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ÖZET 
 

KURAKLIK STRESİ ALTINDAKİ ARPA BİTKİLERİNİN YAPRAKLARINA SiO2 
NANOPARTİKÜL UYGULAMASININ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 

 
 
Tarımsal verimi azaltan ve bitki gelişimini sınırlayan en önemli abiyotik stres 

faktörlerinden birisi kuraklık stresidir.  Kuraklık stresi koşullarında tarımsal verimde artışa 
ulaşılmasındaki temel strateji, verimi sürdürmek için gerekli özellikleri bir araya getirerek uygun 
koşulları sağlamaktan geçmektedir.  Silisyum (Si) bitki gelişimi için gerekli olan bir element olup 
büyüme ve gelişmede çok önemli rol oynar ve kuraklık da dahil olmak üzere bitkileri çeşitli stres 
faktörlerinden korumaktadır.  Bu tez çalışmasında 10-20nm boyutlarındaki SiO2 nanopartikül 
uygulamalarının arpa bitkilerinin yapraklarında kuraklık ve normal koşullar altında bitki 
gelişimi, stoma davranışları, yaprak oransal su içeriği, lipid peroksidasyonu (MDA) ve süperoksit 
radikal miktarları üzerine etkileri araştırılmıştır.  Arpa fideleri 10 gün süreyle yetiştirilmiş ve 
daha sonra kuraklık uygulamaları başlatılmıştır.  Kuraklık stres uygulaması başlatılmadan 3 gün 
önce 50mg/L ve 150mg/L konsantrasyonlarda hazırlanan SiO2 nanopartikül süspansiyonları 
bitki yapraklarına spreylenmiş ve spreyleme işlemi kuraklık süresince devam ettirilmiştir.  
Kuraklığın etkisi güne bağlı olarak (stresin 1., 3. ve 5. günlerinde) ölçülmüştür.  Çalışmamızda 
özellikle stresin 5. gününde 150 mg/L SiO2 nanopartikül uygulamasının kuraklık stresine maruz 
bırakılan arpa bitkilerinde sürgün boylarını kurak kontrol gruplarına göre arttırdığı 
belirlenmiştir.  SiO2 nanopartikül uygulanmış grupların kurak kontrol grubuna göre daha 
turgorlu olduğu ve özellikle yüksek konsantrasyonda uygulanan nanopartikülün yapraklarda 
oransal su içeriğini arttırdığı belirlenmiştir.  SiO2 nanopartikül uygulamasının yapraklarda güne 
bağlı olarak stres koşullarında süperoksit radikal oluşumunu azalttığı tespit edilmiştir.  150mg/L 
SiO2 uygulamasının kuraklık stresi koşullarında membran hasarını (MDA) özellikle stresin 5. 
gününde yaklaşık %50 oranında azalttığı belirlenmiştir.  Sonuçlarımıza göre dışsal olarak 
uygulanan SiO2 nanopartikülünün kuraklık stresi koşullarında bitki gelişimine pozitif yönde katkı 
sağladığı ve bitkilerin kuraklık stresine karşı dayanıklılıklarını artırabileceği belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: SiO2 nanopartikülü, spreyleme, kuraklık stresi, dayanıklılık, büyüme, arpa. 

 
Danışman: Dr.Öğr. Üyesi Ayşin GÜZEL DEĞER, Mersin Üniversitesi, Biyoteknoloji Anabilim Dalı, 
Mersin. 
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ABSTRACT 
 

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF SiO2 NANOPARTICULAR APPLICATIONS ON 
THE LEAF OF BARLEY PLANTS UNDER THE DROUGHT STRESS 

 
One of the most important abiotic stress factors reducing agricultural yield and limiting 

plant growth is drought stress.  The basic strategy for achieving an increase in agricultural yield 
under drought stress conditions is to provide the appropriate conditions by combining the 
necessary features to sustain efficiency.  Silicon (Si) is an necessary element for plant growth and 
plays an important role in growth and development and protects plants from various stress 
factors, including drought.  In this thesis, effects of 10-20nm SiO2 nanoparticles on plant growth, 
stomatal behaviors, leaf relative water content, lipid peroxidation (MDA) and superoxide radical 
amounts were investigated in the leaves of barley plants on drought and normal conditions.  
Barley seedlings were grown for 10 days and then drought applications were started.  SiO2 

nanoparticle suspensions, which were prepared at 50mg/L and 150mg/L concentrations 3 days 
before the application of drought stress, were sprayed on the plant leaves and spraying was 
continued during drought.  The effects of drought was measured depending on the day (1st, 3rd 
and 5th days of stress).  In our study, it was determined that espacially the application of 150 
mg/L SiO2 nanoparticle on the 5th day of the stress increased the length of shoots in the barley 
plants exposed to drought stress compared to drought control groups.  It was determined that 
SiO2 nanoparticle treated groups were more turgor than the drought control group and the 
nanoparticle applied at high concentration increased the relative water content in the leaves.  It 
was observed that SiO2 nanoparticle application on leaves to decrease superoxide radical 
formation depending on day under stress conditions.  It was determined that the application of 
150mg/L SiO2 reduces membrane damage (MDA) in the drought stress conditions by 
approximately 50% on the 5th day of stress.  According to our results, it has been observed that 
the exogenously applied SiO2 nanoparticle contributes to the growth of plants in drought stress 
conditions and increases the resistance of the plants against drought stress. 
 
Keywords: SiO2 nanoparticle, spraying, drought stress, durability, growth, barley. 
 
Advisor: Assist. Prof.Dr. Ayşin GÜZEL DEĞER, Mersin University, Biotechnology Department, 
Mersin, Turkey. 
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1.GİRİŞ 

 

Türkiye’de 24,3 milyon dekarlık tarım alanı içerisinde %50 oranla en büyük payı tahıl 

ürünleri almaktadır.  Yetiştirilen toplam tahıl alanları arasında ise %67’lik pay ile buğday ilk 

sırada gelmektedir.  Bunu %25 ile arpa ve %5 ile mısır takip etmektedir [1].  Bu oranlar iklimde 

yaşanan değişikliklerden dolayı büyük tehdit altındadır. 

Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) tarafından farklı iklim modelleri ve sosyoekonomik 

senaryoların birlikte kullanıldığı bir yöntem yardımıyla; 167 ülke arasında gelecekte yaşanacak 

su sıkıntısını, yüzey suları için olan rekabeti ve bu kaynakların tükenmesini gösteren bir sıralama 

yapıldı.  Bu sıralamaya göre, 2040 yılında 33 ülkenin son derece yüksek oranda su sıkıntısı ile 

karşı karşıya kalacağı ortaya konuldu.  Bu sıralama içerisinde Türkiye 27. Sırada ve %40-80 

oranında yüksek su sıkıntısı yaşanacak bölgeler arasında kırmızı listeye girdi [2].  Yenilenebilir 

doğal kaynaklar arasında olan su, 21.yüzyılda dünyada stratejik kaynaklar arasında ilk sırayı 

almaktadır. Dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli doğal afetler arasında yer alan kuraklık; 

kentsel yaşamı, doğal çevreyi, gıda üretimini, kalkınmayı, ekonomiyi, teknolojiyi, tarımı, temiz 

suya sahip olmayı ve insan sağlığını önemli derecede etkilemektedir [3]. 

Yaşanan küresel iklim değişikliği sonucu dünyanın birçok bölgesinde artan sıcaklıklar ve 

azalan yağışlar, kuraklığın yayılış alanını arttırmaktadır.  Kuraklığın başlangıcını, bitişini ve 

derecesini saptamak oldukça zordur.  Çünkü diğer doğal afetlerden farklı olarak yavaş başlayan, 

süreci uzun süren ve geniş alanlara yayılan doğal bir olaydır.  Çok geniş alanlarda görülebildiği 

gibi bir ülkenin tamamında ciddi ekonomik, çevresel ve sosyal etkilere de yol açabilmektedir [4]. 

Dünya da yaşanan kuraklık bitkilerin büyüme, gelişme ve dağılımını sınırlayan kritik 

faktörlerin başında gelmektedir.  Su eksikliği kuraklığı başlatır ve kuraklık stresine bitkilerin 

cevabı, gelişim aşaması, stresin seviyesi ve süresi, bitkinin tolerans kapasitesi gibi çeşitli 

faktörlerden etkilenmektedir [5].  Bitkiler kuraklık stresinin etkilerinden kurtulmak için su 

alımını arttırabilirler veya su kaybını azaltabilirler [6].  Bitkiler su stresine maruz kaldıklarında 

hücre turgorlarını koruyabilmek için hücreler içinde bazı organik çözeltileri biriktirerek osmotik 

potansiyellerini düzenlerler [7].  Osmotik potansiyellerini düzenleme, hücre ortamının su 

potansiyelindeki düşüşe cevap olarak hücre içerisinde bulunan inorganik ve organik çözünen 

maddelerin aktif olarak birikmesini sağlar [8].  Kuraklık stresine maruz kalan bitkilerin stoma 

iletkenlikleride değişebilir [9]. Stoma iletkenliğinde gerçekleşen değişimler, yaprak su 

potansiyelinde değişikliklere neden olmaktadır [10].  Bitkiyi strese sokan kuraklık stresinin 

artmasıyla stoma iletkenliği, yaprak su potansiyeli ve bununla birlikte CO2 asimilasyon oranında 

da düşüş meydana gelmektedir [11].  Kuraklığın etkisiyle bitkilerde meydana gelen bu 

değişiklikler bitkilerde verimin azalmasına ve besin ihtiyacının karşılanamamasına sebep 

olmaktadır.  Bu nedenle bitkileri çevresel etkilere karşı daha dirençli hale getirebilmek için yeni 

file:///C:/Users/bilgisayar/Downloads/%5b2


Şükran Yıldız, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

 

2 
 

çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.  Nanoteknoloji tarımda verimi arttırmaya yönelik yeni çalışma 

alanları arasında yer almaktadır.  

Nanoteknoloji tıp, kozmetik, tarım ve gıda gibi birçok bilimi içeren, yeni pek çok alanın 

oluşmasına olanak sağlayan yeni bir teknolojidir.  Diğer bilimler ile bir noktada birleşen 

nanoteknoloji gıdaların; üretimi, güvenliği, prosesi, depolanması ve taşınmasında büyük etkiler 

oluşturması beklenen yeniliklere imkan sağlamaktadır [12].  

Modern tarımda da önemli araçlardan biri olan nanoteknoloji, tarımsal gıda 

nanoteknolojisinin de yakın gelecekte güçlü ekonomisi haline gelmesi beklenmektedir.  Tarımsal 

gıda temaları, hayvan beslenmesi ve insan tüketimi için üretilen gıdaların sürdürülebilirliğine ve 

korunmasına odaklanmaktadır.  Buna dayanarak nanoteknoloji, ürün verimliliğini artırmak için 

yeni agrokimyasal maddelerin geliştirilmesini sağlamakta ve pestisit kullanımını azaltmak için 

yeni yaklaşımlar sunmaktadır.  Böylece nanoteknoloji tarımsal üretimi artırabilir ve çevre 

korunmasına katkıda bulunabilir [13].  

Tarımsal verimi arttırmak ve bitki gelişimine katkı sağlamak amacıyla nanoteknolojik 

ürünler olan nanopartiküller geliştirilmektedir ve bunlarla ilgili yeni araştırmalar 

yürütülmektedir.  Son yıllarda, nano ölçekteki silisyumun bitkiler üzerindeki etkileri dikkat 

çekmiştir.  Fakat bununla ilgili araştırmalar ve elde edilen sonuçlar sınırlıdır [14].  Yığın haldeki 

silisyumun olumlu etkileri araştırmacılar tarafından bitkilerde gösterilmiştir.  Fakat yığın halde 

bulunan silisyuma kıyasla, silisyum nanopartiküllerinin kullanılmasının silisyumun bitkiler 

tarafından emilimini arttırdığı bildirilmiştir [15].  

Silisyum bitkilerde yüksek konsantrasyonlarda biriktirilebilir ve yüksek 

konsantrasyonlarda biriktirilen silisyum, bitkiler için önemli görevlere sahiptir.  Silisyumun bitki 

gelişimini arttırıcı etkide bulunduğu ve yeterince silisyum alan bitkilerin su kaybının azaldığı; 

bitkilerde silisyum birikmesinin mantar hastalıklarına ve böceklerin verdiği zarara karşı 

dayanıklılığı arttırdığı bilinmektedir [16]. 

Silisyumun bitki içerisine alınması türlere ve bitki gruplarına göre değişiklik 

göstermektedir [17-19].  Gramineae ailesinin birçok türünde ve bazı bitkilerde, silikon alımının 

pasif olduğu görülmektedir.  Dikotiledonlar gibi diğer bitkilerde ise, silikon alınımının kökler 

tarafından dışlandığı bildirilmiştir [17]. 

Ancak, modern analitik teknikler kullanılarak birçok bitkinin korteks hücre zarlarından 

silikonun bazı formlarını alma veya reddetme mekanizmasına sahip olabileceği gösterilmiştir 

[19].  Silisyumun özellikle stres koşulları altında bitkilere olumlu etkiler gösterdiği düşünülerek 

arpa bitkisi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 

Çalışmamızda materyal olarak seçtiğimiz arpa bitkisinin Anadolu’da çok eski bir 

geçmişinin olduğu bilinmektedir ve yaklaşık olarak 10 bin yıldan beri tarımı yapılmaktadır.  

