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var. trichostachyum (Rupr.) Hayek, A. minus (L.) Rothm. var. minus, A. minus (L.) Rothm. var. 
micranthum (Meyer) Dudley, A. minutum Schlecht. ex DC., A. murale Waldst. & Kit. subsp. murale 
var. muraleA. sibiricum Willd.,A. smyrnaeum Meyer, A. strigosum Banks. & Sol. subsp. strigosum, 
A. strigosum Banks. & Sol. subsp. cedrorum (Schott & Kotschy) Dudley ve A. umbellatum Desv.’nin 
gövde, yaprak ve meyvelerinin mikromorfolojik özelikleri S.E.M. belirlenmiştir.

Sonuç: Araştırma alanında yayılışı olan 17 taksonun gövde, yaprak ve meyve üzerindeki tüylerin 
ve meyve üzerindeki mum tabakasının durumu mikromorfolojik özellikleri ayrıntılı olarak 
belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alyssum, Brassicaceae, S.E.M., Mikromorfoloji, Bursa

Teşekkür: Bu çalışma T. C. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir (Proje no: F(U)–2009/40).
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Amaç: Bursa ve çevresinde yetiştiği belirlenen Alyssum L. (Brassicaceae) taksonlarının morfolojik 
özelikleri belirlenmiş ve betimleri Türkiye Florası’na göre genişletilmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Örnekler 2008–2010 yılları arasında Bursa ve çevresinde yapılan arazi 
çalışmalarında toplanmıştır. Arazi çalışmaları bitkilerin hem çiçek açma hem de meyveye geçme 
dönemleri olan Nisan–Ağustos ayları arasında yapılmıştır. Toplanan örnekler BULU herbaryumunda 
saklanmaktadır. Taksonların teşhisinde Türkiye Florası (Dudley 1965) başta olmak üzere Avrupa 
Florası (Ball ve Dudley 1968), Kıbrıs Florası (Meikle 1977), Irak Florası (Townsend 1980) ve 
diğer çalışmalardan (Dudley 1964) yararlanılmıştır. Her bir ölçülebilen karakter için 10–30 ölçüm 
yapılmıştır. Özellikle çiçek kısımlarının ve bazı karakterlerin milimetrik oküler ile ölçümlerinin 
yapılabilmesi için OLYMPUS SZ 51 stereo mikroskobu kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırma alanında yayılışı olan 17 takson saptanmıştır. Bunlar A. alyssoides (L.) L., 
A. corsicum Duby, A. desertorum Stapf. var. desertorum, A. desertorum Stapf. var. prostratum 
Dudley, A. dudleyi N. Adıgüzel & R.D. Reeves (endemik), A. erosulum Genn. & Pestal. (endemik), 
A. hirsutum Bieb., A. repens Baumg. var. trichostachyum (Rupr.) Hayek, A. minus (L.) Rothm. 
var. minus, A. minus (L.) Rothm. var. micranthum (Meyer) Dudley, A. minutum Schlecht. ex DC., 
A. murale Waldst. & Kit. subsp. murale var. muraleA. sibiricum Willd., A. smyrnaeum Meyer, 
A. strigosum Banks. & Sol. subsp. cedrorum (Schott & Kotschy) Dudley, A. strigosum Banks. 
& Sol. subsp. Strigosum ve A. umbellatum Desv.’dir. Bu taksonlardan A. corsicum A. minus var. 
micranthum ve A. umbellatum ilk kez bu çalışma sırasında toplanmıştır.

