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Ekmeklik'Buğdayda'(Triticum(Aestivum(L.)'Osmotik'Stresin'Çimlenme'Ve'Erken'
Fide'Gelişimi'Üzerine'Etkisi'*
A.'Balkan1''''

'T.'Gençtan1'

'

Namık!Kemal!Üniversitesi,!Ziraat!Fakültesi,!Tarla!Bitkileri!Bölümü,!Tekirdağ!
!

Bu! araştırma,! polietilen! glikol! (PEGD600)! kullanılarak! oluşturulan! 4! farklı! osmotik! basınç! (0! MPa.,! D0.5! MPa.,! D1.0!
MPa,! D1.5! MPa.)! stresinin! kuraklık! stresine! yanıtları! farklı! 8! ekmeklik! buğday! çeşidinin! (dayanıklı! olarak;! Kate! A1,!
Karahan!99,!Tosunbey,!orta!dayanıklı!olarak;!Golia,!hassas!olarak;!Alpu!2001,!Sultan!95,!Konya!2002,!Eser)!çimlenme!
ve! erken! fide! gelişimine! etkisini! belirlemek! amacıyla! 2009D2010! yetiştirme! döneminde! Namık! Kemal! Üniversitesi,!
Ziraat!Fakültesi,!Tarla!Bitkileri!Bölümü,!Tohumluk!Laboratuarında!yürütülmüştür.!Deneme,!petri!kaplarında,!tesadüf!
parsellerinde!bölünmüş!parseller!deneme!desenine!göre!4!tekrarlamalı!olarak!iklimlendirme!dolabında!kurulmuştur.!
D1.5! MPa.’lık! osmotik! basınç! altında! hiçbir! çeşitte! çimlenme! olmamıştır.! D1.0! MPa.’lık! osmotik! basınç! altında! ise,!
çimlenme!gerçekleşmiş!fakat!fide!gelişimi!olmamıştır.!Osmotik!stresin!artması,!çimlenme!oranını,!kök!uzunluğunu,!
fide! boyunu,! kök! yaş! ağırlığını,! toprak! üstü! yaş! ağırlığını! ve! toprak! üstü! kuru! ağırlığını! önemli! bir! şekilde! azaltmış;!
ortalama! çimlenme! süresini! ve! kök! kuru! ağırlığını! ise! önemli! bir! şekilde! arttırmıştır.! Kurağa! dayanıklı! çeşitlerin!
osmotik! strese! yanıtlarının! diğerinden! daha! iyi! olduğu! belirlenmiştir.! Böylece,! osmotik! basınç! uygulamalarının!
çimlenme!ve!erken!fide!gelişme!döneminde!buğday!genotiplerinin!kurağa!dayanıklılığını!test!etmede!hızlı!ve!etkili!
bir!yöntem!olabileceği!söylenebilir.!
Anahtar'kelimeler:'Ekmeklik!buğday,!stres,!polietilen!glikol,!çimlenme,!fide!gelişimi!
!

Effect'Of'Osmotic'Stress'On'Germinatıon'And'Early'Seedling'Growth'in'Bread'
Wheat'(Triticum(Aestivum(L.)'
This!research!was!conducted!to!determine!the!effect!of!4!different!osmotic!pressure!(0!MPa.,!D0.5!MPa.,!D1.0!MPa.,!D
1.5! MPa.)! created! by! polyethylene! glycol! (PEGD600)! on! germination! and! early! seedling! growth! of! 8! bread! wheat!
cultivars! with! different! response! to! drought! (Kate! A1,! Karahan! 99! and! Tosunbey! as! resistant! cultivars;! Golia! as!
moderateDresistance!cultivar;!Alpu!2001,!Sultan!95,!Konya!2002!and!Eser!as!sensitive!cultivars)!at!the!at!the!Seed!
Laboratory!of!Field!Crops!Department!of!Agricultural!Faculty!of!Namık!Kemal!University!during!2009D2010!growing!
season.!The!experiment!was!set!up!in!a!growth!chamber!in!the!petri!dishes!as!randomized!split!plot!design!with!4!
replications.! It! was! not! observed! any! seed! germination! for! all! cultivars! under! the! D1.5! MPa.! osmotic! pressure.!
However,! seeds! germinated! under! the! D1.0! MPa.! osmotic! pressure,! but! none! of! them! could! seedling! growth.!
Germination! rate,! root! length,! seedling! height,! root! fresh! weight,! shoot! fresh! weight! and! shoot! dry! weight! were!
significantly! reduced! by! increasing! of! osmotic! stress,! but! mean! germination! time! and! root! dry! weight! were!
significantly!increased.!The!responses!of!drought!resistance!cultivars!to!osmotic!stress!were!higher!than!the!others.!
So,!it!can!be!says!that!applications!of!osmotic!pressure!can!be!used!as!a!rapid!and!effective!technique!for!testing!of!
drought!resistance!of!wheat!genotypes!at!germination!and!early!seedling!growth!stages.!
Key'words:!Bread!wheat,!stress,!polyethylene!glycol,!germination,!seedling!growth!
*Bu$çalışşma$Doktora$tezinden$üre6
6lmişş6r.

Giriş'
Buğday,! dünyada! kültürü! yapılan! tahıl! cinsleri!
arasında! 217! milyon! hektarlık! ekiliş! ile! ilk! sırada;!
653!milyon!tonluk!üretim!ile!mısırdan!(840!milyon!
ton)! sonra! ikinci! sırada! yer! alan! önemli! bir! kültür!
bitkisidir! (Anonim,! 2013).! Geniş! adaptasyon!
0
yeteneği! ile! buğday,! yeryüzünde! 20D65 ! kuzey! ve!
0
22D45 !güney!enlemleri!arasında!kalan!ekolojilerde!
yetiştirilebilmektedir! (Kün,! 1996).! Buğday! genel!
olarak! kurak! ve! yarı! kurak! bölgelerin! vazgeçilmez!
ürünü!olmasına!karşın!aşırı!sıcak!ve!kurak!koşullar!
verim! ve! kalitede! önemli! düşüşlere! yol!

44!

