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Bulgular: Gagea fibrosa’da bulb tek iken G. luteoides’te eski bulbun üzerinde yeni bulblar yer 
almaktadır. Gagea fibrosa’da periant segmentlerinin iç kısmı sarı, dış kısmı yeşil iken, G. luteoides 
türünün periant segmentleri sarı renklidir. 

Anatomik açıdan incelendiğinde her iki türün gövde kesiti yuvarlak şekle sahiptir. Gagea fibrosa 
türünün gövdesinde seyrekçe örtü tüyleri mevcut iken G. luteoides türünde örtü tüyü tespit 
edilmemiştir. Her iki türün gövdesinde iletim demetleri düzgün diziliş göstermektedir. Türlerin 
bifasiyal yapılı olan gövde yapraklarında palizat parankiması hücreleri abaksiyal yüzde yer alır. 
Türlerin bifasiyal yapıdaki taban yapraklarında tek sıralı epidermis hücrelerinin alt kısmında bir 
sıra yuvarlak şekilli palizat parankiması hücreleri, onların altında da boyları enlerinden büyük 
palizat parankiması hücreleri bulunmaktadır. 

Sonuç: Gagea cinsine ait çalışma konumuzu oluşturan iki tür hakkında morfolojik ve anatomik bir 
çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma ile incelenen iki türün morfolojik ve anatomik karakterleri 
belirlenmiş ve birbiriyle ve literatürdeki diğer Gagea türleri ile karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Anatomi, Gagea fibrosa, Gagea luteoides, morfoloji 

Teşekkür : Bitki örneklerinin toplanmasında her konuda bize yardımcı olan Iğdır İli Aralık İlçesi 
Kaymakamı Sayın Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ’ye teşekkür ederiz. 
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Amaç: Ağrı Dağı’ndan toplanan Alyssum L. cinsine ait A. alyssoides (L.) L. ve A. desertorum 
Stapf. var. desertorum taksonları, morfolojik ve anatomik açıdan incelenmiş ve türlerin tanıtımına 
katkıda bulunmak amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntem: Araştırma konumuzu oluşturan türlerden A. alyssoides’e ait örnekler 
Ağrı İli, Doğubeyazıt İlçesi, İshakpaşa Sarayı çevresinden 22.04.2012 tarihinde, A. desertorum 
var. desertorum’a ait örnekler Iğdır İli, Aralık İlçesi, Serdebulak Yaylası yolu 1650-1700 
m’den 20.04.2012 tarihinde toplandı. Türlerin teşhisleri Flora of Turkey adlı eserin 1. cildinden 
yararlanılarak yapıldı.

Taze örnekler kullanılarak türlerin morfolojik özellikleri tespit edildi. Anatomik çalışmalar için bitki 
örnekleri %70’lik alkolde tespit edildi. Bitki örneklerine ait kök, gövde, yaprak gibi kısımlardan 
parafin metodu ile kesitler alındı. Sürekli preperatlar haline getirilen kesitlerden Leica DM3000 
motorize mikroskop ile fotoğraflar çekildi. Bu preperatlar üzerinden anatomik ölçümler yapıldı. 
Sonuçlar tablolar halinde düzenlendi. 
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Bulgular: Tek yıllık olan her iki türün yapraklarında yıldızsı örtü tüyleri yoğun olarak gözlenmiştir. 
Alyssum alyssoides 35 cm’ye kadar boylanabilir iken A. desertorum var. desertorum’un bitki boyu 
20 cm’ye kadar ulaşabilmektedir.

Anatomik özellikleri incelendiğinde her iki taksonun gövde enine kesitlerinde iletim demetlerinin 
kesintisiz o bir halka oluşturduğu gözlenmiştir. Floem elemanları oldukça dar bir alanı kaplamaktadır. 
Taksonların kök enine kesitinde ksilem çok geniş bir alanı işgal etmektedir. Taksonların yaprakları 
unifasiyaldir.

Sonuç: Alyssum cinsine ait çalışma konumuzu oluşturan iki takson hakkında literatürde morfolojik 
ve anatomik bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma ile incelenen iki türün morfolojik ve anatomik 
karakterleri belirlenmiş olup, birbiriyle ve literatürdeki benzer çalışmalar ile karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Alyssum alyssoides, Alyssum desertorum var. desertorum , anatomi, morfoloji 

Teşekkür: Bitki örneklerinin toplanmasında her konuda bize yardımcı olan Iğdır İli Aralık İlçesi 
Kaymakamı Sayın Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ’ye teşekkür ederiz. 
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Amaç: Çanakkale il merkezinde trafik yoğunluğuna bağlı olarak taşıtların sebep olduğu egzoz 
kirliliğinin kızılçam (Pinus brutia Ten.) yaprak anatomik yapısına etkileri incelenerek belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi, şehir merkezindeki dört farklı istasyonda (Çanakkale 
Merkez, Terzioğlu Kampüsü, Bursa yolu ve İzmir yolu) yol kenarında ve trafik lambalarına 
yakın ağaçlardan ve kontrol grubu olarak Terzioğlu Kampüsü üst tarafında, ana yoldan uzakta 
ve yüksekte bulunan, yani etkilenme derecesi daha düşük olarak düşünülen Hava Radar Mevzii 
Komutanlığı mevkiindeki ormanlık alandan alınan 10’ar adet kızılçam (P. brutia) yaprak örnekleri 
oluşturmaktadır. Herhangi bir yıkama veya silme işlemi yapılmaksızın yaprak örneklerinden alınan 
enine kesitler sabit preparat haline getirilerek korunmuş ve ölçümler mikrometrik oküler yardımıyla 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çanakkale Merkez istasyonuna ait örneklerin yaprak ve iletim demeti en ve boy ölçüm 
değerleri ve stoma sayıları, kontrol grubu örneklerine en yakın değerlere sahipken, sırasıyla Terzioğlu 
Kampüsü, Bursa yolu ve İzmir yolu istasyonlarındaki örneklerin hem yaprak ve iletim demeti en 
ve boy ölçüm değerlerinde hem de stoma sayılarında dereceli bir artış olduğu görülmüştür. Kontrol 
örneklerinin alındığı bölge anayoldan uzak olmakla birlikte yine de stoma altı boşluklarında siyah 
renkli madde birikimi diğer istasyon örneklerinden az olmakla birlikte izlenmiştir. Kampüs alanı 
örneklerinin fazla miktarda etkilenmemesi ise araçların mesai saati başlangıcı ve öğle arası ile 
mesai başlangıcı ve mesai bitimi arasında çalışmamaları nedeniyle kirletici etkinin daha az olması 
yönünde değerlendirilmiştir.


