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YABANİ BUĞDAY (AEGİLOPS SP) TÜRLERİNDE D GENOMUNUN TUZLULUĞA 
TOLERANSA ETKİSİ 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü Biyoteknoloji Laboratuvar'ında yürütülen 
bu çalışmada, materyal olarak yabani buğday (Aegilops sp) türlerinin olgun embriyoları ve tuz 
kaynağı olarak sodyum klorürün(NaCI) yedi farklı dozu kullanılmıştır. 
 

In vitro ve in vivo koşullarda düzenlenen çalışmanın in vitro aşamasında, kallus kültürü aracılığı ile 7 
farklı tuz dozunun (0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 ve 28 g/l) genotiplerde kallus oluşumu ve bitki 
rejenerasyonuna etkisi araştırılmıştır. In vivo koşullarda ise, klasik çimlendirme testi ile çimlenme hızı 
ve gücü, sürgün ve kök uzunluğu incelenmiş olup, elde edilen veriler karşılaştırılarak türlerin tuza 
toleransları belirlenmiştir. Ayrıca, asit poliakrilamid jel elektroforezi (A-PAGE) yöntemi ile türlere 
özgü endosperm depo proteinleri incelenerek çeşitlerdeki gliadin bantları belirlenmiştir. 
 

Elde edilen verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi sonucunda, D genomu içeren türlerin 
tuzluluğa toleransının diğer türlere göre daha yüksek olduğu, kullanılan in vitro yöntemlerle in vivo 

yöntemlere göre daha ayrıntılı sonuçlar alındığı saptanmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Yabani buğdaylar (Aegilops), olgun embriyo, kallus oluşumu, rejenerasyon, 
stres, tuzluluk, in vitro, in vivo, tuza dayanıklılık, elektroforez, gliadin.  

 

 

EFFECT OF SALINITY TOLERANCE OF D GENOMES IN WILD WHEAT   
( AEGILOPS SP) 

 
This research, in which mature embryos of wild wheat (Aegilops sp) and salt as a source of sodium 
chloride (NaCl), seven different doses were used, was carried out in Biotechnology Laboratory, 
Department of Field Crops, Faculty of Agriculture in Ankara University. 
 

This study was arranged both in vitro and in vivo conditions. The effect of 7 different salt doses (0, 4, 
8, 12, 16, 20, 24 ve 28 g/l ) on callus induction and plant regeneration in genotypes was investigated 
through callus culture. In the in vivo stage, such parameters as the speed and vigor of germination, the 
lengths of shoots and roots were examined through classical germination tests. The data obtained from 
both studies were compared and the tolerances of the varieties to the salinity were determined. In 
addition, the different gliadin bands in these varieties were established by examining endosperm 
specific for storage proteins of the varieties with the method of acid-poiyacrylamide gel 
electrophoresis (A-PAGE). 
 

As a result of the statistical evaluated of the findings, it has been found of the D genome containing 
species are more salt tolerant than the other species and that more detailed results have been obtained 
according to the in vitro methods than in vivo methods which have been used. 
 

Key Words: wild wheat (Aegilops sp), mature embryo, callus induction, regeneration, salinity, stress, 
in vitro tolerance, salt tolerance, gliadin, electrophoresis 
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1. PROJENİN AMAÇ ve KAPSAMI 

Tuzluluk, çevresel koşulların ve yetersiz drenaj uygulamalarının etkisi ile oluşan ve bitkilerde 

yaşamsal işlevlerin zarar görmesine neden olan bir abiyotik stres faktörüdür. Bir başka deyişle 

tuzluluk; özellikle kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde yıkanarak yer altı suyuna karışan 

çözünebilir tuzların yüksek taban suyuyla birleşerek kapillarite yoluyla toprak yüzeyine 

çıkması ve suyun toprak yüzeyinden buharlaşması sonucu oluşmaktadır. Bu tuz birikimi 

toprak yüzeyinde olabileceği gibi yüksek sıcaklık etkisiyle yüzeyden daha aşağılarda da 

olabilmektedir. Dünyada tarımsal üretim yapılan alanların yaklaşık % 20’si ve sulanan 

alanların yaklaşık % 50’si tuzluluktan etkilenmektedir (Zhu 2001). Ülkemizde ise tarım 

arazilerinin yaklaşık % 5’inde değişik derecelerde tuzluluğa rastlanmaktadır (Munsuz et al. 

2001). Tüm dünyada her dakika 5 hektarı toprak erozyonu, 3 hektarı toprak tuzlanması, 1 

hektarı toprak yapısını bozan diğer etkenler, 1 hektarı da tarım dışı kullanımlar olmak üzere 

işlenebilir arazinin 10 hektarı kaybolmaktadır (Yurdakul 2004).  

 

Bitki metabolizmasını birçok yönü ile olumsuz olarak etkileyen sodyum klorür (NaCl) stresi 

büyümeyi engellemektedir. Bitkinin aktif olarak transpirasyon yapan yapraklarında tuz 

birikimekte ve bu durum yaprakların ölümüne neden olmaktadır (Munns and Termaat 1986). 

NaCl stresi ortaya çıktığında bitkilerin öncelikle gövde büyüme hızı yavaşlamakta ve sonra da 

kök büyümesi durmaktadır (Creelman et al. 1990, Saab et al. 1999).  İleri aşamalarda ise 

genişlemekte olan dokularda turgor basıncı azalmakta ve fotosentez mekanizması zarar 

görmektedir (Zhu 2001). Büyüyen ve genişleyen hücrelerde turgor basıncının azalması ve bu 

hücrelerdeki kritik metabolik basamaklar üzerine NaCl birikmesinin toksik etkisi, bitki 

büyüme inhibisyonunda etkili olmaktadır. Büyüme inhibisyonunun çeşitli bitki türleri 

arasında farklılıklar göstermesinin genotipik tuz direncinin farklı olmasından ve farklı 

oranlarda tuz birikmesinden kaynaklandığı belirtilmektedir (Neumann 1997). 

 

Tuza tolerans, yüksek oranlarda çözünebilen tuz içeren ortamlarda bitkilerin büyüme ve kabul 

edilebilir bir verimle hayat devrelerini tamamlayabilme yeteneği olarak açıklanmaktadır. Tuza 

tolerans basit bir mekanizma olmayıp farklı fizyolojik, biyokimyasal ve bitki gelişme 

özelliklerinin birlikte etkileşimlerinin sonucunda oluşmaktadır (Gorham 1987). Tuza tolerans 

sağlayan mekanizmalar; tuzun bitki bünyesine alınmaması, doku toleransı, antioksidatif 

maddelerin oluşumu, tuzun fizyolojik olaylara sokulmadan hücre içi boşluklarda depolanması, 

tuzun bitki dışına atılması ve K+, Na+, Cl- ve S O 4  gibi iyonların bitkiye alınması ve sap 
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aksamına taşınması sırasındaki seçicilik olarak sıralanmaktadır (Iqbal et al. 2001, Parida 

2005). 

 

Bitki doku kültürleri, tuz stresi çalışmalarında tarama ve seçim amaçlı olarak 

kullanılmaktadır. Aynı tür içerisinde bile farklı düzeylerde görülen farklı tolerans düzeylerinin 

belirlenmesi, yetiştiricilik yapılacak topraktaki veya kullanılacak sulama suyundaki tuzluluk 

miktarına uygun bitkisel materyalin seçimi için önem taşımaktadır. Klasik yöntemlerle bitki 

yetiştirilerek özellikle fide döneminde yapılan tuz uygulamaları sonucunda en yüksek 

toleransı gösteren genotiplerin belirlenmesi mümkünse de bu yöntem zaman alıcı olmakta, 

fazla miktarda bitkisel materyale ve açık alana veya sera alanına ihtiyaç duyulmaktadır. Doku 

kültürü çalışmaları tuza toleransın fizyolojik ve biyokimyasal temellerinin ortaya konulması 

için yapılan temel araştırmalarda kullanılmaktadır. In vitro denemelerde, homojen materyal 

kullanıldığında pek çok avantaj sağlanmaktadır. Doku kültürü çalışmalarında, ortaya çıkan 

farklılıkların sadece uygulamalar nedeniyle oluştuğundan emin olunmakta, ayrıca kısa sürede 

sonuç alınması mümkün olmaktadır (Ellialtıoğlu ve Tıpırdamaz 1998). 

 

Yabani buğdayların farklı iklim ve toprak koşullarında özellikle tuzlu alanlarda da 

yetişebildiği ve dayanıklılık kaynakları olarak kullanılabileceği bilinmektedir (Farooq 2004). 

Örneğin; Ae. kotschyi gibi kurak ve tuzlu alanlarda yetişebilen türler, kurağa ve tuzluluğa 

dayanıklılık genleri taşımaktadır. Yabani buğday türleri kurağa dayanıklılığın aktarılmasının 

yanı sıra kışa, sıcağa ve daha erken olgunlaşmaya toleransın geliştirilmesi ve ekstrem iklim ve 

toprak koşullarına dayanıklılığın aktarılması çalışmalarında gen kaynağı olarak kullanılmıştır 

(Damania ve Tahir 1993). Bazı Aegilops’larda bulunan “D” genomunun ise tuzluluğa 

toleransta ayrı bir önemi vardır (Faroog et al.1989). Gorham et al. (1987), ekmeklik 

buğdaylara “D” genomu vericisi olan Aegilops tauschii genotiplerinin yapraklarında daha 

düşük oranda sodyum iyonu olduğunu belirlemişler ve Aegilops tauschii genotiplerinin tuz 

stresine duyarlı türlere göre daha yüksek oranda potasyum/sodyum iyonu içerdiklerini ortaya 

koymuşlardır. Diploid yabani buğday Aegilops tauschii genomunun, ekmeklik buğdaylarda 

tuz stresi dayanıklılığının geliştirilmesi amacıyla kullanılabilecek değerli bir gen havuzuna 

sahip olduğu pek çok araştırmacı tarafından öngörülmektedir (Mujeeb-Kazi ve Diaz de Leon 

2002, Pritchard et al. 2002). Polimorfizmin en fazla görüldüğü “D” genomu, buğdaydaki 

genetik haritalama çalışmalarında kullanılabilecek değerli bir kaynaktır (Röder et al. 1998). 

Ekmeklik buğdayların (AABBDD) makarnalık buğdaylara göre (AABB) tuz stresine daha 

yüksek düzeyde dayanıklılık gösterdiği bilinmektedir. Dayanıklılıktaki bu farklılık makarnalık 
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buğdaylarda daha fazla Na+ bulunması ve dolayısı ile düsük K+/Na+ oranından 

kaynaklanmaktadır. Bu nedenle tuz stresine dayanıklılık sağlayan genlerin belirlenmesinde 

dikkatler “D” genomu üzerinde yoğunlaşmıştır (Dubcovsky and Dvorak 1994, Gorham 1987, 

Munns et al. 2003). 

 

Tohum depo proteinleri bazı karakteristik özellikleri ile diğer proteinlerden ayrılmaktadır. Bu 

proteinler tohumda çoğunlukla süt olum döneminde biriktirilmektedir. Yalnızca kotiledonda 

ya da endospermde sentezlenen tohum depo proteinleri diğer dokularda sentezlenmemektedir 

(Mandal ve Mandal 2000).   Bu proteinlerin ayrımında, çok sayıda elektroforetik yöntem 

kullanılmaktadır. Elektroforez yöntemiyle bir çeşit için generasyonlar boyunca sabit, 

tekrarlanabilir özgün bir protein bant modeli elde edilebilmekte ve bu model çevre 

koşullarından etkilenmemektedir. Çeşitler arasındaki farklılık, jelin belirli bir bölgesindeki 

bant ya da bant gruplarının varlığı/yokluğu temelinde belirlenmektedir.  

 

Dünyada toplam buğday ekim alanı 215 milyon hektar ve üretimi 670 milyon ton iken 

ülkemizde ekim alanı 7.5 milyon hektar ve üretimi 20 milyon tondur (FAO 2013). Ülkemiz 

buğday ekim alanları 2000 - 2013 döneminde 1.9 milyon hektar azalırken, nüfusumuz 67.4 

milyondan 76 milyona yükselmiş, dolayısıyla kişi başına 200 kg buğday tüketimi üzerinden 1 

milyon ton ek buğday gereksinimi ortaya çıkmıştır. Gelecek yıllarda artan nüfusa paralel 

olarak buğday üretimimizin artırılması kaçınılmaz olacaktır.  

 

Artan besin maddesi gereksiniminin karşılanması ya tarım alanlarının genişletilmesi ya da 

birim alan veriminin artırılması (verimlilik) ile sağlanabilecektir. FAO’ya göre, önümüzdeki 

on yılda gelişmekte olan ülkelerde gereken ürün artışının 2/3’ü ortalama üretimin artırılması 

ile 1/5’i tarım alanlarının artırılması ile ve geri kalanı da ürün yoğunluğunun artırılması ile 

sağlanabilecektir. Tarım alanları artışının (ekilebilir alanlar) 2/3’ü de sulanan alanların 

artırılması ile gerçekleşecektir. Buna göre ürün artışı çoğunlukla eldeki alanların sulanması ile 

olası görülmektedir (Yurtseven, 2004). Buğday tarımının yapıldığı kurak ve yarı kurak 

bölgelerde sulama uygulamaları ile birim alan veriminde önemli artışlar olmaktadır. Ancak, 

yeterli drenaj sistemi oluşturulmadan sulama yapıldığında, uzun vadede beklenen verim artışı 

sağlanamayacağı gibi taban suyunun yükselmesi sonucu bitkilerde verim azalmasıyla birlikte 

topraklarda da tuzluluk ve sodyumluluk sorunları başlamaktadır (Özer, 2004).  
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Toprak tuzluluğu, yağışın az olduğu kurak ve yarı kurak ekolojilerde sıkça rastlanan bir stres 

kaynağı olup genellikle toprakta fazla miktarda NaCl birikimini ifade etmektedir (Nui et al. 

1995, Marschner 1997). Tuzluluk, tüm dünyada sulu tarımda en önemli sorunların başında 

gelmektedir. Birçok alanda tuzluluk nedeniyle tarımsal üretim azalmakta ve daha da önemlisi 

bu bölgelerde tarımsal faaliyetlere son verilmektedir. Tuzlu yer altı suları ve tarımsal 

sulamadaki drenaj sistemlerinin yetersizliği, çorak toprakların oluşmasına ve giderek 

yayılmasına neden olmaktadır. Dünyada ve ülkemizde tuz etkisinde kalan toprakların miktarı 

gün geçtikçe artmakta, verim azalmakta ve bazı alanlar aşırı tuzlanma nedeniyle tamamen 

üretim dışı kalmaktadır.  