açmaktadır.! Özellikle! son! yıllarda! gündeme! gelen!
küresel! ısınma! ve! buna! bağlı! olarak! ortaya! çıkan!
kuraklık,! buğday! üretimini! tehdit! eden! abiyotik!
stres!faktörlerinin!başında!gelmektedir.!
Buğdayda,! kullanılan! tohumluğun! çimlenme! oranı!
ve! çimlenme! gücünün! yüksek! olması! başarılı! bir!
tarla! çıkışı! sağlamanın! ön! koşuludur.!
Sulanmaksızın! yetiştiricilik! yapılan! kurak! ve! yarı!
kurak! bölgelerde! ise! toprak! neminin! yetersiz!
olması,! diğer! bir! değişle! toprak! tarafından! suyun!
tutulma! gücünün! (osmotik! basıncının)! yüksek!
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!
olması! çimlenmeyi! sınırlayıcı! temel! faktörlerden!
biridir.! Çimlenme! oranının! ve! çimlenme! gücünün!
düşük! olması,! fide! çıkışını! ve! gelişimini!
sınırlandırmaktadır.! Bu! durum! da! bitkilerde!
eşzamanlı! olgunlaşmayı! aksatmakta! ve! tane!
veriminin! düşmesine! neden! olmaktadır! (Rauf! ve!
ark.,!2007).!!
Kurak!ve!yarı!kurak!alanlarda!yetiştirilecek!buğday!
genotiplerinin! çimlenme! ve! erken! fide! gelişme!
dönemindeki! sınırlı! toprak! nemine! (osmotik!
strese)! yanıtlarının! belirlenmesi! başarılı! bir! fide!
çıkışı! sağlamak! ve! hedeflenen! tane! verimine!
ulaşmak!için!oldukça!önemlidir.!!
Buğday! genotiplerinin! çimlenme! ve! fide! gelişme!
dönemindeki! su! stresine! yanıtlarını! test! etmede!
ise! polietilen! glikol! (PEG),! DOMannitol,! NaCl! gibi!
kimyasallarla! hazırlanan! osmotik! basınç! ortamları!
başarılı! bir! şekilde! kullanılmaktadır! (Gençtan! ve!
Sağlam,! 1988).! Yapılan! araştırmalar,! yüksek!
osmotik! basınç! altında! buğdayda! çimlenmeyi!
düzenleyen! proteinlerin! sentezin! engellendiğini,!
buna!bağlı!olarak!tohumların!su!alımı!ve!çimlenme!
süresinin! uzadığını! göstermiştir! (Quila,! 1992;!
Gunjaca! ve! Sarcevic,! 2000;! Kafi! ve! Goldani,! 2001;!
Jajarmi!2009).!!
Farklı! buğday! genotipleri! ve! farklı! osmotik! basınç!
ortamları!ile!yürütülen!çok!sayıda!araştırmada!ise,!
çimlenme! ve! fide! gelişme! ortamındaki! osmotik!
basınç! artışının! buğdayda! çimlenme! oranını,! kök!
sayısını,!kök!uzunluğunu,!çim!kını!uzunluğunu,!fide!
boyunu,!kök!yaş!ve!kuru!ağırlığını,!toprak!üstü!yaş!
ve! kuru! ağırlığını! önemli! bir! şekilde! azalttığı! (ElO
Sharkawi! ve! Salama,! 1977;! Gençtan! ve! Sağlam,!
1988;!Abayomi!ve!Wriaht,!1999;!Baalbaki!ve!ark.,!
1999;! Gunjaca! ve! Sarcevic,! 2000;! Almansouri! ve!
ark.,! 2001;! Kafi! ve! Goldan,! 2001,! Dhanda! ve! ark.,!
2004;!Gonzalez!ve!ark.,!2005;!Okursoy,!2006;!Rauf!
ve! ark.,! 2007;! Saeidi! ve! ark.,! 2007;! Tavakol! ve!
Pakniyat,! 2007;! Bayoumi! ve! ark.,! 2008;! Sayar! ve!
ark.,!2008;!Cseuz,!2009;!Jajarmi,!2009)!ve!böylece!
büyüme! ve! gelişmeyi! yavaşlattığı! belirlenmiştir!
(Soltani!ve!ark.,!2006).!!
Ayrıca! Baalbaki! ve! ark.! (1999),! kurağa! hassas!
buğday! çeşitlerine! göre! toleranslı! çeşitlerin!
çimlenme! ortamındaki! osmotik! basınç! artışından!
daha!az!etkilendiği!ortaya!koymuştur.!
Bu! araştırmada;! kuraklığa! yanıtları! farklı! 8!
ekmeklik! buğday! çeşidinde! osmotik! stresin!
çimlenme! ve! erken! fide! gelişimi! üzerine! etkisinin!
belirlenmesi!amaçlanmıştır.!
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Materyal(ve(Yöntem((
Bu! araştırma,! 2009O2010! yetiştirme! döneminde,!
Namık! Kemal! Üniversitesi,! Ziraat! Fakültesi,! Tarla!
Bitkileri! Bölümü,! Tohumluk! Laboratuarı’nda;!
iklimlendirme! dolabında! (NÜVE! ID! 501)!
yürütülmüştür.! Çalışmada,! kuraklık! stresine!
yanıtları!farklı!8!ekmeklik!buğday!çeşidi!(dayanıklı!
olarak;! Kate! A1,! Karahan! 99,! Tosunbey,! orta!
dayanıklı! olarak;! Golia,! hassas! olarak;! Alpu! 2001,!
Sultan! 95,! Konya! 2002,! Eser)! materyal! olarak!
kullanılmıştır.! Deneme,! ele! alınan! çeşitler! ana!
parselleri,! polietilen! glikol! (PEGO600)! ile!
oluşturulan! 4! farklı! osmotik! basınç! (0! MPa.,! O0.5!
MPa.,! 1.0! MPa.,! O1.5! MPa.)! ortamı! alt! parselleri!
oluşturacak! şekilde,! Tesadüf! Parsellerinde!
Bölünmüş! Parseller! Deneme! Desenine! göre! 4!
tekrarlamalı! olarak! kurulmuştur.! Osmotik! basınç!
ortamları!için!gerekli!PEGO600!miktarları,!Wiggans!
ve! Gardner! (1959)’a! göre! aşağıdaki! formül! ile!
hesaplanmıştır.!
g=!PxVxm/RxT!!!!!(1)!
Formülde;! g:( PEGO600! miktarı! (g),! P:( osmotik!
basınç! (Megapascal;MPa.),! V:( hacim! (l),! m:( PEGO
600’ün!molekül!ağırlığı,!R:(sabit!katsayı!(0.08206),!
T:(mutlak!sıcaklık’!tır.!Osmotik!basınç!solüsyonları,!
başka!kimyasalların!etkisini!ortadan!kaldırmak!için!
steril! edilmiş! saf! su! ile! hazırlanmıştır! (Gençtan! ve!
Sağlam,! 1988).! Denemeye! alınan! çeşitlerin!
tohumları,! öncelikle! %! 1.5’lik! sodyum! hipoklorit!
kullanılarak!15!dakika!steril!edilmiştir.!Daha!sonra!
tohumların! üzerindeki! sodyum! hipokloriti!
uzaklaştırmak! için! steril! edilmiş! saf! su! ile! 3! defa!
yıkanmıştır! (Dhanda! ve! ark.,! 2004).! Steril! edilmiş!
tohumlar,! içerisinde! 10! ml! osmotik! basınç!
solüsyonu!bulunan!ve!önceden!steril!edilmiş!9!cm!
çaplı! petri! kaplarına,! her! kaba! 20! tohum! olacak!
şekilde,! yine! önceden! steril! edilmiş! özel!
çimlendirme!kağıtları!(Whatman!No.1!filtre!kağıdı)!
arasına! yerleştirilmiştir.! Buharlaşmayı! önlemek!
için! petri! kapları! streç! film! ile! sarılmış! ve! ağızları!
kilitlenebilen! şeffaf! plastik! poşetlerin! içerisine!
konulmuştur! (Kaya! ve! ark.,! 2005).! Petri! kapları!
daha! sonra! iklimlendirme! dolabına! alınarak,! 16!
0
saat!aydınlık–8!saat!karanlık!periyotta,!20!±1! C’de!
8! gün! süresince! çimlenmeye! (ISTA,! 1996),! 12! gün!
süresince! erken! fide! gelişimine! bırakılmıştır.
Tohumların! kökçükleri! 2! mm.! kadar! uzadığında!
çimlemiş! olarak! kabul! edilmişti.! Petri! kaplarındaki!
çimlendirme! kağıtları! ve! osmotik! basınç!
solüsyonları! deneme! süresince! iki! günde! bir!
yenilenmiştir.! Araştırmada,! osmotik! basınç!
ortamlarında! çimlenen! tohumlar! günlük! olarak!
sayılmış! ve! ortalama! çimlenme! süresi! (OÇS)!
45!
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aşağıdaki! formüle! göre! hesaplanmıştır! (Ellis! ve!
Roberts,!1980).!
OÇS=∑(fx))/!∑!f!!!!!(2)!
Formülde;! “f”! sayım! günündeki! çimlenen! tohum!
sayısını,! “x”! sayım! yapılan! gün! sayısını! ifade!
etmektedir.!Sekiz!gün!sonunda!çimlenen!tohumlar!
sayılmış! ve! çimlenme! oranları! (%)! olarak!
belirlenmiştir!(ISTA,!1996).!Ekimden!12!gün!sonra!
petri! kaplarından! tesadüfi! olarak! seçilmiş! 5!
bitkide,! kök! sayısı(adet),! kök! uzunluğu! (mm),! çim!
kını! uzunluğu! (mm),! fide! boyu! (mm),! kök! yaş!
ağırlığı!(mg),!kök!kuru!ağırlığı!(mg),!toprak!üstü!yaş!
ağırlığı! (mg)! ve! toprak! üstü! kuru! ağırlığı! (mg)!
belirlenmiştir.! Fide! kısımlarının! kuru! ağırlıkları! 70!
o
C’lik! etüvde,! 48! saat! bekletilerek! saptanmıştır!
(Böhm,!1979).!
Araştırmadan! elde! edilen! verilerde! tesadüf!
parsellerinde! bölünmüş! parseller! deneme!
desenine! göre! varyans! analizi! yapılmıştır.!
Ortalamalar! arasındaki! farklılıkların! istatistiki!
anlamda! önemlilikleri,! MSTATOC! paket! programı!
kullanılarak!EKÖF!(En!Küçük!Önemli!Fark)!(P≤0.05)!
testine! göre! belirlenmiştir! (Düzgüneş! ve! ark.,!
1987).!