Taksonomik olarak Poaceae ailesinden ve Hordeum cinsinden bir bitki türüdür [20].  Dünyada 



Şükran Yıldız, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

 

3 
 

buğday, mısır ve çeltikten sonra gelen dördüncü önemli tahıl olan arpa, serin iklim tahılları 

arasında ülkemizde buğdaydan sonra ekimi yapılan ikinci önemli tahıldır [21].  Arpa; hayvan 

yemi, viski, bira ve birçok içeceğin hammaddesini oluşturan malt elde etmek için kullanılan 

bitkiler arasında yer almaktadır.  Batı ülkelerinin birçoğunda elde edilen arpanın büyük bir 

çoğunluğu sığır, keçi, koyun ve at gibi çiftlik hayvanları ile kümes hayvanlarının tüketebilmesi için 

üretilmektedir.  Doğu ülkelerinin bir çoğunda ise arpa üretiminin büyük bir kısmı, insan yiyeceği 

ve içeceği olmak üzere üretilmektedir [22]. 

Son yıllarda arpanın ıslahı, üretimi, gıda, yem ve diğer endüstriyel uygulamalarda 

kullanılmasıyla ilgili birçok araştırmalar yapılmaktadır.  Bu araştırmalar arasında kuraklık 

stresine dayanıklı arpa çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar da yer almaktadır [23]. 

Bitkiler üzerinde nanomateryallerin etkileri ile ilgili ise çok az sayıda çalışma 

bulunmaktadır.  Bitkilerde nanoteknolojinin tarımsal uygulamaları (phytonanotechnology) 

geleneksel bitki üretim sistemlerini (herbisit, pestisit, gübre vbg.) değiştirecek potansiyele 

sahiptir.  Nanoparçacıklar ve bitki yanıtları arasındaki etkileşimin anlaşılması bitkisel üretimde 

devrim niteliğinde olabilir.  Nanoparçacıkların bitki içine alınımı, taşınımı, lokalizasyonu, hastalık 

direnci ve ürün verimi üzerine etkileri oldukça önemlidir [24].  Fitonanoteknoloji tarımda 'akıllı' 

ürünlerin geliştirilmesine yardımcı olabilir.  Nano ölçekli malzemeler hedefe özel, 

programlanmış, kendi kendini düzenleyen ve çok işlevli, zaman kontrollü sağlayabilir [25].  Nano 

ölçekli parçacıklar; büyüme düzenleyicileri, hastalık baskılayıcı, nanoherbisid ve nanopestisid 

olarak kullanılabilirler.  Nanopartiküllerin bitkiler tarafından alınımı ve diğer bitki dokularına 

taşınım mekanizmalarının anlaşılması oldukça önemlidir.  Bitkilerde sadece birkaç çalışmada 

mühemdislik nanopartiküllerin “doğrudan” alınımı, translokasyonu ve lokalizasyonu ile ilgili 

veriler bulunmaktadır [26].  

Nanopartiküller mühendislik yöntemleriyle laboratuarda üretilebildiği gibi doğal yollarla 

da oluşabilmektedir.  Nano ölçekli parçacıkların çeşidi, boyutu, şekli ve konsantrasyonuna bağlı 

olarak etkileri değişmektedir.  Bitkiler üzerine nanomateryallerin etkileri ile ilgili ise çok az 

sayıda çalışma bulunmaktadır.  Canlı organizmalar ve nanopartiküllerin etkileşimleri üzerine 

yapılan oksitadif stres ve toksisite çalışmaları hala cevap beklemektedir.  Nanopartiküller bitkisel 

dokulara kökler veya toprak üstü organlar aracılığıyla girebilirler.  Bugüne kadar çalışmaların 

büyük çoğunluğu toprak altı kök sistemleriyle gerçekleştirilmiştir.  Nanoparçacıkların bitkiler 

üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yapılan çalışmalarda genellikle kök ve tohum çimlenmesi 

üzerine yoğunlaşılmıştır.  Toprak üstü organlardan yaprak ise en önemli giriş yerlerinden biri 

olmasına karşın çok az çalışılmıştır.  Yüksek bitkilerde, gaz alışverişi stomalar aracılığıyla 

gerçekleşmektedir, bu nedenle stoma açıklığını modüle edecek ileri teknolojilerin uygulanması 

ve geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.  
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Çalışmamızda toprak üstü yaprak uygulaması ile nanoparçacıkların etkilerinin 

mikroskobik ve fizyolojik olarak gözlenmesi amaçlanmıştır.  Çalışmamız ekonomik önemi olan 

bütünlüğü bozulmamış arpa bitkisinde gerçekleştirilmiştir.  Arpa bitkisi Poaceae familyasında 

olması ve silisyum biriktirme yeteneğinden dolayı özellikle seçilmiştir.  Çalışmamızda silisyumun 

su kaybını azaltan özelliğini kullanmayı hedefleyerek 10-20nm boyutlarındaki SiO2 

nanopartikülleri iki farklı konsatrasyonda yapraklara spreyleme yöntemi ile uygulanmış kurak 

ve normal koşullar altında bitkiler üzerindeki etkileri incelenmiştir.  Ayrıca spreylemeden farklı 

bir teknik olarak bitkilere perfüzyon yöntemi ile iki farklı konsantrasyonda SiO2 uygulanarak 

nanopartiküllerin stoma davranışları üzerindeki etkileri anlık olarak incelenmiştir.  SiO2 

nanopartikül uygulamalarının arpa bitkilerinin yapraklarında kuraklık ve normal koşullar altında 

bitki gelişimi, stoma davranışları, yaprak oransal su içeriği, lipid peroksidasyonu (MDA) üzerine 

etkileri araştırılmıştır. Ayrıca stres molekülü olarak hayati öneme sahip süperoksit radikal 

miktarındaki kalitatif değişiklikler Laser Konfokal Mikroskop ile görüntülenmiştir.  Elektron 

mikroskobik inceleme için alınan doku kesitleri geçirimli elektron mikroskobu ile 

görüntülenerek nanopartikül alınımı gösterilmiştir. 
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2. KAYNAK ARAŞTIRMASI 

  

2.1. Bitkilerde Büyüme ve Gelişme 

 

Bitkiler, tomurcuk ve kök ucunda bulunan apikal meristemlerinin sürekli aktif  

olmasından dolayı yaşamları boyunca büyüme özelliğine sahiptir.  Bitkisel organların 

boyutlarında ve kuru madde birikiminde meydana gelen geri dönüşümü olmayan artışa 

bitkilerde büyüme denir.  Büyümenin gerçekleşebilmesi için bitkilerde bulunan makro 

moleküllerin sentez hızının parçalanma hızından daha fazla olması gerekir.  Gelişme ise büyüme 

ve olgunlaşma sırasında farklı bitki kısımlarında meydana gelen yapısal ve fonksiyonel 

değişimlerdir.  Bitkilerde gelişme esnasında hücreler bölünerek çoğalmakta, hacim artışı ile doku 

ve organların farklılaşması gerçekleşmektedir [27].  Bitkiler büyüme ve gelişmeleri sırasında  

temel besin elementlerine ihtiyaç duyarlar.  Bu temel besin elementleri makro (N,  K,  Ca, Mg,  P, 

ve  S) ve mikro (Cl,  Fe,  B,  Mn,  Zn,  Cu,  Mo, ve  Ni ) besin elementleri olarak iki sınıfa 

ayrılmaktadır [28].  Silisyum bu iki sınıf içerisinde gösterilmemesine rağmen bitkide etkili oduğu 

ve yüksek bitkilerde fazla miktarlarda biriktiği bildirilmiştir [16].  

Bitkilerin büyüme ve gelişmesinin normal olarak devam edebilmesi için uygun çevresel 

koşulların olması gerekmektedir.  Bitkilerin bulunduğu çevrede olan her bir etmen, bitki büyüme 

ve gelişmesini de belirli oranda etkilemekte ve stres kavramını oluşturmaktadır.  Bunun 

sonucunda oluşan stres faktörleri; tarımsal verimliliği azalttığı gibi, yeni arazilerin tarımsal 

faaliyetler için kullanımını da kısıtlamaktadır.  Bitki türlerinin oluşan stres faktörlerine verdikleri 

anatomik, morfolojik ve fizyoloik yanıtlar evrim sürecindeki doğal seleksiyonun meydana 

gelmesine sebep olmuştur [29].  Çevresel stres faktörleri, bitkilerin yapısal ve fonksiyonel açıdan 

şekillenmesini sağlayan ana etkenler arasında önemli bir konuma sahiptir [30]. 

 

2.2. Bitkilerde Stres Koşulları 

 

Bütün canlılar doğaları gereği dış çevre ile sürekli ilişki halindedir.  Uygun olmayan 

koşulların oluşması durumunda adaptasyon eksikliğine bağlı olarak içinde bulundukları çevrede 

strese maruz kalmakatadır.  Bitkinin içinde bulunduğu çevre şartlarının, normal büyüme ve 

geişmeyi olumsuz yönde etkileyecek kadar değişmesi halinde bitkide meydana gelen duruma 

“stres” denir.  Bir başka ifadeyle stres, bitki üzerinde olumsuz etkileri olan dış faktörler olarak 

ifade edilmektedir.  Stres durumu, bitkinin canlı kalabilmesi, ürün verebilmesi, büyokütle birikimi 

ve özümleme ile bağlantı kurularak açıklanması gereken bir kavramdır [31].  Bitkiler yaşamları 

sürecinde birçok stres faktörlerine maruz kalmaktadırlar.  Stres faktörleri Levitt’e (1972) göre 

biyotik ve abiyotik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır  [32].  Mikroorganizmaların (virüs, bakteri ve 
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fungus) enfeksiyonu ve zararlı hayvanların saldırıları sonucu oluşan stres faktörlerine biyotik 

stres faktörleri denir.  Su, sıcaklık, radyasyon, kimyasallar, manyetik ve elektriksel alanlar gibi 

faktörler ise abiyotik stres faktörleri olarak tanımlanmaktadır [33]. 

Bitkliler sesil doğaları gereği stres etmeninden uzaklaşma gibi bir seçenekleri 

olmadığından dolayı hayvanlardan farklı olarak çeşitli streslere direkt olarak maruz kalırlar.  

Maruz kaldıkları bu doğrudan etki büyüme ve gelişmelerini olumsuz yönde etkilemektedir ve 

bitki organlarının zarar görmesine neden olmaktadır.  Boyer, 1982 yılında bitkileri etkileyen stres 

faktörlerinin ekin üretiminin %70 kadarını etkileyebileceğini öne sürerken; Birleşmiş Milletler 

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) raporuna göre 2007 yılında dünyadaki karasal alanın sadece %3,5’i 

herhangi bir çevresel tehditten etkilenmemektedir [34, 35].  

Çevresel stresin neden olduğu zarar; bitkinin türüne, çevreye toleransına ve adaptasyon 

kabiliyetine göre değişiklik göstermektedir [36,37].  Bitkilerin bulundukları çevrede yaşamları 

boyunca birçok stres faktörleri ile karşılaştıkları düşünüldüğünde stres ile ilgili mekanizmaların 

aydınlatılması, toleranslı tür ve çeşitlerin geliştirilmesi oldukça önem arz etmektedir [31].  

 

 

Şekil 2.1. Çevresel stres faktörleri [31,38].  

 



Şükran Yıldız, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

 

7 
 

2.3. Stres Çeşitleri 

 

2.3.1. Biyotik Stres 

 

Bitkilerin diğer organizmalar ile etkileşimlerine biyotik stres denilmektedir.  Biyotik 

stres; bitkinin enfeksiyonu veya bitkinin belirli bir kısmındaki mekanik bir hasar, bakteriler, 

virüsler, mantarlar, nematodlar, parazitler, böcekler ve yabani otların neden olduğu streslerdir.  

Oluşan bu stres faktörleri, bitki veriminde düşüşe ve dolayısıyla ekonomik olarak ciddi kayıplara 

neden olmaktadır [39].  

 

2.3.2. Abiyotik stres 

 

Sıcaklık, kuraklık, yüksek tuzluluk, oksidatif stres, ağır metaller, fotoperiyodun değişmesi, 

ışık şiddeti ve kalitesi, besin bolluğu ve açlığı, donma ve su basması, hava ve toprak kirliliği vb 

çevresel değişikliklerin neden olduğu stres faktörlerine abiyotik stres faktörleri denir.  

Abiyotik stres farktörleri bitki verimini ciddi bir oranda düşürmektedir ve 

hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) raporuna göre, yakın gelecekte abiyotik stres 

faktörleri küresel ısınmanın etkisiyle önemli ölçüde artmaya devam edecektir.  Oluşan sorunlar 

sebebiyle bitki biliminde abiyotik stres yanıtlarının altında yatan mekanizmaların anlaşılabilmesi 

büyük bir önem taşımaktadır [40,41].  

Bitkilerin abiyotik stres sırasında verdiği yanıtların mekanizmalarının ortaya çıkarılması 

yolunda büyük ilerlemelere neden olan birçok bilimsel çalışma yürütülmüştür.  Bütün abiyotik 

stres faktörleri reaktif oksijen türlerinin (ROS) oluşumunu indüklemekle birlikte, farklı formlarda 

ve farklı hücre altı lokasyonlarında üretilmektedirler.  ROS'lar hücre metabolizmasında dengeli 

bir rol oynamaktadır.  Konturolsuz olarak ROS oluşumu hücrede toksik etki yaratır ve ifadeleri 

sıkı kontrol altında tutulmalıdır.  ROS'un üretimi ve detoksifikasyonu arasındaki denge, hücresel 

fonksiyonları korumak için büyük önem taşımaktadır [41,42].  

 

2.4. Kuraklık Stresi 

 

Tarımsal ve ekolojik sistemler üzerinde büyük bir etkiye sahip olan kuraklık stresi 

bitkilerde üretimi sınırlandıran en önemli abiyotik stres etmenlerinden birisidir [43,44].  

Dünya üzerinde kullanılabilir tarım alanlarında bitkilerde meydana gelen stres 

etkenlerine göre bir sıralama (Tablo 1.7) yapıldığında kuraklık stresi % 26’lık bir değerle en 

büyük paya sahiptir [45,46].  
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Tablo 2.1.Dünyada kullanılabilen alanların farklı stres faktörlerinden etkilenme oranları  

[45,46].  

