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ÖZET 

 
Doktora Tezi 

 
ÇEŞİTLİ ÇİFTLEŞTİRME SİSTEMLERİ BAKIMI�DA� SELEKSİYO�U� 

GE�ETİK PARAMETRELER ÜZERİ�E ETKİSİ 
 

Abdullah �uri ÖZSOY 
 

Ankara Üniversitesi  
Fen Bilimleri Enstitüsü  
Zootekni Anabilim Dalı 

 
 

Danışman: Doç. Dr. Mehmet Ali YILDIZ 
 
 

Bu çalışmada, Tribolium confusum (Un biti) deneme materyalinde, seleksiyon ve 
çiftleştirme sistemlerinin fenotipik ve genetik parametrelere olan etkisi araştırılmıştır. 
Seleksiyon uygulaması 21. gün pupa ağırlığını artırmaya yönelik olarak, on generasyon 
boyunca yapılmıştır. Çalışmada her seleksiyon grubu (kitle ve familya) içerisinde dört 
çiftleştirme sistemi (fenotipik benzeyenlerin çiftleştirilmesi, fenotipik benzemeyenlerin 
çiftleştirilmesi, akrabalı yetiştirme, rasgele çiftleştirme) denenmiştir. Seleksiyon metodu 
ve çiftleştirme sistemleri uygulamalarında genetik parametre tahminleri, iki Bireysel 
Hayvan Modeli temel alınarak, Kısıtlanmış Maksimum Olabilirlik (REML) tahmin 
metoduna göre yapılmıştır. 
 
Araştırmada Tribolium confusum’ un pupa ağırlıklarında on generasyon sonunda, kitle 
seleksiyonunun uygulandığı hatlarda 93.9 - 120.1 µg arasında, familya seleksiyonunun 
uygulandığı hatlarda ise 76.2 - 101.5 µg arasında genetik ilerleme değerleri elde 
edilmiştir. Çalışmada pupa ağırlıkları generasyon ortalamalarının generasyon sayılarına 
göre regresyon katsayıları bakımından çiftleştirme sistemleri arasında farklılık 
bulunmamıştır. Araştırmada 21. gün pupa ağırlığı kalıtım dereceleri fenotipik 
benzeyenlerin çiftleştirilme uygulaması setinde 0.43 – 0.54, fenotipik benzemeyenlerin 
çiftleştirme setinde, 0.55 – 0.72, akrabalı yetiştirme setinde, 0.38 – 0.50, rasgele 
çiftleştirme setinde ise 0.47 – 0.52 aralığında tahmin edilmiştir. Her iki model 
uygulamasında da eklemeli genetik varyans ve fenotipik varyansların generasyon 
sayılarına göre değişimleri, akrabalı yetiştirme ve fenotipik benzeyenlerin çiftleştirilme 
hatlarında artış yönünde, fenotipik benzemeyenlerin çiftleştirildiği hatlarda ise azalış 
yönünde bulunmuştur. 
 
 
2007, 85 sayfa 
 
Anahtar Kelimeler: Tribolium confusum, Seleksiyon, Çiftleştirme Sistemleri, Genetik 
parametre, REML, MTDFREML. 
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ABSTRACT 

 
Ph.D. Thesis 

 
THE EFFECT OF SELECTIO� O� GE�ETIC PARAMETERS I� DIFFERE�T  

MATI�G SYSTEMS 
 

Abdullah �uri ÖZSOY 
 

Ankara University  
Graduate School of �atural and Applied Sciences 

Department of Animal Science 
 

Supervisor: Assoc. Prof.Dr. Mehmet Ali YILDIZ 
 

 
In this study, Tribolium confusum has used as experimental material and the effects of 
selection and mating systems on phenotypic and genetic parameters were estimated. The 
selection were applied during ten generation to increase the pupa weight 21-day. Four 
mating systems (phenotypic assortative mating, phenotypic disassortative mating, 
inbreeding, random mating) have used for each selection methods (mass selection and 
family selection methods). Genetic parameters were obtained by using Restricted 
Maximum Likelihood (REML) based on two different individual animal models. 

 

After ten generations, genetic improvement of Tribolium confusum’s 21-day pupal 
weight was calculated 93.9-120.1 µg and 76.2-101.5 µg for mass selection lines and 
family selection lines respectively. Coefficient of variation analysis revealed not 
significant effects of selection methods and mating systems. In this study, an analysis of 
the variation among the regression coefficients of generation mean pupa weight on 
generation number revealed a significant effect of selection methods and mating system 
did not approach significance. In this study, heritability of pupa weight for the 21-day, 
in phenotypic assortative mating, phenotypic disassortative mating, inbreeding and 
random mating systems was estimated 0.43– 0.54, 0.55 – 0.72, 0.38 – 0.50 and 0.47 – 
0.52 respectively. According to both models it is found that;The additive genetic 
variances and phenotypic variances according to generation number, increase in 
inbreeding and phenotypic assortative mating systems lines, while they decrease in 
phenotypic disassortative mating system lines. 

 

 

 

2007, 85 pages 
 
Key Words: Tribolium confusum, Mating System, Genetic Parameter, REML, 
MTDFREML 
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1. GİRİŞ 

 

Hayvancılıkta, üzerinde durulan herhangi bir özelliğin ıslah edilmesinde çevre 

şartlarının uygun şekilde düzenlenmesinin yanı sıra, genotipik yapının da elverişli hale 

getirilmesi gerekmektedir. Genotipik yapının iyileştirilmesinde ise seleksiyon ve 

çiftleştirme sistemleri kullanılabilecek iki temel yolu oluşturmaktadır (Kumlu 2003). 

 

Seleksiyon; üzerinde durulan özellik veya özellikler bakımından, gelecek 

generasyonları oluşturacak bireylerin belirlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Gelecek 

generasyonları meydana getirecek damızlıkların seçiminde kullanılabilecek temel kriter 

fenotipik değerdir. Fenotipik değerler de genotip ve çevre faktörleri tarafından birlikte 

meydana getirilmektedir. Fenotipik değerin, genotipik değer tarafından belirlenme 

derecesi ise kalıtım derecesi olarak tanımlanmakta ve bu değer, fenotipik farklılıktaki 

genotipik farklılığın nispi payını ifade edilmektedir (Düzgüneş 1991). 

 

Islah çalışmalarına konu olan özelliklerin hemen hemen tamamı, tek başına etkileri çok 

küçük olan ve çevre faktörlerinden de büyük ölçüde etkilenen çok sayıda gen (poligen) 

tarafından belirlenmekte ve kantitatif karakterler olarak adlandırılmaktadırlar.  

Kantitatif karakterlerin fenotipik değerlerinde varyasyona yol açan faktörlerden bir 

kısmı, fenotipik değeri sürekli aynı yönde ve aynı miktarda etkilerken, bir diğer kısmı 

ise şansa bağlı etkilere sahip olabilmektedir. Bunlardan ilkine sabit (fixed) etkili 

faktörler, ikincisine ise şansa bağlı (tesadüfi–random) faktörler adı verilmektedir 

(Kumlu 2003). 

 

Seleksiyonun temel fonksiyonu, uygulandığı populasyonda istenilen özelliklere sahip 

bireylerin toplanmasını sağlamak suretiyle, gelecek generasyonlarda populasyonda arzu 

edilen genlerin frekansını, yani nispi miktarını arttırmaktır. Çok sayıda gen çifti 

tarafından belirlenen kantitatif karakterlerde gen frekanslarında meydana gelen 

değişiklikleri izleyebilme imkanı olmadığından, seleksiyonun bu gibi karakterler 

üzerine etkisi, ancak populasyon ortalamaları ve varyansları yardımıyla incelenebilir. 

Bu parametrelerin tahmin edilmesindeki isabet de son derece önemli bir konudur. 
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Islahtaki başarı düzeyini, genetik parametrelerin sapmasız ya da yansız olarak tahmin 

edilmesi ve elde edilen sonuçların etkin bir şekilde değerlendirilmesi büyük ölçüde 

etkilemektedir. Genetik parametre tahminleri yapmak amacıyla süreç içinde birbirinden 

farklı çok sayıda yöntem ve model geliştirilmiştir. Hızla gelişen bilgisayar teknolojisi 

sayesinde geliştirilen yöntemlere ilişkin karmaşık çözümlemeler kolaylıkla yapılır hale 

getirilerek, çok faktörlü büyük veri setlerinin analizine imkân sağlanmıştır. 

 

Parametre tahminlemesi için geliştirilen yöntemlerin çoğu dengesiz verilerde genel 

doğrusal modellerin kullanımına yöneliktir. En-yüksek-olabilirlik (Maximum 

Likelihood-ML) yöntemi, verilerdeki olası bütün genetik ilişkileri dikkate alabilmekte 

ve dengeli desen gereksinimi duymamaktadır. Bu yöntemde parametrelere ait başlangıç 

değerleri girilmekte ve iterasyon yöntemi ile olabilirliğin maksimum olduğu noktadaki 

parametre kombinasyonu bulunmaktadır. ML tahminleri de iki nedenle sapmalıdır. Bu 

yaklaşım, parametreleri belirli sınırlar içinde tahminleme eğilimindedir. Ayrıca sabit 

etkilerin bilindiğini kabul eder ve sabit etkilerin tahmin edilmesi sırasında serbestlik 

derecesi kayıplarını dikkate almaz. ML’ ın sabit etkiler bakımından söz konusu sapması 

REML (REstricted Maksimum Likelihood-Kısıtlanmış Maksimum Olabilirlik) tekniği 

ile giderilmiştir. Günümüzde REML varyans unsurları tahmininde en çok kullanılan 

yöntem haline gelmiştir. Bu yöntem generasyonlar arası seleksiyonla elde edilen genetik 

ilerlemeyi, bütün bireyler arasındaki akrabalık ilişkilerini dikkate alabilmektedir 

(Akbaş, 2000). 

 

Populasyonun genotipik yapısı seleksiyon, göç, mutasyon ve şans faktörlerinin birisi, 

birkaçı veya tamamının birlikte etkisi ile değişebilir. Seleksiyon genotipik yapıda 

değişlik meydana getirebilecek bir etken olduğundan, takip eden kuşaklarda 

populasyonun ortalamasında değişiklikler meydana getirebilir. Bunun sonucu olarak, 

genotipik yapıda meydana gelen değişme eklemeli genetik varyansa da yansıyacaktır. 

Kapalı bir populasyonda yapılacak seleksiyon uygulamasının sonucu eklemeli genetik 

varyansta azalmaların ve artışların meydana geldiği ve özellikle bir veya birkaç gen çifti 

tarafından belirlenen kalitatif karakterlerle yapılan çalışmalarda açıkça ortaya 

konulmuştur (Falconer and Mackay 1996). 
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Ekonomik üretime konu olan çiftlik hayvanlarında çoğu zaman, istenilen yönde ve 

istenilen örnek genişliklerinde araştırma planlamak ve yürütmek mümkün 

olamamaktadır. Bunun yanı sıra, generasyonlar arası sürenin kısaltılması ve masrafın 

azaltılması nedenleriyle, kantitatif genetik denemelerinde, laboratuar hayvanlarının 

kullanılması sık sık başvurulan bir yöntemdir. Diğer taraftan, populasyon genetiğine ait 

teorilerin, en kısa yoldan deneysel olarak doğrulanmasında da laboratuar hayvanları 

kullanılmaktadır. Bu laboratuar deney hayvanlarından birisi de Tribolium türleridir. 

 

Tribolium türleri, depolanmış un, irmik, çikolata, baharat, kuru meyve gibi gıda 

maddelerine zarar veren Coleoptera takımının Tenebrionidae familyasına bağlı 

böceklerdir. Depolanmış ürünlere zarar verdiklerinden, çok eski zamanlardan beri 

tanınmaktadırlar. Bu böceklerin ekolojisi, beslenmesi, fizyolojisi ve genetiği ile ilgili 

çok sayıda araştırma da yapılmıştır. Tribolium türleri generasyonlar arası sürenin kısa 

(1-1.5 ay) ve yetiştirilmesinin son derece kolay olması, yaşam süresinin her evresinin 

kolayca takip edilebilmesi, cinsi olgunluğa ulaşmadan cinsiyetin belirlenebilmesi, döl 

veriminin yüksek olması, cüsselerinin küçük olması ve kontrollü çevre şartlarında çok 

sayıda döl elde edilmesi gibi üstünlüklerinden dolayı kantitatif ve populasyon genetiği 

çalışmalarında deney hayvanı olarak tercih edilen bir materyal haline gelmiştir 

(Sokoloff 1977). 

 

Bu çalışmada, Tribolium confusum deneme materyalinde, 21. gün pupa ağırlığı artışı 

yönünde on generasyon boyunca kitle ve familya seleksiyon metotları ile çeşitli 

çiftleştirme sistemleri (fenotipik benzeyenlerin çiftleştirilmesi, fenotipik 

benzemeyenlerin çiftleştirilmesi, akrabalı yetiştirme ve rasgele çiftleştirme) 

kombinasyonlarında, fenotipik ve genotipik parametrelerin ( 2
aσ -eklemeli genetik 

varyans, 2
pσ -fenotipik varyans, 2

eσ -hata varyansı ve 2h -kalıtım derecesi) tahmin 

edilmesi ve generasyonlar boyunca değişimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 

amaçla parametre tahminleri iki farklı Bireysel Hayvan Modeli (Individual Animal 

Model) temel alınarak, Kısıtlanmış Maksimum Olabilirlik metoduna (REML- 

REstricted Maximum Likelihood) göre MTDFREML bilgisayar yazılımı kullanılarak 

yapılmıştır. 
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2. KURAMSAL TEMELLER 

 

Hayvan ıslahçısı, üzerinde çalıştığı populasyonun belirli bir veya birkaç özellik 

bakımından genotipik değerini şimdikine nazaran daha yüksek seviyelere çıkartmak 

amacı ile faaliyet gösterir. Islahçının böyle bir gelişme için kullanabileceği tek vasıta 

seleksiyondur (Düzgüneş vd. 1991). 

 

Seleksiyon çalışması bireylerin kendi fenotipik değerlerine göre yapılıyorsa, buna kitle 

seleksiyonu adı verilir. Kitle seleksiyonunda, seleksiyon entansitesine bağlı olarak en 

yüksek fenotipik değere sahip fertlerin belirli bir kısmı sürüde tutulurken, geriye 

kalanlar ise sürüden uzaklaştırılır. Kitle seleksiyonu ekonomik önem taşıyan 

karakterlerin geliştirilmesinde başarı ile uygulanmaktadır. Özellikle her iki cinsiyette 

tespit edilebilen orta ve yüksek kalıtım derecesine sahip karakterlerin ıslahında 

kullanışlı bir yöntemdir. Kitle seleksiyonuna konu olan karakterlerin, fenotipik 

değerlerinin kolaylıkla belirlenebilmesi ve uygulamasındaki kimi kolaylıklar yöntemin 

avantajlarıdır. Ancak ekonomik öneme sahip karakterlerin çoğu sadece dişi bireylerde 

görülmektedir. Bundan dolayı erkek damızlık seçiminde bu yöntem 

kullanılamamaktadır. Ayrıca, kitle seleksiyonu metodunun düşük kalıtım derecesine 

sahip karakterlerde ve erken dönemlerde yapılması arzu edilen seleksiyon 

çalışmalarında elverişsiz olması, metodun diğer eksik yönlerini oluşturmaktadır. 

 

Herhangi bir ferdin damızlık değeri hakkında karar vermek için bu ferdin kendi 

fenotipik değerinden başka, öz ve üvey kardeşlerinin verim kayıtlarından da 

faydalanılabilir. Aralarında belirli bir derecede akrabalık bulunan fertlerden kurulu 

gruplara “familya” denilmektedir. Hem ana, hem de babaları aynı olan fertlerden kurulu 

familyalara öz kardeş familyaları adı verilir. Damızlık seçiminde bu şekildeki 

familyaların kullanılması familya ortalamalarına göre seçim, başka bir ifade ile familya 

seleksiyonu olarak adlandırılır. Damızlık seçiminde familya seleksiyonun kullanımının 

çeşitli uygulamaları mevcut bulunmaktadır. Bu uygulama şekillerinin birisi de, 

damızlıkların seçiminde familyaların fenotipik ortalamalarının dikkate alındığı 

uygulamadır. Buna göre fenotipik ortalaması en yüksek olan familyalar bütün fertleri ile 

birlikte damızlığa ayrılırken, ortalaması düşük familyalar sürüden uzaklaştırılır. Bu 
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durumda familya içerisindeki herhangi bir ferdin fenotipik değeri sadece familya 

ortalamasının belirlenmesinde önem taşır. Bunun dışında ferdi değerler seleksiyonda 

her hangi bir fonksiyona sahip değildir (Falconer 1960). 

 

Kantitatif karakterlerde fertler arasındaki farklılıklardan bir kısmını çevre faktörleri 

meydana getirir. Bu sebeple fenotipik değerlere bakılarak yüksek genotipli fertlerin 

seçilmesi çevre şartlarının sayısına bağlı olarak güçleşir ve bunun bir sonucu olarak elde 

edilecek genetik ilerleme sınırlı olur. Familya seçiminin üstünlüğü, çevre faktörlerinin 

etkileri sebebiyle fertlerin ait oldukları familyanın ortalamasından sapmalarının 

ortalama değer alınınca birbirini götüreceği ve böylece çevre tesirlerinin büyük kısmının 

giderileceği esasına dayanır. Familya ortalamasının alınması ile bazı çevre tesirlerinin 

etkisi giderilmiş olacağından, familyaların fenotipik ortalamaları bunların genotipik 

ortalamalarına daha fazla yaklaşacaktır. Aynı zamanda familyaların fenotipik ortalama 

değerlerinin  kendi  genotipik değerine tekabül  etme  ihtimali de  artacaktır     

(Düzgüneş vd. 1991). 

 

Familya seleksiyonu yöntemi, düşük kalıtım derecesine sahip özelliklerin 

çalışılmasında, familyalar arasında çevre faktörleri bakımından önemli farklılıkların 

bulunmadığı durumlarda ve familyalarda bulunan birey sayısının fazla olması halinde 

kitle seleksiyonuna oranla  daha  etkin  bir  metot olarak değerlendirilmektedir 

(Falconer 1960). 

 

Belirlenen ıslah amacı doğrultusunda veriler toplanmış, parametreler ile damızlık 

değerleri tahmin edilmiş ve yeterli sayıda damızlık hayvan belirlenmiş ise, bundan 

sonraki aşama seçilen hayvanların birbiriyle belirli bir çiftleştirme planı kapsamında 

çiftleştirilmesidir. Bu nedenle, çiftleştirme ıslah programı kapsamında yürütülen 

çalışmaların son halkası olarak değerlendirilir (Kumlu 2003). 

 

Islah çalışmalarında genellikle seleksiyonla belirlenen genotipleri geliştirmek ve 

yaygınlaştırmak hedeflendiğinden, bu amaçlara en uygun çiftleştirme yönteminin 

seçilmesi önemlidir. Çiftleştirme yöntemlerini rasgele (Panmixia-random mating) ve 

yönlendirilmiş (kontrollü) çiftleştirme olmak üzere iki ana gruba ayırmak mümkündür. 
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Bunlardan rasgele çiftleştirme bir populasyonda mevcut bulunan herhangi bir dişi 

gametin, yine o populasyondaki olası herhangi bir erkek gametle birleşme şansının eşit 

olduğu bir durum olarak tanımlanır. Diğer bir ifade ile rasgele çiftleşmelerde 

populasyon içindeki herhangi bir cinsiyetteki bir bireyin, karşı cinsiyetteki herhangi bir 

bireyle çiftleşme şansı eşittir. Ayrıca bu tip çiftleşmelerde populasyondaki tüm 

bireylerin eşit döl verme şansına sahip olacakları varsayılır. Bu açıdan bakıldığında 

rasgele çiftleşmenin, çiftlik hayvanlarından oluşan populasyonlar da uygulanması 

kısıtlıdır. 

 

Rasgele çiftleşme dışında kalan tüm çiftleştirmeler ise rasgele olmayan çiftleştirmeler 

grubuna girmektedir. Adın da anlaşılacağı üzere rasgele olmayan çiftleştirmelerde, 

bireylerin fenotipik özellikleri, pedigri kayıtları gibi belirli kriterleri dikkate alınarak, 

belirli bir amaca yönelik ve bir metoda uygun şekilde çiftleştirmeleri söz konusudur. 

Çiftleştirilme kriterinin genotip veya fenotip olması rasgele olmayan çiftleştirmeleri, iki 

gruba ayırabilmemize olanak sağlar. Birinci grupta ortak ata yoluyla birbiri ile ilişkili 

bireylerin çiftleştirilmesi yani genotipik benzerliği dikkate alarak yapılan çiftleştirmeler, 

ikinci grupta ise bireylerin genotipine bakılmaksızın fenotiplerin dikkate alındığı 

çiftleştirmeler söz konusudur. 

 

Müşterek cedlere sahip bireyler akrabadırlar. Yani bu şahısların genotipleri birbirine 

benzerdir. İki genotipin birbirine benzemesi bunlarda bazı genlerin müşterek 

olmasından ileri gelir. Bu genlerin nispi miktarları da akrabalığın veya genotipik 

benzerliğin derecesini verir (Düzgüneş vd. 1991). Şayet çiftleşen bireylerin arasındaki 

akrabalık populasyonda rasgele çiftleşen bireylere oranla daha fazla ise akrabalı 

yetiştirme (inbreeding) olarak, çiftleşen bireyler arasındaki akrabalık (genotipik 

benzerlik) populasyonda rasgele çiftleşen bireylere oranla daha az ise akrabalı olmayan 

yetiştirme (outbreeding) olarak tanımlanmaktadır (Falconer and Mackay 1996). 

 

Rasgele olmayan çiftleştirmelerde, morfolojik özellikler veya performans dikkate 

alınarak çiftleştirmeler yapılabilir. Bu tip çiftleştirmelerde şayet çiftleşmeler, 

populasyondaki rasgele çiftleşenlere oranla daha fazla fenotipik benzeyenler arasında 

yaptırılıyor ise buna fenotipik benzeyenlerin çiftleştirilmesi (assortative mating veya 
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positif assortative mating) denir. Eğer çiftleşmeler populasyonda rasgele çiftleşen 

bireylere göre fenotipleri daha az benzerler arasında yaptırılıyorsa bu duruma fenotipik 

benzemeyenlerin çiftleştirilmesi (disassortative mating veya negative assortative 

mating) adı verilir (Falconer and Mackay 1996). 

 

Bir gen çifti tarafından belirlenen kalitatif karakterlerde eklemeli genetik varyansın 

azalışı, populasyonu oluşturan genotiplerin arasındaki genetik farklılığın da azalmasına 

neden olur. Genetik farklılığın azalması ise, damızlığa seçilecek bireylerin 

seçilmeyenlerden farklılığının azalmasına ve izleyen kuşaklarda populasyon 

ortalamasının daha az değişmesine sebep olur. Bu nedenle, eklemeli genetik varyansın 

azalması arzu edilmez (Kumlu 2003). 

 

Hayvan ıslahı çalışmalarında, çok sayıda gen çifti tarafından belirlenen kantitatif 

karakterler üzerinde durulur. Kantitatif karakterlerde seleksiyon, üzerinde durulan verim 

veya verimleri etkileyen kimi gen çifti bakımından gen frekanslarını yükseltirken, 

kimisinde daha fazla yükseliş meydana getirir. Sonuçta, seleksiyonla bazılarında 

değişim varyansı azalırken diğerlerinde artacaktır. Böylece, kantitatif özelliklerde 

seleksiyonun eklemeli genetik varyasyonu ve bunun ölçüsü olan varyansı önemli oranda 

değiştirmeyeceği varsayılır (Kumlu 2003). 

 

Parametre tahminlerinde, genellikle doğrusal (lineer) modellerden yararlanılır. Bu 

modellerde fenotipik değer bağımlı, genotipik değer ve çevre faktörleri bağımsız 

değişken olarak kabul edilir. Dolayısıyla, herhangi bir özellik bakımından herhangi bir 

bireyin fenotipik değeri genotipik değer ile çevre etkilerinin toplamına eşit olup 

bunlardan birisinin veya ikisinin değişmesi halinde fenotipik değer de değişir. Doğrusal 

modellerde fenotipik değeri belirleyen genotipik değer populasyon ortalaması ve her 

türlü gen etkilerinin toplamından (eklemeli genetik etki) oluşabildiği gibi, eklemeli 

olmayan genetik etkileri de içerebilir. Ancak uygulamada eklemeli olmayan genetik 

etkiler şansa bağlı etkiye sahip çevre faktörleri içine dahil edilmektedir. Çevre etkileri 

de şansa bağlı ve sabit olmak üzere iki grupta toplanabilir. Böylece oluşturulan doğrusal 

model eşitliklerinde sabit ve şansa bağlı etkiler bir arada bulunur. Bu tür eşitliklere 

Karışık Model Eşitlikleri (Mixed Mode Equations) adı verilir ve kısaca KME veya 
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MME ile gösterilir. Bu eşitliklerden yararlanarak yapılan tahminler, sabit ve daha sonra 

şansa bağlı faktörlere göre yapılan iki aşamalı tahminlere kıyasla daha doğru sonuçlar 

vermektedir. 

 

Genotipik ıslahtaki başarı düzeyini, genetik parametrelerin sapmasız ya da yansız olarak 

tahmin edilmesi ve elde edilen sonuçların etkin bir şekilde değerlendirilmesi büyük 

ölçüde etkilemektedir. Bu amaçla son yıllarda daha etkin değerlendirme yöntemleri 

geliştirilmiştir.  Parametre tahminlerinde ANOVA (A�alysis Of VAriance) gibi klasik 

tahmin yöntemlerine göre çeşitli üstünlükleri olan yöntemlerden REML (REstricted 

Maximum Likelihood), günümüzde yüksek hızlı bilgisayar teknolojisinin yardımıyla da 

yaygın olarak kullanılır hale gelmiştir. 

 

REML yöntemini ilk olarak 1969 yılında Alan Thompson önermiş ve 1971 yılında 

Thompson ile Patterson tarafından yürürlüğe konulmuştur (Yeşilova 1998). Daha 

sonraki yıllarda hayvan ıslahı çalışmalarında da kullanılmaya başlanan REML yöntemi, 

parametre ve damızlık değeri tahmin edilmesinde en çok tercih edilen yöntem haline 

gelmiştir. REML yöntemini esas alarak tahminler yapan ve 1995 yılında Boldman ve 

arkadaşları tarafından hazırlanan MTDFREML (Multiple Trait Derivate Free 

REstricted Maximum Likelihood) bilgisayar yazılımı yaygın olarak kullanılan bir 

programdır.  

