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Öz
Bu çalışmada Ordu ve çevresinde doğal yayılış
gösteren Trifolium L. cinsine ait Trifolium
resupinatum var. resupinatum L. (Fabaceae) türü
anatomik ve mikromorfolojik olarak incelenmiştir.
Trifolium cinsinin en önemli türlerinden biri olan
Trifolium resupinatum L. Orta Anadolu Bölgesi’nde
yetişme potansiyeline sahiptir. Trifolium resupinatum
türü “İran üçgülü” ve “üçgül” gibi yöresel isimlerle
bilinmektedir. Anatomik incelemelerde, türün kök,
gövde ve yaprak kısımlarından alınan enine ve
yüzeysel kesitleri incelenmiştir. Mikromorfolojik
incelmelerde ise türün yaprak, meyve ve tohum
yüzeyleri incelenmiştir. Trifoliat yapraklar bifasiyal
tiptedir. Stomalar anomositik ve anizositik tiptedir.
Stoma indeksi yaprak üst yüzeyi için 22,34 ve yaprak
alt yüzeyi için 23,04’tür. Türün meyve yüzey tipi
rugose, tohum yüzeyi ise ruminate tiptedir.
Anahtar kelimeler: Fabaceae, Trifolium,
resupinatum, anatomi, mikromorfoloji

T.

Micromorphological and anatomical properties of
Trifolium
resupinatum
var.
resupinatum
(Fabaceae) naturally grown in Ordu province
Abstract

In this study, Trifolium resupinatum var. resupinatum
L. species naturarally grown in Ordu province of
Trifolium L. (Fabaceae) genus was investigated as

anatomically and micromorphologically. Trifolium
resupinatum L, one of the important species of genus
Trifolium, has agronomic potential to be grown in
Central Anatolia. Species The species is known by
“İran üçgülü” and “ Üçgül”. In anatomical studies, the
cross and surface section of root, stem and leaf of
species were examined. In micromorplogical studies,
surface of leaf, fruit and seed of species were
examined. Trifoliate leaves are bifacial type. Stomata
are anomocytic and anizocytic types. Stomata index is
22,34 for adaxial surface and 23,04 for abaxial
surface. Fruit surface type of species is rugose and
seed coat surface is ruminate.
Key words: Fabaceae, Trifolium, T. resupinatum,
anatomy, micromorphology
Giriş

Trifolium L. (Fabaceae) cinsi dünyada 300 tür ile,
ülkemizde ise 106 tür ve 166 takson ile temsil
edilmektedir (Yıldız, 1996; Keskin, 2012). Trifolium
cinsi 7 seksiyona ayrılmaktadır. Trifolium
resupinatum var. resupinatum taksonu Fragifera
seksiyonuna aittir (Zohary, 1970). Tür halk arasında
“İran üçgülü” ve “üçgül” gibi yöresel isimlerle
bilinmektedir (Baytop, 1994). Erdemli ve arkadaşları
(2007) Trifolium türlerinin, tür sayısının fazlalığı,
değişik iklim ve toprak koşullarına uyumu ve kendi
kendilerini tohumlama özelliklerinden dolayı hayvan
besleme açısından en önemli iki cinsten biri olduğunu
bildirmişlerdir. Zohary ve Heller (1984)’e göre de
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Trifolium cinsi zirai değeri ve tür sayısı bakımından
Fabaceae familyasının en önemli cinslerinden biridir.
Trifolium cinsinin en önemli türlerinden biri olan
Trifolium resupinatum Orta Anadolu Bölgesi’nde
yetişme potansiyeline sahiptir (Erdemli ve ark.,
2007). Trifolium cinsleri baklagil yem bitkisi olarak
kullanılmasının yanı sıra arılar tarafından en çok
ziyaret edilen türleri içermesi ile arı yetiştiriciliğinde
kullanılmaktadır (Sorkun, 2008; Polat ve Selvi 2011).

