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Özet
Bu çalışma farklı tuz konsantrasyonlarının (0, 5, 10, 15 ve 20 dS m-1 NaCl) çok yıllık çim (Lolium
perenne) tohumlarının çimlenme ve fide gelişimleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla 2018
yılında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
laboratuvarında yürütülmüştür. Çalışma tesadüf parselleri deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak
kurulmuştur. Çalışmada incelenen özellikler çimlenme oranı, sürgün ve kök uzunluğu, sürgün yaş
ağırlığı, kök yaş ağırlığı ve tuza dayanım indeksidir. Araştırma sonuçlarına göre, farklı tuz
konsantrasyonları incelenen tüm özellikler üzerine % 1 düzeyinde önemli etki yapmıştır. Tuz
konsantrasyonundaki artışlar çimlenme oranı, sürgün ve kök uzunluğu, sürgün yaş ağırlığı, kök yaş
ağırlığı ve tuza dayanım indeksinde önemli ölçüde azalmaya neden olmuş ve en düşük değerler 20
dS m-1 NaCl dozunda elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çok yıllık çim, Tuz, Çimlenme oranı, Tuz tolerans indeksi.
Abstract
This research was conducted to investigate the effects of five different salt concentrations (0, 5, 10,
15 ve 20 dS m-1 NaCl) on the germination and seedling development of ryegrass (Lolium perenne L.)
at the Field Crops Department Laboratory in Agricultural Faculty of Isparta University of Applied
Science in 2018. This research was set up in randomized block design with four replication. The
germination rate, shoot and root lengths and fresh weights and salt tolerance index were determined
in this research. According to the results of the research, salt concentrations had significant effect on
all properties. Increased salt concentrations caused decreased the germination rate, shoot and root
lengths and fresh weights, shoot/root ratio, and salt tolerance index. The lowest values were obtained
from 20 dS m-1 NaCl.
Keywords: Ryegrass, salt, germination rate, salt tolerance index.
1. GİRİŞ
Dünyada sulanabilir tarım arazilerinin yaklaşık üçte birinde tuzluluk sorunu olup bu alanın yaklaşık
400-950 milyon ha olduğu tahmin edilmektedir (Hasegawa ve ark., 1986; Özkaldı ve ark., 2004).
Tuzluluk nedeniyle dünyada her yıl 10 milyon ha arazi elden çıkmaktadır. Özellikle kurak ve yarı
kurak iklim bölgelerinde yetersiz yağış ve yüksek buharlaşma tuzluluğun başlıca nedenlerindendir.
Diğer taraftan sulamadaki yanlış uygulamalar, özellikle iyi bir drenajın olmadığı alanlarda tuzluluğa
neden olabilmektedir (Baltacı ve ark., 2004).
Tuzluluğun bitkilerdeki olumsuz etkilerinin giderilmesinde literatürde sıkça tuzlu toprakların
ıslahından bahsedilmesine karşılık bu uygulamalar zaman alıcı ve ekonomik olmayan yöntemlerdir.
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Ayrıca tuzluluk problemlerinin daha çok kurak ve yarı kurak alanlarda görülmesi de tuzun topraktan
yıkanması şeklindeki çözümleri güçleştirmektedir. Tuzlu toprakların ıslahının ekonomik ve pratik
olmaması nedeniyle, son yıllarda tuza dayanıklı bitki tür ve çeşitlerinin belirlenmesine yönelik
çalışmalar öncelik kazanmaya başlamıştır.
Bitkilerin yaşam döngüsünün en önemli evrelerinden biri çimlenmedir. Bitkiler bu dönemde tuz
stresine karşı çok hassas olmaktadırlar. Genellikle en yüksek oranda çimlenme tuzsuz koşullarda
olmakta, tuz konsantrasyonu arttıkça çimlenme ve fide gelişimi olumsuz etkilenmektedir (Turhan et
al., 2011). Topraktaki veya sulama suyundaki tuz oranı çim bitkileri yetiştiriciliğinde önemli bir
sorundur. Açıkgöz (1994) topraktaki tuzluluğun 4 dS/m’den fazla olduğu zaman çim bitkileri zarar
görmeye başladığını, 15 dS/m’in üzerindeki tuzluluğa ise çok az çim bitkisinin dayanabileceğini ifade
etmiştir.
Çok yıllık çimin tuzluluğa orta derecede dayanıklı olup, 4 ve 8 dS/m’e kadar tolerans
