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materyallerinin bir kısmı direkt olarak tarla ortamına bir kısmı da sera ortamında saksılara dikilerek 
gelişimleri gözlenmiştir. İlgili taksonlara ait herbaryum örnekleri hazırlanarak GUL Herbaryumu’na 
kaydedilmiştir. Saksıya alınan örnekler tarla ortamına (Süleyman Demirel Üniversitesi Botanik 
Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi) şaşırtılmıştır. Bitkilerin gelişimi boyunca 
sulama, çapalama ve yabancı ot mücadelesi gibi gerekli bakım işleri gerek görüldükçe yapılmıştır. 
Sera ortamından tarla ortamına şaşırtılan fidelerin tarla şartlarında gelişimi gözlemlenecek ve 
bu gelişim esnasında meydana gelen dal sayısı, çiçek sayısı ve bitki boylarının uzama oranları 
kaydedilecektir. Böylece en iyi verime sahip bitki taksonu tespit edilecektir.

Bulgular: Türkiye genelinde 20 farklı lokaliteden toplanan bitki örnekleri Isparta koşullarında sera 
ve direkt tarla ortamında üretime alınmıştır. Glycyrrhiza taksonları arasında G. glabra var. glabra 
Isparta koşullarına uyum sağlayan ve en iyi gelişme gösteren takson olarak gözlemlenmiştir. G. 
glabra var. glandulifera ve G. echinata taksonları da uyum sağlayan ve gelişmeye açık taksonlar 
arasında yer almıştır. 

Sonuç: Elde edilen bulgular çerçevesinde G. glabra var. glabra Isparta koşullarına en iyi uyum 
sağlayan takson olarak gözlemlenmiştir. Ekonomik değeri yüksek olan taksonun Isparta için 
yeni bir gelir kaynağı olabileceği düşünülmektedir. Proje çalışmaları devam etmektedir. Proje 
tamamlandığında tüm taksonların verim kalitesi ve Isparta koşullarına uyumu tespit edilmiş 
olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Glycyrrhiza, Coğrafya, Kültüre alma, Verim, Isparta. 

Teşekkür: Bu çalışma, “TÜBİTAK 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma 
Projeleri Destekleme Programı” desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Proje çalışmalarına katkı ve 
desteğinden dolayı Prof. Dr. Hasan ÖZÇELİK ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet TOKGÖZLÜ’ye teşekkür 
ederiz. 
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Amaç: Salsola grandis Freitag, Vural & N. Adıgüzel, Chenopodiaceae familyasından kserohalofit 
lokal endemik bir bitki türü olup Nallıhan Kuş Cenneti sınırları içinde yayılış gösterir. Bu 
çalışmada, S. grandis tohumlarının çimlenmesi üzerine ışık ve tuzluluğun etkilerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada kullanılan S. grandis tohumları 2011 yılında Ankara 
Nallıhan (Davutoğlan) Kuş Cenneti’nden toplanmıştır. Tohumların ortalama ağırlık ve boyutları 
ölçülmüştür. Tohumlar yapılan denemelerde kanatlarından ayrılarak kullanılmıştır. Tüm denemeler 
(12 s/12 s) 8ºC/20ºC sıcaklık periyodunda gerçekleştirilmiştir. Farklı tuz konsantrasyonlarının (0, 
100, 200, 300, 400, 500, 600 ve 800 mM) çimlenme üzerine etkisi araştırılmıştır. Her bir deneme için 
15’er tohum kullanılmış ve denemeler 4 tekrarlı olarak iklimlendirme dolabında 14 gün boyunca 
takip edilmiştir. Tuzluluk uygulamaları sonunda çimlenmeyen tohumlar, tuzdan arındırılarak saf 
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suda 10 günlük iyileştirme denemesine tabi tutulmuştur. Tüm denemeler süresince çimlenmeyen 
tohumların canlılığı “TTC testi” ile belirlenmiştir.

Bulgular: Bir tohumun ortalama ağırlığı 0.008 g, ortalama çapı ise 3.07 mm’dir. Yapılan çimlenme 
deneyleri sonucunda 12 saat aydınlık 12 saat karanlık fotoperiyot denemesinde S. grandis’e ait 
tohumların %98.3 oranında çimlendiği belirlenmiştir. Karanlık ortamda ise tohumların %98.3 
oranında çimlendiği tespit edilmiştir. Tuzluluk etkisinin belirlenmesi için yapılan denemelerde 
tohumların 100 mM’da %91.6, 200 mM’da %81.6, 300 mM’da, %66.6, 400 mM’da 63.3, 500 
mM’da %46.6, 600 mM’da %33.3 ve 800 mM’da %11.6 oranında çimlendiği belirlenmiştir. Tuzluluk 
denemelerinde çimlenmeyen tohumların iyileştirme denemeleri sonucunda 100, 200, 400 ve 600 
mM’da çimlenmeyen tohumların tamamının, 300 mM’daki tohumların %95’inin, 500 mM’daki 
tohumların %93.75’inin ve 800 mM’daki tohumların %91’inin çimlendiği gözlemlenmiştir. 12 
saat aydınlık 12 saat karanlık fotoperiyot denemesinde çimlenmeyen 1 tohum oluşan yoğun küf 
nedeniyle TTC testine alınamamıştır. Karanlık denemesinde çimlenmeyen 1 tohumun TTC testine 
tabi tutulması sonucu canlı olduğu belirlenmiştir. İyileştirme denemeleri sonunda, 500 mM da 
çimlenmeyen 2 tohum ve 800 mM da çimlenmeyen 3 tohumun TTC testine tabi tutulması sonucu; 
5 tohumun da ölü olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Yapılan denemelerde, S. grandis tohumlarının çimlenmesine ışığın bir etkisi olmadığı 
belirlenmiştir. Artan tuz konsantrasyonunun ise S. grandis tohumlarının çimlenmesini kademeli 
olarak baskıladığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Chenopodiaceae, Salsola grandis, endemik, kserohalofit, çimlenme
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Objectives: Boron toxicity in cereals caused by excessive boron in the soil occurs in many dry areas 
of the world. The objective of this study was to investigate the effect of mannitol, which increases 
resistance of plants against biotic and abiotic stress, on boron toxicity of sensitive (Mirzabey-2000) 
and tolerant (Ikizce-96) wheat cultivars.

Materials and Methods: Two Turkish wheat cultivars, durum wheat (tetraploid-AABB) sensitive 
to B toxicity T. durum Desf. cv. Mirzabey-2000 and bread wheat (hexaploid-AABBDD) tolerant to 
B toxicity T. aestivum L. cv. Ikizce-96 were used as donor plants. Seeds of cultivars were obtained 
from Field Crops Central Research Institute belonging to Ministry of Agriculture and Rural Affairs 
in Ankara. 

Plants were grown under controlled conditions in growth chamber for 8 weeks at 21-25ºC with a 
photoperiod of 16/8 h (12 klux). Different concentrations of boric acid (0, 30, 45, 60 mg kg-1) and M 
(0, 1, 5, 10 g kg-1) solutions were added to the soil and eight weeks grown seedlings were harvested 
for data analysis. B content of wheat leaves were analyzed with ICP-OES device.