Stres faktörleri Etkilenme oranları  

Kuraklık stresi %26  

Mineral madde stresi %20  

Soğuk ve don %15  

Diğer stres faktörleri %29  

%10’nun stres altında olmadığı varsayılmaktadır.  

 

Toprak su potansiyelinde meydana gelen düşüş bitkileri strese sokan en önemli etmenler 

içerisinde yer almaktadır.  Çünkü bitki terleme ile kaybettiği suyu ancak toprakta yeterli miktarda 

su varsa telafi edebilmektedir.  Bitkide su kaybı gerçekleştiğinde eğer toprakta yeterli miktarda 

su bulunmaz ise ve tolerans mekanizmaları çalışmazsa bunun sonucunda bitki su stresine maruz 

kalmaktadır.  Bitkide su kaybının su alınımından fazla olması durumunda iletim boruları 

içerisinde negatif basınç gerçekleşmekte ve bitki organları arasında suyun alınması yönünde 

rekabet meydana gelmektedir.  Topraktaki suyun çok azalması durumunda, toprak kolloidlerince 

daha fazla çekilmesinden dolayı, köklerin emme kuvveti kolloidlerin emme kuvvetini yenemez ve 

böylece su alımı gerçekleşemez.  Bunun sonucunda kök ve yapraklarda solma meydana 

gelmektedir [47].  Bu durum turgor basıncıyla ilişkilidir.  Bitkide turgor basıncının hücrede her 

zaman pozitif yönde olması gerekmektedir.  Turgor basıncının düşmesi durumunda ise bitkide 

solma gerçekleşir [43,44].  

Kuraklık genel olarak su noksanlığı ve kuruma olarak iki gruba ayrılmaktadır [47].  

Yapılan bu ayrıma göre su noksanlığı stomaların kapanışına ve gaz değişiminde kısıtlamaya yol 

açan orta düzeydeki su kaybı iken; kuruma reaksiyonların katalizlenmesini durdurabilecek 

potansiyeldeki aşırı derecedeki su kaybı olarak adlandırılmaktadır.  Bitkilerde gerçekleşen 

kuraklık stresi hücre içi yapılar, bitkide büyüme, fotosentez ve azot metabolizması üzerine negatif 

etkilerde bulunarak bitki metabolizmasında hasarlar meydana getirmektedir [46].  

Su stresi, toprakta bitkinin ihtiyacı olan su miktarının azalması, atmosferik koşulların 

etkisiyle transpirasyon ve evaporasyon sonucu su kaybının devam etmesi durumunda ortaya 

çıkan abiyotik stresler içerisinde çok önemli bir yer tutmaktadır.  Stres durumu günlük ya da uzun 

süreli olabilir.  Kuraklık stresinin uzun sürmesi ve yeterince su alınımının gerçekleşmemesi 

bitkilerde ölümle sonuçlanabilmektedir [48].  

 

 

 

 



Şükran Yıldız, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

 

9 
 

 2.4.1. Kuraklık Stresinin Bitki Metabolizmasına Verdiği Zararlar 

Su kaybı bitkide turgor kaybıyla kendini göstermektedir ve bu da kuraklık stresinin 

mekanik etkisinin belirgin kanıtlarından biridir [49]. Bitkide su kaybının gerçekleşmesine bağlı 

olarak hücre öz suyu konsantrasyonunun artmasıyla protoplazmada artan bir dehidrasyon 

meydana gelmektedir.  Hücrede meydana gelen ozmotik su kaybıyla birlikte protoplast hücre 

çeperinden uzaklaşır ve stres altında bulunan plazma membranında gerçekleşen çökme 

yırtılmalara neden olur.  Sonuç olarak zarlar üzerindeki hidrolitik enzimlerin serbest kalmasına 

ve sitoplazmanın otolizinin gerçekleşmesine sebep olur.  Bitkide oluşan bu zarar hücresel 

metabolizmayı geri dönüşsüz olarak bozar ve bunun sonucunda bitkide büyüme yavaşlar [44,50].  

Aşırı su kaybı sonucunda bitkide hücresel metabolizmanın bozulmasıyla gerçekleşen iyon 

birikimi, membranın yapısal bütünlüğünün ve protein yapılarının bozulmasına sebep olur.  

Bitkide yaşanan bu bozulma hücreye zarar verebilir [44,50,51].  Hücre büyümesindeki düşüş 

yaprakların küçülmesine ve böylece fotosentez ürünlerinin daha da azalmasına sebep olur [44]. 

Kuraklık stresi bitkilerde enzim aktivitesi ve enzim miktarını da etkilemektedir [52-54].  Aynı 

zamanda su stresi bitki hücrelerinde Reaktif Oksijen Türlerinin (ROS) birikmesine ve buna bağlı 

olarak oksidatif stres oluşumuna yol açmaktadır [55].  

 

2.4.2. Kuraklığa Karşı Geliştirilen Uyum Mekanizmaları 

 

Bitkiler kuraklık stresine karşı direnebilmek için stresten kaçınma ve stres toleransı 

olmak üzere iki temel savunma mekanizması geliştirmişlerdir [49,56,57].  Su stresine toleranslı 

bitkiler savunma mekanizmalarını kullanarak çok daha şiddetli stres koşullarında yaşamlarını 

sürdürebilirlerken stresten kaçınma eğilimindeki bitki grupları sadece orta şiddetteki kuraklık 

koşullarında hayatta kalabilirler [55].  

Bitkiler bünyelerindeki uygun su miktarını koruyabilmek için bitkinin morfolojisine de 

yansıyan bazı önlemler almaktadırlar. Bu önlemler transpirasyon yüzeyinin azalması, topraktan 

su alınımı, yüksek bir su iletim kapasitesi veya suyun depolanması gibi fonksiyonel önlemler 

şeklinde olmaktadır [58].  

 

2.5. Nanoteknoloji ve Tarımsal nanoteknoloji 

 

Nano, Yunanca kökenli bir sözcük olup küçük, ufacık gibi anlamlara gelmektedir.  

Metrenin milyarda biri olan ölçü birimi olarak bilimsel olarak tanımlanabilir.  Nanoteknoloji ise, 

100 nm’den küçük olan madde ve sistemleri inceleyen bilim dalıdır [59,60,61].  Nanoteknoloji; 

tarım sistemleri, biyomedikal, enerji dönüşümü, çevre mühendisliği ve diğer birçok alanda 

devrim yaratacak potansiyele sahiptir [62-64].  Son yıllarda da çeşitli sektörlerde nanoteknolojik 
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araştırmalar artmaktadır ve nanoteknolojik ürünler olan nano materyaller kullanılmaya 

başlanmıştır. 

Üretilen nano ölçekli malzemelerin (özellikle metal ve metal oksit nanopartiküllerin) 

yaygın kullanımları göz önüne alındığında 2020 yılına kadar yıllık 58.000 tona çıkacağı tahmin 

edilmektedir [65].  Ayrıca küresel nanoteknoloji ile elde edilen gelir, şu anda yaklaşık 39,2 milyar 

dolardır ve 2021 yılına kadar 90,5 milyar dolara ulaşması beklenmektedir [66].  

Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için birim alandan en az girdi ile verimli ve fazla 

ürün elde etmek son derece önemli hale gelmiştir.  Nanoteknoloji birçok sektörde yenilikçi 

fırsatlar sunmaktadır.  Özellikle gıda ve tarımda nano materyallerin kullanımı artan ihtiyaçları 

karşılamak amacıyla son derece önemlidir.  Ekilebilir su kaynaklarının ve tarım arazilerinin sınırlı 

olması tarım sektörünün gelişememesinin temel sebepleri arasında yer almaktadır.  Bu nedenle 

modern teknolojilerin etkin bir şekilde kullanılarak var olan kaynakların en az zararla kullanım 

etkinliğinin artırılmasıyla tarımda verimliliğin daha fazla olması hedeflenmektedir [62-64].  

Modern teknolojiler arasında yer alan nanoteknolojinin, gelecekte tarım sektöründe önemli bir 

yere sahip olacağı düşünülmektedir.  Çünkü bu teknoloji ile üretilen ürünlerin kullanımı her 

geçen gün artmaktadır [67].  

Nanoteknolojinin tarımsal hedefleri çevresel değişikliklerinin izlenmesi ve hedef odaklı 

nano materyallerin uygulanması yoluyla gübre, herbisit ve böcek ilacı gibi kimyasalların 

kullanımını en aza indirmektir.  Nanoteknolojik tarımın, uzaktan algılama cihazlarını ve küresel 

uydu konumlandırma sistemlerini (GPS) kullanarak çevrede var olan herhangi bir sorunun 

niteliğini ve yerini, ürünlerin büyüme ve gelişmedeki değişikliklerini belirleyeceği tahmin 

edilmektedir.  Bu teknolojilerin kullanılması, ürünlerin üretim maliyetlerini azaltmak ve 

potansiyel olarak üreticiye fayda sağlamak için toprak koşullarını, bitki gelişmelerini, gübre, 

kimyasal ve su kullanımını hassas bir şekilde belirleyecektir [68].  Aynı zamanda nanoteknolojik 

ürünlerin, tarımsal kimyasalların kullanımını azaltarak çevre kirliliğini en aza düşürmeye 

yardımcı olabileceği önerilmektedir [69].  

Nanoteknolojik ürünlerin kullanımının artacağı düşünüldüğü zaman tarımsal-

nanoteknoloji araştırmalarında belli işlevlerin yerine getirilmesi için sentezlenmiş 

nanopartiküllerin kullanılması ile ilgili ele alınması gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır.  

Bunlar şöyle sıralanabilir;(i) Nanopartiküllerin toksisitesini azaltmak için risk değerlendirme 

faktörlerini hafifletmek.  (ii) Doza bağımlı çalışmalar yaparak nanopartiküllerin dozunun 

güvenlik sınırları dahilinde optimize etmek.  (iv) En önemlisi, çevre dostu ve toksik olmayan 

biyosentezlenmiş nanopartiküllerin laboratuar ve tarla koşullarında tarımsal fayda sağlamak için 

kullanmak [70].  

Nanoteknoloji kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi çeşitli tarımsal, ormancılık ve 

çevresel sorunlara yararlı etki yapma potansiyeline sahiptir.  Bununla birlikte, nanoteknolojik 
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uygulamalardan yeni çevresel sorunlar ve insan sağlığını etkileyecek tehlikeler ortaya çıkabilir.  

Bu nedenle nano ürünlerin yaşam döngüsünde tehlikeleri ve maruziyet seviyelerini tanımlamak, 

nanomalzemelerin olası etkileşimlerini değerlendirmek için toksikolojik araştırmaların mutlaka 

yapılması gerekmektedir [71].  

 

2.5.1. Nanopatiküllerin Bitkilere Alınımı 

 

Nanoparçacıkların bitkiler tarafından alınımı nanopartikülün kendi doğasıyla ilgili çeşitli 

etmenlere bağlıdır.  Aynı zamanda bitki ve nanomalzemelerin çevre ile etkileşimi ile de ilgilidir 

(Şekil 2.2) [72]. 

 

Şekil 2.2. Bitkilerde nanopartiküllerin emilimini, alımını, taşınmasını ve bitki içerisine girmesini 

etkileyen faktörler (A) Uygulama yönteminin yanı sıra farklı özellikteki nanopartiküllerin bitki 

tarafından alınımını ve translokasyonlarınını nasıl etkilediğini gösterir, (B) Toprakta, 

nanopartiküller bitkiler tarafından emilimini kolaylaştıran veya engelleyen mikroorganizmalar 

ve bileşikler ile etkileşime girebilir.  Giriş noktasına bağlı olarak (kökler veya yapraklar) vasküler 

dokulara ulaşmadan önce çeşitli dokular (epidermis, endodermis) ve bariyerleri (kaspari şeridi, 

kutikula tabakası…) geçmelidir.  (C) Nanopartiküller, bitkinin kök ve yaprak ucuna doğru hareket 
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etmek için apoplastik ve / veya simplastik yolları ve bir yoldan diğerine geçiş için radyal hareketi 

takip edebilir. (D) Hücrelerin içindeki nanopartiküllerin özümsenebilmesi için, endositoz, 

gözenek oluşumu, taşıyıcı proteinlerin aracılık ettiği ve plasmodesmata gibi çeşitli mekanizmalar 

önerilmiştir [72]. 

 

 

Şekil 2.3. Nanopartiküllerin bitkiye giriş yolları  [73]. 

Nanopartiküller hücre içerisine iki farklı yolla girebilirler.  Birincisi toprak üstü 

organlardan (Kütikula, epidermis, stoma, hidatotlar ve diğer açıklıklar).  İkinci olarak toprak altı 

organlardan (kök uçları, korteks, lateral kök noktalarından, yaralardan ve diğer açıklıklardan) 

girebilmektedirler (Şekil 2.3) [73]. 

 

2.5.2. Nanopartiküllerin Stomalar Tarafından Alınımı 

 

Şekil 2.4’de karpuz bitkisi için tasarlanan ve nanopartiküllerin yapraktan alındıktan sonra 

bitki içerisindeki muhtemel ilerleme yolu gösterilmektedir [74].  Nanopartiküller yapraklara 

uygulandıktan sonra stomalardan ve diğer açıklıklardan alınmaktadır [75].  Bu çalışma 100 nm 

den küçük boyutlardaki Fe2O3, TiO2, MgO ve ZnO nanopartikülleri (NP) kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir [74]. 
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Şekil 2.4. Karpuz yapraklarından nanopartiküllerin içeri alınımı ve bitki içerisinde taşınımı[74]. 

Stomaya girdikten sonra, bu nanopartiküller, floem sistemi tarafından bitki içerisinde 

taşınır.  Floem, sakaroz, proteinler ve bitki büyümesi için bazı mineral iyonlar da dahil olmak 

üzere fotosentetik ürünleri transdüksiyona uğratan canlı vasküler dokudan oluşmaktadır  [75].  

