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Farklı Konsantrasyonlardaki Borik Asidin Bazı 
Carthamus tinctorius L. Compositae) Çeşitlerinin 
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Bu çalışmada, ülkemizde biyodizel eldesi 
için yetiştirilmekte olan iki farklı Carthamus 
tinctorius L. (Compositae)  çeşidinin, Remzibey ve 
Dinçer, tohumları çalışma materyali olarak 
kullanılmıştır. Her bir çeşide ait tohumlar Petri 
kapları içinde, iki kat kurutma kâğıdı üzerinde, 16 
saat aydınlık/8 saat karanlık fotoperiyotta, 
25±1˚C’ta, üçer tekrarlı (50x3) olmak üzere, saf 
sudan ibaret kontrol ve 10, 30, 50, 100, 200, 300, 
500 ppm’lik borik asit solüsyonları içinde 
çimlenmeye bırakılmıştır. Elde edilen verilerin 
istatistiksel olarak JMP analizi yapılmış ve sonuçlar 
p<0,05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Sonuç 
olarak, Carthamus tinctorius’un Dinçer çeşidine ait 
tohumların çimlenmeleri ile uygulanan borik asit 
konsantrasyonları arasında istatistiki açıdan önemli 
bir ilişkinin olmadığı (r2= 0,120, t¬= 30,04, p<0,05) 
gözlenmiştir. Remzibey çeşidine ait tohumların 
çimlenmeleri ile uygulanan borik asit 
konsantrasyonları arasında ise ters orantılı bir ilişki 
olduğu saptanmıştır. Buna göre, borik asit 
konsantrasyonu artıkça tohumların çimlenme 
oranının istatistiki olarak önemli düzeyde azaldığı 
(r2= 0,623, t¬= 8,77, p<0,05) saptanmıştır.  
  
Anahtar Kelimeler :  Carthamus tinctorius L., 
borik asit, çimlenme, biyodizel  
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Günümüzde küresel ısınmanın etkileri 

günden güne daha net gözlenmeye başlamıştır. 
20.yüzyıl başına göre kuzey yarımkürede ağaçlar 
daha hızlı büyümekte ve erken üremekte oldukları 
gözlenmiştir. Güneydeki türler kuzeye doğru 

çıkmaktadırlar. Dağlardaki ağaçlar,  teorik olarak 
yaşamalarına uygun olmayan yüksek bölgelerde 
yaşamaya başlamışlardır. Örneğin Orta Fransa'daki 
meşelerde otuz yıl öncesine göre daha verimli 
yapraklar ile reçineler görülmüş ve ağaçların 
kuzeye doğru göçe başladıkları düşünülmeye 
başlanmıştır. Bu yer değiştirmelerin sonucu olarak 
yerli flora üyeleri ile göç sonucu yeni gelişen türler 
rekabete girmiş ve bu rekabet sonucu yerli türlerin 
zararına olmuş ve  Avrupa' da tür sayısında azalma 
görülmüştür. Bunun en önemli sebeplerinden 
birinin de küresel ısınma olduğu düşünülmektedir. 
Yaptığımız çalışmada bitkilerin küresel ısınmanın 
sonucu olarak doğaya nasıl bir uyum sergilemeye 
çalıştıkları araştırılmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Küresel ısınma,Bitkilerin 
kuzeye doğru kayması  
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AMEA-nin Mardakan Denrarisinin lantsaft 

ekoloji laborotuari 55 turun (Abies concolor, 
Akantropax sesiliflorus, Acer ginnala, Acer 
platonoides Drimondi, Acer platonoides, 
Globosum, Acer tataricum, Amelanchier alnifolia, 
Amygdalus nana, Aronia melanocarpa, Berberis 
thunbergii, Berberis vulgaris, Buddleja davidii,. 
Buxux sempervivens,. Caraganda 
arborencens,Carpinus betulis, Satalpa 
bignonioides, Satalpa speciosa, Ceracus tementosa, 
Ceracus fruticosa ve s.) bioekoloji ozellikleri 
oyrenmekle beraber, atraf muhitin muhafazasinda 
kirlenmis dayanakliligi da belirlenmisdir. Tatgigat 
sonucu belirlenmisdir ki, genotik deyiskenlik 
sonucu her bir turun havani kirletmek derecesi 
muhtelifdir. Bu turlerin Baku sihirinde 
yesillestimede tatbiki onun dekorativliyi ile beraber 
ayni bolgede insnlarin yasayis ortami 
mikroigliminin iyilesdirilmesinde genel amildir. Bu 
bitkiler havani tozdan ve zararli meddelerden 
temizlemekle beraber, havani rutubetlendirir ve 
bakteriler oldurucu madelerle-fitositlerle 
zenginlesdirir. Tatbig olunan nevler 70-80% ses 
tempini acagi indiriyor. Ogrenilen turlerin 
Apseronda sanayi muessiselerin orelikde de tas 
yataklarinin, cimento, alci fabrikasinin, kimya 
muessiselerin, nakliyyat otoban atrafinin 
yesillestirilmede kullanimi makalede serh 
olunmusdur.   
 
 


