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aken özellikleri dikkate alınarak  iki ayrı cins olarak 
işlenmiştir. Aken özellikleri tür teşhisinde de 
oldukça önemlidir.  
 Matricaria  taksonları ile ilgili taksonomik 
çalışmalar genellikle morfoloji ve sitoloji ile 
sınırlıdır. Bu çalışmamızda iki M. chamomilla 
varyetesi anatomik açıdan incelenmiştir. Çalışmada 
kullanılan materyaller 2007 yılında Ege ve 
Marmara bölgesinden toplanmıştır. Parafin metodu 
ile kök, gövde, yaprak ve akenlerden enine kesitler 
alınmıştır. Ayrıca alınan yüzeysel kesitlerden 
taksonlara ait stoma tipi ve stoma indeksleri tespit 
edilmiştir.  M. chamomilla var. chamomilla 
taksonunun akenleri heteromorfik olduğundan 
anatomileri ayrı ayrı incelenmiş olup, hem bu 
taksonun  akenleri birbirleriyle hem de incelenen 
diğer varyete akeni ile karşılaştırılmıştır. 
Taksonlardan  M. chamomilla var. chamomilla’ da 
daha belirgin olmak üzere kök ve gövdede belirgin 
salgı cepleri tespit edilmiştir. Mezofil genişliği 
bakımından bu iki takson arasında belirgin farklar 
tespit edilmiştir. Alınan yüzeysel kesitlerde stoma 
tipinin anomositik olduğu ve  her iki taksonda da 
stoma indeksleri arasında önemli bir farklılık 
olmadığı görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler : Matricaria chamomilla var. 
chamomilla, M.chamomilla var. recutita, anatomi  
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 Bu çalışma ile Doğu Karadeniz dağlarında 
endemik bir tür olan Doronicum balansae Cavill. 
morfolojik ve anatomik yönden incelenmiştir. Bitki 
materyalleri 2003 yılında Ardanuç(Artvin)’un 
Kutul Yaylasından toplanmıştır.  Morfolojik 
incelemeler herbaryum ve fiksasyon örneklerinden 
yapılmış ve anatomik incelemeler ise, arazide 
alınan fiksasyon örneklerinden yapılmıştır.  D. 
Balansae 60-100 cm boyda, taban  ve üst 
yapraklara sahip bitkilerdir.  Çiçekler kapitulum 
durumunda,  bir bitkideki kapitulum sayısı 6-11, 
invulukral brakteler küçük ve lanseolattır.   
Anatomik incelemeler  kök, gövde ve yapraklardan 
daimi ve geçici preparatlar hazırlanarak bunlar 
üzerinde yapılmıştır.  Tipik anatomik özellikleri 
arasında kökte 7 kollu, ksilem kolları merkezde 
birleşmiştir. Gövdede epidermis altında 2 sıra 
kollenkima yer almaktadır.  Bir sıra halinde olan 

iletim demetleri büyük, orta ve küçük olmak üzere 
3 farklı büyüklüktedir.  İletim demetlerinde floem 
ve ksilemin dışında sklerankima lifleri 
bulunmaktadır. Yapraklar dorsiventral,  palizat 
parankiması üst epidermis altında 2 sıra halindedir.  
Stomalar hem üst hem alt epidermiste bulunmakta 
ve ranunculus tipindedir.  
   
Anahtar Kelimeler : Doronicum, morfoloji, 
anatomi  
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 Bu çalışma ile Kuzey Anadolu bölgesinde 
yayılış gösteren Onosma cericeum Willdl, Onosma 
trachytrichum Boiss., Onosma microcarpum 
Steven, Onosma bracteosum Haussskn. & Bornm. 
ve Onosma caucasicum Levin türleri morfolojik ve 
yaprak anatomik yönden mukayeseli olarak 
incelenmiştir. Morfolojik ve anatomik çalışmalarda 
kullanılan örnekler 2003-2006 yılları arasında 
toplanmıştır. Morfolojik incelemeler herbaryum 
örnekleri, anatomik incelemeler ise yaprak stok 
materyallerinden alınan kesitler (enine ve yüzeysel) 
üzerinde gerçekleştirilmiştir. İncelenen türlerin 
çiçek ve yaprak morfolojik özellikleri ile yaprak 
anatomileri arasında önemli farlar tespit edilmiştir. 
Yaprak anatomilerinde tespit edilen en önemli 
farlar palisat parankimasının mevcut olup 
olmaması, sıra sayısı ve hücre uzunluğu gibi 
özelliklerdir.  
 
Anahtar Kelimeler :  Onosma, yaprak anatomi, 
morfoloji, Doğu Karadeniz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