NP’ ler kütle akışı veya basınç akışı hipotezine dayalı olarak yaprak ve kökler arasındaki basınç 

farklarının sonucu olarak bu şeker akışı boyunca taşınmaktadırlar [76]. 

  

2.6. Silisyum ve Silisyumun Bitki Gelişimi Üzerindeki Etkisi 

 

Silikon (Si), toprakta en çok bulunan ikinci elementtir.  Silisyumun konsantrasyonu 

toprak çözeltisinde, 0.1 ila 0.6 mM arasında değişmekte ve monosilik asit (H4SiO4) formunda 

bulunmaktadır.  Bitkiler tarafından da bu formla alınır [77,78].  

Bitkiye alındıktan sonra Si, çeşitli dokulardaki epidermiste hidratlı amorf silikanın bir 

polimeri olarak biriktirilir.  Tüm karasal bitkilerin dokularında türlere göre önemli oranda 

değişkenlik göstermekle birlikte genellikle kuru ağırlık bazında % 0.1 ile %10 arasında 

dokularında Si elementi içerirler [78].  Buna rağmen, Si bitki büyümesi için önemli bir element 

olarak kabul edilmemiştir.  Bunun en önemli nedeni, Si'nin Arnon ve Stout (1939) tarafından 

kurulan temel tanımda, bitkiler için önem taşıyan, üç kriterden biri olan bitkinin 

metabolizmasında yer aldığını gösteren hiçbir kanıt olmamasıdır [79].  Bununla birlikte, yakın 

zamanda, Epstein ve Bloom (2003) bu temel tanımı yeniden gözden geçirmiş ve bitki büyümesi 

için gerekli olan yeni bir element tanımı önermişlerdir; Bir elementin, iki kriterden birini veya 

her ikisini de yerine getirmesi temel esas kabul edilmiştir. Yani; (1) Bir element, bitkinin yapısının 
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veya metabolizmasının içsel bir bileşeni olan bir molekülün parçası olmalıdır. (2) Bitkide bir 

element eksiklğinde, büyüme, gelişme veya üreme gibi anormallikler, yani "performans", 

düşüklüğünün görülmesi o elemente ihtiyaç olduğunu gösterir [80].  Bu yeni tanıma göre, Si 

bitkilerde temel bir elementtir, çünkü Si eksikliği bitkide çeşitli araştırmalarda bildirildiği gibi 

anormalliklere sebep olmaktadır [78].  

Si'un temel element olmamasıyla ilgili bilgilere rağmen, neredeyse bir asırdır, Si'un 

bitkilerin büyümesi üzerinde yararlı etkiler gösterdiği bilinmektedir.  Artan fotosentez aktivitesi, 

böcek ve hastalıklara karşı bitki direncinin artması, mineral toksisitesinin azalması, besin 

dengesizliğinin iyileştirilmesi, kuraklık ve donma toleransının arttırılması gibi Si'un birkaç yararlı 

etkisi bildirilmiştir. Genel olarak, Si'un yararlı etkileri iki şekilde gösterilmektedir.  Birincisi, 

silisyumun faydalı etkileri bitki türlerine göre değişkenlik gösterir.  İkincisi faydalı etkiler 

genellikle yapısında yüksek seviyelerde Si biriken bitkilerde daha çok belirgindir [18]. 

Örneğin, pirinç kuru ağırlık bazında % 10 kadar yapısında Si biriktirir.  Pirinçte yüksek 

oranda Si birikmesinin, sağlıklı büyüme ve yüksek verim için gerekli olduğu kanıtlanmıştır.  Bu 

nedenle Si, Japonya'da “agronomik olarak önemli bir element” olarak kabul edilmiş ve çeltik 

yetiştirilen topraklara silikat gübreleri uygulanmıştır.  Diğer bir özellik ise, bitkilerin çeşitli 

abiyotik ve biyotik streslere maruz kalması durumunda Si'nin yararlı etkilerinin daha açık bir 

şekilde görüldüğü ifade edilmesidir.  Silikon muhtemelen birden fazla baskıya karşı direnci 

artıran bir elementtir [81].  Poaceae ailesinden olan pirinçte silisyum kütikula tabakasının hemen 

altındaki bir tabakada bitiktirilmektedir [82].   

Şekil 2.6’de Silisyumun bitkiler üzerindeki işlevleri verilmiştir.  Bu işlevlerin çoğu çeltik 

bitkisinde yapılan araştırmalar esas alınarak belirlenmiştir.  Gösterilen bu işlevler çoğu yaprak, 

gövde ve tane kabuklarının yapılarında biriktirilen silisyumla ilişkilendirilmiştir.  Bu nedenle 

bitki fonksiyonları üzerindeki silisyumun rolü fizyolojik değil mekaniksel olarak belirtilmiştir 

[78]. 
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Şekil 2.5. Silisyumun Bitki Gelişimi Üzerindeki Yararlı Etkileri [78]. 

 

2.6.1. Silisyumun Bitkiler Tarafından Alınım Mekanizması 

 

Bitkiler topraktan silisyumu kökleri yardımıyla monosilisik asit [Si(OH)4] ve pH’ı yüksek 

ortamlarda OH¯ ve HCO3¯ iyonlarıyla değişim yoluyla H3SiO4¯ iyonu formunda almaktadırlar [83].  
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Topraktan kökler yardımıyla alındıktan sonra silisik asit ksilem içerisine taşınmaktadır (Şekil 

2.6). 

 

Şekil 2.6. Bitki köklerinde apoplastik ve simplastik yolların diyagramı. Apoplastik yol 

(kırmızı), hücre içi boşlukları ve hücre duvarı boşluklarını içerir. Simplastik yol (mavi) 

sitoplazmayı ve plazmodesmatayı içerir [84]. 

 

Silisyum bitki içerisine alındıktan sonra bitkide birikme yerleri farklılık gösterir (Şekil 

2.7).  Ayrıca bitki hücrelerine “sertlik verir” [85] ve aynı zamanda bitkiye başka yararlı etkiler de 

sağlayabilir [86]. 

Su, terleme yoluyla bitkiden uzaklaştıkça silisik asidin biriktiği ve kolloidal silisik asitin 

daha sonra yüksek konsantrasyonlarda (> 2mM), polimerize olan amorf silikanın (SiO2.nH2O) 

oluştuğu varsayılmaktadır.  Böylece bitki içerisinde katı bir polimer oluşturur [17,87,88].  

 

 

Şekil 2.7. Topraktan alınan silisyumun bitki içerisinde taşınması ve biriktirilen bölgelerin 

temsili şekli.  Kırmızı bölgeler bitki içerisinde biriken silisyum konsantrasyonunu göstermektedir 

[89]. 
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2.6.2.Kuraklık Stresi ve Silisyum İlişkisi 

 

Bitkide su eksikliği (kuraklık stresi) stomaların kapanmasına ve ardından fotosentetik 

oranın azalmasına yol açmakadır.  Silikon, transpirasyonu azaltarak kuraklık stresini azaltabilir.  

Yapraklarda meydana gelen terleme esas olarak stoma ve kısmen de kütikülde açığa çıkmaktadır.  

Si, kütikül tabakasında altında biriktiğinde, silisyum birikmesi ile kütikul yoluyla transpirasyon 

azalabilir.  Yapılan bir çalışmada silikonun, ince bir kütiküle sahip olan pirinçte % 30 oranında 

transpirasyon oranını azaltabileceği gösterilmiştir.  Kuraklık stresinde yetiştirilen pirinç 

bitkilerinde silisyumun etkisinin, kuraklık stresinde yetiştirilmeyenere göre daha belirgin olduğu 

gözlemlenmiştir [18].  

Pirinç tanesinin gövdesindeki Si içeriğinin % 7, arpa tanesinde ise % l.5 kadar olduğu 

ispatlanmıştır.  Gövdede biriken silisyum aynı zamanda yapraklarda da kütikül-Si çift tabakası 

oluşturur, epidermal hücre duvarı ve kütikül arasında biriktirilir.  Silikonun, gövdeden gelen 

terlemeyi azaltmada etkili olduğu bildirilmiştir [18].  Bu nedenle, Si, gövdedeki transpirasyon 

oranını azaltarak, gövdede yüksek bir nem koşulunun sağlanmasında önemli bir rol oynar.  

Özellikle su eksikliği stresi ve iklim koşullarına bağlı stres altında bitkide silisyum birikmesi 

önemlidir.  Böylece kuraklık stresinde bitkiye direnç kazandırmaya yardımcı olabilir [78]. 

Kuraklık stresi, bitkinin hücre zarlarına ve hücre duvarlarının yapısına da zarar verebilir, 

ayrıca fotosentezi ve hücre bölünmesini engelleyebilir [89].  Kuraklık stresi esnasında bitkinin 

kutikula tabakasındaki stomaların kapanması kontrolsüz su kaybını en aza indirmeye katkıda 

bulunur [81].  Silisyum yaprak kutikulasında birikerek su kaybnı önlemeye yardımcı olmaktadır. 

(Şekil 2.8.) [18].  Bu nedenle, Si, bitkinin su kaybını engellemeye yardımcı olarak kuraklık 

direncinede katkı sağlamaktadır [78]. 

 

Şekil 2.8. Bitki yaprağı içindeki kütikül ve epidermal hücreler arasındaki silisyum 

birikiminin (kırmızı) şekli [78]. 
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Kütikül arasında 2.5 μm kalınlığında silikon katmanı (pirinçte genellikle 0.1 mikron 

kalınlığında) olduğu ve ayrıca pirinçte endodermal hücreler arasında da olduğu bulunmuştur 

[90]. 

 

2.6.3. Silisyum Nanopartikülü 

 

Nanoteknolojinin tarımda kullanılması, yeni sürdürülebilir stratejilerin geliştirilmesine 

katkıda bulunduğundan gittikçe önem kazanmaktadır [91].  Yapılan bir çalışma da silika 

nanoparçacıklarının, antioksidan savunma sistemini uyararak buğday fidelerini UV-B stresine 

karşı koruduğu gösterilmiştir [92].  

Silika nanopartikülleri ayrıca Cr (VI) ile muamele edilen bezelye fidelerinde oksidatif 

stresin azaltılması yoluyla koruma sağlamıştır: süperoksit dismutaz, askorbat peroksidaz gibi 

enzimlerin aktiviteleri, silika nanopartikülleriyle önemli ölçüde artmış iken katalaz, glutatyon 

redüktaz ve dehidroaskorbat redüktaz silika nanopartiküllerin varlığında Cr (VI) tarafından daha 

az inhibe edilmiştir [93].  

Silika nanoparçacıklarının (12 nm), domatesin çimlenmesini arttırdığı bulunmuştur:  8 g 

/ L’lik bir konsantrasyonda hazırlanan silika nanopartikülleri, fide çimlenmesinin yanı sıra, taze 

ve kuru ağırlığı sırasıyla % 116.6 ve % 117.5 oranında arttırdığı tespit edilmiştir [94].  
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3.MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1.Bitki Yetiştirme Koşulları ve Uygulamalar 

 

Çalışmamızda Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünden elde edilen (Kral 97) Hordeum 

vulgare L’ye (arpa) ait tohumlar kullanıldı.  Tohumlar 1 gün süre ile su içerisinde havalandırılarak 

şişirildi.  Daha sonra içerisinde torf: gübre: perlit (3:1:1) karışımı bulunan saksılara yüzeyden 

yaklaşık olarak 2 cm derine olacak şekilde ekildi.  Bitkiler iklim odasında ve kontrollü şartlar 

altında; 25/20 ºC gündüz/gece sıcaklığında, 16/8 gün/gece ışık periyodu, 150 µmol m-2 s-1 ışık 

şiddeti ve %65±5 nem koşullarında 15 gün süreyle yetiştirildi.  Her bir uygulama grubu 3 tekrarlı 

olarak her saksıda 20 fide kullanılarak yapıldı (Şekil 3.1.). 

Bitkiler 10 gün süre ile büyütüldükten sonra kuraklık stresi uygulaması başlatılmıştır.  

