
 

1. GİRİŞ 

Türkiye’de, giderek artan nüfusa karşı besin ihtiyacını karşılamak için farklı 

yollara başvurulmaktadır. Tarımsal üretim bunların başında gelmektedir. Geniş tarım 

alanlarına sahip olmamız dolayısıyla tarımsal üretim, ülkemiz ekonomisinin temelini 

oluşturmakla birlikte, bitkisel ve hayvansal üretim olarak iki ana başlık altında 

toplanmaktadır. Gerek bitkisel üretim, gerekse hayvansal üretimde üretimin 

gerçekleşmesi için toprak ve su vazgeçilmez unsurlar olarak rol oynar. Sorunlu veya 

uygun olmayan toprak koşullarında, tarımsal üretim sınırlanmakta, tarım alanlarında 

kayıplar söz konusu olmaktadır.  

Tuzluluk dünya topraklarının önemli sorunlarından biridir. Dünyada her yıl 10 

milyon ha arazinin tuzluluk etkisiyle elden çıkması, sorunun boyutunu daha iyi göz 

önüne sermektedir (Kwiatowski 1998). Özellikle kurak ve yarı kurak iklim 

bölgelerinde yetersiz yağış ve yüksek buharlaşma tuzluluğun başta gelen 

sebeplerindendir. Nadir de olsa okyanus kenarlarındaki delta ovalarında okyanus 

etkisi nedeniyle tuzluluk görülebilmektedir. Öte yandan yanlış sulama uygulamaları 

da özellikle drenaj koşullarının kötü olduğu yerlerde tuzluluğa sebep olabilmektedir 

(Ergene 1982). Tuzların esas kaynağı ise kayaların ve toprak zerrelerinin ayrışma ve 

parçalanma olaylarıdır. Topraklarda bulunan başlıca tuz çeşitleri; karbonatlı, sülfatlı, 

klorürlü, nitratlı ve boratlı tuzlardır. Ayrışan tuzlar, sularla arazilere taşınarak bitki 

kök bölgesinde birikirler. 

Dünyada tarım arazilerinin sınırlı olduğu ve besin ihtiyacının katlanarak arttığı 

dikkate alınırsa en azından mevcut arazilerin daha verimli kullanılması gerektiği 

ortaya çıkar. Bu yüzden tuzlu toprakların ıslahı ve ekonomik bir şekilde 

değerlendirilmesi son derece önemlidir (Woods 1996). Bu anlamda, tuzlu toprak 

kullanımında en ekonomik ve yaygın yöntem tuza dayanıklı bitkilerin 

yetiştirilmesidir. Toprağın tuz içeriği tespit edilerek ona uygun bitkiler 

yetiştirilmelidir. Bitkilerin tuza duyarlılığı, bitki çeşidine göre büyük farklılıklar 

gösterebilmektedir. Bazı bitki türleri yüksek tuz konsantrasyonuna herhangi bir 

zararlanma göstermeden dahi dayanabilmektedir. Dayanıklı bitkiler hariç tutulursa, 

tuzluluğun artması ile verim azalır. Çeşitlerde sürekli ve yüksek oranda verimlilik, 

erken veya geç olgunlaşma, hastalık ve zararlılara karsı dayanıklılık, soğuklara 



 

mukavim, depolama ve taşımaya uygun olma gibi özellikler istenmektedir. Bu 

özelliklere sahip çeşitlerin elde edilmesinde son yıllarda biyolojik (mikrobiyal/biyo) 

gübre kullanımı ön plana çıkmıştır. Biyolojik gübreleri oluşturan mikroorganizmalar, 

her birinin kendine özgü oluşları, özel kültür ve çevre koşulları altında önceden 

tahmin edilemeyen yapı ve biyosentetik yetenekleri ile canlı bilimlerinde ve diğer 

bazı alanlardaki zor problemlerin çözülmesinde öncelik almışlardır. Son 50 yıl 

içerisinde medikal teknolojinin gelişiminde, insan ve hayvan sağlığında, gıda 

işlenmesinde, gıdaların güvenli ve kaliteli oluşlarında, genetik mühendisliğinde, 

çevrenin korunmasında, tarımsal biyoteknolojide ve özellikle tarımsal ve evsel 

atıkların değerlendirilmesinde mikroorganizmaların başarılı kullanım örneklerini 

görmek mümkündür. Bütün bu teknolojik gelişmeler, doğrudan kimyasal ve fiziksel 

mühendislik metotlarını kullanarak sağlanmamıştır. Bu nedenle mikroorganizmalar, 

uygulamaya dönük ve ekonomik olarak değer bulmuştur. Biyolojik gübreler içinde, 

tarımsal üretime olan birçok olumlu etkisiyle “mikoriza” başı çekmektedir. Mikoriza, 

toprakta var olan sporları aracılığıyla bitki kökleri ile etkin bir infeksiyon 

gerçekleştirdiği zaman ortak bir yaşam oluşturarak bitkinin su ve bazı mineral besin 

elementlerinin (özellikle P, Zn ve Cu) alımına doğrudan katılmaktadır. Bitkinin 

aldığı toplam P içinde, mikorizanın katkı payının % 70–80 olduğu ve Zn alımındaki 

payının da % 50 dolayında olduğu belirlenmiştir (Marschner 1995). Öte yandan 1 cm 

infekte olmuş kök başına mikoriza mantarının toplam 10 ile 100 metreye kadar hif 

oluşturduğu düşünülürse, mikorizanın bitkinin besin maddeleri ve su alımına olan 

katkılarının ne derece önemli olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Tarımsal üretimde kimyasal gübre kullanımı, pahalı olması nedeniyle en büyük 

girdilerden birisidir. Ayrıca kimyasal gübre kullanımı toprakta tuzluluğa ve özellikle 

de aşırı fosforlu gübre kullanımından dolayı kadmiyum (Cd) birikimine neden olarak 

toprak ve çevreye zarar verebilmektedir. Tarımda mikoriza kullanımının 

yaygınlaşması ile kimyasal gübre kullanımı azalacak ve dolayısı ile üretim 

maliyetleri düşecek ve aşırı kimyasal gübre kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek 

çevre kirliliğinin önüne geçilebilecektir. 

Bu çalışmada, tuz stresinin, VAM sporları vasıtasıyla azaltılması, VAM 

sporlarının bu şartlarda mısır bitkisinin bitki besin elementi alımına etkisinin 

belirlenmesi ve bitki gelişmesinin gözlenmesi amaçlanmıştır. 



 

2. KAYNAK ARAŞTIRMASI 

2.1. Tuzluluk 

2.1.1. Toprak tuzluluğunun tanımı 

Manguet (1991) tuzluluğun tanımını, çözünebilir sodyum, magnezyum ve 

kalsiyum tuzlarının birikimi olarak ifade etmektedir. Toprak tuzluluğu toprağın 

mineral yapısı nedeniyle önceden beri mevcut olabilir ya da sonradan oluşabilir. 

Toprağın tuzlu olması, onun mineral özelliklerine bağlı olarak geçmişten beri var 

olan bir durumsa buna primer tuzluluk denir. Sonradan oluşan toprak tuzluluğu ise 

doğal olaylar sonucu ya da insan faktörünün etkisiyle oluşur. Doğada kendiliğinden 

tuzlulaşma, toprağın hidrolik özellikleriyle ve yeraltı suyunun derinlik ve tuzluluğu 

ile ilgilidir. İnsan faktörü tarafından oluşturulan toprak tuzluluğu ise sulanan bütün 

alanlarda meydana gelebilir. Sulamalar nedeniyle oluşan bu tür tuzlulaşmaya 

sekonder tuzluluk da denir.  

 Kurak ve yarı kurak bölgelerde yetersiz yağıştan dolayı çözünebilir tuzlar 

uzaklara taşınamamakta, özellikle sıcak ve yağışsız olan dönemlerde, tuzlu taban 

suları kılcal yükselme ile toprak yüzeyine kadar ulaşabilmektedir. Evaporasyonun 

yüksek olması nedeni ile sular, toprak yüzeyinden kaybolurken beraberinde 

taşıdıkları tuzları toprak yüzeyinde veya yüzeye yakın kısımlarda bırakmaktadır. 

Diğer bir deyişle, bu bölgelerdeki tuzlulaşmanın temel nedeni yağışların yetersiz, 

buna karşılık evaporasyonun yüksek olmasıdır (Richards 1954). 

Toprakların tuzlulaşmasında, bilinçsiz sulama yanında, drenaj olanaklarının 

yetersizliği ve yüksek taban suyunun da rolü çok büyüktür. Özellikle, sulama sonucu 

toprakların tuzlu ve alkali hale dönüşmesi, sulu tarımın uygulandığı bölgelerde 

güncel bir sorundur. Drenaj şebekelerinin yetersizliği ve sulama sonucu yükselen 

taban suyu, kurak bölgelerde tuzluluğun başlıca nedenidir. Bitki kök bölgesinde fazla 

miktarda eriyebilir tuzların birikmesi, bilindiği gibi, toprakta tuzluluk sorununun 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Böyle bir toprakta, kültür bitkilerinin çimlenme, 

büyüme ve ürün verimleri, mevcut tuzların cinsi ve miktarlarına bağlı olarak 

azalmakta ve hatta tamamen durmaktadır (Richards  1954, Dizdar  1978).  

Yarı kurak iklim koşullarında sulama yapılan alanlarda önemli bir sorun olan 

tuzluluğun potansiyel etkisi, sadece ürün verimi üzerine değil, aynı zamanda 



 

arazilerin tuzlulaşması, toprağın ve suyun bozulması ve yer altı sularına tuzun 

karışarak kalitelerinin bozulmasına neden olmaktadır (Feng ve ark. 2003). Aynı 

zamanda tuzluluğun neden olduğu arazi bozunması sonucu gıda üretimi olumsuz bir 

şekilde etkilenmektedir. Kurak ve yarı kurak alanlarda biriken tuzlu taban sularının 

uzaklaştırma şansı olmadığında ciddi bir problem oluşturmakta ve farklı kullanımlar 

için ihtiyaç duyulan kaliteli suya olan talebi artırmaktadır (Sharma ve ark. 1993 ve 

1994). 

 

2.1.2. Tuzlu toprakların önemi ve sınıflandırılması 

Tuzluluk bitki gelişimini ve verimini etkileyen temel etmenlerden birisi ve 

dünyadaki arazilerin toplam % 7’sini etkilemektedir (Flowers ve ark. 1997). Tarım 

yapılan alanların % 23’ü ve sulanan alanların % 20’si tuzluluktan etkilenmektedir. 

Bunun dışında her yıl dünyada % 10 düzeyinde tuzlulukta artış eğilimi görülmektedir 

(Ponnamieruma 1984). Sulanan alanlarda tuzluluk önemli bir problem olarak 

görülmektedir. Dünyada sulanan alanların yaklaşık yarısı taban suyu, tuzluluk ve 

alkalilik etkisi altındadır (Szabolics 1985). 

Çorak araziler Türkiye yüzölçümünün % 2’sine, toplam işlenen tarım 

arazilerinin % 5.48’ine, ekonomik olarak sulanabilen 8.5 milyon hektar arazinin ise 

% 17’sine eşittir. Türkiye’de toplam çorak alanların % 74.2’si tuzlu, % 25.5’i tuzlu-

alkali ve % 0.5’i ise alkali topraklardan oluşmaktadır (Sönmez 2004). 

Tuzdan etkilenmiş topraklar çok değişik şekillerde tanımlanarak 

sınıflandırılmışlardır. Ancak Richards (1954) tarafından yapılan sınıflama bugün için 

en iyisi olarak kabul edilmektedir. Buna göre, tuzdan etkilenmiş topraklar üç sınıfa 

ayrılmıştır. 1. Tuzlu topraklar; 2. Tuzlu–alkali topraklar; 3. Tuzsuz–alkali topraklar. 

Tuzlu topraklar, kültür bitkilerinin olağan büyüme ve gelişmelerini engelleyecek 

düzeyde tuz içeren topraklar olarak tanımlanmaktadır. Bu topraklarda çamur 

süzüğünün 25 °C’deki elektriksel iletkenliği 4 dS/m’ den büyük, değişebilir Na+ 

yüzdesi 15’ten küçük ve genellikle pH’ları 8.5’tan düşüktür. Yüzeyde beyaz tuz 

kabuklarının varlığı ile tanınan bu topraklarda, killer genellikle yumaklaşmış halde 

olup, su geçirgenlikleri iyidir. Bu topraklarda en fazla bulunan değişebilir katyonlar, 

kalsiyum ve magnezyumdur. Sodyum, çözülebilir tuzların ender olarak yarıdan 

fazlasını oluşturması nedeniyle, fazla adsorbe edilmemiştir. Az miktarda bulunan 



 

değişebilir potasyum toprakların kil mineralojileri ile belirlenen bir dengeye ulaşmış 

durumdadır. Anyonlardan Cl- ve SO4
= ve bazı durumlarda NO3

- en fazla bulunurlar. 

Az miktarda HCO3
- içeren bu topraklarda CO3

= genellikle bulunmamaktadır. Tuzlu 

topraklar, ayrıca, kalsiyum sülfat ile kalsiyum ve magnezyum karbonat gibi 

çözünürlüğü düşük olan tuzları da içerebilirler.                                     

              

 2.1.3. Tuzluluğun toprak strüktürüne etkisi 

Toprak strüktürü; toprağı oluşturan parçacıkların ve porların dizilişleri ve 

büyüklükleri olarak tanımlanmaktadır (Oades 1984) ve toprak taneciklerinin 

birbirine nasıl bağlandıklarını ve nasıl agregat oluşturduklarını yansıtır. Rüzgar ve su 

tarafından oluşturulan toprak erozyonu, zayıf toprak strüktürü ve zayıf stabilite 

bozulmuş arazilerde, önemli bir problem haline gelir. Toprak yüzeyindeki kayıplar 

bitki besin elementlerinin kaybolmasına neden olur ki bu durum yüzey akışı ile ya da 

taban suyuna geçmesiyle olur. Bunun sonucunda da yüzey sularının kirlenmesi için 

potansiyel tehlike oluşturur. Toprak organik maddesi agregat stabilitesinden 

sorumludur. Mikro agregatlar organik maddenin ayrışma ve parçalanmaya dayanıklı 

kısımlarında oluşurlar. Makro agregatlar ise organik madde miktarına bağlıdır 

(Waters ve Oades 1991). Ürün sistemleri altında  bulunan topraklarda suya dayanıklı 

agregatların bulunması, buralarda bulunan yüksek organik madde ile ilgilidir (Tisdall 

ve Oades 1982). 

Tuzlu topraklar, eğer sodyum miktarı çok yüksek oranlarda olmazsa, bitki 

gelişmesi için uygun fiziksel şartları sağlarlar (Shainberg ve Letey 1984). Tuzlu 

topraklar yüksek elektrot konsantrasyonu sebebiyle, toprak dispersiyonu ve toprak 

şişmesi minimum düzeydedir. Fakat sodik topraklardaki sodyum, tuzlu topraklardaki 

tuzun aksine bir etkiye sahiptir. Tuzlu topraklardaki sodyum toprak parçacıklarını 

dispers eder. Fakat tuzlu şartlardaki kolloidler çökerler ve toprak agregasyonu 

geliştirirler. Çökme ve agregasyon oluşumu, toprak havalanması, kök penetrasyonu 

ve kök gelişmesi açısından faydalıdır (Oster ve Schroer 1979). Fakat yüksek 

seviyedeki tuzluluk bitkiler üzerine ölümcül ve potansiyel bir negatif etkiye sahiptir  

(Barbour ve ark. 1998). Toprak strüktürü ve bitki gelişmesi üzerine olan negatif 

etkisi birlikte düşünülmelidir. Toprak parçacıklarının dispersiyonu, toprağın su 

iletkenliğini azaltan önemli faktörlerden biridir (Rhoades ve Ingvalson 1969). 



 

Dispers olmuş kil topraktaki porlar içerisine çöker ve su geçirgenliği azaltır. Toprak 

çözeltisindeki artan sodyum konsantrasyonu, kilin dispersiyonunu artırır ve sonuçta 

su iletkenliği azalır. Diğer taraftan tuzlu topraklardaki şişme, yüksek tuz 

konsantrasyonundan dolayı minimum seviyededir ve kil dispersiyonu, toprak 

çözeltisindeki sodyum konsantrasyonu belli seviyelere çıkmadıkça, meydana gelmez. 

Toprak çözeltisindeki artan elektrotlar kil-su sisteminde dehidrasyona sebep olur ve 

parçacıklar arasındaki mesafe azalarak toprak parçacıkları çökelir (Rengasamy ve 

Sumner 1998). Elektrot konsantrasyonu ve toprak dispersiyonuna bağlı SAR değeri 

toprakta su iletkenliğini tahmin etmek için faydalı bir ilişkidir (Yousaf ve ark. 1987). 

Yüksek su iletkenliği ile bitki besin elementleri yeraltı sularına taşınırlar. 

 

2.1.4. Tuzluluğun bitki gelişimine etkisi 

Topraklarda bulunan veya sulama sonucu oluşan tuzların neden olduğu toprak 

tuzluluğu, bitkiler üzerinde iki şekilde etkili olmaktadır. Birincisi, bitkilerin toprak 

çözeltisinden su alımını engelleyen toplam tuz etkisi veya ozmotik etki, ikincisi ise 

bitkilerdeki bazı fizyolojik olayları etkileyen toksik iyon etkisidir. Topraklarda 

bulunan  fazla miktarlardaki değişebilir sodyum ise su geçirgenliği ve havalanmanın 

azalması gibi sorunlara neden olduğu için bitki gelişimini olumsuz yönde 

etkilemektedir (Bresler ve ark. 1982, James ve ark. 1982). 

