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Bu tez çalışmasında farklı patates (Solanum tuberosum L.) çeşitlerinin In vitro kuraklık 
ve tuzluluk stresine olan tepkileri araştırılmıştır. Bitki materyali olarak 'Agria', 'Savalan', 
'Caesar', 'Marfona' ve 'Satina' patates çeşitleri kullanılmıştır. Tuz stresi olarak 0 
(Kontrol), 30, 60 ve 90 mM NaCl kullanılmıştır. Kuraklık stresinde ise 0 (Kontrol), -
0.5, -1, -1.5, -2, -2.5 (bar) PEG 6000 dozları kullanılmıştır. Kuraklık ve tuz stresinin 
bitki boyu, kök boyu, ana kök sayısı, yan kök sayısı, yaprak sayısı, karbonhidrat 
miktarı, prolin miktarı, mikro yumru sayısı, mikro yumru ağırlığı, mikro yumru kuru 
ağırlığı, klorofil a, klorofil b , toplam klorofil, Flüoresan F0, Flüoresan m ve Flüoresan 
v/m miktarı parametrelerinde ölçümler alınmıştır. In vitro kuraklık stresi uygulanan 
patates çeşitlerinde bitki boyu, kök boyu, ana kök sayısı, yan kök sayısı, yaprak sayısı, 
karbonhidrat miktarı, mikro yumru sayısı, mikro yumru ağırlığı, mikro yumru kuru 
ağırlığı, klorofil a, klorofil b , toplam klorofil, Flüoresan m ve Flüoresan v/m miktarında 
azalış gözlenmişken, Prolin miktarı ve Flüoresan Fo miktarında artış gözlenmiştir. In 
vitro tuz stresi uygulanan patates çeşitlerinde bitki boyu, kök boyu, ana kök sayısı, yan 
kök sayısı, yaprak sayısı, karbonhidrat miktarı, mikro yumru sayısı, mikro yumru 
ağırlığı, mikro yumru kuru ağırlığı, klorofil a, klorofil b , toplam klorofil, Flüoresan m 
ve Flüoresan v/m miktarında azalış belirlenmiştir. Prolin miktarı ve Flüoresan Fo 
miktarında ise artış gözlenmiştir. 
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In this thesis the response of different potato cultivars (Solanum tuberosom L.) to 
dryness and salinity stresses were studied in the condition of in vitro. Five potato 
cultivas including Agrica, Savalan, Caesar, Marfona and Satina were used as plant 
material. In salinity stress, four NaCl levels of 0 (control), 30, 60, and 90 mM were 
employed. In drought stres, six levels of 0 (control), -0.5, -1, -1.5, -2 and -2.5 PEG 6000 
were used. In the study of salinity and drought stresses, the parameters of plant height, 
root length, major root number, minor root number, the number of microtuber, the 
weight of microtuber, the weight of microtuber, the weight of dry microtuber, 
chlorophyll a, chlorophyll b, fluorescence Fo, fluorescence m, and fluorescence v/m 
were measured. Different items of potato, in the study of dryness stress in the condition 
of in vitro showed decrease in plant height, root length, major and minor roots number, 
the number of leaves, carbohydrate degree, number and weight of microtuber, dry 
microtuber weight, the chlorophyll a, chlorophyll b, the total degree of chlorophyll, 
fluorescence m degree, and fluorescence v/m degree, while they showed increase in the 
degree of proline, and fluorescence Fo degree. Meanwhile Different items of potato, in 
the study of salinity stress in the condition of in vitro showed decrease in plant height, 
root length, major and minor roots number, the number of leaves, carbohydrate degree, 
number and weight of microtuber, dry microtuber weight, the chlorophyll a, chlorophyll 
b, the total degree of chlorophyll, fluorescence m degree, and fluorescence v/m degree, 
while they showed increase in the degree of proline, and fluorescence Fo degree. 
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1. GİRİŞ 

 

 

Su, bitkilerin biyokütlesinin %80-90’ını oluşturan ve onların tüm fizyolojik süreçleri 

için gerekli olan bir moleküldür. Bitkinin su içeriği yeterili düzeyde olmazsa, kuraklık 

adı verilen olumsuz süreç gözlenmektedir. Susuzluk; sadece su kıtlığı nedeniyle değil, 

düşük ısı veya tuzluluk gibi streslerin ortaya çıkmasıyla da meydana gelmektedir. 

Dolayısıyla, bu süreçlerde ve etkileşimlerde birçok moleküler bileşikler rol 

oynamaktadır. Bütün bu streslerden kaynaklanan en önemli olumsuz etki bitki üretimi 

ve verimi üzerinedir. 

 

 
Bitkiler, kendilerini kurak koşullara adapte edebilmek için değişik mekanizmalar 

geliştirmişlerdir (Manoj vd. 2011). Bitkilerin genetik özellikleri, onlara kuraklık stresine 

karşı uygun tepki gösterme ve uyum sağlama olanağı sağlamaktadır. Bitki ve çevre 

arasındaki etkileşimler, kuraklığın yoğunluğu ve süresine ve bitkinin büyüme aşaması 

ve morfolojik-anatomik parametrelerine bağlıdır. Bazı organizmalar, kuru ekolojik nişte 

yaşatabilecek çok etkili mekanizmalara sahiptirler. Su kıtlığı ve kuraklıktan gelebilecek 

zararları karşılamak için iki ana strateji bulunmaktadır: bunların biri mevcut zararlardan 

kaçınmak üzere dehidrasyon aşamasında koruyucu moleküller sentezlemek; diğeri ise 

mevcut zararları etkisizleştirmek üzere dehidrasyon aşamasında telafi mekanizmalar 

kullanmaktır (Taiz ve  Zeiger 2010, Ashraf vd. 2013).  

 

 
Tuz stresi, bitki verimi ve ürün kalitesini olumsuz etkileyen önemli abiyotik stresslerden 

birisidir. Tuzlu topraklar, toksik düzeyde sodyum kloridleri ve sulfatları içerme özelliği 

taşımaktadır. Ne yazık ki, toprak tuzluluğu sorunu sulama, uygunsuz drenaj, deniz 

seviyesinin yükselmesi, çöl ve yarı-çöl bölgelerde tuz toplanması nedeniyle artmaktadır 

(Kappachery vd. 2013). Tuzluluk bitki büyümesini fosfor, potasyum, nitrat ve kalsiyum 

emilimi azaltarak; hücre içi iyon konsantrasyonunu artırarak; ve ozmotik stres ile 

birlikte bitki beslenmesini sınırlandırarak, olumsuz etkilemektedir. Tuzluluk meydana 

geldiğinde Cl- ve Na+ gibi iyonlar proteinlerin hidrasyon katmanlarına emilerek 

proteinlerin işlevini bozmaktadır. Tuzluluk nedeniyle gerçekleşen iyon toksisitesi, 

ozmotik stres ve besin maddelerinin azalması metabolik dengenin bozulmasına ve 
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sonuçta oksidatif stresin gerçekleşmesine neden olmaktadır (Taiz ve Zeiger 2010, 

Batool ve Sahzad 2014).  

 

 

Tuzluluk tolerans mekanizmaları; homeostaz (iyonik homeostaz ve ozmotik 

düzenleme), stresten gelen zararların denetimi (zararları telafi etmek ve zehirlenmeyi 

etkisizleştirmek) ve büyümeyi düzenleme olmak üzere üç sınıfa ayrılmaktadır (Taiz ve 

Zeiger 2010). Tuzluluk toleransı mekanizmalarının bilinmesi yolunda büyük çaba sarf 

edilmiştir. Tuzluluk stresi meselesinin moleküler düzeyde detaylıca bilinmemesi 

nedeniyle nihai amaç, ürün verimini iyileştirmek olduğundan ıslah programları yolunda 

elde edilen başarılar pek de tatmin edici değildirler. Arabidosis cinsindeki bitkilerde 

tuzluluğa toleranssız klonların analiz edilmesi ve ilgili genetik lokusların moleküler 

klonlaması alanında son zamanda elde edilen ilerlemeler, bitki dünyasında tuz stresinin 

ve tuzluluk toleransının sinyal mekanizmasının açıklığa kavuşmasına katkı sağlamıştır. 

 

 

Dünyada hızlı nüfus artışı, üzerinde yaşadığımız şu toprak küresi sakinlerinin gıda 

ihtiyaçlarını giderme meselesini insan toplumlarının karşısında bulunan en önemli 

sorunlardan birine çevirmiştir. Günümüz dünyası, başta protein ve vitamin kıtlığı olmak 

üzere olağanüstü bir gıda kıtlığıyla karşı karşıya kalmaktadır. Ayrıca, dünyanın değişik 

iklim koşullarına geniş uygunluk gösteren patates başta olmak üzere yüksek verimli 

bitki türlerini yetiştirme konusu büyük ilgi çekmektedir. Patates besinsel önem 

açısından buğday, çeltik ve mısırdan sonra dördüncü sırada yer almaktadır. Arzu edilen 

miktarda içerdiği önemli amino asitler, vitaminler ve mineral maddeler nedeniyle 

yumurtadan sonra dünyada ikinci sade gıda kaynağı olarak tanınmaktadır. Dünyanın 

kurak ve yarı kurak bölgelerinde bitkiye yarayışlı su miktarının yeterli miktarda mevcut 

olmadığı gerçeği tarım ürünleri üretiminde görünen düşüşlerle kendini göstermektedir. 

Bunun için de, çok farklı koşullarda uygun tepki gösterebilen çeşitler ıslahcıların ilgi 

odağı olmaktadır. Bu yüzden de, günümüzde ıslah konusundaki araştırmaların büyük 

bölümü bitkilerin su kıtlığına ve kuraklık stesine gösterdikleri tepkilerle bağlı olarak 

yapılmaktadır. Ayrıca, dünya topraklarının çoğu tuzlanmaktadır ve tuzluluk stresi de 

toprakta tuzun toplanması sonucu meydana gelmektedir. Bunun da temel nedeni iklim 

değişikliği ve küresel ısınma olarak bildirilmektedir. Dolayısıyla, araştırmacıların çoğu 
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tuzluluğa dayanıklı genotipleri ve tuzluluk stresine tolerans yollarını keşfetmeye 

çalışmaktadırlar. Şu anda, dünyanın sulu bölgelerinin %20’si tuzluluk etkisi 

altındayken, 2050 yılına kadar bu oranın %50 olacağı öngörülmektedir. Toprakta tuzun 

artması iyonik dengenin bozulmasına, mineral maddelerin azalmasına, ozmotik strese, 

iyonik zehirlenmeye ve oksidatif strese neden olur. Sonucunda bitkilerde zararlı 

bileşimler, proteinler, yağlar ve pigmentler oluştuğundan büyüme ve gelişme süreçleri 

bozulur. 

 

 

Bu tez çalışmasında, farklı patates çeşitlerinin in vitro kuraklık ve tuzluluk stresine 

tepkileri araştırılmıştır. 
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2. KURAMSAL TEMELLER ve KAYNAK ÖZETLERİ 

 

 

2.1 Patates (Solanum tuberosum L.) 

 

 

Bilimsel adı Solanum tuberosum L. olan patates Solanaceae familyasından ve tek yıllık 

bir bitkidir. Boyu 60-150 cm’ye varabilen bu bitki, toprak altında gelişip büyüyen 

yumruları için yetiştirilmektedir. Çeşid bağlı olarak büyüme süresi 3-6 ay arasındadır. 

Solanum cinsinin yaklaşık 2000 yabani ve ekili türü bulunsa da, yalnız S.tuberosum 

ssp.andigenum ve S.tuberosum ssp. tuberosum olmak üzere iki alttürü ticari bakımdan 

önem taşımaktadır (Pandey 2001).  

 

 

Patates bitkisi, yumrusu üzerinde bulunan göz denen tomurcuklardan süren ve uzunluğu 

5-45 cm’ye varabilen olmasıdır. Yeraltı sürüngen gövdeler üzerinde küçük ve pulcuk 

şekilli yapraklar bulunur, ve gün ışığına maruz kaldıklarında toprak üstü gövdeler 

olarak gelişmektedir (Khajehpour 2006). 

 

 

Normal koşullarda çok yıllık bir bitki olan patates, kültür koşullarında tek yıllık bitki 

olarak yeraltı yumruları için yetiştirilir. Patatesin sitolojisi ve genetiği üzerine yapılan 

araştırmalar çoğunlukla Solanum cinsinin yumru üreten bazı türleri üzerinde 

yoğunlaşmıştır. Bu türün temel kromozom sayısı 12’dir. Patates türlerinin 2 altılı 

kromozom takımı vardır. Patates türleri diploid ve hekzaploid kromozom sayısına 

sahiptir; yemeklik papates ise tetraploid’dir (2n=4x=48) (Bradshaw vd. 1994). 

 

 

Patates bitkisinin kökü tohumdan veya yumrudan gelişebilir. Tohumdan gelişen bitkinin 

bir tane ince ana kökü veya yanal kökleri bulunur. Yumrudan gelişen bitkilerde ise 

sürgünlerin başında saçaklı kökler meydana gelir. Diğer ekili ürünlerle 

karşılaştırıldığında, patatesin köklenmesi daha zayıftır. Bunu için de, patatesin büyüme 

ve gelişmesi için uygun toprak koşulları büyük önem taşımaktadır.  
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Patates yumrusu bitkinin uç kısmından gelişen stolon denen gövdenin diğer ucunda 

besinlerin toplandığı kısa aralı boğumları olan şişkin ve deforme olmuş bir gövde olarak 

gelişir. Bu gövde patates bitkisinin uç kısmından gelişen besinlerin toplandığı yerdir. 

Yumrunun hacminin çoğunluğunu parankimal hücrelerden oluşan özü oluşturur. Deri 

veya korteks olarak adlandırılan ve damarsal halka aracılığıyla özden ayrılan 

parankimal bir katman özü çevreler. Mantar dokulu kabuk veya periderm olarak 

adlandırılan diğer bir katman da deriyi çevreler. Yumrunun hacminin artması genellikle 

öz hücrelerinin büyümesi veya sayısının artmasıyla meydana gelir. Yumrunu koruyan 

kabuk veya peridermin rengi genelde kahverengi olsa da, antosiyanin içererek kırmızı 

rengde de görülebilir (Shekari vd. 1996). 

 

 
Yumru üzerinde bulunan gözlerdeki üç bazen de daha çok tomurcukların her birinden 

bir sürgün sürer. Yumrunun uç kısmında bulunan göz (terminal göz) diğer gözlere 

naskın olduğundan diğer gözlerden sürecek sürgünlere engel olur. Yumrunun 

yaşlanması ve fizyolojik yaşının artmasıyla, terminal gözün gücü giderek azalır 

(Hamzeii 2005).    

 
 

Ana gövdenin her boğumundan birkaç ince kök gelişir. Gövdeler büyüdükçe boğumlar 

arası uzarken kökler, sürüngen gövdeler çıktığı yerin üstünde hilal şekilde gelişebilirler. 

Böylece, kökler tabakalı olarak ana köklerden gelişerek derinliklerine ilerledikleri 

topraktan su ve besin maddelerini bitkinin içine çekmeye başlarlar (Khajehpour 2004). 

Toprak üstü yapraklar tüylü olur. Mezofil damarının ucunda bir yaprakcık gelişir; onun 

ardınca değişik ölçülerde gelişen çok sayılı adi yaprakcıklar arasında düzensiz olarak 

göreceli küçük yaprakcıklar gelişirler. Yapraklar hilal filotaksi şekilde gövde üzerinde 

dizilirler. Stolonlar üzerinde bulunan yapraklar pullu (kabuklanmış) şekilde olurlar 

(Hamzeii 2005). 

 

 

Patates, büyümesi sınırlı bir bitkidir ve başarılı döllenecek olursa meyveye dönüşecek 

çift dişi organı çiçek gövdesinin ucunda oluşur. Patates çiçeğinin 5 çanak yaprağı, 5 taç 

yaprağı, 5 erciği ve bir tane bol tohumcuk içeren iki karpelli dişi organı vardır. Çiçekleri 

uzun boyuncuklu ve kısa erkek organı olan patates bitkisi, genellikle yabancı 
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tozlaşmayla ürer. Patatesin çiçeği, gövdelerinin ucunda çift dişilik organlı (pistil) olarak 

yerleşir. Patates bitkisinin çiçek sayısı 1’den 30’a kadar değişse de, en alışıldık çiçek 

sayısı 7-15 tanedir (Pim vd. 2011). 

 

 

Patates çiçeğinin korolu yeşil renkli olup içerisinde bulundurduğu 5 çanak yaprak 

aşağıda biribirlerine yapışarak zil şeklinde korolun alt kısmında yerleşirler. Korolun 

içerisinde bulunan 5 taç yaprak, çiçeğe yıldız şeklinde görünüm verirler. Taç 

yaprakların rengi beyaz, veya antosiyanin içerdiğine bağlı olarak değişik yoğunlukta 

mavi, kırmızı, mor ve menekşe renklerinin bileşiği gibidir. Çiçeğin erkek organında 

başçıkları 5-7mm uzunlukta olan ve dişiciği kuşatan 5 erkek organ bulunur. Başçıkların 

rengi açık sarıdan koyu turuncuya kadar değişir. Steril erkek klonlarda istisna olarak 

başçıkların rengi açık yeşil veya sarıya çalan yeşil olur (Opadia vd. 1997). Çiçeğin dişi 

organı tepecik, boyuncuk ve yumurtalıktan oluşan iki karpelli bir pistilden ibarettir. 

Yumurtalık dışarıya doğru çıkıntılıdır ve altında yerleşen oyuğa çanak yaprak, taç 

yaprak ve erkek organlar yapışırlar. Tepecikler genellikle yeşil renklidirler (Pim vd. 

2011).        

 
 

2.2  Patatesin Ekiliş Alanı, Üretimi ve Verimi 

 

 

Patatesin dünya üzerindeki toplam ekiliş alanı yaklaşık 19 milyon hektardır, bu alanda 

yetiştirilen patates miktarı ise 300 milyon ton üzerindedir. Alan biriminde (dekara) 

ortalama patates üretimi yaklaşık 16 tondur. Bu oranın düşük olmasının nedeni de 

patatesin, çoğunlukla tropikal bölgelerde yerleşip iklimleri elverişli olmayan ve 

teknolojik yetersizlikleri olan ülkelerde yetiştirilmekte olduğudur. Üretim miktarı 

açısından en önemli patates üreten ülkeler sırasıyla Çin, Hindistan, Hollanda, Belçika, 

Amerika, Almanya, Danimarka ve İngiltere’dir (www.Fao.org 2011). 

 

 

İranın tarım bakanlığı tarafından verilen son istatistiklere göre 2016 yılında ülkede 

patatesin ekiliş alanı yaklaşık 159 bin hektar, üretim miktarı 4 milyon ton, ortalama 



7 
 

yumru verimi ise 27 ton/ha olarak kaydedilmiştir. Ardebil, Hamadan, İsfahan, Ciroft ve 

Fars, ülkenin en önemli ve önde gelen patates üreten illeridir (Anonim 2016).  

 

 

2.3 Patatesin Önemi ve Gıda Değeri 

 

Patates dünyada en önemli, en ucuz ve en değerli gıda maddelerinden biri sayılmaktadır. 

Bu bitki dünya nüfusunun %75’inin yaşadığı 130 ülkede 20 milyon hektarlık alanda 

yetiştirilmektedir. Kişi başına patates tüketimi bakımından 120-150 kg miktarla doğu 

Avrupa ülkeleri ve 80-120 kg miktarla batı Avrupa ülkeleri diğer ülkelerden yüksek 

olurken İran’da bu ürünün kişi başına tüketim miktarı 40-44 kg’dır (Anonim 2011). 

 

 

Patates alan biriminde enerji üretimi bakımından tarımsal ürünler arasında birinci sırayı 

almaktadır. Onun dünyanın dört bir yanında insanların gıda tercihindeki seçkin yeri 

tartışılmazdır. Yaklaşık %77’sini su ve %20’sini nışasta oluşturan patates, pişirildikden 

sonra kolayca sindirilebilir ve özümsenebilmektedir. Patatesin içerdiği protein oranı 

(%2.1) düşük olsa da protein kalitesi ile gerekli amino asitlerinin dengesi bakımından 

patates proteinini yumurtanınki ile aynı sınıftadır. İçerdiği protein ve şekerli maddeler 

oranına göre, dekara ortalama verimi 25 ton olan patates yetiştirildiği tarlada, dekara 

625 kg protein ve 80 bini aşkın enerji birimi üretilir. Bu yüzden, patates besin sağlama 

bakımından süt ve et gibi değerli sayılmakta, kişinin gerekli enerjisini sağlamak 

bakımından ise özel önem taşımaktadır. Şu anda çoğu ülkelerde kişi başına patates 

tüketimi yüksektir. Günlük olarak tüketilen gıda ürünleri arasında patates gibi ondan 

değişik yemekler hazırlayabileceğimiz ve değişik yemeklerin yanında yiyebileceğimiz 

çok az gıda maddesi bulunmaktadır (Hassanpanah vd. 2008).  

 

 

2.4 Patatesin Ekonomik Önemi 

 

 

Patates dünyada en önemli, en ucuz ve en değerli yiyecek sayılmaktadır. Bu bitki dünya 

nüfusunun %75’inin yaşadığı 130 ülkede 20 milyon hektarlık alanda yetiştirilmektedir. 
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Yıllık üretimi 288 milyon ton ile buğday, mısır ve çeltikten sonra dünyada en çok 

üretilen dördüncü tarımsal üründür. Genel olarak bakıldığında, günlük olarak tüketilen 

gıda ürünleri arasında patates gibi ondan değişik yemekler hazırlayabileceğimiz ve 

değişik yemeklerin yanında yiyebileceğimiz çok az gıda maddesi bulunmaktadır 

(Anonim 2006). Patatesin anavatanı olan Güney Amerika’da,  hâlâ patatesin yabani 

türlerinin bulunduğu bölge, Peru’nun güneyinden Bolivya’nin kuzeyine kadar uzanan 

And sıradağlarıdır (Hawkes 1994). 

 

 

Patates ilk olarak 1570’li yıllarda Güney Amerika’dan İspanya’ya, 1590’lı yıllarda da 

ingilgere’ye getirilmiş ve giderek Avrupa’nın her tarafına, sonunda da dünyanın diğer 

noktalarına yayılmıştır. Onaltıncı yüzyıla kadar Güney Amerika bölgesine sınırlı olan 

bu bitki 300 yıldan daha az süre içerisinde dünyanın en önemli gıda ürünlerinin biri 

haline gelmiştir (Hawkes 1994). 

 

 

Patates ilk olarak yaklaşık iki yüzyıl önce ingiltere tarafından İran’a getirilmiştir. 

Günümüzde Ardebil, Doğu ve Batı Azerbaycan, Hamadan, Kirmanşah, Horasan, 

İsfahan ve Tahran illeri başta olmak üzere ülkenin çoğu bölgesinde tarımsal ürün olarak 

yetiştirilmektedir. Patatesin ortalama verimi İran’da Avrupa ülkelerindekinden daha 

düşüktür. Bunun nedeni de, kullanılan ekim yöntemlerinden, dejenerasyondan ve ithal 

edilen çeşitlerin değişik mikroklimayla uyum sağlamamasından kaynaklanmaktadır. 

Verim düşülüğünün diğer bir sebebi ise, farklı gelişim dönemlerinde bitkiye saldıran 

zararlılar ve hastalıklarla bağlıdır (Anonim 2016). Tropikal ve astropikal bölgelerde 

ekilen türler yeni ekolojik koşullara tam uyum sağalamazken zararlılar ve hastalıklara 

duyarlılık gösterirler; bu durum da yüksek maliyetli kimyasal mücadele gerektirir. 

Ayrıca, ekolojik ve ekonomik parametreler, uygun tohum üretimi yönünde 

yürütülebilecek çalışmaları sınırlı, bazen de imkansız hale getirmektedir. Yukarıda 

belirtilen sorunları çözüme kavuşturmak ve yeterli ürün elde etmek üzere tropikal 

ülkelerin birçoğu tohumlarını tohumluk yumru yetiştirilen bölgelerden ithal etmişler; bu 

da anılan ülkelerde patates yetiştirme maliyetini arttırmıştır (Pandey 2001). Ayrıca, 

yumru aracılığıyla patojenik etmenlerin aktarılması, depolama ve taşıma maliyetlerinin 

arttırılması, ve ekilen yumru miktarında tasarruf sağlanması konuları da, dünyada 
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gerçek tohumun yeni döllerini kullanarak eşeyli üreme yapma yönteminin (eşeysiz 

üreme yerine) kullanılmasına sebep olmuştur (Pim vd. 2011). 

 

 

İran’da yılda 170,000 hektarlık alanda patates yetiştirme amacına yakalamak için 

yaklaşık 500,000 ton tescilli patates tohumuna ihtiyaç vardır. Tarımsal istatistiğe göre 

Ardebil İlinde toplam 23.500 hektarlık alanda dekara ortalama verimi 352.34Kg olarak 

828.000 ton patates yetiştirilmektedir (Anonim 2016). Bu il için 2008 yılında vernal 

tohum ithalı kotası yalnız 162 ton verilmiştiyse de, ildeki patates yetiştiricilerin tescilli 

ve sağlam tohumluk yumru gereksinimi yılda yaklaşık 80.000 ton olarak tahmin 

edilmektedir (Dehdar 2007). 

