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Bazı%Ekmeklik%Buğday%Genotiplerinde%Gliadin%Bant%Değişimlerine%Göre%Verim%
ve%Kalite%Özelliklerinin%Biplot%Analizi%ile%Değerlendirilmesi%
H.%Baytekin1%
1
2
3

C.%Ö.%Egesel2%% F.%Kahriman1% M.%Aktar1%
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!Çanakkale!Onsekiz!Mart!Üniversitesi,!Ziraat!Fakültesi,!Tarla!Bitkileri!Bölümü!
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Bu! araştırma,! yurtiçi! ve! yurtdışı! kökenli! 40farklı! ekmeklik! buğday! (Triticum) aestivum! L.)! genotipini! Çanakkale!
koşullarında!bitkisel!özellikler,!verim,!un!ve!kalite!özellikleri!ile!gliadin!bant!değişimleri!bakımından!karşılaştırılmak!
amacıyla! yapılmıştır.! Tarla! denemesi! 2008S2009! ve! 2009S2010! yetiştirme! mevsimlerinde,! Çanakkale! Onsekiz! Mart!
Üniversitesi,! Ziraat! Fakültesi,! Dardanos! Araştırma! ve! Uygulama! Birimi’nde! yürütülmüştür.! Genotiplerin! incelenen!
özellikler! bakımından! gliadin! bant! değişimleri! dikkate! alınarak! karşılaştırılması! için,! biplot! analizinden!
yararlanılmıştır.!Gliadin!bant!analizi!sonuçlarına!göre,!genotipler!7!grupta!toplanmış!ve!her!grupta!dikkate!değer!bir!
değişimin! olduğu! belirlenmiştir.! Islah! orijini! yakın! veya! benzer! coğrafyalardaki! genotiplerin! gliadin! bant! dizileri!
benzerlik! göstermiştir.! Biplot! analizlerinde! gliadin! gruplandırmasına! göre! bazı! genotiplerin! hem! bitkisel! hem! de!
kalite! özellikleri! bakımından! birbirlerine! benzerlik! gösterdiği! saptanmış! ancak! bu! bakımdan! denemeye! alınan! tüm!
genotiplerde!kesin!ve!net!bir!ayrım!yapılamamıştır.!Yörede!yaygın!olarak!yetiştirilen!Sagittario’nun!yüksek!verimli!ve!
kaliteli! bir! çeşit! olduğu;! diğer! hakim! çeşitler! olan! GönenS98! ve! KaşifbeyS95’den! denemenin! yürütüldüğü! yıl!
şartlarında!verim!ve!kalite!bakımından!Selimiye,!ZajecarskaS75,!Guadelupe!gibi!daha!üstün!genotiplerin!var!olduğu!
tespit!edilmiştir.!%
Anahtar%Kelimeler:!protein,!gluten,!un,!ekmeklik!buğday!(Triticum)aestivum)L.)))
)

Investigating%Yield%and%Quality%Traits%of%Some%Bread%Wheat%(Triticum(aestivum%
L.)%Genotypes%Based%on%Gliadin%Band%Variations%using%Biplot%Analysis%
This! study! was! carried! out! to! investigate! and! compare! 40! wheat! bread! genotypes! with! different! origins! for! their!
agronomic!traits,!grain!yield,!flour!quality!traits,!and!gliadin!band!variations.!The!field!trial!was!conducted!in!2008S
2009!and!2009S2010!growing!seasons!at!the!Dardanos!Research!and!Application!Center!of!Çanakkale!Onsekiz!Mart!
University,! in! Çanakkale,! Turkey.! A! new! statistical! method,! calibrated! biplot! analysis,! was! used! to! compare! the!
genotypes! for! the! investigated! traits,! based! on! their! gliadin! band! variation.! Gliadin! band! analysis! resulted! in! 7!
different!genotype!groups,!and!significant!variations!were!detected!within!each!group.!The!genotypes!originated!in!
proximate! or! similar! regions! were! found! to! be! genetically! close! as! suggested! by! the! gliadin! band! analysis.! Biplot!
analysis! detected! that! some! genotypes! had! similarities! in! terms! of! agronomic! and! quality! traits! within! their!
respective! gliadin! band! groups,! whereas! it! was! not! quite! possible! to! make! a! clear! distinction! for! all! of! the!
genotypes.! Overall! results! suggested! that! Sagittario,! one! of! the! prevalent! varieties! of! the! region,! could! be!
recommended!to!growers!as!a!high!yielding!and!high!quality!cultivar;!while!the!other!widely!grown!cultivars!(i.e.,!
GönenS98!and!KaşifbeyS95)!were!inferior!to!some!other!genotypes!(Selimiye,!ZajecarskaS75,!Guadelupe)!in!terms!of!
yield!and!quality,!under!the!conditions!of!experimental!years.!%
Keywords:!protein,!gluten,!flour,!Triticum)aestivum)

Giriş%
Buğday,! ekolojik! istekleri! bakımından! bir! çok!
yöreye! adapte! olabilmesine! karşın! yüksek! verimli!
ve!kaliteli!bir!üretim!gerçekleştirilebilmesindeki!ön!
koşul,! amaca! ve! bölgeye! uygun! çeşit! ya! da!
genotiplerin! yetiştirilmesidir.! Buğdayda! verim,!
çeşit! x! çevre! etkileşimine! bağlı! olarak! önemli!
ölçüde! değişim! göstermekte! (Peterson! ve! ark.,!
1992)!ve!belli!bir!çeşit!belirli!koşullarda!gösterdiği!
üstün!
performansı!
değişik!
iklimlerde!

