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Mikoriza ve Tuz Uygulamalarının Narcissus tazetta (Amaryllidaceae) 
Bitkisinin Stoma Yoğunluğu Üzerine Etkisi
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, Narcissus tazetta L. bitkisinin mikoriza olmaksızın ve mikoriza (Glomus 
mosseae (T.H. Nicolson & Gerd.) Gerd. & Trappe) eşliğinde farklı tuz (NaCl) konsantrasyonlarına 
göre tuz stresine karşı stoma yoğunluklarını belirleyerek fizyolojik değişimlerini belirlemektir.

Materyal ve Yöntem: Narcissus tazetta bitkisinin mikoriza olmaksızın ve mikoriza (Glomus 
mosseae) eşliğinde saksı içinde dikim harçlarına tuzsuz (T0), 34 mmol NaCl (T1), 68 mmol NaCl 
(T2) konsantrasyonlarında uygulamalar yapılmıştır. Deneme üç tekerrürden ibaret kurulmuş olup, 
her tekerrürde beş saksı bitki yetiştirilmiştir. Yetiştirilen bitkilerin her boyda verdiği yapraktan 
örnekleme yapılmıştır. Önce örneğin alınacağı yaprak alanı planimetre ile cm2 olarak hesaplanmıştır. 
Daha sonra aynı yaprağın hem tersi hem de yüzünden yaprak dibi, ortası ve ucu olmak üzere üç 
farklı bölgesine şeffaf tırnak cilası sürülerek kurutulmuştur. Kuruyan kısımlar yapraktan ayrılarak 
Olympos marka mikroskopta 0.5776 mm2 birim alanda sayılarak, tüm yaprak alanına oranlanmış 
ve stoma sayıları hesaplanmıştır. Hesaplama yapılırken önce yaprak dip, orta ve uç bölgelerinde 
sayılan stomaların ortalamları, daha sonra dış ve iç yüzeye ait stoma sayılarının ortalamaları alınmış 
olup genel ortalama bulunmuş ve istatistik analize tabi tutulmuştur.

Bulgular: Bitkiye ait birim yaprak alanında, mikorizasız uygulamada ve tuzsuz (T0) ortamda 
ortalama 127886.74 adet; 34 mmol NaCl (T1) içeren ortamda 117698.04 adet; 68 mmol NaCl (T2) 
içeren ortamda 140036.73 adet stoma sayısı belirlenmiştir. Buna karşılık birim yaprak alnında, 
mikorizalı uygulamada T0 ortamda 126691.86 adet, T1 ortamında 101284.02 adet, T2 ortamında 
85286.50 adet stoma sayısı belirlenmiştir. 

Tartışma ve Sonuç: Çalşmadan da anlaşılacağı gibi mikoriza uygulaması yapraktaki stoma sayısının 
artmasına sebep olmuştur. Tuz uygulanmayan mikorizalı ve mikorizasız dikim ortamlarında 
stoma sayısı genelde yüksek bulunmuştur. Mikorizasız T1 uygulamasında stoma sayısında düşüş 
gözlenmiş olup; mikorizasız T2 uygulamasında artış belirlenmiştir. Bu, bitkinin artan tuz dozları 
ile birlikte fizyolojik strese girmiş olması ve stoma sayısını yoğunlaştırmış olması ile açıklanabilir. 
Tam tersi bir durum ise mikorizalı T1 ve T2 uygulamasında stoma yoğunluğunda azalma ile ortaya 
çıkmıştır. Mikorizanın uygulandığı ortamlarda artan tuz dozlarıyla ters orantılı olarak birim yaprak 
alanındaki stoma sayılarında azalma görülmüştür. Sonuç olarak N. tazetta bitkisine mikoriza ve 
çeşitli tuz konsantrasyonları uygulandığında bitkiye ait birim yaprak alanında belirlenen stoma 
sayısı yoğunluğunda farklılıklar belirlenmiştir.
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