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Amaç: Bu araştırmada, krom(VI) toksisitesine bağlı olarak Cr-toleranslı (Zeynelağa) ve Cr-
hassas (Orza-96) arpa çeşidinin yaprak dokularında bazı fizyolojik ve biyokimyasal cevaplar 
değerlendirilmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Kontrollü iklim kabininde, hidroponik kültür ortamında farklı Cr(VI) 
konsantrasyonlarına (0, 75, 150 ve 225 µM) maruz bırakılan Cr-toleranslı (Zeynelağa) ve Cr-hassas 
(Orza-96) arpa çeşitlerinde krom birikimi, büyüme, δ-aminolevülinik asit dehidrataz (ALAD) 
aktivitesi, fotosentetik pigment içeriği, prolin içeriği, malondialdehit (MDA) içeriği ve antioksidant 
enzim [süperoksit dismutaz (SOD), guaiakol peroksidaz (POD), askorbat peroksidaz (APX) ve 
katalaz (CAT)] aktivitesi araştırılmıştır. 

Bulgular: Cr-hassas Orza-96’ya göre Cr-toleranslı Zeynelağa gövde dokuları önemli düzeyde 
(P<0.05) daha yüksek Cr biriktirmiştir. Orza-96’ya göre Zeynelağa gövde kuru ağırlığı, klorofil ve 
karotenoid içeriği daha düşük azalma göstermiştir. Cr(VI) stresi, arpa çeşitlerinde ALAD aktivitesini 
önemli düzeyde azaltmasına rağmen toleransta farklılık gösteren arpa çeşitlerinin ALAD aktiviteleri 
arasında belirgin bir farklılık bulunmamıştır. Prolin ve MDA içeriği Cr(VI) stresi ile artmış; fakat 
bu etki Orza-96’da daha belirgin olarak belirlenmiştir. Cr(VI) stresi SOD, POD, APX ve CAT 
antioksidant enzim aktivitelerinde artışa neden olmuştur. Cr-toleranslı Zeynelağa arpa çeşidinin Orza-
96 arpa çeşidine göre daha yüksek POD ve daha düşük APX aktivitesine sahip olduğu belirlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Bu araştırmanın sonuçları, Cr-hassas Orza-96’ya göre Cr-toleranslı Zeynelağa 
arpa çeşidinin Cr(VI) ağır metal toksisitesine karşı daha iyi savunma mekanizmalarına sahip 
olduğunu göstermektedir. 
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Çeşidinin Tohum Çimlenmesi ve Erken Büyüme Cevapları
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Amaç: Bu çalışmada, domates E.Ü. Ziraat Fakültesi’nden temin edilen (Lycopersicon esculentum 
Mill.) bitkisinin Safari F1 çeşidinin in vitro farklı tuz derişimleriyle yaratılan tuzluluk stresine 
tohum çimlenmesi ile çimlenen tohumlardan ortaya çıkan fidelerin erken büyüme evrelerindeki 
cevapları araştırılmıştır.


