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ÖZET 
 

ARPA BİTKİSİNİN KURAKLIK TOLERANSI ÜZERİNE TİO2 NANOPARTİKÜL ÖN 
UYGULAMALARININ ETKİLERİ 

 
Kuraklık stresi tarımsal verimi sınırlayan en önemli faktörlerden biridir. Küresel 

ısınmanın sonucu olarak dengesiz yağış rejimlerinin ve yer yer çölleşmenin meydana geldiği 
gözlenmektedir. Bu sebeple de gün geçtikçe verimli tarım arazilerine olan ihtiyaç artmakta ve  
kuraklığa dayanıklı bitkilerin geliştirilmesi anbean daha fazla önem kazanmaktadır. Tarımsal 
uygulamalarda stresin etkilerini azaltmak ve ürün verimini arttırmak için kullanılması 
düşünülen alternatiflerden biri de nanoteknoloji/nanopartiküllerin uygulanmasıdır.  TiO2 
nanopartikülü beyaz renkli, birçok endüstriyel alanda kullanılan bir nanopartiküldür. Arpa 
(Hordeum vulgare L.) dünya üzerinde birçok alanda kullanılan, kısa bir büyüme periyodu olan 
stratejik öneme sahip bir tahıl bitkisidir. Bu çalışmada arpa bitkilerine çimlenme sonrası 3., 5. ve 
7. günlerde 25 mg L-1 ve 50 mg L-1 dozlarında TiO2 nanopartikülü spreyleme yoluyla 
uygulanmıştır. 10.günde bitkiler kuraklık stresine maruz bırakılmıştır. Kuraklık stresinin 
başlamasını takiben 1. 3. ve 5. günlerde bitkiler hasat edilmiştir. Hasat edilen bitkiler fizyolojik, 
moleküler ve mikroskobik olarak incelenmiştir. Özellikle kuraklık stresinin 5. gününde TiO2 
nanopartikül ön uygulamasının sürgün boyunu ve yaprak su potansiyelini arttırdığı 
belirlenmiştir. TiO2 nanopartikül ön uygulamalarının kuraklık stresinde arpa bitkisinin turgor 
durumunu korumasına yardımcı olduğu gözlemlenmiştir. TiO2 nanopartikül ön uygulaması ile 
kuraklık stresi koşullarında Lazer Konfokal incelemesinde süperoksit radikalinin ışıma 
seviyesinin düştüğü ve böylelikle stresin etkilerinin azaldığı tespit edilmiştir.  Nitrik oksit ise 
tüm uygulama gruplarında kontrole göre artış göstermiştir. Özellikle stresin 3. gününde 
nanopartikül uygulanan gruplarda CAT gen aktivite seviyesi dikkat çekici bir şekilde artış 
göstermiştir.  Spreyleme sonucu dokularda Ti02 nanoparçacıklarının varlığı Geçirimli Elektron 
Mikroskobu incelemesi ile tespit edilmiştir. Çalışma sonuçlarımıza göre normal koşullar altında 
TiO2 nanopartikül uygulamasının bitkiler üzerinde negatif etki gösterdiği ancak kuraklık stresi 
altındaki bitkilerde stresin etkilerini azalttığı ve bitkileri stres koşullarına karşı daha dayanıklı 
hale getirdiği tespit edilmiştir. Bu etkilerin ise konsantrasyona ve güne bağlı olarak değişiklik 
gösterdiği belirlenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler:  TiO2 nanopartikülü, Hordeum vulgare, Spreyleme, Kuraklık stresi, Gen 
İfadesi, Radikaller 
 
Danışman: : Dr. Öğretim Üyesi Ayşin GÜZEL DEĞER, Mersin Üniversitesi, Biyoteknoloji 
Anabilim Dalı, Mersin. 
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ABSTRACT 
 

EFFECTS OF TITANIUM NANOPARTICLE PRETREATMENTS ON DROUGHT 
TOLERANCE OF BARLEY PLANT 

 
 Drought stress is one of the most important factors limiting agricultural productivity. As 
a result of global warming, unbalanced precipitation regimes and occasional desertification are 
observed. Therefore, the need for fertile agricultural land is increasing day by day and the 
development of drought-resistant plants is becoming more important. One of the alternatives 
used to reduce the effects of stress in agricultural applications and increase product yield is the 
applications of nanotechnology/nanoparticles. TiO2 nanoparticles is a white colored 
nanoparticle used in many industrial fields. Barley (Hordeum vulgare L.) is a strategically 
important cereal plant that has a short growth period and is used in many areas around the 
world. In this study, TiO2 nanoparticle was applied to barley plants by spraying 25 mg L-1 and 50 
mg L-1 on the 3rd, 5th and 7th days after germination. On the 10th day, the plants were exposed 
to drought stress. Plants were harvested on days 1, 3 and 5 following the onset of drought 
stress. Harvested plants were examined physiologically, molecularly and microscopically. It was 
determined that TiO2 nanoparticle pretreatment increased the shoot height and leaf water 
potential especially on the 5th day of drought stress. It has been observed that TiO2 nanoparticle 
pretreatments helps the barley plant to maintain turgor status in drought stress. With the 
treatment of TiO2 nanoparticle, it was found that the radiation level of superoxide radical 
decreased in the laser confocal examination under drought stress conditions and thus the 
effects of stress decreased. Nitric oxide increased in all application groups compared to control 
group. CAT gene activity levels were significantly increased especially in the groups treated with 
nanoparticles on day 3 of stress.  The presence of TiO2 nanoparticles in the tissues as a result of 
spraying was spotted out by Transmission Electron Microscope (TEM) examination. According 
to the results of the study, under normal conditions, TiO2 nanoparticle application had negative 
effects on the plants but it decreased the effects of stress in the plants under drought stress and 
made the plants more protected against stress conditions. These effects were determined to 
vary depending on concentration and day. 
 
Keywords: TiO2 nanoparticle, Hordeum vulgare, Spraying, Drought stress, Gene Expressions, 
Radicals. 
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1. GİRİŞ 

 

Sanayi devrimi ile birlikte atmosfere salınan sera gazlarında bir artış olduğu 

gözlenmektedir. Bu gazlar sera etkisi oluşturdukları için yeryüzündeki sıcaklığın giderek 

artmasına neden olmaktadır [1]. Sera gazları atmosferde günden güne birikmekte ve 

biriken bu gazlar güneşten gelen ve yeryüzünden yansıyan ışınları atmosferde absorbe 

edip daha sonra tekrar yüzeye göndermektedir. Böylelikle yeryüzünün absorbe ettiği 

güneş ışını miktarı artmakta ve buna bağlı olarak da sıcaklık yükselmektedir.  

Küresel ısınmanın artışı ile birlikte iklim değişiklikleri ve bu değişiklikler 

sonucunda kuraklık, çölleşme ve yağışlarda dengesizlikler görülmeye başlanmıştır.  Bu 

durum yol açtığı sonuçlardan dolayı dünyanın en önemli sorunlarından biri olarak 

görülmektedir. 

Su tüm canlılar için yaşam kaynağıdır.  Birçok canlının yapısı büyük oranda sudan 

oluşmaktadır. Su miktarının azalması şüphesiz ki tüm canlıları olumsuz yönde 

etkilemektedir. Bazı canlılar su kaynağı bulabilmek için yaşam alanlarını değiştirebilseler 

de, bitkilerin böyle bir fırsatı bulunmamaktadır.  Bundan dolayı kuraklık bitkiler için en 

büyük stres faktörlerinden biridir. Kurak ortamlarda tohumlar yeterince su 

alamadıklarından çimlenememektedirler.  Çimlenseler dahi büyüme ve gelişme geriliği 

görülmektedir.  Bu bitkiler tohum veremeden yaşamlarını yitirmektedir veya oluşan 

tohumlar verimli olmamaktadır.  Kullanılabilir tarım alanlarının maruz kaldıkları stres 

faktörlerini oranladığımızda, %26’lık oran ile en fazla görülen stres faktörü kuraklık 

olmuştur.  İkinci en büyük stres faktörünün ise %20’lik pay ile mineral madde eksikliği 

olduğu bildirilmiştir [2]. 

Kuraklık artışından dolayı tatlı su kaynaklarının azalması Akdeniz ülkelerinde 

tarımı sınırlandıran en önemli etmenlerden biridir ve bu problemin gelecekte de artan bir 

şekilde devam edeceği öngörülmektedir [3].  Bundan dolayı bir yandan küresel ısınmayı 

arttıran etmenleri azaltırken bir yandan da yaşanabilecek muhtemel kuraklığa karşı 

hazırlıklı olmak gerekmektedir. Bu durum için yapılabilecek en önemli şeylerden biri de 

kuraklığa dayanıklı bitkiler geliştirilmesidir. 

Nanoteknolojinin gelişimiyle birlikte nanopartiküllerin birçok alanda 

kullanılabilirliği araştırılmaya veya tartışılmaya başlanmıştır. Tarımsal nanoteknoloji de 

kullanılabilirliği araştırılan konulardan biridir. Tarımsal nanoteknolojideki çalışmalar 

genellikle daha az ilaç kullanımı, verim arttırma, kontrollü salınım veya strese dayanıklı 

bitkiler geliştirme alanlarında yoğunlaşmıştır. Bu alanda yapılan bazı çalışmalardan 

olumlu sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Ancak nanoteknolojinin tarımda kullanılmaya 
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başlaması için daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Nanopartikül kullanımına 

karar verilmesi uzun vadede ulaşılabilecek bir konudur.  

Nanopartiküller boyutları 1 ila 100 nanometre arasında değişen parçacıklara 

verilen isimdir [4-7].  Günümüzde nanopartiküller çeşitli özelliklerinden dolayı ilaç 

sanayinde, sensörlerde, optik ve enerji depolama gibi birçok farklı alanlarda 

kullanılmaktadır [8].  

Dünyada nanopartiküllerin varoluş tarihçesine bakılacak olursa dünyanın 

oluşumuna kadar geri gidilmesi gerekmektedir. Çünkü nanopartiküller sadece günümüz 

mühendislik yöntemleriyle oluşmamaktadır. Volkanik aktiviteler gibi doğa olaylarıyla da 

çeşitli nanopartiküller oluşabilmektedir [9].  

Nanopartiküller doğa olaylarıyla da oluşabildiklerinden doğada her daim 

bulunabilmektedir.  Dolayısıyla da canlılar nanopartiküllere sürekli maruz kalmaktadırlar. 

Normal şartlarda canlıların maruz kaldıkları konsantrasyon miktarları çok düşük  

olmaktadır. Ancak sanayinin gelişimi ve nanopartiküllerin birçok alanda kullanımıyla 

birlikte doğaya salınan nanopartikül miktarında önemli bir artış olmuştur ve canlıların 

maruz kaldıkları konsantrasyon da önemli ölçüde yükselmiştir. Bundan dolayı 

nanopartiküllerin canlılar üzerinde etkilerini araştıran çalışmalar giderek önem 

kazanmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarla nanopartiküllerin canlılar üzerinde 

faydalı ve zararlı yönleri ortaya konulmaya çalışılmaktadır. 

Titanyum atom numarası 22, yoğunluğu 4,506 gr/cm3 ve sembolü “Ti” olan bir 

geçiş metalidir. 1781 yılında İngiltere’de keşfedilmiştir. Korozyona dayanıklılığı ve hafifliği 

sebebiyle birçok alanda kullanılmaktadır. Elektrik ve ısı iletimi oldukça düşüktür. 

