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Sonuç: Çanakkale ili gerek bünyesinde barındırdığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Gelibolu 
Yarımadası Tarihi Milli Parkı ve Truva Antik Kenti nedeniyle gerekse de İzmir, İstanbul ve Bursa 
yolları üzerinde geçiş noktası konumunda olduğu için yoğun bir araç trafiğine sahiptir. Bu yoğun 
trafikle birlikte egzoz kirliliği de kaçınılmaz bir etken olmaktadır. Çalışmamızda, belirli oranlarda 
fark içermekle birlikte kontrol istasyonu örnekleri de dahil olmak üzere, egzoz kirliliğinin P. 
brutia yapraklarında dereceli bir şekilde stoma altı boşluklarındaki alanlarda birikim yoluyla zarar 
oluşturduğu ve anatomik dokuların hacimlerinde değişmeler meydana getirerek etki gösterdiği 
belirlenmiştir. 
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Amaç: Allium isauricum Hub.-Mor. & WAterloo ve A. ertugrulii Demir. & Uysal, Allium L. cinsi 
Molium seksiyonuna dahil, yakın akraba olan iki lokal endemik türdür. Bu çalışmada, bu türlerinin 
anatomik, palinolojik ve tohum mikromorfolojisi özelliklerinin belirlenmesi ve karşılaştırılması 
amaçlanmıştır. 

Yöntem: Örnekler, 2009 yılında toplanmış, bir kısmı %70’lik alkol içinde muhafaza edilmiştir. 
Anatomik olarak skap, pedisel, yaprak enine kesitleriyle, yaprak alt ve üst yüzeysel kesitleri 
üzerine çalışılmıştır. Işık mikroskobuyla polenlere ait nicel özellikler belirlenmiş, taramalı elektron 
mikroskobuyla ekzin ornemantasyonları tespit edilmiştir. Tohumlara ait sayısal karakterler 
steryomikroskop yardımıyla tespit edilmiş, yüzey mikromorfolojileri taramalı elektron mikroskobu 
kullanılarak belirlenmiştir.

Bulgular: Çalışmalar sonucunda türleri birbirinden ayırmada taksonomik değeri olduğu düşünülen 
anatomik ve tohum morfolojisi ile ilgili karakterler belirlenmiştir. İki tür arasında, skap anatomisinde 
iletim demetlerin dağılımı, yaprak anatomisinde yüzeyde bulunan stomaların dizilimi, pedisel 
anatomisinde sklerankimatik dokunun bulunup bulunmaması açısından farklılıklar bulunmaktadır. 
Polen morfolojisi, iki türde de Allium cinsinin genel palinolojik özelliklerini göstermekte iken, 
tohum yüzey mikromorfolojisinin farklı olduğu gözlenmiştir. 

Sonuç: Birbiriyle yakın akrabalık gösteren bu iki türü ayırmada, bazı anatomik ve mikromorfolojik 
karakterlerin diagnostik değeri olduğu tespit edilmiştir. 
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