Bulgular(ve(Tartışma(
Denememizde,! tüm! çeşitlerde! O1.5! MPa.’lık!
osmotik! basınç! altında! tohumlar! çimlenememiş;! O
1.0! MPa.’lık! osmotik! basınç! altında! ise! tohumlar!
çimlenmiş,! fakat! belirlenen! sürede! ölçüm! ve!
tartım!yapacak!kadar!fide!gelişimi!görülmemiştir.!
Ortalama' çimlenme' süresi' (gün):' Ortalama!
çimlenme! süresi! yönünden;! çeşit! ve! osmotik!
basınç! istatistiki! anlamda! 0.01! düzeyinde;! çeşit! x!
osmotik! basınç! interaksiyonu! ise! 0.05! düzeyde!
önemli! bulunmuştur.! Çeşitlerin! ortalama!
çimlenme! süreleri! 3.06O3.92! gün! arasında!
değişmiştir.! Golia! çeşidi,! en! uzun! ortalama!
çimlenme!süresine!sahip!olmuş,!bunu!3.89!gün!ile!
Sultan! 95! çeşidi! izlemiştir.! En! kısa! ortalama!
çimlenme! süresi! ise,! Kate! A1! çeşidinde!
belirlenmiştir.! Kurağa! dayanıklı! çeşitlerin! osmotik!
stres! altında! hassas! çeşitlerden! daha! kısa! sürede!
çimlendikleri! dikkati! çekmektedir! (Çizelge! 1).!
Osmotik! basınç! ortamlarında! belirlenen! ortalama!
çimlenme! süresi! 2.43O5.15! gün! arasında!
değişmiştir.! En! uzun! ortalama! çimlenme! süresi! O
1.0! MPa.’lık! osmotik! basınç! ortamından,! en! kısa!
ortalama!çimlenme!süresi!ise!0.0!MPa.’lık!osmotik!
basınç! ortamından! elde! edilmiştir! (Çizelge! 1).!
Çalışmamızda,!osmotik!basınç!artışına!ile!ortalama!
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çimlenme! süresinin! önemli! bir! şekilde! uzadığı!
görülmüştür.! Bu! durum,! çimlenme! ortamındaki!
osmotik! basıncın! artmasıyla! tohumların! su! çekme!
yeteneklerinin!azalmasından!(Gunjaca!ve!Sarcevic,!
2000)! ve! çimlenmeyi! düzenleyen! proteinlerin!
sentezinin! engellenmesinden! (Quila,! 1992)!
kaynaklanmış! olabilir.! Bulgularımız,! ortamdaki!
osmotik! basıncın! artmasıyla! ortalama! çimlenme!
süresinin! önemli! bir! şekilde! uzadığını! bildiren!
Quila! (1992),! Kafi! ve! Goldan! (2001)! ve! Jajarmi!
(2009)’nin! bulgularıyla! uyum! içinde! olmuştur.!
Çeşit! x! osmotik! basınç! interaksiyonunda! ise,! en!
uzun!ortalama!çimlenme!süresi!6.00!gün!ile!Golia!
çeşidinin! O1.0! MPa.’lık! osmotik! basınç! ortamında,!
en! kısa! ortalama! çimlenme! süresi! (1.80! gün)! ise,!
Kate! A1! çeşidinin! 0.0! MPa.’lık! osmotik! basınç!
ortamında!belirlenmiştir!(Çizelge!1).!
Çimlenme'oranı'(%):'Araştırmamızda,!aralarındaki!
farklar! istatistiki! olarak! önemsiz! olan! çeşitlerin!
ortalama!çimlenme!oranı!!%!64.58O74.17!arasında!
değişmiştir!
(Çizelge!
1).!
Genel!
olarak!
değerlendirildiğinde,! kurağa! dayanıklı! çeşitler!
hassas!çeşitlerden!daha!yüksek!çimlenme!oranına!
sahip! olmuştur.! Bulgularımız;! osmotik! basınç!
altında! kurağa! toleranslı! çeşitlerin! hassas!
çeşitlerden! daha! yüksek! çimlenme! oranına! sahip!
olduğunu! bildiren! Baalbaki! ve! ark.! (1999)!
tarafından! desteklenmektedir.! Osmotik! basınç!
ortalamalarının! çimlenme! oranına! etkisi! istatistiki!
anlamda! 0.01! düzeyinde! önemli! bulunmuştur.!
Osmotik! basınç! ortamlarında! belirlenen! ortalama!
çimlenme! oranı! %! 27.50O96.72! arasında!
değişmiştir.!En!yüksek!çimlenme!oranı!0.0!MPa.’lık!
osmotik! basınç! ortamından,! en! düşük! çimlenme!
oranı!ise,!O1.0!MPa.’lık!osmotik!basınç!ortamından!
elde! edilmiştir.! O1.5! MPa.’lık! osmotik! basınç!
ortamında! ise! çimlenme! olmamıştır! (Çizelge! 1).!
Araştırmamızda,! osmotik! basıncın! artmasıyla!
çimlenme! oranının! önemli! ölçüde! azaldığı! dikkati!
çekmektedir.!Çimlenme!oranındaki!bu!azalma,!0.0!
MPa.!(sadece!saf!su)!osmotik!basınç!içeren!ortama!
göre;!O0.5!MPa.’lık!ortamda!%!10.83!oranında;!O1.0!
MPa.’lık! ortamda! ise! %! 71.57! oranında! olmuştur.!
Bu! durum,! osmotik! basınç! artışının! çimlenme!
ortamındaki! suyun! tutulma! gücünü! arttırarak!
tohumların! çimlenme! için! gereksinim! duyduğu!
suyu! çekmesini! engellemesinden! kaynaklanmış!
olabilir.! Sonuçlarımız;! buğdayda! çimlenme!
ortamındaki! osmotik! basıncın! artmasıyla!
çimlenme! oranının! önemli! bir! şekilde! azaldığını!
açıklayan! Gençtan! ve! Sağlam! (1988),! Abayomi! ve!
Wriaht! (1999),! Gunjaca! ve! Sarcevic! (2000),!
Almansouri! ve! ark.! (2001),! Kafi! ve! Goldan! (2001),!
Dhanda! ve! ark.! (2004),! Gonzalez! ve! ark.! (2005),!
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Rauf!ve!ark.!(2007),!Saeidi!ve!ark.!(2007),!Sayar!ve!
ark! (2008),! Cseuz! (2009)! ve! Jajarmi! (2009)! ile!
paralellik! göstermektedir.! Çimlenme! oranı!
yönünden;! çeşit! x! osmotik! basınç! interaksiyonu!
ise,!istatistiki!olarak!önemsiz!bulunmuştur.!!
Kök' sayısı' (adet):' Ele! alınan! çeşitlerin! ortalama!
kök! sayıları! arasındaki! farklar! istatistiki! olarak!
önemsiz! bulunmuş! ve! kök! sayıları! 3.50O4.49! adet!
arasında! değişmiştir! (Çizelge! 1).! Kök! sayısı!
yönünden! osmotik! basınç! ortamları! arasındaki!
farklar! istatistiki! anlamda! 0.01! düzeyinde!