 

 

2.5 Patatesin Ekolojisi 

 

 

Işık, ısı, toprak, su ve gün uzunluğu patates bitkisinin büyüme ve gelişmesini etkileyen 

etmenlerin bir bölümüdür (Vaferi ve Akbarzadeh 1997, Pandey 2001). Yetiştirilmesi 

için yoğun gün ışığı (40-50 lüks) gerekmesi sebebiyle patates bitkisi ağaç altında veya 

gölgeli yerlerde yetiştirilememektedir (Alizadeh ve Koucheki 2001). Patates yumru 

geliştirme döneminde kısa-gün, çiçeklenme döneminde ise uzun-gün bitki sayılır 

(Vaferi ve Akbarzadeh 1997, Pandey 2001). Patates ılıman ve bayağı soğuk ve nemli 

iklimlere özel bir bitkidir, bu nedenle de merkezi Avrupanın her yerinde 

yetiştirilebilmektedir. İran’ın sıcak bölgelerinde patates güz mevsiminde; soğuk 

bölgelerinde ise bahar mevsiminde ekilir. Patates dondurucu havaya duyarlıdır ve 0 

C’nin altındaki sıcaklıklarda zarar görür. Uzun ve sıcak günler (yaklaşık 15 C) ve bol 

azot toprak üstü aksamın hızlı gelişimine neden olur. Tam tersine, kısa günler, kuru 

hava ve azot kıtlığı yumru oluşumu ve gelişimini hızlandırır ve bitkinin erken 

yetişmesine neden olmaktadır. Yumruların büyümesi 30 C sıcaklıkta tamamen durur ve 

gövdenin çürümesi ve yumru içinin yanması tehlikesi vardır. Rutubet bakımından suya 

gereksinimi az olsa da, tropikal bölgelerde yetiştirildiğinde sulanması gerekir, ancak 

fazla sulanması verimini azaltır. Toprak bakımından patates çok istekli bitki değildir, 

hafif arazilerde ve orta-dokulu olan killi balçık ve kumlu balçık toprakları sever. Ağır 
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topraklarda patatesin büyüme ve gelişmesinde ve hasat edilmesinde sorunlara neden 

olmaktadır. Patates yetiştirildiği topraklar için uygun pH 4.5-7 arasındadır. Çünkü, 

patates kuraklık ve tuzluluğa duyarlıdır; ancak, verimsiz arazilerde, yeni tarım 

arazilerinde bile, başarıyla yetiştirilebilir (Pandey  2001).  

 

 

Patates yüksek rakımlı arazilerde tohum ve meyve üretebilir. Deniz seviyesinden 

yüksekliği yaklaşık 800m olduğu bölgelerde patates yumrusunu ekerek meyve ve tohum 

üretilebilir (Pim vd. 2011). Patates ıslahçıları son zamanlarda kısa ve uzun günlerde 

yumru üretebilen çeşitler geliştirmişlerdir. Büyüme dönemi boyunca patates 0 C’nin 

altındaki ısılara duyarlıdır. Nitekim, bahar ve güz mevsimlerinin ilk günlerinde -1 ve -2 

C ısılar geri döndürülemez hasarlara neden olurken -3 ˚C bitkiyi dondurabilir. Toprak 

yumru üzerini istenen gibi kapladığında, patates yumrusu -6 C’ye varan soğukluğa 

dayanabilir (Pandey 2001). Patatesin değişik organları için optimum büyüme ısısı 

farklıdır; optimum büyüme ısısı kök, gövde ve yaprak için 22-24 C, yumrular için 18-

22 C olarak bildirilmektedir. 

 

 

Yüksek ısılarda bitkide solunum orter, bunun sonucunda karbonhidratlar yumruda 

depolanamayıp bitkinin kendisi tarafından tüketilir. 40 C  gibi çok yüksek ısılar 

yumruyu tahrip eder veya yumruların toprağın değişik derinliklerinde dağınık ve küçük 

gelişmesine neden olur. Düşük ısılarda da ışığın uygun yoğunlukta olması gerekir 

(Pandey 2001). Uzun gün koşullarında yüksek ısılar yumru oluşumunu oldukça 

geciktirerek toprak üstü aksamı daha çok geliştirip büyütür. Bitkinin yüksek ısılara 

maruz kaldığında yumru oluşumu kısa gün koşullarında uzun gün koşullarından daha 

erken başlar (günün kısa olması ısı yüksekliğini telafi eder); bu yüzdendir ki, tropikal 

bölgelerde bulunan ülkeler patates üretimi yapabilirler (Rezaei ve Soltani 2001). Patates 

geniş tayıflı topraklarda yetiştirilebilir; ancak, ürününün toprak altında oluşması 

nedeniyle hafif topraklarda örneğin kumlu balçık, organik maddeleri yüksek kumlu 

balçık, turba ve humusta daha iyi yetiştirilebilir (Pandey 2001). Yumrunun, içerisinde 

oluşacağı toprağın uygun yapısı, yüksek su tutma kapatisesi, uygun miktarda organik 

madde içeriği, uygun ısısı ve drenajı olmalıdır. Patates tuzlu ve alkali topraklara 

duyarlıdır; bundan dolayı, alkali ve ağır topraklarda yetiştirildiğinde toprağın dokusu 
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önceden organik maddeler veya tuzlar (örneğin sulfat gübreler) koyularak ıslah edilmiş 

olmalıdır (Pandey 2001). 

 

 

2.6  Patatesin Vejetatif Üretim Özellikleri 

 

 
Patatesin artış faktörü çok düşüktür. Artış faktörü ekilen tohum sayısının hasat edilen 

tohum sayısı oranına göre hesaplanır. Patates için bu faktör yaklaşık 10’dur. Başka 

deyimle, patates yetiştirildiği arazinin yaklaşık %10’u hep tohum yetiştirmek için 

ayrılmalıdır. Tohumluk yumrular hasat edildikten sonra birincil uykuya giderler. 

Yumrular 1-15 hafta uyku halinde kalırlar (Wiltshier ve Coubb 1996). Çeşitlerinin 

uykuda kalma süresine göre taşıdıkları yüksek fark, bitkinin içsel etmenlerinden 

etkilenir. Uzun süre uykuları olan türlerin vejetatif büyüme güçleri artmak için uzun 

süre yüksek ısılara maruz kalmaları gerekir (Pandey 2001).  

 

 

Patatesin aynı gövdesinden gelişen yumrular; yumru ölçüsü, kuru madde yüzdesi, kuru 

madde bileşikleri ve fizyolojik koşullar gibi özelliklere göre biribiriyle önemli farklılık 

taşırlar. Bu yüzden, farklı çeşitlerin yumrularının kalite bakımından farklı olduğundan 

başka; aynı varyetenin yumruları da farklı kalitede gelişirler. Yapılan araştırmalara göre 

aynı bitkinin yumrularının farklılığı, hem yumruların ölçüsüyle, hem de yumruların 

oluştuğu zaman ve onların büyüme sırasında bitkinin neresinden geliştikleriyle 

ilişkilidir (Pandey 2001). Kontrol edilmeleri çok zor olan bu etmenler aşırı derecede 

büyüme koşullarından etkilenirler. Birçok bölgelerde patates yılın değişik 

mevsimlerinde yetiştirilir. İki büyüme mevsimi arasındaki süre çok kısayken, iki 

mevsimde değişimli olarak ekildiğinde iki ekim zamanı arasındaki süre bayağı uzun 

olur. Bu yüzden de, uygun tohumları elde etmek zor olur. Tohumluk yumrular çok 

pahalıdır, bazı ülkelerde gıda üretiminin genel fiyatının %50-70’ini oluştururlar (Estruik 

vd. 1999). 
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2.7 Kuraklık Stresi 

 

 

Bitki veriminin suyla sınırlanması nedeni yarayışlı su miktarı ve bitkinin su kullanım 

etkinliği ile ilgilidir. Daha çok su özümseyebilen veya daha yüksek su kullanım etkinliği 

olan bitki kuraklık karşısında daha iyi dayanabilir. CAM ve C4 fotosentez 

mekanizmalara sahip olmaları nedeniyle uyum yetenekleri olan bazı bitkiler kurak 

çevrelerden daha fazla yararlanabilirler. Dahası, bitkilerin su stresine tepki olarak 

etkinleşen uygunlaştırıcı mekanizmalara sahip oldukları da bilinmektedir.  

 

 

Su kıtlığı, dokuların veya kücrelerin içerebilecekleri maksimum miktardan daha düşük 

su içerdikleri durumla tanımlanır. Su kıtlığı yavaşça ve büyüme süreçlerini 

değiştirebilecek yoğunlukla yaşandığında, su stresi bitki büyümesine karşı birkaç etkide 

bulunur. Bu etkilerin biri yaprak gelişiminin sınırlanmasıdır. Yaprak alanı önemlidir, 

çünkü fotosentez etkinliği onunla oranlı olarak gerçekleşir. Oysa, hızlı yaprak gelişimi 

bitkiye yarayışlı su miktarı için zararlı olabilir.  

 

 

Kış ve bahar mevsimleri yağışlı, yaz mevsimi ise kurak geçerse, büyümenin birincil 

artışı yaprak alanının çoğalması, suyun hızlı boşalması ve toprakta geri kalan suyun 

hızlı azalmasıyla sonuçlanabilir; geri kalan su miktarı da artık yaşam döngüsünü 

bütünleştirmeye yetmeyecektir. Böyle koşullarda, yalnız mevsim sonu üreme için 

yeterli yarayışlı suyu olan verya kuraklık başlamadan önce yaşam döngüsünü 

bütünleştirebilen (kuraklıktan kaçabilen) bitkiler gelecek kuşakta tohum 

üretebileceklerdir. Bu stratejilerin her biri belli bir oranda üreme başarısında katkıda 

bulunurlar. Yazdaki yağışlar fazla ama düzensiz olursa durum farklı olacaktır. Böyle 

durumda, yaprak alanı yüksek olan veya yaprak alanı hızla artan bitki düzensiz rutubetli 

yaz mevsiminden daha iyi yararlanır. Böyle durumlarda alışma stratejilerin biri bitkinin 

geniş bir dönem içerisinde vejetatif büyüyebilmesi ve çiçeklenebilmesidir. Böyle 

bitkiler sınırsız (büyüyen) adlandırılırlar. Tam tersine, sınırlı (büyüyen) bitkiler belli bir 

sayıda yaprak ve çiçeği yalnız kısa bir dönem içerisinde oluştururlar (Taiz  ve Zeiger 

2010).  
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2.8  In Vitro Kültüründe Tuza Dayanıklı Bitkilerin Özellikleri 

 

 

Tuz stresi fizyolojik olarak birçok süreçleri etkiler. Tuz stresi genellikle hücre 

büyümesi, yaprak alanı, biyokütle ve verimi azaltır. Sürgün yaprağının zedelenmesi tuz 

stresine dayanıklılık için genotipleri elemekte önemli parametrelerdendir. Stres altında 

olan bitkilerde klorofillerin miktarı azalarak fotosentez miktarını azaltır. Böylece, 

yapraklardaki klorofil ve fotosentez miktarlarını ölçerek tuz stresine dayanıklıkları az 

veya orta düzeyde olan genotiplerin elenmesi yapılabilir. Tuza dayanıklı bitkilerde 

olumlu olarak görünen antioksidan savunma sistemi, iyonik homeostazı, ozmotik 

uygunlaşma, sinyal iletkenliği ve gen ekspresyonu gibi mekanizmalar vardır. In vitro 

olarak yetiştirilen sürgünlerde, aralarında genellikle SOD, APX ve GAT de bulunan 

antioksidatif enzimleri tespit ederek dayanıklı genotiplerin elenmesi yapılabilir. Dahası, 

peroksidaz lipit genellikle stresli koşullarda oksidatif hasarın göstergesi olarak 

değerlendirilir. Patates bitkisinde özel olarak gösterilmiştir ki, NaCl’e karşı dayanıklı 

genotiplerde yağ peroksidasyonu artarken; Na+’a maruz kalan bitkilerde Na+ miktarı 

artsa da K+ miktarı azalır (Manoj vd. 2011). 

 

 

2.9 Tuz Stresi 

 

 
Bir deneyde, patatesin 250 melez genotipi Murashige Skoog besinyerinde ve deney tüpü 

içinde ekilip PEG’le üzerlerinde işlem yapıldı. Daha sonra, SNP moleküler markerler 

kullanılarak genotiplerin kuraklık stresine direnci değerlendirilerek kuraklığa dayanıklı 

genotipler seçildiler. Günümüzde, istenen özellikler üzerinde etkili olan genetik 

markerlerin nisbi konumunu gösteren genetik çizelgeler geliştirilmiştir. Nicel 

özelliklerin lokusları (QTL, yani nicel özellikleri etkileyen genler) moleküler 

markerlerle ilgili olarak çizelgelenirler. Nicel özellikler genellikle birkaç gen tarafından 

denetlenirler. Bu özelliklerin ortalama değeri yaklaşık bireylerin bir nüfusta dağıldığı 

kadardır. Bu deneyde, genotipler arasındaki kalıtılabilirlik tahminler ve genetik 

değişiklikler farklıydı. Ayrıca, bu deneyde QTL’lerin kromosumlar üzerindeki lokusları 

da belirlendi (Anithakumari vd. 2011).  
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İran’ın Ardebil bölgesinde uygulanan bir deneyde %25, %35 ve %50 düzeylerde sulama 

yapılarak Agaria, Savalan, Satina, Kayzer, Kenbek, Sante ve 'Marfona' olmak üzere 

patatesin 7 çeşidi üzerinde kuraklık stresinin etkileri araştırıldı. Bu deneyde, Kayzer ve 

Kenbek çeşitleri diğer çeşidlere göre genel yumru verimi ve satılabilir yumru verimi, su 

kullanılabilirliği ve diğer kuraklığa dayanıklılık özellikleri bakımından daha iyi 

durumda olarak kuraklığa dayanıklı çeşitler olarak tanındılar. Satina ve Savalan çeşitleri 

kuraklık stresine karşı orta dayanıklı belirlenirken; Agaria, 'Marfona' ve Sante kuraklığa 

duyarlı çeşitler olarak değerlendirildiler (Hassanpanah 2010). İran’da uygulanan bir 

deneyde, kirazın Migrez çeşidi üzerinden değişik kuraklık düzeylerinin etkisi araştırıldı. 

Klorofil flüoresans, çözünür protein ve peroksidaz gibi parametreler ölçümlendiği bu 

deneyin sonuçlarına göre; kuraklık stresi uygulanırken peroksidaz miktarı kuraklığın 

değişik düzeylerine farklı yanıtlar verir (Jafari vd. 2014).  

 

 

Son zamanlarda, kuraklığa dayanıklı çeşitleri geliştirmek yolunda çok çaba sarf 

edilmiştir. Oysa, alışıldık ıslah teknikleri zaman alıcı olup yoğun emek sarf etmeyi 

gerektirir. Dolayısıyla, ıslah programların süresini kısaltacak hızlı eleme tekniklerinin 

geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Kurakçıl yüksek bitkiler doğal koşullarda, deniz 

suları ve tatlı suların karıştığı veya gelgit dalgaları sonucu yer değiştikleri deniz sahili 

yakınlığında veya ırmakların körfezlerinde yetişirken yüksek tuz konsantrasyonu ile 

karşılaşırlar. Jeolojik olgulara bağlı olarak oluşan deniz çökelleri sonucu doğal tuzların 

tarım topraklarına karışması onların tuzlanmalarına ve tarım için elverişsiz hale 

gelmelerine neden olabilir. Bundan daha ciddi sorun ise, sulama sullarıyla tarımsal 

topraklarda tuzların toplanmasıdır.Buharlaşma ve terleme tuzların topraktaki 

konsantrasyonunu arttırır. Sulama sularında tuzların konsantrasyonu yüksek olduğunda 

ve drenaj sistemiyle toplanan tuzların tarladan çıkarılmasına fırsat bulunmadığında 

topraktaki tuz miktarı duyarlı çeşitleri hasara uğratacak denli artar. Dünyada sulanan 

tarımsal toprakların üçte biri tuzluluk etkisine maruz kalmaktadır (Taiz ve Zeiger 2010). 
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2.10 Tuza Bağlı Zararlar  

 

 

Köklenme bölgesinde bulunan çözünmüş maddeler, düşük (daha eksi) ozmotik basıncı 

yaratarak toprağın su potansiyelini azaltır. Dolayısıyla, bitkilerin genel su dengesi 

etkilenir; çünkü yapraklar su özümsemeyi sürdürebilmek üzere toprak ve yaprak 

arasında azalan gradienti korumak için daha eksi su potansiyeli yaratmak zorundalar. 

Çözünmüş maddelere bağlı bu etki toprakta su kıtlığı etkisine benzer; çoğu bitkilerin de 

tuzun topraktaki yüksek düzeyine verdikleri yanıt su kıtlığına verdikleri yanıta benzer. 

 

 

Toprağın tuzluluğu veya kurumasına bağlı düşük su potansiyeli olan ortamlar arasındaki 

sıklıkla görünen fark, yarayışlı su miktarı ile ilişkilidir. Bitki, toprağın kuruması 

sırasında belli miktarda suyu toprak profilinden çıkarır. Bu, daha eksi su potansiyeline 

bile neden olabilir. Tuzlu ortamların çoğunda sabit ve düşük bir su potansiyelinde bol 

miktarda su (tipik olarak sınırsız miktarda) bulunur.  

 

 

Burada, çoğu bitkilerin büyürken tuzlu topraklarda ozmotik düzenleme yapmaları 

konusunu belirtmekte yarar var. Böyle bir düzenleme büyüme hızını yavaşlatan 

turgorun zararını önlerken daha düşük su potansiyeli de yaratır. Ancak, bu bitkiler 

genelde ozmotik düzenleme yaptıktan sonra bilinmeyen bazı nedenlerden (olasılıkla 

yetersiz turgora bağlı olmayan bir nedenden) dolayı düşük hızla büyümelerini 

sürdürerler.  

 

 

Bitkilerin düşük su potansiyeline yanıt vermelerinden başka, Na+, Cl- veya SO4
2- gibi 

iyonların hücrelerde toplanırken yüksek konsantrasyonları nedeniyle zehirli etkileri de 

görülür. Tuzlu olmayan koşullarda, yüksek bitkilerin hücrelerinin sitosolu 100 ila 

200mmol K+ ve 1 ila 10mmol Na+ içerir; böyle koşullarda çoğu enzimler optimum 

düzeyde faaliyet edirler. Na+’nın K+’ya oranının anormal ve yüksek olması ve tuzların 

yüksek konsantrasyonu enzimleri etkinsizleştirir ve protein sentezlenmesini engeller. 

Tütünde, yüksek konsantrasyonlarda Na+ kökün plazma zarının emici kıllarındaki 
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Ca2+’le yer değiştirerek plazma zarının geçirgenliğini değiştirir. Zarın geçirgenliğinin 

değişmesi K+’nın hücrelerden sızmasıyla belirlenir. 

 

 

Kloroplastlarda Na+ veya Cl- iyonlarının yüksek konsantrasyonlarla toplandığında 

fotosentez engellenir. Elektronun fotosentetik taşınma zincirinin tuzdan daha duyarsız 

olduğu nedeniyle, karbonun metabolizması veya fotofosforilasyon tuzla etkilenir. 

Toprakta NaCl bulunduğu koşullarda, tuzluluğa dayanıklı türlerden çıkarılan enzimler 

tuzluluğa duyarlı bitkilerden çıkarılanlarla duyarlılık bakımından benzerlik taşırlar. 

Dolayısıyla, tuzluluğa dayanıklı bitkilerin dayanıklılığı tuzluluktan gelecek zararları 

savuşturmak için eyleme geçen diğer mekanizmalar var ki, ileri bölümlerde tartışma 

konumuz olacaklardır (Taiz ve Zeirger 2010, Batool ve Sahzad 2014). 

 

 

2.11 Kaynak Özetleri 

 

 

Wang ve Yu (1983), denetlenmiş ortamda patates mikro-yumrusu ürettiklerini bildiren 

ilk araştırmacılardır. Bu yöntem, 1992 yılında Uluslararası Patates Araştırma Merkezi 

tarafından protokol olarak bildirilip yayımlandı. Doku kültürü yapmanın değişik 

yöntemleri tuzluluğa direnci denemek amacıyla laboratuar koşullarında ekili ve doğal 

bitkilerin çeşitleri üzerinde değişik araştırmacılar tarafından kullanılmıştır. Bu çeşitlerin 

tuz stresi uygulandığında verdikleri yanıtlar her çeşit için farklı olarak bildirilmiştir. 

 

 

Farhatullah ve Raziuddin (2002), tuzluluğun patates sürgünlerinin büyüme güçleri 

üzerindeki etkisini sodyum klorür toprakta sıfır ve dört diğer düzeyde bulunduğu 

denetlenmiş koşullarda araştırdı. Onlar, gösterdiler ki sodyum klorürün değişik 

düzeylerinde sürgünlerin yaşayabilirliği, gövde uzunluğu, yaprak sayısı, kök sayısı, 

köklü gövde sayısı ve köklenme gibi özellikleri anlamlı oranda azaldılar. Dahası, bütün 

tuzluluk düzeylerinin kök sayısı ve kök uzunluğu üzerine etkileri bitkilerde çok şiddetli 

ve anlamlıydı. Nitekim, en yüksek tuzluluk düzeyi (%4 sodyum klorür bulunduğu 

düzey) araştırılan bütün parametreleri şiddetlice etkilemişti. Tuzluluk patateste belli 

büyüme yanıtlarının oluşmasına neden olur; ancak, tuzluluk stresinin denetlenmiş 



17 
 

laboratuar koşullarında mikro-yumru oluşmasını nasıl etkilediği konusunda yeterli bilgi 

mevcut değildir. 

 

 

Silva (2001) In vitro koşullarında mikro-yumruların oluşması tarla koşullarında yumru 

oluşması gibi, araştırmacıların tuzlulukla etkilenen temel mikro-yumru oluşma 

özellikleri konusundaki sorularını yanıtlayabilir. Patatesin transgenik genotiplerinin 

tuzluluğa verdikler yanıtlar da son zamanlarda in vitro koşullarda araştırılmıştır. 

 

 

Turhan (2005) bazı araştırma sonuçlarına göre 100mmol/L sodyum klorür olan en 

yüksek tuzluluk düzeyi bütün çeşitlerin yumrularının büyümesini tamamen durdururken 

stolonlar büyümeyi sürdürebilirler.  

 

 

Zhang (2001) sodyum klorürün 100mmol/L konsantrasyununda stolonların uç 

kısımlarında şişkinlik görülmüştür; bu da, mikro-yumru oluşması sürecinde ilk adım 

sayılır. 

 

 

Silva (2001) yaptığı bir araştırmada, patateste mikro-yumru oluşmasının tuzluluktan 

olumsuz olarak etkilendiğini olasılıkla ozmotik potansiyelin azalması bildirmiştir. 

Ozmotik potansiyel, her iki stolon organı ve mikro-yumru dokularındaki hücrelerde tuz 

içeriğinin artması sonucu azalır. Bu da, mikro-yumruların ağırlıkça artması nedenini 

açıklamaya yeter. 

 

 

Turhan (2005) araştırma sonuçlarına göre, 100mmol/L sodyum klorür olan en yüksek 

tuzluluk düzeyi bütün çeşitlerin yumrularının büyümesini tamamen durdururken 

stolonlar büyümeyi sürdürebilirler.  

 

  

Gururani (2013) ayçiçeğinin In vitro kültürü üzerinde uygulanan çok sayılı deneyler, 

tuzluluk stresi altında ALA (5-amino laevulinic acid) gibi klorofil içerik maddesi 

yapraklarda azalır. Ayçiçeği bitkisi tuz stresine yanıt olarak yaprak sayısını ve alanını 
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azaltır, sonuçta yapraklardaki klorofil ve fotosentez miktarları azalır. Bu yüzden de, 

klorofil miktarı az dayanıklı veya orta dayanıklı genotiplerin elenmesinde ölçülebilen 

parametrelerden biridir. 

 

 

Juan vd. (2005), Woodward vd. (2005), domates, soya ve patates çeşitleri üzerinde 

yapılan araştırmalardan edinilen sonuçlara göre tuz stresinin artması klorofil a, b ve 

genel klorofil miktarlarını azaltır.  

 

 

Woodward vd. (2005), Dick (2010), tuza duyarlı ve dayanıklı çeşitlerin perolin içeriği, 

ve onun bitkinin tuza dayanıklı olmasında oynadığı rol konularında çok sayılı ve değişik 

bilgiler verilmiştir. 

 

 

Shalhevet (1973), Sepaskhah ve Boersma (1979), Parra ve Romero (1980), gibi 

araştırmacılar su kıtlığı ve su stresi olmak üzere iki etkenin tarım ürünlerinin büyümesi 

ve verimini azaltma etkisini araştırmışlar. Onların araştırmalarında tuz stresine göre su 

stresinin bitkinin büyümesini ve verimini daha çok azalttığı belirlenmiştir.  

 
 

Wang (2003) bazı araştırmacılar tuzluluğun bitkiye verdiği zararı tuzların toplanması 

(ozmotik zarar) ve kök çevresinde fizyolojik kuraklık yaranması nedeniyle; bazı 

araştırmacılar ise iyonların zehirliliği nedeniyle olduğuna belirtmişlerdir. Genelde, 

bitkilerin çoğunda tuzluluğun bütün özellikler üzerinde anlamlı etkisi olduğu 

bilinmektedir ve tuzluluğa uygunlaşma bitkilerin koşullara karşı direnciyle ilişkilidir.  

