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Mutagen Uygulamasının Makarnalık Buğdaylarda (T. durum 

Thell) M1 Generasyonundaki Varyasyona Etkisi  

 

İ. BAŞER  K .Z. KORKUT O. BİLGİN 
T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, TEKĠRDAĞ 

 
Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde yürütülen bu araĢtırmada,  iki 

makarnalık buğday çeĢidine uygulanan 6 farklı gamma ıĢını dozunun  M 1 generasyonunda bitki geliĢimi üzerine 

etkisi araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma 5  kg toprak doldurulan (17 x 40 cm) saksıların, her tekerrüründe  30 bitki olacak 

Ģekilde 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüĢtür. AraĢtırmada M1 generasyonunda yaprak sayısı, kök sayısı, fide 

boyu, fide ağırlığı, yaprak ağırlığı ve çimlenme oranı belirlenmiĢtir. M 1 generasyonunda farklı gamma ıĢını 

dozlarının fide geliĢimi üzerine etkisinin araĢtırıldığı bu çalıĢmada 100-200 gray doz uygulamalarının ele alınan 

karakterler üzerine azaltıcı  etkisi bulunmazken; özellikle  400-500 gray doz gamma ıĢını uygulamalarında önemli 

oranda azalmalar görülmüĢtür. 600 gray dozda gamma uygulamasında ise tohumların tümü canlılıklarını 

yitirmiĢlerdir.  Çimlenme oranı yönünden 100 ve 200 gray gamma dozu uygulamaları çimlenmede bir kayba 

neden olmazken 400 ve 500 gray gamma ıĢını uygulamalarında çimlenme oranı önemli oranda azalmamıĢtır, 600 

gray gamma dozu uygulamasında ise sadece 1 tohumda canlılık saptanmıĢtır.  M1 bitkilerinde en yüksek 

varyasyon  genelde 300 ve 400 gray  doz uygulamasında   gözlenmiĢtir.  

 

Anahtar Kelimeler: Mutasyon, gamma ıĢını, mutant, doz, varyasyon, genotip. 

 

Effects on Variations in M1 Generation of Durum Wheat (T. durum Thell)  

by Induced Mutagen 

 
 In this research conducted ın Department of Field Crops, Tekirdağ Agricultural Faculty, Trakya 

University, the effect of six different gamma ray doses on plant growth in M 1 generations derived from two 

durum wheat cultivars was investigated.In the experiment, 10 plants in each pot (17 x 40 cm) containing 5 kg 

soil were grown with three replicates. Total 30 plants for each treatment were used. In M 1 generation, number 

of leaves, number of roots, seedling height, seedling weight, leaf weight and germination rate were determined. 

Application of 100-200 gray gamma ray doses did not have any inhibitory effect on investigated characters in 

seedling growth of M1 generation. On the other hand, 400-500 gray doses significantly inhibited the plant 

growth. 100-200 gray doses did not affect the seed germination rate whereas germination rate decreased with 

400-500 gray gamma ray applications. At 600 gray dose, only one seed remained viably, rest of them could not 

survive. It was generally observed the highest variations  at 300-400 gray gamma doses in M1 plants. 

 

Key words: Mutation, gamma rays, mutant, dose, variation, genotype. 

 

Giriş 

Dünyada hızlı nüfus artıĢı karĢısında, 

insanlığın bitkisel hayvansal ürünlere duyduğu 

gereksinme giderek artmaktadır. Bununla 

ilgili olarak, üretim konuları ile görevli 

kuruluĢlar geleceğe dönük üretim ve tüketim 

tahminleri yapmakta ve üretimi arttırmayı 

amaçlayan çalıĢmaları hızlandırıcı çabalar 

içinde bulunmaktadır. Dünya nüfuzunun 

2020 yılında iki katına çıkacağı sayımından 

giderek önümüzdeki bu kısa süre içerisinde 

bir çok ürünlerdeki üretim düzeyinin iki 

katına çıkarılması gerektiği belirtilmektedir. 

 Üretimi artırmanın çeĢitli yol ve 

yöntemleri vardır. Birinci yol: yetiĢtirme 

tekniğinin geliĢtirilmesi, sulanır tarım 

alanlarının geliĢtirilmesi, hastalık ve 

zararlıların etkin biçimde denetlenmesi 

gerekir. Ġkinci yol: yüksek verimli yeni 

çeĢitlerin bulunması ve bunların uygun 

yetiĢtirilme yöntemleri ile üretime alınmasıdır.  