gösterebilmektedir (Harivandi et al., 1992), tek yıllık çim ise tuzluluğa daha hassas olup 3-5 dS/m’e
kadar tolerans gösterebilmektedir (Marcum, 2006). Nizam (2011), çok yıllık çimde 24 dS/m’de
çimlenme yüzdesinin kontrole oranla %79.3 oranında azaldığını, kökçük ve sapçık yaş ve kuru
ağırlıklarının 8 dS m-1 ’nin üzerinde önemli ölçüde azaldığını bildirmiştir. Kuşvuran ve ark., (2015)
ve Tatar ve ark. (2018) farklı tuz konsantrasyonlarının çok yıllık çim çeşitlerinin çimlenme ve fide
gelişimi üzerine etkilerini inceledikleri çalışma sonucunda, tuz yoğunlukları arttıkça çimlenme oranı,
sürgün uzunluğu, kök uzunluğu, sürgün yaş ağırlığı, kök yaş ağırlığı ve tuza dayanım indeksinin
azaldığını tespit etmişlerdir. Çim bitkilerinin çimlenmesi üzerine tuzluluğun etkilerini inceleyen bir
çok araştırıcı artan tuz konsantrasyonlarının çimlenmeyi ve fide gelişimini olumsuz etkilediğini ifade
etmişlerdir (Qian et al., 2007; Dai et al. 2009; Zabihi-e-Mahmoodabad et al., 2011).
Bu araştırmanın amacı çok yıllık çimin çimlenme ve fide gelişimi üzerine tuz konsantrasyonlarının
etkisinin belirlenmesidir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışma Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
laboratuvarında 2018 yılında yürütülmüştür. Çalışmada özel sektörden temin edilen Stravinsky çok
yıllık çim çeşidi kullanılmıştır.
Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Çalışmada beş
farklı tuz konsantrasyonu (0, 5, 10, 15 ve 20 dS m-1 NaCl) kullanılmıştır. Çimlendirme öncesinde
tohumlar yüzey sterilizasyonuna tabi tutulmuştur. Bu amaçla % 2’lik sodyum hipoklorit
kullanılmıştır. Tohumlar 3 dakika sodyum hipoklorit ile çalkalanmış ve ardından saf su ile iyice
yıkanmıştır (Nizam, 2011). Yüzey sterilizasyonu yapılan tohumlar ön uygulama için farklı NaCl
çözeltilerinde 24 saat bekletilmiş ve ardından önceki nem içeriklerine dönünceye kadar oda
koşullarında 12 saat kurutma kâğıtları üzerine alınarak kurutulmuşlardır. Ardından içerisinde çift katlı
filtre kâğıdı bulunan petri kaplarına 25’er adet tohum yerleştirilmiştir. Çift katlı çimlendirme kâğıtları
arasına konulan tohumların üzerine farklı tuz konsantrasyonlarının her birinden ayrı ayrı olmak üzere
8.5 ml miktarda çözeltiler dökülmüştür. Bu işlemlerden hemen sonra petriler, karanlık koşullara sahip
25±1 °C sıcaklığa ayarlı çimlendirme kabinine konulmuştur (Nizam, 2011). Çalışmada incelenen
özellikler çimlenme oranı, sürgün ve kök uzunluğu, sürgün ve kök yaş ağırlığı ve tuza dayanım
indeksidir. Deneme süresince iki günde bir petri kaplarındaki çimlendirme kâğıtları değiştirilmiştir.
Denemede kökçük uzunluğu 1 mm’yi geçen tohumlar çimlenmiş olarak kabul edilmiş ve 14 günün
sonunda toplam çimlenen tohumlar sayılarak çimlenme yüzdesi (%) belirlenmiştir (Nizam, 2011).
14. günün sonunda her bir petri kabından 10 örnek alınmış ve bu örneklerde sapçık ve kökçük
uzunlukları ölçülmüş, sapçık ve kökçük yaş ağırlıkları tartılmıştır. Tuz tolerans indeksi, her bir tuz
konsantrasyonunda elde edilen toplam yaş ağırlıkların, kontrol uygulamasında elde edilen toplam yaş
ağırlıklara oranlanmasıyla hesaplanmıştır (Kuşvuran ve ark. 2015).
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Denemeye ait veriler, SAS (1998) bilgisayar programından yararlanılarak değerlendirilmiştir.
İstatistiki analiz sonucunda önemli farklılık ortaya çıktığında, ortalamaların karşılaştırılması için %
5 önemlilik düzeyinde Asgari Önemli Fark (LSD) testi uygulanmıştır.
3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA
Tuz konsantrasyonlarının çimlenme oranı, sürgün uzunluğu, kök uzunluğu, sürgün yaş ağırlığı, kök
yaş ağırlığı ve tuza dayanım indeksi üzerine etkisi istatistiki olarak % 1 düzeyinde önemli
bulunmuştur.
Çimlenme Oranı (%)
Germination Rate (%)
98,22 a

