı izdüĢümü (cm) 
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Tüm uzunluk ölçümlerinde, Mitutoyo marka dijital milimetrik 

kumpas kullanılmıĢtır (Resim 2.12- 2.13- 2.14). Açı ölçümleri ise iletki ile 

yapılmıĢtır (Resim 2.15). 

 

 

Resim 2.12 Yaprak ayası uzunluğunun ölçümü (YAU). 

 

 

Resim 2.13 Damla ucunun 1 cm lik kısmının geniĢliği (TĠPU). 
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Resim 2.14 Yaprak ayası geniĢliğinin ölçümü (YAG). 

 

 
 

Resim 2.15 Birinci lateral damarın tabanla yaptığı açı (AÇI).
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Her bir yaprak üzerinde 6 farklı özellik ölçülmüĢtür. Ayrıca 

YAU/PU, YAU/YAG oranları hesaplanmıĢtır.  

 

2.2.2.2 Çap ve Boy Ölçümleri (ÇAP ve BOY) 

Deneme alanındaki ağaçların çapları kumpas ile 1.30 m göğüs 

yüksekliğinden santimetre (cm), boyları ise boy ölçüm latası kullanılarak 

metre (m) cinsinden ölçülmüĢtür. 

 

2.2.2.3 Tepe tacı Ölçümü (TEPE TACI) 

Tüm örnekler aynı yönden iki lata yardımıyla dalların uzandığı en uç 

kısım belirlenip aradaki mesafe çelik metre ile cm hassasiyetinde 

ölçülmüĢtür (ġekil 2.3) . 

 

 
ġekil 2. 3 Tepe tacı ölçümü. 

 

2.2.2.4 Lider Sürgün Etkinliğinin Tespiti (LSE) 

Lider sürgün etkinliğinin belirlenmesinde 1- 4 arasında bir puanlama 

yapılmıĢtır. 1 en kötü, 4 en iyi durumu ifade etmektedir (ġekil 2.4). Elde 

edilen değerlere puan dönüĢümü uygulanarak normal dağılıma yaklaĢmaları 

sağlanmıĢtır (Kalıpsız 1988). 
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ġekil 2.4. Lider sürgün etkinliğini belirlemek için kullanılan ıskala. 

 

2.2.2.5 Dallanma Ġndeksi DI 

Fidanlar bir yaĢını bitirdiğinde boy ölçme lataları ile tam boyları ve 

fidan ucundan aĢağıya doğru üçüncü dalın gövdeye birleĢtiği yerin toprak 

düzeyinden yüksekliği ölçülmüĢtür (ġekil 2.5). 

 

ġekil 2.5 Dallanma indeksinin saptanması için ölçülen kısımlar. 

B3 BT 



 29 

Klonların dallanma özelliklerini belirlemek için dallanma indeksi 

belirlenmiĢtir. Bu indeks, aĢağıdaki formülle hesaplanmıĢtır. 

 

DI = BT – B3 / BT 

Bu formülde, 

DI = Dallanma indeksi, 

BT = Ağaç tam boyu, 

B3 = Fidan ucundan aĢağı doğru 3. dalın gövdeye birleĢtiği yerin toprak 

düzeyinden olan yüksekliğidir. 

Bu değerin 1.0‟a yaklaĢması arzu edilen dallanma Ģeklini ifade 

etmektedir. 

 

2.2.2.6 Gövde Formu 

Gövde formunu belirlemek üzere ġekil 2.6‟ da belirtilen ıskala 

kullanılmıĢtır. Görüleceği üzere 4 en iyi durumu, 1 en kötü durumu ifade 

etmektedir. Elde edilen değerlere puan dönüĢümü uygulanarak normal 

dağılıma yaklaĢmaları sağlanmıĢtır (Kalıpsız 1988). 

 

ġekil 2.6 Gövde formu ıskalası. 

 

2.2.3 Değerlendirme Yöntemi 

Bu çalıĢmada araĢtırmaya ait verilerin istatistiki değerlendirmeleri 

için SPSS 9.0 paket programından yararlanılmıĢtır. Ölçülen yaprak 

özellikleri ve büyümeye ait özellikler farklı örnekleme ve örnek sayısına 
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sahip olduklarından kullanılan varyans analizi modeli de farklı olmuĢtur. 

Klonal farklılığa neden olan faktörleri saptamak ve buna göre bir sınıflama 

yapmak amacıyla tüm değiĢkenlere çok boyutlu istatistik analizlerden olan 

faktör analizi ve diskriminant analizi uygulanmıĢtır. Ayrıca cluster analizi 

yapılarak ağaç grafiği oluĢturulmuĢtur. 

 

2.2.3.1 Yaprak Özelliklerine Uygulanan Varyans Analizi 

Yaprak karakterlerinde YAU, PU, YAG, TĠPU, EGKTU, ΑÇI, 

YAU/PU, YAU/YAG her bir klona ait 8 bireyden alınan 96 yaprak örneğine 

ait veriler yapılan varyans analizi ile değerlendirilmiĢtir. Değerlendirmeler 

ile klonlar, bireyler ve yapraklar arasındaki farklılıklar ve bu farklılıkların 

oranları (varyans bileĢenleri oranı) tespit edilmiĢtir. 

Yaprakta ölçülen karakterlerin varyans bileĢenlerinin tespitinde varyasyon 

kaynağı olarak 

a. klonlar 

b. bireyler klonlar içindeki 

c. hata yaprak 

dikkate alınmıĢtır. Varyans bileĢenlerinin tespitinde, analizler sonucunda 

ortaya çıkan hata, yapraklara ait varyans ile birleĢtirilmiĢtir. Bisoffi ve 

Cagelli (1992) yaptığı benzer bir çalıĢmada, yapraklarda yapılan ölçümlerde 

ölçüm referans noktalarının net olması nedeniyle insan kaynaklı hataların 

ihmal edilebileceğini ve ortaya çıkan hatanın yapraklar ile birlikte 

değerlendirilebileceğini belirtmektedir. Çizelge 2.5‟de görüldüğü üzere 

yapraklara ait varyans hatanın içinde yer almaktadır. 

 

Çizelge 2.5 Yaprak karakterlerinin değerlendirilmesinde kullanılan varyans 

analiz modeli. 

Varyasyon kaynağı 
Serbestlik 

derecesi 

Beklenen kareler 

ortalaması 

EMSbileĢenleri 

F istatistiği 

Klonlar  (K) K-1 
2

h + k 1 
2

 B + k 2
2
 C  EMS K/ EMSb 

Bireyler (B) Kx(B-1) 
2

h + k 1 
2

 B  EMS B/ EMS h 

Hata (hata + yaprak) KxBx(Y-1) 
2

h   

Genel (KxBxY)-1   

k 1  ve k 2  = varyans bileĢenine ait katsayılar, 
2
 B v=bireylere ait varyans  

2
 C  =klonlara ait varyans 

 

 

 



 31 

 

 

Yaprak karakterlerinin analizinde kullanılan doğrusal model aĢağıda 

verilmiĢtir. 

Yijk =µ + Bi + Cj + eijk 

EĢitlikte: 

Yijk=i. bloktaki j. klonun gözlenen değeri,  

µ =deneysel ortalama,     

Bi= i. birey etkisi,  

Cj= j. klon etkisi,  

eijk = deneysel hatayı ve yaprak etkisini ifade etmektedir. 

 

2.2.3.2 Büyüme Özelliklerine Ait Varyans Analizi 

ÇAP, BOY, DĠ, LSE, GF, TEPE TACI karakterlerine varyans 

analizi uygulanarak bu karakterler bakımından klonlar arasındaki farklılıklar 

ve farklılık oranları incelenmiĢtir (Çizelge 2.6). Varyans bileĢenlerinin 

tespitinde tekrarlardan kaynaklanan varyans, hata ile birlikte 

değerlendirilmiĢtir. 

 

Çizelge 2.6 Büyüme ve dıĢ morfolojik karakterlerin değerlendirilmesinde 

kullanılan varyans analiz modeli. 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Beklenen karelerEMS 

ortalaması bileĢenleri 
F istatistiği 

Klonlar  (K) K-1 
2

h + k 1 
2
 K  EMS K/ EMS h 

Hata (hata + tekrar)  K(T-1) 
2

h   

Genel (TxK)-1   

k 1  = varyans bileĢenine ait katsayılar, 
2

 C  =klonlara ait varyans T= tekrar edilen 

ölçüm 

 

Büyüme ve dıĢ morfolojik karakterlerinin analizinde kullanılan 

doğrusal model aĢağıda verilmiĢtir. 

Yij =µ + Cj + eij 

EĢitlikte: 

Yij=i. bloktaki j. klonun gözlenen değeri,  

µ =deneysel ortalama,     

Cj= j. klon etkisi,  

eij= deneysel hatayı ifade etmektedir. 
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2.2.3.3 Ölçülen Karakterlere Uygulanan Çok Boyutlu Analizler  

DeğiĢkenler arasındaki korelasyon katsayılarına dayanılarak faktör 

analizi uygulanmıĢtır. Faktör analizine iliĢkin veri tablosu hazırlandıktan 

sonra, varyansı en iyi Ģekilde açıklayan faktörleri saptamak amacıyla en çok 

tercih edilen faktör üretme yöntemlerinden Temel BileĢenler Analiz Modeli 

(Principal Component Analysis) esas alınmıĢtır. Böylelikle aralarında 

yüksek korelasyon bulunan değiĢkenler bir araya gelerek ortak faktörleri 

oluĢturmuĢlardır. Bu çalıĢmada, faktör türetmede özdeğer (varyansa katılma 

miktarı) istatistiği 1‟den küçük değerlerin alınmadığı Kaiser Kriteri esas 

alınmıĢtır. 

Faktör analizinden sonra uygulanan diğer çok boyutlu analiz tekniği 

de diskriminant analizidir. Bağımlı ve bağımsız değiĢkenler arasında 

doğrusal iliĢkinin bulunduğu varsayımına dayanan diskriminant analizi; 

bağımsız değiĢkene göre bireyleri ve objeleri iki veya daha fazla gruba 

ayırmayı amaçlamaktadır. Analizin gereği olarak, bireyleri ayırmada etkili 

olabilecek önemli bazı kriterlere göre ön gruplama yapılmaktadır. Analiz 

sonucunda grup sayısının bir eksiği kadar diskriminant fonksiyonu elde 

edilmektedir. Bu fonksiyonlar yardımıyla hesaplanan Z değerlerine göre 

bireyler gruplara ayrılmakta ve sınıflandırılmaktadır (Kalıpsız 1988, 

DaĢdemir 1987). Bu çalıĢmada uygulanan diskriminant analizi, faktör analizi 

sonucunda belirlenen 4 ortak faktörü temsil eden değiĢkenlerin bulunduğu 

sütun vektörü ile söz konusu değiĢkenlerin standardize edilmiĢ haldeki veri 

matrisi çarpılarak klon ayırma endeksi (KE) değerleri elde edilmiĢtir. Analiz 

öncesi bu KE değerlerine göre klonlar 3 gruba ayrılmıĢtır. Daha sonra klon 

grup numaraları yazılarak ölçülen 14 değiĢkene göre klon grupları ortaya 

konmuĢtur. OluĢan klon gruplarına göre her bir grupta yer alan klonlar 

belirlenmiĢtir.  

Klonlara ait morfolojik karakterlere Cluster analizi öklit 

benzerlik katsayısı kullanılarak uygulanmıĢ ve klonların benzerlik 

açısından oluĢturdukları gruplar ağaç grafiği ile ortaya konulmuĢtur. 

 
 

3. BULGULAR 

3.1 Yapraklara ĠliĢkin Klonal Farklılıklar 

Denemede bulunan 29 klona ait yapraklar üzerinde belirlenen 

kriterlere uygulanan varyans analizlerinin sonuçları toplu olarak Çizelge 

3.1‟de verilmiĢtir. Yapılan varyans analizi sonucunda ölçülen özellikler 

içinde PU, YAG, TĠPU, AÇI, YAU/PU, YAU/ YAG, TEPE TACI 
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özelliklerinin tümünde klonlar arasında ve bireyler arasında p=0,001 olasılık 

düzeyinde önemli farklılıklar bulunmuĢtur.  

 
Çizelge 3.1 Yaprak karakterlerine uygulanan varyans analizi tablosu. 

Karakter 
Varyasyon   

kaynağı 
Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

ortalaması  
F değeri 

YAU 

Klon 28 2970,8 2,27*** 

Birey 203 1308,8 14,8*** 

Hata (yaprak) 2552 88,5   

Genel 2783   

PU 

Klon 28 8555,5 9,86*** 

Birey 203 867,8 21,2*** 

Hata (yaprak) 2552 40,9   

Genel 2783   

YAG 

Klon 28 10753,8 5,78*** 

Birey 203 1859,9 13,9*** 

Hata (yaprak) 2552 133,8   

Genel 2783   

TĠPU 

Klon 28 185,9 4,32*** 

Birey 203 43,1 4,37*** 

Hata (yaprak) 2552 9,85   

Genel 2783   

EGKTU 

Klon 28 167,5 3,12*** 

Birey 203 53,7 6,19*** 

Hata (yaprak) 2552 8,67   

Genel 2783   

AÇI 

Klon 28 2415,3 28,52*** 

Birey 203 84,7 2,96*** 

Hata (yaprak) 2552 28,6   

Genel 2783   

YAU/PU 

Klon 28 7,74 21,3*** 

Birey 203 0,36 5,78*** 

Hata (yaprak) 2552 0,06   

Genel 2783   

YAU/YAG 

Klon 28 2,41 24,69*** 

Birey 203 0,1 2,77*** 

Hata (yaprak) 2552 0,03   

Genel 2783   

 

Farklılıkların varyasyon kaynaklarına dağılımını tespit etmek için 

yaprak karakterlerine ait varyans bileĢenleri incelenmiĢtir. Yapılan 

analizlerde elde edilen varyans bileĢen oranları Çizelge 3.2‟ de verilmiĢtir. 