sergileyememektedir!(Kahrıman!ve!ark.,!2010).!Bu!
durum! ise! amaca! uygun! çeşit/genotip! seçimi! için!
çeşitSverim! denemelerinin! sürekli! olarak!
yürütülmesi! gereksinimini! ortaya! çıkardığı! gibi!
(Dokuyucu! ve! ark.,! 2001);! bu! denemelerde! kalite!
özelliklerinin! de! göz! önünde! tutulması,! verim!
değerlerinin! yanı! sıra! kalite! özellikleri! bakımından!
da! yeterli! özelliklere! sahip! çeşitlerin! bölgelere!
göre! önerilmesine! ve! dolayısıyla! ülke! genelinde!
buğday! üretimin! ve! kalitesinin! yükseltilmesine!
olanak!sağlayacaktır.!Ülkemizde!günlük!diyetlerde!
33!
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!
ekmeğin! önemli! bir! yere! sahip! oluşu! (Dağlıoğlu,!
1998),! ürün! kalitesi! artışını! en! az! verim! düzeyi!
kadar! önemli! hale! getirmiştir.! Ancak,! buğday!
kalitesi! üreticiler,! fırıncılar! ve! değirmenciler! için!
farklı! yönleri! ile! öneme! sahiptir! (Yağdı,! 2004).!
Buğday! ticaretinde! ortak! kaygı! ekonomik! ürün! ve!
yüksek! kazanç! olup,! ekonomik! değeri! yükseltmek!
için! kaliteyi! artırmak! buğday! ticaretinde! rol! alan!
her!gruba!fayda!sağlayacak!bir!girişimdir.!!
Ekmeklik! buğdayda! ürün! kalitesini! belirleyen! en!
önemli! özellik! protein! oranıdır! (Bulut,! 2012).!
Buğday! ununun! kullanım! amacı! başta! protein!
oranına! göre! belirlenmektedir! (Williams! ve! ark.,!
1986).! Çeşit! x! çevre! etkileşimine! bağlı! olarak!
değişim! gösteren! protein! oranı! (Ünal,! 1991)!
ekmek!yapımında!büyük!öneme!olan!gluten!oranı!
ile! ! protein! oranı! arasında! pozitif! bir! ilişki! vardır!
(Perten! ve! ark.,! 1992;! Öztürk! ve! Aydın,! 2004).!
Ancak! çeşitlerin! yüksek! protein! veya! gluten!
oranına!sahip!olması!protein!kalitesinin!de!yüksek!
olacağı! anlamına! gelmemektedir.! Buğdaydaki!
protein! kalitesi! ile! ilgili! bu! değerlendirmenin!
yapılabilmesi! için! Zeleny! sedimentasyon! testi! ve!
SDSSsedimentasyon! testi! (Zeleny,! 1947;! Pinckney!
ve!ark.,!1957;!Axford!ve!ark.,!1979),!yaş!öz!gluten!
miktarı! ile,! gluten! indeks! değeri! gibi! yöntemler!
geliştirilmiştir! (Perten,! 1990).! Bölgeye! uygun,!!
yüksek! verimli! ve! kaliteli! çeşitlerin! tercihinde! ya!
da! önerisinde! bu! testlerin! de! uygulanması!
çeşitlerin! tarımsal! açıdan! değerlendirmesinde!
daha!detaylı!bilgiler!sağlamaktadır.!
ÇeşitSverim! denemelerinde! belirlenen! bu!
özelliklere!ek!olarak!moleküler!düzeydeki!analizler!
çalışma! sonuçlarına! çok! önemli! katkılar!
sağlamaktadır.! Bu! amaçla! buğday! genotiplerinin!
akrabalık! durumlarının! tespiti! amacıyla! gliadin,!
kalite! durumlarının! saptanması! için! glutenin! bant!
deseni! analizlerinden! yararlanılmaktadır.! Gliadin!
bant! desenleri! incelenerek! genetik! akrabalık!
ilişkilerinin! belirlendiği! ve! çeşitli! ülke! genetik!
kaynaklarının! tarandığı! birçok! çalışma! vardır!
(Metakovsky! ve! ark.,! 1990;! Metakovsky! ve!
Novosalskaya,! 1991;! Metakovsky! ve! ark.,! 1994;!
Metakovsky! ve! Branland,! 1998;! Metakovsky! ve!
ark.,! 2000;! Tanaka! ve! ark.,! 2003).! Ülkemizde! de!
ekmeklik! buğday! araştırmalarında! gliadin! bant!
desenlerinin!analizlerine!dayalı!değerlendirmelere!
yer! verilmiş! ve! çeşitler! arasındaki! akrabalıkların!
genetik! olarak! belirlenmesinde! yararlanılabileceği!
görülmüştür!(Ulukan!ve!Özgen!1999;!Chaudhry!ve!
ark.,!2000;!Yıldız!2001;!Yorgancılar!ve!ark.,!2009).!!
Ancak! bu! çalışmaların! büyük! kısmı! yalnızca!
!
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çeşitlerin! gliadin! bant! dizilerindeki! değişimi! ele!
almıştır.! Öte! yandan,! tüm! bu! çalışmalar! arasında,!
incelenen! özellikler! bakımından! kullanılan!
çeşitlerin!
gliadin!
varyasyonlarının!
kalite!
özellikleriyle! etkileşimi! hakkında! çok! sayıda!
inceleme!olduğunu!söylemek!güçtür!(Aktaş,!2010).!
Nitekim! gliadinlerin! ekmek! hacmine! olan! etkisi!
(Ünal,! 1996)! ve! doğrudan! ya! da! dolaylı! olarak!
kalite! özelliklerindeki! rolü! halen! araştırmalara!
konudur.!Dolayısıyla,!gliadin!bant!analizi!sonuçları!
ile! yapılan! diğer! gözlemlerin! birlikte! ele! alınması!
bu!gibi!çalışmalarda!farklı!bilgiler!sunabilir.!!
Çok! sayıda! özelliğin! ele! alındığı! araştırmalarda!
istatistik! analiz! sonuçlarının! anlaşılabilirliği!
bakımından,! bulguların! sunumu,! sunum! şekli!
büyük! önem! taşımaktadır! (Ripley,! 2005).! Çok!
değişkenli! grafiksel! yöntemlerden! olan! temel!
bileşen! analizi! (PCA),! çok! boyutlu! tarama! analizi!
(MDS)! ve! kanonik! ayrım! analizinin! (CDA)! yanı! sıra!
biplot! grafikleri! de! değişik! çalışma! sonuçlarının!
sunumunda! kullanılan! yöntemlerdendir! (Wolf,!
1996).! Çalışma! sonuçlarını! kolay! şekilde! sunması!
ve! anlaşılabilirliği! artırması! nedeniyle! yeğlenen!
grafiksel!yöntemlerin!birçoğunda!sınıflama!başarılı!
şekilde! yapılabilse! de,! rakamsal! verilerin! grafik!
üzerinde! görülememesi! bir! eksiklik! olarak! ortaya!
çıkmakta;! bu! durumda! değerleri! görebilmek! için!
ek! tablolara! ihtiyaç! duyulduğu! için! sonuçların!
sunumu! uzamaktadır.! Oysa! ki,! yaygın! olarak!
kullanılan!bu!tip!yöntemlerden!farklı!olarak!kalibre!
edilmiş! biplot! analizinde! ! grafik! üzerinde!
özelliklere! ait! değerler! görülebildiği! gibi,! teknik!
klasik! uygulanan! grafiksel! metotlara! karşı! önemli!
avantajlar!taşımaktadır!(La!Grange!ve!ark.,!2009).!
Bu! çalışma! yurt! içi! ve! yurt! dışı! kaynaklı! 40! farklı!
ekmeklik! buğday! (Triticum) aestivum! L.)!
genotipinin! verim,! kalite! ve! bitkisel! özellikler!
bakımından! değerlendirilmesi! ve! gliadin! bant!
değişimlerine!
göre!
incelenen!
özellikler!
bakımından!genotiplerin!gruplandırılması!amacıyla!
yürütülmüştür.! Ayrıca! bölgeye! uygun! yüksek!
verimli! ve! kaliteli! çeşitlerin! tespit! edilmesi!
amaçlanmış,! araştırma! sonuçları! kalibre! edilmiş!
biplot!grafiksel!yöntemi!ile!sunulmuştur.!