 

Tuzlu toprakların ıslahında pek çok mekanik ve kimyasal yöntem kullanılmaktadır. Ancak 

sulama suyunun tuzlu, taban suyunun yüksek ve toprak geçirgenliğinin az olduğu yerlerde, bu 

tekniklerin kullanımının ekonomik olmaması, ıslahçıları tuza dayanıklı yeni çeşit 

geliştirilmeye yönlendirmektedir. Kültür bitkilerine biyotik ve abiyotik stres faktörlerine 

dayanıklılığın kazandırılmasında öncelikle yabani akraba türlerinden yararlanılmaktadır. Bu 

nedenle, buğday ile çok yakın akraba olan ve buğdayın evriminde önemli rol oynayan 

Aegilops taksonları birçok bilim adamının dikkatini yıllar önce çekmiştir. Oluşabilecek yeni 

koşullara uyum sağlayacak çeşitlerin geliştirilmesinde kullanılacak yabani türler ise geniş bir 

genetik tabanı olan ve kültür bitkilerinin ileride çıkabilecek sorunlarının giderilmesinde ya da 

bitkilere yeni özelliklerin kazandırılmasında önemli birer kaynak oluşturan gen depolarıdır 

(Özgen et. al. 2000). Yabani buğday türleri, hem buğdayın ıslahı, yayılışı ve evrimi ile ilgili 

çalışmalarda hem de makarnalık ve ekmeklik buğdaylarda yapılan genetik iyileştirme 

çalışmalarında büyük önem taşımaktadır. 

 

Bu projede, Türkiye kökenli yabani buğday (Aegilops) türlerinin, in vitro ve in vivo 

koşullarda tuzluluğa toleranslarını incelenmiş;  Aegilops türlerinin gliadinlerin elektroforezi 

ile özel bant dizilişlerini belirlenmiş ve D genomu içeren ve içermeyen türler arasında 

karşılaştırma yapılarak ve buğdayda tuza dayanıklı çeşit geliştirme çalışmalarında gen 

kaynağı olarak yabani buğdaylardan yararlanma olanaklarını araştırılmıştır. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal 

 

Araştırmada, Prof. Dr. A. Murat Özgen’den sağlanan, D genomu içeren ve içermeyen her 

gruptan en az 3’er tür olmak üzere toplam 6 Aegilops türünün olgun embriyoları ve tohumları 

kullanılmıştır (Çizelge 2.1). Toprak üzerinde ya da içerisinde en çok biriktiği saptanan NaCl 

aynı zamanda bitkilerinin en çok etkilendiği tuz formudur (Munns and Termaat 1986). Bu 

nedenle tüm denemelerde tuz stresini oluşturmak için toprakta en fazla bulunan NaCl 

formunun 8 farklı dozu (0, 4, 8, 12,16, 20, 24,28 g/l) incelenmiştir. 

             Çizelge 2.1 Araştırmada kullanılan Aegilops türleri 

Türler Genom  Kromozom sayısı(2n) 

Ae. crassa MMDD 28 

Ae. cylindrical  DDCC 28 

Ae. tauschii (squarrosa) DD 14 

Ae. speltoides BB 14 

Ae. triaristata CuCuMtMt  28 

Ae. triuncialis  CuCuCC 28 

 

2.2. Yöntem 

2.2.1. İn-vitro Denemeler  

2.2.1.1. Besin Ortamlarının Hazırlanması 

Olgun embriyolardan kallus gelişiminin sağlanması için hazır MS (Murashige and Skoog 

1962) ile katı besin ortamları hazırlanmıştır. Besin ortamı, formülünde belirtilen organik, 

inorganik ve diğer maddelerden oluşan, bitkilere topraktan karşıladıkları her türlü besin 

maddesi ve su gereksinimlerini in vitro koşullarda sağlayan karışımdır. Hazırlanan ortamlara 

2 mg/l 2,4-D büyüme düzenleyici eklenmiştir. Besin ortamı hazırlamak için (250 ml): 

• 1.1 g MS,  

• 5 g sukroz, 

• 0 g/I tuz içeren kontrol grubu da dahil olmak üzere her tuz dozu için 2 mg/l 2,4-D, 1 

mg/ml’lik hazır stoklardan mikropipet yardımı ile 500 µl çekilerek eklenecektir. 

• 4 g/l tuz dozu için 1 g, 8g/l  tuz dozu için 2 g, 12g/l tuz dozu için 3 g, 16g/l tuz dozu 

için 4 g, 20 g/l tuz dozu için 5g, 24g/l tuz dozu için 6 g ve 28 g/l tuz dozu için 7 g tuz 

tartılarak hazırlanan karışım içerisine eklenmiştir. 
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• Hacim distile su ile 250 ml’ye tamamlanmıştır. 

• pH kallus gelişimi için en uygun değer olan 5.6 - 5.8 arasında ayarlanmıştır. 

• Ortamı katılaştırmak için 1.5 g agar ilave edilerek ve otoklavlanmıştır. 

2.2.1.2. Eksplantların Yüzey Sterilizasyonu 

Tohumlar beherlere konularak (30 tohum/beher) manyetik karıştırıcı üzerinde (200 

devir/dakika) % 70’lik (v/v) alkolde 5 dakika süresince karıştırılmıştır. 

• Tohumlar üç kez steril distile su ile yıkanacak, yıkama süreleri 30 saniye olarak 

uygulanmıştır. 

• Bunu izleyen aşamada tohumlar %5'lik (v/v) ticari sodyum hipoklorit solüsyonunda, 

manyetik karıştırıcı üzerinde (200 devir/dakika) 30 dakika çalkalanmıştır. 

• Tohumlar yedi kez steril distile su ile yıkanarak ortamdan sodyum hipokloritin 

uzaklaşması sağlanacaktır, yıkama süreleri 30 sn olarak uygulanmıştır. 

• Steril distile su içine alınan tohumlar su banyosunda (33 °C), 2 saat süre ile şişirilerek 

embriyo çıkarma aşamasına hazır hale getirilmiştir (Özgen et.al. 1998). 

2.2.1.3. Kallus Oluşumu Aşaması 

 

Sterilizasyonu tamamlanmış embriyoların, canlılıkları bozulmadan endospermden ayrılması 

ve daha önceden hazırlanmış ortamlarına aktarılması büyük önem taşımaktadır. 

• Steril ve yumuşamış tohumlarda embriyolar steril kabin içerisinde bistüri ve pens 

yardımıyla endospermlerinden ayrılmıştır.  

• Embriyolar kalkancıkları yukarı gelecek şekilde kallus ortamı içeren petri kaplarına 

10’ar adet yerleştirilecektir. Çalışma her bir tuz dozu için 3 tekrarlı olarak 

yürütülmüştür. 

• Petriler, kenarları streçlenerek 14 gün süre ile 26 °C’deki inkübatörde karanlıkta 

bekletilmiştir. 

2.2.1.4. Rejenerasyon Aşaması 

■ Artan dozlarda tuz içeren ortamlarda gelişen kalluslar Özgen vd (1998)’e uygun olarak, 

kallus ağırlıkları tartılarak, kallus oluşturan embriyolar sayılmış ve rejenerasyon ortamına 

aktarılmıştır. 

■ Kalluslar kültür odasına alınarak 4 hafta süreyle 16 saatlik foto periyotta (1500 Lux) ve 

25±1 °C sıcaklıkta bekletilerek rejenerasyon sağlanmıştır. 

■ Üzerinde yeşil nokta görülen kalluslar rejenere kabul edilecek, rejenere olan kallus 

sayısının kallus oluşturan embriyo sayısına oranlanmasıyla, “rejenerasyon kapasitesi” (%)  

hesaplanmıştır. 
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■ Benzer şekilde, rejenere olan kallus sayısının ortama alınan toplam embriyo sayısına 

oranlanmasıyla “kültür kapasitesi” (%) değeri bulunmuştur. 

■ Bitkicik oluşumu (10-15 mm) gözlenen kalluslar, magenta kaplarına aktarılarak kültür 

odasında bitki gelişimi için 4 hafta daha bekletilerek, bitkicikler 10-12 cm boya ulaşınca 

rejenerasyonu tamamlamış kabul edilmiştir. 

 

2.2.2. In vivo Denemeler 

İkinci aşamada ise Aegilops tohumları in vivo koşullarda ve 0, 4, 8, 12, 16,  20, 24, 28 g/l tuz 

dozlarında çimlendirilmiştir. In vivo koşullarda ISTA kurallarına uygun olarak 4. ve 8. 

günlerde yapılan sayımlarla çimlenme hızı ve gücü ve ilk yaprak uzunluğu ve kök uzunluğu 

ölçülmüştür.  

2.2.2.1. Tuz Solusyonlarının Hazırlanması 

■ 250 ml distile su içinde, 

 

4 g/l tuz dozu için 1 g, 8 g/l  tuz dozu için 2 g, 12 g/l tuz dozu için 3 g, 16 g/l tuz dozu için 4 

g, 20 g/l tuz dozu için 5 g, 24 g/l tuz dozu için 6 g ve 28 g/l tuz dozu için 7 g tuz tartılarak 

hazırlanan karışım içerisine eklenmiştir. 

■ pH'sı 5.8’e ayarlanmıştır. Solüsyonlar otoklavda steril edilmiştir. 

 

2.2.2.2. Çimlendirme Testleri  

 

Deneme her tür için kontrolle birlikte 8 ayrı tuz dozu 3 tekrar olacak şekilde planlanmıştır. 

Petrilere filtre kağıtları yerleştirilip 10 adet tohum konulmuş, üzeri ikinci filtre kağıdı ile 

kapatılmış ve her doz için ( 0, 4, 8, 12, 16,  20, 24, 28 g/l) ayrı ayrı hazırlanan solüsyonlardan 

5ml eklenmiştir. Petriler kapatılarak iklim dolabında karanlıkta (24 °C) 8 gün süre ile 

bekletilmiştir.  Denemenin 4. ve 8. gününde çim kını ve çim kökü çıkaran tohumlar sayılarak 

sırasıyla çimlenme hızı ve gücü kaydedilmiştir. 8. günde her tohumun ilk yaprak ve kök 

uzunluğu ölçülmüştür (Şehirali, 1989). Her doz 3 tekrarlamalı yapılmış ve her petrideki on 

tohuma ait verilerin ortalaması alınmıştır. 
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2.2.3 Elektroforez 

2.2.3.1. Gliadin Örneklerinin Hazırlanması 

Gliadin bantlarını, Bushuk and Zillman (1978)’ ın A-PAGE yöntemi kullanılarak 

belirlenmiştir. Elektroforezde kullanılacak gliadin proteinlerinin ekstraksiyonları tek tohum 

kullanılarak  hazırlanmıştır. Gliadin proteinlerinin ekstraksiyonunda önce, 

• Tek tohum tanesi yağlı kağıt arasında porselen havan döveci ile un haline getirilmiştir, 

• Hassas tartıda ağırlığı belirlendikten sonra ependorf tüpe konularak üzerine ağırlığının 5 

katı kadar N,N dimetil-formamid eklenmiştir, 

• N,N dimetil-formamid unile iyice karışabilmesi için ependorf tüpler oda sıcaklığında 10 

dakika ara ile 6 kez 30 s süresince vortekslenmiştir. 

• Bu süre sonunda iyice karışan örnekler çöktürme işlemi için santrifüje alınmış ve oda 

sıcaklığında 10.000 d/d’da 10 dakika santrifüjlendikten sonra supernatantlar yeni bir  

ependorf tüpe alınmıştır. 

2.2.3.2 Tampon Çözeltinin Hazırlanması 

İşlemlere önce elektroforez tankında ve jelde kullanılacak alüminyum laktat tampon 

çözeltisinin hazırlanması ile başlamıştır. Toplam 6 litre hazırlanan tampon çözelti 2’şer litre 

olarak 3 kez tekrarlanmıştır. Bunun için; 2.5 g alüminyum laktat, 3-4 ml laktik asit, 2 litre 

dH20 kullanılmıştır. Manyetik karıştırıcı üzerinde beherde 2 litre su içerisinde 2.5 g Al-laktat 

çözündürülecek ve laktik asitle pH’sı 3.1’e ayarlanmıştır.  

2.2.3.3 Boya Çözeltisinin Hazırlanması 

Jellerin boyanmasında Comassie Brillant Blue R-250 boyası kullanılmıştır. Bunun için 100 

ml’lik behere 0.1g CBB R-250, 10ml Etanol (%99)  konularak üzerine 240 ml ( %12’lik) 

TCA eklenmiştir. 

2.2.3.4 Jel Solüsyonunun Hazırlanması 

100 ml hacmindeki jel için; 7g akrilamid, 0.3g bis-akrilamid, 0.024 g askorbik asit, 100 ml 

tampon çözelti içerisinde çözündürülmüştür. Jel solüsyonunun polimerleşmesi için 

FeS04.7H20 ve H2O2 eklenmiştir.  

 

2.2.3.5 Elektroforez işlemi 

Her bir kuyucuğa 10 µl örnek yüklenerek elektroforez işlemi başlatılmıştır. 12oC’de 500 V’da 

yaklaşık 2-2.5 saat süren işlem sonunda, jeller cam kalıplar arasından çıkarılarak boya 

solüsyonu içine alınmıştır. Çalkalayıcı üzerinde oda sıcaklığında, 26 d/d’da yaklaşık 18 saat 

süresince boya solüsyonunda bekletilen jeller 2 saat saf su ile yıkanarak değerlendirilmiştir.  
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2.2.3.6 Jellerin Değerlendirilmesi 

 

18 saat süresince boyanan ve 2 saat saf su ile yıkanan jeller NIKON D90 fotoğraf makinası ile 

fotoğraflanmıştır. Protein bantlarının değerlendirilmesi jel üzerinden yapılmıştır. 