bulunmuştur.! Osmotik! basınç! ortamlarında!
belirlenen! ortalama! kök! sayıları! 2.03O5.26! adet!
arasında! değişmiştir! (Çizelge! 1).! Kök! sayısı! 0.0!
MPa.! (sadece! saf! su)! osmotik! basınç! ortamına!
göre;! O0.5! MPa.’lık! ortamda! %! 22.04! oranında!
artmış;!O1.0!MPa.’lık!ortamda!ise!%!52.90!oranında!
azalmıştır.! Osmotik! basıncın! O0.5! MPa.’a! kadar!
artmasıyla! su! stresine! giren! buğday! fideleri!
gereksinim! duyduğu! suyu! çekebilmek! için! köke!
gönderdikleri! besin! maddeleri! miktarını! arttırmış,!
bu! da! kök! sayısının! artmasına! neden! olmuştur.!
Osmotik! basıncın! O1.0! MPa.’a! yükselmesi! ise,!
buğday! fidelerindeki! tüm! fizyolojik! aktiviteleri!
yavaşlatmış,! böylece! kök! sayısı! azalmıştır.!
Bulgularımız,! çimlenme! ortamındaki! osmotik!
basıncın!artmasıyla!buğdayda!kök!sayısının!önemli!
bir! şekilde! azaldığını! bildiren! Almansouri! ve! ark.!
(2001)! ve! Okursoy! (2006)! bulgularıyla! uyum!
içindedir.! İstatistiki! anlamda! 0.01! düzeyinde!
önemli! bulunan! çeşit! x! osmotik! basınç!
interaksiyonunda! ise,! ortalama! kök! sayısı! 1.00O
6.10! adet! arasında! değişmiştir.! En! fazla! kök! sayısı!
Golia! çeşidinin! O0.5! MPa.’lık! osmotik! basınç!
ortamında;! en! az! kök! sayısı! ise,! aynı! çeşidin! O1.0!
MPa.’lık! osmotik! basınç! ortamında! saptanmıştır!
(Çizelge!1).!
'Kök' uzunluğu' (mm):' Kök! uzunluğu! yönünden;!
çeşit,! osmotik! basınç! ve! çeşit! x! osmotik! basınç!
interaksiyonu! istatistiki! anlamda! 0.01! düzeyinde!
önemli! bulunmuştur.! Çeşitlerin! ortalama! kök!
uzunlukları! 65.85O88.53! mm! arasında! değişmiştir!
(Çizelge! 2).! En! uzun! kökler,! Kate! A1! çeşidinde!
ölçülmüş,! bunu! 85.35! mm! ile! Tosunbey! çeşidi!
izlemiştir.!En!kısa!kökler!ise,!Konya!2002!çeşidinde!
belirlenmiş,! bunu! Sultan! 95! çeşidi! (68.99! mm)!
izlemiştir.! Bu! sonuçlar,! kurağa! dayanıklı!
çeşitlerinin! hassas! çeşitlerden! daha! uzun! köklere!
sahip! olduğunu! göstermektedir.! Araştırmamızda,!
osmotik! basınç! ortamlarında! ortalama! kök!
uzunluğunun! 9.47O137.71! mm! arasında! değiştiği!
!
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belirlenmiştir! (Çizelge! 2).! En! uzun! kökler,! su!
stresinin! olmadığı! 0.0! MPa.’lık! osmotik! basınç!
ortamında! ölçülmüş,! bunu! 83.64! mm! ile! O0.5!
MPa.’lık! osmotik! basınç! ortamı! izlemiştir.! En! kısa!
kökler!ise!O1.0!MPa.’lık!osmotik!basınç!ortamından!
elde! edilmiştir.! Bulgularımız,! osmotik! basınç! artışı!
ile! kök! uzunluğunun! önemli! bir! şekilde! azaldığı!
göstermektedir.!Kök!uzunluğundaki!bu!azalma,!0.0!
MPa.!(sadece!saf!su)!osmotik!basınç!içeren!ortama!
göre;!O0.5!MPa.’lık!ortamda!%!39.26!oranında;!O1.0!
MPa.’lık! ortamda! ise! %! 93.12! oranında!
gerçekleşmiştir.! Bu! durum,! Soltani! ve! ark.!
(2006)’nın! açıkladıkları! gibi,! osmotik! basıncın!
buğday! fidelerinin! büyümesinde! önemli! azalışlara!
neden! olmasından! kaynaklanmış! olabilir.!
Sonuçlarımız;!osmotik!basınçtaki!artışın!buğdayda!
kök! uzunluğunda! önemli! azalmalara! neden!
olduğunu!belirleyen!ElOSharkawi!ve!Salama!(1977),!
Gençtan!ve!Sağlam!(1988),!Dhanda!ve!ark.!(2004),!
Gonzalez! ve! ark.! (2005),! Okursoy! (2006),! Rauf! ve!
ark.! (2007),! Tavakol! ve! Pakniyat! (2007),! Bayoumi!
ve!ark.!(2008),!Cseuz!(2009)!ve!Jajarmi!(2009)’nin!
bulgularıyla! desteklenmektedir.! Çeşit! x! osmotik!
basınç! interaksiyonunda! ortalama! kök! uzunlukları!
6.46O162.35! mm! arasında! değişmiştir.! En! uzun!
kökler,! Alpu! 2001! çeşidinin! 0.0! MPa.’lık! osmotik!
basınç! ortamında! ölçülmüş;! en! kısa! kökler! ise,!
Konya!2002!çeşidinin!O1.0!MPa.’lık!osmotik!basınç!
ortamında!belirlenmiştir!(Çizelge!2).!
Çim' kını' uzunluğu' (mm):( Çim! kını! uzunluğu!
yönünden;!çeşit,!osmotik!basınç!ve!çeşit!x!osmotik!
basınç! interaksiyonu! istatistiki! anlamda! 0.01!
düzeyinde! önemli! bulunmuştur.! Çeşitlerin!
ortalama! çim! kını! uzunlukları! 15.37O22.39! mm!
arasında! değişmiştir.! Araştırmamızda,! kurağa!
dayanıklı!çeşitlerin!genel!olarak!hassas!çeşitlerden!
daha!uzun!çim!kınına!sahip!oldukları!görülmüştür.!
En! uzun! çim! kını! kurağa! dayanıklı! Kate! A1!
çeşidinde!ölçülmüştür.!Bunu!21.61!mm!ile!kurağa!
dayanıklı! Karahan! 99! çeşidi! izlemiştir.! En! kısa! çim!
kını! ise,! kurağa! orta! derecede! dayanıklı! Golia!
çeşidinde! belirlenmiş,! bunu! kurağa! hassas! Sultan!
95! çeşidi! (18.71! mm)! izlemiştir! (Çizelge! 2).!
Çalışmamızda,! osmotik! basınç! ortamlarında!
ortalama! çim! kını! uzunluğunun! 3.28O29.94! mm!
arasında!değiştiği!belirlenmiştir.!En!uzun!çim!kını!O
0.5! MPa.’lık! osmotik! asınç! ortamından! elde!
edilmiştir.! Bunu! 0.0! MPa.’lık! osmotik! basınç!
ortamı!izlemiştir.!En!kısa!çim!kını!uzunluğu!ise!O1.0!
MPa.’lık! osmotik! basınç! ortamında! ölçülmüştür!
(Çizelge!2).!!

