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çözeltilerinin (0, 0.2, 2 ve 3 mM) etkileri 
araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; SA 
konsantrasyonlarındaki artışa paralel olarak 
kesilmiş turp kotiledonlarında  taze ağırlık kaybı 
artmış, disklerde klorofil (a+b) ve protein miktarı 
azalmıştır. Çalışmanın her iki aşamasında da, 
özellikle 3 mM SA uygulanan kesilmiş turp 
kotiledonlarında ileri derecede doku yumuşaması ve 
klorozis tespit edilmiştir. Bütün bu sonuçların 
temelinde yüksek SA konsantrasyonlarının yarattığı 
toksik etkinin yattığı, taze ağırlık kaybının doku 
yıkımından kaynaklandığı, protein ve pigment 
miktarındaki azalmaların ise yıkımlarının teşvik 
edilmesinden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.  

   
Anahtar Kelimeler: Salisilik asit, taze ağırlık, 
klorofil, protein  
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Denizli iklim şartlarında ekolojik olarak 

yetiştirilebilen Atlanta tipi fasulye (Phaseolus 
vulgaris L. cv. Atlanta) endüstriyel bitkisi, 
otomasyonu yapılmış bir sera modelinde 
yetiştirilmiş ve oluşturulan UV-C stresinin bitki 
üzerinde meydana getirdiği morfolojik ve fizyolojik 
etkiler araştırılmıştır. Bitkiler 14 gün boyunca sera 
şartlarında yetiştirilmiştir.Morfolojik olarak kök 
uzunluğu ve fide yüksekliği ölçülmüş, 
yapraklardaki element miktarı ve yaprakların tüy 
yapısı SEM ile analiz edilerek belirlenmiştir. 
Fizyolojik olarak, 14 gün sonunda yapraklardaki 
klorofil a, b ve toplam klorofil miktarları UV 
spektrofotometre cihazı vasıtasıyla ölçülmüştür. 
Veriler değerlendirildiğinde; UV-C ışınının 
morfolojik olarak kök uzunluğunu artırdığı, fide 
yüksekliğini azalttığı, gövdeyi kalınlaştırdığı, 
yaprakları sarartarak yaprak ayası alanını 
küçülttüğü gözlenmiştir. UV-C ışığının fide 
yüksekliğine tohumların ekiminden sonraki 8. 
günde önemli etkisi olduğu görülmüştür. UV-C 
etkisinin, yapraklardaki element miktarını da 
değiştirdiği, yapraklarda epidermal tüy sayısının 
artmasına ve tüylerin yapısının bozulmasına neden 
olduğu bulunmuştur. Fizyolojik olarak ise 
yapraklardaki klorofil a, b ve toplam klorofil 
miktarını azaltıcı bir etki yaptığı hesaplanmıştır. Bu 
azaltıcı etkinin özellikle klorofil b miktarı üzerinde 
daha çok olduğu bulunmuştur.  
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Bu çalışmada 2 farklı bitki tohumunun 

çimlenme ve çimlenme sonrası fide büyümeleri 
üzerine Denizli Pamukkale ve Karahayıt kaplıca 
sularının etkileri araştırılmıştır. Tohumlar petri 
kutularında 250C’de çimlendirilmiştir. Tohumların 
yüzde çimlenme durumu beş gün boyunca 
belirlenmiştir. Beşinci günün sonunda fidelerin kök 
ve gövde uzunlukları milimetrik cetvel yardımıyla 
taze ve kuru ağırlıkları hassas terazi yardımıyla 
ölçülmüştür. Yapılan ölçümler sonucunda; Kontrol, 
Pamukkale ve Karahayıt sularının en iyi etkisi genel 
olarak mısır tohumlarında gözlenmiştir. Kök ve 
gövde uzunluğu üzerine suların etkisine 
bakıldığında; Kontrol ve Pamukkale sularının kök 
uzunluğuna en iyi etkisi mısır tohumlarında, gövde 
uzunluğuna etkileri ise en iyi buğday 
tohumlarındadır. Karahayıt suyunun kök ve gövde 
uzunluğuna en iyi etkisi ise buğday tohumlarında 
gözlenmiştir. Taze ağırlık bakımından suların 
tohum üzerine etkisine bakıldığında; Kontrol ve 
Karahayıt sularının kök ve gövde taze ağırlığına en 
iyi etkisi mısır tohumlarında gözlenmiştir. 
Pamukkale suyunu kök taze ağırlığına en iyi etkisi 
mısır tohumlarında, gövde taze ağırlığına en iyi 
etkisi ise buğday tohumlarında gözlenmiştir. Kuru 
ağırlık bakımından suların etkisi karşılaştırıldığında 
kök ve gövde kuru ağırlığına üç suyun etkisi de en 
iyi mısır tohumlarında gözlenmiştir.  
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Bu çalışmada Agapanthus africanus 

