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Sonuç: Nikel varlığında V. olympicum’un hem azot metabolizması enzimlerinde hem de 
antioksidatif savunma sistemi enzimlerinde değişiklikler meydana gelmiştir. İndikatör bir tür olan 
V. olympicum’un bozulmuş alanlarda gelişebilme özelliğinin, enzimatik değişim ile de bağlantılı 
olması muhtemeldir. Bu sayede türün sekonder süksesyon sürecindeki rolünü gerçekleştirebilmesini 
sağlayan mekanizmalar ile ilgili temel veriler elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Verbascum olympicum, azot metabolizması, antioksidatif enzimler, nikel. 

Teşekkür: Bu çalışma Uludağ Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAPF-
2009/27) tarafından desteklenmiş olup Doktora çalışmasının (Ayşegül AKPINAR) sonuçlarını 
içermektedir.
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Amaç: Çinko (Zn), tüm organizmalar için mutlak gerekli bir mikro elementtir. Özellikle tahıl kökenli 
gıdalarla beslenmenin yaygın olduğu toplumlarda gözlenen Zn eksikliği önemli sağlık sorunlarını 
tetiklemektedir. Önceki çalışmalar Zn eksikliğini gidermek için en uygun ve sürdürülebilir 
yöntemin tahıl tanesindeki mevcut Zn miktarının arttırılması olduğuna işaret etmektedir. Farklı 
gübreleme teknikleri ve ıslah çalışmaları sonucunda Zn ile zenginleştirilmiş tahılların eldesi, 
insan ve hayvanlarda Zn eksikliğini gidermede çok önemli bir adım olacaktır. Son yıllarda 
yürütülen çalışmalarda Zn’nun bitkilerce alımında ve taşınmasında azot ve kükürt (S) gibi diğer 
besin elementlerinin önemine dikkat çekilmektedir. Ayrıca Triticum turgidum gibi yabani kökenli 
buğdayların modern buğdaylara göre bünyesinde daha çok Zn biriktirdiği öne sürülmektedir. Bu 
çalışmada yabani ve modern buğday genotiplerinde vejetatif dönemde kükürt (S) beslenmesinin Zn 
absorpsiyonu ve taşınmasına etkileri incelenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: İki adet makarnalık buğday çeşidi (Triticum turgidum L. subsp. durum 
Desf., cv Balcalı 2000 ve Sarıçanak 98) ve üç adet Triticum turgidum L. subsp. dicoccoides 
(TTD 96, TTD 27, TD 510) genotipi kontrollü koşullarda besin çözeltisinde yetiştirilmiştir. Besin 
çözeltisi S konsantrasyonları, kontrol grubu (S yetersizliği) için 20 µM ve +S grubu (yeterli S) için 
1600 µM’dır. Besin çözeltisine alındıktan sonraki on ikinci günde Zn-65 absorpsiyon uygulaması 
yapılmıştır. Uygulamadan 24 saat sonra yapılan hasatın ardından kök ve gövde örneklerinde Zn-65 
aktivitesi, verim parametreleri, S ve Zn konsantrasyonları belirlenmiştir.

Bulgular: Besin çözeltisinden yapılan yeterli kükürt uygulaması tüm buğday genotiplerinde kök 
ve yeşil aksam S konsantrasyonunun önemli oranda artmasına neden olmuştur. Bu sonuç kükürt 
uygulaması ile bitki dokularındaki mevcut S konsantrasyonunun önemli oranda arttırılabildiğini 
göstermektedir. Balcalı 2000 dışında, denemede kullanılan diğer tüm genotiplerin Zn absorpsiyon 
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ve translokasyon oranı kükürt uygulamasında artış göstermiştir. Tüm genotiplerin ortalaması 
bakımından kükürt uygulamasının özellikle kökten yeşil aksama Zn translokasyonu üzerine önemli 
pozitif etkisi olduğu belirlenmiştir (Kontrol grubu ortalaması 477.9 nmol / g kuru madde 24 saat, +S 
grubu ortalaması 582.9 nmol / g kuru madde 24 saat olarak hesaplanmıştır ve değerler, Tukey HSD 
testine göre (α=0.05) önemli düzeyde farklıdır). Özellikle TD 510 genotipinde Zn translokasyon 
oranı kükürt uygulaması ile önemli düzeyde artmıştır. Sarıçanak 98 ve TTD 27 genotipleri hem 
kontrol hem de kükürt uygulamalarında daha yüksek Zn translokasyonuna sahip olmuştur. 

Sonuç: Buğday bitkisinde S beslenme statüsü Zn’nun kök absorpsiyonu ve kökten yeşil aksama 
translokasyonunu belirleyici etkiye sahiptir. Özellikle marjinal S eksikliğinin yaygın olduğu 
bölgelerde buğday tanesinin gübreleme yoluyla Zn ile zenginleştirme çalışmaları sınırlı düzeyde 
kalacaktır. Denemelere konu olan modern ve yabani buğday genotipleri arasında Zn alımı ve 
birikimi bakımından dikkat çekici bir farklılık görülmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Triticum dicoccoides, Zn-65, çinko absorpsiyonu, çinko taşınımı, kükürt 
beslenmesi

Teşekkür: Bu çalışma, TÜBİTAK desteğiyle Sabancı Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. 
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Amaç: Tuz Gölü civarında yayılış gösteren tıbbi öneme sahip Zygophyllum fabago L.’nin tuz 
stresine toleransında, antioksidan sistem ve ozmolitlerdeki (prolin, kolin ve glisinbetain) değişimler 
belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyalleri 60 gün süresince Hoagland çözeltisi ile sulanarak 
elde edilmiştir. Normal büyümenin 60. gününde fidelere 150 ve 300 mM NaCl içeren hoagland 
solüsyonunun verilmesiyle tuz uygulaması başlamıştır. Tuz uygulamasının 0., 7. ve 14. gününde 
bitkiler hasat edilmiştir. Fidelerin, kök-gövde uzunlukları ve ağırlıkları, bağıl sürgün büyüme oranları 
(RGR), nisbi su içerikleri (RWC), ozmotik potansiyelleri ve klorofil floresans ölçümleri yapılmıştır. 
Hasat edilen örnekler analizlere kadar -86°C’de saklanmıştır. Fidelerin lipid peroksidasyonu (MDA) 
Madhava-Rao ve Sresty (2000)’e göre, H
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 miktarları Liu ve ark. (2010)’na göre yapılmıştır. 

Fidelerin prolin miktarları Bates ve ark. (1973)’na, glisinbetain ve kolin içerikleri ise Grieve ve 
Grattan (1983) metoduna göre belirlenmiştir. Süperoksit dismutaz (SOD) aktivitesi Beauchamp 
ve Fridovich (1971)’e, katalaz (CAT) aktivitesi Bergmeyer (1970)’e, askorbat peroksidaz (APX) 
aktivitesi Nakano ve Asada (1981)’ya ve glutatyon redüktaz (GR) aktivitesi Foyer ve Halliwell 
(1976)’in yöntemine göre belirlenmiştir.

Bulgular: Tuz stresi fidelerin büyüme parametrelerinde, MDA içeriklerinde, ozmolit miktarlarında 
ve enzim aktivitelerinde değişimlere neden olurken, fotosentetik verimlerinde önemli bir değişim 
meydana getirmemiştir. 7 gün 150 mM uygulaması, fidelerin, ozmotik potansiyelleri, RGR ve 