Trifolium cinsine ait bazı türlerin anatomik ve
morfolojik özellikleri incelenmiştir (Guofu ve ark.,
2002; Rizani ve ark., 2008; Gostın, 2009; Zoric ve ark.,
2009; 2012; Aşcı ve ark., 2016). Zoric ve arkadaşları
(2012), 20 Trifolium türünün toprak üstü kısımlarını
anatomik olarak incelemiş ve türler arasında
anatomik olarak karşılaştırmalar yapmışlardır.
Yaprak epidermal özellikleri bitki taksonomisinde
kullanılan önemli karakterlerdendir. Trifolium
cinsine ait bazı türlerin yapraklarının epiderma
hücreleri, stomaları ve tüyleri üzerinde çalışmalar
yapılmıştır (El-Fiki ve Kady, 1990; Taia 2004; Zoric ve
ark., 2012). Zoric ve ark. (2009) Trifolium türlerinin
yaprak epidermalarının mikromorfolojik özelliklerini
detaylı olarak incelemişlerdir. Bazı Trifolium
türlerinin tohum morfolojileri taramalı elektron
mikroskobu (SEM) ile incelenmiş. ve tohumların
mikromorfolojik özellikleri hakkında bilgi verilmiştir
(Salimpour ve ark., 2007; Zoric ve ark., 2010). T.
pratense (Çayırüçgülü) türünün histolojik ve sitolojik
yapıları üzerinde çalışmalar yapılmıştır (Büyükkartal,
2012). T. resupinatum türünün saman kalitesi üzerine
de çeşitli çalışmalar yapılmıştır ( Erdemli ve ark.,
2007; Aşçı ve ark., 2015).

Bu
çalışmada,
daha
önce
anatomik
ve
mikromorfolojik araştırılması yapılmamış olan Ordu
ve çevresinde yayılış gösteren T. resupinatum var.
resupinatum
L.
taksonunun
anatomik
ve
mikromorfolojik özellikleri belirlenerek diğer
türlerle karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Materyal ve Yöntem

Araştırma konusu olarak seçilen Trifolium
resupinatum var. resupinatum taksonuna ait örnekler
2011-2012
yıllarında
Mayıs-Temmuz
ayları
arasındaki dönemde Ordu ve Giresun illerinin çeşitli
lokalitelerinden (A6 Giresun: Deniz Kenarı 5 m,
02.05.2011, Öztürk,1-2 ve A6 Ordu: Cumhuriyet
Yerleşkesi 20 m, 30.05.2012, Öztürk, 25) toplanmıştır
(Şekil 1 A). Örneklerin teşhisleri Flora of Turkey’e
göre yapılmıştır (Zohary, 1970). Anatomik
incelemeler için kök, gövde ve yapraklardan alınan
örnekler %70’lik alkolde tespit edilmiş ve
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örneklerden el yardımıyla kesitler alınmıştır. Alınan
kesitler gliserin jelatin metodu kullanılarak daimi
preparat haline getirilmiştir (Vardar, 1998).
Anatomik incelemelerde türün kök, gövde ve yaprak
kesitlerinden elde edilen hücre çeşitleri NIS Elements
Imaging Software 3.00 SP5 programı kullanılarak
belirlenmiş ve ölçülmüştür. Türün anatomik
kesitlerinin fotoğrafları Nikon FDX-35 marka
mikroskop ile çekilmiştir. Bitkinin aynı yaştaki
yapraklarının alt ve üst yüzeylerindeki 1 mm2’ ye
düşen stoma ve epiderma hücre sayıları NIS Elemnets
Imaging Software 3.00 SP5 programı ile sayılarak
bulunmuş ve stoma indeksi hesaplanmıştır (Meidner
ve Mansfield,1968). Elektron mikroskobu çekimleri
için öncelikle meyve, tohum ve yaprak örnekleri çift
taraflı
karbon
bant
üzerine
yapıştırılarak
sabitlenmiştir. Sabitlenen örnekler 12,5-15 nm altın
ile kaplanmıştır. Çekimler, JMS-6060LV Tarayıcı
Elektron Mikroskobunda (SEM) 5KV’lik voltajla
yapılmıştır.