Bütün bitkilere 10 gün boyunca gün aşırı sulama yapılmıştır.  Bitkiler 10 gün büyütüldükten sonra 

kontrol bitkileri sulanmaya devam edilmiştir.  Kuraklık stresine bırakılan bitkilerde ise geri 

dönüşümsüz zarar oluncaya kadar kuraklık devam ettirilmiştir.  Çalışmada SiO2 

nanopartikülünün ticari formu kullanılmıştır (Sigma Aldrich 10-20nm).  Kuraklık stres 

uygulamasına geçilmeden önce bitkiler 3 gün süreyle 50mg/L ve 150mg/L konsantrasyonlarında 

hazırlanan SiO2 nanopartikül süspansiyonu ile spreylenmiştir.  Spreyleme işlemi kuraklık 

süresince son hasat işlemine kadar devam ettirilmiştir.  Spreyleme işleminde yapraklar tamamen 

ıslanana kadar SiO2 ile kaplanması sağlanmıştır.  Uygulama yapılmayan kontrol ve kurak 

grupların yapraklarına ise distile su püskürtüldü.  Bütün bitkilere spreyleme işlemi aynı oranda 

yapıldı.  Kurak bitkilerin yaprakları solmaya başlayana kadar (kuraklığın 5.günü) kuraklık 

stresine maruz bırakıldı.  Kuraklık stresinin 1., 3. ve 5. gününde bitkiler hasat edildi ve hemen 

kök/sürgün uzunlukları ve yaprak oransal su içeriği ölçümleri yapıldı.  Bitkilerin yaprakları 

analizlerde kullanılmak üzere sıvı azotta dondurulduktan sonra -70 ºC’de derin dondurucuda 

(Nuaire) analizlere kadar saklandı.  
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Şekil 3.1. İklim odasında Hordeum vulgare L (arpa) bitkilerinin yetiştirme ortamı 

 

Tablo 3.1. Deneysel uygulama grupları  

Kontrol (İyi sulanmış) 

Kontrol+50mg/L SiO2 (İyi sulanmış+ 50mg/L SiO2) 

Kontrol+ 150mg/L SiO2 (İyi sulanmış+ 150mg/L SiO2) 

Kurak (Su sıkıntısı) 

Kurak+ 50mg/L SiO2 (Su sıkıntısı+ 50mg/L SiO2) 

Kurak+ 150mg/L SiO2 (Su sıkıntısı+ 150mg/L SiO2) 

 

3.2. Kök ve Sürgün Boylarının Ölçülmesi 

 

Hasat sonrası tüm uygulama gruplarında yer alan fideler arasından rastgele seçilen 20 

fide dikkatlice alınarak kök ve sürgün boyları cm cinsinden ölçüldü (Şekil 3.2).  Kök ölçümünde, 

en uzun kök ucundan kök boğazına kadar olan kısım ölçülmüştür.  Sürgün ölçümleri ise kılıf 

kısmından en uzun yaprağın uç kısmı alınarak gerçekleştirildi.  
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Şekil 3.2. Bitkilerin kök ve sürgün ölçümleri ((A):İyi sulanmış, (B):İyi sulanmış+50 mg/L SiO2, 

(C):İyi sulanmış+150 mg/L SiO2, (D): Kurak Kontrol, (E):Kurak+50 mg/L SiO2, (F):Kurak+150 

mg/L SiO2) 

 

3.3. Yaprak Oransal Su İçeriğinin Ölçülmesi 

 

Hasat edilen bitki yapraklarından eşit sayıda yaprak parçaları alındı ve hassas terazide 

tartıldı ve taze ağırlıkları kaydedildi.  Daha sonra alınan bu yapraklar saf su içerisinde 25 ºC 4 saat 

süre ile bekletilerek turgorlu hale gelmesi sağlandı ve yaprakların üzerindeki fazla su bir peçete 

yardımıyla alınarak tekrar tartıldı ve turgorlu ağırlıkları (TA) kaydedildi.  Ağırlıkları belirlenen 

yaprak örnekleri 65 ºC etüvde 48 saat kurutulduktan sonra kuru ağırlık g olarak alınıp, elde edilen 

taze ve kuru ağırlıklar aşağıdaki formül yardımıyla oranlanarak yaprak oransal su içerikleri (%) 

hesaplandı [95]. 

 

(TA: Taze Ağırlık KA: Kuru Ağırlık TuA: Turgor Ağırlığı) 

(TA-KA) / (TuA-KA) x 100 

 

3.4.Lipid Peroksidasyonu 

 

Lipid peroksidasyonu Ohkawa vd [1979]’ye göre, malondialdehit (MDA) içeriğinin 

ölçülmesi ile belirlendi. 0,5 g taze yaprak dokusu 1 mL (%5) trikloroasetik asit (TCA) 

solüsyonunda homojenize edildi.  Homojenat 16 000 g’ de 15 dakika oda sıcaklığında santrifüj 

edildi.  Süpernatant, %0,5 thiobarbiturik asit (TBA) ve %20 TCA solüsyonlarından eşit hacimler 

alınarak tüplere aktarıldı.  Tüpler 96ºC ’de 25 dakika inkübe edildi. İnkübasyondan sonra tüpler 
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buz banyosuna aktarılıp 12 000 g’de, 5 dk, santrifüj edildi.  Süpernatanın absorbansı 532 nm’de 

ve 600 nm’de spektrofotometrede ölçüldü.  %20 TCA solüsyonu içinde %0,5 TBA kör olarak 

kullanıldı. MDA içeriği, 155 mM-1 cm-1 tükenme katsayısı kullanılarak hesaplandı (Şekil 3.3) [96]. 

 

MDA equivalents (nmol ml-1) = [(A532-A600)/155 000] 106 

 

 

A) Ekstraksiyon                        B) Bitkinin solüsyonlara              C) Elisa’ da okuma 

     (Cihazın Modeli: Retsch MM 400)                    aktarımı                 (Cihazın Modeli: Multiskan Go)                                         

 

Şekil 3.3. Bitki MDA ekstraksiyon aşamaları 

 

3.5. Lazer Konfokal Mikroskobu ile Superoksit (O2•–)radikalinin görüntülenmesi 

 

Süperoksit radikalinin miktarındaki kalitatif değişiklikleri belirleyebilmek için yaprak 

örnekleri 100 μM CaCl2 (pH 4.75) içinde hazırlanan 10 μM DHE içinde 30 dakika bekletildi ve 

daha sonra Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinde 

bulunan Zeiss LSM 700 Laser Konfokal Mikroskop (490 nm excitation, 520 nm emission) ile 

görüntülendi.  Negatif kontrol için 1 mM tetrametil piperidinoksi (TMP) (O2•– süpürücü) kullanıldı 

[97].  

   

 

Şekil 3.4. Lazer Konfokal Mikroskobu 
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3.6. Stoma Davranışlarının İncelenmesi 

 

Stoma davranışları perfüzyon yöntemi ve spreyleme uygulamaları için bağımsız olarak 

incelendi.  

  

3.6.1. Spreyleme uygulamasından sonra stoma davranışlarının incelenmesi 

 

Kuraklık stresinin 1., 3. ve 5. gününde bütün uygulama gruplarında stomaların ışığa 

verdikleri yanıtlar LEİCA marka mikroskop altında aşağıda açıklandığı şekilde yerleştirilerek  

izlenmiştir.  Stoma davranışlarını belirlemek için stoma açıklıkları ölçülerek grafik haline 

dönüştürülmüştür. 

 

3.6.2. Perfüzyon yöntemi ile nanopartikül uygulanması ve stoma davranışlarının 

incelenmesi 

 

Bütünlüğü bozulmamış arpa bitkisinin yaprakları dikey mikroskobun mikroskop tablası 

üzerine belirli bir eğimle yerleştirildi (Leica DM 1000 LED).  Bitki yapraklarının üst yüzeyi iki 

yönlü yapıştırıcı bant kullanılarak akrilik cam blok üzerinde sabitlendi.  Yüksek kaliteli görüntüler 

sulu-immersiyon objektif (40x/0.80W) kullanılarak elde edildi.  Perfüzyon sistemi kullanılarak 

sırasıyla kontrol (su), 50mg/L ve 150mg/L SiO2 uygulamaları yapıldı (Şekil 3.5).  Perfüzyon 

çalışması ile SiO2 nanopartiküllerinin stoma davranışları üzerindeki etkileri incelendi.  Her bir 

uygulamadan stoma davranışlarının dakikadaki değişimlerini gözlemlemek amacıyla 

fotograflanması yapıldı.  İnceleme 40 dk boyunca devam ettirilmiştir.  Fotograflama işlemi LAS 

coreyazılım programı ile geçekleştirilmiş ve aynı program ile stoma açıklıkları ölçülmüştür.  Daha 

sonra alınan görüntüler grafik haline getirilmiştir. 

 

 

Şekil 3.5. Leica DM 1000 LED mikroskop ve perfüzyon düzeneği 
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3.7. TEM görüntüsü alınması 

 

Elektron Mikroskobik Bitki Doku Takibi  

 

Elektron mikroskobik inceleme için bitki yaprakları öncelikle 1-2 mm’lik parçalara 

bölündü ve % 2’lik paraformaldehit ve % 2’lik gluteraldehit karışımında 4-6 saat tespit edildi.  

Daha sonra PBS ile yıkanan yaprak parçaları aşağıdaki takip protokolüne göre hazırlandı. 

1. %1’lik osmiumtetraoksittepost-fiksasyon 1 saat 

2. PBS ile yıkama 3 kez 5’er dakika 

3. % 50 Etil alkol + 4 ºC’de 15 dakika 

4. % 60 Etil alkol + 4 ºC’de 15 dakika 

5. % 70 Etil alkol + 4 ºC’de 15 dakika 

6. % 80 Etil alkol + 4 ºC’de 15 dakika 

7. % 96 Etil alkol + 4 ºC’de 15 dakika 

8. % 100 Etil alkol + 4 ºC’de 15 dakika 

9. % 100 Etil alkol + 4 ºC’de 15 dakika 

10. %100 Etil alkol 25 ºC’de 15 dakika 

11. Propilen oksit 25 ºC’de 15 dakika 

12. Propilen oksit 25 ºC’de 15 dakika 

13. Propilen oksit + Epoksirezin 25 ºC’de 30 dakika 

14. Propilen oksit + Epoksirezin 25 ºC’de 30 dakika 

15. Epoksirezin 25 ºC’de 16-24 saat 

 

              Bu işlemlerden sonra yaprak parçaları epoksirezine (ElectronMicroscopySciences® 

katalog no:13940) gömülerek 60 ºC’lik etüvde 24 saat süreyle polimerize edildi.  Elde edilen 

bloklardan ultramikrotom (Leica® EM UC7,Leica Avusturya-Viyana) ile 70 nm kalınlığında 

kesitler, 300 gözenekli bakır gridlere alındı ve uranil asetat ve kurşun sitrat ile kontrastlandı. 

Kontrastlama işlemi için; 

 Kesitler uranil asetatta 5 dakika bekletildi 

 Distile su ile yıkandı. 

 Kurşun sitratta 5 dakika bekletildi 

 Distile suda yıkandı 

 Kurutma kâğıdı ile kurutuldu 

Boyanan kesitler transmisyon elektron mikroskobu (Jeol® JEM1011, Tokyo,Japonya) ile 

incelendi ve mikroskoba eklenmiş dijital kamera (Megaview III, OlympusGmbH, Germany) ile 

fotoğraflandı [98]. (Şekil 3.6). 
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Şekil 3.6. Hordeum vulgare L’den (arpa)alınan dokuların kesite hazırlanma aşamaları 

 

3.8. İSTATİSTİKSEL ANALİZ 

 

Araştırmadan elde edilen veriler “Tesadüf Parsellerinde Faktöriyel Düzen Deneme Deseni”ne 

göre JMP paket programı ile varyans analizine tabi tutulmuştur ve uygulamalar arasındaki 

farklılıklar, “LSD çoklu karşılaştırma testi” ile α=0.05’e göre ortaya konulmuştur. 
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

 

4.1. BULGULAR 

 

4.1.1. Kök ve Sürgün büyümesi 

 

Hordeum vulgare L. fideleri kök uzunlukları bakımından incelendiğinde stresin birinci ve 

üçüncü gününde uygulamalar arasında farklar istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır.  Stresin 

beşinci gününde ise kök uzunluğu üzerine uygulamaların istatistiksel olarak önemli (p<0,05) 

etkileri olduğu belirlenmiştir (Tablo 4.1). 

 

Tablo 4.1. İyi sulanan veya su sıkıntısına maruz bırakılan Hordeum vulgare L. bitkilerinde kök 

büyümesi üzerine SiO2 nanopartikül uygulamalarının etkileri (n:20) 

Uygulama Grupları Kök uzunlukları(cm) ± st.sapma 

1.Gün 3.Gün 5.Gün 

Kontrol (İyi sulanmış) 12,23±0,68 13,50±0,71 14,84±1,68a 

Kontrol+ 50mg/l SiO2 12,07±1,09 13,42±1,45 14,45±2,35ab 

Kontrol+150mg/lSiO2 12,30±1,4 13,55±1,42 14,50±0,91ab 

Kurak(Su sıkıntısı) 11,91±0,78 12,46±0,91 12,85±1,02c 

Kurak+ 50mg/l SiO2 11,83± 1,16 12,59±1,33 13,28±0,84bc 

Kurak+ 150mg/l SiO2 12,01± 0,94 12,97±2,04 13,70±0,88abc 

LSD ÖD ÖD 1.257* 

 

Kuraklık stresinin 1. ve 3. gününde uygulamalar arasında kök uzunlukları arasında istatistiksel 

olarak farklılık olmadığı belirlenmiştir.  Özellikle kuraklık stresinin 5. gününde SiO2 ile uygulanan 

bitkilerin kök uzunluklarının kurak kontrol grubuna göre daha uzun olduğu belirlenmiştir.  

Kuraklık stresinin son gününde kök uzunlukları açısından en iyi uygulamanın kurak+150mg/L 

SiO2 uygulamasında (13,7cm) olduğu tespit edilmiştir.  Aynı günde en kısa kökün ise su sıkıntısı 

yaşamış ve herhangi bir uygulama yapılmamış bitkilerde (12,85 cm) olduğu belirlenmiştir. 

Sürgün uzunluğu bakımından incelendiğinde stresin 1. ve 5. gününde uygulamalar 

arasında farklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0,001) (Tablo 4.2).  Stresin üçüncü 

gününde sürgün uzunlukları bakımından uygulamalar arasında istatistiksel bir farklılık 

belirlenmemiştir. 

        *p<0,05                **p<0,01                   ***p<0,001                          ÖD Önemli Değil 
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Tablo 4.2. İyi sulanan veya su sıkıntısına maruz bırakılan Hordeum vulgare L. bitkilerinde sürgün 

büyümesi üzerine SiO2 nanopartikül uygulamalarının etkileri (n:20) 

Uygulama Grupları Sürgün uzunlukları(cm) ± st.sapma 

1.Gün 3.Gün 5.Gün 

Kontrol (İyi sulanmış) 16,08±1,46cd 17,85±1,85 21,87±3,68a 

Kontrol+ 50mg/l SiO2 16,08±1,079cd 16,62±1,42 21,72±2,88a 

Kontrol+150mg/lSiO2 17,49±0,49a 18,3±4,01 21,25±2,91a 

Kurak(Su sıkıntısı) 15,50±0,84d 16,96±2,16 16,42±1,62c 

Kurak+ 50mg/l SiO2 16,3±1,37bc 17,25±2,04 17,02±1,6c 

Kurak + 150mg/l SiO2 16,9±0,93ab 18,45±1,60 19,52±1,72b 

LSD 0.677*** ÖD 1.589*** 

 

  Uygulamalar sonucunda kontrol grupları arasında belirgin farklılıklar görülmemiştir.  

