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Anahtar Kelimeler: Nohut (Cicer arietinum L.), donma, antioksidan enzimler, hidrojen peroksit, 
iyon sızıntısı oranı

Teşekkür: Bu araştırma, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklen-
miştir (Proje No: 801601007).

SB–010

Yaprak Kıvrılması Kurak Koşullardaki Mısır Çeşitlerinde 
(Zea mays, Poaceae) Fotosentezi ve Verimi Korur

Aykut Sağlam, Mehmet Demiralay, Asım Kadıoğlu, Rabiye Terzi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Trabzon, saglama@ktu.edu.tr

Amaç: Kuraklık stresine dayanıklı ve hassas mısır çeşitlerinde yaprak kıvrılmasının bitki 
fotosentezini ve verimini nasıl etkilediğini tespit etmek ve kıvrılmaya bağlı olarak fotosentetik 
verimdeki farklılıkları ortaya koymaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: Mısır bitkileri (Zea mays L.) bir yağmur koruyucu altında büyütülmüştür. 
İki ayrı mısır çeşidi (Batem 56-55 kuraklığa dayanıklı, Batem 51-52 kuraklığa hassas) dane 
doldurma aşamasına kadar büyütülmüştür. Daha sonra, bitkiler yaprak kıvrılması elde etmek için 
kuraklık stresine maruz bırakılmıştır. Kuraklığa bırakılan bitkilerin bazı yaprakları ince tel (plastik 
kaplı) ile sarılarak yaprak kıvrılmasının oluşumu mekanik olarak engellenmiştir. Kuraklığın 30. 
gününde yaprak kıvrılma derecesi %50-80 arasında olan yapraklar ve yaprak kıvrılması engellenen 
yapraklar örneklenmiştir. Yaprak su potansiyeli (Ψ

yaprak
), fotosentetik pigment konsantrasyonu, 

klorofil floresansı, gaz değişim parametreleri, rubisco aktivitesi ve konsantrasyonu ölçülmüştür. 
Dane verimi ve verim bileşenleri kuraklık stresinin 30. günü toplanan koçanlarda belirlenmiştir. 

Bulgular: Kıvrılmış yapraklarda yapılan analizler sonucunda Batem 56-55’in yaprak su 
potansiyelinin kontrol grubuna göre değişmediği, fotosentetik pigment içeriğinin arttığı, klorofil 
flüoresansı ve gaz değişimi parametrelerinin olumsuz etkilendiği, rubisco aktivitesi ve içeriğinin 
azaldığı görülmüştür. Batem 56-55 ile kıyaslandığında, Batem 51-52’de yaprak su potansiyeli 
ve fotosentetik pigment içeriğinin azaldığı, klorofil flüoresansı ile gaz değişimi parametrelerinin 
çok daha olumsuz etkilendiği, rubisco aktivitesi ve içeriğindeki azalmanın da daha fazla olduğu 
görülmüştür. Dane verimi bileşenlerinin ise her iki çeşitte azaldığı saptanmıştır.

Yaprak kıvrılmasının engellenmesiyle ölçülen tüm parametrelerin olumsuz etkilendiği ve bu 
etkilenmenin Batem 51-52’de Batem 56-55’e göre daha fazla olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç: Elde edilen verilen göre, yaprak kıvrılmasının su kaybını azaltıcı, fotosentetik membranlar 
ve Calvin devri enzimleri üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olabileceği ve böylece verimdeki 
kayıpları önemli derecede engelleyebileceği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fotosentez, kuraklık, mısır, yaprak kıvrılması, stres

Teşekkür: Bu çalışma, TÜBİTAK 110T472 Numaralı Proje desteğiyle gerçekleştirilmiştir.