2.1 Triborium spp Türlerinde Yapılan Parametre Tahmin Çalışmaları 

 

Sokoloff (1977)’de Blair’in denemesinden aktarılan sonuca göre Tribolium 

populasyonunda 21. gün pupa ağırlığının gerçekleşen kalıtım derecesi 0.51–0.67 

aralığında tahmin edilmiştir. 

 

McBride and Robertson (1963)’de Drosophila melanogaster’ in yüksek kalıtım dereceli 

(h2 = 0.52) bir özelliği olan abdominal-bristle sayısını kullanarak, yaptıkları seleksiyon 

(entansitesi %10) çalışmasında, genetik ilerleme bakımından fenotipik benzerlerin 

çiftleştirilmesinin etkinliğini araştırmışlardır. Araştırmada bireysel, familya ve indeks 

seleksiyon metotları için oluşturulan hatlarda, fenotipik benzeyenlerin çiftleştirilmesi, 
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fenotipik benzemeyenlerin ve rasgele çiftleştirme uygulamaları yapılarak, fenotipik 

benzeyenlerin çiftleştirilmesinin rasgele çiftleştirme ve fenotipik benzemeyenlerin 

çiftleştirilmesine göre çok daha büyük genetik ilerleme değerleri verdiğini 

bildirmektedirler. Ayrıca araştırmada fenotipik benzeyenlerin çiftleştirilmesinin bazı 

durumlarda, özellikle yüksek kalıtım derecesine sahip karakterlerde, düşük kalıtım 

derecelerine göre genetik ilerlemeyi arttırabilecek bir metot olduğu bildirilmektedir. 

 

Wilson et al. (1965), Tribolium’da, yüksek kalıtım derecesine sahip olduğunu 

düşündükleri, eklemeli genetik etkiye sahip 19. gün pupa ağırlığı özelliği üzerine 

çiftleştirme sistemleri ve seleksiyonun etkisini araştırmışlardır. Denemeyi iki tekrarlı 

olarak kurmuşlar ve denemede her bir kitle seleksiyonu ve şansa bağlı seçim grupları 

içerisinde, altı generasyon boyunca beş çiftleştirme sistemi denemişlerdir. Araştırmada 

kitle seleksiyonu hattındaki gerçekleşen kalıtım derecelerini denemenin başlangıcı için 

tahmin edilen önsellerden oldukça düşük, başlangıç generasyonunda tahmin edilen 

kalıtım dereceleri ortalamalarından ise yaklaşık yüzde kırk daha az bulmuşlar ve eşler 

arasındaki genetik korelasyonlar önceden tahmin edilen fenotipik benzerlerin ve 

fenotipik benzemeyenlerin çiftleştirildiği hatlara göre çok daha düşük bulunmuştur. 

Araştırmada Seleksiyonla birlikte fenotipik benzeyenlerin, fenotipik benzemeyen ve 

akrabalı yetiştirme uygulamalarından elde edilen genetik ilerlemelerin, rasgele 

çiftleştirilen hatlara göre önemli bir farklılığının olmadığını bildirilmektedir. Çalışmada 

seleksiyon metotlarından elde edilen fenotipik varyansların Barlett varyans homojenlik 

test sonuçlarından, kitle seleksiyon metodunu ile rasgele seçim yönteminin arasında 

fenotipik varyanslar bakımından farklılığın olmadığını bildirilmiştir. Ayrıca çalışmada 

kitle seleksiyonu uygulanan hatlarda fenotipik ve genotipik varyans tahminlerinin 

azalışı çiftleştirme sistemlerinde önemsiz bulunmuştur. Rasgele seçim hatlarında 

fenotipik varyansın azalış yönünde olduğu fakat bu durumun genetik varyans tahminleri 

için geçerli olmadığı bildirilmiştir.  Araştırmada seleksiyona yardım bakımından 

fenotipik benzeyenlerin çiftleştirilmesinin, düşük ve orta seviyedeki kalıtım derecesine 

sahip özellikler için küçük bir katkısının olabileceği fakat yüksek kalıtım derecesine 

sahip bir özellik için yararlı olabileceği bildirilmiştir. 
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Wilson et al. (1966), Tribolium castaneum ‘da fenotipik benzeyenlerin çiftleştirilmesi, 

fenotipik benzemeyenlerin çiftleştirilmesi, rasgele çiftleştirme, akrabalı yetiştirme, uzak 

akrabalı yetiştirme sistemlerinin ebeveyn-döl, baba-döl, ana-döl regresyonuna etkisini 

iki tekrarlı bir denemede araştırmışlardır. Araştırmada ana-döl ve baba-döl regresyon 

katsayıları bakımından birbirlerine yakın değerler bulmuşlardır. 

 

Wilson et al. (1968), Tribolium castaneum’ ların 14. gün larva ağırlığı üzerine, kitle ve 

rasgele seleksiyonları ile akrabalı yetiştirme, uzak akrabalı yetiştirme, fenotipik 

benzeyenler, fenotipik benzemeyenler ve tamamıyla rasgele çiftleştirme sistemlerin 

etkilerinin araştırıldığı çalışmalarında, iki tekrarlı olarak, sekiz generasyon süresince 

seleksiyon uygulamışlardır. Çalışmada tahmin edilen fenotipik varyanslara logaritmik 

dönüştürme uygulandıktan varyans analizi yapılarak, generasyon seviyelerinden elde 

edilen fenotipik varyanslar arasında farklılık bulunmadığı ve fenotipik varyanslar 

bakımından çiftleştirme sistemlerinin farksız olduğunu bildirilmiştir. Çalışmada ayrıca 

fenotipik benzeyenlerin çiftleştirilmesi uygulamasının varyanslarda bir artışa sebep 

olabileceğine dair bir delilin bulunamadığı açıklanmıştır. Araştırmada döl ağırlıklarının 

baba, ana ve ebeveyn ortalamalarına olan regresyonu ile hesaplanan kalıtım dereceleri, 

sırasıyla 0.15 ± 0.03,  0.40 ± 0.03 ve 0.40 ± 0.03 olarak bildirilmiştir. Çiftler arasındaki 

korelasyon katsayıları akrabalı yetiştirme, uzak akrabalı yetiştirme, fenotipik 

benzeyenler, fenotipik benzemeyenler ve tamamıyla rasgele çiftleştirme sistemlerinde 

sırasıyla -0.32 ile -0.49, -0.47 ile 0.24, 0.83 ile 0.99, -0.99 ile -0.71 ve -0.39 ile 0.67 

olarak ve ortalama larva ağırlığının generasyon sayısına regresyon katsayılarını, 

yukarıdaki çiftleştirme sistemleri ve tekrarlar sırasıyla 2.9 ve 2.1, 9.3 ve 6.4, 5.5 ve 5.4, 

6.2 ve 7.2, 6.4 ve 4.7 olarak bildirmektedirler. 

 

Sutherland et al. (1968), farelerin 6. hafta vücut ağırlığı özelliğine yirmi generasyon 

boyunca seleksiyon uygulamıştır. Araştırmada dokuz seleksiyon hattı (üç seleksiyon 

yönü ve üç adet çiftleştirme sistemi için) oluşturulmuştur. Çalışmada üç yönlü olarak 

selekte edilen hayvanlar arasındaki çiftleştirilmeler, fenotipik benzeyenlere, fenotipik 

benzemeyenlere ve rasgele yapılmıştır. Çalışmada eşler arası yüksek fenotipik 

korelasyonlar fenotipik benzeyenler arasında pozitif, fenotipik benzemeyenler arasında 

negatif bulunurken, rasgele çiftleşen hatlarda ise korelasyonlar hem negatif ve hem de 
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pozitif yönlerde olmak üzere düşük değerlerde tahmin edilmiştir.  Araştırmada tahmin 

edilen fenotipik varyansların, generasyonlara ve çiftleştirme sistemlerine göre 

farklılıklarını belirleyebilecek bir önem testi olmamasına rağmen, o zamana kadarki 

çalışmaları da dikkate alarak, çiftleştirme sistemleri arasında dikkate değer bir 

farklılığın olmadığını bildirmiştir. 

 

Wilson (1974), bir Tribolium castaneum populasyonunda on generasyon boyunca pupa 

ağırlığını arttırmaya yönelik kitle, familya, kombine ve rasgele seleksiyon uygulamıştır. 

Çalışmada generasyon ortalamalarının, generasyon sayısına olan regresyon katsayıları, 

yukarıdaki çiftleştirme sistemleri sıralamasına göre, 1. tekrarda, 16.72, 11.84, 11.66 ve 

–0.77; 2. tekrarda, 16.41, 12.41, 13.98 ve –0.19 olarak bildirilmiştir. Elde edilen 

regresyon katsayıları varyans analizine tabi tutularak seleksiyon metotları seviyeleri 

arasında farklılıklar belirlenmiştir(P < 0.01). Buna göre, kitle seleksiyonu uygulamasına 

ait 6.6’ lık ortalama regresyon katsayısı, kombine ve familya seleksiyonuna ait sırasıyla 

12.8 ve 12.1 olan ortalama katsayılardan yüksektir (P<0.01). Rasgele seleksiyona ait -

0.5’ lik ortalama katsayı, diğerlerinden düşüktür (P<0.05). Pupa ağırlığında gerçekleşen 

kalıtım dereceleri, kitle, familya ve kombine seleksiyonun birinci tekrarında, sırasıyla 

0.41, 0.57 ve 0.37; ikinci tekrarında, sırasıyla 0.39, 0.56 ve 0.42 olarak bulunmuştur. 

Araştırmada, on generasyon için toplam genetik ilerleme kitle, familya ve kombine 

seleksiyon metotları için sırasıyla 115.9 µg, 93.6 µg ve 107.7 µg olarak bildirilmektedir. 

 

Dion and Minvielle (1985)’ de, Tribolium castaneum’ da pupa ağırlığını arttırmaya 

yönelik onbeş generasyon kitle seleksiyonu metodu ile seçtikleri ebeveynlere rasgele 

çiftleştirme ve akrabalı yetiştirme uygulamışlardır. Çalışmada elde edilen genetik 

ilerleme değerleri ve gerçekleşen kalıtım derecesi bakımından, iki çiftleştirme sistemi 

arasında önemli bir fark bulunmamıştır. Araştırmada pupa ağırlığı bakımından 

gerçekleşen kalıtım derecesi, akrabalı yetiştirilmiş hatlarda 0.33±0.02, rasgele 

çiftleştirilen hatlarda ise 0.42±0.02 olarak bildirilmiştir. 

 

Mwenya et al. (1986), Tribolium castaneum ‘da larva ağırlığı, pupa ağırlığı ve pupada 

kalma süresi özellikleri bakımından rasgele çiftleştirme ve fenotipik benzeyenlerin 

çiftleştirildiği iki hatta kalıtım dereceleri tahmin edilmiştir. Araştırmada tahmin edilen 
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kalıtım dereceleri, rasgele çiftleştirme hattında pupa ağırlığı için kalıtım derecesi, 

babalar arası kovaryanstan yararlanarak 0.30±0.12, analar arası varyanstan yararlanarak 

0.48±0.17 olarak tahmin edilirken, fenotipik benzeyenlerin çiftleştirildiği hatlarda ise 

babalar arası varyans unsurundan yararlanarak, 0.39 ±0.02 olarak tahmin edilmiştir.  

 

McLeod and Friars (1986) yaptıkları çalışmada, Tribolium confusum’ un, pupa 

ağırlığını arttırmaya yönelik olarak kitle, familya ve kombine seleksiyon metotlarını 

yedi generasyon boyunca uygulamışlardır. Çalışmada elde edilen genetik ilerlemeler, 

yukarıdaki seleksiyon metotları sırasına göre 59, 87 ve 105 olarak bildirilmektedir. 

Araştırmada elde edilen genetik ilerleme değerlerine uygulanan varyans analizi 

sonucunda, seleksiyon metotları arasındaki farklılıkların önemli olduğu  bildirilmiştir 

(P< 0.01). 

 

Fernando and Gianola (1986), seleksiyon ile birlikte fenotipik benzeyenlerin 

çiftleştirilmesi uygulamasının, genetik değişikliğe etkisini araştırmışlardır. Çalışmada 

iki matematik model ( Model A ve Model B) kullanarak bilgisayar simülasyonu 

yapılmıştır. Model A da her bir lokusta iki allel olduğu varsayılmıştır. Ayrıca modelde 

seçilen ebeveynlerin fenotipik benzeyen veya rasgele çiftleştirilmeleri için genetik 

farklılık, lokus sayıları (N=1,2,3), temel populasyonda kalıtım dereceleri 

(H(0)=0.2,0.5,0.8), allelik frekanslar (p=0.1,0.5) ve seleksiyon oranları (α=0.20, 0.85) 

kombinasyonları oluşturularak incelenmiştir. Model B de ise her bir lokus da normal 

dağılıma sahip allelik etkiler (N=1,2,3,5,10,100) varsayılmıştır.  Simulasyon 

uygulamasının fenotipik benzeyen çiftleştirilmesi ile seleksiyonun birlikte etkisinin H(o) 

(kalıtım derecesi)’ nin yüksek, p (allel frekansı)’in düşük ve α (seleksiyon entitatitesi)’ 

in yüksek olduğu zaman, ebeveynlerin rasgele çiftleştirildiği seleksiyon uygulamasına 

göre oldukça büyük (%10-20) uzun dönem avantajı olduğu bildirilmektedir. 

 

Tallis and Leppard (1987), tek bir poligenik karakterde benzeyen çiftleştirilmesi ve 

seleksiyonun müşterek etkileri araştırmıştır. Çalışma simulasyon uygulaması şeklinde 

yapılmıştır. Tablo şeklinde verilen deneme sonuçlarından fenotipik benzeyenlerin 

çiftleştirilmesinin, özellikle kalıtım derecesinin yükseldiği durumlarda avantajlı 

olabileceği bildirilmiştir. 
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Tallis and Leppard (1988) tarafından, çoklu poligenik karakterlerde benzeyenlerin 

çiftleştirilmesi ve seleksiyonun müşterek etkilerini incelemişlerdir. Çalışma simulasyon 

uygulaması şeklinde yapılmıştır. Çalışmada verilen bir sayısal örnekte, X1 ve X2 gibi iki 

karakterin kullanılması ile oluşturulacak seleksiyon indeksi ile birlikte benzeyenlerin 

çiftleştirilmesinin beklenenden %10 civarında kazanç artışı sağlanmasına neden olduğu 

bildirilmektedirler. 

 

Campo and Blance (1988), Tribolium castaneum populasyonun da 21. gün pupa ağırlığı 

ve pupa sayısının doğrusal ve quadratik seleksiyon indeksi ile pupa ağırlığı için kitle 

seleksiyonu metotlarının etkisini araştırmışlardır. Çalışmada seleksiyon beş generasyon 

sürdürülmüştür. Temel populasyonda, pupa ağırlığının fenotipik varyansı 5.7, kalıtım 

derecesi ise 0.36±0.07 olarak belirlenmiştir. 

 

Campo and Garcia Gil (1994), Tribolium castaneum ‘un 21. gün pupa boyu ve 31. gün 

ergin ağırlığı özelliklerini kullanarak, indeks seleksiyonu metodunu üç tekrarlı olarak 

beş generasyon boyunca uygulamışlardır. Çalışmada, ayrıca her bir tekrarda iki hat 

oluşturulmuştur. Bu hatlardan birinde seçilen bireyler fenotipik benzerliğe (assortative 

mating) göre çiftleştirilmiştir (A hattı). Diğer hatta ise seçilen bireyler şansa bağlı 

(random mating) olarak çiftleştirilmiştir (R hattı). Araştırmada fenotipik benzeyenlerin 

çiftleştirme uygulamasının, şansa bağlı çiftleştirme uygulamasına göre daha yüksek 

eklemeli genetik ilerleme değerlerinin elde edildiği bildirilmektedir. 

 

Okut ve Türkmut  (1995a), bazı varsayım koşulları altında, bilgisayar benzetim 

programı kullanarak, şansa bağlı ve benzeyenlerin çiftleştirmesinin allel frekansı, lokus 

sayısı, fenotipik grup büyüklüğü ve gözlem altında tutma süresine bağlı olarak iki 

bağımsız özelliğe ait genetik parametrelerin etkisini araştırmışlardır. Bütün durumlarda 

fenotipik benzeyenlerin çiftleştirildiği populasyonlarda kalıtım derecesi, rasgele 

çiftleştirilmeye göre daha büyük bulunmuştur. Şansa bağlı çiftleştirme ile fenotipik 

benzeyenlerin çiftleştirilmesinin genetik ortalamaları arasındaki fark (µR-µP) üzerine 

fenotipik grup büyüklüğünün etkisi önemli, çiftleştirme altında tutma süresinin etkisi ise 

önemsiz bulunmuştur. 
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Okut ve Türkmut (1995b), bilgisayar benzetim programı kullanılarak, fenotipik 

benzeyenlerin çiftleştirilmesi ve rasgele çiftleştirme yöntemlerinin allel frekansı, lokus 

sayısı, fenotipik grup büyüklüğü ve gözlem altında tutma süresine bağlı olarak, iki 

bağımsız özelliğin kalıtım derecelerine etkisi araştırılmıştır. Bütün durumlarda fenotipik 

benzeyenlerine göre çiftleşen populasyonlarda kalıtım derecesi, rasgele çiftleştirilen 

populasyondan daha büyük bulunmuştur. X ve Y bağımsız özelliklerini beş allel çifti 

etkilemesi durumunda, kalıtım derecesi en büyük değerini almıştır. Benzer şekilde allel 

frekansları da kalıtım derecesinin değişmesi üzerine etkili olmuştur. 

 

Aydoğan (1996), Tribolium confusum populasyonunda, pupa ve ergin ağırlıklarına ait 

kalıtım derecesi ve ananın özel etkisini tahmin etmiştir. Araştırmada, her iki özellik 

bakımından, dişilerin ortalamalarının erkeklerden daha yüksek olduğunu 

belirlemiştir(P<0.01). Çalışmada, kalıtım derecesi tahminleri analar, babalar ve ebeveyn 

ortalamaları arası olarak sırasıyla dişilerde; 0.608 ± 0.325 ve 0.731 ± 0.230, 0.327 ± 

0.178 ve 0.312 ± 0.158, 0.468 ± 0.185 ve 0.521 ± 0.110 olarak tahmin edilmiştir. 

Erkeklerde ise bu tahminler; 0.579 ± 0.335 ve 0.735 ± 0.193, 0.271 ± 0.150 ve 0.172 ± 

0.091, 0.425 ± 0.168 ve 0.454 ± 0.113 olarak bulunmuştur. 

 

Lin and Berger (2001), yaptıkları çalışmada kırmızı un biti (Tribolium castaneum) 

kontrol populasyonun da Kısıtlanmış Maksimum Olabilirlik (REML) ve Gibbs 

Örneklemesi metotlarının (Ko)varyans unsurları tahminlerini karşılaştırmışlardır. 

Denemelerinde pupa ağılıkları ve familya büyüklük özelliklerinin varyans unsurları 

bakımından, üç farklı ağırlık verilen önselleri kullanan Gibbs örneklemesi 

tahminleriyle, REML tahminlerini karşılaştırmışlardır. Düzgün (flat) önseller (hiçbir ön 

bilginin olmadığı varsayılan), tüm parametreler için en küçük ve %3.7 ( güven dereceli 

bilginin olduğunu varsayan) önsellerden çok daha geniş aralıkta ve çok daha eğri 

marjinal sonsal dağılımlar elde etmişlerdir. 
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3. MATERYAL VE YÖ�TEM 

 

3.1 Materyal 

 

Deneme materyalini, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Biyometri 

ve Genetik Anabilim Dalı Populasyon Genetiği Laboratuvar’na, Amerika Birleşik 

Devletleri California State Üniversitesinden (Newyork ve Sacremento hatları), İzmir 

Zirai Mücadele Enstitüsünden ve Samsun Zirai Mücadele Enstitüsünden 1993 yılında 

getirtilen yabani tip Tribolium confusum Jacquelin du. Val. (un biti) hatları 

oluşturmuştur. Araştırmada kullanılan T. confusum hatları, çiftleştirmelerin rasgele 

yapıldığı, kapalı yetiştirmeye tabi tutulan ve akrabalığın ileri derecede olduğu 

populasyonlar halinde, 1993 yılından beri laboratuvar stoklarında muhafaza 

edilmektedir. 

 

Coleptera takımının Tenebrionidae familyasına bağlı Tribolium confusum (un biti), esas 

olarak bir depo zararlısıdır. Un bitleri depolanan hemen hemen her çeşit gıda ile 

beslenebilirler. Bu böcekler un, unlu mamuller, kurutulmuş meyve ve baharat gibi 

depolanan gıdalarda, önlem alınmadığında önemli ölçüde zararlara yol açmaktadırlar. 

 

Tribolium confusum’ un hayat çemberi yumurta, larva, pupa ve ergin olmak üzere dört 

ana evre göstermektedir (Şekil 3.1). Yumurtalar oldukça küçük (0.4-0.6 mm çapında ve 

0.04-0.06 mg ağırlığında), beyaz renkte ve esnek yapıdadır. Larvaların uygun koşullarda 

yumurtalardan çıkışı, konulduktan 1-2 gün sonra olmaktadır. Larva evresi sıcaklık ve 

besin ortamı gibi çevresel faktörlerinden oldukça etkilenmektedir. Çıkan larvalar uygun 

koşullarda hızlı bir şekilde gelişerek, altı gömlek değişikliğinden sonra uygun sıcaklık 

ve besi ortamında 19-21. günde pupa devresine girmektedirler. Pupa evresi ise 3–4 gün 

sürmektedir. Pupadan çıkan ergin böcekler ise 3-5 gün içerisinde cinsel olgunluğa 

ulaşarak döl verebilecek kapasiteye erişirler. Ergin böcekler 1-2 yıl yaşayabilirler ve 

uygun koşullarda her dişi ortalama olarak günde 15 civarında yumurta üretir. 
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Şekil 3.1 Tribolium confusum’ un yaşam evreleri 
 
Tribolium ilk defa 1924 yılında Chapman tarafından bilimsel bir çalışmada deney 

materyali olarak kullanılmıştır (Sokoloff 1977). Bunu takip eden yıllarda başka 

araştırıcıların da dikkatini çekerek, birçok araştırmada model hayvan olarak 

yararlanılmıştır. Günümüzde de özellikle populasyon genetiği, kantitatif genetik ve 

hayvan ıslahı uygulamalarında model hayvan olarak yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. 
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3.1.1 Temel populasyonun oluşturulması 

 

Üzerinde durulan seleksiyon metotları ile çiftleştirme sistemleri kombinasyonlarında 

hedeflenen amaçlara ulaşılabilmesi için temel populasyonun, belirli bir büyüklükte ve 

genetik varyasyonun da olabildiğince yüksek seviyede olması gerekmektedir. Bu 

nedenle, stoklardan alınan dört farklı hattın (Newyork, Sacremento, İzmir ve Samsun 

hatları) resiprokal çiftleştirilmesi yoluna gidilerek temel populasyon oluşturulmuştur. 

 

Uygulanan resiprokal çiftleştirmeler, öncelikle Sacramento ile Samsun hatları ve 

Newyork ile İzmir hatları arasında yapılmıştır (Şekil 3.2). Çiftleştirmeler her bir hatta 

ait rasgele seçilen 15 erkek ve 15 dişi birey ile diğer hattan rasgele alınan 15 erkek ve 

15 dişi birey arasında yapılmıştır. Bu çiftleştirmeler sonucu oluşturulan Sacramento-

Samsun melez hattı ile Newyork-İzmir melez hattı arasında tekrar resiprokal 

çiftleştirmeler yapılmıştır. Bu resiprokal çiftleştirmeler neticesinde elde edilen ve dört 

hattın melezi niteliğinde olan döller, beş generasyon kendi aralarında rasgele 

çiftleştirilmiştir. Bu çiftleştirmelerde ise her bir generasyon rasgele seçilen 60 erkek 60 

dişi böcek kullanılmıştır (Şekil 3.2). 

 

Rasgele çiftleştirilmelerin beşinci generasyonunda çiftleştirmeler yine rasgele seçilen 

150 erkek 150 dişi böcek arasında yaptırılarak, ihtiyaç duyulan sayıda bireyin 

bulunduğu ve yeter derecede fenotipik ve genotipik varyasyonun olduğu varsayılan 

rasgele çiftleşmiş bir temel populasyon elde edilmiştir. 

 

Uygulanan resiprokal çiftleştirmelerin tümü, rasgele seçilen bir erkek ve bir dişinin 

çiftler halinde, numaralandırılmış tüplerde eşleştirilmeleri şeklinde gerçekleştirilmiştir. 

Bu süreç içersinde böceklerin beslenmesinde aynı besi ortamı kullanılmıştır. Böceklerin 

tümü aynı ortamda ve 32.5 °C ayarlı inkübatörlerde muhafaza edilmişlerdir. 

 

Temel populasyonun oluşturulması sürecinde pedigri kayıtları tutulmuş ve tüm 

çiftleştirilmelerde öz kardeş çiftleşmesinden kaçınılmıştır. Çiftleştirmelerin tümü aynı 

yaştaki (30. günlük erginler) böcekler arasında yapılmıştır. 
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Şekil 3.2 Temel populasyonun oluşturulması 

 

3.1.2 Deneme hatlarının oluşturulması ve denemenin yürütülmesi 

 

Denemede kitle ve familya seleksiyonu olmak üzere iki farklı seleksiyon metodu 

uygulanmıştır. Her bir seleksiyon metodu içerisinde, dört farklı çiftleştirme sistemi 

(fenotipik benzeyenlerin çiftleştirilmesi-phenotypic assortative mating, fenotipik 

benzemeyenlerin çiftleştirilmesi-phenotypic disassortative mating, akrabalı yetiştirme- 

inbreeding- ve rasgele çiftleştirme–random mating) iki tekrarlı olarak denenmiş ve iki 
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adet kontrol hattı oluşturulmuştur. Böylece deneme için toplam 18 hat meydana 

getirilmiştir. 