Bulgular

Anatomik bulgular

T. resupinatum var. resupinatum taksonunun kök
enine kesitinin en dış kısmında birkaç sıralı, ortalama
42.08±12.68
×
17.41±5.32µm
boyutlarında
periderma tabakası belirlenmiştir. Periderma
tabakasını oluşturan hücreler çoğunlukla dikdörtgen
veya değişik şekillerdedir. Fellem elemanları koyu
renkte ve yer yer parçalanmıştır. Felloderm tabakası
belirgindir. Peridermanın altında 8-9 sıralı,
dikdörtgen şeklindeki hücrelerden oluşan korteks
parankiması gözlenmiştir. Ortalama 56.44±11.34 ×
28.14±7.9 µm ebatlarındaki korteks parankiması
hücreleri düzenli dizilmiş olup, hücreler arası
boşlukları bulunmamaktadır. Floem hücrelerinin
ortalama çapları 13.65±2.7 µm dur. Trake elemanları
ortalama 27.72±5.9 µm çapındaki hücrelerden
oluşmuştur. Öz ışınları ortalama 21.52±4.95 µm
çapında olup çok sıralıdır (Çizelge1, Şekil 1 B).

T. resupinatum var. resupinatum taksonunun gövde
enine kesitinde dış yüzeyde tek sıra halinde dizilmiş,
oval ve dikdörtgen şeklinde, ortalama 15.21±3.21 ×
11.82±2.8 µm boyutlarında hücrelere sahip epiderma
tabakası bulunmaktadır. Epidermanın hemen altında
bulunan korteks parankiması hücreleri ortalama
33.7±5.95 × 29.24±6.87 µm boyutlarında olup oval
hücrelerdir. Endoderma belirgin değildir. Halka
şeklinde dizilmiş, yassı-oval ve ortalama 20.72±4.3 ×
14.51±3.92 µm ebatında hücrelerden meydana gelen
endodermanın altında floem tabakası bulunmaktadır.
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İletim
demetlerinin
üzerinde
sklerankima
hücrelerinden oluşan bir tabaka yer almaktadır.
Sklerankima hücreleri ortalama 11.07±1.94 µm
çapındadır. Floem hücreleri ortalama 11.67±2.16 µm
çapındadır. İletim demetleri arasında yer alan

kambiyum hücreleri ortalama 9.33±1.67 µm
çapındadır. Trakelerin çapları ortalama 22.7±3.88 µm
dur. Merkezde geniş bir öz kısmı yer almaktadır. Öz
bölgesi merkeze doğru gittikçe büyüyen ortalama
63.00±16.82 µm çapındaki parankimatik hücrelerle
doludur (Çizelge1, Şekil 1 C-D ).

Çizelge 1. T. resupinatum var. resupinatum taksonunun anatomik özellikleri
Kök
Gövde

Yaprak

Periderma hücreleri
Korteks hücreleri
Floem hücreleri
Trake hücre çapı
Öz ışın çapı
Epiderma hücreleri
Korteks parankiması hüc.
Endodermis hücreleri
Sklerankima hücre çapı
Floem hücreleri
Kambiyum çapı
Trake hücre çapı
Öz hücre çapı
Üst epidermis hüc.
Alt epidermis hüc.
Palizat parankima hüc.
Sünger parankima hüc.
Floem çapı
Ksilem çapı

T. resupinatum var. resupinatum taksonunun
yapraklar trifoliattır Yaprakların üst ve alt
yüzeylerinde bulunan epiderma hücreleri tek
sıralıdır. Üst epidermis hücreleri ortalama 23.53±3.6
× 14.85±2.68 µm ebatlarındadır. Alt epidermis
hücreleri ise ortalama 24.69±3.44 × 14.78±3.2 µm
ebatlarındadır. Epiderma hücreleri genelde oval ve
dikdörtgen şeklindedir. Yaprak bifasiyal tiptedir.
Mezofil tabakasında palizat ve sünger parankiması
şeklinde bir farklılaşma vardır. Palizat parankiması
ortalama 17.04±4 × 46±10.81 µm ebatlarındadır.
Sünger parankiması ise ortalama 18.08±3.7 ×
14.97±2.46 µm ebatlarındadır. Orta damardaki iletim
demetleri kolleteraldir. Ksilem bölgesi daha geniş
alan kaplamakta ve üst epidermaya bakmaktadır.

