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 Asteraceae familyasının tür sayısı 
bakımından en büyük cinsi olan Centaurea L., 
takson sayısı bakımından Türkiye Florası’ nda, 
Astragalus L. ve Verbascum Hub-Mor. cinslerinden 
sonra üçüncü. sırada yer almaktadır. Centaurea L. 
Asteraceae familyasının otsu, devedikeni ya da 
devedikeni benzeri, yaklaşık 350-500 çiçekli türden 
oluşan cinsidir, daha çok eski dünyaya özgüdür. 
Farklı türleri için kullanılan isimler arasında yıldız 
devedikeni, mısır çiçeği, arsız otu mevcuttur. Bazı 
türleri bahçelerde süs bitkisi olarak kültüre 
alınmaktadır. Türkiye, Centaurea cinsinin 
çeşitliliğinin ana merkezleri arasındadır. Türkiye’de 
Centaurea’ya ait 190. tür ve alttür bulunmaktadır. 
Bunlardan 148’i Türkiye’ye endemiktir.ve 96 
endemik Centaurea türü tehdit altındadır. (48 CR, 
27 EN ve 21 VU). Ankara Gölbaşı’nda ve 
Gölbek’te birkaç farklı lokalitede yayılış gösteren, 
bulunduğu alanda oldukça dar bir populasyona 
sahip ve endemik olan C. tchihatcheffii biyolojik 
çeşitlilik ve bunun korunması açısından önem arz 
etmektedir. C. tchihatcheffii’nin Türkiye Florasında 
en son sırada gösterilmesi nedeniyle filogenetik 
açıdan da en evrimli tür olduğu gibi bir görüş 
vardır. Taksonomik olarak C. tchihatcheffii’ nin 
bulunduğu seksiyonda (Sect. Cyanus (Mill.) DC.) 
ayrı bir yeri vardır. C. depressa’ ya yakın 
olmamasına rağmen yüzeysel olarak yakın gibi 
görünmektedir. C. tchihatcheffii türü parlak kırmızı, 
kağıtsı çiçekleri ile ışığı yansıtabilmesi; marjinal 
çiçeklerin undulat kenarla sonlanması, anterlerin uç 
kısımlarında glantların bulunması ile diğer 
Centaurea’lardan ayrılır. Bulunduğu yörede C. 
depressa’ ile aynı habitatı paylaşmasına rağmen 
yani tarla arsız otu olmalarına rağmen C. 
tchihatcheffii çok dar alana lokalize olmuştur. C. 
depressa’da çiçekler mavi, gövdeler diktir. C. 
tchihatcheffii’ de çiçekler kırmızı, gövdeler 
sürünücüdür. 
 Son yıllarda SDS-PAGE, RAPD-PCR, 
AFLP, SSR, ISSR gibi moleküler yöntemler türler 
ve tür içi populasyonlar arasındaki farklılıkları 
ortaya koymakta kullanılmaktadır. Bu 
çalışmamızda Gölbaşı ve çevresindeki C. 
tchihatcheffii ve C. depressa populasyonlarının 
farklı lokalitelerden toplanan bireyleri arasındaki 
varyasyonlar RAPD-PCR ve SDS-PAGE 
yöntemleri ile incelenmiştir.  
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Bir tür içerisindeki genetik varyasyon 

düzeyinin belirlenmesi, doğal seleksiyon ve doğaya 
verilen tahribat hakkında bilgi edinilmesi açısından 
önem arz etmektedir. Bu çalışmada, 
Protoparmeliopsis muralis türüne ait örneklerde 
Rasgele Amplifiye Edilmiş Polimorfik DNA 
(RAPD) yöntemi kullanılarak genetik çeşitlilik 
düzeyi araştırılmıştır. RAPD bantları 1 ve 0 olarak 
kaydedilmiş ve veriler GENALEX programlarıyla 
analiz edilmiştir. Genetik çeşitliliği belirlemek için 
polimorfik lokusların yüzdesine ve ortalama 
heterozigotluğa bakılmıştır. Ayrıca, moleküler 
varyans analizi ile populasyonlar arasındaki ve 
populasyonlar içerisindeki genetik çeşitlilik 
düzeyine de bakılmıştır. 

Araştırmada, toplam 40 primer test edilmiş 
ve 6 primerde örnekler arasında polimorfizm 
gözlenmiştir. Polimorfik bant sayısı 5 ile OPA-3 
primerinde en düşük, 11 ile OPA-10 ve OPA-11 
primerlerinde en yüksek bulunmuştur ve ortalama 
bant sayısı 8.7 olarak gözlenmiştir.  
Protoparmeliopsis muralis türünde polimorfik 
lokusların yüzdesi 34 ile 61 arasında değişmekte 
olup, ortalaması 46 olarak belirlenmiştir. Tür 
içerisindeki ortalama heterozigotluk 0.104 ile 0.247 
asında belirlenmiştir. Moleküler varyansın %10 
populasyonlar arasında ve %90’ı da populayonlar 
içerisinde gözlenmiştir.  
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