 

 

Woodward vd. (2005), Dick (2010), tuzluluk ve kuraklık gibi streslerle başa çıkma 

yollarının biri de, aralarında perolinin de bulunduğu uygunlatan ve ozmos yaratan 

bileşimlerin sentezlenmesidir. Tuza duyarlı ve dayanıklı çeşitlerin perolin içeriği, ve 

onun bitkinin tuza dayanıklı olmasında oynadığı rol konularında çok sayılı ve değişik 

bildiriler verilmiştir. 
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Ashraf (2007), Taiz ve Zeiger (2013), kuraklık stresine maruz kalan bitkilerde 

yaprakların klorofil içeriği azalır ve azalma hızı da değişik genotiplerde farklıdır. 

Kuraklığa dirençli bitkilerde klorofillerin kuraklık sonucu azalması yavaş gerçekleşir. 

Kuraklık stresi koşullarında klorofil-a’ya göre klorofil-b daha yavaş azalır. 

 

 

Gopal vd. (2007) araştırmacılar 1.2 bar’nin mini-yumruların sayısı, kök ve kılcık 

büyümesi, ve genel klorofil üzerine yoğun eşik düzeyli etkide bulunduğunu bildirmişler. 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

 

3.1 Materyal 

 

 

Bu araştırmada, bitki materyali olarak Agria, Savalan, Caesar, Marfona ve Satina 

patates çeşitleri kullanılmıştır.  

 

 

Bitkileri tuz stresine maruz bırakmak için 0 (Kontrol), 30 mM, 60 mM ve 90 mM 

dozlarında NaCl kullanılmıştır. Bitkileri kuraklık stresine maruz bırakmak için ise 0 

(Kontrol), -0.5, -1.0, -1.5, -2.0 ve -2.5 bar PEG 6000 kullanılmıştır.  

 

 

3.2 Yöntem 

 

 

3.2.1 Patates yumrularnın sterilizasyonu 

 

 

Agaria, Marfona, Satina, Savalan ve Caesar çeşitlerine ait yumrular çeşme suyu ile 

yıkandıktan sonra %5’lik Sodyum hipoklorid çözeltisinde 20-25 dakika bekletilmiştir. 

Daha sonra 3 kez steril distile sudan geçirildikten sonra kullanılmıştır. 

 

 

3.2.2 Patates yumrularından uç meristem elde edilmesi ve meristem kültürü 

 

 

Steril yumrular içerisinde steril kum bulunan tahta sandıklara dikilerek sera ortamında 

25 C’de 3-4 günde bir sulanmak suretiyle kültüre alınmıştır. yan sürgünlerin gelişmesi 

ve meristem ayırmak için ikincil dalların yetiştirilmesi amacıyla bitkiler 30-45 günlük 

dönemde budanmıştır. Gelişen gövdeler kesilerek distile su ile yıkandıktan sonra 5-6 

cm’lik parçalara kesilerek %2.5’luk sodyum hipoklorid çözeltisinde 20 dakika 

bekletilmiş ve steril distile su ile durulanmıştır (Şekil 3.1). 
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Şekil 3.1 Patates yumrularının sterilizasyonu ve uç meristem elde edilmesi 
 

 

Steril kabin içerisinde stereo mikroskop ve iğne kullanılarak uç meristem 0.1 mm 

uzunluğunda ayrılarak 10 ml kültür ortamı içeren erlen içerisinde bulunan 25 mm’lik 

kağıt köprü üzerine yerleştirilmiştir.  Meristem için ilk kültür ortamını 100 mg/L Miva 

inositol, 0.4mg/L tiamin hidroklorür, 0.5 mg/L nikotinik asit, 0.5 mg/L piridoksin, 2 

mg/L glisin, 0.1 mg/L NAA, 2.5 mg/L gibberelik asit ve %3 sakaroz içeren MS temel 

ortamlarından oluşturulmuştur. Erlenler, fotoperiyodu 16 saat ışık (ışık yoğunluğu 3000 

lüks ve sıcaklık 22 ºC) ve 8 saat karanlık (sıcaklık 17 ºC) olan iklim kabinlerine kültüre 

alınmışlardır. Örneklerin transplantı, dört haftada bir  3 ile 5 transplant olacak şekilde 

yapılmıştır (Şekil 3.2). 

 

 

 
                
                   Şekil 3.2 Yetiştirilen sürgünlerin çoğalması MS kültür ortamında 
 

 

Transplant aynı ortam ve aynı koşullarda, meristemin gelişip gövde çıkarması ve 

köklenmesiyle sürgün elde etmek amacıyla yapılmıştır. Meristem ekilerek yetiştirilen 

sürgünlerin çoğalması amacıyla 2.5 mg/L gibberelik asit ve 2 mg/L kalsiyum pentotenat 

içeren MS kültür ortamında tek boğumlu ekme yöntemi uygulanmıştır. Her dönemi 4 
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hafta süren 3 ile 5 dönem çoğaltma işlemi yapıldıktan sonra, meristem yetiştirilmesiyle 

elde edilen birincil sürgünlerden, denemenin sonraki aşamalarında kullanılacak çok 

sayıda sürgün yetiştirilmiştir (Şekil 3.3). 

 

 

 
                

Şekil 3.3 Kuraklık denemesinde yetiştirilen sürgünlerin MS kültür ortamında     
  

 

3.2.3 Boğum kültürü ve sera koşulları 

 

 

Araştırma, CRD deneme desenine göre Faktöriyel düzende 4 tekerrürlü olarak 

kurulmuştur. A faktörü kuraklık stresinde osmotik basınç olarak 6 düzeyde (0, -0.5, -

1.0, -1.5, -2.0 ve -2.5 bar) ve B faktörü 5 çeşit (Agria, Savalan, Caesar, Marfona ve 

Satina) olarak kullanılmıştır. Bitkileri tuz stresine maruz bırakmak için 0 (Kontrol), 30 

mM, 60 mM ve 90 mM NaCl kullanılmıştır ve CRD deneme desenine göre Faktöriyel 

düzende 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada 5 patates çeşidinin boğum kültürü 

yöntemiyle elde edilen bitkicikler çoğaltılmıştır. Bütün çeşitlere ait yumrular %75'lik 

ticari çamaşır suyunda (sodyum hipoklorit) 25 dakika yüzey sterilizasyonuna maruz 

bırakılmış, 4 kez steril saf su ile durulanmıştır. Daha sonra yumrular 25 ºC oda 

sıcaklığında 6 hafta süreyle filizlenmeye bırakılmıştır (Uranbey 2005). Boyları 2-3 cm 

uzunluğa ulaşan ve boğuma sahip olan sürgün uçları bistüri yardımıyla kesilerek, 3 

dakika % 0.5’lik HgCl2 ile sterilize edilmiştir (Nistor vd. 2009a). Bitkisel maddeler 

steril saf su ile durulandıktan sonra MS besin ortamına alınmıştır. Polietilen glikol 

(6.000) bitkiciklerde su eksikliğine neden olmak için MS (Murashige ve Skoog) (Taji 

vd. 2002, Pertumbuhan vd. 2007, Hassanpanah 2009, Pei vd. 2010) ortamında 

kullanılmıştır. MS besin ortamında bulunan polietilen glikol (PEG) farklı yoğunlukta 

hazırlanmıştır. GA3 (gibberellic acid) ve BAP (benzilamino purin) sürgün oluşumu ve 
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uzaması, NAA (naphthalene acetic acid) ise kök oluşumu için kullanılmıştır. Ekilişten 

sonra bitkicikler yaklaşık 30 gün boyunca hazırlanan koşullarda (18-22 ºC sıcaklık ve 

16 saatlık fotoperiyot 5000 lüks şiddetle ışın) yeterli miktarda büyümüştür. Bu aşamada 

klorofil flüoresan yapraklarda klorofil florometre (OS-30p) ile ve Prolin miktarı 

colorimetric (Bates, 1973) yöntemle ölçülmüştür. Köklendirilen bitkicikler daha sonra 

serada viollere aktarılmıştır. Viollerde torf ve perlit (1:1 v/v) büyüme ortamı olarak 

kullanılmıştır (Şekil 3.4). 

 

 

 
 

Şekil 3.4 Elde edilen bitkilerin işlemleri kuraklık ve tuzluluk  koşullarında serada 
 

 

Deneme CRD deneme deseni esas olarak Faktöriyel deneme deseni ile 4 tekerrürde 

yapılmıştır. A faktörü kuraklık stresinde osmotik basınç olarak 6 düzeyde ve tuzluluk 

steresinde 4 düzeyde ve ise B faktörü 5 çeşit olarak kullanılmıştır. Bitkiciklerin sıra 

üzere mesafesi ve sıra arası mesafesi sırayla 10 cm olarak dikkate alınmıştır. Sulama 

işlemi normal su ve besin maddeleri Lommen ve Struik (1992) metoduyle yapılmıştır. 

Böcekler ve mantarlı hastalıklar sırayla Confidor (250 cc hektarda) ve Equation-Pro 

(400 gram hektarda) ile kontrol edilmiştir. Mikro yumrular 80 günden sonra elde 

edilmiştir.   

 

 

3.2.4 Süspansiyon kültürü 

 

 

Araştırmada patates çeşitlerine ait yapraklardan %75’lik sodyom hipoklorite ile sterilize 

edilmiş) kallus kültürü yapılmıştır. Araştırmanın ilk aşamasında agarlı besin ortamları 

üzerinde somatik embriyogenesis elde edilmiştir. Besin ortamında makro ve mikro 



24 
 

element tuzları Murashinge ve Skoog (1962)'un bildikleri förmülle uyularak 

belirlenmiştir. Denemede oksin olarak 2,4-D (1-2 mg/l), IAA ve kinetin 

kombinasyonları kullanılmıştır. Kalluslar yaklaşık 30 gün boyunca hazırlanan 

koşullarda (18-22 ºC sıcaklık ve 16 saatlık fotoperiyot) elde edilmiştir. Bundan sonra 

birbiri ardına yapılan denemelerle hücre süspansiyonda somatik embriyo oluşumu 

sağlanmıştır. Kallusların şaşırtıldığı sıvı ortamda miniral tuzlar, 2,4-D, kinetin ve 

sakkaroz kullanılmış, sadece ortama agar ilavesi yapılmamıştır. 100 ml'lik cam 

erlenmayerlere 50 ml doldurulan sıvı besin ortamına magenta kutuları içerisinde 

geliştirilmiş kallus dokuları aseptik koşullarda konulmuştur. Kallus dokusu, sıvı ortama 

konulduktan sonra çalkalayıcı üzerine yerleştirildiğinde büyük kallus parçaları dağılarak 

küçük kallus parçacıklarına dönüşmüştür. Süspansiyon içerisinde tek tek hücrelere 

ayrılmıştır. Çalkalayıcılar 100-125 devir/ dakika olacak şekilde ayarlanmıştır. 48 saat 

sonra kallus dokusu ve süzüntünün birbirinden ayrılması için vakumlu süzme işlemine 

tabii tutulmuştur. Süzme işleminin sonunda elde edilen kallus dokusu MS ortamına 

aktarılmıştır. MS besin ortamında bulunan polietilen glikol (PEG) farkılı yoğunlukta (0, 

-0.5, -1.0, -1.5, -2.0 ve -2.5 bar) hazırlanmıştır. Bu aşamanın sonucunda ortaya çıkan 

bitkicikler strese dayanıklı olarak somaklonal varyasyon bakımından 

değerlendirilmiştir. Ayrıca bitkiciklerden elde edilen mini yumruların sayısı, ağırlığı ve 

kuru madde oranı ölçülmüştür. 

 

 

3.2.5 Mini yumru sayısı ve ağırlığı 

 

 

Mini-yumrular çapları 5-7 mm, 8-11 mm, ve 12 mm ve fazla olmak üzere üç gruba 

ayrılarak sayılmıştır. Yumru çapları, Kulis kullanılarak 0.1mm farkla yapılmıştır. Deney 

tüplerinde üretilen mini-yumruların ağırlığı hassas terazi kullanılarak ölçülmüştür.  

 

 

3.2.6 Prolin tayini 

 

 

Prolin ekstraksiyonu ve tayini, Bates vd. (1973)’ne göre belirlenmiştir. taze doku 

alınarak %3’lük sülfosalisilik asit ile parçalanmış ve daha sonra filtre edilmiştir. Filtre 
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edilen örneklerde, ninhidrin reaktifi kullanılmış ve tüplere konulan örnekler 1 saat 

100ºC’de su banyosunda tutulup, reaksiyon buz banyosunda sonlandırılmıştır. Soğuyan 

örneklerin üzerine 4 ml toluen eklenmiş, vortekslenip, 520 nm dalga boyunda 

spektrofotometrik olarak tayin edilmiştir (Şekil 3.5). 

 

 

 
 

Şekil 3.5 Patates çeşitlerinde prolin ekstraksiyonu ve tayini 
 

 

3.2.7 Karbonhidrat tayini 

 

 

Kabronhidratların tayini için bitki örneğinden 0.05 g miktarında alınıp 2.5 mL %80 

Etanol kullanılarak porselen havan içerisinde 5 dakika ezilmiştir. Elde edilen özütün 

içerdiği karbonhidrat miktarı antron reaktifi kullanılarak spektrofotometre cihazıyla 

(Pharmacia LKB – Novaspec) 625nm dalga boyunda Fsles (Fsles 1951) yöntemine göre 

ölçülmüştür. 

 

 

3.2.8 Klorofil tayini 

 

 

Bitkinin yaprak dokusundan 0.1g miktarında 3 defa alınıp 5 mL %80 aseton 

kullanılarak karanlıkta buz üzerinde homojenize edilmiştir. Elde edilen özütün içerdiği 

Klorofil-a ve Klorofil-b ve toplam klorofil (a + b) Arnon (1949) yöntemine göre 

spektrofotometreyle 663, 645 ve 470 nm dalga boylarında ölçülmüştür (Şekil 3.6). 
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Şekil 3.6  Patates çeşitlerinde klorofil miktarının tayini  
 

 
3.2.9 Flüoresan klorofili ölçme yöntemi 

 

 

Her örnekten ve tekerrürden 3 yaprak laboratuvara getirilmiş ve kuraklık ve tuzluluk 

düzeylerinin her birinden 10 yaprak, petri kaplarının içerisine yerleştirilmiş olan 

süzgeçlerin üzerine ters olarak konulmuştur. Petrilerin kapağı kapatılmış ve nem 

kaybını önlemek amacıyla selofan içerisine yerleştirilmiştir. Petriler tedrici olarak daha 

soğuk ısılarda (0, -5, -10, -15, -20 ºC) ve her ısıda en az 1 saat korunmuştur. Soğuk 

uygulandıktan hemen sonra Floresans Ölçme Cihazının (Hansatech Instrument) 

kelepçeleriyle yapraklar tutturulmuştur. Kelepçeler, cihazın diyodunun kolayca 

bağlanaabileceğini sağlayacak özel şekillerde tasarlanmışlardır. Dahası, kelepçeler 

kapandıkları durumda yaprağın ilgili kısmını karanlıkta tutabilecek valflara sahiptirler. 

Kapandıktan yarım saat sonra diyot kelepçeye bağlanmış, kelepçenin valfları açılıp 

anahtarı diyot üzerinde itmesiyle flüoresan parametresi cihazın ekranı üzerinde 

görünmüştür. Karanlığa alıştırılmış yapraklarda Fm klorofilin en çok floresansını ve F0 

en az flüoresanını göstermiştir. Fm ve F0 arasındaki fark değişken floresans veya Fv 

adlandırılmıştır. Fv/Fm göstergesi fotosistemin tepki merkezinin bütününün açık olduğu 

durumda, onun en çok kuantum verimini göstermiştir (Şekil 3.7). 
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                     Şekil 3.7 Patates çeşitlerinde flüoresan klorofili ölçme yöntemi 
 

 

Birçok bitki türlü Fv/Fm göstergesinin 0.83 veya fazla olduğu, stresin bitkiyi 

etkilemediğini; daha düşük olduğu ise etkilediğini göstermiştir. 

 

 

3.2.10 Mini yumruların kuru madde yüzdesi 

 

 

Hazırlanan mini-yumrular laboratuvara getirilip 75 ºC sıcaklıkta 72 saat süresince 

kurutulduktan sonra kuru madde yüzdesi belirlenmiştir.  

 

 

3.2.11 Gövde boyu 

 

 

Büyüme döneminin sonlarında, seçilen bitkilerde sürgünlerin gövde boylarını 

belirlemek için kulis cetveli kullanılarak kök ve boğum araları ölçülüp elde edilen 

miktarların ortalaması gövde yüksekliği (cm) olarak  kaydedilmiştir. 

 

 

3.2.12 Kök sayısı 

 

 

Bu denemede, transplantasyon yapıldıktan sonra gelişen ana kökler ve toprak altında 

ana kökler üzerinde gelişip kılcık, stolon ve yumru çıkaran ikincil kökler birlikte kök 

olarak sayılmıştır.  
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3.2.13 Bitkide mini yumru sayısı 

 

 

Deneme birimlerindeki bütün bitkiler seçilip ve bitki üzerindeki mini-yumru sayısı 

belirlenmiştir, Elde edilen miktarların ortalaması bulunup bitkide yumru sayısı 

ortalaması olarak kaydedilmiştir.  

 

 

3.2.14 Verilerin analizi  

 

 

Denemede kullanılan 5 çeşitten elde edilen sonuçlar üzerinde farklı analizler 

yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar yardımı ile denemeler sırasında kullanılan faktörlerin 

çeşitler üzerine etkileri istatistik analizlerle belirlenmiştir. Bu denemede CRD deneme 

deseni esas olarak Faktöriyel deneme deseni kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde 

edilen verilere dayanarak varyans analizi ve ortalama değerlerinin karşılaştırılması 

sırayla MSTATC bilgisayar programı yardımıyla ve LSD (least significant difference) 

testi ile yapılmıştır.  
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4. BULGULAR 

 

4.1 Farklı Tuz Dozlarının Patates Çeşitleri Üzerinde Etkisi 

 

4.1.1 Farklı tuz dozlarının bitki boyu ve kök boyu üzerinde etkisi  

 

Çizelge 4.1’de varyans analizinden elde edilen sonuçlar, değişik tuzluluk düzeylerinin 

gövde yüksekliği üzerindeki etkisi istatistik olarak önemli farklılık görülmektedir 

(P<0.01). Ancak, değişik çeşitler ve “tuzluluk × çeşit” etkileşimi gövde yüksekliği 

bakımından istatistik olarak önemli bir farklılık bulunmamaktadır. Tıpkı gövde 

yüksekliğinde olduğu gibi, tuzluluk düzeyleri ana kök sayısı özelliğini de önemli 

derecede etkiledi; ancak, değişik çeşitler ve “tuzluluk × çeşit” etkileşimi bu özellik 

bakımından istatistik olarak önemli bir farklılık bulunmamaktadır. Hem tuzluluk 

düzeyleri hem de çeşitler arasında kök uzunluğu ve ikincil kök sayısı özellikleri 

bakımından önemli farklılık (P<0.01) bulunurken; “tuzluluk × çeşit” etkileşimi bu 

özellikler bakımından önemli farklılık bulunmamaktadır. “Tuzluluk × çeşit” etkileşimi,  

araştırılan özellikler arasından, kök uzunluğu özelliği üzerinde önemli farklılık 

görülmektedir (P<0.05).  

 

Çizelge 4.1 Patatesin farkılı çeşidlerinin değişik tuzluluk düzeylerinde varyans analizi 

Varyasyon 
kaynağı 

Serbest 
derecesi 

Sap boyu  Kök boyu  Ana kök 
sayısı  

Yan kök 
sayısı  

Tuzluluk 3 165.5** 652.6** 19.31** 492.5** 
Çeşit 4 1.04 ns 10.94** 3.05 ns 7.58** 

Tuzluluk × 
Çeşit 

12 0.141 ns 2.02* 1.047 ns 1.17 ns 

Hata 40 0.492 0.372 1.3 1.914 
Toplam 59 - - - - 

Varyasyon katsayısı (C.V) 21.5 16.58 4.23 13.53 
*: En az iki grup ortalaması arasındaki fark istatistik olarak önemlidir (p < 0.05),    

ns: En az iki grup ortalaması arasındaki fark önemli değil 

 **:  En az iki grup ortalaması arasındaki fark istatistik olarak önemlidir (p < 0.01) 
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Farklı tuz dozlarının 5 adet patates çeşidinde bitki boyu ve kök boyu üzerinde olan 

etkisi çizelge 4.2-4.3’de verilmiştir. Çizelge 4.2’de görüldüğü gibi, farklı tuz dozlarının 

bitki boyu üzerindeki etkisi görülmektedir. Tüm çeşitlerde tuz dozu arttıkça bitki 

boylarında azalma gözlenmektedir. Mafrona çeşidinde kontrol tuz dozunda bitki boyu 

10.87 cm ölçülürken, 30 mM NaCl uygulandığında 8.81 cm, 60 mM NaCl 

uygulandığında 6.33 cm ve 90 mM NaCl uygulandığında 2.5 cm’ye düşmüştür. Agria 

çeşidinde kontrol tuz dozunda bitki boyu 10.1 cm ölçülürken, 30 mM NaCl 

uygulandığında 8.16 cm, 60 mM NaCl uygulandığında 6.2 cm ve 90 mM NaCl 

uygulandığında 2.3 cm’ye düşmüştür. Caesar çeşidinde kontrol tuz dozunda bitki boyu 

9.87 cm, 30 mM NaCl uygulandığında 7.41 cm, 60 mM NaCl uygulandığında 4.33 cm 

ve 90 mM NaCl uygulandığında 2.1 cm’ye düşmüştür.   

 
 
Çizelge 4.2 Farklı tuz dozlarının patates çeşitlerinde bitki boyu (cm) üzerinde etkisi  
 
 Tuz dozları 

 
 

Çeşit 

 Kontrol 30 mM 60 mM 90 mM 
Marfona ١٠٫٨٧±١٫١٢ a ٨٫٨١±١٫٣٣ ab ٦٫٣٣±١٫١٢ b ٢٫٥٠±٠٫٩٨٧ c 

Agria ١٠٫١٠±١٫١٢ a ٨٫١٦±١٫٣٣ ab ٦٫٢٠±١٫١٢ b ٢٫٣٠±٠٫٩٨٧ c 

Cecsar ٩٫٨٧±١٫١٢ a ٧٫٤١±١٫٣٣ b ٤٫٣٣±١٫١٢ c ٢٫١٠±٠٫٩٨٧ d 

Savalan ١٠٫٧٠±١٫١٢ a ٨٫٧٠±١٫٣٣ b ٦٫٧٠±١٫١٢ bc ٢٫٢٠±٠٫١٤ c 

Satina ١٠٫١٦±١٫١٢ a ٧٫٩٣±١٫٣٣ ab ٦٫١٦±١٫١٢ b ٢٫٤٦±٠٫٩٨٧ c 

Her çeşit için aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 

 

 

 

Savalan çeşidinde kontrol tuz dozunda bitki boyu 10.7 cm ölçülmüşken, 30 mM NaCl 

uygulandığında 8.87 cm, 60 mM NaCl uygulandığında 6.7 cm ve 90 mM NaCl 

uygulandığında 2.2 cm’ye düşmüştür. Satina çeşidinde kontrol tuz dozunda bitki boyu 

10.16 cm ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 7.93 cm, 60 mM NaCl 

uygulandığında 6.16 cm ve 90 mM NaCl uygulandığında 2.46 cm’ye düşmüştür.   

 

 

Farklı tuz dozlarının patates çeşitlerinde kök boyuna olan etkisi çizelge 4.3’de 

görülmektedir. Artan tuz dozuna paralel olarak kulanılan tüm patates çeşitlerinde kök 

boyunda azalma gözlenmektedir. Marfona çeşidinde kontrol tuz dozunda kök boyu 

17.14 cm ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 8.47 cm, 60 mM NaCl 

uygulandığında 6.02 cm ve 90 mM NaCl uygulandığında 2.35 cm’ye düşmüştür.  Agria 
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çeşidinde kontrol tuz dozunda kök boyu 19.14 cm ölçülmüşken, 30 mM NaCl 

uygulandığında 7.9 cm, 60 mM NaCl uygulandığında 7.7 cm ve 90 mM NaCl 

uygulandığında 3.60 cm’ye düşmüştür.  Caesar çeşidinde kontrol tuz dozunda kök boyu 

16.14 cm ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 6.47 cm, 60 mM NaCl 

uygulandığında 4.02 cm ve 90 mM NaCl uygulandığında 2.11 cm’ye düşmüştür.   

 
 
Çizelge 4.3 Farklı tuz dozlarının patates çeşitlerinde kök boyu (cm) üzerinde etkisi  
 
 Tuz dozları 

 
 

Çeşit 

 Kontrol 30 mM 60 mM 90 mM 
Marfona ١٧٫١٤±٢٫١٦ a ٨٫٤٧±١٫٢ b ٦٫٠٢±١٫١ b ٢٫٣٥±٠٫٨٧٥ c 

Agria ١٩٫١٤±٢٫١٦ a ٧٫٩٠±١٫٢ b ٧٫٧٠±١٫١ b ٣٫٦٠±٠٫٨٧٥ c 

Cecsar ١٦٫١٤±٢٫١٦ a ٦٫٤٧±١٫٢ b ٤٫٠٢±١٫١ bc ٢٫١١±٠٫٨٧٥ c 

Savalan ١٨٫٢±٢٫١٦ a ٩٫٠±١٫٣٣ b ٦٫٧٠±١٫١٢ bc ٢٫٧٠±٠٫٢٥ c 

Satina ١٩٫٥±٢٫١٦ a ١٠٫٥±١٫٢ b ٦٫٠٢±١٫١ bc ٢٫٨٠±٠٫٨٧٥ c 

Her çeşit için aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.05 düzeyinde önemlidir. 