Protein bantlarının oransal hareketlilik değerleri hesaplanırken Marquis çeşidi standart olarak 

kullanılmıştır. (Bushuk and Zillman 1978). Bu çeşidin elektroforegramında kolayca ayırt 

edilebilen 50 numaralı bandı (referans band) diğer bantların oransal hareketlilik değeri 

belirlenirken kullanılmıştır. Bu değerlendirmede, spesifik bir bandın oransal hareketlilik 

değeri hesaplanırken bandın başlangıçtan uzaklığı aynı jeldeki Marquis referans bandının 

başlangıçtan uzaklığına bölünmüş ve bulunan değer 50 ile çarpılmıştır. Oransal hareketlilik 

değeri Rm ile ifade edilmiş ve aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır. 

      Değerlendirilen bandın merkezinin başlangıç noktasından uzaklığı (cm) 

Rm =    -------------------------------------------------------------------------------------------------X 50 

     Marqois çeşidinin 50 numaralı bandının başlangıç noktasına uzaklığı (cm) 

Gliadin proteinleri A-PAGE yöntemi ile analiz edildiklerinde alfa (α), beta (β), gamma (γ) 

and omega (ω) gliadinler olmak üzere 4 ana gruba ayrılmaktadır. Bushuk ve Zillman’ın 

(1978) kullandığı sisteme göre oransal hareketlilik değeri (Rm), 0-59 arası ω (omega), 60-74 

arası γ (gama), 75-85 arası β (beta) ve 86 -100 arası α (alfa) gliadin bölgesi olarak kabul 

edilmiştir. 

2.3. Verilerin Değerlendirilmesi 

 

Doku kültürü çalışmaları her biri 10 embriyo içeren petrilerde 3 tekrarlamalı olarak tesadüf 

parselleri deneme desenine göre kurulmuştur. Çalışma sonunda kallus oluşumu, kallus 

ağırlığı, rejenere kallus sayısı, rejenerasyon kapasitesi, çimlenme hızı ve gücü, ilk yaprak 

uzunluğu ve kök uzunluğu değerleri olmak üzere her bir özellik için MSTAT istatistik 

programı kullanılarak varyans analizi yapılmış, çeşit x tuz etkileşimleri istatistiksel olarak 

değerlendirilmiş, ortalamalar arasındaki farklılıkları belirlemek için Asgari Önemli Fark testi 

yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 



 12

3. Analiz ve Bulgular 

3.1 İn-vitro Denemeler 

3.1.1 Aegilops crassa 

 

İn vitro koşullarda, sodyum klorürün (NaCl) yedi farklı dozunda üç farklı uygulama ile 

kültüre alınan Ae. crassa’nın olgun embriyolarında birkaç gün içinde kallus oluşumu 

gözlenmiştir. Kültürün 14. gününde kallus oluşturan embriyolar sayılarak kallus oluşturma 

oranı, oluşan kalluslar tartılarak da kallus ağırlığı bulunmuştur. Elde edilen kalluslar, üç farklı 

rejenerasyon ortamına alınmıştır. I.uygulamada rejenerasyon ortamına kallus ortamında 

kullanılan benzer tuz dozları ilave edilirken; II. uygulamada rejenerasyon ortamına tuz 

eklenmemiş; III. uygulamada ise tuzsuz ortamda geliştirilen kalluslar tuzlu rejenerasyon 

ortamına alınmıştır. Farklı rejenerasyon ortamına alınan kalluslar kültür odasında 4 hafta 

süreyle 16 saatlik foto periyotta (1500 Lux) ve 25±1 °C sıcaklıkta bekletilmiştir. 

Rejenerasyon gösteren kalluslar sayılarak “rejenerasyon kapasitesi” ve “kültür etkisi” 

değerleri saptanmıştır. Elde edilen verilerle yapılan varyans analizi sonucunda uygulamalar, 

doz ve uygulama x doz etkileşimi istatistik olarak önemli bulunmuştur. Ortalamaları 

karşılaştırmak için de Asgari Önemli Fark testi yapılmıştır. Ae. crassa’nın olgun 

embriyolarının in vitro parametrelere gösterdiği tepkiler Çizelge 3.1’de verilmiştir. Çizelge 

incelendiğinde; farklı tuz dozlarınında kallus oluşum oranın Tuzlu-tuzlu uygulamada % 93.3 

ile 6.7 arasında; tuzlu-tuzsuz uygulamada ise % 96.7 – 13.3 arasında değiştiği görülmektedir. 

Tuzsuz- tuzlu uygulamada ise bu oran % 100- 76.7 arasında olmuştur. En yüksek kallus 

ağırlığı (0.393mg) 4g/l tuz eklenen ortamdan elde edilirken; kallus ortamına tuz ilave 

edilmeyen uygulamada kallus ağırlığı 0.467mg ile 0.363mg arasında değişmiştir. 

 

 Tuzlu kallus ortamından tuzlu rejenerasyon ortamına geçirilen kalluslarda rejenerasyon 

kapasitesi % 92.7 ile 41 arasında değişirken; tuzsuz rejenerasyon ortamına alınan kalluslar    

% 100 ile 52.3 arasında rejenerasyon sağlamıştır. Her iki uygulamada da en yüksek 

rejenerasyon kapasitesi 4g/L ve 8g/L dozlarda ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde en yüksek 

kültür etki değerleri de 4g/L ve 8g/L dozlarda gerçekleşmiştir. Kallus gelişimini tuzsuz 

ortamda tamamlayıp tuzlu ortama alınan kalluslarda rejenerasyon kapasitesi ilk dört tuz 

dozuda % 100 olmuş, artan dozlarda ise azalmıştır.  
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Çizelge 3.1 Ae. crassa’nın olgun embriyolarının farklı tuz dozlarında in vitro parametrelere  
            tepkisi  

 
Dozlar (g/L) 

Kallus Oluşumu (%) 
Uygulamalar 

Tuzlu-Tuzlu Tuzlu-Tuzsuz Tuzsuz-Tuzlu 
0 100.0a        93.3a-c               100.0a*            

4 93.3a-c        96.7ab                 96.7ab            

8 73.3ef        66.7f                  83.3c-e            

12 40.0g        16.7h                   86.7b-d            

16 10.0hı        13.3h                   76.7d-f            

20 6.7hı         0.0ı                    83.3c-e            

24 0.0ı         0.0ı                    86.7b-d            

28 0.0ı        0.0ı                   86.7b-d           
AÖF:11.61 
 

 
Dozlar(g/L) 

Kallus Ağırlığı (mg) 
Uygulamalar 

Tuzlu-Tuzlu Tuzlu-Tuzsuz Tuzsuz 
0 0.483a              0.407b-d              0.467ab              

4 0.393b-d             0.353d              0.397b-d            

8 0.270e          0.190f              0.400b-d           

12 0.147fg              0.150fg              0.467ab           

16 0.103g              0.110g              0.407b-d              

20 0.100g              0.0h             0.440a-c              

24 0.0h              0.0h              0.373cd              

28 0.0h              0.0h              0.387cd              
AÖF:0.0734 
 

 
Dozlar(g/L) 

Rejenerasyon Kapasitesi(%) 
Uygulamalar 

Tuzlu-Tuzlu Tuzlu-Tuzsuz Tuzsuz-Tuzlu 
0 100.0a 100.0a 100.0a 

4 92.7a 100.0a 100.0a 

8 66.7bc  86.3ab  100.0a 

12 41.0de  52.3cd  100.0a 

16 0.0f 0.0f 92.7a  

20 0.0f 0.0f 56.3cd 

24 0.0f 0.0f 35.0de 

28 0.0f 0.0f 23.7ef 
AÖF:24.43 
 
 

Dozlar(g/L) 
Kültür Etkisi (%) 

Uygulamalar 
Tuzlu-Tuzlu Tuzlu-Tuzsuz Tuzsuz-Tuzlu 

0 100.0a 96.7ab 100.0a 

4 93.3ab 96.7ab 90.0a-c 

8 23.3fg  63.3d  83.3bc 

12 13.3gh  20.0fg  86.7a-c 

16 0.0h 0.0h 76.7cd 

20 0.0h 0.0h 46.7e 

24 0.0h 0.0h 30.0f 

28 0.0h 0.0h 20.0fg 

AÖF:13.54 *) Aynı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistik olarak önemli değildir. 
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3.1.2 Aegilops cylindrica 
 

 Ae. cylindrica’nın olgun embriyoları,  sodyum klorürün (NaCl) yedi farklı dozunda üç farklı 

uygulama ile İn vitro koşullarda kültüre alındıktan birkaç gün sonra kallus oluşturmaya 

başlamıştır. Kültürün 14. gününde kallus oluşturan embriyolar sayılarak kallus oluşturma 

oranı, oluşan kalluslar tartılarak da kallus ağırlığı bulunmuştur. Elde edilen kalluslar, üç farklı 

rejenerasyon ortamına alınmıştır. Farklı rejenerasyon ortamına alınan kalluslar kültür 

odasında 4 hafta süreyle 16 saatlik foto periyotta (1500 Lux) ve 25±1 °C sıcaklıkta 

bekletilmiştir. Bu süre sonunda, rejenere olan kalluslar sayılarak “rejenerasyon kapasitesi” ve 

“kültür etkisi” değerleri saptanmıştır. Elde edilen verilerle yapılan varyans analizi sonucunda; 

uygulamalar, dozlar ve uygulama x doz etkileşimi istatistik olarak önemli bulunmuştur. 

İstatistiksel olarak önemli çıkan bu farların hangi ortalamalardan kaynaklandığını belirlemek 

için de ortalamalar Asgari Önemli Fark testi ile karşılaştırılmıştır. Ae. cylindrica’nın olgun 

embriyolarının in vitro parametrelere gösterdiği tepkiler Çizelge 3.2’de verilmiştir. Çizelgede 

görüldüğü gibi; farklı tuz dozlarınında kallus oluşum oranın Tuzlu-tuzlu uygulamada % 50 ile 

3.3 arasında; tuzlu-tuzsuz uygulamada ise % 67.7 – 3.3 arasında değişmektedir. En yüksek 

kallus oranı 4g/L tuz dozundan elde edilmiştir. Tuzsuz- tuzlu uygulamada ise bu oran % 96.7 

- 60.0 arasında olmuştur. En yüksek kallus ağırlığı (0.193mg) 4g/l tuz eklenen ortamdan elde 

edilirken; kallus ortamına tuz ilave edilmeyen uygulamada ise kallus ağırlığı 0.490mg ile 

0.297mg arasında değişmiştir. 
 

 Tuzlu kallus ortamından tuzlu rejenerasyon ortamına geçirilen kalluslarda en yüksek 

rejenerasyon kapasitesi  4g/L dozda % 63 gerçekleşirken; tuzlu kallus ortamında tuzsuz 

rejnerasyon ortamına aktarılan kalluslarda da en yüksek rejenerasyon kapasitesi 4g/L dozda    

% 94.3 olarak ortaya çıkmıştır. Tuzsuz kallus ortamından tuzlu rejenerasyon ortamına alınan 

kallusların rejenerasyon kapasitesi 4g/L, 8g/L ve 12g/L dozlarda aynı harf(abc) grubuna 

düşmüştür. En düşük rejenerasyon kapasitesi 28g/L dozda % 47.7 olarak gerçekleşmiştir. 

Tuzlu-tuzsuz uygulamada en yüksek kültür etkisi  4g/L dozda % 66.7 bulunmuştur( Çizelge 

3.2). 
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Çizelge 3.2 Ae. cylindrica’nın olgun embriyolarının farklı tuz dozlarında in vitro parametre-
lere tepkisi  
 

Dozlar(g/L) 
Kallus Oluşumu (%) 

Uygulamalar 
Tuzlu-Tuzlu Tuzlu-Tuzsuz Tuzsuz-Tuzlu 

0 70.0cd            73.3bcd            96.7a*            

4 50.0e            66.7d            93.3a            

8 10.0f             10.3f             60.0de            

12 6.7f            6.6 f              86.7ab            

16 3.3f              3.30f              83.3abc            

20 0.0f             0.0f              66.7d            

24 0.0f              0.0f              66.7d            

28 0.0f              0.0f              70.0cd            

AÖF:14.35 
 
 

Dozlar(g/L) 
Kallus Ağırlığı (mg) 

Uygulamalar 
Tuzlu-Tuzlu Tuzlu-Tuzsuz Tuzsuz-Tuzlu 

0 0.510a              0.487a              0.490a              

4 0.193e              0.180ef              0.360cd              

8 0.113fg              0.107fg              0.367cd              

12 0.087g              0.087g              0.443ab              

16 0.097g              0.093g              0.377bc              

20 0.0h              0.0h              0.410bc              

24 0.0h              0.0h              0.297d              

28 0.0h              0.0h              0.297d              
AÖF:0.0734 
 

 
Dozlar(g/L) 

Rejenerasyon Kapasitesi(%) 
Uygulamalar 

Tuzlu-Tuzlu Tuzlu-Tuzsuz Tuzsuz-Tuzlu 
0 77.7abc   100.0a            81.3abc            

4 63.0cde                     94.3ab            88.3abc            

8 33.3e              33.3e            77.7abc            

12 0.0f 0.0f              84.7abc  

16 0.0f              0.0f              76.7a-d                       

20 0.0f              0.0f              74.7a-d            

24 0.0f              0.0f              65.0bcd            

28 0.0f              0.0f              47.7de  
AÖF:29.68 
 

 
Dozlar(g/L) 

Kültür Etkisi (%) 
Uygulamalar 

Tuzlu-Tuzlu Tuzlu-Tuzsuz Tuzsuz-Tuzlu 
0 43.3def            73.3ab            83.3a            

4 40.0ef            66.7bc            70.0abc            

8 3.3g              3.3g             66.7bc            

12 0.0g 0.0g              56.7cd            

16 0.0g             0.0g              46.7def            

20 0.0g              0.0g              50.0de            

24 0.0g             0.0g              43.3def            

28 0.0g              0.0g              33.3f            
AÖF:14.48 *) Aynı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistik olarak önemli değildir. 
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3.1.3 Aegilops tauschii(squarrosa) 
 

İn vitro koşullarda, sodyum klorürün (NaCl) yedi farklı dozunda üç farklı uygulama ile 

kültüre alınan Ae. tauschii’nin olgun embriyolarında, kültür başlangıçından birkaç gün sonra 

kallus oluşumu gözlenmiştir. Kültürün 14. gününde kallus oluşturan embriyolar sayılarak 

kallus oluşturma oranı, oluşan kalluslar tartılarak da kallus ağırlığı bulunmuştur. Elde edilen 

kalluslar, üç farklı rejenerasyon ortamına alınmıştır. I.uygulamada rejenerasyon ortamına 

kallus ortamında kullanılan  tuz dozlarının aynısı ilave edilirken; II. uygulamada rejenerasyon 

ortamına tuz eklenmemiş; III. uygulamada ise tuzsuz ortamda geliştirilen kalluslar yedi farklı 

tuz dozu içeren rejenerasyon ortamına alınmıştır. Farklı rejenerasyon ortamına alınan kalluslar 

kültür odasında 4 hafta süreyle 16 saatlik foto periyotta (1500 Lux) ve 25±1 °C sıcaklıkta 

bekletilmiştir. Rejenerasyon gösteren kalluslar sayılarak “rejenerasyon kapasitesi” ve “kültür 

etkisi” değerleri saptanmıştır. Elde edilen verilerle yapılan varyans analizi sonucunda 

uygulamalar, dozlar ve uygulama x doz etkileşimi istatistik olarak önemli bulunmuştur. Bu 

önemin hangi ortalamadan kaynaklandığını belirlemek için de Asgari Önemli Fark testi 

yapılmıştır. Ae. tauschii’nin olgun embriyolarının in vitro parametrelere gösterdiği tepkiler 

Çizelge 3.3’de verilmiştir. Çizelge incelendiğinde; farklı tuz dozlarınında kallus oluşum 

oranın Tuzlu-tuzlu uygulamada % 73.3 ile 13.3 arasında; tuzlu-tuzsuz uygulamada ise % 70 – 

10 arasında değiştiği görülmektedir. Tuzsuz- tuzlu uygulamada ise kallus oluşturma oranı % 

96.7- 63.3 arasında olmuştur. En yüksek kallus ağırlığı (0.183mg) 4g/l tuz eklenen ortamdan 

elde edilirken; kallus ortamına tuz ilave edilmeyen uygulamada kallus ağırlığı 0.220mg ile 

0.157mg arasında değişmiştir. 
 

