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Çeşitlerin karanlıkla adapte edilmiş yapraklarındaki maksimum fluoresans (F
M
) ve potansiyel 

fotokimyasal etkinliği (F
V
/F

M
); artan bor konsantrasyonuyla azalırken, tuz önuygulaması bu olumsuz 

etkiyi ortadan kaldırmıştır. PSII’nin reaksiyon merkezlerinde eksitasyon yakalama verimliliği olarak 
ifade edilen minimum fluoresans F

O
; değeri, Remzibey-05’de yüksek bor konsantrasyonlarında 

önemli düzeyde artarken, bu etki Dinçer çeşidinde önemli bulunmamıştır. Her iki çeşidin ışıkla 
adapte edilmiş yapraklardaki fotosistem II’nin gerçek fotokimyasal (ΦPSII) ve enerji yakalama 
etkinliği (F

V
’/F

M
’), elektron taşıma hızı (ETH), ışık enerjisinin fotokimyasal (qP) ve fotokimyasal 

olmayan (NPQ) kullanımı; yüksek bor uygulamalarında (6-8 mM) önemli bir değişime sebep olduğu 
belirlenmiştir. İyon sızıntısı sonuçları da fotokimyasal aktivite yanıtlarını desteklemektedir. 

Sonuç ve Tartışma: Bor konsantrasyonlarının artışı, çeşitlerin fotokimyasal aktivitelerini ve 
membran bütünlüğünü olumsuz etkilemiştir. Her iki çeşitte, tuz ön uygulamasının fotokimyasal 
etkinlik ve membran bütünlüğünü bor toksisitesine karşı koruduğu ve çeşitlerin dayanma 
yeteneğini arttırdığı saptanmıştır. Tuz toleransları farklı olarak belirlenmiş çeşitlerin, bu çalışmada 
bor toksisitesine tolerans yanıtlarının benzer olduğu bulunmuştur. En yüksek bor konsantrasyonu, 
her iki çeşitte de PSII aktivitesini durduracak düzeyde bir fotoinhibisyona neden olmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Aspir, tuz önuygulaması, bor toksisitesi, fotokimyasal aktivite, membran 
hasarı
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2
O
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Amaç: Tohumların çimlenme ve fide oluşturma kabiliyetleri bitki verimliliği ve çevresel stres 
faktörlerine dayanıklılığı belirleyen ilk göstergelerdir. Bu çalışmada farklı konsantrasyonlarda 
bor (B)’a maruz bırakılmış nohut varyetelerinin çimlenme özellikleri ile yüksek B’a toleranslı 
varyetelerin belirlenmesinde kök dokularındaki H

2
O

2
 dağılımının bir kriter olarak kullanılıp 

kullanılamayacağı araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu araştırmada Cicer arientinum L. cv. Hisar, cv. Işık, cv. Yaşa ve cv. 
Azkan nohut varyeteleri kullanılmış olup tohumlar Eskişehir Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğünden temin edilmiştir. Tohumlar 0, 0.1, 15, 50, 75 ve 100 mM B içeren ortamda 25°C’de 
96 saat boyunca karanlıkta çimlendirilmiş ve çimlenme devresi boyunca 12, 24, 48 ve 96. saatlerde 
çimlenme yüzdeleri hesaplanmıştır. Kök uzunluğu ve histokimyasal olarak kök dokularındaki H

2
O

2 

dağılımı 96. saatte belirlenmiştir. 

Bulgular: Tüm varyetelerin 96. saat sonundaki çimlenme yüzdeleri 50 mM B uygulamasına kadar 
etkilenmemiş, 75 ve 100 mM B da ise Hisar hariç diğer varyetelerde yaklaşık %16-25 oranlarında 
düştüğü bulunmuştur. En yüksek B uygulaması olan 100 mM B’da Hisar tohumları %50 çimlenme 
oranına 22 saat gibi bir sürede ulaşırken, Azkan, Yaşa ve Işık tohumları sırasıyla 33, 38 ve 47 saatte 
ulaşmıştır. Ayrıca 0.1 mM B uygulamasının 0 mM B’a göre tüm varyetelerde kök uzunluğunu 
artırdığı, 15 mM B uygulamasından itibaren ise önemli oranda düştüğü tespit edilmiştir.
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Kök dokularındaki H
2
O

2
’nin histokimyasal olarak belirlendiği bu çalışmada 0 ve 0.1 mM B 

uygulamalarında tüm varyetelerde H
2
O

2
’nin sadece merkezi silindiri çevreleyen korteks parankima 

hücrelerinde dağılım gösterdiği bulunmuştur. Bor konsantrasyonu 15 mM’a çıkarıldığında ise H
2
O

2
 

yoğunluğu epidermis ve korteks parankima hücrelerinde artmış ve bu dokulara ek olarak özellikle 
Işık ve Yaşa varyetelerinin ksilem parankima hücrelerinde H

2
O

2
 varlığı tespit edilmiştir. 

Sonuç: Hisar varyetesinin çimlenme evresinde yüksek B uygulamalarına diğer varyetelerden 
daha toleranslı olduğu bulunmuştur. Çalışma sonunda 0.1 mM B’un nohutta fide gelişimini 
artırmak amacıyla ozmopriming çalışmalarında kullanılabileceği, basit ve maliyetsiz bir yöntemle 
kök dokularında H

2
O

2
 dağılımının tespit edilmesinin ise yüksek B’a toleranslı genotiplerin 

belirlenmesinde bir seçme kriteri olarak kullanılabileceği önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bor, çimlenme, H
2
O

2
, kök gelişimi, nohut
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Amaç: Buğday (Triticum aestivum L.) fideleri su baskını ve su baskını-nitrik oksit stresine maruz 
bırakılarak mineral madde kompozisyonu üzerine etkileri incelenmiştir.

Gereç ve Yöntemler: Farklı uygulama sürelerine maruz bırakılmış bitki örnekleri 70oC’ta 48 saat 
boyunca kurutulup örneklerden 0.5 g kuru ağırlık tartılmıştır. Örnekler daha sonra 500-6000C’lık 
kül fırınında yakılıp, külleri mavi bantlı filtre kâğıdında süzülmüştür. Bitki örneklerinde mineral 
madde kompozisyonları ICP-AES kullanılarak ölçülmüştür.

Bulgular: Su baskını ve su baskını-nitrik oksit uygulanan buğday fidelerinde mineral alımında 
azalmaya neden olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Su baskını ve su baskını ile birlikte nitrik oksit uygulanan fidelerin uygulama sürelerine 
paralel olarak mineral içeriğinde azalmaya neden olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelime: Buğday, su baskını, NO, mineral kompozisyonları


