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

563

suda 10 günlük iyileştirme denemesine tabi tutulmuştur. Tüm denemeler süresince çimlenmeyen 
tohumların canlılığı “TTC testi” ile belirlenmiştir.

Bulgular: Bir tohumun ortalama ağırlığı 0.008 g, ortalama çapı ise 3.07 mm’dir. Yapılan çimlenme 
deneyleri sonucunda 12 saat aydınlık 12 saat karanlık fotoperiyot denemesinde S. grandis’e ait 
tohumların %98.3 oranında çimlendiği belirlenmiştir. Karanlık ortamda ise tohumların %98.3 
oranında çimlendiği tespit edilmiştir. Tuzluluk etkisinin belirlenmesi için yapılan denemelerde 
tohumların 100 mM’da %91.6, 200 mM’da %81.6, 300 mM’da, %66.6, 400 mM’da 63.3, 500 
mM’da %46.6, 600 mM’da %33.3 ve 800 mM’da %11.6 oranında çimlendiği belirlenmiştir. Tuzluluk 
denemelerinde çimlenmeyen tohumların iyileştirme denemeleri sonucunda 100, 200, 400 ve 600 
mM’da çimlenmeyen tohumların tamamının, 300 mM’daki tohumların %95’inin, 500 mM’daki 
tohumların %93.75’inin ve 800 mM’daki tohumların %91’inin çimlendiği gözlemlenmiştir. 12 
saat aydınlık 12 saat karanlık fotoperiyot denemesinde çimlenmeyen 1 tohum oluşan yoğun küf 
nedeniyle TTC testine alınamamıştır. Karanlık denemesinde çimlenmeyen 1 tohumun TTC testine 
tabi tutulması sonucu canlı olduğu belirlenmiştir. İyileştirme denemeleri sonunda, 500 mM da 
çimlenmeyen 2 tohum ve 800 mM da çimlenmeyen 3 tohumun TTC testine tabi tutulması sonucu; 
5 tohumun da ölü olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Yapılan denemelerde, S. grandis tohumlarının çimlenmesine ışığın bir etkisi olmadığı 
belirlenmiştir. Artan tuz konsantrasyonunun ise S. grandis tohumlarının çimlenmesini kademeli 
olarak baskıladığı belirlenmiştir.
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Objectives: Boron toxicity in cereals caused by excessive boron in the soil occurs in many dry areas 
of the world. The objective of this study was to investigate the effect of mannitol, which increases 
resistance of plants against biotic and abiotic stress, on boron toxicity of sensitive (Mirzabey-2000) 
and tolerant (Ikizce-96) wheat cultivars.

Materials and Methods: Two Turkish wheat cultivars, durum wheat (tetraploid-AABB) sensitive 
to B toxicity T. durum Desf. cv. Mirzabey-2000 and bread wheat (hexaploid-AABBDD) tolerant to 
B toxicity T. aestivum L. cv. Ikizce-96 were used as donor plants. Seeds of cultivars were obtained 
from Field Crops Central Research Institute belonging to Ministry of Agriculture and Rural Affairs 
in Ankara. 

Plants were grown under controlled conditions in growth chamber for 8 weeks at 21-25ºC with a 
photoperiod of 16/8 h (12 klux). Different concentrations of boric acid (0, 30, 45, 60 mg kg-1) and M 
(0, 1, 5, 10 g kg-1) solutions were added to the soil and eight weeks grown seedlings were harvested 
for data analysis. B content of wheat leaves were analyzed with ICP-OES device.
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Results: According to the B analysis results obtained from ICP-OES, significant decreases in 
leave B content were observed under B treatments with all M applications in both wheat cultivars. 
Whereas the leave B content under 30 mg kg-1 B toxicity decreased most with 10 g kg-1 M application 
in durum wheat, it decreased most with 5 and 10 g kg-1 M applications in bread wheat. In both 
cultivars, compared with leave B content, the highest results under 45 mg kg-1 B concentrations 
were obtained with the application of 5 g kg-1 M. Also, 1 g kg-1 M application gave good results 
in bread wheat. Whereas the leave B content under 60 mg kg-1 B toxicity decreased most with 5 g 
kg-1 M application in durum wheat, it decreased most with 1 g kg-1 M application in bread wheat.

Conclusion: The experimental results showed that, sensitive and tolerant wheat cultivars affected 
different under toxic B concentrations in soil and these concentrations cause an increase in leave 
B contents. The decrease in leaves with M applications, depending on B toxicity on durum and 
bread wheat cultivars reveal that M is effective in overcoming B toxicity. On the other hand, the B 
analysis carried out on the samples taken from leaves suggest that durum wheat (Mirzabey-2000) is 
more prone to the effects of B than that of bread wheat (Ikızce-96) and it also demonstrates that B 
toxicity can be reduced with the use of M treatments. 
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Amaç: Bu çalışmada Uludağ Milli Park sınırları içinde yer alan alpin ve subalpin kuşakta 
insan etkisiyle doğal yapısı bozulmuş alanların öncü türlerinden Verbascum olympicum Boiss. 
(Scrophulariaceae) tohumlarının çimlenmesi ve erken fide gelişimi üzerinde beş ağır metalin (Cd, 
Cu, Zn, Cr ve Ni) toksik etkileri araştırılmıştır.

Yöntem: Tohumlara petri kaplarında ve fotoperiyotlu inkübatörde ön denemelerle belirlenmiş olan 
nitrat içeren (2 mM KNO

3
) ve içermeyen farklı metal dozları uygulanmıştır. Uygulanan metaller ve 

dozlar; Cu ve Ni (0, 100, 250, 500, 100 µM); Cd ve Cr (0, 50, 75, 100,250, 500, 750, 1000 µM); Zn 
(0, 100, 500, 1000, 1250, 1500 µM)’dır. Tohumlara 25 gün boyunca gün aşırı çimlenme kontrolü 
yapılmış ve süre sonunda final çimlenme yüzdesi, ortalama çimlenme süresi (OÇS), kök ve gövde 
uzunluğu (mm) ile kök/gövde ve gövde/kök oranları belirlenmiştir. 

Bulgular: Genel olarak metal uygulamaları tür tohumlar üzerinde konsantrasyon artışıyla çimlenme 
yüzdesi azalmıştır. Cd, Cu ve Ni için 500 µM ve üzerinde, Cr için 250 µM ve üzerinde ve Zn 
için 1000 µM ve üzerinde atipik çimlenme gözlemlenmiştir. Erken fide gelişimi aşmasında ise 
tüm metallerde konsantrasyon arttıkça kök uzunluğunda kontrole göre azalma meydana gelmiştir. 