Klonlar arasında en yüksek varyans bileĢeni YAU/PU karakterinde %50, en 
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düĢük oran ise YAU karakterinde %8,3 olarak tespit edilmiĢtir. Bireyler 

arasında ise genel olarak varyans oranları düĢük çıkmıĢtır. Bireyler 

arasındaki en yüksek varyasyon YAU karakterinde, en düĢük varyasyon ise 

YAU/YAG ile AÇI karakterlerinde tespit edilmiĢtir. Yapraklar arasında 

varyasyon genel olarak yüksek çıkmıĢtır (Çizelge 3.2). 

 

Çizelge 3.2 Yaprak karakterlerinin varyans bileĢen oranları. 

Karakter YAU PU YAG TĠPU EGKTU AÇI YAU/PU YAU/YAG 

Kaynak      VC %VC VC %VC VC %VC VC %VC VC %VC VC %VC VC %VC VC %VC 

Klonlar 17,3 8,3 80,1 42,2 92.6 25.0 1,49 10,6 1,19 8,7 24,3 42,3 0,08 50,0 0,02 37,5 

Bireyler 101,7 49,0 68,9 36,3 143.8 38.8 2,76 19,6 3,75 27,6 4,6 8,0 0,02 12,5 0,01 7,8 

Hata 

yaprak 
88,5 42,7 40,9 21,5 133.8 36.1 9,85 69,9 8,67 63,7 28,5 49,7 0,06 37,5 0,04 54,7 

VC:varyans bileĢeni , % VC: varyansın yüzde oranı 

 

3.1.1 Yaprak Ayası Uzunluğu (YAU) 

Yaprak ayası değerlerine uygulanan varyans analizlerine göre 

klonlar arasında p=0,001 olasılık düzeyinde (F= 2,27***) önemli farklılıklar 

bulunmuĢtur. Her bir  karakter için klonların gruplandırılması Duncan testi 

ile yapılmıĢ ve gruplandırmada P=0,05 olasılık düzeyini kullanmak yeterli 

görülmüĢtür. Duncan testi sonuçlarına göre klonların p=0,05 olasılık 

düzeyinde oluĢturdukları gruplar Ek-1‟de verilmiĢtir.Klonlar yaprak ayası 

uzunluğu yönünden 13 grup içinde dağılıĢ göstermiĢlerdir. En uzun yaprak 

ayasına sahip klon 83,86 mm ile 10 nolu N.90.002 klonu, en kısa yaprak 

ayasına sahip klon ise 64,88 mm ile 29 nolu N.85.015 klonu olduğu 

görülmektedir. Deneme alanında kullanılan klonların yaprak ayası 

uzunluğunu ortalaması ise 74,90 mm olmuĢtur. 

 

3.1.2 Petiol Uzunluğu (PU) 

Klonların petiol uzunluğu değerlerine uygulanan varyans analizine 

göre, klonlar arasında p=0,001 olasılık düzeyinde (F=9,86***) önemli 

farklılıklar bulunmuĢtur. Duncan testi sonuçlarına göre, klonların 

oluĢturdukları gruplar Ek-2‟de verilmiĢtir. Klonlar petiol uzunluğu yönünden 

12 grup içinde dağılıĢ göstermiĢlerdir. En uzun petiole sahip olan klon 

68,71mm ile aynı zamanda en uzun yaprak ayasına sahip 10 nolu N.90.002 
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klonu, en kısa petiol uzunluğuna sahip klon ise 32,34 mm ile 17 nolu Çubuk-

2 klonudur. Klonların petiol uzunluğu ortalama değeri 43,84 mm‟dir. 

 

3.1.3 Yaprak Ayası GeniĢliği (YAG) 

Klonların ortalama yaprak ayası geniĢliği değerlerine uygulanan 

varyans analizine göre, klonlar arasında p=0,001 olasılık düzeyinde (F= 

5,78***) önemli farklılıklar bulunmuĢtur. Duncan testi sonuçlarına göre 

klonların oluĢturdukları gruplar Ek-3‟de verilmiĢtir. Klonlar yaprak ayası 

geniĢliği yönünden 14 grup içinde dağılıĢ göstermiĢlerdir. En geniĢ yaprak 

ayasına sahip klon 89.81 mm ile 18 nolu N.83.013 klonu, en dar yaprak 

ayasının ise 38.15 mm ile 22 nolu N.90.001 klonu olduğu belirlenmiĢtir. 

Ortalama yaprak ayası geniĢliği 74.77 mm olarak bulunmuĢtur. 

 

3.1.4 Damla Ucunun 1 cm lik Kısmının GeniĢliği (TĠPU) 

Klonların yaprak damla ucunda ölçülen değerlere uygulanan varyans 

analizine göre klonlar arasında p=0,001 olasılık düzeyinde (F=4,32 ***) 

önemli farklılıklar bulunmuĢtur. Duncan testi sonuçlarına göre klonların 

oluĢturdukları gruplar Ek-4‟de verilmiĢtir. Klonlar yaprak damla ucu 

geniĢliği yönünden 10 grup içinde dağılıĢ göstermiĢlerdir. En geniĢ damla 

ucuna sahip klon 12.90 mm ile 12 nolu N.91.070 klonu, en dar damla ucuna 

sahip klon ise 7.37 mm ile 15 nolu N.91.058 klonu olduğu görülmektedir. 

Ortalama damla ucu geniĢliği ise 9.66 mm olmuĢtur. 

 

3.1.5 Yaprak Ayasının En GeniĢ Kısmının Tabana Olan Uzaklığı 

(EGKTU) 

Klonların yaprak ayasının en geniĢ kısmının tabana uzaklıkları 

ölçülmüĢ ve bu değerlere uygulanan varyans analizine klonlar arasında 

p=0,001 olasılık düzeyinde (F=3,12***) önemli farklılıklar bulunmuĢtur. 

Duncan testi sonuçlarına göre klonların oluĢturdukları gruplar Ek-5‟de 

verilmiĢtir. Klonlar yaprak ayasının en geniĢ kısmının tabana uzaklığı 

yönünden değerlendirildiğinde, 13 grup içinde dağılıĢ gösterdiği 

görülmektedir. Bu mesafenin en uzun olduğu klon 16.93 mm ile 26 nolu 

N.85.004 klonu, en kısa mesafe ise 11.50 mm ile 22 nolu N.90.001 nolu klon 

olduğu görülmüĢtür. En geniĢ yaprak ayası uzunluğunun taban mesafesi 

ortalama değeri ise 14.73 mm olarak bulunmuĢtur. 

 

3.1.6 Birinci Lateral Damarın Tabanla Yaptığı Açı (AÇI) 

Yaprakların birinci lateral damarlarının tabanla yaptıkları açı 

ölçülmüĢ ve bu değerlere uygulanan varyans analizlerine göre klonlar 

arasında p=0,001 olasılık düzeyinde (F=25,5***)  önemli farklılıklar 
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bulunmuĢtur. Duncan testi sonuçlarına göre klonların oluĢturdukları gruplar 

Ek-6‟da verilmiĢtir. Yaprakların birinci lateral damarlarının tabanla 

yaptıkları açı değerlendirildiğinde, klonların 13 grup içinde dağılıĢ gösterdiği 

görülmektedir. En geniĢ açıya sahip klon 42.89 derece ile 14 nolu N.92.170 

klonu, en dar açıya sahip klon ise 17.82 derece ile 22 nolu N.90.001 klonu 

olduğu görülmüĢtür. Birinci lateral damarın tabanla yaptığı açının ortalama 

değeri 34.79 derece olarak bulunmuĢtur. 

 

3.1.7 Yaprak Ayası Uzunluğunun Petiol Uzunluğuna Oranı 

(YAU/PU) 

Klonların yaprak ayası uzunluklarının petiol uzunluklarına oranları 

bulunarak bu değerlere varyans analizleri uygulanmıĢtır. Bu analizlere göre 

klonlar arasında p=0,001 olasılık düzeyinde (F=21,3***) önemli farklılıklar 

bulunmuĢtur. Duncan testi sonuçlarına göre klonların oluĢturdukları gruplar 

Ek-7‟de verilmiĢtir. Yaprak ayası uzunluğunun petiol uzunluğuna oranı 

yönünden değerlendirildiğinde klonların 14 grup içinde dağılıĢ gösterdiği 

görülmektedir. Yaprak ayası uzunluğunun petiol uzunluğuna oranı açısından 

en büyük değere sahip klon 2.19 ile 4 nolu N.92.124 klon, en küçük orana 

sahip klonun ise 0.98 ile 22 nolu N.90.001 klonu olduğu görülmüĢtür. 

Yaprak ayası uzunluğunun petiol uzunluğuna oranının ortalaması 1.80‟dir.  

 

3.1.8. Yaprak Ayası Uzunluğunun Yaprak Ayası GeniĢliğine 

Oranı  (YAU/YAG) 

Klonların yaprak ayası uzunluklarının yaprak ayası geniĢliklerine 

oranları bulunarak bu değerlere varyans analizleri uygulanmıĢtır. Varyans 

analizi sonucunda klonlar arasında p=0,001 olasılık düzeyinde (F=24,69***) 

anlamlı farklılık bulunmuĢtur. Duncan testi sonuçlarına göre klonların 

oluĢturdukları gruplar Ek-8‟de verilmiĢtir. Yaprak ayası uzunluğunun yaprak 

ayası geniĢliklerine oranı yönünden değerlendirildiğinde, klonların 12 grup 

içinde dağılıĢ gösterdiği görülmektedir. Yaprak ayası uzunluğunun yaprak 

ayası geniĢliklerine oranı açısından en büyük değere sahip klon 1.72 ile 22 

nolu N.90.001 klonu, en küçük orana sahip klon ise 0.90 ile 18 nolu 

N.83.013 nolu klon olduğu görülmüĢtür. Yaprak ayası uzunluklarının yaprak 

ayası geniĢliklerine oranı ortalaması 1.04 olmuĢtur. 
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3.2 Büyüme ve Bazı DıĢ Morfolojik Karakterlere ĠliĢkin Klonal 

Farklılıklar 

Klonlarda büyümeye ait ölçülen çap ve boy ile dıĢ morfolojik 

karakterlerden tepe tacı, lider sürgün etkinliği, dallanma indeksi ve gövde 

formu değerlerine uygulanan varyans analiz sonuçları Çizelge 3.3‟de 

verilmiĢtir.  

 

Çizelge 3.3 Büyüme ve dıĢ morfolojik karakterlere uygulanan varyans 

analizi tablosu. 

 

Karakter 

Varyasyon 

kaynağı 
Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

Ortalaması  
F değeri 

ÇAP 

Klon 28 3,78 2,07** 

Hata 87 1,82 

Genel 115  

BOY 

Klon 28 0,591 1,09 NS 

Hata 87 0,543 

Genel 115  

TEPE TACI 

Klon 28 5180,8 5,73*** 

  
Hata 87 903,4 

Genel 115  

LSE 

Klon 28 0,154 0,74 NS 

Hata 87 0,206 

Genel 115  

DĠ 

Klon 28 0,016 1,4NS 

  
Hata 87 0,012 

Genel 115  

GF 

Klon 28 0,203 5,03*** 

Hata 87 0,04 

Genel 115  

 

Klonların büyüme ve dıĢ morfolojik karakterlerinden BOY, LSE ve 

DĠ‟ ne uygulanan varyans analizi sonucunda, klonlar arasında anlamlı 

farklılık çıkmamıĢtır. Dolayısıyla varyansın tümü hatada toplanmıĢtır. TEPE 

TACI, GF ve ÇAP bakımından ise klonlar arasında anlamlı farklılıklar 

bulunmuĢtur. GF, TEPE TACI ve ÇAP karakterlerinde klonlar arası varyans 

bileĢen oranları sırasıyla %50, %54 ve % 21 olarak tespit edilmiĢtir (Çizelge 

3.4). 
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Çizelge 3.4 Büyüme ve dıĢ morfolojik karakterlerinin varyans bileĢen 

oranları 

Karakter LSE DI GF TEPE TACI ÇAP BOY 

Kaynak      CV %CV CV %CV CV %CV CV %CV CV %CV CV %CV 

Klonlar  0,001 0 0,00 0 0,04 50 1069 54 0,49 21 0,001 0 

Hata 0,21 100 0,01 100 0,04 50 903 46 1,82 79 0,54 100 

VC:varyans bileĢeni % VC: varyansın yüzde oranı 

 

3.2.1 Gövde Formu (GF) 

Klonların gövde formu verilerine puan dönüĢümü uygulanmıĢ ve 

varyans analizine tabi tutulmuĢtur. Bu sonuçlara göre klonlar arasında 

p=0,001 olasılık düzeyinde (F=5,03***) önemli farklılıklar bulunmuĢtur. 

Yapılan Duncan testi sonuçlarına göre klonların p=0,05 olasılık düzeyinde 

oluĢturdukları gruplar Ek-9‟da verilmiĢtir. Gövde formu açısından 

değerlendirildiğinde klonların 5 grup içinde dağılıĢ gösterdiği görülmektedir. 

Ġlk grup içinde 24 klon yer almıĢtır. Klonlar genel olarak düzgün gövde 

formu özelliği göstermiĢtir.  

