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Fenotipik Esnekliği ve Genotip-Çevre Etkileşimini 
Ortaya Koymada Ortak-Bahçe-Deneme-Alanlarının Rolü: 

Pinus brutia Ten. (Kızılçam, Pinaceae) Örneği
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Amaç: Pinus brutia Ten. (kızılçam) türünde, bazı bitki özellikleri için fenotipik esneklik ve 
genotip×çevre etkileşimi olup olmadığını, varsa bunların derecesini ortaya koymaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Kızılçamın Antalya havzasındaki yayılış alanında -biri havzanın doğu, 
diğeri de batı yakasında olmak üzere- sahilden 1200 metreye kadar uzanan iki yükselti kesiti 
alınmıştır. Bu kesitlerin her birinde, biri 60-100, ikincisi 440-515, üçüncüsü de 900-1160 metre 
yükseltilerdeki üç farklı yükselti kuşağından toplam altı populasyondan (grup, takson) tohum 
toplanmıştır. Tohumlar önce Antalya-Zeytinköy Orman Fidanlığında, sonra da 1+0 yaşlı fidanlar 
olarak dört farklı yükselti kuşağında (E
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çevreye (E
i 
= ortak-bahçe-deneme-alanına) dikilmiştir. Bu deneme alanlarında değişik yaşlarda, 

bitkilerin belirli büyüme ve odun özellikleri ölçülmüştür. Doğrusal istatistik modeller kullanılarak 
her bir populasyonun farklı deneme alanlarındaki büyümesi karşılaşılmıştır.

Bulgular: Antalya havzasında farklı habitatlarda yetişen populasyonlara ait fidanlar ortak bir 
alanda yetiştirildikleri zaman, değişik populasyonların bazı büyüme özellikleri bakımından farklı 
tepkiler gösterdiği gözlenmiştir. Belirli bir gruba ait bireyler, hangi ortak bahçede yetişiyorsa, o 
ortak bahçenin çevresel koşullarına bağlı olarak, farklı derecelerde fenotipik esneklik göstermiştir. 
Ayrıca, belirli bir grup, başka bir gruba göre, E

x
 çevresinde daha başarılı olurken, aynı grup E

y
 

çevresinde diğer gruba göre daha başarısız olmuştur [Genotip×Çevre (G×E) etkileşimi]. Kızılçam, 
ölçülen bütün karakterleri için değişik derecelerde fenotipik esneklik göstermiştir. Ayrıca, türün 
büyüme karakterleri G×E etkileşimi gösterirken, odun yoğunluğu karakteri böyle bir etkileşim 
göstermemiştir.

Sonuç: Bitki türleri ile yapılan araştırmalarda ortak-bahçe-deneme-alanları (common garden 
experiments) kurulması, hangi karakterlerin fenotipik esneklik, hangilerinin G×E etkileşimi 
gösterdiğini ortaya koymak ve çalışılan taksondaki (varsa) ekotipleri ve/veya klinleri (clines) 
belirlemek için etkin bir deneysel yöntemdir. Bir bitki türünün hangi özelliklerinin fenotipik esneklik 
ve/veya G×E etkileşimi sergilediği bilinmezse, ilgili özellik kullanılarak yapılan taksonomik ve 
ıslah çalışmalarında birtakım sorunlar ve yanlış değerlendirmeler ortaya çıkabilmektedir. 
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