 

 

Savalan çeşidinde kontrol tuz dozunda kök boyu 18.20 cm ölçülmüşken, 30 mM NaCl 

uygulandığında 9 cm, 60 mM NaCl uygulandığında 6.7 cm ve 90 mM NaCl 

uygulandığında 2.7 cm’ye düşmüştür.  Satina çeşidinde kontrol tuz dozunda kök boyu 

19.5 cm ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 10.5 cm, 60 mM NaCl 

uygulandığında 6.02 cm ve 90 mM NaCl uygulandığında 2.8 cm’ye düşmüştür.  

 

 

4.1.2 Farklı tuz dozlarının ana kök ve yan kök sayısı üzerinde etkisi 

 

Farklı tuz dozlarının 5 adet patates çeşidinde ana kök ve yan kök sayısı üzerinde olan 

etkisi çizelge 4.4-4.5’de verilmiştir. Artan tuz dozuna paralel olarak kulanılan tüm 

patates çeşitlerinde ana kök sayısında azalma gözlenmektedir. Marfona çeşidinde 

kontrol tuz dozunda ana kök sayısı 5.14 adet olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl 

uygulandığında 4.47 adet, 60 mM NaCl uygulandığında 2.61 adet ve 90 mM NaCl 

uygulandığında 2.0 adete düşmüştür. Agria çeşidinde kontrol tuz dozunda ana kök 

sayısı 4.3 adet olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 2.47 adet, 60 mM 

NaCl uygulandığında 3.3 adet ve 90 mM NaCl uygulandığında 2.3 adete düşmüştür.  

Caesar çeşidinde kontrol tuz dozunda ana kök sayısı 5.14 adet olarak ölçülmüşken, 30 



32 
 

mM NaCl uygulandığında 4.47 adet, 60 mM NaCl uygulandığında 2.02 adet ve 90 mM 

NaCl uygulandığında 2.0 adete düşmüştür.   

 

Çizelge 4.4 Farklı tuz dozlarının patates çeşitlerinde ana kök sayısı (adet) üzerinde             
etkisi 

 
 Tuz dozları 

 
 

Çeşit 

 Kontrol 30 mM 60 mM 90 mM 
Marfona ٥٫١٤±٢٫١٦ a ٤٫٤٧±١٫٢ a ٢٫٦١±١٫١ b ٢٫٠±٠٫٨٧٥ b 

Agria ٤٫٣٠±٠٫١٦ a ٢٫٤٧±٠٫٢ b ٣٫٣٠±٠٫١ ab ٢٫٣٠±٠٫٨٧٥ b 

Cecsar ٥٫١٤±٢٫١٦ a ٤٫٤٧±١٫٢ a ٢٫٠٢±١٫١ b ٢٫٠±٠٫٨٧٥ b 

Savalan ٦٫٣٠±٠٫١٦ a ٤٫٠±١٫٢ ab ٣٫٣٠±١٫١ c ٣٫٦٠±٠٫٨٧٥ c 

Satina ٥٫٠±٢٫١٦ a ٣٫٠١±١٫٢ b ٣٫١٠±١٫١ b ٢٫٠±٠٫٨٧٥ c 

Her çeşit için aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 

 

 

Savalan çeşidinde kontrol tuz dozunda ana kök sayısı 6.3 adet olarak ölçülmüşken, 30 

mM NaCl uygulandığında 4.0 adet, 60 ve 90 mM NaCl uygulandığında sırayla 3.3 ve 

3.6 adete düşmüştür. Satina çeşidinde kontrol tuz dozunda ana kök sayısı 5 adet olarak 

ölçülmüşken, 30 ve 60 mM NaCl uygulandığında sırayla 3.01 adet ve 3.1 adet ve 90 

mM NaCl uygulandığında 2.0 adete düşmüştür.   

 

 

Farklı tuz dozlarının patates çeşitlerinde yan kök sayısına olan etkisi çizelge 5’de 

görülmektedir. Artan tuz dozuna paralel olarak kulanılan tüm patates çeşitlerinde yan 

kök sayısında azalma gözlenmektedir. Marfona çeşidinde kontrol tuz dozunda yan kök 

sayısı 19.5 adet olarak ölçülmüşken, 30, 60 ve 90 mM NaCl uygulandığında sırayla 

12.21, 8.2 ve 5.12 adete düşmüştür. Agria çeşidinde kontrol tuz dozunda yan kök sayısı 

17.5 adet olarak ölçülmüşken, 30, 60 ve 90 mM NaCl uygulandığında sırayla 10.21, 8.2 

ve 5.12 adete düşmüştür. Caesar çeşidinde kontrol tuz dozunda yan kök sayısı 19.5 adet 

olarak ölçülmüşken, 30 ve 60 mM NaCl uygulandığında sırayla 12.11 adet ve 8.2 adet 

ve 90 mM NaCl uygulandığında 5.12 adete düşmüştür.   
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Çizelge 4.5 Farklı tuz dozlarının patates çeşitlerinde yan kök sayısı (adet) üzerinde                 
etkisi 

 
 Tuz dozları 

 
 

Çeşit 

 Kontrol 30 mM 60 mM 90 mM 
Marfona ١٩٫٥٠±١٫٣ a ١٢٫٢١±١٫٢ b ٨٫٢٠±١٫٥ c ٥٫١٢±٠٫٨٧ d 

Agria ١٧٫٥٠±١٫٣ a ١٠٫٢١±١٫٢ b ٨٫٢٠±١٫٥ b ٥٫١٢±٠٫٨٧ c 

Cecsar ١٩٫٥٠±١٫٣ a ١٢٫١١±١٫٢ b ٠٨٫٢±١٫٥ c ٥٫١٢±٠٫٨٧ d 

Savalan ٢٠٫٣٠±١٫٣ a ١٣٫٣٠±١٫٢ b ٩٫٣٠±١٫٥ b ٥٫٦٠±٠٫٨٧ c 

Satina ١٨٫١٠±١٫٣ a ١١٫٢١±١٫٢ ab ٨٫٦٦±١٫٥ b ٥٫٦٦±٠٫٨٧ b 

Her çeşit için aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 

  

 

Savalan çeşidinde kontrol tuz dozunda yan kök sayısı 20.3 adet olarak ölçülmüşken, 30 

mM NaCl uygulandığında 13.3 adet, 60 mM NaCl uygulandığında 9.3 adet ve 90 mM 

NaCl uygulandığında 5.6 adete düşmüştür. Satina çeşidinde kontrol tuz dozunda yan 

kök sayısı 18.1 adet olarak ölçülmüşken, 30 mM ve 60 mM NaCl uygulandığında 

sırayla 11.21 ve 8.66 adet ve 90 mM NaCl uygulandığında 5.66 adete düşmüştür.   

 

 

4.1.3 Farklı tuz dozlarının yaprak sayısı üzerinde etkisi 

 

 

Çizelge 4.6’da varyans analizinden elde edilen sonuçlara göre, değişik tuzluluk 

düzeyleri şeker içeriği, yaprak sayısı, perolin içeriği, ve mini-yumru sayısı gibi 

özellikler bakımından istatistik olarak önemli farklılık görülmektedir (P<0.01). Çeşitler 

de, yaprak sayısı ve mini-yumru sayısı bakımından önemli farklılık gösterirken 

(P<0.01); şeker içeriği ve perolin içeriği bakımından önemli farklılık bulunmamaktadır 

(P>0.05). Dahası, “tuzluluk × çeşit” etkileşimi şeker içeriği, yaprak sayısı, perolin 

içeriği ve mini-yumru sayısı gibi özellikler bakımından istatistik olarak önemli farklılık 

bulunmamaktadır. Bu sonuçlar Valizadeh Ghale Beig vd. (2014) tarafından 

bildirilenlerle uyumludur. 
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Çizelge 4.6 Patatesin farkılı çeşidlerinin değişik tuzluluk düzeylerinde varyans analizi 

Varyasyon 
kaynağı 

Serbest 
derecesi 

Yaprak 
sayısı 

Karbonhidrat 
miktarı 

Prolin 
miktarı 

Mini 
yumru 
sayısı 

Tuzluluk 3 290** 10.82** 0.36** 36.99** 
Çeşit 4 14.84** 0.579 ns 0.000003 ns 3.692** 

Tuzluluk × 
Çeşit 

12 0.417 ns 0.219 ns 0.0000032 ns 0.258 ns 

Hata 40 1.387 0.417 0.0000006 0.9 
Toplam 59 - - - - 
Varyasyon katsayısı 

(C.V) 
18.5 22.58 7.23 11.4 

 

 

 

Farklı tuz dozlarının 5 adet patates çeşidinde yaprak sayısı üzerinde olan etkisi çizelge 

4.7’de verilmiştir. Artan tuz dozuna paralel olarak kulanılan tüm patates çeşitlerinde 

yaprak sayısında azalma gözlenmektedir. Marfona çeşidinde kontrol tuz dozunda yaprak 

sayısı 19.1 adet olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 10.03 adet, 60 mM 

NaCl uygulandığında 10.2 adet ve 90 mM NaCl uygulandığında 7.12 adete düşmüştür. 

Agria çeşidinde kontrol tuz dozunda yaprak sayısı 17.1 adet olarak ölçülmüşken, 30 

mM NaCl uygulandığında 10.03 adet, 60 mM NaCl uygulandığında 8.1 adet ve 90 mM 

NaCl uygulandığında 6.05 adete düşmüştür. Caesar çeşidinde kontrol tuz dozunda 

yaprak sayısı 19.4 adet olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 12.23 adet, 

60 mM NaCl uygulandığında 10.2 adet ve 90 mM NaCl uygulandığında 7.23 adete 

düşmüştür.  

 

 

Çizelge 4.7 Farklı tuz dozlarının patates çeşitlerinde yaprak sayısı (adet) üzerinde etkisi  
 

 Tuz dozları 
 
 

Çeşit 

 Kontrol 30 mM 60 mM 90 mM 
Marfona ١٩٫١٠±١٫٣ a ١٢٫٠٣±١٫٢ ab ١٠٫٢٠±١٫٥ b ٧٫١٢±٠٫٨٧ c 

Agria ١٧٫١٠±١٫٣ a ١٠٫٠٣±١٫٢ b ٨٫١٠±١٫٣ b ٦٫٠٥±٠٫٨٧ c 

Cecsar ١٩٫٤٠±١٫٣ a ١٢٫٢٣±١٫٢ b ١٠٫٢٠±١٫٥ bc ٧٫٢٣±٠٫٨٧ c 

Savalan ٢٠٫١٠±١٫٣ a ١٣٫٠٣±١٫٢ b ١١٫٣٠±١٫٥ b ٧٫٣٠±٠٫٨٧ c 

Satina ١٨±١٫٣ a ١١٫٠٣±١٫٢ b ٩٫٢٠±١٫٥ bc ٦٫١٢±٠٫٨٧ c 

Her çeşit için aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 
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Savalan çeşidinde kontrol tuz dozunda yaprak sayısı 20.4 adet olarak ölçülmüşken, 30 

mM NaCl uygulandığında 13.03 adet, 60 mM NaCl uygulandığında 11.3 adet ve 90 

mM NaCl uygulandığında 7.3 adete düşmüştür. Satna çeşidinde kontrol tuz dozunda 

yaprak sayısı 18 adet olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 11.03 adet, 60 

mM NaCl uygulandığında 9.2 adet ve 90 mM NaCl uygulandığında 6.12 adete 

düşmüştür.   

 

 

4.1.4 Farklı tuz dozlarının karbonhidrat ve prolin miktarı üzerinde etkisi 

 

Farklı tuz dozlarının 5 adet patates çeşidinde karbonhidrat ve prolin miktarı üzerine olan 

etkisi çizelge 4.8-4.9’da verilmiştir. Artan tuz dozuna bağlı olarak kullanılan tüm 

patates çeşitlerinde karbonhidrat miktarında azalma gözlenmektedir. Marfona çeşidinde 

kontrol tuz dozunda karbonhidrat miktarı 4.16 olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl 

uygulandığında 5.8, 60 mM NaCl uygulandığında 5.5 ve 90 mM NaCl uygulandığında 

3.3’e düşmüştür. Agria çeşidinde kontrol tuz dozunda karbonhidrat miktarı 4.16 olarak 

ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 5.8, 60 mM NaCl uygulandığında 4.2 ve 90 

mM NaCl uygulandığında 3.3’e düşmüştür. Caesar çeşidinde kontrol tuz dozunda 

karbonhidrat miktarı 4.2 olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 5.5, 60 mM 

NaCl uygulandığında 5.0 ve 90 mM NaCl uygulandığında 3.3’e düşmüştür.   

 

Çizelge 4.8 Farklı tuz dozlarının patates çeşitlerinde karbonhidrat miktarı(mM) üzerinde  
                    etkisi 
 

 Tuz dozları 
 
 

Çeşit 

 Kontrol 30 mM 60 mM 90 mM 
Marfona ٤٫١٦±٠٫٣ ab ٥٫٨٠±٠٫٢ a ٥٫٥٠±٠٫٥ a ٣٫٣٠±٠٫٨٧ b 

Agria ٤٫١٦±٠٫٣ ab ٥٫٨٠±٠٫٢ a ٤٫٢٠±٠٫٥ ab ٣٫٣٠±٠٫٨٧ b 

Cecsar ٤٫٢٠±٠٫٣ ab ٥٫٥٠±٠٫٢ a ٥٫٠±٠٫٥ a ٣٫٣٠±٠٫٨٧ b 

Savalan ٤٫٦٠±٠٫٣ b ٥٫١٦±٠٫٢ a ٥٫٠١±٠٫٥ a ٤٫٨٠±٠٫٨٧ ab 

Satina ٣٫٦٦±٠٫٣ b ٥٫٣٠±٠٫٢ c ٦٫٦٠±٠٫٥ c ٣٫٣٠±٠٫٨٧ b 

Her çeşit için aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 
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Savalan çeşidinde kontrol tuz dozunda karbonhidrat miktarı 4.6 olarak ölçülmüşken, 30 

mM NaCl uygulandığında 5.16, 60 mM NaCl uygulandığında 5.01 ve 90 mM NaCl 

uygulandığında 4.8’e düşmüştür. Satina çeşidinde kontrol tuz dozunda karbonhidrat 

miktarı 3.66 olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 5.3, 60 mM NaCl 

uygulandığında 6.6 ve 90 mM NaCl uygulandığında 3.3’e düşmüştür.   

 

 

Farklı tuz dozlarının patates çeşitlerinde prolin miktarına olan etkisi çizelge 4.9’da 

görülmektedir. Artan tuz dozuna paralel olarak kulanılan tüm patates çeşitlerinde prolin 

miktarında artış gözlemlenmektedir. Marfona çeşidinde kontrol tuz dozunda prolin 

miktarı 37.66 ölçülmüşken, 30, 60 ve 90 mM NaCl uygulandığında sırayla 11.61, 267.3 

ve 315’e yükselmiştir. Agria çeşidinde kontrol tuz dozunda prolin miktarı 35.1 

ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 11.53’e düşmüş, 60 mM NaCl 

uygulandığında 265.1 ve 90 mM NaCl uygulandığında 316.1’e yükselmiştir. Caesar 

çeşidinde kontrol tuz dozunda prolin miktarı 37 ölçülmüşken, 30 mM NaCl 

uygulandığında 12.53’e düşmüş, 60 mM NaCl uygulandığında 262 ve 90 mM NaCl 

uygulandığında 312’ye yükselmiştir. 

 

Çizelge 4.9 Farklı tuz dozlarının patates çeşitlerinde prolin miktarı (mM) üzerinde etkisi  
 

 Tuz dozları 
 
 

Çeşit 

 Kontrol 30 mM 60 mM 90 mM 
Marfona ٣٧٫٦٦±١٫١٥ c ١١٫٦١±٠٫٢٨٨ c ٢٦٧٫٣٠±١٠٫٩ b ٣١٥٫٠±٥٫١٩ a 

Agria ٣٥٫١٠±٣٫٤٦ c ١١٫٥٣±٠٫٢٨٨ c ٢٦٥٫١٠±٨٫٠٨ b ٣١٦٫١٠±٤٫١٥ a 

Cecsar ٣٧٫٠±٠٫٢ c ١٢٫٥٣±١٫٧٦ d ٢٦٢٫٠±٢٫٣ b ٣١٢٫٨٠±٠٫١ a 

Savalan ٣٤٫١٠±٢٫١ b ١٢٫٦٦±١٫٧٦ c ٢٦٠٫٥٠±١٫٧٣ a ٣٢١٫٦٠±١٫٦٧ a 

Satina ٣٥٫٠±٣٫٤ c ١١٫٥٠±٠٫٣٤ c ٢٦٢٫٠±٢٫٣ b ٣٠٧٫٣٠±٦٫٤٩ a 

Her çeşit için aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 
 

 

Savalan çeşidinde kontrol tuz dozunda prolin miktarı 34.1 ölçülmüşken, 30 mM NaCl 

uygulandığında 12.66’ya düşmüş, 60 mM NaCl uygulandığında 260.5 ve 90 mM NaCl 

uygulandığında 321.6’ya yükselmiştir. Satina çeşidinde kontrol tuz dozunda prolin 

miktarı 35 ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 11.5’e düşmüş, 60 mM NaCl 

uygulandığında 262 ve 90 mM NaCl uygulandığında 307.3’e yükselmiştir. 
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4.1.5 Farklı tuz dozlarının mini yumru üzerinde etkisi 

 

Farklı tuz dozlarının 5 adet patates çeşidinde mikro yumru sayısı, mini-yumru ağırlığı 

ve mini-yumru kuru ağırlığı üzerinde olan etkisi çizelge 4.10-4.12’de verilmiştir. Artan 

tuz dozlariyla birlikte olarak kulanılan tüm patates çeşitlerinde mini-yumru sayılarında 

azalma gözlenmektedir. Marfona çeşidinde kontrol tuz dozunda yaprak sayısı 8.6 adet 

olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 6.3 adet, 60 mM NaCl 

uygulandığında 5.2 adet ve 90 mM NaCl uygulandığında 4.12 adete düşmüştür.  Agria 

çeşidinde kontrol tuz dozunda yaprak sayısı 7.2 adet olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl 

uygulandığında 5.3 adet, 60 mM NaCl uygulandığında 4.2 adet ve 90 mM NaCl 

uygulandığında 3.9 adete düşmüştür. Caesar çeşidinde kontrol tuz dozunda yaprak 

sayısı 8.1 adet olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 5.6 adet, 60 mM NaCl 

uygulandığında 5.4 adet ve 90 mM NaCl uygulandığında 4.02 adete düşmüştür.   

 

 

Çizelge 4.10 Farklı tuz dozlarının patates çeşitlerinde mini-yumru sayısı (adet) üzerinde  
                      etkisi 
 

 Tuz dozları 
 
 

Çeşit 

 Kontrol 30 mM 60 mM 90 mM 
Marfona ٨٫٦±١٫٤ a ٦٫٣±٠٫٢ ab ٥٫٢±١٫٥ b ٤٫١٢±٠٫٨٧ b 

Agria ٧٫٢±١٫٤ a ٥٫٣±٠٫٢ ab ٤٫٢±١٫٥ b ٣٫٩±٠٫٨٧ b 

Cecsar ٨٫١±١٫٤ a ٥٫٦±٠٫٢ b ٥٫٤±١٫٥ b ٤٫٠٢±٠٫٨٧ c 

Savalan ٨٫٣±١٫٤ a ٦٫٣±٠٫٢ a ٥٫٣±١٫٥ b ٤٫٣±٠٫٨٧ b 

Satina ٧٫١±١٫٤ a ٤٫٣±٠٫٢ b ٤٫٢±١٫٥ b ٣٫٦٦±٠٫٨٧ b 

Her çeşit için aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 

 

 

Savalan çeşidinde kontrol tuz dozunda yaprak sayısı 8.3 adet olarak ölçülmüşken, 30 

mM NaCl uygulandığında 6.3 adet, 60 mM NaCl uygulandığında 5.3 adet ve 90 mM 

NaCl uygulandığında 4.3 adete düşmüştür. Satna çeşidinde kontrol tuz dozunda yaprak 

sayısı 7.1 adet olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 4.3 adet, 60 mM NaCl 

uygulandığında 4.2 adet ve 90 mM NaCl uygulandığında 3.66 adete düşmüştür.   

 

 

Çizelge 4.11’de varyans analizinden elde edilen sonuçlara göre, değişik tuzluluk 

düzeyleri mini-yumru ağırlığı, kuru ağırlık, klorofil-a içeriği ve klorofil-b içeriği 
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bakımından istatistik olarak önemli farklılık görülmektedir (P<0.01). Çeşitler de, mini-

yumru ağırlığı ve kuru ağırlık özellikleri bakımından önemli farklılık gösterirken 

(P<0.01 ve P<0.05); klorofil-a içeriği ve klorofil-b içeriği bakımından önemli farklılık 

bulunmamaktadır (P>0.05). Dahası, “tuzluluk × çeşit” etkileşimi mini-yumru ağırlığı, 

kuru ağırlık, klorofil-a içeriği ve klorofil-b içeriği gibi özellikler bakımından önemli 

farklılık bulunmamaktadır. Bu araştırma sonuçları Valizadeh Ghale Beig (2014) 

tarafından bildirilenlerle uyumludur. Bazı araştırmalara göre, tuzluluğun en çok 

düzeyde (100 mmol/L sodyum klorit) olması bütün çeşitlerde yumru gelişimesini 

tamamen engellerken, stolonların büyümesini durdurmaz (Turhan 2005).  

 

Çizelge 4.11 Patatesin farkılı çeşidlerinin değişik tuzluluk düzeylerinde varyans analizi 

Varyasyon 
kaynağı 

Serbest 
derecesi 

Mini yumru 
ağırlığı 

Mini yumru 
kuru madde 

ağırlığı 

Klorofil a Klorofil b 

Tuzluluk 3 1329451.2** 83363.4** 6835.07** 2467.8** 
Çeşit 4 165636.9** 492.1* 0.181 ns 0.076 ns 

Tuzluluk × 
Çeşit 

12 7946.7 ns 12.81 ns 0.286 ns 0.125 ns 

Hata 40 32670 1613.3 0.335 0.115 
Toplam 59 - - - - 
Varyasyon katsayısı 

(C.V) 
14.5 24.2 9.75 21.2 

 

 

Farklı tuz dozlarının patates çeşitlerinde mikro yumru ağırlığına olan etkisi çizelge 

4.12’de görülmektedir. Artan tuz dozuna paralel olarak kulanılan tüm patates 

çeşitlerinde mikro yumru ağırlığında azalma gözlenmektedir. Marfona çeşidinde kontrol 

tuz dozunda mikro yumru ağırlığı 1.58 gr olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl 

uygulandığında 1.12 gr, 60 mM NaCl uygulandığında 1.12 gr ve 90 mM NaCl 

uygulandığında 0.858 grama düşmüştür.  Agria çeşidinde kontrol tuz dozunda mikro 

yumru ağırlığı 1.38 gr olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 1.05 gr, 60 

mM NaCl uygulandığında 0.85 gr ve 90 mM NaCl uygulandığında 0.72 grama 

düşmüştür. Caesar çeşidinde kontrol tuz dozunda mikro yumru ağırlığı 1.58 gr olarak 

ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 1.12 gr, 60 mM NaCl uygulandığında 1.12 

gr ve 90 mM NaCl uygulandığında 0.92 grama düşmüştür.   
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Çizelge 4.12 Farklı tuz dozlarının patates çeşitlerinde mini yumru ağırlığı (gr) üzerinde 
           etkisi  
 

 Tuz dozları 
 
 

Çeşit 

 Kontrol 30 mM 60 mM 90 mM 
Marfona ١٫٥٨±٠٫٢١٨ a ١٫١٢±٠٫١١ b ١٫١٢±٠٫١١ b ٠٫٨٥±٠٫١٠ c 

Agria ١٫٣٨±٠٫١٩٨ a ١٫٠٥±٠٫١٩ ab ٠٫٨٥±٠٫١٨ b ٠٫٧٢±٠٫١٩ b 

Cecsar ١٫٥٨±٠٫١٩ a ١٫١٢±٠٫١٨ b ١٫١٢±٠٫١١ b ٠٫٩٢±٠٫١ c 

Savalan ١٫٦٥±٠٫١١ a ١٫٢٥±٠٫١٤ ab ١٫٠٤±٠٫١١ b ٠٫٨٥±٠٫١١ b 

Satina ١٫٣٨±٠٫١١ a ٠٫٩٢±٠٫١ b ٠٫٧٩±٠٫١١ bc ٠٫٧٢±٠٫١ c 

Her çeşit için aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 

 

 

Savalan çeşidinde kontrol tuz dozunda mini-yumru ağırlığı 1.65 gr olarak ölçülmüşken, 

30 mM NaCl uygulandığında 1.25 gr, 60 mM NaCl uygulandığında 1.04 gr ve 90 mM 

NaCl uygulandığında 0.857 grama düşmüştür. Satina çeşidinde kontrol tuz dozunda 

mini-yumru ağırlığı 1.38 gr olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 0.92 gr, 

60 mM NaCl uygulandığında 0.79 gr ve 90 mM NaCl uygulandığında 0.72 grama 

düşmüştür.   

