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Centaurea saligna ve C. yaltirikii (Asteraceae)
Türlerinin Kromozom Sayı ve Morfolojisi

Tuna Uysal, Kuddisi Ertuğrul, Osman Tugay, Meryem Bozkurt, 
Ela Nur Şimşek, Hatice Kübra Yıldız

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Selçuklu, Konya, hkubra2906@hotmail.com

Amaç: Ülkemiz için endemik ve lokal yayılışlı olan iki türün kromozom sayı ve morfolojilerinin 
belirlenmesidir. 

Gereçler ve Yöntemler: Çimlenen kök uçları önce 8-hidroksikinoline, daha sonra karnoy fiksatifine 
alınmıştır. Karnoy fiksatifindeki kök uçlarına 5N HCL ile muamele yapıldıktan sonra aseto-orsein 
ile boyanmıştır.

Bulgular: Bu türlerle ilgili kromozom sayı ve morfolojileri ilk kez belirlenmiştir.

Sonuç: Centaurea saligna (C. Koch) Wagenitz’in kromozom sayısı 2n=36, 14 ms + 4 sms 
kromozomdan oluşur. Centaurea yaltirikii N. Aksoy, H. Duman & A. Efe’nin kromozom sayısı 
2n=18, 3ms + 6 sms kromozomdan oluşur.

Anahtar Kelimeler: Kromozom, Asteraceae
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Tohum Bahçelerinde Etkili Klon Sayısının Önemi: Türkiye’deki Yedi 
Konifer Türü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma
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Amaç: Akdeniz Havzası, kuzey yarım kürede yer alan en büyük bitki çeşitliliği merkezlerinden 
birisidir. Özellikle Doğu Akdeniz Havzası, konifer türlerinin gen çeşitliliği bakımından önemli bir 
bölgedir. Tohum bahçeleri, ormancılık ve ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere genetik 
yönden üstün nitelikli tohum ve fidan elde etmek amacıyla kurulmaktadır. Tohum bahçesinin sahip 
olduğu klon sayısı ve bahçedeki her bir klona ait ramet sayısı tohum bahçelerinin işlevleri açısından 
önemli yere sahiptir. Bu çalışmada Türkiye’de yer alan konifer türlerine ait tohum bahçelerinin 
etkili klon sayıları hesaplanmıştır. Böylelikle, tohum bahçelerinde yer alan klonların ramet 
sayılarındaki farklılıkların nedenleri, etkileri ve etkili klon sayısı ile genetik çeşitlilik arasındaki 
ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından ülkemizin değişik 
bölgelerinde, değişik orman ağaçları için 2011 yılına kadar 172 adet tohum bahçesi kurulmuştur. 
Bu çalışmada Pinus brutia, P. nigra, P. sylvestris, P. pinea, P. halepensis, Picea orientalis ve C. 
libani türlerine ait 169 tohum bahçesinin etkili klon sayısı (N

c
), etkili klon yüzdesi (N

r
), ramet 

sayısına ait varyasyon katsayısı (%CV) ve tahmini genetik çeşitliliğin oranı (GD) hesaplandı.


