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Domates’te (Lycopersicon esculentum, Solanaceae) Su Kısıntısının 
Prolin, Membran Stabilite İndeksi ve Yaprak Su İçeriğine Etkisi
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Amaç: Bu çalışmada su stresinin domates bitkisi fizyolojisi üzerine olan etkileri incelemek 
amacıyla 2010 yılında yürütülmüştür. 

Gerekçeler ve Yöntem: Domates bölgemizde en fazla üretilen sebzedir. Araştırmada domatese 
çiçeklenme dönemine kadar tam su uygulanmış çiçeklenme döneminden itibaren su kısıntısına 
gidilerek buharlaşan suyun %5 (A), %10 (B), %20 (C ), %30 (D)’u uygulanmıştır. Domates çeşidi 
olarak BT 236 kullanılmıştır. 4 hafta boyunca domates yapraklarında Prolin, Membran Stabilite 
İndeksi (MSİ) ve Yaprak Su İçeriği (YSİ) incelenmiştir. Kısıntılı su uygulamaları damla sulama 
yöntemi ile uygulanmış buharlaşan su miktarının saptanmasında Klas A Pan kullanılmıştır. Deneme 
kurulmasından itibaren haftalık olarak domates yapraklarından örnekler alınıp analize tabi tutulmuş 
denemenin kuruluşundan itibaren 5 haftada yağmur yağması nedeniyle araştırmaya son verilmiştir

Bulgular: Deneme 4 bitki bir tekerrür olacak şekilde 2 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Deneme 
sonuçları incelendiğinde Prolin miktarının 0.36 ile 0.74 mmolprolin/gFW arasında değiştiği, MSI 
miktarının 87 ila 63 arasında, YSİ’nin ise 91 ile 60 arasında değiştiği saptanmıştır.

Sonuç ve Tartışma: Analiz sonuçları incelendiğinde su kısıntısı ile prolin miktarının arttığı 
membran stabilite indeksinin azaldığı saptanmıştır. Bu sonuçlara bitkinin su stresine karşı osmotik 
potansiyeli arttırdığını ve strese bağlı olarak membran bütünlüğünün zarar gördüğünü ortaya 
koymaktadır.
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Objectives: In this study, the effects of heavy metal stress on antioxidant defense mechanism and 
metal accumulation of moss Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lind., were investigated. 

Materials and methods: The bryophyte samples were collected from Aydin/Kepez. The samples 
were put into the 1 mM potassium di chromate (Cr), lead acetate (Pb), nickel chloride (Ni) and 
copper sulfate (Cu) containing solutions. Control group were prepared distilled water. Samples 
were cultured at 24±2°C, 16/8 hour photoperiod conditions for 48. At the end of this period, samples 


