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 Silene türlerinin ayrılmasında toplam 60 
primer test edilmiş olup, 12 primerde tekrarlanabilir 
ve polimorfik bantlar gözlenmiştir. 12 primerden 
okunan bantların tamamında polimorfizim 
gözlenmiştir. Polimorfik bant sayısı 2 ile OPD-12 
primerinde en düşük, 12 ile OPA-1 primerinde en 
yüksek bulunmuştur. En küçük DNA fragmenti 100 
baz çifti ile OPA-1 ve  OPB-6 primerinde 
gözlenirken, en büyük DNA fragmenti ise 1500 baz 
çifti ile OPA-7 primerinde gözlenmiştir. 
 Silene türlerini kümelemede kullanılan 
genetik mesafeye bakıldığında aralarında en az 
genetik mesafe bulunan türler ‘0.10’ ile S. 
capitellata ve S. longipetala türleri arasında olup, 
en büyük genetik mesafe ise ‘0.53’ ile S. olympica 
ile S. splendes ve S. gigantae var. incana arasında, 
S. manissadjianii ile S. splendes ve S. gigantae var. 
incana arasında bulunmuştur. Genetik mesafeler 
kullanılarak oluşturulan UPGMA dendrogram 
sonucuna göre Silene türleri iki ana gruba ayrılmış 
ve her grup içerisinde yer alan türler birbirinden 
ayrılmıştır. Birinci ana grup S. marshallii, S. 
longipetala, S. capitellata, S. olympica, S. lasiantha 
ve S. manissadjianii türlerinden oluşmaktadır. 
Birinci ana grup içerisinde yer alan S. lasiantha ve 
S. manissadjianii türleri gruba ayrı ayrı 
bağlanmışlardır. İkinci ana grup ise S. saxatilis, S. 
italica, S. ispartensis, S. fruticosa, S. gigantae var. 
incana, S. amana, S. splendes ve S. viridiflora 
türlerinden oluşmaktadır. İkinci ana grup içerisinde 
yer alan S. splendes ve S. viridiflora türleri ikinci 
ana gruptaki türlere ayrı ayrı bağlanmışlardır. 
Sonuç olarak, dendrograma genel olarak 
bakıldığında, birinci grupta yer alması beklenirken 
ikinci grupta yer alan S. saxatilis türü hariç diğer 
türler Türkiye Florası’ndaki seksiyon ayırımı ile 
uyum göstermiştir. 
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Bu çalışmada Durham cihazı kullanılarak 
gravimetrik yöntem ile 2003 yılında Urfa ili 
atmosferindeki polen yoğunluğu ve çeşidi 
incelenmiştir. Bir yıllık sürede Urfa atmosferinde 
saptanan 29 taksona ait toplam polen miktarının % 
67.29’ unun (1232 polen/cm2) odunsu bitki 
taksonlarına, % 32.82’ sinin (602 polen/cm2) otsu 

taksonlara, % 1.69’unun ise tayin edilemeyen bitki 
polenlerine ait olduğu belirlenmiştir. Odunsu bitki 
polenleri içerisinde çok yaygın olan 8 takson sırası 
ile Cupressaceae/Taxaceae, Pinus, Quercus, Morus, 
Betulaceae, Oleaceae, Platanus, Acer, ve otsu 
polenler içerisinde çok yaygın olan 8 takson 
Graminae, Urticaceae, Fabaceae, 
Chenopodiaceae/Amaranthaceae, Asteraceae, 
Cyperaceae, Rumex ve Plantago’dur. Bir yıllık 
çalışma süresinde en fazla polen miktarına Mart, 
Nisan ve Mayıs (1276 polen/cm2) aylarında, en az 
polen miktarına ise Eylül, Ekim ve Kasım (45 
polen/cm2) aylarında rastlanılmıştır. Bu araştırmada 
elde edilen bulgular ile Urfa ilinin polen takvimi 
hazırlanmıştır. 
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Bu çalışmada; büyük kısmı Malazgirt 
(Muş) ilçe sınırları içerisinde ve az bir kısmı 
Karaçoban (Erzurum) ilçesi sınırlarına dahil olan 
araştırma bölgesinde (Bahçe ve Kırmızı Tuzlalar ile 
çevreleri) yayılışı tespit edilen, endemik ve 
endemik olmayan nadir taksonların tehlike 
kategorileri ile ilgili değerlendirmeler yer 
almaktadır (Alanda yapılan floristik çalışma 
sonucunda toplam 1056 takson belirlenmiştir). 
Araştırma alanımızda son zamanlarda Türkiye’deki 
varlığı ilk kez belirlediğimiz Lepidium pinnatifidum 
ile birlikte toplam 122 taksonun tehlike durumları 
bu çalışmada sunulmuştur. Türkiye Bitkileri 
Kırmızı Kitabı, IUCN’in 2001 yılında yayınladığı 
ve tehlike kategorileri ile kriterlerin yeniden 
değerlendirildiği çalışmalar ile Vural’ın 2006 
yılında web ortamında sunulan çalışmalarından 
faydalanılarak sahamızda yayılış gösteren Endemik 
ve Endemik olmayıp risk altında olan taksonların 
tehlike durumları değerlendirilmeye çalışılmıştır. 
Çalışmalarımız sonucunda Bahçe ve Kırmızı Tuzla 
çevrelerinde yayılışı olan 122 taksonun (102 
endemik, 20 endemik olmayıp risk altında olan) 
dahil oldukları risk grupları şöyledir; CR (kritik): 3, 
EN (tehlikede): 8,  VU (zarar görebilir): 30, NT 
(tehdit altına girebilir): 16,  LC (az endişe verici): 
63, DD (veri yetersiz): 2.  


