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Proje Özeti:  

Taksonomik çalışmalarda morfolojik karakterlerin kullanılmasının sebebi, pratik olması ve teknik ekipman 

açısından büyük bir alt yapıya ihtiyaç duyulmamasından kaynaklanmaktadır. Vejetatif ya da generatif organların 

morfolojilerine dayanan taksonomik araştırmalar son yıllarda histolojik (doku analizi) sitolojik (karyotip 

analizleri), palinolojik (polen analizleri), kemotaksonomik (biyokimyasal analizler) ve moleküler (Protein ve 

DNA analizleri) araştırmalarla desteklenmektedir. “Türkiye Florası”nda karaçamın güncel sistematik konumu 

“Pinus nigra subsp. nigra var. caramanica” şeklindedir. Ancak Anadolu’da morfolojik açıdan birbirinden farklı 

kesikli olarak yayılış gösteren 5 varyete çeşitli araştırmacılar tarafından tanımlanmaktadır. 

 

Bu çalışmada bazı kloroplast DNA bölge dizi analizleri temelinde Türkiye’de yayılış gösteren karaçam 

varyeteleri (Pinus nigra J.F. Arnold subsp. pallasiana  (Lamb.) Holmboe var. pallasiana (Lamb.) Holmboe 

(Anadolu Karaçamı), Pinus nigra  J.F. Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe var. pyramidata (Acatay) 

Yalt. (Ehrami Karaçam), Pinus nigra  J.F. Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe var. seneriana 

(Saatçioğlu.) Yalt. (Ebe Karaçamı), Pinus nigra  J.F. Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe var. yaltirikiana 

Alptekin (Büyük Kozalaklı Karaçam), Pinus nigra J.F. Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe var. 

columnaris-pendula Boydak (Sütun Gövdeli Sarkık Dallı Karaçam) kullanılarak bir filogenetik ağaç oluşturmak 

amaçlandı. Bunun için arazi çalışması ile karaçam varyetelerinin yayılış gösterdiği bölgelerinden toplanan taze 

karaçam yaprak örneklerinden DNA izolasyonu yapılarak -80°C’de saklandı. Dünyada bulunan diğer karaçam 

türlerinin kloroplast matK ve trnR-trnN bölgeleri NCBI veritabanında (Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi) 

araştırıldı. Daha sonra moleküler analizler için MEGA v6.0 bilgisayar yazılımı ve iTOL (Interactive Tree Of 

Life) veri tabanı kullanılarak bu bölgelerin DNA dizi analizi sonuçları önce kendi arasında daha sonra ise 

veritabanlarındaki karaçam türlerine ait seçilen ilgili DNA bölgeleri referans dizilimleri ile de karşılaştırılıp 

filogenetik ağaçlar elde edildi. 

 



Kloroplast matK ve TrnR-trnN DNA dizileri arasındaki yüksek benzerlik ve düşük genetik mesafe değerleri göz 

önüne alındığında karaçam varyeteleri arasında bu bölgeler bakımından ayrım yapmak mümkün 

gözükmemektedir. Bununla birlikte MatK DNA bölgesi için  dünyadaki diğer karaçam türleri ve ülkemizdekiler 

karşılaştırıldığında Kuzey Amerika’da bizimkiler ile benzer iklim koşullarında yayılış gösteren Pinus resinosa 

ile aynı grupta yer aldığı görüldü. Ayrıca hem matK bölgesi hem de trnR-trnN DNA bölgeleri bakımından 

bizdeki varyeteler ile Çin orijinli Pinus hwangshanensis, Pinus tabuliformis, Pinus massoniana’nin daha yakın 

olduğu görüldü. Sonuç olarak ülkemizdeki karaçam varyetelerinin Çin orijinli ortak bir atasal türden 

evrimleşme ihtimalinin yüksek olduğu söylenilebilir. 

Örnek sayısı arttırılarak ve başka gen bölgeleri ve ülkemize yakın yayılış gösteren diğer karaçam türleri de dahil 

edilerek çalışma sürdürülebilir. 

 

Project Abstract: 

The reason of using morphological characters in taxonomic studies is practicability and requirement of basic 

technical equipment. Taxonomic studies based on morphologies of generative or vegetative organs are 

supported by histologic (tissue analysis), cytologic (karyotype analysis), palynological (polen analyis), 

chemotaxonomic (biochemical analysis) and molecular (protein and DNA analysis) analysis in recent years.  

Current systematic state of black pine in Flora of Turkey is “Pinus nigra subsp. nigra var. caramanica” but five 

varieties showing discontinuous distribution and different morphology have been characterized by some 

investigators. 

 

Our study aimed to construct a phylogenetic tree based  on sequences of chloroplast DNA regions of Anatolian 

black pine varieties (Pinus nigra  J.F. Arnold subsp. pallasiana  (Lamb.) Holmboe var. pallasiana (Lamb.) 

Holmboe, Pinus nigra  J.F. Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe var. pyramidata (Acatay) Yalt., Pinus 

nigra  J.F. Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe var. seneriana (Saatçioğlu.) Yalt., Pinus nigra  J.F. Arnold 

subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe var. yaltirikiana Alptekin, Pinus nigra J.F. Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) 

Holmboe var. columnaris-pendula Boydak) distributed in Turkey. Therefore DNA isolation was done from fresh 

leaf samples of pine distributed in different places of Turkey and the samples were saved in -80°C. MatK and 

TrnR-trnN chloroplast DNA regions of other fir species surveyed from databases. MEGA v6.0 computer 

program and iTOL (Interactive Tree Of Life) database were used for molecular analysis and firstly results of the 

study compared with each other then compared with reference sequences of other black pine species distributing 

around the world and phylogenetic trees were constructed. Considering that high similarity and low pairwise 

distances between chloroplast DNA regions in the study it is difficult to distinguish varieties by these DNA 

regions. Besides Pinus resinosa which is in North America and distributes similar climatic conditions as our 

varieties and our varieties were in the same branch when compared to other black pine species distributing 

around the world for matK DNA region. Also our varieties were more closer to Pinus hwangshanensis, Pinus 

tabuliformis, Pinus massoniana which are distributed around China for MatK and TrnR-trnN DNA regions. As a 



result black pine varieties in our country may be evoluated from a common nominate which was originated from 

China. Study may be improved by included more sample size and different gene regions and other black pine 

species close to our country. 

 

 