Toprak tuzluluğu, bitkinin transpirasyonu ve solunumu yanında, su alımını ve 

kök gelişimini azaltmaktadır. Bunun sonucunda hormonal dengede yıkım meydana 

gelmekte, fotosentez azalmakta, nitrat alımı düşmesi sonucunda protein sentezinde 

azalma görülmekte ve bitki boyu kısalmaktadır. Bu durum, bitkinin yaş ve kuru 

ağırlığını etkilediğinden çiçek sayısını azaltmakta ve verimin azalmasına neden 

olmaktadır (Sharma 1980, Robinson ve ark. 1983, Çakırlar ve Topçuoğlu 1985). 

 

2.1.5. Tuzlu toprakların bitkilendirilmesi 

Tuzlulukla ilgili çalışmalardaki ana düşünce, tuzluluğun tüm canlı yaşamına 

olan etkisinin anlaşılmasını sağlayarak, yaşamın hangi ölçü içinde tuzluluktan 

etkilenmediğini ortaya koymaktır. Bu koşullarda topraklarda tuzluluğun giderilmesi 

gerekmekte, ancak bunun çok pahalı bir süreci içermesi, tarımcıları daha ekonomik 



 

ve uygulanabilir çözümler aramaya itmektedir. Tuza dayanıklı bitkilerin veya bir cins 

ya da türe ait çeşitlerin belirlenip ayrımlanarak kullanılması dünyada da sıkça 

başvurulan bir yöntemi simgelemektedir. Zira tuzluluk nedeniyle bitkisel üretimin 

veya verimin düşmesinde bitkilerin, tuz düzeyi sürekli artan çevreye, uyum 

gösterememeleri ana etmen olmaktadır (Kanber ve ark. 1992). 

Tarımı yapılan kültür bitkilerinin tümü, tuzluluğa karşı aynı tepkiyi 

göstermezler. Bazı bitkiler tuzluluğa karşı daha hassas iken, bazı bitkiler daha 

dayanıklıdır. Dayanıklı bitkiler, tuzlu topraklarda su gereksinimlerini karşılamak 

amacıyla ozmotik etkiye karşı daha fazla güç geliştirebilen bitkilerdir. Bitkinin tuza 

dayanımlarının incelenmesi, özellikle toprak tuzluluğunun belirli bir düzeyin altına 

düşürülemediği alanlarda, ekonomik düzeyde ürün verebilecek bitkilerin seçilerek 

yetiştirilmesi amacıyla önemlidir (Kotuby ve ark. 1997).  

 

2.2. Mikoriza 

“Mikoriza” terimi; 1885 yılında Frank tarafından “Mykes” mantar ve “Rhiza” 

kök anlamına gelen Yunanca kelimelerden türetilmiş olup, “Kök Mantarı” anlamına 

gelmektedir (Haktanır ve Arcak 1997)  

Mikorizanın kelime anlamı; bitki kökleri ile belirli mantar türleri arasındaki 

karşılıklı bir yaşam biçimi olarak tanımlanmaktadır. Aktif bitki gelişimi evresinde 

köklerin korteks dokusunu kolonize eden mantar ile bitkiler arasında oluşan işbirliği 

veya simbiyozu ifade etmektedir. Bu işbirliğinde bitki mikorizal mantara karbon, 

mikorizal mantar da bitkiye besin elementi ve su sağlamaktadır (Tinker 1980). 

Mikoriza, toprakta var olan sporları aracılığı ile ekosistemdeki bitkilerin 

yaklaşık % 95’inin köklerine infekte olmaktadır. Mikorizal mantar çok miktarda hif 

üreterek bitki kök yüzey alanını arttırmakta ve kökten çok uzak bölgelerdeki besin 

elementlerini söz konusu hifleri aracılığı ile alabilmektedir. 

         Hiflerin çapları ve hiflerin meydana getirdiği geniş yüzey alanlarının etkisi ve 

fosforun, mikoriza hiflerinin vakuollerinde polifosfat olarak biriktirilmesi ile 

ATP’ye alternatif bir enerji oluşturması, mikoriza hiflerinin besin elementlerinden 

fosforu etkin bir şekilde almasını sağlar (Smith ve Gianninazzi-Paerson 1988). 

VAM, bitkinin kök hücre suyundan yararlanmasına karşılık başta fosfor olmak 

üzere birçok besin maddesini (P,  Ca,  Mg,  K,  Cu,  Zn, vb.) bitkiye elverişli hale 



 

getirerek konukçu bitkinin kullanımına sunmaktadır. Bunun sonucu olarak VAM ile 

simbiyotik yaşayan konukçu bitkinin kök bölgesindeki bitki besin maddelerinden 

yararlanma imkânı artmakta ve buna bağlı olarak da bitkinin gelişimi ve verimi o 

oranda yüksek olmaktadır (Gür 1974). 

 

2.2.1. Mikoriza türleri 

Doğadaki en yaygın bitki mikroorganizma simbiyotik ilişkisi mikoriza 

mantarları tarafından sağlanmaktadır. Mikoriza mantarı bitki kökünün  korteksine 

yerleştikten sonra korteks içine hiflerini salarak iç ortamın bir parçası olmaktadır. 

İçerde ve dışarıda gelişen hifler dışardan içeriye fosfor ve içerden dışarıya da karbon 

sağlamaktadırlar. Karşılıklı bu simbiyotik yaşam, doğası gereği çok aktif olup bir 

ototrof olan konukçu bitki ile heterotrofik organizma arasında besin alış-verişi ve 

ekolojik olarak doğal dengenin korunmasını sağlamaktadır. 

Mikoriza sporları yapı, bitkilerdeki infeksiyon şekilleri ile kök içindeki 

morfolojik ve fizyolojik yapıları itibarıyla taksonomik yönden büyük farklılıklar 

göstermektedirler (Sieverding 1991, Bagyaraj 1991). Bu taksonomik farklılıklar 

aynı zamanda bitkilerin beslenme düzeyleri yönünden de farklılıklar göstermektedir. 

Kök içindeki morfolojik yapı yönünden genelde ekto ve endo mikoriza olarak iki 

büyük gruba ayrılmaktadırlar. Ektomikorizalar, orman ekosisteminde orman 

beslenmesi ve besin döngüsü olaylarında çok önemli bir yere sahiptir. Son 

zamanlarda çeşitli tropikal ağaç türlerinin ektomikorizalı olduğu bulunmuştur 

(Alexander ve Högberg 1986, Högberg ve Piearce 1986). Bununla birlikte tropikal 

ağaç türlerinin büyük bir çoğunluğu endomikorizalıdırlar. Endomikoriza, kortekste 

hem hücreler arası boşlukta hem de hücre içi boşluklarda oluşmaktadır (Tinker 

1980). Fungus kortekste geliştiği için ortamda lipidce zengin oval görünümlü 

yapılar oluşmaktadır ki bunlar “vesikül” olarak adlandırılır. Vesiküllerin dışardan 

alınan besin elementlerini depo ettiği ve gereksinime göre bitki bünyesine aldığı 

tahmin edilmektedir (Marschner 1995). Ayrıca hücre içlerinde ağaçların kök 

yapılarındaki dallanmayı andıran yapılar oluşmaktadır ki buna da “arbüskül” adı 

verilmektedir. Mikorizanın arbüsküller sayesinde dışarıdan sağladığı besin 

elementlerini bitki dokularına aktardığı düşünülmektedir. Endomikorizanın pek çok 

türü olmasına rağmen en yaygın olanları vesikül ve arbüskül oluşturmalarından 



 

dolayı VAM olarak bilinen Vesiküler-Arbüsküler Mikorizadır (Ortaş 1995). Bu 

mikorizanın oluşmasını sağlayan funguslar, pycomycetes sınıfına giren Glomus cinsi 

funguslar olup, bunlar kültür bitkileri ile simbiyotik olarak yaşamaktadır.  

 

2.2.2. Tuz stresinin azaltılmasında mikorizanın rolü 

AM fungus’u doğal olarak çoğu bitki çeşitlerinde ve farklı ekolojik koşullarda 

oluşur ve çeşitli stres altında birçok bitki çeşitlerinin büyümesini geliştirebilirler 

(Allen ve Boosalis 1983). Funguslar tuzluluk gibi, çevre stresini azaltabilirler ve 

pirinç, soğan, biber, marul, domates, karpuz, kavun ve bazı tahıl bitkilerinin 

verimini artırabilirler (Ojala ve ark. 1983, Rosendahl ve Rosendahl 1991, Ruiz-

Lozano ve ark. 1996, Azcon ve El-Atrash 1997, Al-Karaki ve ark. 2001, Cantrell ve 

Linderman 2001). Bir çok araştırıcı tuz stresinin etkisini azaltmada AM’nın etkisini 

araştırmışlardır. 

Diğer taraftan Mikorizal bitkilerde tuz stresinin azaltılması mekanizması 

hakkında farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Bu durum muhtemelen birkaç 

mekanizmanın birlikteki etkisiyle olmaktadır. Bitkinin fosfor ve diğer minerallerin 

alımındaki artış, K/Na oranı ve bazı bitkilerin fizyolojisindeki proseslerdeki 

gelişmeler, tuzlu koşullarda yetişen bitkilerdeki AM’nın tuz toleransıyla ilgili 

olduğu muhtemeldir (Asghari 2004). 

 

2.2.3. Bitkilerin besin elementi alımında mikorizanın rolü 

Kök infeksiyon yüzdesi besin elementi alımında yalnızca zayıf bir parametre 

olup, P ve diğer besin elementlerinin alımı daha çok; hif kalınlığı, toplam hif 

uzunluğu ve mikorizosfer (Tarafdar ve Marschner 1994) bölgesindeki asit fosfataz 

salgıları gibi faktörler tarafından yönlendirilmektedir.      

Bitki, mikoriza mantarı ile infekte olduğu halde zayıf kök infeksiyonu, zayıf 

hif oluşumu, hiflerin düşük besin elementi taşıması ve arbüsküller aracılığı ile besin 

elementi taşınmasının az olması gibi nedenlerle yetersiz besin elementi alınımı söz 

konusudur.  

Hiflerin çapları ve hiflerin meydana getirdiği geniş yüzey alanlarının etkisi ve 

fosforun, mikoriza hiflerinin vakuollerinde polifosfat olarak biriktirilmesi ile 



 

ATP’ye alternatif bir enerji oluşturması, mikoriza hiflerinin besin elementlerinden 

fosforu etkin bir şekilde almasını sağlar (Smith ve Gianninazzi-Paerson 1988). 

 

2.2.4. Toprak strüktürü üzerine mikorizanın etkisi 

Toprakta makro agregatların stabilitesi bitki gelişmesi ve aynı zamanda 

köklerin ve hiflerin parçalanmasına bağlıdır. Fungus hiflerinin uzunluğu büyük 

oranda tınlı topraklardaki agregasyon ile ilişkilidir (Tisdall ve Oades 1980). 

Funguslar arasında AM fungusu, toprak agregasyonunun oluşmasında en önemli 

agregasyon yapıcılarıdır (Rillig ve ark. 2002). External hifler konukçu bitki ile 

toprak arasında doğrudan fiziksel bir bağ sağlar. AM funguslarının external hifleri 

toprak agregatlarının oluşmasında etkilidir ve bozulmuş topraklarda toprak 

strüktürünün geliştirilmesinde potansiyel bir etkiye sahiptir. AM external hifleri 

toprak parçacıklarını birbirine bağlayarak mikro agregatları oluştururlar, mikro 

agregatlar da makro agregatları meydana getirirler, makro agregatlar ise toprak 

strüktürünü ve suya dayanıklı agregatları oluştururlar (Thomas ve ark. 1986, Degens 

ve ark 1994, Beaden ve Petersen 2000). Aynı zamanda kökler ve mantar arasındaki 

zorunlu ilişkiden dolayı, fungus hifleri doğrudan fotosentik karbona ulaşabilirler, 

böylece Arbüsküler Mikoriza topraktaki karbona ulaşır. Toprak agregasyonunun 

artmasıyla; 1- Agregatlar içerisinde organik madde korunur. 2- Yıkanma ile besin 

elementi kaybı azalır. 3- Minerilizasyona bağlı bitkilerde bir artış olur (Schreiner ve 

Bethlenfalvay 1995, Asghari 2004). 

Agregat stabilitesi üzerine mikorizanın etkisiyle ilgili çalışmalar Tisdall ve 

Oades (1979) ile başlar. Onlar çayır topraklarında agregat stabilitesinde fungusların 

önemini göstermişlerdir. Bu araştırıcılar, flamentli fungusların hiflerinin yüzeyine 

yapıştırıcı madde üreterek, toprak parçacıklarını birbirine bağlama kabiliyetinde 

olduğunu belirlemişlerdir. Aynı zamanda, son araştırmalarda da toprak stabilitesinin 

doğrudan bu aktivitelerle ilgili olduğu ortaya konmuştur (Wright ve Upadhyyaya 

1998). 

Bu araştırmalar göstermiştir ki, mikoriza hifleri glomalin isimli bir 

glyeoprotein üreterek agregat stabilitesinde önemli bir görevi vardır (Wright ve 

Upadhyaya 1999, Franzluebbers ve ark. 2000). Glomalinin varlığını ve onun toprak 

strüktürü üzerine etkisinin olduğunu bildirmişlerdir. Bu gelişmelerde, fungus hifleri 



 

yardımıyla besin elementlerinin hareketi ile, toprak profilinde bu besin 

elementlerinin yatay ve dikey olarak uzaklaşmasının azalacağı beklenmektedir. 

Bununla birlikte mikoriza ile besin elementlerinin hareketlerini kontrol etmek 

araştırıcıların hemen hemen hiç dikkatini çekmemiştir. Mikorizaya bağımlı bitki 

olan Liguidambar styraciflua tohumları Glomus mossea ile inokule edilmiş ve 

sonuçta mikoriza bulaştırılmış tohumlar bulaştırılmamış tohumlarla 

karşılaştırıldığında, inokulasyonlu tohumların bulunduğu toprakta NH4 ve NO3 

yıkanmasının daha az olduğu belirlenmiştir (Hoines ve Best 1976). Sonuçta tuzlu 

arazilerin tekrar ıslah edilmesinde toprak strüktürünü geliştirmede mikoriza 

potansiyeli çok önemli bir konudur ve bu konuda taban suyuna besin elementlerinin 

yıkanmasını azaltan önemli bir faktördür (Asghari 2004). 

 

2.3. Bu Konuda Yapılan Diğer Araştırmalar 

V.A. Mikoriza yaşamı için ihtiyacı olan karbonu ortak yaşadığı bitkilerden 

alırken (Jakobsen ve Rosendahl 1990) bitkinin gelişimi için mutlak gerekli olan 

başta fosfor olmak üzere Zn, Fe ve Cu gibi besin maddesini mikorizal hifler 

aracılığıyla topraktan alarak bitkiye aktarmaktadır. Diğer bir ifadeyle VA mikoriza 

bitkiler ile mutualistik bir yaşam sürmektedir. 

Son zamanlarda yapılan çok sayıdaki araştırmalarda, VA mikorizanın konukçu 

bitkinin mineral beslenmesini artırıp bitkinin büyümesini teşvik ettiği belirlenmiştir. 

Gerdemann (1964) tarafından yapılan bir çalışmada, steril edilmiş ve elverişli 

besin maddelerince fakir bir toprakta E. Mosseae uygulanmış ve uygulanmamış 

mısır bitkisi yetiştirilmiştir. Denemenin sonunda E. Mosseae uygulanmış mısır 

bitkisinin kuru ağırlığının kontrol bitkilerine oranla yüksek olduğu saptanmıştır. 

Ayrıca Mosseae uygulanmış bitkilerin çok sağlıklı göründüğü ve bitkilerin kök ve 

toprak üstü kısımlarının daha yüksek yüzde fosfor içerdikleri belirlenmiştir. 

Holevas (1966) tarafından yapılan bir çalışmada, elverişli fosforca fakir, steril 

edilmiş bir kum + toprak karışımı kullanılmıştır. E. Mosseae uygulanmış ve 

uygulanmamış toprakta çilek yetiştirilmiş ve E. Mosseae uygulanmış bitkilerin daha 

iyi gelişme gösterdiği ayrıca yüzde fosfor olarak da daha yüksek fosfor içerdikleri 

saptanmıştır. 



 

Mosse ve Hayman (1971) tarafından yapılan bir çalışmada, pH değerleri ve 

çözünebilir fosfat miktarları sırası ile 7.1, 12 µg P g-¹ ; 7.1, 11.6 µg P g-¹, 7.2., 8.4 

µg P g-¹ ve 7.4, 6.8 µg P g-¹ olan dört farklı toprak kullanılmıştır. Steril edilmiş ve 

edilmemiş topraklarda soğan bitkisi yetiştirilmiş ve P hariç tüm besin elementlerini 

içeren besin çözeltisi verilmiştir. 77 ve 112 günlük büyüme devreleri sonunda tüm 

deneme topraklarında ( steril edilmiş ve edilmemiş toprak örneklerinde) mikoriza 

uygulanarak yetiştirilen bitkilerin, mikoriza uygulanmamış bitkilere göre daha fazla 

boy ve kuru ağırlığa sahip oldukları belirlenmiştir. 

Gür (1974) tarafından yapılan bir çalışmada, İngiltere’nin Reading 

Üniversitesi Çiftlik arazisinden alınmış ve steril edilmiş pH 7.2 ve çözünebilir fosfat 

miktarı 0.45 µg P g-¹ olan kumlu tın toprak örneğinde kırmızı üçgül yetiştirmiştir. 