En / çap (μm)
42.08±12.68
56.44±11.34
13.65±2.7
27.72±5.9
21.52±4.95
15.21±3.21
33.7±5.95
20.72±4.3
11.07±1.94
11.67±2.16
9.33±1.67
22.7±3.88
63.00±16.82
23.53±3.6
24.69±3.44
17.04±4
18.08±3.7
8.35±1.7
9.3±2.98

Ortalama ± SH

Boy(μm)
17.41±5.32
28.14±7.9
11.82±2.8
29.24±6.87
14.51±3.92

14.85±2.68
14.78±3.2
46±10.81
14.97±2.46

Floem dar bir alan kaplamaktadır. Demetlerin
etrafındaki parankimatik kın açıkça görülmektedir.
Bu damarda yer alan floem hücreleri ortalama
8.35±1.7µm çapında iken, ksilem elemanları ortalama
9.3±2.98 µm çapındadır (Çizelge1, Şekil 1 E-F).

T. resupinatum var. resupinatum bitkisinin
yapraklarının hem alt, hem de üst yüzeyinde stoma
bulunmaktadır. Stomalar anizositik ve anomositik
tiptedir. Üst yüzeyde anizositik stoma tipi baskın iken,
alt yüzeyde anomositik stoma yoğundur. Yaprağın üst
yüzeyi için stoma indeksi 22.34, alt yüzeyi için stoma
indeksi 23.04’tür. Stoma indeks oranı 0.97 dir. Türün
yaprak üst ve alt yüzeyinde nadiren çok hücreli salgı
tüyleri bulunmaktadır (Çizelge 2, Şekil 1 G-H ).

Çizelge 2. T. resupinatum var. resupinatum taksonunun yaprak alt ve üst yüzeyinin stoma ve epiderma
özellikleri
Stoma hücre sayısı (1 mm²)
Epiderma hücre sayısı (1 mm²)
Stoma hücreleri en (µm)
Stoma hücreleri boy (µm)
Stoma indeksi
Stoma indeks oranı

Yaprak üst yüzey ortalama
42
146
13.21±2.76
15.27±2.4
22.34
0.97

Yaprak alt yüzey ortalama
47
157
11.9±1.86
13.14±2.5
23.04
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Şekil 1. T. resupinatum var. resupinatum A: Bitki genel görünüş B:Kök enine kesiti, C-D: Gövde enine kesitleri, E-F: Yaprak
enine kesitleri, G-H: Yaprak yüzeysel kesitleri p: periderma, kp: korteks parankiması, f: floem, ks:ksilem, öı: öz ışın
e:epidermis,sk:sklerankima, ed:endodermis, ö: öz,k:kambiyum, üe: üst epiderma, ae: alt epidermis ,id: iletim demeti,
pp:palizat parankiması, sp: sünger parankiması, s:stoma.
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Mikromorfolojik bulgular

T. resupinatum var. resupinatum taksonunun yaprak
yüzeylerinin elektron mikroskobu çekimlerinde
yaprak üst yüzeyinde epidermis hücrelerinin
dikdörtgenimsi şekilli olduğu belirlenmiştir. Hücre
çeperi belirgin şekilde kabarıktır. Ağsı yapıda mumsu
bir tabaka ile kaplıdır. Stoma hücreleri epiderma
hücreleri ile aynı seviyede veya daha alt seviyededir.
Stoma açıklığı dar-uzun şekillidir (Şekil 2-A). Alt
epiderma hücre çeperleri dalgalıdır. Kutikular
katlanmalar mevcuttur. Stoma hücreleri epiderma ile
aynı seviyededir. Stoma açıklığı genişçedir (Şekil 2B).