(Aliaceae) un dört farklı çiçeklenme evresinde 
(gelişen çiçek tomurcuğu, antezis, olgun çiçek, 
senesens olmuş çiçek) taze ağırlık değişimi, 
antosiyanin ve protein içeriği, peroksidaz aktivitesi 
ile dış ortama sızan madde miktarı tayin edilmiştir.  
Sonuçlara göre, olgun çiçeklerde taze ağırlık en 
fazla, senesens olmuş çiçeklerde ise gelişen çiçek 



      19. Ulusal Biyoloji Kongresi                                                                                       Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON 
 

 
407

tomurcuğundan bile az bulunmuştur. Senesens 
sırasında membranların semipermeabilitesinin 
kaybolmasıyla senesens olmuş çiçeklerde gerek 
antosiyanin içeriğinin azalması gerekse dış ortama 
sızan madde miktarının artması arasında negatif bir 
korelasyon vardır. Peroksidaz aktivitesi  tamamen 
açılmış çiçeklere göre senesens olmuş çiçeklerde 
yaklaşık % 300’lük bir artışla POD un senesensin 
indikatörü olma olasılığını arttırmaktadır. Protein 
miktarı en fazla gelişen çiçek tomurcuğunda iken 
senesens olmuş çiçekte ise % 89’luk bir azalma 
saptanmıştır. 
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Bu çalışmada tuz stresi koşullarında (0, 
100, 200 mM NaCl) arbusküler mikorizal fungus 
olan Glomus mosseae ve Glomus interaradices’in 
biber (Capsicum annuum) bitkisine enfeksiyonu 
sonucunda bitkide meydana gelen bazı fizyolojik 
değişiklikler incelendi. Capsicum annuum’un 
yapraklarındaki oransal su içeriği mikorizasız 
bitkilerde tuz stresinde azalırken, mikoriza ile 
enfekte edilen bitkilerde tuz konsantrasyonunun 
200 mM’a çıkması ile azalma göstermiştir. Fungus 
ile enfekte edilmeyen ve G. mossea ile enfekte olan 
bitkilerde klorofil içeriği tuz uygulamasıyla 
azalırken, G. intraradices ile enfekte olan bitkilerde 
sadece 200 mM’da toplam klorofil içeriğinde 
azalma gözlenmiştir. C. annuum’un yapraklarındaki 
karotenoid miktarı enfekte edilmeyen bitkilerde ve 
mikoriza uygulamalarında 100 mM NaCl’de önemli 
miktarda değişmezken, 200 mM NaCl uygulaması 
ile az da olsa bir azalma göstermiştir. Lipid 
peroksidasyonunun en önemli göstergesi olan 
Malondialdehit (MDA) miktarı bu iki mikorizal 
fungus ile uygulamadan sonra değişiklik 
göstermemiştir. Bununla birlikte, enfekte edilmeyen 
bitkilerde tuz konsantrasyonuna bağlı olarak MDA 
miktarının arttığı belirlenmiştir. G. interaradices’in 
fosfor alınımını G. mosseae’a göre daha fazla 
arttırdığı saptanmıştır. Ayrıca, C. annuum’da G. 
interaradices’in G. mosseae’a göre enfeksiyon 
yapma kapasitesinin daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre, G. 
interaradices’in tuz stresine maruz bırakılan 
C.annuum’un bazı fizyolojik parametreleri üzerine 
G. mosseae’a göre daha olumlu etkisi olduğu ve 

tarımsal uygulamalar için bir avantaj olabileceği 
söylenebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Capsicum annuum, mikoriza, 
tuz stresi, klorofil, lipid     peroksidasyonu 
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Bu çalışmada NaCl (0.0, 50, 100, 150 ve 
200 mM), 24-Epibrassinolid (24-EpiBl) (0.5, 1.0 ve 
3.0 mikroM) ve bunların kombinasyonlarının 
(150+0.5, 150+1.0 ve150+3.0) Spirulina platensis 
üzerinde bazı fizyolojik etkileri araştırılmıştır. Bu 
kapsamda algler ilk olarak kültür ortamına adapte 
edilmişlerdir. Sonra algler ayrı ayrı NaCl, 24-EpiBl 
ve bunların kombin+asyonlarını içeren erlenlere 
aktarılmıştır. 5 günlük uygulama sonucunda 
kültürlerin büyüme oranı, biyomas miktarı ve prolin 
miktarları belirlenmiştir. 

Yapılan deneyler sonucunda NaCl’nin 
büyüme oranını düşürdüğü, biyomas miktarını 
azalttığı ve bunların aksine prolin miktarını 
yükselttiği belirlenmiştir. Genel olarak 24-
EpiBl’nin özellikle de 1.0 mikroM’lık derişiminin 
büyüme oranı ve biyomas miktarını artırdığı, prolin 
miktarına ise çok bir etkisinin olmadığı 
bulunmuştur. NaCl ve 24-EpiBl’nin birlikte 
uygulandığı durumlarda 24-EpiBl’nin belirli bir 
noktaya kadar NaCl’nin olumsuz etkilerini 
hafiflettiği belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Spirulina platensis, 24-
Epibrassinolid, NaCl stresi, büyüme oranı, biyomas, 
prolin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