Mikoriza uygulanan kırmızı üçgül bitkisinin boy, kök uzunluğu, toprak üstü kısmı 

ve köklerin kuru ağırlıkları bakımından mikoriza uygulanmayan bitkilere göre daha 

yüksek değerler saptanmıştır. Bu çalışmada ayrıca mikoriza uygulanan bitkilerin 

kök ve toprak üstü kısımlarındaki yüzde fosfor miktarları mikoriza uygulanmayan 

bitkilere göre daha yüksek bulunmuştur. 

Swaminathan (1978), çinkoca yoksul toprakta yetiştirilen mısır bitkisine VA 

Mikoriza (Glomus macrocarpus) uygulandığında VA Mikoriza uygulanmayana 

oranla bitkinin topraktaki çinkodan daha fazla oranda yararlandığını rapor etmiştir. 

Kianmehr (1978), uzun yıllardan beri tarım yapılan ve yapılmayan steril 

edilmiş rendzina toprağında serada mikoriza uygulaması yaparak Helianthemum 

bitkisini yetiştirmiştir. Deneme sonunda, mikoriza uygulamasının tüm bitki (gövde 

+ kök) ve gövde kuru ağırlığını artırdığını, bu artışın tarım yapılmayan rendzina 

toprağında daha belirgin olduğunu, diğer toprakta ise uzun yıllar tarım 

yapılmasından dolayı gübreli olması nedeniyle mikorizanın etkisinin çok belirgin 

olmadığını belirlemiştir. 

Graham ve ark. (1981) sudan otu ile yaptıkları denemede, VA Mikoriza ve 

artan miktarlarda uygulanan fosforun kökte VAM enfeksiyon yüzdesi üzerine 

etkilerini incelemişlerdir. Deneme sonunda fosfor uygulanmayan saksılarda VAM 

enfeksiyon yüzdesi % 89 iken, bu oran uygulanan fosfora bağlı olarak azalmış ve en 

yüksek fosfor uygulaması olan 228 µg P g-¹ düzeyinde ise enfeksiyon oranı % 5’e 

gerilemiştir. 



 

Leyval ve Berthelin (1989), kayın ağacı ile yaptığı denemede mikoriza 

(Laccaria laccata) inokule edilen bitki kökünde immobilize edilen P, Mg, Fe ve Al 

miktarının mikoriza inokule edilmeyen bitki kökünden daha fazla olduğunu 

belirlemişlerdir. 

Kothari ve ark. (1990a) tarafından, 30 µ m naylon ağ ile bölünmüş, 3 bölmeli 

saksılarda (saksının ortadaki bölmesi mısır gelişimi için kenar bölmeleri ise 

mikorizal hiflerin gelişimi için ayrılmış) mısır bitkisi ile yapılan sera denemesinde 

steril edilen toprağa VA Mikoriza (Glomus mosseae) uygulanmıştır. Deneme 

sonunda, VA Mikoriza uygulanan ve uygulanmayan (kontrol) saksılardan elde 

edilen mısır bitkisinde gövde kuru ağırlıkları arasında önemli fark belirlenemezken, 

kök kuru ağırlığının VAM uygulaması ile kontrole göre önemli oranda azaldığı 

belirlenmiştir. 

Kothari ve ark. (1990b) tarafından yapılan sera denemesinde, araları 30 µ m 

gözenek açıklığa sahip naylon ağla 3 bölmeye ayrılmış saksılarda mısır bitkisi 

yetiştirilerek VA Mikorizanın (Glomus mosseae) etkisi incelenmiştir. Saksının orta 

bölümü bitki gelişimi için, dış bölmeleri ise mikorizal hif gelişimi için 

kullanılmıştır. Steril edilen toprağa VAM uygulaması yapılmıştır. Deneme sonunda 

VA Mikoriza uygulaması mısır bitkisinde gövdenin P ve Zn içeriğini, kökte ise P, 

Zn ve Cu içeriğini VAM uygulanmayan kontrol uygulamasına göre artırdığını 

belirlemişlerdir. Toprağın steril edilmesiyle manganın rizosfer bölgesinde 

redüksiyonu sonucu deneme bitkisinin mangan içeriği azalmıştır. 

Li ve ark. (1991) iki farklı toprakta beyaz üçgül yetiştirerek yaptıkları sera 

denemesinde, her iki toprakta da yetiştirilen deneme bitkisinin gövde kuru ağırlığı 

ve fosfor alımının VA Mikoriza (Glomus mosseae) uygulanan bitkilerde, VA 

Mikoriza uygulanmayan bitkilere oranla daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Li ve ark. (1991a) beyaz üçgül bitkisiyle yaptıkları sera denemesinde, VA 

Mikoriza (Glomus mosseae) uygulamasıyla bitkinin fosfordan daha fazla 

yararlanmasının yanı sıra bakırdan da yararlanabildiklerini belirlemişlerdir. 

George ve ark. (1992), tarla ayrığı ve beyaz üçgül bitkileri ile yaptıkları sera 

çalışmasında, VA Mikoriza hifleri aracılığıyla bitki köklerinden birkaç santimetre 

uzaklıktaki fosfor ve azotu alarak bitkiye transfer ettiklerini belirlemişlerdir. 



 

 Yurtseven ve ark. (2001) bir yağ bitkisi olan kolzada sulama suyu tuzluluğu ile 

sulama aralığının verime ve vejetatif gelişmeye etkisini araştırmışlardır. Tuzluluk 

etkisiyle yaş ağırlıklar azalmıştır. Bio kütle değerleri üzerinde de tuzluluğun etkisinin 

benzer olduğu ve tuzluluğun bio kütle üretimini önemli düzeyde azalttığı 

gözlenmiştir. Bitki gelişiminin bir göstergesi olarak değerlendirilen bitki yaprak 

alanları da tuzluluğun artışı ile önemli düzeyde azalma göstermiştir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. MATERYAL VE METOT 

3.1. Materyal 

3.1.1. Denemede kullanılan toprak örneği 

Bu çalışmada kullanılan toprak materyali, Konya Sağlık kasabasından 

alınmıştır. 0-20 cm derinlikten alınan toprak materyali 4 mm’lik elekten geçirilmiş 

ve metil bromid yöntemiyle sterilize edilmiştir. Deneme toprağı 10 gün 

havalandırıldıktan sonra laboratuara getirilmiş ve fiziksel, kimyasal analizleri 

yapılmıştır.  

 

3.1.2.Denemede kullanılan Biyolojik Materyaller 

Araştırmada iki çeşit VAM kullanılmıştır. Bunlardan biri, Çukurova 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünden temin edilmiş olup (VAM) 

“Glomus mossea” türü mikorizadır. Diğeri ise erler köyünden getirilen ve bu 

topraktan izole edilen doğal mikorizadır. 

 

Glomus Mossea türü Mikoriza sporları 

Portakal renginden kahverengiye kadar geniş bir yelpazede yer almaktadırlar. 

Genelde küresel ve bazen yarıküresel şekil almaktadır. Büyüklüğü ortalama 122 µm 

kadardır (Ortaş 1998). 

 

Doğal Mikoriza sporları 

Konya ovası tuzlu-alkali Büyük Toprak Grubuna ait topraklardan izole 

edilmiştir. Söz konusu sporlar Konya ili, Erler Köyü’nden alınmış olup; saf değildir 

ve tanımı yapılmamıştır. 

 

 

 

 

 



 

3.1.3. Denemede kullanılan bitkisel materyal 

Denemede ADA 523-F1 hibrit mısır çeşidi bitkisel materyal olarak 

kullanılmıştır. Söz konusu çeşit FAO 650-700 olum grubunda yer alan, 130 günlük 

orta geççi bir mısır çeşididir (Anonymous 2005). 

 

3.1.4. Denemede kullanılan saksılar 

Denemede 16.5 cm taban çapı ve 13.5 cm yüksekliği olan 2 kg’lık beyaz, 

plastik saksılar kullanılmıştır. 

 

3.1.5.Denemede Kullanılan Tuz Solüsyonları 

Deneme topraklarının Elektriksel İletkenliğini 25 ºC de, 1:5 oranındaki toprak: 

su karışımında, T-0= 0.4 mS/cm, T-1= 0.5 mS/cm, T-2= 0.7 mS/cm, T-3= 1.0 

mS/cm, T-4= 1.6 mS/cm, T-5= 2.2 mS/cm seviyesine getirmek için tuz solüsyonları 

kullanılmıştır. Solüsyonlar; NaCl, Na2SO4, CaCl2 ve MgSO4 tuzları kullanılarak 

7:9:3:1 oranında hazırlanmıştır (Hoagland and Amon’s solution 1950). 

 

3.2. Metot 

3.2.1. Denemenin kurulması 

3.2.1.1. Saksılara deneme toprağının konulması 

ADA 523 mısır çeşidinde tuz stresinin, VAM sporları vasıtasıyla azaltılması, 

VAM sporlarının bu şartlarda mısır bitkisinin bitki besin elementi alımına etkisinin 

belirlenmesi ve bitki gelişmesinin gözlenmesi amacıyla sera denemesi kurulmuştur. 

Deneme, 3 paralelli ve 6 farklı tuz seviyesi olmak üzere 3 çeşit uygulama ile 54 

saksıdan oluşmuş ve tesadüf parselleri deneme deseninde yürütülmüştür. 4 mm’den 

elenmiş ve Metil Bromid yöntemiyle sterilize edilmiş olan deneme toprağının nem 

koşulları da belirlenmiştir. Kuru ağırlık üzerinden her bir saksıya 2 kg toprak 

konulmuş ve üzerine 121 ºC’de 2 saat otoklav edilmiş olan yanmış ahır gübresi (% 2-

3) ilave edilmiştir. Deneme deseni şekil 3.1’ de verilmiştir. 
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Şekil 3.1. Deneme deseni 
 
 
 
 
 



 

 

3.2.1.2. Deneme toprağına tuz solüsyonlarının ilave edilmesi 

Toprağı ve gübresi ilave edilmiş saksılar 9’ar kümeler oluşturacak şekilde 

ayrılan, Hoagland ve Amon’un (1950) belirttiği NaCl, Na2SO4, CaCl2 ve MgSO4 

tuzları kullanılarak 7:9:3:1 oranında birleştirilen solüsyonlardan T-0, T-1, T-2, T-3, 

T-4 ve T-5 seviyelerinde hazırlanarak her bir kümeye eklenip, homojen bir şekilde 

karışımı sağlanmıştır. 

 

3.2.1.3. Glomus mossea ve doğal mikoriza sporlarının uygulanması 

Elde ettiğimiz, tuz seviyeleri ayarlanmış saksı kümeleri de kendi arasında 3’er 

gruplara ayrılmıştır. Başlangıçta deneme toprağının fiziksel,kimyasal ve biyolojik 

özellikleri belirlenmiş ve % olacak şekilde 1 kg toprak için 1000 spor uygulamasına 

göre, 3 paralelli olacak şekilde söz konusu mikoriza sporları katılıp, Glomus mossea, 

doğal mikoriza ve kontrol saksısı (- VAM) olarak hazırlanmıştır.  

 

3.2.1.4. Ekimin yapılması 

Saksılardaki deneme toprağı ekim için uygun nem seviyesine getirilmiş ve her 

bir saksı başına 7 mısır tohumu düşecek şekilde, toprak yüzeyinden 3-4 cm derinliğe 

8 Nisan 2006 tarihinde ekim yapılarak, deneme kurulmuştur (Şekil 3.2).  

 

 

Şekil 3.2. Denemenin kurulması (Topraklara sporların aşılanması, tohumun                                           

  ekilmesi) 



 

 

Bu uygulamalar sonrasında hazırlık çalışması tamamlanan saksılar, denemenin 

yürütüleceği sera’ya yerleştirilmiştir (Şekil 3.3). 

 

 

Şekil 3.3. Denemenin yürütüldüğü sera 

 

3.2.2. Deneme Süresince Yapılan Ölçümler 

3.2.2.1. Bitkilerin sürgün hızı ve çimlenme gücü 

Ekim zamanından itibaren çıkışların tamamlandığı zamana kadar, deneme 

bitkisinin sürgün hızları ve çimlenme gücünü tespit etmek amacıyla bitkilerin sayımı 

yapılmıştır. 

 

3.2.2.2. Sera sıcaklık ve nem değerlerinin ölçümü 

Deneme süresince bitkilerin yetiştirildiği seranın sıcaklık değerleri termometre 

cihazıyla, nem değerleri ise higrometre cihazıyla ölçülmüştür. Kaydedilen değerlere 

ait ortalama değerler Çizelge 3.1’de verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Çizelge 3.1. Sera Sıcaklık ve Nem Değerleri 

 

 

 

Sıcaklık 

(ºC) 

 

Nem 

(%) 

Maximum Sıcaklık 

ve Nem Değerleri 

 

38 

 

97 

Minimum Sıcaklık 

ve Nem Değerleri 

 

10 

 

29 

Ortalama Sıcaklık 

ve Nem Değerleri 

 

21 

 

55 

 

3.2.2.3. Bitkilerin seyreltilmesi ve mikorizal infeksiyonun teşhisi 

Mısır tohumlarının çimlenip, kök gelişimine başladıkları 2. haftadan itibaren 

her iki haftada bir düzenli olarak bitki köklerinden mikorizal infeksiyon teşhisi için 

örnekler alınarak laboratuara getirilmiştir. Laboratuara getirilen mısır bitkisi kök 

örnekleri su ve saf sudan geçirildikten sonra Koske ve Gemma (1989)’nın  belirttiği 

metoda göre boyanarak köklere ait mikorizal infeksiyon oranı belirlenmiştir. 

 

3.2.3. Deneme Sonunda Yapılan Ölçüm ve Analizler 

Test bitkisinin boyunun, genel olarak 50-60 cm’ye ulaştığı 4 Nisan 2006 

tarihinde deneme sonlandırılmıştır. Deneme sonunda, fideler, yetiştirme 

ortamlarından kökleri zarar görmeden sökülmüş çeşme ve saf suda yıkanmış, suları 

süzülmüş; aşağıdaki sayım ve gözlemlerin yapılabilmesi için kök ve yapraklarına 

ayrılmıştır. Deneme süresince yapılan seyreltme sonucu, her bir saksıda kalan 4 mısır 

bitkisine ait sonuçlar elde edilmiş ve bunlar 4’e bölünerek ortalama değerlere 

ulaşılmıştır (Şekil 3.4). 

 

 

 

 

 



 

 

 

Şekil 3.4. Test bitkisinde deneme sonrası hasat işlemleri 

 

3.2.3.1. Deneme sonunda yapılan ölçümler 

3.2.3.1.1. Yaprak sayısı 

Her bir saksıdan tesadüfen seçilen 1 bitkinin ana dal üzerindeki yaprak sayıları 

sayılarak adet olarak bulunmuştur (Tokluoglu 1979). 

 

3.2.3.1.2. Bitki boyu (cm) 

Her bir saksıdan tesadüfen seçilen 1 bitkide, toprak yüzeyi ile bitkinin en uç 

noktası arasındaki uzunluk mm bölmeli cetvel ile ölçülerek bitki boyu cm cinsinden  

bulunmuştur (Ekiz 1983). 

 

3.2.3.1.3.Yaprak eni (cm) 

Her bir saksıdan tesadüfen seçilen 1 bitkinin ana dal üzerindeki yaprak cetvel 

yardımı ile ölçülerek yaprak eni cm olarak bulunmuştur (Kılıç 1991, Kaya 1992). 

 

3.2.3.1.4. Yaprak boyu (cm) 

Her bir saksıdan tesadüfen seçilen 1 bitkinin ana dal üzerindeki yaprak cetvel 

yardımı ile ölçülerek yaprak cm olarak bulunmuştur (Kılıç 1991, Kaya 1992). 



 

 

3.2.3.1.5. Gövde çapı (mm) 

Her bir saksıdan tesadüfen seçilen 1 bitkinin sap çapı toprak yüzeyinden 5 cm 

yükseklikten kumpas yardımıyla mm olarak ölçülmüş ve ortalamalar tespit edilmiştir 

(Eraç 1973). 

 

3.2.3.1.6. Üst aksam yaş ağırlığı (g) 

Deneme saksılarındaki mısır yapraklarının yaş ağırlıkları hassas terazide (± 0.1 

g) tartılarak belirlenmiştir. 

 

3.2.3.1.7. Kök yaş ağırlığı (g) 

Deneme saksılarındaki mısır köklerinin yaş ağırlıkları hassas terazide (± 0.1 g) 

tartılarak belirlenmiştir. 

 

         3.2.3.1.8. Üst aksam kuru ağırlığı (g) 

Deneme saksılarındaki mısır yapraklarının kese kağıtlarına yerleştirilerek, 

sıcaklığı 60 °C ayarlı etüvde sabit ağırlığa gelinceye kadar bekletilmesi sonucunda 

duyarlı terazide (± 0.1 g) ölçülen kuru ağırlıklarıdır. 

 

3.2.3.1.9. Kök kuru ağırlığı (g) 

Yaş ağırlıkları saptanan mısır köklerinin kese kağıtlarına yerleştirilerek, 

sıcaklığı 60 °C ayarlı etüvde sabit ağırlığa gelinceye kadar bekletilmesi sonucunda 

duyarlı terazide (± 0.1 g) ölçülen kuru ağırlıklarıdır. 

 

3.2.3.1.10. Köklerde mikorizal infeksiyon (%) 

Hasattan sonra bitki kökleri topraktan ayırt edildikten sonra bol çeşme suyu ile 

sonra da saf suyla iki kez yıkanmıştır. Yıkanan bitki köklerinde % kök infeksiyonu 

belirlenmiştir. Kök temizleme ve Boyama işlemi Koske ve Gemma (1989)’ya göre 

yapılmış olup, mikorizal infeksiyon yüzdesi Giovenetti ve Mosse’ye (1980) göre 

yapılmıştır (Şekil 3.5). 



