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ÖZET: Bu çalışmada Crocus biflorus Miller subsp. tauri (Maw) Mathew ‘nin morfolojik ve anatomik özellikleri 
araştırıldı. Bitki örnekleri kareleme sistemine göre A8’de yer alan Erzurum ili, Narman ilçesinden toplandı. Kök, 
gövde ve yaprak kısımlarının enine kesitleri incelenerek fotograflandırıldı. Anatomik çalışmalarda diğer Iridaceae 
üyelerine benzerliklerin olduğu gözlendi.

Anahtar kelimeler:  Crocus biflorus subsp. tauri, morfoloji, anatomi

ABSTRACT: In this study, morphological and anatomical properties of Crocus biflorus Miller subsp. tauri (Maw) 
Mathew were investigated. The specimen was collected from Erzurum provincial, Narman district, North East 
Anatolia, within A8 of the grid system. The cross-sections of root, stem and leaf parts of the plant were examined 
and demonstrated by photographs. Most of the anatomical properties were similar to the other member of Iridaceae 
family.
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GİRİŞ
Iridaceae familyası 80 kadar cinsiyle geniş ve ol-

dukça çeşitlilik içeren bir familyadır. Familyanın baş-
lıca merkezi güney yarım küredeki kıtalardır. Familya 
tipik olarak izobilateral eşit yapraklar, epigin çiçek du-
rumu ve üç stamenli çiçekler ile karakterize edilmekte-
dir (Rudall, 1994). Iridaceae familyasının en geniş alt-
familyası olan Ixioideae, 800’ün üzerinde tür ve yak-
laşık 30 kadar cins içermektedir ve orijini Alt-Sahra 
Afrika’dır. Fakat Crocus L., Gladiolus L. ve Romulea 
Maratti cinsleri Akdeniz tabanından gelmiştir. Crocus, 
Romulea ve Gladiolus Ixioideae altfamilyasının ül-
kemizde yayılış gösteren üç cinsinden biridir (Arber, 
1925).  Ixioideae altfamilyasının morfolojik ve anato-
mik karakterleri birbiriyle oldukça uyumludur (Rudall 
& Goldblatt, 1991).

Iridaceae familyası güzel çiçeklerinden dolayı park 
ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir (Baytop, 
1984). Bazı Crocus türleri M.Ö. 1600 yıllarından beri 
boya, ilaç ve parfüm olarak kullanılmaktadır (Brighton 
vd., 1980).

Crocus cinsinin Türkiye’de yayılış gösteren 70 
taksonu bulunmaktadır (Mathew, 1984; Davis, 1988; 
Güner vd., 2000). Literatürde Crocus biflorus ile ilgi-
li bazı çalışmalar bulunmaktadır (Kerndorff and Pasc-
he, 2004; 2006). Fakat Crocus biflorus subsp. tauri ile 
ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalış-
mada, Crocus biflorus subsp. tauri ’nin kök, gövde ve 
yapraklarının anatomik ve morfolojik yapıları incelen-
miş ve sonuçlar diğer bazı Iridaceae türleri ile karşılaş-
tırılmıştır.

MATERYAL VE YÖNTEM
Bitki örnekleri, 19.05.2009 tarihinde Erzurum ili, 

Narman İlçesi, Koçkaya Köyü 2000 m yükseklikteki 
doğal populasyonundan toplandı. Bitkinin taze örnek-
leri morfolojik ölçümler için kullanıldı. Bu ölçümlerin 
sonuçları Davis (1984)’in ölçümleri ile karşılaştırıldı. 
Anatomik çalışmalar için bitki örnekleri 70 %’lik al-
kolde fikse edildi. Kök, gövde ve yaprak enine kesitle-
ri parafin metodu kullanılarak hazırlandı (Algan 1981).  
Enine kesitler 15-20μ  mikrotomda alındı ve safranin- 
fast green ikili boyama serisinde boyandı. Alınan el ke-
sitleri sartur reaktifi ile boyandı (Çelebioğlu ve Baytop, 
1949).

BULGULAR
Morfolojik Bulgular
Korm: Korm yaklaşık, 0.5-1.5 cm çapında, basık-

küremsi şekilde. Korm örtüsü zarımsı ya da derimsi, ta-

bandaki halkalar dişli ve halkalar tabanda bölünmüş. 
Kahverengi ya da kırmızımsı kahverenginde.  Kormun 
tabanında küçük basal korm örtüsü bulunur. Kormun 
merkezi, çoğunlukla etrafında fibriller bulunan bir mer-
kezi disk içerir. Korm örtüsünün geri kalan kısmı halka-
lar şeklindedir (Şekil 1 f,g).