Sonuç: Bursa ve çevresinde yayılışı olduğu saptanan 17 taksonun morofolojik özellikleri ayrıntılı 
olarak çalışılmış, yayılışları belirlenmiş ve betimleri Türkiye Florası’na göre genişletilmiştir. Ayrıca 
17 taksonun morfolojik özelliklerine dayanan bir tayin anahtarı verilmiştir.
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Anahtar Kelimeler: Alyssum, Brassicaceae, taksonomi, Bursa, Türkiye Florası

Teşekkür: Bu çalışma T. C. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir (Proje no: F(U)–2009/40). 
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Bitkisinin Stoma Yoğunluğu Üzerine Etkisi
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, Narcissus tazetta L. bitkisinin mikoriza olmaksızın ve mikoriza (Glomus 
mosseae (T.H. Nicolson & Gerd.) Gerd. & Trappe) eşliğinde farklı tuz (NaCl) konsantrasyonlarına 
göre tuz stresine karşı stoma yoğunluklarını belirleyerek fizyolojik değişimlerini belirlemektir.

Materyal ve Yöntem: Narcissus tazetta bitkisinin mikoriza olmaksızın ve mikoriza (Glomus 
mosseae) eşliğinde saksı içinde dikim harçlarına tuzsuz (T0), 34 mmol NaCl (T1), 68 mmol NaCl 
(T2) konsantrasyonlarında uygulamalar yapılmıştır. Deneme üç tekerrürden ibaret kurulmuş olup, 
her tekerrürde beş saksı bitki yetiştirilmiştir. Yetiştirilen bitkilerin her boyda verdiği yapraktan 
örnekleme yapılmıştır. Önce örneğin alınacağı yaprak alanı planimetre ile cm2 olarak hesaplanmıştır. 
Daha sonra aynı yaprağın hem tersi hem de yüzünden yaprak dibi, ortası ve ucu olmak üzere üç 
farklı bölgesine şeffaf tırnak cilası sürülerek kurutulmuştur. Kuruyan kısımlar yapraktan ayrılarak 
Olympos marka mikroskopta 0.5776 mm2 birim alanda sayılarak, tüm yaprak alanına oranlanmış 
ve stoma sayıları hesaplanmıştır. Hesaplama yapılırken önce yaprak dip, orta ve uç bölgelerinde 
sayılan stomaların ortalamları, daha sonra dış ve iç yüzeye ait stoma sayılarının ortalamaları alınmış 
olup genel ortalama bulunmuş ve istatistik analize tabi tutulmuştur.

Bulgular: Bitkiye ait birim yaprak alanında, mikorizasız uygulamada ve tuzsuz (T0) ortamda 
ortalama 127886.74 adet; 34 mmol NaCl (T1) içeren ortamda 117698.04 adet; 68 mmol NaCl (T2) 
içeren ortamda 140036.73 adet stoma sayısı belirlenmiştir. Buna karşılık birim yaprak alnında, 
mikorizalı uygulamada T0 ortamda 126691.86 adet, T1 ortamında 101284.02 adet, T2 ortamında 
85286.50 adet stoma sayısı belirlenmiştir. 

Tartışma ve Sonuç: Çalşmadan da anlaşılacağı gibi mikoriza uygulaması yapraktaki stoma sayısının 
artmasına sebep olmuştur. Tuz uygulanmayan mikorizalı ve mikorizasız dikim ortamlarında 
stoma sayısı genelde yüksek bulunmuştur. Mikorizasız T1 uygulamasında stoma sayısında düşüş 
gözlenmiş olup; mikorizasız T2 uygulamasında artış belirlenmiştir. Bu, bitkinin artan tuz dozları 
ile birlikte fizyolojik strese girmiş olması ve stoma sayısını yoğunlaştırmış olması ile açıklanabilir. 
Tam tersi bir durum ise mikorizalı T1 ve T2 uygulamasında stoma yoğunluğunda azalma ile ortaya 
çıkmıştır. Mikorizanın uygulandığı ortamlarda artan tuz dozlarıyla ters orantılı olarak birim yaprak 
alanındaki stoma sayılarında azalma görülmüştür. Sonuç olarak N. tazetta bitkisine mikoriza ve 
çeşitli tuz konsantrasyonları uygulandığında bitkiye ait birim yaprak alanında belirlenen stoma 
sayısı yoğunluğunda farklılıklar belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Narcissus tazetta, nergis, mikoriza, stoma, tuz


