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Sonuç: C. kotschyi var. decumbens ve C. cariensis subsp. microlepis’te kök korteksinde salgı 
kanalları mevcuttur, diğerlerinde yoktur. Trahe hücrelerinin teğetsel çapı en büyük olan C. 
elazigensis, en küçük olan C. kotschyi var. decumbens’tir. Gövde şekli C. elazigensis’te yuvarlak ve 
girintili çıkıntılı iken diğer türlerde beşgendir. Gövde çapı en büyük olan C. elazigensis, en küçük 
olan C. cariensis subsp. longipapposa’dır. C. kotschyi var. decumbens’in gövdesinde klorenkima 
dokusu yoktur. Gövdede iletim demeti tipi C. kotschyi var. decumbens’te açık kollateral, diğer 
taksonlarda açık bikollateraldir. C. cariensis subsp. maculiceps’in gövdesinde büyük iletim 
demetlerinin boyları diğerlerinden daha büyüktür. Gövdede trahe hücrelerinin teğetsel çapı en 
büyük olan C. cariensis subsp. cariensis, en küçük olan C. cadmea subsp. pontica’dır. 

Anahtar Kelimeler: Centaurea, kök anatomisi, gövde anatomisi.

Teşekkür: Bu araştırma Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 
Başkanlığı (Proje Kod No: 2009-13-06-03) tarafından desteklenmiştir.
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Amaç: Bu çalışmada, endemik Inula helenium L. subsp. orgyalis (Boiss.) Grierson alttürünün kök, 
gövde ve yaprak anatomik özellikleri incelenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma materyalini teşkil eden bitki örnekleri, 2010 yılı Temmuz 
ayında Amasya’dan toplanmıştır. Toplanan örneklerden bir kısmı kurutularak herbaryum materyali 
haline getirilmiş, bir kısmı ise anatomik incelemeler için %70’lik alkolde fikse edilmiştir. 

Anatomik incelemeler için, kök, gövde ve yapraklardan enine kesitler alınmıştır. Ayrıca yapraktan 
yüzeysel kesitler de alınmış ve stoma tipi, sayısı ve büyüklüğü tespit edilmiştir. 

Kesitler Nikon marka ışık mikroskobunda incelenerek, Nikon Coolpix P5100 marka dijital fotoğraf 
makinası ile fotoğrafları çekilmiştir.

Bulgular: Genel olarak kökte en dışta periderm bulunmaktadır. Korteksin dış tabakalarında 
çok sayıda salgı kanalları yer almaktadır. Merkezi kısım tamamen metaksilem elemanlarından 
oluşmaktadır. Gövdede ise, epidermis çok sayıda, çok hücreli uzun tüylerle kaplıdır. Epidermisin 
altında farklı kalınlığa sahip kollenkima yer almaktadır. Floem sklerenkiması oldukça belirgindir. 
Öz bölgesi ise parenkimatiktir. Yaprak anatomik kesitlerinde, mezofilin homojen görünüşlü 
ve yaprakların hipostomatik tipte olduğu tespit edilmiştir. Yapraklar anomositik tip stomalara 
sahiptir. Yaprak epiderması üzerinde de çok sayıda, çok hücreli tüyler mevcuttur. İletim demetleri 
sklerenkimatik hücrelerden oluşan bir kınla kuşatılmıştır.

Sonuç: Bu çalışmada endemik olan I. helenium subsp. orgyalis alttürünün anatomisi incelenerek 
ortaya çıkarılmıştır. Asteraceae familyasına özgü anatomik özellikler, bu alttürde de karakteristik 
olarak belirlenmiş, kök korteksinde yer alan çok sayıdaki salgı kanallarının oldukça dikkat çekici 
olduğu tespit edilmiştir.
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Amaç: Samsun, Bafra Kızılırmak Deltası’ndan seçilen ve üç farklı tuzluluk değerine sahip 
lokalitelerden toplanan Spergularia marina (L.) Griseb. örneklerinin kök, gövde ve yaprak 
anatomileri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmanın materyalini 2010-2011 yılları arasında Samsun, Bafra 
Kızılırmak Deltası’ndaki farklı tuzluluk değerlerine sahip lokalitelerden toplanan S. marina 
örnekleri oluşturmaktadır. 

Bu amaçla, öncelikle Samsun Bafra Kızılırmak Deltası’nda S. marina türünün yayılış gösterdiği 
farklı alanlardan toprak örnekleri alınmış ve bu örneklerin tuzluluk değerleri EC metre ile dS/m 
olarak ölçülmüştür. Böylece çalışma alanında düşük (2.0-4.2 dS/m), orta (9.3-10.7 dS/m) ve yüksek 
(18.4-26.2 dS/m) tuzluluk değerlerine sahip lokaliteler belirlenmiş ve bu alanlardan S. marina 
örnekleri toplanmıştır. 

Toplanan örnekler, içerisinde % 70’lik alkol bulunan saklama şişelerine konularak etiketlenmiştir. 
Bitkilerin kök, gövde ve yaprak kısımlarından alınan anatomik kesitler, araştırma mikroskobunda 
incelenerek gerekli ölçümler yapılmış ve Nikon Coolpix P5100 marka dijital fotoğraf makinesi ile 
fotoğrafları çekilmiştir.

Bulgular: Artan tuz konsantrasyonlarına bağlı olarak kökte korteks kalınlığının azaldığı tespit 
edilmiştir. Ayrıca kök korteksinde bulunan hava boşluklarının sayısı ve büyüklüğünde belirgin 
bir artış dikkati çekmektedir. Sklerenkimatik tabaka kalınlığının da, yüksek tuzluluğa sahip 
lokalitelerden toplanan örneklerde daha fazla olduğu belirlenmiştir. Gövde anatomik kesitlerinin 
incelenmesi sonucu, tuzluluk arttıkça gövde korteksinin azaldığı, bununla beraber kortekste bulunan 
sklerenkimatik tabakanın kalınlaştığı tespit edilmiştir. Ayrıca floem ve ksilem kalınlığında da bir artış 
olduğu belirlenmiştir. Korteks parenkimasında bulunan kristaller, artan tuz konsantrasyonuna bağlı 
olarak belirgin bir artış göstermektedir. S. marina yapraklarında mezofilin homojen bir yapıya sahip 
olduğu ve tamamen palizat parenkimasından oluştuğu belirlenmiştir. Yaprağın her iki yüzeyinde de 
diasitik tipte stomalara rastlanmıştır. Yaprak anatomik kesitlerinde, tuz konsantrasyonundaki artışa 
bağlı olarak stoma indeksinin azaldığı tespit edilmiş, sklerenkimatik hücrelerden oluşan demet 
kınının kalınlığında belirgin bir artış olduğu gözlenmiştir. Ayrıca yaprak mezofilinde bulunan 
kalsiyum oksalat kristallerin sayısı da, tuzluluğa bağlı olarak artış göstermektedir.

Sonuç: Bu çalışmada, halofit bir tür olan S. marina’da tuzluluğa bağlı olarak ortaya çıkan anatomik 
adaptasyonlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Artan tuz konsantrasyonuna bağlı olarak, S. marina’nın 
kök, gövde ve yaprak anatomisinde belirgin bazı farklılıklar belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anatomi, halofit, Spergularia marina, tuzluluk