3.2.2 Tepe tacı (TEPE TACI) 

Klonların tepe tacı izdüĢümü ölçümlerine ait değerlere varyans 

analizleri uygulanmıĢtır. Bu analizlere göre klonlar arasında p=0,001 

olasılık düzeyinde (F=5,73***) önemli farklılıklar bulunmuĢtur. Yapılan 

Duncan testi sonuçlarına göre klonların oluĢturduğu gruplar Ek-10‟da 

verilmiĢtir. Buna göre tepe tacı geniĢliği bakımından klonlar 9 gruba 

ayrılmıĢ ve ilk gruba 11 klon girmiĢtir. 

3.2.3 Çap Büyümesi (ÇAP) 

Klonların çap ölçülerine ait değerlere uygulanan varyans analizleri 

sonucunda klonlar arasında p=0,01 olasılık düzeyinde (F=2,07**) önemli 

farklılıklar bulunmuĢtur. Yapılan Duncan testi sonuçlarına göre klonlar % 

95 güven düzeyinde 7 gruba ayrılmıĢtır. Ġlk grupta 19 klon yer almıĢtır 

(Ek- 11). En iyi çap geliĢimini 11,70 cm ile 15 nolu N.91.058 klonu, en 

zayıf çap geliĢimini 7,83 cm ile 11 nolu N.92.140 klonu yapmıĢtır. 

Klonların çap ortalaması ise 9,64 cm olarak bulunmuĢtur. 
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3.3 Klonal Farklılıklara Etki Eden Faktörler 

Bu araĢtırmaya konu olan klonların bir kısmı seleksiyon bir kısmı 

yapay melezleme sonucu elde edilmiĢ ve birbirinden farklı olduğu 

varsayımı ile denemelere aktarılmıĢ bulunmaktadır. Islah amacı ile yapılan 

bu seleksiyonlar, genel olarak iyi büyüme baĢta olmak üzere, taç formu, 

gövde formu, ince dallılık ve dalsız gövde uzunluğu dikkate alınarak 

yapılmaktadır (Ek-12). Ancak denemelerde baĢarılı olmuĢ klonlar ticari 

olarak üretilmeden önce ulusal ve uluslar arası tescilleri yapılmakta ve bu 

aĢamada Uluslararası Kavak Komisyonunun belirlediği birtakım kriterlere 

göre farklılıkları ortaya konmaya çalıĢılmaktadır. Kavak klonlarının 

teĢhisi, kavak tiplerinin tanınmasında ve varyete kontrolünde önem 

kazanmaktadır. Uluslararası Kavak Komisyonu klon teĢhis çalıĢmalarıyla 

baĢından beri ilgilenmiĢ, uzun ve gayretli çalıĢmalardan sonra kavak 

klonlarının uluslararası düzeyde kaydı için 1962 yılında bir metin kabul 

etmiĢtir. 

Bu araĢtırmada karakavak klonlarının morfolojik yönden 

farklılığını belirlemede etkili olabilecek çeĢitli faktörleri bulmak için 

faktör analizi uygulanmıĢtır. Bu amaçla öncelikle araĢtırma kapsamında 

incelenen 14 adet değiĢken arasındaki ikili iliĢkilerin derecesini görmek ve 

korelasyon katsayılarına bağlı olarak faktör analizini gerçekleĢtirmek için, 

değiĢkenler arasındaki ikili korelasyon katsayıları hesaplanmıĢ ve güven 

düzeyleri ile birlikte Çizelge 3.5‟ de verilmiĢtir.  

Çizelge 3.5‟de görüldüğü gibi, PU ile AÇI, YAU/PU, YAU/YAG, 

GF ve TEPE TACI arasında % 99 güven düzeyinde anlamlı korelasyonlar 

vardır. Ayrıca YAU/PU ile YAU/YAG, GF, ÇAP ve TEPE TACI  

arasında da % 99 güven düzeyinde anlamlı iliĢki gösterdiği görülmektedir. 

AÇI ile EGKTU arasında yüksek bir korelasyon beklenirken anlamlı bir 

korelasyon görülmemesi dikkat çekicidir. ÇAP ile BOY değerleri arasında 

beklenilen Ģekilde korelasyon olduğu görülmektedir. 

.Karakterler arasındaki korelasyonlara bağlı olarak elde edilen 

faktör analizi sonuçları Çizelge 3.6‟ da verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.5 DeğiĢkenler arasındaki korelasyon katsayıları. 

 
DEĞĠġKENL

ER 

YA

U PU YAG 

TIP

U 

EGKT

U AÇI 

YAU/P

U 

YAU/YA

G LSE DI GF ÇAP BOY 

TEPE 

TACI 

YAU 

1,00

0 

0,379

* 

0,729

** 

-

0,12

8 

0,628*

* 0,131 -0,069 -0,283 

-

0,02

5 

0,22

0 -0,316 -0,045 -0,185 0,287 

PU  1,000 0,010 

0,13

8 -0,030 

-

0,601*

* 

-

0,927*

* 0,394** 

0,19

6 

-

0,18

3 

-

0,678*

* 0,340 0,097 0,707** 

YAG   1,000 

-

0,30

1 0,410* 0,295 0,111 -0,838** 

-

0,22

6 

0,14

8 -0,012 0,220 -0,138 0,118 

TIPU    

1,00

0 -0,299 -0,287 -0,141 0,354 

-

0,01

7 

-

0,09

5 -0,235 -0,138 -0,014 0,197 

EGKTU     1,000 0,314 0,276 -0,223 

0,01

6 

0,22

6 -0,105 

-

0,376* -0,353 -0,027 

AÇI      1,000 

0,666*

* -0,453** 

-

0,17

8 

0,29

8 0,415* -0,303 -0,145 -0,461* 

YAU/PU       1,000 -0,370** 

-

0,16

2 

0,23

4 

0,598*

* 

-

0,478*

* -0,152 -0,710** 

YAU/YAG        1,000 

0,31

8 

-

0,02

8 -0,206 -0,224 0,083 0,151 

LSE         1,00 0,10 -0,073 -0,037 -0,020 0,071 
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0 8 

DI          

1,00

0 0,158 -0,265 -0,256 0,009 

GF           1,000 -0,169 0,000 -0,747** 

ÇAP            1,000 

0,666

** 0,377* 

BOY             1,000 0,076 

TEPE TACI               1,000 

       (* ) : 0.05 güven düzeyinde anlamlı 

       (** ) : 0.01 güven düzeyinde anlamlı 
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Çizelge 3.6 Faktör analizi sonuçlarına göre toplam varyansın açıklaması. 

 

 

Faktörler 

 

  

Ġlk Özdeğerler 

 

 

Rotasyon öncesi ÇevrilmemiĢ         

Faktör Yüklerinin Karesi 

 

 

Rotasyon Sonrası ÇevrilmiĢ 

Faktör Yüklerinin Karesi 

  

Toplam Varyans 

(%) 

Birikimli 

Varyans 

(%) 

Toplam Varyans 

(%) 

Birikimli 

Varyans 

(%) 

Toplam Varyans 

(%) 

Birikimli 

Varyans 

(%) 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 
8 

9 

10 
11 

12 

13 
14 

4,313 
2,919 

2,060 

1,137 
0,874 

0,699 

0,656 
0,502 

0,374 

0,211 
0,160 

9,005E-02 

4,427E-03 
6,355E-04 

30,804 
20,848 

14,713 

8,119 
6,240 

4,993 

4,688 
3,588 

2,672 

1,509 
1,146 

0,643 

3,162E-02 
4,540E-03 

30,804 
51,652 

66,365 

74,484 
80,725 

85,717 

90,406 
93,994 

96,666 

98,174 
99,321 

99,964 

99,995 
100,000 

4,313 
2,919 

2,060 

1,137 
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

30,804 
20,848 

14,713 

8,119 
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

30,804 
51,652 

66,365 

74,484 
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

3,982 
2,977 

2,273 

1,195 
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

28,446 
21,263 

16,237 

8,538 
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

28,446 
49,709 

65,947 

74,484 
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

Çözümleme metodu: Principal Component Analysis. 

 

Çizelge 3.6‟da görüldüğü üzere özdeğer istatistiği 1‟ den büyük olan 

4 faktör vardır. Birinci faktör toplam varyansın % 28,45‟ini açıklamaktadır. 

Ġlk 4 faktör ile toplam varyansın %74.5‟i açıklanmaktır. 

Faktörlerin isimlendirilebilmesi ve yorumlanmasının 

kolaylaĢtırılması amacıyla dönüĢtürülmüĢ faktör matrisi elde edilmiĢtir 

(Çizelge 3.7). Yorumlamaları ve isimlendirmeleri daha kolay yapabilmek 

amacıyla 0.5 ten küçük olan faktör yüklerine bu çizelgede yer verilmemiĢtir. 

Çizelge 3.7‟ de görüleceği üzere 14 adet değiĢken arasındaki korelasyonlar 

toplam 4 faktör ile temsil edilmiĢtir. Her faktörde, en yüksek korelasyona 

sahip değiĢken ilk sırada yer almıĢtır. Böylece birinci faktörün ilk değiĢkeni 

petiol uzunluğu, ikinci faktörün ilk değiĢkeni yaprak ayası geniĢliği, üçüncü 

faktörün ilk değiĢkeni çap, dördüncü faktörün ilk değiĢkeni lider sürgün 

etkinliği olmuĢtur. Birinci faktörde beĢ adet değiĢkenden en yüksek faktör 

yüküne sahip olan değiĢken “petiol uzunluğu”dur. Bu nedenle toplam 

varyansın % 28,45‟ini açıklayan bu faktöre “petiol uzunluğu” ismi 

verilmiĢtir. Ġkinci faktör toplam varyansın % 21,26‟sını açıklamaktadır ve 

değiĢkenlerin ortak özelliği, her üç değiĢkenin de yaprak ayası ile ilgili 

olmalarıdır. Bu nedenle ikinci faktör “yaprak ayası” olarak isimlendirilmiĢtir. 
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Toplam varyansın % 16,24‟ünü açıklayan üçüncü faktör ise, değiĢkenler 

büyüme ile iliĢkili olduğundan “büyüme” olarak isimlendirilmiĢtir. Toplam 

varyansın % 8,54‟ünü açıklayan dördüncü faktör ise en yüksek faktör yüküne 

sahip değiĢken olduğundan “ lider sürgün etkinliği” olarak isimlendirilmiĢtir. 

 

Çizelge 3.7 DönüĢtürülmüĢ faktör matrisi. 

DeğiĢkenler  

  

 Faktör 

1 2 3 4 

PU 

YAU_PU 

TEPE TACI 

GF 

AÇI 

YAG 

YAU_YAG 

YAU 

ÇAP 

BOY 

EGKTU 

DI 

LSE 

TIPU 

0,937 

-0,869 

0,858 

-0,837 

-0,655 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,953 

-0,814 

0,727 

  

  

0,538 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-0,874 

-0,795 

0,581 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,768 

-0,521 

    Çözümleme Metodu: Principal Component Analysis    

                  Çevirme Metodu: Varimax with Kaiser Normalization 

 

Bu dört faktör klonların ayırımında kullanılabilecek varyansın % 

74,5‟ini açıklamaktadır. BaĢka bir ifade ile, bu dört değiĢken denemede 

bulunan karakavak klonlarını ölçülen morfolojik özellikler yönünden 

ayırmada % 74,5 oranında baĢarılıdır. Geride kalan % 25,5‟lik kısım ise 

diğer faktörlere bağlıdır. 

 

3.4 Klonların Gruplandırılması 

Faktör analizi sonucunda her bir faktörde en yüksek faktör yüküne 

sahip değiĢken değerleri ile oluĢturulan sütun vektörü Çizelge 3.8 ile söz 

konusu değiĢkenlerin standardize edilmiĢ haldeki veri matrisi çarpılarak her 

bir klon için klon ayırma endeksi KE hesaplanmıĢtır. Hesaplama sonuçları 

Çizelge 3.9‟da verilmiĢtir. Çizelge 3.9‟da görüldüğü üzere KE değeri 3,608 

ile -2,541 arasında değiĢmektedir.  
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Çizelge 3.8 Faktör analizi sonucu belirlenen faktörler, faktör yükleri ve 

faktör ağırlıkları 
Faktörler Faktör Ağırlığı % Temsilci 

DeğiĢkenler 

Faktör Yükü 

1 28,45 PU 0,937 

2 21,26 YAG 0,953 

3 16,24 ÇAP -0,874 

4 8,54 LSE 0,768 

Toplam 74,48   

 

Çizelge 3.9 Her bir klon için hesaplanan klon ayırma endeksi (KE) 

Klon No 

Klon Ayırma 

Endeksi KE Klon No 

Klon Ayırma 

Endeksi KE 

1 -2,259 11 3,608 

2 -0,330 10 3,346 

3 -0,420 18 2,090 

4 0,810 20 1,997 

5 -0,487 21 1,450 

6 -1,033 12 1,215 

7 -0,328 28 1,098 

8 -0,094 4 0,810 

9 -1,142 26 0,680 

10 3,346 19 0,659 

11 3,608 8 -0,094 

12 1,215 17 -0,140 

13 -0,535 15 -0,196 

14 -1,208 7 -0,328 

15 -0,196 2 -0,330 

16 -0,677 3 -0,420 

17 -0,140 5 -0,487 

18 2,090 23 -0,534 

19 0,659 13 -0,535 

20 1,997 16 -0,677 

21 1,450 22 -0,957 

22 -0,957 6 -1,033 

23 -0,534 27 -1,091 

24 -2,541 9 -1,142 

25 -1,594 14 -1,208 

26 0,680 29 -1,388 

27 -1,091 25 -1,594 

28 1,098 1 -2,259 

29 -1,388 24 -2,541 
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Böyle bir ıskalanın mutlak değer olarak aralığının 6,1 olduğu 

anlaĢılmıĢ ve buna göre 29 klonun KE değerlerine göre üç gruba ayrılması 

düĢünülmüĢtür. Diskriminant analizi gereğince analiz öncesi ön gruplama 

yapılması gerekmektedir. Ön gruplandırma Çizelge 3.10‟ da belirtildiği 

Ģekilde yapılmıĢtır. 