Mıknatıslarla zayıf etkileşim göstermektedir yani para manyetiktir. Sıcaklığa bağlı olarak 2 

farklı kristal yapı göstermektedir [10]. 

TiO2 nanopartikülü beyaz renklidir.  Boya sanayisinden gıda ürünlerine kadar 

yaygın bir kullanım alanı vardır.  Aşınmaya karşı diğer maddelere göre daha fazla dirençli 

olduğundan boya ve plastik gibi sanayilerde kullanılmaktadır.  Böylece elde edilen ürünün 

kullanım süresi daha uzun olmaktadır.  Kozmetik sanayisinde kullanım amacı ise deri 

yüzeyinde bir tabaka oluşturmasıdır.  Böylelikle güneş ışınları oluşan TiO2 nanopartikülü 

katmanından geri yansımaktadır. TiO2 nanopartikülü deri yüzeyinden vücuda 

girememektedir. Vücuda solunum veya ağız yoluyla girebilmektedir. Ayrıca gıda 

ürünlerinde de beyazlatma amacıyla kullanılmaktadır.  Peynir gibi süt ürünlerinde 

kullanılarak ürünü daha beyaz ve canlı gösterilmesi amaçlanmaktadır.  Son yıllarda 

insanlardan gelen tepkiler sebebiyle TiO2 nanopartikülü içermeyen ürünler de 

üretilmektedir ancak fiyat açısından diğer ürünlerden yüksek bir maliyet göstermektedir.  
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Tarımdaki en büyük sorunlardan biri kuraklık olmasından dolayı tarımsal 

nanoteknolojinin üzerinde durduğu konulardan biri de bitkileri kuraklık stresine dayanıklı 

hale getirecek uygulamalardır. Bu yüzden kuraklık stresi altındaki bitkilere nanopartikül 

uygulaması yapılarak oluşan değişimlerin incelendiği bazı çalışmalar literatürde 

bulunmaktadır.  

Yapılan bir çalışmada ıspanak bitkisi tohumlarına TiO2 nanopartikülü 

uygulanmıştır. Uygulama sonucunda da TiO2 nanopartikülünün ıspanak bitkisine olumlu 

yönde etki ettiği bildirilmiştir [11]. Bu gibi çalışmalar sonucunda da TiO2 

nanopartikülünün kuraklık stresi altındaki bitkilerde stresin etkilerinin azaltılabileceği 

düşünülmüştür. Kuraklık stresine maruz bırakılan Linum usitatissium bitkisine TiO2 

nanopartikülü uygulandığında stresin etkilerinin azaldığı bildirilmiştir [12].  

Çalışmamızda kullandığımız arpa bitkisi ( Hordeum vulgare ) ülkemizde oldukça 

yüksek oranda yetiştirilen ve ekonomik değeri olan bir bitkidir.  Günümüzden 10000 yıl 

öncesinden bu yana tarımı yapılmaktadır ve mezopotamya bölgesinde geçmiş zamanlarda 

da yetiştirildiği bilinmektedir.  Türkiye’de olduğu gibi dünyada da büyük bir öneme 

sahiptir.  Dünyada buğday mısır ve çeltikten sonra en önemli tahıl olarak kabul 

edilmektedir [13].  Arpa tek çenekli bir bitkidir ve 7 çift kromozoma sahiptir. Genetik 

haritası büyük ölçüde çıkarılmıştır [14].  Tarih boyunca sürekli olarak yetiştirildiği ve ıslah 

edildiği için bugün birçok alttürü bulunmaktadır.  Bu alttürlerin kazandıkları birçok özellik 

sayesinde bugün neredeyse dünyanın her yerinde tarımı yapılabilmektedir. 

Arpa Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde yetiştirilse de özellikle Güneydoğu 

Anadolu ve Orta Anadolu Bölgesi’nde üretimi yapılmaktadır. Ekonomi Bakanlığı verilerine 

göre buğdaydan sonra en fazla yetiştirilen tahıl ürünüdür.  Bununla birlikte 2015 yılında 8 

milyon ton olan üretim 2016 yılında 6,7 milyon tona düşmüştür [15]. 

Arpa genellikle hayvan yemi ve malt endüstrisinde kullanılsa da son yıllarda düşük 

bir oranda olsa da besleyici özelliğinden dolayı gıda olarak da tüketilmeye başlanmıştır.  

Türkiye’de üretilen arpanın %95’ı hayvan yemi olarak kullanırken kalan %5’lik kısım malt 

endüstrisinde kullanılmaktadır [15].  

Türkiye’nin iklim değişikliğinden dolayı oluşacak kuraklıktan etkileneceği 

kaçınılmaz bir gerçektir [16]. Ülkemizde çokça yetiştirilen arpa bitkisi de bu kuraklıktan 

direkt olarak etkilenecektir. Bunun sonucu olarak arpa üretimindeki verim düşecek ve 

ekonomik açıdan zararlar meydana gelecektir. Bu yüzden arpa bitkisini kuraklık stresine 

karşı koruyacak uygulamaların önemi gün geçtikçe artmaktadır.  

Kuraklık bitki büyüme ve gelişmesini sınırlayan en önemli etkenlerden biridir. 

Küresel ısınma gibi sebeplerden dolayı giderek daha büyük bir sorun haline geleceği 
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öngörülmektedir. Bundan dolayı bitkilerin kuraklığa olan direncini arttıracak metodların 

geliştirilmesi gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Nanopartiküller ile yapılan 

çalışmalarda genellikle nanopartiküllerin toprağa karıştırılarak bitkiye verildiği veya 

tohum çimlenmesi sırasında nanopartikül uygulaması yapıldığı belirlenmiştir.  Toprak 

üstü uygulamalar ve özellikle genetik çalışmaların yeterli sayıda olmadığı tespit edilmiştir.  

Bu nedenle çalışmamızda özellikle nanopartikül toprak üstü organlara uygulanmış ve 

örnekler genetik olarak da incelenmiştir. Çalışmamızda özellikle nanopartiküller 

spreyleme yöntemi kullanılarak direk olarak bitkinin toprak üstü organlarına 

uygulanmıştır. Kuraklık stresi altında olan bitkilerin yanı sıra kurak stresi altında olmayan 

bitkilere de TiO2 nanopartikül süspansiyonu spreyle uygulanarak oluşturdukları yanıtlar 

ayrı ayrı ve karşılaştırmalı olarak kapsamlı bir şekilde incelenmiştir.  Lazer konfokal 

mikroskobu ile radikal seviyelerine bakılarak oksidatif hasar veya iyileşmedeki değişimler 

ölçülmüştür. Ayrıca geçirimli elektron mikroskobu (TEM) kullanarak uygulanan 

nanopartiküllerin bitki dokularına nüfuz edip etmediğini tespit edilmiş ve 

nanopartiküllerin doku içinde varlığı gösterilmiştir.  Farklı teknikler ve yaklaşımlar 

kullanarak bitkilerin nanopartiküllere verdiği fizyolojik ve genetik yanıtlar en kapsamlı 

şekilde araştırılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada arpa bitkilerine özellikle TiO2 

nanopartikülü ön uygulama şeklinde verilerek kuraklık stresinin olumsuz etkilerinin 

azaltılması ve stres toleransının geliştirilmesi amaçlanmıştır.   
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2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI 

 

2.1. Nanopartikülün Tanımı 

 

Nanobilim, nanoteknoloji, nanopartiküller ve nanoyapı artık sadece araştırma 

yayınlarında değil, günlük hayatta da sıklıkla kullanılan kelimeler haline gelmiştir [17].  

Nanoteknoloji, bilim ve teknolojideki devrim niteliğindeki alanlardan biridir ve enerji 

üretimi, koruma, depolama ve dönüşüm de dahil olmak üzere sürdürülebilirlikteki 

ilerlemelere katkı sağlaması beklenmektedir [18]. Nano (sembol:n), Yunanca ‘cüce’ 

kelimesinden türetilmiştir. Nano ile tanımlanan ifadeler, herhangi bir ölçünün milyarda 

birini gösterir.  Örneğin; nanometre, metrenin milyarda birini (1nm=1/1.000.000.000m) 

10−9 ifade etmektedir [19]. Nanopartiküller, iki yüzeyi arasındaki uzunluğu 1 ila 100 

nanometre arasında olan partiküllere verilen isimdir [20].  

Şekil 2.1’de belirtilen uzunluk ölçeğinde, yatay boyutları 100 nm' den az olan 

parçacıklar tipik olarak nanopartiküller olarak adlandırılmıştır [4].  

 

 

Şekil 2.1. Nanopartiküllerin sınıflandırması için uzunluk ölçeği [4]. 

 

Nanopartiküller son yıllarda ortaya çıkmış parçacıklar değillerdir. Her ne kadar 

nanopartiküller modern bilim ile ilişkilendirilmiş olsalar da, uzun bir geçmişi vardır. Bir 

maddeyi nanopartikül haline getirmek onun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin 

değişmesine neden olur. Madde nanopartikül haline geldiğinde optik, mekanik ve elektrik 

özellikleri tamamen değişerek başka bir madde gibi davranmaya başlar [21]. 
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Nanopartiküller sadece mühendislik yöntemleriyle oluşmamaktadır. Doğanın 

kendisinin yetenekli bir nanoteknoloji uzmanı olduğu gerçeğini görmezden gelemeyiz. 

Nanopartiküller doğal olarak ve tesadüfi şekilde volkanik faaliyetler, yangın ve toprak 

kayması gibi doğa olaylarıyla da oluşabilmektedirler (Şekil 2.2.). Yani yaşamın ortaya 

çıkışından bu yana canlılar bu parçaçıklara maruz kalmaktadırlar [22]. 

 

 

Şekil 2.2.  Mikroskobik ve nanoskopik parçacıklar, (a) açık ateş yakınında; (b) volkanik 
faaliyet sonucu; (c) çökeltiler şeklinde ve (d) biyoredütif olarak bazı bakterilerde element 
birikintileri [22]. 
  

Mühendislik yöntemi ile elde edilen nanopartiküller dört grupta incelenebilir; 

karbon kaynaklı, metal kökenli, dendrimerler ve kompozitler (Şekil 2.3) [23]. 

 

Şekil 2.3. Nanopartiküllerin sınıflandırılması [23]. 
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2.1.1. TiO2 Nanopartiküllerinin Özellikleri 

 

TiO2 nanopartikülü (Şekil 2.4.) beyaz renklidir. UV absorpsiyon özellikleri kristal 

yapısına ve boyutuna bağlıdır. Büyük parçacıkların hemen hemen hiç UV absorbe etme 

özelliği yokken TiO2 nanopartiküllerinin UV absorbe etme özellikleri vardır. TiO2 

nanopartikülleri foto-katalitik aktiviteye sahiptirler ve N-tipi yarı iletkendirler. Değerlik ve 

iletkenlik bantları arasındaki aralık birçok maddeden daha geniştir. Foto-katalitik özelliği 

parçacıkların fiziksel özelliklerinden kaynaklanmaktadır [24].   

 

 

Şekil 2.4.  TiO2 nanopartiküllerinin TEM görüntüleri [25]. 