Materyal%ve%Yöntem%
Araştırma%Materyali%ve%Deneme%Alanı%
Denemede! kullanılan,! orijinleri! farklı! ülkeler! olan!
40!adet!ekmeklik!buğday!genotipi!Trakya!Tarımsal!
Araştırma!Enstitüsü’nden!sağlanmıştır!(Çizelge!1).!!
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Çizelge!1.!Denemede!kullanılan!genotipler!!
Table!1.!The!genotypes!used!in!the!study!!
Orijin!
Genotip!
Orijin!
Genotip!
!
TR!
Aksel
TR!
Gelibolu!
!
TR!
Albatros
TR!
GönenS98!
!
TR!
AtillaS12
TR!
KaşifbeyS95!
!
TR!
BağcıS2002
TR!
KınacıS97!
TR!
BBVD7!(Hat)!
TR!
KonyaS2002!
TR!
BBVD8!(Hat)!
TR!
Pehlivan!
TR!
EBVD12!(Hat)!
TR!
Saraybosna!
TR!
EBVD7!!!(Hat)!
TR!
Selimiye!
TR!
Edirne!
TR!
Sönmez!2001!
TR!
Eser!
TR!
Sultan!95!

Orijin!
TR!
TR!
ROM!
ROM!
İTA!
İTA!
İTA!
BGR!
BGR!
BGR!

Genotip!
Tekirdağ!
Tosunbey!
Dropia!
FlamuraS85!
Golia!
Guadelupe!
Sagittario!
Kate!AS1!
Prostor!
Yunak!

Orijin!
UKR!
UKR!
SRB!
SRB!
SRB!
HRV!
HRV!
NOR!
RUS!
İSR!

Genotip!
K.Odes’ka!
S.Odes’ka!
Studenica!
Vızıja!
ZajecarskaS75!
Nina!
Tina!
Nora!
Bezostaja1!
Hat1!

TR:Türkiye,! RUS:Rusya,! ROM:Romanya;! İTA:İtalya,! HRV:Hırvatistan,! BGR:Bulgaristan,! SRB:Sırbistan,! İSR:İsrail,!
NOR:Norveç,!UKR:Ukrayna.!

Herhangi! bir! gübreleme! uygulamasının! yapılS
madığı! ve! kuru! koşullarda! yürütülen! tarla! deneS
meleri,! 2008S2009! ve! 2009S2010! yıllarında! ÇOMÜ!
Dardanos!Araştırma!ve!Uygulama!Birimi’nde,!tesaS
düf!blokları!deneme!desenine!göre!üç!tekrarlamalı!
2!
yürütülmüştür.! Parsel! büyüklükleri! 5! m olup,! 8!
sıralı! parsellere,! sıra! arası! 12.5! cm! olacak! şekilde!
ve! ekim! 20! kg/da! normunda! parsel! mibzeri! ile!
yapılmıştır.! ! Deneme! alanından! alınan! örneklerin!
analizi! sonucunda,! her! iki! yılda! da! (2008S2009,!
2009S2010)! deneme! alanının! killiStınlı! bünyeye!
sahip,! hafif! alkali! özellikte! (pH:! 7.78;! pH:! 7.78),!
orta! derecede! kireçli! (%! 8.05;! %! 9.26),! tuzsuz! (%!
0.73;! %! 0.49)! ve! organik! madde! (%! 1.92;! %! 1.09)!
S1
S1
ile! fosfor! (33.2! kg! ha ;! 26.1! kg! ha )! içeriği! az,!
S1
S1
potasyum! içeriği! (714! kg! ha ;! 506.8! kg! ha )! ise!
yeterli!düzeyde!olduğu!belirlenmiştir.!Çanakkale!ili!
uzun! yıllar! iklim! verilerine! göre! toplam! yağış!
miktarı! 615.5! mm,! sıcaklık! ortalaması! ise! 14.4! °C!
dolayındadır! (Anonim! 2010).! Denemenin!
yürütüldüğü!bölgede!ilk,!!uzun!yıllar!ortalamasına!
göre! kısmen! düşük! yağış! değerleri! (543.4! mm)!
kaydedilmiş! olsa! da! buğday! yetiştiriciliği! için!
yeterli! ve! düzenli! yağış! alınmıştır.! İkinci! yılki! yağış!
miktarı!(799.7!mm)!ise!hem!ilk!yıldan!hem!de!uzun!
yıllar! ortalamasından! daha! yüksek! olmuş;! aylık!
sıcaklık! ortalaması! ise! son! yıllarda! artış! göstermiş!
ve!yıllık!sıcaklık!ortalaması!ilk!yılda!15.6!!°C,!ikinci!
yılda! ise! 16.4! °C! olarak! belirlenmiştir.! İklim!
verilerine! göre,! denemenin! yürütüldüğü! her! iki!
yılda! da,! Mayıs! ayından! itibaren! kaydedilen!
ortalama! sıcaklık! düzeyleri! mevsim! normallerinin!
üzerinde!olmuştur!(Anonim,!2010).!

Ölçümler%ve%Laboratuvar%Analizleri%
Araştırmamızda!bitki!boyu!(cm),!başak!boyu!(cm),!
tek! başak! ağırlığı! (g),! başakta! başakçık! sayısı!

(adet),! başakta! tane! ağırlığı! (g),! ! başakta! tane!
sayısı! (adet),! başaklanma! gün! sayısı! (gün),! tane!
S1
verimi! (kg! da ),! hasatta! tane! nemi! (%),! bin! tane!
ağırlığı! (g)! ve! hektolitre! ağırlığı! (kg)! özellikleri!
belirlenmiştir.!!
Hasat!
sonrası!
laboratuvar!
analizlerinde!
kullanılmak! üzere,! çeşitlerin! üçer! tane! 200! g’lık!
tane! örneği,! laboratuvar! tipi! değirmende! (Perten!
3100,! İsveç)! öğütülmüştür.! Elde! edilen! un!
örneklerinde!protein!oranı!(%)!(Anonim,!1980),!kül!
oranı! (%)! (Anonim,! 1994a),! yaş! gluten! oranı! (%)!
(Anonim,!1982),!gluten!indeks!değeri!(%)!(Anonim,!
1994b),! sedimentasyon! değeri! (ml)! (Anonim,!
1972)! ve! beklemeli! sedimentasyon! değeri! (ml)!!
(Atlı!ve!ark,!1988)!analizleri!gerçekleştirilmiştir.!
Gliadin! analizlerinde! ise! Bushuk! ve! Zilman! (1978)!
tarafından! geliştirilen! standart! yöntemin!
değiştirilmiş! hali! kullanılmıştır.! Genotiplere! ait! üç!
adet! tohum! havanda! ezilerek,! üzerine! 1:3!
oranında! (mg/μl)! %! 70’lik! ethanol! eklenmiştir.! Bir!
saat! ekstraksiyona! tutulan! örnekler,! +4! °C’de!
10000! g’de! santrifüj! (Eppendorf,! Almanya)!
edilmiştir.! Süpernatant! alınarak! üzerine! birkaç!
damla!yükleme!tamponu!(100!ml!saf!su!içerisinde!
10! mg! metil! yeşili/30! g! sukroz)! ! eklenmiş! ve!
hazırlanan!ASPAGE!jeline!(T=!%!6.3!ve!C=%!4.7)!her!
örnekten! 5! μl! yüklenmiştir.! Marquis! çeşidi! her!
jelin! sağ! ve! sol! yanındaki! iki! kuyuya! yüklenmiş!
diğer! örnekler! için! birer! kuyu! kullanılmıştır.! Jel,! 5!
saat!süreyle!250!V!elektrik!akımında,!iki!jel!için!90!
mA! güç! ile,! soğutmasız! dikey! elektroforez!
sisteminde! (OmiPage! Maxi,! Cleaver! Scientific,!
İngiltere)! yürütülmüştür.! Yürütme! sonrasında!
jeller! dikkatlice! elektroforez! plakalarından! alınmış!
ve!Commassie!Brillant!Blue!RS250!ile!boyanmıştır.!!
Boyanan! jeller! bir! gece! boyunca! etanol! içerisinde!
hazırlanan! %! 12’lik! TCA! (trichloroacetic! acid)!
35!
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!
solusyonunda!yıkanmıştır.!Jeller!iki!şeffaf!plakanın!
arasına! alınmış! ve! masaüstü! tarayıcıda!
taranmıştır.! Sonrasında! jel! resimlerinde! gliadin!
bantlarının! varlığı! ve! yokluğuna! göre! (1/0)!
değerlendirilmiştir.! Boyanan! jellerdeki! bantların!
nispi! mobilite! değerleri! Marquis! genotipinin! 0.50!
nispi! mobilite! değerine! sahip! bantı! dikkate!
alınarak!aşağıdaki!formüle!göre!hesaplanmıştır.!
Nispi!Mobilite!(Rm)!%=(İlgilenilen!Bandın!Orjinden!
Uzaklığı/Referans!Bandın!Orjinden!Uzaklığı)!x!50!

