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Gövde uzunluğunda ise genel olarak kontrole göre artış olmuştur. Ortalama çimlenme süresi 
konsantrasyon artışıyla uzamıştır.

Sonuç: Ağır metallerin V. olympicum tohumlarının çimlenme oranı üzerindeki etkisi metale göre 
değişmekle birlikte çimlenme aşaması kök gelişimi göre daha dirençlidir.

Anahtar Kelimeler: Çimlenme, ağır metal, toksisite, Verbascum olympicum

Teşekkür: Bu çalışma “Uludağ Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAPF-
2009/27)” tarafından desteklenmiş olup Yüksek Lisans çalışmasının (Sevgi DERYA) sonuçlarını 
içermektedir. 

PB–148

Dimorfik Atriplex laevis (Chenopodiaceae) Tohumlarının Çimlenmesi 
Üzerine Işık ve Tuzluluğun Etkisi

Ali Deniz Erdoğan, İsa Başköse, Ahmet Emre Yaprak, Gül Nilhan Tuğ
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Tandoğan, Ankara, alideniz50@hotmail.com

Amaç: Işık ve tuzluluk, tohum çimlenmesi üzerine etki eden önemli faktörlerdendir. Bu nedenle, 
yapılan bu çalışmayla ışık ve tuzluluğun Atriplex laevis C.A.May. türüne ait dimorfik tohumların 
çimlenmesi üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma için, 2011 yılı Kasım ayı içinde toplanan ve A. laevis türüne 
ait dimorfik tohumlar (kahverengi ve siyah) kullanılmıştır. Tohumlar, 9 cm çapında ve 2 cm 
derinliğindeki cam petrilerde çimlendirilmiştir. Her petriye 4 ml test çözeltisi eklenmiştir. Deneyler 
dört tekrarlı olmak üzere 25 tohum örneği kullanılarak iklimlendirme dolabında ve 20’şer gün 
boyunca bitkinin çimlenme döneminde doğal ortamında ölçülmüş olan gece +8ºC ve gündüz 
+20ºC sıcaklık periyodunda yapılmıştır. Işığın çimlenmeye etkisinin belirlenmesi için 12’şer saatlik 
aydınlık-karanlık fotoperiyodu kullanılmıştır. Tuzluluk etkisi için kahverengi ve siyah tohumlar 
0, 100, 200, 300, 400 ve 500 mM’lık NaCl konsantrasyonlarında çimlendirilmiştir. Dormansi 
tespit edilen siyah tohumlarda dormansinin kırılması için 2, 4, 6 ve 8 haftalık periyotlarda +4ºC 
de ve %13’lük nemli ortamda saklanmıştır ve tuzluluk denemeleri dormansisi kırılan tohumlarda 
yapılmıştır.

Bulgular: Bu çalışma sonucunda, A. laevis ait siyah tohumların dormant olduğu belirlenmiştir. 
Işığın çimlenme üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılan denemelerde kahverengi tohumların 
%98 oranında, siyah tohumların dormansi kırılmadan %35 oranında, dormansinin kırılmasından 
sonra ise %90 oranında çimlendiği gözlenmiştir. Buna karşılık aynı sıcaklık periyodunda 20 gün 
boyunca tamamen karanlık ortamda tutulan kahverengi tohumların %97 oranında, siyah tohumların 
ise sadece %1 oranında çimlendiği gözlenmiştir. Tuzluluk etkisi deneyleri sonucu kahverengi 
tohumların farklı seviyedeki NaCI konsantrasyonlarında çimlenme yüzdelerinin değişiklik 
gösterdiği tespit edilmiştir. Buna göne; kahverengi tohumların 100 mM’da %66, 200 mM’da %42, 
300 mM’da %9, 400 mM’da %3 ve 500 mM’da %2 oranında, siyah tohumların ise 100 mM’da 
%26, 200 mM’da %1 oranında çimlendiği, 300, 400 ve 500 mM’da ise çimlenmediği belirlenmiştir. 