 

TiO2 nanopartikülü genel olarak 3 kristal formda bulunmaktadır.  Bunlar anataz, 

rutil ve brukittir. Anataz yapısal olarak bir dipramidal bir tetragondur.  Brukit ortofobik 

bir yapıya sahiptir. Bu iki tür genel olarak foto-katalitik uygulamalarda kullanılır.  Rutil 

prizmatik bir tetragondur.  Genel olarak boyalarda ve diğer tüketici ürünlerinde kullanılır 

[26] .  

TiO2 nanopartikülü dünyada en fazla kullanılan 10 nanopartikül türünden biridir. 

Kozmetik, güneş pilleri, boya sanayi ve inşaat sektörü gibi alanlarda yılda 10.000 ton TiO2 

nanopartikülü kullanılmaktadır [27]. Bunların yanında gıda endüstrisinde, nano-

sensörlerde ve ilaç sanayinde de bolca kullanılmaktadır [28, 29]. Ayrıca TiO2 

nanopartikülü Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından öncelikli olarak 

incelenmesi gereken nanopartiküller listesine alınmıştır [30]. 
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2.2. Nanopartikül-Bitki Etkileşimi 

 

Nanoteknoloji alanındaki hızlı gelişmeler ile nanopartiküllerin potansiyel 

salınımları bilim dünyasında büyük dikkat çekmiştir.  Bitkiler tüm ekosistemlerin ana 

temel bileşenleridir, Nanopartiküller ve bitkiler arasındaki etkileşim tüm ekosistem 

açısından değerlendirilmelidir. Çeşitli NP'lerin farklı bitkilerin büyümesi üzerindeki hem 

arttırıcı hem de engelleyici etkileri belgelenmiştir [31].   

Nanomalzemelerin tarımdaki uygulamaları ile ilgili yayınlanmış araştırma 

çalışmalarının sayısı her geçen yıl artmaktadır. Bu tür çalışmaların çoğu nanopartiküllerin 

sentezine, aktif maddelerin kontrollü salınımının nano-taşıyıcılar olarak özelliklerine ve 

kontrollü koşullar altında bitkiler veya mikroorganizmalarla etkileşimlerine (pozitif veya 

negatif) odaklanmaktadır. Bitki hücrelerinde nanopartiküllerin bulunması ile ilgili hala 

boşluklar olsa da, nanomalzemelerin bitkilerde alımı ve dağılımı hakkında önemli bilgiler 

kazanılmıştır. Nanopartiküller bitkilere farklı yolaklara (apoplastik ve simplastik) girebilir 

ve etkileşimde bulunabilir [32] . 

 

2.2.1. Nanopartiküllerin Bitkiler Tarafından Alımı, Taşınım ve Birikimi 

 

Bitkisel nanoteknoloji alanı son zamanlarda, nanopartikül maruziyetine yanıt 

olarak bitkinin fonksiyonel biyolojisinin daha iyi anlaşılması açısından karmaşık süreçleri 

ve mekanizmaları inceleyen yeni bir keşif çağına girmiştir.  Deneysel veriler, simplastik 

yolun bitkilerde Nanopartikülleri taşımak için baskın ve oldukça iyi düzenlenmiş bir yol 

olduğunu göstermektedir. Nanopartiküllerin bitki içine girişinin çok çeşitli taşıyıcı 

proteinler, aquaporinler, birbirine bağlı iyon kanalları, endositoz yolakları veya 

gözenekler tarafından kolaylaştırıldığı gösterilmiştir [33].  

Bitkilerin yüzeylerinde mikro ve nano ölçekli yüzlerce açıklık bulunmaktadır. 

Nanopartiküler bitkinin yüzeylerinde birikir ve bu açıklıklardan içeriye girebilirler.  Şekil 

2.5’de nanopartiküllerin bazı giriş yerleri verilmiştir. Genelde bitkilerin sürgün yüzey alanı 

daha geniş olduğundan sürgünler daha fazla nanopartiküllere maruz kalır ve absorbe 

ederler. Tipik bitki yüzeyleri lipofiliktir çünkü kütikula tabakasıyla kaplıdır.  Bunun 

yanında yüzeylerdeki trikom gibi yapılar nanopartikül birikmesini arttırabilir [34]. 

Genelde hücre duvarlarında, hücre zarında, sitoplazmada birikirler, nadir olarak da 

plastidlerde, çekirdeklerde ve küçük veziküllerde birikmektedirler [33]. 
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Şekil 2.5. Nanopartiküllerin bitkilere giriş yolları [34]. 

 

Nanopartiküllerin bitkilere girişini etkileyen birçok etmen vardır. Nanopartikülün 

kimyasal özelliği, boyutu ve bitkinin yüzey özellikleri bunlardan birkaçıdır.  Yaprakların, 

meyvelerin ve epidermal hücrelerin dış yüzeyleri çoğunlukla kütiküllerle kaplıdır.  Çok 

küçük ve lipofilik nanopartiküller bu kütikulanın sıvı bölgelerinde absorbe edilebilir [35]. 

Daha büyük nanopartiküller stoma, hidatod ve stigma gibi kütikulasız bölgelerden 

girebilmektedir. Bunun yanında sıcaklık da önemli bir faktördür. Sıcaklık hem kütikulanın 

yapısını hem de stoma açıklığının değişmesine neden olur.  Ayrıca Vicia faba gibi mezofilik 

bitkiler yüksek ışığa maruz bırakıldıklarında stoma açıklıkları 10µm’ye kadar çıkabilir 

[36].  
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Şekil 2.6. Bitkilerin nanopartikül alımı [34]. 

 

 Kök ve yumru kök gibi bitkinin toprak altı organlarının yüzeyleri süberin 

tabakasıyla kaplıdır.  Bu süberin tabakası topraktaki suyun direk olarak (apoplastik yol) 

merkezi silindire ulaşmasını engeller. Ancak yanal kök gelişimi sırasında bazen süberin 

tabakası kırılır ve apoplastik yol mümkün hale gelir. Bu durumlarda nanopartiküller bu 

açıklıklardan iletim demetlerine kadar ulaşabilmektedir. Ancak bu yolak tam anlamıyla 

aydınlatılamamıştır [34, 35]. Bunlarla birlikte herbivor veya farklı kaynaklı yaralanmalar 

da nanopartiküllerin girişi için bir yol oluşturmaktadır [34].  

 Nanopartiküllerin bitkilerde hücre içine girebilmeleri için hücre duvarını 

geçebilmeleri gerekmektedir. Hücre duvarındaki porların açıklığı genel olarak 3 ila 5 

nanometre arasındadır. Ancak 5 nanometreden küçük olan nanopartiküller bu porlardan 

geçebilmektedirler [37]. 
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2.2.2. Bitkilerin Nanopartiküllere Verdiği Cevaplar 

 

 Nanopartiküller doğal yollarla da oluşabildiklerinden canlılar sürekli bunlara 

maruz kalmaktadırlar. Sanayinin gelişimiyle birlikte oluşan ve doğaya salınan 

nanopartikül konsantrasyonu artmıştır. Bunların yanında tarımsal nanoteknoloji ile 

birlikte bilinçli olarak da bitkilere nanopartikül verilmektedir. Bitkiler nanopartiküllerden 

olumlu ya da olumsuz olarak etkilenebilmektedir ve bu etkiler birçok faktöre bağlı olarak 

değişmektedir. Bu faktörlerden bazıları nanopartikülün çeşidi, büyüklüğü, yapısı ve 

konsantrasyonudur. 

 Literatürdeki bilgilere göre nanopartikül uygulanan bitkilerde fizyolojik ve 

biyokimyasal olarak birçok değişim meydana gelmektedir (Şekil2.7) [38]. Nanopartiküller 

bitkilerde enerji transfer verimini, fotosentetik verimi ve fotokimyasal floresanı etkilediği 

bilinmektedir [39, 40]. Bitkilere nanopartikül uygulanmasıyla birlikte hücredeki reaktif 

oksijen türleri de artmaktadır [41]. 

 

Şekil 2.7. Bitkilerin nanopartiküllere verdiği yanıtlar [38]. 

 

 Geleneksel ilaçlama çalışmalarında kimyasal bitkilere spreylenerek veya toprağa 

karıştırılarak verilir. Ancak hidroliz, mikrobiyal degradasyon ve fotoliz gibi etkenlerden 

dolayı kimyasalın çok küçük bir kısmı bitkiye geçmektedir. Bundan dolayı bitkinin ihtiyacı 

olan konsantrasyon çok küçük olsa dahi uygulanan miktar oldukça fazladır. Bu durum hem 
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ekolojiyi hem de ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir. Nanokapsüllere yerleştirilmiş 

olan agrokimyasallar sayesinde çok daha az agrokimyasal kullanılmakla birlikte daha fazla 

etki görülmektedir. Nanokapsüller sayesinde kimyasallar kontrollü bir şekilde 

salınmaktadır [42, 43]. 

Gümüş nanopartiküllerinin medikal alanlarda antifungal ve antibakteriyel olarak 

başarıyla kullanılmasının [44, 45] ardından fitopatojenlerde de kullanılması gündeme 

gelmiştir. Gümüş nanopartikülleri geniş bir antimikrobiyal spektruma sahiptir.  Birçok 

mantar hastalığının penetrasyonunu ve kolonizasyonunu önleyerek bitkiyi korur [46, 47]. 

 Farklı bitkilere aynı nanopartikül uygulandığında bile bitkilerin vereceği cevaplar 

farklı olabilmektedir. Yapılan bir çalışmada karbon nanotüplerin etkilerini anlamak için 

ekonomik değeri olan 6 bitkiye [lahana (Brassica oleracea), havuç (Daucus karota), hıyar 

(Cucumis sativus), marul (Lactuca sativa), soğan (Allium cepa) ve domates (Solanum 

lycopersicum)] 2 farklı karbon nanotüp [poli-3-aminobenzensülfonik ile muamele edilmiş 

fCNT(funtionalized carbon nanotubes) ve CNT] uygulanmıştır. CNT’ler soğan ve hıyarda 

kök uzamasını arttırmıştır. Bunlar kök etrafında bir tabaka oluşturmuşlardır ve kökün 

içerisine girememişlerdir. Lahana ve havuç bitkileri ise karbon nanotüplerden 

etkilenmemiştir. Marul bitkisinde ise fCNT’ler kök uzamasını inhibe etmişlerdir. Kök 

uzunluğu azalması ile domatesin CNT'ler için en duyarlı olduğu gözlenmiştir [48].  

 Çeşitli metal sanayilerinin gelişmesiyle birlikte doğaya salınan metalik 

nanopartiküllerin doğaya salınımı giderek artmaktadır. Bundan dolayı bitkilerin bu tür 

nanopartiküllere maruz kaldıkları konsantrasyon gün geçtikte artmaktadır.  Alüminyum 

nanopartikülünün bitkilere etkisini anlamak amacıyla, 5 farklı bitkiye (mısır (Zea mays), 

hıyar (Cucumis sativus), soya fasulyesi (Glycine max), havuç (Daucus carota) ve lahana 

(Brassica oleracea)) alüminyum nanopartikülü uygulanmıştır.  Uygulanan nanopartikül 

bitkilerde kök uzamasını inhibe etmiştir. Ancak nanopartiküllere fenanthren 

uygulandığında bu toksisite önemli ölçüde azalmıştır[49]. 

 

2.2.2.1. Nanopartiküllerin Bitkilerde Abiyotik Stres Tepkisi Üzerine Etkileri 

 

 Bitkiler strese girdiklerinde fizyolojileri ve biyokimyaları değişiklik 

göstermektedir. Bundan dolayı da nanopartiküller stres altında olan ve olmayan bitkilere 

farklı şekillerde etki etmektedirler. 

