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çimlendirildikten sonra çimento tozu çözeltisi belli konsantrasyonlarda (10-4, 10-3, 10-2 ve 10-1 w/v) 
fidelere doğrudan (özellikle de yapraklar üzerine) uygulanmıştır. Uygulama yapılmış ve yapılmamış 
bitkilerin kök ve yapraklarında; antioksidan enzim (katalaz, peroksidaz ve süperoksid dismutaz) 
aktiviteleri ile MDA miktarına bakılarak lipidlerin peroksidasyon derecesine olan etkileri belirlenmiştir.

Bulgular: Çimento tozu muamelesi konsantrasyon artışına paralel olarak hem kök hem de yaprakta 
MDA miktarını artırırken bu artış filtre edilmemiş numune uygulamasında daha da etkili olmuştur. 
Kontrol bitkisiyle karşılaştırıldığında antioksidan enzimlerin (SOD, CAT ve POX ) aktiviteleri 
her iki uygulamada genelde artarken fakat fitre edilmemiş toz uygulamasıyla kökte SOD ve POX 
aktivitesinde ise düşüş belirlenmiştir.

Sonuç: Çimento tozunun doğal ortamındaki bitkilerin büyüme ve gelişmeleri üzerinde meydana 
getirdiği zararlı etkilerde bitkilerin maruz kaldığı oksidatif stresin de katkısının olduğu sonucuna 
varılmıştır. Bazı antiksidan enzimlerin stres şartlarında aktivitesinin düşmesinin bir sonucu 
olarak bertaraf edilemeyen reaktif oksijen türlerinin bu strese sebep olduğu ve özellikle bitkinin 
kök bölgesinde kendisini gösteren bu stresin çimento tozu içerisinde bulunan ağır metallerin 
bitki metabolizmasındaki yıkıcı etkilerinden veya toprağın yapısal özelliklerinin bozulmasından 
kaynaklandığı tahmin edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kirlilik stresi, Antioksidan enzimler, çimlenme, çimento tozu, oksidatif stres

Teşekkür: Çimento tozunu temin etmemizi sağlayan Aşkale Çimento AŞ’ye teşekkürlerimi 
sunarım.

PB–097

Aspir (Carthamus tinctorius, Asteraceae) Çeşitlerinde Tuz Ön 
Uygulamasının Bor Toksisitesindeki Rolü

Özlem Turana, Şeküre Çulhaa, Hande Otua, Ayşe Suna Balkanb,
Füsun Eyidoğanc, Yasemin Ekmekçia

aHacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 06280 Ankara,
handeotu@hacettepe.edu.tr

bNecmettin Erbakan Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 42250 Konya
cBaşkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Programı, 06530 Ankara

Amaç: Tuz ön uygulamalı ve uygulamasız bor toksisitesinin, aspir (Carthamus tinctorius L.) 
çeşitlerinin Fotosistem II (PS II) aktivitesi üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Aspir (C. tinctorius) bitkisinin Dinçer (tuza dayanıklı) ve Remzibey-05 (tuza 
hassas) çeşitlerine ait bitkiler, 25±2°C sıcaklık, 250 µmol m-2s-1 ışık şiddetinde ve 16 saat gündüz/8 
saat gece gün uzunluğu ve %60±5 nem koşullarına sahip iklim odasında perlit kültüründe tam 
Hoagland besin çözeltisinde yetiştirilmiştir. Bitkiler farklı bor toksisite konsantrasyonlarına 
(kontrol, 2, 4, 6 ve 8 mM H

3
BO

3
-) tuz önuygulamalı (75mM NaCl, 5 gün) ve uygulamasız olarak 

10 gün süre ile maruz bırakılmıştır. Uygulamaların PS II’nin fotokimyasal aktivitesi üzerine etkisi, 
farklı klorofil a fluoresans parametreleri ile membran hasarı ise iyon sızıntısı oranıyla belirlenmiştir. 

