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ve toplam çözülebilir protein miktarları ile 
antioksidant, antiradikal aktivite açısından çeşitler 
arasında önemli varyasyonlar belirlenmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler: Asma, kuraklık, fotosentez, 
prolin, hidrojen peroksit, lipid peroksidasyon, 
antioksidant, antiradikal 
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Tuz Stresinin Arpa Kültivarlarında Simplast ve 

Apoplastik Sıvıda ABA ve Prolin Miktarı 
Üzerine Etkisi 
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İnsanoğlunun tarih boyunca zirai alanda 
önemli tarımsal bir sorun olarak karşı karşıya 
kaldığı tuzluluk, tarım alanlarında toprak verimini 
etkileyerek ürün verimi üzerine direkt olarak 
sınırlayıcı etki gösteren bir sorundur. Dünyada 
sulanan alanların % 33’ü tuzdan etkilenmektedir. 
Son yıllarda, küresel ısınmanın sonucunda oluşan 
sıcaklık artışları ile topraktaki tuzluluk oranı da 
giderek artmaktadır. Artan dünya nüfusu ve değişen 
iklim koşulları dolayısıyla verim artışı için tuz 
stresinin meydana getirdiği hasara karşı  toleransın 
sağlanması önemli bir olaydır. Bu çalışmada 
Graminae familyasına ait olup glikofit bir bitki olan 
beş çeşit arpa (Hordeum vulgare) kültivarları 
(Karatay, Erginel, Tokak, Kral, Tram) 
kullanılmıştır. Bitkilerin 25°C’de, laboratuar 
koşullarında, hoagland içerisinde büyütüldü.  
sağlandı. Kültivarlar belirli bir boya ulaştıktan 
sonra 50, 75, 100 ve 150 mM tuz konsantrasyonları 
ile muamele edildikten sonra hasat edilen 
yapraklardan örnekler alınarak simplast ve 
apoplastik sıvı elde edildi. Simplast ve apoplastik 
sıvıda HPLC ile ABA ve asit-ninhidrin metoduna 
göre de prolin miktarları ölçülerek kültivarların 
simplast ve apoplastik sıvıları arasındaki farklılıklar 
tespit edildi.  
  
Anahtar Kelimeler: Tuz stresi, arpa, simplast, 
apoplastik sıvı, ABA, prolin  
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Bitkilerde C4 Fotosentez Simdromunun Evrimi 

Su Kullanma Verimliliği İle Ksilem Yapı ve 
Fonksiyonunu Değiştirmiştir 
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Fakültesi, Merkez, 46100, Kahramanmaraş 
ferit@ksu.edu.tr 

 
Fotosentez sırasında bitkiler için en büyük 

ikilem, yapraklardaki gözenekler havada bulunan 
karbondioksitin yaprağa difüzyonu veya girişi için 
açılmak zorunda kalırlar ki bu da bitkilerin yüksek 
oranda su kaybetmelerine neden olmaktadır. 
Özellikle bu olay vejetasyon dönemi sırasında su 
noksanlığı ile su stresinin ve sıcaklığın yüksek 
olduğu, çok az yağış alan yarı kurak, kurak ve 
tuzcul bölgelerde bitkiler için büyük bir sorun teşkil 
eder. Bazı bitkiler bu alanlardan tamamen 
silindikleri gibi bazı bitkiler çeşitli adaptasyonlar ve 
aklimasyonlar gösterirler. Bu adaptosyonlardan bir 
tanesi C4 fotosentez simdromunun evrimidir. 
Karbondioksitin Rubisco enziminin bulunduğu iç 
kompartmanlara pompalanması ve Rubisco’nun 
CO2 ile doyurulması olan C4 fotosentez sindromu 
kimyasal izyolunun evrimi her bir birim fotosentez 
karbon kazanımı için harcanan suyun azalmasına 
neden olan nadide bir çözüm olmuştur. Bu 
mekanizma, yapraktaki anatomik yapıdaki 
değişiklerle beraber, benzer C3 fotosentez kimyasal 
izyolunu kullanan bitkilere nazaran, C4 bitkilerinin 
aynı fotosentez hızı için gözeneklerinin daha az 
açılmasına ve transpirasyon hızının azalmasına 
neden olmaktadır. Bunun sonucunda C4 bitkileri 
ekolojik ve yaşam formu bakımından benzer C3 
bitkilerinden 1.5 ila 4 kat daha fazla su kullanma 
verimlisi (water use efficient) olup daha az 
transpirasyon hızına sahiptir. C4 fotosentez 
izyolunun evrimi Flaveria cinsinde C3’ten C4’de 
doğru su kullanma verimliliğini önemli derecede 
arttırmış, C4 ve C4-gibi Flaveria türleri C3 
türlerine ve C3-C4-ortası türlere karşılaştırıldığında 
birim fotosentez başına 2-3 kat daha az su 
harcadıkları görülmektedir. Yaptığımız 
araştırmalarda ilk olarak C4 ve C3 bitkileri 
arasındaki bu su kullanma verimliliği farkının, 
yaprak taçının su ihtiyacını ve indirekt olarak 
ksilem verimliliği ile güvenirliliği arasındaki 
dengeyi etkilediği için, ksilem yapı ve 
fonksiyonunu değiştirdiğini bir çok bitkide 
kanıtladık. C4 bitkileri ekolojik olarak benzer C3 
bitkilerine nazaran yaprak birim alanı ve ksilem 
birim alanı başına önemli derecede daha az hidrolik 
iletime ve su stresi koşullarında daha güvenilir 
ksilem yapısına sahip oldukları bulunmuştur. 
Şimdiye kadar bir kaç tür üzerinde yapılan 
araştırmalarda C4 bitkileri ksileminin daha düşük 
ksilem basıncına dirençli olduğu ve daha fazla 
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negatif basınçta fonksiyonunu kaybettikleri 
saptanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: C4 fotosentezi, su kullanma 
verimliliği, bitki hidrolik iletimi, ksilem verimliliği, 
ksilem kırılganlığı   
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Nepeta nuda L. subsp. nuda Bitkisinin Kimyasal 