 

 

 

Şekil 3.5. Kök boyama hazırlığı 

 

3.2.3.2. Deneme sonunda toprak örneklerinde yapılan fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik analizler 

 

Mekanik Analiz: Toprakların kum, silt, kil fraksiyonları Bouyoucus (1951) 

tarafından bildirildiği şekilde hidrometre yöntemine göre belirlenmiş, tekstür sınıfları 

ise Soil Survey Manual (1951)’ e göre tesbit edilmiştir. 

Tarla Kapasitesi: Toprakların 1/3 atmosfer basınç altında tutabildikleri su 

miktarı (%) olarak basınç seramik tablo metoduyla belirlenmiştir (U.S. Salinity Lab. 

Staff 1954). 

Toprak Reaksiyonu (pH): 1:2.5 oranındaki toprak: su karışımında cam 

elektrotlu pH metre ile belirlenmiştir (Jackson 1962). 

Tuzluluk (ECx103 mmhos/cm): 1:5 oranındaki toprak: su karışımında cam 

elektrotlu EC metre ile belirlenmiştir (Jackson 1962). 

Kireç (%): Scheibler Kalsimetresi ile belirlenmiştir (Hızalan ve Ünal 1966). 

Organik Madde: Değiştirilmiş Warkley-Black yöntemine göre belirlenmiştir 

(Jackson 1962). 

Alınabilir Fosfor: Olsen’in NaHCO3 metoduyla belirlenmiştir (Bayraklı 1987). 



 

 

 Değişebilir Katyonlar (Ca, Mg, K ve Na): 1 N NH4OAc metodu ile yapılmıştır 

(Bayraklı 1987). 

Toplam Azot (%): Jackson (1962) tarafından bildirildiği şekilde mikro Kjeldahl 

metoduna göre yapılmıştır. 

Alınabilir Fe, Zn, Cu ve Mn: Lindsay ve Norvell (1978)’e göre 0.005 M 

DTPA+0.01 M CaCl2+0.1 M TEA (pH=7.3) ile ekstraksiyondan sonra ICP-AES 

(Varian –Vista) ile belirlenmiştir.  

Topraktan Mikoriza Sporlarının Izolasyonu ve Sayımı 

Mikoriza sporlarının izolasyonunda kullanılan ıslak eleme yöntemi; 

nematologların toprak canlılarının izolâsyonunda kullandıkları yöntem esas alınarak 

Gerdamann ve Nicolson (1963) tarafından belirtildiği şekilde yapılmıştır. 

 

3.2.3.3.Deneme sonunda bitki örneklerinin analize hazırlanması ve analizi 

Hasat sonrası kese kağıtları içerisinde laboratuara getirilen bitkinin toprak üstü 

aksamı ve kökleri tamamen temizleninceye kadar çeşme suyu ile yıkandıktan sonra 

sırasıyla bir kez saf su, 0.2 N HCl çözeltisi, iki kez saf su ve bir kez de deiyonize su 

ile yıkanmış, kaba filtre kağıdı üzerinde fazla suları alınmıştır. Daha sonra kese 

kâğıdına ayrı ayrı konulan bitki kısımları 70 oC’de sabit ağırlığa gelinceye kadar 

kurutulmuştur. Kuruyan bitki örneklerinin toprak üstü ve kök kısımlarının ağırlıkları 

belirlendikten sonra agat bitki öğütme değirmeninde öğütülmüştür.  

Öğütülen bitki örneklerinden 0.3 g tartılıp  25 ml’lik balon jojeye aktarılmış ve 

yaş yakma esasına göre yakılmıştır. Soğuduktan sonra deiyonize su ile derecesine 

tamamlanmıştır. Bu süzükler Whatman 42 filtre kağıdı ile süzülmüş ve süzükte bitki 

besin elementleri  ICP-AES  (Inductively Coupled Plasma Atomic Emission 

Spectrometer) (Varian- Vista) cihazı ile belirlenmiştir (Lindsay ve Norvell 1978). 

 

 

 

 



 

 

3.2.4. İstatistiksel analizler 

Araştırma sonunda elde edilen bulguların istatistiksel değerlendirilmesinde, 

gerekli varyans analizleri ve bunlara ait “F” kontrolleri yapılarak denemede 

kullanılan 2 farklı VAM sporunun, değişik tuz seviyelerindeki topraklarda 

yetiştirilen  mısır bitkisinin bitki besin elementi alımına etkisi ve bitki gelişmesi 

araştırılmıştır. Denemenin etkinliğinin belirlenmesinde ise Duncan’ın Çoklu 

Karşılaştırma Testi kullanılmıştır (Düzgüneş 1963). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 

Farklı tuz konsantrasyonlarında Glomus ve doğal mikoriza uygulanarak yapılan 

sera çalışmasında, araştırma  toprağının fiziksel ve kimyasal özellikleri, test bitkisine 

ait morfolojik özellikler ve bitkinin besin elementi alımıyla ilgili sonuçlar aşağıda 

sunulmuştur. 

 

4. 1. Araştırma Toprağının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri  

Denemede kullanılan araştırma toprağının belirlenen bazı fiziksel ve kimyasal 

özellikleri Çizelge 4.1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.1. Araştırma Toprağının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 

 
ÖZELLİKLER DENEME TOPRAĞI 

Kil (%) 13.93 

Silt (%) 17.41 

Kum (%) 68.66 

Tekstür sınıfı Kumlu tın 

pH (1:25 toprak: saf su) 7.14 

EC x 106 (25 ºC, 1:5 toprak: saf su) 393 

Organik madde (%) 1.77 

CaCO3 (%) 34.43 

Rutubet kapsamı (%) 3.4 

Toplam Azot (ppm) 2300 

Fosfor (P2O5) (ppm) 56.6 

Potasyum (K2O) (ppm) 128.28 

Sodyum (ppm) 136.2 

Kalsiyum (ppm) 5587 

Magnezyum (ppm) 203.6 

Demir (ppm) 3.134 

Çinko (ppm) 1.309 

Bakır (ppm) 0.529 

Mangan (ppm) 6.492 

 



 

 

Çizelge 4.1’in incelenmesinden de görüleceği gibi, deneme toprağının kil 

miktarı % 13.93, silt miktarı % 17.41, kum miktarı ise % 68.66 olarak belirlenmiştir. 

Bu değerler göz önüne alındığında, deneme toprağının “ Kumlu tın” tekstür sınıfına 

dahil olduğu anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan araştırma toprağının kimyasal özellikleri incelenecek olursa; pH 

değerinin 7.14, tuz miktarının ise ECx106 (25 ºC) 393 olduğu görülmektedir. Kireç 

kapsamı % 34.43, total azot değeri 2300 ppm, elverişli fosfor (P2O5) miktarı 56.6 

ppm, potasyum (K2O) miktarı 128.28 ppm, sodyum miktarı 136.2 ppm, kalsiyum 

miktarı 5587 ppm, magnezyum miktarı ise 203.6 ppm olarak belirlenmiştir (Çizelge 

4.1). 

 

4.2. Değişken Tuz Konsantrasyonlarında, Glomus ve Doğal Mikoriza 

Aşılamalarının Deneme Bitkisinin Sürme Hızı ve Sürme Gücüne Etkisi 

 

Denemenin kurulmasından itibaren bitkilerin çıkışları takip edilmiş ve sayımı 

yapılmıştır. Ekimden itibaren bitkilerin; 7. güne ait sürme hızları, ayrıca 12. gün, 20. 

gün ve 25. gün’e ait sürme gücü değerleri aşağıdaki Şekillerde sunulmuştur. 

Farklı tuz konsantrasyonlarında, Glomus ve doğal mikorizanın mısır bitkisinin 

gelişimine etkisinin incelendiği sera çalışmasında 7. gün sürme hızı Şekil 4.1’de 

belirtilmiştir. 
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Şekil 4.1. Bitkilerin 7. gün’e ait sürme hızları 



 

 

Şekil 4.1’den görüldüğü üzere, 7. günde, maksimum sürme hızı T-1 tuz 

seviyesinde tespit edilirken, T-5 tuz seviyesinde ise hiç gelişme gözlenmiştir. 

Aşılama materyallerinin, sürme hızları arasında kayda değer bir farklılık 

gözlenmezken, genel olarak Glomus aşılanmış bitkiler daha fazla performans 

göstermiştir. Öte yandan, Şekilden de anlaşılacağı gibi, tuz seviyesi arttıkça bitkilerin 

sürme hızı değerleri düşmüştür. 
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Şekil 4.2. Bitkilerin 12. gün’e ait sürme güçleri 

 

Şekil 4.2’den de görüldüğü gibi, 12. günde bitkilerin sürme güçleri T-1, T-2 ve 

T-3 tuz seviyelerinde % 100’e yakın bir değere ulaşmışken, T-4 ve T-5 tuz 

seviyelerinde ise Glomus aşılanmış saksılarda hareketlenme görülmüş, fakat doğal 

mikoriza ve kontrol (-VAM) saksılarında henüz çıkış gözlenmemiştir. 
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         Şekil 4.3. Bitkilerin 20. gün’e ait sürme güçleri 



 

 

 

Onikinci günden sonra T-0, T-1 ve T-2 tuz seviyelerine ait saksılardaki bitki 

sayıları sabit kalmış, T-5 seviyesinde ise doğal mikoriza aşılanmış ve kontrol           

(-VAM) bitkileri de 12. günden sonra hızlı bir gelişme göstererek ortalama % 70 

seviyesine ulaşmışlardır (Şekil 4.3). 
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Şekil 4.4. Bitkilerin 25. gün’e ait sürme güçleri 

 

Yirmibeşinci güne ait sayımlara bakıldığında, 20. günden sonra T-3 ve T-4 

seviyesindeki saksılarda da gelişmenin sabit kaldığı görülmektedir. T-5 seviyesinde 

ise çıkışlar tamamlanmamış ve 25. günden itibaren ortalama % 85 civarında sabit 

kalmıştır (Şekil 4.4). 

Şekillerin bütün olarak incelemesinden anlaşılmaktadır ki; tuz seviyesi arttıkça 

bitkilerin sürme hızları ve sürme güçleri yavaşlamış, başka bir ifade ile artan tuz 

konsantrasyonu, bitkilerin söz konusu durumlarını geciktirmiştir. Bu arada Glomus 

aşılı saksılar genellikle en hızlı gelişmeyi göstermiş, doğal mikoriza aşılı bitkiler ile 

kontrol (-VAM) bitkilerinin sayıları arasında ise ciddi bir farklılık gözlenmezken, 

Glomus ve doğal mikoriza etkilerini en yüksek tuz seviyesi olan T-5 seviyesinde 

göstererek, kontrol (-VAM) saksılarındaki sayıma oranla daha yüksek bir sayıya 

ulaşmışlardır (Şekil 4.5).  

 



 

 

 

Şekil 4.5. Mısır denemesinin 25. günden sonraki görüntüsü 

 

4.3. Tuz Uygulamalarının ADA 523 Mısır bitkisinin Bazı Morfolojik 

Özelliklerine Etkisi 

 

Farklı tuz konsantrasyonlarında iki farklı çeşitteki mikoriza aşılanmış ve 

aşılanmamış uygulamaların, mısır bitkisinin morfolojik yapısı üzerine etkilerini 

gösteren varyans analiz sonuçları Ek Çizelge 1’de verilmiştir. 

Ek Çizelge 1’in incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, uygulanan farklı tuz 

konsantrasyonları interaksiyonu önemli (p<0.05) çıkmıştır. Farklı tuz 

konsantrasyonlarının mısır bitkisinin morfolojik özelliklerine etkisi ile ilgili Duncan 

Testi sonuçları ve ortalama değerleri Çizelge 4.2’de verilmiştir. 

Çizelge 4.2. Farklı Tuz Konsantrasyonunun Mısır Bitkisinin Bazı Morfolojik              

                             Özelliklerine Etkisi 

Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen rakamlar arasındaki fark istatistiki olarak (p<0.05) önemlidir. 
T-0=0.4 mS/cm, T-1=0.5 mS/cm, T-2=0.7 mS/cm, T-3=1.0 mS/cm, T-4=1.6 mS/cm, T-5=2.2 mS/c 

Tuz konsant. 
(mS/cm) 

Yaprak 
Sayısı (adet) 

Bitki Boyu 
(cm) 

Yaprak 
Eni (cm) 

Yaprak 
Boyu (cm) 

Sap 
Çapı (mm) 

T-0 7 bc 25.98 a 4.10 a 31.64 a 7.34 a 
T-1 8 a 23.24 b 4.04 a 27.83 b 7.31 a 
T-2 7 ab 23.08 b 3.87 a 26.43 b 6.54 b 
T-3 7 c 17.47 c 3.37 b 22.98 c 6.55 b 
T-4 5 d 16.82 c 2.79 c 20.72 c 5.24 c 
T-5 4 e 11.81 d 2.18 d 15.61 d 4.14 d 

LSD 0.4417 1.919 0.2588 2.896 0.5423 



 

 

Tuz stresi altında iki farklı mikoriza mantarı aşılanarak sera koşullarında 

yetiştirilen ADA 523 çeşidi mısır bitkisinde hasat sonrası yapılan ölçümler sonucu 

elde edilen bulgular Çizelge 4.2’ de sunulmuştur. Söz konusu Çizelgeden görüleceği 

gibi, denemede kullanılan test bitkisinin yaprak sayısı (adet), bitki boyu (cm), yaprak 

eni (cm), yaprak boyu (cm) ve bitki sap kalınlığı (mm) gibi morfolojik parametreler 

önemli derecede etkilenmişler ve artan dozlarda uygulanan tuz konsantrasyonunun 

söz konusu parametreleri etkilemesi istatistiki olarak önemli (p<0.05) bulunmuştur 

(Ek Çizelge 1).  

 

4.3.1. Yaprak sayısı 

Uygulanan tuz miktarına bağlı olarak test bitkisinde hasat sonrası sayılan 

yaprak sayısı en fazla T-1 (kontrol) saksılarından (8 adet) elde edilirken, en düşük 

yaprak sayısı, ilave edilen tuz konsantrasyonunun; başka bir ifade ile ozmotik 

basıncın en fazla olduğu (T-5) deneme saksılarından elde edilmiştir (Çizelge 4.2). 

Başka bir deyişle, tuz uygulamalarının mısır bitkisinin yaprak oluşumuna etkisinde 

T-1 uygulamasında 8 ile en fazla belirlenirken, 4 adet ile T-5 uygulamasında elde 

edilmiştir. Diğer taraftan mısır bitkisinin saksı başına düşen yaprak sayısı ilave 

edilen tuz miktarı ile ters orantılı olarak artmıştır. Yani  tuz arttıkça yaprak sayısında 

azalma kaydedilmiştir. 

 

4.3.2. Bitki boyu 

Öte yandan, deneme sonunda mısır bitkisinin ölçülen bitki boyları cm 

cinsinden Çizelge 4.2’ de verilmiştir. İlgili Çizelgeden anlaşılacağı üzere, tuz stresi 

arttıkça bitkinin deneme sonrası bitki boylarında bir azalma tespit edilmiştir ve en 

yüksek bitki boyu T-0 (kontrol) uygulamasından elde edilirken, en düşük bitki boyu 

(11.81 cm) T-5 uygulamasından elde edilmiştir.  

 

4.3.3. Yaprak eni , yaprak boyu, gövde kalınlığı 

Diğer taraftan yaprak eni, yaprak boyu ve bitki gövdesi kalınlıkları da benzer 

bir eğilim göstermiştir. Yani T-0 (kontrol) saksılarından elde edilen veriler en yüksek 

değere ulaşırken (sırasıyla 4.10 cm, 31.64 cm ve 7.34 mm), tuz konsantrasyonunun 



 

 

maksimum olduğu (T-5) saksılardan en düşük yaprak eni, yaprak boyu ve gövde 

kalınlıkları elde edilmiş (sırasıyla 2.18cm, 15.61 cm, 4.14 mm) ve yine söz konusu 

parametreler üzerine artan dozlarda uygulanan tuzun etkisi istatistiki olarak önemli 

(p<0.05) bulunmuştur (Ek Çizelge 1). 

Deneme sonunda tuz konsantrasyonuna bağlı olarak bitkilerde meydana gelen 

farklı morfolojik görünümler Şekil 4.6’da verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.6. Mısır bitkisisin tuz konsantrasyonuna bağlı morfolojik görüntüsü 

 

4.4. Farklı Tuz Uygulamalarının ADA 523 Mısır Bitkisinin Yaş ve Kuru 

Ağırlıkları Üzerine Etkisi 

 

Tuz stresi altında sera şartlarında kontrollü olarak yürütülen çalışma 

sonrasında, elde edilen mısır bitkisinin kök ve toprak üstü aksamlarına ait yaş ve 

kuru ağırlıkları Çizelge 4.3’de verilmiştir. Bunlara ait varyans analiz sonuçları ise Ek 

Çizelge 2’de sunulmuştur. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Çizelge 4.3. Farklı Tuz Konsantrasyonunun Mısır Bitkisinin Bazı Üst ve Kök,   

                    Yaş ve Kuru Ağırlıkları Üzerine Etkisi                    

 
Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen rakamlar arasındaki fark istatistiki olarak (p<0.05) önemlidir. 
T-0=0.4 mS/cm, T-1=0.5 mS/cm, T-2=0.7 mS/cm, T-3=1.0 mS/cm, T-4=1.6 mS/cm, T-5=2.2 mS/cm 
 
 

        Söz konusu Çizelge ve Ek Çizelgeden anlaşılacağı üzere, artan dozlarda 

uygulanan tuzun mısır bitkisi üzerine etkisi önemli (p<0.05) olmuştur. Başka bir 

ifade ile toprağa dışarıdan uygulanan tuzdan, bitkinin üst aksam ve kök yaş 

ağırlıkları ile kuru ağırlıkları etkilenmişlerdir. 