45!
47!

!

!EKÖF(P≤0.05)!

!!Kate!A1!
!!Karahan!99!
!!Golia!
!!Konya!2002!
!!Sultan!95!
!!Alpu!2001!
!!Tosunbey!
!!Eser!
!Ortalama!

Çeşitler(

(EKÖF!P≤0.05(

!Kate!A1!
!Karahan!99!
!Golia!
!Konya!2002!
!Sultan!95!
!Alpu!2001!
!Tosunbey!
!Eser!
(Ortalama!

Çeşitler(

!

Table!2.!Mean!values!for!root!length,!coleoptile!length!and!shoot!lenght.!
Kök(uzunluğu((mm)(
Çim(kını(uzunluğu((mm)(
Fide(boyu((mm)(
Osmotik(Basınç(
Osmotik(Basınç!
Osmotik(Basınç!
0.0!MPa.! C0.5!MPa.! C1.0!MPa.! Ortalama! 0.0!MPa.! C0.5!MPa.! C1.0!MPa.! Ortalama!
0.0!MPa.!
C0.5!MPa.!
Ortalama!
145.63!ab! !110.53!de! !!9.45!g!
88.53%a%
30.10bcd! !34.10!a!
2.98!ıj!
22.39!a!
147.80!
120.35!
134.08%a%
125.83!bCe! !107.25!e!
13.08!g!
82.05%ab% 29.90bcd! !32.00!ab!
2.92!ıj!
21.61!ab!
150.90!
130.70!
140.80%a%
134.70!bcd! !!73.55!f!
!!6.50!g!
71.58%bc% 20.80!h!
!23.30!gh!
2.00!j!
15.37!d!
118.40!
94.25!
106.33%c%
119.10!cde! !!72.00!f!
!!6.46!g!
65.85%c% !!30.55bcd! !31.10!bc!
2.67!ıj!
21.44!ab!
143.30!
104.50!
123.90%b%
138.30!abc! !!60.25!f!
!!8.42!g!
68.99%c%
25.00!fg! !28.80!cde!
2.34!j!
18.71!c!
123.40!
108.70!
116.05%b%
162.35!a!
!!74.95!f!
10.55!g!
82.62%ab% 27.85!def! !29.10!bCe!
5.45!ı!
20.80!ab!
144.10!
121.30!
132.70%a%
142.50!abc! !102.83!e!
10.73!g!
85.35%a%
26.85!ef! !30.15!bcd!
3.89!ıj!
20.30!bc!
142.20!
124.10!
133.15%a%
133.30!bcd! !67.75!bcd! 10.54!g!
70.53%bc% 25.60!fg! !30.95!bc!
3.96!ıj!
20.17!bc!
123.95!
115.45!
119.70%b%
137.71%a%
83.64%b%
%%9.47%c%
76.94!
27.08%b%
%29.94%a%
3.28%c%
20.10!
136.76%a%
114.92%b%
125.84!
Çeşit:!12.698!!!!!Osmotik!Basınç:!8.598!!!!!!Çeşit!x!
Çeşit:!1.737!!!!!Osmotik!Basınç:!1.029!!!!!!Çeşit!x! Çeşit:!8.531!Osmotik!Basınç:!4.761!
Osmotik!Basınç:!24.314!
Osmotik!Basınç:!2.908!
Çeşit!x!Osmotik!Basınç:!C!

Çizelge!2.!Kök!uzunluğu,!çim!kını!uzunluğu!ve!fide!boyuna!ait!ortalama!değerler.!