Yaprak: Yapraklar 4-9 tane, 10-5 cm ´1.5-3.5 mm, 
dik ve çiçeklerle beraber çıkmakta olup, yaprakların 
alt yüzeylerinde en az bir tane çıkıntı bulunmaktadır.  
Brakteol bulunur. 

Çiçek: Çiçekler aktinomorf simetrili, soluk leylak 
ya da leylak renginde. Periant boğazı koyu sarı tüysüz 
ya da yumuşak tüylü.  Periant 1.7-3.5 cm uzunluğunda,  
0.5-1.3 cm genişliğinde, eflatun ya da mavi renkte. Pe-
riant boğazı koyu sarı, tüysüz ya da yumuşak tüylü. Fi-
lamentler sarı, 3-7 mm, anter 1-1.4 cm. Stilus anterler-
den kısa ya da eşit olup turuncu renginde ve 3 dala ay-
rılmış şekildedir (Şekil 1 d). 

Şekil 1 A. Crocus biflorus subsp. tauri’nin çizimi, a: genel 
görünüş, b: tepal, c: korm, d: pistil, e: anter, f: korm örtüsü, g: 
kök, B. Crocus biflorus subsp. tauri’nin genel görünümü.

Anatomik Bulgular

Kök

Kök enine kesitinin en dışında bulunan kutikula, 
tek sıralı epidermis tabakasını kaplamaktadır. Epider-
misin hemen altında bulunan korteks parankiması 4-5 
hücre sırasından oluşmaktadır. Korteks hücreleri oval 
ve dikdörtgenimsidir.  Kortekse doğru üç yönlü çeper 
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kalınlaşması gösteren endodermis tabakası perisiklın 
hemen üzerinde ayırt edilmektedir. Kök enine kesiti-
nin merkezinde bir adet metaksilemin yer aldığı 4 kollu 
ksilem bulunmaktadır (Şekil 2).

Gövde

Enine kesiti köşeli ve loblu şekilde olan gövde-
nin en dışında kalın bir kutikula tabakası bulunmakta-
dır (Şekil 3). Kutikula tabakasının altında tek sıralı epi-
dermis tabakası vardır. Korteks tabakası hücreleri çe-

perleri ince ve parankimatiktir. Hücreler arası boşluk-
lara da sahip olan bu tabaka çok sayıdaki hücre sıra-
sından oluşmuştur. İletim demetleri kesitin merkezin-
de 7-8 adet büyük kollateral iletim demetinden oluşan 
küçük halka ve çevresinde 12-14 adet küçük kollateral 
demetlerden oluşan büyük halka şeklindedir (Şekil 4 ve 
5). İletim demetlerinde ksilem, floeme göre daha geniş 
bir alanı kaplar. Gövde enine kesitinde öz bölgesi ve öz 
boşluğu yoktur.  

Şekil 4: Crocus biflorus ssp. tauri’ nin gövde enine kesiti, e: epi-
dermis,  id: iletim demeti, k: korteks,  ku: kutikula.

Şekil 3: Crocus biflorus ssp. tauri’ nin gövde enine kesiti, e: epi-
dermis,  id: iletim demeti, k: korteks,  ku: kutikula.

Şekil 5: Crocus biflorus ssp. tauri’ nin gövde enine kesiti, id: ile-
tim demeti, k: korteks.

Şekil 2: Crocus biflorus ssp. tauri’ nin kök enine kesiti, e: epi-
dermis, en: endodermis, k: korteks, kk: ksilem kolu, ku: kutiku-
la, mk: metaksilem, p:perisik.
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Yaprak

Yaprak enine kesitinde orta kısımda dikdörtgenim-
si bir omurga ve iki adet yan kol bulunmakta olup kolla-
rın uç kısımları içe doğru kıvrık durumdadır.  Yaprağın 
eksensel merkezinde şerit şeklinde klorofilsiz, paranki-
matik hücreler bulunur. Yaprağın adaksiyal ve abaksi-
yal kısımlarında kalın ve tırtıklı bir kutikula tabakası 
ve tek sıralı bir epidermis tabakası görülmektedir. Epi-
dermisin altında, yaprağın mezofil kısmında 2-3 sıra-
lı uzamış dikdörtgenimsi palizat parankiması ve iletim 
demetlerinin etrafında yuvarlak şekilli sünger paranki-
ması yer almaktadır.  2 adet büyük iletim demeti omur-
ganın abaksiyal kısmında, diğer iki büyük iletim deme-
ti ise kolların uç kısmında yerleşmiştir. 11-13 adet kü-
çük iletim demeti ise mezofil tabakasına dağılmış du-
rumdadır. Yapraktaki tüm iletim demetlerinde floemin 
üzerinde sklerenkima grupları bulunmaktadır (Şekil 6).

