
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

470

PB–045

Hava Kirliliğinin Bazı Bitki Türlerinin Yaprak Anatomileri ve 
Morfolojileri Üzerine Etkisinin Araştırılması

Fatih Tutal
Trabzon Yomra Fen Lisesi, Yomra, Trabzon, ftutal@mynet.com

Amaç: Bu çalışmada, Trabzon Atatürk Meydanı’nda taşıt (egzoz) gazlarının fazla olduğu ve 
dolayısıyla oluşturduğu kirliliğe maruz kalan Atatürk Parkı’ndaki bazı bitkiler ile aynı tür bitkilerin 
bu kirliliğin olmadığı ortamda bulunan bireyleri üzerinde benzer morfolojik ve anatomik özelliklerin 
değişimleri incelenerek çevre kirliliğinin dokular ve hücrelerde oluşturduğu değişikliklerin ortaya 
konulması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma materyallerimizi Eriobotrya japonica (Malta Eriği), Cotoneaster 
frigida (Dağ Muşmulası), Pittosporum tobira (Japon Pittosporumu), Ligustrum japonicum (Japon 
Kurtbağrı) ve Jasminum fruticans (Sarı Çiçekli Yasemin) bitkileri oluşturmaktadır.

Morfolojik ve anatomik incelemeler için bitki örneklerinden, Alkol-Gliserin-Su karışımına (1:1:1 
oranında hazırlanmış) konularak gerektiği şekilde yaprak örnekleri yeterli miktarda sağlanmıştır. 
Morfolojik ve anatomik incelemeler için araziden sağlanan herbaryum örneklerinin Davis’e göre 
teşhisleri yapılmış ve özellikleri belirlenmiştir.

Anatomik araştırmalar için örnek bitkilerin yapraklarından “Reichert” dondurucu mikrotomu 
yardımıyla kesitler alınmış ve gerekli boyama işlemleri gerçekleştirilerek preparatlar hazırlanmıştır. 
Ayrıca örnek bitkilerin yapraklarında dış morfolojik olarak stomaları görebilmek amacıyla 
bütün halindeki yapraklardan yararlanılmış, bu yapraklardan çıkarılan yaprak parçaları üzerinde 
çalışılmıştır. Yaprak ayasında yüzeysel olarak stomaların incelenmesi için alınan yaprak parçaları 
ilk olarak %95 lik alkolde kaynatılarak renkleri soldurulmuş, sertleştirilmiş ve ardından %15’lik 
potasyum hidroksit solüsyonunda, oda sıcaklığında iki gün bırakılarak ağartılmıştır. Bol suyla 
yıkandıktan sonra gliserin-jelatin içerisinde devamlı preparat haline getirilmiştir Hazırlanan 
preparatlar üzerinde gerekli ölçümler ve sayımlar “Carl-Zeiss” araştırma mikroskopunda yapılarak 
“Carl-Zeiss” fotomikroskopta mikrofotoğrafileri çekilmiştir. Her özellik için 30 ölçü yapılmıştır. 
Yapılan ölçümler ve sayımların ortalama değerleri ve standart sapmaları SPSS istatistik programı 
kullanılarak hesaplanmıştır.

Bulgular: Kirli ortamdan sağlanan bütün örneklerin yaprak kalınlıkları, üst epidermis kalınlıkları ve 
alt epidermis kalınlıklarının temiz ortamdan sağlananlarınkinden daha kalın oldukları saptanmıştır.

Örneklerin yaprak mezofil kalınlıkları da Cotoneaster frigida da fazla bir değişiklik göstermezken 
diğer dört örneğin yaprak mezofillerinde yine kirli ortamdakilerin daha kalın oldukları görülmüştür.

Kirli ortamdan sağlanan yaprak örneklerinde iletim demeti (ortadamar) boylarının temiz ortamdan 
sağlananlarınkinden daha kısa oldukları saptanmıştır.

Kirli ortamdan sağlanan Eriobotrya ve Cotoneaster bitkilerinin yapraklarında temiz ortamdakilere 
göre tüyler daha fazla ve uzundurlar. Ayrıca bu iki örneğe ait yaprakların temiz ortamdakilerin de 
destek doku elemanlarının kirli ortamdakilere göre daha fazla oldukları gözlenmiştir.