Çizelge!1.!Ortalama!çimlenme!süresi,!çimlenme!oranı!ve!kök!sayısına!ait!ortalama!değerler.!
Table!1.!Mean!values!for!mean!germination!time,!germination!rate!and!root!number.!
Ortalama(çimlenme(süresi((gün)(
Çimlenme(oranı((%)(
Kök(sayısı((adet)(
Osmotik(Basınç(
Osmotik(Basınç!
Osmotik(Basınç!
0.0!MPa.! C0.5!MPa.! C1.0!MPa.! Ortalama! 0.0!MPa.! C0.5!MPa.! C1.0!MPa.! Ortalama! 0.0!MPa.! C0.5!MPa.! C1.0!MPa.! Ortalama!
1.80!j!
2.86!dCh!
4.53!c!
3.06%d%
100.00!
92.50!
30.00!
74.17%
3.45!fgh! 4.65!cd!
2.40!ıj!
3.50%
2.67!fCı!
2.80!dCh!
4.96!bc!
3.48%c%
97.50!
97.50!
27.50!
74.17%
4.30!cCf!
4.90!cd!
1.79!ıjk!
3.66%
2.74!eCı! 3.02!dCg!
6.00!a!
3.92%a%
93.75!
80.00!
20.00!
64.58%
4.85!cd!
6.10!a!
1.00!k!
3.98%
2.29!hıj!
3.51!d!
4.78!bc!
3.53%bc%
95.00!
92.50!
25.00!
70.83%
4.15!def! 5.15!abc!
1.67!jk!
3.66%
!3.16!def! 3.42!de!
5.09!bc!
3.89%ab%
95.00!
87.50!
25.00!
69.17%
4.55!cde! 5.15!abc!
1.96!ıj!
3.89%
2.04!ıj!
2.94!dCh!
5.42!ab!
3.47%c%
97.50!
77.50!
35.00!
70.00%
3.65!efg! 5.05!bcd!
2.70!ghı!
3.80%
2.32!gCj! 2.91!dCh!
5.38!ab!
3.53%bc%
97.50!
87.50!
30.00!
71.67%
4.95!cd!
5.95!ab!
2.56!hıj!
4.49%
2.43!gCj! 2.98!dCh!
5.06!bc!
3.49%c%
97.50!
75.00!
27.50!
66.67%
4.60!cde! 5.15!abc!
2.17!ıj!
3.97%
2.43%c%
3.06%b%
5.15%a%
3.55!
96.72%a% 86.25%b%
27.50%c%
70.16!
4.31%b%
5.26%a%
2.03%c%
3.87!
Çeşit:!0.370!!!!!Osmotik!Basınç:!0.253!
Çeşit:!C!!!!!!!!!!!Osmotik!Basınç:!6.359!
Çeşit:!C!!!!!!!!!Osmotik!Basınç:!0.337!!!!!!!
Çeşit!x!Osmotik!Basınç:!0.717!
Çeşit!x!Osmotik!Basınç:!C!
Çeşit!x!Osmotik!Basınç:!0.953!
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Osmotik! basıncın! artmasıyla! çim! kınlarının! önce!
uzadığı!sonra!kısaldığı!dikkati!çekmektedir.!Sadece!
saf! su! içeren! (0.0! MPa.)! içeren! ortama! göre! çim!
kını! uzunluğu;! D0.5! MPa.’lık! ortamda! %! 10.56!
oranında!artmış;!D1.0!MPa.’lık!ortamda!ise!%!87.89!
oranında!azalmıştır.!Bu!durum;!osmotik!basıncın!D
0.5!MPa.’a!kadar!artmasıyla!çimlenme!döneminde!
su!stresine!giren!buğday!fidelerinin!bir!an!önce!ilk!
yapraklarını! toprak! üstüne! çıkartarak! fotosenteze!
başlamaları! ve! kök! sistemlerini! geliştirmede!
kullanacakları! besin! maddelerini! üretmeleri! için!
gösterdikleri! çabanın! bir! sonucu! olarak!
açıklanabilir.! Osmotik! basıncın! D1.0! MPa.’a!
yükselmesiyle! ise,! bünyeye! alınan! su! miktarının!
azalması!çimlenme!ve!fide!gelişimini!oldukça!fazla!
kısıtlanmış,! bu! da! çim! kınının! kısalmasına! neden!
olmuştur.! Bu! sonuçlar;! çimlenme! ortamındaki!
osmotik! basıncın! artmasıyla! buğdayda! çim! kını!
uzunluğunun! önemli! bir! şekilde! kısaldığını!
belirleyen! Bayoumi! ve! ark.! (2008)! tarafından! da!
desteklenmektedir.! Çeşit! x! osmotik! basınç!
interaksiyonunda! ortalama! çim! kını! uzunlukları!
2.00D34.10!mm!arasında!değişmiştir!(Çizelge!2).!En!
uzun! çim! kını! Kate! A1! çeşidinin! D0.5! MPa.’lık!
somotik! basınç! ortamından! elde! edilmiş;! en! kısa!
çim! kını! ise,! Golia! çeşidinin! D1.0! MPa.’lık! osmotik!
basınç!ortamında!ölçülmüştür.!
Fide%boyu%(mm):%Araştırmamızda,!çeşit!ve!osmotik!
basıncın! fide! boyu! üzerine! etkisi! istatistiki!
anlamda! 0.01! düzeyinde! önemli! bulunmuştur.!
Çizelge! 2’den,! çeşitlerin! ortalama! fide! boyunun!
106.33D140.80!
mm!
arasında!
değiştiği!
anlaşılmaktadır.! En! uzun! fide! boyu,! Karahan! 99!
çeşidinde! ölçülmüş,! bunu! 134.08! mm! ile! Kate! A1!
çeşidi! izlemiştir.! En! kısa! fide! boyu! ise,! genotipik!
olarak! kısa! boylu! olan! Golia! çeşidinden! elde!
edilmiş,! Sultan! 95! çeşidi! (116.05! mm)! izlemiştir.!
Sonuçlar,! kurağa! dayanıklı! çeşitlerin! hassas!
çeşitlerden!genellikle!daha!uzun!fide!boyuna!sahip!
oldukları! göstermektedir.! Osmotik! basınç!
ortamları!incelendiğinde;!sadece!saf!su!içeren!0.0!
MPa.’lık! ortamda! 136.76! mm! olarak! ölçülen! fide!
boyunun,! osmotik! basıncın! D0.5! MPa.’a!
yükselmesiyle! %! 15.97! oranında! azalarak! 114.92!
mm’ye! düştüğü! görülmektedir! (Çizelge! ).Bu!
durum,! osmotik! basınç! artışı! karşısında! alınan! su!
miktarındaki! azalma! nedeniyle! fizyolojik!
faaliyetlerin!
kısıtlanması!
ve!
büyümenin!
yavaşlamasından!
kaynaklanmış!
olabilir.!
Bulgularımıza! benzer! olarak;! Gençtan! ve! Sağlam!
(1988),!Almansouri!ve!ark.!(2001),!Dhanda!ve!ark.!
(2004),! Gonzalez! ve! ark.! (2005),! Okursoy! (2006),!
Soltani! ve! ark.! (2006),! Rauf! ve! ark.! (2007),!
Bayoumi! ve! ark.! (2008),! Cseuz! (2009)! ve! Jajarmi!

