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sucul bitkilerin bulunduğu ortamlara ulaşmaktadır. Zn bitkiler için esasi bir besin olmasına rağmen 
Ba’nın biyolojik bir rolü yoktur. Her iki metalin de yüksek konsantrasyonlarda bitkiler için toksik 
olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bu çalışmada esasi bir besin olan Zn ile esasi olmayan Ba’nın L. 
gibba bitkisinin hormon miktarları üzerine etkilerinin karşılaştırılması da yapılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan bitkiler doğal yetişme ortamları olan Muş ilinde 
bir gölden alınmıştır. Bitkiler su içerisinde uygun koşullarda laboratuara getirilerek 1 hafta süre 
ile ortama adapte olmaları sağlanmıştır. Bu sürenin sonunda bitkilere 0.25, 1, 4 ve 16 mg/L 
konsantrasyolarda Ba ve Zn uygulaması yapılmıştır. Uygulamayı takiben 24., 48. ve 72. saatlerde 
bitkiler yetişme ortamlarından alınmış ve metal birikimi ve hormon miktarları belirlenmiştir.

Bulgular: Çalışma sonucunda en yüksek uygulama konsantrasyonu olan 16 mg/L metal uygulamasında 
L. gibba bitkilerinde 24., 48. ve 72. saatlerde Zn birikiminin Ba birikiminden sırası ile yaklaşık 7, 
10 ve 6 kat daha fazla olduğu belirlenmiştir. Gibberellik asit ve indol-3-asetik asit miktarlarının 
her iki metal uygulamasında, Ba uygulamasında daha belirgin olmak üzere, hem zamana hem de 
konsantrasyona bağlı olarak azaldığı tespit edilmiştir. Kontrol ile karşılaştırıldığında Jasmonik asit 
miktarının sadece 4 ve 16 mg/L Ba uygulamasında 24. saatte artış gösterdiği, diğer uygulamalarda 
ise belirgin şekilde azaldığı belirlenmiştir. Ancak, Zn uygulamasında 24. saatte belirgin bir değişim 
olmadığı, 48. ve 72. saatlerde ise düşük konsantrasyonlarda artış, yüksek konsantrasyonlarda ise 
azalma olduğu saptanmıştır. Ba uygulaması salisilik asit miktarlarında tüm konsantrasyonlarda ve 
uygulama zamanlarında belirgin bir azalmaya neden olurken, Zn uygulamasında ise 24. ve 48. 
saatlerde konsantrasyona bağlı olarak artışa neden olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç: Çalışmamızda L. gibba bitkisinde Ba birikiminin Zn birikiminden daha az olmasını bu 
elementin bilinen biyolojik bir rolünün olmamasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Buna 
ilaveten, Ba uygulamasının özellikle yüksek konsantrasyonlarda ve uygulama sürelerinde bitkilerin 
hormon mekanizmasına hasara yol açtığı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Lemna gibba, ağır metal, gibberellik asit, indol asetik asit, jasmonik asit, 
salisilik asit 

Teşekkür: Bu çalışmada bitkisel hormonlar (LC/MS/MS Sistem API 4000 Q Trap) ve ağır metaller 
(ICP MS Thermo, X-II series) T. C. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen (Proje no: 
2010K120440) Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarının 
imkanları kullanılarak belirlenmiştir.
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Adıyaman İlinde Yetişen Bazı Badem (Prunus amygdalus, Rosaceae)
Çeşitlerinin Gövdelerindeki Total Karbohidrat İçeriklerinin 

Mevsimsel Olarak İncelenmesi

Aysel Sıvacıa, Sevcan Dumanb

aAdıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Adıyaman
bAdıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman, sevcanduman3@hotmail.com

Amaç:Adıyaman ilinde yetiştirilen Prunus amygdalus L.’nin Nonpareil, Ferragnes ve Texas 
çeşitlerinin gövde örneklerinde total karbohidrat değişimlerini mevsimsel olarak incelemektir.