 

 

Farklı tuz dozlarının patates çeşitlerinde mini-yumru kuru ağırlığına olan etkisi çizelge 

4.13’de görülmektedir. Artan tuz dozuna paralel olarak kulanılan tüm patates 

çeşitlerinde mini-yumru kuru ağırlığında azalma gözlenmektedir. Marfona çeşidinde 

kontrol tuz dozunda mikro yumru ağırlığı 0.33 gr olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl 

uygulandığında 0.31 gr, 60 mM NaCl uygulandığında 0.22 gr ve 90 mM NaCl 

uygulandığında 0.17 grama düşmüştür.  Agria çeşidinde kontrol tuz dozunda mini-

yumru ağırlığı 0.33 gr olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 0.21 gr, 60 

mM NaCl uygulandığında 0.21 gr ve 90 mM NaCl uygulandığında 0.17 grama 

düşmüştür. Caesar çeşidinde kontrol tuz dozunda mikro yumru ağırlığı 0.32 gr olarak 

ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 0.31 gr, 60 mM NaCl uygulandığında 0.22 

gr ve 90 mM NaCl uygulandığında 0.17 grama düşmüştür.   
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Çizelge 4.13 Farklı tuz dozlarının patates çeşitlerinde mini-yumru kuru ağırlığı (gr)                  
üzerinde etkisi 

     
 Tuz dozları 

 
 

Çeşit 

 Kontrol 30 mM 60 mM 90 mM 
Marfona 0.3312.3a 0.3114.2a 0.2210.5b 0.178.87c 

Agria 0.337.3a 0.218.2b 0.219.5b 0.177.87c 

Cecsar 0.3212.3a 0.319.2a 0.228.5b 0.176.87c 

Savalan 0.3112.3a 0.3014.2ab 0.2110.5b 0.158.87c 

Satina 0.3212.3a 0.3014.2a 0.2110.5b 0.178.87c 

Her çeşit için aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 

 

 

Savalan çeşidinde kontrol tuz dozunda mini-yumru ağırlığı 0.31 gr olarak ölçülmüşken, 

30 mM NaCl uygulandığında 0.30 gr, 60 mM NaCl uygulandığında 0.21 gr ve 90 mM 

NaCl uygulandığında 0.15 grama düşmüştür. Satina çeşidinde kontrol tuz dozunda 

mini-yumru ağırlığı 0.32 gr olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 0.30 gr, 

60 mM NaCl uygulandığında 0.21 gr ve 90 mM NaCl uygulandığında 0.17 grama 

düşmüştür.   

 

 

4.1.6 Farklı tuz dozlarının klorofil miktarı üzerinde etkisi 

 

 

Farklı tuz dozlarının 5 adet patates çeşidinde klorofil a, klorofil b ve toplam klorofil 

miktarı üzerinde olan etkisi çizelge 4.14-4.17’de verilmiştir. Artan tuz dozuna paralel 

olarak kulanılan tüm patates çeşitlerinde klorofil a miktarında azalma gözlenmektedir. 

Marfona çeşidinde kontrol tuz dozunda klorofil a miktarı 52.72 olarak ölçülmüşken, 30 

mM NaCl uygulandığında 11.07, 60 mM NaCl uygulandığında 9.57 ve 90 mM NaCl 

uygulandığında 7.26’ya düşmüştür. Agria çeşidinde kontrol tuz dozunda korofil a 

miktarı 52.21 olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 11.1, 60 mM NaCl 

uygulandığında 9.2 ve 90 mM NaCl uygulandığında 6.7’ye düşmüştür. Caesar çeşidinde 

kontrol tuz dozunda korofil a miktarı 51.2 olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl 

uygulandığında 11.5, 60 mM NaCl uygulandığında 9.23 ve 90 mM NaCl 

uygulandığında 7’ye düşmüştür.   
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Çizelge 4.14 Farklı tuz dozlarının patates çeşitlerinde klorofil a miktarı (gl-1) üzerinde 
                     etkisi  
                    
 Tuz dozları 

 
 

Çeşit 

 Kontrol 30 mM 60 mM 90 mM 
Marfona ٥٢٫٧٢±٠٫٦٥ a ١١٫٠٧±٠٫٣٥٢ b ٩٫٥٧±٠٫٧٨١ b ٧٫٢٦±٠٫٠٨ b 

Agria ٥٢٫٢١±٠٫٦٥ a ١١٫١٠±٠٫٣٥٢ b ٩٫٢٠±٠٫٧٨١ b ٦٫٧٠±٠٫٠٨ b 

Cecsar ٥١٫٢٠±٠٫٦٥ a ١١٫٥٠±٠٫٣٥٢ b ٩٫٢٣±٠٫٧٨١ bc ٧٫٠±٠٫٠٨ c 

Savalan ٥١٫٦٠±٠٫٦٥ a ١١٫٤٠±٠٫٣٥٢ a ٩٫٢٠±٠٫٧٨١ b ٧٫٠٨±٠٫٠٨ c 

Satina ٥١٫٢٧±٠٫٦٥ a ١١٫٤٠±٠٫٣٥٢ b ٩٫٠±٠٫٧٨١ bc ٧٫١١±٠٫٠٨ c 

Her çeşit için aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 

 

 

Savalan çeşidinde kontrol tuz dozunda korofil a miktarı 51.6 olarak ölçülmüşken, 30 

mM NaCl uygulandığında 11.4, 60 mM NaCl uygulandığında 9.2 ve 90 mM NaCl 

uygulandığında 7.08’e düşmüştür.  Satina çeşidinde kontrol tuz dozunda korofil a 

miktarı 51.27 olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 11.4, 60 mM NaCl 

uygulandığında 9 ve 90 mM NaCl uygulandığında 7.11’e düşmüştür.   

 
 
 
Farklı tuz dozlarının patates çeşitlerinde klorofil b miktarına olan etkisi çizelge 4.15’de 

görülmektedir. Artan tuz dozuna paralel olarak kulanılan tüm patates çeşitlerinde 

klorofil b miktarında azalma gözlenmektedir. Marfona çeşidinde kontrol tuz dozunda 

korofil b miktarı 31.18 olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 6.03, 60 mM 

NaCl uygulandığında 5.8 ve 90 mM NaCl uygulandığında 4.58’e düşmüştür. Agria 

çeşidinde kontrol tuz dozunda korofil b miktarı 20.7 olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl 

uygulandığında 6.4, 60 mM NaCl uygulandığında 5.8 ve 90 mM NaCl uygulandığında 

4.41’e düşmüştür. Caesar çeşidinde kontrol tuz dozunda korofil b miktarı 31.6 olarak 

ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 6.1, 60 mM NaCl uygulandığında 5.6 ve 90 

mM NaCl uygulandığında 4.3’e düşmüştür.     
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Çizelge 4.15 Farklı tuz dozlarının patates çeşitlerinde klorofil b miktarı (gl-1) üzerinde  
                      etkisi 
 
 Tuz dozları 

 
 

Çeşit 

 Kontrol 30 mM 60 mM 90 mM 
Marfona ٣١٫١٨±٠٫٩٦ a ٦٫٠٣±٠٫٢٤ b ٥٫٧٠±٠٫١٤ b ٤٫٥٨±٠٫٠٢ b 

Agria ٢٠٫٧٠±٠٫٩٦ a ٠٦٫٤±٠٫٢٤ b ٥٫٨٠±٠٫١٤ b ٤٫٤١±٠٫٠٢ b 

Cecsar ٣١٫٦٠±٠٫٩٦ a ٦٫١٠±٠٫٢٤ b ٥٫٦٠±٠٫١٤ b ٤٫٣٠±٠٫٠٢ b 

Savalan ٣١٫٤٠±٠٫٩٦ a ٦٫١٤±٠٫٢٤ b ٥٫٨٦±٠٫١٤ b ٤٫٥٠±٠٫٠٢ b 

Satina ٣٠٫٧٠±٠٫٩٦ a ٦٫٢٠±٠٫٢٤ b ٥٫٧٧±٠٫١٤ b ٤٫٤٧±٠٫٠٢ b 

Her çeşit için aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 

 

 

Savalan çeşidinde kontrol tuz dozunda korofil b miktarı 31.4 olarak ölçülmüşken, 30 

mM NaCl uygulandığında 6.14, 60 mM NaCl uygulandığında 5.86 ve 90 mM NaCl 

uygulandığında 4.5’e düşmüştür.  Satina çeşidinde kontrol tuz dozunda korofil b miktarı 

30.7 olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 6.2, 60 mM NaCl 

uygulandığında 5.77 ve 90 mM NaCl uygulandığında 4.47’ye düşmüştür.   

 

 

Çizelge 4.16’da varyans analizinden elde edilen sonuçlara göre, değişik tuzluluk 

düzeyleri mini-yumru ağırlığı, kuru ağırlık, klorofil (a+b) içeriği, floresans F0 ve 

Floresans Fm bakımından istatistik olarak önemli farklılık görülmektedir (P<0.01). 

Çeşitler de, floresans Fm özelliği bakımından anlamlı farklılık gösterirken (P<0.05); 

klorofil (a+b) içeriği, floresans F0 ve floresans Fv/m bakımından önemli farklılık 

bulunmamaktadır (P>0.05). Dahası, “tuzluluk × çeşit” etkileşimi klorofil (a+b) içeriği, 

floresans F0, floresans Fm ve floresans Fv/m gibi özellikler bakımından önemli farklılık 

bulunmamaktadır. Bu araştırma sonuçları Valizadeh Ghale Beig vd. (2014) tarafından 

bildirilenlerle uyumludur.  
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Çizelge 4.16 Patatesin farkılı çeşidlerinin değişik tuzluluk düzeylerinde varyans analizi 

Varyasyon 
kaynağı 

Serbest 
derecesi 

Klorofil a+b Fluoresans 
Fo 

Fluoresans 
Fm 

Fluoresans 
Fv/m 

Tuzluluk 3 17507.2** 1473.1** 102216.7** 1280.6** 
Çeşit 4 0.142 ns 9.6 ns 549.85* 1.479 ns 

Tuzluluk × 
Çeşit 

12 0.063 ns 0.0001 ns 9.036 ns 3.719 ns 

Hata 40 0.144 3.93 178.1 4.7 
Toplam 59 - - - - 
Varyasyon katsayısı 

(C.V) 
17.3 11.58 21.23 13.53 

 
 
 
Farklı tuz dozlarının patates çeşitlerinde toplam klorofil miktarına olan etkisi çizelge 

4.17’de görülmektedir. Artan tuz dozuna paralel olarak kulanılan tüm patates 

çeşitlerinde toplam klorofil miktarında azalma gözlenmektedir. Marfona çeşidinde 0 

kontrol tuz dozunda toplam korofil miktarı 82.9 olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl 

uygulandığında 17.42, 60 mM NaCl uygulandığında 15.38 ve 90 mM NaCl 

uygulandığında 11.18’ya düşmüştür. Agria çeşidinde kontrol tuz dozunda toplam 

korofil miktarı 82.9 olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 17.42, 60 mM 

NaCl uygulandığında 15.44 ve 90 mM NaCl uygulandığında 11.51’e düşmüştür. Caesar 

çeşidinde kontrol tuz dozunda toplam korofil miktarı 82.6 olarak ölçülmüşken, 30 mM 

NaCl uygulandığında 17, 60 mM NaCl uygulandığında 15.01 ve 90 mM NaCl 

uygulandığında 11.1’e düşmüştür. 

 

 

Çizelge 4.17 Farklı tuz dozlarının patates çeşitlerinde toplam klorofil miktarı (gl-1)                  
üzerinde etkisi 

 

 Tuz dozları 
 
 

Çeşit 

 Kontrol 30 mM 60 mM 90 mM 
Marfona ٨٢٫٩٠±٠٫٧٥ a ١٧٫٤٢±٠٫٣١٢ b ١٥٫٣٨±٠٫١٧ b ١١٫١٨±٠٫٣٥ b 

Agria ٨٢٫٩٠±٠٫٧٥ a ١٧٫٤٢±٠٫٣١٢ b ١٥٫٤٤±٠٫١٧ b ١١٫٥١±٠٫٣٥ b 

Cecsar ٨٢٫٦٠±٠٫٧٥ a ١٧٫٠±٠٫٣١٢ b ١٥٫٠١±٠٫١٧ b ١١٫١٠±٠٫٣٥ b 

Savalan ٨٢٫٩٦±٠٫٧٥ a ١٧٫٢٦±٠٫٣١٢ b ١٥٫٠٦±٠٫١٧ b ١١٫٥١±٠٫٣٥ c 

Satina ٨٢٫٣٠±٠٫٧٥ a ١٧٫٤٩±٠٫٣١٢ b ١٥٫١٥±٠٫١٧ bc ١١٫٦٩±٠٫٣٥ c 

Her çeşit için aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 
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Savalan çeşidinde kontrol tuz dozunda toplam korofil miktarı 82.9 olarak ölçülmüşken, 

30 mM NaCl uygulandığında 17.42, 60 mM NaCl uygulandığında 15.38 ve 90 mM 

NaCl uygulandığında 11.18’e düşmüştür.  Satina çeşidinde kontrol tuz dozunda toplam 

korofil miktarı 82.3 olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 17.49, 60 mM 

NaCl uygulandığında 15.15 ve 90 mM NaCl uygulandığında 11.69’e düşmüştür.   

 

 
4.1.7 Farklı tuz dozlarının flüoresan klorofil miktarı üzerinde etkisi 

 
 
Farklı tuz dozlarının 5 adet patates çeşidinde Flüoresan Fo, Flüoresan m ve Flüoresan 

v/m miktarı üzerinde olan etkisi çizelge 4.18-4.20’de verilmiştir. Artan tuz dozuna 

paralel olarak kulanılan tüm patates çeşitlerinde Flüoresan Fo miktarında artış 

gözlenmektedir. Marfona çeşidinde kontrol tuz dozunda Flüoresan Fo miktarı 46.3 

olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 58.3, 60 mM NaCl uygulandığında 

64.3 ve 90 mM NaCl uygulandığında 69.3’e yükselmiştir. Agria çeşidinde kontrol tuz 

dozunda Flüoresan Fo miktarı 46.6 olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 

58.6, 60 mM NaCl uygulandığında 64.6 ve 90 mM NaCl uygulandığında 59.9’a 

düşmüştür. Caesar çeşidinde kontrol tuz dozunda Flüoresan Fo miktarı 48.3 olarak 

ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 60.3, 60 mM NaCl uygulandığında 66.3 ve 

90 mM NaCl uygulandığında 71.6’ya yükselmiştir.   

 

Çizelge 4.18 Farklı tuz dozlarının patates çeşitlerinde Flüoresan Fo miktarı üzerinde                  
etkisi 

 

 Tuz dozları 
 
 

Çeşit 

 Kontrol 30 mM 60 mM 90 mM 
Marfona ٤٦٫٣±١٫٣٢ b ٥٨٫٣±١٫٣٢ ab ٦٤٫٣±١٫٣٢ a ٦٩٫٣±١٫٣٢ a 

Agria ٤٦٫٦±١٫٣٢ b ٥٨٫٦±١٫٣٢ ab ٦٤٫٦±١٫٣٢ a ٥٩٫٩±١٫٣٢ ab 

Cecsar ٤٨٫٣±١٫٣٢ c ٦٠٫٣±١٫٣٢ b ٦٦٫٣±١٫٣٢ ab ٧١٫٣±١٫٣٢ a 

Savalan ٤٧٫٦٦±١٫٣٢ c ٥٩٫٦±١٫٣٢ b ٦٥٫٦±١٫٣٢ ab ٧٠٫٦±١٫٣٢ a 

Satina ٤٦٫٣±١٫٣٢ b ٥٨٫٣±١٫٣٢ ab ٦٤٫٣±١٫٣٢ a ٦٩٫٣±١٫٣٢ a 

Her çeşit için aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 
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Savalan çeşidinde kontrol tuz dozunda Flüoresan Fo miktarı 47.66 olarak ölçülmüşken, 

30 mM NaCl uygulandığında 59.6, 60 mM NaCl uygulandığında 65.6 ve 90 mM NaCl 

uygulandığında 70.6’ya yükselmiştir. Satina çeşidinde kontrol tuz dozunda Flüoresan 

Fo miktarı 46.3 olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 58.3, 60 mM NaCl 

uygulandığında 64.3 ve 90 mM NaCl uygulandığında 69.3’e yükselmiştir.   

 

 
Farklı tuz dozlarının patates çeşitlerinde Flüoresan m miktarına olan etkisi çizelge 

4.19’da görülmektedir. Artan tuz dozuna paralel olarak kulanılan tüm patates 

çeşitlerinde Flüoresan m miktarında azalma gözlenmektedir. Marfona çeşidinde kontrol 

tuz dozunda Flüoresan m miktarı 242 olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 

228, 60 mM NaCl uygulandığında 220 ve 90 mM NaCl uygulandığında 182’ye 

düşmüştür. Agria çeşidinde kontrol tuz dozunda Flüoresan m miktarı 235 olarak 

ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 221, 60 mM NaCl uygulandığında 204 ve 

90 mM NaCl uygulandığında 171’e düşmüştür. Caesar çeşidinde kontrol tuz dozunda 

Flüoresan m miktarı 236 olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 223, 60 mM 

NaCl uygulandığında 208 ve 90 mM NaCl uygulandığında 175’e düşmüştür.   

 

Çizelge 4.19 Farklı tuz dozlarının patates çeşitlerinde Flüoresan m miktarı üzerinde                  
etkisi 

 

 Tuz dozları 
 
 

Çeşit 

 Kontrol 30 mM 60 mM 90 mM 
Marfona ٢٤٢±٧٫٧٥ a ٢٢٨±٧٫٧٥ b ٢٢٠±٧٫٧٥ b ١٨٢±٧٫٧٥ c 

Agria ٢٣٥±٧٫٧٥ a ٢٢١±٧٫٧٥ ab ٢٠٤±٧٫٧٥ b ١٧١±٧٫٧٥ c 

Cecsar ٢٣٦±٦٫٧٥ a ٢٢٣±٧٫٧٥ ab ٢٠٨٫٦±٦٫٧٥ b ١٧٥٫٦±٧٫٧٥ c 

Savalan ٢٢٥±٧٫٧٥ a ٢١١±٧٫٧٥ a ١٩٨±٧٫٧٥ b ١٦٥±٧٫٧٥ c 

Satina ٢٣٢±٧٫٧٥ a ٢١٨±٧٫٧٥ a ٢٠٥±٧٫٧٥ ab ١٧٣±٧٫٧٥ b 

Her çeşit için aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 
 

 

Savalan çeşidinde kontrol tuz dozunda Flüoresan m miktarı 225 olarak ölçülmüşken, 30 

mM NaCl uygulandığında 211, 60 mM NaCl uygulandığında 198 ve 90 mM NaCl 

uygulandığında 165’e düşmüştür. Satina çeşidinde kontrol tuz dozunda Flüoresan m 

miktarı 232 olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 218, 60 mM NaCl 

uygulandığında 205 ve 90 mM NaCl uygulandığında 173’e düşmüştür.   



46 
 

Farklı tuz dozlarının patates çeşitlerinde Flüoresan v/m miktarına olan etkisi çizelge 

4.20’de görülmektedir. Artan tuz dozuna paralel olarak kulanılan tüm patates 

çeşitlerinde Flüoresan v/m miktarında azalma gözlenmektedir. Marfona çeşidinde 

kontrol tuz dozunda Flüoresan v/m miktarı 76.1 olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl 

uygulandığında 71.1, 60 mM NaCl uygulandığında 61.1 ve 90 mM NaCl 

uygulandığında 54.1’e düşmüştür. Agria çeşidinde kontrol tuz dozunda Flüoresan v/m 

miktarı 77.1 olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 67.1, 60 mM NaCl 

uygulandığında 60.1 ve 90 mM NaCl uygulandığında 55.1’e düşmüştür. Caesar 

çeşidinde kontrol tuz dozunda Flüoresan v/m miktarı 75.1 olarak ölçülmüşken, 30 mM 

NaCl uygulandığında 70.1, 60 mM NaCl uygulandığında 64.1 ve 90 mM NaCl 

uygulandığında 55.1’e düşmüştür.   

 

 
Çizelge 4.20 Farklı tuz dozlarının patates çeşitlerinde Flüoresan v/m miktarı üzerinde                 

etkisi 
 

 Tuz dozları 
 
 

Çeşit 

 Kontrol 30 mM 60 mM 90 mM 
Marfona ٧٦٫١٠±١٫١٢ a ٧١٫١٠±١٫١٢ a ٦١٫١٠±١٫١٢ ab ٥٤٫١٠±١٫١٢ b 

Agria ٧٧٫١٠±١٫١٢ a ٦٧٫١٠±١٫١٢ ab ٦٠٫١٠±١٫١٢ b ٥٥٫١٠±١٫١٢ b 

Cecsar ٧٥٫١٠±١٫١٢ a ٧٠٫١٠±١٫١٢ a ٦٤٫١٠±١٫١٢ ab ٥٤٫١٠±١٫١٢ b 

Savalan ٧٥٫٦٦±١٫١٢ a ٦٩٫١٠±١٫١٢ a ٦١٫٣٠±١٫١٢ b ٥٥٫١٠±١٫١٢ c 

Satina ٧٦٫١٠±١٫١٢ a ٧٠٫١٠±١٫١٢ a ٦٢٫١٠±١٫١٢ b ٥٣٫٣٠±١٫١٢ c 

Her çeşit için aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 

 

 

Savalan çeşidinde kontrol tuz dozunda Flüoresan v/m miktarı 75.66 olarak 

ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 69.1, 60 mM NaCl uygulandığında 61.3 ve 

90 mM NaCl uygulandığında 55.1’e düşmüştür. Satina çeşidinde kontrol tuz dozunda 

Flüoresan v/m miktarı 76.1 olarak ölçülmüşken, 30 mM NaCl uygulandığında 70.1, 60 

mM NaCl uygulandığında 62.1 ve 90 mM NaCl uygulandığında 53.3’e düşmüştür. 

Tuzluluk stresi araştırılan bütün çeşitlerde klorofil a, klorofil b ve toplam klorofil 

içeriklerini azalmaktadır. Bu bulgular, araştırmacıların domates, soya ve patates 

çeşitleriyle ilgili olarak bildirdikleri sonuçlarla uyumludur (Woodward vd. 2005, Juan 

vd. 2007). 
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4.2 Farklı Kuraklık Dozlarının Patates Çeşitleri Üzerinde Etkisi 

 

4.2.1 Farklı kuraklık dozlarının bitki boyu ve kök boyu üzerinde etkisi  

 

Çizelge 4.21’de varyans analizinden elde edilen sonuçlar, değişik kuraklık düzeylerinin 

gövde yüksekliği üzerindeki etkisi istatistik olarak önemli farklılık görülmektedir 

(P<0.01). Ancak, değişik çeşitler ve “kuraklık × çeşit” etkileşimi gövde yüksekliği 

bakımından anlamlı bir farklılık görülmektedir. Tersine, hem kuraklık düzeyleri hem de 

çeşitler ana kök sayısı bakımından anlamlı farklılık gösterirken; “kuraklık × çeşit” 

etkileşimi bu özellik bakımından önemli farklılık bulunmamaktadır (P>0.05). Hem 

kuraklık düzeyleri hem de değişik çeşitler arasında kök uzunluğu ve ikincil kök sayısı 

özellikleri bakımından anlamlı farklılık bulunurken; “kuraklık × çeşit” etkileşimi bu 

özellikler bakımından önemli farklılık bulunmamaktadır. “Kuraklık × çeşit” etkileşimi  

araştırılan özelliklerin üzerinde önemli bulunmamaktadır (P<0.05). Bu araştırma 

sonuçları Whitmore vd. (2009), Hassanpanah (2009), Garg vd. (2010) tarafından 

bildirilenlerle uyumlu iken, Mohammadkhani vd. (2008) tarafından bildirilenlerle 

uyumlu değildir.  

 

Çizelge 4.21 Patatesin farkılı çeşidlerinin değişik kuraklık düzeylerinde varyans analizi 

Varyasyon 
kaynağı 

Serbest 
derecesi 

Sap boyu Kök boyu Ana kök 
sayısı 

Yan kök 
sayısı 

Kuraklık 5 461.07** 206.87 ** 18.33** 474.62** 
Çeşit 4 0.974 ns 25.08** 3.54 ns 5.85 ns 

Kuraklık × 
Çeşit 

20 0.137 ns 0.648 ns 0.898 ns 1.397 ns 

Hata 60 0.525 0.616 1.022 1.744 
Toplam 89 - - - - 

Varyasyon katsayısı (C.V) 25.5 19.8 12.1 16.02 
 

 
Farklı kuraklık dozlarının 5 adet patates çeşidinde bitki boyu ve kök boyu üzerinde olan 

etkisi çizelge 4.22-4.23’de verilmiştir. Çizelge 4.22’de görüldüğü gibi farklı kuraklık 

dozlarının bitki boyu üzerindeki etkisi görülmektedir. Tüm çeşitlerde kuraklık dozu 



48 
 

arttıkça bitki boylarında azalma gözlenmektedir. Mafrona çeşidinde kontrol kuraklık 

dozunda bitki boyu 19.1 cm ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 15.4 cm, 1 bar 

uygulandığında 12.3 cm, 1.5 bar uygulamasında 7.3 cm, 2 bar uygulamasında 6.2 cm ve 

2.5 bar uygulandığında 5.5 cm’ye düşmüştür.  Agria çeşidinde kontrol kuraklık dozunda 

bitki boyu 18.1 cm ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 15.6 cm, 1 bar uygulandığında 

12.1 cm, 1.5 bar uygulamasında 7.3 cm, 2 bar uygulamasında 6.1 cm ve 2.5 bar 

uygulandığında 5.3 cm’ye düşmüştür. Caesar çeşidinde kontrol kuraklık dozunda bitki 

boyu 18.1 cm ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 14.4 cm, 1 bar uygulandığında 11.7 

cm, 1.5 bar uygulamasında 7.1 cm, 2 bar uygulamasında 5.9 cm ve 2.5 bar 

uygulandığında 5.1 cm’ye düşmüştür.   