88,13 b
71,43 c
55,18 d
40,26 e

0 (kontrol) 5 dS/m

10 dS/m

15 dS/m

20 dS/m

Şekil 1. Farklı tuz konsantrasyonlarında çok yıllık çim tohumlarının çimlenme oranları.
Çok yıllık çimde tespit edilen çimlenme oranları incelendiğinde, en yüksek çimlenme oranının %
98.22 ile kontrol uygulamasında elde edildiği, artan tuz konsantrasyonuna bağlı olarak çimlenme
oranının düştüğü, en düşük değerin % 40.26 ile 20 dS/m uygulamasında elde edildiği görülmektedir
(Şekil 1). Kuşvuran ve ark. (2015), Tatar ve ark. (2018)’de yaptıkları çalışmalarda artan tuz
konsantrasyonlarının çok yıllık çim çeşitlerinin çimlenme oranını önemli ölçüde azalttığını ifade
etmişlerdir. Bu sonuçlar çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlarla büyük benzerlik göstermektedir.
Farklı bitkilerle yapılan birçok araştırmada da artan tuz konsantrasyonlarının çimlenme oranını
azalttığı belirtilmiştir (Kökten ve ark., 2010; Çokkızgın, 2012; Rahman et al., 2000; Almodares et al.,
2007; Blanco et al., 2007; Sozharajan and Natarajan, 2014; Türk ve Eser, 2016).

Sürgün Uzunluğu (cm)
Shoot Length (cm)

Kök uzunluğu (cm)
Root Length (cm)

5,54 a

4,98 a
4,22 b
3,42 c

4,82 a
3,95 b
3,13 c

2,88 d

2,24 d

2,01 e

0
5 dS/m 10 dS/m 15 dS/m 20 dS/m
(kontrol)

0
5 dS/m 10 dS/m 15 dS/m 20 dS/m
(kontrol)