 

Çizelge 3.10 Diskriminant analizi öncesi klon grupları. 

Klon grupları KE değeri Klon 

Numarası 

Klon Sayısı 

adet 

Grup I ≥ 1 11, 10, 18, 20, 

21, 12, 28 

7 

Grup II 1-(-1) 4, 26, 9,8, 17, 

15, 7, 2, 3, 5, 

23, 13, 16, 22 

14 

Grup III ≤ -1 6, 27, 9, 14, 

29, 25, 1, 24 

8 

 

Klon ayırma endeksi (KE) değerlerine göre diskriminant analizi 

sonucunda iki önemli ayırma fonksiyonu elde edilmiĢ ve bunlara iliĢkin bazı 

parametreler Çizelge 3.11‟ de gösterilmiĢtir. 

 

Çizelge 3.11 Diskriminant fonksiyonlarına ait bazı parametreler. 

Fonksiyon Özdeğer Varyans 

yüzdesi 

Khikare Önem 

düzeyi 

F1 30,608 95,9 83,659 % 99,9 

F2 1,309 4,1 16,318 %76,8 

 

Çizelge 3.11‟ e göre klonları gruplara ayırmada en önemli fonksiyon 

F1‟ dir. F1 ve F2 diskriminant fonksiyonlarına göre klonların dağılımı ile 

grup merkezleri ġekil 3.1‟de gösterilmiĢtir.  

Bu analiz sonucu elde edilen sınıflandırma sonuçları tablosuna göre 

analiz öncesinde 4 değiĢkene göre yapılan gruplamanın, diskriminant analizi 

ile 14 değiĢkenle yapılan analizde de aynı olduğu (gruplama baĢarısının % 

100 olduğu) anlaĢılmıĢtır. Yani 14 değiĢken yerine 4 değiĢken ya da faktörü 

esas alarak klonların ayırt edilmesi ve hangi gruba girdiğinin belirlenmesinin 

mümkün olduğu görülmektedir.  
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Canonical Discriminant Functions

Function 1

20100-10

F
u

n
c
ti
o

n
 2

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

GRUPNO

Group Centroids

3

2

1

3

2

1

 
ġekil 3.1 F1 ve F2 diskriminant fonksiyonlarına göre klon grupları. 

 

F1‟ e iliĢkin standardize edilmiĢ ve standardize edilmemiĢ 

diskriminant fonksiyonuna ait katsayılar Çizelge 3.12‟de gösterilmiĢtir. 

Klonlardan ölçülen ham değerler Çizelge 3.12‟de görülen 

standardize edilmemiĢ F1 katsayıları ile çarpılarak, çıkan sonucun 

toplanması ile elde edilen değer yardımıyla her bir klonun hangi grupta yer 

aldığı belirlenebilecektir. 

 



 

 47 

Çizelge 3.12 F1‟e iliĢkin standardize edilmiĢ ve standardize edilmemiĢ 

diskriminant fonksiyonuna ait katsayılar. 

 

 

 

Ayrıca karakavak klonlarına uygulanan cluster analizi sonucuna göre 

elde edilen ağaç grafiği (ġekil 3. 2) incelendiğinde, 29 klonun önce iki ana 

gruba ayrıldığı, bu iki ana gruptan birinde yalnız 22 nolu N.90.001 ve 10 

nolu N.90.002 nolu klonların yakın iliĢki gösterdiği, diğer bir ifade ile 

benzer oldukları, geride kalan 27 klondan ayrıldıkları görülmüĢtür. Daha 

sonra diğer ana grupta iki gruba ayrılmıĢ, Çubuk-1, Çubuk -2 ve tescilli 

Anadolu klonunun yer aldığı grupta 12 klon ve yine tescilli klonlar olan 

Kocabey, Geyve ve Gazi‟nin aynı grupta yer aldığı diğer bir grupta ise 

toplam 15 adet klonun benzerlik taĢıdığı görülmüĢtür. Sonuç olarak, ağaç 

grafiğinde birbirinden farklı üç dallanma olduğu görülmektedir. 

 

 

 

  

standardize 

edilmemiĢ F1 

standardize 

edilmiĢ F1 

YAU -0,724 -3,190 

PU 0,337 2,586 

YAG 0,882 8,715 

TIPU 0,818 1,152 

EGKTU 0,363 0,475 

AÇI 0,002 0,009 

YAU/PU -6,864 -1,766 

YAU/YAG 15,399 2,506 

LSE 12,386 2,170 

DI 18,616 1,212 

GF -7,450 -1,571 

ÇAP -3,779 -3,827 

BOY 4,294 1,671 

TEPE TACI -0,061 -2,102 
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ġekil 3.2 Cluster analizi sonucu elde edilen ağaç diyagramı. 
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4.TARTIġMA  

ÇalıĢmada kullanılan klonların ağaç formunda çap, boy ve tepe tacı 

özellikleri değerlendirilmiĢtir. Klonların fidan formunda ise lider sürgün 

etkinliği, dallanma indeksi ve gövde formu özellikleri değerlendirmeye 

alınmıĢtır. Bu karakterler açısından klonlar arasındaki farklılıkları tespit 

edebilmek amacıyla uygulanan varyans analizinde büyümeye ait çap 

karakteri bakımından, klonlar arasında p=0,01 olasılık düzeyinde (F= 

2,07**) anlamlı farklılık tespit edilirken, boy karakterinde ise klonlar 

arasında anlamlı farklılık çıkmamıĢtır (Çizelge 3. 1). Ülkemizde karakavak 

ve Amerikan karakavağında yapılan birçok çalıĢmada, klonlar arasında çap 

bakımından anlamlı farklılıklar olduğu bildirilmiĢtir (Tunçtaner ve ark. 

1983, Tunçtaner ve Zengingönül 1988, Tunçtaner ve Ark. 1998). 

Çap karakterinde Duncan testi sonucunda klonlar 7 farklı grup 

oluĢturmuĢtur (Ek- 11). Çap karakterinde klonlara ait farklılığın %21‟inin 

klonlardan kaynaklandığı, % 79‟unun ise dıĢ etkilerden kaynaklandığı tespit 

edilmiĢtir (ġekil 4.1). Güneydoğu Anadolu‟da karakavaklarda yapılan benzer 

bir çalıĢmada ise çap karakterinde farklılığın %33‟ünün klonlardan 

kaynaklandığı tespit edilmiĢtir (Toplu ve Ark. 2001).  

Klonların ağaç formunda incelenen tepe tacı karakterinde ise 

p=0,001 olasılık düzeyinde (F= 5,73***) anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir. 

Klonlar Duncan testinde 9 farklı grup oluĢturmuĢtur (Ek- 10). En geniĢ tepe 

tacına Behiçbey klonu, en dar tepe tacına ise Çubuk-2 klonu sahip olmuĢtur. 

Tepe tacı karakteri klonlar arasında yüksek düzeyde farklılık göstermiĢtir. 

Klonlardan kaynaklanan farklılık %54 olurken, klonlar harici faktörler %46 

farklılığa sebebiyet vermiĢtir (ġekil 4.1).  
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ġekil 4.1 Fidan karakterlerine ait klonlar arası ve klonlar içi varyans oranları.
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Klonların fidan özelliklerinden dallanma indeksi ve lider sürgün 

etkinliği karakterlerinde klonlar arasında anlamlı farklılık gözlenmemiĢtir 

(Çizelge 3.3). Klonların gövde formunda ise p=0,001 olasılık düzeyinde (F= 

5,03***) anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir. Gövde formuna uygulanan 

Duncan testinde klonlar 5 farklı grupta toplanmıĢ ve ilk grubu 24 klon 

oluĢturmuĢtur (Ek-9). En iyi gövde formuna sahip klon N.85.015, en kötü 

gövde formuna sahip klon ise N.90.002 olmuĢtur. Karakavakta 5 farklı 

bölgede kurulan fidanlık aĢaması denemesi ile yapılan bir çalıĢmada da 

klonlar, lider sürgün etkinliği ve dallanma indeksi karakterleri bakımından 

düĢük düzeyde farklılık gösterirken, gövde formu karakterinde ise yüksek 

düzeyde farklılık göstermiĢtir (Kahraman ve Ark. 2009). Aynı çalıĢmada 

gövde formu karakterinde klonlardan kaynaklanan varyasyon, deneme 

alanlarına göre %18 ile %80 arasında değiĢirken, yapılan bu çalıĢmada ise 

bu oran % 50 olarak tespit edilmiĢtir. Lider sürgün etkinliği ve dallanma 

indeksi karakterlerinde ise % 1‟den düĢük orandaki farklılık klonlardan 

kaynaklanmıĢtır (Çizelge 3. 4).  

Yaprak karakterleri bakımından klonlar ve bireyler arasında 

farklılığın olup olmadığı varyans analizi ile tespit edilmiĢtir. YAU, PU, 

YAG, TĠPU, AÇI, EGKTU, YAU/PU ve YAU/YAG karakterlerinin 

tümünde yapılan varyans analizi sonucunda, klonlar ve bireyler arasında 

p=0,001 olasılık düzeyinde anlamlı farklılıklar çıkmıĢtır. Ortaya çıkan 

farklılığın klonlar, bireyler ve yapraklardan kaynaklanan miktarlarının tespit 

edilmesi amacıyla klonlara, bireylere ve yaprağa ait varyans bileĢenleri 

oranları tespit edilmiĢtir. Bu amaçla uygulanan varyans analizinde klonlar ve 

bireyler farklı varyasyon kaynağı olarak alınmıĢ, yapraklar ise hata ile 

birlikte bir varyasyon kaynağı olarak kabul edilmiĢtir. Ölçülen karakterlerde 

klonlardan kaynaklanan varyans oranları gözlenen varyansın ne oranda 

genetik olduğu hakkında fikir vermektedir 

YAU karakterinde farklılığın varyasyon %8,3‟ ü klonlar arasında 

oluĢurken, bireyler ve yapraklar arasındaki farklılıklar sırasıyla %49,0 ve 

%42,7 olarak tespit edilmiĢtir. Klonlara ait YAG karakterinde ise klonlardan 

kaynaklanan varyans %25, bireylerden ve yapraklardan kaynaklanan varyans 

ise sırasıyla %38,8 ve %36,1 olmuĢtur ġekil 4.2. Populus alba ve Populus 

grandidentata ile bu iki türün doğal melezinin ayırt edilebilmesi amacıyla 

yaprak ve tomurcuk morfolojik karakterlerinin kullanıldığı bir çalıĢmada, 

yaprak ayası geniĢliği, yaprak ayası uzunluğu ve petiol uzunluğu 

karakterlerinin diğer karakterler ile birlikte türlerin ve doğal melezlerin 

birbirlerinden ayırt edilmesinde en etkili karakterler olduğunun tespit 

edildiği belirtilmektedir (Spies and Barnes, 1981). 
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ġekil 4.2 Yaprakta ölçülen karakterlere ait klon, birey ve yaprak varyans 

oranları. 

 

Bireyler arasında ve yapraklar arasında yüksek oranda bulunan 

varyasyon, bu karakterin dıĢ koĢullara göre Ģekillendiğinin bir göstergesi 

olmaktadır. PU karakterinde, klonlardan kaynaklanan varyans toplam 

varyansın %42,2‟sini oluĢturmuĢtur. Bireyler arası varyans toplam varyansın 

%36,3‟ünü oluĢtururken, yapraklardan kaynaklanan varyans %21,5 olmuĢtur 

(ġekil 4.2). Yapraklara ait morfolojik karakterler kullanılarak karakavak ve 

fırat kavağında yapılan bir çalıĢmada da petiol uzunluğu karakterinde tür 

içinde yüksek varyasyon tespit edilmiĢtir (Ballian et al. 2006, Kajba et al. 

2004, Calagari et al. 2006). Sonuç olarak petiol uzunluğu, tür ayırımında 

olduğu gibi klonal ayrımda da etkili olmaktadır. 

TĠPU karakterinde klonlardan kaynaklanan varyans %10,6, bireyler 

ve yapraklardan kaynaklanan varyans ise sırasıyla %19,6 ve %69,9 olarak 

belirlenmiĢtir. EGKTU karakterlerinde klonlardan kaynaklanan varyans 

klonlar arasında %8,7, bireyler ve yapraklar arasında ise %27,6 ve %63,7 

olarak tespit edilmiĢtir. AÇI karakterinde ise klonlardan kaynaklanan 

varyans %42,3 gibi yüksek bir oran çıkarken, bireyler arasındaki farklılık 

%8 ile tüm karakterler içindeki en düĢük varyans oranını göstermiĢtir. 

Yapraklar arasındaki varyans oranı ise %49,7 olmuĢtur. Yaprağa ait 

orantılanarak elde edilen iki karakterden ilki olan YAU/PU karakterinde, 

klonlar arası varyans oranı, tüm karakterler içinde en yüksek çıkmıĢtır. 