 
 
Çizelge 4.22 Farklı kuraklık dozlarının patates çeşitlerinde bitki boyu (cm) üzerinde                 

etkisi 
 

Çeşit Kuraklık stresi 
0 bar -0.5 bar -1 bar -1.5 bar -2 bar -2.5 bar 

Marfona ١٩٫١±١٫١٢ a ١٥٫٤±١٫٣٣ b ١٢٫٣±١٫١٢ bc ٧٫٣±٠٫٩٨٧ c ٦٫٢±١٫١٢ cd ٥٫٥±١٫١٢ d 

Agria ١٨٫١±١٫١٢ a ١٥٫٦±١٫٣٣ b ١٢٫١±١٫١٢ bc ٧٫٣±٠٫٩٨٧ c ٦٫١±١٫١ c ٥٫٣±١٫٤ c 

Caesar ١٨٫١±١٫١٢ a ١٤٫٤±١٫٣٣ b ١١٫٧±١٫١٢ bc ٧٫١±٠٫٩٨٧ c ٥٫٩±١٫١ d ٥٫١±١٫٤ d 

Savalan ١٩٫٧±١٫٢ a ١٥٫٧±١٫٦ b ١٢٫٧±١٫١٢ bc ٧٫٢±٠٫٩٨٧ c ٦٫٢±١٫١ c ٥٫٣±١٫٤ c 

Satina ١٩٫٢±١٫٢ a ١٤٫٧±١٫٦ b ١٢٫٧±١٫١٢ c ٧٫٢±٠٫٩٨٧ d ٥٫٩±١٫١ e ٥٫٢±١٫٤ e 

Her çeşit için aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 

 

 

Savalan çeşidinde kontrol kuraklık dozunda bitki boyu 19.7 cm ölçülmüşken, 0.5 bar 

uygulandığında 15.7 cm, 1 bar uygulandığında 12.7 cm, 1.5 bar uygulamasında 7.2 cm, 

2 bar uygulamasında 6.2 cm ve 2.5 bar uygulandığında 5.3 cm’ye düşmüştür. Satina 

çeşidinde kontrol kuraklık dozunda bitki boyu 19.2 cm ölçülmüşken, 0.5 bar 

uygulandığında 14.7 cm, 1 bar uygulandığında 12.7 cm, 1.5 bar uygulamasında 7.2 cm, 

2 bar uygulamasında 5.9 cm ve 2.5 bar uygulandığında 5.2 cm’ye düşmüştür. 

 

 

Farklı kuraklık dozlarının patates çeşitlerinde kök boyuna olan etkisi çizelge 4.23’de 

görülmektedir. Artan kuraklık dozuna paralel olarak kulanılan tüm patates çeşitlerinde 

kök boyunda azalma gözlenmektedir. Mafrona çeşidinde kontrol kuraklık dozunda kök 

boyu 12.14 cm ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 10.8 cm, 1 bar uygulandığında 7.3 

cm, 1.5 bar uygulamasında 6.35 cm, 2 bar uygulamasında 3.5 cm ve 2.5 bar 
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uygulandığında 3.02 cm’ye düşmüştür.  Agria çeşidinde kontrol kuraklık dozunda kök 

boyu 14.14 cm ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 10.8 cm, 1 bar uygulandığında 8.3 

cm, 1.5 bar uygulamasında 6.6 cm, 2 bar uygulamasında 4.7 cm ve 2.5 bar 

uygulandığında 4.4 cm’ye düşmüştür. Caesar çeşidinde kontrol kuraklık dozunda kök 

boyu 11.1 cm ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 8.5 cm, 1 bar uygulandığında 5.6 

cm, 1.5 bar uygulamasında 3.6 cm, 2 bar uygulamasında 2.2 cm ve 2.5 bar 

uygulandığında 1.5 cm’ye düşmüştür.   

 
 
Çizelge 4.23 Farklı kuraklık dozlarının patates çeşitlerinde kök boyu (cm) üzerinde                  

etkisi 
 

Çeşit Kuraklık stresi 
0 bar -0.5 bar -1 bar -1.5 bar -2 bar -2.5 bar 

Marfona ١٢٫١٤±٢٫١٦ a ١٠٫٨٠±١٫٢ b ٧٫٣٠±١٫١ bc ٦٫٣٥±٠٫٨٧٥ c ٣٫٥٠±١٫١ d ٣٫٠٢±١٫١ d 

Agria ١٤٫١٤±٢٫١٦ a ١٠٫٨٠±١٫٢ b ٨٫٣٠±١٫١ bc ٦٫٦٠±٠٫٨٧٥ c ٤٫٧٠±١٫١ d ٤٫٤٠±١٫٢ d 

Caesar ١١٫١٠±٢٫٢ a ٨٫٥٠±١٫٢ b ٥٫٦٠±١٫١ c ٣٫٦٠±٠٫٨٧٥ d ٢٫٢٠±٠٫١ e ١٫٥٠±٠٫٢ f 

Savalan ١٣٫٢٠±٢٫٢ a ٩٫١٠±١٫٢ ab ٧٫٧٠±١٫١ b ٥٫٧٠±٠٫٨٧٥ b ٣٫٨٠±٠٫١ c ٣٫٥٠±٠٫٢ c 

Satina ١٤٫٢٠±٢٫٢ a ١٠٫١٠±١٫٢ ab ٩٫٣٠±١٫١ b ٦٫٨٠±٠٫٨٧٥ c ٤٫٩٠±٠٫١ c ٤٫٦٠±٠٫٢ c 

Her çeşit için aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 

 

 

Savalan çeşidinde kontrol kuraklık dozunda kök boyu 13.2 cm ölçülmüşken, 0.5 bar 

uygulandığında 9.1 cm, 1 bar uygulandığında 7.7 cm, 1.5 bar uygulamasında 5.7 cm, 2 

bar uygulamasında 3.8 cm ve 2.5 bar uygulandığında 3.5 cm’ye düşmüştür. Satina 

çeşidinde kontrol kuraklık dozunda kök boyu 14.2 cm ölçülmüşken, 0.5 bar 

uygulandığında 10.1 cm, 1 bar uygulandığında 9.3 cm, 1.5 bar uygulamasında 6.8 cm, 2 

bar uygulamasında 4.9 cm ve 2.5 bar uygulandığında 4.6 cm’ye düşmüştür. 

 
 
4.2.2 Farklı kuraklık dozlarının ana kök ve yan kök sayısı üzerinde etkisi 

 
 
Farklı kuraklık dozlarının 5 tane patates çeşidinde ana kök ve yan kök sayısı üzerinde 

olan etkisi çizelge 4.24-4.25’de verilmiştir. Tüm çeşitlerde kuraklık dozu arttıkça ana 

kök sayılarında azalma gözlenmektedir. Mafrona çeşidinde kontrol kuraklık dozunda 

ana kök sayısı 5.14 tane olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 4.33 adet, 1 bar 

uygulandığında 3.3 adet, 1.5 bar uygulamasında 2.6 adet, 2 bar uygulamasında 2.3 adet 
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ve 2.5 bar uygulandığında 2.1 adete düşmüştür. Agria çeşidinde kontrol kuraklık 

dozunda ana kök sayısı 4.14 adet olarak ölçülmüşken, 0.5, 1, 1.5, 2 ve 2.5 bar 

uygulandığında 3.33, 2.7, 2.5, 2.2 ve 2 adete düşmüştür. Caesar çeşidinde kontrol 

kuraklık dozunda ana kök sayısı 5.14 adet olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 

4.33 adet, 1 bar uygulandığında 2.7 adet, 1.5 bar uygulamasında 2.6 adet, 2 bar 

uygulamasında 2.2 adet ve 2.5 bar uygulandığında 1.7 adete düşmüştür.   

 

Çizelge 4.24 Farklı kuraklık dozlarının patates çeşitlerinde ana kök sayısı (tane)                  
üzerinde etkisi 

 

Çeşit Kuraklık stresi 
0 bar -0.5 bar -1 bar -1.5 bar -2 bar -2.5 bar 

Marfona ٥٫١٤±٢٫١٦ a ٤٫٣٣±١٫٢ b ٣٫٣٠±١٫١ c ٢٫٦٠±٠٫٨٧٥ d ٢٫٣٠±١٫١ d ٢٫١٠±١٫١ d 

Agria ٤٫١٤±١٫٢٢ a ٣٫٣٣±١٫٢ b ٢٫٧٠±١٫١ bc ٢٫٥٠±٠٫٦٥٨ bc ٢٫٢٠±١٫٣ c ٢٫٠±١٫١ c 

Caesar ٥٫١٤±١٫٢٢ a ٤٫٣٣±١٫٢ b ٢٫٧٠±١٫١ bc ٢٫٦٠±٠٫٦٥٨ c ٢٫٢٠±١٫٣ c ١٫٧٠±١٫١ d 

Savalan ٦٫٣٠±١٫٢٢ a ٤٫٣٣±١٫٢ b ٣٫٦٠±١٫١ bc ٣٫٣٠±٠٫٦٥٨ c ٣٫٢٠±١٫٣ c ٢٫٣٠±١٫١ c 

Satina ٥٫٣٠±١٫٢٢ a ٣٫٦٠±١٫٢ b ٣٫٣٠±١٫١ bc ٢٫٦٠±٠٫٦٥٨ c ٢٫٢٠±١٫٣ c ١٫٣٠±١٫١ d 

Her çeşit için aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 
 

 

Savalan çeşidinde kontrol kuraklık dozunda ana kök sayısı 6.3 adet olarak ölçülmüşken, 

0.5 bar uygulandığında 4.33 adet, 1 bar uygulandığında 3.6 adet, 1.5 bar uygulamasında 

3.3 adet, 2 bar uygulamasında 3.2 adet ve 2.5 bar uygulandığında 2.3 adete düşmüştür. 

Satina çeşidinde kontrol kuraklık dozunda ana kök sayısı 5.3 adet olarak ölçülmüşken, 

0.5 bar uygulandığında 3.6 adet, 1 bar uygulandığında 3.3 adet, 1.5 bar uygulamasında 

2.6 adet, 2 bar uygulamasında 2.2 adet ve 2.5 bar uygulandığında 1.3 adete düşmüştür.   

Farklı kuraklık dozlarının patates çeşitlerinde yan kök sayısına olan etkisi çizelge 

4.25’de görülmektedir. Tüm çeşitlerde kuraklık dozu arttıkça yan kök sayılarında 

azalma gözlenmektedir. Mafrona çeşidinde kontrol kuraklık dozunda yan kök sayısı 

19.5 adet olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 12.21 adet, 1 bar uygulandığında 

8.2 adet, 1.5 bar uygulamasında 5.12 adet, 2 bar uygulamasında 4.6 adet ve 2.5 bar 

uygulandığında 4.2 adete düşmüştür. Agria çeşidinde kontrol kuraklık dozunda yan kök 

sayısı 17.1 adet olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 10.21 adet, 1 bar 

uygulandığında 8.2 adet, 1.5 bar uygulamasında 5.3 adet, 2 bar uygulamasında 4.5 adet 

ve 2.5 bar uygulandığında 4.1 adete düşmüştür. Caesar çeşidinde kontrol kuraklık 
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dozunda yan kök sayısı 19.1 adet olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 12.3 adet, 

1 bar uygulandığında 8.6 adet, 1.5 bar uygulamasında 5.3 adet, 2 bar uygulamasında 4.6 

adet ve 2.5 bar uygulandığında 4.3 adete düşmüştür.   

 
 
Çizelge 4.25 Farklı kuraklık dozlarının patates çeşitlerinde yan kök sayısı (adet)                  

üzerinde etkisi 
 

Çeşit Kuraklık stresi 
0 bar -0.5 bar -1 bar -1.5 bar -2 bar -2.5 bar 

Marfona ١٩٫٥±١٫٣ a ١٢٫٢١±١٫٢ b ٨٫٢±١٫٥ bc ٥٫١٢±٠٫٨٧ c ٤٫٦±١٫٥ c ٤٫٢±١٫٥ c 

Agria ١٧٫١±١٫٣ a ١٠٫٢١±١٫٢ b ٨٫٢±١٫٤ b ٥٫٣±٠٫٧٣ c ٤٫٥±١٫٢ c ٤٫١±١٫٥ c 

Caesar ١٩٫١±١٫٣ a ١٢٫٣±١٫٢ b ٨٫٦±١٫٤ c ٥٫٣±٠٫٧٣ d ٤٫٦±١٫٢ e ٤٫٣±١٫٥ e 

Savalan ٢٠٫١±١٫٣ a ١٣٫٣±١٫٢ b ٩٫٣±١٫٤ c ٥٫٦±٠٫٧٣ d ٥٫١±١٫٢ d ٣٫٣±١٫٥ e 

Satina ١٨٫١±١٫٣ a ١٣٫٣±١٫٢ b ٩٫٣±١٫٤ c ٥٫٦±٠٫٧٣ d ٥٫١±١٫٢ d ٣٫٣±١٫٥ e 

Her çeşit için aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 

 

 

Savalan çeşidinde adetontrol kuraklık dozunda yan kök sayısı 20.1 adet olarak 

ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 13.3 adet, 1 bar uygulandığında 9.3 adet, 1.5 bar 

uygulamasında 5.6 adet, 2 bar uygulamasında 5.1 adet ve 2.5 bar uygulandığında 3.3 

adete düşmüştür. Satina çeşidinde kontrol kuraklık dozunda yan kök sayısı 18.1 adet 

olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 13.3 adet, 1 bar uygulandığında 9.3 adet, 

1.5 bar uygulamasında 5.6 adet, 2 bar uygulamasında 5.1 adet ve 2.5 bar 

uygulandığında 3.3 adete düşmüştür.   

 

 

4.2.3 Farklı kuraklık dozlarının yaprak sayısı üzerinde etkisi 

 

Çizelge 4.26’da varyans analizinden elde edilen sonuçlara göre, değişik kuraklık 

düzeyleri şeker içeriği, yaprak sayısı, perolin içeriği, ve mini-yumru sayısı gibi 

özellikler bakımından istatistik olarak önemli farklılık görülmektedir (P<0.01). Çeşitler 

de, yaprak sayısı ve mini-yumru sayısı (P<0.01) ve şeker içeriği ve perolin içeriği 

(P<0.05) bakımından önemli farklılık görülmektedir. Dahası, “kuraklık × çeşit” 

etkileşimi şeker içeriği, yaprak sayısı, perolin içeriği ve mini-yumru sayısı gibi 

özellikler bakımından önemli farklılık bulunmamaktadır (P>0.05). Bu sonuçlar 

Valizadeh Ghale Beig vd. (2014) tarafından bildirilenlerle uyumludur. 
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Çizelge 4.26 Patatesin farkılı çeşidlerinin değişik kuraklık düzeylerinde varyans analizi 

Varyasyon 
kaynağı 

Serbest 
derecesi 

Yaprak 
sayısı 

Karbonhidrat 
miktarı 

Prolin 
miktarı 

Mini 
yumru 
sayısı 

Kuraklık 5 322.41** 27.43 ** 0.57** 34.28** 
Çeşit 4 22.37** 0.579* 0.182* 5.21** 

Kuraklık × 
Çeşit 

20 0.311 ns 0.119ns 0.0054 ns 0.251 ns 

Hata 60 1.36 0.325 0.00009 0.744 
Toplam 89 - - - - 
Varyasyon katsayısı 

(C.V) 
21.5 16.2 27.5 31.2 

 

 

Farklı kuraklık dozlarının 5 adet patates çeşidinde yaprak sayısı üzerinde olan etkisi 

çizelge 4.27’de verilmiştir. Tüm çeşitlerde kuraklık dozu arttıkça yaprak sayılarında 

azalma gözlenmektedir. Mafrona çeşidinde kontrol kuraklık dozunda yaprak sayısı 19.1 

adet olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 12.03 adet, 1 bar uygulandığında 10.2 

adet, 1.5 bar uygulamasında 8.12 adet, 2 bar uygulamasında 6.6 adet ve 2.5 bar 

uygulandığında 6.2 adete düşmüştür. Agria çeşidinde kontrol kuraklık dozunda yaprak 

sayısı 17.1 adet olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 10.03 adet, 1 bar 

uygulandığında 8.5 adet, 1.5 bar uygulamasında 6.12 adet, 2 bar uygulamasında 5.6 adet 

ve 2.5 bar uygulandığında 5.1 adete düşmüştür. Caesar çeşidinde kontrol kuraklık 

dozunda yaprak sayısı 19.1 adet olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 12.03 adet, 

1 bar uygulandığında 10.6 adet, 1.5 bar uygulamasında 8.3 adet, 2 bar uygulamasında 

7.6 adet ve 2.5 bar uygulandığında 7.1 adete düşmüştür.   
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Çizelge 4.27 Farklı kuraklık dozlarının patates çeşitlerinde yaprak sayısı (adet) üzerinde  
                     etkisi 
 

Çeşit Kuraklık stresi 
0 bar -0.5 bar -1 bar -1.5 bar -2 bar -2.5 bar 

Marfona ١٩٫١٠±١٫٣ a ١٢٫٠٣±١٫٢ ab ١٠٫٢٠±١٫٥ b ٨٫١٢±٠٫٨٧ bc ٦٫٦٠±١٫٥ c ٦٫٢٠±١٫٥ c 

Agria ١٧٫١٠±١٫٣ a ١٠٫٠٣±١٫٢ b ٨٫٥٠±١٫٥ bc ٦٫١٢±٠٫٦٣ c ٥٫٦٠±١٫١ c ٥٫١٠±١٫٤ c 

Caesar ١٩٫١٠±١٫٣ a ١٢٫٠٣±١٫٢ b ١٠٫٦٠±١٫٥ bc ٨٫٣٠±٠٫٦٣ bc ٧٫٦٠±١٫١ c ٧٫١٠±١٫٤ c 

Savalan ١٩٫١٠±١٫٣ a ١٣٫٠٣±١٫٢ b ١١٫٦٠±١٫٥ c ٩٫٣٠±٠٫٦٣ cd ٨٫٣٠±١٫١ d ٧٫١٠±١٫٤ d 

Satina ١٨٫١٠±١٫٣ a ١١٫٠٣±١٫٢ b ٩٫٦٠±١٫٥ c ٧٫٣٠±٠٫٦٣ d ٦٫٣٠±١٫١ d ٥٫١٠±١٫٤ e 

Her çeşit için aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 
 
 

 

Savalan çeşidinde kontrol kuraklık dozunda yaprak sayısı 19.1 adet olarak ölçülmüşken, 

0.5 bar uygulandığında 13.03 adet, 1 bar uygulandığında 11.6 adet, 1.5 bar 

uygulamasında 9.3 adet, 2 bar uygulamasında 8.3 adet ve 2.5 bar uygulandığında 7.1 

taneye düşmüştür. Satina çeşidinde kontrol kuraklık dozunda yaprak sayısı 18.1 adet 

olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 11.03 adet, 1 bar uygulandığında 9.6 adet, 

1.5 bar uygulamasında 7.3 adet, 2 bar uygulamasında 6.3 adet ve 2.5 bar 

uygulandığında 5.1 adete düşmüştür.   

 

 

4.2.4 Farklı kuraklık dozlarının karbonhidrat ve prolin miktarı üzerinde etkisi 

 

Farklı kuraklık dozlarının 5 adet patates çeşidinde karbonhidrat ve prolin miktarı 

üzerinde olan etkisi çizelge 4.28-4.29’da verilmiştir. Tüm çeşitlerde kuraklık dozu 

arttıkça karbonhidrat miktarında artış gözlenmektedir. Mafrona çeşidinde kontrol 

kuraklık dozunda karbonhidrat miktarı 4.16 olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 

5.3, 1 bar uygulandığında 5.6, 1.5 bar uygulamasında 6.33, 2 bar uygulamasında 7.1 ve 

2.5 bar uygulandığında 8.2’ye yükselmiştir. Agria çeşidinde kontrol kuraklık dozunda 

karbonhidrat miktarı 4.3 olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 5.1, 1 bar 

uygulandığında 4.7, 1.5 bar uygulamasında 5.1 adet, 2 bar uygulamasında 7.5 ve 2.5 bar 

uygulandığında 8.5’e yükselmiştir. Caesar çeşidinde kontrol kuraklık dozunda 

karbonhidrat miktarı 4.2 olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 5.1, 1 bar 

uygulandığında 5.5, 1.5 bar uygulamasında 5.1, 2 bar uygulamasında 7.7 ve 2.5 bar 

uygulandığında 8.7’ye yükselmiştir. 
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Çizelge 4.28 Farklı kuraklık dozlarının patates çeşitlerinde karbonhidrat miktarı (mM)                  
üzerinde etkisi 

 

Çeşit Kuraklık stresi 
0 bar -0.5 bar -1 bar -1.5 bar -2 bar -2.5 bar 

Marfona ٤٫١٦±٠٫٣ c ٥٫٣٠±٠٫٢ c ٥٫٦٠±٠٫٥ bc ٦٫٣٠±٠٫٨٧ b ٧٫١٠±٠٫٥ ab ٨٫٢٠±٠٫٥ a 

Agria ٤٫٣٠±٠٫٣ d ٥٫١٠±٠٫٢ c ٤٫٧٠±٠٫٦ d ٥٫١٠±٠٫٦٥ c ٧٫٥٠±٠٫٤ b ٨٫٥٠±٠٫٥ a 

Caesar ٤٫٢٠±٠٫٣ c ٥٫١٠±٠٫٢ b ٥٫٥٠±٠٫٦ b ٥٫١٠±٠٫٦٥ b ٧٫٧٠±٠٫٤ ab ٨٫٧٠±٠٫٥ a 

Savalan ٤٫٦٠±٠٫٣ b ٥٫٤٠±٠٫٢ b ٥٫١٠±٠٫٦ b ٥٫٦٠±٠٫٦٥ b ٨٫٧٠±٠٫٤ ab ٩٫٧٠±٠٫٥ a 

Satina ٣٫٦٠±٠٫٣ c ٥٫٣٠±٠٫٢ b ٥٫١٠±٠٫٦ b ٥٫٦٠±٠٫٦٥ b ٧٫٥٠±٠٫٤ ab ٨٫٧٠±٠٫٥ a 

Her çeşit için aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 

 

 

Savalan çeşidinde kontrol kuraklık dozunda karbonhidrat miktarı 4.6 olarak 

ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 5.4, 1 bar uygulandığında 5.1, 1.5 bar 

uygulamasında 5.6, 2 bar uygulamasında 8.7 ve 2.5 bar uygulandığında 9.7’ye 

yükselmiştir. Satina çeşidinde kontrol kuraklık dozunda karbonhidrat miktarı 3.6 olarak 

ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 5.3, 1 bar uygulandığında 5.1, 1.5 bar 

uygulamasında 5.6, 2 bar uygulamasında 7.5 ve 2.5 bar uygulandığında 8.7’ye 

yükselmiştir.  

 

 

Farklı kuraklık dozlarının patates çeşitlerinde prolin miktarına olan etkisi çizelge 

4.29’da görülmektedir. Tüm çeşitlerde kuraklık dozu arttıkça prolin miktarında artış 

gözlenmektedir. Mafrona çeşidinde kontrol kuraklık dozunda prolin miktarı 37.66 

olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 114.61, 1 bar uygulandığında 267.3 tane, 

1.5 bar uygulamasında 315, 2 bar uygulamasında 410.3 ve 2.5 bar uygulandığında 

517.3’e yükselmiştir. Agria çeşidinde kontrol kuraklık dozunda prolin miktarı 37.66 

olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 87.61, 1 bar uygulandığında 265.3, 1.5 bar 

uygulamasında 318, 2 bar uygulamasında 416.3 ve 2.5 bar uygulandığında 520.3’e 

yükselmiştir. Caesar çeşidinde kontrol kuraklık dozunda prolin miktarı 37.66 olarak 

ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 65.61, 1 bar uygulandığında 262.3, 1.5 bar 

uygulamasında 312, 2 bar uygulamasında 408.3 ve 2.5 bar uygulandığında 515.3’ye 

yükselmiştir. 
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Çizelge 4.29 Farklı kuraklık dozlarının patates çeşitlerinde prolin miktarı (mM)                  
üzerinde etkisi 

 

Çeşit Kuraklık stresi 
0 bar -0.5 bar -1 bar -1.5 bar -2 bar -2.5 bar 

Marfona ٣٧٫٦٦±١٫١٥ f ١١٤٫٦١±٠٫٢٨ e ٢٦٧٫٣٠±١٠٫٩ d ٣١٥٫٠±٥٫١٩ c ٤١٠٫٣٠±١٠٫٩ b ٥١٧٫٣٠±١٠٫٩ a 

Agria ٣٧٫٦٦±١٠٫١ f ٨٧٫٦١±١٢٫٥ e ٢٦٥٫٣٠±١٠٫٩ d ٣١٨٫٠±٥٫١٩ c ٤١٦٫٣٠±٩٫٢ b ٥٢٠٫٣٠±٨٫٩ a 

Caesar ٣٧٫٦٦±١٠٫١ f ٦٥٫٦١±١٢٫٥ e ٢٦٢٫٣٠±١٠٫٩ d ٣١٢٫٠±٥٫١٩ c ٤٠٨٫٣٠±٩٫٢ b ٥١٥٫٣٠±٨٫٩ a 

Savalan ٣٤٫٦٦±١٠٫١ f ٩١٫٦١±١٢٫٥ e ٢٦٠٫٣٠±١٠٫٩ d ٣٢١٫٦٠±٥٫١٩ c ٤٢١٫٣٠±٩٫٢ b ٥٢٠٫٣٠±٨٫٩ a 

Satina ٣٤٫٦٦±١٠٫١ f ١٦١٫٦١±١٢٫٥ e ٢٦٢٫٣٠±١٠٫٩ d ٣٠٧٫٦٠±٥٫١٩ c ٣٩٩٫٣٠±٩٫٢ b ٤١٣٫٣٠±٨٫٩ a 

Her çeşit için aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 

 

 

Savalan çeşidinde kontrol kuraklık dozunda prolin miktarı 34.66 olarak ölçülmüşken, 

0.5, 1, 1.5, 2 ve 2.5 bar PEG uygulandığında sırayla 91.61, 260.3, 321.6, 421.3 ve 

2520.3’e yükselmiştir. Satina çeşidinde kontrol kuraklık dozunda prolin miktarı 34.66 

olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 161.61, 1 bar uygulandığında 262.3, 1.5 bar 

uygulamasında 307.6, 2 bar uygulamasında 399.3 ve 2.5 bar uygulandığında 413.3’e 

yükselmiştir.  