 Aghdam ve ark. yaptıkları çalışmada kuraklık stresi altındaki Linum usitatissium 

bitkisinde TiO2 nanopartikülünün etkisini incelemişlerdir. Kuraklık stresi sürgün boyunu, 
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klorofil içeriği ve kapsül sayısı gibi parametrelerde olumsuz etki oluştururken TiO2 

nanopartikülü uygulaması ile bu olumsuz etkinin azaltıldığını bildirmişlerdir [12]. 

 Kuraklık stresi altındaki alıç bitkisine silisyum nanopartikülü uygulamasının 

kuraklığın etkilerini azalttığı bildirilmiştir. Ayrıca silisyum nanopartikülü etkisinin doza 

bağımlı olarak değiştiği de belirtilmiştir [50]. 

 Literatürde 2014 yılında yayınlanan bir çalışmada tuzluluk stresi altındaki kabak 

bitkilerine silisyum nanopartikülleri uygulanmıştır. SiO2 uygulamasının tuzluluk stresinin 

etkilerini azalttığı bildirilmiştir [51]. Yapılan bir diğer çalışmada soğuk stresi altındaki 

nohut bitkilerine TiO2 nanopartikülü uygulandığında bitkilerin strese daha dayanıklı hale 

geldiği bildirilmiştir [52].  

 

2.2.2.2. Nanopartiküllerin Oksidadif Stres ve Antioksidan Savunma Sistemi Üzerine 

Etkileri 

 

Nanopartikül uyarması ile oluşan toksisite, esas olarak hücrelerdeki reaktif oksijen 

türevlerinin (ROS) üretilmesine neden olur [41]. Reaktif oksijen türevlerinin bir kısmı 

kloroplastlardaki metabolik yolaklarda yan ürün olarak ortaya çıkarken, aynı zamanda 

klorofilde bozulmalara da neden olmaktadırlar [40,41,53]. Bu nedenle metal oksit 

nanopartiküllerin, bitki fotosententetik aktivitelerinde neden olduğu bozulma ile ROS 

üretilmekte ve ROS üretimi sonucu oluşan oksidatif strese karşı, bitkinin savunma 

mekanizmalarını harekete geçirebilmektedir. Süperoksit dismütaz (SOD), katalaz (CAT), 

glutatyonperoksidaz (GPX) ve askorbatperoksidaz (APX) gibi enzimlerin, tiyol içeriklilerin 

(GSSG veya GSH) ve malondialdehit (MDA) seviyelerinin artan ROS konsantrasyonuna 

karşı tepki olarak değiştiği gözlenmiştir. Hidrojen peroksit (H2O2) üretimi, MDA seviyesi 

ve CAT, SOD ve APX aktivitesi nanopartikül fitotoksisitesinde en sık rastlanan 

belirteçlerdendir. Fitotoksisite çalışmalarından elde edilen ortak bir bulgu olarak, 

nanopartikül maruziyetinin ROS oluşumunu indükleyebilmesi, dolayısıyla oksidatif strese 

neden olması ve enzimatik aktivite gibi detoksifikasyonların bitkinin strese karşı yanıtını 

olarak aktive edebildiği literatüre girmiştir [53].  

ROS ve antioksidanların abiyotik strese karşı tepkileri; nanopartikül tipleri, bitki 

türleri ve maruz kalma koşullarına göre değişmektedir. Örneğin, hıyar bitkisinde lantan 

oksit nanopartikülüne maruz kalan, nanopartiküller 2000 mg L-1 'de daha fazla ROS 

üretmiş ve hücre ölümüne neden olmuştur, ancak 0.2-200 mg L-1 nCe02 (0.2-2000 mg L-1 ) 

'nin önemli bir etkisi olmadığı gözlenmiştir [54]. Servin ve ark. 2013, hıyar bitkisini 

nTiO2'ye maruz bıraktıklarında, CAT aktivitesinde bir artış olurken, APX aktivitesinde bir 
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azalma olduğunu bildirmişlerdir [55]. Song ve ark. 2013 domates bitkisine 1000 mg L-1 

olarak uyguladıkları nTiO2’nin SOD aktivitesini arttırdığını rapor etmişlerdir [56]. Bununla 

birlikte Hong ve ark. 2005 ıspanak bitkisine uyguladıkları nTiO2’nin SOD, CAT ve POD 

aktivitelerini arttırdığını gözlerken, MDA seviyesi ile ROS üretiminde bir azalma 

gözlendiğini literatüre kazandırmışlardır [57]. Nanopartikülün antioksidan aktivitesine 

etkilerinin incelendiği başka çalışmalarda, nCeO2’nun Brassica rapa [54] ve mısırdaki H2O2 

üretimini arttırdığı [58] fakat pirinçte H2O2'nin düşmesine neden olduğu gözlenmiştir 

[59,60]. 

Qian ve arkadaşları 2013 yılında Arabidopsis thaliana bitkisine 3 farklı 

konsantrasyonda gümüş nanopartikülü ve antioksidan enzimlerinin gen ifadesini de 

incelemişlerdir. Sonuçlara göre gümüş nanopartikülü uygulaması genel olarak CAT ve APX 

enzimlerinin gen ifadesini arttırmıştır. Ancak bu durumun uygulama süresi ve 

konsantrasyona bağlı olarak değişiklik gösterdiği bildirilmiştir [61]. 

Literatürde 2015 yılında yayınlanan bir çalışmada pirinç bitkilerine çinko 

nanopartikülü uygulaması yapılmıştır. Kök ve yapraklarda CAT, APX ve SOD (Cu/Zn SOD 

ve MnSOD) enzim aktivitelerini RT-PCR metoduyla ölçmüş ve sonuçlara göre kök ve 

yapraklarda çinko nanopartikülü uygulamasının SOD enzim aktivitesini arttırdığı ancak 

CAT ve APX enzim aktivitelerinin düşmesine neden olduğu yapılan çalışmada bildirilmiştir 

[62].  

Bu çalışmalar göz önüne alındığında nanopartikül uygulaması ile antioksidan 

mekanizmadaki enzimlerin değişiminin uygulanan nanopartikülün türüne, 

konsantrasyonuna ve uygulama yapılan bitkiye göre değişiklik gösterdiği sonucu ortaya 

çıkmaktadır. 

 

2.2.2.3. Bitki-Nanopartikül Etkileşimlerinin Moleküler Mekanizması 

 

Nanopartiküller, bitkiler gibi biyolojik sistemler ile kimyasal veya mekanik olarak 

etkileşime girebilir; ve bu spesifik etkileşimler temel olarak küçük boyutlarından, geniş 

yüzey alanlarından ve içsel katalitik reaktiviteden kaynaklanır [34]. Nanopartiküller ve 

bitkiler arasındaki etkileşimlerin doğasını anlamak, olumlu ve olumsuz çevresel ve 

tarımsal etkilerini değerlendirmek için kritik öneme sahiptir. Bununla birlikte, 

nanopartiküllerin bu organizmalarla etkileşimleri hakkında bilgi oldukça sınırlıdır. 

Nanoparçacıkların çevrede yarattığı risklerin kapsamlı olarak anlaşılmasını sağlamak ve 

nanoparçacık toksisite biyobelirteçlerinin geliştirilmesi için, bitki-nanoparçacık 
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etkileşimlerinin temel biyokimyasal ve moleküler mekanizmalarının değerlendirilmesi 

gerekmektedir [63]. 

 

 

Şekil 2.8. Nanopartiküllerin moleküler düzeydeki etkileri [63]. 

 

Nanopartiküllerin hücresel yapılar üzerine etki şekli oldukça karmaşıktır ve hala 

tam olarak aydınlatılamamıştır. Bugüne kadar, çevre streslerin bitkilerde metabolitler, 

membran bütünlüğü ve enzimlerin aktivitesi gibi etkilerini incelemek için birçok çalışma 

yapılmıştır (Şekil 2.8.). Bununla birlikte, nanopartikül-bitki etkileşimini moleküler 

düzeyde açıklayan çok az sayıda çalışma vardır [63]. 

Gen ekspresyonundaki değişikliklerin cDNA mikrodizileri veya kantitatif real time 

PCR (qRT-PCR) gibi yüksek verimli yöntemlerle analizi, nanomalzemelere maruz kalan 

hücrelerde toksisite mekanizmalarını ve moleküler tepkileri anlamak için güçlü bir 

yaklaşım oluşturmaktadır [64]. 

Literatürde 2011 yılında yapılan bir çalışmada gümüş nanopartiküllerinin 

kromozomlarda kırılmalara neden olabileceği bildirilmiştir [65]. Landa ve ark. yaptıkları 

çalışmada bitkilere çinko ve titanyum nanopartikülleri uygulaması sonucunda birçok 

genin ifadesinde değişiklikler olduğunu bildirmişlerdir [66]. 

 

2.3. Stres Faktörleri ve Bitkilerin Cevapları 

 

 Canlılar sürekli olarak çevreleri ile etkileşim halinde bulunmaktadırlar. Canlılar 

çevrelerinde oluşan negatif değişimlere ayak uyduramadıklarında olumsuz yönde 
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etkilenmekte ve sonuçta stres ortaya çıkmaktadır. Stres, canlının çevresinin yaşamını 

olumsuz yönde etkileyecek kadar değişmesi durumudur. Canlıyı olumsuz yönde etkileyen 

dış faktörler olarak da tanımlanabilir [67]. 

 Stres faktörleri genel olarak biyotik ve abiyotik kaynaklı stres faktörleri olarak 

ikiye ayrılmaktadır (Şekil 2.9.). Biyotik stres faktörleri, diğer canlılardan kaynaklanan 

durumlar olarak belirtilmiştir. Abiyotik stres faktörleri ise ortamdaki su, mineral ve ısı gibi 

değişimlerden kaynaklanan yani ortamın fizikokimyasal yapısının değişmesinden 

kaynaklanan durumlardır [67, 68].  

 

Şekil 2.9. Biyotik ve abiyotik stres faktörleri [68]. 

 

Bitkiler stres faktörleriyle ilk karşılaşmalarında iki farklı tepki gösterirler. 

Bunlardan ilki stres etmeninden kaçınma, ikincisi ise stres etmenine karşı tolerans 

geliştirmedir. Stres etmeninden kaçınma, bitkinin bazı önlemler alarak (stomalarını 

kapaması gibi) stres etmeninin dokularına girişini önlemesidir. Stres etmenine karşı 

tolerans göstermesi ise bitkinin direnç geliştirmesidir.  Bunun için bitkinin karşılaştığı 

stres etmeninin yol açtığı hasarları giderecek mekanizmalara ihtiyacı bulunmaktadır [69].  

Tuzluluk, kuraklık ve aşırı sıcak gibi abiyotik stress faktörleri tarımı sınırlayan en 

önemli etkenlerdendir. Abiyotik stress faktörlerine maruz kalan tarımsal alanlarda oluşan 

verim kaybı %50’yi geçebilmektedir [70]. 

Bitkilerde stres faktörleri ile karşılaştıklarında gerçekleşen olayları dört evreye 

ayrılabilir (Şekil 2.10.). Bunlar; alarm, aklimasyon (iklime uyum), onarım ve tükenmedir.  