 Tuzlu kallus ortamından tuzlu rejenerasyon ortamına geçirilen kalluslarda 4g/L ve 8g/L ve 

12g/L (Şekil 3.1) dozlarda rejenerasyon sağlanabilmiş ve bu rejenerasyon kapasitesi % 100 ile 

58.3 arasında değişmiştir. Tuzsuz rejenerasyon ortamına alınan kalluslar 24g/L doza kadar 

rejenerasyon sağlamışlar ve rejenerasyon kapasitesi  % 96 ile 33.3 arasında oluşmuştur. 

Tuzlu-tuzsuz uygulamada ilk üç dozda (4g/L ve 8g/L ve 12g/L) % 90’ın üzerinde 

rejenerasyon tesbit edilmiştir. Kallus oluşumunu tuzsuz ortamda tamamlayıp tuzlu ortama 

alınan kalluslarda rejenerasyon kapasitesi ilk dört tuz dozunda % 90’ın üzerinde olmuş, artan 

dozlarda bir miktar azalmış, ancak %60’ın altına düşmemiştir. Kültür etkisi her üç 

uygulamada da en yüksek 4g/L dozda ortaya çıkmıştır(Çizelge3.3).  

 



 17

Çizelge 3.3 Ae. tauschii’nin olgun embriyolarının farklı tuz dozlarında in vitro parametrelere  
            tepkisi 

 
Dozlar(g/L) 

Kallus Oluşumu (%) 
Uygulamalar 

Tuzlu-Tuzlu Tuzlu-Tuzsuz Tuzsuz-Tuzlu 
0 100.0a            96.7a            96.7a*            

4 73.3 bc           70.0c     96.7a            

8 43.3de           36.7ef             93.3ab            

12 33.3efg            30.0e-g            93.3ab            

16 16.7f-j             26.7e-ı             93.3ab            

20 16.3f-j             10.0hıj            83.3abc            

24 13.3g-j             10.0hıj             73.3bc            

28 0.0j             0.0j              63.3cd            

AÖF:21.11 
 
 

Dozlar(g/L) 
Kallus Ağırlığı (mg) 

Uygulamalar 
Tuzlu-Tuzlu Tuzlu-Tuzsuz Tuzsuz-Tuzlu 

0 0.180ab              0.220a              0.180ab              

4 0.183ab              0.183ab              0.157bc              

8 0.177ab              0.170ab              0.203ab              

12 0.180ab              0.153bc            0.190ab              

16 0.093d              0.097d              0.197ab              

20 0.090d              0.107cd              0.220a              

24 0.087d              0.113cd              0.173ab              

28 0.0e              0.0e              0.167b              
AÖF:0.0519 
 
 

Dozlar(g/L) 
Rejenerasyon Kapasitesi(%) 

Uygulamalar 
Tuzlu-Tuzlu Tuzlu-Tuzsuz Tuzsuz-Tuzlu 

0 100.0a            100.0a 100.0a            

4 100.0a            92.3abc            100.0a            

8 91.7abc            96.0ab            100.0a            

12 58.3de            91.7abc            96.3ab            

16 0.0 f             71.3bcd            93.3abc            

20 0.0f              66.7cd            76.0a-d            

24 0.0f              33.3e            72.3bcd            

28 0.0f              0.0f              62.7d            

AÖF:27.33 
 
 

Dozlar(g/L) 
Kültür Etkisi (%) 

Uygulamalar 
Tuzlu-Tuzlu Tuzlu-Tuzsuz Tuzsuz-Tuzlu 

0 100.0a            90.0abc            96.7ab            

4 73.3de            66.7e            93.3ab            

8 40.0g            26.7h             93.3ab            

12 16.7hı             26.7h             80.0cd            

16 0.0j              13.3ı 86.7bc            

20 0.0j              10.0ıj             73.3de            

24 0.0j              6.7ıj             53.3f            

28 0.0j     0.0j 40.0g            
AÖF:12.69 *) Aynı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistik olarak önemli değildir. 
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a b

c d

Şekil 3.1 Ae. tauschii’de 0(a), 4(b), 8(c) ve 12g/l(d) dozlarında rejenerasyon oluşumu
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3.1.4 Aegilops speltoides 
 

Ae. speltoides’in olgun embriyoları,  sodyum klorürün (NaCl) yedi farklı dozunda üç farklı 

uygulama ile İn vitro koşullarda kültüre alındıktan birkaç gün sonra kallus oluşturmaya 

başlamıştır. Kültürün 14. gününde kallus oluşturan embriyolar sayılarak kallus oluşturma 

oranı, oluşan kalluslar tartılarak da kallus ağırlığı bulunmuştur. Elde edilen kalluslar, üç farklı 

rejenerasyon ortamına alınmıştır. Farklı rejenerasyon ortamına alınan kalluslar kültür 

odasında 4 hafta süreyle 16 saatlik foto periyotta (1500 Lux) ve 25±1 °C sıcaklıkta 

bekletilmiştir. Bu süre sonunda, rejenere olan kalluslar sayılarak “rejenerasyon kapasitesi” ve 

“kültür etkisi” değerleri saptanmıştır. Doku kültürü parametreleri ile ilgili elde edilen verilerle 

yapılan varyans analizi sonucunda; uygulamalar, dozlar ve uygulama x doz etkileşimi 

istatistik olarak önemli bulunmuştur. İstatistiksel olarak önemli çıkan bu farkların hangi 

ortalamalardan kaynaklandığını belirlemek için de ortalamalar Asgari Önemli Fark testi ile 

karşılaştırılmıştır. Ae. speltoides’in olgun embriyolarının in vitro parametrelere gösterdiği 

tepkiler Çizelge 3.4’de verilmiştir. Çizelgede görüldüğü gibi; farklı tuz dozlarınında kallus 

oluşum oranın Tuzlu-tuzlu uygulamada % 76.7 ile 36.7 arasında; tuzlu-tuzsuz uygulamada ise 

% 76.7 – 16.7 arasında değişmektedir. Her iki uygulamada da en yüksek kallus oranı 4g/L tuz 

dozundan elde edilmiştir. Tuzsuz- tuzlu uygulamada ise kallus oluşum % 86.7 – 53.3 arasında 

ortaya çıkmıştır. En yüksek kallus ağırlığı tuzlu-tuzlu uygulamada (0.200mg) 4g/L tuz 

eklenen ortamdan elde edilirken; kallus ortamına tuz ilave edilmeyen uygulamada ise kallus 

ağırlığı 0.343mg olarak gerçekleşmiştir. 
 

 Tuzlu kallus ortamından tuzlu rejenerasyon ortamına geçirilen kalluslarda en yüksek 

rejenerasyon kapasitesi 4g/L dozda % 100 gerçekleşirken; tuzlu kallus ortamında tuzsuz 

rejnerasyon ortamına aktarılan kalluslarda da en yüksek rejenerasyon kapasitesi 4g/L dozda    

% 90.3 ve 8g/L dozda ise % 86.7 olarak ortaya çıkmıştır (Şekil3.2). Tuzsuz kallus ortamından 

tuzlu rejenerasyon ortamına alınan kallusların rejenerasyon kapasitesi 4g/L, 8g/L dozlarda % 

90’ın üzerinde, 12g/L dozda da % 87.3 olarak saptanmıştır. Tuzsuz-tuzlu uygulamada en 

düşük rejenerasyon kapasitesi 28g/L dozda % 44.3 olarak gerçekleşmiştir. Tuzlu-tuzlu 

uygulamada en yüksek kültür etkisi  4g/L dozda % 76.7 bulunmuştur( Çizelge 3.4). 
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Çizelge 3.4 Ae. speltoides’in olgun embriyolarının farklı tuz dozlarında in vitro parametrelere  
            tepkisi 
 

Dozlar(g/L) 
Kallus Oluşumu (%) 

Uygulamalar 
Tuzlu-Tuzlu Tuzlu-Tuzsuz Tuzsuz-Tuzlu 

0 93.3a            93.7a  93.3a*            

4 76.7bc            76.7bc            86.7ab            

8 53.3d            53.3d            76.7bc            

12 36.7e            16.7f             80.0bc            

16 0.0g              0.0g              76.7bc            

20 0.0g              0.0g              76.7bc            

24 0.0g              0.0g              56.7d            

28 0.0g              0.0g              53.3d            
AÖF:11.61 
 
 

Dozlar(g/L) 
Kallus Ağırlığı (mg) 

Uygulamalar 
Tuzlu-Tuzlu Tuzlu-Tuzsuz Tuzsuz-Tuzlu 

0 0.333a              0.280b              0.297ab              

4 0.200c              0.187c              0.327ab              

8 0.173c              0.207c              0.343a              

12 0.103d              0.113d              0.313ab              

16 0.0e              0.0e              0.280b              

20 0.0e              0.0e              0.303ab              

24 0.0e              0.0e              0.277b              

28 0.0e              0.0e              0.213c              
AÖF:0.0519 
 
 

Dozlar(g/L) 
Rejenerasyon Kapasitesi(%) 

Uygulamalar 
Tuzlu-Tuzlu Tuzlu-Tuzsuz Tuzsuz-Tuzlu 

0 100.0a            96.3ab            100.0a            

4 100.0a            90.3abc            100.0a 

8 40.3f            86.7bc            93.0ab            
12 0.0g            66.7de            87.3abc            
16 0.0g              0.0g              78.7cd            

20 0.0g              0.0g              69.7de            

24 0.0g              0.0g              59.0e            

28 0.0g              0.0g              44.3f            
AÖF:12.95 
 
 

Dozlar(g/L) 
Kültür Etkisi (%) 

Uygulamalar 
Tuzlu-Tuzlu Tuzlu-Tuzsuz Tuzsuz-Tuzlu 

0 93.3a            90.0ab           86.7abc  

4 76.7cde            70.0def            86.7abc            

8 23.3ıj 46.7h            66.7ef            

12 10.3k 13.3jk             80.0bcd            

16 0.0l              0.0l              60.0fg            

20 0.0l              0.0l              53.3gh            

24 0.0l              0.0l              33.3ı            

28 0.0l              0.0l              23.3ıj             
AÖF:12.39  *) Aynı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistik olarak önemli değildir. 
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Şekil 3.2 Ae. speltoides’de 0(a), 4(b), 8(c) g/l dozlarında rejenerasyon oluşumu

a b

c
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3.1.5 Aegilops triaristata 
 

İn vitro koşullarda, sodyum klorürün (NaCl) yedi farklı dozunda üç farklı uygulama ile 

kültüre alınan Ae. triaristata’nın olgun embriyolarında, kültür başlangıcından birkaç gün sonra 

kallus oluşumu gözlenmiştir. Kültürün 14. gününde kallus oluşturan embriyolar sayılarak 

kallus oluşturma oranı, oluşan kalluslar tartılarak da kallus ağırlığı bulunmuştur. Elde edilen 

kalluslar, üç farklı rejenerasyon ortamına alınmıştır. I.uygulamada rejenerasyon ortamına 

kallus ortamında kullanılan tuz dozlarının aynısı ilave edilirken; II. uygulamada rejenerasyon 

ortamına tuz eklenmemiş; III. uygulamada ise tuzsuz ortamda geliştirilen kalluslar yedi farklı 

tuz dozu içeren rejenerasyon ortamına alınmıştır. Farklı rejenerasyon ortamına alınan kalluslar 

kültür odasında 4 hafta süreyle 16 saatlik foto periyotta (1500 Lux) ve 25±1 °C sıcaklıkta 

bekletilmiştir. Rejenerasyon gösteren kalluslar sayılarak “rejenerasyon kapasitesi” ve “kültür 

etkisi” değerleri saptanmıştır. Elde edilen verilerle yapılan varyans analizi sonucunda 

uygulamalar, dozlar ve uygulama x doz etkileşimi istatistik olarak önemli bulunmuştur. Bu 

önemin hangi ortalamadan kaynaklandığını belirlemek için de Asgari Önemli Fark testi 

yapılmıştır. Ae. triaristata’nın olgun embriyolarının in vitro parametrelere gösterdiği tepkiler 

Çizelge 3.5’de verilmiştir. Çizelge incelendiğinde; farklı tuz dozlarınında kallus oluşum 

oranın tuzlu-tuzlu uygulamada % 96.7 ile 3.3 arasında; tuzlu-tuzsuz uygulamada ise % 53.3 – 

3.3 arasında değiştiği görülmektedir. Tuzsuz- tuzlu uygulamada ise kallus oluşturma oranı % 

90 ile 66.7 arasında olmuştur. En yüksek kallus ağırlığı (0.580mg) tuzlu-tuzlu uygulamada 

4g/L dozdan elde edilirken; kallus ortamına tuz ilave edilmeyen uygulamada kallus ağırlığı 

0.540mg ile 0.757mg arasında değişmiştir. 
 