 

4.4.1. Üst aksam yaş ve kuru ağırlığı 

Test bitkisinin hasat sonrasında belirlenen toprak üstü yaş ağırlığı artan tuz 

stresine bağlı olarak 46.60 g’dan (T-0; kontrol) 5.28 g’a (T-5; en yüksek tuz 

konsantrasyonu) kadar düşmüştür (Çizelge 4.2). 70 ºC’lik fırında kurutularak elde 

edilen üst aksam kuru ağırlık ise 5.37 g’dan (T-0; kontrol) 0.66 g’a (T-5) kadar 

düşmüştür.  

 

4.4.2. Kök yaş ve kuru ağırlığı 

Benzer şekilde hasat sonunda elde edilen kök yaş ve kuru ağırlıkları da artan 

tuz stresinde önemli (p<0.05) düzeylerde azalmış olup, bitkinin verim 

parametrelerini etkilemiştir (Ek Çizelge 3). 

 

 

Tuz konsant. 
(mS/cm) 

Üst Aksam Yaş 
Ağırlık(g) 

Üst Aksam 
Kuru Ağırlık(g) 

Kök 
Yaş Ağırlık(g) 

Kök Kuru 
Ağırlık(g) 

T-0 46.60 a 5.37 a 32.30 a 6.44 a 
T-1 42.91 a 4.63 b 30.17 ab 5.88 a 
T-2 35.47 b 4.10 c 26.64 b 4.90 b 
T-3 26.13 c 2.86 d 26.26 b 4.14 c 
T-4 15.56 d 1.75 e 13.33 c 2.50 d 
T-5 5.28   e 0.66 f 4.62   d 1.10 e 

LSD 3.830 0.3238 4.463 0.5605 



 

 

        4.5. Glomus ve Doğal VAM Aşılamasının Mısır Bitkisinin Bazı            

Morfolojik Özelliklerine Etkisi  

 

Sera koşullarında artan dozlarda deneme saksılarına uygulanan tuzla birlikte 

aşılanan Glomus ve doğal mikorizanın bitki gelişmesine etkisi ile ilgili varyans analiz 

sonuçları Ek Çizelge 1’de verilmiştir. Bununla ilgili  Duncan Testi sonuçları ve 

ortalama değerleri Çizelge 4.4’de sunulmuştur. 

 

Çizelge 4.4. Glomus ve Doğal VAM Uygulamalarının Mısır Bitkisinin Bazı        

                              Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi 

 
Uygulama 

Yaprak     
Sayısı 
(adet) 

Bitki 
Boyu 
(cm) 

Yaprak 
Eni 
(cm) 

Yaprak 
boyu 
(cm) 

Sap 
Çapı 
(mm) 

Glomus 
(1000 spor/kg) 

6.28 
 

19.89 3.29 24.61 6.08 

Doğal 
(1000 spor/kg) 

6.39 
 

19.35 3.37 23.56 6.47 

Kontrol 
(-VAM) 

6.50 19.96 3.51 24.44 6.02 

 Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen rakamlar arasındaki fark istatistiki olarak (p<0.05) önemlidir. 
 

        İlgili Çizelgeden anlaşılacağı üzere, test bitkisinin deneme sonunda  ölçülen 

yaprak sayısı, bitki boyu, yaprak eni, yaprak boyu ve sap kalınlığı üzerine, tuz 

stresinde aşılanan Glomus ve doğal mikorizanın etkisi istatistiki olarak önemsiz 

olmuştur. Başka bir ifade ile, aşılanan mikoriza sporlarının bitki gelişmesi üzerine 

etkisi olmamıştır. 

 

        4.6. Glomus ve Doğal VAM Aşılamasının Mısırın Kök ve Yaprak, Yaş ve 

Kuru Ağırlıkları Üzerine Etkileri 

 

Değişik ozmotik basınçlara maruz bırakılan ve bu ozmotik basınçlardaki 

saksılara doğal ve Glomus mantarının aşılanmasıyla yetiştirilen mısır bitkisinin, 

hasattan hemen sonra tartılan kök ve üst aksam yaş ağırlıkları ile bu kısımların 

fırında 70 ºC de 48 saat bekletilerek elde edilen kuru ağırlıkları Çizelge 4.5’de 

verilmiştir.  



 

 

 

Çizelge 4.5. Glomus ve Doğal VAM Uygulamalarının Mısır Bitkisinin Bazı         

                     Üst ve Kök, Yaş ve Kuru Ağırlıkları Üzerine Etkisi 

 
Uygulama 

Üst Aksam Yaş 
Ağırlık(g) 

Üst Aksam 
Kuru Ağırlık(g) 

Kök Yaş 
Ağırlık(g) 

Kök Kuru 
Ağırlık(g) 

Glomus 
(1000 spor/kg) 

28.83 
 

3.25 21.94 4.11 

Doğal 
(1000 spor/kg) 

29.96 
 

3.29 23.58 3.96 

Kontrol 
(-VAM) 

27.19 3.14 21.13 4.41 

Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen rakamlar arasındaki fark istatistiki olarak (p<0.05) önemlidir. 
    

Söz konusu Çizelge ve bununla ilgili olarak yapılan varyans analiz sonuçlarına 

göre (Ek Çizelge 2), tuzlu topraklara aşılanan mikorizanın tuz stresini azaltmada 

etkisi istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. Ancak tuz konsantrasyonu tek tek ele 

alınacak olursa tuzun etkisinin önemli olduğu görülmektedir. Yani artan dozlarda 

uygulanan tuz, mısır bitkisinin gelişmesini olumsuz etkilemektedir. Yine test 

bitkisinin toprak üstü aksamının yaş ve kuru ağırlığı ile kök yaş ağırlığı artırmada en 

fazla etki doğal mikoriza aşılamasından elde edilmiştir (Çizelge 4.5). 

 

4.7. Artan Dozlarda Uygulanan Tuzun Makro ve Mikro Besin Maddesi 

Alımı Üzerine Etkisi 

 

        4.7.1. Köklerin besin elementi alımı 

Tuz stresi koşullarında yetiştirilen mısır bitkisinin Na, K, Ca, Mg, P ve N alımı 

üzerine etkisi, Mg hariç önemli (p<0.05) bulunmuştur. Bununla ilgili sonuçlar 

Çizelge 4.6’da verilmiştir. 

Çizelge 4.6’nın incelenmesiyle anlaşılacağı üzere, hasattan sonra bitki 

köklerinin yaş yakılmaları sonucunda belirlenen makro besin elementlerinden Na 

artan tuz konsantrasyonuna bağlı olarak artmıştır. Yani bitki köklerinde belirlenen en 

düşük Na konsantrasyonu T-0 (kontrol) uygulamasında % 0.58 olurken en yüksek Na 

kapsamı % 3.17 ile (T-5) en fazla tuz konsantrasyonunun uygulandığı saksılardan 

elde edilmiştir. Sodyumun dışındaki diğer elementlerde ise N, K, Ca, Mg ve P artan 

tuz konsantrasyonunda bitkinin köklerindeki kapsamları azalmaktadır. Başka bir 



 

 

ifade ile artan tuz stresinin bitkinin topraktan aldığı N, K, Ca, Mg ve P gibi bitki 

beslenmesinde önemli bir yeri olan elementlerin konsantrasyonu önemli ölçüde 

azalmıştır. Şöyle ki, tuz stresi altında yetiştirilen mısır bitkisinin topraktan aldığı 

besin elementlerinden Na hariç Ca, Mg, K, N ve P’un alımını azalttığı görülmektedir. 

Ancak bitkinin N alımının en fazla olduğu tuz konsantrasyonu T-3 ve T-4 olmuştur.  

T-5 tuz uygulamasında ise en düşük olmuştur. Öte yandan değişik ozmotik 

basınçlara maruz bırakılan ADA 523 mısır çeşidinin hasattan hemen sonra 

köklerinde belirlenen Zn, Cu ve Mn içerikleri de Çizelge 4.6’da verilmiştir. 

Görüldüğü gibi bitkinin köklerinin topraktan kaldırdığı, mikro besin elementlerinden 

Zn, Cu ve Mn artan tuz stresinde, başka bir ifadeyle artan ozmotik basınçla, 

azalmalar göstermiştir. Aynı zamanda bu azalışlar istatistiki olarak önemli (p<0.05) 

bulunmuştur. Öte yandan bitkinin kökünde belirlenen Cu miktarı tuz 

konsantrasyonunda artma ve azalmalar şeklinde dalgalanmalar göstermiş olup bu, 

istatistiki bakımdan önemsiz bulunmuştur. Bunlara ait varyans analizleri Ek Çizelge 

3 ve 4’de verilmiştir. 

 

 



 

 

Çizelge 4.6. Farklı Tuz Konsantrasyonunun Mısır Bitki Kökündeki Makro ve Mikro Besin Elementleri Üzerine Etkisi 

 

 
Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen rakamlar arasındaki fark istatistiki olarak (p<0.05) önemlidir. 
T-0=0.4 mS/cm, T-1=0.5 mS/cm, T-2=0.7 mS/cm, T-3=1.0 mS/cm, T-4=1.6 mS/cm, T-5=2.2 mS/cm 
 

 

 

 

 

Makro elementler Mikro elementler  
Tuz konsant. 

( mS/cm) 
N 
(%) 

P 
(%) 

K 
(%) 

Na 
(%) 

Ca 
(%) 

Mg 
(%) 

Zn 
(mg/kg) 

Cu 
(mg/kg) 

Mn 
(mg/kg) 

T-0 1.68 a 0.31 a 1.93 a 0.58 e 3.78 a 0.40 23.08 b 6.09 134.78 ab 

T-1 1.72 a 0.22 b 1.68 ab 0.89 e 3.46 a 0.40 27.40 a 7.75 144.99 a 

T-2 1.74 a 0.23 b 1.59 bc 1.46 d 2.37 b 0.34 19.50 c 6.46 112.13 bc 

T-3 2.09 a 0.24 b 1.38 c 2.13 c 2.38 b 0.35 18.30 cd 6.20 107.00 c 

T-4 2.03 a 0.27 ab 0.88 d 2.60 b 2.40 b 0.38 15.82 d 6.07 123.46 abc 

T-5 1.04 b 0.25 ab 1.02 c 3.17 a 2.10 b 0.39 19.80 c 7.76 100.37 c 

LSD 0.6039 0.06104 0.2518 0.4290 0.7225  2.906  22.66 



 

 

4.7.2. Yaprakların besin elementi alımı 

Denemeden hemen sonra test bitkisinin yapraklarında, yaş yakma yöntemiyle 

elde edilen ekstraktlarda ICP-AES ile belirlenen makro ve mikro besin 

elementlerinin içerikleri Çizelge 4.7’ de verilmiştir. 

Çevresel bir faktör olan tuz stresinin, araştırma bitkisinin yapraklarındaki Na, 

K, Ca, Mg, P ve N konsantrasyonu üzerine etkileriyle ilgili varyans analiz sonuçları 

Ek Çizelge 5 ve 6’da verilmiştir. Ek Çizelgeden de anlaşılacağı üzere, bitkinin N, Na, 

K, Ca, Mg kapsamları üzerine tuz konsantrasyonu önemli (p<0.05) düzeyde etki 

yapmıştır. Fosfor ise önemsiz bulunmuştur. Yaprak analizleri sonucunda araştırma 

bitkisinin yapraklarındaki Na konsantrasyonu artan tuz stresinde köklerde olduğu 

gibi artma göstermiştir. Bitkinin Na kapsamının aksine K konsantrasyonu tuz 

konsantrasyonuna bağlı olarak azalma göstermiştir (Çizelge 4.7). Diğer taraftan Ca 

ve Mg kapsamları ise tuz stresinde artma göstermiştir. Bitkinin Na, Ca ve Mg 

kapsamları üzerine tuz konsantrasyonunun etkisi genellikle T-3 dozunda etkili 

olmuştur. Yani T-0, T-1, ve T-2 tuz dozları arasında Na, Ca ve Mg alımı üzerine 

etkinliği istatistiki olarak aynı bulunmuştur ve en yüksek Na, Ca ve Mg alımları 

genellikle T-5 dozunda olmuştur. Ayrıca bitki yapraklarının N kapsamları genellikle 

artan tuz konsantrasyonu karşısında azalmıştır. 

Öte yandan tuz stresinde yetiştirilen mısır bitkisinin yaprağında belirlenen Fe, 

Zn, Cu ve Mn elementleri üzerine toprağa dışarıdan ilave edilen tuz bileşiklerinin 

etkisi Cu hariç istatistiki bakımdan önemli (p<0.05) bulunmuştur (Çizelge 4.7 ve Ek 

Çizelge 6). Yaprakta belirlenen Fe konsantrasyonu T-0 (kontrol)’dan itibaren T-4 

konsantrasyonuna kadar artış göstermiştir. En düşük demir kapsamı T-4 

uygulamasında 229.78 mg/kg olarak belirlenirken en yüksek demir kapsamı T-5 

uygulamasından 348.06 mg/kg olarak elde edilmiştir. Diğer taraftan ilgili Çizelgenin 

incelenmesiyle Zn ve Mn’nın bitkideki konsantrasyonu da, toprağa tuz ilavesiyle 

etkilendiği tespit edilmiş olup özellikle Zn, artan tuz konsantrasyonuna bağlı olarak 

azalmalar göstermiştir. Öte yandan tuz konsantrasyonunun artması ile bitkinin Mn 

kapsamı da T-0, T-1,  T-2 ve T-3 uygulamalarında artarken T-4 ve T-5 

uygulamalarında önemli azalışlar göstermiştir. Öte yandan tuz uygulamalarının 

meydana getirdiği stresten bitkinin yapraklarındaki Cu kapsamının üzerine etkili 

olmamış ve istatistiki olarak önemli bulunmamıştır.



 

 

Çizelge 4.7. Farklı Tuz Konsantrasyonunun Mısır Bitki Yaprağındaki Makro ve Mikro Besin Elementlerine Etkisi     

 

 
Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen rakamlar arasındaki fark istatistiki olarak (p<0.05) önemlidir. 
T-0=0.4 mS/cm, T-1=0.5 mS/cm, T-2=0.7 mS/cm, T-3=1.0 mS/cm, T-4=1.6 mS/cm, T-5=2.2 mS/cm 
 
 

 

 

 

          Makro elementler Mikro elementler  
Tuz konsant. 

( mS/cm) 
N 

(%) 
P 

(%) 
K 

(%) 
Na 
(%) 

Ca 
(%) 

Mg 
(%) 

Fe 
mg/kg) 

Zn 
(mg/kg) 

Cu 
(mg/kg) 

Mn 
(mg/kg) 

T-0 3.96 a 0.35 5.69 a 0.05 d 0.90 c 0.36 d 246.72 b 34.06 a 5.01 162.00 b 

T-1 4.05 a 0.36 5.62 a 0.12 d 0.94 bc 0.37 d 248.92 b 33.91 a 3.87 185.64 ab 

T-2 3.88 a 0.36 5.69 a 0.18 d 1.01 b 0.40 c 283.70 ab 36.62 a 4.05 179.59 ab 

T-3 3.81 a 0.33 5.05 b 0.59 c 1.22 a 0.46 b 306.04 ab 36.17 a 4.23 191.39 a 

T-4 3.80 a 0.35 4.41 c 1.23 b 1.21 a 0.50 a 229.78 b 24.93 b 4.06 120.59 c 

T-5 1.81 b 0.33 3.89 d 1.71 a 1.22 a 0.44 b 348.06 a 31.34 a 4.32 111.56 c 

LSD 1.122  0.3156 0.2373 0.09483 0.02568 75.86 5.321  25.06 



 

 

4.8. Tuz Stresinde Yetiştirilen ADA 523 Mısır Bitkisinde Çeşitli Mikoriza 

Aşılamasının Makro ve Mikro Besin Elementi Alımına Etkisi 

 

4.8.1. Köklerin besin elementi alımı  

ADA 523 mısır çeşidinin değişik konsantrasyonlardaki tuz stresine maruz 

bırakılarak tuzun olumsuz etkisini azaltmak için doğal ve Glomus türü mikoriza 

aşılaması yapılarak yürütülen deneme sonunda, bitkinin köklerindeki makro ve 

mikro besin elementleri Çizelge 4.8’ de verilmiştir. 

 Tuzun mısır bitkisine zararını azaltmak için aşılanan mikoriza mantarları 

bitkinin kökleri tarafından alınan Na, K, P, N ve Mg alımı üzerine etkisi Mg kapsamı 

hariç etkili olmamıştır. Ancak genelliklede söz konusu besin elementi alımına teşvik 

etmesi açısından doğal mikoriza daha etkin olmuştur. 

Diğer taraftan Glomus ve doğal mikoriza aşılamasının bitki köklerinin 

topraktan kaldırdığı Zn miktarı üzerine etkisi istatistiki olarak önemsiz çıkmıştır. 

Test bitkisinin Cu ve Mn kapsamlarına etkisi ise istatistiki olarak önemli (p<0.05) 

bulunmuştur. Araştırmada kullanılan biyolojik materyallerden doğal olarak izole 

edilen ve saksılara aşılanan doğal mikoriza Zn ve Cu alımını Glomus aşılanmış 

saksılar ve kontrol saksılarına oranla daha fazla artırmıştır.  

 

4.8.2. Yaprakların besin elementi alımı  

Yapraklardaki makro ve mikro besin elementleri Çizelge 4.9’ da verilmiştir. 

Yine araştırmaya konu olan mısır bitkisinin hasattan sonra yapraklarında yapılan 

analiz sonucunda yaprağın Na, K, Ca, Mg ve P kapsamı üzerine Glomus ve doğal 

mikorizaların etkisi Ca ve P hariç, önemsiz olarak belirlenirken bitkinin Ca ve P 

kapsamı istatistiki olarak önemli (p<0.05) bulunmuştur (Çizelge 4.9).  

