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çalışmayla, çimento tozu kirliliğinin bitkilerin çimlenme ve gelişmesi üzerindeki fizyolojik etkileri 
ortaya çıkarılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çimento fabrikasından bacasındaki filtrede tutulan ve filtrede tutul(a)
mayan atık tozlar temin edilmiştir. Çimento tozundan buğday (Triticum aestivum cv. Gün-90) 
tohumlarının bulunduğu çimlenme ortamına değişik konsantrasyonlarda (10-4, 10-3, 10-2 ve 10-1 w/v) 
ilave edilerek, 6 gün boyunca takip edilmiştir. Bu sürenin sonunda; tohumlarının çimlenme yüzdesi 
(%) değerlerine, fidelerinin kök ve gövde uzunluğu ile kuru ağırlık miktarlarına ve klorofil (a, b ve 
total) miktarına çimento tozunun etkileri belirlenmiştir.

Bulgular: Filtre edilmiş ve edilmemiş çimento tozu muamelesinin çimlenme yüzdesi üzerine en 
yüksek konsantrasyon hariç herhangi bir etkisi olmamıştır. Kontrol bitkisiyle karşılaştırıldığında 
her iki uygulama da konsantrasyon artışına paralel olarak kök uzunluğunu önemli miktarda inhibe 
ederken gövde uzunluğu üzerine istatistik olarak herhangi bir etkisi olmamıştır. Filtre edilmiş toz 
muamelesiyle kuru ağırlık artarken filtre edilmemiş kısım ise kontrole göre azaltmıştır. Her iki 
uygulama klorofil a, b ve total miktarını düşürürken konsantrasyon artışına paralel olarak filtre 
edilmiş olan bu parametrelerin miktarını artırırken filtre edilmemiş toz uygulaması ise azaltmıştır.

Sonuç: Çimento tozunun doğal ortamındaki bitkilerin büyüme ve gelişmeleri üzerinde meydana 
getirdiği zararlı etkiler üzerine bazı çalışmalar mevcuttur. Çimento tozu içerisinde bulunan ağır 
metallerin bitki metabolizmasındaki yıkıcı etkileri de çalışılmıştır. Fakat çimento tozunun deneysel 
ortamda bitkiler üzerine etkileri üzerine sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmayla çimento 
fabrikalarının bacalarından çevreye bırakılan atıkların özellikle klorofil miktarı ve buna bağlı 
olarak da fotosentetik mekanizma daha sonrasında da büyüme ve gelişme üzerine etkilerinin 
olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Büyüme ve gelişme, çimlenme, çimento tozu, kirlilik stresi, klorofil miktarı

Teşekkür: Filtre edilmiş ve edilmemiş çimento tozu temin etmemizi sağlayan Aşkale Çimento 
AŞ’ye teşekkürlerimi sunarım.
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Amaç: Furokloridon ayçiçeği ve patates gibi kültür bitkilerinin ekildiği alanların ıslahında 
kullanılan bir herbisit olup, literatür taramamızda üzerinde etkili olduğu bilinen Vicia sativa 
L.’nın antioksidan sistem üzerindeki etkilerinin araştırılmadığı dikkat çekmiştir. Bu nedenle 
araştırmamızda flurokloridonun yabani bir bitki olan V. sativa bitkisinde stres biyobelirteci olan 
bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkisi değerlendirilmiştir.
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Gereç ve Yöntemler: Bitki gelişiminin 21. gününde yapılan toksisite denemeleri sonucunda 
belirlenen dozlarda (0.8-72 mM) püskürtme yoluyla çimlenme sonrası (postemergens) herbisit 
uygulanmıştır. Uygulama yapılan gruplardan 1., 5., 10. ve 15. günlerde örnekler alınarak analizler 
yapılmıştır. Peroksidaz tayini Mac Adam ve ark. (1992)’a göre, askorbat peroksidaz tayini Nakano 
ve Asada (1981) ve Cakmak (1994)’a göre ve total fenolik analizi Slinkard ve ark. (1977) ve 
Chandler ve ark. (1983)’e göre yapılmıştır.

Bulgular: Düşük konsantrasyonlarda herbisit uygulaması guaiacol peroksidaz ve askorbat 
peroksidaz aktivitesini arttırırken yüksek dozlarda herbisit uygulaması enzim aktivitesinde azalmaya 
neden olmuştur. Total fenolik içeriği peroksidaz aktivitesi ile ters orantılı olarak değişmiştir. Düşük 
konsantrasyonlarda herbisit uygulaması total fenolik içeriğinde azalmaya sebep olurken yüksek 
dozlarda herbisit uygulaması total fenolik içeriğini arttırmıştır.

Sonuç: Bulgularımız neticesinde flurokloridonun V. sativa’da önemli fitotoksik etkiye sahip olduğu 
saptanmıştır. Fitotoksik etkilerin değerlendirilmesinde guaiacol peroksidaz, askorbat peroksidaz ve 
total fenolik içeriği önemli biyobelirteçler olarak görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Guaiacol peroksidaz, askorbat peroksidaz, total fenolik içeriği, Vicia sativa

Teşekkür: Bu çalışma İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından 2010-115 nolu 
proje ile desteklenmiştir.
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Amaç: Eczacılık açısından yararlı olan ve daha ileri araştırmaların da çalışmaya değer olduğu 
Centaurea L. genusundan Türkiye için endemik olan C. calolepis Boiss., C. lydia Boiss. ve endemik 
olmayan C. polyclada DC. türlerinden hazırlanan bitkisel materyallerde XRF (X-ışını Floresans 
Spektrometresi) kullanılarak elementel kimyasal analizi gerçekleştirilmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Bitkisel materyallerimizden C. calolepis Antalya Elmalı ilçesinden, C. 
lydia İzmir ili Kemalpaşa ilçesi Ulucak beldesinden ve C. polyclada İzmir ili Bayındır ilçesine 
bağlı Ovacık beldesinden toplanıp etiketlenerek laboratuvara getirilerek teşhis edilmiştir. 

Yaptığımız ön çalışma niteliğindeki bu araştırmada tıbbi kullanım potansiyelleri olan Centaurea 
türlerinden hazırladığımız bitkisel materyallerin toz örneğinin yanı sıra yine bitkisel materyalden 
infüzyon şeklinde hazırlanan su ekstresinde eser element içeriği tayin edilmiştir. Centaurea 
calolepis, C. lydia ve C. polyclada bitkisel materyalleri değirmende toz edilmek suretiyle drog 
tozları ve drog tozlarından da infüzyon yöntemiyle su ekstreleri hazırlanmıştır. Hazırlanan 
bitkisel materyallerin drog tozundan 1 g, infüzyon yöntemiyle hazırlanan su ekstrelerinden 0.01 g 
tartılan örneklerin XRF (X-ışını Floresans Spektrometresi) yöntemiyle elementel kimyasal analizi 
gerçekleştirilmiştir. Böylece bu bitkilerdeki elementlerin %değerleri belirlenmiştir. 