21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

496

Gereçler ve Yöntemler: 2011-2012 yılları arasında, Adıyaman ilinde yetiştirilen bademlerin, 
Nonpareil, Ferragnes ve Texas çeşitlerinin gövdelerinden farklı aylarda (Ekim, Ocak, Nisan, 
Temmuz) örnekler alınmıştır. Kurutulan ve öğütülen gövde örneklerinde çözünebilir şekerler ve 
nişasta analizi McCready et al. (1950) ve Ebell (1970) literatür metodlara göre yapılmıştır. 

Bulgular: Bütün badem çeşitlerinin, total karbohidrat içeriklerinin mevsimsel farklılıklar gösterdiği 
bulunmuştur. Üç badem çeşidinde de en yüksek karbohidrat içeriği Ocak ayında gözlenirken, 
en düşük karbohidrat içeriği Temmuz ayında bulunmuştur. Çözünebilir şeker içerikleri de total 
karbohidrat içeriğinde olduğu gibi Ocak ayında yüksek, Temmuz’da düşük saptanmıştır. Nişasta 
içerikleri ise Ekim ayında yüksek bulunmuştur. Nonpareil, Ferragnes ve Texas çeşitlerindeki 
çözünebilir şeker içerikleri bütün aylarda nişastadan daha yüksek belirlenmiştir.

Sonuç: Bu çalışmada, üç badem çeşidinin total karbohidrat, çözünebilir şeker ve nişasta içeriklerinin 
mevsimsel farklılıklar gösterdiği bulunmuştur. Elde edilen bulgulara göre, badem çeşitlerinin farklı 
dönemlerde metabolizmalarının nasıl değiştiği belirlenmiş ve değişen iklim koşullarına bağlı olarak 
badem bitkisinin göstereceği fizyolojik değişimler ile ilgili bundan sonra yapılacak olan çalışmalara 
katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Prunus amygdalus L., Nonpareil, Ferragnes, Texas, Mevsimsel Değişim, 
Karbohidratlar
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Poliaminlerle Ön Muamele Yapılan Mısır Bitkisinde 
(Zea mays, Poaceae) Diuron Uygulamasıyla Antioksidan Sistemde

Meydana Gelen Değişimler

Nuran Durmuş, Tuba Bekircan
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Amaç: Bu çalışmada, poliaminlerle ön muamele yapılan mısır bitkisinde diuron uygulamasıyla 
oksidatif stres parametreleri ile antioksidan sistemde meydana gelen değişimler belirlendi ve 
diuronun olumsuz etkilerini gidermede poliaminlerin katkısı olup olmadığı araştırıldı.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan mısır bitkisi optimum koşullar (25±2°C ve %65-75 
nispi nem) altında 10 günlük oluncaya kadar büyütüldükten sonra 3 gün boyunca günde bir 
kez 1 mM Putresin (PUT), Spermin (SPM) ve Spermidin (SPD) uygulamasını takiben, tavsiye 
edilen tarla dozu olan 1.8 kg/ha’lık konsantrasyonda diuron herbisitiyle muamele edildi. Herbisit 
uygulamasından 24, 48 ve 72 saat sonra alınan yaprak örneklerinde nispi su içeriği, toplam klorofil, 
karotenoid, lipid peroksidasyonu, çözünebilir protein, prolin ve askorbik asit tayinleri yapılarak, 
antioksidan enzim (süperoksit dismutaz (SOD), guaikol peroksidaz (GPX), glutatyon redüktaz 
(GR) ve katalaz (KAT)) aktiviteleri spektrofotometrik olarak belirlendi. 

Bulgular: Diuron uygulanan fidelerdeki lipid peroksidasyonu ve prolin içeriğinin arttığı, 
nispi su içeriği, toplam klorofil, karotenoid ve çözünebilir protein miktarlarının ise istatistiki 
bakımdan önemli ölçüde azaldığı belirlenmiştir. Poliaminlerle ön muamele yapılan fidelerdeki 
lipid peroksidasyonu artışının daha az olduğu ve diuronun sebep olduğu lipid peroksidasyonunu 


