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Aspir (Carthamus tinctorius L.) 

Compositae familyasına dahil genelde yağ üretimi 
veya kuş yemi olarak tarımı yapılan tek yıllık, 
yazlık bir yağ bitkisidir. Bunun yanında Renkli 
çiçekleri (petaller) gıda ve kumaş boyasında 
kullanılmakta olup, tohumlarında % 30-45 arasında 
bulunan yağ, yemeklik yağ olarak 
kullanılabilmektedir. Yağı aynı zamanda sabun, 
boya, vernik, cila ve biyodizel üretiminde 
kullanılmaktadır. Aspir bitkisi kuraklığa dayanıklı 
olduğundan ülkemizin hemen hemen her 
bölgesinde, özellikle atıl durumda olan alanlarda, 
ekonomik olarak getirisi fazla olan, diğer bitkilerin 
yetiştirilemeyeceği alanlarda rahatlıkla 
yetiştirilebilecek, bir kültür bitkisidir.  
  Bu araştırma, ülkemiz için alternatif kışlık 
ve yazlık bir yağ bitkisi olma potansiyeli çok 
yüksek olan aspir bitkisinin ekim zamanının 
biyolojik ve tarımsal özelliklerine etkisini 
belirlemek amacıyla, OMU, Ziraat Fakültesi Tarla 
Bitkileri Bölümünde, 2006-2007 periyodunda 
yürütülmüştür. Bu araştırmada; 7 farklı ekim 
zamanının aspir bitkisinin çıkış süresine, 
çiçeklenme başlangıç tarihine, tam çiçeklenme 
tarihine, son çiçeklenme tarihine, çiçeklenme 
periyoduna, olgunlaşma tarihine, bitki başına kapsül 
sayısına, bitki başına tane sayısına, bitki başına 
kapsül ağırlına, bitki başına tane verimine ve 1000 
tane ağırlığına etkileri incelenmiştir.  

Araştırma sonucu uygulanan Temel 
Bileşen Analizi (Principal Component Analizi)’e 
göre yapılan değerlendirmede biyolojik karakterler 
ile tarımsal karakterler arasındaki ilişkiler ortaya 
konmuştur. Yapılan faktör analizi sonucu 
hesaplanan toplam varyasyonun % 49.51’ini I. 
Temel Bileşenin (PC1) ve % 29.65‘ini de II. Temel 
Bileşenin (PC2) oluşturduğu saptanmıştır. Temel 
Bileşenler Analizi sonuçlarına dayanarak incelenen 
karakterler dikkate alındığında ekim zamanları 
birbirinden açık ve net bir şekilde ayırt edilmiştir.  

Bu makalede ele alınan karakterlere dayalı 
olarak Samsun ekolojik koşullarında en uygun aspir 
ekim zamanını tespit etmek için gerekli 
parametrelerin kullanılması ve analiz edilerek 
yorumlaması yapılacaktır.   
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Bu çalışmamızda Pseudevernia furfuracea 
tallusuna farklı konsantrasyonlardaki kobalt 
çözeltisi (5 mM, 15 mM, 30 mM ve 50 mM) birer 
saat süreyle uygulanmış ve kobalt alınımında 
konsantrasyona bağlı olarak önemli derecede 
artışlar saptanmıştır. Uygulamadan 1; 2; 3 ve 24 
saat sonra yapılan gözlemlerde fotosentetik verim 
ölçülmüştür. Kontrol grubunda Fv/Fm değeri ….. 
iken 5 mM kobaltın fotosentez üzerine hiçbir etki 
yapmadığı görülmüş  oysa 15 mM’ lük kobalt 
uygulamasından 24 saat sonra Fv/Fm değerinin  
0,265’ e düştüğü gözlemlenmiştir. 30 mM 
konsantrasyona maruz bırakılan örneklerin 3 saatlik  
uygulamalarında ise Fv/Fm oranın 0, 491 çıkması 
bize  strese bağlı değişimin olduğu fikrini 
vermektedir. 24 saatlik uygulamaya bırakılan 
örneklerde Fv/Fm oranının yaklaşık 0,08’e inmesi 
fotosentetik verimin geri dönüşümü olmayacak 
şekilde hasara uğradığına işaret etmektedir. 50 mM 
konsantrasyona maruz bırakılan örneklerde, 
konsantrasyon oranına bağlı olarak fotosentetik 
verim üzerinde oluşacak hasar ölçüldüğünde ilk 1 
saatte Fv/Fm oranın 0,23’ e gerilediği 
belirlenmiştir.  

Sonuç olarak 50 mM konsantrasyondaki 
liken örneğinin biriktirdiği kobalt miktarı yaklaşık 
olarak 464 mg/ml olarak ölçülmüş ve bu 
konsantrasyonun fotosentetik verim üzerine toksik 
etki yaptığı belirlenmiştir. 
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