 Tuzlu kallus ortamından tuzlu rejenerasyon ortamına geçirilen kalluslarda 4g/L dozda % 96.3 

oranında rejenerasyon sağlanabilmiştir. Tuzlu kallus ortamından tuzsuz rejenerasyon ortamına 

geçirilen kalluslar ilk üç dozda (4g/L ve 8g/L ve 12g/L) % 90’ın üzerinde rejenerasyon 

gerçekleştirmiştir. Kallus oluşumunu tuzsuz ortamda tamamlayıp tuzlu rejenerasyon ortamına 

alınan kalluslarda rejenerasyon kapasitesi ilk dört tuz dozunda (4g/L ve 8g/L, 12g/L ve 16g/L)  

% 80’in  üzerinde olmuş, artan dozlarda rejenerasyon oranı bir miktar azalmış, ancak % 55’in 

altına düşmemiştir. Kültür etkisi her üç uygulamada da en yüksek 4g/L dozda ortaya 

çıkmıştır(Çizelge3.5).  
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Çizelge 3.5 Ae.triaristata’nın olgun embriyolarının farklı tuz dozlarında in vitro parametrelere  
            tepkisi 
 

Dozlar(g/L) 
Kallus Oluşumu (%) 

Uygulamalar 
Tuzlu-Tuzlu Tuzlu-Tuzsuz Tuzsuz-Tuzlu 

0 100.0a            86.7abc            96.7ab*            

4 96.7ab            53.3e            90.0abc            

8 36.7f            23.3fg             76.7cd            

12 20.0gf             16.7ghı             66.7de            

16 6.7hıj             13.3g-j             83.3bc            

20 3.3ıj             3.3ıj             83.3bc            

24 0.0j              0.0j              90.0abc            

28 0.0j              0.0j              76.7cd            
AÖF:14.35 
 
 

Dozlar(g/L) 
Kallus Ağırlığı (mg) 

Uygulamalar 
Tuzlu-Tuzlu Tuzlu-Tuzsuz Tuzsuz-Tuzlu 

0 0.677ab              0.470c              0.740a              

4 0.580bc              0.250de              0.710a              

8 0.267d              0.197def              0.693ab              

12 0.173d-g              0.163d-g              0.580bc              

16 0.100fg              0.133fg              0.660ab              

20 0.067g              0.127fg              0.750a              

24 0.0g              0.0g              0.757a              

28 0.0g              0.0g              0.540c              
AÖF:0.1161 
 
 

Dozlar(g/L) 
Rejenerasyon Kapasitesi(%) 

Uygulamalar 
Tuzlu-Tuzlu Tuzlu-Tuzsuz Tuzsuz-Tuzlu 

0 96.7ab            90.0abc            96.7ab            

4 96.3ab            95.3ab            96.3ab            

8 44.3e 91.7abc                      85.3abc            

12 16.7f             100.0a            84.3abc            

16 0.0f              11.0f             81.0bc            

20 0.0f              0.0f              75.7c            

24 0.0f              0.0f              74.3cd            

28 0.0f              0.0f              56.7de            
AÖF:18.08 
 
 Kültür Etkisi (%) 
Dozlar(g/L) Uygulamalar 

Tuzlu-Tuzlu Tuzlu-Tuzsuz Tuzsuz-Tuzlu 
0 96.7a            76.7bc            93.3a            

4 93.3a            53.3ef            86.7ab            

8 10.0hı             33.3g            63.3de            

12 3.3ı             16.7h             63.3de            

16 0.0ı              3.3ı             66.7cd            

20 0.0ı              0.0ı              63.3de            

24 0.0ı              0.0ı              66.7cd            

28 0.0ı              0.0ı              43.3fg            
AÖF:13.12 *) Aynı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistik olarak önemli değildir. 
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3.1.6 Aegilops triuncialis 
 

Ae. triuncialis’in olgun embriyoları,  sodyum klorürün (NaCl) yedi farklı dozunda üç farklı 

uygulama ile İn vitro koşullarda kültüre alındıktan birkaç gün sonra kallus oluşturmaya 

başlamıştır. Kültürün 14. gününde kallus oluşturan embriyolar sayılarak kallus oluşturma 

oranı, oluşan kalluslar tartılarak da kallus ağırlığı bulunmuştur. Elde edilen kalluslar, üç farklı 

rejenerasyon ortamına alınmıştır. Farklı rejenerasyon ortamına alınan kalluslar kültür 

odasında 4 hafta süreyle 16 saatlik foto periyotta (1500 Lux) ve 25±1 °C sıcaklıkta 

bekletilmiştir. Bu süre sonunda, rejenere olan kalluslar sayılarak “rejenerasyon kapasitesi” ve 

“kültür etkisi” değerleri saptanmıştır. Doku kültürü parametrelerine ait verilerle yapılan 

varyans analizi sonucunda; uygulamalar, dozlar ve uygulama x doz etkileşimi istatistik olarak 

önemli bulunmuştur. İstatistiksel olarak ortaya çıkan bu farklılığın hangi ortalamalardan 

kaynaklandığını belirlemek için de ortalamalar Asgari Önemli Fark testi ile karşılaştırılmıştır. 

Ae. triuncialis’in olgun embriyolarının in vitro parametrelere gösterdiği tepkiler Çizelge 

3.6’da verilmiştir. Çizelgede görüldüğü gibi; farklı tuz dozlarınında kallus oluşum oranın 

tuzlu-tuzlu uygulamada % 90-16.7 arasında; tuzlu-tuzsuz uygulamada ise % 86.7 – 53.3 

arasında değişmektedir. Her iki uygulamada da kallus oluşumu ilk üç dozda görülmüş ve en 

yüksek kallus oranı 4g/L tuz dozundan elde edilmiştir. Tuzsuz- tuzlu uygulamada ise kallus 

oluşum % 96.7 - 86.7 arasında ortaya çıkmıştır. En yüksek kallus ağırlığı (0.350mg) 4g/L tuz 

eklenen ortamdan elde edilirken; kallus ortamına tuz ilave edilmeyen uygulamada ise kallus 

ağırlığı 0.373 ile 0. 263mg olarak gerçekleşmiştir. 
 

 Tuzlu kallus ortamından tuzlu rejenerasyon ortamına geçirilen kalluslarda en yüksek 

rejenerasyon kapasitesi 4g/L ve 8g/L dozlarda % 100 gerçekleşirken; tuzlu kallus ortamında 

tuzsuz rejnerasyon ortamına aktarılan kalluslarda da en yüksek rejenerasyon kapasitesi 4g/L 

dozda    % 87.7  ve 8g/L dozda ise % 84.3 olarak ortaya çıkmıştır. Tuzsuz kallus ortamından 

tuzlu rejenerasyon ortamına alınan kallusların rejenerasyon kapasitesi 4g/L, 8g/L ve 12g/L 

dozlarda % 95’in üzerinde saptanmıştır. Tuzlu-tuzlu uygulamada en yüksek kültür etkisi  4g/L 

dozda % 90 bulunmuştur( Çizelge 3.6). 
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Çizelge 3.6 Ae. triuncialis’in olgun embriyolarının farklı tuz dozlarında in vitro parametrelere  
            tepkisi  
 

Dozlar(g/L) 
Kallus Oluşumu (%) 

Uygulamalar 
Tuzlu-Tuzlu Tuzlu-Tuzsuz Tuzsuz-Tuzlu 

0 93.3a            96.7a            83.3a*            

4 90.0a            86.7a            83.3a            

8 36.7c            53.3b            93.3a            

12 16.7d             53.3b            96.7a            

16 0.0e 0.0 e             96.7a            

20 0.0e 0.0  e            86.7a            

24 0.0e 0.0e              90.0a            

28  0.0e              0.0e              93.3a            
AÖF:15.36 
 
 

Dozlar(g/L) 
Kallus Ağırlığı (mg) 

Uygulamalar 
Tuzlu-Tuzlu Tuzlu-Tuzsuz Tuzsuz-Tuzlu 

0 0.400a              0.387ab               0.293de              

4 0.333a-e              0.350a-d               0.327a-e              

8 0.207fg              0.160gh              0.277def              

12 0.123h              0.127h              0.263ef              

16 0.0ı              0.0ı              0.373abc              

20 0.0ı              0.0ı              0.310cde              

24 0.0ı              0.0ı              0.320b-e              

28 0.0ı              0.0ı              0.283de              
AÖF:0.0734 
 
 

Dozlar(g/L) 
Rejenerasyon Kapasitesi(%) 

Uygulamalar 
Tuzlu-Tuzlu Tuzlu-Tuzsuz Tuzsuz-Tuzlu 

0 100.0a            90.0ab            100.0a            

4 100.0a            87.7abc            100.0a            

8 100.0a            84.3a-d            100.0a            

12 0.0e              0.0e              96.3a            

16 0.0e              0.0e              86.3a-d            

20 0.0e              0.0e              84.3a-d            

24 0.0e              0.0e              70.7d            

28 0.0e              0.0e              71.7cd            
AÖF:16.38 
 
 

Dozlar(g/L) 
Kültür Etkisi (%) 

Uygulamalar 
Tuzlu-Tuzlu Tuzlu-Tuzsuz Tuzsuz-Tuzlu 

0   93.3a            86.7a             83.3ab            

4  90.0a            73.3bc            83.3ab            

8 36.7d            46.7d            93.3a            

12 0.0e              0.0e            93.3a            

16 0.0e              0.0e 83.3ab            

20 0.0e              0.0e 73.3bc            

24 0.0e              0.0e              63.3c            

28 0.0e              0.0e              66.7c            
AÖF:12.54 *) Aynı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistik olarak önemli değildir. 
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3.2 İn Vivo Denemeler 

3.2.1 Aegilops crassa 

Çalışmanın bu aşamasında; her Aegilops türünün tohumları başakçık kavuzlarından çıkarılmış 

ve bu tohumlar kontrolle birlikte 8 farklı tuz dozunda 3 tekrarlamalı olacak şekilde 

çimlendirmeye alınmıştır.  Çimlendirme kağıtları petrilerin içine yerleştirilip, üzerine 10 adet 

tohum konulmuş ve ikinci filtre kağıdı ile kapatılmıştır. Her doz için ( 0, 4, 8, 12, 16,  20, 24, 

28 g/l) ayrı ayrı hazırlanan solüsyonlardan petrilere 5ml eklenmiştir. Petriler kapatılarak iklim 

dolabında karanlıkta (24 °C) 8 gün süre ile bekletilmiştir.  Denemenin 4. ve 8. gününde çim 

kınından ilk yaprak ucunu ve çim kökü çıkaran tohumlar sayılarak sırasıyla çimlenme hızı ve 

gücü değerleri elde edilmiştir. 8. günde her tohumun ilk yaprak ve ilk kök uzunluğu 

ölçülmüştür (Şehirali 1989). Elde edilen verilerle yapılan varyans analizi sonucunda incelenen 

özellikler bakımından dozlar arasında istatistiksel olararak önemli farklar olduğu saptanmıştır. 

Bu farklılıkları belirlemek içinde ortalamalar Asgari Önemli Fark testi ile karşılaştırılmıştır. 

Ae. crassa’nın farklı tuz dozlarında in vivo parametrelere gösterdiği tepkiler Çizelge 3.7’de 

verilmiştir. Çizelge incelendiğinde;  artan tuz dozlarında çimlenme hızı ve gücünün düştüğü 

görülmektedir.  Ae. crassa’da en yüksek çimlenme gücü 4g/L dozda %73.3 ortaya çıkarken; 

en düşük çimlenme gücüde 20g/L dozda % 20 olarak gerçekleşmiştir.  

 

İlk yaprak ve kök uzunluğu da tuz dozlarının artmasına paralel azalmıştır. Kontrolde;  

sırasıyla 6.087cm ve 3.580cm olan ilk yaprak ve ilk kök uzunluğu 20g/L dozda sırasıyla 

0.10cm ve 0.15cm düşmüştür( Çizelge 3.7). 

 

Çizelge 3.7 Ae. crassa’nın farklı tuz dozlarında in vivo parametrelere tepkisi 
 

 

Dozlar (g/L) 
Çimlenme 
Hızı ( %) 

Çimlenme 
Gücü (%) 

İlk Yaprak 
Uzunluğu(cm) 

İlk Kök 
Uzunluğu(cm) 

0 80.0a 90.0a 6.087a 3.580a* 
4 53.3 b 73.3b 2.307b 3.427a 
8 40.0c 66.7c 0.593c 1.290b 

12 26.7d 66.7c 0.233c 0.467c 
16 10.0 e 20.0 d 0.217c 0.400c 
20 10.0 e 20.0d 0.100c 0.150c 
24 0.0 f 0.0e 0.000c 0.000c 
28 0.0 f 0.0e 0.000c 0.000c 

AÖF 8.218 5.571 0.7633 0.8101 
     *) Aynı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistik olarak önemli değildir. 
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3.2.2 Aegilops cylindrica 

 

Aegilops cylindrica’nın başakçık kavuzlarından çıkarılmış tohumları kontrolle birlikte 8 farklı 

tuz dozunda 3 tekrarlamalı olacak şekilde çimlendirmeye alınmıştır.  Çimlendirme kağıtları 

petrilerin içine yerleştirilip, üzerine 10 adet tohum konulmuş ve ikinci filtre kağıdı ile 

kapatılmıştır. Her doz için ( 0, 4, 8, 12, 16,  20, 24, 28 g/l) ayrı ayrı hazırlanan solüsyonlardan 

petrilere 5ml eklenmiştir. Petriler kapatılarak iklim dolabında karanlıkta (24 °C) 8 gün süre ile 

bekletilmiştir.  Çimlendirmenin 4. ve 8. gününde çim kınından ilk yaprak ucunu ve çim 

kökünü çıkaran tohumlar sayılarak sırasıyla çimlenme hızı ve çimlenme gücü değerleri elde 

edilmiştir. Denemenin 8. günde her tohumun ilk yaprak ve ilk kök uzunluğu ölçülmüştür. 

