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geldiklerinde saksılarda seyreltme yapılmıştır. 7-8 yapraklı evreye erişen fideler su kültürüne 
alınmıştır. 7-8 yapraklı fideler üç gün süresince 40,100, 200 µM CdCl

2 
ve 40µM CdCl

2 
+0.5 M 

SA, 100µM CdCl
2 

+0.5 M SA, 200 µM CdCl
2
+0.5 M SA uygulamalarına maruz bırakılmıştır. 

Deneylerimizde kontrol grubu olarak, 1/2 oranında sulandırılmış Hoagland çözeltisi kullanılmıştır. 
Uygulamaların 1. ve 3. günlerinde örnekler alınmış ve analize kadar -80°C’ta saklanmıştır. Serbest 
prolin miktarı Bates ve ark.’na (1973) göre belirlenmiştir. Klorofil ekstraksiyonu ve miktar tayini 
Porra ve ark.’a (1989) göre yapılmıştır. Nişasta miktarı Hahloul and Kleinberg’e (1972) göre 
belirlenmiştir. 

Bulgular: Tüm uygulamaların 1.gününde kontrol grubuyla karşılaştırıldığında prolin ve nişasta 
miktarında artış tespit edilmiştir. En fazla prolin ve nişasta artışı ise 100µM CdCl

2
+0.5M SA 

uygulamasında saptanmıştır. Buna karşın 40, 100, 200 µM CdCl
2 

uygulamalarında kontrole 
göre klorofil a miktarında belirgin bir azalma tespit edilmiştir. Fakat 100µM CdCl

2
+0.5M 

SA ve 200µM CdCl
2
+0.5M SA uygulamasında klorofil a ve b miktarı tek başına uygulanan 

kadmiyum konsantrasyonlarına göre artış göstermiştir. Uygulamanın 3. gününde kontrol grubu ile 
karşılaştırıldığında sadece 40µM CdCl

2
, 200µM CdCl

2 
ve 200µM CdCl

2
+0.5M SA uygulamalarında 

prolin miktarı artış göstermiştir. Buna karşın tüm uygulamalarda hem nişasta hem de klorofil a ve b 
miktarında genel olarak bir azalma tespit edilmiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Uygulamanın 1.gününde 0.5 M SA’in bitkinin 100µM’lık
 
kadmiyum (CdCl

2
) 

stresine toleransının artmasına olumlu etkisinin olduğu tespit edilirken, uygulamanın 3. gününde 
aynı etki saptanamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Kadmiyum, klorofil, nişasta, prolin, salisilik asit
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Allelopatik Potansiyelinin Araştırılması

İbrahim Selçuk Kurua, Peyami Battalb

aBatman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Batman,
ibrahimselcuk.kuru@batman.edu.tr

bYüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Van

Amaç: Peganum harmala L. bitki su ekstraktının Triticum vulgare L. ve Portulaca oleracea L. 
bitki tohumlarının çimlenmeleri üzerine etkileri araştırılarak, Peganum harmala (üzerlik) bitkisinin 
allelopatik potansiyeli ve doğal bir herbisit olarak kullanılabilirliği belirlenmeye çalışılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Van; Van kalesi arkası, 38˚30′05′′ K, 43˚20′25′′ D ve 1670 m. rakımda 
yetişen Peganum harmala bitkisi vejetasyon döneminde belirtilen lokaliteden toplanmıştır. Toplanan 
bitkiler ön denemeler için laboratuvar ortamına getirilerek çalışmaya hazır hale getirilmiştir. 

Çalışmanın ilk aşamasında, Peganum harmala bitkisinin %2, %4, %6 ve %8’lik konsantrasyondaki 
su ekstraktları hedef tohumlara (T. vulgare ve P. oleracea) uygulanarak, tohumlar çimlenme 
ortamlarına alınmıştır. 1 gün sonra çimlenme ortamına bırakılan tohumların bir kısmı alınarak 
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α-amilaz enziminin aktivitesi ölçülmüştür. Geriye kalan tohumlar ise çimlenme periyodunda 
(7 gün) bekletilmiş ve bu süre sonunda çimlenme yüzdeleri, radikula ve plumula uzunlukları 
kaydedilmiştir.

α-amilaz enzim aktivitesi ölçümü için uygulama yapılan tohumlardan belirli sayıda alınarak, 
0.1M sodyum asetat tamponu ile muamele edilmiştir. Ezilen tohumlar 12000 rpm’de 1 dk santrifüj 
edilerek, elde edilen supernatantlar ticari Amylase FL reaksiyon kiti ile spektrofotometrede 
ölçülmüştür.

Bulgular: P. harmala bitki ekstraktının hedef tohumlara uygulanması sonucunda, genel olarak her 
iki bitki türünde de tohum çimlenmesinin kontrol bitkilerine göre baskılandığı görülmüştür. Ancak % 
çimlenme hesaplamaları sonucunda P. oleracea bitkisindeki çimlenme oranının daha çok baskılandığı 
belirlenmiştir. Ekstrakt konsantrasyonu arttıkça, çimlenme yüzdesinde daha fazla düşüş gözlenmiştir.

Ayrıca, uygulama yapılan tohumların radikula ve plumula uzunlukları kontrol grubu ile 
karşılaştırılmış ve uygulama grubundaki her iki bitki tohumununda radikula ve plumula 
uzunluklarının baskılandığı belirlenmiştir. Ekstrakt konsantrasyonu arttıkça radikula ve plumula 
uzunlukları daha fazla baskılanmıştır.

P. oleracea ve T. vulgare bitkilerinde α-amilaz enzim aktivitesi kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, 
uygulanan ekstrakt konsantrasyonu arttıkça α-amilaz enzim aktivitesinin kontrole göre düşüş 
gösterdiği belirlenmiştir. En yüksek konsantrasyon olan %8’lik bitki ekstraktı ile kontrol grubu 
arasındaki α-amilaz aktivitesi farkı incelendiğinde, T. vulgare bitkisinde α-amilaz aktivitesinin P. 
oleracea bitkisine oranla daha çok azaldığı görülmüştür. 

Sonuç: Morfolojik parametrelerin yanı sıra fizyolojik parametre olarak α-amilaz enziminin 
aktivite değişimi ölçülmüştür. Tüm sonuçlar değerlendirildiğinde, P. harmala bitkisinin allelopatik 
potansiyele sahip olduğu söylenebilir. Daha spesifik çalışmalar ile P. harmala bitkisinden elde 
edilecek allelokimyasalların, alternatif pestisit olarak kullanılabileceği ve bu sayede sentetik 
pestisitlere bağımlılığın azalacağı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Allelopati, α-amilaz, çimlenme, radikula, plumula

Teşekkür: Bu çalışma, “Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Projeleri Destekleme Fonu Başkanlığı” 
desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. türüne farklı konsantrasyonlarda aluminyum, poliamin 
ve poliamin inhibitörü uygulaması yapılarak iki farklı zaman periyodunda klorofil a, klorofil b 