Balkan)ve)Gençtan))2013)10)(2))

(2009)! osmotik! basınç! artışının! buğdayda! fide!
boyunu! önemli! bir! şekilde! azalttığını!
açıklamışlardır.! Çalışmamızda,! fide! boyu!
yönünden,! çeşit! x! osmotik! basınç! interaksiyonu!
istatistiki!olarak!önemsiz!bulunmuştur!(Çizelge!2).!
Kök% yaş% ağırlığı% (mg):% Çeşit! ve! osmotik! basıncın!
kök! yaş! ağırlığına! etkisi! istatistiki! anlamda! 0.01!
düzeyinde! önemli;! çeşit! x! osmotik! basınç!
interaksiyonun!etkisi!ise!önemsiz!bulunmuştur.!Ele!
alınan! çeşitlerin! ortalama! kök! yaş! ağırlığı! 32.95D
52.63! mg! arasında! değişmiştir.! En! fazla! kök! yaş!
ağırlığı! Tosunbey! çeşidinde! tartılmış,! bunu! 50.70!
mg! ile! Alpu! 2001! çeşidi! izlemiştir.! En! az! kök! yaş!
ağırlığı! ise,! Golia! çeşidinden! elde! edilmiştir!
(Çizelge! 3).! Araştırmamızda,! 0.0! MPa.’lık! ortamda!
(sadece! saf! su)! 50.24! mg! olarak! tartılan! kök! yaş!
ağırlığının;! D0.5! MPa.’lık! ortamda! önemli! bir!
şekilde! (%! 19.79)! azalarak! 40.30! mg’a! düştüğü!
belirlenmiştir! (Çizelge! 3).! Bu! durum,! osmotik!
basınç! artışının! kök! gelişimini! engellemesinden!
kaynaklanmış!olabilir.!Bu!sonuçlar;!osmotik!basınç!
artışının! buğdayda! kök! yaş! ağırlığını! önemli! bir!
şekilde!azalttığını!bildiren!Baalbaki!ve!ark.!(1999),!
Gonzalez! ve! ark.! (2005),! Okursoy! (2006),! Rauf! ve!
ark.! (2007)! ve! Bayoumi! ve! ark.! (2008)’nın!
bulgularıyla!desteklenmektedir.!
Kök% kuru% ağırlığı% (mg):% Çalışmamızda,! istatistiki!
anlamda!0.01!düzeyinde!önemli!bulunan!çeşitlerin!
ortalama! kök! kuru! ağırlıkları! 5.63D9.25! mg!
arasında!değişmiştir!(Çizelge!3).!En!fazla!kök!kuru!
ağırlığı! Tosunbey! çeşidinden! elde! edilmiş,! bunu!
Alpu! 2001! çeşidi! (7.90! mg)! izlemiştir.! En! az! kök!
kuru! ağırlığı! ise,! Golia! çeşidinde! tartılmış,! bunu!
6.25! mg! ile! Sultan! 95! çeşidi! izlemiştir.!
Bulgularımız,! kurağa! dayanıklı! olan! çeşitlerin!
hassas! ve! orta! derecede! dayanıklı! çeşitlerden!
daha! fazla! kök! sistemine! sahip! olduklarını! ve!
köklerinde!daha!fazla!suda!eriyebilir!karbonhidrat!
biriktirdiğini!belirten!Kerepesi!ve!Galiba!(2000)!ile!
uygunluk! göstermektedir.! İstatistiki! anlamda! 0.01!
düzeyinde! önemli! bulunan! osmotik! basınç!
ortalamaları! incelendiğinde;! sadece! saf! su! içeren!
(0.0!MPa.)!ortamda!5.79!mg!olan!kök!kuru!ağırlığı;!
osmotik! basıncın! D0.5! MPa.’a! yükselmesiyle! %!
50.60! oranında! artmış! ve! 8.72! mg’a! çıkmıştır!
(Çizelge!3).!Bu!durum,!buğday!fidelerinin!osmotik!
basınç!artışı!karşısında!gereksinim!duydukları!suyu!
ortamdan! alabilmek! için! eriyebilir! kabonhidratları!
köklerinde! biriktirmelerinden! kaynaklanmış!
olabilir.! Bu! sonuçlar;! osmotik! basıncın! artmasıyla!
buğdayda! kök! kuru! ağırlığının! önemli! bir! şekilde!
azaldığını! açıklayan! Gonzalez! ve! ark.! (2005),! Rauf!

49!

Tekirdağ)Ziraat)Fakültesi)Dergisi)
Journal)of)Tekirdag)Agricultural)Faculty)

Balkan)ve)Gençtan))2013)10)(2))

!
ve! ark.! (2007),! Tavakol! ve! Pakniyat! (2007)’ın!

bulgularıyla!farklılık!göstermiştir.!!

Çizelge!3.!Kök!yaş!ağırlığı!ve!kök!kuru!ağırlığına!ait!ortalama!değerler!
Table!3.!Mean!values!for!root!fresh!weight!and!root!dry!weight.!
Kök(yaş(ağırlığı((mg)(
Kök(kuru(ağırlığı((mg)(
Çeşitler(
Osmotik(Basınç(
Osmotik(Basınç!
0.0!MPa.!
D0.5!MPa.!
Ortalama!
0.0!MPa.!
D0.5!MPa.!
Ortalama!
!Kate!A1!
53.70!
47.30!
50.50%ab%
5.60!
8.95!
7.28%bc%
!Karahan!99!
40.85!
38.40!
39.63%cd%
5.25!
9.90!
7.58%bc%
!Golia!
34.90!
31.00!
32.95%d%
4.55!
6.70!
5.63%e%
!Konya!2002!
45.50!
37.05!
41.28%cd%
5.60!
8.00!
6.80%cd%
!Sultan!95!
51.60!
34.55!
43.08%bc%
5.35!
7.15!
6.25%de%
!Alpu!2001!
58.65!
42.75!
50.70%ab%
6.15!
9.65!
7.90%b%
!Tosunbey!
56.95!
48.30!
52.63%a%
7.65!
10.85!
9.25%a%
!Eser!
59.75!
43.05!
51.40%ab%
6.20!
8.55!
7.38%bc%
!Ortalama!
50.24%a%
40.30%b%
45.27!
5.79%b%
8.72%a%
7.26!
Çeşit:!8.486!!
Çeşit:!0.970!
!EKÖF!(P≤0.05)!
Osmotik!Basınç:!5.441!
Osmotik!Basınç:!0.607!!
Çeşit!x!Osmotik!Basınç:!D!
Çeşit!x!Osmotik!Basınç:!D!
!

(
Bu! durum,! denemelerde! yer! alan! çeşitlerin! farklı!
özellikler! taşımasından! kaynaklanmış! olabilir.!
Araştırmamızda,! çeşit! x! osmotik! basınç!
interaksiyonu! ise! istatistiki! olarak! önemsiz!
bulunmuştur.!

çeşitlerin! hassas! çeşitlerden! genellikle! daha!
yüksek! toprak! üstü! yaş! ağırlığına! sahip! olduğunu!
göstermektedir.! Çalışmamızda,! 0.0! MPa.’lık!
osmotik! basınç! ortamında! 111.99! mg! olan!
ortalama!toprak!üstü!yaş!ağırlığı;!osmotik!basıncın!
D0.5! MPa.’a! yükselmesiyle! %! 49.20! oranında!
azalmış! ve! 56.89! mg’! a! düşmüştür.! Bu! durum,!
osmotik! basınç! artışının! buğday! fidelerinin!
gelişimini! yavaşlatmasından! kaynaklanmış! olabilir!
(Soltani! ve! ark.,! 2006).! Bulgularımız,! osmotik!
basıncın! artmasıyla! buğdayda! toprak! üstü! yaş!
ağırlığının! önemli! bir! şekilde! azaldığını! belirleyen!
Baalbaki! ve! ark.! (1999),! Gonzalez! ve! ark.! (2005),!
Okursoy!(2006),!Rauf!ve!ark.!(2007)!ve!Bayoumi!ve!
ark.!(2008)!tarafından!desteklemektedir.!