Bulgular: Klorofil a fluoresansı PSII’nin fotokimyasal aktivitesini ölçmek için kullanılan kolay 
ve güvenilir bir yöntem olup, fotosentetik aparatın fizyolojik durumu hakkında bilgi vermektedir. 
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Çeşitlerin karanlıkla adapte edilmiş yapraklarındaki maksimum fluoresans (F
M
) ve potansiyel 

fotokimyasal etkinliği (F
V
/F

M
); artan bor konsantrasyonuyla azalırken, tuz önuygulaması bu olumsuz 

etkiyi ortadan kaldırmıştır. PSII’nin reaksiyon merkezlerinde eksitasyon yakalama verimliliği olarak 
ifade edilen minimum fluoresans F

O
; değeri, Remzibey-05’de yüksek bor konsantrasyonlarında 

önemli düzeyde artarken, bu etki Dinçer çeşidinde önemli bulunmamıştır. Her iki çeşidin ışıkla 
adapte edilmiş yapraklardaki fotosistem II’nin gerçek fotokimyasal (ΦPSII) ve enerji yakalama 
etkinliği (F

V
’/F

M
’), elektron taşıma hızı (ETH), ışık enerjisinin fotokimyasal (qP) ve fotokimyasal 

olmayan (NPQ) kullanımı; yüksek bor uygulamalarında (6-8 mM) önemli bir değişime sebep olduğu 
belirlenmiştir. İyon sızıntısı sonuçları da fotokimyasal aktivite yanıtlarını desteklemektedir. 

Sonuç ve Tartışma: Bor konsantrasyonlarının artışı, çeşitlerin fotokimyasal aktivitelerini ve 
membran bütünlüğünü olumsuz etkilemiştir. Her iki çeşitte, tuz ön uygulamasının fotokimyasal 
etkinlik ve membran bütünlüğünü bor toksisitesine karşı koruduğu ve çeşitlerin dayanma 
yeteneğini arttırdığı saptanmıştır. Tuz toleransları farklı olarak belirlenmiş çeşitlerin, bu çalışmada 
bor toksisitesine tolerans yanıtlarının benzer olduğu bulunmuştur. En yüksek bor konsantrasyonu, 
her iki çeşitte de PSII aktivitesini durduracak düzeyde bir fotoinhibisyona neden olmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Aspir, tuz önuygulaması, bor toksisitesi, fotokimyasal aktivite, membran 
hasarı
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Amaç: Tohumların çimlenme ve fide oluşturma kabiliyetleri bitki verimliliği ve çevresel stres 
faktörlerine dayanıklılığı belirleyen ilk göstergelerdir. Bu çalışmada farklı konsantrasyonlarda 
bor (B)’a maruz bırakılmış nohut varyetelerinin çimlenme özellikleri ile yüksek B’a toleranslı 
varyetelerin belirlenmesinde kök dokularındaki H

2
O

2
 dağılımının bir kriter olarak kullanılıp 

kullanılamayacağı araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu araştırmada Cicer arientinum L. cv. Hisar, cv. Işık, cv. Yaşa ve cv. 
Azkan nohut varyeteleri kullanılmış olup tohumlar Eskişehir Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğünden temin edilmiştir. Tohumlar 0, 0.1, 15, 50, 75 ve 100 mM B içeren ortamda 25°C’de 
96 saat boyunca karanlıkta çimlendirilmiş ve çimlenme devresi boyunca 12, 24, 48 ve 96. saatlerde 
çimlenme yüzdeleri hesaplanmıştır. Kök uzunluğu ve histokimyasal olarak kök dokularındaki H

2
O

2 

dağılımı 96. saatte belirlenmiştir. 

Bulgular: Tüm varyetelerin 96. saat sonundaki çimlenme yüzdeleri 50 mM B uygulamasına kadar 
etkilenmemiş, 75 ve 100 mM B da ise Hisar hariç diğer varyetelerde yaklaşık %16-25 oranlarında 
düştüğü bulunmuştur. En yüksek B uygulaması olan 100 mM B’da Hisar tohumları %50 çimlenme 
oranına 22 saat gibi bir sürede ulaşırken, Azkan, Yaşa ve Işık tohumları sırasıyla 33, 38 ve 47 saatte 
ulaşmıştır. Ayrıca 0.1 mM B uygulamasının 0 mM B’a göre tüm varyetelerde kök uzunluğunu 
artırdığı, 15 mM B uygulamasından itibaren ise önemli oranda düştüğü tespit edilmiştir.