Bu aşamalardan ilki alarm fazıdır. Bu fazda stres faktörü başlamış ve bitkide strese duyarlı 

sinyal yolakları ve oksidatif stres indüklenmiştir. Aklimasyon aşamasında stress-koruyucu 
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proteinler (şaperonlar, ROS süpürücü enzimler gibi) ve başka bileşikler (karetenoidler ve 

prolin gibi) sentezlenir. Onarım aşamasında ise stres koruyucu proteinlerin parçalanması 

başlar ve yeni bir hücre içi denge oluşur [71]. 

 

Şekil 2.10. Bitkilerin abiyotik stres faktörlerine verdikleri tepkiler [71]. 

  

2.3.1. Kuraklık Stresi 

  

Su tüm canlılarda olduğu gibi bitkiler için de yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. 

Bitkiler topraktan her bir gram organik madde aldığında 500 gram da su alırlar.  Alınan bu 

su bitkinin köklerinden yapraklarına kadar taşınarak atmosfere verilir. Böylelikle suyun 

köklerden alınıp yapraklardan atmosfere verilmesiyle bir döngü oluşur. Bu döngüdeki 

değişiklikler hücre içerisinde önemli bozulmalara neden olabilir.  Bu yüzden bitkilerin bu 

akışı iyi bir şekilde düzenlemeleri gerekmektedir [72].  

 Suyun sahip olduğu özellikler hücre içerisindeki tüm bileşenlerin yapılarını 

doğrudan etkilemektedir. Köklerden alınan suyun bitkinin her yaprağına kadar taşınması 

gerekmektedir. Bu taşınım difüzyon ve kütle akışı mekanizmalarıyla olmaktadır.  Difüzyon, 

iki ortam arasındaki konsantrasyon farkını ortadan kaldırma eğilimi olarak tanımlanabilir. 

Suyun difüzyon yapmasının sebebi moleküllerinin daima bir termal titreşim 

yapmalarından kaynaklanmaktadır. Kütle taşınım mekanizması ise basınç farkından dolayı 

oluşmaktadır [72].  
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Bitkiler sürekli olarak köklerinden aldıkları suyu atmosfere verdiklerinden dolayı 

bünyelerindeki suyu korumak amaçlı bazı yöntemler geliştirmişlerdir; 

 

 Topraktan suyu daha iyi alabilmek için yaygın bir kök sistemi geliştirmişlerdir 

 Taşınım için trake ve trakeidlerde düşük bir direnç yolu 

 Hidrofobik bir kütikulanın bitki yüzeyini örtmesi 

 Mikroskobik stomalar 

 Stoma açıklığını düzenleyen bekçi hücrelerinin varlığı [72]. 

Meteorolojik olarak kuraklık, bir bölgede yağışın azalmasıyla su miktarındaki aşırı 

düşme olarak tanımlanabilir [73]. Kuraklık stresi ise bitkinin topraktan yeteri miktarda su 

alamaması ve bünyesindeki su miktarının normalden aşağıya düşmesi olarak 

tanımlanabilir. Kuraklık stresi toprakta su olsa dahi oluşabilir. Topraktaki su bazı 

maddeler ile bağlı olması durumunda bitki topraktaki suyu alamamaktadır [74]. 

Bitkiler yeteri kadar su alamadığında ve bu durum bitki için bir stres 

oluşturduğunda iki şekilde bu durumdan kurtulmaya çalışırlar. Bunlar su kaybını azaltmak 

veya su alımını arttırmaktır. Stres başladığında ilk olarak bitki turgorunu kaybetmeye 

başlar. Turgor basıncının düşmesi sonucu bitkinin yaprakları diriliğini kaybetmekte ve 

solmaktadır [75, 76]. 

Bitkilerde kuraklık stresinin genel olarak iki tipi vardır. Bunlar genel olarak su 

kaybı ve kurumadır. Bitkiler kuraklık stresi ile ilk karşılaştıklarında genel olarak su kaybı 

tipi kuraklığa girerler. Burada bitki su kaybını azaltmak için stomalarını kapatır.  Ayrıca 

buna bağlı olarak da karbondioksit alınımında azalım ve fotosentez reaksiyonlarında 

yavaşlama olur.  Bu durumdayken bitki tekrar yeteri kadar su aldığında eski formuna geri 

dönebilmekte yani iyileşebilmektedir. Eğer ki kuraklık stresi devam ederse bitki kuruma 

evresine geçer.  Hücre içerisindeki su miktarı ciddi oranda azalalır ve metabolik faaliyetler 

önemli derecede etkilenir.  Bu evrenin bir noktasına kadar bitkinin tekrar su alarak 

iyileşme ihtimali vardır. Ancak kuruma evresi ilerledikçe bu oran giderek azalmaktadır [2, 

77, 78]. 

 Bitkiler içerisinde yaşadıkları ortamda meydana gelen değişiklikler sonucunda 

hücresel mekanizmalarını değiştirerek ortama uyum sağlayabilirler. Bunu aynı türe ait 

bitkilerin farklı özelliklere sahip bölgelerde yaşayabildiğini göz önüne alındığında daha 
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net kavranabilir [79]. Bitkiler maruz kaldıkları kuraklık stresinin şiddetine göre 

metabolizmalarını ve hatta yaşam döngülerini bile değiştirebilmektedirler [80].  

 Kuraklık stresinin başlamasıyla birlikte bitkinin verdiği yanıtlar fizyolojik, 

biyokimyasal ve moleküler olarak 3 ana başlıkta incelenir (Şekil 2.11). Fizyolojik olarak 

bitki yaprak su içeriği düşer ve turgorunu kaybeder. Stomalarını kapadığından CO2 oranı 

düşer ve fotosentezde azalma meydana gelir. Biyokimyasal olarak reaktif oksijen türleri ve 

diğer stres metabolitleri artar. Moleküler olarak ise genlerin ekspresyon seviyeleri 

değişmektedir [81]. 

 

 

Şekil 2.11. Kuraklık stresi altındaki yüksek bitkilerde meydana gelen fizyolojik, 
biyokimyasal ve moleküler yanıtlar [81]. 
 

 Kuraklık stresinin algılanmasıyla birlikte bitkinin verdiği ilk tepki su kaybını 

azaltmak için stomaların kapanmasıdır [82]. Stomaların kapatılmasıyla birlikte 

karbondioksit alınımı da ciddi oranda azalır. Karbondioksit miktarı önemli bir oranda 

azaldığından fotosentez reaksiyon oranında bir düşüş gerçekleşir. Bitkinin yaşamı için 

hayati önem taşıyan birçok molekül fotosentez reaksiyonlarında üretildiğinden bu durum 

bitki büyüme ve gelişimini de olumsuz yönde etkilemektedir [79,83]. Genel olarak yapılan 

çalışmalarda stresin şiddeti arttıkça ribulozbifosfat karboksilaz (Rubisko) ve klorofil 
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içeriğinin azaldığı gözlenmiştir [84]. Bunun yanında 2005 yılında yapılan bir çalışmada 

kuraklık stresi altındaki bamya bitkisinde stress arttıkça klorofil içeriğinin arttığı 

belirtilmiştir [85]. 

Kuraklık stresi altında bitki büyüme ve gelişimi de önemli ölçüde etkilenmektedir 

[86]. Kuraklık stresinin başlamasıyla birlikte bitki daha fazla suya erişebilmek için kök 

gelişimini tetikler. Bunun yanı sıra sürgün gelişimini de yavaşlatır [80].  Yapılan bir 

çalışmada kuraklık stresi altındaki kavun ve domates bitkilerinde gövde boyu azalırken 

gövde çapının da azaldığı belirtilmiştir [87]. İlerleyen dönemlerde stres devam ederse 

bitkinin yaprakları solmakta ve senensens gözlemlenmektedir [80,88]. Bitki generatif 

döneminde kuraklık stresiyle karşılaşırsa diğer dönemlere göre daha fazla 

etkilenmektedir.  Kuraklık stresi generatif dönemde başladıysa verim kaybı %95’lere 

kadar çıkabilmektedir [83]. 

 Bunların yanı sıra kuraklık stresi altında hücre için metabolitleri de değişmektedir. 

Kuraklık stresinin başlamasıyla birlikte hücre içerisinde prolin birkimi başlar. Hücrenin 

turgor dengesinin korunmasında rol alan ozmolitler sentezlenir ve hücre içerisinde 

birikmeye başlar. Bu moleküller kuraklık stresinin ilk safhalarında hücre içerisinde 

turgoru dengelediklerinden metabolik faaliyetler devam edebilmektedir. Ancak stresin 

ilerleyen safhalarında bu moleküller turgoru dengelemek için yeterli gelememektedirler 

[89, 90]. 

 

2.3.2. Oksidatif Stres ve Antioksidan Mekanizma 

 

 Bitkiler güneş enerjisini kullanarak fotosentez reaksiyonlarıyla redükte moleküller 

oluşturmaktadır.  Bu fotosentez reaksiyonları indirgenme-yükseltgenme reaksiyonlarıdır. 

Bu reaksiyonlarda okside edilebilir moleküllerden oksijene elektron geçişi olur.  

Oksidasyon, bir maddenin elektron kaybetmesidir.  Redüksiyon ise bir maddenin elektron 

almasıdır. Okside olmuş moleküller diğer moleküllerden elektron alarak serbest 

radikalleri oluşturmaktadır [91]. 

 Serbest radikaller çok reaktiftirler ve stabil değillerdir.  Bitkilerde genellikle 

endojen olarak meydana gelirler. Hücre içerisinde genel olarak kloroplastlarda, 

peroksizomlarda ve mitokondride oluşurlar [92-94]. Ayrıca kuraklık, sıcaklık, UV, ışık ve 

tuz stresleri de eksojen serbest radikal kaynaklarıdır [95, 96]. 

 Hücrede enerji üretimimde O2’nin H2O’ya indirgenirken reaktif oksijen türleri 

(ROS) olarak adlandırlan 1O2(singlet oksijen), H2O2 (Hidrojen peroksit), ve OH (Hidroksil 

radikali) molekülleri ortaya çıkmaktadır. Bu moleküller hücre içinde oldukça hızlı bir 
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şekilde yok edilmeleri gerekmektedir. Birikimleri durumunda hücre ölümüne sebebiyet 

verebilmektedirler [97]. 

 ROS’ların oluşumundan dolayı enzimler inhibe olmakta, proteinler okside olmakta 

ve membranlarda lipit peroksidasyonu başlamaktadır.  Bunların yanısıra DNA ve RNA da 

hasar alabilmektedir. Mitokondrilerde ETS (elektron taşınma sistemi) reaksiyonlarında 

oksijen kullanılmasından dolayı burada oluşan ROS’lar buradaki proteinlere daha fazla 

hasar vermektedir [98]. Oksidatif stresten dolayı Arabidopsis bitkisinde NADH 

dehidrojenaz ve ATP sentaz enzimlerinin aktivitelerinin düştüğü belirtilmiştir [99]. 

 Oksidatif moleküllerden biri olan singlet oksijenin (1O2 ) birincil kaynağı elektron 

taşıma sistemidir (Şekil 2.12). Ayrıca lipoksijenaz aktivitesi sonucu olarak da ortaya 

çıkabilmektedir. Oldukça zararlı bir moleküldür.  Lipidler, nükleik asitler, proteinler ve 

pigmentler gibi birçok biyolojik molekül ile reaksiyona girip yapılarını bozmaktadır [100,  

101]. Yarılanma ömrü oldukça kısa olup yaklaşık olarak 3µsn olarak ölçülmüştür.  Ancak 

bu fizyolojik koşullara göre değişebilmektedir.  