Fakat kuraklık stresinin 5. gününde SiO2 nanopartiküllü ile muamele edilen gruplarda sürgün 

boylarının arttığı belirlenmiştir. Özellikle kuraklık stresinin 5.gününde 150 mg/L 

konsantrasyonunda hazırlanan SiO2 nanopartikülleri ile spreylenen bitki gruplarındaki sürgün 

boylarında uygulama yapılmayanlara göre önemli artış olduğu tespit edilmiştir.  Stresin beşinci 

gününde kurak grupların sürgün boyları yaklaşık olarak 16,42cm iken 150 

mg/Lkonsantrasyonunda hazırlanan SiO2 nanopartikülleri ile muamele edilen bitkilerin sürgün 

boyları ise 19,52cm olarak belirlenmiştir bu farklılık oldukça anlamlı bulunmuştur. 

 

4.1.2. Yaprak Oransal Su İçeriğinin Belirlenmesi 

 

Bütün uygulama gruplarında stresin 1, 3, ve 5. günlerinde oransal su içeriği değerleri 

arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (P<0,001) (Şekil 4.1). 

Kuraklık stresinin 1. ve 3. gününde yaprak oransal su içeriğinde belirgin bir değişiklik 

gözlenmemiştir.  Stresin 5. gününde kuraklık stresi sırasında özellikle SiO2 nanopartikülü ile 

spreylenen gruplarda konsantrasyona bağlı olarak kurak kontrol grubunda bulunan bitkilere 

göre oransal su içeriğinin arttığı tespit edilmiştir.  150 mg/L SiO2 nanopartikülü ile spreylenen 

bitkilerin su içeriğinin 50 mg/L SiO2 nanopartikülü ile spreylenen bitkilere göre daha fazla olduğu 

bulunmuştur.  Ayrıca stresin 5. gününde uygulama yapılmayan bitkilerin oransal su içeriği 

%46,18 iken, 150 mg/L SiO2 nanopartikülü ile muamele eden bitkilerin oransal su içeriği %75,16’ 

           *p<0,05                **p<0,01                   ***p<0,001                          ÖD Önemli Değil 
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dır.  Bitkilerin 150 mg/L SiO2 nanopartikülü ile spreyleme sonucunda kurak kontrol grubuna göre 

yaklaşık olarak iki kat daha fazla su içeriğine sahip olduğu görülmüştür. 

 

 

LSD 1. Gün 

0.775*** 

3.Gün 

1.040*** 

5.Gün 

1.278*** 

 
 

Şekil 4.1. İyi sulanan veya su sıkıntısına maruz bırakılan Hordeum vulgare L. yapraklarına SiO2 

nanopartikül uygulamalarının yaprak oransal su içeriği üzerine etkileri.  

 

Şekil 4.2’de bitkiler fiziksel olarak incelendiğinde stres uygulamasının 1. ve 3. günündeki 

bitkilerin turgor durumlarının benzer olduğu görülmektedir.  Ayrıca kontrol gruplarında SiO2 

nanopartikül uygulamasının gruplar arasında fiziksel olarak bir farklılık oluşturmadığı 

belirlenmiştir.  Fakat stresin 5.gününde 150 mg/L SiO2 nanopartikül ile spreylenen bitkilerin 

diğer kurak gruplara kıyasla daha turgorlu bir görünüşe sahip olduğu gözlenmiştir. 
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Şekil 4.2. İyi sulanan veya su sıkıntısına maruz bırakılan Hordeum vulgare L (arpa)  bitkilerinin 

güne bağlı genel görünüşleri. 

 

4.1.3.Lipid Peroksidasyonu 

 

İyi sulanmış kontrol veya su sıkıntısına maruz bırakılan bitkilerde MDA miktarı 

bakımından SiO2 uygulama grupları arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(P<0,001).  Kuraklık stresinin 1. ve 3. günlerinde MDA içeriği değerlerinin birbirlerine yakın 

oldukları ve çok fazla farklılık olmadığı belirlenmiştir.  Fakat kurak gruplarda lipid peroksidasyon 

düzeyinin arttığı görülmüştür.  Su sıkıntısının 5. gününde kurak grupta MDA miktarının kontrol 

grubuna göre yaklaşık 4 kat arttığı belirlenmiştir (Şekil 4.3).  Stresin 5. gününde SiO2 

nanopartiküllü ile spreylenen arpa bitkilerinde kurak kontol grubuna göre MDA içeriklerinde 

azalma bulunmuştur.  SiO2 nanopartikül konsantrasyonundaki artış uygulama yapılmayanlara 

göre MDA miktarını önemli oranda azaltmıştır.  150mg/L SiO2 uygulaması MDA miktarını 

neredeyse iyi sulanmış kontrol bitkileri seviyesine indirmiştir.  150mg/L SiO2 uygulamasının 

kuraklık stresi koşullarında membran hasarını (MDA) özellikle stresin 5. gününde yaklaşık %50 

oranında azalttığı belirlenmiştir.  
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LSD 

1.Gün 

0.009*** 

3.Gün 

0.017*** 

5. gün 

0.021*** 

 

 

Şekil 4.3. İyi sulanan veya su sıkıntısına maruz bırakılan Hordeum vulgare L. yapraklarına SiO2 

nanopartikül uygulamalarının MDA içeriği üzerine etkileri.  

 

4.1.4. Lazer Konfokal Mikroskobu ile Süperoksit Radikalinin Görüntülenmesi 

 

Stres molekülü olarak yaşamsal öneme sahip süperoksit (O2 ⋅−) radikalinin miktarındaki 

kalitatif değişiklikler Laser Konfokal Mikroskop ile görüntülenmiştir.  50 mg/L ve 150 mg/L SiO2 

nanopartikül süspansiyonu ile spreylenen bitki gruplarının stresin 1., 3. ve 5. günde süperoksit 

radikali içeriğindeki değişiklikler Şekil 4.4’ te verilmiştir. 
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Şekil 4.4. İyi sulanan veya su sıkıntısına maruz bırakılan Hordeum vulgare L. yapraklarına SiO2 

nanopartikül uygulamalarının süperoksit radikali üzerindeki etkileri ((A): Kontrol, (B):Kontrol 

50 mg/L SiO2, (C):Kontrol 150 mg/L SiO2, (D): Kurak Kontrol, (E):Kurak 50 mg/L SiO2, (F):Kurak 

150 mg/L SiO2) 

 

Florasan ışıma miktarına göre incelendiğinde kuraklık stresi uygulanmayan gruplardaki 

arpa yapraklarında ışıma miktarlarının benzer olduğu görülmüştür.  Kuraklık stresi koşullarında 

ise zamana bağlı olarak radikal birikiminin arttığı gözlenmiştir.  Fakat kurak gruplar 

incelendiğinde SiO2 nanopartiküllü ile muamele edilen arpa yapraklarında biriken süperoksit 

radikalinin uygulama yapılmayanlara göre daha az olduğu bulunmuştur.  Silisyum 

uygulanmasının stres koşullarında radikal oluşumunun etkisini azalttığı gözlemlenmiştir.  

 

4.1.5. Stoma Davranışlarının İncelenmesi 

 

Kontrol grupları ve kuraklık stresi altında yetiştirilen ve iki farklı konsantrasyonda SiO2 

nanopartikülü ile spreylenen bitkilerin stoma davranışları güne bağlı olarak mikroskop altında 

stomaların ışığa verdikleri anlık değişimler şeklinde incelenmiştir.  Şekil 4.6’ da kuraklığın 1. 

gününde stoma davranışlarındaki değişiklikler görülmektedir.  Kontrol gruplarının kurak 

gruplara kıyasla daha erken açıldığı gözlenmiştir.  Ayrıca kontrol gruplarının kurak gruplara göre 

stoma açıklıkların daha fazla olduğu belirlenmiştir.  Fakat kurak gruplardaki bitkilerin de 

stomalarının incelenme süresi boyunca tamamen kapanmadığı gözlemlenmiştir.  Şekil 4.5’de açık 

ve kapalı stomalar verilmiştir. 
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Şekil.4.5. Hordeum vulgare L (arpa) bitkisinde stomanın açık ve kapalı şekli. ((A): açık stoma, (B): 

açık stoma, (C):kapalı stoma). 

 

 

 

Şekil 4.6. Kuraklığın 1.gününde farklı konsantrasyonlarda uygulanan SiO2 nanopartiküllünün 

Hordeum vulgare L (arpa) bitkisinde stoma davranışları üzerindeki etkileri 

 

Şekil 4.7’ de kuraklık stresinin 3. Gününde Hordeum vulgare L (arpa) bitkisinin stoma 

davranışları gözlenmiştir. Kuraklığın 3. gününde kontrol ve kurak gruplarda stoma 

davranışlarında önemli farklılıklar olmadığı belirlenmiştir. Bütün gruplardaki bitkilerin 

stomalarının incelenme süresi boyunca açık durumda olduğu görülmüştür. 
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Şekil 4.7. Kuraklığın 3. gününde farklı konsantrasyonlarda uygulanan SiO2 nanopartiküllünün 

Hordeum vulgare L (arpa) bitkisinde stoma davranışları üzerindeki etkileri 

 

Şekil 4.8’ de kuraklık stresinin 5. gününde Hordeum vulgare L (arpa) bitkilerinin 

yapraklarında stoma davranışlarındaki değişiklikler görülmektedir.  Kuraklık stresine maruz 

kalan bitkilerin kontrol gruplarına kıyasla daha geç açıldığı ve açıldıktan bir süre sonra kapanma 

eğiliminde bulundukları belirlenmiştir.  Kontrol grubundaki bitkilerin stomalarının ise açılma 

eğilimi gösterdiği gözlemlenmiştir.  Ayrıca kuraklık stresi altında uygulama yapılmayan 

bitkilerde SiO2 nanopartiküllü uygulanan bitkilere göre daha geç açıldığı ve kapanma eğilimine 

daha erken başladığı gözlenmiştir.  Kuraklık stresinin 5. gününde iyi sulanmış gruplarda stoma 

açıklıkları 1,75mm ve üzerinde iken kurak kontrol grubunda bu değer 1,0 mm dir.  Kuraklık 

stresinin 5. Gününde 150 mg/L SiO2 uygulanan gruplarda stoma açıklığı kurak gruplara göre 

oldukça önemli artış göstermiş ve bu değer 1.36mm olarak ölçülmüştür. 
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Şekil 4.8. Kuraklığın 5. gününde farklı konsantrasyonlarda uygulanan SiO2 nanopartiküllünün 

Hordeum vulgare L (arpa) bitkisinde stoma davranışları üzerindeki etkileri 

 

4.1.6. Perfüzyon ile Nanopartikül Uygulanması 

Kontrol (su), 50 mg/L ve 150 mg/L SiO2 nanopartikül süspansiyonu ile perfüze edilen 

bitki stoma davranışları Şekil 4.9’da verilmiştir. 

Perfüzyon işlemi ile stomaların ışık altında farklı konsantrasyonda nanopartiküllere 

verdikleri yanıtlar incelenmiştir.  Öncelikle perfüzyon düzeneğinden su geçirilmiş ve stoma 

hareketleri gözlemlenmiştir.  Daha sonra sırayla 50 ve 150 mg/L nanopartikül uygulaması 

yapılmıştır.  Her iki konsantrasyondada stomaların kapanmadığı ve kontrol uygulamasıyla 

benzer davranış gösterdikleri belirlenmiştir. 
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Şekil.4.9. Perfüzyon uygulaması ile SiO2 nanopartiküllünün stoma davranışları üzerindeki etkisi 

 

4.1.7. TEM (Geçirimli Elektron Mikroskobu) görüntüsü alınması 

 

Stres uygulamasının 5. gününde kontrol, kurak ve kurak+150 mg/L SiO2 uygulanan 

gruplardan alınan örnek kesitler TEM’de görüntülenmiştir. 

Elde edilen görüntülere göre hiçbir uygulama yapılmayan kontrol ve kurak kontrol 

bitkilerinin hücrelerinde herhangi bir SiO2 nanopartikülüne rastlanmadığı tespit edilmiştir.  

Fakat 150 mg/L SiO2 nanopartikül süspansiyonuyla muamele edilen arpa bitkisinin hücrelerinde 

az miktarda silisyumdioksit nanopartiküllerinin varlığı kanıtlanmıştır (Şekil 4.10). 
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Şekil 4.10. Kontrol ve SiO2 nanopartikül uygulaması yapılan gruplardaki TEM görüntüsü                   

(A: Kontrol, B: Kurak Kontrol, C: Kurak+150 mg/L SiO2 uygulaması). 
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4.2. TARTIŞMA 

 

Silisyumun bitki büyümesi ve gelişimindeki rolü, özellikle stres durumundaki etkileri 

bugüne kadar oldukça az anlaşılmıştır.  Yüksek bitkilerin gelişimi için silisyumun gerekli 

elementler listesinde yer almadığı fakat bitki gelişimi için etkili olduğu, belirlenen kurallar dışı 

bitki besin elementi olarak kabul edildiği bildirilmiştir [99,100].  Silisyumun bitki 

beslenmesindeki temel element olup olmadığını anlayabilmek için birçok çalışma yapılmıştır.  

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, silisyumun bitki büyümesi ve bitki sağlığı üzerinde faydalı 

etkileri olduğu ortaya konulmuştur [101-104].  Ma ve Takahashi (2002)’nin yaptıkları çalışmaya 

göre, silisyumun bitki üzerindeki rolünün çoğu çeltik bitkisi üzerinde yapılan araştırmalar esas 

alınarak belirlenmiştir [78].  Poaceae ailesinden olan pirinç bitkisinde, silisyumun kütikulanın 

hemen altındaki bir tabakada biriktiği bildirilmiştir [82].  Çalışmamızda şeçmiş olduğumuz arpa 

bitkiside Poaceae ailesindendir [20] ve silisyumun kuraklık direncini arttıran özeliğini kullanarak 

arpa bitkileri üzerindeki etkileri bu çalışmada incelenmek istenmiştir.  Silisyumun bu etkileri 

düşünülerek kuraklık stresi altında bulunan arpa bitkilerinin yapraklarına uygulanarak bitkideki 

değişimler gözlenmiştir. Silisyumun arpa bitkisindeki etkileriyle ilgili ise çok az sayıda çalışmaya 

rastlanmıştır.  

