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(MS) besiyeri ortamına farklı konsantrasyonlarda 
ayrı ayrı ve birlikte uygulanarak biber (Capsicum 
annuum L) tohumlarının çimlenme yüzdesi ve  fide 
büyümesi (hipokotil/radikula uzunluğu, taze ve 
kuru ağırlık) üzerine etkileri karşılaştırılmalı olarak 
araştırılmıştır. Kontrol grubuna göre en iyi 
çimlenme yüzdesinin  2mgL-1 Kinetin, 0.4mg L-1 
IAA’in , en yüksek yaş ağırlığın 0.2mg L-1 IAA’in  
uygulandığı MS ortamlarına ekilen biber 
tohumlarında, en yüksek kuru ağırlık kontrol 
gurubunda, hipokotil/radikula uzunluklarında ise 
belirgin farklılıklar görülmüştür.  
 
Anahtar Kelimeler: Capsicum annuum, çimlenme, 
bitki büyüme düzenleyicileri  
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 Ülkemizde  Tuz Gölü ve çevresinde, tuz 
oranının oldukça fazla olduğu topraklar üzerinde 
halofit bitkiler yaygın olarak bulunmaktadır. Bu 
halofitlerin önemli bir kısmı endemik olup bu 
özellikleri ile önemli gen kaynaklarıdır. 
 Bu çalışmada Tuz Gölü kıyı ve çevresinde 
yetişen bazı endemik halofitlerin ekofizyolojisini 
araştırmak amacıyla başlatılan çalışmanın bazı 
sonuçları verilmiştir. Tuz Gölü kıyı ve çevresinde 
yapılan arazi çalışmasında farklı 9 lokaliteden 16 
endemik taksona ait (Gypsophila oblanceolata, 
Silene salsuginea, Kalidiopsis wagenitzii, Salsola 
stenoptera, Petrosimonia nigdeensis,Hypericum 
salsugineum, Achillea sieheana, Onopordum 
davisii, Scorzonera hieraciifolia, Taraxacum 
farinosum, Taraxacum mirabile, Onosma 
halophilum, Verbascum pyroliforme, Salvia 
halophila, Limonium anatolicum,Limonium 
iconicum)  örnekler toplanmıştır. Toplanan 
örneklerde mineral madde kompozisyonları, prolin 
ve fotosentetik pigment miktarları belirlenerek; 
halofit bitkilerin tuza karşı geliştirdiği adaptasyon 
mekanizmalarındaki rolleri tartışılmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Tuz Gölü, halofit, prolin, 
mineral madde, fotosentetik pigment  
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Zeytin (Olea europea L) bitkisi Oleaceae 
familyasında değerlendirilen ve ekonomik öneme 
sahip bir bitkidir. Olea cinsine ait dünya üzerinde 
yaklaşık 30 değişik tür tespit edilmiştir. O.europea 
L. bunlardan en önemlisidir ve anayurdu Doğu 
Akdeniz’dir. Bu çalışmada Pamukkale Üniversitesi 
Kınıklı Kampusunda doğal yayılış gösteren zeytin 
yapraklardaki klorofil, karetenoid ve antosiyanin 
konsantrasyonlarının mevsimsel değişimi 
hipersensitif reflektans yöntemine göre 
araştırılmıştır. Çalışma sonunda söz konusu bitki 
pigmentlerinin kompozisyonun mevsimsel olarak 
değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler: Olea europea L., antosiyanin, 
klorofil, karetenoid, hipersensitif reflektans 
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Farklı asma (Vitis vinifera L.) çeşitlerine 