T. resupinatum var. resupinatum taksonunda rugose (
buruşuk) tip meyve tip meyve yüzeyine
rastlanılmıştır. Meyve yüzeyinde indirgenmiş az
sayıda stomalar olduğu görülmüştür. Meyve ebatı
0.96-1.54 × 1.12-1.95 mm’dir (Şekil 2 C-D). Türün
elektron çekimlerinde tohum yüzeyinin ruminate
(çok pürüzlü) tipte olduğu saptanmıştır. Tohum
boyutu 0.72-1.27×0.83-1.12 mm’dir (Şekil 2 E-F).
Sonuç ve Tartışma

Bu çalışmada, Ordu ve çevresinde doğal olarak yayılış
gösteren Trifolium cinsine ait T.resupinatum var.
resupinatum taksonun anatomik ve mikromorfolojik
yapısı incelenmiştir. Trifolium cinsleri baklagil yem
bitkisi olarak kullanılmasının yanı sıra arılar
tarafından en çok ziyaret edilen türleri içermesi ile arı
yetiştiriciliğinde de kullanılmaktadır (Sorkun, 2008 ;
Polat. ve Selvi, 2011). T. resupinatum var. resupinatum
taksonu yem bitkisi olarak da yetiştirilmektedir.
T. resupinatum var. resupinatum taksonu sekonder
kök yapısına sahiptir. Kökün en dış kısmında birkaç
sıralı periderma tabakası bulunmaktadır. T. repens
var. repens ve T. pratense var. pratense taksonlarında
da bitkilerin kökleri sekonder olarak kalınlaşmıştır
(Öztürk, 2013).

Taksonun gövdesinde tek sıralı epidermis tabakası
bulunmaktadır. Korteks 4-5 sıralı parankimatik
hücrelerden oluşmuştur. T. repens türünde korteksin
8-9 tabakalı olduğu bildirilmiştir (Zoric ve ark., 2012).
T. resupinatum var. resupinatum taksonunda primer
gövde yapısı bulunmaktadır. Rizani ve arkadaşları
(2008) T. repens türünde primer ve sekonder gövde
yapıların bulunduğunu bildirmişlerdir. İncelenen
taksonda gövde iletim demetleri üzerinde kollenkima
hücreleri bulunmamaktadır. T. pratense var. pratense
taksonun gövde iletim demetleri üzerinde kollenkima
hücreleri yer almaktadır (Öztürk, 2013).