İstatistik%Analizler%
Gözlemlenen! özellikler! ile! ilgili! veriler! deneme!
desenine! uygun! istatistiksel! model! kullanılarak!
SAS! paket! programında! değerlendirilmiştir! (SAS!
Institute,!
1999).!
Araştırmada!
incelenen!
özelliklereait! veriler! tesadüf! blokları! deneme!
desenine! uygun! istatistikî! model! kullanılarak! SAS!
paket! programında! varyans! analizine! tabi!
tutulmuştur.! Gliadin! bant! dizilerinin! kalitatif!
ayrımı! için! R! 2.13.1! paket! programında! heatmap!
paketi! kullanılmıştır! (Anonymous,! 2012).! Gliadin!
bant! varyasyonlarına! göre! oluşturulan! kümeleme!
diagramında! hem! çeşitlerin! grupları! hem! de!
gliadin! bantlarının! nispi! mobilite! değerleri!
gösterilmiştir.! Çok! sayıda! özellik! hakkında! veri!
alındığından! tablo! sayısının! çokluğu! nedeniyle,!
sonuçların!kolay!anlaşılır!bir!şekilde!sunulabilmesi!
için!grafiksel!bir!yöntem!olan!kalibre!edilmiş!biplot!
analizinden! yararlanılmıştır.! Bu! yöntem! R! 2.13.1!
istatistik! programında! (Anonim,! 2012).! BiplotGUI!
paketi! (La! Grange! ve! ark.,! 2009)! kullanılarak!
verilere! uygulanmış;! “başak! özellikleri”,! “bitkisel!
özellikler”! ve! “verim! ve! kalite! özellikleri”! olmak!
üzere! üç! ayrı! grafik! çıktısı! alınmıştır.! Gliadin! bant!
dizilerine! göre! oluşturulan! genotip! grupları! biplot!
grafiklerinde! gruplama! faktörü! kullanılmıştır.!
Biplot! grafiklerinde! yer! alan! özellikler! arasındaki!
korelasyonlar! SAS! programının! Proc! Corr! komutu!
ile! hesaplanmıştır! (SAS! Institute,! 1999).!
Korelasyon!
katsayıları!
grafik!
üzerinde!
gösterilmiştir.! Grafiklerde! özelliklerin! kendileri! ile!
olan! korelasyon! katsayıları;! biplot! grafiğinde!
gösterilen!değerleri!ile!gerçek!değerleri!arasındaki!
korelasyon! katsayılarıdır.! Diğer! ilişkiler! ise!
özelliklerin!
gerçek!
değerleri!
üzerinden!
hesaplanmıştır.!!
!
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Bulgular%ve%Tartışma%
Gliadin%bant%analizleri%
Çalışmamızda! kullanılan! çeşitlerin! farklı! yıllardaki!
gliadin! bant! dizilerinde! herhangi! bir! değişim!
gözlenmemiştir.! Gluten! yapısını! oluşturan!
bileşenlerden! gliadinler;! gluteninlerin! tersine!
çevresel! değişimlerden! çok! etkilenmemektedir!
(Keskin!ve!ark.,!1996).!Bu!nedenle!araştırmamızda!
aynı! genotiplerin! farklı! yıllardaki! bant! dizileri!
arasında! değişimin! gözlenmemiş! olması! beklenen!
bir! durumdur.) Bu! çalışmada,! kullanılan!
genotiplerin! nispi! mobilite! değerlerine! de! bağlı!
olarak! toplam! 37! bant! belirlenmiştir.! Gliadin!
bantlarının! varlığı! ve! yokluğuna! göre! yapılan!
kümeleme! analizinde! ise! bu! 37! bant;! 12! adet!
birinci!grupta!ve!25!adet!ikinci!grupta!olmak!üzere!
ikiye! ayrılmıştır! (Şekil! 1).! Kümeleme! analizinde!
kullanılan!genotipler!ise!gliadin!bnat!değişimlerine!
göre!7!grupta!toplanmıştır.!Buna!göre,!Albatros!ve!
Bağcı! birinci! grupta;! Vızıja,! Yunak,! ZajecarskaS75!
ikinci!grupta;!BBVD7,!Golia,!Gönen98,!Guadelupe,!
Hat1,! Kaşifbey95,! KateA1,! Saraybosna! üçüncü!
grupta;! Sagittario,! Selimiye,! Sönmez2001!
dördüncü! grupta,! Pehlivan! ve! Studenica! beşinci!
grupta;!Aksel,!Atilla12,!BBVD8,!Bezostaja1,!Dropia,!
Edirne,!Eser,!FlamuraS85,!Gelibolu,!Kınacı97!altıncı!
grupta,! EBVD12,! EBVD7,! K.! Odes’ka,! Konya2002,!
Nina,! Nora,! Prostor,! S.! Odes’ka,! Sultan95,!
Tekirdağ,!Tina!ve!Tosunbey!ise!yedinci!grupta!yer!
almıştır.! Gliadin! bant! varyasyonu! bakımından! en!
çok! benzerlik! gösteren! genotipler! ise! Tosunbey,!
Tekirdağ! ve! SultanS95! olmuştur! (Şekil! 1).! Bazı!
genotiplerin!
diğerlerinden!
ayrımı!
için!
kullanılabilecek! özel! bantlara! sahip! oldukları!
dikkat! çekmiştir.! Örneğin;! Aksel! genotipindeki!
0.49! nispi! mobiliteye! sahip! bant! ile! Bağcı’da!
belirlenen! 0.45! mobiliteli! bandın! diğer!
genotiplerde! bulunmadığı! görülürken;! nispi!
mobilite! değerleri! 0.15! ve! 0.18! olan! bantların!
Albatros!ve!BağcıS2002!dışındaki!tüm!genotiplerde!
olduğu! belirlenmiş;! ayrıca,! nispi! mobiliteleri! 0.14,!
0.10! ve! 0.16! olan! bantlar! ise! bu! genotiplerde!
bulunmasına! karşılık! diğer! genotiplerde! olmayan!
ya! da! bulunmayan! bantlardır.! Nitekim,! adı! geçen!
bu! tip! bantlar! varlık/yokluk! durumlarına! göre! en!
az!varyasyon!gösteren!gliadin!bantları!olduğu!için!
(Şekil! 1),! genotiplerin! tanımlanmasında! kolayca!
kullanılabilecek!
niteliktedir!
(Şekil!
1).
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Şekil!1.!İncelenen!genotiplerin!gliadin!bant!varyasyonlarına!(koyu!renk=bant!var;!açık!renk=bant!yok)!
göre!oluşturulan!iki!yönlü!kümeleme!(heatmap)!diagramı.!
Figure!1.!The!twoSway!cluster!diagram!(heatmap)!of!the!investigated!genotypes!based!on!their!gliadin!
band!variations!(bold!color=band!present;!flue!color=no!band).!