 

İki farklı seleksiyon metodunun, dört farklı çiftleştirme yöntemi ile iki tekrarlı olarak 

denendiği çalışmada, iki kontrol grubu ile birlikte oluşturulan toplam 18 hattın isimleri 

ve hat sembolleri Çizelge 3.1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 3.1’de verilen hatların her birinin oluşturulması için, temel populasyondan 

rasgele alınan 20 erkek ve 20 dişi böcek kullanılmıştır. 30. günlük yaşta olan bu 

böcekler şansa bağlı olarak eşleştirilmiştir. Eşleştirmeler bir erkek ve bir dişi böcek 

kullanılarak, 0.5 ml’ lik numaralı ependorf tüplerde yapılmıştır. 

 

Çizelge 3.1 Deneme hatları ve hatlar için kullanılan semboller 
 

Tekrarlar 
Hat 
�o 

Hattın 
Adı 

Hattın 
Sembolu 

1.
 T

ek
ra

r 

 1. Hat Kitle Seleksiyonu ve Fenotipik Benzeyenlerin Çiftleştirmesi  KFB 
 2. Hat Kitle Seleksiyonu ve Fenotipik Benzemeyenlerin Çiftleştirmesi KFBZ 
 3. Hat Kitle Seleksiyonu ve Akrabalı Yetiştirme KAY 
 4. Hat Kitle seleksiyonu ve Rasgele Çiftleştirme KR 
 5. Hat Familya Seleksiyonu ve Fenotipik Benzeyenlerin Çiftleştirmesi FFB 
 6. Hat Familya Seleksiyonu ve Fenotipik Benzemeyenlerin Çiftleştirmesi FFBZ 
 7. Hat Familya Seleksiyonu ve Akrabalı Yetiştirme  FAY 
 8. Hat Familya Seleksiyonu ve Rasgele Çiftleştirme FR 

Kontrol 1 Şansa Bağlı Seçim ve Rasgele Çiftleştirme KON1 

2.
 T

ek
ra

r 

 9. Hat Kitle Seleksiyonu ve Fenotipik Benzeyenlerin Çiftleştirmesi  KFB 
10. Hat Kitle Seleksiyonu ve Fenotipik Benzemeyenlerin Çiftleştirmesi KFBZ 
11. Hat Kitle Seleksiyonu ve Akraba Yetiştirme KAY 
12. Hat Kitle seleksiyonu ve Rasgele Çiftleştirme KR 
13. Hat Familya Seleksiyonu ve Fenotipik Benzeyenlerin Çiftleştirmesi FFB 
14. Hat Familya Seleksiyonu ve Fenotipik Benzemeyenlerin Çiftleştirmesi FFBZ 
15. Hat Familya Seleksiyonu ve Akrabalı Yetiştirme  FAY 
16. Hat Familya Seleksiyonu ve Rasgele Çiftleştirme FR 

Kontrol 2  Şansa Bağlı Seçim ve Rasgele Çiftleştirme KON2 

 

İçerisinde besi ortamı da bulunan tüplerde on gün süre ile tutulan böcekler, daha sonra 

geniş kaplara dölleri ile birlikte aktarılmış ve besin takviyesi yapılmıştır. 21. günde elde 

edilen pupaların arasından her familyadan rasgele olmak üzere 5 erkek ve 5 dişi pupa 

cinsiyetleri tespit edilerek alınmıştır. Alınan bu pupaların 21. gün pupa ağırlıkları 

yapılan tartım sonucu belirlenerek kaydedilmiştir. Böylece 18 hattın her biri içerisinde 

21. gün pupa ağırlıkları belirlenen 200 bireylik bir populasyon meydana getirilmiştir. 
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Başlangıç (0. generasyon) generasyonu olarak adlandırılan bu ebeveyn generasyon 

hatları, parametre tahminleri için kullanılmış, hem de diğer generasyonlara temel 

oluşturmuştur. 

 

Çalışmada meydana getirilen 18 hattın içerisinde, sekiz tanesi kitle seleksiyonunun 

uygulandığı hatlardır (Çizelge 3.1). Bu sekiz hattın her birisinde başlangıç 

generasyonundan itibaren 21. gün pupa ağırlıkları tespit edilen 200 birey arasından %20 

seleksiyon entansitesine göre en yüksek pupa ağırlığına sahip 20 erkek ve 20 dişi böcek 

seçilerek, uygulanan çiftleştirme sistemlerine göre eşleşmeleri sağlanmıştır. 

 

Kitle seleksiyonunun uygulandığı ve fenotipik benzeyenlerin çiftleştirildiği (KFB) 

hatlarda (1. ve 9. hat) çiftleştirilmeler fenotipik benzerlik esasına göre yapılmıştır. Bunu 

sağlamak için seçilen 20 erkek böceğin her biri numaralandırılarak pupa ağırlığına göre 

ağırdan hafife doğru sıralanmıştır. Seçilen diğer 20 dişi böcek yine numaralandırılarak, 

pupa ağırlığına göre en ağırdan en hafife doğru sıralanmıştır. Bu şekilde sıralanan 

böcekler arasındaki eşleştirmeler, en yüksek pupa ağırlığına sahip olan erkek ile en 

yüksek pupa ağırlığına sahip dişiden başlanarak yapılmıştır. Bu uygulama sıra ile 

yapılarak, 20. erkek ile 20. dişi eşleşinceye kadar devam edilmiştir. 

 

Kitle seleksiyonunun uygulandığı ve fenotipik benzemeyenlerin çiftleştirildiği (KFBZ) 

hatlarda (2. ve 10. hat), kitle seleksiyonuna uygun olarak seçilen (%20 seleksiyon 

entansitesine göre), en ağır 21. gün pupa ağırlığına sahip 20 erkek ve 20 dişi birey 

arasındaki eşleşmelerin, pupa ağırlığı fenotipik özelliği birbirine en az benzeyenlerin 

arasında olması amaçlanmıştır. Bu amaçla, seçilen 20 erkek böcek numaralandırılarak 

pupa ağırlığına göre en ağırdan en hafife doğru sıralanmıştır. Seçilen diğer 20 dişi böcek 

ise numaralandırılarak, pupa ağırlığına göre en hafiften en ağıra doğru sıralanmıştır. Bu 

şekilde sıralanan böcekler arasındaki eşleştirmeler, en yüksek pupa ağırlığına sahip olan 

erkek ile en düşük pupa ağırlığına sahip dişiden başlanarak yapılmıştır. Bu uygulama 

sıra ile yapılarak, 20. erkek ile 20. dişi eşleşinceye kadar devam edilmiştir. 

 

Kitle seleksiyonu metodu uygulanan, aynı zamanda akrabalı yetiştirme yapılan (KAY) 

hatlarda (3. ve 11. hat), kitle seleksiyonuna uygun olarak seçilen (%20 seleksiyon 
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entansitesine göre), en ağır 21. gün pupa ağırlığına sahip 20 erkek ve 20 dişi birey 

arasındaki eşleşmelerin, akrabalık derecesi en yüksek olan bireyler arasında olması 

amaçlanmıştır. Bu amaçla, öncelikle seçilen erkek ve dişi böcek numaralandırılmıştır. 

Daha sonra bu böcekler arasında öz kardeş olanlar eşleştirilmiştir. Öz kardeş olmayan 

böcekler arasındaki eşleştirmeler ise aralarındaki akrabalık derecelerine bakılarak 

yapılmıştır. Buna göre eşleştirmeler, biri biri ile akrabalık derecesi en yüksek olanlar 

arasında yapılmıştır. Şayet aralarında aynı akrabalık derecesi bulunan çok sayıda 

bireyler var ise bu durumda eşleştirmeler rasgele yapılmıştır. 

 

Kitle seleksiyonu metodu uygulanan ve aynı zamanda rasgele çiftleştirmenin yapıldığı 

(KR) hatlarda (4. ve 12. hat), kitle seleksiyonuna göre seçilen (%20 seleksiyon 

entansitesine göre), en ağır 21. gün pupa ağırlığına sahip 20 erkek ve 20 dişi bireyin 

eşleştirilmesi, tamamen rasgele yapılmıştır. Bu amaçla seçilen böcekler 

numaralandırılmış ve şansa bağlı seçim uygulanarak eşleştirilmiştir. 

 

Familya seleksiyonun uygulandığı 8 hattın her birinde, seçimler 21. gün pupa ağırlıkları 

familya ortalamalarına göre yapılmıştır. Bu hatlarda da %20 seleksiyon entansitesi oranı 

uygulanmıştır. Buna göre, her hatta 21. gün pupa ağırlıkları tespit edilen 200 pupanın ait 

olduğu 20 familyanın familya ağırlık ortalamaları belirlenmiştir. Daha sonra bu sekiz 

hattın her birinde en yüksek familya ortalamasına sahip olan 4 erkek ve 4 dişi familya 

seçilmiş ve familyadaki böceklerin denen çiftleştirme sistemine uygun şekilde 

eşleşmeleri sağlanmıştır. 

 

Familya seleksiyonu uygulanarak, seçilen familyalarda bulunan böceklerin 

eşleştirilmesinde kullanılan sistemlerin ilki fenotipik benzeyenlerin çiftleştirilmesidir. 

İki hatta (5. ve 13. hat) yapılan familya seleksiyonu ve fenotipik benzerlerin (FFB) 

çiftleştirilmesi uygulamasında, seçilen 20 erkek ve 20 dişi böcek arasındaki 

eşleşmelerin, pupa ağırlığı fenotipik özelliği birbirine en fazla benzeyenlerin arasında 

olması amaçlanmıştır. Bunu sağlamak için seçilen 20 erkek böceğin her biri 

numaralandırılarak pupa ağırlığına göre ağırdan hafife doğru sıralanmıştır. Seçilen diğer 

20 dişi böcek yine numaralandırılarak, pupa ağırlığına göre en ağırdan en hafife doğru 

sıralanmıştır. Bu şekilde sıralanan böcekler arasındaki eşleştirmeler, en yüksek pupa 
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ağırlığına sahip olan erkek ile en yüksek pupa ağırlığına sahip dişiden başlanarak 

yapılmıştır. Bu uygulama sıra ile yapılarak, 20. erkek ile 20. dişi eşleşinceye kadar 

devam edilmiştir. 

 

Familya seleksiyonunun uygulandığı ve fenotipik benzemeyenlerin çiftleştirildiği 

(FFBZ) hatlarda (6. ve 14. hat), familya seleksiyonuna uygun olarak seçilen (%20 

seleksiyon entansitesine göre), en ağır 21. gün pupa ağırlığına sahip 20 erkek ve 20 dişi 

birey arasındaki eşleşmelerin, pupa ağırlığı fenotipik özelliği birbirine en az 

benzeyenlerin arasında olması amaçlanmıştır. Bu amaçla, seçilen 20 erkek böcek 

numaralandırılarak pupa ağırlığına göre en ağırdan en hafife doğru sıralanmıştır. Seçilen 

diğer 20 dişi böcek ise numaralandırılarak, pupa ağırlığına göre en hafiften en ağıra 

doğru sıralanmıştır. Bu şekilde sıralanan böcekler arasındaki eşleştirmeler, en yüksek 

pupa ağırlığına sahip olan erkek ile en düşük pupa ağırlığına sahip dişiden başlanarak 

yapılmıştır. Bu uygulama sıra ile yapılarak, 20. erkek ile 20. dişi eşleşinceye kadar 

devam edilmiştir. 

 

Familya seleksiyonu metodu uygulanan, aynı zamanda akrabalı yetiştirme yapılan 

(FAY) hatlarda (7. ve 15. hat), familya seleksiyonuna uygun olarak seçilen (%20 

seleksiyon entansitesine göre), en ağır 21. gün pupa ağırlığına sahip 20 erkek ve 20 dişi 

birey arasındaki eşleşmelerin, akrabalık derecesi en yüksek olan bireyler arasında 

olması amaçlanmıştır. Bu amaçla, öncelikle seçilen erkek ve dişi böcek 

numaralandırılmıştır. Daha sonra öncelikle öz kardeş familyalarının eşleşmesi 

sağlanmıştır. Öz kardeş familyalarına ait böceklerin birbiri ile eşleştirilmesi rasgele 

yapılmıştır. Öz kardeş olmayan familyalar arasındaki eşleştirmeler ise akrabalık 

derecesine bakılarak yapılmıştır. Buna göre eşleştirmeler, bir biri ile akrabalık derecesi 

en yüksek olan familyalar arasında yapılmıştır. Yine bu familyaların bireyleri arasında 

rasgele eşleştirme uygulanmıştır. 

 

Familya seleksiyonu metodu uygulanan ve aynı zamanda rasgele çiftleştirmenin 

yapıldığı (FR) hatlarda (8. ve 16. hat), familya seleksiyonuna göre seçilen (%20 

seleksiyon entansitesine göre), en ağır 21. gün pupa ağırlığına sahip 20 erkek ve 20 dişi 

bireyin eşleştirilmesi, tamamen rasgele yapılmıştır. Bu amaçla seçilen böcekler 
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numaralandırılmış ve şansa bağlı seçim uygulanarak eşleştirilmiştir. Denemenin tüm 

hatlarında eşleştirilmesi yapılan böceklerin çiftleştirilmesi 21. gün pupa ağırlıkları 

tartımından on gün sonra, yani 30. günlük yaştaki ergin böceklerde yapılmıştır. 

 

Kitle ve familya seleksiyonu ile birlikte dört çiftleştirme sistemi için oluşturulan 

hatlarda (akrabalı yetiştirme hatları hariç olmak üzere), öz kardeş çiftleştirilmesinden 

kaçınılmıştır. Fenotipik benzeyenlerin, fenotipik benzemeyenlerin ve rasgele 

çiftleştirmenin yapıldığı hatlarda öz kardeş eşleşmesi olduğunda, çiftleştirmeler bir 

önceki veya bir sonraki öz kardeş olmayan bireyler arasında yapılmıştır. 

 

Hem kitle, hem de familya seleksiyonu uygulamaları için kontrol grubu olarak 

kullanılan hatlarda (KON 1 ve KON 2) seleksiyon uygulaması yapılmaksızın seçimler 

şansa bağlı ve çiftleştirmeler rasgele yapılmıştır. 

 

Böceklerin 21. gün pupa ağırlıkları tartımı, çiftleşmeleri amacıyla erkek ve dişilerin bir 

araya konulmasından itibaren 21. günün sonunda yapılmıştır. Tartımların tümü 

pupaların cinsiyetlerinin belirlenmesinden sonra, 1/100.000 g duyarlıklı bilgisayara 

tartım sonuçlarını otomatik olarak aktan dijital terazide (Sartorius R200D Modeli) 

yapılmıştır. Gram (g) cinsinden elde edilen pupa ağırlıkları, analizlerde ve sonuçların 

sunumunda kolaylık olması bakımından 100.000 ile çarpılarak mikrograma (µg) 

çevrilerek kullanılmıştır. Denemede böceklerin cinsiyet ayrımı, pupa döneminde 

Halstead (1963)’ de belirtildiği şekilde laboratuvarda bulunan binoküler kullanılarak 

yapılmıştır. 

 

Deneme temel populasyon (beş generasyon) ile birlikte toplam onbeş generasyon 

sürdürülmüş olup, yaklaşık üç yıl devam etmiştir. Deneme boyunca kırk binden fazla 

pupanın tartımı ayrı ayrı yapılarak veriler elde edilmiştir. 
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3.1.3 Tribolium gelişme ortamının hazırlanması 

 

Temel populasyonun oluşturulmasında ve denemenin tüm aşamalarında larva ve ergin 

böceklere Sokoloff (1977)’de önerilen %95 buğday unu ve % 5 bira mayası karışımı 

besin olarak verilmiştir. Bu besin materyalleri piyasadan satın alınarak kullanılmıştır. 

Piyasadan temin edilen un denemede kullanılmadan önce 60 °C’de on saat kadar 

tutularak dezenfekte edilmiş ve bu aşamadan sonra bira mayası ile karıştırılmıştır. 

Denemenin tüm aşamalarda aynı un ve maya karışımı besin olarak kullanılmıştır. 

 

Deneme boyunca tüm hatlar 32.5 °C’ye ayarlı inkübatörlerde tutulmuşlardır. Deneme 

üç adet inkübatörde yürütülmüştür. İnkübatörlerde nispi nemin %70 civarında olması 

sağlanmıştır. Bu amaçla inkübatörlere ölçülü su kapları konmuştur. 

 

Deneme boyunca aynı besi ortamı, ölçekli kaplar kullanılarak her familyaya eşit 

miktarlarda verilmiştir. Besin miktarı daima böceklerin tüketebileceklerinden daha 

fazlası olarak uygulanmıştır. Ayrıca tüm deneme hatları aynı sabit sıcaklık ve nem 

koşullarında tutulmuştur. 

3.2 Yöntem 

 

Çalışmada 21. gün pupa ağırlığı özelliğine ilişkin varyans unsurları tahmin edilmiştir. 

Tahmin edilen bu unsurlar kullanılarak, fenotipik ve genetik varyanslar ile kalıtım 

dereceleri elde edilmiştir.  Varyans unsurları tahminleri Blodman et al. (2000) 

tarafından hazırlanan MTDFREML (Multiple Trait Derivate Free REstricted Maximum 

Likelihood) isimli bilgisayar yazılımı (http://aipl.arsusda.gov/curtvt/mtdfreml.html, 

2000) yardımıyla, Bireysel Hayvan Modeli (Individual Animal Model) esas alınarak, 

REML (Restricted Maximum Likelihood) yöntemi kullanılarak yapılmıştır. 

 

3.2.1 Modeller 

 

Araştırmada seleksiyon ile birlikte çiftleştirme sistemleri uygulamalarının, on 

generasyon boyunca yapıldığı 18 hattın her biri için genetik parametreler tahminleri 
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Model 1 temel alınarak yapılmıştır. Hatlara ait verilerin çiftleştirme sistemleri veri 

setleri şeklinde birleştirilmesi ile oluşturulan setlerde ise genetik parametre tahminleri 

Model 2 temel alınarak yapılmıştır. Kullanılan bu iki model ve uygulamaları iki başlık 

altında aşağıda verilmiştir. 

 

3.2.1.1 Model 1 

 

Çalışmanın materyal kısmında bahsedildiği şekilde oluşturulan on altı deneme ve iki 

adet kontrol hattının her birisinden on generasyon boyunca elde edilen veriler, model1’e 

göre analiz edilerek, her generasyon için genetik parametre tahminleri yapılmıştır. 

Oluşturulan hatların analizine temel olan Model 1 tahminleri REML yöntemi esasına 

göre, MTDFREML bilgisayar programı yardımıyla yapılmıştır. Model 1 de, böceklerin 

21. gün pupa ağırlığı üzerine etkisi olduğu varsayılan cinsiyet ve generasyonlar sabit 

etkili faktörler ve pupa ağırlığına ilişkin eklemeli genetik etkiler ise şansa bağlı faktörler 

olarak modelde yer almıştır. Model 1’in içerdiği faktörler ve matematiksel ifadesi 

aşağıda verilmiştir.  

 

ijkkjiijk
eY ++++= δβαµ  (3.1) 

=
ijk

Y  .i cinsiyetteki .j generasyondaki .k  böceğin (genotipin) pupa ağırlığı,  

=µ  Pupa ağırlığı bakımından populasyon ortalaması, 

=
i

α  .i cinsiyetin pupa ağırlığına etki miktarı, 

=
j

β  .j generasyonun pupa ağırlığına etki miktarı,  

=
k
δ  .k  böceğin (genotipin) pupa ağırlığına ait eklemeli genetik etki, 

=
ijk
e  .i cinsiyetteki .j generasyondaki .k  böceği etkileyen tesadüfî çevre 

faktörlerinin etkisi.  
 

Model 1 (3.1) kullanılarak, her hangi bir hat için parametre tahmini yapılabilmesi için, o 

hattın verilerinin bulunduğu bir pedigri dosyası hazırlanmıştır. Bu dosyada öncelikle, 

hattın on generasyon boyunca elde edilen tüm veriler bulundurulmuştur. Bu veriler 

hayvan numarası, ebeveyn numaraları, cinsiyet ve generasyonlar veri sütunları şeklinde 
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düzenlenmiştir. Analizler bu kayıtlar kullanılarak yapılmış ve elde edilen tahminler, 10. 

generasyon tahminleri olarak kaydedilip değerlendirilmiştir. Daha sonra pedigri 

dosyasından 10. generasyona ait veriler çıkartılarak kalan dokuz generasyona ait 

verilerin analizleri yapılarak 9. generasyon tahminleri olarak değerlendirilmiştir. Bu 

şekildeki uygulamaya başlangıç generasyonuna ulaşıncaya kadar devam edilmiştir. 

 

3.2.1.2 Model 2 

 

Oluşturulan onsekiz hattın her birisinde on generasyon boyunca Model 1 kullanılarak 

parametre tahminleri yapıldıktan sonra, eldeki verilerin çiftleştirme sistemlerine göre 

birleştirilerek daha geniş veri setlerinin oluşturulması amaçlanmıştır. Bunu sağlamak 

için öncelikle aynı seleksiyon metotları ve aynı çiftleştirme sistemlerinin denendiği iki 

tekrar hattının verileri bir araya getirilmiştir. Daha sonra bu bileşik veri setindeki, her 

bir çiftleştirme sisteminde bulunan seleksiyon metotlarına ait hatların verileri bir araya 

getirilmiştir. Böylelikle dört çiftleştirme sisteminin her birisinde dört adet hattın birleşik 

verileri yer almıştır. Bu sayede etkileri araştırılan çiftleştirme sistemi uygulamalarının, 

çok daha fazla veriyi bir arada bulunduran, geniş veri setleri ile değerlendirme olanağı 

sağlanmıştır. Oluşturulan bu çiftleştirme sistemlerine ait geniş veri setlerinde (her bir 

sette yaklaşık 8500 bireyin bulunduğu) analizler, her generasyon için yapılarak genetik 

parametre tahminleri elde edilmiştir. Bu modeldeki veri setlerinin analizleri, yine 

REML tahmin yöntemi esasına göre, MTDFREML bilgisayar programı yardımıyla 

yapılmıştır.  

 

Setlerin analizlere kaynaklık eden Model 2 (3.2)’ de böceklerin 21. gün pupa ağırlığı 

üzerine etkisi olduğu varsayılan cinsiyet ve generasyonlar ile birleştirilen hatlara ilişkin 

seleksiyon metotları ve tekrar sabit etkili faktörler olarak yer alırken, pupa ağırlığına 

ilişkin eklemeli genetik etkiler ise şansa bağlı faktör olarak yer almıştır. Böylece 

Model2’de seleksiyon metotları, tekrarlar, cinsiyet ve generasyonlar sabit etkili faktörler 

olarak, böceklerin 21. gün pupa ağırlıklarına ilişkin eklemeli genetik etkiler ise şansa 

bağlı faktör olarak yer almıştır. Model 2’ in içerdiği faktörler ve matematiksel ifadesi 

aşağıda verilmiştir.  
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ijklmmlkjiijklm
eY ++++++= θγδβαµ  ( 3.2) 

=
ijklm

Y  .i cinsiyetteki .j generasyondaki .k  tekrardaki .l  seleksiyon metodunun 

uygulandığı .m  böceğin (genotipin) pupa ağırlığı,  
=µ  Pupa ağırlığı bakımından populasyon ortalaması, 

=
i

α  .i  cinsiyetin pupa ağırlığına etki miktarı, 

=
j

β  .j generasyonun pupa ağırlığına etki miktarı,  

=
k
δ  .k tekrarın pupa ağırlığına etki miktarı, 

=
l
γ  .l  seleksiyon metodunun etki miktarı, 

=
m
θ  .m  böceğin (genotipin) pupa ağırlığına ait eklemeli genetik etki, 

=
ijklm
e  .i  cinsiyetteki .j  generasyondaki .k  tekrardaki .l  seleksiyon metodunun 

uygulandığı .m  böceği etkileyen tesadüfî çevre faktörlerinin etkisi.  
 

Model 2 (3.2)’ de verilen model kullanılarak, her hangi bir çiftleştirme sistemi setinin 

parametre tahminlerinin yapılabilmesi için o veri setine ait bir pedigri dosyası 

oluşturulmuştur. Bu dosyada öncelikle setin on generasyonundan elde edilen tüm 

bilgiler bulundurulmuştur. Bu veriler hayvan numarası, ebeveyn numaraları, seleksiyon 

metotları, tekrar, cinsiyet ve generasyonlar veri sütunları şeklinde düzenlenmiştir. 

Analizle tüm setin bilgilerinin bulunduğu pedigri dosyası kullanılarak yapılmış ve elde 

edilen tahminler 10. generasyon tahminleri olarak kayıt edilerek değerlendirilmiştir. 

Daha sonra pedigri dosyasından 10. generasyon verileri çıkartılarak analizler yapılmış 

ve elde edilen tahminler 9. generasyon tahminleri olarak kaydedilmiştir. Bu şekildeki 

uygulamaya başlangıç generasyonu tahminleri elde edilinceye kadar devam edilmiştir.  

 

Çalışmada kullanılan Model 1 ve Model 2 Bireysel Hayvan modelleri olup, esas olarak 

sabit ve şansa bağlı faktörlerin bir arada bulunabildiği Karışık Model uygulamalarıdır.  

 

Bir linear modelde sabit etkiler β şansa bağlı etki u ve şansa bağlı hata etkileri ε  

gösterildiğinde, karışık modelin matris notasyonu kullanılarak ifadesi: 
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εZuXβy ++=  (3.3) 

=y  n x 1 boyutlu gözlem değerleri vektörü n = gözlem sayısı 

=β  p x 1 boyutlu sabit etkiler vektörü p = sabit etkiler seviye sayısı 

=u  q x 1 boyutlu şansa bağlı etkiler vektörü q = rasgele etkiler seviye sayısı 

=ε  n x 1 boyutlu şansa bağlı hata vektörü  

=X  n x p boyutlu sabit etkiler gözlem matrisi  

=Z  n x q boyutlu şansa bağlı gözlem matrisi  

 

Şeklindedir. Model 3.3 de verilen karışık modelde beklenenler ve şansa bağlı 

değişkenlerin (ko)varyansları: 
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Şeklinde ifade edilebilir. Böylece: 

 

Xβy =)(E  ve RZZGVy +′==)(var  

0u =)(E  ve Gu =)(var  

0ε =)(E  ve Rε =)(var  

 

Olarak varsayımlar yapılır. G  ve Rmatrislerinin yapıları çok kompleks olabilmesine 

rağmen, genel yapısı diagonaldır. Burada: 

 

a

2

ara
lG σ=  

"

2

iç
lR σ=  

Eşitliği söz konusudur. Burada G  genetik (ko)varyans matrisi olup, akrabalık matrisi 

(A ) ile bireyler arası varyansın (
2

ara
σ ) çarpımına eşittir. R  ise, hata (ko)varyansı 
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matrisi olup, genellikle birim matris (
"
l  - diyagonalde bir ve diğer gözlemlerde sıfır 

bulunan matris) ile hata varyansının (
2

iç
σ ) çarpımına eşittir. Bu durumda V : 

 

�IZZRZZGVy 2

iç

2

ara
var σσ +′=+′==)(  olacaktır. 