İncelenen bitkinin yaprakları trifoliattır ve
yaprakların enine kesitlerinde bir orta damar yer
almaktadır. Trifolium cinsine ait 20 türde yapılan bir
çalışmada; sadece T. montanum türünün iki ana
damara, diğer türlerin ise bir orta damara sahip
olduğu bildirilmiştir (Zoric ve ark., 2012).
T.
resupinatum var. resupinatum taksonunda gövde
üzerinde çok az salgı tüyüne rastlanmıştır. El-Fiki ve
Kady (1990) T. alexandrinum L., T. polystachyum
Fresen ve T. resupinatum L. türlerinin yaprakları ve
çiçekleri üzerinde salgı ve örtü tüylerinin
bulunduğunu
bildirmişlerdir.
Bazı
Trifolium
türlerinde yaprak ve petiyollerin demet kını
hücrelerinde ve palizat parankiması hücrelerinde
kalsiyum okzalat kristalleri görülmüştür (ZindlerFrank, 1987; Zoric ve ark., 2012). İncelenen T.
resupinatum var. resupinatum taksonunda belirgin
kristal hücrelerine rastlanılmamıştır. T. resupinatum
var. resupinatum bitkisinde yaprak bifasiyal tipte ve
amfistomatiktir.
Bitkideki
stomalar
komşu
hücrelerine göre anomositik ve anizositiktir.
Trifolium cinsinin ait olduğu Fabaceae familyasına ait
Thermopsis turcica Kit Tan, Vural&Küçüködük
türünün yapraklarının mezofil tipinin izolateral tipte
olduğu ve yaprakların amfistomatik olduğu
bildirilmiştir. (Tezcan, 2008). Metcalfe ve Chalk
(1979), Fabaceae familyasında anizositik tip stoma
bulunduğunu bildirmişlerdir. Özörgücü ve ark.
(1991) ise Fabaceae familyasının stoma tipinin
parasitik, anizositik ve anomositik olduğu
belirtmişlerdir. T. repens var. repens ve T. pratense
var. pratense taksonların da anomositik ve anizositik
tip stomalara rastlanmıştır (Öztürk, 2013). Stoma
sayısının yaprağın yaşı ile değişmesine karşılık, stoma
indeksinin sabit olduğunu bildirmişlerdir (Trease ve
Evans, 1982).Türün yaprağında üst yüzeyi için stoma
indeksi 22.34 iken, alt yüzeyi için stoma indeksi
23.04’tür.T. repens var. giganteum Lag-Foss. türünün
üst epiderma stoma indeksinin 15.30-24.39, alt
epiderma stoma indeksinin 14.9-27.32, T.
resupinatum türünde ise üst epiderma stoma
indeksinin 14.65-25.96, alt epiderma stoma
indeksinin 20.36-26.96, olduğu belirtilmiştir (Yıldız,
1996).
Meyve ve tohum yüzeylerinin taramalı elektron
mikroskobu ile incelenmesi yüzeylerin daha ayrıntılı
olarak araştırılması imkânını vermektedir. Zoric ve
arkadaşları (2010) Trifolium türlerinin tohum
morfolojilerini incelemiş ve tohum yüzeylerinin çok
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değişken olduklarını belirlemişlerdir. Ayrıca
Trifolium cinsi için incelenen tohum karakterlerinin
cinsin tüm türleri için ayırt edici özellik taşımadığını
sadece bazı seksiyonlarda küçük farklılıkların
olduğunu belirtmişlerdir. İran’da yetişen Trifolium
cinsi Lotoidea seksiyonuna ait 7 türün tohum
mikromorfolojileri
incelenmiş
ve
tohum
mikromorfolojilerinin türleri ayırt etmede önemli rol
oynadığı ifade edilmiştir (Salimpour ve ark., 2007).
İncelediğimiz taksonda meyve legümen, meyve yüzey
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tipi rugose ( buruşuk ) olarak bulunmuştur. Taksonun
tohum yüzeyi ise ruminate tiptedir. T. repens var.
repens ve T.pratense var. pratense taksonlarının
meyve yüzey tipleri ise retikulat tiptedir (Öztürk,
2013). T. resupinatum var. resupinatum taksonunun
tohum boyutları 0.72-1.27 × 0.83-1.12 mm olarak
ölçülmüştür. T. repens türünün tohum boyutları
ortalama 1.023±0.26 × 1.064±0.325 mm, T. pratense
türünün ise ortalama 1.3±0.28 × 1.82±0.27 mm
olduğu belirtilmiştir (Zoric ve ark., 2010).

Şekil 3. T. resupinatum var. resupinatum SEM görünümü A-B: Yaprak yüzey, A:Üst yüzey, B: Alt yüzey, C-D: Meyve, E-F:
Tohum e:epidermis hücresi, s:stoma
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Türlerin anatomik ve mikromorfolojik yönden
incelenmeleri bitkilerin sistematiğinde önemli
yararlar sağlamaktadır. Zoric ve arkadaşları (2010),
anatomik
incelemelerin
tür
ve
türüstü
kategorilerinde taksonlar arasındaki ilişkileri
belirlemede faydalı bilgiler sağladığını ifade
etmişlerdir.

Türkiye’deki tüm Trifolium türlerinin anatomik ve
mikromorfolojik incelenmesi türler arasındaki
benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkarmasında ve
sistematik problemlerin ortadan kaldırılmasında
oldukça önemli olacaktır. Bu çalışmanın bu cins ile
yapılacak
diğer
çalışmalara
ışık
tutması
beklenilmektedir.
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