 Yeni çeĢitlerin ortaya konmasında 

ıslahçının görevi: geniĢ alanların iklim ve 
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toprak koĢullarına uygun verim ve kalitesi 

yüksek çeĢitleri bulup çıkarmak yada eldeki 

çeĢitlerin yetersiz yönlerini geliĢtirmektir. Bu 

amaçla ıslahçılar doğada bulunan 

varyasyonlardan ve geliĢtirdikleri yeni teknik 

ve yöntemlerden faydalanmaktadırlar. Bu 

teknik ve yöntemlerden biri olan geleneksel  

ıslah metotları ile pratik bir çok yeni çeĢit 

tarımın hizmetine sunulmuĢtur. Bu geleneksel 

ıslah metotlarıyla yaratılan varyasyonlar 

çoğunlukla uzun zamana fazla, emeğe ve çok 

paraya ihtiyaç göstermektedir. Islahçıya 

zaman kazandırmak planlı bir çalıĢma 

yapmak ve iĢ gücünden tasarruf yapmak için  

kısa sürede yeni çeĢitleri elde etmek için 

mutasyon ıslahı yöntemi kullanılabilir.  

Mutagen uygulaması sonrası tek yıllık 

bitkilerde 4-6 yıl sonra yeni mutant çeĢidin 

ortaya konulması olasıdır (Gill ve ark. 

(1974).  Ekmeklik  buğday 

populasyonlarında mutasyon yoluyla 

varyasyon oluĢturulabileceği belirlenmiĢtir 

(Yıldırım ve ark. 1987). M2 generasyonunda 

bitki boyu, baĢakta baĢakçık ve dane sayısı 

ve baĢakta dane ağırlığı gibi karakterlerdeki 

varyasyonun ıĢınlama ile arttığı belirlenmiĢtir 

(Karanzhi ve Thackuk 1985, BaĢer ve ark. 

1997) 

Mutasyonlar direkt ve endirekt 

olarak bitki ıslahında kullanılabilmektedir. 

Adaptasyon kabiliyeti iyi olan bir çeĢidin bir 

yada iki özelliği iyileĢtirebilmek istendiğinde 

mutasyonların direkt bitki ıslahında 

kullanılması önem kazanmaktadır. Çünkü 

mutasyonlar melezleme ile mukayese 

edildiğinde çeĢidin genel genotipinde oldukça 

az değiĢikliğe neden olmaktadır.  Artan 

gamma ıĢını dozlarının mutasyon frekansının 

artırdığı,  belirlenmiĢtir (Miyaka 1997, 

Gautan ve ark. 1998) “Yubilenaya” ve 

“Partizanka” buğday çeĢitlerinin gamma 

ıĢınları ile ıĢınlanarak oluĢturulan varyasyonda 

97 bitki dıĢ görünüĢçe ümitli bulunmuĢ 

“Yubileinaya 50 ”den %30-35 daha kısa 

boylu ve %15 daha yüksek verimli, ve 

ekmeğinin kaliteli olduğu belirlenmiĢtir  

(Barabas ve Kertesz 1984). 0 - 5 - 10 - 20 

ve 40 kR gamma ıĢını  ile bitki boyunu  

önemli oranda azaltmıĢ ve artan dozlarla 

daha geniĢ oranda etki görülmüĢtür (Pandini  

ve ark. 1997).  Arpa da 10, 20, 30 kR 

gamma ıĢını uygulamasında  M1 ve M2 ’ de 

çimlenme , fide boyu , klorofil mutantlarını 

sayısı ve canlılığı incelenmiĢ ve  bütün 

çeĢitlerde artan gamma dozu azaltıcı etki 

göstermiĢtir (Kumar ve  Walia 1998). 

Mutagen uygulamasına ekmeklik buğday 

çeĢitlerinin farklı duyarlılık gösterdiği 

belirlenmiĢtir (Ali and Siddiq 1999). 

 

Materyal ve yöntem 

 Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat 

Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ve Orta 

Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsünden 

sağlanan iki makarnalık buğday çeĢidi 

Kunduru 1149 ve AltıntaĢ 97 bu araĢtırmada 

materyal olarak kullanılmıĢtır.  