Varyans%Analizleri%%
İncelenen! bütün! özellikler! bakımından! genotipler!
arasındaki! farkın! önemli! olduğu! belirlenmiş;!
genotip! (G)! x! yıl! (Y)! interaksiyon! etkisi! ise! başak!
ağırlığı,! kül! oranı,! tane! verimi,! protein! ve! gluten!
oranı! dışındaki! tüm! özellikler! için! önemli!
bulunmuştur! (Çizelge! 2).! Genetik! etkiler! ve!
genotip!x!çevre!interaksiyonu!nedeniyle!çeşitlerin!
başak! özellikleri! (Hussain! ve! ark.,! 2012)! ile! verim!
ve! kalite! özelliklerinde! meydana! gelen! değişimler!
önceki! çalışmalarda! da! irdelenmiştir! (Peterson! ve!
ark.,! 1992;! Egesel! ve! ark.,! 2009).! Öte! yandan,!
çalışmada! incelenen! 17! özelliğin! 12’sinde! G! xY!
etkileşimi!önemli!olarak!bulunuşu!nedeniyle!biplot!
analizleri!de!her!yıl!için!ayrı!yapılmıştır.!

İncelenen%Özelliklerdeki%Değişimler%ve%Biplot%
Analizi%
Genotiplerin! başak! özelliklerine! ait! gerçek!
minimum! ve! maksimum! değerleri! ile! biplot!
grafiklerinde! hesaplanan! değerler! Çizelge! 3’de!
izlenmektedir.! İki! yıllık! verilere! göre,! kullanılan!
genotiplerin!başak!ağırlıkları!2.45S3.71!g!arasında,!
başak! uzunlukları! 7.3S10.6! cm! arasında,! başakçık!
sayıları! 15.0S21.2! adet! arasında,! başakta! tane!
ağırlıkları! 1.58S3.07! g! arasında,! başakta! tane!
sayıları! ise! 42.3S73.7! adet! arasında! değişmiştir!
(Çizelge!3).!
Elde! edilen! bu! bulgular! farklı! genotiplerle!
yürütülen! diğer! çalışmaların! sonuçlarıyla! ! uyum!
içerisindedir!(Kaya!ve!ark.,!2004;!!Yıldırım!ve!ark.,!
2005;!Aktaş,!2010;!Hussain!ve!ark.,!2012).!

!
!
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Çizelge!2.!İncelenen!özelliklerin!kareler!ortalaması!
Table!2.!Mean!squares!of!the!investigated!traits!
VK!
S.D!
BA!
BU!
(g)!
(cm)!
Tek!(Yıl)!
4!
0.567*!
0.770!
Yıl!(Y)!
1!
0.004!
0.192!
Genotip!(G)!
39!
0.356**!
2.071**!
G!xY!
39!
0.246!
0.739**!
Hata!
156!
0.175!
0.354!
VK!
S.D!
BGS!
BB!
(Gün)!
(cm)!
Tek!(Yıl)!
4!
43.5**!
384.5**!
Yıl!(Y)!
1!
2633.4**!
17382.5*
*!
Genotip!(G)!
39!
161.1**!
277.1**!
G!xY!
39!
17.1**!
132.3**!
Hata!
156!
7.08!
46.3!
VK!
S.D!
Verim!
Protein!
S1
(kg!da )!
(%)!
Tek!(Yıl)!
4!
5776.12*!
0.795!
Yıl!(Y)!
1!
75591.39**!
29.26**!
Genotip!(G)!
39!
3402.65*!
5.270**!
G!xY!
39!
1665.50!
1.177!
Hata!
156!
1999.31!
1.364!

BS!
(Adet)!
1.465!
126.4**!
6.181**!
1.819**!
0.894!
Nem!
(%)!
2.958**!
20.83**!

BTA!
(g)!
0.348**!
4.058**!
0.367**!
0.161*!
0.100!
BinTA!
(g)!
6.103!
572.6**!

BTS!
(Adet)!
62.1!
1560.1**!
102.3**!
62.6**!
32.3!
HL!
(kg)!
12.69*!
1231.7**!

!
!
!
!
!
!
Kül!Oranı!
(%)!!
0.013!
0.094**!

1.817**! 137.9**!
1.962**! 22.53**!
0.398!
7.824!
Gluten!
G.Indeks!
(%)!
(%)!
21.92!
193.4!
2807.8**! 6851.2**!
58.70**! 465.4**!
7.732!
416.1**!
9.947!
102.2!

20.14**!
12.89**!
4.223!
Sediment!
(ml)!
25.94!
34824.5**!
202.1**!
123.7**!
23.34!

0.019*!
0.017!
0.012!
B.!Sedim.!
(ml)!
100.5!
29018.0**!
353.7**!
193.1**!
43.39!

VK,) varyasyon! kaynağı,) SD,! serbestlik! derecesi;! BA,! başak! ağırlığı;! BU,! başak! uzunluğu;! BS,! başakçık! sayısı;) BTA,!
başakta!tane!ağırlığı;!BTS,!başakta!tane!sayısı;!BGS,!başaklanma!gün!sayısı;!BB,!bitki!boyu;!BinTA,!bin!tane!ağırlığı;)HL,!
hektolitre!ağırlığı;)Sedimen,!sedimentasyon!değeri;!B.)Sedim,!beklemeli!sedimentasyon.(VK,)source!of!variation,)SD,!
degree!of!freedom;!BA,!spike!weight;!BU,!spike!length;!BS,!number!of!spikelets;)BTA,!grain!weight!per!spike;!BTS,!
grain! number! per! spike;! BGS,! days! to! heading;! BB,! plant! height;! BinTA,! thousand! grain! weight;) HL,! test! weight;)
Sediment,!sedimentation!value;!B.)Sedim,!modified!sedimentation!value)!

