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SB–003

Acrolophus Seksiyonuna (Centaurea, Asteraceae)
Ait Kromozomal Çalışmalar

Tuna Uysal, Osman Tugay, Meryem Bozkurt, Kuddisi Ertuğrul
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Selçuklu, Konya, mbozkurt@selcuk.edu.tr

Amaç: Türkiye’deki Centaurea L. cinsi Acrolophus seksiyonuna ait 14 taksonun kromozom sayı ve 
morfolojilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Toplanan tohumlar laboratuvar şartlarında çimlendirilerek elde edilen kök 
uçları ezme-yayma yöntemi ile 8-hidroksikinolin ile ön işlem, Farmer çözeltisiyle tespit, 5 N HCl 
ile hidroliz, %2’lik aseto orsein ile boyama basamakları takip edilerek %45’lik asetik asit içerisinde 
preparatlar hazırlanmıştır.

Bulgular: Kromozom sayımları somatik hücrelerin metafaz evresinde ezme tekniği kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile Acrolophus seksiyonunda yer alan 14 taksonun kromozom 
sayısı belirlenmiştir. Kromozom sayısı çoğunlukla 2n=18, bazı türlerde 2n=36 olarak bulunmuştur. 
Centaurea arenaria Bieb. ex Willd., C. cuneifolia Sm. ve C. kilaea Boiss. türlerinin kromozom 
sayısı 2n=36, C. aggregata Fisch.&Mey. ex DC., C. austroanatolica Hub.-Mor., C. cariensiformis 
Hub.-Mor., C. diffusa Lam., C. ertugruliana Uysal, C. olympica C.Koch, C. pinetorum Hub.-Mor., 
C. sivasica Wagenitz, C. yozgatensis Wagenitz, C. wiedemanniana Fisch.&Mey. ve C. zeybekii 
Wagenitz 2n=18 olarak belirlenmiştir. Bu seksiyon için temel kromozom sayısı x=9’dur.

Sonuç: Bu seksiyon içinde temel kromozom sayının değişmediği bulunmuştur. Ancak bazı 
türlerinin kromozomlarının katlar halinde arttığı (poliploidi/tetraploidi) tespit edilmiştir. Bazı 
türlerin kromozom formülleri C. cuneifolia (4 ms +5 sms), C. yozgatensis (4 ms + 5 sms), C. 
cariensisformis (3 ms + 5 sms + 1 as), C. pinetorum (3 ms + 6 sms) ve C. sivasica (5 ms + 4 sms) 
olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Karyotip, Acrolophus, Asteraceae, ploidi

SB–004

Bolu İli ve Çevresinde Yetişen Trifolium (Üçgül, Fabaceae) Türlerine
Ait Tohum Karakterlerinin Taksonomik Açıdan İncelenmesi

Mehmet Tekin Babaç, Emel Uslu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Gölköy 14280, Bolu, 

babac_m@ibu.edu.tr

Amaç: Bolu ili ve çevresinde yetişen toplam 21 Trifolium L. türlerine ait tohum özelliklerine göre 
gruplamalar yapılarak geleneksel ve filogenetik sınıflama sistemlerine göre oluşturulan, özellikle 
seksiyon düzeyindeki gruplamalarla karşılaştırılmıştır. Çalışmanın diğer amacına göre analizlerde 
kullanılan karakterlerin taksonomik açıdan iyi ayırımcı karakterler olarak Trifolium sınıflamalarında 
kullanılması değerlendirilmiştir.
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Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyalini Bolu ili ve çevresinde yetişen toplam 21 türün 
tohum özellikleri oluşturmuştur. Tohum yüzeylerinin elektron mikroskobu ile taranmasından elde 
edilen mikro-görüntüler üzerinden karakterler belirlenmiştir. Daha sonra ışık mikroskobu altında 
her türden 20’şer tohum üzerinden kantitatif karakter ölçümleri alınmıştır. Bu ölçümler ANOVA 
istatistiksel analizi ile türler içi ve türler arası varyasyonlar ortaya konarak seksiyon düzeyinde 
grupların elde edilmesinde ne derece etkili oldukları incelenmiştir. 

Bulgular: ANOVA analizlerinde tür içi varyasyonların türler arası varyasyonlardan daha 
düşük olduğu bulunmuştur. Bu durum türlerin daha sağlıklı biçimde gruplanmasını sağlamıştır. 
Mikromorfolojik karakterlere dayanan gruplamalarda bazı türleri diğerlerinden ayıracak derecede 
olumlu sonuçlar ortaya koymuştur. Elde edilen gruplar geleneksel ve filogenetik sınıflama 
sistemlerindeki altcins ve seksiyon sınıflamalarına bir dereceye kadar paralellik göstermişlerdir. 

Sonuç: Tohumlara ait mikromorfolojik karakterlerin tür üstü grupların geleneksel sınıflamasında ve 
kantitatif tohum karakterlerinin de türler arası sınıflamalarda güvenilir bir şekilde kullanılabileceğini 
göstermiştir. Ancak yapılan bu ön çalışmaların tüm yurdumuzdaki Trifolium taksonlarının 
sınıflamasına yansıtılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Trifolium, tohum, SEM, Bolu.

Teşekkür: Bu çalışma A. İ. B. Ü. BAP 2011.03.01.394 numaralı proje desteğinde gerçekleştirilmiştir.

SB–005

Chionodoxa Cinsinin (Liliaceae) Scilla bifolia’dan (Liliaceae)
Evrimsel Kökenine Bir Kanıt: × Chionoscilla allenii Nicholson

Hasan Yıldırım, Yusuf Gemici
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir, hasan.yildirim@ege.edu.tr

Amaç: Taksonomik statüsü halen tartışılan, cins düzeyinde mi yoksa Scilla L. cinsi içinde altcins 
düzeyinde mi ele alınmasının doğru olacağı henüz bir netliğe kavuşmayan Chionodoxa Boiss. 
cinsinin evrimsel kökeni ve bu süreçte rol oynayan mekanizmalar açıklanmaya çalışılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmanın materyalini Chionodoxa ve Scilla cinslerine ait taksonlar 
ile Chionodoxa siehei Stapf ve Scilla bifolia L. arasında meydana gelen infragenerik bir hibrit olan 
× Chionoscilla allenii Nicholson’dur.

Chionodoxa ve Scilla cinsleri arasındaki morfolojik benzerlik ve farklılıkları orta koymak amacı 
ile söz konusu cinsler altında yer alan türlere ait populasyonlara arazi çalışmaları gerçekleştirilerek, 
canlı materyaller ve herbaryum örnekleri üzerinden ayrıntılı morfolojik çalışmalar yapılmıştır.

Hedef taksonlara ait, moleküler çalışmalarda kullanılmak üzere arazi çalışmalar esnasında alınan 
yaprak materyallerinden elde edilen DNA örnekleri üzerinde DNA markır’ları kullanılarak 
Chionodoxa ve Scilla türlerinin filogenetik yakınlık ve uzaklıkları saptanmaya çalışılmıştır.

Ekolojik ve üreme biyolojilerine yönelik ayrıntılı çalışmalar ile Chionodoxa siehei ve Scilla bifolia 
türleri arasındaki genetik alışverişin mekanizması, bu süreçte rol oynayan canlılar ve iki cins 
arasında oluşan bir melez olan × Chionoscilla allenii’nin oluşum evreleri belirlenmeye çalışılmıştır.