 Fotosentez sırasında yetersiz enerji dağılımı olduğunda triplet klorofil yapısı 

oluşmaktadır. Bu yapı daha sonra 3O2 ile etkileşime girerek singlet oksijeni verir.  Kuraklık 

ve tuzluluk gibi abiyotik stress koşullarında da singlet oksijen miktarı artmaktadır [102]. 

 

Şekil 2.12. Fotosistem I ve II’de singlet oksijen ve süperoksit radikali oluşumu[103] 
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 Süperoksit ( O2- ) molekülü dioksijenin fotoredüksiyonu ile ilk olarak etanol ve 

katalaz varlığında asetaldehit üretimiyle gösterildi ve fotoredükte ürüne hidrojen peroksit 

olduğu varsayıldı [104]. Ancak 1970’lerde bu ürün süperoksit anyon radikali olarak 

tanımlandı. 

 Calvin döngüsünün aktivasyonu ve elektron akış hızının kontrolü, ferrodoksin 

havuzunun redoks durumunu belirleyen önemli faktörlerdendir. Ferrodoksin oksijene 

elektron vererek süperoksit radikalini oluşturacak kadar negatif elektro 

kimyasalpotansiyele sahiptir [105, 106]. Süperoksit radikali iki şekilde hidrojen peroksite 

dönüşür. Ya kendiliğinden reaksiyon gerçekleşir ya da reaksiyonu SOD enzimi katalizler.  

 Hidrojen peroksit (H2O2) molekülünün hücrede asıl üretim mekanizması, 

süperoksit radikalinin SOD’un katalizlediği bir reaksiyonla indirgenmesidir. Nispeten uzun 

bir yarılanma ömrüne(1ms) sahiptir [107]. Bazı kaynaklara göre serbest radikal 

olmamasına rağmen oldukça güçlü bir radikal olan hidroksil radikalinin oluşmasına neden 

olduğundan önemlidir [108]. 

 Hidrojen peroksit enzimlerin tiyol gruplarını oksitleyerek onları etkisiz hale 

getirebilirler. Ayrıca hidrojen peroksit düşük konsantrasyonlarda biyotik ve abiyotik stres 

toleransını tetikleyen yolaklarda bir sinyal molekülü olarak görev yapar. Ancak yüksek 

konsantrasyona ulaşınca programlı hücre ölümüne yol açar [109, 110]. 

 Nitrik oksit (NO) uçucu ve lipofiliktir ve aynı zamanda antioksidan olarak da işlev 

görebilmektedir [111]. Bitkideki birçok fizyolojik olayda görev alan bir sinyal 

molekülüdür. Nitrik oksit molekülündeki eşlenmemiş bir elektron onu reaktif 

yapmaktadır. Nitrik oksitin hücredeki etkisi diğer moleküllerin konsantrasyonlarına da 

bağlıdır. Hücreye hem yararlı hem de zararlı olabilmektedir [112].  

 Nitrik oksit, reaktif oksijen türevlerinin düzenlenmesinde de etkilidir. Çeşitli 

abiyotik streslere maruz kalan bitkilerde antioksidan savunmanın düzenlenmesine 

yardımcı olmaktadır [113].  

 Bitkiler ağır metal, kuraklık, hava kirliliği ve sıcaklık gibi streslere maruz 

kaldıklarında ROS üretimi artabilmektedir. Bunların da hücredeki her türlü molekülün 

yapısını bozabilme ihtimalleri bulunmaktadır. Aşırı miktardaki artışları hücre ölümüne 

neden olabilmektedir. Bitkilerin bu molekülerin yıkıcı etkilerinden korunmak için çok 

etkili bir korunma mekanizmaları bulunmaktadır. Bu mekanizmaya antioksidan savunma 

sistemi denir ve bu sistemde birden fazla enzim görev alır. Çok sayıda araştırma hücresel 

antioksidan savunma sisteminin çeşitli streslere karşı koymada önemli olduğu 

gösterilmiştir [114-117].  
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 Antioksidan savunma mekanizmasında görev alan enzimlerden biri olan 

süperoksit dismütaz (SOD) bir metalloenzimdir. Tüm aerobik hücrelerde bulunur ve en 

etkili enzimatik antioksidandır. SOD süperoksit molekülünü dismütasyona uğratarak 

hidrojen peroksiti oluşturur. Bu reaksiyon kendiliğinden de oluşabilmektedir. Ancak SOD 

enzimi bu işi 10.000 kat daha hızlı yapmaktadır. SOD enzimi kofaktörlerine göre 3 çeşide 

ayrılır. Bunlar, bakır/çinko SOD (Cu/Zn-SOD), manganez SOD (Mn-SOD) ve demir SOD (Fe-

SOD)’dur [118]. 

 Antioksidan savunma mekanizmasında görev alan bir diğer enzim Askorbat 

peroksidaz (APX)’dır. Askorbat peroksidaz enzim aktivitesi genel olarak kloroplast ve 

sitozolde bulunur [119]. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalarda mitokondride de 

bulunduğu bildirilmiştir [120, 121]. Askorbat peroksidazın izoformları da vardır. Bunların 

bazıları, tilakoid membran (tAPX), gliyoksizom membran (gmAPX) ve sitozolik (cAPX)’dir 

[122]. 

 Askorbat peroksidaz, katalaza göre hidrojen peroksite daha yüksek bir afinite 

gösterir. Bundan dolayı stres sırasında hidrojen peroksit süpürülmesinde daha önemlidir. 

Askorbat peroksidaz indirgeyici olarak askorbik asiti kullanır ve H2O2’yi parçalar. 

Reaksiyonun sonucunda su ve monodehidro askorbat oluşur. 

 Katalaz enzimi ise peroksizomlarda bulunmaktadır. Hidrojen peroksiti direk 

olarak su ve oksijene dismüte eder. Katalaz en hızlı enzimlerden biridir. Tek bir katalaz 

enzimi 6 milyon hidrojen peroksiti parçalayabilir [123]. Bazı bakteriyel katalazlarda 

manganez ko-faktörü bulunsada, bilinen tüm ökaryotik katalazlarda ko-faktör olarak hem 

(demir içerikli bir bileşik) bulunmaktadır [124]. Bu enzim her biri haem grubu taşıyan 50-

70 kDa’luk monomerlerden oluşmaktadır [125].   

 

2.4. TiO2 Nanopartikülünün Bitkiler Üzerine Fizyolojik ve Moleküler Etkileri 

 

 Ispanak bitkisinde yapılan bir çalışmada, ıspanak tohumlarına TiO2 nanopartikülü 

uygulanmış ve etkileri incelenmiştir. Sonuçlarına göre TiO2 nanopartikülünün ışık 

emilimini ve Rubisco aktivitesini arttırdığı gözlenmiştir [126]. 

 Yapılan başka bir çalışmada 3 bitkiye (B. campestris, L. sativa ve P. vulgaris) farklı 

konsantrasyonlarda TiO2 nanopartikülü uygulanmıştır. Kök ve sürgün uzunlukları 

parametrelerinde düşük konsantrasyon pozitif etki gösterirken yüksek 

konsantrasyonlarda negatif etki gösterdiği bildirilmiştir [127]. 

 Arpa (Hordeum vulgare) bitkisine seryum ve TiO2 nanopartikülü uygulanmıştır.  

Seryum uygulanan bitkilerde olumsuz etki gözlenmiştir. Ancak TiO2 nanopartikülü 
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uygulaması bitki büyümesini uyarmıştır. Bunun yanında seryumun olumsuz etkilerini de 

azalttığı gözlemlenmiştir [128].  

 Literatürde 2014 yılında yayınlanan çalışmada, Frazier ve ark. tütün bitkisine TiO2 

nanopartikülü uygulamışlar ve miRNA ekspresyonlarını incelemişlerdir. Uygulama 

sonucunda miRNA ekspresyonlarının büyük ölçüde değiştiğini bildirmişlerdir [129]. Ze ve 

ark. Arabidopsis thaliana bitkisinde yaptıkları çalışmada, bitkilere TiO2 nanopartikülü 

uygulanmışlardır. Uygulama sonucunda ışık yakalama kompleksi II (LHCII) geninin 

ekspresyonunun önemli derecede arttığı belirtilmiştir [130].  

 Tumburu ve ark. yaptıkları çalışmada Arabidopsis thaliana bitkisine TiO2 

nanopartikülü uygulamışlardır. Sonuçlara göre TiO2 nanopartikülü uygulaması, 

redüksiyon-oksidasyonda, kök uzamasında ve savunma yanıtında görev alan bazı genlerin 

ekspresyonunu artırırken tuz stresine cevapta ve hücre duvarı yapımında görev alan bazı 

genlerin de ekspresyonunu azaltmıştır [131].  

 Medicago truncatula bitkisinde yapılan bir çalışmada aralarında TiO2 de bulunan 

bir nanopartikül karışımı bitkiye uygulanmıştır. P450 ve peroksidaz gibi genlerin 

ekspresyonlarının arttığı bildirildi [132].  

 Garcia-Sanchez ve ark. 2015 yılında yaptıkları çalışmada Arabidopsis bitkisine TiO2  

ve farklı çeşitlerde nanopartikül uygulaması yapmışlardır. Moleküler tepkiyi anlayabilmek 

için 16’lı bir transkriptom kullanılmış ve nanopartikül uygulamasının patojen stresine 

cevaptaki genlerin ekspresyonunu düşürdüğünü bildirilmiştir [133]. 

 

2.5. Kuraklık Stresi ve TiO2 Nanopartikülü 

 

 Kuraklığın tarımı sınırlayan en önemli faktörlerden biri olduğu bilinmektedir. 

Literatürde 2016 yılında yayınlanan bir çalışmada Dracocephalum moldavica L. bitkisine 

iki farklı konsantrasyonda (10-40 ppm) TiO2 nanopartikülü uygulanmıştır. Kök kuru 

ağırlığı, sürgün kuru ağırlığı ve esansiyel yağ içeriği parametreleri bakımından kuraklık 

stresi altında düşük konsantrasyon TiO2 nanopartikülü (10 ppm) uygulanan grubun, kurak 

kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir [134].  

 Literatürde 2015 yılında yayınlanan bir çalışmada Linum usitatissimum bitkisine 3 

farklı konsantrasyonda (10-100 ve 500 mg L-1 ) TiO2 nanopartikülü uygulanmıştır. 

Örnekler bitki boyu, tohumlardaki protein içeriği, klorofil içeriği ve 1000 adet tohum 

ağırlığı gibi parametreler açısıdan incelenmiştir. Kurak gruplarda, kurak kontrole göre 

düşük konsantrasyonda uygulanan TiO2 nanopartikülünün olumlu etki gösterdiği  
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gözlenmiştir. Ancak uygulanan TiO2 nanopartikülü konsantrasyonu arttıkça görülen 

olumlu etkinin azaldığı belirlenmiştir [135]. 

 Jaberzedah ve ark. 2010-2011 yıllarında yaptıkları bir çalışmada TiO2 

nanopartikülü buğday bitkisinde tarla denemelerinde kullanılmıştır. TiO2 nanopartikülü 

hem kuraklık stresi uygulanan gruplara hem de iyi sulanmış gruplara uygulanmıştır. 

