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(MS) besiyeri ortamına farklı konsantrasyonlarda 
ayrı ayrı ve birlikte uygulanarak biber (Capsicum 
annuum L) tohumlarının çimlenme yüzdesi ve  fide 
büyümesi (hipokotil/radikula uzunluğu, taze ve 
kuru ağırlık) üzerine etkileri karşılaştırılmalı olarak 
araştırılmıştır. Kontrol grubuna göre en iyi 
çimlenme yüzdesinin  2mgL-1 Kinetin, 0.4mg L-1 
IAA’in , en yüksek yaş ağırlığın 0.2mg L-1 IAA’in  
uygulandığı MS ortamlarına ekilen biber 
tohumlarında, en yüksek kuru ağırlık kontrol 
gurubunda, hipokotil/radikula uzunluklarında ise 
belirgin farklılıklar görülmüştür.  
 
Anahtar Kelimeler: Capsicum annuum, çimlenme, 
bitki büyüme düzenleyicileri  
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 Ülkemizde  Tuz Gölü ve çevresinde, tuz 
oranının oldukça fazla olduğu topraklar üzerinde 
halofit bitkiler yaygın olarak bulunmaktadır. Bu 
halofitlerin önemli bir kısmı endemik olup bu 
özellikleri ile önemli gen kaynaklarıdır. 
 Bu çalışmada Tuz Gölü kıyı ve çevresinde 
yetişen bazı endemik halofitlerin ekofizyolojisini 
araştırmak amacıyla başlatılan çalışmanın bazı 
sonuçları verilmiştir. Tuz Gölü kıyı ve çevresinde 
yapılan arazi çalışmasında farklı 9 lokaliteden 16 
endemik taksona ait (Gypsophila oblanceolata, 
Silene salsuginea, Kalidiopsis wagenitzii, Salsola 
stenoptera, Petrosimonia nigdeensis,Hypericum 
salsugineum, Achillea sieheana, Onopordum 
davisii, Scorzonera hieraciifolia, Taraxacum 
farinosum, Taraxacum mirabile, Onosma 
halophilum, Verbascum pyroliforme, Salvia 
halophila, Limonium anatolicum,Limonium 
iconicum)  örnekler toplanmıştır. Toplanan 
örneklerde mineral madde kompozisyonları, prolin 
ve fotosentetik pigment miktarları belirlenerek; 
halofit bitkilerin tuza karşı geliştirdiği adaptasyon 
mekanizmalarındaki rolleri tartışılmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Tuz Gölü, halofit, prolin, 
mineral madde, fotosentetik pigment  
 
 
 

PB253 
 

Zeytin (Olea europea L.) Yapraklarındaki 
Antosiyanin, Klorofil ve Karetenoid 

Konsantrasyonlarının Hipersensitif Yöntemiyle 
Mevsimsel Değişiminin Araştırılması 

İdris ARSLAN, Yeşim KARA, Uygar SARKAYA, 
Tuğba KARTAL, Esin ÖZCAN 

Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü, Denizli 

iarslan@pau.edu.tr 
  

Zeytin (Olea europea L) bitkisi Oleaceae 
familyasında değerlendirilen ve ekonomik öneme 
sahip bir bitkidir. Olea cinsine ait dünya üzerinde 
yaklaşık 30 değişik tür tespit edilmiştir. O.europea 
L. bunlardan en önemlisidir ve anayurdu Doğu 
Akdeniz’dir. Bu çalışmada Pamukkale Üniversitesi 
Kınıklı Kampusunda doğal yayılış gösteren zeytin 
yapraklardaki klorofil, karetenoid ve antosiyanin 
konsantrasyonlarının mevsimsel değişimi 
hipersensitif reflektans yöntemine göre 
araştırılmıştır. Çalışma sonunda söz konusu bitki 
pigmentlerinin kompozisyonun mevsimsel olarak 
değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler: Olea europea L., antosiyanin, 
klorofil, karetenoid, hipersensitif reflektans 
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Farklı asma (Vitis vinifera L.) çeşitlerine 

ait fideler 10 gün süre ile su kısıtlamasına tabi 
tutularak, yapraklarda nispi su içeriği, fotosentetik 
pigment miktarı, fotosistem II (PS II) aktivitesi, 
toplam çözülebilir protein ve prolin miktarı ile 
elektrolit sızıntısı, hidrojen peroksit (H2O2) miktarı, 
lipid peroksidasyonu ve antioksidant, antiradikal 
aktivitede beliren değişimler araştırılmıştır. Su 
kısıtlamasında tüm asma çeşitlerinde, kontrollerine 
göre, PS II aktivitesi ve nispi su içeriğinde azalma 
ile elektrolit sızıntısı, hidrojen peroksit (H2O2) 
miktarı ve lipid peroksidasyonunda artış 
kaydedilmiştir. Bu parametrelerdeki değişim oranı 
çeşitlere göre farklılık göstermektedir. Su 
kısıtlamasına tepki olarak tüm çeşitlerde prolin 
birikimi belirlenmesine karşın, fotosentetik pigment 