Varyasyonun %50‟ si klonlar arasında,  %12,5‟ i bireyler arasında ve %37,5‟ 

i ise yapraklar arasında oluĢmuĢtur. YAU/YAG karakterinde ise klonlar arası 
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varyans %37,5 olurken, bireyler ve yapraklardan kaynaklanan varyans, 

sırasıyla %7,8 ve %54,7 olarak tespit edilmiĢtir. Yaprak ayasının genel 

Ģeklini ortaya koymada etkili olan YAU/YAG karakterinin Duncan testi 

sonucunda oluĢturduğu gruplar incelendiğinde N.90.001 ve N.90.002 

klonlarının diğer klonlardan daha dar ve daha uzun bir yaprak yapısı 

göstererek farklılaĢtığı görülmektedir Ek-8.  

Ulmus minor türünde Fransa ve Ġtalya orijinlerine ait klonlar ile 

yapılan bir çalıĢmada yaprağa ait 10 adet karakter kullanılmıĢ ve bu 

karakterlerden yaprak ayasının uzunluğunun yaprak ayası geniĢliğine oranı 

ile oluĢturulan indeks ile petiol uzunluğu karakterlerine göre orijinler ve 

klonlar arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiĢtir (Santini et al. 2004). 

Barnes (1975)‟e atfen Sakai et al. (1988), Populus tremuloides ve Populus 

grandidentata’ da gövde kabuğu ve yapraklara ait karakterlerin klonların 

ayırt edilmesinde diğer karakterler kadar etkili olduğunu bildirmektedir. Bu 

araĢtırmada da varyans analiz sonuçları ve varyans bileĢenleri 

incelendiğinde, karakavak klonlarında dıĢ morfolojik karakterlerden GF ve 

TEPETACI ile yaprakta ölçülen karakterlerden YAU, PU, YAG, TĠPU, 

AÇI, EGKTU, YAU/PU, YAU/YAG açısından yeterli varyasyon bulunduğu 

görülmektedir. Quercus ragusa türünde yaprak karakteriyle yapılan bir 

çalıĢmada ise populasyonlar arasındaki varyans oranı toplam varyasyonun 

%29,2‟sini bireyler arasındaki varyasyonun ise %39,2‟ sini açıkladığı ortaya 

konmuĢtur. Bu çalıĢmada yapraklardan ve hatadan kaynaklanan varyasyon 

ise %31,6 olarak tespit edilmiĢtir (Salas et al. 2008). 

Hu et all. (1985)‟a atfen Bisoffi (1992), 12 vejetatif karakteri 9 

yaprak ve 3 sürgün dikkate alarak kavak cinsine ait bazı türlerin 

sınıflandırılmasında baĢarılı olduğunu belirtmiĢtir. Bu çalıĢmada elde edilen 

grupları UPGMA kümelemesine dayandırılarak (Sneat and Sokal 1973) 

teorik olarak oluĢturulmuĢ mevcut sınıflandırma ile kıyaslanmıĢtır. Sonuç 

olarak bazı türlerde bu iki sınıflandırma çakıĢmıĢken diğerlerinde 

açıklanması zor sonuçlar ortaya çıkmıĢtır. Rood et al. (1986) multivariate 

yöntemlerini kullanarak Populus deltoides, Populus balsamifera ve Populus 

angustifolia arasındaki melezleri, yaprak özelliklerini kullanarak tespit 

etmiĢlerdir. Morfolojik karakterler klonların ayırt edilmesinde moleküler 

markörler kadar etkili olmasa da Ģüpheli materyallerin baĢlangıçta ucuz bir 

Ģekilde test edilmesini sağlayabilmesi açısından önemlidir. 

Türkiye‟de de farklı disiplinlerde olmak üzere morfolojik ve 

moleküler karakterleri çok boyutlu istatistik analiz yöntemleri kullanılarak 

değerlendiren çalıĢmalar mevcuttur. Örneğin; Ġnan (2008) çekirdek 

kabaklarının morfolojik ve moleküler karakterizasyonu çalıĢmasında farklı 

kabak tür ve tiplerini hem morfolojik hem de moleküler yöntemlerle 
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birbirlerinden ayırabilmiĢtir. Tunçtaner (2008), Amerikan karakavağı 

Populus deltoides Bartr. gen kaynaklarının değerlendirilmesi adlı 

çalıĢmasında morfogenetik karakteristiklerine ait genetik varyansın 

açıklanmasında, en etkili komponentleri belirlemek ve bu komponentlere 

bağlı grupları oluĢturmak üzere, çok boyutlu istatistik tekniklerinden 

faydalanmıĢtır. Öz ve Ark. (2003), 27 mısır çeĢidinin 5 özellik kullanarak 

diskriminant ve cluster analizleri ile birbirlerine en çok ve en az benzerlik 

gösteren mısır çeĢitlerini belirlemiĢlerdir. Güler ve Ark. (1999), Türkiye‟de 

mevcut önemli balarısı ırk ve ekotiplerini morfolojik olarak tanımlamak ve 

genotipik varyasyonu belirlemek amacıyla yapılacak çalıĢmalarda ölçülen 31 

karakter yerine 11 morfolojik karakter üzerinde elde edilecek biyometrik 

gözlemlerle yeterli ayrım yapılabileceğini belirlemiĢlerdir. Borazan (2002) 

Bolu ilindeki meĢe türlerinin morfometrik yaprak varyasyonları adlı 

çalıĢmasında Cerris (Spach ve Quercus (Endl.) seksiyonlarını birbirlerinden 

açık bir Ģekilde ayırabilmiĢ ancak Quercus seksiyonuna ait türleri çok iyi bir 

Ģekilde ayıramadığını belirtmiĢtir. Calagari (2006), Ġran‟ın kurak ve yarı 

kurak bölgelerinin en önemli türü olan Populus euphratica Oliv. türünün 

doğal populasyonlarında yaprak özelliklerinin morfolojik çeĢitliliği üzerine 

yaptığı çalıĢmada yaprağa ait 13 biyometrik karakteri ölçerek, 

populasyonları ayırmada en etkili olan karakterleri tespit etmiĢ ve çevresel 

faktörler ile ölçülen morfolojik karakterler arasındaki iliĢkileri ortaya 

koymuĢtur. 

Bu çalıĢmada da kavak klonlarını birbirinden ayırt etmek amacıyla 

yapılan çalıĢmalarda kullanılmak üzere, uluslararası kavak komisyonunun 

kabul ettiği büyüme ve morfolojik karakteristiklerden oluĢan toplam 14 adet 

değiĢken ele alınmıĢtır. Bu değiĢkenlere faktör analizi uygulanmıĢ ve bu 

faktörler içinde en etkili olan 4 komponent belirlenmiĢtir. Ayrıca bu 4 

faktörün toplam varyansın % 74,5‟ ini açıkladığı tespit edilmiĢtir (Çizelge 3. 

6). Quercus ragusa konusunda yapraklara ait 10 morfolojik karakter ile 

yapılan bir çalıĢmada, temel bileĢenler analizi (PCA) kullanılarak 4 

komponentin toplam varyasyonun %76,4‟ ünü açıkladığı ortaya çıkmıĢtır 

Salas et al. 2008. 

Sonuç olarak, klonal farklılığı belirlemede en etkili faktörler 

sırasıyla petiol uzunluğu, yaprak ayası geniĢliği, çap, lider sürgün etkinliği 

olmuĢtur. Bu dört faktör esas alınarak, her klon için bir klon ayırma indeksi 

(KE) oluĢturulmuĢ ve klon ayırma indeksine göre 3 ön grup belirlenmiĢtir. 

Daha sonra diskriminant analizi ile diğer tüm faktörler (14 adet değiĢken) 

dikkate alınarak bu gruplamanın doğruluğu tespit edilmiĢtir. Bu analiz 

sonucunda % 100 gruplama baĢarısı olduğu görülmüĢtür. Daha açık bir ifade 

ile karakavak klonlarını gruplamak için ölçülen bu 14 karakter yerine, analiz 
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sonucu ortaya çıkan petiol uzunluğu, yaprak ayası geniĢliği, çap, lider sürgün 

etkinliği karakterlerine göre gruplama yapmak da aynı gruplama sonucunu 

verecektir. 

Diskriminant analizi sonucu oluĢan gruplar ve bu grupları oluĢturan 

klonlar ġekil 3.1‟de belirtilmiĢtir. Yapılan analizler sınırlı sayıda değiĢken 

ile mümkün olmuĢtur. Bu nedenle sonuçlar ancak ölçülen karakterler içinde 

yapılan gruplamayı göstermektedir. Ancak daha fazla sayıda karakterin 

ölçümü ile yapılacak çalıĢmalarda grup sayısı ve gruplarda yer alan klonlar 

değiĢebilecektir. Diskriminant analizi yapılan 29 adet klonun ölçülen 

karakterler bakımından üç gruba ayrıldığı görülmektedir. Yapılan bu 

çalıĢmada yer alan klonlardan Anadolu, N.91.058 ve N.83.013 klonlarının 

Toplu ve Ark. (2001) tarafından yapılan iki yıl süreli fidanlık klon denemesi 

sonucunda vejetasyonu geç bitiren klonlar arasında olduğu görülmektedir.  

Bu özellikteki klonların sonbahar erken donlarından etkilenme olasılığı daha 

yüksektir. Büyümeleri açısından ve benzerlik iliĢkisi bakımından bu üç klon 

değerlendirildiğinde diskriminant analizi ile yapılan gruplamada Anadolu ve 

N.91.058 klonları aynı grupta, N.83.013 klonunun ise farklı grupta olduğu 

görülmüĢ olsa da, morfolojik benzerlik açısından her üçü arasında birbiri ile 

yakın iliĢki görülmemiĢtir. 

Öklit mesafesi dikkate alınarak yapılan cluster analizi ile elde edilen 

ağaç grafiği (ġekil 3.2) incelendiğinde N.90.001 ve N.90.002 isimli klonların 

ayrı bir grup oluĢturdukları ve birbirlerine ölçülen karakterler bakımından 

yakın klonlar olduğu görülmüĢtür. Kavakçılık AraĢtırma Müdürlüğü Ağaç 

Islahı AraĢtırmaları bölümü uzmanları tarafından, yapılan seleksiyonlarda 

kullanılan karakavak üstün birey formlarına (Ek- 12) bu iki klonun bazı dıĢ 

morfolojik ve yaprak özellikleri yönünden seçilmiĢ olduğu yerdeki diğer 

karakavak klonlarından çok bariz Ģekilde farklı olduğu notunun düĢüldüğü 

görülmüĢtür. Bu iki klonun farklı gruplar oluĢturdukları YAU/YAG ve 

YAU/PU karakterlerine uygulanan Duncan testi (Ek-1, Ek-2) sonuçları 

değerlendirildiğinde de açıkça görülmektedir. Ayrıca bu iki klonun petiol 

uzunlukları açısından diğer klonlardan açıkça ayrıldığı dikkat çekicidir. 

Buna ek olarak 22 nolu N.90.001 klonunun en dar yaprak geniĢliğine sahip 

olduğu görülmektedir. Bu iki klonla ilgili seleksiyon formlarında dona 

dayanıklı olduğu yönünde tespitler yapıldığı görülmüĢtür. Bu nedenle 

karakavaklarda dona dayanıklılık konusunda yapılacak çalıĢmalarda bu 

husus göz önünde bulundurulmalıdır. 

Cluster analizinde dikkat çekici bir sonuç da “Gazi” ve “Kocabey” 

klonlarının aynı grup içinde çıkmasıdır. Çünkü “Kocabey” klonu, “Gazi” ile 

“Hipodrom” klonlarının çaprazlanması sonucu elde edilen bir klondur. 

Ballian et al. 2006 Populus nigra subp. Caudina’nın Bosna Hersek‟te 
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bulunan doğal populasyonlarının morfolojik çeĢitliliğini tespit etmek ve 

populasyonları ayırt etmek için yaprağa ait morfolojik karakterler ölçerek 

yaptıkları çalıĢmada cluster analizi sonucunda doğal populasyonları sağlıklı 

bir Ģekilde grupladıklarını belirtmektedirler. Yapılan baĢka bir çalıĢmada ise 

40 adet Populus euramericana ve Populus deltoides klonunun yaprak 

Ģekline ait 24 karakter ölçülerek cluster analizi ile ağaç grafiği 

oluĢturulmuĢtur. Ortaya çıkarılan ağaç grafiğinde tam kardeĢ  (full-sib) 

klonlar olduğu bilinen ZERO, LĠMA ve SERGĠO klonları aynı grupta yer 

almıĢtır. Fakat yine aynı aileden kardeĢ olan NEVA ve ARNO klonları ise 

ağaç grafiğinin baĢka bir kolunda yer almıĢtır (Bisoffi and Cagelli 1992). Bu 

durum akrabalık iliĢkilerinin arandığı ve benzerlik derecesinin ölçülmesinin 

hedeflendiği çalıĢmalarda moleküler tekniklerin kullanılmasının daha uygun 

olduğunu düĢündürtmektedir. 