 

Aşağıda verilen (3.4) ve Karışık Model Eşitlikleri (KME) olarak isimlendirilen 

eşitlikler  β ve u için çözüm değerleri bulmak için kullanılabilinir. 

 

(3.4)
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′′′′
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û

~
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1

1

1

 

Bu eşitlik y  ve u ’ un müşterek yoğunluklarının maksimizasyonu ile geliştirilebilir ve 

şu şekilde ifade edilebilinir: 

 

)()|()( uuyuy, fff =  

 

Genel olarak, karışık model eşitliklerinden çıkartılan çözümler 

yVXXVX
~ 11 −−−−−−−−−−−− ′′′′′′′′====ββββ 1)(  

)ββββ′′′′==== −−−− ~
X-(yVZGû 1

 dır. 

 

ββββ
~

’nın tahminleri en iyi yansız tahmin (BLUE), ve û ’un tahminleri iyi doğrusal yansız 

tahmin (BLUP) olarak bilinir. Şayet varyanslar biliniyorsa basit matris işlemleri ile 

çözümler elde edilir. Ancak varyanslar bilinmiyor ise bir tahmin yöntemi kullanılarak, 

(örneğin REML - Kısıtlanmış Maksimum Olabilirlik) verilerden tahmin edilmesi 

gerekir. 
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Eşitlikte 3.5 de 
-1R  matrisi �

2

iç l
−−−−σσσσ  matrisine eşit olduğundan ve taraflar 

2

içσσσσ  ile 

çarpılarak, KME ‘i sadeleştirildiğinde eşitlik: 

 

(3.5)
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′′′′
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ββββ
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′′′′′′′′
−−−− yZ
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ZZXZ

ZXXX
1

 

 

Halini alacaktır (Kamps and Lamberson 2004).  

 

3.2.2 REML algoritması ve MTDFREML çözümlemesi 

 

REML yöntemi bir modelin (Model 3.3), sabit etkili kısmını uygun hale getirdikten 

sonra, hataları kullanarak varyans unsurları tahminini verir. Bir y  veri vektörünü 

kullanma yerine REML, 0XK =′  daki gibi seçilen K  ile y ’in doğrusal bir 

kombinasyonunu ( yK′ ) kullanır. K  matrisi 0Xk =′  daki gibi " -1 bağımsız k  

vektörlerine sahiptir. 

 

Modelin dönüştürülmüş şekli: 

 

εKZuKyK ′+′=′  şeklindedir. 

 

Şayet y  normal bir dağılıma sahipse, )β,( VX~y " , 0XK =′  olması nedeniyle, 

yK′ ’nın dağılımı  ) (0, VKK′" olur. Yani: 

 

 0)( =′yKE ve 

 )( VKKyK ′=′Var dır. 

 

yK′ doğrusal kontraslardır ve bunlar sabit etkiler ve tahmin edilen ortalamadan 

sapmaların hatasını ifade eder. Aşağıdaki eşitlikler ML ve REML için aynıdır. 
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yKK)V̂KK(ZZKKV̂KKyKZZKKV̂K ′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′====′′′′′′′′′′′′ −−−− -11-1 )(])[(
jjjj

tr  

 

Herhangi bir K için: 

 

P̂KK)V̂KK( ====′′′′′′′′ -1
 olarak gösterilebilir. 

 

Burada: 

1-1-1-1-1 )( −−−−′′′′′′′′−−−−==== V̂XXV̂XXV̂V̂P̂  ve daha sonra, 

 

yV̂XXV̂XXV̂-yV̂-yV̂X-yV̂yP̂

yKKV̂KK
11-1-1-1-1-1-

-1

)()(

)(
−−−−′′′′′′′′′′′′====ββββ====

====′′′′′′′′
 

 

Yeni bir düzenleme yaptıktan sonra REML eşitliği şu şekilde basitleştirilebilinir 

(Kamps and Lamberson 2004): 

 

(3.6))(                                                              yP̂ZZP̂yZZP̂
jjjj

tr ′′′′====′′′′  

 

Elde edilen bu eşitliğin (3.6) ve benzeri eşitliklerin çözümlenmesi amacıyla bir çok 

alternatif numerik algoritmalar geliştirilmiştir. Bu algoritmalardan en çok kullanılanları, 

Henderson algoritması (Henderson, 1975), EM (Expectation-Maximalization) 

algoritması (Dempster et al., 1977) ve MTDFREML bilgisayar programında da 

kullanılan DF (Derivative Free) algoritması (Graser et al. 1987) dır. Eşitlik 3.5 deki 

karışık model eşitliklerinden elde edilen REML eşitliklilerinin (3.6), DF algoritması 

kullanılarak çözümlenmesinde varyans tahminleri aşağıdaki şekilde (3.7) elde 

edilir(Cameron, 1997). 
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)]]/[[ X(ryZûyX
~

yyˆ 2

iç −−−−′′′′′′′′−−−−′′′′ββββ′′′′−−−−′′′′====σσσσ "  

(3.7)q/)]CA(truAû[ˆ
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Eşitlik 3.7 de yer alan 22C  matrisi: 
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Burada; 

:q  Random etkili faktörlerin hal sayısını 

: û
~
,ββββ  İterasyon döngüsünden yeterli yakınsaklık elde edildikten sonra karışık 

model eşitliklerinde yer alan sabit ve rasgele etkili faktörlerin hallerinin etki 

miktarları 

:
~
λλλλ  Mevcut döngüden hesaplanarak elde edilmiş varyans oranları )( 2

ara

2

iç / σσσσσσσσ====λλλλ   

 

Çalışmada böceklerin 21. gün pupa ağırlığı özelliğinde iki farklı model kullanılarak, 

iteratif temeline dayalı DF algoritmasını kullanan MTDFREML programı yardımıyla 

varyans unsurları tahminleri yapılmıştır. Bu algoritmanın gereği olarak tahmin edilecek 

varyans unsurları için önce birer başlangıç değeri belirlenmiştir. Daha sonra tahminde 

10-9 yakınsamaya ulaşana kadar iterasyon sürdürülmüştür. İterasyon sayısı her defasında 

1000 olarak girilmiş, ancak verilen yakınsama değerine ulaşılınca iterasyon program 

tarafından sonlandırılmıştır. Elde edilecek sonuçların başlangıç değerine bağlı olarak 

değişebileceği dikkate alındığı için, ilk defada elde edilen tahminler tekrar başlangıç 

değeri olarak verilerek yeni tahmin değerlerine ulaşılmıştır. Gerektiği hallerde bu döngü 

tekrarlanarak genetik varyans, fenotipik varyans ve kalıtım dereceleri tahminleri elde 

edilmiştir. 
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3.2.3 Varyans analizlerinde kullanılan modeller  

 

Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesinde varyans analizlerinden de 

faydalanılmıştır. Bu analizler, sabit modeller temel alınarak yapılmıştır. Bu modellerde 

seleksiyon metotları, çiftleştirme sistemleri, generasyonlar faktörleri ve bunlara ait 

interaksiyonlar sabit faktörler olarak modellere konulmuşlardır. Analizlerinde kullanılan 

veriler, varyans analiz için gerekli ön şartları taşıyıp taşımadıkları kontrol edilerek 

analize tabi tutulmuşlardır. Bu amaçla normallik testi için Kolmogorov-simirnov testi ve 

varyans eşitlik testi için ise Bartlett testi kullanılmıştır. Test ve analizler MINITAB 

paket programından yararlanılarak yapılmıştır.  
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Tribolium confusum deneme materyali kullanılarak, kitle ve familya seleksiyon 

metotları ile birlikte dört çiftleştirme sistemi uygulamasının on generasyon boyunca 

denendiği hatlardan elde edilen veriler uygun istatistik yöntemler kullanılarak analiz 

edilmiştir. Yapılan analizler ve değerlendirmeler bu bölümde başlıklar halinde 

sunulmuştur. Ayrıca bu bölümde elde edilen sonuçlar literatür bilgileri ile 

karşılaştırılarak tartışılmıştır.  

4.1 Çiftleştirilen Bireyler Arasındaki Fenotipik Korelasyon Katsayıları 

 

Çalışmada, uygulaması yapılan fenotipik benzeyenlerin, fenotipik benzemeyenlerin, 

akrabalı yetiştirme ve rasgele çiftleştirmelerin hangi derecede başarıldığı, çiftleştirilen 

bireylerin fenotipik değerleri arasındaki ilişkinin yönü ve derecesi incelenerek 

değerlendirilebilmektedir. Bu amaçla denemede oluşturulan her bir hattın her 

generasyonunda, eşleştirilerek çiftleştirilmesi sağlanan erkek ve dişi bireylere ait 21. 

gün pupa ağırlıkları arasındaki fenotipik korelasyon katsayıları hesaplanarak önemlilik 

seviyeleri ile birlikte Çizelge 4.1’de verilmiştir.  

 

Çizelge 4.1’ de görüldüğü gibi, kitle ve familya seleksiyonu metotları ile birlikte 

fenotipik benzeyenlerin çiftleştirilmesi uygulamasının yapıldığı tüm hatlarda (KFB, 

FFB), on generasyon boyunca çiftleştirilen bireyler arasında tahmin edilen korelasyon 

katsayıları pozitif (+) bulunmuştur. Tahmin edilen bu korelasyon katsayıları,  kitle 

seleksiyonu uygulanan hatlarda (KFB) 0.91 ile 0.99 arasında ve familya seleksiyonu 

uygulanan hatta (FFB) ise bu değerler 0.71 ile 0.99 arasında yer almıştır. Bu korelasyon 

katsayılarının tümü istatistik olarak önemli bulunmuştur (P<0.01). 

 

Kitle ve familya seleksiyonu metotları ile fenotipik benzemeyenlerin çiftleştirilmesi 

uygulamasının yapıldığı tüm hatlarda (KFBZ, FFBZ) on generasyon boyunca, 

çiftleştirilen bireyler arasında tahmin edilen korelasyon katsayıları negatif (-) 

bulunmuştur (Çizelge 4.1). Tahmin edilen bu korelasyon katsayıları, kitle seleksiyonu 

uygulanan hatta (KFBZ) − 0.75 ile − 0 .98 aralığında ve familya seleksiyonu uygulanan 



 35

hatta (FFBZ) − 0.79 ile − 0.99 aralığındadır. Elde edilen bu korelasyon katsayılarının 

tamamı istatistik olarak önemlidir (P<0.01). 

 

Çizelge 4.1.Çiftleştirilen bireyler arasındaki fenotipik korelasyon katsayıları önem 
seviyeleri ve her hat için + ve – katsayıların sayısı  

 

Selek. 
Metot. 

Hatlar 
Korelasyonların 

Değişimi 
Aralığı 

P 
+ Değerlikli 
Korelasyon 

Sayısı 

− Değerlikli 
Korelasyon 

sayısı 

K
it
le

 KFB +.91 ile +.99 .0001  ile  .001 20 0 
KFBZ −.75 ile −.98 .0001  ile  .001 0 20 
KAY −.30 ile +.46 .0580  ile  .988 13 7 
KR −.29 ile +.55 .0130  ile  .960 11 9 

      

F
am

il
ya

 FFB +.71 ile +.99 .0001  ile  .001 20 0 
FFBZ −.79 ile −.99 .0001  ile  .001 0 20 
FAY −.30 ile +.46 .0601  ile  .988 14 6 
FR −.40 ile +.55 .0600  ile  .969 10 10 

      
 KON −.52 ile +.43 .0200  ile  .991 10 10 

 
KFB-kitle seleksiyonu ve fenotipik benzeyenlerin çiftleştirmesi, KFBZ-kitle seleksiyonu ve fenotipik 
benzemeyenlerin çiftleştirmesi, KAY - kitle seleksiyonu ve akrabalı yetiştirme, KR-kitle seleksiyonu ve 
rasgele çiftleştirme, FFB-familya seleksiyonu ve fenotipik benzeyenlerin çiftleştirmesi, FFBZ-familya 
seleksiyonu ve fenotipik benzemeyenlerin çiftleştirmesi, FAY-familya seleksiyonu ve akrabalı yetiştirme, 
FR-familya seleksiyonu ve rasgele çiftleştirme, KON-şansa bağlı seçim ve rasgele çiftleştirme 
 

Kitle seleksiyonu metodu ile akrabalı yetiştirme uygulamasının yapıldığı hatlarda 

(KAY) on generasyon boyunca, çiftleştirilen bireyler arasında tahmin edilen korelasyon 

katsayılarının on üç tanesi pozitif (+), yedi tanesi ise negatif (-) bulunmuştur. Familya 

seleksiyonu uygulamasında (FAY) ise on generasyon boyunca çiftleşen bireyler 

arasında on dört pozitif (+) ve altı negatif (-) değerlikli korelasyon katsayısı elde 

edilmiştir (Çizelge 4.1). Katsayı tahminleri, her iki seleksiyon uygulamasında  − 0.30 ile  

+ 0.46 değerleri arasında bulunmuştur. Elde edilen bu katsayı değerleri istatistik olarak 

önemli bulunmamıştır (P>0.05). 

 

Kitle seleksiyonu metodu ile rasgele çiftleştirilme uygulamasının yapıldığı hatlarda 

(KR) on generasyon boyunca, çiftleştirilen bireyler arasında tahmin edilen korelasyon 

katsayıların on bir tanesi pozitif (+), dokuz tanesi ise negatif (-)  bulunmuştur. Familya 
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seleksiyonu uygulamasında ise FR hattının on generasyonunda çiftleşen bireyler 

arasında on pozitif (+) ve on negatif (-) korelasyon katsayıları elde edilmiştir (Çizelge 

4.1). Korelasyon katsayıları, kitle seleksiyon uygulamasında  − 0.29 ile  + 0.55 değerleri 

arasında tahmin edilmiştir. Elde edilen katsayıların bazıları önemli bulunmuştur 

(P<0.05). Familya seleksiyonu uygulamasında ise -0.40 ile +0.55 değerleri arasında 

değişen korelasyon katsayıları elde edilmiştir. Bu katsayıların tamamı istatistik olarak 

önemli bulunmamıştır (P>0.05). 

 

Herhangi bir seleksiyonun uygulanmadığı ve rasgele çiftleştirmenin yapıldığı kontrol 

hatlarından elde edilen korelasyon katsayılarının on’u pozitif (+) değerlikli ve on’u 

negatif ( −) değerlikli bulunmuştur. Korelasyon katsayısı tahminleri   − 0.52 ile  +0.43 

değerleri arasında değişmekte olup, tamamı istatistik olarak önemli 

bulunmamıştır(P>0.05). 

 

Çizelge 4.1’ de bildirilen değerlerden de anlaşılacağı üzere, denemede ele alınan 

çiftleştirme yöntemlerinin başarılı bir şekilde uygulandığı görülmektedir. Ayrıca elde 

edilen bu sonuçlar yapılan diğer araştırmalarla uyum içerisindedir. 

 

Wilson et al. (1968), Tribolium castaneum ‘un 14. gün larva ağırlığı özelliğini 

kullanarak, 8 generasyon boyunca kitle seleksiyonu uyguladıkları denemelerinde, eşler 

arasındaki fenotipik korelasyon katsayılarının, fenotipik benzeyenlerin 

çiftleştirilmesinde 0.83 ile 0.99, fenotipik benzemeyenlerin çiftleştirilmesinde, -0.99 ile 

-0.71 ve akrabalı yetiştirilen hatlarda, − 0.49 ile − 0.32 arasında değiştiği bildirmektedir. 

 

Wilson et al. (1965)’in yaptıkları başka bir araştırmada, 19. gün pupa ağırlığı 

özelliğinde, 6 generasyon süre ile kitle seleksiyon uygulaması yapılmıştır. Bu çalışmada 

ise fenotipik benzeyenlerin çiftleştirildiği hatlarda 0.94 ile 0.96 değerleri arasında, 

fenotipik benzemeyenlerin çiftleştirildiği hatlarda  -0,86 ile 0,85 değerleri arasında ve 

akraba yetiştirilen hatlar 0.04 ile  0.18  değerleri arasında eşler arası korelasyonlar elde 

edilmiştir. 
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Drosophila melanogaster populasyolarında 7 yıl süre ile abdominal bristles sayısı 

üzerinde çalışan McBride and Rebertson (1963), çiftler arasındaki ortalama korelasyon 

katsayısını 8-11 generasyon için, fenotipik benzeyenlerin çiftleştirmesinde, kitle 

seleksiyonu uygulanan hatlarda sırasıyla 0.77-0.95, familya içi seleksiyonu uygulanan 

hatlarda ise, − 0 .21 - +0.97 olarak bildirmektedir. Rasgele çiftleştirmenin uygulandığı 

hatlardan ise, kitle seleksiyonu uygulamasında 0.29-0.44, familya içi seleksiyon 

uygulamasında, − 0 .21 - +0.97 aralıklarında eşler arasında korelasyon katsayılarının 

elde edildiğini bildirmektedirler. 

 

4.2 Fenotipik Ortalamalar 

 

Araştırmada kitle ve familya seleksiyonu ile birlikte dört çiftleştirme sistemi uygulama 

hatlarından ve şansa bağlı seçim ve rasgele çiftleştirmenin yapıldığı kontrol hatlarından 

on generasyon boyunca elde edilen 21. gün pupa ağırlıkları generasyon ortalamaları ve 

standart hata değerleri Çizelge 4.2’ de verilmiştir. Çizelgede verilen pupa ağırlıkları 

generasyon ortalamaları, erkek ve dişi böceklerin ortalama değerleridir.  

 

Çizelge 4.2’ de verilen generasyon ortalamaları incelenecek olur ise, kitle 

seleksiyonunun uygulandığı hatlardan (KFB, KFBZ, KAY, KR) elde edilen 0. ve 10. 

generasyon ortalamaları sırasıyla, 237.1-247.0 µg ve 338.4 -360.6 µg, değerleri arasında 

değişmektedir. Familya seleksiyonunun uygulandığı hatlarda 0. ve 10. generasyon 

ağırlık ortalamaları (FFB, FFBZ, FAY, FR), sırasıyla 232.4-254.0 µg ve 321.1-344.6 µg 

değer aralığındadır. Kontrol hatlarında 0. generasyonda 232.9–238.6 µg ortalama 21. 

gün pupa ağırlığı elde edilmişken, 10. generasyonda elde edilen ortalamalar 246.7–

249.6 µg’ a ulaşmıştır. 
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Çizelge 4.2 Pupa ağırlığı (µg) generasyon ortalamaları ve standart hataları 
 

KFB-kitle seleksiyonu ve fenotipik benzeyenlerin çiftleştirmesi, KFBZ-kitle seleksiyonu ve fenotipik benzemeyenlerin çiftleştirmesi, KAY–kitle seleksiyonu ve 
akrabalı yetiştirme, KR-kitle seleksiyonu ve rasgele çiftleştirme, FFB-familya seleksiyonu ve fenotipik benzeyenlerin çiftleştirmesi, FFBZ-familya seleksiyonu ve 
fenotipik benzemeyenlerin çiftleştirmesi, FAY - familya seleksiyonu ve akrabalı yetiştirme, FR-familya seleksiyonu ve rasgele çiftleştirme, KON-şansa bağlı seçim ve 
rasgele çiftleştirme  

S
. M

et
ot
 

H
at
la
r 

T
ek

ra
r 

 

GE�ERASYO�LAR 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

K
İT

L
E
 S
E
L
E
K
S
İY

O
�
 KFB 

1 237.1±2.4 257.1±1.8 259.3±1.8 267.5±2.1 286.2±2.0 286.9±1.7 301.4±2.1 316.2±2.0 311.6±1.8 333.9±1.7 338.6+1.7 

2 243.4±2.3 254.1±2.0 258.0±1.9 265.4±2.2 277.6±2.0 287.6±1.8 287.4±1.6 299.2±1.6 297.0±1.3 314.8±1.6 340.7+1.6 

KFBZ 
1 239.6±2.3 255.4±2.1 259.6±2.1 270.3±2.1 282.9±2.1 289.0±1.8 307.0±1.7 302.4±1.8 301.8±1.6 329.0±1.7 339.2+1.4 

2 241.8±2.1 255.6±1.9 257.7±2.0 265.4±2.0 287.5±2.0 287.8±1.6 295.9±1.7 303.4±1.7 322.9±2.0 328.1±1.7 345.9+1.8 

KAY 
1 244.5±2.2 243.9±1.9 249.9±2.0 253.5±1.8 274.5±2.0 296.0±1.6 305.8±1.5 295.1±1.8 307.5±1.6 337.0±1.6 338.4+1.5 

2 239.8±2.2 254.7±1.8 251.9±1.7 269.7±1.9 293.6±1.7 291.7±1.5 299.0±1.6 315.0±1.7 314.8±1.9 333.4±1.8 347.5+1.6 

KR 
1 240.5±2.1 248.2±2.0 260.6±2.0 274.8±2.0 289.4±1.9 291.5±1.6 313.2±2.0 314.9±1.9 325.7±1.9 348.4±1.9 360.6+1.8 

2 247.0±2.4 254.4±1.9 251.6±1.7 275.5±2.0 278.3±1.9 290.1±1.6 298.8±1.8 308.6±1.9 314.8±1.7 328.1±1.8 343.3+1.6 

 
KO�1 

 
238.6+2.3 237.4±2.0 237.1±1.8 243.4±2.1 240.4±2.0 251.9±1.8 256.3±1.7 235.4±1.7 243.7±1.9 244.2±1.6 246.7±1.7 

F
A
M

İL
Y
A
 S
E
L
E
K
S
İY

O
�
 

FFB 
1 238.5±2.2 246.2±1.7 257.5±2.1 268.0±2.4 300.3±2.1 307.5±1.8 318.8±2.1 319.1±1.6 297.9±1.8 320.6±1.9 327.4+1.6 

2 242.9±2.2 251.5±1.8 247.6±1.9 274.2±2.0 292.5±1.8 264.3±2.0 301.5±1.4 307.3±1.6 301.9±1.3 328.5±1.7 343.0+1.7 

FFBZ 
1 246.7±2.6 250.0±1.8 255.8±1.9 265.3±2.0 286.9±1.8 293.5±1.5 300.9±1.8 300.7±1.6 296.7±1.7 306.8±1.8 322.9+1.6 

2 243.1±2.5 251.3±1.7 269.0±1.6 274.3±2.1 282.6±1.8 291.1±1.7 304.3±1.6 311.4±1.5 323.2±1.6 338.3±1.6 344.6+1.7 

FAY 
1 232.4±1.9 238.7±1.9 250.0±1.8 251.3±1.8 284.8±1.8 285.0±1.9 294.8±1.5 307.9±1.4 301.6±1.7 311.4±2.3 321.1+1.8 

2 254.0±1.9 248.4±1.7 265.7±2.0 285.8±1.8 292.0±1.5 308.6±1.9 292.1±1.5 306.5±1.9 327.9±1.8 323.8±1.4 331.4+1.5 

FR 
1 234.8±2.3 238.8±1.9 249.7±1.9 258.9±2.1 278.3±1.9 293.3±1.6 294.7±1.4 295.2±1.5 294.5±1.6 314.7±1.8 331.4+1.7 

2 245.6±2.0 255.4±1.8 268.5±1.8 271.2±2.1 283.9±1.9 295.1±1.7 297.8±1.5 305.0±1.5 307.3±1.6 321.9±1.6 336.5+1.5 

 
KO�2 

 
232.9+2.2 234.2±1.7 237.9±1.6 241.3±1.9 234.6±1.9 237.9±1.9 242.5±1.6 243.2±1.7 246.0±1.7 242.8±1.7 249.6±1.9 
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Çizelge 4.2’ de görüleceği üzere kitle seleksiyonu ve familya seleksiyonu metotları 

uygulamasının, böceklerin pupa ağırlıkları generasyon ortalamalarında meydana 

getirdiği değişim artış yönündedir. Çizelge 4.2’ de verilen generasyon ortalamalarının 

generasyonlar boyu değişimini incelemek amacıyla, seleksiyon metotları ve kontrol 

hatları ile çiftleştirme sistemleri ve kontrol hatlarına ait generasyon ortalamalarının 

değişim grafikleri hazırlanarak Şekil 4.1 ve Şekil 4.2’ de verilmiştir. 

 

Şekil 4.1’ de kitle ve familya seleksiyon metotları uygulamalarından elde edilen pupa 

ağırlığı generasyon ortalamalarının, generasyon sayılarına bağlı olarak değişimlerinin 

grafiği kontrol hatları ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Şekil 4.1’ in 

hazırlanmasında her iki seleksiyon metodundan on generasyon boyunca elde edilen 

verilerden yararlanılmıştır. Bu veriler çiftleştirme sistemleri ve tekrar faktörlerine göre 

düzeltilmiş ve her iki cinsiyetin ortalaması alınarak kullanılmıştır.  
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Şekil 4.1 Seleksiyon metotları ve kontrol hatlarına göre pupa ağırlığı 

generasyon ortalamalarının generasyon sayılarına göre değişimi 
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Verilen grafikten de kolaylıkla görülebileceği üzere, uygulanan her iki seleksiyon 

metodu da 21. gün pupa ağırlığını arttırma yönünde, seleksiyon uygulaması 

yapılmayan kontrol grubuna göre her generasyon etkili olmuştur. 