 

Kuraklık stresi bitki büyümesini ve gelişimini azaltmaktadır.  Kuraklık koşullarında gövde 

uzunluğunun soya [105] ve patates [106] bitkilerinde azaldığı bildirilmiştir.  Shallan ve ark. nano-

SiO2 ve nano-TiO2'in yaprak uygulaması ile pamuk bitkileri üzerinde etkilerini incelemişlerdir.  

Elde ettikleri bulgularda kuraklık stresi altında yetiştirilen pamuk bitkilerinin nano-SiO2 ve nano-

TiO2 ile kuraklık stresinin olumsuz etkilerini azalttığını bildirmişlerdir [107].  Çalışmamızda,  

kuraklık stresinde bitkilerin büyüme ve gelişmesindeki sıkıntıları düşünülerek silisyumun 

bitkiler üzerindeki etkileri incelenmiştir.  Yapılan çalışmalara benzer şekilde su sıkıntısı yaşayan 

bitkiler de kök ve sürgün boylarının azaldığı belirlenmiştir. Kuraklık stresi altında yetiştirilen 

arpa yapraklarına spreyleme yoluyla SiO2 nanopartikülünün verilmesi kurak kontrol gruplarına 

göre bitki büyümesini daha az sınırlandırdığı gözlenmiştir.  Özellikler 150 mg/L SiO2 

nanopartikül uygulamasının bitki gelişiminde daha fazla etkin rol oynadığı bulunmuştur.  Bu da 

uygulanan SiO2 nanopartikülünün konsantrasyonunun bitki gelişimi için önemli olduğu ve arpa 

bitkisinde kuraklık stresinde terlemeyi azaltarak dayanıklığı arttırdığı fikrini vermektedir.  

Kuraklık stresi koşullarındaki bitki büyümesi ve gelişmesi yönümdeki bulgularımız diğer 

araştırmacıların bulgularını destekler ve geliştirir neiteliktedir.  

Bitkilerde oransal su içeriğinin azalmasının stomaların kapanmasına yol açtığı ve bunun 

sonucu olarak fotosentez hızında azalmayı uyardığı bilinmektedir [108].  Yapılan çalışamalarda 

kuraklık stresine maruz kalan yüksek bitkilerin oransal su içeriğinin ve yaprak su potansiyelinin 
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azalmasının bir sonucu olarak fotosentez oranını düşdüğü bildirilmiştir [109].  Toprak 

uygulaması ile silisyum verilen farklı nohut çeşitlerinin  (Cicer arietinum L.) kuraklık stresi altında 

OSİ’ yi arttırdığı ve böylelikle kuraklığın zararlı etkilerinin azalttığı rapor edilmiştir [110].  Shen 

ve ark. (2010) soya fasülyesinde kuraklık stresinin etkisi ile büyümenin azadığı fakat Si 

uygulaması ile büyüme ile ilişkili olarak oransal su içeriği değerinde bir artış meydana geldiğini 

bildirmişlerdir [111].  Çalışmamızda kuraklık stresine maruz kalan arpa bitkilerinin özellikle 

stresin 5.gününde oransal su içeriği oldukça azalmış ve yaprakların solgun olduğu görülmüştür.  

Fakat özellikle 150 mg/L SiO2 nanopartikülünün uygulandığı gruplarda bitkilerin kurak kontrol 

grubuna göre daha turgorlu olduğu ve oransal su içeriğinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir.  Bu 

uygulamayla bitkinin oransal su içeriğinin artması bitkide kurak kontrol grubuna kıyasla 

fotosentez oranını arttırdığı fikrini vermektedir.  Ayrıca elde edilen bulgular stoma 

davranışlarıyla birbirini destekler niteliktedir. 

 MDA, bitkinin stres koşullarında veya doğal koşullarda hücrelerinde doymamış 

yağ asitlerinin enzimatik parçalanması ve oksidasyonu sonucu meydana gelmektedir [112]. 

Mercimek bitkisinin çimlenmesi ve fideleri üzerine yapılan araştırmalarda kuraklık stresi 

altındaki bitkilerin Si uygulaması ile yapılarındaki MDA içeriğinin azaldığı bildirilmiştir.  Fakat 

stres altında yetiştirilmeyen bitkilerde Si uygulamasının MDA içeriğinde herhangi bir değişiklik 

göstermediği bulunmuştur.  Böylece, Si uygulaması ile bitkideki ROS’u düşürerek, kuraklık stres 

koşulları altında koruyucu bir etkiye sahip olduğu bildirilmiştir [113].  Yapılan başka bir 

çalışmada ağır kuraklık stresine maruz kalan alıç (hawthorn) fidelerinin silisyumdioksit 

nanopartikül uygulaması ile bitkinin MDA içeriği üzerinde olumlu etkilerin meydana geldiği 

bildirilmiştir [14].  Arpa bitkilerinde yaptığımız çalışmada da SiO2 nanopartikül uygulamasıyla 

kuraklık stresi altında yetiştirilen bitkilerde özellikle kuraklık stresinin 5.gününde bitkilerin MDA 

içeriğinin düştüğü gözlenmiştir.  150 mg/L SiO2 nanopartikül uygulamasıyla kurak kontrol 

grubuna kıyasla MDA içeriğinin yaklaşık %50 oranında azaldığı görülmüştür.  MDA içeriğinde 

meydana gelen bu azalma bitkideki kuraklık stresi faktörü karşısındaki direnç mekanizmasını 

arttırdığı fikrini vermektedir.  Elde edilen sonuçların bitki su durmu, stoma hareketliliği ve bitki 

büyüme paremetreleriyle birbirini destekler nitelikte olduğu görülmektedir. 

Sajitha ve ark (2017)’ nın mercimek bitkilerinin tohum çimlenmesi ve fideleri üzerinde 

yaptıkları çalışmada kuraklık stresi altında Si uygulaması ile osmolit konsantrasyonu ve reaktif 

oksijen türlerindeki azalma ve antioksidanlarda iyileşme ile bitkilerin kuraklık stresi 

koşullarında dayanma kabiliyetini önemli ölçüde arttırdığını bildirmişlerdir [113].  Çalışmada 

reaktif oksijen türlerinden biri olan süperoksit radikalinin kuraklık stresi altında yetiştrilen arpa 

bitkilerinde SiO2 nanopartikül uygulaması ile azaldığı görülmüştür.  SiO2 nanopartikül 

uygulamasıyla süperoksit birikiminin azalması hücre zarlarının daha az hasara uğramasına 

neden olabilir.  Ayrıca elde edilen bu bulgular MDA verileriyle birbirini destekler niteliktedir.  
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Eichert ve ark.(2008) nanopartiküllerin ya stomalardan ya da diğer açıklıkladan 

alınabileceğini bildirmişlerdir [114].  Buna dayanarak stomlardan giren nanopartiküllerin stoma 

davranışları üzerindeki etkilerini gözlemleyebilmek için çalışmamızda iki farklı uygulama 

yöntemi kullanılmıştır.  Ayrıca Ashkavand ve ark.(2015) göre ağır stres koşullarında yetiştirilen 

alıç bitkisinin SiO2 nanopartikül uygulaması ile bitkilerde fotosentez oranı ve stoma iletkenliğin 

kontrol bitkileri ile kıyaslandığında daha hafif bir eğimle azaldığını bildirmişlerdir [14].  

Yaptığımız ilk çalışmada arpa bitkisinin kontrol ve kurak gruplarında SiO2 nanopartikül 

uygulamasından sonra stoma davranışlarındaki değişimler güne bağlı olarak mikroskopta 

gözlenmiştir.  Bu incelemeye göre özellikle stresin 5. gününe dikkat ettiğimizde kontrol 

gruplarının kurak gruplara kıyasla daha erken açıldığı ve açılmaya devam ettiği gözlenmiştir. 

Kuraklık stresine maruz kalan bitkilerin kontrol gruplarına kıyasla daha geç açıldığı ve açıldıktan 

bir süre sonra kapanma eğiliminde bulundukları belirlenmiştir.  Kontrol grubundaki bitkilerin 

stomalarının ise bu süreler içerisinde açılma eğilimi gösterdiği gözlemlenmiştir.  Ayrıca kuraklık 

stresi altında uygulama yapılmayan bitkilerde SiO2 nanopartikülü uygulanan bitkilere göre daha 

geç açıldığı ve kapanma eğilimine daha erken başladığı gözlenmiştir.  Kuraklık stresinin 5. 

gününde iyi sulanmış gruplarda stoma açıklıklarnını kurak kontrol grubundan 0,75mm daha fazla 

olduğu ölçülmüştür.  Kuraklık stresinin 5. Gününde 150 mg/L SiO2 uygulanan gruplarda stoma 

açıklığı kurak gruplara göre oldukça önemli artış göstermiştir.  Bu kısmi açıklık artışı ile 

fotosentez devamlılığı ve terleme ile kaybedilen su kaybı dengelenmeye çalışılmıştır.  Böylelikle 

bitkinin turgor durumu kontrol altında tutulmuştur.  Stoma davranışları üzerinde yapılan bir 

diğer çalışma olan perfüzyon çalışmalarında ise 50 mg/L ve 150 mg/L SiO2 nanopartikül 

uygulamalarının her ikisinde de stomaların kapanmadığı ve kontrol uygulaması ile benzer etki 

gösterdikleri bildirilmiştir. Bu sonuçlar silisyum nanopartiküllerinin uygulanan 

konsantrasyonlarda arpa stomalarında kapanmaya sebep olmadığını ortaya koymaktadır.  

Silisyumun yararlı etkileri düşünüldüğünde stomaların kısmen kapanması ve literatürdede 

belirtildiği gibi bitkide birikmesinin bir yandan transprasyona katkı sağlarken bir yandan da 

fotosentezin devam etmesine yol açabileceği öngörülmektedir.  Ayrıca yapmış olduğumuz 

literatür taramaları sonucunda gerçekleştirdiğimiz perfüzyon uygulaması ile nanopartiküllerin 

stomalar üzerindeki etkilerinin incelenmesi bu alanda Türkiye’de yapılan ilk çalışma 

niteliğindedir. 

Arabidopsis üzerinde yapılan bir çalışmada 10nm boyutundaki gümüş 

nanopartiküllerinin bitki üzerindeki etkileri incelenmiş ve TEM görüntüleri alınmıştır.  Bao ve 

ark. elde ettikleri verilere göre nanopartiküllerin kök hücrelerinde monodispers partiküller 

olarak yaygın olduğunu, buna karşın yaprak hücrelerinin küçük bir bölümünde çeşitli 

boyutlardaki nanopartikül agregatlarının olduğunu ve bu agregatların farklı kütle dağılımı ve 

şekil gösterdiklerini bildirmişlerdir. TEM için örnek hazırlanması sırasında, kontrol 
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görüntülerinde çökeltiler gibi görüntülerin oluşabileceğini bildirmişlerdir.  Fakat nanopartikül 

uygulanan örneklerin görüntüleriyle kontrol görüntüleri arasında büyük fark olduğu 

belirtilmiştir.  Arabidopsis kök ve sürgün örneklerinde SP-ICP-MS ölçüm verileri ile birlikte bitki 

dokularındaki Ag nanopartikül varlığının güçlü bir şekilde gösterildiğini bildirmişlerdir [115]. 

Farklı mikroskobik teknikler ile Balkabağı (Cucurbita pepo) bitkilerinde manyetik Fe 

nanopartiküllerinin uygulanmasından sonra bitki içerisindeki varlığı araştırılmıştır.  Balkabağı 

(Cucurbita pepo) tohumlarına invitro ortam da Fe nanopartikülleri enjeksiyon yoluyla köklerden 

verilmiştir.  Araştırma sonucunda kontrol kesitlerinde parçacık tespit edilmemiştir.  Fakat 

uygulama yapılan bitkilerde geçirimli elektron mikroskobundaki sonuçlara göre epidermal 

tabaka hücreleri arasındaki hücre dışı boşlukta nanopartikül agregatlarının olduğu bildirilmiştir 

[116].  Transgenik ve transgenik olmayan pamuk bitkileri üzerinde yapılan bir araştırmada SiO2 

nanopartikülü besin çözeltisine ilave edilmiştir ve bitkiler sulanmıştır.  Kök ve ksilemin TEM 

görüntüleri alınmıştır ve görüntülerde SiO2 nanopartikülünün bulunduğu bildirilmiştir.  Böylece 

nanopartikülün köklerden filizlere taşındığı gösterişmiştir [117].  Çalışmamızda da kontrol, 

kurak ve kurak+150 mg/L SiO2 uygulanmış grupların TEM görüntüleri alınmış ve 

karşılaştırılmıştır. Elde edilen görüntülerde kontrol ve kurak kontrol gruplarında SiO2 

nanopartikül varlığına raslanmamıştır. Fakat 150 mg/L SiO2 nanopartikül uygulanmış bitki 

yaprağında az miktarda nanopartiküller gözlenmiştir.  Böylece spreyleme yolu ile arpa bitkilerine 

nanopartikllerin verilmesi sonucunda bitkinin bu nanopartikülü aldığı gösterilmiştir.  
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

Bu çalışmada kuraklık stresi altında yetiştirilen arpa bitkilerinin yapraklarına ticari 

olarak elde edilen SiO2 nanopartikülü spreylenmiştir.  Uygulama bitki gelişimi, stoma 

davranışları, yaprak oransal su içeriği, lipid peroksidasyonu (MDA) ve süperoksit radikal 

miktarları üzerindeki değişiklikleri ölçmek ve nanopartikül alınımını izlemek için yapılmıştır.  