ÇalıĢmadan elde edilen bir baĢka sonuç da aynı yörelerden seçilen 

klonların diskriminat analizi ile yapılan gruplamada farklı gruplarda yer 

almıĢ olmasıdır. IĢık ve Toplu 2004 tarafından karakavak fidanlık denemesi 

aĢamasında yapılan bir çalıĢmada da enlem, boylam ve yükseltinin 

morfolojik değerler üzerindeki etkisinin olmadığı sonucu bildirilmiĢtir. Bu 

çalıĢmanın bulguları değerlendirildiğinde de benzer biçimde aynı enlem ve 

boylamdan seçilmiĢ klonların birbirlerine benzemediği görülmektedir. Diğer 

bir çalıĢmada Ġzoenzim, microsatelate ve AFLP‟ler ile elde edilen genetik 

benzerliklere ait verilerle genotiplerin selekte edildiği bölgenin coğrafik 

koordinatları arasındaki iliĢkiyi tespit etme amacıyla yapılan analizlerde de 

koordinatlar ile genetik benzerlikler arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunamamıĢtır. Örneğin Fransa‟da birbirlerine çok yakın mesafede olan 

fakat aralarında dağlar bulunan Laire ve Rhone nehirlerindeki karakavak 

populasyonları genetik olarak birbirlerinden farklılık göstermektedir (Storme 

et al. 2003). Bu çalıĢmada da aynı yerlerden seçilmiĢ olan her bir klonun 

birbirleriyle morfolojik yönden benzerlik göstermediği analizlerde 

görülmüĢtür. Örnek verecek olunursa, Horasan‟dan seçilen klonların ağaç 

grafiğinde (ġekil 3.2) birbirine çok yakın benzerlik göstermediği ve 

diskriminant analizi sonucu oluĢan ikinci ve üçüncü grupların her ikisinde de 

bu klonların yer aldıkları görülmektedir. Bu da yapılan seleksiyon sırasında 

kullanılan morfolojik gözlemlerin doğru olduğunu ifade etmektedir 

denebilir.  

Daha önce de değinildiği üzere, Türkiye‟de yapılan karakavak üstün 

birey seleksiyonları sırasında, ekolojik, topoğrafik ve coğrafik koĢullar göz 

önünde bulundurularak türün doğal yayılıĢında ve yaĢlı plantasyonlarının 

bulunduğu sıra ve galeri plantasyonları belirli uzunluk ve geniĢlikte 

seleksiyon ünitelerine ayrılmıĢtır. Her bir seleksiyon ünitesinden öncelikle 
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dona dayanıklılık, hızlı büyüme, böcek ve hastalıklara dayanıklılık ve gövde 

düzgünlüğü gibi kriterler ön planda tutularak bir erkek ve bir diĢi birey 

seçilmiĢtir. Aynı ünite içinde gövde kabuğu yapısı, yaprak karakteristiği, 

gövde düzgünlüğü, taç yapısı özellikleri itibariyle farklı bireylere 

rastlanmıĢsa, o bireyler de seleksiyon kapsamına alınmıĢlardır. Seleksiyonun 

yaĢlı plantasyonlarda yapılmasının nedeni klon karıĢıklığını ve ticari 

klonların yeniden seçimini önlemektir. Bu esaslar dikkate alınarak seçimler 

yapılmıĢ olmasına rağmen gen bankalarında tekrarların olması ihtimali yine 

de mevcuttur. Söz konusu çalıĢmada her iki analiz kümeleme ve ayırma 

analizleri incelendiğinde birbirinden farklı üç grup oluĢtuğu görülmektedir. 

Bu grupların Türkiye‟de mevcut bulunan karakavak tür ve alt türlerinden 

hangilerini ifade ettiği konusu tam olarak açıklanamamıĢtır. Çünkü 

seleksiyon sırasında bireylere ait formlarda (Ek- 12) sadece Populus nigra L. 

olarak kaydedildikleri görülmüĢtür. Ancak Diskriminant analizi 

incelendiğinde ikinci grupta piramidal tepe formu ve koyu gri gövde rengi 

ile tanımlanmıĢ klonların ağırlıkla yer aldıkları görülmüĢtür. Birinci grupta 

ise daha çok yaygın ve yarı yaygın tepe tacı ve alt gri üst açık gri Ģeklinde 

tanımlanan klonların yer aldığı tespit edilmiĢtir. Bu tanımlamalar birinci 

grupta yer alan klonların ağırlıkla Populus nigra subsp. nigra 

olabileceklerini düĢündürmektedir. Ġkinci grupta yer alan klonların ise 

ağırlıkla piramidal tepe tacı ile gövde renginin beyaz grimsi, beyaz gri olarak 

tanımlanan klonlardan oluĢtuğu tespit edilmiĢtir. Tunçtaner (1998) 

tarafından “Gazi” ve “Anadolu” klonlarının Populus thevestina, diğer 

ifadesiyle Populus usbekistanica Komarow cv “Afganica” oldukları ifade 

edilmiĢtir. Her iki klonun da bu analizde ikinci grupta yer aldığı 

görülmüĢtür.  

Avrupa‟daki 9 ülkenin karakavak gen bankasının genetik yapısını 

ortaya koyan bir çalıĢmada, klonların seçildiği yerler ile iliĢkileri 

incelenmiĢtir. Doğal populasyonlardaki çeĢitliliğin yapısı ve dağılıĢını tespit 

etmek amacıyla, gen bankasındaki genotipler ile seçimlerinin yapıldığı nehir 

sistemlerine göre gruplandırılarak kıyaslanmıĢlardır. 9 gen bankasındaki 

genotiplerin % 25‟inin tekrar genotipler olduğu ortaya çıkmıĢtır. Tekrar 

oranları Belçika Ġngiltere ve Hollanda‟da sırasıyla % 75, % 76 ve % 43 

çıkmıĢtır. Bu ülkelerde akarsu yataklarının kanal sistemine dönüĢtürülmesi 

mevcut populasyonların akarsu dinamiklerinin etkisinden uzaklaĢmasına 

neden olmuĢtur. Kanal sistemlerinin karakavağın habitatını bozması 

nedeniyle populasyonların yenilenmesi, seksüel çoğalma yerine insanlar 

tarafından vejetatif çoğaltmayla olmuĢtur (Arens et al. 1998, Van Splunder 

et al. 1995). Ayrıca gen bankalarındaki genotip tekrarların fazlalığı gen 

bankalarının oluĢturulma amaçlarından da kaynaklanabilir. Macaristan, 
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Almanya ve Hollanda‟da genotipler ıslah amaçlı selekte edilmiĢtir. 

Türkiye‟de yapılan seleksiyonlar da ıslah amacıyla yapılmaktadır Bu 

nedenle seçilmiĢ olan düzgün gövde Ģekli ve büyümesi iyi olan genotipler 

farklı bölgelerde tekrar seçilmiĢ olabilir. Hollanda‟da tekrar genotipler 

arasındaki mesafe 142 km, Ġngiltere‟de 288 km olarak belirlenmiĢtir. Bu da 

genotiplerin gen bankası kurulmadan çok önce üstün özellikleri nedeniyle 

halk tarafından taĢındığını göstermektedir. Gen bankaları oluĢturulurken 

seleksiyon çalıĢmaları esnasında aynı genotiplerin farklı bölgelerde tekrar 

seçilip seçilmediğinin tespiti amacıyla birçok yöntem kullanılmaktadır. 

Örneğin biyokimyasal çalıĢmalar yaprak morfolojisi çalıĢmalarıyla paralel 

olarak yürütülerek (Eckenwalder 1982, 1984) türlerin melezlerden 

ayrılmasında farklı bir yöntem olarak kullanılmaktadır.  

Ayrıca moleküler markerler kullanılarak da çalıĢmalar 

yapılmaktadır. Yapılan tespitlerde genotip tekrarların çoğu insan nüfusunun 

yoğun olduğu ülkeler ve karakavak doğal populasyonlarının az olduğu 

ülkelerde ortaya çıkmıĢtır. Belçika ve Ġngiltere‟de gen bankalarının 

yarısından fazlasının tekrar seçilmiĢ olan genotiplerden oluĢtuğu tespit 

edilmiĢtir (Storme et al. 2003). Bu bilgiler ıĢığında Türkiye‟de bulunan ve 

Kavak ve Hızlı GeliĢen Orman Ağaçları AraĢtırma Müdürlüğünün 

sorumluluğunda bulunan karakavak gen bankasında da benzer bir çalıĢmanın 

yapılarak klonların genetik yakınlıklarının belirlenmesi aynı genotipe sahip 

klonlar var ise belirlenerek elimine edilmesi kavak ıslah programları 

açısından önem taĢımaktadır. SarıbaĢ (1989)‟ın da belirttiği gibi kavakçılıkta 

botanik içerikli temel araĢtırmaların yapılması çok önemli olup, gerek kültür 

kavaklarına ve gerekse doğal kavak taksonlarına iliĢkin morfolojik 

araĢtırmalar yanında klonların morfolojik ve genetik karakterizasyonu 

çalıĢmalarının moleküler düzeyde yapılmasının önemi ortaya çıkmaktadır. 

Moleküler çalıĢmalar ile karakavak ile ilgili botanik sınıflandırma ve bu 

türün klonlarının morfolojik ve genetik karakterizasyonu çalıĢmalarının 

geniĢletilmesi ve sonuçların yeniden değerlendirilmesi ile daha ayrıntılı 

bilgiler elde edilebileceği açıktır. 

Morfolojik bakımdan farklı olduğu bariz olarak belirlenen N.90.001 

ve N.90.002 klonlarının seçildiği yerlerdeki (Sivas-Yıldızeli ve Erzincan-

Çağlayan) karakavak bireyleri ve en yakın doğal populasyon arasındaki 

iliĢkilerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Klonların morfolojik karakterleri 

ile moleküler düzeyde yapılacak çalıĢmalar birleĢtirilerek klon ayrımları 

gerçekleĢtirilmeli ve daha fazla sayıda morfolojik karakter ile çalıĢmalar 

geniĢletilmelidir. Klonal farklılıkların belirlenmeye çalıĢıldığı bu çalıĢmada; 

karakavak birey seleksiyonları yapılırken, bireyin yurdumuzda bulunan 
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hangi alttür ya da kültivar olduğu konusunda yapılacak olan teĢhislerin not 

edilmesinin de önemli olduğu görülmektedir. 

SarıbaĢ (1995)‟ın yaptığı bir çalıĢmada, Türkiye‟de doğal olarak 

yetiĢen kavaklarımızın yayılıĢlarının sağlıklı olarak saptanmasının, ileride bu 

kavaklarla yapılacak araĢtırmalar için kolaylıklar sağlayacağının üzerinde 

durulmuĢ ve genetik rezerv olarak korumaya alınabilecek doğal yayılıĢ 

alanlarının saptanmasının önemi vurgulanmıĢtır. Ayrıca Avrupa ülkelerinde 

yapılan çalıĢmalarda görüldüğü üzere, doğal populasyonlardaki çeĢitliliğin 

yapısı ve dağılıĢını tespit etmek amacıyla, gen bankasındaki genotipler ile 

seçimlerinin yapıldığı nehir sistemlerine göre gruplandırılarak kıyaslanması 

yolu ile önemli sonuçlar ortaya çıkmıĢtır. Türkiye‟de de Populus nigra 

L.subsp. caudina (Ten) Bugala oldukları bilinen doğal populasyonlardan 

Tunceli-Munzur Çayı ile Populus nigra L.subsp.nigra olduğu sanılan Ordu- 

Melet ırmağı riparian ekosistemler olup Populus nigra “Ġtalica” nın yaĢlı 

bireylerinin bulunduğu ifade edilen Edirne-Söğütlük ile birlikte 

örneklenerek, karakavak gen bankasında yapılacak morfolojik ve moleküler 

çalıĢmalar ile kıyaslamalar yapılması ülkemiz kavakçılığı için önemli 

bilgiler sağlayabilir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Bilindiği üzere ülkemizde karakavak ıslah çalıĢmaları, yeni ticari 

klonlar bulmak amacıyla halen devam etmektedir. Bu çalıĢmanın konusu 

karakavak ıslah çalıĢmalarının bir aĢaması olan arazi klon denemesinde yer 

alan 29 klonun morfolojik çeĢitliliğini istatistik analizler yardımı ile 

belirlemektir.Bu amaçla UPOV ve IPC‟ nin kavaklar için önerdiği 14 

morfolojik karakter için ölçümler yapılmıĢ ve değerlendirilmiĢtir. 

Klonların büyüme ve dıĢ morfolojik karakterlerinden BOY, LSE ve 

DĠ‟ne uygulanan varyans analizi sonucunda klonlar arasında anlamlı 

farklılık çıkmamıĢtır. Dolayısıyla varyansın tümü hatada toplanmıĢtır. TEPE 

TACI, GF ve ÇAP bakımından ise klonlar arasında anlamlı farklılıklar 

bulunmuĢ ve bu karakterlere ait klonlar arası varyans bileĢen oranları 

sırasıyla %54,  %50 ve % 21 olarak tespit edilmiĢtir. 

Yaprak karakterleri bakımından klonlar ve bireyler arasında 

farklılığın olup olmadığı varyans analizi ile tespit edilmiĢtir. Yapraklarda 

ölçülen YAU, PU, YAG, TĠPU, AÇI, EGKTU, YAU/PU ve YAU/YAG 

karakterlerinin tümünde, yapılan varyans analizi sonucunda, klonlar ve 

bireyler arasında p=0,001 olasılık düzeyinde anlamlı farklılıklar çıkmıĢtır. 

YAU karakterinde farklılığın (varyasyon) %8,3‟ü klonlar arasında oluĢurken 

bireyler ve yapraklar arasındaki farklılıklar sırasıyla %49,0 ve %42,7 olarak 

tespit edilmiĢtir. Klonlara ait YAG karakterinde ise klonlardan kaynaklanan 

varyans %25, bireylerden ve yapraklardan kaynaklanan varyans ise sırasıyla 

%38,8 ve %36,1 olmuĢtur. Bireyler arasında ve yapraklar arasında yüksek 

orandaki farklılık, bu karakterin dıĢ koĢullara göre Ģekillendiğinin bir 

göstergesi olmaktadır.  

