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Verbascum pycnostachyum (Scrophulariaceae) Üzerinde 
Mikromorfolojik Bir Çalışma
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Amaç: Denizli ili sınırları içerisinde toplanan Verbascum pycnostachyum Boiss. & Heldr. türü 
üzerinde taramalı elektron mikroskobu (SEM) yardımı ile önemli taksonomik karakterlerden olan 
polen ve tohum yapılarının mikromorfolojik özelliklerini belirlemektir. 

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma materyalimizi oluşturan V. pycnostachyum türüne ait örnekler 
Denizli-Antalya yolu, Gölhisar’ın güneyinden, 37°06’27” N, 29°31’26” E, 1000 m yükseklikten, 
22.09.2011 tarihinde toplanmıştır. Toplanan örnekler usulüne uygun olarak kurutulup herbaryum 
örneği haline getirilmiştir. Daha sonra “Türkiye ve Doğu Ege Adaları Florası” adlı eserin altıncı 
cildine göre teşhis edilmiştir. Herbaryum örneğinden alınan polen ve tohum örnekleri iki taraflı 
yapıştırıcı bant yardımı ile metal taşıyıcı (stap) üzerine binoküler mikroskop altında yerleştirilmiştir. 
Daha sonra bu staplar polen ve tohum örneklerini iletken duruma getirmek için Dokuz Eylül 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metaluriji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde bulunan 
Polaron SC7620 Sputer Coater cihazı kullanılarak altınla kaplanmıştır. Altınla kaplanmış olan 
örnekler yine Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metaluriji ve Malzeme Mühendisliği 
Bölümü’nde bulunan Jeol JSM6060 model Taramalı elektron mikroskobunda (SEM) analizleri 
yapılarak türün polen ve tohumlarına ait genel görüntüleri ile ayrıntılı yüzey ornemantasyonlarını 
gösteren mikrofotoğrafileri çekilmiştir.

Bulgular: Verbascum pycnostachyum türüne ait polenlerin trikolpat polen tipine, suboblat polen 
şekline ve retikulat ornemantasyona sahiptir. Türün tohumları ise alveollü yüzeylidir 

Sonuç: Verbascum cinsine ait taksonlar üzerinde yapılmış çalışmalar incelendiğinde bu türün polen 
ve tohum mikromorfolijlerini belirlemeye yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmayla V. 
pycnostachyum türünün polen ve tohum mikromorfolojisi ilk kez incelenmiştir. Elde edilen veriler 
Verbascum cinsine bağlı taksonlar üzerinde yapılacak daha geniş kapsamlı çalışmalara temel 
oluşturacaktır.
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