Nişasta içeriği, tohum sayısı, biyokütle ve bitki boyu gibi ekonomik açıdan önemli olan 

parametreler incelenmiştir. Kurak gruplarda TiO2 nanopartikülünün olumlu etki 

gösterdiği gözlenmiştir. Ancak konsantrasyon arttıkça bu olumlu etkinin azaldığı 

belirlenmiştir [136]. 

 Genel olarak değerlendirildiğinde kuraklık stresi altındaki bitkilere TiO2 

nanopartikülü uygulamasının pozitif etki gösterdiği görülmektedir. Ancak uygulanan 

konsantrasyon arttıkça gözlenen olumlu etki de azalmaktadır. Bu da TiO2 nanopartikülü 

etkisinin doza bağlı olduğunu işaret etmektedir. 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

3.1. Bitki Yetiştirme Koşulları  

 

Tez çalışmasında Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünden elde edilen Hordeum 

vulgare L Kral 97 tohumları kullanıldı.  Arpa tohumları 24 saat süresince havalandırılmış 

suda bekletildi. Daha sonra şişirilmiş tohumlar 3:1:1 oranında torf: gübre: perlit karışımı 

içeren saksılara ekildi. Arpa bitkileri 24/18 °C gündüz/gece sıcaklığında, 16/8 gün/gece 

ışık periyodu, 150 µmol m-2 s-1 ışık şiddeti ve %60±5 nem koşullarında Mersin 

Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Bitki fizyolojisi Laboratuvarı iklim 

odasında kontrollü şartlar altında yetiştirildi. Bitkiler 10 gün süre ile iki günde bir 

sulandı. Her bir uygulama grubu 3 tekrarlı olacak şekilde her saksıda 10 fide kullanılarak 

uygulamalar gerçekleştirildi (Şekil 3.1.).   

 

 

 

Şekil 3.1. İklim odasında yetiştirilen Arpa bitkilerinin genel görünümü. 
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3.2. Nanopartikül ve Stres Uygulamaları 

Çalışmada Tablo 3.1’de kimyasal özellikleri belirtilen TiO2 nanopartikülünün ticari 

formu kullanılmıştır (Titanium(IV) oxide, NanoArc, anatase, nanopowder, 99.9% (metals 

basis)). 

Tablo 3.1. TiO2 nanopartikülünün kimyasal özellikleri. 

Formül:  Ti02 

Formül Ağırlığı:  79.90 

Form:  32 nm APS Toz, S.A. 45m2 / g 

Yoğunluk:  3,9 

Depolama ve Hassasiyet:  Ortam sıcaklıkları. 

Çözünürlük: Suda çözünmez, asitler, organik asitler ve seyreltik 
alkaliler ile seyreltilir 

 

TiO2 nanopartikül (32nm) süspansiyonları saf suda 25 mg L-1 ve 50 mg L-1 olmak 

üzere iki farklı konsantrasyonda hazırlandı. Her uygulamadan önce taze hazırlanmış 

nanopartikül süspansiyonları iyice çalkalanarak homojenizasyon sağlanarak kullanıldı. 

Kontrol gruplarına saf su uygulaması yapıldı. Belirtilen konsantrasyonlarda hazırlanan 

kontrol ve nanopartikül çözeltileri yapraklara sprey yardımıyla püskürtüldükten sonra 

(yapraklar tamamen ıslanana kadar) bitkiler kontrollü koşullarda büyümeye bırakıldı.   

Bütün bitkilere uygulanan spreyleme işlemi aynı oranda ve aynı zaman aralıklarında 

gerçekleştirildi (Tablo 3.2). 

Nanopartikül uygulamaları kuraklık stresine geçilmeden önce ön uygulamalar 

şeklinde yapıldı. Tohumların çimlenmesinden sonraki 3. 5. ve 7. günlerde (gün aşırı 3 gün 

süreli) TiO2 uygulamaları yapıldı. Daha sonra kuraklık stresi uygulamalarına geçildi. 10. 

günden itibaren kurak gruplar sulanmadı ve strese girmeleri sağlandı. Diğer gruplar ise 

aynı şekilde sulanmaya devam edildi.  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 büyüme parametreleri (kök/sürgün uzunlukları) 

ve yaprak su potansiyeli ölçümleri yapıldı. Bitkilerin yaprakları biyokimyasal, mikroskobik 

ve genetik analizlerde kullanılmak üzere sıvı azotta dondurularak -70 ºC’de derin 

dondurucuda (Nuaire) analizlere kadar saklandı.  
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Tablo 3.2. Deneysel uygulama grupları. 

TiO2 (mg L-1) 

Çimlenmenin 3.,5. ,7. 

günü 

 

 

 

Hasat Zamanı 

 

0 

KONTROL 

 

 

 

Çimlenmenin 11. günü 

Çimlenmenin 13. günü 

Çimlenmenin 15. günü 

 

25 

Çimlenmenin 11. günü 

Çimlenmenin 13. günü 

Çimlenmenin 15. günü 

 

50 

Çimlenmenin 11. günü 

Çimlenmenin 13. günü 

Çimlenmenin 15. günü 

 

0 

KURAK 

(Çimlenmenin 

10. gününden 

itibaren) 

 

Çimlenmenin 11. günü (Stresin 1. günü) 

Çimlenmenin 13. Günü (Stresin 3. günü) 

Çimlenmenin 15. Günü (Stresin 5. günü) 

 

25 

Çimlenmenin 11. günü (Stresin 1. günü) 

Çimlenmenin 13. Günü (Stresin 3. günü) 

Çimlenmenin 15. Günü (Stresin 5. günü) 

 

50 

Çimlenmenin 11. günü (Stresin 1. günü) 

Çimlenmenin 13. Günü (Stresin 3. günü) 

Çimlenmenin 15. Günü (Stresin 5. günü) 

 

3.3. Büyüme Ölçümleri 

 

Hasat sonrası tüm uygulama gruplarında yer alan fideler arasından rastgele seçilen 

10 fide dikkatlice alınarak kök ve sürgün boyları cm cinsinden ölçüldü. Kök ölçümünde, en 

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

kısmından en uzun yaprağın uç kısmı alınarak gerçekleştirildi.  

 

3.4. Yaprak Su Potansiyelinin Ölçülmesi 

 

 Hasat işlemi sırasında her gruptan rastgele 5’er adet fide seçildi. Seçilen bitkiler 

cihaza yerleştirilmeden hemen önce yaprak sapının ortalarından jilet yardımı ile kesildi.  

Hazırlanan örnek basınç hücresine yerleştirildi (PMS Instrument Co. Model 1000)(Şekil 
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3.2). Örnekler cihaz içerisindeki basınç hücresine yerleştirildikten sonra hücreye azot gazı 

verilerek basınç arttırıldı. Bitki örneğinden su çıkışı gözlendiği ilk andaki basınç değeri 

kaydedildi. Yaprak su potansiyeli ölçüldü ve değerler MPa cinsinden hesaplandı. 

 

Şekil 3.2. Pressure Chamber (Model 1000, PMS) cihazı uygulama düzeneği. 

 

3.5. CAT1 Gen İfadesi  

 

 Katalaz (CAT1) relatif gen ekspresyonunu incelemek için öncelikle örneklerden 

RNA izolasyonu yapıldı. Bu işlemin ardından Revers Transkriptaz PCR metoduyla c-DNA 

oluşturuldu. Son olarak elde edilen c-DNA’lar kullanılarak RT-PCR ile relatif gen 

ekspresyonları incelendi. 

 

3.5.1. RNA İzolasyonu 

 

 RNA izolasyonu için “Qiagen RNeasy Plant Mini Kit” kullanıldı. Kit içerisinden RLT 

ve RLC olmak üzere iki adet lizis tamponu bulunmaktadır. İzolasyon için RLC tamponu 

kullanıldı. Tamponun her 1 ml’ine 10µl ß-merkaptoetanol eklendi. RPE tamponuna 

hacimce 1’e 4 oranında etanol eklendi.  

 Her örnekten 50 mg alındı ve “MagNA Lyser Green Beads” ependorflarına konuldu. 

Daha sonra 450µl RLC tamponu eklendi. Ependorflar MagNA Lyser’a(Roche) yerleştirildi 

(Şekil 3.3) ve 60 saniye 5000 hızında lize edildi. Daha sonra ependorflar 2 dakika soğuk 

blokta bekletildi. 2 dakika sonunda aynı ayarlarda bir kez daha MagNA Lyser’da lize edildi. 

Sonra tekrar 5 dakika soğuk blokta bekletildiler. 
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Şekil 3.3. (A) Magna Lyser cihazı (B) MagNA Lyser Green Beads ependorfları 

 

 Lizat (250µl) içerisinde lila rengi kolon bulunan 2 ml’lik ependorflara aktarıldı. 

Daha sonra 2 dk 8000 rpm’de santrifüjlendi. Süpernatant başka bir ependorfa aktarıldı ve 

üzerine hacimce ½ oranında (125µl) etanol eklendi ve pipetaj yapıldı. 

 Örnekler pembe renkli kolon bulunan ependorflara aktarıldı ve 8000 rpm’de 15 

saniye santrifüjlendi. Süpernatant atıldı ve kolona 700 µl RW1 tampon eklendi ve 15 

saniye 8000 rpm’de santrifüjlendi. Süpernatant kısmı tekrar atıldı ve kolona 500 µl RPE 

buffer eklendi. Daha sonra tekrar 15 saniye 8000 rpm’de santrifüjlendi ve tekrar 

supernatant kısmı atıldı. Kolona 500 µl RPE tamponu eklendi ve 2 dakika 8000 rpm’de 

santrifüjlendi. 

 Kolon yeni bir ependorfa alındı ve 40 µl RNaz içermeyen su direk olarak kolonun 

membranına bırakıldı. Daha sonra 1 dakika boyunca 8000 rpm’de santrifüjlendi. Elde 

edilen RNA’lar -80 oC’de muhafaza edildi. 

  

3.5.2. Revers Transkriptaz PCR 

 

 Elde edilen RNA’ların komplementer DNA’ya çevrilmesi için High-Capacity cDNA 

Kiti (Thermo Cat. No:4368814) kullanıldı. Kitin kullanımına başlanmadan önce bütün  

reagent ve RNA örneklerinin erimeye bırakıldı, eriyen örnek ve reagentların kısa bir 

spinden geçerek kullanım sırasında buz içerisinde bekletildi. 

Tablo 3.3’de belirtildiği gibi eklenen bileşenlerden sonra termalcyclerda(MiniAmp 

Plus, Thermo) 10 dakika 25:C’de, 120 dakika 37:C’de, 5 dakika 85:C’de bekletildi ve son 

olarak da 4oC’de durmasıyla PCR tamamlandı. 
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Tablo 3.3. Revers Transkriptaz PCR reaksiyonu bileşenleri. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3. Real-Time PCR 

 

 Real-Time PCR çalışmasında her bir örnek için önceden elde edilen c-DNA’lar -

20°C’den çıkartılarak oda sıcaklığında erimesi sağlanmıştır.  Her örnek için 5 µL c-DNA, 2.0 

µL Primer, 10 µL Lightcycler 480 Sybr Green I Master (Roche cat no: 04887352001) ve 3.0 

µL PCR için uygun saflıkta suyun eklenmesiyle elde edilen karışım Lightcyler 480 

II(Roche)’de Real-Time PCR’a konuldu. 95:C’de 5 dakika olan inkübasyon aşamasından 

sonra 45 döngü halinde (95:C’de 10 saniye, 58:C’de 35 saniye ve 72:C’de 35 saniye) 

amplifikasyon aşaması gerçekleştirildi. Sonrasında da üç basamaktan oluşan (95:C’de 5 

saniye, 65:C’de 60 saniye ve 97:C’de 10 saniye) Melting Curve aşaması gerçekleştirilerek 

son aşama olan soğutmaya geçildi ve 40oC’de 30 saniye yapılarak Real-Time PCR 

tamamlandı. Kullanılan primerlerin sekansları Tablo 3.4’te verilmiştir.  