 Nem oranı  ortalama (Kunduru 1149  

%14.5) ve (AltıntaĢ % 14) olan  tohumlar 

1999 yılında ekim ayında Türkiye Atom 

Enerjisi Kurumu’nda Co-60 (Co60) 

kaynağından 100-200-300-400-500-600 

gray dozlarında olmak üzere 6 gama ıĢın 

dozuyla ıĢınlanmıĢtır. IĢınlanan tohumlar tarla 

denemelerine paralel olarak aynı hafta içinde  

7 kg toprak içeren saksılara her saksıda 30 

tohum olacak Ģekilde 3 tekrarlamalı olarak 

ekilmiĢtir. Tesadüf parselleri deneme 

desenine göre 3 tekrarlamalı olarak ekilen 

saksılarda bitkilerin geliĢme durumu izlenerek 

çimlenmeden 3 hafta sonra bitkiler sökülmüĢ 

ve üzerinde ölçümler yapılmıĢtır (ġekil 1). 

Özel çimlendirme kaplarında her kapta 100 

tohum  ve 3 tekrarlamalı olarak tohumların 

çimlenme kabiliyeti belirlenmiĢtir. Ayrıca 

saksılardan sökülen bitkilerde, yaprak sayısı, 

kök sayısı, fide boyu, fide ağırlığı, yaprak 

ağırlığı gibi karakterlerin ölçümü yapılmıĢtır. 
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Denemede elde edilen verilerin istatistiki 

analizinde MSTAT bilgisayar paket 

programı kullanılmıĢtır.  

 

Araştırma sonuçları ve tartışma 

 Ġki makarnalık buğday çeĢidine 

uygulanan farklı gamma ıĢını dozlarının fide 

döneminde bazı geliĢim özellikleri üzerine 

etkisinin belirlenmesi amacıyla  yürütülen bu 

çalıĢmada elde edilen veriler  ve  önemlilik 

düzeyleri çizelge 1 ve 2’ de verilmiĢtir. 

Çizelge 1 ve 2 de görüldüğü gibi uygulanan 

gamma ıĢınlarının ele alınan karakterler 

üzerine etkisi kök ağırlığı x çeĢit 

interaksiyonu dıĢında önemli bulunmuĢtur. 

Ele alınan çeĢitlerin fidelerinde yaprak sayısı 

0.00 - 3.25-arasında değiĢirken, en yüksek 

yaprak sayısı 300 ve 200 gray gamma 

uygulamalarında elde edilmiĢtir.500 gray 

gamma ıĢını uygulamasında yaprak sayısı 

düĢük düzeyde kalırken, 600 gray gamma 

ıĢını uygulamasında tohumlarda herhangi bir 

çanlılık belirtisi   görülmemiĢtir.  200 ve 300  

gray gamma ıĢını uygulanan tohumlardan 

geliĢen fidelerde yaprak sayısı kontrollerden 

daha yüksek bulunmuĢtur. Mutagen 

uygulaması en yüksek varyasyon yaprak 

sayısı için 400 ve 300 gray uygulamasında, 

fide ağırlığı için 0 ve 400 gray uygulamasında 

ve fide uzunluğu için 400 ve 300 gray 

uygulamalarında elde edilmiĢtir. Gamma ıĢını 

dozlarının fide ağırlığı yönünden değiĢimi 

incelendiğinde,  dozlar arasında fide geliĢimi 

istatistiki olarak önemli farklar bulunmuĢtur. 

 Çizelge 1. Ġki makarnalık buğday çeĢidine yaprak sayısı, fide ağırlığı ve fide uzunluğuna  iliĢkin 

ortalama değerler ve önemlilik düzeyleri 

 Yaprak sayısı 

(adet) Ort. 

Fide ağırlığı 

(g) Ort. 

Fide uzunluğu (cm) 
Ort. 

Doz Kunduru AltıntaĢ Kunduru AltıntaĢ Kunduru AltıntaĢ  

0 2.77 2.70 2.73 bc 0.10 0.31 0.21 a 29.1 32.0 30.55 ab 

100 2.73 2.73 2.73 bc 0.24  0.25  0.25 a 32.5 34.2 33.37 a 

200 3.03 2.86 2.95 ab 0.09 0.23 0.16 ab 25.2 30.4 27.80 b 

300 3.17 3.33 3.25 a 0.11 0.19 0.15 ab 15.9 25.6 20.75 c 

400 1.33 3.33 2.33 c 0.03 0.09 0.06 bc 7.2 14.9 11.05 d 

500 0.00 3.57 1.78 d 0.00 0.08 0.04 bc 0.00 13.56 6.78 e 

600 0.00 0.00 0.00 e 0.00 0.00 0.00 c 0.00 0.00 0.00 f 

Eköf (0.05)  0.410   0.123   4.325 

 

 

C.V. 