Ayrıca kirli ortamdan sağlanan yapraklarda birim sahadaki (yüzeysel olarak) stoma adetleri temiz 
sahadan sağlanan yapraklardakilere göre daha fazla bulunmuştur.
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Sonuç ve Tartışma: Çalışma sonucunda; kirli ve temiz ortamda yetişen bitkilerin yapraklarının 
iletim demeti boyu, yaprak kalınlıkları, yaprak üst ve alt epidermis kalınlıkları, yaprak mezofil 
kalınlıkları ve bulunabilen destek doku elemanlarındaki anlamlı farklılıkların varlığı belirlenmiştir.

Elde edilen sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde çevre kirliliğinin bitkiler üzerinde morfolojik 
ve anatomik bakımdan olumsuz değişiklikler meydana getirdiği anlaşılmaktadır. Bitkilerin 
yapraklarının fenotipine yansıyan değişimlerin genotipik olma olasılığı göz ardı edilmemelidir. 
Bundan sonra yapılacak benzer çalışmalarda çevre kirliliğinin mutasyonlara neden olabilecek etki 
gösterip göstermediği araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anatomi ve morfoloji, hava kirliliği, stoma, mezofil, iletim demeti
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Ağrı’da Yayılış Gösteren Draba nemorosa ve Endemik D. rosularis
Türleri (Brassicaceae) Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Bir Çalışma

Kadriye Yetişena, Bahittin Bozdağa, YurdanurAkyolb, Okan Kocabaşa,
Hakan Sepeta, Canan Özdemira

aCelal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Manisa,
kadriyeyetisen@gmail.com

bManisa Bilim ve Sanat Merkezi

Amaç: Bu çalışmada Davis’in kareleme sistemine göre B10 karesinde Ağrı’da yayılış gösteren 
Draba nemorosa L. ve endemik D. rosularis Boiss. türlerinin morfolojik ve anatomik özelliklerinin 
çalışılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bitki örneklerinden D. nemorosa türü, doğal populasyonundan Iğdır 
ili, Aralık ilçesi, 1850 m yükseklikten; D. rosularis türü ise Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesi 1500 m 
yükseklikten toplanmıştır. Bitkinin taze örnekleri morfolojik ölçümler için kullanılmıştır. Bu 
ölçümlerin sonuçları Davis’in (1984) ölçümleri ile karşılaştırılmıştır. Anatomik çalışmalar için 
bitki örnekleri %70’lik alkolde fikse edilmiştir. Kök, gövde ve yaprak enine kesitleri parafin 
metodu kullanılarak hazırlanmıştır. 15-20 µm kalınlıktaki enine kesitler rotary mikrotom 
yardımıyla alınmıştır. Safranin-fast green ikili boyama serisinde boyanmıştır ve Leica marka 
kameralı mikroskop ile fotoğraflandıktan sonra mikrometrik oküler ile ölçümler yapılıp minimum, 
maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır.

Bulgular: Türler morfolojik olarak karşılaştırıldığında D. nemorosa tek yıllıktır. Yapraklarında 
yıldızsı tüyler mevcuttur. Yapraklar dişli ve sapsızdır. Sarı renkli petallere sahiptir. Draba rosularis 
ise çok yıllıktır. Bitki yastık formundadır. Skapeleri tüylü ve diktir. Bu türün yapraklarında da 
yıldızsı tüyler mevcuttur. Petalleri sarı ve diğer türe göre daha uzundur. Anatomik karakterler 
incelendiğinde D. nemorosa türünün gövde enine kesitinde korteks tabakasının altında 7-9 hücre 
sıralı ve kıvrımlı bir sklerenkima tabakası gözlenmiştir. 6-8 adet iletim demeti bu sklerenkima 
tabakasında sıralanmıştır. Türün yaprak enine kesitinde iletim demetlerinin altında salgı kanalları 
bulunmaktadır. Yapraktaki tüyler diğer türe göre daha az dallanmıştır. Draba rosularis türünün kalın 
köklerinin enine kesitinde kortekste bol miktarda nişasta taneleri mevcuttur. Gövde enine kesitinde 
ise sklerenkima kümeleri gözlenmiştir. Yapraktaki tüyler diğer türe göre daha fazla dallanmıştır. 