Elde edilen verilerle yapılan varyans analizi sonucunda incelenen özellikler bakımından 

dozlar arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Bu farklılıkları belirlemek 

içinde ortalamalar Asgari Önemli Fark testi ile karşılaştırılmıştır. Ae. cylindrica tohumlarının 

farklı tuz dozlarında in vivo parametrelere gösterdiği tepkiler Çizelge 3.8’de verilmiştir. 

Çizelgede görüldüğü gibi;  artan tuz dozlarında çimlenme hızı ve gücü düşmüştür.  Ae. 

cylindrica tohumları ilk dört tuz dozunda (4g/L ve 8g/L, 12g/L ve 16g/L) çimlenebilmiştir.  

En yüksek çimlenme gücü 4g/L dozda % 86.7 olarak ortaya çıkarken; en düşük çimlenme 

gücü de 20g/L dozda % 23.3 olarak gerçekleşmiştir.  

 

İlk yaprak ve kök uzunluğu da tuz dozlarının artmasına bağlı olarak azalmıştır. Kontrolde;  

sırasıyla 6.733cm ve 6.767cm olan ilk yaprak ve ilk kök uzunluğu 20g/L dozda sırasıyla 

0.217cm ve 0.457cm’e düşmüştür ( Çizelge 3.8). 

 

Çizelge 3.8  Ae. cylindrica’nın farklı tuz dozlarında in vivo parametrelere tepkisi 
 

Dozlar (g/L) 
Çimlenme 
Hızı ( %) 

Çimlenme 
Gücü (%) 

İlk Yaprak 
Uzunluğu(cm) 

İlk Kök 
Uzunluğu(cm) 

0 100.0 a 100.0 a 6.733 a 6.767 a 
4 80.0b 86.7b 2.687b 4.523b 
8 63.3 c 70.0c 0.697c 1.637c 

12 30.0d 36.7d 0.637cd 1.153cd 
16 20.0 e 23.3e 0.217de 0.457de 
20 0.0 f 0.0f 0.000e 0.000 e 
24 0.0f 0.0 f 0.000e 0.000e 
28 0.0 f 0.0f 0.000e 0.000 e 

AÖF 8.860 5.571 0.4666 0.7491 
    *) Aynı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistik olarak önemli değildir. 
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3.2.3 Aegilops tauschii(squarrosa) 
 
Başakçık kavuzlarından çıkarılmış Aegilops tauschii tohumları, kontrolle birlikte 8 farklı tuz 

dozunda 3 tekrarlamalı olacak şekilde petri kaplarında çimlendirmeye alınmıştır.  

Çimlendirme kağıtları arasına yerleştirilen 10’ar adet tohuma, her doz için ( 0, 4, 8, 12, 16,  

20, 24, 28 g/l) ayrı ayrı hazırlanan solüsyonlardan 5ml eklenmiştir. Petriler kapatılarak iklim 

dolabında karanlıkta (24 °C) 8 gün süre ile bekletilmiştir.  Çimlendirmenin 4. ve 8. gününde 

çim kınından ilk yaprak ucunu ve çim kökünü çıkaran tohumlar sayılarak sırasıyla çimlenme 

hızı ve çimlenme gücü değerleri elde edilmiştir. Denemenin 8. günde her tohumun ilk yaprak 

ve ilk kök uzunluğu ölçülmüştür ( Şekil3.3). Elde edilen verilerle yapılan varyans analizi 

sonucunda incelenen özellikler bakımından dozlar arasındaki fark istatistiksel olarak önemli 

bulunmuştur. Bu farklılıkları belirlemek içinde ortalamalar Asgari Önemli Fark testi ile 

karşılaştırılmıştır. Ae. tauschii tohumlarının farklı tuz dozlarında in vivo parametrelere 

gösterdiği tepkiler Çizelge 3.9’da verilmiştir. Çizelge incelendiğinde;  ilk beş tuz dozunda 

(4g/L ve 8g/L, 12g/L, 16g/L ve 20g/L) çimlenme gücünün % 70’in üzerinde olduğu 

görülmektedir. En yüksek çimlenme gücü 4g/L ve 8g/l dozda % 96.7 olarak ortaya çıkarken; 

en düşük çimlenme gücü de 24g/L dozda % 26.7 olarak gerçekleşmiştir.  

 

Artan tuz dozlarına bağlı olarak ilk yaprak ve ilk kök uzunluğu da azalmıştır. Kontrolde;  

sırasıyla 6.610cm ve 8.213cm olan ilk yaprak ve ilk kök uzunluğu 24g/L dozda sırasıyla 

0.167cm ve 0.207cm’e düşmüştür ( Çizelge 3.9). 

 
Çizelge 3.9 Ae. tauschii’nin farklı tuz dozlarında in vivo parametrelere tepkisi 

 

Dozlar (g/L) 
Çimlenme 
Hızı ( %) 

Çimlenme 
Gücü (%) 

İlk Yaprak 
Uzunluğu(cm) 

İlk Kök 
Uzunluğu(cm) 

0 93.3a 93.3 a 6.610 a 8.213a 
4 93.3a 96.7 a 3.750 b 6.413 b 
8 96.7a 96.7 a 1.437c 3.387c 

12 80.0ab 90.0 a 0.390d 1.463d 
16 70.0 b 73.3 b 0.407d 1.133de 
20 70.0b 73.3 b 0.303 d 0.570def 
24 16.7c 26.7 c 0.167 d 0.207ef 
28 0.0c 0.0 d 0.000 d 0.000f 

AÖF 18.96 15.52 0.6714 0.9999 
     *) Aynı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistik olarak önemli değildir. 
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Şekil 3.3 Ae. tauschii çimlenme testindeki 8. gün gelişmeleri [0(a), 4(b), 8(c) ve 12(d), 16(e), 

20(f) ve 24(g)g/l dozlarda] 

a b c

d e f

g
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3.2.4 Aegilops speltoides 
 
Aegilops speltoides tohumları, kontrolle birlikte 8 farklı tuz dozunda 3 tekrarlamalı olarak 

çimlendirmeye alınmıştır.  Çimlendirme kağıtları petrilerin içine yerleştirilip, üzerine 10 adet 

tohum konulmuş ve üzerleri ikinci flitre kağıdı ile kapatılmıştır. Her doz için ( 0, 4, 8, 12, 16,  

20, 24, 28 g/l) ayrı ayrı hazırlanan solüsyonlardan petrilere 5ml eklenmiştir. Petriler 

kapatılarak iklim dolabında karanlıkta (24 °C) 8 gün süre ile bekletilmiştir.  Çimlendirmenin 

4. ve 8. gününde çim kınından ilk yaprak ucunu ve çim kökünü çıkaran tohumlar sayılarak 

sırasıyla çimlenme hızı ve çimlenme gücü değerleri elde edilmiştir. Denemenin 8. günde her 

tohumun oluşturduğu ilk yaprak ve ilk kök uzunluğu ölçülmüştür(Şekil3.4). İncelenen 

özellikler yönünden elde edilen verilerle yapılan varyans analizi sonucunda dozlar arasındaki 

farkın istatistiksel olarak önemli olduğu saptanmıştır. Bu farklılıkları belirlemek için de 

ortalamalar Asgari Önemli Fark testi ile karşılaştırılmıştır. Ae. speltoides tohumlarının farklı 

tuz dozlarında in vivo parametrelere gösterdiği tepkiler Çizelge 3.10’da verilmiştir. Çizelgede 

görüldüğü gibi;  Ae. speltoides tohumları ilk üç tuz dozunda (4g/L ve 8g/L, 12g/L) 

çimlenebilmiştir.  En yüksek çimlenme gücü 4g/L dozda % 96.7 olarak ortaya çıkarken; en 

düşük çimlenme gücü de 12g/L dozda % 23.3 olarak gerçekleşmiştir.  

 

İlk yaprak ve kök uzunluğu da tuz dozlarının artmasına bağlı olarak azalmıştır. Kontrolde;  

sırasıyla 7.507cm ve 8.523cm olan ilk yaprak ve ilk kök uzunluğu 12g/L dozda sırasıyla 

0.217cm ve 0.507cm’e düşmüştür ( Çizelge 3.10). 

 
Çizelge 3.10 Ae. speldoides’in farklı tuz dozlarında in vivo parametrelere tepkisi 

Dozlar (g/L) 
Çimlenme 
Hızı ( %) 

Çimlenme 
Gücü (%) 

İlk Yaprak 
Uzunluğu(cm) 

İlk Kök 
Uzunluğu(cm) 

0 83.3a 86.7a 7.507a 8.523a 
4 70.0b 96.7a 2.410b 3.260b 
8 46.7c 86.7a 0.597c 1.053c 

12 0.0d 23.3b 0.217cd 0.507d 
16 0.0d 0.0c 0.000d 0.000e 
20 0.0d 0.0c 0.000d 0.000e 
24 0.0d 0.0c 0.000d 0.000e 
28 0.0d 0.0c 0.000d 0.000e 

AÖF 7.149 13.31 0.5398 0.3414 
    *) Aynı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistik olarak önemli değildir. 
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Şekil 3.4 Ae. speltoides’in çimlenme testindeki 8. gün gelişmeleri [0(a), 4(b), 8(c) ve 12(d)g/l dozlarda] 

a b

c d
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3.2.5 Aegilops triaristata 
 
Başakçık kavuzlarından çıkarılmış Aegilops triaristata tohumları, kontrolle birlikte 8 farklı 

tuz dozunda 3 tekrarlamalı olacak şekilde petri kaplarında çimlendirmeye alınmıştır.  

Çimlendirme kağıtları arasına yerleştirilen 10’ar adet tohuma, her doz için ( 0, 4, 8, 12, 16,  

20, 24, 28 g/l) ayrı ayrı hazırlanan solüsyonlardan 5ml eklenmiştir. Petriler kapatılarak iklim 

dolabında karanlıkta (24 °C) 8 gün süre ile bekletilmiştir.  Çimlendirmenin 4. ve 8. gününde 

çim kınından ilk yaprak ucunu ve çim kökünü çıkaran tohumlar sayılarak sırasıyla çimlenme 

hızı ve çimlenme gücü değerleri elde edilmiştir. Çimlendirmenin 8. günde her tohumun ilk 

yaprak ve ilk kök uzunluğu ölçülmüştür. Elde edilen verilerle yapılan varyans analizi 

sonucunda incelenen özellikler bakımından dozlar arasındaki fark istatistiksel olarak önemli 

bulunmuştur. Bu farklılıkları belirlemek içinde ortalamalar Asgari Önemli Fark testi ile 

karşılaştırılmıştır. Ae. triaristata tohumlarının farklı tuz dozlarında in vivo parametrelere 

gösterdiği tepkiler Çizelge 3.11’de verilmiştir. Çizelge incelendiğinde;  ilk beş tuz dozunda 

(4g/L ve 8g/L, 12g/L, 16g/L ve 20g/L) çimlenmenin gerçekleştiği görülmektedir. En yüksek 

çimlenme gücü % 80 ile 4g/L dozda ortaya çıkarken; en düşük çimlenme gücü % 40 ile 20g/L 

dozda gerçekleşmiştir.  

 

Artan tuz dozlarına bağlı olarak ilk yaprak ve ilk kök uzunluğu da azalmıştır. Kontrolde;  ilk 

yaprak uzunluğu 7.713cm ve ilk kök uzunluğu da 10.467cm olarak ortaya çıkmıştır. En düşük 

ilk yaprak ve ilk kök uzunluğu 20g/L dozda sırasıyla 0.263cm ve 0.280cm olmuştur. (Çizelge 

3.11). 

 
Çizelge 3.11 Ae. triaristata’nın farklı tuz dozlarında in vivo parametrelere tepkisi 

 

Dozlar (g/L) 
Çimlenme 
Hızı ( %) 

Çimlenme 
Gücü (%) 

İlk Yaprak 
Uzunluğu(cm) 

İlk Kök 
Uzunluğu(cm) 

0 76.7a 80.0a 7.713a 10.467a 
4 73.3a 80.0a 6.833b 6.057b 
8 63.3b 70.0b 0.830c 4.910c 

12 43.3c 56.7c 0.533d 3.620d 
16 33.3d 43.3d 0.377e 1.277e 
20 26.7d 40.0d 0.263f 0.280f 
24 0.0e 0.0e 0.000g 0.000g 
28 0.0e 0.0e 0.000g 0.000g 

AÖF 9.263 4.871 0.05538 0.05539 
*) Aynı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistik olarak önemli değildir. 
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3.2.6 Aegilops triuncialis 
 
Aegilops triuncialis’in tohumları, kontrolle birlikte 8 farklı tuz dozunda 3 tekrarlamalı olarak 

çimlendirmeye alınmıştır.  Petri kaplarının içine yerleştirilen çimlendirme kağıtları arasına 

konulan 10’ar adet tohumlara, her doz için ( 0, 4, 8, 12, 16,  20, 24, 28 g/l) ayrı ayrı hazırlanan 

solüsyonlardan  5ml eklenmiştir. Petriler kapatılarak iklim dolabında karanlıkta (24 °C) 8 gün 

süre ile bekletilmiştir.  Çimlendirmenin 4. ve 8. gününde çim kınından ilk yaprak ucunu ve 

çim kökünü çıkaran tohumlar sayılarak sırasıyla çimlenme hızı ve çimlenme gücü değerleri 

elde edilmiştir. Denemenin 8. günde her tohumun oluşturduğu ilk yaprak ve ilk kök uzunluğu 

ölçülmüştür. İncelenen özellikler ait verilerle yapılan varyans analizi sonucunda dozlar 

arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu saptanmıştır. Bu farklılıkları belirlemek 

için de ortalamalar Asgari Önemli Fark testi ile karşılaştırılmıştır. Ae. triuncialis tohumlarının 

farklı tuz dozlarında in vivo parametrelere gösterdiği tepkiler Çizelge 3.12’de verilmiştir. 

Çizelgede görüldüğü gibi;  Ae. triuncialis tohumları ilk beş tuz dozunda (4g/L ve 8g/L, 

12g/Lş 16g/l, 20g/L) çimlenebilmiştir.  En yüksek çimlenme gücü 4g/L dozda % 100 olarak 

ortaya çıkarken; en düşük çimlenme gücü de 20g/L dozda % 20 olarak gerçekleşmiştir.  