(%) 

0     = 7.90 

100 = 7.86 

200 = 14.97 

300 = 16.60 

400 = 48.23 

500 = 14.38 

0     = 67.71 

100 = 37.85 

200 = 54.98 

300 = 38.72 

400 = 63.74 

500 = 43.04 

0     = 12.00 

100 = 7.13 

200 = 14.05 

300 = 26.58 

400 = 47.05 

500 = 12.06 
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600 Gray 500 Gray 400 Gray 300 Gray 

     Kontrol         100                                    200                     300       400           500       600 

Kontrol 100 Gray 200 Gray 

600 Gray 500 Gray 400 Gray 300 Gray 

     Kontrol         100                                    200                     300       400           500       600 
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ġekil 1. Makarnalık buğdayda M1 de farklı dozlarda sürgün ve kök geliĢimi. 

Çizelge 2. Ġki makarnalık buğday çeĢidine kök  ağırlığı,kök uzunluğu ve çıkıĢ oranı iliĢkin ortalama 

değerler ve önemlilik düzeyleri.  

 

Doz 

Kök ağırlığı (g) Kök uzunluğu (cm) ÇıkıĢ oranı (%) 

Kund. AltıntaĢ  Ort. Kund. AltıntaĢ  Ort. Kund. AltıntaĢ  Ort. 

0 0.20 0.08 0.14  15.96 19.7 17.83 a 100 100 100 a 

100 0.18 0.08 0.13  17.8 19.6 18.70 a 100 100 100 a 

200 0.19 0.07 0.13  14.27 15.23 14.75 a 93.3 100 96.6 a 

300 0.15 0.07 0.11  13.61 16.83 15.22 a 93.3 93.3 93.3 b 

400 0.03 0.01 0.02  11.17 9.73 10.45 b 56.6 40.0 48.3 c 

500 0.00 0.04 0.02  0.00 12.66 6.33 b 6.7 4.9 5.8 d 

600 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 c 0.00 1.0 0.5 e 

Eköf (0.05)     4.074   6.940 

 

C.V. 

(%) 

0     = 62.43, 

100 = 47.42 

200 = 64.91 

300 = 103.49 

400 = 89.57 

500 = 26.65 

0     = 18.24 

100 = 24.68 

200 = 22.96 

300 = 19.82 

400 = 42.94 

500 = 28.53 

0     = 0.00 

100 = 0.00 

200 = 3.80 

300 = 22.87 

400 = 19.40 

500 = 20.17 

 

En yüksek fide ağırlığı sırası ile 100, 0, 200 

ve 300 dozlarında elde edilirken, 400 ve 

500 gray gamma ıĢını uygulanan dozlarda 

önemli azalmalar görülmüĢ, 600 gray gamma 

ıĢını uygulamasında ise tohumlarda canlılık 

belirtisi görülmemiĢtir. Özellikle 100 gray gibi 

düĢük düzeyde gamma ıĢını uygulamasının 

bitkide sürgün geliĢiminiteĢvik ettiği sonucu 

elde edilmiĢtir. Farklı gama ıĢını dozlarının 2 

makarnalık buğday çeĢidinin fide geliĢim 

döneminde etkisinin araĢtırıldığı 

çalıĢmamızda, fide boyu yönünden 

uygulamalar ve çeĢitler arasında önemli 

farklılıklargörülmüĢtür. En fazla fide boyu,  

fide ağırlığı ile benzer olarak 100 gray 

gamma ıĢını uygulamasında elde edilirken 

bunu mutagen uygulanmayanlar 0 dozu, 200 

ve 300 gray ıĢın uygulamaları izlemiĢtir. Fide 

ağırlığına benzer olarak 400 ve 500 gray 

uygulamalarda fide uzunluğu önemli düzeyde 

azalmıĢtır. 600 gray uygulamalarda ise   

tohumlarda çimlenme belirtisi görülmemiĢtir. 