 

 

4.2.5 Farklı kuraklık dozlarının mini yumru üzerinde etkisi 

 

Farklı kuraklık dozlarının 5 adet patates çeşidinde mini-yumru sayısı, mikro yumru 

ağırlığı ve mini-yumru kuru ağırlığı üzerinde olan etkisi çizelge 4.30-4.33’de 

verilmiştir. Tüm çeşitlerde kuraklık dozu arttıkça mini-yumru sayısında azalma 

gözlenmektedir. Mafrona çeşidinde kontrol kuraklık dozunda mini-yumru sayısı 8.6 

adet olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 6.2 adet, 1 bar uygulandığında 5.1 

adet, 1.5 bar uygulamasında 4.5 adet, 2 bar uygulamasında 4.2 adet ve 2.5 bar 

uygulandığında 3.2 adete düşmüştür. Agria çeşidinde kontrol kuraklık dozunda mini-

yumru sayısı 7.1 adet olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 5.2 adet, 1 bar 

uygulandığında 4.3 adet, 1.5 bar uygulamasında 3.5 adet, 2 bar uygulamasında 3.2 adet 

ve 2.5 bar uygulandığında 3.03 adete düşmüştür. Caesar çeşidinde kontrol kuraklık 

dozunda mini-yumru sayısı 8.1 adet olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 5.3 

adet, 1 bar uygulandığında 5.6 adet, 1.5 bar uygulamasında 4.9 adet, 2 bar 

uygulamasında 4.6 adet ve 2.5 bar uygulandığında 4.3 adete düşmüştür. 
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Çizelge 4.30 Farklı kuraklık dozlarının patates çeşitlerinde mini-yumru sayısı (adet)                  
üzerinde etkisi 

 

Çeşit Kuraklık stresi 
0 bar -0.5 bar -1 bar -1.5 bar -2 bar -2.5 bar 

Marfona ٨٫٦±١٫٤ a ٦٫٢±٠٫٢ ab ٥٫١±١٫٥ b ٤٫٥±٠٫٨٧ b ٤٫٢±١٫٥ bc ٣٫٢±١٫٥ c 

Agria ٧٫١±١٫٤ a ٥٫٢±٠٫٨ b ٤٫٣±١٫٥ c ٣٫٥±٠٫٤٨ c ٣٫٢±١٫٣ c ٣٫٠٣±١٫٠٢ c 

Caesar ٨٫١±١٫٤ a ٥٫٣±٠٫٨ b ٥٫٦±١٫٥ b ٤٫٩±٠٫٢٥ b ٤٫٦±١٫٣ b ٤٫٣±١٫١ b 

Savalan ٨٫٣±١٫٤ a ٦٫٣±٠٫٨ b ٥٫٣±١٫٥ bc ٤٫٣±٠٫٢٥ c ٤٫٢±١٫٣ c ٣٫٦±١٫١ d 

Satina ٧٫٣±١٫٤ a ٥٫٣±٠٫٨ b ٤٫٣±١٫٥ bc ٦٫٦±٠٫٢٥ ab ٣٫٦±١٫٣ c ٣٫٣±١٫١ c 

Her çeşit için aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 

 

 

Savalan çeşidinde kontrol kuraklık dozunda mini-yumru sayısı 8.3 adet olarak 

ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 6.3 adet, 1 bar uygulandığında 5.3 adet, 1.5 bar 

uygulamasında 4.3 adet, 2 bar uygulamasında 4.2 adet ve 2.5 bar uygulandığında 3.6 

adete düşmüştür. Satina çeşidinde kontrol kuraklık dozunda mini-yumru sayısı 7.3 adet 

olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 5.3 adet, 1 bar uygulandığında 4.3 adet, 1.5 

bar uygulamasında 6.6 adet, 2 bar uygulamasında 3.6 adet ve 2.5 bar uygulandığında 

3.3 adete düşmüştür.  

 

 

Çizelge 4.31’de varyans analizinden elde edilen sonuçlara göre, değişik kuraklık 

düzeyleri mini-yumru ağırlığı, kuru ağırlık, klorofil-a içeriği ve klorofil b içeriği 

bakımından istatistik olarak önemli farklılık göstermektedir (P<0.01). Çeşitlerde, mini-

yumru ağırlığı ve kuru ağırlık özellikleri bakımından anlamlı farklılık gösterirken 

(P<0.01 ve P<0.05); klorofil-a içeriği ve klorofil b içeriği bakımından önemli farklılık 

göstermemektedir (P>0.05). Dahası, “kuraklık × çeşit” etkileşimi mini-yumru ağırlığı, 

kuru ağırlık, klorofil-a içeriği ve klorofil b içeriği gibi özellikler bakımından önemli 

farklılık bulunmamaktadır. Bu araştırma sonuçları Ashraf ve Harriis (2013), Whitmore 

vd. (2009), Garg vd. (2010) ve Hasanpanah (2009) tarafından bildirilenlerle uyumludur. 
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Çizelge 4.31 Patatesin farkılı çeşidlerinin değişik kuraklık düzeylerinde varyans analizi 

Varyasyon 
kaynağı 

Serbest 
derecesi 

Mini yumru 
ağırlığı 

Mini yumru 
kuru madde 

ağırlığı 

Klorofil a Klorofil b 

Kuraklık 5 1322239.2** 95459.4** 4810.3** 17286.2** 
Çeşit 4 205429.9** 579.6* 0.281 ns 0.05ns 

Kuraklık × 
Çeşit 

20 9878.7 ns 38.5 ns 0.224 ns 0.163 ns 

Hata 60 29335 189.6 0.341 0.208 
Toplam 89 - - - - 
Varyasyon katsayısı 

(C.V) 
21.5 23.4 16.5 19.5 

 

 

Farklı kuraklık dozlarının patates çeşitlerinde mini-yumru ağırlığına olan etkisi çizelge 

4.32’de görülmektedir. Tüm çeşitlerde kuraklık dozu arttıkça mini-yumru ağırlığında 

azalma gözlenmektedir. Mafrona çeşidinde kontrol kuraklık dozunda mini-yumru 

ağırlığı 1.58 gr olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 1.12 gr, 1 bar 

uygulandığında 1.12 gr, 1.5 bar uygulamasında 0.85 gr, 2 bar uygulamasında 0.80 gr ve 

2.5 bar uygulandığında 0.78 grama düşmüştür. Agria çeşidinde kontrol kuraklık 

dozunda mini-yumru ağırlığı 1.38 gr olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 1.05 

gr, 1 bar uygulandığında 0.85 gr, 1.5 bar uygulamasında 0.72 gr, 2 bar uygulamasında 

0.6 gr ve 2.5 bar uygulandığında 0.57 grama düşmüştür. Caesar çeşidinde kontrol 

kuraklık dozunda mini-yumru ağırlığı 1.58 gr olarak ölçülmüşken, 0.5 bar 

uygulandığında 1.12 gr, 1 bar uygulandığında 1.11 gr, 1.5 bar uygulamasında 0.92 gr, 2 

bar uygulamasında 0.86 gr ve 2.5 bar uygulandığında 0.73 grama düşmüştür. 

 

Çizelge 4.32 Farklı kuraklık dozlarının patates çeşitlerinde mini-yumru ağırlığı (gr)                  
üzerinde etkisi 

 

Çeşit Kuraklık stresi 
0 bar -0.5 bar -1 bar -1.5 bar -2 bar -2.5 bar 

Marfona 
٠٫٢١٨±
١٫٥٨a 

١٫١٢±٠٫١١
b 

١٫١٢±٠٫١١
b ٠٫٨٥±٠٫١٠ c ٠٫٨٠±٠٫١١ c ٠٫٧٨±٠٫١١

c 

Agria 
٠٫٢١٨±
١٫٣٨a 

١٫٠٥±٠٫١١
b ٠٫٨٥±٠٫١١ c ٠٫٧٢±٠٫١٠ c ٠٫٦٠±٠٫١٢ c

d 
٠٫٥٧±٠٫١

d 

Caesar 
٠٫٢١٨±
١٫٥٨a 

١٫١٢±٠٫١١
b 

١٫١١±٠٫١١
bc ٠٫٩٢±٠٫١٠ c ٠٫٨٦±٠٫١٢ c ٠٫٨٠±٠٫١

d 

Savalan ٠٫٢١٨± ١٫٢٥±٠٫١١ ١٫٠٥±٠٫١١ ٠٫٨٦±٠٫١٠ c ٠٫٨٥±٠٫١٢ c ٠٫٧٣±٠٫١
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١٫٦٥a b bc d 

Satina 
٠٫٢١٨±
١٫٣٨a 

٠٫٩٢±٠٫١١
b ٠٫٧٩±٠٫١١ c ٠٫٧٢±٠٫١٠ c ٠٫٧١±٠٫١٢ c ٠٫٦٦±٠٫١

d 

Her çeşit için aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 

 

Savalan çeşidinde kontrol kuraklık dozunda mini-yumru ağırlığı 1.65 gr olarak 

ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 1.25 gr, 1 bar uygulandığında 1.05 gr, 1.5 bar 

uygulamasında 0.86 gr, 2 bar uygulamasında 0.85 gr ve 2.5 bar uygulandığında 0.73 

grama düşmüştür. Satina çeşidinde kontrol kuraklık dozunda mini-yumru ağırlığı 1.38 

gr olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 0.92 gr, 1 bar uygulandığında 0.79 gr, 

1.5 bar uygulamasında 0.72 gr, 2 bar uygulamasında 0.71 gr ve 2.5 bar uygulandığında 

0.66 grama düşmüştür. 

 

 

Farklı kuraklık dozlarının patates çeşitlerinde mini-yumru kuru ağırlığına olan etkisi 

çizelge 4.33’de görülmektedir. Tüm çeşitlerde kuraklık dozu arttıkça mini-yumru kuru 

ağırlığında azalma gözlenmektedir. Mafrona çeşidinde kontrol kuraklık dozunda mini-

yumru kuru ağırlığı 0.31 gr olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 0.31 gr, 1 bar 

uygulandığında 0.22 gr, 1.5 bar uygulamasında 0.17 gr, 2 bar uygulamasında 0.16 gr ve 

2.5 bar uygulandığında 0.15 grama düşmüştür. Agria çeşidinde kontrol kuraklık 

dozunda mini-yumru kuru ağırlığı 0.33 gr olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 

0.30 gr, 1 bar uygulandığında 0.21 gr, 1.5 bar uygulamasında 0.17 gr, 2 bar 

uygulamasında 0.16 gr ve 2.5 bar uygulandığında 0.14 grama düşmüştür. Caesar 

çeşidinde kontrol kuraklık dozunda mini-yumru kuru ağırlığı 0.32 gr olarak 

ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 0.31 gr, 1 bar uygulandığında 0.22 gr, 1.5 bar 

uygulamasında 0.17 gr, 2 bar uygulamasında 0.16 gr ve 2.5 bar uygulandığında 0.13 

grama düşmüştür. 

 
 
Çizelge 4. 33 Farklı kuraklık dozlarının patates çeşitlerinde mini yumru kuru ağırlığı                  

(gr) üzerinde etkisi 
 

Çeşit Kuraklık stresi 
0 bar -0.5 bar -1 bar -1.5 bar -2 bar -2.5 bar 

Marfona 0.3112.3d 0.3114.2a 0.2210.5b 0.178.8c 0.168.5c 0.158.6d 

Agria 0.3312.3a 0.3011.2b 0.2110.5c 0.177.8d 0.164.5c 0.146.6f 

Caesar 0.3212.3a 0.3111.2b 0.2210.5c 0.177.8d 0.163.5c 0.136.4f 
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Savalan 0.3112.3a 0.3011.2b 0.219.5c 0.166.8d 0.153.5c 0.135.4f 

Satina 0.3212.3a 0.3011.2b 0.219.5c 0.176.8d 0.163.5c 0.135.4f 

Her çeşit için aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 

 

 

Savalan çeşidinde kontrol kuraklık dozunda mini-yumru kuru ağırlığı 0.31 gr olarak 

ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 0.30 gr, 1 bar uygulandığında 0.21 gr, 1.5 bar 

uygulamasında 0.16 gr, 2 bar uygulamasında 0.15 gr ve 2.5 bar uygulandığında 0.13 

grama düşmüştür. Satina çeşidinde kontrol kuraklık dozunda mini-yumru kuru ağırlığı 

0.32 gr olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 0.30 gr, 1 bar uygulandığında 0.21 

gr, 1.5 bar uygulamasında 0.17 gr, 2 bar uygulamasında 0.16 tane ve 2.5 bar 

uygulandığında 0.13 grama düşmüştür. 

 

 

4.2.6 Farklı kuraklık dozlarının klorofil miktarı üzerinde etkisi 

 

 

Farklı kuraklık dozlarının 5 adet patates çeşidinde klorofil a, klorofil b ve toplam 

klorofil miktarı üzerinde olan etkisi çizelge 4.34-4.37’de verilmiştir. Tüm çeşitlerde 

kuraklık dozu arttıkça klorofil a miktarında azalma gözlenmektedir. Mafrona çeşidinde 

kontrol kuraklık dozunda klorofil a miktarı 52.3 olarak ölçülmüşken, 0.5 bar 

uygulandığında 11, 1 bar uygulandığında 9.1, 1.5 bar uygulamasında 7.3, 2 bar 

uygulamasında 6.7 ve 2.5 bar uygulandığında 6.3’e düşmüştür. Agria çeşidinde kontrol 

kuraklık dozunda klorofil a miktarı 52.3 olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 

11.5, 1 bar uygulandığında 9.2, 1.5 bar uygulamasında 6.6, 2 bar uygulamasında 6.3 ve 

2.5 bar uygulandığında 6.1’e düşmüştür. Caesar çeşidinde kontrol kuraklık dozunda 

klorofil a miktarı 51.3 olarak ölçülmüşken, 0.5, 1, 1.5, 2 ve 2.5 bar uygulandığında 

sırayla 11.5, 9.2, 7.6, 6.9 ve 6.3’e düşmüştür. 

 

 

Çizelge 4.34 Farklı kuraklık dozlarının patates çeşitlerinde klorofil a miktarı (gl-1)                  
üzerinde etkisi 

 

Çeşit Kuraklık stresi 
0 bar -0.5 bar -1 bar -1.5 bar -2 bar -2.5 bar 
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Marfona ٥٢٫٣±٠٫٦٥ a ١١٫٠±٠٫٣٥ b ٩٫١±٠٫٧٨١ b ٧٫٣±٠٫٠٨ bc ٦٫٧±٠٫٢٣٥ c ٦٫٣±٠٫٣٥٤ c 

Agria ٥٢٫٣±٠٫٦٥ a ١١٫٥±٠٫٦٥ b ٩٫٢±٠٫٧٢ c ٦٫٦±٠٫١١ d ٦٫٣±٠٫٢٣ d ٦٫١±٠٫١٢ d 

Caesar ٥١٫٣±٠٫٦٥ a ١١٫٥±٠٫٥١ b ٩٫٢±٠٫٧٢ c ٧٫٦±٠٫١١ d ٦٫٩±٠٫٢٣ e ٦٫٣±٠٫١٢ e 

Savalan ٥١٫٦±٠٫٦٥ a ١١٫١±٠٫٥١ b ٩٫٢±٠٫٧٢ b ٧٫١±٠٫١١ bc ٦٫٨±٠٫٢٣ c ٦٫٧±٠٫١٢ c 

Satina ٥١٫٢±٠٫٦٥ a ١١٫١±٠٫٥١ b ٩٫٢±٠٫٧٢ b ٧٫٣±٠٫١١ b ٦٫٦±٠٫٢٣ b ٦٫١±٠٫١٢ b 

Her çeşit için aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 

 

Savalan çeşidinde kontrol kuraklık dozunda klorofil a miktarı 51.6 olarak ölçülmüşken, 

0.5 bar uygulandığında 11.1, 1 bar uygulandığında 9.2, 1.5 bar uygulamasında 7.1, 2 bar 

uygulamasında 6.8 ve 2.5 bar uygulandığında 6.7’ye düşmüştür. Satina çeşidinde 

kontrol kuraklık dozunda klorofil a miktarı 51.2 olarak ölçülmüşken, 0.5 bar 

uygulandığında 11.1, 1 bar uygulandığında 9.2, 1.5 bar uygulamasında 7.3, 2 bar 

uygulamasında 6.6 ve 2.5 bar uygulandığında 6.1’e düşmüştür. 

 

 

Farklı kuraklık dozlarının patates çeşitlerinde klorofil b miktarına olan etkisi çizelge 

4.35’de görülmektedir. Tüm çeşitlerde kuraklık dozu arttıkça klorofil b miktarında 

azalma gözlenmektedir. Mafrona çeşidinde kontrol kuraklık dozunda klorofil b miktarı 

31.4 olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 6.01, 1 bar uygulandığında 5.7, 1.5 bar 

uygulamasında 4.7, 2 bar uygulamasında 4.2 ve 2.5 bar uygulandığında 4’e düşmüştür. 

Agria çeşidinde kontrol kuraklık dozunda klorofil b miktarı 30.7 olarak ölçülmüşken, 

0.5 bar uygulandığında 6.4, 1 bar uygulandığında 5.1, 1.5 bar uygulamasında 4.5, 2 bar 

uygulamasında 4.2 ve 2.5 bar uygulandığında 3.8’e düşmüştür. Caesar çeşidinde kontrol 

kuraklık dozunda klorofil b miktarı 31.7 olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 

6.1, 1 bar uygulandığında 5.6, 1.5 bar uygulamasında 4.4, 2 bar uygulamasında 4.2 ve 

2.5 bar uygulandığında 4.03’e düşmüştür. 

 

 

Çizelge 4.35 Farklı kuraklık dozlarının patates çeşitlerinde klorofil b miktarı (gl-1)                  
üzerinde etkisi 

 
Çeşit Kuraklık stresi 

0 bar -0.5 bar -1 bar -1.5 bar -2 bar -2.5 bar 
Marfona ٣١٫٤±٠٫٩٦ a ٦٫٠١±٠٫٢٤ b ٥٫٧±٠٫١٤ b ٤٫٧±٠٫٠٨ b ٤٫٢±٠٫١٠ b ٤٫٠±٠٫١١ b 

Agria ٣٠٫٧±٠٫٦ a ٦٫٤±٠٫١١ b ٥٫١±٠٫١ b ٤٫٥±٠٫٠٨ b ٤٫٢±٠٫١ b ٣٫٨±٠٫١١ b 

Caesar ٣١٫٧±٠٫٦ a ٦٫١±٠٫١١ b ٥٫٦±٠٫١ b ٤٫٤±٠٫٠٨ b ٤٫٢±٠٫١ bc ٤٫٠٣±٠٫١ c 

Savalan ٣١٫٩±٠٫٦ a ١٧٫١±٠٫١١ b ١٥٫٦±٠٫١ b ١١٫٤±٠٫٠٨ bc ١٠٫٢±٠٫١ bc ٩٫٠٣±٠٫١ c 

Satina ٣١٫٩±٠٫٦ a ٦٫١±٠٫١١ b ٥٫٦±٠٫١ b ٤٫٤±٠٫٠٨ bc ٤٫٢±٠٫١ bc ٣٫٦±٠٫١ c 



61 
 

Her çeşit için aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 

 

 

Savalan çeşidinde kontrol kuraklık dozunda klorofil b miktarı 31.9 olarak ölçülmüşken, 

0.5 bar uygulandığında 17.1, 1 bar uygulandığında 15.6, 1.5 bar uygulamasında 11.4, 2 

bar uygulamasında 10.2 ve 2.5 bar uygulandığında 9.03’ye düşmüştür. Satina çeşidinde 

kontrol kuraklık dozunda klorofil b miktarı 31.9 olarak ölçülmüşken, 0.5 bar 

uygulandığında 6.1, 1 bar uygulandığında 5.6, 1.5 bar uygulamasında 4.4, 2 bar 

uygulamasında 4.2 ve 2.5 bar uygulandığında 3.6’ya düşmüştür. 

 

 

Çizelge 4.36’da varyans analizinden elde edilen sonuçlara göre, değişik kuraklık 

düzeyleri mini-yumru ağırlığı, kuru ağırlık, klorofil (a+b) içeriği, floresans F0, floresans 

Fm ve floresans Fv/m bakımından istatistik olarak önemli farklılık görülmektedir 

(P<0.01). Çeşitler ise, klorofil (a+b) içeriği, floresans F0, floresans Fm ve floresans Fv/m 

özellikleri bakımından önemli farklılık bulunmamaktadır (P>0.05). Dahası, “kuraklık × 

çeşit” etkileşimi klorofil (a+b) içeriği, floresans F0, floresans Fm ve floresans Fv/m gibi 

özellikler bakımından önemli farklılık bulunmamaktadır. Bu araştırma sonuçları 

Hassanpanah (2009) ve Garg vd. (2010) tarafından bilirilenlerle uyumlu iken, Gopal vd. 

(2007) tarafından bildirilenlerle uyumlu değildir. 

 

Çizelge 4.36 Patatesin farkılı çeşidlerinin değişik kuraklık düzeylerinde varyans analizi 

Varyasyon 
kaynağı 

Serbest 
derecesi 

Klorofil a+b Fluoresans Fo Fluoresans 
Fm 

Fluoresans 
Fv/m 

Kuraklık 5 12398.5** 2747.9** 21651.1** 4631.3** 
Çeşit 4 0.472 ns 10.73ns 0.898 ns 1.379 ns 

Kuraklık × 
Çeşit 

20 0.513ns 2.39 ns 11.87 ns 1.796ns 

Hata 60 1.335 7.37 195.6 2.67 
Toplam 89 - - - - 
Varyasyon katsayısı 

(C.V) 
16.3 14.2 22.7 11.9 

 

 

Farklı kuraklık dozlarının patates çeşitlerinde toplam klorofil miktarına olan etkisi 

çizelge 4.37’de görülmektedir. Tüm çeşitlerde kuraklık dozu arttıkça toplam klorofil 
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miktarında azalış gözlenmektedir. Mafrona çeşidinde kontrol kuraklık dozunda toplam 

klorofil miktarı 82.1 olarak ölçülmüşken, 0.5, 1, 1.5, 2 ve 2.5 bar PEG uygulandığında 

sırayla 17.1, 15.6, 11.3, 9.66 ve 10.33’e düşmüştür. Agria çeşidinde kontrol kuraklık 

dozunda toplam klorofil miktarı 89.1 olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 17.3, 

1 bar uygulandığında 15.6, 1.5 bar uygulamasında 11.3, 2 bar uygulamasında 9.66 ve 

2.5 bar uygulandığında 9.1’e düşmüştür. Caesar çeşidinde kontrol kuraklık dozunda 

toplam klorofil miktarı 82.1 olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 17.3, 1 bar 

uygulandığında 15.1, 1.5 bar uygulamasında 11.2, 2 bar uygulamasında 11.66 ve 2.5 bar 

uygulandığında 11.1’e düşmüştür. 

 

 

Çizelge 4.37 Farklı kuraklık dozlarının patates çeşitlerinde toplam klorofil miktarı (gl-1)  
                     üzerinde etkisi 
 

Çeşit Kuraklık stresi 
0 bar -0.5 bar -1 bar -1.5 bar -2 bar -2.5 bar 

Marfona ٨٢٫١±٠٫٧٥ a ١٧٫١±٠٫٣١٢ b ١٥٫٦±٠٫١٧ b ١١٫٣±٠٫٣٥ bc ٩٫٦٦±٠٫١٧ c ١٠٫٣٣±٠٫١٧ c 

Agria ٨٩٫١±٠٫٧٥ a ١٧٫٣±٠٫٦٥ b ١٥٫٦±٠٫٢١ b ١١٫٣±٠٫٣٥ bc ٩٫٦٦±٠٫١١ c ٩٫١±٠٫١٧ c 

Caesar ٨٢٫١±٠٫٧٥ a ١٧٫٣±٠٫٦٥ b ١٥٫١±٠٫٢١ bc ١١٫٢±٠٫٣٥ c ١١٫٦٦±٠٫١١ c ١١٫١±٠٫١٧ c 

Savalan ٨٢٫١±٠٫٧٥ a ٢٨٫٣±٠٫٦٥ b ٢٤٫١±٠٫٢١ c ١٨٫٥±٠٫٣٥ d ١٦٫٩±٠٫١١ d ١٥٫١±٠٫١٧ d 

Satina ٨٢٫١±٠٫٧٥ a ١٧٫٣±٠٫٦٥ b ١٤٫٧±٠٫٢١ b ١١٫٥±٠٫٣٥ bc ١٠٫٩±٠٫١١ bc ٩٫٧±٠٫١٧ c 

Her çeşit için aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 

 

 

Savalan çeşidinde kontrol kuraklık dozunda toplam klorofil miktarı 82.1 olarak 

ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 28.3, 1 bar uygulandığında 24.1, 1.5 bar 

uygulamasında 18.5, 2 bar uygulamasında 16.9 ve 2.5 bar uygulandığında 15.1’e 

düşmüştür. Satina çeşidinde kontrol kuraklık dozunda toplam klorofil miktarı 82.1 

olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 17.3, 1 bar uygulandığında 14.7, 1.5 bar 

uygulamasında 11.5, 2 bar uygulamasında 10.9 ve 2.5 bar uygulandığında 9.7’ye 

düşmüştür. 

