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PB–140

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

PB–141

Tohum Bahçelerinde Etkili Klon Sayısının Önemi: Türkiye’deki Yedi 
Konifer Türü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Behiye Banu Bilgena, Murat Alanb, Yusuf Kurta

aAkdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 07058, Antalya, banuunal@akdeniz.edu.tr
bOrman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü, 06560, Ankara

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.
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Bulgular: Bütün konifer tohum bahçeleri ele alındığında ortalama klon sayısı (N) 33.12 (en düşük 8 
ve en yüksek 152) olarak bulundu. Tohum bahçelerinin büyük çoğunluğunun 30 klon ile kurulduğu 
tespit edildi. Tohum bahçesi başına düşen ortalama ramet sayısı 1146.1 olarak belirlendi. Ramet 
sayısına ait varyasyon katsayısının (%CV) ortalama değeri %36.30 olarak hesaplandı. Ortalama 
etkili klon sayısı (N

c
) 27.59, ortalama etkili klon yüzdesi (N

r
 = N

c
/N) ise 0.827 olarak hesaplandı. 

Tahmini gen çeşitliliği oranı 0.973 (0.922 ile 0.983 arasında) olarak bulundu. Klon sayısı ile etkili 
klon sayısı arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki olduğu belirlendi [r = 0.798 (p < 0.0099) ile 
0.996 (p < 0.0001) arasında]. 

Sonuç ve Tartışma: Bu bilgiler ışığında, tohum bahçelerinin kuruluş ve yönetim çalışmalarında 
her bir klona ait birbirine mümkün olduğu kadar yakın sayıda ramet kullanılmasına büyük önem 
verilmelidir. Ayrıca tohum bahçelerinin kuruluşunda, iklimsel değişiklikler, yangınlar, hastalıklar 
ve zararlı böcekler gibi tehditler de göz önünde bulundurulmalıdır. Türün bütün yayılış alanını 
temsil eden populasyonlar örneklenmeli ve türün ekolojik istekleri göz önüne alınarak lokal 
(yerel) olarak tohum bahçeleri kurulmalıdır. Tohum bahçelerinin bu şekilde kurulması, orman 
genetik kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi içinde gereklidir. Gelecekte tohum bahçelerinin 
kurulmasında hem fenotipik seleksiyondan hem de moleküler genetik analizlerden elde edilen 
bilgiler kullanılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Etkili klon sayısı, gen çeşitliliği, koniferler, ramet varyasyonu, tohum 
bahçesi

PB–142

Melezleme Yöntemiyle Islah Edilen Bazı Erkenci Kayısı 
Hibridlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri

Bayram Murat Asma
İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Malatya, bayram.asma@inonu.edu.tr

Amaç: Meyve kalitesi yüksek, erken olgunlaşan yeni sofralık kayısıların geliştirilmesi amacıyla 
melezleme yöntemiyle elde edilen kayısı hibridleri arasında amaca uygun bulunan 7 genotipin 
fenolojik ve pomolojik özellikleri belirlenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Melezleme çalışmaları İnönü Üniversitesi Kayısı Araştırma Merkezine ait 
Koleksiyon Bahçesinde 2004 ve 2005 yıllarında yapılmıştır. Popcorn safhasında emeskule edilen 
kayısı çiçeklerinin stigması 24 saat sonra ıslah amacına uygun ve daha önce hazırlanmış polenlerle 
fırça yardımıyla tozlanmıştır. Suni tozlama işlemi 24 saat sonra tekrarlanmıştır. Temmuz ayında 
hasat edilen meyvelerin çekirdekleri çıkarılıp yıkandıktan sonra %0.3’lük fungusit içerisinde 10 
dakika bekletilmiş, gölgede kurutulup +4°C’ta saklanmıştır. 

Aralık ayında nemli dere kumunda +4°C’ta 60 gün katlanan kayısı çekirdekleri plastik torbalarda 
çimlendirildikten sonra Mayıs ayında arazi koşullarına dikilmiştir. Yaklaşık 3–4 yıl süren gençlik 
kısırlığı döneminden sonra generatif döneme geçen melez kayısılarda fenolojik ve pomolojik 
analizler yapılmıştır. 

Tomurcuk kabarması, çiçeklenme başlangıcı, tam çiçeklenme, çiçeklenme süresi, meyve hasadı ve 
meyve gelişme süresi gibi fenolojik özellikler, meyve iriliği, brix, toplam asitlik, tohum tadı, kabuk 
ve meyve rengi gibi pomolojik özellikler tespit edilmiştir. 