 

Şekil 4.2’ de uygulanan fenotipik benzeyenlerin çiftleştirmesi (KFB, FFB), fenotipik 

benzemeyenlerin çiftleştirmesi (KFBZ, FFBZ), akrabalı yetiştirme (KAY, FAY) ve 

rasgele çiftleştirme sistemleri (KR, FR) bakımından pupa ağırlıkları generasyon 

ortalamalarının, generasyon sayılarına göre değişiminin grafiği, kontrol hatları ile 

karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Şekil 4.2’ in hazırlanmasında kullanılan veriler dört 

çiftleştirme sisteminden ve kontrol hatlarından on generasyon boyunca elde edilen 

verilerdir. Bu veriler seleksiyon metotları, tekrarlara göre düzeltilmiş ve her iki 

cinsiyetin ortalaması alınarak hazırlanmıştır.  
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Şekil 4.2 Çiftleştirme sistemleri ve kontrol hatlarına göre pupa ağırlığı 

generasyon ortalamalarının generasyon sayılarına göre değişimi 
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Şekil 4.2’de görülebileceği üzere, iki seleksiyon metodu ile birlikte iki tekrarlı 

uygulanan dört çiftleştirme sisteminin 21. gün pupa ağırlıklarının generasyonlar 

boyunca elde edilen değerleri birbirlerine oldukça yakın olarak belirlenmiştir. 

 

Çalışmada seleksiyon metodu ile birlikte çiftleştirme sistemleri uygulamalarından elde 

edilen 21. gün pupa ağırlıklarının, ele alınan faktörler bakımından farklılıklarını ortaya 

koymak amacıyla varyans analizi uygulanmıştır. Analizde, deneme boyunca on altı 

hattan, on generasyon boyunca elde edilen pupa ağırlıkları veriler, tekrar faktörüne 

göre düzeltilerek kullanılmıştır. 

 

Analiz sabit model (fixed model) temel alınarak yapılmıştır. Ele alınan faktörlerin 

hepsi (generasyonlar, cinsiyet, seleksiyon metotları ve çiftleştirme sistemleri) sabit 

etkili faktör olarak modele konulmuştur. Bu model temel alınarak yapılan, varyans 

analizi sonuçları Çizelge 4.3’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.3 Tribolium confusum pupa ağırlık verilerine uygulanan varyans 
analizi sonuçları 

 
Varyasyon 
Kaynakları 

S.D. HKO F Değeri 

Seleksiyon Metotları 1 33555 55.0** 
Çiftleştirme Sistemleri 3 3387 5.6** 
Selek. Metot.*Çift. Sist. İnt. 3 51593 84.6** 
Cinsiyet 1 2498363 4096.2** 
Selek. Metot.*Cinsiyet İnt. 1 1226 2.0 
Çift. Sist.*Cinsiyet İnt. 3 371 0.6 
Selek.Metot*Çift.Sist.*Cinsiyet İnt. 3 1640 2.7 
Generasyonlar 10 2955601 4845** 
Çift. Sist.*Generasyon İnt. 30 6275 10.3** 
Selek. Metot.*Generasyon. İnt. 10 26856 44.0** 
Selek. Metot.*Çift. Sist.*Gener. İnt. 30 7098 11.6** 
Cinsiyet.*Gener. İnt. 10 1167 1.9 
Çift. Sist.*Cinsiyet*Generasyon İnt. 30 731 1.2 
Selek. Metot.*Cinsiyet.*Gener. İnt. 10 570 0.9 
Selek. Metot.*Çift. Sist.*Cinsiyet*Gener. İnt. 30 537 0.9 
Hata  34139 610  
Genel  34314   
**P< 0.01 
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Çizelge 4.3 incelenecek olur ise, 21. gün pupa ağırlığı üzerine etkisi araştırılan 

çiftleştirme sistemleri, seleksiyon metotları, generasyonlar ve cinsiyet faktör seviyeleri 

arasındaki farklılık istatistik olarak önemli bulunduğu görülecektir (P<0.01). 

 

Etkisi önemli bulunan bu faktörlerden seleksiyon metotları, çiftleştirme sistemleri, 

generasyonlar, cinsiyet, seleksiyon metotları-çiftleştirme sistemleri interaksiyonu 

faktörleri seviye ortalamaları arasındaki farklılıklar Duncan çoklu karşılaştırma testi 

ile incelenerek elde edilen sonuçlar Çizelge 4.4’ de sunulmuştur. Her bir faktör içinde 

farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklılıklar istatistik olarak 

önemlidir(P<0.01). 

 

Çizelge 4.4 Faktör ortalamalarının Duncan çoklu karşılaştırma test sonuçları  
 

Cinsiyet � Ortalama 
Duncan 
Grubu 

Dişi 17153 298.6±39.5 A 
Erkek 17162 281.6±37.8 B 

 

Generasyonlar � Ortalama 
Duncan  
Grubu 

9. Generasyon 3200 338.3±0.4 A 
8. Generasyon 3200 326.2±0.5 B 
7. Generasyon 3198 309.2±0.5 C 
6. Generasyon 3200 306.8±0.4 D 
5. Generasyon 3205 300.9±0.4 E 
4. Generasyon 3202 293.1±0.5 F 
3. Generasyon 3200 285.7±0.5 G 
2. Generasyon 3200 268.2±0.5 H 
1. Generasyon 3202 257.0±0.5 I 
0. Generasyon 3198 250.3±0.5 J 

 
Seleksiyon Metotları 

Çiftleştirme Sistemleri İnteraksiyonu 
� Ortalama 

Duncan 
Grubu 

Kitle      * Rasgele Çiftleştirme 4290 294.9±43.0 A 
Familya * Fen. Benzeyenlerin Çift. 4289 291.7±39.9 B 
Kitle      * Fen. Benzemeyenlerin Çift. 4294 290.7±39.9 BC 
Familya * Fen. Benzemeyenlerin Çift. 4286 290.6±37.5 BCD 
Kitle      * Akrabalı Yetiştirme 4291 290.2±41.1 BCD 
Kitle      * Fen. Benzeyenlerin Çift. 4289 288.5±39.2 CDE 
Familya * Akrabalı Yetiştirme 4290 288.2±38.1 DE 
Familya * Rasgele Çiftleştirme 4286 286.3±37.1 E 
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Çizelge 4.4 incelendiğinde cinsiyet faktörü bakımından dişi bireylerden elde edilen 

pupa ağırlık ortalamaları, erkek bireylerden önemli ölçüde yüksek bulunmuştur 

(P<0.01). 

 

Generasyonlar faktörü bakımından tüm generasyon ortalamaları arasında önemli 

farklılıklar vardır. Generasyonlar ilerledikçe 21. gün pupa ağırlığı generasyon 

ortalamaları, bir önceki generasyona göre önemli ölçüde artış göstermektedir 

(P<0.01). 

 

Seleksiyon metotları-çiftleştirme sistemi interaksiyonları bakımından en yüksek pupa 

ağırlığı ortalaması kitle seleksiyonu-rasgele çiftleştirme sistemi uygulamasından elde 

edilmiştir. En düşük pupa ağırlık ortalaması ise familya seleksiyonu-rasgele 

çiftleştirme uygulamasından elde edilmiştir. 

 

Elde edilen bu sonuçlar bildirilen araştırma sonuçları ile uyum içindedir. Örneğin 

Wilson (1974), T. casteneum’a on generasyon boyunca uyguladığı kitle, familya ve 

indeks seleksiyonu metotlarında, kontrol gruplarına göre yüksek ortalamalar elde 

edildiğini (P<0.05) ve kitle seleksiyonun familya ve indeks seleksiyonlarına göre, 

yüksek ortalamalar verdiğini bildirmektedir (P<0.05). 

 

Uygulanan farklı seleksiyon metotları ile çiftleştirme yöntemlerinin pupa ağırlığı 

üzerinde generasyonlar boyu meydana getirdiği değişimi incelemede regresyon 

katsayısından da yararlanılabilinir. Regresyon katsayısı, bağımsız değişkenin bir ölçü 

birimi artması veya azalması ile bağımlı değişkenin ortalama olarak artacağı veya 

azalacağı miktarı gösterir. Buna göre araştırmada, generasyon sayıları bağımsız 

değişken ve 21. gün pupa ağırlıklarının generasyon ortalamaları bağımlı değişken 

alınarak, regresyonun katsayıları hesaplanmıştır. Seleksiyon metotları ve çiftleştirme 

sistemleri kombinasyonlarına ait dişi ve erkek böceklerin pupa ağırlıkları 

ortalamalarının generasyon sayılarına göre regresyon katsayıları Çizelge 4.5’ de 

verilmiştir. 
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Çizelge 4.5 incelendiğinde elde edilen regresyon katsayılarının tümünün pozitif 

değerli olduğu görülmektedir.  Bunun anlamı,  generasyon sayılarında meydana gelen 

bir birimlik artış sonucu, pupa ağırlıkları generasyon ortalamalarında bir artışın 

olacağıdır. Bu durum seleksiyon etkisinin bir sonucu olduğundan beklenen bir 

durumdur.  

 

Çizelge 4.5 Pupa ağırlığı generasyon ortalamalarının generasyon sayılarına göre 
regresyon katsayıları  

 

S.Metot Hatlar 
Dişi Erkek 

Tek. 1 Tek.2 Tek. 1 Tek.2 

K
it
le

 

KFB 10.05 8.29 9.68 8.51 
KFBZ 9.03 10.13 9.27 9.71 
KAY 10.26 10.65 10.27 10.05 
KR 11.94 9.66 11.70 9.48 

KON1 0.63 1.15 0.80 0.61 

F
am

il
ya

 FFB 9.39 9.77 8.50 9.25 
FFBZ 7.44 10.22 7.39 9.93 
FAY 9.27 8.29 9.13 8.38 
FR 9.28 8.58 9.09 8.13 

KON2 1.35 1.36 1.83 1.08 
 
KFB-kitle seleksiyonu ve fenotipik benzeyenlerin çiftleştirmesi, KFBZ-kitle seleksiyonu ve fenotipik 
benzemeyenlerin   çiftleştirmesi, KAY - kitle  seleksiyonu  ve  akrabalı yetiştirme, KR-kitle seleksiyonu 
ve rasgele çiftleştirme, FFB-familya seleksiyonu ve fenotipik benzeyenlerin çiftleştirmesi, FFBZ-
familya seleksiyonu  ve  fenotipik    benzemeyenlerin   çiftleştirmesi, FAY - familya  seleksiyonu  ve  
akrabalı yetiştirme, FKR-familya seleksiyonu ve rasgele çiftleştirme, KON-şansa bağlı seçim ve rasgele 
çiftleştirme 
 

Her iki seleksiyon metoduna ait hatlardan elde edilen regresyon katsayıları, kontrol 

hatlarına göre oldukça yüksek olmasının yanı sıra, kitle seleksiyonunun uygulandığı 

hatlarda, familya seleksiyon hatlarına göre daha yüksek regresyon katsayı değerleri 

bulunmuştur. Bunlara göre, generasyon sayısındaki bir birimlik artışa karşılık, kitle 

seleksiyonunda dişilerde, en az 8.29 µg, en fazla 11.94 µg; erkeklerde, en az 8.51 µg 

ve en fazla 11.70 µg’ lık ortalama bir artış sağlanmaktadır. Familya seleksiyonunda, 

dişilerde en az 7.44 µg, en fazla 10.22 µg; erkeklerde, en az 7.39 µg ve en fazla 9.93 

µg’ lık ortalama artış sağlanmaktadır. 

 



 45

Çizelge 4.5’ de verilen regresyon katsayılarının seleksiyon metotları, çiftleştirme 

sistemleri ve generasyon faktörleri bakımından gösterdikleri varyasyonu 

inceleyebilmek amacıyla varyans analizine başvurulmuştur. Analizden önce cinsiyet 

ve tekrarlar faktörlerinin etkileri, düzeltime yapılarak giderilmiştir. Varyans analizi 

sabit model temel alınarak yapılmıştır. Modelde seleksiyon metotları, çiftleştirme 

sistemleri ve generasyon faktörleri sabit etkili faktörler olarak bulundurulmuştur. Bu 

şekilde yapılan varyans analizinin sonuçları Çizelge 4.6’ de verilmiştir.  

 

Çizelge 4.6 Pupa ağırlıkları generasyon ortalamalarının generasyon sayılarına 
göre regresyon katsayılarına uygulanan varyans analizi tablosu 

 

Varyasyon  
 Kaynakları 

S. D. HKO F 

Seleksiyon Metotları 1 8.65 12.1** 
Çiftleştirme Sistemleri 3 0.65 0.9 
Selek. Metot. * Çift. Sist. İnt. 3 1.6 2.2 
Hata  24 0.7  
Genel 31   
**P < 0.01 

 

Çizelge 4.6’ deki varyans analiz sonuçlarına göre, seleksiyon metotları faktörü 

bakımından, regresyon katsayısı ortalamaları arasında istatistiksel olarak önemli bir 

farklılık bulunmuştur (P<0.01). Kitle seleksiyonundaki regresyon katsayıları 

ortalaması 9.99, familya seleksiyonundaki regresyon katsayıları ortalaması olan 8.88 

den yüksektir (P<0.01). Çiftleştirme sistemleri ve seleksiyon metotları-çiftleştirme 

sistemleri interaksiyonu faktör seviyeleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli 

bulunmamıştır. 

 

Wilson et al. (1968), T. castaneum’ ların larva ağırlığında kitle ve rasgele seleksiyon 

metotları ile beş çiftleştirme sistemi uygulamasından generasyon ortalamalarının 

generasyon sayısına göre regresyon katsayılarını hesaplanmıştır. Elde edilen bu 

katsayılar arasındaki varyasyon, varyans analizi kullanarak incelemişlerdir. Buna göre 

seleksiyon metotları arasında ve çiftleştirme sistemleri-generasyonlar 

interaksiyonunda seviyeleri arasında önemli farklılıkların bulunduğunu bildirmektedir.  
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Wilson et al. (1965), T. castaneum’ da kitle seleksiyonu ve rasgele seçim metotları ile 

birlikte, beş çiftleştirme sistemi uygulaması yapmıştır. Rasgele seçim yapılan beş 

çiftleştirme sistemi uygulamasının tümünde, larva ağırlığı generasyon ortalamalarının 

generasyon sayılarına regresyon katsayılarını negatif ve kitle seleksiyonu çiftleştirme 

sistemleri hatlarının tüm regresyon katsayıları pozitif değerli bulunmuştur. Çalışmada 

kitle seleksiyonu hatlarından fenotipik benzeyenlerin çiftleştirilmesinde 11.9, uzak 

akrabalı yetiştirmede 10.8, fenotipik benzemeyenlerin çiftleştirilmesinde 9.8 ve 

akrabalı yetiştirmede 9.3 değerlerinde katsayılar bildirilmiştir.  Araştırmada regresyon 

katsayıları arasındaki varyasyonu, varyans analizi kullanarak değerlendirmişler ve bu 

analiz sonucunda seleksiyon metotları (P<0.01) ve çiftleştirme sistemleri (P<0.05) 

önemli varyasyon kaynağı olarak bulunmuştur. Ayrıca her iki seleksiyon metodunda 

da çiftleştirme sistemleri bakımından akrabalı yetiştirilen hatlardan elde edilen 

regresyon katsayıları, diğer çiftleştirme sistemlerinden elde edilenlerinkinden önemli 

ölçüde düşük değerler verdiği bildirilmektedir. Wilson (1974), T. castaneum’ ların 

pupa ağırlığında ve on generasyon süre ile uyguladığı kitle, familya, kombine ve 

indeks seleksiyon metotlarının, generasyon sayısının generasyon ortalamasına olan 

regresyonunda önemli varyasyon meydana getirdiğini (P<0.01), kitle seleksiyon 

ortalaması olan 16.6’ nın diğerlerinden önemli seviyede yüksek olduğunu (P<0.05), 

12.8 ve 12.1 olan sırasıyla kombine ve indeks seleksiyon metodu ortalamalarının 

benzer olduğunu ve bu ikisinin, -0.5 olan seleksiyon yapılmayan hatta ait ortalamadan 

önemli seviyede yüksek bulunduğunu bildirmektedir. 

 

Çalışmamızda seleksiyon uygulaması yapılan hatlardan elde edilen regresyon katsayısı 

değerleri ile Wilson (1965, 1968 ve 1974)’de bildirilen katsayı değerleri ile 

uyumludur. Ancak bu araştırmalarda regresyon katsayılarında çiftleştirme sistemleri 

bakımından bulunan varyasyon, çalışmamızda bulunmamıştır. Bu çalışmalarda 

seleksiyon için kullanılan materyal, çalışmamızda kullanılan materyalin yaklaşık yarısı 

kadardır. Bu nedenle, araştırmalarda özellikle akrabalı yetiştirilen hatlarda 

homozigotlaşma çok daha hızlı olmuş ve ele alınan özelliğin seleksiyonla sağlanan 

genetik ilerleme miktarlarında da diğer çiftleştirme sistemlerine göre daha az artış 

sağlanmıştır. Dolayısıyla generasyon ortalamalarının generasyon sayılarına göre 

regresyon katsayıları, akrabalı yetiştirme hatlarında daha düşük bulunmuştur. Bu da 
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varyasyona sebep olarak analize yansımıştır. Çalışmamızda materyal sayısı fazla 

olduğundan bu durum daha yavaş gerçekleşmiş ve generasyon ortalamaları önemli bir 

farklılık meydana getirecek kadar farklılaşmamıştır. 

 

4.3 Varyasyon Katsayıları 

 

Seleksiyon metotları ile çiftleştirme sistemleri kombinasyonlarının, pupa ağırlığı 

fenotipik değerleri üzerinde, generasyonlar boyunca meydana getirdiği değişim 

miktarını incelemede, varyasyon katsayılarından da yararlanılmıştır. Varyasyon 

katsayısı, standart sapmaların ortalamaya göre standartlaştırılması olduğu için, 

ortalaması farklı olan varyansların karşılaştırılmasında kullanılan güvenilir bir 

ölçüdür. Araştırmada seleksiyon metotları ve çiftleştirme sistemleri uygulama 

hatlarından ve kontrol hatlarından on generasyon boyunca elde edilen pupa 

ağırlıklarına ait varyasyon katsayıları Çizelge 4.7’de verilmiştir.  

 

Çizelge 4.7’de sunulan varyasyon katsayı değerleri incelenecek olur ise, kitle 

seleksiyonu uygulama hatlarından elde edilen varyasyon katsayıları 12.8 (KFBZ) ile 

6.0 (KFBZ) aralığında, familya seleksiyon uygulama hatlarında ise 12.4 (KFBZ) ile 

6.1 (FR) aralığında bulunmaktadır. Ayrıca başlangıç generasyonunda (0. generasyon) 

seleksiyon uygulaması yapılan çiftleştirme sistemleri hatlarında varyasyon katsayıları 

12.8 (KFBZ) ile 9.2 (FAY) aralığında iken, son generasyonlarda (10. generasyon) bu 

aralık 7.8 (KAY) ile 6.0 (KFBZ)’ e düşmüştür. Başka bir ifade ile varyasyon 

katsayıları generasyonlar ilerledikçe azalarak son generasyonda en düşük değerlerini 

almıştır. Kontrol hatlarında ise varyasyon katsayıları değişimi dalgalanmalar 

göstermektedir. Başlangıç generasyonlarında 11.6 (KON1) ile 11.3 (KON2) 

değerlerini alan varyasyon katsayıları, 10. generasyonda 11.1 ile 10.3 değerlerinde 

bulunmuştur. 
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Çizelge 4.7 Seleksiyon metotları ve çiftleştirme sistemleri kombinasyonlarında 
varyasyon katsayılarının tekrar ve generasyonlara göre değişimi 

 
H
at
la
r 

T
ek

ra
r 

 
GE�ERASYO�LAR 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

KFB 
1 11.9 9.8 9.8 11.1 10.1 8.5 10.0 8.9 8.3 7.3 7.0 
2 10.9 9.9 11.6 12.9 9.7 8.1 9.3 7.3 8.5 8.4 6.8 

KFBZ 
1 11.6 11.5 11.4 11.0 10.5 9.0 7.6 8.4 7.7 7.5 6.0 
2 12.8 10.0 10.6 10.6 9.1 7.3 8.4 7.6 8.3 8.1 6.9 

KAY 
1 10.9 11.1 11.1 9.8 10.3 7.5 7.0 8.5 7.3 6.9 6.4 
2 9.9 11.1 10.2 10.0 9.1 9.5 7.0 6.5 7.9 10.5 7.8 

KR 
1 10.4 11.2 11.1 10.1 9.4 7.8 9.1 8.7 8.3 7.9 7.0 
2 11.6 11.0 11.0 11.3 9.7 7.8 6.8 7.2 7.4 8.0 7.1 

KO�1 1 11.6 9.8 10.6 12.3 11.8 10.1 9.3 9.1 10.5 7.5 11.1 

FFB 
1 11.5 11.1 10.4 11.7 10.2 8.8 8.1 7.4 6.4 7.4 6.6 
2 11.1 10.2 10.7 10.4 8.6 10.9 6.7 7.6 6.2 7.5 7.2 

FFBZ 
1 10.5 10.7 11.2 10.7 10 7.9 8.1 7.9 8.7 7.5 7.3 
2 12.4 9.8 8.3 10.6 8.8 8.2 7.4 6.8 7.3 7.3 7.1 

FAY 
1 10.9 10.2 9.7 9.9 8.2 7.5 7.8 7.6 8.7 7.8 6.4 
2 9.2 9.4 10.9 9.1 7.1 10.2 7.5 8.8 7.9 6.3 6.5 

FR 
1 11.5 10.5 9.7 10.3 9.4 7.8 8.7 8.6 7.8 7.7 6.6 
2 9.8 9.8 9.6 11.0 9.6 8.1 7.1 7.0 7.5 7.1 6.1 

KO�2 2 11.3 8.9 9.8 11.1 11.5 10.2 10.0 8.8 9.7 9.7 10.3 

 
KFB-kitle seleksiyonu ve fenotipik benzeyenlerin çiftleştirmesi, KFBZ-kitle seleksiyonu ve fenotipik 
benzemeyenlerin çiftleştirmesi, KAY - kitle seleksiyonu ve akrabalı yetiştirme, KR-kitle seleksiyonu ve 
rasgele çiftleştirme, FFB-familya seleksiyonu ve fenotipik benzeyenlerin çiftleştirmesi, FFBZ-familya 
seleksiyonu  ve  fenotipik benzemeyenlerin   çiftleştirmesi, FAY - familya seleksiyonu ve akrabalı 
yetiştirme, FR-familya seleksiyonu ve rasgele KON-şansa bağlı seçim ve rasgele çiftleştirme 
 

Çizelge 4.7’de verilen varyasyon katsayılarını daha anlaşılır yapabilmek maksadı ile 

korelasyon analizi uygulanmıştır. Analizle, seleksiyon metotları, çiftleştirme sistemleri 

ve tekrarların her biri için, on generasyon boyunca hesaplanan varyasyon katsayıları 

ile generasyon sayıları arasındaki ilişki incelenmiş ve elde edilen sonuçlar Çizelge 

4.8’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.8 Varyasyon katsayıları ile generasyon sayıları arasındaki korelasyonlar 
ve önemlilik kontrolleri  

 

Çiftleştirme 
 Sistemleri 

Kitle 
Seleksiyonu 

Familya 
 Seleksiyonu 

Kontrol  
Grupları 

Tek.1 Tek.2 Tek.1 Tek.2 Tek.1 Tek.2 
Fenotipik Benzeyenlerin -0.87** -0.94** -0.77** -0.83** 

-0.45 -0.28 
Fenotipik Benzemeyenler -0.96** -0.88** -0.86** -0.84** 
Akrabalı Yetiştirme -0.91** -0.87** -0.57* -0.71** 
Rasgele Çiftleştirme -0.90** -0.94** -0.88** -0.88** 
**P < 0.01  

 

Çizelge 4.8’ de anlaşılacağı üzere, her iki seleksiyon metodunda ve tüm çiftleştirme 

sistemlerinde fenotipik varyasyon katsayısı negatif işaretli ve elde edilen korelasyon 

katsayıları istatistiksel olarak önemlidir (P<0.01). 

 

Bu sonuçlar generasyonlar ilerledikçe fenotipik değişimin bir ölçüsü olan varyasyon 

katsayı değerlerinin azalmakta olduğunu ve dolayısıyla da fenotipik varyasyonda 

generasyonlar ilerledikçe önemli bir azalışın ortaya çıktığını göstermektedir.  

Herhangi bir seleksiyon metodunun uygulanmadığı, çiftleştirmelerin rasgele yapıldığı 

kontrol grubunun her iki tekrarında ise, fenotipik varyasyonda negatif bir değişiklik 

yani bir azalış ortaya çıkmış, ancak bu azalış önemli bulunmamıştır. 

 

Kitle ve familya seleksiyonu uygulamalarında denen dört çiftleştirme sistemi 

hatlarından elde edilen varyasyon katsayılarının generasyon sayılarına göre 

değişiminin grafiği hazırlanarak Şekil 4.3 ve Şekil 4.4’ de sunulmuştur. 

 

Şekil 4.3’ de kitle seleksiyonu uygulanan dört çiftleştirme sistemi hatları ve kontrol 

hatlarına ait varyasyon katsayılarının generasyonlara göre değişimi görülmektedir. 
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Şekil 4.3 Kitle seleksiyonu ve çiftleştirme sistemleri uygulamalarından elde 

edilen varyasyon katsayılarının generasyonlara göre değişimi 
 

Şekil 4.4’ de ise familya seleksiyonu uygulanan dört çiftleştirme sistemi hatları ve 

kontrol hatlarına ait varyasyon katsayılarının generasyonlara göre değişimi 

görülmektedir. 
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Şekil 4.4 Familya seleksiyonu ve çiftleştirme sistemleri uygulamalarından 

elde edilen varyasyon katsayılarının generasyonlara göre değişimi 
 

Şekil 4.3 ve Şekil 4.4’ de görülebileceği üzere her iki seleksiyon metodunda da 

çiftleştirme sistemleri uygulamalarında, generasyonlar ilerledikçe varyasyon 

katsayılarında azalış yönünde bir değişim gözlenmektedir. Çiftleştirme sistemleri 

arasında benzer sonuçlar gözlenmekle birlikte, gözlenen farklılıkların önemli olup 

olmadığını test etmek amacı ile varyans analizinden faydalanılmıştır. Bu amaçla 

Çizelge 4.7’ de verilen varyasyon katsayıları, (tekrarlar faktörü bakımından 

düzeltildikten sonra) seleksiyon metotları, çiftleştirme sistemleri, generasyonlar ve bu 

faktörlerin interaksiyonları bakımından varyans analizine tabi tutulmuştur. 
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Varyans analizi sabit model temel alınarak yapılmıştır. Modelde seleksiyon metotları, 

çiftleştirme sistemleri ve generasyon faktörleri sabit etkili faktörler olarak modele 

konulmuş ve analizden elde edilen sonuçlar Çizelge 4.9’ da sunulmuştur. 