Farklı konsantrasyonlarda uyguladığımız SiO2 nanopartikül uygulamasının özellikle stresin son 

gününde bitkilerde turgoru arttırdığı gözle görülür bir şekilde belirlenmiştir. 

Uygulanan SiO2 nanopartikülünün kontrol gruplarına kıyasla kuraklığa maruz bırakılan 

bitkilerde özellikle stresin 5. gününde kuraklık direncini arttırdığı gözlenmiştir.  Stresin 1. ve 3. 

gününde uygulamaların sürgünler üzerinde anlamlı farklılıklar yaratmadığı fakat stresin 5. 

gününde sürgün boy uzamasında özellikle 150 mg/L SiO2 nanopartikül uygulamasının etkili 

olduğu görülmüştür.  Yapılan yaprak oransal su içeriği analizlerine göre stresin 1. ve 3. gününde 

bir farklılık görülmezken stresin 5.gününde SiO2 nanopartikül uygulamasının artan 

konsantrasyona bağlı olarak OSİ’nin arttığı gözlemlenmiştir.  Böylelikle silisyum uygulaması ile 

bitkilerin daha turgorlu olması sağlanmıştır.  Bitkilerde özellikle stresin 5.gününde ve kurak 

gruplar göz önüne alındığında SiO2 nanopartikül uygulamasının bitkinin MDA içeriğini azalttığını 

ve bitkide gerçekleşen hasarın 150 mg/L SiO2nanopartikül uygulamasıyla  yaklaşık %50 oranında 

azaldığı tespit edilmiştir.  SiO2 nanopartikül uygulaması ile kontrol gruplarında süperoksit radikal 

oluşumları arasında anlamlı bir fark görülmemiştir.  Fakat kurak gruplarda SiO2 nanopartikül 

uygulaması ile süperoksit radikal oluşumunun azaldığı belirlenmiştir. SiO2 nanopartikül 

uygulamasının kuraklık stresi altında bitkide oluşan oksidadif hasarı azalttığı düşünülmüştür. 

Perfüzyon uygulamasıyla stoma davranışları incelenen arpa bitkisinde stomaların kapanmadığı 

görülmüştür.  Spreyleme yoluyla dışsal uygulanan silisyum nanopartikülünün stomalar üzerinde 

olumsuz bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir.  Bu durum nanopartikülüllerin stomalar aracılığıyla 

bitki içine alınabileciğini işaret etmektedir.  Stoma davranışları açısından değerlendirildiğinde 

SiO2 uygulanan gruplarda stresin 5. gününde stomaların kismi açık olması fotosentez kapasitesini 

arttırması yönünden bitki büyüme ve gelişimi için olumlu yönde kullanılabilir.  Sonuç olarak 

SiO2’in kutikulada birikimi ile transpirasyon engellenirken kısmi açık stoma ile fotosentez 

devamllığı sağlaması önem taşımaktadır.  Ayrıca SiO2 nanopartikülünün arpa bitkisi üzerindeki 

tüm bu olumlu etkilerden sonra yapraklardan alınan TEM görntüsü ile nanopartiküllerin bitki 

tarafından alındığı kanıtlanmıştır. Fakat nanopartikülün yapraklardan köklere ulaşıp 

ulaşmadığını öğrenebilmek için daha detaylı çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

Dünyada küresel ısınmasının artmasıyla yaşanan kuraklık tarım ürünlerine ciddi zararlar 

vermektedir.  Artan talebi karşılayabilmek için her zaman alternatif fırsatlar aranmaktadır.  

Çalışmamızda SiO2 nanopartikül uygulamasının, özellikle kuraklık stresi altındaki arpa bitkilerine 
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yararlı etkiler gösterdiği görülmüştür ve dünyada artan kuraklıkla birlikte kuraklık stresine 

maruz kalan bitkilerin direncini arttırmak için kullanılabileceği önerilmektedir.  Ayrıca yapılan 

bu çalışmanın ilerde yapılacak birçok biyoteknolojik çalışmaya kaynak olabileceğini 

düşünmekteyiz.  Silisyumun kuraklığa maruz kalan arpa bitkisi üzerindeki etkilerinin daha iyi 

anlaşılabilmesi için yeni çalışmaların yapılması gerekmektedir. 
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EKLER 

 

Kuraklık Stresinin 1.Gün Ölçülen Stoma Açıklıkları 

Zaman 
(dk) 

KONTROL KONTROL +50 
SiO2 

KONTROL+150 
SiO2 

KURAK 
KONTROL 

KURAK+50 
SiO2 

KURAK+15
0 SiO2 

0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

3 0.598 0 0 0 0 0 

4 0.898 0.632 1.25 0 0 0 

5 0.822 0.857 1.34 0 0 0 

6 0.833 1.029 1.3 0 0 0 

7 0.833 1.248 1.25 0 0 1.012 

8 0.833 1.24 1.38 0.145 0.35 1.015 

9 0.833 1.258 1.31 0.205 0.903 1 

10 0.833 1.254 1.35 0.215 1.054 1.25 

11 0.833 1.26 1.48 0.45 1.35 1.38 

12 0.833 1.28 1.88 0.44 1.38 1.35 

13 0.933 1.28 2.032 0.54 1.4 1.31 

14 0.933 1.36 2.09 0.58 1.59 1.35 

15 0.933 1.35 2.113 0.65 1.5 1.38 

16 1.3 1.38 2.2 0.788 1.59 1.48 

17 1.4 1.37 2.15 0.738 1.78 1.48 

18 1.29 1.37 2.15 0.89 1.797 1.5 

19 1.46 1.45 2.13 0.934 1.55 1.44 

20 1.39 1.54 2.15 0.78 1.58 1.35 

21 1.4 1.58 2.05 0.678 1.67 1.2 

22 1.497 1.78 2.017 0.88 1.617 1.19 

23 1.497 1.81 2.13 0.88 1.58 1.19 

24 1.497 1.95 2.15 1.15 1.58 1.21 

25 1.35 1.95 2.15 1.12 1.67 1.19 

26 1.38 2.25 2.15 1.13 1.6 1.19 

27 1.297 2.25 2.012 1.02 1.5 1.08 

28 1.29 2.1 2.012 1.044 1.44 1.099 

29 1.31 2.094 2.14 1.27 1.44 1.19 

30 1.31 2.15 2.14 1.15 1.67 1.19 

31 1.38 2.15 2.18 1.12 1.6 1.18 

32 1.49 2.26 2.28 1.13 1.5 1.18 

33 1.49 2.26 2.59 1.02 1.67 1.19 

34 1.55 2.35 2.69 1.044 1.6 1.21 

35 1.57 2.54 2.54 1.27 1.5 1.214 
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Kuraklık Stresinin 3.Gün Ölçülen Stoma Açıklıkları  

Zama
n (dk) 

KONTROL KONTROL 
+50 SiO2 

KONTROL+150 
SiO2 

KURAK 
KONTROL 

KURAK+50 
SiO2 

KURAK+150 
SiO2 

0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 

6 1.044 0 0.719 0 0 0 

7 1.181 0 0.719 0 0 0.595 

8 1.23 0 0.916 0 0 1.012 

9 1.23 0 0.916 1.207 0 1.2 

10 1.35 0 1.093 1.255 0 1.012 

11 1.48 0.98 0.99 1.07 0 1.012 

12 1.45 0.99 0.91 1.207 0 1.207 

13 1.62 1.15 1.088 1.31 0 1.2 

14 1.65 1.38 1.078 1.35 1.0007 1.099 

15 1.63 1.33 1.15 1.403 0.99 1.012 

16 1.78 1.33 1.27 1.45 1.01 1.2 

17 1.92 1.35 1.35 1.54 1.19 1.012 

18 1.92 1.38 1.078 1.65 1.19 1.012 

19 1.92 1.38 1.098 1.54 1.25 1.207 

20 1.93 1.38 1.093 1.45 1.21 1.191 

21 1.92 1.39 1.25 1.35 1.2 1.207 

22 1.9 1.38 1.25 1.48 1.2 1.407 

23 1.9 1.41 1.54 1.58 1.19 1.38 

24 1.93 1.4 1.806 1.58 1.25 1.207 

25 1.92 1.43 1.87 1.403 1.38 1.38 

26 1.92 1.44 1.98 1.45 1.24 1.3 

27 2.01 1.54 1.78 1.58 0.99 1.38 

28 2 1.6 1.62 1.58 1.15 1.4 

29 2.088 1.55 1.7 1.58 1.19 1.38 

30 2 1.45 1.79 1.67 1.38 1.41 

31 2.1 1.55 1.8 1.78 1.38 1.401 

32 1.99 1.6 1.806 1.78 1.45 1.191 

33 1.92 1.43 1.79 1.78 1.5 1.58 

34 1.93 1.38 1.97 1.78 1.38 1.38 

35 2.07 1.44 1.97 1.49 1.38 1.67 
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Kuraklık Stresinin 5.Gün Ölçülen Stoma Açıklıkları  

Zama
n (dk) 

KONTROL KONTROL 
+50 SiO2 

KONTROL+150 
SiO2 

KURAK 
KONTROL 

KURAK+50 
SiO2 

KURAK+150 
SiO2 

0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

3 0.648 0 0 0 0 0 

4 0.741 0 0 0 0 0 

5 0.74 0 0 0 0 0 

6 0.648 0 0 0 0 0 

7 0.88 0.738 0 0 0 0 

8 0.968 0.898 0 0 0 0 

9 1.013 1.329 0 0 0 0.69 

10 1.078 1.33 0 0 0 0.69 

11 1.054 1.337 0 0 0 0.62 

12 1.078 1.37 0 0 0 1.17 

13 1.098 1.361 0 0 0.97 1.179 

14 1.015 1.38 0.88 0.85 0.99 1.33 

15 1.054 1.37 0.88 0.93 1.015 1.313 

16 1.078 1.32 0.9 1.11 1.45 1.35 

17 1.35 1.322 0.99 1.13 1.4 1.35 

18 1.438 1.32 1.075 1.103 1.19 1.45 

19 1.45 1.32 1.23 1.15 1.23 1.47 

20 1.4 1.32 1.33 1.12 1.23 1.45 

21 1.45 1.32 1.35 1.203 1.35 1.5 

22 1.449 1.38 1.38 1.203 1.45 1.47 

23 1.45 1.4 1.38 1.35 1.45 1.43 

24 1.54 1.45 1.48 1.36 1.35 1.43 

25 1.54 1.45 1.48 1.36 1.35 1.48 

26 1.62 1.54 1.48 1.36 1.35 1.48 

27 1.62 1.55 1.49 1.38 1.45 1.45 

28 1.62 1.53 1.45 1.38 1.45 1.48 

29 1.62 1.55 1.45 1.28 1.45 1.43 

30 1.65 1.71 1.47 1.2 1.37 1.4 

31 1.65 2.067 1.47 1.2 1.47 1.32 

32 1.61 2.004 1.6 1.2 1.39 1.3 

33 1.65 2.22 1.61 1.01 1.45 1.35 

34 1.8 2.36 1.71 1.078 1.413 1.3 

35 2.16 2.35 1.75 1.011 1.3 1.3 
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Perfüzyon İşlemi ile Ölçülen Stoma Açıklıkları 

Zaman  Kontrol 150 mg/L SiO2 50 mg/L SiO2 

0 3.17 2.47 2.59 

1 3.38 2.5 2.93 

2 3.38 2.47 2.93 

3 3.27 2.67 2.82 

4 3.27 3.17 2.82 

5 3.48 3.01 2.93 

6 3.38 3.1 2.82 

7 3.58 3.01 2.93 

8 3.38 3.17 2.93 

9 3.27 3.15 2.93 

10 3.27 3.13 3.27 

11 3.38 3.35 3.28 

12 3.27 3.57 3.38 

13 3.27 3.57 3.38 

14 3.27 3.57 3.72 

15 3.48 3.61 3.73 

16 3.58 3.6 3.72 

17 3.59 3.45 3.83 

18 3.27 3.45 3.87 

19 3.38 3.5 3.72 

20 3.27 3.15 3.6 

21 3.27 3.35 3.61 

22 3.58 3.35 3.62 

23 3.59 3.47 3.72 

24 3.27 3.55 3.85 

25 3.38 3.55 3.66 

26 3.27 3.55 3.62 

27 3.27 3.38 3.78 

28 3.58 3.38 3.73 

29 3.59 3.38 3.78 
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30 3.27 3.6 3.72 

31 3.38 3.6 3.67 

32 3.27 3.67 3.29 

33 3.27 3.67 3.044 

34 3.58 3.67 3.47 

35 3.59 3.5 3.29 

 

 

OSİ Analizinin  Sonuçları 

 1.GÜN 3.GÜN 5.GÜN 

KONTROL 99,69a 100,14ab 89,16c 

KONTROL+ 50 SiO2 99,25ab 100,78a 96,84a 

KONTROL +150 SiO2 98,55b 99,70b 95,21b 

KURAK KONTROL 98,53b 99,49b 46,18f 

KURAK + 50 SiO2 97,27c 96,78c 59,10e 

KURAK + 150 SiO2 99,55a 96,67c 75,16d 

LSD 0.775*** 1.040*** 1.278*** 

 

 

 

 

 

 

 

MDA analizinin Sonuçları 

 1.Gün 3.Gün 5.Gün 

KONTROL 0,224d 0,305b 0,266de 

KONTROL+ 50 SiO2 0,274b 0,334a 0,279d 

KONTROL +150 SiO2 0,180e 0,213de 0,254e 

KURAK KONTROL 0,315a 0,281c 0,826a 

KURAK + 50 SiO2 0,263c 0,208e 0,641b 

KURAK + 150 SiO2 0,231d 0,229d 0,407c 

LSD 0.009*** 0.017*** 0.021*** 
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