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Günümüzün en önemli sorunlarından biri 

çevre kirliliğidir. Bu kirlilik hava ve su gibi, 
canlıların yaşaması için temel yapıtaşlarından biri 
olan toprağı da etkilemektedir. Toprağın üst 
tabakası insanların ve diğer hayvanların 
beslenmesini sağlayan bitkilerin yetişmesinde ana 
kaynağı oluşturmaktadır. Canlılığın kaynağı 
sayılabilecek toprağın yapısına su ve diğer yollarla 
katılan, doğal olmayan maddeler toprak kirliliğine 
neden olmaktadır. Böyle topraklarda bitkiler 
yetişmez ve toprağı havalandırarak yarar sağlayan 
solucan vb. hayvanlar yaşayamaz. Topraktan 
bitkilere geçen kirletici maddeler bu bitkileri yiyen 
hayvanlara, oradan da besin zinciri yoluyla insana 
kadar ulaşır.  

Nüfusu belli bir hızla artmasına karşın, 
tarım yapılan alanların giderek azaldığı ülkemizde 
amaç dışı toprak kullanımı ve sanayi kuruluşlarının 
yarattığı çevre kirliliği orman, toprak ve su 
kaynaklarımızın hızla azalmasına yol açmaktadır. 

Bu çalışmada, çeşitli kaynaklar tarafından 
kirletilen Büyük Menderes Nehri ve Çine Çayı 
suları ile sulanan topraklardaki kirliliğin bu 
topraklarda yetişen bitkilerin mitoz bölünme ve 
kromozomları üzerindeki etkileri bir bitkisel test 
sistemi olan Allium test sistemi ile incelenmiştir. 
Allium cepa yumruları, alınan toprak örneklerinin 
sulandırılması ve bu su örneklerinden hazırlanan 
%25, %50 ve %100’lük su konsantrasyonlarında 
köklendirilmiştir. Uzayan kökler kesilerek karnoyda 
tespit edildikten sonra aseto orsein ile boyanmış ve 
ezme preparat yapılarak mikroskopta incelenmiştir.  

Yapılan incelemeler sonucu iki farklı 
dönem (Eylül ve Mart) ve iki ayrı bölgeden (B. 
Menderes ve Çine Çayı) alınan örneklerin kontrole 
göre, mitotik indekste değişimlere neden olduğu ve 
yanlış kutuplaşma, anafaz köprüsü ve fragment 
oluşumu gibi anormalliklere yol açtığı gözlenmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Allium cepa, kromozom 
aberasyonları, mitoz bölünme, mitotik indeks  
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Bu çalışmada, izoenzim analizleri ile 

kızılçam (Pinus brutia Ten.)’ın beş doğal 
populasyonunun genetik varyasyonu belirlendi. Bu 
amaçla tohumun haploit dişi gametofitik dokusu ve 
yatay nişasta jel elektroforezi tekniği kullanıldı. 
İncelenen 9 enzim sisteminde toplam 14 lokus ve 
32 allel gözlendi. Populasyonlarda polimorfik 
lokusların oranı %64.3 ile %78.6 arasında bulundu. 
Her bir populasyonda her bir lokus için ortalama 
allel sayısı 2.08, ortalama beklenen-heterozigotluk 
oranı (Hb) 0.276 olarak belirlendi. Populasyonların 
genetik çeşitliliklerinin büyük oranda (%95.8) 
populasyon içerisinde olduğu, populasyonlar arası 
çeşitliliğin ise düşük olduğu (% 4.2) gözlendi. Gen 
akımının düzeyi (Nm) her bir kuşakta 5.75 olarak 
hesaplandı. Adana populasyonunda bir (Pgi2-3), 
Isparta populasyonunda bir (Aco-3) ve Maraş 
populasyonunda bir (Mnr2-2) olmak üzere toplam 
üç nadir allel belirlendi. Maraş populasyonunda bir 
(Got3-2) ve Mersin populasyonunda bir (Pgd3-4) 
olmak üzere toplam iki özel (private, unique) allel 
belirlendi. Çalışılan beş populasyondan elde edilen 
bulgulara göre, türün Akdeniz bölgesindeki yayılış 
alanı içerisinde batı ve orta kısımlardaki 
populasyonlarda (Muğla, Isparta ve Mersin) genetik 
çeşitlilik daha fazla, doğu kısımdaki 
populasyonlarda (Adana ve Maraş) ise nispeten 
daha düşüktür. Daha önceki çalışmalardan elde 
edilen bulgulara ilaveten, bizim bulgularımız 
çalışılan P. brutia populasyonlarının küçük coğrafik 
farklılaşmalarından kaynaklanan genetik farklılıklar 
gösterdiğini, buna rağmen populasyonların ortak bir 
gen havuzuna sahip olduğunu göstermektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Pinus brutia, Kızılçam, 
izoenzim, genetik çeşitlilik, coğrafik çeşitlilik, 
nişasta jel elektroforezi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