Toprak% üstü% yaş% ağırlığı% (mg):( Çeşit! ve! osmotik!
basıncın! toprak! üstü! yaş! ağırlığına! etkisi! istatistiki!
anlamda! 0.01! düzeyinde! önemli;! çeşit! x! osmotik!
basınç! interaksiyonun! etkisi! ise! önemsiz!
bulunmuştur.!Ele!alınan!çeşitlerin!ortalama!toprak!
üstü! yaş! ağırlıkları! 73.28D98.38! mg! arasında!
değişmiştir.! En! fazla! toprak! üstü! yaş! ağırlığı!
Karahan!99!çeşidinde!tartılmış,!bunu!92.13!mg!ile!
Tosunbey! çeşidi! izlemiştir.! En! az! toprak! üstü! yaş!
ağırlığı! ise,! Sultan! 95! çeşidinde! belirlenmiştir!
(Çizelge! 4).! Sonuçlarımız,! kurağa! dayanıklı!
!
Çizelge!4.!Toprak!üstü!yaş!ağırlığı!ve!toprak!üstü!kuru!ağırlığına!ait!ortalama!değerler.!
Table!4.!Mean!values!for!shoot!fresh!weight!and!shoot!dry!weight.!
Toprak(üstü(yaş(ağırlığı((mg)(
Toprak(üstü(kuru(ağırlığı((mg)(
Çeşitler(
Osmotik(Basınç(
Osmotik(Basınç!
0.0!MPa.!
D0.5!MPa.!
Ortalama!
0.0!MPa.!
D0.5!MPa.!
Ortalama!
!Kate!A1!
107.50!
58.85!
83.17%cd%
10.95!
9.10!
10.03%cd%
!Karahan!99!
125.00!
71.75!
98.38%a%
12.60!
12.20!
12.40%a%
!Golia!
99.55!
49.30!
74.43%e%
10.10!
7.15!
%%8.63%e%
!Konya!2002!
121.70!
55.15!
88.43%bc%
12.95!
8.55!
10.75%bc%
!Sultan!95!
96.70!
49.85!
73.28%e%
10.20!
8.15!
%%9.18%de%
!Alpu!2001!
113.85!
57.05!
85.45%bcd%
10.65!
9.35!
10.00%cd%
!Tosunbey!
123.75!
60.50!
92.13%ab%
12.70!
9.85!
11.28%b%
!Eser!
107.85!
52.65!
80.25%de%
11.05!
8.05!
%%9.55%de%
!Ortalama!
111.99%a%
56.89%b%
84.44!
11.40%a%
9.05%b%
10.23!
Çeşit:!8.017!
Çeşit:!1.037!
!EKÖF!(P≤0.05)!
Osmotik!Basınç:!5.393!!!!!!!
Osmotik!Basınç:!0.621!!!!!!!
Çeşit!x!Osmotik!Basınç:!D!
Çeşit!x!Osmotik!Basınç:!D!
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Toprak%üstü%kuru%ağırlığı%(mg):(Toprak!üstü!kuru!
ağırlığı!yönünden;!çeşit!ve!osmotik!basınç!
istatistiki!anlamda!0.01!düzeyinde!önemli;!çeşit!x!
osmotik!basınç!interaksiyonu!ise!önemsiz!
bulunmuştur!(Çizelge!4).!Çeşitlerin!ortalama!
toprak!üstü!kuru!ağırlıkları!8.63D12.40!mg!arasında!
değişmektedir.!En!fazla!toprak!üstü!kuru!ağırlığı!
Karahan!99!çeşidinde!bulunmuş,!bunu!Tosunbey!
çeşidi!(11.28!mg)!izlemiştir.!En!az!toprak!üstü!kuru!
ağırlığı!ise,!Golia!çeşidinden!elde!edilmiş,!bunu!
9.18!mg!ile!Sultan!95!çeşidi!izlemiştir.!Sadece!saf!
su!içeren!0.0!MPa.’lık!osmotik!basınç!ortamında!
11.40!mg!olarak!bulunan!toprak!üstü!kuru!ağırlığı;!
osmotik!basıncın!D0.5!MPa.’a!yükselmesiyle!%!
20.61!oranında!azalmış!ve!9.05!mg’a!düşmüştür!
(Çizelge!4).!Bu!durum,!ortamdaki!osmotik!basıncın!
artmasıyla!buğday!fidelerinin!köklerin!osmotik!
basıncını!arttırmak!ve!gereksinim!duyduğu!suyu!
çekebilmek!için!toprak!üstü!kısımlarında!
biriktirdiği!kuru!maddelerin!büyük!bir!kısmını!
köklerine!iletmesinden!kaynaklanmış!olabilir.!
Bulgularımız,!Gonzalez!ve!ark.!(2005),!Rauf!ve!ark.!
(2007)!ve!Tavakol!ve!Pakniyat!(2007)’ın!
bulgularıyla!benzerlik!göstermiştir.!
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!
araştırmada;! osmotik! basınç! artışıyla! birlikte,!
çimlenme! oranının,! kök! uzunluğunun,! fide!
boyunun,! kök! yaş! ağırlığının,! toprak! üstü! yaş!
ağırlığının! ve! toprak! üstü! kuru! ağırlığının! önemli!
bir! şekilde! azaldığı;! ortalama! çimlenme! süresinin!
ve! kök! kuru! ağırlığının! önemli! bir! şekilde! arttığı!
saptanmıştır.! Araştırmada,! kurağa! dayanıklı!
çeşitlerin! çimlenme! oranı,! kök! uzunluğu,! çim! kını!
uzunluğu,! fide! boyu,! kök! yaş! ağırlığı,! kök! kuru!
ağırlığı,!toprak!üstü!yaş!ağırlığı!ve!toprak!üstü!kuru!
ağırlığı! yönünden! genellikle! hassas! çeşitlerden!
daha! yüksek! değerlere! sahip! olduğu! görülmüştür.!
Bununla!birlikte,!Kate!A1,!Karahan!99!ve!Tosunbey!
çeşitlerinin! osmotik! strese! yanıtlarının! diğer!
çeşitlerden!nispeten!daha!iyi!olduğu;!Sultan!95!ve!
Eser! çeşitlerinin! ise! osmotik! strese! en! hassas!
çeşitler!olduğu!belirlenmiştir.!Bu!sonuçlar!ışığında,!
buğdayda! kurağa! dayanıklılık! çalışmalarında,!
çimlenme! ve! erken! fide! gelişme! döneminde!
polietilen! glikol! (PEG)! gibi! kimyasallarla! yaratılan!
osmotik!
basınç!
uygulamalarının!
erken!
generasyonlarda!
genotiplerin!
kurağa!
dayanıklılıklarını! test! etmede! hızlı! ve! etkili! bir!
yöntem!olabileceği!söylenebilir.!
Teşekkür(

Sonuç(
Kuraklık!stresine!yanıtları!farklı!8!ekmeklik!buğday!
çeşidi! ile! 4! farklı! osmotik! basınç! (0! MPa.,! D0.5!
MPa.,! D1.0! MPa.,! D1.5! MPa.)! altında! yürütülen! bu!
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