Klonlar arasında en yüksek varyans bileĢeni YAU/PU karakterinde 

%50, en düĢük oran ise YAU karakterinde %8,3 olarak tespit edilmiĢtir. 

Yaprak ayasının genel Ģeklini ortaya koymada etkili olan YAU/YAG 

karakterinin Duncan testi sonucunda oluĢturduğu gruplar incelendiğinde 22 

nolu N.90.001 klonu ve 10 nolu N.90.002 klonunun, diğer klonlardan daha 

dar ve daha uzun bir yaprak yapısı göstererek farklılaĢtığı görülmektedir. 

Cluster analizi sonucu oluĢturulan dendrogramda da bu iki klon 

diğerlerinden farklı, birbiri ile aynı grupta yer almıĢlardır. Ancak, ayırma 

analizinde bu iki klon farklı gruplarda yer almıĢtır. Klonların büyüme ve dıĢ 

morfolojik karakterlerinden BOY, LSE ve DĠ‟ne uygulanan varyans analizi 

sonucunda klonlar arasında anlamlı farklılık çıkmamıĢtır. TEPE TACI, GF 

ve ÇAP bakımından ise klonlar arasında anlamlı farklılıklar bulunmuĢ ve 

klonlar arası varyans bileĢen oranları sırasıyla %50, %54 ve % 21 olarak 

tespit edilmiĢtir. 
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Bu çalıĢmada Anadolu‟da yetiĢen karakavak türünün denemede 

bulunan klonlarının YAU ortalaması 74,90 mm, PU ortalama değeri 43,84 

mm, ortalama YAG 74.77 mm olarak bulunmuĢtur. Ortalama TĠPU 9.66 mm 

olmuĢtur. EGKTU ortalama değeri 14.73 mm. ve AÇI ortalama değeri 34.79 

derece olarak bulunmuĢtur. YAG, EGKTU ve AÇI karakterlerine ait 

ortalama değerleri Kristinic et al. 1997 „de Populus nigra, populus nigra 

var.”Italica”, Populus deltoides ve Populus euramericana’ların 

yapraklarının morfolojk çeĢitlilikleri üzerine yaptıkları çalıĢma sonuçları ile 

kıyaslandığında klonların Populus deltoides ve Populus euramericana 

türlerinin değerlerine daha yakın değerler olduğu görülmüĢtür. Bu durum, 

ülkemizde Populus euramericana ve Populus deltoides türlerinin de ticari 

üretiminin yapıldığı göz önüne alındığında,  bu türler ile doğal karakavak 

türlerimiz arasında doğal melezlemeler ile bu türler arasında bir gen akıĢının 

olabileceğini akla getirmektedir. Ancak bu konuda karar verebilmek için, 

karakavağın doğal meĢcerelerinden genç bireyler ile ülkemizde uzun 

yıllardır üretimi yapılan Populus euramericana klonları I-214 ve I-45/51‟i de 

kapsayan karĢılaĢtırmalı çalıĢmaların, hem morfolojik hem de moleküler 

düzeyde yapılması gerekmektedir. 

Karakavak klonlarının morfolojik farklılığa göre gruplanmasının % 

74,5‟i, önem derecesine göre petiol uzunluğu, yaprak ayası, büyüme, lider 

sürgün etkinliği Ģeklinde belirlenen 4 faktöre bağlıdır. Bu faktörler içinde PU 

en önemli faktör yükü ile ilk sırada yer almıĢtır. Bu demektir ki petiol 

uzunluğu karakavakların morfolojik olarak ayrımında kullanılabilecek en 

önemli karakterdir. 

Diskriminant analizi incelendiğinde, birinci grupta daha çok yaygın 

ve yarı yaygın tepe tacı, gövde rengi alt kısmı gri, üst kısmı açık gri Ģeklinde 

tanımlanan klonların yer aldığı tespit edilmiĢtir. Tanımlamalar birinci grupta 

yer alan klonların ağırlıkla Populus nigra subsp. nigra alttürünü temsil 

edebileceklerini düĢündürmektedir. 

Tunçtaner (1998), “Gazi” ve “Anadolu” klonlarının Populus 

thevestina olduğunu bildirmiĢtir. Sinonimi Ģeklinde ifade edilecek olunursa 

bu iki klon Populus usbekistanica Komarow cv “Afganica” olarak 

tanımlanmıĢtır. Bu klonların her ikisinin de ayırma analizinde ikinci grupta 

yer aldığı ve ölçülen morfolojik özellikler bakımından birbirlerine yakın 

oldukları tespit edilmiĢtir. Ġkinci grupta yer alan klonların üstün birey 

formları incelendiğinde ağırlıkla piramidal tepe tacı ile gövde renginin 

beyazımsı gri veya grimsi beyaz olarak tanımlanan klonlardan oluĢtuğu 

görülmüĢtür. Dolayısıyla bu klonların Populus usbekistanica’ya ait klonlar 

olabilecekleri sonucuna ulaĢılmıĢtır.  
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Cluster analizi sonucunda oluĢan ağaç grafiğinde, 22 nolu N.90.001 

ve 10 nolu N.90.002 klonlarının yakın iliĢki gösterdiği, diğer bir ifade ile 

benzer oldukları, geride kalan 27 klondan ayrıldıkları görülmüĢtür. Ayırma 

(discriminant) ve kümeleme (cluster) analizleri karĢılaĢtırıldığında oluĢan 

grupların birbiriyle aynı olmadığı gözlenmiĢtir. MadakbaĢ ve Ark. (2006)‟ 

nın bodur fasulye populasyonları üzerine yaptıkları bir çalıĢmada iki analizin 

birbiri ile örtüĢmediği görülmektedir. Bu çalıĢmada Cluster analizi 

yapılırken uzaklık ölçümlerinden olan öklit uzaklığı kullanılmıĢtır. Kalaycı 

(2006), Cluster analizinde kullanılan farklı uzaklık ölçümlerinin farklı 

kümeleme sonuçlarına götürmesinden bu analizin bir sakıncası olarak 

bahsetmektedir. Benzer Ģekilde, bu tez çalıĢmasında da ayırma analizi ile 

kümeleme analizinin gruplama sonuçlarının örtüĢmediği anlaĢılmıĢtır. 

Bununla birlikte çalıĢmadaki bu analiz sonucu, diğerlerinden farklı olduğu 

belirlenen N.90.001 ve N.90. 002 klonları ile daha ayrıntılı araĢtırmalar 

yapılmasına dikkat çekmek açısından önemli bir sonuç olarak görülmüĢtür.  

Yapılan bu çalıĢma neticesinde ve Türkiye‟de karakavak konusunda yapılan 

çalıĢmalar ıĢığında aĢağıdaki öneriler yapılabilir; 

-Karakavak klonlarını ayırt etmede petiol uzunluğu önemli bir karakter 

olarak önerilebilir. 

-Karakavaklarda klonal teĢhis ve ayrım anahtarı oluĢturabilmek üzere daha 

fazla sayıda klon ile çalıĢmalar yapılmalıdır. 

- Klonları ayırt etmede etkili olabilecek faktörleri belirlemek için daha fazla 

sayıda karakter üzerinde ölçümler yapılmalıdır. 

-Morfolojik çalıĢmalar ile biyoteknolojik yöntemlerin kullanıldığı 

(moleküler düzeyde) çalıĢmalar birlikte yürütülmelidir. 

-Ülkemizde yetiĢmekte olan karakavaklarda botanik ve taksonomik tür, alt 

tür, varyete çalıĢmalarının derinleĢtirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda 

Türkiye‟de Populus nigra L.subsp. caudina (Ten) Bugala oldukları bilinen 

doğal populasyonlardan Tunceli-Munzur Çayı ile Populus nigra 

L.subsp.nigra olduğu sanılan Ordu- Melet ırmağı riparian ekosistemler olup, 

Populus nigra “Ġtalica”nın yaĢlı bireylerinin bulunduğu ifade edilen Edirne-

Söğütlük ile birlikte örneklenerek karakavak gen bankasında yapılacak 

morfolojik ve moleküler çalıĢmalar ile kıyaslamalar yapılması ülkemiz 

kavakçılığı için önemli bilgiler sağlayabilir. 

-Türkiye‟de bulunan ve Kavak ve Hızlı GeliĢen Orman Ağaçları AraĢtırma 

Müdürlüğünün sorumluluğunda olan karakavak gen bankasında da klonların 

morfolojik ve genetik yakınlıklarının belirlenmesi, aynı genotipe sahip 

klonlar var ise belirlenerek elimine edilmesi kavak ıslah programları 

açısından da önem taĢımaktadır. 
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ÖZET 

Bu çalıĢmada, Türkiye‟nin farklı bölgelerinden seçilmiĢ olan 29 adet 

karakavak klonu kullanılmıĢtır. Her klondan 8 birey ve her bir bireyden ise 

12 adet yaprak örneği ölçülmüĢtür. Klonlar arasındaki varyasyon ve klon 

ayırt etmede en etkili faktörleri tespit etmek amacıyla klonlara ait büyüme 

(çap, boy), dıĢ morfolojik (gövde formu, dallanma indeksi, lider sürgün 

etkinliği, tepe tac)ı ve 7 adet yaprak özelliği olmak üzere 14 karakter 

incelenmiĢtir. Ġncelenen morfolojik karakterler, Yeni Bitki Türleri Koruma 

Birliği (UPOV) ve Uluslararası Kavak Komisyonu (IPC) kriterlerine göre 

belirlenmiĢtir. 

Klonlar arasındaki çeĢitliliği belirlemek amacıyla varyans analizi 

uygulanmıĢtır. Klonları ayırt etmede en etkili faktörleri tespit etmek ve 

klonları gruplamak için çok boyutlu istatistik analiz yöntemleri (faktör 

analizi, ayırma analizi ve kümeleme analizi) kullanılmıĢtır.  

Klonlara uygulanan varyans analizi sonucunda, çap, gövde formu, 

tepe tacı ve yaprak Ģekline ait ölçülen karakterlerin her birinde anlamlı 

derecede farklılıklar tespit edilmiĢtir. Faktör analizi sonucunda, klonları 

morfolojik olarak ayırmada en etkili faktörlerin petiol uzunluğu, yaprak 

ayası, büyüme ve lider sürgün etkinliği isimli 4 faktör belirlenmiĢtir. Bu 

faktörler dikkate alınarak yapılan ayırma analizinde klonlar 3 gruba 

ayrılmıĢtır. Tüm karakterlerin kullanılmasıyla yapılan kümeleme analizinde 

de klonlar 3 ana grup oluĢturmuĢtur. Ayırma ve kümeleme analizleri 

sonucunda oluĢan grupların birbiriyle örtüĢmediği görülmüĢtür. 

Karakavak klonlarını ayırt etmek için morfolojik analizlerin tek 

baĢına yetersiz kaldığı görülmüĢtür. Klon bazında yapılacak olan ayırma 

çalıĢmalarında morfolojik analizler ile birlikte moleküler düzeyde çalıĢmalar 

yapılmasının uygun olacağı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 
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SUMMARY 

In this study, variation of 29 black poplar clones that originated 

from different part of Turkey were investigated. From each clone 8 

individual and from each individual 12 leaf sample evaluated. Variation and 

effective factors for discriminating clones were examined by using 14 

characters which are growth (height, diameter) external morphological 

characters (stem form, branchiness, apical dominance and crown shape) and 

7 different leaf characters. Morphological characterization determined 

according to The International Union for the Protection of New Varieties of 

Plants (UPOV) and International Poplar Commission (IPC) criterions. 

In order to evaluate degree of variability between clones, analysis of 

variance was applied. Multivariate analyses (factor analysis, discriminat 

analysis and hierarchical cluster analysis) used for determine the most 

effective traits that can be used for clone discrimination and grouping. 

According to result of variance analysis, diameter, stem form, crown 

shape and seven leaf characters were showed significant differences among 

clones. As the result of factor analysis made for black poplar clones, petiole 

length, leaf blade, diameter and apical dominance characters are effective for 

clone discrimination. Considering these 4 factors, discriminant analysis 

applied to the clones and three groups of clones were separated. However, 

by using all characters similarities of clones were investigated by cluster 

analysis. Result of cluster analysis show three main groups. 

The results of analysis show that, morphological characters that used 

in this study are not inadequate for completely discrimination of black poplar 

clones. Therefore molecular and morphological studies should be used 

together for discriminating of clones. 
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Ek -1 Yaprak ayası uzunluğunaYAU ait varyans analizi sonuçları ve 

Duncan testine göre klon grupları. 

