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Amaç: Çalışmamızda farklı lokalitelerden toplanan Allium atroviolaceum Boiss. ve endemik A. 
sieheanum Hausskn. türlerinin morfoloji ve anatomilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Sivas Koyulhisar’dan toplanan A. atroviolaceum ve 
Sakarya Hendek Yaylası’ndan toplanan endemik A. sieheanum türleri oluşturmaktadır. Bitkilerin 
taze örnekleri morfolojik ölçümler ve türlerin teşhisi için kullanılmıştır. Bu ölçümlerin sonuçları 
Davis’in ölçümleri ile karşılaştırılmıştır. 

Anatomik çalışmalar için bitki örnekleri %70’lik alkolde fikse edilmiştir. Kök, skape 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. Ayrıca türlerin 
orijinal çizimleri de yapılarak karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Allium, Liliaceae familyasına dahil soğanlı bir bitkidir. Türkiye’de yayılış gösteren 159 
türden yaklaşık %35’i endemiktir. Çalışmamızda Türkiye’de yayılış gösteren iki Allium türünün 
morfolojik ve anatomik özellikleri araştırılmıştır. Allium atroviolaceum ve endemik türlerden olan 
A. sieheanum morfolojik olarak bazı farklılıklar göstermektedir. Allium atroviolaceum türünün 
bulbları yeşilimsi kahverengi, A. sieheanum türünün bulbları ise siyahımsı tunikle kaplanmıştır. 
Allium atroviolaceum türünün anter rengi mordur, A. sieheanum’un anterleri ise sarı renklidir. 

Çalışmanın anatomi kısmında her iki türün kök, skape ve yaprak enine kesitleri incelenmiştir. 
Kök enine kesitleri incelendiğinde her iki türün de tipik monokotil kök özelliklerine sahip olduğu 
gözlenmiştir. Skape enine kesitleri incelendiğinde, A. atroviolaceum türünde iletim demetleri 
genelde 4 halka şeklinde sıralanmışlardır. Ayrıca korteksin altında 5-7 sıralı sklerenkima tabakası 
bulunmaktadır. Allium sieheanum’da ise iletim demetleri genelde iki halka etrafında sıralanmıştır 
ve korteksin altındaki çeperleri kalınlaşmış hücre tabakası daha geniş bir alanı işgal etmektedir. 
Yaprak enine kesitleri incelendiğinde her iki türde de mezofil tabakasında palizat sünger ayrımı 
gözlenmemiştir. 

Sonuç: Seçtiğimiz Allium türleri ile ilgili detaylı bir morfoloji ve anatomi çalışması 
bulunmamaktadır. Türlerle ilgili yapılan çalışmada morfolojik ve anatomik olarak ayırt edici bazı 
farklılıklar gözlenmiştir. Bu farklılıklar orijinal fotoğraflar ve çizimlerle gösterilmiştir. 
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