 
 
 

4.2.7 Farklı kuraklık dozlarının Flüoresan klorofil miktarı üzerinde etkisi 
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Farklı kuraklık dozlarının 5 adet patates çeşidinde Flüoresan Fo, Flüoresan m ve 

Flüoresan v/m miktarı üzerinde olan etkisi çizelge 4.38-4.40’da verilmiştir. Tüm 

çeşitlerde kuraklık dozu arttıkça Flüoresan Fo miktarında azalma gözlenmektedir. 

Mafrona çeşidinde kontrol kuraklık dozunda Flüoresan Fo miktarı 74.3 olarak 

ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 69.3, 1 bar uygulandığında 58.3, 1.5 bar 

uygulamasında 46.3, 2 bar uygulamasında 44.3 ve 2.5 bar uygulandığında 44.3’e 

düşmüştür. Agria çeşidinde kontrol kuraklık dozunda Flüoresan Fo miktarı 74.3 olarak 

ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 69.6, 1 bar uygulandığında 57.3, 1.5 bar 

uygulamasında 46.3, 2 bar uygulamasında 44.6 ve 2.5 bar uygulandığında 43.3’e 

düşmüştür. Caesar çeşidinde kontrol kuraklık dozunda Flüoresan Fo miktarı 76.3 olarak 

ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 71.6, 1 bar uygulandığında 60.6, 1.5 bar 

uygulamasında 48.3, 2 bar uygulamasında 46.6 ve 2.5 bar uygulandığında 44.3’e 

düşmüştür. 

 

 

Çizelge 4.38 Farklı kuraklık dozlarının patates çeşitlerinde Flüoresan Fo miktarı                  
üzerinde etkisi 

 

Çeşit Kuraklık stresi 
0 bar -0.5 bar -1 bar -1.5 bar -2 bar -2.5 bar 

Marfon
a 

٧٤٫٣±١٫٣٢
a 

٦٩٫٣±١٫٣٢ a

b 
٥٨٫٣±١٫٣٢

b 
٤٦٫٣±١٫٣٢ b

c 
٤٤٫٣±١٫٣٣

c 
٤٤٫٣±١٫٣٢

c 

Agria ٧٤٫٣±١٫٧ a ٦٩٫٦±١٫٩ ab ٥٧٫٣±١٫٣٢
b 

٤٦٫٣±١٫٣٢ b

c ٤٤٫٦±١٫٢ c ٤٣٫٣±١٫٥ c 

Caesar ٧٦٫٣±٨٫٧ a ٧١٫٦±٨٫٢ a ٦٠٫٦±٩٫٣ b ٤٨٫٣±٧٫٣٢ c ٤٦٫٦±٦٫٢ cd ٤٤٫٣±٤٫٥ d 

Savalan ٧٥٫٣±٨٫٧ a ٧٠٫٦±٨٫٢ b ٥٩٫٦±٩٫٣ c ٤٧٫٣±٧٫٣٢ d ٤٥٫٦±٦٫٢ e ٤٢٫٣±٤٫٥ e 

Satina ٧٤٫٣±٨٫٧ a ٦٩٫٦±٨٫٢ b ٥٨٫٦±٩٫٣ c ٤٦٫٣±٧٫٣٢ d ٤٤٫٦±٦٫٢ e ٤٢٫٦±٤٫٥ e 

Her çeşit için aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 

 

 

Savalan çeşidinde kontrol kuraklık dozunda Flüoresan Fo miktarı 75.3 olarak 

ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 70.6, 1 bar uygulandığında 59.6, 1.5 bar 

uygulamasında 47.3, 2 bar uygulamasında 45.6 ve 2.5 bar uygulandığında 42.3’e 

düşmüştür. Satina çeşidinde kontrol kuraklık dozunda Flüoresan Fo miktarı 74.3 olarak 

ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 69.6, 1 bar uygulandığında 58.6, 1.5 bar 

uygulamasında 46.3, 2 bar uygulamasında 44.6 ve 2.5 bar uygulandığında 42.6’ya 

düşmüştür.  
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Farklı kuraklık dozlarının patates çeşitlerinde Flüoresan m miktarına olan etkisi çizelge 

4.39’da görülmektedir. Tüm çeşitlerde kuraklık dozu arttıkça Flüoresan m miktarında 

düşüş gözlenmektedir. Mafrona çeşidinde kontrol kuraklık dozunda Flüoresan m 

miktarı 292 olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 265, 1 bar uygulandığında 246, 

1.5 bar uygulamasında 212, 2 bar uygulamasında 158 ve 2.5 bar uygulandığında 196’ya 

düşmüştür. Agria çeşidinde kontrol kuraklık dozunda Flüoresan m miktarı 281 olarak 

ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 254, 1 bar uygulandığında 225, 1.5 bar 

uygulamasında 201, 2 bar uygulamasında 198 ve 2.5 bar uygulandığında 188’e 

düşmüştür. Caesar çeşidinde kontrol kuraklık dozunda Flüoresan m miktarı 285 olarak 

ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 258, 1 bar uygulandığında 239, 1.5 bar 

uygulamasında 205, 2 bar uygulamasında 200 ve 2.5 bar uygulandığında 187’ye 

düşmüştür. 

 

 

Çizelge 4.39 Farklı kuraklık dozlarının patates çeşitlerinde Flüoresan m miktarı                  
üzerinde etkisi 

 

Çeşit Kuraklık stresi 
0 bar -0.5 bar -1 bar -1.5 bar -2 bar -2.5 bar 

Marfona ٢٩٢±٧٫٧ a ٢٦٥±٧٫٨ b ٢٤٦±٧٫٢ c ٢١٢±٦٫٧٥ d ١٥٨±٧٫٨ f ١٩٦±٨٫٩ e 

Agria ٢٨١±١٠٫٧ a ٢٥٤±٩٫٨ b ٢٢٥±٦٫٢ c ٢٠١±٦٫٣ d ١٩٨±٧٫٢ e ١٨٨±٨٫١ f 

Caesar ٢٨٥±١٤٫٧ a ٢٥٨±٩٫٨ b ٢٣٩±٦٫٢ c ٢٠٥±٦٫٣ d ٢٠٠±٩٫٢ e ١٨٧±١١٫١ f 

Savalan ٢٧٥±١١٫٧ a ٢٤٨±٨٫٨ b ٢٢٩±٦٫٢ c ١٩٥±٦٫٣ d ١٨٩±٨٫٢ de ١٧١±١١٫١ e 

Satina ٢٨٢±١١٫٧ a ٢٥٥±٨٫٨ b ٢٣٦±٦٫٢ c ٢٠٥±٦٫٣ d ١٩٣±٨٫٢ e ١٨٤±١١٫١ f 

Her çeşit için aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 

 

 

Savalan çeşidinde kontrol kuraklık dozunda Flüoresan m miktarı 275 olarak 

ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 248, 1 bar uygulandığında 229, 1.5 bar 

uygulamasında 195, 2 bar uygulamasında 189 ve 2.5 bar uygulandığında 171’e 

düşmüştür. Satina çeşidinde kontrol kuraklık dozunda Flüoresan m miktarı 282 olarak 

ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 255, 1 bar uygulandığında 236, 1.5 bar 

uygulamasında 205, 2 bar uygulamasında 193 ve 2.5 bar uygulandığında 184’e 

düşmüştür.  
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Farklı kuraklık dozlarının patates çeşitlerinde Flüoresan v/m miktarına olan etkisi 

çizelge 4.40’da görülmektedir. Tüm çeşitlerde kuraklık dozu arttıkça Flüoresan v/m 

miktarında düşüş gözlenmektedir. Mafrona çeşidinde kontrol kuraklık dozunda 

Flüoresan m miktarı 76.1 olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 71.1, 1 bar 

uygulandığında 65.1, 1.5 bar uygulamasında 45.1, 2 bar uygulamasında 40.1 ve 2.5 bar 

uygulandığında 35.1’e düşmüştür. Agria çeşidinde kontrol kuraklık dozunda Flüoresan 

v/m miktarı 77.1 olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 72.1, 1 bar 

uygulandığında 66.1, 1.5 bar uygulamasında 46.1, 2 bar uygulamasında 41.1 ve 2.5 bar 

uygulandığında 35.3’e düşmüştür. Caesar çeşidinde kontrol kuraklık dozunda Flüoresan 

v/m miktarı 75.1 olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 70.1, 1 bar 

uygulandığında 64.1, 1.5 bar uygulamasında 44.1, 2 bar uygulamasında 38.1 ve 2.5 bar 

uygulandığında 33.3’e düşmüştür. 

 
 
Çizelge 4.40 Farklı kuraklık dozlarının patates çeşitlerinde Flüoresan v/m miktarı                  

üzerinde etkisi 
 

Çeşit Kuraklık stresi 
0 bar -0.5 bar -1 bar -1.5 bar -2 bar -2.5 bar 

Marfona ٧٦٫١±١٫٨ a ٧١٫١±١٫٣٦ a ٦٥٫١±١٫١١ b ٤٥٫١±١٫١٢ c ٤٠٫١±١٫٣٢ cd ٣٥٫١±١٫٦٤ d 

Agria ٧٧٫١±١٫٨ a ٧٢٫١±١٫٤ a ٦٦٫١±١٫١١ b ٤٦٫١±١٫١٢ c ٤١٫١±١٫٦ c ٣٥٫٣±١٫٢ d 

Caesar ٧٥٫١±١٫٨ a ٧٠٫١±١٫٤ ab ٦٤٫١±١٫١١ b ٤٤٫١±١٫١٢ c ٣٨٫١±١٫٢ cd ٣٣٫٣±١٫١ d 

Savalan ٧٥٫٦±١٫٨ a ٧٠٫٦±١٫٢ ab ٦٦٫٣±١٫١١ b ٤٥٫٦±١٫١٢ c ٤٠٫٦±١٫٢ c ٣٧٫٦±١٫١ d 

Satina ٧٦٫١±١٫٨ a ٧١٫٦±١٫٢ ab ٦٥٫٣±١٫١١ b ٤٥٫٦±١٫١٢ c ٣٨٫٦±١٫٤ d ٣٣٫٦±١٫١ d 

Her çeşit için aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 0.01 düzeyinde önemlidir. 

 
 
 
Savalan çeşidinde kontrol kuraklık dozunda Flüoresan v/m miktarı 76.1 olarak 

ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 71.6, 1 bar uygulandığında 65.3, 1.5 bar 

uygulamasında 45.6, 2 bar uygulamasında 40.6 ve 2.5 bar uygulandığında 37.6’e 

düşmüştür. Satina çeşidinde kontrol kuraklık dozunda Flüoresan v/m miktarı 76.1 

olarak ölçülmüşken, 0.5 bar uygulandığında 71.6, 1 bar uygulandığında 65.3, 1.5 bar 

uygulamasında 45.6, 2 bar uygulamasında 38.6 ve 2.5 bar uygulandığında 33.6’ya 

düşmüştür.  
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5. TARTIŞMA ve SONUÇ 

 

 

Araştırma bulgularına göre, çeşidin etkisi araştırılan bütün özellikler üzerine (birkaç 

çeşit istisna olmakla)  anlamlı bulunmuştur. Savalan çeşidi bütün özellikler bakımından 

diger çeşitlere göre dayanıklılık göstermiştir. Bu sonuç Hasanpanah ve Hasanabadi 

(2006) tarafından yürütülen araştırmaların sonuçlarıyla uyumludur. Bu araştırmada, 

yumru verimi ve mini-yumru sayısı ve ağırlığı istisna olmakla araştırılan bütün 

özellikler değişik düzeyli tuzluluk ve kuraklık streslerinden anlamlı derecede 

etkilenmiştir. Kontrol koşullarında; ticari olmayan çeşitlere göre ticari çeşitler, 

araştırılan özellikler bakımından oldukça üstün oldukları görülse de, tuzluluk stresi 

koşullarında ticari olmayan çeşitlere göre araştırılan özellikler bakımından daha 

dayanıksız olduğu belirlenmiştir. Ticari çeşitler arasından Savalan ve Marfona çeşitleri 

Agaria çeşidine göre tuzluluğa karşı daha tolerans olduğu tespit edilmiştir.  

 

 

Bu araştırmada vardığımız sonuçlar ile Darabi vd. (2014) tarafından bildirilen, patatesin 

ticari çeşitleri başta tuzluluk olmak üzere abiyotik streslere karşı daha az dayanıklıdır 

diye vardıkları sonuçla uyumludur. Ticari olmayan patates çeşitleri, tuzluluk 

düzeylerinin artması gibi koşullara karşı dayanıklılık göstermişlerdir (Martinez vd. 

1996).  

 

 

Bu araştırmanın sonuçları diger araştırmacılar Silva (2001), Zhang (2001) tarafından 

bildirilen “tuzluluk düzeyi artan koşullarda çok geniş alanda yetiştirilen ticari çeşitler 

ticari olmayan çeşitlere göre daha az mini-yumru üretebilirler; tuzluluk düzeyinin çok 

daha yüksek olması mini yumru üretimi veya büyümesini tamamen durdurabilir” diye 

bildirilen sonuçlarla uyumludur. Tuzluluğun patatesin mini-yumru üretmesini olumsuz 

etkilemesi ozmotik potansiyelin azalması sonucuna bağlanabilir. Ozmotik potansiyel, 

hücrelerde ve genel olarak stolon ve mini-yumrularda tuz miktarının artması sonucu 

azalır ve mini-yumruların kuru ağırlığının artma nedenini bu şekilde değerlendirilebilir. 
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Bazı araştırmalara göre, tuzluluğun en çok düzeyde (100 mmol/L sodyum klorit) olması 

bütün çeşitlerde yumru gelişimesini tamamen engellerken, stolonların büyümesini 

durdurmaz (Turhan 2005). Tuzluluk stresine yanıt olarak yaprak sayısını ve yaprak 

alanını azaltan bitkide yaprakların klorofil içeriği ve fotosentezlenme miktarı azalır. 

Dayanıksız ve orta dayanıklı genotiplerin elenmesi için ölçülebilir parametrelerden biri 

klorofil içeriğidir (Gururani 2013). 

 

Tuzluluk stresi araştırılan bütün çeşitlerde klorofil-a, klorofil-b ve genel klorofil 

içeriklerini azaltdı. Bu bulgular, araştırmacıların domates, soya ve patates çeşitleriyle 

ilgili olarak bildirdikleri sonuçlarla uyumludur (Woodward vd. 2005, Juan vd. 2007). 

Tuzluluk ve kuraklık gibi streslerle başa çıkma yollarının biri de, aralarında perolinin de 

bulunduğu, uygunlaştırıcı ve ozmotikleştiren bileşimler sentezlemektir. Bu araştırmada, 

tuzluluk stresinin etkisiyle, araştırılan bütün çeşitlerde perolin içeriği arttı. Tuzluluğa 

duyarlı ve dayanıklı çeşitlerde perolin içeriği ve onun tuzluluğa karşı dayanıklılığı 

artdırabilmesi  ile ilgili çok sayılı ve farklı sonuçlar bildirilmiştir (Woodward vd. 2005, 

Karimi vd. 2014). 

 

 

Bu araştırmanın İn vitro deneylerinden edinilen sonuçlara göre, patatesin değişik 

çeşitlerinin yetiştirilmesinde tuz yoğunluğu doğrudan bitki büyümesi sürecinde etkide 

bulunur ve ozmotiği ve difüzyonu engeller (Farhatullah ve Raziuddin 2002). Dahası, 

tuzluluğun patatesin mini-yumru üretmesini olumsuz etkilemesi ozmotik potansiyelin 

azalması sonucu olabilir. Ozmotik potansiyel, hücrelerde ve genel olarak stolon ve 

mini-yumrularda tuz miktarının artması sonucu azalır ve mini-yumruların kuru 

ağırlığının artma nedenini açıklamak için yeter (Silva 2001). Kısacası, anılan 

araştırmacıların “patatesin ticari çeşitlerinin başta tuzluluk olmak üzere cansız streslere 

az dayanıklıdırlar” diye bildirdikleri sonuca bu araştırmada da varılmıştır (Darabi 2007). 

 

Tuzluluk stresine maruz kalan bitkilerin büyüme ve gelişimi: hücre bölünmesinin 

engellenmesi veya hücre ölümü, yaprak alanının azalması ve sonucunda ışık alınma 
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alanının azalması, fotosentez sisteminin etkilenmesi, stoma iletkenliğinin değişmesi, 

fotosentez pigmentleri miktarının değişmesi, susuzlaşma veya sodyum ve klor gibi 

iyonların aşırı özümsenmesi, mineral maddelerin dengesizliği ve potasium ve kalsium 

gibi iyonların özümsenmesi ve aktarılmasında bozukluk, başta fotosentez ve solunum 

olmak üzere enerji üreten doğal bitkisel süreçlerin bozulması gibi nedenlerden dolayı 

azalabilir (Shibli vd. 2007, Patade vd. 2008). 

 

Bu araştırmada, kuraklık stresinin artması değişik floresans miktarlarını büyük ölçüde 

azalmış ve kuraklık düzeyi 2.5 bar PEG-yi bulduğunda floresansı Fv/m yaklaşık %35 

ulaştığı belirlenmiştir. Taşınımın strese karşı kısmen duyarsız olması sonucu olarak 

bitkiler stresin yoğun olduğu durumda bile depolanmış maddeleri 

hareketlendirebilmekte ve istenen yerlerde (örneğin tohum büyümesi zamanında) 

tüketebilirler. Fotosentez ürünlerinin taşınımını sürdürebilmek bitki dayanıklığının 

hemen hemen bütün yönleri için önemli bir etken sayılmaktadır (Taiz ve Zeiger 2010, 

Ashraf 2013). Kuraklık stresi de yaprakların klorofil içeriğini, değişik genotiplerde 

farklı yoğunlukla, azalmaktadır. Kuraklığa dayanıklı bitkilerde klorofillerin azalma 

miktarı daha az olur. Kuraklık stresinin klorofil-b’yi klorofil-a’dan daha çok azaltması 

bilinmektedir. Dolayısıyla, toplam klorofil oranı da duyarlı çeşitlere göre dayanıklı 

çeşitlerde daha az olmaktadır. Bu fark, fotosistem I ve fotosistem II-nın yavaş olması 

nedeniyle fotosentezin zayıf olmasından kaynaklanmaktadır. 

 

 

Kuraklık stresi bitkilerde su kullanım etkinliğini azaltır, iyon içeriğini artırır; sıcaklık 

stresini tetikler, gövde ve yaprak gelişimini ve bitki verimini azaltır. Yaprak gelişiminin 

büyük derecede hücre gelişime bağlı olduğu nedeniyle, her iki sürece ait ilkeler aynı 

olacaktır. Su kıtlığnın ilk aşamalarında hücre gelişiminin engellenmesi yaprak 

gelişimini azaltır. Küçük yapraklar terleme yoluyla daha az su kaybederler ve 

sonucunda, uzun vadede toprakta biraz su depolanabilir. Dolayısıyla, yaprak sayısının 

azalmasını kuraklık karşısında ilk savunma hattı olarak nitelendirebiliriz. Kuraklık stresi 

sırasında yaprak dökülmesi büyük derecede, içsel hormonlardan olan etilenin daha çok 

sentezlenmesi ve bitkinin ona karşı daha çok duyarlılık göstermesi nedeniyle meydana 
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gelir (Manoj vd. 2011). Başka bir araştırmada da, kuraklık stresinin %70 ve %60 

düzeylerde uygulandığında yaprak alanının sırasıyla %17.3 ve %26.8 azaldığı 

bildirilmiştir (Shahnazari vd. 2007).   

 

  

Kuraklık stresi de yaprakların klorofil içeriğini, değişik genetiplerde farklı yoğunlukla, 

azaltır. Kuraklığa dayanıklı bitkilerde klorofillerin azalma miktarı daha az olur. 

Kuraklık stresinin klorofil-b’yi klorofil a’dan daha çok azaltması bilinmektedir (Taiz ve 

Zeiger 2010, Ashraf 2013). Kuraklık stresinin klorofil a’nın floresansını değiştirmesi de 

kanıtlanmıştır (Ashraf ve Harriis 2013). Sonuçlara göre, kuraklık stresi yaprakta klorofil 

içeriğini %1 olasılık düzeyinde anlamlı miktarla artırır (Shahnazari vd. 2007).   

 

 

Perolin içeriği ve şeker içeriğiyle ilgili olarak da, kuraklık stresinin artması perolin ve 

şeker içeriklerini anlamlı miktarda artdırdı. Bu araştırma sonuçları Whitmore vd. (2009) 

ve Garg vd. (2010) tarafından bildirilenlerle uyumludur. Kuraklık stresi araştırılan 

bütün çeşitlerde klorofil a, klorofil b ve genel klorofil içeriklerini azaltdı. Bu bulgular, 

araştırmacıların domates, soya ve patates çeşitleriyle ilgili olarak bildirdikleri sonuçlarla 

uyumludur.  

 

 

Bu araştırmanın In vitro deneylerinden edinilen sonuçlara göre, patatesin değişik 

çeşitlerinin yetiştirilmesinde tuz yoğunluğu doğrudan bitki büyümesi sürecinde etkide 

bulunur ve ozmotiği ve difüzyonu engeller. Kuraklık gibi streslerle başa çıkma 

yollarının biri de, aralarında perolinin de bulunduğu, uygunlaştırıcı ve ozmotikleştiren 

bileşimler sentezlemektir. Bu araştırmada, kuraklık stresinin etkisiyle, araştırılan bütün 

çeşitlerde perolin içeriği arttı. Kuraklığa duyarlı ve dayanıklı çeşitlerde perolin içeriği 

ve onun tuzluluğa karşı dayanıklılığı artdırabilmesi  ile ilgili çok sayılı ve farklı 

sonuçlar bildirilmiştir (Woodward vd. 2005, Karimi vd. 2014). Bundan başka, perolin 

ve genel olarak bütün organik asitler, amino asitler, şekerler ve şekerli alkoller gibi 

yaprak metabolitleri üzerine uzun süreli kuraklık stresinin etkileri araştırılmıştır. Dahası, 
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kuraklık stresi koşullarında transporter ve oksidant genlerin ifadeleri de bildirilmiştir 

(Cecilia vd. 2008). 

 

 

Shalhevet (1973), Parra ve Romero (1980) ve Ashraf vd. (2007) su kıtlığı ve tuzluluk 

stresi etkenlerinin tarımsal ürünlerin büyüme ve verimini azaltması konusunu 

araştırmışlardır. Bu araştırmalarda, tuzluluk stresine göre su kıtlığının bitki büyümesini 

ve verimini daha çok azalttığı bildirilmişlerdir.  

 

Fotosentez verimliliğini (Fv/Fm) patates çeşitleri için hesapladığımızda genotiplerin bu 

bakımdan %1 olasılık düzeyinde farklılık gösterdikleri ve kuraklık stresi koşullarında 

Fv/Fm oranının azaldığı sonuçlarına vardık. Dahası, genotiplerin ortalama Fv/Fm oranı 

kuraklık stresi koşullarında daha azdı. Fv/Fm oranının fotosentezin kuantum verimiyle 

yüksek korelasyon taşıdığını göz önünde bulundurarak, Fv/Fm oranları daha az olan 

genotiplerin fotosentez sisteminin kuraklığa daha duyarlı olduğunu öğrenebiliriz. Fv/Fm 

ile kök verimi arasındakı korelasyon olumlu ancak statistik olarak %5 olasılık 

düzeyinde anlamlı değildi. Kimi araştırmacılar kuraklık stresinin patatesin verim ve 

büyüme özelliklerini gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak büyük ölçüde etkilediğini 

bildirmişlerdir (Mohammadkhani vd. 2008, Garg vd. 2010). Bu araştırmacılar, 1.2 bar 

EPF’nin mini-yumru sayısı, ana kök büyümesi, ikincil kök büyümesi ve genel klorofil 

üzerine yoğun eşik düzeyli etkilerini öğrenmişlerdir (Gopal vd. 2007). Bu araştırmanın 

ve diger araştırmaların sonuçlarına göre, stres düzeyinin 1.5 bar EPF’den başlayarak 

yükseldiğinde bütün özelliklerin verimliliği büyük ölçüde azalır. Bu düzeyden daha 

düşük kuraklık stresi düzeyinde de değişik özelliklerin verimliliği kontrol grubu ile 

karşılaştırıldığında anlamlı miktarda etkilenmişlerdir. 

 

Bu araştırmanın sonucunda elde edilen verilere göre savalan çeşidi tuzluluk ve kuraklık 

stereslerine dayanıklı olduğunu göstermektedir. Ayrıca Savalan çeşidi bir yerel çeşit 

olarak üstün verime sahip olup, büyük önem taşımaktadır. Bu çeşid Azerbaycan 

bölgesinin iklimi koşullarına uyum sağlamaktadır ve bu nedenle yapılan araştırmada 

diğer çeşidlere göre tuzluluk ve kuraklık stereslerine dayanıklı olduğu belirlenmiştir.  
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