ait fideler 10 gün süre ile su kısıtlamasına tabi 
tutularak, yapraklarda nispi su içeriği, fotosentetik 
pigment miktarı, fotosistem II (PS II) aktivitesi, 
toplam çözülebilir protein ve prolin miktarı ile 
elektrolit sızıntısı, hidrojen peroksit (H2O2) miktarı, 
lipid peroksidasyonu ve antioksidant, antiradikal 
aktivitede beliren değişimler araştırılmıştır. Su 
kısıtlamasında tüm asma çeşitlerinde, kontrollerine 
göre, PS II aktivitesi ve nispi su içeriğinde azalma 
ile elektrolit sızıntısı, hidrojen peroksit (H2O2) 
miktarı ve lipid peroksidasyonunda artış 
kaydedilmiştir. Bu parametrelerdeki değişim oranı 
çeşitlere göre farklılık göstermektedir. Su 
kısıtlamasına tepki olarak tüm çeşitlerde prolin 
birikimi belirlenmesine karşın, fotosentetik pigment 
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ve toplam çözülebilir protein miktarları ile 
antioksidant, antiradikal aktivite açısından çeşitler 
arasında önemli varyasyonlar belirlenmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler: Asma, kuraklık, fotosentez, 
prolin, hidrojen peroksit, lipid peroksidasyon, 
antioksidant, antiradikal 
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İnsanoğlunun tarih boyunca zirai alanda 
önemli tarımsal bir sorun olarak karşı karşıya 
kaldığı tuzluluk, tarım alanlarında toprak verimini 
etkileyerek ürün verimi üzerine direkt olarak 
sınırlayıcı etki gösteren bir sorundur. Dünyada 
sulanan alanların % 33’ü tuzdan etkilenmektedir. 
Son yıllarda, küresel ısınmanın sonucunda oluşan 
sıcaklık artışları ile topraktaki tuzluluk oranı da 
giderek artmaktadır. Artan dünya nüfusu ve değişen 
iklim koşulları dolayısıyla verim artışı için tuz 
stresinin meydana getirdiği hasara karşı  toleransın 
sağlanması önemli bir olaydır. Bu çalışmada 
Graminae familyasına ait olup glikofit bir bitki olan 
beş çeşit arpa (Hordeum vulgare) kültivarları 
(Karatay, Erginel, Tokak, Kral, Tram) 
kullanılmıştır. Bitkilerin 25°C’de, laboratuar 
koşullarında, hoagland içerisinde büyütüldü.  
sağlandı. Kültivarlar belirli bir boya ulaştıktan 
sonra 50, 75, 100 ve 150 mM tuz konsantrasyonları 
ile muamele edildikten sonra hasat edilen 
yapraklardan örnekler alınarak simplast ve 
apoplastik sıvı elde edildi. Simplast ve apoplastik 
sıvıda HPLC ile ABA ve asit-ninhidrin metoduna 
göre de prolin miktarları ölçülerek kültivarların 
simplast ve apoplastik sıvıları arasındaki farklılıklar 
tespit edildi.  
  
Anahtar Kelimeler: Tuz stresi, arpa, simplast, 
apoplastik sıvı, ABA, prolin  
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Fotosentez sırasında bitkiler için en büyük 

ikilem, yapraklardaki gözenekler havada bulunan 
karbondioksitin yaprağa difüzyonu veya girişi için 
açılmak zorunda kalırlar ki bu da bitkilerin yüksek 
oranda su kaybetmelerine neden olmaktadır. 
Özellikle bu olay vejetasyon dönemi sırasında su 
noksanlığı ile su stresinin ve sıcaklığın yüksek 
olduğu, çok az yağış alan yarı kurak, kurak ve 
tuzcul bölgelerde bitkiler için büyük bir sorun teşkil 
eder. Bazı bitkiler bu alanlardan tamamen 
silindikleri gibi bazı bitkiler çeşitli adaptasyonlar ve 
aklimasyonlar gösterirler. Bu adaptosyonlardan bir 
tanesi C4 fotosentez simdromunun evrimidir. 
Karbondioksitin Rubisco enziminin bulunduğu iç 
kompartmanlara pompalanması ve Rubisco’nun 
CO2 ile doyurulması olan C4 fotosentez sindromu 
kimyasal izyolunun evrimi her bir birim fotosentez 
karbon kazanımı için harcanan suyun azalmasına 
neden olan nadide bir çözüm olmuştur. Bu 
mekanizma, yapraktaki anatomik yapıdaki 
değişiklerle beraber, benzer C3 fotosentez kimyasal 
izyolunu kullanan bitkilere nazaran, C4 bitkilerinin 
aynı fotosentez hızı için gözeneklerinin daha az 
açılmasına ve transpirasyon hızının azalmasına 
neden olmaktadır. Bunun sonucunda C4 bitkileri 
ekolojik ve yaşam formu bakımından benzer C3 
bitkilerinden 1.5 ila 4 kat daha fazla su kullanma 
verimlisi (water use efficient) olup daha az 
transpirasyon hızına sahiptir. C4 fotosentez 
izyolunun evrimi Flaveria cinsinde C3’ten C4’de 
doğru su kullanma verimliliğini önemli derecede 
arttırmış, C4 ve C4-gibi Flaveria türleri C3 
türlerine ve C3-C4-ortası türlere karşılaştırıldığında 
birim fotosentez başına 2-3 kat daha az su 
harcadıkları görülmektedir. Yaptığımız 
araştırmalarda ilk olarak C4 ve C3 bitkileri 
arasındaki bu su kullanma verimliliği farkının, 
yaprak taçının su ihtiyacını ve indirekt olarak 
ksilem verimliliği ile güvenirliliği arasındaki 
dengeyi etkilediği için, ksilem yapı ve 
fonksiyonunu değiştirdiğini bir çok bitkide 
kanıtladık. C4 bitkileri ekolojik olarak benzer C3 
bitkilerine nazaran yaprak birim alanı ve ksilem 
birim alanı başına önemli derecede daha az hidrolik 
iletime ve su stresi koşullarında daha güvenilir 
ksilem yapısına sahip oldukları bulunmuştur. 
Şimdiye kadar bir kaç tür üzerinde yapılan 
araştırmalarda C4 bitkileri ksileminin daha düşük 
ksilem basıncına dirençli olduğu ve daha fazla 