Denemenin! yürütüldüğü! yıllarda! bitkisel! özellikler!
bakımından! genotiplerde! tespit! edilen! en! düşük!
ve!en!yüksek!değerler,!başaklanma!gün!sayısı!için!
141S170! gün! arasında,! 59.9S108.7! cm! arasında,!
nem!oranı!%!9.4S%!15.4!arasında,!bin!tane!ağırlığı!
24.3S53.0! g! arasında,! hektolitre! ağırlığı! 72.6S85.0!
kg! arasında! ve! kül! oranı! %! 0.28S0.68! arasında!
değişim! göstermiştir.! Bu! özelliklerden! bazıları!
benzer!konuda!yürütülen!çalışmalarda!ele!alınmış!
ve!bizim!çalışmamızda!bu!çalışmaların!sonuçlarına!
benzer! bulgular! elde! edilmiştir! (Aktaş,! 2010).!
S1
Denemeye! alınan! genotipler! 256.1S687.0! kg! da !
arasında!değişen!tane!verimi!ortalamalarına!sahip!
olmuşlardır.! Genotiplerin! un! kalite! özelliklerinden!
protein! oranları! %! 8.7S13.4! arasında,! gluten!
oranları! %! 22.5S43.3! arasında,! glüten! indekse!
değerleri! %! 43.9S98.2! arasında,! normal!
sedimentasyon! değeri! 25.7S70.0! ml! ve! beklemeli!
sedimentasyon! değeri! 24.7S71.0! ml! arasında!
değişmiştir.! Söz! konusu! bu! değişimler! farklı!
genotiplerin! kullanıldığı! önceki! çalışmalarda! elde!
edilen! bulgular! ile! benzerlik! içerisindedir! (Egesel!
ve! ark.,! 2009;! Aktaş,! 2010;! Erekul! ve! ark.,! 2012;!
Kurt! ve! Yağdı,! 2013).! Bu! çalışmada! kullanılan!
38!
!

kalibre! edilmiş! biplot! analizi! yöntemi! incelenen!
özelliklerde! mevcut! olan! varyasyonun! büyük!
kısmını! (%! 90! ve! üzeri)! açıklamıştır.! Nem! oranı,!
başak! uzunluğu,! başakta! tane! ağırlığı! gibi! düşük!
değişime! sahip! olan! özellikler! haricindeki!
özelliklerin! biplot! analizlerinde! grafik! üzerindeki!
değerleri! gerçek! değerlerine! yakın! bulunmuştur!
(Çizelge!3).!
Biplot!
grafikleri!
kullanılan!
genotiplerin!
karakterizasyonu! konusunda! açıklayıcı! bir!
sınıflama! sunmuştur.! Birinci! yıla! ait! grafikte!
başakta! tane! sayısı! ve! başakta! tane! ağırlığı!
bakımından! KaşifbeyS95,! ! başak! ağırlığı!
bakımından! Nina! ve! Tina,! ikinci! yılda! ise! her! 3!
özellik! bakımından! Guadelupe! yüksek! ortalamaya!
sahip!olmuştur.!Başakçık!sayısı!ve!başak!uzunluğu!
bakımından! ise! ilk! yıl! Bağcı2002,! ikinci! yıl! Yunak!
genotipleri! biplot! grafiklerinde! ön! plana! çıkmıştır!
(Şekil! 3a,! Şekil! 3b).! İlk! yıl! Bezostaja1,! Sönmez!
2001,!Bağcı!2002!ve!Yunak!bitki!boyu!bakımından!
diğer!genotiplerden!daha!yüksek!bulunmuş,!ikinci!
yılda! KonyaS2002,! Sultan! 95! ve! Yunak! ön! plana!
çıkmıştır! (Şekil! 3c,! Şekil! 3d).! İncelenen! bitkisel!
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özelliklerden! başaklanma! gün! sayısı! yüksek! olan!
genotiplerin! (Kate! A1,! Vızıja)! bin! tane! ağırlığı! ve!
hektolitre! ağırlıklarının! önemli! ölçüde! düşük!
olduğu!tespit!edilmiştir!(Şekil!3c,!d).!Bu!durum!geç!
başaklanan! bu! genotiplerin! daha! iri! taneli!
genotipler! olduğunu! göstergesidir.! Birinci! yılda!
tane!verimi!açısından!Yunak,!Kınacı!ve!Gaudelupe!

Baytekin))ve)ark.,))2014)11)(3))

diğer! genotiplere! üstünlük! sağlamış,! kalite!
özellikleri! bakımından! ise! Dropia! ve! Hat1! yüksek!
değere! sahip! olmuştur.! İkinci! yılda! Sagittario,!
Selimiye! ve! Edirne! verim! ve! gluten! indeks!
dışındaki! diğer! un! kalite! özellikleri! bakımından!
diğer!genotiplerden!ayrılmıştır!(Şekil!3e,!f).!!

Çizelge!3.!İncelenen!özelliklere!ait!yıllık!ortalamalar!ile!varyans!ve!biplot!analizlerinde!hesaplanan!değer!
aralıkları!!
Table! 3.! Yearly! means! of! the! investigated! traits! and! the! calculated! value! ranges! at! ANOVA! and! biplot!
analyses!
Varyans!
S.D!
BA!
BU!
BS!
BTA!
BTS!
S!
analizi!
(g)!
(cm)!
(Adet)!
(g)!
(Adet)!
2009!
Ortalama!
3.11!
9.1!
17.5!
2.37!
53.8!
S!
!
Varyans!
2.52S3.71!
7.3S10.1!
15.0S19.3! 1.61S3.07! 43.9S73S7!
S!
!
Biplot!
2.87S3.41!
8.2S9.7!
15.0S19.3! 2.25S2.63! 44.0S73.5!
S!
2010!
Ortalama!
3.10!
9.1!
19.0!
2.11!
48.7!
S!
!
Varyans!
2.45S3.68!
7.6S10.6!
16.4S21.2! 1.58S2.38!
42.3S66!
S!
!
Biplot!
2.80S3.72!
8.1S9.9!
16.4S21.2! 1.95S2.43! 42.4S65.8!
S!
Varyans!
S.D!
BGS!
BB!
Nem!
BinTA!
HL!
Kül!
analizi!
(Gün)!
(cm)!
(%)!
(g)!
(kg)!
(%)!!
2009!
Ort.!
165.2!
91.0!
12.5!
41.2!
81.8!
0.49!
!
Varyans! 149.7S177.0! 65.7S108.7!
9.4S15.4! 27.1S53.0! 72.6S85.9! 0.28S0.68!
!
Biplot!
157.7S178.4! 66.1S108.4! 12.2S12.8! 27.5S49.1! 75.0S86.5! 0.46S.052!
2010!
Ort.!
158.6!
74.0!
11.9!
38.1!
77.3!
0.53!
!
Varyans! 141.0S166.3!
59.9S87.6!
11.4S12.2! 24.3S45.5! 74.8S79.5! 0.40S0.68!
!
Biplot!
143.6S166S7!
61.8S86.5!
11.6S12.0! 31.8S45.7! 76.7S78.4! 0.47S0.58!
Varyans!
S.D!
Verim!
Protein!
Gluten!
G.Indeks! Sedimen.!
B.!Sedim.!
analizi!
(kg!haS1)!
(%)!
(%)!
(%)!
(ml)!
(ml)!
2009!
Ort.!
515.6!
10.6!
34.8!
74.6!
53.2!
52.9!
!
Varyans!! 296.6S680.5!
8.7S13.4!
26.8S43.3! 43.9S98.2! 35.7S70.0! 26.3S71.0!
!
Biplot!
299.5S678.3!
9.9S11.2!
33.4S35.9! 55.2S95.2! 38.7S67.1! 32.6S71.9!
2010!
Ort.!
403.4!
11.3!
27.9!
85.3!
29.1!
30.9!
!
Varyans! 256.1S687.0!
9.6S12.7!
22.5S31.9! 61.5S98.0! 25.7S34.7! 24.7S44.0!
!
Biplot!
257.9S683.4!
10.8S11.6!
26.3S30.7! 61.8S97.9! 28.1S31.0! 29.1S34.8!
BA,!başak!ağırlığı;!BU,!başak!uzunluğu;!BS,!başakçık!sayısı;)BTA,!başakta!tane!ağırlığı;!BTS,!başakta!tane!sayısı;!BGS,!
başaklanma!gün!sayısı;!BB,!bitki!boyu;!BinTA,!bin!tane!ağırlığı;)HL,!hektolitre!ağırlığı;)Sedimen,!sedimentasyon!değeri;!
B.)Sedim,!beklemeli!sedimentasyon.(BA,!spike!weight;!BU,!spike!length;!BS,!number!of!spikelets;)BTA,!grain!weight!
per!spike;!BTS,!grain!number!per!spike;!BGS,!days!to!heading;!BB,!plant!height;!BinTA,!thousand!grain!weight;)HL,!
test!weight;)Sedimen,!sedimentation!value;!B.)Sedim,!modified!sedimentation!value)!
!