 

Artan tuz dozlarına bağlı olarak ilk yaprak ve kök uzunluğu da azalmıştır. Kontrolde;  

sırasıyla 6.270cm ve 6.583cm olan ilk yaprak ve ilk kök uzunluğu 20g/L dozda sırasıyla 

0.383cm ve 0.350cm’e gerilemiştir ( Çizelge 3.12). 

 
Çizelge 3.12. Ae. triuncialis’in farklı tuz dozlarında in vivo parametrelere tepkisi 

Dozlar (g/L) 
Çimlenme 
Hızı ( %) 

Çimlenme 
Gücü (%) 

İlk Yaprak 
Uzunluğu(cm) 

İlk Kök 
Uzunluğu(cm) 

0 100.0a 100.0a 6.270a 6.583a 
4 96.7ab 100.0a 2.960b 4.723b 
8 96.7ab 96.7a 1.167c 4.247b 

12 83.3b 93.3a 0.790cd 1.377c 
16 86.7ab 96.7a 0.390de 0.570cd 
20 20.0c 20.0b 0.383de 0.350cd 
24 0.0d 0.0c 0.000e 0.000d 
28 0.0d 0.0c 0.000e 0.000d 

AÖF 13.51 7.643 0.6805 1.203 
     *) Aynı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistik olarak önemli değildir. 
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3.3 Elektroforez Çalışmaları  

3.3.1Ae. crassa 

Ae. crassa’nın gliadin bant desenleri Şekil 3.5’de, bununla ilgili gliadin bant grafiği de Şekil 

3.6’ da gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre  α ve β bölgesine ait hiç bant saptanamazken 

ã ve ù gliadin bölgelerindeki bant sayısı sırasıyla 4 ve 9 olmuştur ve toplamda 13 adet bant 

saptanmıştır  (Çizelge 3.13). 

 

Çizelge 3.13. Ae.crassa’nın  gliadin elektroforetik tür formülü. 

 

       

Bant Numarası  
Bantın Başlangıçtan 

 Uzaklığı (cm) 
 

Oransal Hareketlilik  

Değeri (Rm) 

       

     

1  3,1  17 

2  4,05  22 

3  4,75  26 

4  6  33 

5  6,45  35 

6  7,15  39 

7  8,2  45 

8  9,1  49 

9  10,25  56 

10  11  60 

11  12  65 

12  13,35  73 

13  13,6  74 
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Şekil 3.5. Ae. crassa’nın  gliadin elektroforegramı. İlk ve son sütunlar Marquis buğdayına ait 

olup ok ile gösterilen 50 no’lu bantın başlangıçtan uzaklığı 9,2 cm’dir. 

 

 

 

Şekil 3.6. Ae. crassa’nın gliadin bant grafiği. 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

O
ra

n
s
a

l 
H

a
re

k
e

tl
il

ik
 (

R
m

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bant Numaraları

Ae. crassa



 36

3.3.2Ae. cylindrica 

 

Ae. cylindrica’nın gliadin bant desenleri Şekil 3. 7’de, bununla ilgili gliadin bant grafiği de 

Şekil 3.8’ de gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre  α ve β bölgesine ait hiç bant 

saptanamazken γ ve ω gliadin bölgelerindeki bant sayısı sırasıyla 3 ve 6 olmuştur ve toplamda 

9 adet bant saptanmıştır  (Çizelge 3.14). 

 

Çizelge 3.14. Ae.cylindrica’nın  gliadin elektroforetik tür formülü. 

       

Bant  

Numarası 
 

Bantın Başlangıçtan 

 Uzaklığı (cm) 
 

Oransal Hareketlilik  

Değeri (Rm) 

       

     

1  4,05  22 

2  5,05  27 

3  5,5  30 

4  8,25  45 

5  9,8  53 

6  10,5  57 

7  11  60 

8  11,5  63 

9  12,3  67 
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Şekil 3.7. Ae. cylindrica’nın  gliadin elektroforegramı. İlk ve son sütunlar Marquis buğdayına 

ait olup ok ile gösterilen 50 no’lu bantın başlangıçtan uzaklığı 9,2 cm’dir. 

 

 

 

 

Şekil 3. 8 Ae. cylindrica’nın gliadin bant grafiği. 
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3.3.3 Ae. tauschii (squarrosa)   

 

Ae. squarrosa’nın gliadin bant desenleri Şekil 3.9’da, bununla ilgili gliadin bant grafiği de 

Şekil 3.10’ da gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre  α bölgesine ait hiç bant 

saptanamazken β, γ ve ω gliadin bölgelerindeki bant sayısı sırasıyla 1, 5 ve 6 olmuştur ve 

toplamda 12 adet bant saptanmıştır  (Çizelge 3.15). 

Çizelge 3.15. Ae.squarosa’nın  gliadin elektroforetik tür formülü. 

          

Bant  

Numarası 
 

Bantın Başlangıçtan  

Uzaklığı (cm) 
 

Oransal Hareketlilik 

Değeri (Rm) 

          

     

1  2.5  14 

2  3.3  18 

3  3.9  21 

4  4.75  26 

5  8.25  45 

6  9.8  53 

7  11  60 

8  11.5  63 

9  12.3  67 

10  13  71 

11  13.7  74 

12  14.6  79 
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Şekil 3.9 Ae. squarrosa’nın  gliadin elektroforegramı. İlk ve son sütunlar Marquis buğdayına 

ait olup ok ile gösterilen 50 no’lu bantın başlangıçtan uzaklığı 9,2 cm’dir. 

 

 

 

Şekil 3.10 Ae. squarrosa’nın gliadin bant grafiği. 
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3.3.4 Ae. speltoides 

 

Ae. speltoides’den elde edilen gliadin bant desenleri Şekil 3.11’de, bununla ilgili gliadin bant 

grafiği de Şekil 3.12’de gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre  α, β ve γ bölgesine ait hiç 

bant saptanamazken ω gliadin bölgelerindeki bant sayısı 10 adet bant saptanmıştır  (Çizelge 

3.16). 

 

Çizelge 3.16 Ae.speltoides’in  gliadin elektroforetik tür formülü. 

       

Bant  

Numarası 
 

Bantın Başlangıçtan  

Uzaklığı (cm) 
 

Oransal Hareketlilik  

Değeri (Rm) 

       

     

1  5  27 

2  6  33 

3  6,2  34 

4  6,8  37 

5  7,5  41 

6  8,55  46 

7  9,1  49 

8  9,3  51 

9  9,7  53 

10  10,75  58 
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Şekil 3.11 Ae. speltoides’in  gliadin elektroforegramı. İlk ve son sütunlar Marquis buğdayına 

ait olup ok ile gösterilen 50 no’lu bantın başlangıçtan uzaklığı 9,2 cm’dir. 

 

 

 

 

Şekil 3.12 Ae. speltoides’in gliadin bant grafiği. 
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3.3.5 Ae. triaristata 

 

Ae. triaristata’nın gliadin protein bantları A-PAGE elektroforez yöntemiyle incelenmiş; elde 

edilen gliadin bant desenleri Şekil 3.13’de, bununla ilgili gliadin bant grafiği de Şekil3.14’ de 

gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre  α ve β bölgesine ait hiç bant saptanamazken γ ve ω 

gliadin bölgelerindeki bant sayısı sırasıyla 3 ve 3 olmuştur ve toplamda 11 adet bant 

saptanmıştır  (Çizelge 3.17). 

 

 

Çizelge 3.17. Ae. triaristata’nın  gliadin elektroforetik tür formülü. 

       

Bant  

Numarası 
 

Bantın Başlangıçtan  

Uzaklığı (cm) 
 

Oransal Hareketlilik  

Değeri (Rm) 

       

     

1  4,5  24 

2  5,15  28 

3  6  33 

4  6,6  36 

5  8,9  48 

6  9,5  52 

7  10  54 

8  10,9  59 

9  11,8  64 

10  12,35  67 

11  13  71 
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Şekil 3.13. Ae. triaristata’nın  gliadin elektroforegramı. İlk ve son sütunlar Marquis buğdayına 

ait olup ok ile gösterilen 50 no’lu bantın başlangıçtan uzaklığı 9,2 cm’dir. 

 

 

 

   Şekil 3.14 Ae. triaristata’nın gliadin bant grafiği. 
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3.3.6 Ae. triuncialis 

 

Ae. triuncialis’den elde edilen gliadin bant desenleri Şekil 3.15’de, bununla ilgili gliadin bant 

grafiği de Şekil 3.16’ da gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre  α ve β bölgesine ait hiç 

bant saptanamazken γ ve ω gliadin bölgelerindeki bant sayısı sırasıyla 2 ve 7 olmuştur ve 

toplamda 9 adet bant saptanmıştır  (Çizelge 3.18). 

 

 

Çizelge 3.18. Ae. triuncialis’in  gliadin elektroforetik tür formülü. 

       

Bant  

Numarası 
 

Bantın Başlangıçtan  

Uzaklığı (cm) 
 

Oransal Hareketlilik  

Değeri (Rm) 

       

     

1  4,05  22 

2  4,75  26 

3  5,15  28 

4  5,95  32 

5  8,25  45 

6  9,5  52 

7  10,1  55 

8  11,15  61 

9  12,35  67 
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Şekil 3.15 Ae. triuncialis’in  gliadin elektroforegramı. İlk ve son sütunlar Marquis buğdayına 

ait olup ok ile gösterilen 50 no’lu bantın başlangıçtan uzaklığı 9,2 cm’dir. 

 

 

 

 

    Şekil 3.16 Ae. triuncialis’in gliadin bant grafiği. 
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4. Sonuç ve Öneriler  

Araştırmada,  D genomu içeren(Ae. crassa, Ae. cylindrica, Ae. tauschii) ve içermeyen ( Ae. 

speltoides, Ae. triaristata, Ae. triuncialis) toplam 6 Aegilops türünün olgun embriyoları ve 

tohumları ve toprakta en çok bulunan tuz formu olan sodyum klorür (NaCl) kullanılmıştır. 

Toprak üzerinde ya da içerisinde en çok biriken sodyum klorür (NaCl) aynı zamanda kültür 

bitkilerini en çok etkilenyen tuz formudur (Munns ve Termaat 1986). Kontrol 0 dozdan ayrı 

çalışmada 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28g/L olmak üzere toplam 7 tuz dozu incelenmiştir. 

Araştırmada g/L olarak kullanılan tuz dozlarının % ve (dS/m)olarak karşılıkları Çizelge 4.1'de 

ve bitkilerin topraktaki tuzluluğa gösterdiği tepkiler ise Çizelge 4.2'de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.1. Tuzluluk düzeylerinin g/1, %, dS/m değerlerinde gösterimi (Anonim 2013) 
 

Tuzluluk Düzeyi (g/1) Tuzluluk Düzeyi (%) Tuzluluk Düzeyi (dS/m) 

0 0 0 

4 0.4 6.25 

8 0.8 12.50 

12 1.2 18.75 

16 1.6 25.00 

20 2.0 31.25 

24 2.4 37.50 

28 2.8 43.75 

 

Çizelge 4.2. Toprakların elektriksel iletkenlik (EC) değerlerine göre bitkilerin tepkisi (Anonim 2013) 

 

Elektriksel İletkenlik (EC dS/m) Bitki Tepkisi 

0-2 (Tuzsuz) Tuzluluk etkisi göz ardı edilebilir 

2-4 (Çok hafif derecede tuzlu) Çok duyarlı bitkilerin ürün verimleri düşebilir 

4-8 (Orta derecede tuzlu) Birçok bitkinin verimi düşer 

8-15 (Yüksek derecede tuzlu) Tuza dayanıklı bitkiler normal ürün verebilir 

> 15 (Çok fazla tuzlu) Tuza çok dayanıklı birkaç bitki ürün verebilir 
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D geneomu içeren ve içermeyen Aegilops türlerinin olgun embriyolarına in vitro ve in vivo koşullarda 

uygulanan farklı tuz dozlarının doku kültürü parametreleri ve çimlenme hızı ve gücüne etkisi ile ilgili 

bulgular bir önceki bölümde ayrı ayrı başlıklar halinde verilmiştir. Çizelge 4.3’te incelenen 

özelliklerin  in vitro ve in vivo koşullarda tuzluluğa toleransı verilmiştir.  Çizelge incelendiğinde 

yabani buğday türlerinin tuzluluğa yüksek derecede toleranslı olduğu görülmektedir. Farklı 7 tuz 

dozunun kullanıldığı çalışmada hem in vitro hem de in vivo koşullarda başta ekmeklik buğdaya D 

genomunu veren Aegilops tauschii olmak üzere D genomu taşıyan diğer Ae. crassa ve Ae. cylindrica 

yüksek derecede tuza tolerans göstermiştir.  

 

Çizelge 4.3 Aegilops türlerinin in vitro ve in vivo parametrelere göre tuzluluğa toleransı  

 

 

Türler 

Toprak Tuzluluk Derecesi 

İn vitro İn vivo 

0 

Tuzsuz 

0-4g/l 

Hafif 

4-8g/l 

Orta 

8-12g/l 

Yüksek 

> 16g/l 

Çok fazla 

0 

Tuzsuz 

0-4g/l 

Hafif 

4-8g/l 

Orta 

8-12g/l 

Yüksek 

> 16g/l 

Çok fazla 

Ae. crassa     ♦     ♦ 

Ae. cylindrica     ♦     ♦ 

Ae. tauschii     ♦     ♦ 

Ae. speltoides    ♦     ♦  

Ae. triaristata     ♦     ♦ 

Ae. tiuncialis    ♦      ♦ 

 

D genomu içeren grupta;  Ae. tauschii 24g/L dozda  % 13.3 oranında, Ae. crassa 20g/L dozda 

% 6.7 oranında ve Ae. cylindrica 16g/L dozda % 3.3 oranında da olsa kallus oluşturmuştur. 

Ae. tauschii ve Ae. crassa 12g/L dozda sırasıyla  % 58.3 ve % 41 oranında rejenerasyon 

kapasitesi sağlarken; Ae. cylindrica 8g/l dozda % 33.3 oranında rejenerasyon oluşturmuştur. 

D genomu içermeyen grupta; Ae. speltoides ve Ae. triuncialis 12g/L dozda sırasıyla % 36.7 

ve % 16.7 oranında kallus oluşumu gösterirken; aynı çeşitler 8g/L tuz dozunda sırasıyla % 40 

ve % 100 rejenerasyon kapasitesi sağlamışdır. Ae. triaristata 20g/L dozda % 3.3 oranında 

kallus oluştururken, 12g/L dozda %16.7 rejenerasyon kapasitesi gerçekleştirmiştir. 