 

Çizelge 4.9 Varyasyon katsayılarına uygulanan varyans analizi sonuçları 
 

Varyasyon 
Kaynakları 

S. D. HKO F 

Generasyonlar 10 35.7 60.8** 
Seleksiyon Metotları 1 1.8 3.1 
Çiftleştirme Sistemleri 3 4.4 2.5 
Gener.*Selek. Metot. İnt. 10 11.3 1.9 
Gener.*Çift. Sist. İnt. 30 18.9 1.1 
Selek. Metot.*Çift. Sist. İnt. 3 1.6 0.9 
Gener.*Selek. Metot.*Çift. Sist. İnt. 10 20.3 1.2 
Hata 88 51.7  
Genel 175   
**P< 0.01 

 

Çizelge 4.9’ da görüleceği üzere seleksiyon metotları ve çiftleştirme sistemleri ile 

bunlara ait tüm interaksiyonlar, varyasyon katsayıları bakımından önemli bir 

varyasyon kaynağı olarak bulunmamıştır. Ancak generasyonlar faktörü önemli bir 

varyasyon kaynağı olarak görülmektedir. Generasyon faktörü seviyeleri arasında 

farklılıkları ortaya koymak amacıyla Duncan çoklu karşılaştırma testi uygulanmış ve 

elde edilen sonuçlar Çizelge 4.10’ da verilmiştir.  

 

Çizelge 4.10 Generasyon faktörünün seviye ortalamalarının Duncan çoklu 
karşılaştırma testi sonuçları 

 
Generasyon 0 1 2 3 4 5 6 8 7 9 10 

Ortalama   
11.1 10.7 10.5 10.5 9.4 8.4 7.9 7.8 7.8 7.7 6.8 
A A A A B C CD D D D E 

 

Çizelge 4.10’ da görülebileceği gibi ilk dört generasyon (0., 1., 2. ve 3. generasyonlar) 

arasında farklılık önemli bulunmaz iken 4. generasyondan itibaren varyasyon 

katsayılarında istatistik olarak önemli azalışlar meydana gelmiştir. 
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Çalışmamızdan elde edilen varyasyon katsayı değerleri Wilson (1965)’da elde edilen 

varyasyon katsayı değerlerinden düşük olmasına rağmen, seleksiyon ve çiftleştirme 

sistemi uygulamalarından elde edilen sonuçlarla uyumludur. Bu çalışmada ve 

çalışmamızda elde edilen varyasyon katsayıları, fenotipik varyasyon bakımından 

çiftleştirme sistemleri uygulamaları arasında önemli bir farklılığın bulunmadığını 

göstermektedir. 

 

4.4 Genetik İlerlemeler  

 

Seleksiyon çalışmalarında amaç, populasyon ortalamasında istenilen yönde değişim 

meydana getirmektir. Seleksiyonun başarısının bir ölçüsü bu değişimin miktarıdır. Bu 

miktar, “Seleksiyonla Sağlanan Genetik İlerleme” olarak ifade edilmektedir 

(Düzgüneş vd. 1991). 

 

Genetik ilerleme seleksiyon öncesi tüm ebeveyn generasyonun ortalama fenotipik 

değeri ile seleksiyonla elde edilen döl generasyonun ortalama fenotipik değeri 

arasındaki fark olarak tarif edilmektedir (Falconer and Mackay, 1996).  

 

Yukarıdaki tarife uygun olarak Tribolium confusum’ ların pupa ağırlıklarına ait 

genetik ilerleme değerleri başlangıç generasyonundan itibaren her generasyon için 

hesaplanarak Çizelge 4.11’ de verilmiştir. Çizelge 4.11’ de verilen genetik ilerleme 

değerleri seleksiyon metotları ve çiftleştirme sistemlerine ait hatların her iki tekrarına 

ait olup, generasyonlara göre eklemeli olarak düzenlenmiştir. 

 

Çizelge 4.11’ de görüldüğü gibi, seleksiyon ile Tribolium confusum’ un pupa 

ağırlıklarında 76.2 (FFBZ) - 120.1 (KR) µg arasında değişen genetik ilerlemeler 

sağlanmıştır. Çiftleştirme sistemleri hatlarına ait ilerlemeler, generasyonlara ve 

tekrarlara göre farklı değerler vermekle birlikte, büyük bir çoğunluğu pozitif 

değerlidir. 10. generasyonda, 0. generasyona göre, tüm hatlarda yüksek genetik 

ilerlemeler görülmesi, değerlerin büyük bir çoğunluğunun pozitif değerli oluşunun bir 
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sonucudur. Negatif işaretli ilerleme değerlerinin sayısı, kitle ve familya seleksiyon 

hatlarında yaklaşık aynıdır. 

 

Toplam genetik ilerleme değerleri kitle seleksiyonunun uygulandığı hatlarda 93.9 -

120.1 µg, familya seleksiyonunun uygulandığı hatlarda ise 76.2 -101.5 µg arasında 

değişmektedir. Kontrol hatlarında sağlanan genetik ilerleme değerleri, 8.4 ve 8.7 µg 

dır.  

 
Çizelge 4.11 Eklemeli genetik ilerleme değerlerinin generasyonlar ve tekrarlara 

göre dağılımı 
 

H
at
la
r 

T
ek

ra
r 

 

GE�ERASYO�LAR 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

KFB 
1 20.0 22.2 30.4 49.1 49.9 64.3 79.1 74.5 96.8 101.5 
2 10.7 14.6 22.0 34.2 44.2 44.1 55.8 53.6 71.4 97.3 

KFBZ 
1 15.8 20.0 30.7 43.3 49.4 67.4 62.8 62.2 89.4 99.6 
2 13.8 15.9 23.6 45.7 46.0 54.1 61.1 81.1 86.3 104.1 

KAY 
1 -0.6 5.4 9.0 30.0 51.5 61.3 50.6 63 92.5 93.9 
2 14.9 12.1 29.9 53.8 51.9 59.2 75.2 75.0 93.6 107.8 

KR 
1 7.7 20.1 34.3 48.9 51.0 72.7 74.4 85.2 107.9 120.1 
2 7.4 4.7 28.5 31.2 43.1 51.8 61.6 67.7 81.1 96.3 

KO�1 1 -3.4 0.4 8.2 3.1 17.2 20.3 1.8 3.2 4.3 8.4 

FFB 
1 7.7 19.0 29.5 61.8 69.0 80.3 80.6 59.4 82.1 88.9 
2 8.6 4.7 31.3 49.6 51.4 58.6 64.4 59.0 85.6 100.1 

FFBZ 
1 3.3 9.1 18.6 40.2 46.8 54.2 54.0 50.0 60.1 76.2 
2 8.2 25.9 31.2 39.5 48.0 61.2 68.3 80.1 95.2 101.5 

FAY 
1 6.3 17.6 18.9 52.4 52.6 62.4 75.5 69.2 79.0 79.0 
2 -5.6 11.7 31.8 38.0 54.6 38.1 52.5 73.9 69.8 77.4 

FR 
1 4.0 14.9 24.1 43.5 58.5 59.9 60.4 59.7 79.9 96.9 
2 9.8 22.9 25.6 38.3 49.5 52.2 59.4 61.7 76.3 90.9 

KO�2 2 1.1 -2.5 2.3 1.3 10.3 15.9 -7.3 7.9 7.8 8.7 

 
KFB-kitle seleksiyonu ve fenotipik benzeyenlerin çiftleştirmesi, KFBZ-kitle seleksiyonu ve fenotipik 
benzemeyenlerin çiftleştirmesi, KAY – kitle seleksiyonu ve akrabalı yetiştirme, KR-kitle seleksiyonu 
ve rasgele çiftleştirme, FFB-familya seleksiyonu ve fenotipik benzeyenlerin çiftleştirmesi, FFBZ-
familya seleksiyonu ve fenotipik benzemeyenlerin çiftleştirmesi, FAY - familya seleksiyonu ve akrabalı 
yetiştirme, FR-familya seleksiyonu ve rasgele çiftleştirme, KON-şansa bağlı seçim ve rasgele 
çiftleştirme 
 

Çalışmada, iki seleksiyon metodu ve dört çiftleştirme sistemi uygulamasının on 

generasyonundan elde edilen genetik ilerleme değerleri, tekrarlar ve cinsiyet faktörleri 
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bakımından düzeltildikten sonra varyans analizine tabi tutulmuştur. Böylece 

seleksiyon metotları, çiftleştirme sistemleri, generasyonlar ve bu faktörlerin 

interaksiyonlarından elde edilen genetik ilerleme değerleri bakımından gözlenen 

farklılıklar incelenmeye çalışılmıştır. 

 

Varyans analizi sabit model temel alınarak yapılmıştır. Modelde seleksiyon metotları, 

çiftleştirme sistemleri ve generasyonlar modelde sabit etkili faktörler olarak yer almış 

ve elde edilen sonuçlar hazırlanan varyans analiz tablosunda (Çizelge 4.12) 

sunulmuştur. 

 

Çizelge 4.12 Genetik ilerleme verilerine uygulanan varyans analizi sonuçları 
 

Varyasyon 
Kaynakları 

S. D. H.K.O F 

Generasyonlar 9 20.1 4.8** 
Seleksiyon Metotları 1 2065.3 494.8** 
Çiftleştirme Sistemleri 3 10.0 2.4 
Gener.*Selek. Metot. İnt. 9 8.8 2.2 
Gener.*Çift. Sist. İnt. 27 10.9 2.6** 
Selek. Metot*Çift. Sist. İnt. 3 5.3 1.3 
Gener.*Selek. Metot.*Çift. Sist. İnt. 27 6.5 1.6 
Hata 240 4.2  
Genel 319   
**P < 0.01  

 

Çizelge 4.12’ de verilen varyans analizi tablosunda görüldüğü gibi generasyonlar, 

seleksiyon metotları ve generasyonlar-çiftleştirme sistemleri interaksiyonu faktörleri,  

pupa ağırlığı genetik ilerleme değerleri bakımından önemli varyasyon kaynaklarıdır 

(P<0.01). Buna karşın çiftleştirme sistemleri, generasyonlar-seleksiyon metotları, 

seleksiyon metotları-çiftleştirme sistemleri ve generasyonlar-seleksiyon metotoları-

çiftleştirme sistemleri interaksiyon faktörleri bakımından farklılıklar önemli 

bulunmamıştır. Varyans analizi sonucunda genetik ilerleme değerleri için etkileri 

önemli bulunan generasyonlar ve seleksiyon metotları faktör seviyeleri arasındaki 

farklılıkların ortaya konması amacıyla Duncan çoklu karşılaştırma testi yapılarak elde 

edilen sonuçlar Çizelge 4.13’ de verilmiştir. 
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Çizelge 4.13’ de görüleceği üzere kitle seleksiyonu uygulamasından elde edilen 

genetik ilerleme değerleri, familya seleksiyonu uygulamasından elde edilen genetik 

ilerleme değerlerinden daha yüksek bulunmuştur. (P<0.01). 

 

Çizelge 4.13 Genetik ilerleme değerleri bakımından etkisi önemli bulunan faktöre 
uygulanan Duncan çoklu karşılaştırma test sonuçları 

 

Seleksiyon Metotları � Ortalama 
Duncan  
Grubu 

Kitle Seleksiyonu 160 13.7±0.2 A 
Familya Seleksiyonu 160 8.6±0.2 B 

Generasyonlar � Ortalama 
Duncan  
Grubu 

4. Generasyon 32 12.8±0.7 A 
10. Generasyon 32 11.6±0.6 B 
5. Generasyon 32 11.4±0.6 B 
2. Generasyon 32 11.3±0.8 B 
1. Generasyon 32 11.3±0.6 B 
3. Generasyon 32 11.3±0.6 B 
8. Generasyon 32 11.0±0.6 B 
9. Generasyon 32 10.8±0.5 BC 
7. Generasyon 32 10.5±0.6 BC 
6. Generasyon 32 9.7±0.5 BC 
 

Generasyon faktörü seviyeleri bakımından 4. generasyonda en yüksek ilerleme değeri 

elde edilmiş ve bu değer diğer generasyonlardan farklı bulunmuştur. En düşük 

ilerleme değeri ise 6. generasyonda elde edilmiş ve bu değer 7. ve 9. generasyon 

değerlerinden farklı bulunmamıştır. Generasyonlarda elde edilen genetik ilerleme 

değerleri bakımından 4. generasyon haricindeki generasyonlar bakımından farklılık 

önemli bulunmamıştır. 

 

Seleksiyon metotları ve çiftleştirme sistemleri uygulamalarının genetik ilerlenmelere 

olan etkileri ile ilgili çalışmalardan McBride et al. (1965), Drosophila da yüksek 

kalıtım dereceli (h2 = 0.52) bir özellikte (abdomina-bristle sayısı) %10 seleksiyon 

entansitesi uygulayarak, yaptıkları seleksiyon çalışmasında fenotipik benzeyenlerin 

çiftleştirilmesinin rasgele ve fenotipik benzemeyenlerin çiftleştirilmesine göre çok 

daha büyük genetik ilerleme değeri verdiğini bildirmektedirler. 
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Wilson et al. (1965)’de Tribolium’ un pupa ağırlığı özelliği üzerine altı generasyon 

boyunca uyguladıkları seleksiyonla birlikte fenotipik benzeyenlerin, fenotipik 

benzemeyen ve akrabalı yetiştirme uygulamalarından elde ettikleri genetik 

ilerlemelerin, rasgele çiftleştirilen hatlara göre önemli bir farklılığının olmadığını 

bildirmişlerdir. 

 

Wilson et al. (1968)’de Tribolium’ un larva ağırlığı özelliğinde yaptıkları seleksiyon 

denemesinde benzeyenlerin çiftleştirme uygulaması ile rasgele çiftleştirme uygulaması 

arasında genetik ilerlemeler bakımından her hangi bir farklılığın olmadığını 

bildirmişlerdir. 

 

Sutherland et al. (1968) farelerin 6. hafta vücut ağırlığı özelliğinde yaptıkları 

seleksiyon ile birlikte rasgele çiftleştirme ve benzeyenlerin çiftleştirme 

uygulamalarının, genetik ilerleme değerleri bakımından aynı bulunduğunu 

bildirmişlerdir. Baker (1973) yaptığı çalışmada, bir generasyon uygulanan 

seleksiyonda benzeyenlerin çiftleştirilmesinin genetik ilerlemeyi en çok %10 arttıra 

bileceğini bildirmektedir. 

 

Campo et al. (1988)’da Tribolium da yüksek kalıtım derecesine sahip, eşit ekonomik 

ağırlıkta ve aralarında pozitif korelasyon bulunan (pupa uzunluğu ve ergin ağırlığı) 

özellikleri kullanarak, indeks seleksiyonu metodunda fenotipik benzeyenlerin 

çiftleştirilme uygulaması sonucunda, fenotipik benzeyenlerin çiftleştirilmesinin 

seleksiyonda her hangi bir avantaj getirmediğini bildirmişlerdir. Wilson (1974)’de bir 

Tribolium castaneum populasyonun da on generasyon süre ile, pupa ağırlığında 

uyguladıkları kitle, familya, kombine ve rasgele seleksiyon metotlarının etkinliğini 

araştırdıkları çalışmalarında generasyon başına ortalama genetik ilerlemelerin aralığını 

ve toplamını kitle seleksiyonunda sırasıyla 6.3 -18.3 µg ve 115.3 µg; familya 

seleksiyonunda sırasıyla 3.7-15.1 µg ve 98.8 µg olarak bildirmektedir. Araştırıcı 

genetik ilerlemelerin varyans analizi sonunda generasyonların ve seleksiyon 

metotlarının önemli seviyede varyasyon meydana getirdiğini bildirmekte (P<0.01). 
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Campo et al. (1994)’deki çalışmalarında, Bulmer (1980)’in fenotipik benzeyenlerin 

çiftleştirilmesinin seleksiyon yolu ile hayvanlarda genetik ilerleme oranını 

arttırabileceğinin, bunu da diğer varyans unsurlarında (dominans ve çevre) herhangi 

bir değişme meydana getirmeksizin, genetik varyansları arttırma yolu ile 

yapabileceğini açıkladığını bildirmişlerdir. 

 

Dion and Minvielle (1985), Tribolium castaneum populasyonun da 12. gün larva 

ağırlığını artırmaya yönelik uyguladıkları kitle seleksiyonunda, rasgele çiftleştirmenin, 

akrabalı yetiştirme uygulamasına göre yüksek genetik ilerleme sağladığını, ancak 

aradaki farkın önemli olmadığını bildirmektedir. 

 

Yukarıda sıralanan çalışmaların büyük kısmından elde edilen sonuçlar ile 

çalışmamızda elde ettiğimiz genetik ilerleme sonuçları benzerlik göstermektedir. 

Çalışmamızda da genetik ilerlemeler bakımından, çiftleştirme sistemi uygulamaları 

arasında bir farklılık belirlenmemiştir. 

 

Tribolium türleri kullanılarak yapılan tüm çalışmalarda da pupa ağırlık özelliği 

bakımından dişi böceklerin erkek böceklere göre daha ağır oldukları ve pupa ağırlığı 

kalıtım derecesinin yüksek olması nedeniyle seleksiyon çalışmalarında tatmin edici 

genetik ilerlemenin sağlandığı bildirilmiştir (Wilson et al. 1965, Hardin and Hill 1972, 

Campo and Garcia Gil 1994). 

 

Seleksiyon metotları bakımından araştırmamızda bulduğumuz sonuçlar ile benzer 

çalışmalardan elde edilen sonuçlar uyum içerisindedir. Örneğin Wilson (1974)’de kitle 

ve familya seleksiyonu metotlarını on generasyon boyunca uygulayarak kitle 

seleksiyonun, familya seleksiyonuna göre daha yüksek genetik ilerlemeler verdiğini 

bildirmiştir. 

4.5 Akrabalı Yetiştirme Katsayıları 

 

İki farklı seleksiyon metodu ile birlikte uygulanan dört çiftleştirme sistemine ait on altı 

hattan ve kontrol uygulaması için oluşturulan iki hattan on generasyon boyunca 
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hesaplanan akrabalı yetiştirme katsayıları, seleksiyon metotları, çiftleştirme sistemleri, 

tekrarlar ve generasyonlara göre sınıflandırılarak Çizelge 4.24’ de verilmiştir. Akrabalı 

yetiştirme katsayılar MTDFREML bilgisayar programı kullanılarak hesaplanmıştır. 

 

Çizelge 4.14 Seleksiyon metotları, çiftleştirme sistemleri ve kontrol hatlarına ait 
akrabalı yetiştirme katsayıları 

 

H
at
la
r 

T
ek

ra
r  

Generasyonlar 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

KFB 
1 0.00 0.00 0.04 0.06 0.07 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 
2 0.00 0.00 0.05 0.06 0.08 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 

KFBZ 
1 0.00 0.00 0.02 0.04 0.06 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 
2 0.00 0.00 0.00 0.05 0.07 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 

KAY 
1 0.00 0.00 0.22 0.16 0.13 0.12 0.14 0.16 0.17 0.19 0.21 
2 0.00 0.00 0.20 0.16 0.13 0.13 0.15 0.17 0.19 0.21 0.21 

KR 
1 0.00 0.00 0.18 0.08 0.06 0.08 0.07 0.08 0.08 0.08 0.10 
2 0.00 0.00 0.04 0.09 0.14 0.09 0.09 0.10 0.11 0.11 0.12 

KO�1 1 0.00 0.00 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 

FFB 
1 0.00 0.02 0.07 0.13 0.12 0.11 0.12 0.13 0.14 0.18 0.17 
2 0.00 0.04 0.15 0.14 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.20 

FFBZ 
1 0.00 0.03 0.12 0.09 0.09 0.10 0.11 0.13 0.14 0.15 0.18 
2 0.00 0.04 0.07 0.08 0.10 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 

FAY 
1 0.00 0.25 0.22 0.14 0.13 0.14 0.15 0.18 0.20 0.23 0.24 
2 0.00 0.25 0.13 0.10 0.09 0.12 0.13 0.15 0.16 0.19 0.23 

FR 
1 0.00 0.02 0.10 0.09 0.10 0.10 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 
2 0.00 0.04 0.07 0.06 0.06 0.08 0.09 0.11 0.12 0.13 0.14 

KO�2 2 0.00 0.04 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.07 

 

Çizelge 4.14 verilen akrabalı yetiştirme katsayıları incelenecek olur ise, generasyon 

sayıları ile akrabalı yetiştirme katsayıları arasında doğrusal bir ilişki olduğu 

görülecektir. Buna göre generasyonlar ilerledikçe, akrabalı yetiştirme katsayıları da 

artmaktadır.  Seleksiyon metotları bakımından, familya seleksiyonu uygulamalarından 

elde edilen akrabalı yetiştirme katsayıları (ortalama olarak 0.12), kitle seleksiyonu 

uygulamasına göre (ortalama olarak 0.09) tüm çiftleştirme sistemlerinde daha yüksek 

bulunmuştur. Çiftleştirme sistemleri bakımından akrabalı yetiştirme uygulanan 

hatlarda (ortalama olarak 0.16), diğer çiftleştirme sistemlerine göre çok daha yüksek 

katsayı değerleri elde edilmiştir. Akrabalı yetiştirme hatlarından sonra en yüksek 

akrabalı yetiştirme katsayıları, fenotipik benzeyenlerin çiftleştirme uygulamasından 
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(ortalama olarak 0.10) elde edilmiştir. Bu iki uygulamayı, rasgele çiftleştirme 

uygulaması (ortalama olarak 0.09) takip etmektedir. Çiftleştirme sistemleri 

bakımından en düşük akrabalı yetiştirme katsayı değerleri, fenotipik benzemeyenlerin 

çiftleştirilme uygulamasından (ortalama olarak 0.08) elde edilmiştir. Seleksiyon 

uygulanmayan kontrol hatlarından elde edilen katsayı değerleri (ortalama olarak 0.05), 

seleksiyon hatlarından elde edilenlerden (ortalama olarak 0.11) daha düşük 

bulunmuştur. Wilson et al. (1965 ve 1968)’de Tribolium’ un pupa ve larva ağırlığı 

özelliğinde, kitle seleksiyonu ile birlikte uyguladıkları beş çiftleştirme sisteminden, 

sırasıyla sekiz ve altı generasyon boyunca akrabalı yetiştirme katsayıları 

hesaplamışlardır. Bildirdikleri akrabalı yetiştirme katsayıları çalışmamızda fenotipik 

benzeyenlerin, fenotipik benzemeyenlerin ve rasgele çiftleştirme hatlarından elde 

edilen katsayılarla benzer, akrabalı yetiştirme uygulamasının yapıldığı hatlardan elde 

edilenden daha yüksek bulunmuştur. Wilson (1974)’de kitle ve familya seleksiyonu 

uygulanan hatlardan on generasyon boyunca elde edilen akrabalı yetiştirme katsayı 

değerleri, çalışmamızın kitle ve familya seleksiyonu ile birlikte uygulanan rasgele 

çiftleştirme hatlardan elde edilen katsayı değerleriyle uyum içindedir. Ayrıca 

çalışmamızda, McBride (1963), Sutherland (1968), Campo (1994)’de bildirilen, 

fenotipik benzeyenlerin çiftleştirilmesinden elde edilecek (fenotipik benzerliğin bir 

kaynağının da genetik benzerlik olması nedeniyle) akrabalı yetiştirme katsayılarının, 

rasgele çiftleştirme uygulamasına göre yüksek olması gerektiği görüşünü 

desteklemektedir. 

 

4.6 Bireysel Hayvan Modeli Genetik Parametre Tahminleri 

 

Araştırmada seleksiyon metotları ve çiftleştirme sistemleri uygulama hatlarından on 

generasyon boyunca elde edilen verilerin analizleri, çalışmanın Modeller kısmında 

verilen Model 1 ve Model 2 temel alınarak, MTDFREML programı yardımı ile REML 

metodu kullanılarak yapılmıştır. Yapılan eklemeli genetik varyans, fenotipik varyans, 

hata varyansı ve kalıtım dereceleri tahminleri kullanılan modele göre, iki başlık altında 

tablolar halinde sunulmuştur.  
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4.6.1 Model 1 genetik parametre tahminleri 

 

Model 1 (3.1) temel alınarak yapılan parametre tahminleri, çalışmanın materyal ve 

metot kısmında verildiği şekilde oluşturulan, iki seleksiyon metodu ve dört çiftleştirme 

sistemi uygulamasının iki tekrarlı olarak denendiği hatlar ile kontrol hatların her 

generasyonunda yapılmıştır. Analize temel olan modelde cinsiyet ve generasyon 

faktörleri sabit etkili faktörler, böceklerin 21. gün pupa ağırlığına ilişkin eklemeli 

genetik etkileri şansa bağlı faktör olarak kullanılmıştır. Analizi yapılacak hattın 

verileri, oluşturulan pedigri dosyasına hayvan numarası, ebeveyn numaraları, cinsiyet, 

generasyonlar ve pupa ağırlıkları veri sütunları şeklinde kaydedilmiştir. On 

generasyondan elde edilen bu veriler kullanılarak yapılan tahminler 10. generasyon 

tahminleri olarak kaydedilmiştir. Daha sonra pedigri dosyasından 10. generasyon 

verileri çıkarılarak analiz yapılmış ve elde edilen tahminler 9. generasyon tahminleri 

olarak kaydedilmiştir. Bu şekildeki uygulamaya başlangıç (0.) generasyon 

tahminlerine ulaşıncaya kadar devam edilmiştir. 

 

Model 1 kullanılarak on sekiz hattın her birisi için elde edilen tahminler çiftleştirme 

sistemleri ve seleksiyon metotları esas alınarak tablolar haline getirilmiştir. Bu tablolar 

parametre tahminlerine (σ2
a – eklemeli genetik varyans, σ2

p – fenotipik varyans, σ2
e – 

hata varyansı, h
2 – kalıtım derecesi) generasyon ve tekrar faktörlerine göre 

sınıflandırılarak verilmiştir.  

 

Çizelge 4.15’ de kitle seleksiyonu ile birlikte, fenotipik benzeyenlerin çiftleştirilmesi 

uygulamasının iki hattından on generasyon boyunca elde edilen parametre tahmin 

sonuçları verilmiştir. 