Genotiplerin! grafiksel! analizde! tespit! edilen!
değerleri! gerçek! değerlerine! büyük! benzerlik!
göstermiştir.! Biplot! grafiklerine! göre,! verim! ve!
kalite! özellikleri! bakımından! Sagittario’nun! yöre!
için! oldukça! uygun! bir! çeşit! olduğu;! Selimiye,!
Zajecarska! 75,! Guadelupe,! ve! Yunak! gibi!
genotiplerin!ise!yaygın!olarak!yetiştiriciliği!yapılan!
Kaşifbey! 95! ve! Gönen! 98’den! daha! iyi! sonuçlar!
vermiş! (Şekil! 3e,! f);! ayrıca,! kovaryans/korelasyon!
yöntemiyle! yapılan! analizlerde,! biplot! grafikleri!
üzerinde!
vektörlerin!
birbirlerine!
olan!
yakınlıklarıyla! özellikler! arasındaki! ilişkiler!

hakkında! da! bilgi! vermektedir! (La! Grange! ve! ark.,!
2009).! Buna! göre! önemli! tarımsal! özelliklerinden!
olan! başak! boyu! ile! başakçık! sayısının! doğrusal!
arttığı,!başakta!tane!sayısı!ile!başakta!tane!ağırlığı!
ve! başak! ağırlığındaki! değişimin! ise! yine! eş! yönlü!
olduğu! görülmektedir! (Şekil! 3a).! Farklı!
çalışmalarda! da! başakta! tane! ağırlığı! ile! başakta!
tane! sayısı! arasında! pozitif! korelasyonlar!
saptanmıştır!(Çifci!ve!Yağdı,!2007;!Hristov!ve!ark.,!
2011).!Buna!karşın,!ikinci!yıl!başak!ağırlığı!artışının!
başakta! tane! sayısından! çok,! başakta! tane!
ağırlığına! bağlı! olarak! gerçekleşmiştir.! Grafiksel!
39!
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analizlerde!vektörleri!yakın!olan!diğer!özellikler!ise!
başaklanma! gün! sayısı,! bin! tane! ağırlığı! ve!
hektolitre! ağırlığıdır! (Şekil! 3c,! d).! Başaklanma! gün!
sayısı! düşük! olan! genotiplerin! tane! dolumu!
açısından! avantajlı! olması! tane! dolgunluğunun!
göstergesi! olan! hektolitre! ve! bin! tane! ağırlıkları!
bakımından! bu! genotiplerin! yüksek! ortalamaya!
sahip! olmalarına! neden! olmuştur.! Nitekim,! erken!
başaklanmanın! buğdayda! bitki! gelişimi! ve! verim!
açısından! önemli! avantajlar! sağladığı! önceki!
çalışmalarda! da! bildirilmiştir! (Cox! ve! ark.,! 1988).!!
Un! kalite! özellikleri! ile! verim! arasında! ikinci! yılda!
gluten! indeks! değeri! dışında! pozitif! ilişkilerin!
olduğu! görülmüştür.! Kalite! özellikleri! ile! tane!
verimi!arasında!bilinen!ters!yönlü!ilişkilerin!(Egesel!
ve! ark.,! 2009)! yanı! sıra,! literatürde! bu!
özelliklerden! bazıları! ile! verim! arasında! pozitif!

yönlü! değişimlerin! olabileceği! de! bildirilmektedir!
(Sokoto! ve! ark.,! 2012).! Farklı! yıllara! ait! biplot!
grafikleri!iklimsel!etkiler!nedeniyle!kalite!özellikleri!
ve! verim! arasındaki! ilişkilerin! yıldan! yıla!
değişebileceğini! de! göstermektedir.! Biplot!
grafiklerinde! izlenen! özelliklerden! yüksek! değere!
sahip! olanların! (tane! verimi,! bitki! boyu,!
başaklanma! gün! sayısı,! başakçık! sayısı,! gluten!
indeks!değeri!gibi)!gerçek!ve!gözlelenen!değerleri!
arasında! yüksek! oranda! benzerlik! olduğu;! düşük!
değerli! özelliklerde! (başakta! tane! ağırlığı,! kül!
oranı,! nem! oranı! vb.)! hata! payının! yüksek! olduğu!
yapılan! korelasyon! analizi! ile! belirlenmiş! (Şekil! 2)!
ve! gerçek! değerlerle! hesaplanan! korelasyon!
katsayıları! da! biplot! grafiklerinde! ifade! edilen!
özellikler!arası!ilişkileri!doğrulamıştır!(Şekil!2).!