 

İn vitro koşullarda yapılan tuza tolerans çalışmalarının tarla koşullarında yapılanlardan daha 

başarılı olduğunu, ancak in vitro tuza tolerans testlerinin, tarla testleri ile karşılaştırılarak 

gidilmesinin yararlı olacağını bildirilmektedir ( Houshmand et al. (2005).  Kintzios et al, 

(1997), tuz dozlarının kallusların görünümlerinde önemli bir etkiye neden olmadığını ancak 
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artan dozların kallus büyümesini yavaşlattığını, kök oluşumu ve sürgün gelişimini azalttığını 

belirtmişlerdir. Zair et al. (2003) ekmeklik ve makarnalık buğdaylarla yaptıkları çalışmada tuz 

dozları artıkça kallus gelişiminin yavaşladığını ve tuz stresinin rejenerasyonu önemli ölçüde 

azaltığını saptamışlardır. 

 

Bitkilerde tuz stresi sonucu besin ortamında artan osmotik basınç kallus hücrelerinde su 

kaybına neden olmaktadır. Bunun sonucunda hücre kütlesi azaldığından kallus ağırlığında da 

bir düşüş ortaya çıkmaktadır. Garratt et al. (2002), pamukta yaptığı bir çalışmada 200 mM 

NaCl'nin tuza toleranslı çeşitlerin kallus ağırlığında %52 oranında, tuza duyarlı çeşitlerin 

kallus ağırlığında ise %91 oranında azalmaya neden olduğunu belirtmişlerdir. Buğdayda 28 

çeşit ile yapılan bir çalışmada, farklı tuz dozları uygulanan kültürlerde tuz dozlarının 

artmasına bağlı olarak kallus oluşumunun ve kallus ağırlığının azaldığı ve bu azalmanın 

çeşitler arasında farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (Arzani ve Mirodjagh 1999). Doku 

kültüründe tuz uygulaması sonucu buğday çeşitlerinin rejenerasyon kapasitesinin düştüğü, su 

absorbsiyonunun azaldığı, bunun nedenin de tohum ve olgun embriyolardaki a-amilaz ve p-

amilaz enzim aktivitelerindeki azalmadan kaynaklandığı belirtilmiştir (Almansouri et al. 

2001). Tuz stresi sonucu kallus ağırlığı, kallus oluşumu ve rejenerasyon kapasitesine ilişkin 

bulgularımız bu konuda yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Bulgularımız ve 

benzer çalışmalar yapan araştırmacıların bulguları in vitro parametrelerin tuza dayanıklılıkta 

başarı ile kullanılabileceğini göstermektedir.  

 

Araştırmada tuzsuz ortamda kallus oluşumunu tamamlanan embriyolar tuzlu rejenerasyon 

ortamlarına alındığında yüksek tuz dozlarında da rejenerasyon sağlayabilmiştir. Artan tuz 

dozlarında önemli düşüş olmamıştır. Kallus oluşumunda tuz stresine maruz kalmayan hücreler  

rejenerasyon aşamasında, yüksek tuz dozlarına karşı daha fazla dayanıklılık göstermiştir. 

Bunun yanı sıra doku kültürü çalışmalarında, rejenerasyon aşaması boyunca kültür kabı 

içerisindeki ve dışarısındaki hava değişimi çok düşük olduğundan (Chen and Chen 2002), kap 

içerisindeki ortam yeterli su ve besin maddesine sahip olduğunda içteki nispi nem çok yüksek 

olmaktadır. Kültür kabının nispi nemi ve hava sıcaklığı bitkicik oluşumunu etkileyen en 

önemli faktörlerdir (Chen 2004). Pek çok araştırıcı kültür kaplarındaki yüksek nispi nemin, 

bitkiciklerde morfolojik ve fizyolojik düzensizliklere neden olduğunu rapor etmiştir (Preece 

and Sutter 1990, Ziv 1990, Ghashghaie et al. 1992). Rejenerasyon aşamasında kültür 

ortamının nispi nem oranı çok yüksek olduğundan kap içerisindeki osmotik dengenin yüksek 

tuz dozlarında da bozulmadığı görülmüştür. Osmotik strese girmeyen bitkiciklerde, 
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sitoplazmadan hücre dışı alana su geçişi olmadığından sitoplazma ve vakuol hacminde bir 

azalma gerçekleşmemektedir. Bitkiciklerde su kaybının olmamasına bağlı olarak hücre 

içerisine tuz girişi mümkün olmamaktadır. Ayrıca konu ile ilgili yapılan araştırmalara göre 

kültür kaplarmdaki nispi nemin bitkiciklerin terlemesi üzerine de önemli etkisinin olduğu 

belirlenmiştir (Tanaka et al. 1992). Kültür kabı içerisindeki nispi nem yüksek olduğundan 

yapraklardaki terleme hızı düşmekte ve böylece tuz birikimi engellenmektedir. 

 

In vivo özellikler değerlendirilirken çimlenme hızı ve gücü (%), ilk yaprak uzunluğu ve kök 

uzunluğu (cm) dikkate alınmıştır. Petrilerde çimlenme testine alınan tohumlardan, 4. günde 

çim kını ve çim kökü çıkaranlar sayılarak çimlenme hızı, 8. Günde elde edilen sayılar ile de 

çimlenme gücü değerleri belirlenmiş ve her tohumun oluşturduğu en uzun yaprak ve kök 

cetvelle ölçülerek kaydedilmiştir.  

 

Tohumda çimlenmenin başlayabilmesi için tohumun öncelikle su alıp şişmesi gerekmektedir. 

Tohumun içinde bulunduğu sıvı ortamın tuz oranı arttıkça, tohum içerisine su ile birlikte 

alınan tuz miktarı da artacaktır. Tuz, hücrelerde olumsuz etkiler oluşturarak bazı hücre 

kısımlarının zarar görmesine neden olmaktadır. Daha önemlisi stres, hücre bölünmesi ve 

gelişimi üzerinde doğrudan etkilidir. İn vitro parametrelerde olduğu gibi, artan tuz dozları in 

vivo karakterleri de olumsuz etkilemiştir.  Aegilops türleri 16, 20 ve 24g/l tuz dozlarında bile 

çimlenebilmiştir. Ae. tauschii 24g/l tuz dozunda % 26.7 çimlenme gücü gösterirken; Ae. 

crassa, Ae. triaristata ve Ae. triuncialis 20g/l dozda sırasıyla % 20, % 40 ve % 20 oranında 

çimlenme gücü ortaya çıkarmıştır. 

 

Tuzun, tohumun su alımını engellediği, aynı zamanda hücre içinde oluşturduğu iyonik 

dengesizlikler nedeniyle bitki oluşumunu ve gelişimini olumsuz etkilediği bilinmektedir. 

Büyüme, bölünen hücre sayısının ve hücre döngüsü sürecinin kontrolü altındadır. Tuz stresi 

sonrasında gövde büyüme hızının yavaşladığı ve kök büyümesinin durmaya başladığı 

belirlenmiştir (Creeîman et al. 1990, Saab et al. 1999). Bitkinin gövde ve kök büyümesinin 

tuz stresi ile engellenmesi, bölünen hücre sayısındaki azalmadan kaynaklanmaktadır (West et 

al. 2004). Sonraki aşamalarda ise genişlemekte plan dokularda turgor basıncı azalarak 

fotosentez mekanizması zarar gömlektedir (Zhu, 2001). Büyüyen ve genişleyen hücrelerde 

turgor basıncının azalması ve tuz birikiminin toksik etkisi nedeniyle bitki büyümesi 

engellenmektedir. Büyümenin engellenmesinin bitki türleri arasında farklılık göstermesi ise 
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genotipik tuz direncinin farklı olmasından ve farklı oranlarda tuz birikiminden 

kaynaklanmaktadır (Neumann, 1997).  

 

Pancholi et al. (2001), buğdayda çimlenme dönemindeki tuza toleranslarını araştırdıkları 

çalışmalarında, çeşit ve tuz dozları arasındaki etkileşimin çimlenme yüzdesini etkilediğini, 

tuzluluğun artmasıyla tüm çeşitlerde çimlenme oranının azaldığını belirlemişlerdir. Abdel-

Aleem et al. (1994), ekmeklik buğdayda, artan tuz dozlarında çimlenme yüzdesi, sürgün ve 

kök uzunluğu, bitkicik yaprak alanı değerlerinin azaldığını, genotip ve tuz dozları arasındaki 

ilişkinin istatistiksel olarak önemli olduğunu bildirmişlerdir. Sadat Noori ve Mcneilly (2000), 

29 makarnalık buğday çeşit ya da hattının tuza tepkisini araştırdıkları çalışmada, tohumların 

kök ve sürgün uzunluklarının önemli ölçüde azaldığını, bu azalışın ise genotipler arasında 

farklılık gösterdiğini belirtmişlerdir.  

 

Tuzluluk, dünya topraklarının en önemli sorunlarından biridir. Dünyada her yıl 

milyonlarca hektar arazi tuzluluk nedeniyle yok olmaktadır. Sulamaya açılan ve açılacak yeni 

alanlarda yeterli drenaj sistemlerinin bulunmaması önemli sorunlar oluşturacaktır. Küresel 

ısınma nedeniyle artan sıcaklıklar ve azalan yağışların, buğday ekim alanlarını kapsayan 

kurak ve yarı kurak bölge topraklarını daha da çoraklaştırması beklenmektedir. Bu nedenle 

dünyada marjinal sınırlara ulaşmış tarım arazilerinin korunması gerekmektedir. Toprak 

tuzluluğu, bitki büyüme ve gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bitkilerin biyotik ve 

abiyotik streslere dayanıklılığını artırmak için bitki ıslahında, doku kültürü teknikleri ve 

genetik mühendisliği yöntemleri birlikte kullanılmalıdır. Hızla artan dünya nüfusu ile iklim 

değişikliği de göz önünde bulundurulduğunda, dünya topraklarının en önemli sorunlarından 

biri olan tuzluluk stresine karşı toleranslı bitkilerin geliştirilmesi önem kazanmaktadır. 

Dünyada ve ülkemizde ekiliş ve üretim bakımından ilk sıralarda yer alan tahılların, 

üretimlerinin yapıldığı geniş alanlarda başlayan ve artacağı öngörülen tuzluluk sorununa karşı 

şimdiden önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu içinde, özellikle buğdayda abiyotik stres 

koşullarına dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Buğday ıslah çalışmalarında gen 

kaynağı olarak kullanılan yabani buğdaylarının yeri ve önemi göz ardı edilmemelidir. İşte bu 

nedenle, buğdayın yakın akrabası olan Aegilops türlerinin in vitro ve in vivo koşullarda farklı 

tuz dozlarına tepkileri bu çalışmanın konusunu oluşturmuştur. Tuz toleransının konu edildiği 

çalışmada, toprakta en çok bulunduğu ve bitkilere önemli düzeyde zarar verdiği bilinen 

sodyum klorür (NaCl) tuz formunun,  0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, ve 28 g/1 dozları kullanılarak, 

toprakların tuzluluk düzeyine yakın değerler alınmıştır. 
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Tarımsal üretimi sınırlandıran toprak tuzluluğuna tolerans, üzerinde çok sayıda araştırma 

yapılmış olmasına karşın, tuza tolerans özelliğinin çoklu genlerle yönetiliyor olması nedeniyle 

bu konudaki ilerlemeleri sınırlandırmaktadır.  

 

Tuza tolerans özelliği, ortam nemi, sıcaklık, toprak yapısı, yağış gibi çevre koşullarından 

önemli derecede etkilendiği için tuza tolerans özelliğinin laboratuvar koşullarında 

incelenmesi, tuzluluğun ele alınan özellikler üzerindeki etkisini ve türlerin tepkilerinin 

kontrollü ortamda yalnızca tuz dozu değişkeni kullanılarak yapılması daha güvenilir sonuçlar 

vermiştir. 

 

Bu çalışmada genotipler in vitro koşullarda hücre düzeyinde ve in vivo koşullarda bitki 

düzeyinde değerlendirilmiştir. Çimlenme hızı ve gücü ile ilk yaprak uzunluğuna  bakılarak 

tuza toleranslı olduğu belirlenen bir genotipin hücresel düzeyde de toleranslı olup olmadığı 

incelenmiştir. 

 

In vitro koşullarda tuza toleransı incelemek için, bu çalışmada üç farklı uygulama ( tuzlu-

tuzlu, tuzlu-tuzsuz ve tuzsuz-tuzlu) yapılmıştır. Tuzlu-tuzlu uygulamada kültürün her iki 

aşamasında da tuz dozları kullanılmıştır. Tuzlu-tuzsuz uygulamada sadece kallus aşamasında 

tuz dozları kullanılmış, tuzsuz-tuzlu uygulamasında ise tuz dozları rejenerasyon aşamasında 

kullanılmıştır. 

 

In vivo  koşullarda yapılan testler bitkilerin yalnızca ilk gelişme dönemlerini kapsamakta, 

bitkilerin ileri gelişme dönemlerinde tuzluluğa karşı göstereceği toleransı belirlemeye 

yardımcı olmamaktadır. Bu nedenle in vivo koşullarda yapılan incelemelerden elde edilen 

sonuçların,  in vitro sonuçlarla da karşılaştırılması yararlı olacaktır. 

 

Bu çalışma materyali olan Aegilops türlerinde tuzluluğa toleransta genotipin etkili olduğu 

belirlenmiştir. Tuza toleranslı bulunan D genomu içeren türlerin yüksek tuz dozlarında da 

kallus oluşturduğu ve rejenere olduğu görülmüştür. 

 

Çalışmanın in vitro koşullarda gerçekleştirilen aşamalarında elde edilen sonuçlar ile kallus 

oluşumu ve ağırlığının tuzluluğa toleransın belirlenmesinde in vitro karakterler olarak; In vivo 

parametrelerden de sürgün ve çim kökü uzunluğunun kullanılmasının daha doğru sonuçlar 

vereceği düşünülmektedir. 
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Aegilops türlerinin tohum örneklerinde depo proteinlerinin dizilişleri elektroforez yöntemi ile 

belirlenmiştir. Birbirinden farklı gliadin bant desenleri oluşturan çeşitlerin genetik olarak 

farklı yapıda oldukları ortaya çıkarılmıştır. 
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