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Holoparazit Orobanche minor (Orobanchaceae) Türü Üzerinde 
Anatomik, Morfolojik ve Mikromorfolojik Bir Araştırma
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Amaç: Orobanche L. cinsinin Orobanche minor Sm. türü anatomik, morfolojik ve mikromorfolojik 
olarak incelenerek, türün ve cinse ait diğer türlerin teşhisinde kullanılanılabilecek karakterlerin 
ortaya konulması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Orobanche minor türüne ait örnekler 2010 yılında Ordu ilinden 
toplanmıştır. Toplanan örnekler anatomik incelemeleri için %70’lik alkolde tespit edilmiştir. 
Anatomik incelemelerde türün kök ve gövdelerinden enine, yapraklarından enine ve yüzeysel 
kesitler alınmıştır. Örneklerden alınan kesitler gliserin jelatin metodu kullanılarak daimi preparat 
haline getirilmiştir. Ölçümler NIS Elements Imaging Software 3.00 SP5 programı kullanılarak 
yapılmıştır. Türün anatomik çekimleri Nikon Eclıpse E400 marka mikroskop ile yapılmıştır. 
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: Orobanche minor türünün kök, gövde, yaprak, çiçek ve meyve gibi organlarının boyutları 
ölçülerek tablo halinde belirtilmiştir. Türün anatomik incelemesinde köklerin öz bölgesinin genelde 
primer ksilem elemanları ile dolu olduğu görülmüştür. Gövdede korteksin geniş bir yer kapladığı, 
floemin dar bir alan kaplarken, ksilemin daha geniş bir alana sahip olduğu belirlenmiştir. Türün 
yaprakları oldukça indirgenmiştir. Yaprakların adaksiyal yüzeylerinde fonksiyonlarını kaybetmiş 
stomalara rastlanmıştır. Stomalar anomositik tiptir. Orobanche minor türünün çiçek ekseninde 
peltat salgı tüyleri bulunmaktadır. 

Sonuç: Türün anatomik, morfolojik ve mikromorfolojik yönden incelenmesi sonucu ortaya çıkan 
sonuçların bitki sistematiğinde kullanılabilecek karakterler olduğu belirlenmiştir. Meyve ve tohum 
yapısının mikromorfolojik incelenmesi sonucu elde edilen bilgiler kök paraziti olan bitki ile 
mücadele yöntemlerinde kullanılabilecektir. Ayrıca türün genel özellikleri belirlenerek ileride bu 
cins üzerinde yapılacak çalışmalara ışık tutulması amaçlanmıştır.
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