Bitkinin yaprağında belirlenen Na, K, Ca, Mg ve P kapsamı genellikle 1 kg 

toprağa 1000 adet spor uygulanan saksılardan elde edilmiştir. Başka bir ifade ile 

doğal sporlar bitkinin besin elementi alımında daha etkili olmuştur. Diğer taraftan 

deneme bitkisinin yaprağının Fe, Zn, Cu ve Mn kapsamı da aşılanan Glomus ve 

doğal mikoriza Mn hariç, istatistiki olarak etkili olmamıştır. Aşılama materyalleri 

arasında ve hiç aşılama yapılmayan saksılar arasında önemli bir fark bulunmamıştır. 



 

 

Çizelge 4.8. Glomus ve Doğal VAM Uygulamalarının Mısır Bitkisinin Kökündeki Makro ve Mikro Besin Elementleri Üzerine Etkisi  

 

 
Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen rakamlar arasındaki fark istatistiki olarak (p<0.05) önemlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Makro elementler Mikro elementler  
Uygulama N 

(%) 
P 

(%) 
K 

(%) 
Na 
(%) 

Ca 
(%) 

Mg 
(%) 

Zn 
(mg/kg) 

Cu 
(mg/kg) 

Mn 
(mg/kg) 

Glomus 
(1000 spor/kg) 

1.76 0.28 1.44 1.81 2.63 0.36 b 19.45 5.84 b 118.10 b 

Doğal 
(1000 spor/kg) 

1.66 0.25 1.40 1.82 2.85 0.41 a 21.33 7.79 a 97.81   c 

Kontrol 
(-VAM) 

1.73 0.24 1.40 1.79 2.77 0.36 b 21.17 6.54 b 145.45 a 

LSD      0.04472  1.079 16.02 



 

 

 

Çizelge 4.9. Glomus ve doğal VAM uygulamalarının mısır bitkisinin yaprağındaki makro ve mikro besin elementleri üzerine etkisi 

 

 
Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen rakamlar arasındaki fark istatistiki olarak (p<0.05) önemlidir. 

 

 

 

 

         Makro elementler Mikro elementler  

Uygulama N 

(%) 

P 

(%) 

K 

(%) 

Na 

(%) 

Ca 

(%) 

Mg 

(%) 

Fe 

(mg/kg) 

Zn 

(mg/kg) 

Cu 

(mg/kg) 

Mn 

(mg/kg) 

Glomus 

(1000 spor/kg) 

3.66 0.32 b 5.04 0.64 1.13 a 0.43 271.32 31.51 3.82 173.53 a 

Doğal 

(1000 spor/kg) 

3.38 0.35 a 5.18 0.74 1.06 b 0.42 269.45 33.48 4.57 123.41 b 

Kontrol 

(-VAM) 

3.61 0.36 a 4.95 0.56 1.05 b 0.42 290.83 33.52 4.39 178.45 a 

LSD  0.02778   0.06705     17.72 



 

 

4.9. Tuz x Aşılama İnteraksiyonunun Mısır Bitkisinin Bazı Morfolojik 

Özelliklerine Etkisi 

 

Tuz stresi altında, sera koşullarında ve mikoriza aşılanarak yetiştirilen mısır 

bitkisine ait bazı genel gelişme parametreleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Hasat 

sonrasında ölçülen ve belirlenen verim parametreleri üzerine tuz stresinin önemli 

(p<0.05) ve olumsuz etkisi görülürken, tuz stresinde tuzun olumsuz etkisini azaltmak 

için aşılanan doğal ve Glomus türü mikoriza mantarının etkisi istatistiki olarak söz 

konusu parametreler üzerine önemli (p<0.05)  bulunmamıştır. Başka bir ifade ile tuz 

kons. x aşılama interaksiyonu önemsiz olarak tespit edilmiştir (Ek Çizelge 1, Çizelge 

4.10, Şekil 4.7).  

 

 

Şekil 4.7. Tuz kons. x aşılama interaksiyonuna ilişkin, bitkinin morfolojik  

                 görüntüsü 

 

4.10. Tuz x Aşılama İnteraksiyonunun Mısır Bitkisinin Bazı Üst ve 

Kök,Yaş Ve Kuru Ağırlıkları Üzerine Etkisi 

 

Sera şartlarında, 7 farklı tuz konsantrasyonunda, Glomus ve doğal mikoriza 

aşılanarak yürütülen çalışmanın hasat sonrası tuz kons. x aşılama interaksiyonuna ait 

istatistik değerleri Çizelge 4.11’ de verilmiştir. 



 

 

Çizelge 4.10. Farklı Tuz Konsantrasyon ve Uygulamalarının Mısır Bitkisinin Bazı Morfolojik Özelliklerine Etkisi 

 
Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen rakamlar arasındaki fark istatistiki olarak (p<0.05) önemlidir. 
T-0=0.4 mS/cm, T-1=0.5 mS/cm, T-2=0.7 mS/cm, T-3=1.0 mS/cm, T-4=1.6 mS/cm, T-5=2.2 mS/cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glomus (1000 spor/kg) Doğal (1000 spor/kg) Kontrol (-VAM)  
Tuz 

konsant. 
( mS/cm) 

Yaprak 
sayısı 
(adet) 

Bitki 
Boyu 
(cm) 

Yaprak 
eni 

(cm) 

Yaprak     
boyu 
(cm) 

Sap 
Çapı 
(mm) 

Yaprak 
sayısı 
(adet) 

Bitki 
Boyu 
(cm) 

Yaprak 
eni 

(cm) 

Yaprak 
boyu 
(cm) 

Sap 
Çapı 
(mm) 

Yaprak 
sayısı 
(adet) 

Bitki 
Boyu 
(cm) 

Yaprak 
eni 

(cm) 

Yaprak 
boyu 
(cm) 

Sap 
Çapı 
(mm) 

T-0 
 

7,00 24,64 4,10 33,67 7,67 7,33 26,13 4,10 30,60 7,53 7,00 27,19 4,10 30,67 6,82 

T-1 
 

7,33 24,09 3,93 30,00 7,26 8,00 22,37 3,93 27,50 7,97 7,50 23,25 4,25 26,00 6,70 

T-2 
 

7,33 24,24 3,73 25,50 6,24 7,00 22,92 3,90 26,17 6,77 7,33 22,09 3,97 27,63 6,59 

T-3 
 

6,67 16,84 3,20 22,00 6,25 6,67 17,46 3,47 23,43 6,92 6,67 18,13 3,43 23,50 6,49 

T-4 
 

5,00 
 

17,88 2,63 21,17 5,31 5,33 16,50 2,87 20,17 5,42 6,00 16,09 2,87 20,83 5,00 

T-5 4,33 
 

11,68 2,13 15,33 3,74 4,00 10,75 1,95 13,50 4,18 4,50 13,00 2,45 18,00 4,49 



 

 

Çizelge 4.11. Farklı Tuz Konsantrasyon ve Uygulamalarının Mısır Bitkisinin  Bazı Üst ve Kök ,Yaş ve Kuru Ağırlıkları Üzerine Etkisi  
 

 

 
Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen rakamlar arasındaki fark istatistiki olarak (p<0.05) önemlidir. 
T-0=0.4 mS/cm, T-1=0.5 mS/cm, T-2=0.7 mS/cm, T-3=1.0 mS/cm, T-4=1.6 mS/cm, T-5=2.2 mS/cm 
 

 

 

Glomus (1000 spor/kg) Doğal (1000 spor/kg) Kontrol (-VAM)  
Tuz konsant. 

( mS/cm) 
Üst Aksam 
Yaş Ağırlık 

(g) 

Üst Aksam 
Kuru 

Ağırlık (g) 

Kök Yaş 
Ağırlık 

(g) 

Kök Kuru 
Ağırlık 

(g) 

Üst Aksam 
Yaş Ağırlık 

(g) 

Üst Aksam 
Kuru 

Ağırlık (g) 

Kök Yaş 
Ağırlık 

(g) 

Kök Kuru 
Ağırlık 

(g) 

Üst Aksam 
Yaş Ağırlık 

(g) 

Üst Aksam 
Kuru 

Ağırlık (g) 

Kök Yaş 
Ağırlık 

(g) 

Kök Kuru 
Ağırlık 

(g) 
T-0 

 
47.74 5.78 31.93 6.32 45.02 5.00 33.37 6.02 47.04 5.33 31.59 6.99 

T-1 
 

44.98 4.91 29.69 5.96 45.80 4.66 32.89 5.40 37.95 4.30 27.93 6.27 

T-2 
 

34.47 4.06 25.73 4.79 38.32 4.15 29.02 4.56 33.62 4.10 25.16 5.36 

T-3 
 

26.42 2.66 28.57 4.18 27.76 3.01 27.07 4.29 24.22 2.90 23.13 3.94 

T-4 14.51 1.62 11.58 2.30 16.57 1.95 14.33 2.48 15.62 1.70 14.07 2.71 

T-5 
 

4.88 0.48 4.11 1.11 6.28 0.95 4.83 0.98 4.69 0.54 4.91 1.21 



 

 

Söz konusu Çizelgede görüldüğü gibi aşılama materyallerinin , üst aksam ile 

kök, yaş ve kuru ağırlığı üzerine etkisi istatistiki olarak önemsiz  bulunmuştur. İlgili 

parametrelere ait varyans analizi sonuçları Ek Çizelge 2’de sunulmuştur. 

 

4.11. Tuz x Aşılama İnteraksiyonunun Mısır Bitkisinin Köklerinde Makro 

ve Mikro Besin Elementi Alımı Üzerine Etkileri 

 

4.11.1. Makro besin elementi alımı 

Deneme bitkisinin hasattan sonra tuz kons. x aşılama interaksiyonu sonucunda 

elde edilen bitki kökündeki makro besin element kapsamı Çizelge 4.12’ de 

verilmiştir. 

İlgili Çizelgeden de görüldüğü gibi söz konusu interaksiyon sonucunda bitki 

kökünde makro elementlerin alımı üzerine, farklı tuz konsantrasyonlarına uygulanan 

aşılama materyallerinin etkisi istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. Nitekim bu 

durum Ek Çizelge 3 ve 4’ te de açık olarak görülmektedir. 

 

4.11.2. Mikro besin elementi alımı 

Araştırmada, tuz konsantrasyonlarına bağlı olarak doğal ve Glomus türü 

mikoriza mantarının etkinliği araştırılmıştır (Ek Çizelge 4, Çizelge 4.13).  

        Doğal ve Glomus türü mantarlar söz konusu tuz stresini azaltmada etkili 

olamamışlardır. Nitekim; mısır bitkisine aşılanan mantar ve tuz interaksiyonu Cu için 

önemsiz olarak belirlenirken, Zn ve Mn için önemli (p<0.05) olarak belirlenmiştir. 

Öte yandan bitki köklerinin Zn ve Mn kapsamları üzerine aşılama materyalleri          

( Glomus ve doğal mikoriza ) tuz stresini azaltmada önemli (p<0.05) olmuşlardır. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Çizelge 4.12. Farklı Tuz Konsantrasyon ve Uygulamalarının Mısır Bitki  Kökündeki Makro Besin Elementleri Üzerine Etkisi (%) 
 
 

 
Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen rakamlar arasındaki fark istatistiki olarak (p<0.05) önemlidir. 
T-0=0.4 mS/cm, T-1=0.5 mS/cm, T-2=0.7 mS/cm, T-3=1.0 mS/cm, T-4=1.6 mS/cm, T-5=2.2 mS/cm 

 

 

 

 

 

 

 

Glomus (1000 spor/kg) 
 

Doğal (1000 spor/kg) Kontrol (-VAM)  
 

Tuz konsant. 
( mS/cm) 

N 
(%) 

 

P 
(%) 

K 
(%) 

Na 
(%) 

Ca 
(%) 

Mg 
(%) 

N 
(%) 

 

P 
(%) 

K 
(%) 

Na 
(%) 

Ca 
(%) 

Mg 
(%) 

N 
(%) 

 

P 
(%) 

K 
(%) 

Na 
(%) 

Ca 
(%) 

Mg 
(%) 

T-0 
 

1.77 0.34 2.06 0.58 3.50 0.38 1.63 0.35 1.86 0.74 3.70 0.45 1.63 0.26 1.88 0.44 4.14 0.39 

T-1 
 

1.77 0.25 1.92 0.89 4.02 0.41 1.80 0.18 1.38 0.86 3.19 0.40 1.60 0.23 1.74 0.93 3.18 0.40 

T-2 
 

1.87 0.26 1.52 1.89 2.21 0.36 1.77 0.24 1.71 1.32 2.51 0.38 1.60 0.20 1.54 1.17 2.39 0.30 

T-3 
 

2.10 0.21 1.30 1.97 1.83 0.28 2.00 0.24 1.37 1.98 3.05 0.42 2.17 0.25 1.46 2.44 2.27 0.35 

T-4 
 

2.10 0.36 0.84 2.59 2.13 0.37 2.10 0.24 0.96 2.72 2.48 0.41 1.90 0.22 0.83 2.48 2.60 0.38 

T-5 
 

0.98 0.24 0.98 2.95 2.08 0.37 0.63 0.25 1.10 3.29 2.19 0.44 1.50 0.26 0.97 3.27 2.05 0.35 



 

 

Çizelge 4.13. Farklı Tuz Konsantrasyon ve Uygulamalarının Mısır  Bitki  Kökündeki Mikro Besin Elementleri Üzerine Etkisi 

 

 
Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen rakamlar arasındaki fark istatistiki olarak (p<0.05) önemlidir. 
T-0=0.4 mS/cm, T-1=0.5 mS/cm, T-2=0.7 mS/cm, T-3=1.0 mS/cm, T-4=1.6 mS/cm, T-5=2.2 mS/cm 
 

 

Glomus (1000 spor/kg) Doğal (1000 spor/kg) Kontrol (-VAM)  
Tuz konsant. 

( mS/cm) 
Zn 

(mg/kg) 
Cu 

(mg/kg) 
Mn 

(mg/kg) 
Zn 

(mg/kg) 
Cu 

(mg/kg) 
Mn 

(mg/kg) 
Zn 

(mg/kg) 
Cu 

(mg/kg) 
Mn 

(mg/kg) 
T-0 

 
19.97 
cde 

5.38 116.89 
b-f 

25.13 
bc 

6.66 136.89 
bcd 

24.13 
bcd 

6.22 150.56 
abc 

T-1 
 

2841 
ab 

7.05 152.95 
abc 

21.08 
cde 

7.33 122.11 
b-e 

3271 
a 

8.88 159.92 
ab 

T-2 
 

16.91 
ef 

4.44 121.11 
b-e 

21.52 
cde 

9.27 85.28 
efg 

20.08 
cde 

5.66 130.00 
b-e 

T-3 
 

17.97 
ef 

5.49 101.11 
d-g 

21.02 
cde 

7.60 96.11 
d-g 

15.91 
ef 

5.50 123.78 
b-e 

T-4 
 

3.97 
f 

4.88 107.11 
c-g 

17.86 
ef 

7.38 75.22 
fg 

15.63 
ef 

5.94 18.06 
a 

T-5 19.47 
c-f 

7.77 109.44 
c-g 

21.39 
cde 

8.47 71.25 
g 

18.55 
def 

7.05 120.41 
b-f 

LSD 5.034  39.24 5.034  39.24 5.034  39.24 



 

 

4.12. Tuz x Aşılama İnteraksiyonunun Mısır Bitkisinin Yaprağındaki 

Makro ve Mikro Element Üzerine Etkisi 

 

4.12.1. Makro besin elementi alımı 

Ada 523 mısır bitkisinin sera koşullarında yetiştirilerek yapılan çalışma 

sonucunda, hasattan sonra yapılan yaprak analizleri ile test bitkisine ait Na, K, Ca, 

Mg ve P kapsamları Çizelge 4.14’ te verilmiştir.  

İlgili Çizelgenin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, tuz konsantrasyonu ve 

aşılama interaksiyonu Ca ve Mg üzerine etkisi önemli (p<0.05) bulunurken, P, Na ve 

K kapsamları üzerinde önemsiz olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan artan tuz 

konsantrasyonu ile bitkinin yaprağındaki Na, K, Ca ve Mg miktarları her iki 

mikoriza uygulamasında da artma göstermiştir. Bitki yaprağındaki P kapsamı ise 

artan tuz konsantrasyonu ve mikoriza aşılaması ile değişme göstermiştir. 

 

4.12.2. Mikro besin elementi alımı 

Öte yandan denemede kullanılan tuz konsantrasyonun ve aşılama 

materyallerinin birlikte uygulanması ile sera koşullarında yetiştirilen mısır bitkisinin 

yaprağındaki Fe, Zn, Cu ve Mn konsantrasyonu, tuz konsantrasyonu ve biyolojik 

aşılama materyali interaksiyonunda Cu hariç önemli (p<0.05) olarak belirlenmiştir 

(Çizelge 4.15). Başka bir ifade ile bitkinin tuz stresini azaltmada aşılama materyalleri 

etkili olmuşlardır. Diğer taraftan test bitkisinin yaprağındaki en yüksek Fe miktarı 

450.94 mg/kg ile T-3 konsantrasyonunda kontrol (-VAM) saksılarından elde 

edilmiştir. Buna karşılık en düşük Fe konsantrasyonu ise, 209.45 mg/kg ile T-0 tuz 

konsantrasyonunda, 1 kg toprağa 1000 adet Glomus sporu uygulamasından elde 

edilmiştir. 

