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Ceratophyllum demersum L.’de Kadmiyum 
Klorür VE Sodyum Klorür Kombinasyonunun 

Fizyolojik ve Morfolojik Etkileri 
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 Bu çalışmada Cd+NaCl 
kombinasyonlarının (0, 0.01+20 ve 0.1+40 mg L-
1+mM) etkisinde 96 saat bırakılan Ceratophyllum 
demersum L.’de meydana gelen bazı fizyolojik ve 
morfolojik değişiklikler araştırılmıştır. 0.01 mg Cd 
L-1+ 20 mM NaCl uygulamasında dikkate değer 
morfolojik değişim olmamışken, 0.1 mg Cd L-1+ 
40 mM NaCl kombinasyonunda ise yapraklarda 
dökülmeler ve kısmi doku yumuşamaları 
oluşmuştur. Makrofit dokularında artan Cd 
derişimiyle birlikte metalin akümülasyonunda 
önemli miktarlarda artışlar bulunmuştur. Bu artışlar 
0.01+20 ve 0.1+40 Cd+NaCl (mg L-1 + mM) 
etkisinde kontrole göre sırasıyla 14.4 ve 28.1 kat 
olmuştur. Benzer olarak artan NaCl derişimiyle 
birlikte sodyum miktarları da kontrole göre 1.45 ve 
1.92 kat olmuştur. Bunun aksine biyokonsantrasyon 
faktöründe ise artan Cd ve NaCl derişimi ile 
azalmaların olduğu hesaplanmıştır. Cd+NaCl 
etkileşiminde makrofitin klorofil-a ve klorofil-b 
miktarlarının da artan Cd ve NaCl derişimleriyle 
birlikte azaldığı bulunmuştur. Maksimum 
azalmaların klorofil-a ve klorofil-b için 0.1+40 
derişimde ve kontrole göre sırasıyla % 23.1 ve % 
31.4 olmuştur. Kombine stres makrofitin total 
karbohidrat miktarlarının da artan Cd ve NaCl 
derişimleriyle birlikte azaldığı bulunmuştur. Benzer 
şekilde protein miktarı da 0.01+20 ve 0.1+40 (mg 
L-1 + mM)’lık derişimler için kontrole göre 
sırasıyla % 42.6 ve % 44.7 oranında azalmıştır. 
Bunların aksine serbest prolin akülasyonunda ve 
sistein miktarlarında artışların olması makrofitin 
kombine strese cevapta bu aminoasitlerin rollerinin 
olduğunu göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ceratophyllum demersum, 
cadmiyum, NaCl, fizyolojik ve morfolojik etkiler  
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Nasturtium officinale R. Br.’de 2,4-D’nin Azot, 
Klorofil ve Mineral Madde İçeriğine Etkileri 
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 Bu çalışmada farklı derişimlerde 2,4-D 
(2,4-Diklorofenoksiasetik asit) (0, 0.01, 0.1, 1, 5 ve 
10 mg/l)’nin Nasturtium officinale’de toplam azot, 
klorofil ve mineral madde miktarına etkileri  
araştırılmıştır. 2,4-D derişimlerinin etkisinde bitki 
kuru ağırlığında azalma kaydedilmiştir. Klorofil 
miktarları kontrole göre 0.01, 0.1 ve 1 mg/l’lik 2,4-
D derişimlerinde artış göstermişken 5 ve 10 
mg/l’lik derişimlerde azalmıştır. En yüksek artış % 
36.3 ile 1 mg/l’lik 2,4-D derişiminde 
hesaplanmışken, maksimum azalış ise  %14.1 ile 10 
mg/l’lik derişimde olmuştur. Toplam azot 
miktarları da en düşük seviyede 10 mg/l’lik 2,4-D 
derişiminde belirlenmiştir. N. officinale’nin 
yapraklarının ortalama mineral madde içerikleri de 
uygulanan 2,4-D derişimlerinin etkisinde farlıklar 
göstermiştir. Bitkinin yapraklarındaki K derişimi 
0.01 ve 0.1 mg/l’lik 2,4-D derişimlerinde azalmış, 
diğer derişimlerde ise artmıştır. Mg, Mn ve Fe 
derişimlerinde kontrole göre azalmalar olmuştur. 
Bunun aksine Cu ve Zn derişimlerinde ise genelde 
artışlar belirlenmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Nasturtium officinale, 2,4-D, 
klorofil, azot, mineral madde  
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Carthamus tinctorius (ASPİR)'de Emrriyo 
Kültürü İle Makro Besin Elementleri Üzerinde 

Stres Fizyolojisi Çalışmaları 
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 Bu çalışmada farklı makro element 
konsantrasyonlarının embriyoların gelişimi 
üzerinde oluşturduğu stres incelenmiştir.En iyi 
gelişim 1/4MS'de görülmüştür.Yüksek ve düşük 
makro element konsantrasyonlarında da gelişme iyi 
bir şekilde gözlenmiştir. Bu da bize bu bitkinin 
farklı konsantrasyonda makro elemente dayanıklı 
olduğunu göstermiştir.  
 