!
Şekil!2.!İncelenen!özellikler!arasında!hesaplanan!korelasyonlar!(Not:!Yalnızca!biplot!grafiklerindeki!
değişken!grupları!arasındaki!korelasyonlar!gösterilmiştir)!
Figure!2.!Calculated!correlations!among!the!investigated!traits!(Note:!Only!the!correlations!among!the!
variable!groups!in!biplot!graphics!were!shown)!
!
Biplot!
grafiklerinde!
incelenen!
özellikler!
bakımından! karakterize! edilen! genotiplerin!
bazılarının! gliadin! bant! desenlerine! göre! diğer!
gruplardan!ayrıldığı!görülmüştür!(Şekil!3!ve!Çizelge!
4).! Bu! çalışmada! yapılan! gruplandırmaya! göre,!
denemeye! alınan! 40! genotipten! başak! özellikleri!
ile! bitkisel! özellikler! için! 13’ünün,! verimSkalite!
özellikleri! için! ise! 9’unun! grafikler! üzerinde! yakın!
bölgelerde! yer! aldığı! görülmüştür! (Çizelge! 4).!
Gliadin! bant! dizileri! sabit! olan! ve! grafikler!
üzerinde! benzer/yakın! bölgelerin! bulunduğu! bu!
genotipler,! incelenen! özellikler! bakımından! G! x! Y!
40!
!

etkileşimine! düşük! katkı! yapan! veya! bu! özellikler!
için! farklı! yıllara! göre! değişimleri! benzer! olan!
genotiplerdir.! Bunları! ayırt! edebilen! gliadin!
bantlarından! ıslah! çalışmalarında! belirteç/ölçüt!
olarak! yararlanılabileceği! gibi,! farklı! genotiplerde!
de! bu! bantların! var/yok! durumlarına! göre! G! x! Y!
etkileşimine!olan!etkileri!araştırılabilir.!Ayrıca,!G!x!
Y! etkileşimine! genotip! bazlı! etkiler! hesaplanarak!
tespit! edilen! sonuçların! doğrulanması! mümkün!
olabilir.!Ancak,!söz!konusu!tarzdaki!bir!doğrulama!
için! bu! konu! üzerinde! özel! olarak! çalışılması!
gerekmektedir.! Çalışmamızın! konusu! belirtilen!
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doğrulama! ile! doğrudan! ilişkili! olmadığından!
burada! söz! konusu! doğrulamalara! yer!
verilmemiştir.!!
Literatür!bilgileri,!!gliadinlerin!un!kalitesinden!çok,!
ekmek! hacmi! ve! hamur! dayanıklılığı! ile! yakın! bir!
ilişkili! olduğunu! göstermiştir! (Van! Lonkhuijsen! ve!
ark.,! 1992;! Uthayakumaran! ve! ark.,! 2001).! Bu!
sebeple,! kalite! özellikleri! ve! diğer! özelliklerle!
kıyaslandığında! daha! az! sayıda! genotip! biplot!
analizlerinde! gliadin! bant! gruplarına! göre!
ayrılabilmiştir!(Çizelge!4).!

Sonuçlar%
Bu! çalışmada! kullanılan! çeşitlerin! gliadin! bant!
dizileri! arasında! önemli! bir! varyasyon! olduğu!
belirlenmiştir.! Gliadin! bant! dizilerine! göre! yapılan!
gruplandırma! biplot! analizine! dâhil! edildiğinde,!
genotiplerin! hem! G! x! Y! etkileşim! durumları!
gözlenlenebilmiş! hem! de! gliadin! bant!
gruplardırmasına! göre! genotiplerin! incelenen!
özellikler! bakımından! değerlendirilmesi! mümkün!
olmuştur.! Gliadin! bant! dizilerini! konu! edinen!
çalışmalarda!
genelde!
yalnızca!
bant!
varyasyonlarının! üzerinden! durulmuş! olması!
önemli! bir! engel! olarak! görülmektedir.! Bu!
bakımından! bu! çalışmadan! elde! edilen! bulgu! ve!
bilgilerin! daha! kapsamlı! olarak! ele! alındığı!
çalışmalara!da!ihtiyaç!vardır.!Bu!çalışmada!gliadin!
!
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bant!dizilerinin!yalnızca!kalitatif!analizlerine!dayalı!
gruplamaya! göre! değerlendirmeler! yapılmıştır.!
İleriki!çalışmalarda,!gliadin!bant!dizileri!ile!beraber!
gluten! fraksiyonlarının! bant! dizilerinin! de!
incelenmesi! ve! gliadin! bantlarının! kantitatif!
analizlerinin! yapılmasıyla,! agronomik! özellikler! ve!
un! kalitesi! bakımından! çeşitlerin! gruplandırılması!
konusunda!daha!kapsamlı!bilgiler!elde!edilebilir.!!
Kalibre! edilmiş! biplot! analizi! bu! çalışmada! iki!
nedenle! kullanılmıştır.! İlki,! incelenen! özellik!
sayısının! fazlığı! olması! (17! farklı! özellik)! ile! bütün!
verilerin! tablo! halinde! sunulmasının! güç! olması,!
ikincisi! ise! gliadin! bant! dizilerine! göre! yapılan!
gruplamanın! başka! bir! yol! ile! anlaşılır! şekilde!
gösterilemeyecek! olmasındandır.! Kullanılan!
grafiksel! yöntem! her! iki! ihtiyacı! yeterli! düzeyde!
karşılamıştır.! Ayrıca,! bölgede! hakim! çeşitlerden!
olan! GönenS98! ve! KaşifbeyS95’in! yerine! henüz!
yetiştiriciliği!yapılmayan!Selimiye,!Zajecarska75!ve!
Guadelupe! gibi! çeşitlerin! de! bölgenin! buğday!
üretimine!katkı!sağlayabileceği!görülerek;!bölgede!
yetiştiriciliği!
son!
yıllarda!
yaygınlaşan!
Sagittario’nun! ise! denemenin! yürütüldüğü!
yıllardaki! ekolojik! koşullarında! orta! derecede!
verimli! ve! kaliteli! buğday! ürünü! ihtiyacını!
karşılayabilecek!bir!çeşit!olduğu!anlaşılmıştır.!
!
!

Çizelge!4.!Biplot!analizlerinde!benzer!bölgelerde!yer!alan!genotipler!ve!gliadin!grupları!!
Table!4.!The!genotypes!and!the!gliadin!groups!located!in!similar!regions!in!the!biplot!analyses!
Gliadin!
Başak!Özellikleri!!
Bitkisel!Özellikler!!
Verim!ve!Kalite!Özellikleri!!
Grubu!
(Şekil!3a,b)!
(Şekil!3c,d)!
(Şekil!3e,!f)!
1!
Albatros,!Bağcı2002!
Albatros,!Bağcı2002!
S!
2!
Vızıja,!Zajecarska75!
Vızıja,!Zajecarska75!
S!
3!
Kaşifbey95,!Guadelupe,!Golia,!
S!
Golia,!Guadelupe,!Hat1!
Kate!A1,!Saraybosna!
4!
S!
S!
Selimiye,!Sagittario!
5!
Pehlivan,!Studenica!
Pehlivan,!Studenica!
Pehlivan,!Studenica!
6!
S!
Aksel,!Kınacı97!
Kınacı97,!Eser!
7!
Tina,!Nina!
Tina,!Nina,!Tosunbey,!
S!
Konya2002,!Sultan95!
!
!
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Şekil!3.!Başak!özellikleri!(a:2009,!b:2010),!bitkisel!özellikler!(c:2009,!d:2010)!ile!verim!ve!kalite!
özelliklerine!(e:2009,!f:2010),!!ait!biplot!grafikleri.!(Gliadin!gruplarına!ait!sembol!ve!renkler:!
).!
Figure!3.!Biplot!graphics!for!the!spike!traits!(a:2009,!b:2010),!agronomic!traits!(c:2009,!d:2010)!and!grain!
yield/quality!traits!(e:2009,!f:2010).!(Symbols!and!colors!of!gliadin!groups:!
).!
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