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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

2
O

2
 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 
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RWC oranlarını değiştirmezken, 300 mM NaCl kontrole göre sırasıyla %25.23, % 10.78 ve % 4.09 
azaltmıştır. 14 gün hem 150 hem de 300 mM fidelerin büyüme parametrelerinde, RWC ve RGR 
oranlarında azalmalara neden olmuştur. Bitkilerin H

2
O

2
 miktarları 7 gün 150 mM uygulaması hariç 

diğer tüm uygulamalarda kontrole göre artış meydana getirmiştir. En yüksek H
2
O

2
 artışı 14 gün 

300 mM uygulanan gruplarda 7.27 µmolg-1T.A. olarak ölçülmüştür. MDA içerikleri kısa süreli 150 
mM uygulanan fidelerde kontrole göre değişim göstermemiştir. Bu durum tuz stresine bağlı olarak 
aktiviteleri artan SOD, CAT, APX ve GR enzimleriyle yakından ilişkili olabilir. Yüksek (300 mM) 
ve uzun süreli tuz uygulamalarında ise MDA miktarları kontrole göre artış göstermiştir. Bu artış 
antioksidan enzim aktivitelerinin yeterince artış gösterememesinden kaynaklanabilir. Tuz stresine 
bağlı olarak ozmolitlerin miktarlarında da önemli oranda artış meydana gelmiştir. En fazla prolin 
artışı 14 gün 300 mM uygulanan fidelerde tespit edilmiştir. Tuz stresi altındaki fidelerin glisinbetain 
ve kolin miktarları kontrole göre büyük artış göstermiştir. En fazla artış 7 gün süresince 300 mM 
uygulanan fidelerde tespit edilmiştir.

Sonuç: Zygophyllum fabago’nun tuz stresine toleransında antioksidan enzimlerin rolü ve ozmolit 
miktarlarındaki değişimler bu çalışmada ilk defa ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Antioksidan enzim, glisinbetain, prolin, tuz stresi, Zygophyllum fabago.

Teşekkür: Bu çalışma S.Ü. BAP tarafından 11201099 nolu proje ile desteklenmiştir.
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Amaç: Türkiye’de yayılış gösteren Psephellus Cass. cinsi türlerinin ribozomal DNA’larına ait ITS 
(Internal Transcribed Spacer) dizilerinin kıyaslamasına dayalı türler arası filogenetik ilişkilerinin 
belirlenmesidir.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi ülkemizin farklı bölgelerinden toplamış olduğumuz 
Psephellus cinsine ait örnekler oluşturmaktadır. Bu örneklerden DNA’lar izole edilerek ilgili 
gen bölgesinin amplifikasyonları yapılmıştır. Dizileme analizlerinin sonucunda ham diziler elde 
edilmiş, dizilerin hizalamaları yapılmış ve PAUP filogenetik ağaç yapma programı yardımıyla 
türlerin filogenetik ilişkilerini gösteren soy ağaçları oluşturulmuştur. Parsimoni, Maksimum olasılık 
ve Neighbour Joining analizleri gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Tek nükleotid değişimleri, Nükleotid çeşitliliği, Singleton bölgeler ve Parsimoni 
bölgeleri cinsin filogenisi hakkında informatiktir. Veriler Psephellus cinsinin monofiletik bir cins 
olduğunu açıkça göstermiştir.

Sonuç: PAUP 4.0 programı kullanılarak yapılan filogenetik ağaç ve analizler sonucunda cinsin 
monofiletik bir cins olduğu görülmüştür. Ağaçta türler Psephellus cinsine ait tek bir klad içinde 
kümelenmiş fakat ana dallanmalar yerine çok sayıda küçük dallara ayrılmıştır. Buda filogenetik açıdan 
türlerin birbirleriyle olan evrimsel ilişkilerinin değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır. Parsimoni, 
Maksimum olasılık ve Neigbour Joininig analizlerine göre; cins içerisindeki bazı türler hiç bir türle 
yakın ilişkili bulunmamıştır. Bunlar; P. appendicigerus (C.Koch) Wagenitz, P. brevifimbriatus (Hub.-