 

Çizelge 4.15’ de görüleceği üzere, 1. hattan (tekrardan) elde edilen eklemeli genetik 

varyanslar 340 – 529 aralığında, fenotipik varyanslar 733 – 808 aralığında, hata 

varyansları 253 – 416 aralığında ve kalıtım dereceleri ise 0.45 – 0.66 aralığında 

değişim göstermektedir. 2. hattan (tekrardan) elde edilen eklemeli genetik varyanslar 

296 – 480 aralığında, fenotipik varyanslar 728 – 850 aralığında, hata varyansları 272 – 

480 aralığında ve kalıtım dereceleri ise 0.41 – 0.62 aralığında değişim göstermektedir. 



 62

Çizelge 4.15 Kitle seleksiyonu ile birlikte fenotipik benzeyenlerin çiftleştirilmesi 
uygulamasının Model 1 genetik parametre tahminleri 

 

Parametre 
Generasyonlar 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.
 T

ek
ra

r σ
2
a 340 461 490 529 469 425 398 396 440 453 449 

σ
2
p 756 733 743 804 808 758 770 771 772 771 761 

σ
2
e 416 272 253 275 339 333 372 375 338 318 312 

h
2
 0.45 0.63 0.66 0.66 0.58 0.56 0.52 0.51 0.57 0.59 0.59 

 

2.
 T

ek
ra

r σ
2
a 296 320 480 337 450 452 457 468 446 448 475 

σ
2
p 729 761 818 817 850 821 795 775 731 728 747 

σ
2
e 433 441 338 480 400 369 338 307 285 280 272 

h
2
 0.41 0.42 0.59 0.41 0.53 0.55 0.57 0.60 0.61 0.62 0.62 

 

Familya seleksiyonu ile birlikte fenotipik benzeyenlerin çiftleştirilmesi uygulamasının 

yapıldığı hatlardan elde edilen parametre tahminleri Çizelge 4.16’ da verilmiştir. 

 

Çizelge 4.16 Familya seleksiyonu ile birlikte fenotipik benzeyenlerin 
çiftleştirilmesi uygulamasının Model 1 genetik parametre 
tahminleri 

 

Parametre 
Generasyonlar 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.
 T

ek
ra

r σ
2
a 344 374 404 403 364 342 366 356 334 376 372 

σ
2
p 758 596 714 817 803 762 771 741 729 750 730 

σ
2
e 414 222 310 414 439 420 405 385 395 374 358 

h
2
 0.45 0.63 0.57 0.49 0.45 0.45 0.47 0.48 0.46 0.50 0.51 

 

2.
 T

ek
ra

r σ
2
a 266 294 228 264 250 269 257 266 260 261 339 

σ
2
p 605 601 618 668 654 665 634 623 598 599 668 

σ
2
e 339 307 390 404 404 396 377 357 338 338 329 

h
2
 0.44 0.49 0.37 0.40 0.38 0.40 0.41 0.43 0.43 0.44 0.50 

 

Fenotipik benzeyenlerin çiftleştirildiği ve familya seleksiyonu uygulamasının yapıldığı 

hatların birincisinden (1. tekrar) elde edilen eklemeli genetik varyanslar 334 – 404 

aralığında, fenotipik varyanslar 596 – 817 aralığında, hata varyansları 222 – 439 

aralığında ve kalıtım dereceleri ise 0.45 – 0.57 aralığında değişim göstermektedir. 
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Diğer bir hatta ise (2. tekrar) eklemeli genetik varyanslar 228 – 339, fenotipik 

varyanslar 598 – 668, hata varyansları 307 – 404 ve kalıtım dereceleri 0.37 – 0.50 

aralığında tahmin edilmiştir. 

 

Kitle seleksiyonu ile birlikte fenotipik benzemeyenlerin çiftleştirilme uygulamasının 

yapıldığı iki hattan elde edilen tahminler Çizelge 4.17’ de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.17 Kitle seleksiyonu ile birlikte fenotipik benzemeyenlerin 
çiftleştirilmesi uygulamasının Model 1 genetik parametre 
tahminleri 

 

Parametre 
Generasyonlar 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.
 T

ek
ra

r σ
2
a 688 630 659 666 693 708 712 655 636 524 518 

σ
2
p 980 872 908 941 980 968 942 895 872 811 788 

σ
2
e 292 242 249 275 287 260 230 240 236 287 270 

h
2
 0.70 0.72 0.73 0.71 0.71 0.73 0.76 0.73 0.73 0.65 0.66 

 

2.
 T

ek
ra

r σ
2
a 690 657 411 503 532 546 573 631 633 627 642 

σ
2
p 953 1000 775 844 866 835 826 846 861 852 855 

σ
2
e 263 343 364 341 334 289 253 215 228 225 213 

h
2
 0.72 0.66 0.53 0.60 0.61 0.65 0.69 0.75 0.74 0.74 0.75 

 

Çizelge 4.17’ de görüleceği üzere, 1. tekrardan elde edilen eklemeli genetik varyans 

tahminleri 518 – 712 aralığında, fenotipik varyans tahminleri 788 – 980 aralığında, 

hata varyans tahminleri 230 – 292 aralığında ve kalıtım derecesi tahminleri ise 0.65 – 

0.76 aralığında değişim göstermektedir. 2. tekrardan elde edilen eklemeli genetik 

varyans tahminleri 411 – 690 aralığında, fenotipik varyans tahminleri 775 – 1000 

aralığında, hata varyans tahminleri 213 – 364 aralığında ve kalıtım dereceleri 

tahminleri ise 0.53 – 0.75 aralığında değişim göstermektedir. 

 

Familya seleksiyonu ile birlikte fenotipik benzemeyenlerin çiftleştirilme 

uygulamasının yapıldığı hatlarından elde edilen tahminler Çizelge 4.18’ de verilmiştir. 



 64

Çizelge 4.18 Familya seleksiyonu ile birlikte fenotipik benzemeyenlerin 
çiftleştirilmesi uygulamasının Model 1 genetik parametre 
tahminleri 

 

Parametre 
Generasyonlar 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.
 T

ek
ra

r σ
2
a 762 685 706 646 598 617 589 597 588 619 620 

σ
2
p 937 848 894 902 881 857 842 832 828 843 830 

σ
2
e 175 163 188 256 283 240 253 235 240 224 210 

h
2
 0.81 0.81 0.79 0.72 0.68 0.72 0.70 0.72 0.71 0.73 0.75 

 

2.
 T

ek
ra

r σ
2
a 620 662 614 650 609 620 621 603 586 565 542 

σ
2
p 820 851 784 856 819 822 814 790 775 762 748 

σ
2
e 200 189 170 206 210 202 193 187 189 197 206 

h
2
 0.78 0.78 0.78 0.76 0.74 0.75 0.76 0.76 0.76 0.74 0.72 

 

Çizelge 4.18 incelendiğinde birinci hattan (1.tekrardan) elde edilen eklemeli genetik 

varyansların değişim aralığı 588- 762, fenotipik varyansların değişim aralığı 828 – 

937, hata varyansların değişim aralığı 163 – 283 ve kalıtım derecelerinin değişim 

aralığı 0.68 – 0.81 dır. 2. tekrarda ise bu değerler sırasıyla 542 – 662, 748 – 856, 170 – 

210, 0.72 -0.78 olarak bulunmuştur. Kitle seleksiyonu ile birlikte akrabalı yetiştirilen 

hatlardan elde edilen tahminler Çizelge 4.19’da verilmiştir. 

 

Çizelge 4.19 Kitle seleksiyonu ile birlikte akrabalı yetiştirme uygulamasının 
Model 1 genetik parametre tahminleri 
 

Parametre 
Generasyonlar 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.
 T

ek
ra

r σ
2
a 382 388 416 336 381 386 390 422 436 453 476 

σ
2
p 636 674 689 656 715 690 672 690 679 677 685 

σ
2
e 254 286 273 320 334 304 282 268 243 224 209 

h
2
 0.60 0.58 0.60 0.51 0.53 0.56 0.58 0.61 0.64 0.67 0.70 

 

2.
 T

ek
ra

r σ
2
a 105 145 196 191 182 201 209 227 256 243 264 

σ
2
p 467 554 567 573 585 605 583 568 576 612 621 

σ
2
e 362 409 371 382 403 404 374 341 320 369 357 

h
2
 0.23 0.26 0.34 0.33 0.31 0.33 0.36 0.40 0.44 0.40 0.43 
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Buna göre birinci hattan (1.tekrar) elde edilen eklemeli genetik varyans tahminleri 336 

– 476 aralığında, fenotipik varyans tahminleri 636 – 715 aralığında, hata varyans 

tahminleri 209 – 334 aralığında ve kalıtım dereceleri tahminleri ise 0.51 – 0.70 

aralığında değişim göstermektedir. İkinci hattan (2. tekrar) elde edilen eklemeli 

genetik varyans tahminleri 105 – 264 aralığında, fenotipik varyans tahminleri 467 – 

621 aralığında, hata varyans tahminleri 320 – 409 aralığında ve kalıtım derecesi 

tahminleri ise 0.23 – 0.44 aralığında değişim göstermektedir. 

 

Çizelge 4.20’ de familya seleksiyonu ile birlikte akrabalı yetiştirilen hatlardan elde 

edilen tahminler görülmektedir. 

 

Çizelge 4.20 Familya seleksiyonu ile birlikte akrabalı yetiştirme uygulamasının 
Model 1 genetik parametre tahminleri 

 

Parametre 
Generasyonlar 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.
 T

ek
ra

r σ
2
a 375 328 301 322 333 336 363 363 418 416 402 

σ
2
p 673 710 665 690 678 649 651 654 694 700 686 

σ
2
e 298 382 364 368 345 313 288 291 276 284 284 

h
2
 0.56 0.46 0.45 0.47 0.49 0.52 0.56 0.55 0.60 0.59 0.59 

 

2.
 T

ek
ra

r σ
2
a 219 408 304 315 305 317 320 315 309 314 324 

σ
2
p 466 546 623 641 604 670 650 654 656 642 641 

σ
2
e 247 138 319 326 299 353 330 339 347 328 317 

h
2
 0.47 0.75 0.49 0.49 0.51 0.47 0.49 0.48 0.47 0.49 0.51 

 

Çizelge 4.20 incelenecek olur ise birinci hattan (1. tekrar) elde edilen eklemeli genetik 

varyansların 301 – 418 aralığında, fenotipik varyansların 649 – 710 aralığında, hata 

varyanslarının 276 – 382 aralığında ve kalıtım derecelerinin 0.45 – 0.60 aralığında 

değişim gösterdiği görülebilir. İkinci hattan (2. tekrar) elde edilen eklemeli genetik 

varyansların değişim aralığı ise 219 – 408, fenotipik varyansların değişim aralığı 466 – 

670, hata varyanslarının değişim aralığı 138 – 353 ve kalıtım derecelerinin değişim 

aralığı 0.47 – 0.75 dır. 
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Çiftleştirmelerin rasgele yapıldığı ve kitle seleksiyon metodunun uygulandığı 

hatlardan elde edilen parametre tahminleri Çizelge 4.21’ de sunulmuştur. 

 

Çizelge 4.21 Kitle seleksiyonu ile birlikte rasgele çiftleştirilme uygulamasının Model1 
genetik parametre tahminleri 

 

Parametre 
Generasyonlar 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.
 T

ek
ra

r σ
2
a 483 285 384 461 488 463 468 473 463 278 294 

σ
2
p 780 676 715 743 748 710 736 744 745 684 690 

σ
2
e 297 391 331 282 260 247 268 271 282 406 396 

h
2
 0.62 0.42 0.53 0.62 0.65 0.65 0.64 0.64 0.62 0.41 0.43 

 

2.
 T

ek
ra

r σ
2
a 407 394 443 429 450 431 436 425 424 430 442 

σ
2
p 727 751 738 767 763 726 725 728 720 724 723 

σ
2
e 320 357 295 338 313 295 289 303 296 294 281 

h
2
 0.56 0.52 0.60 0.56 0.59 0.59 0.60 0.58 0.59 0.59 0.61 

 

Çizelge 4.21’deki sonuçlar incelenecek olur ise 1.tekrardan elde edilen 

parametrelerden eklemeli genetik varyansların 278 – 488 aralığında, fenotipik 

varyansların 676 – 780 aralığında, hata varyanslarının 247 – 406 aralığında ve kalıtım 

derecelerinin 0.37 – 0.65 aralığında değişim gösterdiği görülmektedir. İkinci tekrardan 

elde edilen eklemeli genetik varyanslar 394 – 450 aralığında, fenotipik varyanslar 720 

– 767 aralığında, hata varyansları 281 – 357 aralığında ve kalıtım dereceleri ise 0.52 – 

0.61 aralığında değişim göstermektedirler. 

 

Familya seleksiyonu ile birlikte rasgele çiftleştirme uygulamasının yapıldığı hatların 

parametre tahminleri Çizelge 4.22’ de sunulmuştur.  

 

Çizelge 4.22’ e göre hatların ilkinden (1. tekrar) elde edilen eklemeli genetik 

varyanslar 267 – 429 aralığında, fenotipik varyanslar 620 – 736 aralığında, hata 

varyansları 307 – 457 aralığında ve kalıtım dereceleri 0.41 – 0.58 aralığında değişim 

göstermektedir. İkinci tekrardan elde edilen tahminler ise sırasıyla 317 – 376, 621 – 

725, 275 – 361 ve 0.49 – 0.57 aralığında değişmektedir.   
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Çizelge 4.22 Familya seleksiyonu ile birlikte rasgele çiftleştirilme uygulamasının 
Model 1 genetik parametre tahminleri 

 

Parametre 
Generasyonlar 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.
 T

ek
ra

r σ
2
a 325 429 279 267 287 284 269 279 281 302 311 

σ
2
p 656 736 703 724 721 688 650 631 620 626 625 

σ
2
e 331 307 424 457 434 404 381 352 339 324 314 

h
2
 0.50 0.58 0.40 0.37 0.40 0.41 0.41 0.44 0.45 0.48 0.50 

 

2.
 T

ek
ra

r σ
2
a 317 340 327 376 364 364 363 356 369 352 348 

σ
2
p 652 621 659 725 725 702 675 652 650 639 623 

σ
2
e 335 281 332 349 361 338 312 296 281 287 275 

h
2
 0.49 0.55 0.50 0.52 0.50 0.52 0.54 0.55 0.57 0.55 0.56 

 

Çizelge 4.23’ de seçimin ve çiftleştirmelerin rasgele yapıldığı kontrol hatlarından on 

generasyon boyunca elde edilen parametre tahminleri görülmektedir.  

 

Çizelge 4.23 Kontrol hatlarından elde edilen Model 1 genetik parametre tahminleri 
 

Parametre 
Generasyonlar 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.
 K

on
tr
ol

 σ
2
a 326 284 382 461 488 463 468 474 463 277 294 

σ
2
p 736 676 715 743 749 710 736 745 746 684 690 

σ
2
e 410 392 333 282 261 246 268 271 282 406 397 

h
2
 0.44 0.42 0.53 0.62 0.65 0.65 0.64 0.64 0.62 0.41 0.43 

 

2.
 K

on
tr
ol

 σ
2
a 327 319 330 381 372 372 370 364 378 361 358 

σ
2
p 677 659 709 774 765 736 705 678 675 661 643 

σ
2
e 350 340 379 393 393 364 334 314 296 300 286 

h
2
 0.48 0.49 0.47 0.49 0.49 0.51 0.53 0.54 0.56 0.55 0.56 

 

Çizelge 4.23’ daki sonuçlar incelenecek olur ise 1. tekrardan elde edilen 

parametrelerden eklemeli genetik varyansların 277 – 488 aralığında, fenotipik 

varyansların 676 – 749 aralığında, hata varyanslarının 246 – 410 aralığında ve kalıtım 

derecelerinin 0.41 – 0.65 aralığında değişim gösterdiği görülmektedir. İkinci tekrardan 

elde edilen eklemeli genetik varyanslar 319 – 381 aralığında, fenotipik varyanslar 643 
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- 774 aralığında, hata varyansları 286 – 393 aralığında ve kalıtım dereceleri ise 0.47 – 

0.56 aralığında değişim göstermektedirler. 

 

Model 1 kullanılarak iki seleksiyon metodu ve dört çiftleştirme sistemi 

uygulamasından on generasyon boyunca elde edilen eklemeli genetik varyanslar, 

fenotipik varyanslar, hata varyanslar ve kalıtım dereceleri tahminlerinin generasyonlar 

boyu değişiminin yönünü ve miktarını incelemek amacıyla regresyon analizine 

başvurulmuştur. Bu maksatla generasyon sayıları bağımsız değişken olarak ve her 

generasyon elde edilen tahminlerin her birisi (σ
2
a, σ

2
p, σ

2
e, h

2) bağımlı değişken 

alınarak, her bir hat için regresyon katsayıları tahmin edilmiştir. Elde edilen regresyon 

katsayıları seleksiyon metotları, çiftleştirme sistemleri, tekrarlar ve parametre 

tahminlerine göre sınıflandırılarak Çizelge 4.24’de sunulmuştur. 

 
Çizelge 4.24 Model 1 e uygun olarak tahmin edilen parametrelerin generasyon 

sayılarına göre regresyon katsayıları 
 

Selek. 
Metot. 

Çiftleştirme Sistemleri Tek. 
Genetik 
Varyans 
bxy 

Fenotipik  
Varyans 
bxy 

Hata  
Varyans 
bxy 

Kalıtım  
Derecesi 
bxy 

K
it
le
 s
el
ek

si
yo

n
u
 Fen. Benzeyenlerin 

1 +0.24 +1.45 +1.38 -0.82 
2 +14.30* -4.02 -18.3** +2.21** 

Fen. Benzemeyenlerin 
1 -12.20* -13.10* -0.87 -0.36 
2 +5.48 -7.82 -13.3** +1.35 

Akrabalı Yetiştirme 
1 +8.83** +2.29 -6.54 +1.12* 
2 +13.3** +9.25** -4.08 +1.86** 

Rasgele Çiftleştirme 
1 -6.70 -3.10 +3.58 -0.63 
2 +2.18 -2.71 -4.89** +0.50* 

F
am

il
ya

 S
el
ek

si
yo

n
u
 

Fen. Benzeyenlerin 
1 -1.40 -0.57 +4.46 -0.50 
2 +3.09 +1.25 -1.85 +0.34 

Fen. Benzemeyenlerin 
1 -13.00** -8.47** +4.57 -0.76 
2 -8.58** -8.00** +0.58 -0.46 

Akrabalı Yetiştirme 
1 +8.64** +0.12 -8.52** +1.23** 
2 +1.63 +13.00** +11.4 +0.86 

Rasgele Çiftleştirme 
1 -5.15 -10.00** -4.86 -0.09 
2 +2.62 -2.69 -5.31 +0.60* 

Kontrol 1 -0.6 -1.1 -0.6 +0.2 
Kontrol 2 +3.9 -4.7 -8.6** +0.9* 

**P < 0.01 ve *P < 0.05 
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Çizelge 4.24’ de verilen regresyon katsayılarının işaretleri, tahmin edilen 

parametrelerin generasyonlar ilerledikçe değişimlerinin yönünü göstermektedir. Bu 

açıdan bakıldığında çizelgede verilen eklemeli genetik varyanslara ait katsayılar, 

akrabalı yetiştirme hatlarında (+8.83, +13.30, +8.64, +1.63) ve fenotipik 

benzeyenlerin çiftleştirildiği hatların (+0.24, +14.30, -1.40 ve +3.09) tümünde (-1.40 

hariç) pozitif işaretlidir. Bunun anlamı tahmin edilen genetik varyansların, generasyon 

sayısındaki artış ile akrabalı yetiştirme hatlarında +1.10 ile +13.30 aralığında, 

fenotipik benzeyenlerin çiftleştirildiği hatlarda ise +0.24 ile +14.40 aralığında 

ortalama bir artışın olabileceğidir. Buna karşın fenotipik benzemeyenlerin 

çiftleştirildiği hatlardan elde edilen genetik varyanslara ilişkin regresyon katsayılarının 

(-12.20, +5.48, -13.0, -8.58) tümünde (+5.48 hariç) negatif bir değişim 

gözlenmektedir. Başka bir ifade ile eklemeli genetik varyanslar generasyonlar 

ilerledikçe azalış yönündedir. Rasgele çiftleştirme uygulamasında ise elde edilen 

regresyon katsayıları (-6.70, +2.18, -5.15, +2.62) hem pozitif ve hem de negatif işaretli 

olarak bulunmuştur. Kontrol hatlarında da rasgele çiftleştirme hatlarından elde edilen 

sonuçlara benzer bir durum söz konusudur. 

 

Çizelge 4.24’de verilen fenotipik varyanslara ilişkin sonuçlar incelenecek olur ise, 

yine akrabalı yetiştirme hatlarından elde edilen regresyon katsayılarının tümünün, 

(+2.29, +9.25, +0.12, +13.00) pozitif işaretli olduğu görülmektedir. Buna karşın 

fenotipik benzemeyenlerin çiftleştirildiği hatların tümünde (-13.10, -7.82, -8.47, -8.00) 

katsayı değerleri negatif işaretlidir. Bu da genetik varyanslarda olduğu gibi, fenotipik 

varyansların generasyonlar ilerledikçe akrabalı yetiştirme uygulamasında 

artabileceğini, fenotipik benzemeyenlerin çiftleştirilmesinde ise azalabileceğini ortaya 

koymaktadır. Çizelge 4.24’ deki diğer çiftleştirme uygulamalarından elde edilen 

sonuçlar incelenecek olur ise genel olarak, fenotipik varyansların generasyonlar 

boyunca değişiminin azalış yönünde olduğu görülmektedir. 

 

Çizelge 4.24’ deki kalıtım dereceleri için hesaplanan regresyon katsayıları incelenecek 

olur ise, genetik ve fenotipik varyanslardan elde edilen sonuçlara benzer bir durum 

görülmektedir. Burada da akrabalı yetiştirme hatlarına ait katsayı değerleri (+1.12, 
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+1.86, +1.23, +0.86) pozitif ve fenotipik benzemeyenlerin çiftleştirildiği hatlarda (-

0.36, +1.35, -0.76, -0.46) negatif yönlü bir değişim (+1.35 hariç) söz konusudur. 

 

4.6.2 Model 2 genetik parametre tahminleri 

 

Model 2 parametre tahminleri, onsekiz hattan elde edilen verilerin, çiftleştirme 

sistemleri ve kontrol setleri haline getirilerek, Model 2 (3.2)’e göre analizlerinin 

yapılması ile elde edilmiştir. Çiftleştirme sistemleri setlerinin oluşturulmasına, 

öncelikle onaltı hattın aynı çiftleştirme sisteminin denendiği tekrar hatların verilerinin 

birleştirilmesi ile başlanmıştır. Daha sonra bu birleşik veri setindeki, her bir 

çiftleştirme sisteminde yer alan seleksiyon metotlarına ait hatların verileri bir araya 

getirilmiştir. Böylelikle dört çiftleştirme sisteminin her birisinde dört adet hattın 

birleşik verileri yer almıştır. Bu sayede etkileri araştırılan çiftleştirme sistemi 

uygulamalarının, çok daha fazla veriyi bir arada bulunduran, geniş veri setleri ile 

değerlendirme olanağı sağlanmıştır. Oluşturulan bu çiftleştirme sistemlerine ait geniş 

veri setlerinde (her bir sette yaklaşık 8500 bireyin bulunduğu) verilerin analizleri 

Model 2 (3.2) temel alınarak yapılmıştır. Kontrol seti ise iki adet tekrarın bir araya 

getirilmesi ile oluşturulmuştur. 

 

Model 2’de seleksiyon metotları, tekrarlar, cinsiyet ve generasyonlar sabit etkili 

faktörler olarak modele konurken, böceklerin 21. gün pupa ağırlıklarına ilişkin 

eklemeli genetik etkiler ise şansa bağlı faktör olarak yer almıştır.  Model 2 temel 

alınarak yapılan değerlendirme, REML yöntemini kullanarak parametre tahminlerine 

ulaşan MTDFREML programı yardımıyla yapılmıştır. Programın pedigri dosyasında, 

çiftleştirme sistemleri için birleştirilen dört hattan (iki seleksiyon metodunun iki 

tekrarına ait) on generasyon boyunca elde edilen veriler yer almıştır. Hatların 

verilerinin birleştirilmesi işlemi sırasında, aynı hayvan veya ebeveyn numarasına sahip 

bireylerin bulunmaması için, yeniden numaralandırma yoluna gidilmiştir. Birleştirilen 

hatların ait oldukları seleksiyon metodu ve tekrarı rakamsal olarak ifade edilerek 

belirtilmiş ve bu iki faktör modele dahil edilmiştir. Böylece analizi yapılacak 

çiftleştirme sistemi veri setine ait bilgiler pedigri dosyasına hayvan numaraları, 
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ebeveyn numaraları, seleksiyon metotları, cinsiyet, tekrar, generasyonlar ve pupa 

ağırlıkları sütunları halinde kaydedilmiştir. Bu şekilde kaydedilen ve on generasyonun 

tüm bilgilerini bulunduran veri setinin analizi sonucunda elde edilen tahminler 10. 

generasyon tahminleri olarak kaydedilmiştir. Daha sonra pedigri dosyasından 10. 

generasyonun verileri çıkartılarak 9. generasyona ait tahminler yapılmış ve 

kaydedilmiştir. Bu uygulamaya 0. generasyona kadar devam edilmiştir. 

 

Model 3.2 kullanılarak elde edilen tahminler, dört çiftleştirme sistemlerinin on 

generasyonu için tablo haline getirilerek Çizelge 4.25’de sunulmuştur. 

 

Çizelge 4.25 Çiftleştirme sistemleri setlerinden Model 2 temel alınarak elde 
edilen genetik parametre tahmin değerleri 

 

Gener. 

Fenotipik Benzeyenlerin 
Çiftleştirmesi 

Fenotipik Benzemeyenlerin 
Çiftleştirmesi 

σ
2
a σ

2
p σ

2
e h

2
 σ

2
a σ

2
p σ

2
e h

2
 

0 338 748 410 0.45 556 807 251 0.69 
1 380 700 320 0.54 597 826 228 0.72 
2 360 695 334 0.52 432 777 344 0.56 
3 348 775 426 0.45 450 817 367 0.55 
4 335 773 438 0.43 447 818 371 0.55 
5 337 751 414 0.45 429 783 354 0.55 
6 348 736 388 0.47 438 770 332 0.57 
7 349 719 370 0.49 425 749 324 0.57 
8 375 733 358 0.51 445 760 315 0.59 
9 370 713 342 0.52 422 746 324 0.57 
10 369 707 338 0.52 421 733 312 0.57 

Gener. 