TARTIŞMA 

Bu çalışmada Crocus biflorus subsp. tauri’nin ana-
tomisi ve morfolojisi hakkında ayrıntılı bilgiler ve-
rilmesi amaçlanmıştır. Crocus biflorus’ eflatun, mavi 
renkli periant segmentleri, uzun anterleri, korm taba-
nındaki halkalar gibi bazı taksonomik karakteristikle-
re sahiptir. Crocus biflorus subsp. tauri’nin yaprakla-
rında ayırt edici taksonomik bir karakter olarak alt yü-
zeylerinde en az bir tane kaburgamsı çıkıntı bulunmak-
tadır. Bu özellikler türü belirlemede de kullanılır. Bura-
da verilen bulgulara göre Crocus biflorus subsp. tauri  
morfolojik özellikleri bakımından Flora of Turkey’ deki 
deskripsiyonuna benzerlik gösterdiği görülmüştür.  

 Anatomik çalışmalarda Crocus biflorus subsp. tauri 
’nin köklerinin endodermal hücrelerinin duvarlarında 
kortekse doğru üç yönlü kalınlaşmanın belirgin olduğu 
gözlenmiştir. Aynı sonuçlar Crocus aerius Herb., Cro-
cus pulchellus Herbert ‘un köklerinde de belirlenmiş-
tir (Özyurt, 1978; Özdemir ve Akyol, 2005). Bu tip en-
dodermal hücreler monokotillerin köklerinde yaygındır 
(Fahn, 1982). Crocus biflorus subsp. tauri’nin kök eni-
ne kesitinin merkezinde öz bölgesi bulunmayıp bunun 
yerine 4 kollu metaksilem mevcuttur.  Aynı özellik Cro-
cus  flavus Weston subsp. flavus (Özdemir vd., 2006), 
Crocus pulchellus (Özdemir ve Akyol, 2005), Crocus  
danfordiae Maw  and ve Crocus  fleischeri Gay (Özde-
mir vd., 2004)’nin  köklerinin enine kesitinde de göz-
lenmiştir.

Bu çalışmanın sonuçlarına göre gövdenin merkez 
ve perifer kısımlarında vasküler demetlerin bulundu-
ğu gözlenmiştir. Aynı özellik Crocus aerius  (Özyurt, 
1978), C. danfordiae ve C. fleischeri (Özdemir v.d, 
2004)’nin gövde enine kesitlerinde de gözlenmiştir. Fa-
kat vasküler demetler C. pulchellus’un gövdesinin mer-
kezinde tek halkada bulunmuştur (Özdemir ve Akyol, 
2004). Gövde enine kesitinde öz bölgesi ve öz boşluğu 
bulunmamaktadır. 

Bu çalışmada Crocus biflorus subsp. tauri’nin 
morfolojik ve anatomik özellikleri araştırılmıştır. Korm 
örtüsü, periant segmentlerinin rengi, anterlerin uzunlu-
ğu, stilus kolları ve gövde ve yapraklarda vasküler de-
metlerin yerleşimi gibi  anatomik özellikler Crocus tür-
leri için ayırt edicidir.

Sonuç olarak Crocus biflorus subsp. tauri’nin ana-
tomik yapısı diğer Iridaceae üyelerine  çok benzer.

Şekil 6: Crocus biflorus ssp. tauri’ nin yaprak enine kesiti, e: 
epidermis,  id: iletim demeti, k: korteks, ks:ksilem, ku: kutikula, 
m: mezofil, s:sklerenkima.

Şekil 7: Crocus biflorus ssp. tauri’ nin yaprak enine kesiti, ad: 
adaksiyal epidermis, ab: abaksiyal epidermis, m: mezofil,  a: 
omurga,  k: ksilem, m: mezofil, s:sklerenkima, id: iletim demeti.
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