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Results: According to the B analysis results obtained from ICP-OES, significant decreases in 
leave B content were observed under B treatments with all M applications in both wheat cultivars. 
Whereas the leave B content under 30 mg kg-1 B toxicity decreased most with 10 g kg-1 M application 
in durum wheat, it decreased most with 5 and 10 g kg-1 M applications in bread wheat. In both 
cultivars, compared with leave B content, the highest results under 45 mg kg-1 B concentrations 
were obtained with the application of 5 g kg-1 M. Also, 1 g kg-1 M application gave good results 
in bread wheat. Whereas the leave B content under 60 mg kg-1 B toxicity decreased most with 5 g 
kg-1 M application in durum wheat, it decreased most with 1 g kg-1 M application in bread wheat.

Conclusion: The experimental results showed that, sensitive and tolerant wheat cultivars affected 
different under toxic B concentrations in soil and these concentrations cause an increase in leave 
B contents. The decrease in leaves with M applications, depending on B toxicity on durum and 
bread wheat cultivars reveal that M is effective in overcoming B toxicity. On the other hand, the B 
analysis carried out on the samples taken from leaves suggest that durum wheat (Mirzabey-2000) is 
more prone to the effects of B than that of bread wheat (Ikızce-96) and it also demonstrates that B 
toxicity can be reduced with the use of M treatments. 
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Amaç: Bu çalışmada Uludağ Milli Park sınırları içinde yer alan alpin ve subalpin kuşakta 
insan etkisiyle doğal yapısı bozulmuş alanların öncü türlerinden Verbascum olympicum Boiss. 
(Scrophulariaceae) tohumlarının çimlenmesi ve erken fide gelişimi üzerinde beş ağır metalin (Cd, 
Cu, Zn, Cr ve Ni) toksik etkileri araştırılmıştır.

Yöntem: Tohumlara petri kaplarında ve fotoperiyotlu inkübatörde ön denemelerle belirlenmiş olan 
nitrat içeren (2 mM KNO

3
) ve içermeyen farklı metal dozları uygulanmıştır. Uygulanan metaller ve 

dozlar; Cu ve Ni (0, 100, 250, 500, 100 µM); Cd ve Cr (0, 50, 75, 100,250, 500, 750, 1000 µM); Zn 
(0, 100, 500, 1000, 1250, 1500 µM)’dır. Tohumlara 25 gün boyunca gün aşırı çimlenme kontrolü 
yapılmış ve süre sonunda final çimlenme yüzdesi, ortalama çimlenme süresi (OÇS), kök ve gövde 
uzunluğu (mm) ile kök/gövde ve gövde/kök oranları belirlenmiştir. 

Bulgular: Genel olarak metal uygulamaları tür tohumlar üzerinde konsantrasyon artışıyla çimlenme 
yüzdesi azalmıştır. Cd, Cu ve Ni için 500 µM ve üzerinde, Cr için 250 µM ve üzerinde ve Zn 
için 1000 µM ve üzerinde atipik çimlenme gözlemlenmiştir. Erken fide gelişimi aşmasında ise 
tüm metallerde konsantrasyon arttıkça kök uzunluğunda kontrole göre azalma meydana gelmiştir. 
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Gövde uzunluğunda ise genel olarak kontrole göre artış olmuştur. Ortalama çimlenme süresi 
konsantrasyon artışıyla uzamıştır.

Sonuç: Ağır metallerin V. olympicum tohumlarının çimlenme oranı üzerindeki etkisi metale göre 
değişmekle birlikte çimlenme aşaması kök gelişimi göre daha dirençlidir.
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Amaç: Işık ve tuzluluk, tohum çimlenmesi üzerine etki eden önemli faktörlerdendir. Bu nedenle, 
yapılan bu çalışmayla ışık ve tuzluluğun Atriplex laevis C.A.May. türüne ait dimorfik tohumların 
çimlenmesi üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma için, 2011 yılı Kasım ayı içinde toplanan ve A. laevis türüne 
ait dimorfik tohumlar (kahverengi ve siyah) kullanılmıştır. Tohumlar, 9 cm çapında ve 2 cm 
derinliğindeki cam petrilerde çimlendirilmiştir. Her petriye 4 ml test çözeltisi eklenmiştir. Deneyler 
dört tekrarlı olmak üzere 25 tohum örneği kullanılarak iklimlendirme dolabında ve 20’şer gün 
boyunca bitkinin çimlenme döneminde doğal ortamında ölçülmüş olan gece +8ºC ve gündüz 
+20ºC sıcaklık periyodunda yapılmıştır. Işığın çimlenmeye etkisinin belirlenmesi için 12’şer saatlik 
aydınlık-karanlık fotoperiyodu kullanılmıştır. Tuzluluk etkisi için kahverengi ve siyah tohumlar 
0, 100, 200, 300, 400 ve 500 mM’lık NaCl konsantrasyonlarında çimlendirilmiştir. Dormansi 
tespit edilen siyah tohumlarda dormansinin kırılması için 2, 4, 6 ve 8 haftalık periyotlarda +4ºC 
de ve %13’lük nemli ortamda saklanmıştır ve tuzluluk denemeleri dormansisi kırılan tohumlarda 
yapılmıştır.

Bulgular: Bu çalışma sonucunda, A. laevis ait siyah tohumların dormant olduğu belirlenmiştir. 
Işığın çimlenme üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılan denemelerde kahverengi tohumların 
%98 oranında, siyah tohumların dormansi kırılmadan %35 oranında, dormansinin kırılmasından 
sonra ise %90 oranında çimlendiği gözlenmiştir. Buna karşılık aynı sıcaklık periyodunda 20 gün 
boyunca tamamen karanlık ortamda tutulan kahverengi tohumların %97 oranında, siyah tohumların 
ise sadece %1 oranında çimlendiği gözlenmiştir. Tuzluluk etkisi deneyleri sonucu kahverengi 
tohumların farklı seviyedeki NaCI konsantrasyonlarında çimlenme yüzdelerinin değişiklik 
gösterdiği tespit edilmiştir. Buna göne; kahverengi tohumların 100 mM’da %66, 200 mM’da %42, 
300 mM’da %9, 400 mM’da %3 ve 500 mM’da %2 oranında, siyah tohumların ise 100 mM’da 
%26, 200 mM’da %1 oranında çimlendiği, 300, 400 ve 500 mM’da ise çimlenmediği belirlenmiştir. 

Sonuç: Yapılan bu çalışma ile hem ışık hem de tuzluluğun dimorfik tohumların çimlenmesi üzerine 
farklı etkilere sahip olduğu belirlenmiştir. Özellikle siyah tohumların çimlenme için ışığa ihtiyaç 


