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Sonuç ve Tartışma: Çalışma sonucunda; kirli ve temiz ortamda yetişen bitkilerin yapraklarının 
iletim demeti boyu, yaprak kalınlıkları, yaprak üst ve alt epidermis kalınlıkları, yaprak mezofil 
kalınlıkları ve bulunabilen destek doku elemanlarındaki anlamlı farklılıkların varlığı belirlenmiştir.

Elde edilen sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde çevre kirliliğinin bitkiler üzerinde morfolojik 
ve anatomik bakımdan olumsuz değişiklikler meydana getirdiği anlaşılmaktadır. Bitkilerin 
yapraklarının fenotipine yansıyan değişimlerin genotipik olma olasılığı göz ardı edilmemelidir. 
Bundan sonra yapılacak benzer çalışmalarda çevre kirliliğinin mutasyonlara neden olabilecek etki 
gösterip göstermediği araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anatomi ve morfoloji, hava kirliliği, stoma, mezofil, iletim demeti
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Amaç: Bu çalışmada Davis’in kareleme sistemine göre B10 karesinde Ağrı’da yayılış gösteren 
Draba nemorosa L. ve endemik D. rosularis Boiss. türlerinin morfolojik ve anatomik özelliklerinin 
çalışılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bitki örneklerinden D. nemorosa türü, doğal populasyonundan Iğdır 
ili, Aralık ilçesi, 1850 m yükseklikten; D. rosularis türü ise Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesi 1500 m 
yükseklikten toplanmıştır. Bitkinin taze örnekleri morfolojik ölçümler için kullanılmıştır. Bu 
ölçümlerin sonuçları Davis’in (1984) ölçümleri ile karşılaştırılmıştır. Anatomik çalışmalar için 
bitki örnekleri %70’lik alkolde fikse edilmiştir. Kök, gövde ve yaprak enine kesitleri parafin 
metodu kullanılarak hazırlanmıştır. 15-20 µm kalınlıktaki enine kesitler rotary mikrotom 
yardımıyla alınmıştır. Safranin-fast green ikili boyama serisinde boyanmıştır ve Leica marka 
kameralı mikroskop ile fotoğraflandıktan sonra mikrometrik oküler ile ölçümler yapılıp minimum, 
maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır.

Bulgular: Türler morfolojik olarak karşılaştırıldığında D. nemorosa tek yıllıktır. Yapraklarında 
yıldızsı tüyler mevcuttur. Yapraklar dişli ve sapsızdır. Sarı renkli petallere sahiptir. Draba rosularis 
ise çok yıllıktır. Bitki yastık formundadır. Skapeleri tüylü ve diktir. Bu türün yapraklarında da 
yıldızsı tüyler mevcuttur. Petalleri sarı ve diğer türe göre daha uzundur. Anatomik karakterler 
incelendiğinde D. nemorosa türünün gövde enine kesitinde korteks tabakasının altında 7-9 hücre 
sıralı ve kıvrımlı bir sklerenkima tabakası gözlenmiştir. 6-8 adet iletim demeti bu sklerenkima 
tabakasında sıralanmıştır. Türün yaprak enine kesitinde iletim demetlerinin altında salgı kanalları 
bulunmaktadır. Yapraktaki tüyler diğer türe göre daha az dallanmıştır. Draba rosularis türünün kalın 
köklerinin enine kesitinde kortekste bol miktarda nişasta taneleri mevcuttur. Gövde enine kesitinde 
ise sklerenkima kümeleri gözlenmiştir. Yapraktaki tüyler diğer türe göre daha fazla dallanmıştır. 
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Sonuç: Seçtiğimiz Draba türleri ile ilgili detaylı bir morfoloji ve anatomi çalışması 
bulunmamaktadır. Türlerle ilgili yapılan çalışmada morfolojik ve anatomik olarak ayırt edici bazı 
farklılıklar gözlenmiştir. Bu farklılıklar orijinal fotoğraflar ve çizimlerle gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Anatomi, Brassicaceae, Draba, morfoloji
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Amaç: Endemik bir bitki olan Crocus olivieri Gay subsp. istanbulensis Mathew üzerine anatomik 
ve morfolojik çalışma yapılarak C. olivieri’nin diğer iki alt türü ile kıyaslanması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bitki örnekleri çiçeklenme zamanında A2 Aydos ormanı 200 m’den 
toplanmıştır. Toplanan örneklerin bir kısmı herbaryum örneği olarak saklanırken bir kısmı anatomik 
çalışmalar için %70’lik alkol çözeltisi içinde saklanmıştır. Vejetatif ve generatif organların morfolojik 
ölçümleri taze örneklerden yapılmıştır. Kök, gövde ve yaprak enine kesitlerinin hazırlanması için 
parafin metodu kullanılmıştır. Alınan anatomi kesitlerinin incelenmesi ve fotoğraflarının çekilmesi 
için Leica DM3000 motorize mikroskobu kullanılmıştır. Elde edilen ölçüm değerlerinin minimum, 
maksimum, standart sapma, varyant değerleri tablo şeklinde gösterilmiştir.

Bulgular: Morfolojik olarak incelediğimizde C. olivieri subsp. istanbulensis’in kormusun etrafını 
saran tunika diğer iki alt türden farklı olarak fibrilli bir yapı göstermekle birlikte üst taraflarına 
doğru ağsı bir yapı oluşturmaktadır. Çalışmanın anatomi kısmında skape enine kesiti 4-5 köşeli ve 
loblu olarak gözlenmiştir. Skapenin merkezinde 4-5 adet büyük ve çevresinde 12-18 adet küçük 
iletim demeti bulunmaktadır. Yaprak enine kesitinde orta kısımda dikdörtgenimsi bir omurga ve 
iki adet yan kol bulunmakta olup kolların uç kısımları içe doğru kıvrık durumdadır. Yaprağın 
eksensel merkezinde klorofilsiz, parankimatik hücreler bulunur. Yaprağın adaksiyal ve abaksiyal 
kısımlarında kalın ve tırtıklı bir kutikula tabakası ve tek sıralı bir epidermis tabakası görülmektedir. 
İki adet büyük iletim demeti omurganın abaksiyal kısmında, diğer iki büyük iletim demeti ise 
kolların uç kısmında yerleşmiştir. 11-15 adet küçük iletim demeti ise mezofil tabakasına düzenli bir 
şekilde sıralanmış durumdadır. Yapraktaki tüm iletim demetlerinde floemin üzerinde sklerenkima 
grupları bulunmaktadır.

Sonuç: Morfolojik ve anatomik olarak incelediğimiz endemik C. olivieri subsp. istanbulensis diğer 
iki alttürle kısmen benzer özellikler gösterirken morfolojik ölçüm değerlerinde ve anatomik olarak 
bazı farklılıklar gözlenmiştir. Bu farklılıklar orijinal fotoğraf ve çizimlerle gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Crocus, C. olivieri subsp. istanbulensis, anatomi, morfoloji