Akrabalı Yetiştirme 
Rasgele 

Çiftleştirme 

σ
2
a σ

2
p σ

2
e h

2
 σ

2
a σ

2
p σ

2
e h

2
 

0 278 714 436 0.39 331 687 356 0.48 
1 295 623 328 0.47 356 692 336 0.52 
2 264 630 367 0.42 325 693 368 0.47 
3 266 646 380 0.41 365 737 372 0.50 
4 268 649 381 0.41 356 728 372 0.49 
5 273 655 383 0.42 340 693 353 0.49 
6 300 653 353 0.46 351 690 339 0.51 
7 296 648 352 0.46 344 678 334 0.51 
8 306 651 345 0.47 353 676 323 0.52 
9 317 663 346 0.48 303 668 365 0.45 
10 332 663 331 0.50 322 668 347 0.48 



 72

Çizelge 4.25’de görüleceği üzere fenotipik benzeyenlerin çiftleştirildiği, toplam dört 

hattın verilerinin bir araya getirilerek oluşturulan setten tahmin edilen eklemeli genetik 

varyanslar 335 – 380, fenotipik varyanslar 695 – 775, hata varyansları 320 – 426 ve 

kalıtım dereceleri 0.43 – 0.54 aralığında değişim göstermektedir. 

 

Fenotipik benzemeyenlerin çiftleştirilmesinde ise genetik varyanslar 421 – 597, 

fenotipik varyanslar 733 – 826, hata varyansları 228 – 371 ve kalıtım dereceleri 0.55 – 

0.72 aralığında tahmin edilmiştir.  

 

Akrabalı yetiştirme uygulanan hatların birleştirilmesinden oluşturulan veri setinden 

tahmin edilen eklemeli genetik varyanslar 264 – 332, fenotipik varyanslar 623 – 714, 

hata varyansları 328 - 436 ve kalıtım dereceleri 0.39 – 0.50 aralığında tahmin 

edilmiştir. 

 

Seçilen bireylerin rasgele çiftleştirildiği hatların birleştirilmesi ile oluşturulan veri 

setinden elde edilen eklemeli genetik varyans tahminleri ise 303 – 365, fenotipik 

varyans tahminleri 668 – 737, hata varyans tahminleri 323 - 372 ve kalıtım dereceleri 

tahminleri 0.47 – 0.52 aralığında bulunmuştur. 

 

Çizelge 4.25’de verilen varyans ve kalıtım derecelerinin generasyonlar boyunca 

değişiminin yönünün ve miktarının incelenmesi amacıyla yine regresyon analizine 

başvurulmuştur. Bu amaçla generasyon sayıları bağımsız, tahmin edilen varyans ve 

kalıtım dereceleri bağımlı değişken olarak alınarak, her bir çiftleştirme sistemi seti için 

regresyon katsayıları hesaplanmıştır.  

 

Elde edilen bu tahminler çiftleştirme sistemi setleri ve elde edildikleri parametrelere 

göre sınıflandırılarak Çizelge 4.26’de sunulmuştur. 

 

Çizelge 4.26’da elde edilen eklemeli genetik varyans değerlerinin generasyon 

sayılarına göre değişmelerinin yönü incelenecek olur ise, Model 1’de elde edilen 

sonuçlara benzer neticelerin olduğu görülmektedir. Bu modelde de elde edilen 

eklemeli genetik varyansların generasyon sayılarına göre regresyon katsayılarının 
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işareti, fenotipik benzeyenlerin çiftleştirme setinde (+1.60) ve akrabalı yetiştirmenin 

yapıldığı set (+5.20) pozitif, fenotipik benzemeyenlerin çiftleştirme setinde (-12.7), 

rasgele çiftleştirme setinde (-2.0) ve kontrol çiftleştirme uygulanan setlerde (-1.9) ise 

negatif işaretlidir.  

 

Çizelge 4.26 Model 2 ye uygun olarak tahmin edilen parametrelerin generasyon 
sayılarına göre regresyon katsayıları ve önem kontrolleri 

 

Eklemeli Genetik Varyanslar (σ2
a) 

Çiftleştirme Sistemleri Reg. Kat.(bxy) 
Fenotipik Benzeyenlerin Çiftleştirmesi +1.6 
Fenotipik Benzemeyenlerin Çiftleştirilmesi -12.7** 
Akrabalı Yetiştirme +5.2** 
Rasgele Çiftleştirme -2.0 
Kontrol Çiftleştirmesi -1.9 

 

Fenotipik Varyanslar (σ2
p) 

Çiftleştirme Sistemleri Reg. Kat.(bxy) 
Fenotipik Benzeyenlerin Çiftleştirmesi -1.7 
Fenotipik Benzemeyenlerin Çiftleştirilmesi -8.4** 
Akrabalı Yetiştirme -0.2 
Rasgele Çiftleştirme -3.6 
Kontrol Çiftleştirmesi +3.0 

 

Hata Varyansları (σ2
e) 

Çiftleştirme Sistemleri Reg. Kat.(bxy) 
Fenotipik Benzeyenlerin Çiftleştirmesi -3.3 
Fenotipik Benzemeyenlerin Çiftleştirilmesi +4.3 
Akrabalı Yetiştirme -5.5* 
Rasgele Çiftleştirme -1.6 
Kontrol çiftleştirmesi +3.3 
  

Kalıtım Dereceleri (h2) 
Çiftleştirme Sistemleri Reg. Kat.(bxy) 
Fenotipik Benzeyenlerin Çiftleştirmesi +0.3 
Fenotipik Benzemeyenlerin Çiftleştirilmesi -1.0 
Akrabalı Yetiştirme +0.8** 
Rasgele Çiftleştirme -0.08 
Kontrol çiftleştirmesi -1.0 
**P < 0.01 ve *P < 0.05 
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Bu katsayı değerlerinden fenotipik benzemeyenlerin ve akrabalı yetiştirme yapılan 

setlerdekiler istatistik olarak önemli, diğerleri ise önemsiz bulunmuştur. Bunun anlamı 

generasyon sayılarındaki artışa karşılık fenotipik benzeyenlerin çiftleştirilme 

uygulaması ve akrabalı yetiştirme uygulamalarından elde edilen genetik varyanslarda 

bir artış, fenotipik benzemeyenlerin, rasgele ve kontrol çiftleştirilme uygulamalarında 

ise bir azalışın beklenebileceğidir. 

 

Çizelge 4.26’da elde edilen fenotipik varyanslara ait sonuçlar incelenecek olur ise 

fenotipik varyansların generasyon sayılarına göre değişimleri tüm çiftleştirme 

sistemlerinde azalış yönünde bulunduğu görülecektir. Ancak bu azalış fenotipik 

benzemeyenlerin çiftleştirildiği sette, diğer setlere göre çok daha fazladır. 

 

Kalıtım derecesi tahminlerinde ise elde edilen regresyon katsayılarından fenotipik 

benzeyenlerin çiftleştirildiği ve akrabalı yetiştirilen setlere ait olanlar pozitif işaretli 

bulunurken, fenotipik benzemeyenlerin çiftleştirildiği setlerden tahmin edilen 

regresyon katsayısı ise negatif işaretlidir. 

 

McBride et al. (1963) Write (1921)’ e atıfta bulunarak, çiftler arasındaki fenotipik 

korelasyonun, bu çiftler arasındaki genetik korelasyona (kalıtım derecesine bağlı 

olarak) sebep olacağını ve bununda familyalar arasındaki varyansta bir artışa yol 

açacağını bildirmektedir. Araştırıcılar ayrıca seleksiyonla birlikte benzeyenlerin 

çiftleştirilmesinin, familyalar arası varyans unsurunu artırma yolu ile seleksiyon için 

genetik varyasyonda artış sağlanacağının beklenebileceğini ancak bunun tamamen bir 

avantaj olmadığını bildirmektedirler. Bu durumu Robertson (1960)’ da yaptığı 

çalışmada incelemiştir. Araştırıcı bir karakterde, bireysel seleksiyon metodu ile 

benzeyenlerin çiftleştirilme uygulamasının, her generasyon seçilen ebeveynlerin 

sayısına bağlı olarak, beklenenden çok daha yüksek oranda akrabalı yetiştirme 

katsayısı artışına neden olduğunu bildirmektedir. Araştırıcı ayrıca, bir seleksiyon 

programında benzeyenlerin çiftleştirilmesinin kullanılmasının, seleksiyonun baskısıyla 

var olan genetik varyasyondan çok daha fazlasına neden olabileceğini bununda, 

genetik ilerlemede erken bir artışa yol açabileceğinin beklenebilineceğini, fakat 

akrabalık oranında bir artış ile seleksiyonla sağlanabilecek toplam ilerlemede bir 
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azalma meydana gelebileceğini bildirmektedir. Bunun yanı sıra fenotipik 

benzeyenlerin çiftleştirilmesinin yüksek kalıtım derecesine sahip özelliklerin 

seleksiyonunda faydalı olabileceği araştırmada belirtilmiştir. Wilson et al. (1965)’ de 

Tribolium’ un pupa ağırlığı özelliğini kullanarak, altı generasyon boyunca kitle 

seleksiyonu ve rasgele seçim metotları ile birlikte, fenotipik benzeyenlerin, fenotipik 

benzemeyenlerin, akrabalı yetiştirme, uzak akrabalı yetiştirme ve rasgele çiftleştirme 

sistemlerini uygulamışlardır. Bu deneme hatlarından elde ettikleri fenotipik 

varyansları seleksiyon metotlarına göre Barlett varyans homojenlik testine tabi tutarak, 

kitle seleksiyon metodu ile rasgele seçim yöntemi arasında farklılığın bulunmadığını 

bildirmişlerdir. Araştırmada ayrıca kitle seleksiyonu uygulanan hatlarda fenotipik ve 

genetik varyanslarda bir azalma meyli olduğunu ve bu azalışın çiftleştirme 

sistemlerine göre farklılık gösterdiğini belirtmişler, ancak çiftleştirme sistemleri 

bakımından farklılıkları ortaya koyabilecek bir uygulama yapmamışlardır. 

Araştırmada varyanslardaki azalışın seleksiyonun bir sonucu olduğu görüşüne 

belirtilerek, kitle seleksiyonu uygulanan hatlardan fenotipik benzeyenlerin 

çiftleştirilme uygulaması ile akrabalı yetiştirme uygulamasının akrabalı yetiştirme 

katsayılarında bir artışa sebep olduğunu bildirmektedirler. Wilson et al. (1968)’ de 

Tribolium’ un larva ağırlığı üzerinde yaptıkları çalışma ile kitle ve rasgele seçim 

metotları altında beş çiftleştirme uygulaması denemişlerdir. Çalışmada tahmin edilen 

fenotipik varyanslar logaritmik dönüştürme uygulandıktan sonra varyans analizine tabi 

tutularak, generasyon seviyelerinden elde edilen fenotipik varyanslar arasında farklılık 

bulunmadığını ve fenotipik varyanslar bakımından çiftleştirme sistemlerinin farksız 

olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmada ayrıca fenotipik benzeyenlerin çiftleştirilmesi 

uygulamasının varyanslarda bir artışa sebep olabileceğine dair bir delilin 

bulunamadığı vurgulanmıştır. Sutherland et al. (1968)’ de farelerin altıncı hafta vücut 

ağırlığını kullanarak on iki generasyon boyunca iki yönlü seleksiyon uygulayarak, 

seçilen ebeveynleri fenotipik benzeyenlere göre, fenotipik benzemeyenlere göre ve 

rasgele çiftleştirmişlerdir. Araştırmada tahmin edilen fenotipik varyansların, 

generasyonlara ve çiftleştirme sistemlerine göre farklılıklarını belirleyebilecek bir 

önem testi olmamasına rağmen, o zamana kadarki çalışmaları da dikkate alarak, 

çiftleştirme sistemleri arasında dikkate değer bir farklılığın olmadığını bildirmişlerdir. 

Fernando et al. (1986)’da seleksiyonun eninde sonunda alleler arasındaki negatif 



 76

kovaryanslar ve gen frekansında bir artış (veya azalış) dan dolayı, eklemeli genetik 

varyansı azaltacağını, dolayısıyla  fenotipik benzeyenlerin çiftleştirilmesinin düşük 

seleksiyon entansitesi uygulamasında çok daha  büyük bir etkiye sahip olmasının 

bekleneceğini ve yaptıkları bilgisayar simülasyonu ile kullandıkları modellerin bu 

teoriyi desteklediğini bildirmektedirler. Çalışmada, lokus sayısının fazla olduğu zaman 

seleksiyonun genetik varyansı tüketmesinin uzun bir zaman periyodunda 

gerçekleşebileceğini ve fenotipik benzeyenlerin çiftleştirilmesinin alleler arasında 

pozitif bir korelasyona neden olduğunu, elde ettikleri eşitlik ile bu durumu göstererek, 

fenotipik benzeyenlerin çiftleştirilmesi sonucunda eklemeli genetik varyanstaki artışı 

açıkladıklarını bildirmektedirler. Tallis (1988) ise, fenotipik benzeyenlerin 

çiftleştirmesinin seleksiyon ile birlikte genetik ilerleme oranlarını arttırabileceğini, 

meydana gelebilecek bu artışın diğer varyans unsurlarında (dominans ve çevre) bir 

değişim meydana getirmeksizin olabileceğini bildirmektedir. Ayrıca bu artışın asıl 

kaynağının genetik varyansın artışı olduğu ve bunun sonucu olarak da kalıtım derecesi 

ve genetik ilerlemenin arttırabileceğini bildirmektedir. 

 

Çalışmadan elde edilen eklemeli genetik varyansların generasyon sayılarına göre 

değişimlerinin miktarı ve yönünde bir takım farklılıklar ortaya çıktığı görülmektedir 

(Çizelge 4.24 ve Çizelge 4.26). Çiftleştirme sistemleri bakımından tahmin edilen 

genetik varyansların farklılığının temel nedeninin, akrabalık olduğu söylenebilir. 

Seleksiyon ile birlikte rasgele çiftleştirme uygulamalarından tahmin edilen eklemeli 

genetik varyansların, generasyon sayılarına göre değişimlerinin (Model 1’ den; -6.70, 

+2.18, -5.15, +2.62 ve Model 2’den -2.00) doğrusal olamadığı, başka bir ifade ile 

genetik varyanslarda generasyonlar ilerledikçe sistematik bir artışın veya azalışın 

belirlenmediği söylenebilir. Ancak seleksiyon uygulaması ile birlikte akrabalı 

yetiştirilen hatlarda ve akrabalı yetiştirme setinde tahmin edilen eklemeli genetik 

varyanslarda, generasyon sayısındaki bir artış sonucunda, ortalama olarak bir artışın 

olabileceği (Model 1’ den +8.83, +13.30, +8.64, +1.63 ve Model 2’ den +5.22) 

görülmüştür. Akraba gruplarından oluşan populasyonlar da gruplar içindeki bireylerin 

birbirlerine benzerlikleri ne kadar artarsa yani grup içi varyans ne kadar azalırsa, 

gruplar arası farklılıkta o nispette artar. Akrabalı yetiştirmenin yapıldığı hatlarda 

çiftleştirilmeler öz kardeşler arasında, bu mümkün olmadığı durumlarda akrabalık 
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derecesi en yüksek bireyler arasında yapılmıştır. Bu da bazı öz kardeş familyalarında, 

genetik benzerlik derecesinin 0.50 den daha büyük değerlere yükselmesi demektir. Bu 

durum ise familyalar içindeki bireylerin benzerliklerinin artmasına ve varyansın 

azalmasına neden olmakta, ve dolayısıyla da familyaların farklılaşmasına yol 

açmaktadır. Aynı durum bir dereceye kadar fenotipik benzeyenlerin çiftleştirildiği 

hatlarda da görülmektedir. Fenotipik benzerliğin bir kaynağı da genotiptir. Seleksiyon 

ile seçilen bireyler arasındaki fenotipik benzerliklerine göre çiftleşmede, akraba 

bireylerin birbiri ile çiftleştirilme ihtimali diğerlerine göre daha yüksektir. Çünkü 

genotipik benzerlik, fenotipik benzerliğin bir kaynağıdır. Bu durum akrabalı yetiştirme 

katsayıları incelendiğinde de görülebilir. Çizelge 4.14’ de verilen akrabalı yetiştirme 

katsayıları incelendiğinde fenotipik benzeyenlerin çiftleştirilmesinden, fenotipik 

benzemeyenlerin ve rasgele çiftleştirme uygulanan hatlardan daha yüksek katsayılar 

elde edilmiştir. Bu durum ise kısmen akrabalı yetiştirme hatlarından elde edilen 

sonuçlara benzer neticeler vermektedir. Fenotipik benzemeyenlerin çiftleştirilmesinde 

ise akrabalı yetiştirme ve fenotipik benzeyenlerin çiftleştirilmesinin tersi bir durum 

söz konusudur. Seleksiyonla seçilen bireylerin arasındaki fenotipik benzemeyenlerin 

çiftleştirilmesi, daha düşük ihtimal ile genotipik benzerlerin çiftleştirilmesi anlamına 

gelmektedir. Bu ise familyalar arasındaki farklılığın diğer çiftleştirme sistemlerine 

göre daha fazla olmasına yol açmaktadır. 

 

Çalışmada oluşturulan hatların ve hatların birleştirilmesi ile oluşturulan setlerin büyük 

bir bölümünde, fenotipik varyanslar tahminlerinde generasyonlara göre bir azalış 

belirlenmiştir. Ancak çiftleştirme sistemlerinden tahmin edilen varyanslar 

birbirlerinden farksız bulunmuştur (Levene’s test istatistiği: 0.78 ve p-değeri: 0.38). 

Bu Wilson et al. (1965, 1968)’in bildirdikleri sonuçlarla uyumludur. 

 

Çalışmada kalıtım dereceleri tahminleri bakımından elde edilen sonuçlar incelenecek 

olur ise, çiftleştirme sistemlerinden akrabalı yetiştirilen hatlardan ve setten elde edilen 

sonuçlar (Çizelge 4.24’ deki Model 1’ den; +1.12, +1.86, +1.23, +0.86 ve Çizelge 

4.26’ daki Model 2’ den; +0.8)  dikkate çekicidir. Generasyon sayısındaki bir birimlik 

artışa karşılık kalıtım derecesinde yaklaşık 1.1 ile 1.9’luk ortalama bir artışın 
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olabileceği görülmektedir. Akrabalı yetiştirme uygulama hatlardaki bu durum eklemeli 

genetik varyanslardaki artışın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 
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5. SO�UÇ 

 

Araştırmada oluşturulan temel populasyondan onsekiz deneme hattı teşkil edilerek, 

bunlardan sekizine kitle, sekizine familya seleksiyonu uygulanmıştır. Seleksiyon 

uygulanan bu hatlardan dört tanesinde çiftleştirmeler fenotipik benzeyenler arasında, 

dört tanesinde fenotipik benzemeyenler arasında, dört tanesinde akrabalı yetiştirme ve 

dört tanesinde ise rasgele olarak yapılmıştır. Bunların yanı sıra, her bir seleksiyon 

grubunda seçimin şansa bağlı olduğu ve çiftleştirmelerin rasgele yapıldığı iki kontrol 

hattı oluşturulmuştur. Bu şekilde kurulan denemeden elde edilen veriler, uygun 

istatistik metotlar kullanılarak analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar, literatür bilgileri 

ışığında yorumlanmıştır. Bulgular bölümünde sunumu yapılan sonuçlar bu bölümde 

maddeler halinde özetlenmiştir. 

 

1. Tüm fenotipik benzeyenlerin çiftleştirildiği hatlarda on generasyon boyunca 

eşleştirilen bireylerin fenotipik değerleri arasında pozitif işaretli ve önemli, fenotipik 

benzemeyenlerin çiftleştirildiği hatlarda ise negatif işaretli ve önemli bir ilişki 

belirlenmiştir. Akrabalı yetiştirme ve rasgele çiftleştirme hatlarında ise hem pozitif ve 

hem de negatif işaretli önemsiz ilişki belirlenirken, akrabalı yetiştirilen hatlarda pozitif 

işaretli korelasyonların sayısı, negatif işaretlilerin sayısının iki katı, rasgele 

çiftleştirilen hatlarda ise eşit sayıda bulunmuştur.  

 

2. Çalışmada Tribolium confusum’ un seleksiyon metotları, çiftleştirme sistemleri, 

seleksiyon metotları-çiftleştirme sistemleri interaksiyonu, cinsiyet ve generasyon 

faktörleri bakımından pupa ağırlık ortalamaları arasında farklılıklar bulunmuştur 

(P<0.01). Buna göre dişi bireylerin pupa ağırlık ortalamaları, erkek bireylerinkinden 

daha yüksektir. Pupa ağırlık ortalamaları arasında tüm generasyonlarda farklılık 

bulunurken, pupa ağırlık ortalamaları generasyonlar boyu artarak, 10. generasyonun 

sonunda en yüksek ortalama değere ulaşılmıştır.  Seleksiyon metotları-çiftleştirme 

sistemleri interaksiyonu bakımından kitle seleksiyonu ile birlikte rasgele çiftleştirme 

uygulamasından en yüksek pupa ağırlık ortalaması elde edilirken, familya seleksiyonu 

ile birlikte rasgele çiftleştirme uygulamasından en düşük pupa ağırlık ortalaması elde 

edilmiştir. 



 80

3. Varyasyon katsayıları bakımından seleksiyon metotları, çiftleştirme sistemleri, 

seleksiyon metotları-çiftleştirme sistemleri interaksiyonu faktörlerinin seviyeleri 

arasında bir farklılık bulunmazken, sadece generasyon faktörünün seviyeleri arasında 

farklılıklar vardır. Buna göre 0. ile 3. generasyonda varyasyon en yüksek iken, 

generasyonlar ilerledikçe varyasyon azalarak 10. generasyonda en düşük değerine 

ulaşmıştır. 

 

4. Çalışmada elde edilen genetik ilerleme değerleri bakımından çiftleştirme sistemleri 

seviyeleri birbirinden farksız bulunmuştur. Kitle seleksiyonu uygulamasında, familya 

seleksiyonu uygulamasından daha yüksek genetik ilerleme sağlanmıştır. Genetik 

ilerleme değerleri bakımından, generasyonların seviyeleri arasında farklılık 

bulunurken, en yüksek ilerleme 4. generasyonda elde edilmiştir. Genel olarak, 

generasyonlar ilerledikçe genetik ilerleme değerlerinde bir azalma ortaya çıkmıştır.  

 

5. Araştırmada familya seleksiyonu uygulamasında, kitle seleksiyonu uygulamasından 

daha yüksek akrabalı yetiştirme katsayıları elde edilmiştir. Çiftleştirme sistemlerinde 

ise en yüksek akrabalı yetiştirme katsayıları, akrabalı yetiştirilen hatlarda, daha sonra 

ise fenotipik benzeyenlerin çiftleştirildiği hatlarda bulunmuştur. Bu uygulamaları 

rasgele çiftleştirme ve fenotipik benzemeyenlerin çiftleştirilmesi izlemektedir. Ayrıca 

generasyon sayıları arttıkça tüm hatlarda akrabalı yetiştirme katsayılarında bir artış 

meydana gelmektedir. 

 

6. Çalışmada akrabalı yetiştirme hatlarından ve fenotipik benzeyenlerin çiftleştirildiği 

hatlardan tahmin edilen eklemeli genetik varyansların ( 2
aσ ) generasyon sayılarına 

göre değişimleri bakımından benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bu uygulamalarda, 

eklemeli genetik varyansların, generasyon sayısındaki artışla, artabileceği 

belirlenmiştir. Fenotipik benzemeyenlerin çiftleştirilmesinde ise generasyon 

sayısındaki artış ile eklemeli genetik varyanslarda bir azalış meydana gelmektedir. 

Seleksiyon ile birlikte rasgele çiftleştirme uygulamalarından tahmin edilen eklemeli 

genetik varyansların, generasyon sayılarına göre değişimlerinin önemli olmadığı 

belirlenmiştir. Tahmin edilen fenotipik varyanslarda ( 2
pσ ) generasyonlara göre bir 
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azalış belirlenmiştir. Ancak çiftleştirme sistemlerinden tahmin edilen varyanslar 

birbirlerinden farksız bulunmuştur. Kalıtım dereceleri tahminleri bakımından akrabalı 

yetiştirilen hatlarda, generasyon sayılarındaki bir birimlik artışta kalıtım derecelerinde 

ortalama olarak 1.1 ile 1.7 birimlik ortalama bir artışın olabileceği belirlenmiştir. 

Bunun temel nedeninin de eklemeli genetik varyanslardaki artış olabileceği 

düşünülmektedir. 

 

7. Fenotipik benzeyenlerin çiftleştirilmesi generasyonlar boyunca, eklemeli genetik 

varyansları arttırmada sınırlı kalmış ve seleksiyonun etkinliğini arttırmada rasgele 

çiftleştirme uygulamasına göre farklılık tespit edilmemiştir. 

 

8. Bir hayvan ıslahı programında seleksiyon ile birlikte uygulanacak fenotipik 

benzeyenlerin çiftleştirilmesinin, rasgele çiftleştirme uygulamasına nazaran fenotipik 

ortalamalara, genetik ilerleme değerlerine ve varyanslara katkısı oldukça sınırlı 

bulunmuştur. Ancak populasyonda genetik varyasyonun arttırılmasında faydalı 

olabilecek bir çiftleştirme uygulaması olarak değerlendirilebilinir. Çünkü fenotipik 

benzeyenlerin çiftleştirilmesi, grup içi varyansın bir dereceye kadar azalmasına ve 

dolayısıyla da gruplar arası varyansın artmasına neden olabilmektedir. Bunun sonucu 

olarak da populasyonda genetik varyansı artabilecek ve sonuçta seleksiyonun isabetini 

yükseltebilecek bir uygulama olabilir. Ancak bu uygulama akrabalı yetiştirme 

katsayılarında rasgele çiftleştirmeye nazaran bir artışa da yol açabilmektedir. 

 

9. Kantitatif genetik ve hayvan ıslahı teorisinin hedef türler yerine, laboratuar 

hayvanları kullanılarak deneysel olarak çalışılmasının zaman, maliyet ve 

uygulanabilirlik gibi kimi üstünlüklere sahip olabileceği kaçınılmaz bir gerçek olarak 

görülmektedir. 
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