Bitki yaprağının Zn ve Mn kapsamları Glomus aşılaması ile Zn kapsamı için  

T-2, Mn kapsamı için ise T-1 tuz konsantrasyonunda en yüksek olmuştur (sırasıyla 

41.97 ve 213.39 mg/kg). Doğal spor aşılamasında ise Zn ve Mn değerleri T-2 tuz 

konsantrasyonunda sırayla 40.24 mg/kg ve 172.34 mg/kg olarak tespit edilmiştir 

(Çizelge 4.15). Tuz konsantrasyonu ve aşılama interaksiyonunda bitki yaprağının Cu  

 



 

 

Çizelge 4.14. Farklı Tuz Konsantrasyon ve Uygulamalarının Mısır Bitki Yaprağındaki Makro Besin Elementleri Üzerine  Etkisi 

 

 
Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen rakamlar arasındaki fark istatistiki olarak (p<0.05) önemlidir. 
T-0=0.4 mS/cm, T-1=0.5 mS/cm, T-2=0.7 mS/cm, T-3=1.0 mS/cm, T-4=1.6 mS/cm, T-5=2.2 mS/cm 

 

 

 

 

 

 

Glomus (1000 spor/kg) 
 

Doğal (1000 spor/kg) Kontrol (-VAM)  
 

Tuz 
konsant. 
( mS/cm) 

N 
(%) 

 

P 
(%) 

K 
(%) 

Na 
(%) 

Ca 
(%) 

Mg 
(%) 

N 
(%) 

 

P 
(%) 

K 
(%) 

Na 
(%) 

Ca 
(%) 

Mg 
(%) 

N 
(%) 

 

P 
(%) 

K 
(%) 

Na 
(%) 

Ca 
(%) 

Mg 
(%) 

T-0 
 

4.00 0.33 5.57 0.04 0.88 
h 

0.36 
d 

3.87 0.34 5.78 0.07 0.93 
fgh 

0.37 
d 

4.00 0.39 5.73 0.04 0.88 
h 

0.35 
d 

T-1 
 

4.07 0.35 5.56 0.10 0.95 
e-h 

0.37 
d 

4.13 0.37 5.83 0.17 0.97 
e-h 

0.40 
d 

3.95 0.35 5.48 0.10 0.90 
gh 

0.35 
d 

T-2 
 

3.87 0.34 5.56 0.10 1.01 
d-h 

0.39 
d 

3.80 0.38 6.12 0.26 1.08 
c-g 

0.45 
c 

3.97 0.36 5.37 0.19 0.93 
fgh 

0.37 
d 

T-3 
 

3.73 0.30 5.42 0.49 1.23 
abc 

0.47 
bc 

3.90 0.30 4.66 0.69 1.11 
c-f 

0.45 
c 

3.80 0.39 5.06 0.60 1.31 
ab 

0.46 
c 

T-4 
 

3.47 0.31 4.26 1.35 1.36 
a 

0.51 
ab 

4.07 0.37 4.56 1.14 1.09 
c-f 

0.47 
bc 

3.87 0.38 4.40 1.19 1.17 
bcd 

0.52 
a 

T-5 2.82 0.32 3.85 1.76 1.36 
a 

0.46 
bc 

0.50 0.37 4.16 2.13 1.16 
bcd 

0.40 
d 

2.10 0.30 3.65 1.24 1.13 
b-e 

0.47 
bc 

LSD     0.1642 0.04451     0.1642 0.04451     0.1642 0.04451 



 

 

Çizelge 4.15. Farklı Tuz Konsantrasyon ve Uygulamalarının Mısır Bitki Yaprağındaki Mikro Besin Elementleri Üzerine Etkisi  

 
 

 
Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen rakamlar arasındaki fark istatistiki olarak (p<0.05) önemlidir. 
T-0=0.4 mS/cm, T-1=0.5 mS/cm, T-2=0.7 mS/cm, T-3=1.0 mS/cm, T-4=1.6 mS/cm, T-5=2.2 mS/cm 

 

Glomus (1000 spor/kg) Doğal (1000 spor/kg) Kontrol (-VAM)  
Tuz konsant. 

( mS/cm) 
Fe 

(mg/kg) 
Zn 

(mg/kg) 
Cu 

(mg/kg) 
Mn 

(mg/kg) 
Fe 

(mg/kg) 
Zn 

(mg/kg) 
Cu 

(mg/kg) 
Mn 

(mg/kg) 
Fe 

(mg/kg) 
Zn 

(mg/kg) 
Cu 

(mg/kg) 
Mn 

(mg/kg) 
T-0 

 
209.45 

d 
28.02 
d-g 

4.05 
 

169.72 
b-e 

256.78 
bcd 

36.08 
a-f 

4.22 152.17 
de 

273.94 
bcd 

38.08 
a-d 

6.77 164.11 
b-e 

T-1 
 

250.39 
bcd 

35.36 
a-f 

3.77 213.39 
ab 

213.61 
d 

29.08 
d-g 

3.88 130.11 
e 

282.75 
bcd 

37.30 
a-e 

3.97 213.42 
a 

T-2 
 

301.83 
bcd 

41.97 
ab 

3.99 208.56 
abc 

318.56 
a-d 

40.24 
abc 

4.88 172.34 
b-e 

230.72 
cd 

27.64 
d-g 

3.27 157.89 
de 

T-3 
 

237.72 
cd 

31.86 
b-g 

3.60 189.28 
bcd 

229.44 
cd 

31.86 
b-g 

3.55 135.78 
e 

450.94 
a 

44.80 
a 

5.55 249.11 
a 

T-4 233.39 
cd 

21.13 
g 

3.55 127.05 
e 

218.67 
d 

27.30 
d-g 

5.66 72.22 
f 

237.28 
cd 

26.35 
fg 

2.96 162.50 
cde 

T-5 395.17 
ab 

30.74 
c-g 

3.94 133.17 
e 

379.67 
abc 

36.30 
a-f 

5.22 77.83 
f 

269.33 
bcd 

26.96 
efg 

3.80 123.66 
e 

LSD 131.4 9.216  43.40 131.4 9.216  43.40 131.4 9.216  43.40 



 

 

kapsamı istatistiki olarak önemsiz çıkmış ve tuz konsantrasyonuna bağlı olarak her 

iki aşılama materyalinde de dalgalanmalar gözlenmiştir. 

 

4.13. Tuz x Aşılama İnteraksiyonunun Mısır Bitkisinin Kök İnfeksiyonu 

Üzerine Etkisi 

 

Sera koşullarında 1 kg toprağa 1000 adet doğal ve Glomus sporu aşılanarak 

yetiştirilen ADA 523 mısır bitkisinin deneme sonunda köklerinde boyama  

yöntemiyle belirlenen kök enfeksiyonu (%) oranlarına ait istatistik sonuçları Çizelge 

4.16’ da, konuya ilişkin varyans analiz sonuçları ise Çizelge 4.17 de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.16. Tuz x Aşılama İnteraksiyonunun Mısır Bitkisinin  Kök            

 İnfeksiyonu ve Deneme Sonrası Topraktaki Spor Kapsamı  

 Üzerine Etkisi 

Glomus 
(1000 spor/kg) 

Doğal 
(1000 spor/kg) 

 
 
 

Tuz konsant. 
(mS/cm) 

Enfeksiyon (%) Spor sayısı 
(adet) 

Enfeksiyon (%) Spor sayısı 
(adet) 

T-0 46.67 ab 100 40.00 ab 111 

T-1 56.67 a 138 26.67 b 77 

T-2 36.67 ab 87 46.67 ab 110 

T-3 43.33 ab 110 43.33 ab 138 

T-4 30.00 b 40 43.33 ab 111 

T-5 30.00 b 18 30.00 b 190 

LSD 18.11  18.11  

Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen rakamlar arasındaki fark istatistiki olarak (p<0.05) önemlidir. 
T-0=0.4 mS/cm, T-1=0.5 mS/cm, T-2=0.7 mS/cm, T-3=1.0 mS/cm, T-4=1.6 mS/cm, T-5=2.2 mS/cm 
  

 

Çizelgeden anlaşılacağı üzere, en fazla enfeksiyon, Glomus aşılamasında, T-1 

tuz konsantrasyonunda saptanırken (56.67), doğal mikoriza uygulamasında ise T-2 

(46.67) tuz konsantrasyonunda belirlenmiştir. En düşük enfeksiyon ise  T-5 tuz 

konsantrasyonunda (30.00) her iki aşılama materyalinden elde edilmiştir. Bir diğer 

ifadeyle, tuz ile birlikte (tuz stresini azalmak için) aşılanan Glomus ve doğal 



 

 

mikorizaların enfekte güçleri tuz konsantrasyonun artması ile azalmıştır ve bu 

azalmada istatistiki olarak önemli (p<0.05) bulunmuştur. 

 

Çizelge 4.17. Mısır Bitkisinde Kök Enfeksiyonuna Ait Varyans Analiz   

                               Sonuçları 
 

 
* : p< 0.05 

      
 

Toplama göre spor sayıları incelenecek olursa, Glomus türü mikoriza aşılanan 

saksılarda,tuz konsantrasyonunun artmasıyla azalırken, doğal (tuzlu topraklardan 

izole edilen) mikoriza sayıları önemli bir değişikliğe uğramamış, hatta artma 

göstermiştir. Ortalama spor sayıları bakımından Glomus ve doğal mikoriza arasında 

çok önemli bir fark belirlenememiştir. Şöyle ki ortalama olarak 10 gram toprakta 

ortalama olarak 82 adet Glomus sporu belirlenirken, doğal mikoriza aşılanmış ve 

aşılama yapılmamış kontrol (-VAM) saksılarında bu değerin 120 adet civarında 

olduğu görülmüştür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfeksiyon (%)  
 

           Kaynaklar 

 
SD  

Kareler 
Toplamı 

 
F 

değeri 
 

Tuz Kons. 
 

5 711.5 1.20 

VAM 
 

2 42.7 0.36 

Tuz Kons. x VAM 
 

10 1787.4 3.01* 

Hata 
 

33 2733.3 --- 



 

 

5. TARTIŞMA 

Kumlu-killi tekstüre sahip toprağa uygulanan Hoagland ve Amon (1950) tuz 

çözeltisinin ADA 523 mısır bitkisinde, tuz stresini azaltmak için biyolojik gübre ve 

biyolojik ıslah maddesi olarak aşılanan mikoriza mantarının etkisini görmek için sera 

şartlarında bir deneme yürütülmüştür. Deneme sonunda yapılan analiz ve ölçümler 

sonucunda tuz stresinin meydana getirdiği olumsuz etkiler görülmüş olup başka bir 

ifade ile bitkinin morfolojik özellikleri önemli ölçüde etkilenmiştir. Hasatı takiben 

hemen yapılan bitkinin yaprak sayısı, bitki boyu, yaprak eni, yaprak boyu ve gövde 

kalınlıkları uygulanan tuz miktarına bağlı olarak azalma göstermiştir (Çizelge 4.2). 

Tuz konsantrasyonunun bitkinin morfolojik özelliklerine etki yapması istatistiki 

olarak ta önemli bulunmuştur. Söz konusu parametrelerin tuz stresinden 

etkilenmeleri şu şekilde açıklanabilir. Tuz stresi altındaki bitkilerde köklerin su alma 

yeteneklerinde önemli azalmalar meydana geldiğinden, kök gelişimi ve gövde 

uzaması gibi faaliyetlerde gerilemeler görülür. Stres altındaki bitkilerin gövde çapları 

azaldığı gibi boyları da kontrol uygulamalarına göre kısa kalmaktadır. Aynı şekilde 

yaprak alanı ve generatif evreye geçişte çiçeklenme ve meyve verimi de olumsuz 

etkilenmektedir. Stres altındaki birçok bitkide sürgün ve köklerin kuru madde ve yaş 

ağırlıklarında önemli ölçüde azalmalar olduğunu birçok araştırıcı (Irshad ve ark 

2002, Ghoulam ve ark. 2002, Dasgan ve ark. 2001, Yakıt ve Tuna 2006).  

Diğer taraftan tuzlu topraklarda ozmotik dengesizlik ve kök bölgesindeki su 

potansiyelindeki düşüşe bağlı olarak bitkinin su ve besin elementlerini alması 

engellenmekte ve bitkinin topraktan su ve besinleri yeterli miktarlarda alamaması 

stres oluşturmakta, bu stres durumu da bitki gelişimi, verimliliği ve ürün kalitesinde 

önemli ölçüde aksamalara sebep olmaktadır. Özellikle köklerden alınan iyonların 

birbirlerine olan dengesizliği ve dokularda fazla miktarlarda toksik iyon birikimi 

sonucu gövde yeterince gelişme gösterememektedir. Bu durum hem enine hem 

boyuna gelişme için geçerli olmaktadır. Çizelge 4.2’den de görülebileceği gibi, bu 

çalışmada da Hoagland çözeltisi uygulamasıyla söz konusu parametrelerde (yaprak 

sayısı, bitki boyu, yaprak eni, yaprak boyu ve bitki çapında) önemli bir azalma 

görülmüştür. Bu azalmanın şiddeti daha çok T-2 tuz uygulamasından sonra daha 

şiddetli olmuştur. Aynı şekilde tuz konsantrasyonuna bağlı olarak bitkinin hasat 



 

 

sonunda ölçülen üst aksam yaş ve kuru ağırlıkları ile kök yaş ve kuru ağırlıkları 

önemli ölçüde azalma göstermiştir. Bu azalma en fazla T-2 tuz konsantrasyonundan 

sonraki (T-3, T-4 ve T-5) konsantrasyonlarda daha şiddetli olmuştur (Çizelge 4.3). 

Öte yandan, tuz stresi altında sera koşullarında birçok bitkiyle çalışan çok 

sayıda araştırmacı (Yakıt ve Tuna 2006, Avcıoğlu ve ark. 2005, Ekmekci ve ark. 

2005) tuz stresi altındaki bitkilerin sürgün köklerinin kuru ve yaş ağırlıklarında 

önemli azalmalar tespit etmişlerdir. Aynı şekilde sera şartlarında yapılan bu 

çalışmada da benzer sonuçlar yani belirli oranlarda azalışlar elde edilmiştir. Toprakta 

bulunan çözünebilir tuzlar, bitkiler tarafından kolayca alınabilirler. Bitki bünyesine 

giren tuz bileşikleri çeşidine ve miktarına göre belli bir konsantrasyonu aşınca 

bitkiye zararlı olmaktadır. Bu zararlı etki, beslenme ve metabolizmayı bozmak 

yoluyla ve zehirleyici etki yapmak suretiyle olmaktadır (Ekmekçi ve ark. 2005). 

Ayrıca toprakta tuz konsantrasyonunun artmasıyla bitkinin topraktan su alımı 

güçleşmekte, toprağın yapısı bozularak bitki gelişimi yavaşlamakta, hatta 

durmaktadır (Kanber ve ark. 1992). Toprak içerisinde yeterli miktarlarda su 

bulunmasına rağmen bazı koşullar altında bitkilerin solmaya başladıkları 

görülmüştür. Bu durum genellikle fizyolojik kuraklık durumunda yüksek ozmotik 

basınç nedeniyle bitki köklerinin topraktaki mevcut suyu alamamasından 

kaynaklanmaktadır (Ayyıldız 1990). 

Tuz stresini azaltmak için yetiştirme ortamına aşılanan Glomus mossea ve 

doğal mikorizaların, mısır bitkisinin hasattan sonra ölçülen yaprak sayısı, bitki boyu, 

yaprak eni, yaprak boyu ve bitki sap kalınlığı gibi özellikler, mikoriza aşılanmayan 

kontrol saksılarından elde edilen sonuçlar arasında istatistiki olarak önemsiz 

çıkmıştır (Çizelge 4.4). Ayrıca bitkinin toprak üstü ve altı, yaş ve kuru ağırlıklarında 

da mikorizalı saksılardan elde edilen değerler yüksek olmasına rağmen aralarındaki 

fark önemsiz (p<0.05) çıkmıştır (Çizelge 4.5). Bu konuda çeşitli araştırıcıların çeşitli 

bitkilerle yapmış oldukları çalışmalar; tuzluluğun mikorizal kolonizasyonu spor 

çimlenmesini engelleyerek, azaltmakta olduğunu göstermişlerdir (Tian ve ark. 2004). 

Bu çalışmada da aşılanan mikorizaların enfekte güçleri ve spor sayıları tuz 

konsantrasyonunun, başka bir ifade ile ozmotik basınç artışı ile azalma eğilimi 

göstermiştir. Ayrıca aşılama materyallerinin tuz stresini azaltmadaki etkinliğinin 

olmaması nedenini bitkiler ile funguslar arasındaki özel koşullar altındaki ilişkileri 



 

 

ile açıklanabilir. Mikoriza ile onun konukçu bitkisi arasındaki ilişki spesifik 

olmamasına rağmen, bir çok çalışmada çeşitler içerisindeki fizyolojik ve morfolojik 

farklılıklar hatta fungus çeşitleri içerisinde bile ekolojik ve coğrafik farklılıklara 

sahip olduğu bildirilmektedir (Tian ve ark 2004). Yine, söz konusu biyolojik 

gübrelerin tuz stresini azaltmada önemli olmasının nedeni şöyle açıklanabilir; 

toprakta yaşayan canlılar, yani toprak organizmaları da tuzluluk problemi ile karşı 

karşıyadırlar. Bununla birlikte toprak organizmaları üzerine tuzluluğun etkisi ile ilgili 

çalışmalar az olmuştur. Ancak toprak organizmaları ve onların bitkilerle olan 

simbiyotik ilişkileri ile özellikle mikroorganizmaların çeşitleri arasında farklılık arz 

etmektedir. Ayrıca mikoriza fungus çeşitlerinde artan tuz konsantrasyonlarında 

enfeksiyon oranlarında azalmalar görülmektedir (Chen ve ark. 2001, Carvalho ve 

ark. 2001, Hildebrand ve ark. 2001). Öte yandan, bu çalışmada da  deneme sonunda 

elde edilen bitkinin toprak üstü ve kök ağırlıkları  ile ilgili olarak aşılanan 

mikorizalar (doğal ve Glomus) kök ve toprak üstü aksamının gelişmesinde tuzun 

olumsuz etkisini gidermeye etkili olamamışlardır. Buradan da anlaşılıyor ki Glomus 

ve tuzlu topraklardan izole edilen doğal mikoriza tuzun bitkide meydana getirdiği 

stresi azaltamamıştır. Bunun nedeni, Glomus ve doğal mikorizanın simbiyoz 

yaşamda etkili olan bir mantar olmasına rağmen, test bitkisi ile olan birlikteliklerinde 

bitki çeşidini seçmesine bağlanabilir. Ayrıca tuzlu topraklarda yetiştirilen bitkilerde 

görülen ve metabolik faaliyetlerde önemli aksamalara neden olan olumsuz 

faktörlerden biri de besin elementi dengesizliğidir. Kök bölgesinde artan tuz 

konsantrasyonuna bağlı olarak özellikle de Na alımına bağlı olarak başta Cu olmak 

üzere K, P ve N alımları olumsuz etkilenmektedir. Bu durum Na ile diğer elementler 

arasındaki antagonizmden ileri gelmektedir (Fageria 2001). Hasattan sonra yaprak ve 

köklerde belirlenen N, P, K, Ca, Mg ve Na içerikleri Çizelge 4.6’ da verilmiştir. 