Kompozisyonu 
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Yaptığımız çalışmada Nepeta nuda L. 

subsp. nuda’nın 2006 Haziran ayında Denizli 
Maynum Dağ’ından toplanan örneklerinin uçucu 
yağ içerikleri ilk kez ortaya konulmuştur. Bitkinin 
toprak üstü kısımları  kurutularak Clevenger-Type 
tipi kullanılarak distilasyon işlemi 
yapılmıştır.Gerekli olan yağ gaz kromatografi mass 
spektroskopi (GC-MS) ile yapılmıştır.Analizin 
sonucu olarak, Nepeta nuda subsp. nuda yağ 
içeriğinde en fazla, bir sesquiterpen grubu olan 
caryophyllene (25.34 %) bulundurmaktadır.. Diğer 
komponentler ise beta-bisabolene (24.25 %), trans-
beta-farnesene (19.43 %), beta-sesquiphellandrene 
(14.67 %), alpha-humulen (5.43 %), alpha-copaene 
(4.13 %), delta-cadinene (2.59 %), beta-bourboene 
(1.52 %), pregeijerene (1.22 %), 1,8 cineole (0.30 
%), trans-chrysanthemal (0.00 %) ve 
tanımlanamayan (0.42 %)’dır. Nepetalactone 
Nepeta türlerinin yağ içeriklerinin ortak 
komponenti olmasına rağmen  Nepeta nuda subsp. 
nuda’da bulunmamaktadır. Ayrıca bitki üzerinde 
yapılan başka bir çalışma sonucunda Nepeta nuda 
subsp. nuda’nın yağının antimikrobiyal etkiye sahip 
olduğu tespit edillmiştir. Bitkinin yağ içeriği diğer 
Nepeta türlerinin yağ içerikleriyle karşılaştırılmıştır.  
 
 
 Anahtar Kelimeler :  Nepeta nuda L. ssp. nuda, 
uçucu yağ içeriği, GC/MS, caryophyllene  
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Vicia faba Bitkisinde Kadmiyum Uygulamasına 

Bağlı Olarak H2O2, Lipid Peroksidasyonu ve 
Kardeş Kromatid Değişimi Arasındaki İlişki 
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DEĞER, Sertan ÇEVİK, F.Özlem ÇEKİÇ 
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Su ve karasal ekosisteme atılan ağır 

metaller toprağa karışarak biriktiğinden bitkilerin 
verimliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. 
Çalışmamızda 50, 100 ve 200 µM CdNO3 içeren 
Hoagland kültür çözeltisinde yetiştirilen Vicia faba 
bitkisinde H2O2, lipid peroksidasyonu ve kardeş 
kromatid değişimleri (KKD) incelenerek 
kadmiyumun (Cd+2) bazı fizyolojik ve genotoksik 
etkileri ortaya konulmuştur. Çalışmanın sonucunda, 
H2O2 miktarı kök ve yaprak dokularında kadmiyum 
konsantrasyonuna bağlı olarak belirgin bir artış 
göstermiştir. Yaprak hücre membranlarındaki lipid 
peroksidasyonu malondialdehit (MDA) 
konsantrasyonu ölçülerek belirlenmiştir. MDA 
içeriği de Cd konsantrasyonuna bağlı olarak bir 
artış göstermiştir. Özellikle 200 µM CdNO3’da bu 
değerin belirgin bir şekilde arttığı belirlenmiştir. 
Cd’un genotoksik etkisini incelemek için uygulanan 
KKD çalışmasında da Cd konsantrasyonuna bağlı 
olarak artış olduğu gözlenmiştir. Cd’a bağlı olarak 
H2O2 üretildiği ve hücrelerde membran 
bütünlüğünün bozulduğu söylenebilir. Buna bağlı 
olarak kromozomlarda kırıklar meydana gelerek 
KKD’nin meydana geldiği düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Vicia, kardeş kromatid 
değişimi, lipid peroksidasyonu, kadmiyum  
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Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Sesamum 
indicum L. Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine 

Etkilerinin Belirlenmesi 
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Bu çalışmada Sesamum indicum’a ait 3 

çeşit tohum üzerine 5 doz tuz konsantrasyonu 
uygulanmış ve çimlenme üzerine etkisi 
gözlenmiştir. Petri kaplarına yerleştirilen kurutma 
kağıdı üzerine belli sayıda susam tohumu konmuş 
ve farklı konsantrasyonlarda hazırlanmış olan 
çözeltiler (kontrol 50, 100, 150, 200, 250 mmol) 


