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Halofit Spergularia marina’da (Caryophyllaceae)
Tuzluluğa Bağlı Anatomik Adaptasyonlar
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Amaç: Samsun, Bafra Kızılırmak Deltası’ndan seçilen ve üç farklı tuzluluk değerine sahip 
lokalitelerden toplanan Spergularia marina (L.) Griseb. örneklerinin kök, gövde ve yaprak 
anatomileri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmanın materyalini 2010-2011 yılları arasında Samsun, Bafra 
Kızılırmak Deltası’ndaki farklı tuzluluk değerlerine sahip lokalitelerden toplanan S. marina 
örnekleri oluşturmaktadır. 

Bu amaçla, öncelikle Samsun Bafra Kızılırmak Deltası’nda S. marina türünün yayılış gösterdiği 
farklı alanlardan toprak örnekleri alınmış ve bu örneklerin tuzluluk değerleri EC metre ile dS/m 
olarak ölçülmüştür. Böylece çalışma alanında düşük (2.0-4.2 dS/m), orta (9.3-10.7 dS/m) ve yüksek 
(18.4-26.2 dS/m) tuzluluk değerlerine sahip lokaliteler belirlenmiş ve bu alanlardan S. marina 
örnekleri toplanmıştır. 

Toplanan örnekler, içerisinde % 70’lik alkol bulunan saklama şişelerine konularak etiketlenmiştir. 
Bitkilerin kök, gövde ve yaprak kısımlarından alınan anatomik kesitler, araştırma mikroskobunda 
incelenerek gerekli ölçümler yapılmış ve Nikon Coolpix P5100 marka dijital fotoğraf makinesi ile 
fotoğrafları çekilmiştir.

Bulgular: Artan tuz konsantrasyonlarına bağlı olarak kökte korteks kalınlığının azaldığı tespit 
edilmiştir. Ayrıca kök korteksinde bulunan hava boşluklarının sayısı ve büyüklüğünde belirgin 
bir artış dikkati çekmektedir. Sklerenkimatik tabaka kalınlığının da, yüksek tuzluluğa sahip 
lokalitelerden toplanan örneklerde daha fazla olduğu belirlenmiştir. Gövde anatomik kesitlerinin 
incelenmesi sonucu, tuzluluk arttıkça gövde korteksinin azaldığı, bununla beraber kortekste bulunan 
sklerenkimatik tabakanın kalınlaştığı tespit edilmiştir. Ayrıca floem ve ksilem kalınlığında da bir artış 
olduğu belirlenmiştir. Korteks parenkimasında bulunan kristaller, artan tuz konsantrasyonuna bağlı 
olarak belirgin bir artış göstermektedir. S. marina yapraklarında mezofilin homojen bir yapıya sahip 
olduğu ve tamamen palizat parenkimasından oluştuğu belirlenmiştir. Yaprağın her iki yüzeyinde de 
diasitik tipte stomalara rastlanmıştır. Yaprak anatomik kesitlerinde, tuz konsantrasyonundaki artışa 
bağlı olarak stoma indeksinin azaldığı tespit edilmiş, sklerenkimatik hücrelerden oluşan demet 
kınının kalınlığında belirgin bir artış olduğu gözlenmiştir. Ayrıca yaprak mezofilinde bulunan 
kalsiyum oksalat kristallerin sayısı da, tuzluluğa bağlı olarak artış göstermektedir.

Sonuç: Bu çalışmada, halofit bir tür olan S. marina’da tuzluluğa bağlı olarak ortaya çıkan anatomik 
adaptasyonlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Artan tuz konsantrasyonuna bağlı olarak, S. marina’nın 
kök, gövde ve yaprak anatomisinde belirgin bazı farklılıklar belirlenmiştir.
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