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Teşekkür: Bu çalışma, “Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri TÜBAP-2010-114 no’lu 
proje ile desteklenmiştir. 

PB–190

Melez Kayısı (Prunus armeniaca, Rosaceae) Genotiplerinde
Polen Canlılık ve Çimlenme Durumları ile Polen Tüpü 
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Amaç: Erken olgunlaşan “Paviot” ve geç olgunlaşan “Levent” genotiplerine ait 89 F1 bitkisinde 
polen canlılık oranı, polen çimlenme yüzdeleri ve polen tüpü uzunlukları belirlenmiştir. 

Gereç ve Yöntemler: Araştırmada ikisi ebeveyn (“Paviot”, “Levent”) ve 89 F1 bireyi (“Paviot” × 
“Levent”) olmak üzere toplam 91 genotip kullanılmıştır. Her genotipte beyaz balon safhasındaki 
250-300 kadar çiçek tomurcuğunun anterleri ayrılmıştır. Oda sıcaklığında anterlerin patlaması 
sağlanmıştır ve film kutularına alınarak buzdolabında 4°C’de muhafaza edilmiştir.

Ebeveynler ve F1 bireylerine ait polenlerin canlılık düzeylerini saptayabilmek amacıyla 2,3,5, 
Tripyhenyl Tetrazolium Chlorid (TTC) boya çözeltisi kullanılarak ışık mikroskobunda sayım 
yapılmıştır. Kırmızı boyanan polenler canlı, pembe boyananlar yarı canlı ve hiç boyanmayanlar 
cansız olarak değerlendirilmiştir.

Polen çimlenme yüzdeleri ve tüp uzunluklarının belirlenmesi amacıyla %1 agar ortamına %15 
Sakkaroz eklenmiş ve her bitki poleni için iki Petri kutusu kullanılmıştır. Her Petri kutusunda ise 
altı bölgede sayım yapılarak polen çimlenme yüzdeleri belirlenmiştir. Çimlenen polenlerde tüpü 
uzunlukları µm cinsinden tespit edilmiştir.

Bulgular: “Paviot” genotipinde canlı polen oranı %69.5, cansız polen oranı %10.8 olarak, 
“Levent” genotipinde ise canlı polen oranı %49.2, cansız polen oranı %7.3 olarak belirlenmiştir. 
F1 bireylerinde en düşük polen canlılığı PL-089 (%21.8), en yüksek polen canlılığı ise PL-068 
(%81.3) bireyinde gözlenmiştir.

“Paviot” genotipinde polen çimlenme oranının %84.8, “Levent” genotipinde ise %54.7 olduğu 
tespit edilmiştir. F1 bireyleri arasında en yüksek polen çimlenme oranına sahip olan birey PL-074 
(%96.3), en düşük çimlenme oranına sahip birey ise PL-078 (%11.4)’dir. 

“Paviot” genotipinde polen tüpü uzunluğu 107 µm, “Levent” genotipinde 76.3 µm olarak 
gözlenmiştir. F1 bireyleri arasında en uzun polen tüpüne sahip olan birey PL-074 (152.7 µm), en 
kısa polen tüpüne sahip birey ise PL-021 (25.7 µm) olarak tespit edilmiştir. 

Sonuçlar: Çalışma neticesinde Paviot genotipinin polen canlılığı, polen çimlenme yüzdesi ve 
polen tüpü uzunluğunun Levent genotipinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. F1 bireylerinin 
büyük kısmının canlılık oranının düşük olduğu ve %20-40 arasında polen canlılık oranına, %50-80 
arasında polen çimlenme oranına, 80-110 µm polen tüpü uzunluğuna sahip oldukları tespit 
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edilmiştir. Aynı koşullarda yetiştirilen melez bireyler arasında polen canlılık oranları bakımından 
ortaya çıkan farklılığın bireylerin genetik yapısı ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: “Paviot”, “Levent”, Polen, Canlılık, Çimlenme
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Türkiye Onobrychis Cinsi Hymenobrychis (Fabaceae)
Seksiyonunun Polen Morfolojisi
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Amaç: Türkiye Onobrychis (Korunga) cinsinin ıslah programına ve taksonomik çalışmalarına 
katkı amacıyla Hymenobrychis seksiyonunda yer alan 5 türün polen morfolojisi ışık ve taramalı 
elektron mikroskopları ile çalışılmıştır. 

Gereçler ve yöntem: Anterlerden elde edilen polenler Wodehouse yöntemine göre preparatları 
hazırlanarak ışık mikroskobunda incelenmiş, fotoğraflanmış ve en az 30 polen üzerinden ölçümleri 
yapılmıştır. Taramalı elektron mikroskobu incelemeleri için ise; anterden elde edilen polenler 
karbon kaplı alüminyum stabların üzerine alınıp, desikatör içinde kurutulup, argon gazı altında 
altın target ile kaplanmıştır ve yüksek çözünürlükte fotoğrafları çekilmiştir. 

Bulgular: Işık mikroskobu ve SEM incelemeleri sonucunda Hymenobrychis seksiyonuna ait 
polenlerin tanımlarında “Punt ve ark. 2007” terminolojisi kullanılmıştır. Polenler radyal simetrili, 
isopolar, genellikle trikolporat ve perprolat’dır. Polenlerin polar eksenleri 28,7-35 µm ve ekvatoral 
eksenleri 17,2-19 µm arasında değişmektedir. Ekzin kalınlıkları 0.8-2.1 µm; intin kalınlıkları ise 
0.3-0.5 µm arasındadır. Ornemantasyon kutupsal görünüşde mikroretikulat-perforat; ekvatoryal 
görünüşde retikulat’dır.

Sonuç ve Tartışma: Bu seksiyonun polenlerinin morfolojik olarak birbirlerine büyük benzerlik 
gösterdiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Onobrychis, Hymenobrychis, polen morfolojisi, SEM, LM

Teşekkür: Bu çalışma “Türkiye doğal florasında bulunan bazı korunga türlerinin polen 
morfolojilerinin araştırılması” başlıklı projenin bir kısmı olup,“TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek 
Programı” ile desteklenmiştir.