Şekil 2. Farklı tuz konsantrasyonlarında çok yıllık çimde ortalama sürgün ve kök uzunlukları.
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Çalışmada en yüksek sürgün uzunluğu 5.54 cm ile kontrol uygulamasında (0 dS/m) belirlenirken, en
düşük değer 2.01 cm ile 20 dS/m uygulamasından elde edilmiştir (Şekil 2). Artan tuz
konsantrasyonları sürgün uzunluğu üzerine olumsuz etki yapmıştır. Sürgün uzunluğunda olduğu gibi
kök uzunluğu da tuz yoğunluğundan olumsuz etkilenmiştir. Ancak bu olumsuzluk 5 dS/m dozunun
üzerinde kendini göstermiştir. Kök uzunlukları bakımından kontrol ve 5 dS/m uygulamaları istatistiki
olarak aynı grupta yer almış ve en yüksek değerlere (4.98 ve 4.82 cm) sahip olmuşlardır. Tuz
uygulaması arttıkça kök uzunluğu azalmış, 10 dS/m uygulamasında 3.95 cm, 15 dS/m uygulamasında
3.13 cm, 20 dS/m uygulamasında 2.24 cm’e düşmüştür. Çok yıllık çim ile yapılan bir çalışmada artan
tuz oranlarının sürgün ve kök uzunlukları üzerine olumsuz etki yaptığı ifade edilmiştir (Kuşvuran ve
ark., 2015; Tatar ve ark., 2018). Gerek çim bitkileri gerekse diğer bitkilerde yapılan tuzluluk
çalışmalarında elde edilen sonuçlar, çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlarla paralellik göstermektedir
(Zabihi-e-Mahmoodabad, 2011; Kaya et al., 2007; Kusvuran et al., 2007; Dasgan ve Koc, 2009; Türk
ve Eser, 2016; Shannon and Grieve, 1999).
Sürgün yaş ağırlıkları tuz uygulamalarından olumsuz etkilenmiştir. Kontrol uygulamasında 8.66 mg
ile en yüksek değer elde edilirken, en yüksek doz olan 20 dS/m uygulamasında 4.94 mg ile en düşük
değer elde edilmiştir (Şekil 3). Farklı tuz konsantrasyonlarında elde edilen ortalama kök yaş
ağırlıkları incelendiğinde, en yüksek değerin 3.86 mg ile kontrol uygulamasından, en düşük değerin
ise 1.39 mg ile 20 dS/m uygulamasından elde edildiği görülmektedir. Sürgün ve kök yaş ağırlıklarıyla
artan tuz miktarları arasında negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Elde ettiğimiz sonuçlar Hussein et al.
(2007), Carpici et al. (2009), Kuşvuran ve ark. (2015), Zabihi-e-Mahmoodabad et al. (2011), Türk ve
Eser (2016), Tatar ve ark. (2018)’in sonuçlarıyla uyum göstermektedir.
Tuz tolerans indeksi bakımından da uygulamalar arasında önemli farklılıklar bulunmuştur. Tuz
uygulaması arttıkça tuz tolerans indeksi azalmış, 5 dS/m uygulamasında % 89.24 olan tuz tolerans
indeksi, 10 dS/m uygulamasında % 75.81’e, 15 dS/m uygulamasında % 64.46’ya, 20 dS/m
uygulamasında % 51.13’e düşmüştür (Şekil 4). Tuz yoğunluklarının tohum çimlenmesi üzerine
etkilerini araştıran bir çok araştırıcı (Kökten ve ark., 2010; Kuşvuran ve ark., 2015; Türk ve Eser,
2016; Tatar ve ark.,2018), elde ettiğimiz sonuçları destekler nitelikte, artan tuz uygulamalarının tuz
tolerans indeksini azalttığını ifade etmişlerdir.

Sürgün yaş ağırlığı (mg)
Shoot Fresh Weight (mg)

Kök yaş ağırlığı (mg)
Root Fresh Weight (mg)

8,66 a
7,43 b

6,74 c

3,86 a
6,01 d

3,43 b
2,91 c

4,94 e

2,17 d
1,39 e

0
5 dS/m 10 dS/m 15 dS/m 20 dS/m
(kontrol)

0
5 dS/m 10 dS/m 15 dS/m 20 dS/m
(kontrol)

Şekil 3. Farklı tuz konsantrasyonlarında çok yıllık çimde ortalama sürgün ve kök yaş ağırlıkları.
4. SONUÇ
Farklı tuz konsantrasyonlarının (0, 5, 10, 15 ve 20 dS m-1 NaCl) çok yıllık çim (Lolium perenne)
tohumlarının çimlenme ve fide gelişimleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla Isparta Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü laboratuvarında yürütülen bu
çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; farklı tuz konsantrasyonları incelenen tüm özellikler üzerine
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% 1 düzeyinde önemli etki yapmış, tuz konsantrasyonundaki artışlar çimlenme oranı, sürgün ve kök
uzunluğu, sürgün ve kök yaş ağırlığı ve tuza dayanım indeksinde önemli ölçüde azalmaya neden
olmuştur. Çalışmada en yüksek değerler kontrol uygulamasında elde edilirken, en düşük değerler en
yüksek doz olan 20 dS m-1 NaCl dozunda elde edilmiştir.

Tuz Tolerans İndeksi (%)
Salt Tolerance Index (%)
89,24 a
75,81 b
64,46 c
51,13 d

5 dS/m

10 dS/m

15 dS/m

20 dS/m

Şekil 4. Farklı tuz konsantrasyonlarında çok yıllık çimde ortalama tuz tolerans indeksi.
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