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Anahtar Kelimeler: Hymenoptera, Agathidinae, Braconidae, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, fauna 

Teşekkür: Bu çalışmanın Diyarbakır ilini kapsayan kısmı, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Birimi (TÜBAP) tarafından desteklenmiştir (Proje No: 2010/98). Finansal desteğinden 
dolayı TÜBAP’a çok teşekkür ederim.
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Nannospalax xanthodon’un Üç Sitotipinin (2n = 38, 52, 60) Atlas, 
Axis, Sternum’dan Alınan Metrik Karakterlere Göre İncelenmesi
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Amaç: Türkiye’de yayılış alanına sahip ve toprak altında yaşayan N. xanthodon’nun, morfolojik 
olarak ayırımı zor olan sitotiplerinin atlas, axis ve sternumdan alınan metrik karakterlere göre 
karşılaştırılması amaçlanmıştır. Her sitotipten alınan kemik ölçüleri, bu türler arasında fark olup 
olmadığı ve bu sitotiplerin birbirinden anlamlı derecede ayırımının mümkün olup olmadığı 
araştırılmıştır.

Gereçler ve yöntemler: Nannospalax xanthodon çok sayıda sitotip içerdiği için sadece dış 
morfolojilerine dayanan bir değerlendirme zordur. Bununla birlikte atlas, axis ve sternumdan 
alınan metrik ölçülere bakılarak bu canlıların aslında birbirlerinden farklı türler olduğu bulunabilir. 
Bu çalışmada B. E. Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü müze örnekleri kullanıldı. 2n=38 
sitotipinden toplam 8 tane, 2n=52 sitotipinden 6 tane ve 2n=60 sitotipinden toplam 25 tane örnek 
ölçüldü. Atlas’dan toplam 4, Axis’den toplam 6 ve sternumdan toplam 4 ölçü alındı. Bu ölçüler 
kullanılarak çok yönlü varyans analizi, temel bileşenler analizi ve diskriminant istatistik analizleri 
yapıldı. 

Bulgular: Morfolojik olarak birbirinden ayrılamayan bu sitotiplerin atlas, axis ve sternum’dan 
alınan metrik karakterler istatistiksel analizler sonucunda birbirinden farklı olduğu belirlendi 
(p<0,05). Dağılım grafiğinde bu grupların birbirlerinden ayrı olduğu belirlendi. Faktör analizine 
göre alınan bütün bu ölçüler toplam 14 bileşende açıklanmıştır, ilk bileşen varyasyonun %68,079’nu 
oluştururken ilk 4 bileşen varyasyonun %91,666’sını oluşturmaktadır. Kanonik diskriminant 
fonksiyon grafiğine göre sternumdan alınan ölçüler bu üç sitotip için karşılaştırıldığında 2n=52 ve 
2n=60 sitotipleri birbirine yakın çıkarken 2n=38 sitotipi bu iki sitotipe göre daha uzakta yer almıştır.

Sonuçlar: Dış morfolojileri itibariyle birbirinden ayrılamayan N. xanthodon için tüm sitotipler 
yapılan istatistik analizlere göre farklılık bulundu. Sonuç olarak, farklı kromozom sayısına sahip 
bireyler arasında atlas, axis ve sternum’dan alınan metrik ölçülere göre farklılık gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Körfare, kromozom, yayılış, tür

Teşekkür: Bu çalışma Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
2000 – 13 – 02 – 08, 2001 – 13 – 00 – 17 ve 2004 – 13 – 06 – 06 nolu ve Tübitak projeleri tarafından, 
TBAG – 2073 (101T084) ve TBAG – HD164 (106T225) nolu projelerle desteklenmiştir. Faruk 
Çolak, Murat Sevindik, Kamuran Çataklı ve Fatih Eroğlu’na arazi çalışmalarındaki yardımlarından 
dolayı teşekkür ederiz.