 YAU   

  F= 2,27***                    

  X ort= 74,90                    

  Sx= 14,37                    

  CV= 19,18                                   

  Klon Ortalama Homojen   

  No (mm) Gruplar   

  10 83,86           P=0,05      

  11 83,38                     

  3 81,68                      

  21 81,60                      

  12 80,57                       

  18 80,37                       

  5 80,21                       

  20 79,98                        

  7 79,87                        

  26 78,25                        

  2 76,89                        

  9 76,72                        

  4 75,83                        

  8 75,15                        

  6 75,10                        

  28 74,31                         

  14 73,80                         

  16 73,60                         

  13 73,57                         

  19 73,41                         

  27 71,43                         

  23 71,06                        

  15 70,27                        

  24 69,71                       

  25 68,97                       

  17 66,35                      

  1 66,17                      

  22 65,11                     

  29 64,88                     

                                        

                                        

                    

       X ort: Aritmetik ortalama Sx :Standart sapma CV: Varyasyon katsayısı  ***:P=0.001 

olasılık düzeyinde anlamlı 
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Ek -2 Petiol uzunluğuna ait varyans analizi sonuçları ve Duncan 

testine göre klon grupları 

 

    PU   

   F= 9,86***                                   

   X ort= 43,84                    

   Sx= 13,67                    

   CV= 31,18                                   

   Klon Ortalama Homojen   

   No (mm) Gruplar   

   10 68,71            P=0,05     

   22 67,02                     

   12 55,81                     

   18 55,71                     

   20 52,80                     

   21 50,92                      

   15 50,92                      

   28 49,44                      

   5 46,81                      

   6 46,73                      

   11 46,71                      

   23 45,59                      

   7 45,35                      

   25 44,32                      

   26 43,84                      

   3 40,57                      

   9 40,32                     

   2 38,42                      

   14 37,27                      

   8 36,78                      

   16 36,42                      

   19 36,34                      

   27 35,95                      

   4 35,27                       

   24 35,07                      

   1 34,85                      

   13 34,50                      

   29 34,23                      

   17 32,34                     

                                         

X ort: Aritmetik ortalama Sx :Standart sapma CV: Varyasyon katsayısı ***:P=0.001 

olasılık düzeyinde anlamlı 
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Ek -3 Yaprak ayası geniĢliğine ait varyans analizi ve Duncan testi 

sonuçları. 

 

   YAG    

   F= 5,78***                                    

   X ort= 74,77                     

   Sx= 19,15                     

   CV= 25,61                     

   Klon Ortalama Homojen    

   No (mm) Gruplar    

   18 89,81             P=0,05    

   21 88,18                       

   20 86,39                        

   5 84,72                        

   3 84,69                        

   7 84,37                        

   12 84,16                        

   11 82,82                        

   28 80,43                        

   26 80,03                        

   2 79,72                        

   9 78,21                        

   6 77,93                        

   15 77,71                        

   23 76,29                        

   8 74,42                        

   19 73,77                         

   16 73,47                         

   27 71,52                        

   25 71,25                        

   4 70,66                        

   24 70,57                        

   13 68,82                        

   1 66,14                        

   10 65,72                        

   14 65,35                        

   29 62,26                       

   17 60,73                      

   22 38,15                      

                                          

                      

X ort: Aritmetik ortalama Sx :Standart sapma CV: Varyasyon katsayısı ***:P=0.001 

olasılık düzeyinde anlamlı 
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Ek -4 Damla Ucunun 1 cm lik kısmının geniĢliğine ait varyans 

analizi ve Duncan testi sonuçları. 

 

    TĠPU   

   F= 4,32***                                   

   X ort= 9,66                    

   Sx= 3,75                    

   CV= 38,80                    

   Klon Ortalama Homojen   

   No (mm) Gruplar   

   12 12,90          P=0,05       

   22 12,38                      

   29 12,24                      

   8 11,70                     

   23 10,63                     

   1 10,45                      

   2 10,44                      

   5 10,18                       

   3 10,10                       

   13 10,02                        

   21 9,91                        

   4 9,90                        

   10 9,90                        

   28 9,82                        

   11 9,47                         

   16 9,46                         

   19 9,30                        

   17 9,11                        

   26 9,06                        

   7 9,05                        

   25 9,00                         

   24 8,88                        

   9 8,87                        

   6 8,50                        

   27 8,11                        

   20 8,05                        

   18 7,89                       

   14 7,44                      

   15 7,37                     

                                         

                                          

X ort: Aritmetik ortalama Sx :Standart sapma CV: Varyasyon katsayısı ***:P=0.001 

olasılık düzeyinde anlamlı 
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Ek -5 Yaprak ayasının en geniĢ kısmının tabana olan uzaklığına ait 

varyans analizi ve Duncan testi sonuçları. 

 

   EGKTU    

   F= 3,12***                                    

   X ort= 14,73                     

   Sx= 3,68                     

   CV= 25                     

   Klon Ortalama Homojen    

   No (mm) Gruplar    

   26 16,93             P=0,05    

   14 16,86                      

   10 16,51                       

   12 16,44                        

   11 16,44                        

   7 16,28                        

   3 16,04                         

   18 15,69                         

   19 15,48                          

   4 15,33                          

   16 15,08                          

   9 14,88                          

   20 14,77                           

   13 14,75                           

   8 14,42                           

   24 14,34                           

   27 14,34                           

   28 14,30                          

   15 14,25                          

   17 14,17                          

   2 13,92                         

   6 13,85                        

   1 13,83                        

   21 13,62                       

   5 13,59                        

   29 13,59                        

   25 13,39                       

   23 12,53                      

   22 11,50                      

                                          

X ort: Aritmetik ortalama Sx :Standart sapma CV: Varyasyon katsayısı ***:P=0.001 

olasılık düzeyinde anlamlı 
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Ek -6 Birinci lateral damarın tabanla yaptığı açıya ait varyans analizi 

ve Duncan testi sonuçları. 

 

    AÇI   

   F= 28,5***                                   

   X ort= 34,79                    

   Sx= 7,53                    

   CV= 21,64                    

   Klon Ortalama Homojen   

   No ( o ) Gruplar   

   14 42,89             P=0,05   

   1 38,84                     

   8 37,95                      

   7 37,95                      

   11 37,79                      

   27 37,75                      

   28 37,35                       

   25 37,16                        

   6 37,11                         

   16 37,10                         

   24 36,90                         

   19 36,71                         

   23 36,51                         

   20 36,23                          

   29 35,80                          

   3 35,59                          

   4 35,52                          

   5 35,27                         

   17 35,20                        

   2 35,10                       

   18 34,38                       

   13 34,23                      

   26 34,20                      

   9 33,96                      

   10 32,59                     

   21 32,57                     

   12 27,64                     

   15 20,80                     

   22 17,82                     

                                          

X ort: Aritmetik ortalama Sx :Standart sapma CV: Varyasyon katsayısı ***:P=0.001 

olasılık düzeyinde anlamlı 
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Ek -7 Yaprak ayası uzunluğunun petiol uzunluğuna oranına ait 

varyans analizi ve Duncan testi sonuçları. 

 

   YAU / PU   

   F=             21,3***                                   

   X ort= 1,80                    

   Sx= 0,39                    

   CV= 21,90                    

   Klon Ortalama Homojen   

   No (-) Gruplar   

   4 2,19             P=0,05   

   13 2,15                      

   17 2,15                      

   8 2,07                     

   19 2,06                     

   16 2,04                      

   3 2,03                      

   2 2,02                      

   14 2,01                       

   24 2,00                       

   9 1,99                       

   27 1,99                       

   29 1,98                       

   1 1,94                       

   26 1,91                      

   7 1,88                      

   11 1,84                      

   5 1,77                     

   6 1,68                     

   21 1,64                     

   25 1,64                     

   28 1,63                      

   23 1,60                      

   20 1,54                      

   12 1,46                      

   18 1,46                      

   15 1,44                     

   10 1,34                     

   22 0,98                     

                                         

X ort: Aritmetik ortalama Sx :Standart sapma CV: Varyasyon katsayısı ***:P=0.001 olasılık 

düzeyinde anlamlı 
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Ek-8 Yaprak ayası uzunluğunun yaprak ayası geniĢliğine oranına ait 

varyans analizi ve Duncan testi sonuçları. 

 

    YAU / YAG   

   F= 24,69***                                   

   X ort= 1,04                    

   Sx= 0,25                    

   CV= 4,35                    

   Klon Ortalama Homojen   

   No (-) Gruplar   

   22 1,72            P=0,05     

   10 1,33                     

   14 1,14                     

   17 1,12                      

   11 1,10                      

   4 1,09                       

   13 1,09                       

   29 1,08                       

   27 1,03                       

   8 1,02                       

   16 1,02                       

   1 1,01                      

   19 1,00                       

   24 1,00                       

   26 1,00                        

   25 0,99                        

   9 0,99                        

   6 0,98                        

   3 0,97                         

   2 0,97                          

   12 0,96                          

   5 0,96                         

   7 0,95                         

   21 0,94                        

   23 0,94                        

   20 0,94                        

   28 0,93                       

   15 0,91                      

   18 0,90                     

                      

X ort: Aritmetik ortalama Sx :Standart sapma CV: Varyasyon katsayısı ***:P=0.001 

olasılık düzeyinde anlamlı 
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Ek -9 Gövde formuna ait varyans analizi ve Duncan testi sonuçları. 

 

   GF    

   F= 5,03***                     

   Xort= 0,88                     

   Sx= 0,28                     

   CV= 32,23                                    

   Klon Ortalama Homojen    

   No ( -)  Gruplar    

   29 1,03             p=0,05              

   27 1,03                      

   24 1,03                      

   17 1,03                      

   13 1,03                      

   9 1,03                      

   7 1,03                      

   6 1,03                      

   4 1,03                      

   2 1,03                      

   1 1,03                      

   3 0,99                      

   11 0,99                       

   18 0,99                       

   25 0,97                       

   16 0,97                       

   26 0,95                        

   8 0,95                        

   19 0,94                        

   28 0,90                        

   20 0,87                        

   21 0,81                        

   22 0,76                         

   14 0,74                         

   23 0,68                        

   15 0,63                       

   5 0,47                       

   12 0,33                      

   10 0,19                      

                                          

                                          

X ort: Aritmetik ortalama Sx :Standart sapma CV: Varyasyon katsayısı ***:P=0.001 

olasılık düzeyinde anlamlı 
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Ek -10 Tepe tacına ait varyans analizi ve Duncan testi sonuçları. 

 

   TEPE TACI    

    F= 5,73***                      

    Xort= 166,68                      

    Sx= 44,10                      

    CV= 26,46                       

    Klon Ortalama      Homojen                    

    No   (cm)       Gruplar                      

    21 226,38        p=0,05           

    10 221,63                       

    5 221,58                       

    15 218,63                       

    12 216,00                       

    22 209,81                        

    23 201,98                         

    11 193,31                          

    26 192,02                           

    29 184,92                            

    14 181,13                             

    25 166,00                            

    18 164,50                            

    7 163,50                            

    20 158,94                            

    19 156,63                            

    6 156,36                            

    28 154,75                            

    3 151,06                            

    2 142,88                            

    1 141,36                           

    16 139,56                          

    9 138,81                          

    24 138,44                          

    8 136,96                          

    27 131,25                         

    13 111,94                        

    4 109,75                       

    17 103,63                       

                                             

                                             

X ort: Aritmetik ortalama Sx :Standart sapma CV: Varyasyon katsayıs ***:P=0.001 

olasılık düzeyinde anlamlı 
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Ek -11 Çapa ait varyans analizi ve Duncan testi sonuçları. 

 
                                          

       ÇAP                            

    F= 2,07**                     

    X ort= 9,64                     

    Sx= 1,52                     

    CV= 15,73                                    

    Klon  Ortalama     Homojen          

    No ( cm)           Gruplar              

    15 11,70            P=0,05      

    25 11,28                       

    5 11,18                        

    7 10,55                         

    28 10,48                         

    18 10,38                         

    22 10,33                         

    1 10,25                          

    21 10,18                           

    20 10,08                            

    3 10,03                            

    24 9,93                            

    23 9,88                            

    26 9,75                            

    9 9,63                            

    8 9,58                            

    2 9,55                            

    6 9,45                            

    16 9,43                            

    10 9,23                           

    29 9,00                           

    27 9,00                           

    13 9,00                           

    12 8,88                          

    14 8,75                         

    19 8,50                         

    17 7,93                        

    4 7,88                       

    11 7,83                                    

                                            

X ort: Aritmetik ortalama Sx :Standart sapma CV: Varyasyon katsayısı ***:P=0.001 olasılık 

düzeyinde anlamlı 
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Ek -12 Karakavak Üstün Birey Formu 

 
KARAKAVAK ÜSTÜN BĠREY FORMU 

BĠREYE ĠLĠġKĠN YERSEL ÖZELLĠKLER BĠREYĠN MORFOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ 

Ağaç No  TAC FORMU 

Ağaç Türü  Yaygın  

Bölge Müd.  Yarı Yaygın  

ĠĢletme Müd.  Piramidal  

ĠĢletme ġefliği  AĢırı Piramidal  

Mevkii  GÖVDE FORMU 

Enlem  Düz   

Boylam  Hafif Eğri  

Seçim Tarihi  Eğri  

Fotograf No  Çok Eğri  

Seçimi Yapan  BĠREYĠN ARAZĠDEKĠ KONUMU 

Çelik Top. tarihi  Sıra  

Çelik Toplayan  Grup  

BĠREYE ĠLĠġKĠN SAYISAL DEĞERLER Münferit  

YaĢ   BĠREYĠN CĠNSĠYETĠ 

Boy  DiĢi  

Çap (1.30)  Erkek  

Taç Uzunluğu  BĠREYĠN KÜLTÜREL DURUMU 

Dalsız Gövde 

Uzunluğu  

 Kütük Sürgününden  

BĠREYĠN SAĞLIK DURUMU Toprak seviyesi  

A-Mantar Yönünden  Göğüs Seviyesinden  

B-Böcek Yönünden  Doğal  

BĠREYĠN KABUK ÖZELLĠKLERĠ BĠREYĠN BULUNDUĞU ALANIN 

ÖZELLĠKLERĠ 

Renk   Orman  

Kalınlık  Tarım Alanı  

Yapı  Yol Kenarı  

Su Kenarı  YAPRAK TĠPĠ 

Diğer  

TOPRAK TĠPĠ                  

BĠREYĠN BĠRLĠKTE BULUNDUĞU 

VEJETASYON 

 

 

 

 

 

DĠĞER ÖZELLĠKLER 
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