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değer farklılıklar gözlenmiştir. C. tomentella 
türünde kromozom morfolojisi 9m olmasına 
karşılık, C. albonitens türünde ise 7m + 2sm 
şeklindedir. Toplam haploid kromozom uzunlukları 
ise C. albonitens’de 14.79 µm ve C. tomentella’da 
13.14 µm’dir.  Türlere ait idiyogramlar ve detaylı 
kromozom morfolojisi ölçümleri Karyotip Analiz 
Programı (IAS) aracılığı ile yapılmıştır. İlave olarak 
türlerin doğal habitatlarında çekilmiş fotoğrafları da 
verilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler :  Centaurea, Compositae, 
karyotip, idiyogram, Türkiye   
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Bu araştırma, sodyum klorür (NaCl) 
(%3)’ün Gossypium hirsutum L. türüne ait 16 ve 
Gossypium barbadense L. türüne ait 3 olmak üzere 
toplam 19 pamuk çeşidi tohumlarının düşük 
sıcaklıkta çimlenme performansı üzerine olan 
etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tesadüf 
parselleri deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak 
yürütülen çalışmada her çeşide ait toplam 200 adet 
tohum sıcaklığı sabit (18 oC) olan iklim dolabında 
çimlenmeye alınmıştır. Araştırmada saf su 
varlığında çimlenmeye alınan tohumlar kontrol 
olarak kullanılmıştır. 

 
NaCl uygulaması 93FF01, Carmen, Giza-

70, Paymaster-2379, Sahel-1 ve Tamcot Luxor 
çeşitlerinin çimlenme oranlarında önemli (P<0.01) 
artışlara neden olurken 8106-2, Aşkabat-91, Aydın-
110 çeşitlerinin çimlenme yüzdelerinde düşüşlere 
neden olmuştur. Çalışma sonuçları NSCH-777 
çeşidinin çimlenme yüzdelerinin NaCl 
uygulamasından etkilenmediğini ortaya koymuştur.  
 
Bu çalışma NaCl’ün pamuk tohumlarının düşük 
sıcaklıktaki çimlenme oranlarına etkisinin çeşide 
bağlı olarak olumlu ya da olumsuz yönde 
değişebileceğini, uygun pamuk çeşidi tohumları 
kullanılması durumunda NaCl uygulamasının 
tohumların düşük sıcaklıktaki çimlenme oranlarını 
artırmada etkili bir şekilde kullanılabileceğini 
göstermiştir.  
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Türkiye’de 207 taksonu bulunan 
Centaurea, dünyada 700 den fazla tür ile temsil 
edilmektedir. Centaurea depressa Bieb. tek yıllık 
otsu ve geniş yayılım gösteren deniz seviyesinden 
2300 m yükseğe kadar yayılış gösteren bir bitkidir. 
Ayrıca Güney Batı ve Orta Asya, Güney Doğu 
Balkanlar, Kırım’da da yayılış göstermektedir. 
Gösterişli mavi-mor çiçekler mayıs-temmuz 
aylarında açmaktadır. Bu tür mide ve bağırsak 
rahatsızlıklarında tedavi edici olarak kullanılırken 
aynı zamanda kesme çiçek olarak kullanılmaktadır. 
Bu araştırmada da in vitro’da çimlendirilmiş 
tohumlardan elde edilen yaprak ve yaprak sapı 
eksplantları alınarak 2 mg/l Kin (0-0,5-1 mg/l 
NAA), 4 mg/l Kin (0-0,5-1 mg/l NAA) içeren MS 
besin ortamında adventif sürgün rejenerasyonuna 
alınarak; sürgün oluşum yüzdeleri, sürgün sayısı ve 
sürgün uzunluğuna bakılmıştır. Elde edilen 
sürgünler MS besin ortamına aktarılmış 8 hafta 
sonra köklenmeleri incelenmiştir. Tüm bitkicikler 
köklenme ortamında tomurcuklanıp çiçek açmıştır.  
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