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Endemik Verbascum bombyciferum (Scrophulariaceae)
Tohumlarında Ağır Metallerin Çimlenme ve Erken Fide Gelişimi 

Üzerindeki Etkileri

Serap Kırmızıa, Ayşegül Akpınarb, Gürcan Güleryüzb, Hülya Arslanb, Selcen Sakarb, Sevgi Deryab

aUludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu, Bursa
bUludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bursa, selcensakar@mynet.com

Amaç: Bu çalışmada endemik Verbascum bombyciferum Boiss. türünün tohumlarının ağır metal 
çözeltilerine gösterdikleri çimlenme ve fide gelişimi tepkileri 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: Cu, Cd ve Ni uygulamalarında 500 µM, Zn için 1250 µM, Cr için 250 µM ve daha yüksek 
dozlarda atipik çimlenmeler görülmüştür. Tüm metallerde doz arttıkça ortalama kök uzunluğu 
ve kök/gövde oranı doza bağlı olarak azalmıştır. Cr uygulamasında kök uzunluğu kontrole göre 
3 kattan fazla azalmıştır. Cu ve Ni için uygulanan dozlara bağlı olarak çimlenme yüzdelerinde 
değişim olmazken, OÇS değerleri Zn ve Cr uygulamalarında artmıştır. Nitratlı ve nitratsız metal 
uygulamaları arasında belirgin bir fark bulunamamıştır.

Sonuç: Ağır metal çözeltileri V. bombyciferum tohumlarının final çimlenme oranlarına belirgin 
bir etki yapmadığı, fakat kök uzunluğu ve kök/gövde oranlarını doza bağlı olarak azalttığı 
belirlenmiştir. Çalışmamızda ruderal karakterde olan bu türün tohumlarının çimlenme aşamasında 
ergin bireylerine göre daha duyarlı olduğu tespit edilmiştir.

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

Teşekkür: Bu çalışma Uludağ Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAPF-
2009/27) tarafından desteklenmiştir.
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Anabasis aphylla (Chenopodiaceae) Tohumlarının Çimlenmesi 
Üzerine Işık ve Tuzluluğun Etkisi

Furkan Şenel, Selda Gökşen, Gül Nilhan Tuğ, Ahmet Emre Yaprak
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü,Tandoğan, Ankara, furkansenel01@hotmail.com

Amaç: Çalışmamızda, Chenopodiaceae familyasından halofit bir bitki olan Anabasis aphylla L. 
türünün tohumlarının çimlenmesi üzerine ışık ve tuzluluğun etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
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Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada kullanılan A. aphylla tohumları 2011 yılında Ankara 
Nallıhan (Davutoğlan) Kuş Cenneti’nden toplanmıştır. Tohumların ortalama ağırlık ve boyutları 
belirlenmiştir. Çimlenme deneylerinde farklı ışık koşulları (12 saat aydınlık 12 saat karanlık 
fotoperiyot ve karanlık ortam) ve tuz konsantrasyonları (0, 100, 200, 300, 400 ve 500 mM) 
denenmiştir. Tüm denemeler (12 s/12 s) 8ºC/20ºC sıcaklık periyodunda gerçekleştirilmiştir. Her 
bir deneme için 25’er tohum kullanılmış ve denemeler 4 tekrarlı olarak iklimlendirme dolabında 
yapılmıştır. Yapılan tüm denemeler 15 gün boyunca takip edilmiştir. Tuzluluk denemesi sonunda 
çimlenmeyen tohumlar, tuzdan arındırılarak distile suda 10 günlük iyileştirme denemesine 
tabi tutulmuştur. Tüm denemeler süresince çimlenmeyen tohumların canlılığı “TTC testi” ile 
belirlenmiştir.

Bulgular: Bir tohumun ortalama ağırlığı 0.00355 g, ortalama eni; 2.25 mm ve ortalama boyu; 
2.09 mm olarak ölçülmüştür. Yapılan çimlenme denemeleri sonucunda A. aphylla tohumları 12 
saat aydınlık 12 saat karanlık fotoperiyot denemesinde %47 oranında çimlenirken, karanlık ortam 
denemesinde ise %34 oranında çimlenmiştir. Tuzluluk deneylerinde çimlenme yüzdeleri 100 mM’da 
%24, 200 mM’da %26, 300 mM’da, %28, 400 mM’da %16, 500 mM’da %14 olarak belirlenmiştir. 
Tuzluluk deneyinde çimlenmeyen tohumların iyileştirme sonuçları sırasıyla: 100 mM için %6.6, 
200 mM için %9.45, 300 mM için %31.9, 400 mM için %17.8 ve 500 mM için %22 olarak tespit 
edilmiştir. 12 saat aydınlık 12 saat karanlık fotoperiyot denemesi sonunda çimlenmeyen tohumların 
TTC testine tabi tutulması sonucu sadece %3.7’sinin canlı olduğu belirlenmiştir. Karanlık ortam 
denemesi sonunda çimlenmeyen tohumların TTC testine tabi tutulması sonucu sadece %13.6’sının 
canlı olduğu belirlenmiştir. Tuzluluk denemeleri sonunda çimlenmeyen tohumların TTC testine 
tabi tutulması sonucu canlılık yüzdeleri sırasıyla; 100 mM için %0, 200 mM için %5, 300 mM için 
%0, 400 mM için %0, 500 mM için %0 olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: 12 saat aydınlık 12 saat karanlık fotoperiyot denemesindeki çimlenme yüzdesi karanlık 
ortama oranla daha yüksektir. En yüksek çimlenmenin distile suda yapılan denemede olduğu ve 
artan tuzlulukla çimlenme oranlarının azaldığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Chenopodiaceae, Anabasis aphylla, halofit, tuzluluk, tohum çimlenmesi
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Türkiye İçin Yeni Bir Epifitik Bryofit Birliği: Dicranetum taurici
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Amaç: Bu çalışma ile Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF)’na göre Türkiye’deki 122 önemli bitki 
alanından birisi olan Abant Dağları’ndan epifitik bir bryofit birliği belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Abant Dağlarının farklı lokalite ve habitatlarında 
çeşitli ağaçlar üzerinden alınmış örneklik alanlar ve bu örneklik alanlara ait bryofit ve liken 
örnekleri oluşturmaktadır. Bu örneklik alanlar klasik Braun-Blanquet metodu kullanılarak 
değerlendirilmiştir. 