Membranlarda element bağlanma bölgelerinde Na ile özellikle diğer katyonik 

elementler rekabete girdiğinden ve hücre içi elektrolik dengesinin bozulmasından 

dolayı tuz stresi altındaki bitkilerde başta Ca ve K olmak üzere ve diğer bazı 

elementlerin alımı ve taşınımı azalmaktadır (Yakıt ve Tuna 2006). Bu çalışmada da 

Çizelge 4.6’ da görüldüğü gibi, tuz uygulaması ile mısır bitkisinin kökündeki ve 

yaprağının K, Ca, Mg ve P içerikleri azalırken Na kapsamında artma görülmüştür. 

Diğer taraftan bitki kökündeki Zn, Cu, Mn ve yaprağındaki Fe, Zn, Cu ve Mn 



 

 

kapsamları da tuz stresinde  dalgalanma göstermiştir. Tuz stresi altındaki bitkilerde 

kök bölgesinde artan Na konsantrasyonuna bağlı olarak yaprak ve köklerde Na 

konsantrasyonu artarken, Ca ve K gibi katyonların içerikleri azalmaktadır. Nitekim 

Ghoulam ve ark. (2002) şeker pancarında, Lacerda ve ark (2002) sorgumda ve Essa 

(2002) soyada benzer sonuçlar elde etmişlerdir. 

Öte yandan tuzlu topraklarda besin elementlerinin adsorpsiyonu önemli ölçüde 

azalır, özellikle de fosfat iyonları Ca+² iyonları ile çökerler ve bitkilere yarayışsız 

olurlar (Poss ve ark. 1985, Munns 1993, Grattan ve Grieve 1999). Bu yüzden tuzlu 

topraklarda bitki gelişmesi için fosforlu gübreleme yapmak gereklidir. Mikoriza 

mantarları bitkinin mineral beslenmesinde (özelliklede fosfor gibi mobilitesi zayıf 

olanlar için) tuz stresinde pozitif etki gösterebilir (Al-Karaki ve Clark 1998). Bu 

çalışmada da tuzlu topraklara mikorizal aşılama; aşılanmayan kontrol saksılarına 

oranla bitki yaprağının fosfor kapsamını artırmada genellikle etkili olurken, köklerde, 

kontrol saksılarında yetiştirilen bitkilerde ise fosfor miktarı daha etkili olmuştur. 

Kontrol saksılarında yetiştirilen bitkilerde P ve Zn olmak üzere besin element 

kapsamının fazla olması, kontrol saksılarında doğal mikoriza sporlarının 

sterilizasyonla ölmemiş olmasına ve bunun sonucunda da bu sporların test bitkisine 

enfekte olmasından kaynaklanabilir. Nitekim kontrol saksılarında spor sayısı ve 

enfekte yüzdelerinin belirlenmesi için yapılan ölçümlerde kök ve toprakta sporlara 

rastlanmıştır. Bunu da, sterilizasyona dayanıklı sporların olabileceği şeklinde 

açıklayabiliriz. 

Tuzlu topraklarda mikoriza aşılanmış bitkilerin fosfor absorbsiyonu onların 

gelişme oranını ve tuza toleransını ve tuzun olumsuz etkisini azaltabilir. Aynı 

zamanda tuzlu topraklara aşılanan mikoriza özellikle fosfor gibi besin elementlerini 

artırmasına rağmen, ozmotik basınç gibi diğer bazı mekanizmalar da vardır. 

Araştırma sonuçlarına genel olarak bakıldığında; tuz uygulamasının bitki 

gelişimini olumsuz etkilediği gözlenmiştir. Tuz uygulaması, test bitkisinin yaprak 

sayısı, bitki boyu, gövde çapı ile yaş ve kuru kök ve toprak üstü aksamında 

azalmalara sebep olmuştur. Ancak bitki yaprak ve köklerindeki makro elementlerden 

Na konsantrasyonu artarken, diğer besin elementlerinden Ca, Mg, K, N, P ve mikro 

element konsantrasyonlarında dengesizlik söz konusu olmuştur. 



 

 

 Bu tür çalışmalarda belirlenen sonuçlar; (daha optimum kuru ve yaş 

ağırlıkları ve optimum besin elementi miktarı vb.) tuz stresi altındaki bitkide, Na 

zararlı etkilerini tolere edebilecek tedbirlerin alınması arzu edilen bir durumdur. 

Fosfor ve çinkoca yoksul topraklarda, bitkinin anılan besin maddelerinden 

yararlanmalarında VA mikoriza uygulamasının faydalı ve yerinde bir uygulama 

olduğunu birçok araştırıcı (Özcan ve Taban 1999) desteklemiştir. Ayrıca VA 

mikorizaların tuzlu şartlara kısmen adapte olabileceği ve bu adaptasyonda mikoriza 

çeşitlerinin önemli olduğunu birçok araştırıcı belirtmiştir (Hildebrand ve ark 2001, 

Landwehr ve ark. 2002). Yine çalışmadan elde edilen sonuçlarla ilgili olarak soğan 

ve marul bitkisinin tuzlu ortamlarda yetiştirilmesinde tuzun olumsuz etkisini 

gidermekte mikorizanın etkili olmadığını Ruiz ve Azcon (2000) bildirmişlerdir. 

Biyolojik gübrelerle aşılanan (doğal ve Glomus mossea) mısır bitkisinin 

yaprak sayısı, bitki boyu, yaprak eni, yaprak boyu ve gövde çaplarında tuzlu koşullar 

altında herhangi bir düzelme göstermemişlerdir. Başka bir ifade ile tuz koşullarında 

mikorizal enfeksiyonun düşük olması ile bitkinin tuz stresini yenememesinden 

kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde aşılanan VA mikorizaların mısır bitkisinin enfekte 

güçlerinin az olmasından da  kaynaklanabilir. 

Öte yandan mikorizaların test bitkisinin besin elementi alımında etkinliğini 

belirlemek için yapılan analiz sonucunda bitki köklerindeki Zn, Cu ve Mn 

kapsamları tuz konsantrasyonundan az etkilenmiş ve en fazla olumlu etkiyi doğal 

mikorizalar göstermiştir. Aynı şekilde bitkinin yaprak ve köklerindeki makro besin 

elementleri kapsamında doğal mikorizalar önde olmuşlardır. 

Bu çalışmada beklenen optimum sonuçlara ulaşılmaması, besin çözeltisine 

ilave edilen tuz konsantrasyonunun fazla olmasına bağlanabilir. Ancak besin 

çözeltisine uygulanacak tuzların besin maddesi olduğu unutulmamalıdır ve bunların 

bitki büyüme ve gelişimi için önemli olduğu ve bu nedenle de yetişme ortamına tuz 

stresini azaltacak uygulamaların yapılması gerektiği hatırdan çıkarılmamalıdır. 

 

 

 

 

 



 

 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sera şartları altında, farklı tuz konsantrasyonlarında mısır bitkisine mikoriza 

aşılanarak yapılan bu çalışma sonucunda, bozulan ekosistemin yeniden düzeltilmesi 

ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından tarım topraklarına uygulanacak 

kimyasalların dikkatli kullanılması yanında toprakların fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik özelliklerinin korunması gerekmektedir. Ülkemizdeki tuzlu toprakların 

tarım alanlarına kazandırılmasında kimyasal ıslah maddelerinin yanında bazı 

biyolojik ıslah materyallerinin kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda, tuzlu 

toprakların ıslahında mikoriza (biyolojik ıslah maddesi) kullanılması, zaman ve 

masraf açısından bazı avantajlara sahiptir. Ancak toprak, bitki ve mantar açısından 

daha iyi sonuç alınabilmesi için aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmek 

gerekmektedir. 

- Araştırmada kullanılan topraklar seçilen mikoriza çeşidinin gelişmesini 

sağlayacak özellikte olmalıdır. 

- Toprak özellikleri açısından bozuk alan toprakları seçilirse, araştırmaya 

ilave bir avantaj sağlayabilir. 

- Mikoriza aşılamasından daha iyi sonuç alabilmek için mutlaka P 

bakımından düşük topraklar seçilmelidir. 

- Erozyon ve yıkanma ile P ve besin elementlerinin kayıpları, tarım 

alanlarında önemli bir problemdir. Bu gibi yerlerde mikoriza ile aşılama yapmak 

önemli oranda bitki besin maddelerinin kaybını azaltacaktır. 

- Araştırmada seçilecek bitkilerin mikorizaya bağımlılığı mutlaka test 

edilmelidir. Mikoriza uygulama zararı ve şekli dikkate alınmalıdır. 

- Seçilen biyolojik gübre açısından ise mutlaka doğal mikorizalar 

kullanılmalıdır. 

Sonuç olarak, gelişmekte olan ülkeler için pahalı ve doğal kaynakları sınırlı 

olan alanlarda, kimyasal girdiler yerine (gerek gübreler olarak, gerekse ıslah maddesi 

olarak) hiçbir girdiye ihtiyaç olmayan ve doğal biyolojik gübre olarak bilinen 

mikorizanın, bu alanlarda kullanımı önemli konulardan biri olacaktır. Ayrıca 

biyolojik gübrelerin doğal potansiyellerinin bilinmesi ve mikorizaya bağımlı 

bitkilerin tespit edilmesi, besin elementi noksanlığı ve tuzluluk problemi olan 



 

 

alanlara bu tür bitkilerine ve kültür bitkilerine infekte edilmesi gelecekte 

uygulanması gereken önemli tarım stratejilerinden olacaktır. 

Ayrıca mikoriza ile yapılacak çok sayıdaki çalışmalar, laboratuar çalışmaları, 

sera ve tarla denemeleri ile desteklenerek en uygun uygulama şeklinin belirlenmesi 

gerekmektedir. 
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Ek Çizelge 1. Mısır Bitkisinin Morfolojik Özelliklerine Ait Varyans Analiz Sonuçları 

 
* : p< 0.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Yaprak sayısı Bitki Boyu Yaprak eni Yaprak boyu Sap çapı  
Kaynaklar 

 
SD  

Kareler 
Toplamı 

 
F 

değeri 
 

 
Kareler 
Toplamı 

 
F 

değeri 
 

 
Kareler 
Toplamı 

 
F 

değeri 
 

 
Kareler 
Toplamı 

 
F 

değeri 
 

 
Kareler 
Toplamı 

 
F 

değeri 
 

Tuz Kons. 
 

5 61.0736 57.58* 1089.789 54.45* 22.9356 63.03* 1261.373 27.67* 60.1416 37.62* 

VAM 
 

2 0.4111 0.97 3.617 0.45 0.4156 2.86 10.700 0.59 1.9652 3.07 

Tuz Kons. x 
VAM 

10 2.5150 1.19 31.359 0.78 0.3693 0.51 63.481 0.70 3.2193 1.01 

Hata 
 

33 7.0000 --- 132.106 --- 2.4017 --- 300.860 --- 10.5507 --- 



 

 

Ek Çizelge 2. Mısır Bitkisinin Bazı Üst ve Kök ,Yaş ve Kuru Ağırlıklarına Ait Varyans Analiz Sonuçları 

 
* : p< 0.05 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Üst Aksam Yaş Ağırlık Üst Aksam Kuru Ağırlık Kök Yaş Ağırlık Kök KuruAğırlık  
Kaynaklar 

 
SD  

Kareler 
Toplamı 

 
F 

değeri 
 

 
Kareler 
Toplamı 

 
F 

değeri 
 

 
Kareler 
Toplamı 

 
F 

değeri 
 

 
Kareler 
Toplamı 

 
F 

değeri 
 

Tuz Kons. 
 

5 10146.53 127.25* 128.3959 225.26* 4510.31 41.66* 162.2833 95.04* 

VAM 
 

2 61.95 1.94 0.1756 0.77 50.67 1.17 1.7195 2.52 

Tuz Kons. x VAM 10 106.75 0.64 1.9372 1.70 70.53 0.33 2.2077 0.65 
Hata 

 
33 526.24 --- 3.7619 --- 714.53 --- 11.2698 --- 



 

 

Ek Çizelge 3. Mısır Bitki Kökündeki Makro Besin Elementlerine  Ait Varyans Analiz Sonuçları 
 

 
 

 
* : p< 0.05 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

N P K Na Ca Mg  
Kaynaklar 

 
SD 

 
Kareler 
Toplamı 

 
F 

değeri 
 

 
Kareler 
Toplamı 

 
F 

değeri 
 

 
Kareler 
Toplamı 

 
F 

değeri 
 

 
Kareler 
Toplamı 

 
F 

değeri 
 

 
Kareler 
Toplamı 

 
F 

değeri 
 

 
Kareler 
Toplamı 

 
F 

değeri 
 

Tuz Kons. 
 

5 6.3319 9.52* 0.050926 2.51* 6.92764 20.11* 40.0487 40.02* 19.8750 7.00* 0.028822 1.33 

VAM 
 

2 0.1105 0.42 0.015287 1.89 0.01466 0.11 0.0078 0.02 0.4470 0.39 0.030209 3.47* 

Tuz Kons.x         
VAM 

10 1.3679 1.03 0.048173 1.19 0.66063 0.96 1.6857 0.84 4.3010 0.76 0.027172 0.62 

Hata 
 

33 4.7886 --- 0.133650 --- 2.27398 --- 6.6040 --- 18.7277 --- 0.143483 --- 



 

 

Ek Çizelge 4. Mısır bitki Kökündeki Mikro Besin Elementlerine Ait Varyans Analiz Sonuçları 

 
* : p< 0.05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zn Cu Mn  
Kaynaklar 

 
SD  

Kareler 
Toplamı 

 
F 

değeri 
 

 
Kareler 
Toplamı 

 
F 

değeri 
 

 
Kareler 
Toplamı 

 
F 

değeri 
 

Tuz Kons. 
 

5 680.145 14.81* 25.767 2.03 11544.9 4.14* 

VAM 
 

2 37.833 2.06 33.396 6.59* 18240.0 16.34* 

Tuz Kons. x VAM 10 291.747 3.18* 30.031 1.19 12325.7 2.21* 
Hata 

 
33 303.033 --- 83.596 --- 18417.1 --- 



 

 

Ek Çizelge 5. Mısır Bitki Yaprağındaki Makro Besin Elementlerine Ait Varyans Analiz Sonuçları 
 
 
 
 

* : p< 0.05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N P K Na Ca Mg  
Kaynaklar 

 
SD 

 
Kareler 
Toplamı 

 
F 

değeri 
 

 
Kareler 
Toplamı 

 
F 

değeri 
 

 
Kareler 
Toplamı 

 
F 

değeri 
 

 
Kareler 
Toplamı 

 
F 

değeri 
 

 
Kareler 
Toplamı 

 
F 

değeri 
 

 
Kareler 
Toplamı 

 
F 

değeri 
 

Tuz Kons. 
 

5 33.1914 14.45* 0.007618 0.91 22.6256 41.78* 17.9500 58.70* 0.948623 19.41* 0.1282257 35.73* 

VAM 
 

2 0.8230 0.90 0.013957 4.16* 0.4573 2.11 0.2691 2.20 0.065717 3.36* 0.0004547 0.32 

Tuz Kons.x         
VAM 

10 8.3898 1.83 0.022346 1.33 2.0177 1.86 0.8058 1.32 0.239691 2.45* 0.0226731 3.16* 

Hata 
 

33 16.5383 --- 0.055367 --- 3.5740 --- 2.0182 --- 0.322617 --- 0.0236833 --- 



 

 

 
 

Ek Çizelge 6. Mısır Bitki Yaprağındaki Mikro Besin Elementlerine Ait Varyans Analiz Sonuçları 

 

 
* : p< 0.05 
 
 
 

 

Fe Zn Cu Mn  
Kaynaklar 

 
SD  

Kareler 
Toplamı 

 
F 

değeri 
 

 
Kareler 
Toplamı 

 
F 

değeri 
 

 
Kareler 
Toplamı 

 
F 

değeri 
 

 
Kareler 
Toplamı 

 
F 

değeri 
 

Tuz Kons. 
 

5 76225 2.44* 829.15 5.39* 7.068 0.70 47249.3 13.84* 

VAM 
 

2 4472 0.36 45.42 0.74 5.332 1.33 30664.9 22.46* 

Tuz Kons. x VAM 10 133979 2.14* 1080.72 3.51* 35.217 1.75 21864.5 3.20* 
Hata 

 
33 206444 --- 1015.74 --- 66.332 --- 22524.5 --- 


