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somatik metafaz kromozom sayısı 2n = 2x = 30 
olarak sayılmıştır. S. haussknechtii ve S. 
cerinthifolia taksonlarının kromozom sayıları aynı 
olmasına karşılık, kromozom morfolojileri oldukça 
farklıdır. S. cerinthifolia türünde karyotip formülü 
6m + 9sm, S. haussknechtii türünde ise 14m + 
1sm’dir. Aynı zamanda S. haussknechtii türünde 2n 
= 4x = 60 kromozomlu olan miksoploid hücreler de 
gözlenmiştir. Bu türlerin metafaz kromozom 
fotoğrafları çekilmiş ve idiogramları çizilmiştir. 
İlave olarak bu taksonların doğal habitatlarından 
fotoğrafları da çekilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler:  Serratula, Compositae, 
kromozom sayısı, karyotip  
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Cirsium simplex C.A. Meyer subsp. armenum 
(DC.) Petrak’un Anatomik Yönden İncelenmesi 
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 Cirsium Miller cinsi Asteraceae 
familyasının Cardueae tribusunda yer almaktadır. 
Cins aynı tribusta bulunan Carduus L., Serratula 
L., Centaurea L. ve Cnicus L. cinsleriyle yakın 
benzerlikler sergilemektedir. Bu cins dünyada 250’ 
den fazla tür ile temsil edilirken, Türkiye’ de son 
eklenilenlerle beraber toplam 71 takson 
bulunmaktadır. Cinse ait taksonların teşhisinde 
yaprakta seta bulunup bulunmaması gibi vejetatif 
organlara ait karakterler kullanılmaktadır. Ayrıca 
bu cinsin diğer cinslerden ayrımında aken 
özellikleri de önemli yer tutmaktadır.  
 Cirsium türlerinin taksonomisi ile ilgili 
çalışmalar genellikle morfoloji ile sınırlıdır. Bu 
çalışmada C. simplex subsp. armenum anatomik 
yönden incelenmiştir. Çalışmada kullanılan 
materyaller 2007 eylül döneminde Doğu Karadeniz 
Bölgesi’ nden toplanmıştır. Parafin metoduyla kök, 
gövde, yaprak ve akenden enine kesitler alınmıştır. 
Ayrıca yapraktan yüzeysel kesitler alınmış ve stoma 
tipi ve indeksleri belirlenmiştir. Kökte belirgin salgı 
cepleri, floemde belirgin sklerankima  grupları  
görülmüş, gövde de köşelere denk gelen yerlerde ve 
yaprak orta damarı doğrultusunda belirgin 
kollenkima  hücre grupları tespit edilmiştir. 
Kambiyum belirgin, yapraklar bifasial tiptedir. 
Stomalar anomositik ve anizositik tipte olup, yaprak 
üst ve alt yüzeylerinde stoma indeksleri bakımından 
önemli bir fark olmadığı görülmüştür.  
 

Anahtar Kelimeler: Asteraceae, Cardueae, 
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Anthemideae (Asteraceae) Tribusundaki Bazı 
Taksonların Aken Anatomileri 
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 Asteraceae familyasının Anthemideae 
tribusu 14 cins ve 1800 kadar tür bulunduran en 
büyük tribuslardan biridir. Başlıca Avrasya, Kuzey 
ve Güney Afrika birkaç türü de Kuzey Amerika ve 
Avustralya’ da yayılış göstermektedir. Bu tribusta 
bulunan cinsler simpatrik populasyonlar 
oluşturmakta bu nedenle morfolojik olarak 
karıştırılabilmektedir. Cinslerin belirlenmesinde 
aken özellikleri oldukça önemlidir.  
 Bu çalışmada 2002-2007 yılları arasında 
Türkiye’ nin çeşitli bölgelerinde elde edilen 
Anthemis L., Leucanthemum Mill., Tanacetum L., 
Matricaria L.  ve Tripleurospermum Schultz Bip. 
cinslerine ait toplam 8 taksonun aken anatomisi 
incelenmiştir. Parafin metodu ile akenlerden enine 
kesitler alınmıştır. İncelenen cinsler ve aynı cinse 
ait farklı taksonlar arasında perikarp  ve testa 
yapısının büyük ölçüde farklılık gösterdiği tespit 
edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Anthemideae, Aken 
anatomisi, Anthemis, Leucanthemum, Tanacetum, 
Matricaria, Tripleurospermum.   
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Matricaria chamomilla L. var. chamomilla ve 
Matricaria chamomilla L. var. recutita (L.) 
Grierson’ nın Karşılaştırmalı Anatomisi 
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 Asteraceae familyasının Anthemideae 
tribusunda yer alan  Matricaria L. cinsi toplam 7 
tür bulundurmakta ve Türkiye Florasında  6 tek 
yıllık takson ile temsil edilmektedir. Cins Avrupa 
Florası’nda Tripleurospermum cinsi ile birlikte 
işlenirken, Türkiye Florası ve Rus Florası’ nda  