Kök ağırlığı ve kök uzunluğu gibi toprak altı 

organ geliĢimi üzerine  gamma ıĢını etkisi, 

toprak üstü organlar üzerine olandan daha az 

bulunmuĢtur. Kök  ağırlığı yönünden kontrol 

ilk sıra yer alırken, 100, 200 ve 300 gray 

gamma ıĢını uygulamalarında elde edilen kök 

uzunluğu ve sayısı kontrole yakın değerler 

olmuĢtur. 400 gray gamma ıĢını 

uygulamasında kök ağırlığında önemli 

düzeyde azalma görülmüĢtür. Özellikle 400 

gray gamma ıĢını uygulamasında görülen kök 

ağırlığındaki azalma, bu dozda geliĢen 

köklerin oldukça zayıf bir geliĢim 

göstermesinden kaynaklanmakta- dır. 500 

gray  gamma ıĢını uygulamasında kök 

uzunluğu ve sayısında önemli azalmalar 
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görülmüĢ, 600 gray uygulamada ise 

tohumlarda canlılık belirtisi görülmemiĢtir. 

Kök uzunluğu yönünden 18.70 cm ile 100 

gray gamma uygulamasında en yüksek 

değerler elde edilirken bunu 100, 300 ve  

200 gray  

Çizelge 3. Ġncelenen karakterler arasındaki ikili iliĢki katsayıları 

Karakterler Yaprak sayısı Fide ağırlığı Kök ağırlığı Kök uzunluğu Fide uzunluğu 

Fide ağırlığı 0.564**     

Kök ağırlığı 0.469** 0.105    

Kök uzunluğu 0.771** 0.750** 0.399**   

Fide uzunluğu 0.734** 0.807** 0.465** 0.864**  

ÇıkıĢ yüzdesi 0.713** 0.663** 0.509** 0.826** 0.870** 

  

gamma ıĢını uygulamasında elde edilen kök 

uzunlukları izlemiĢtir. Faklı mutagen 

uygulamasında kök ağırlığı için  en yüksek 

varyasyon 400 ve 100, kök uzunluğu için 

400 ve 500, çimlenme oranı için 300, 400 

ve 500 gray uygulamalarında elde edilmiĢtir.  

Ġki makarnalık buğday çeĢidinde 

farklı gamma ıĢınının tohumların  çıkıĢ yüzdesi 

üzerine etkisi incelendiğinde, gamma 

ıĢınlarının  100 ve 200 ve 300 gray 

uygulamalarının çimlenme üzerine etkisi 

önemli bulunmazken, 400 gray uygulamada 

önemli azalma görülmüĢ, 500 gray 

uygulamada bu azalma oldukça yüksek 

düzeye çıkarken, 600 gray uygulamada 

sadece 1 bitki (AltıntaĢ) canlılığını 

sürdürmüĢtür.  

Ġki makarnalık buğday çeĢidinde 

farklı gamma ıĢını dozlarının etkisine iliĢkin 

karakterler arasındaki ikili iliĢki katsayıları 

çizelge 3. de verilmiĢtir. 

Ġncelenen karakterler arasında 

yapılan ikili iliĢkilerde  çıkıĢ yüzdesi ile 

yaprak sayısı (0.713**), fide ağırlığı 

(0.663**), kök ağırlığı (0.509**), kök 

uzunluğu (0.826**) ve fide uzunluğu 

(0.870**) arasında 0.01 ve 0.05 düzeyinde 

olumlu ve önemli iliĢki bulunmuĢtur. Ayrıca 

ele anına karakterlerin diğer karakterlerle 

ikili iliĢkileri de önemli ve olumlu olarak 

bulunmuĢtur. 

 

Sonuç  

 Ġki makarnalık buğday çeĢidine 

uygulanan farklı gamma ıĢın dozlarının M1 

generasyonunda fide geliĢimi üzerine etkisinin 

araĢtırıldığı bu çalıĢmada; 100-200 gray 

uygulamalarının ele alınan karakterler üzerine 

azaltıcı  bir etkisi bulunmamıĢ, hatta toprak 

üstü geliĢiminde artırıcı bir etkisi gözlenmiĢtir. 

Özellikle 400,500 gray uygulamalarında ise 

incelenen bitkisel özelliklerde önemli oranda 

azalmalar görülmüĢtür. 600 gray 

uygulamasında ise tohumların tümü 

canlılıklarını kaybetmiĢtir.  Çimlenme oranı 

incelendiğinde yine 100,200 gray 

uygulamaları çimlenmede önemli bir kayba 

neden olmazken 400 ve 500 gray gamma 

ıĢını uygulamalarında çimlenme oranında 

önemli oranda azmalar görülmüĢ, 600 gray 

uygulamasında ise sadece 1 tohumda canlılık 

sağlanmıĢtır. Ġncelenen özelliklerde gamma 

ıĢını uygulaması ile en yüksek varyasyonun 

genelde 300-400 gray uygulamasının 

oluĢturduğu belirlenmiĢtir. 
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