Sonuç: Yapılan bu çalışma ile hem ışık hem de tuzluluğun dimorfik tohumların çimlenmesi üzerine 
farklı etkilere sahip olduğu belirlenmiştir. Özellikle siyah tohumların çimlenme için ışığa ihtiyaç 
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duyduğu gözlenmiştir. Artan tuz konsantrasyonunun ise her iki tohum tipinin de çimlenmesini 
baskıladığı gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Chenopodiaceae, Atriplex laevis, tohum dimorfizmi, çimlenme, Işık ve 
tuzluluk etkisi

PB–149

Kastamonu Yöresinde Yetişen Endemik Digitalis lamarckii Türünün 
(Scrophulariaceae) Ekolojik ve Fenolojik Olarak İncelenmesi

Nurullah Nazım Okuyucu, Selim Işık, Özay Konur, Ergin Murat Altuner
Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kuzeykent, Kastamonu, 

06NRH06@gmail.com

Amaç: Dünya üzerinde 40 kadar çeşidi bulunan Digitalis L. cinsi, Avrupa ve Batı Asya arasında 
yayılmış olan iki ya da çok yıllık bitkileri kapsar. Tabanda ilk yıl rozet meydana getiren yapraklar, 
gövde üzerinde alternat dizilişlidir. Salkım durumunda olan çiçeklerde korolla az ya da çok yüksük 
(digitus=parmak) biçiminde ve iki dudaklıdır. P.H. Davis’e göre Türkiye’de dokuz Digitalis türü 
doğal olarak yetişmektedir. Kardiyoaktif heterozitler açısından zengin olan Digitalis türlerinden 
ülkemiz için endemik olan ve Kastamonu yöresinde bulunan D. lamarckii Ivan. türünün ekolojik 
ve fenolojik olarak incelenmesi önem arz etmektedir. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada lokasyonları tespit edilmiş D lamarckii örneklerinin fenolojik 
açıdan incelenmesi için arazi çalışmaları yapılmış, bitki örnekleri kurutularak herbaryum örnekleri 
hazırlanmıştır. 

Bulgular: Bu çalışmada Digitalis bitkisinin büyüme, gelişme, tohum verme ve verimlilik 
zamanları ölçülmüş, özellikle kardiyoaktif heterozitlerin eldesi açısından uygun toplama zamanının 
belirlenmesi ve ıslah çalışmaları için bilgi girdisi sağlanmıştır. Belirli aralıklarla yapılan arazi 
çalışmaları sonucu elde edilen verilere göre Digitalis türünün çimlenme zamanı 15–30 Nisan, ilk 
yaprak oluşum zamanı 1–15 Mayıs, gövde oluşumu 15 Haziran–15 Temmuz, çiçeklenme zamanı 
Mayıs–Ağustos, tohum oluşum zamanı Eylül–Ekim ve kuruma dönemi ise Ekim–Kasım ayları 
olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Yapılan literatür çalışmalarında Digitalis bitkisinin yetiştiği bölge ve ortamlar ayrıntılarıyla 
incelenmiş ve yayılış alanları tespit edilmiştir. Buna göre; türün özellikle Oyrak Geçidi ve çevresi 
ve Ilgaz Dağı Milli Parkında yayılış gösterdiği belirlenmiştir. Yapılan çalışmada, kardiyoaktif 
heterozitler açısından yapılacak bilimsel araştırmalar için Kastamonu yöresinden toplanacak olan 
D. lamarckii örneklerinin, en iyi gelişme dönemi olan Mayıs–Ağustos ayları arasında toplanmasının 
uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Digitalis lamarckii, Kastamonu, Endemik bitkiler, Fenolojik inceleme.

Teşekkür: Bu çalışma, “TÜBİTAK 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma 
Projeleri Destekleme Programı” desteğiyle gerçekleştirilmiştir.


