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Conclusions: Changes in protein profiles of cotton plants were determined in the next step. Up and 
down-regulated proteins will be identified using MALDI-TOF mass spectrometer. 
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Amaç: Bu araştırmada, tuza-toleranslı (Avcı-2002) ve tuza-hassas (Tokak 157/37) arpa (Hordeum 
vulgare L.) çeşitlerinde NaCl stresinin fizyolojik ve biyokimyasal parametreler üzerine etkisi 
karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Kontrollü iklim kabininde, hidroponik kültür ortamında farklı NaCl 
konsantrasyonlarına (0, 100, 200 ve 300mM) maruz bırakılan tuza-toleranslı (Avcı-2002) ve tuza-
hassas (Tokak 157/37) arpa çeşitlerinde büyüme, δ-aminolevülinik asit dehidrataz (ALAD) aktivitesi, 
fotosentetik pigment içeriği, prolin içeriği, malondialdehit içeriği (MDA) ve bazı antioksidant 
enzimlerin [süperoksit dismutaz (SOD), guaiakol peroksidaz (POD), askorbat peroksidaz (APX) 
ve katalaz (CAT)] aktivitesi üzerine etkisi belirlenmiştir. 

Bulgular: Tuza-toleranslı Avcı-2002’ye göre Tokak 157/37 arpa çeşidinde kuru ağırlıktaki azalma 
önemli düzeyde (P<0.05) bulunmuştur. ALAD aktivitesi ve klorofil içeriği arasında önemli bir 
ilişki belirlenememiştir. Avcı-2002 çeşidinin yapraklarında klorofil ve karotenoid içeriği yalnızca 
300mM NaCl’de, Tokak 157/37 çeşidinin pigment içeriği tüm NaCl konsantrasyonlarında önemli 
düzeyde azalmıştır. Tokak 157/37 çeşidine göre Avcı-2002 çeşidinin prolin içeriğindeki artış 300mM 
NaCl konsantrasyonunda önemli düzeyde yüksek bulunmuştur. MDA içeriği ile belirlenmiş lipit 
peroksidasyon seviyesi Avcı-2002’ye göre Tokak 157/37 çeşidinde daha yüksek bulunmuştur. Tuz 
stresi SOD, POD, APX ve CAT aktivitesinde önemli artışa neden olmuştur. Bununla birlikte, Avcı-
2002 çeşidinin Tokak 157/37 çeşidinde göre nispeten daha düşük SOD ve CAT aktivitelerine ve 
daha yüksek POD ve APX aktivitelerine sahip olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Kuru ağırlık, pigment içeriği, prolin içeriği, lipit peroksidasyonu, POD ve 
APX aktivite sonuçları ile Avcı-2002 arpa çeşidinin tuza toleransı arasında iyi bir korelasyon 
olduğu ileri sürülebilir. 
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