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Endosülfan İle Muamele Edilen Nohut (Cicer 
arietinum) Bitkisi Kök Uçlarında Gözlenen 

Sitotoksik ve Mutajenik Etkiler 
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 Bu çalışmada, nohut (Cicer arietinum) 
tarlalarında verimi arttırmak için kullanılan bir 
insektisid olan endosülfanın farklı 
konsantrasyonlarının, nohutun kök uçlarında 
meydana getirdiği sitotoksik ve mutajenik etkileri 
incelendi. Bu amaçla, tohumların çimlenme 
oranları, mitotik index ve kök uçlarındaki mitotik 
bölünme anormallikleri değerlendirildi. Deneylerde 
endosülfanın farklı konsantrasyonlarda (2mM, 
4mM, 8mM, 16mM, 24mM) hazırlananan 
çözeltileri kullanıldı. İlk hafta yapılan ölçümlerde 
deney grubunda çimlenme oranlarının, kontrol 
grubuna göre daha yüksek olduğu gözlenirken 
ikinci ve üçüncü haftalarda kök gelişiminin kontrol 
grubunda daha yüksek olduğu gözlendi. Ayrıca 
endosülfanın farklı konsantrasyonlarında bekletilen 
tohumlarda c-mitoz ve köprü oluşumu gibi mitotik 
anormalliklerin konsantrasyon arttıkça arttığı 
görüldü. Sonuç olarak, endosülfanın nohut 
bitkisinde tohum çimlenmesi üzerine sitotoksik ve 
mutajenik etkisi olduğu saptandı.  
 
Anahtar Kelimeler: Cicer arietinum, endosülfan, 
sitotoksik etki, mutajenik etki, insektisid  
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Manyetik Alandan Geçirilen Suyun Buğday 
(Triticum aestivum L.) Tohumları Üzerine Etkisi 
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Tahıl bitkileri, insanoğlunun 

beslenmesinde büyük bir öneme sahiptir. Aynı 
zamanda bir ülkede tahıl bitkileri sağlıklı nesillerin 
gelişmesinin yanı sıra, yıllık rekolte, ithalat-ihracat 
oranları ile ekonomik yönden önem taşımaktadır. 

Tarımda amaç; birim alanda daha fazla 
ürün almak, dolayısıyla ülkenin yiyecek açığını 
kapatmak, çiftçinin daha fazla kazanmasını 
sağlamaktır. Bitkisel üretimi artırmanın bazı 
esasları vardır. Bunlar genel olarak; tarıma elverişli 
arazilerin korunması, farklı bölgeler için verimli 
çeşitlerin geliştirilmesi, tarım alanlarının 

genişletilmesi ve bitki yetiştirme metotlarının 
geliştirilmesidir. Tarımda genetik değeri ve verimi 
yüksek ticari varyetelerin geliştirilmesi ve ıslah 
edilmesi önemli bir yer tutmaktadır. Bitki ıslahı 
çalışmalarında amaç çeşitli teknikleri kullanarak 
farklı bitki türlerinde geniş bir varyasyon yaratmak 
ve bu varyasyon içinde ıslahçının amacına uygun 
olanı seçmektir. 

Son yıllarda birçok araştırmacı, yüksek 
kaliteli üretim materyali oluşturmak ve çeşitlerin 
yetersiz yönlerini geliştirmek amacıyla Manyetik 
Alan (MA) uygulamasına başvurmaktadır. 

Bu çalışmada, manyetik alanın buğday 
tohumları üzerine etkilerini saptamak amacıyla 
Gönen buğday çeşidine ait tohumlar kullanılmıştır. 
Tohumlar ekildikten sonra süresi ve şiddeti farklı 
MA’dan geçirilen su ile sulanmıştır. Kontrol ve 
farklı MA’dan geçirilen su ile sulanan tohumlar, 
optimum koşullarda iklim odasında yetiştirilmiş, 
çimlenme oranları, fide yükseklikleri, yaş ve kuru 
ağırlıkları saptanmıştır.  
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Domates (Lycopersicon Iyopersicum L.) 
Tohumlarına Uygulanan Kurşun (Pb) Ağır 

Metalinin Çimlenmeye Etkileri 
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Hızlı şehirleşme, endüstrileşme, gübreleme 

ve pestisit, toprak,su ve havada ağır metal 
kirliliğine neden olmaktadır. Bu ağır metallerin 
birikimindeki artış ekosistemde dengesizliğe neden 
olmakta ve habitatın canlı gelişimi boyunca 
birikmektedir. 

Essensiyal olsun veya olmasın ağır 
metallerin yüksek konsantrasyonları 
mikroorganizmalar,bitkiler,hayvanlar ve insanları 
içeren canlılar alemi için toksik etkilere neden 
olmaktadır. 

Bu çalışmada amacımız kurşun (Pb) ağır 
metalinin domates (Lycopersicon lyopersicum L.) 
tohum çimlenmesine fenotipik ve genetik etkisinin 
incelenmesidir.Bu amaçla domates tohumları iki 
buçuk hafta boyunca 40-160 mg/L 
konsantrasyonları arasında kurşun içeren 
çözeltilerde çimlendirilmeye bırakılmıştır.Aynı 
zaman da kontrol olarak da distile suda 
çimlendirme yapılmıştır.Kurşun konsantrasyonun 
artmasıyla orantılı olarak tohum gelişiminde 
belirgin bir azalma gözlenmiştir.Daha sonra gelişen 
tohum köklerinden örnekler alınıp DNA izolasyonu 
yapılarak genetik farklılıklar RAPD-PCR (Random 
Amplified Polymorphic DNA-Polymerase Chain 
Reaction) yöntemiyle belirlenmeye çalışılmaktadır. 


