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paraziti olan Orobanche türünün anatomik, morfolojik ve mikromorfolojik özellikleri detaylı bir 
şekilde sunularak bu bitkilerin özelliklerinin tam olarak bilinmesi ve mücadelesine katkı sağlanması 
amaçlanmıştır. Araştırmamız bu alanda yapılması düşünülen daha kapsamlı çalışmaların ilk 
basamağı olarak planlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Orobanche türüne ait örnekler 2010-2011 yıllarında Mayıs-Temmuz 
ayları arasındaki dönemde Karadeniz Bölgesi’nin çeşitli lokalitelerinden toplanmıştır. Orobanche 
cinsine ait bitki örneklerinin anatomik incelemeleri için alınan örnekler %70’lik alkolde tespit 
edilmiş ve örneklerden kesitler alınmıştır. Alınan kesitler gliserin jelatin metodu kullanılarak daimi 
preparat haline getirilmiştir. Anatomik incelemelerde NIS Elements Imaging Software 3.00 SP5 
programı kullanılarak ölçüm yapılmıştır. Türlerin anatomik çekimleri Nikon Eclipse E400 marka 
mikroskopla çekilmiştir. Elektron mikroskobunda çekim yapabilmek için örnekler çift taraflı karbon 
bant üzerine yapıştırılarak sabitlenmiştir. Sabitlenen örnekler 12.5-15 nm altın ile kaplanmıştır. 
İnceleme ve çekimler JMS-6060LV Tarayıcı Elektron Mikroskobunda (SEM) 10 KV’lik voltajla 
yapılmıştır.

Bulgular: Morfolojik incelemelerde türün teşhisine yarayan karakterler belirlenerek türde önemli 
özellikler tespit edilmiştir. Anatomik incelemelerde kök, gövde ve yaprak kısımlarından alınan enine 
kesitler incelenmiştir. Kökte periderma tabakası oluşmaya başlamıştır ve parankimatik hücreler 
bol miktarda nişasta tanesi içermektedir. Gövdede floem hücrelerinin üst kısmında perivasküler 
sklerankima halkası bulunmaktadır. Yapraklar unifasiyal tipte ve epistomatiktir. Yaprakların alt 
yüzeyinde çok az tüy bulunmaktadır. Türün kaliksinde yoğun bir şekilde I. tip kapitat, seyrek olarak 
da II. tip kapitat salgı tüyüne rastlanmıştır. Korollada I. ve II. tip kapitat tüyler çok yoğundur. 
Bitki gövdesinde I. tip, II. tip ve III. tip kapitat ve peltat tüy mevcuttur. Nadiren örtü tüylerine 
rastlanmıştır. Orobranche lavandulacea türünün mikromorfolojik incelenmesinde üst epiderma 
hücre çeperlerinin alt yüzeydekilere göre daha düzgün olduğu görülmüştür. 

Sonuç: Orobanche cinsi Trionychon seksiyonuna ait O. lavandulace türü anatomik ve 
mikromorfolojik olarak araştırılmıştır. Çalışma sonucunda türün kök, gövde ve yapraklarının 
ayrıntılı anatomik yapısı belirlenerek diğer türler ile karşılaştırılmıştır. Mikromorfolojik 
araştırmada türün yaprak ve meyva özellikleri ayrıntılı şekilde incelenmiş ve türün mücadelesine 
katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu çalışmanın bundan sonra cins ile yapılacak diğer çalışmalara 
fayda sağlaması beklenmektedir.
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Amaç: Evrimsel ve sistematik ilişkilerin daha verimli olarak ortaya konulabilmesi için bitkilerin 
biyolojik özelliklerinin, anatomi ve polen morfolojisi çalışmalarıyla desteklenmesi düşüncesi bizi 
bu çalışmaya yönlendiren etmenlerden biridir. Bu kapsamda, çalışmamızda Eskişehir ve çevresinde 
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doğal yayılış gösteren Salvia cryptantha Montbret & Aucher ex Benth., S. candidissima Vahl subsp. 
occidentalis Hedge ve S. forskahlei L. türlerinin anatomik ve palinolojik özelliklerinin saptanması 
amaç edinilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Anatomik ve polen morfolojisi çalışmalarında, yapılan arazi çalışmaları 
esnasında toplanan bazı Salvia taksonlarına ait örneklerden anatomik çalışmalar için elle kesit 
alarak preparatları hazırlanmıştır. Palinolojik çalışmalar için ise Wodehouse, Erdtman ve Taramalı 
Elektron Mikroskop (SEM) yöntemlerine göre her bir takson için en az 5’er tane olmak üzere polen 
preparatları hazırlanmıştır. Araştırma bitkilerinin hem anatomik hem de palinolojik özelliklerinin 
belirlenmesi için türlerin yapıları Işık Mikroskobu (IM) ve SEM ile inceleme ve ölçüm yapılarak, 
morfometrik sonuçları ortaya konulmuştur.

Bulgular: Salvia cryptantha ve S. candidissima subsp. occidentalis yörede geniş yayılış gösteren, 
S. forskahlei’nin ise daha az bulunan türler oldukları görülmüştür. İncelenen türlerin kök enine 
kesitlerinde, öz bölgesinin tamamen parankimatik hücrelerle kaplandığı görülmüştür. Gövde enine 
kesitlerinde epidermisten çok sayıda örtü ve salgı tüyü çıkmaktadır. Türlerin öz bölgesinde iri 
parankimatik hücrelerin varlığı görülmüştür. İncelenen türler yaprak anatomileri bakımından da 
birbirlerine çok benzemektedirler. Yaprağın alt ve üst yüzeyi bol miktarda örtü ve salgı tüyleri 
ile kaplıdır. Yapraklar amfistomatik ve bifasiyaldir. Bitkiler amarillis, mesomorf ve anizositik 
tipte stomalara sahiptir. Yaprak orta damardaki iletim demeti floem ve ksilemden oluşmaktadır. 
İletim demeti kollateraldir. İletim demetleri tipik bir parankimatik kınla kuşatılmıştır. Polen 
morfolojisi çalışmalarında, incelenen Salvia taksonlarının hekzakolpat tipte ve suboblat-subprolat 
şekilli oldukları, tektat – retikülat - perforat/tektat – retikülat - granülat/tektat - biretikülat bir 
ornemantasyon gösterdikleri bulunmuştur. 

Sonuç: Bölgeden toplanan türlerle ve familyanın kendi içindeki taksonlarıyla yapılacak olan 
karşılaştırma ve yorumlarıyla taksonomiye önemli katkılar sağlayacağı inancını taşımaktayız.
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Amaç: Dünyada sadece Türkiye ve Kuzey Irak’ta yayılış gösteren monotipik bir cinse ait 
Pentapleura subulifera Hand.-Mazz. türünün gövde ve yaprak anatomisi ile tüy ve tohum 
mikromorfolojisi aydınlatılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Şırnak-Hakkari arasından toplanan P. subulifera türü 
oluşturmaktadır.

Gövde ve yaprak örneklerinden el ile alınan kesitler, gliserin-jelatin yöntemi ile daimi preparatlar 
haline getirilmiştir. Anatomik incelemeler ve çizimler, çizim tüplü trinoküler mikroskopta yapılmıştır.


