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



21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

93

Bulgular: Morfolojik ve moleküler çalışmalar Chionodoxa türlerinin Scilla cinsi üyelerinden 
S. bifolia ile morfolojik ve genetik yakınlığa sahip olduklarını ortaya koymuştur. İzmir ili Nif 
Dağı’nda doğal popülasyonlara sahip C. siehei ile S. bifolia türleri arasında kademeli bir geçişi 
gösteren cinsler arası verimli melez × C. allenii’nin varlığı tespit edilmiştir.

S. bifolia’nın Nif dağı popülasyonunda ve sadece söz konusu dağda yayılış sergileyen C. siehei’nin 
alt popülasyonlarında çiçek renk ve şekilsel morfolojilerinde oldukça yüksek varyasyonlar tespit 
edilmiştir.

Üreme ve tozlaşma biyolojilerine yönelik ayrıntılı çalışmalar × C. allenii’ nin oluşumu üzerinde 
Dilophus febrillis L. isimli küçük bir sineğin büyük bir rol oynadığı tespit edilmiştir. 

Sonuç: Chionodoxa ve Scilla cinslerine yönelik morfolojik, moleküler ve üreme biyolojisine 
yönelik çalışmalar sonucunda, Chionodoxa cinsinin ortaya çıkış yerinin İzmir ilinde yer alan Nif 
Dağı olduğu ve S. bifolia’dan köken aldığına yönelik güçlü kanıtlar elde edilmiştir. Bu kanıtların 
en önemlisi de söz konusu cinsler arasında meydana gelen ve ebeveynleri ile arasındaki “üreme 
köprüsü”nü yıkmadan yeni verimli melez bireyler oluşturma yeteneğine sahip olan × C. allenii’dir.

Anahtar Kelimeler: Chionodoxa, Scilla bifolia, × Chionoscilla allenii, Evrim, Nif Dağı, İzmir, 
Türkiye

Teşekkür: Bu çalışma 106T598 numaralı TÜBİTAK projesi ve Ege Üniversitesi Araştırma Fon 
Saymanlığı tarafından 2007/BİL/006 ve 2006 FEN 052 numaralı projeler tarafından desteklenmiştir. 
Desteklerinden dolayı söz konusu kurumlara çok teşekkür ederiz. Moleküler çalışmalarda verdikleri 
desteklerden ötürü Prof. Dr. Bahattin TANYOLAÇ ve çalışma ekibine ve İNGİLTERE Kraliyet 
Botanik Bahçesi (Royal Botanic Gardens, Kew) moleküler ve taksonomi çalışma ekibinden Dr. 
Paul Wilkin, Dr. Felix Forest ve Dr. Anna Trias Blasi’ye çok teşekkür ederiz.
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Taksonlarının Nümerik Analizle Sınıflandırılması
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Amaç: Bu çalışma kapsamında Cicer L. cinsinin (Leguminosae) Türkiye’de doğal olarak yetişen 
türlerin morfolok incelenmesi, taksonomik değer taşıyan morfolojik karakterlerin belirlenmesi ve 
bu verilere bağlı  nümerik analizlerin yapılması hedeflenmiştir.

Gereç ve Yöntemler: Türkiye Cicer cinsine ait onbeş takson ile Vicia L. ve Lathyrus L. cinslerine 
ait iki türün örnekleri araziden toplandı. Bu çalışmada Vicia ve Lathyrus cinsleri dış grup olarak 
kullanıldı. Toplanan örnekler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda taksonomik değer taşıyan 
karakterleri belirlendi ve nümerik taksonomide kullanılacak veriler elde edildi. Nicel karakterlerin 
belirlenmesinde, on örnek üzerinde yapılan ölçümlerin ortalama değerleri kullanıldı. Yapılan 
ölçümlerin aritmetik ortalamaları hesaplandı. Daha sonra bu değerler NTSYS-pc 2.1 programına 
aktarıldı.


