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Özet 

Guizhou, Yunnan, Sichuan ve Fujian illerinden elde edilen Camellia sinensis (L.) O. Kuntze bu çalışmayla 
sitotaksonomik olarak incelendi. Giemsa ile boyanmış kromozom örneklerinin hazırlığı için hypotonik 
zar parçalama metodu kullanıldı. Somatik metafaz mikrografları levha 1 – 2 ‘de gösterildi, Tablo 1 ve 
Şekil 1’de ki idiogramlarda Li ve Chen (1985)’e göre kromozon oransal uzunluklarının dizlimi, kol 
oranları, karyotip formülü ve karyotiplerin sınıflandırılması gösterildi. Önem arz eden başlıca noktalar 
aşağıdaki gibidir: 

1.Bu formların tümünün 2n=30 ile diploid olduğu tespit edildi ve Yunnan’da yetiştirilen form hariç 
ilk kez rapor edildiler. 

2.İncelenen formların tüm karyotipleri oldukça üniformdu, en uzundan en kısa kromo zom boyutuna 
kadar derece derece azaldığı ortaya çıktı. Kromozomal oransal uzunluklar benzer, küçük kromozom 
tipleri 2-5µm arasında değişkendi. Karyotip çoğunlukla metasentrik (m) ve submetasetrik (sm) 
kromozonlardan oluşmaktaydı. Sat–kromozomları, orta metafaz evresindeki kromozomlar üzerinde 
keşfetmek güçtü. Bu çay formları arasındaki yakın akrabalığı, sitolojik bilgide doğrulamaktadır. 

3.Karyotip asimetrisine göre, 9 çay formu iki tipe ayrıldı; biri metasentrik (m) ve sub metasentrik (sm) 
kromozomlara sahip “2A” karyotipli Guizhou ve Yunnan’da (Fengqing ve Tengchang) yetiştirilen 
formlar gibi macrophyll arbor (agaç formu)’dan oluşmaktadır. Çoğu simetrik ve ilkel tipte ki diğer 
karyotip, ilk karyotip ten daha asimetrik bir çift subtelosentrik (st) ile metasentrik (m) ve 
submetasentrik (sm) kromozomlardan oluşan “2A” ve “2B” karyotipli Qianmei 419, Qianmei 502, 
Yoan, Fuding, Sichuan ve Qianmei 101’de yetiştirilen formlar gibi macrophyll sıklığı (frekensı) daha az 
microphyll ve çoğu orta derecede micro arbor veya çalı’dan ibaretti. Bunlar daha gelişmişti. 

4.Son yıllarda, C.sinensis içerisinde 7 varyeteyi içeren "Yunnan" ssp. ve "Bohea" ssp. gibi iki alt 
tür tanımlanmış ancak Zhuang et al. (1981) tarafından resmi olarak yayınlanmamıştır. Bu 
çalışma ve yazarlarının/araştırmacılarının önceki raporları Zhuang’ın sınıflandırmasıyla mutabıktı 
çünkü, iki alt türün tanımı burada rapor edilen iki karyotip çeşidi ile dikkate değer ölçüde bağlantılıydı. 
Arbor (agaç) ve macrophyll karakterli C.sinensis “yunnan” ssp. çoğunlukla orta ve microphyll karakterli 
çalı veya micro arbor C.sinensis “bohea” ssp.’dan daha simetrik karakete sahipti. Bu demek oluyor ki, 
“yunnan” ssp. , “bohea” ssp’den daha ilkeldir. 

5.Burada önceden rapor edilmiş arbor (agaç) ve macrophyll çayların karyotip analizine dayalı olarak 
yazarların/araştırmacıların Yunnan–Guizhou platosuna çay bitkilerinin orijin merkezi olarak 
bakışlarını destekler ki, Assam formu da Hindistan’da türemiştir. 

*Karyotip: Islah çalışmalarında hibridizasyon işlemi öncesi ve sonrası birey veya türün kromozom 
morfolojisi, sayısı ve büyüklüğüne göre sınıflandırılmalarıdır. Kromozomlar özdeş çift kromozomlar 
halinde eşlendikten sonra belli bir düzene göre sıralanır. Her bireyin kromozom sayısı, şekli ve 
büyüklüğü onun karyotipini ifade eder. Karyotipten faydalanılarak çeşitli türlerin kromozom haritaları 
çıkarılabilmektedir. 



*İdiogram: Islah çalışmalarında hibridizasyon öncesi ve sonrasında kromozomların grafik olarak 
gösterimidir veya karyotipin şematize halde gösterilmesidir. 

Detaylı bilgi için : http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/traits/karyotype/ 
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