  

Tablo 3.4. Real-Time PCR metodunda kullanılan primerler. 

CAT1 (U20777) fw 5’-TGAAGTGCCTCTTGGAT-3’ 

CAT1 (U20777) rw 5’-AGACGGTGCCTTTGGGT-3’ 

HSP90 fw 5’-GCAGCGAAGAAACACCTAGA-3’ 

HSP90 rw 5’-TGGGTCTTCCAGAGCAAATC-3’ 

Bileşen Hacim (μL)  

 
RNaz 

inhibitörü ile  

RNaz inhibitörü 

olmadan  

10✕ RT Buffer  2.0  2.0  

25✕ dNTP Mix (100 mM)  0.8  0.8  

10✕ RT Random Primers  2.0  2.0  

MultiScribeTM Reverse 

Transcriptase  
1.0  1.0  

RNase Inhibitor  1.0  —  

Nuclease-free H2O  3.2  4.2  

Toplam (Her reaksiyon 

için)  
10.0  10.0  
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3.6. Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM) Görüntü Alınması 

 
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 :C’de 15 dakika 

4. % 60 Etil alkol + 4 :C’de 15 dakika 

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

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

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

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

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

10. %100 Etil alkol 25 :C’de 15 dakika 

11. Propilen oksit 25 :C’de 15 dakika X2 

12. Propilen oksit + Epoksirezin 25 :C’de 30 dakika X2 

13. Epoksirezin 25 :C’de 16-24 saat 

 

              Bu işlemlerden sonra yaprak parçaları epoksirezine (Electron Microscopy 

Sciences® katalog no:13940) gömülerek 60 :C’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 [137]. 

TEM incelemesi Mersin Üniversitesi Histoloji ABD’de yapılmıştır. 
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3.7. Lazer Konfokal Mikroskobu (LKM) ile Sinyal Moleküllerinin İncelenmesi 

 

3.7.1. Süperoksit Radikal İçeriğinin LKM ile Görüntülenmesi 

 

  Süperoksit radikali miktarındaki kalitatif değişiklikleri belirleyebilmek için yaprak 

örnekleri 100 μM CaCl2 (pH 4,75) içinde hazırlanan 10 μM Dihydroethidium (DHE) içinde 

30 dakika muamele edilerek boyandı. Daha sonra Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji 

Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinde (MEİTAM) bulunan Zeiss marka LSM 700 

Laser Konfokal Mikroskop (490 nm excitation, 520 nm emission) ile görüntülendi.  Negatif 

kontrol için 1 mM Askorbat (O2•– süpürücü) kullanıldı [138]. 

 

Şekil 3.4. Lazer Konfokal Mikroskobu  

 

3.7.2. Nitrik Oksit (NO) İçeriğinin LKM ile Görüntülenmesi 

 

Yaprak parçaları 10 mM Tris–HCl (pH 7.4) ile hazırlanan 10 µM 4,5- 

diaminofloresin diasetat (DAF-2 DA,) boyasında 1 saat karanlıkta (oda 

sıcaklığında)  bekletildi.  Boyanan örnekler daha sonra MEİTAM’ da bulunan Zeiss LSM 

700 marka Laser Konfokal Mikroskop ile görüntülendi (excitation 495 nm, emission 515 

nm ve 485 nm excitation, 530 nm emission). Negatif kontrol olarak bitki örnekleri 1 mM 

aminoguanidin (NOS inhibitörü) içerisinde 15 dk bekletilip aynı işlemler ile görüntülendi 

[138]. 

 
3.8. İstatistiksel Analiz 
 

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. Büyüme Ölçümleri 

  

Kuraklık stresi ve TiO2 nanopartikül ön uygulamalarının ayrı ayrı ve birlikte 

büyüme parametrelerinin en önemli belirteçlerden olan kök ve sürgün uzunluğu üzerine 

etkileri zamana bağlı olarak kuraklık stres uygulamasını takiben 1., 3. ve 5. günlerde 

incelenmiştir. 

Sürgün uzunluğu 1.gün sonunda kuraklık stresi ve TiO2 nanopartikül ön 

uygulamalarından istatistiksel olarak önemli düzeyde etkilenmiştir (p<0,05). Kuraklık ve 

TiO2 interaksiyonu ise sürgün uzunluğunu istatistiksel olarak etkilememiştir. TiO2 

nanopartikül ön uygulamaları yapılan gruplarda sürgün uzunluklarının daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir. Sürgün uzunluğunda en düşük değer 19,8 cm ile kurak grupta 

ölçülmüştür (Şekil 4.1).   

Üçüncü gün kuraklık ve kontrol uygulamaları arasında sürgün uzunluğu 

bakımından istatistiksel olarak önemli farklar tespit edilmiştir (p<0,001). Kuraklık ve TiO2 

interaksiyonu ve TiO2 dozları arasında fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.  

Kontrol gruplarının (25cm) sürgün uzunlukları kurak gruplardan (21.5cm) daha yüksek 

olarak ölçülmüştür.    

Beşinci gün kuraklık stresi ve TiO2 ön uygulamaları ve kuraklık stresi+TiO2 

interaksiyonunda sürgün uzunluğu bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklar 

bulunmuştur (p<0,001). Kontrol gruplarının sürgün uzunlukları kuraklık stresi uygulanan 

gruplardan daha yüksek olarak ölçülmüştür (sırasıyla 27,4 ve 17,1cm). En yüksek uzunluk 

50 mg L-1 TiO2 uygulanan grupta 27,8 cm olarak ölçülmüştür. En düşük değer ise 17.1 cm 

ile kurak grubunda gözlenmiştir. Kuraklık stresi altında TiO2 nanopartikülü uygulaması 

yapılan gruplarda sürgün boylarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (kurak+25 mg L-1 

TiO2 grubunda 22,6 cm ve kurak+50 mg L-1 TiO2 grubunda 20,3cm). Özellikle kuraklık 

stresinin 5. gününde TiO2 nanopartikülü ile ön muamale edilen gruplarda sürgün 

boylarının oldukça anlamlı bir şekilde arttığı tespit edilmiştir. 
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LSD      1.Gün 

ÖD 

         3.Gün 

           ÖD 

          5.Gün 

        2.094*** 

         *p<0,05                 **p<0,01                       ***p<0,001                      ÖD Önemli Değil 

 

Şekil 4.1. Arpa bitkisinde kuraklık ve/veya TiO2 ön uygulamalarının güne ve doza bağlı 
sürgün uzunlukları üzerine etkileri. Veriler üç bağımsız biyolojik tekrarın ortalaması 
olarak gösterilmiştir. 
 

 Birinci günde kök uzunluğu kuraklık stresinden istatistiksel olarak önemli 

düzeyde etkilenmiştir (p<0,001). Kurak grupların kök uzunluklarının kontrol 

gruplarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. En yüksek değer 16,4 cm ile kurak + 50 

mg L-1 TiO2 grubunda ölçülmüştür. En düşük değer ise 50 mg L-1 TiO2 grubunda 13,3 cm 

olarak ölçülmüştür (Şekil 4.2.).  

Stresin üçüncü gününde kuraklık ve kontrol uygulamaları arasında kök uzunluğu 

bakımından istatistiksel fark gözlenmemiştir. Kuraklık stresi altındaki bitkilerde 14,3cm 

ile kurak grup en yüksek kök uzunluğu değerine sahiptir.  
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LSD 1.Gün 

  ÖD 

    3.Gün 

   1.475* 

          5.Gün 

            ÖD 

         *p<0,05                 **p<0,01                       ***p<0,001                      ÖD Önemli Değil 

 

Şekil 4.2. Arpa bitkisinde kuraklık ve/veya TiO2 ön uygulamalarının güne ve doza bağlı 
kök uzunlukları üzerine etkileri. Veriler üç bağımsız biyolojik tekrarın ortalaması olarak 
gösterilmiştir. 
 
 Uygulamanın 5.gününde kuraklık stresi ve TiO2 nanopartikül uygulamalarının kök 

uzunluğu farkı istatistiksel olarak önem arz etmektedir. En düşük kök uzunluğu 

kurak+50mg L-1 TiO2 grubunda ölçülmüştür (9,9cm). Kurak gruplarda TiO2 ön uygulaması 

sonucunda kök uzunluğunun azaldığı gözlemlenmiştir.  

 

4.1.2. Yaprak Su Potansiyeli (YSP) 

 

 Bütün uygulama gruplarında analizlerin 3. ve 5. günlerinde yaprak su potansiyeli 

değerleri arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,001) (Şekil 4.3). 

Ölçümün 1.gününde kontrol ve kuraklık stresi uygulamalarında yaprak su 

potansiyeli bakımından istatistiki farklar önemli bulunmuştur (p<0,05). KuraklıkXTiO2 

interaksiyonunda ise yaprak su potansiyeli açısından istatistiksel fark bulunmamıştır. 

Kurak ve kurak+TiO2 nanopartikülü uygulanan grupların YSP değerleri kontrol gruplarına 

göre daha düşük çıkmıştır. Kurak+TiO2 nanopartikülü uygulanan grupların YSP değerleri 
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kurak gruptan daha yüksek çıkmıştır. Kurak grubun YSP değeri -1,35 MPa iken kurak+25 

mg L-1 TiO2 grubunun -1,18 MPa ve kurak+50 mg L-1 TiO2 grubunun YSP değeri -1,06 MPa 

olarak ölçülmüştür.  

 Üçüncü günde kurak ve kontrol uygulamaları, TiO2 nanopartikül doz uygulamaları, 

kuraklık ve TiO2 nanopartikül uygulamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar 

tespit edilmiştir. Üçüncü gündeki en düşük YSP değeri -1,93 MPa ile kurak gruba aittir.  

Kurak+25 mg L-1 TiO2 grubunun ve kurak+50 mg L-1 TiO2 grubunun YSP değeri birbirine 

çok yakın ölçülmüştür (-1,15MPa). Kontrol gruplarında da ve TiO2 nanopartikülü 

uygulaması yapılan gruplarda YSP değerleri daha yüksek olduğu gözlenmiştir.  

 Bütün uygulama gruplarında 5. günde gözlenen yaprak su potansiyeli değerlerinde 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,001). Kuraklık stresi uygulanan 

gruplarda kontrol gruplarına göre yaprak su potansiyeli değerlerinin daha düşük olduğu 

gözlenmiştir. En düşük değer -3,53 MPa ile kurak grubunundur. Bunun yanında kurak+25 

mg L-1 TiO2 grubunun YSP değeri -2,73 MPa olarak ölçülmüştür. Kurak+50 mg L-1 TiO2 

grubunun YSP değeri ise -2,13 MPa ile kurak gruplar arasındaki en yüksek değere sahip 

olmuştur. 
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LSD        1.Gün 

         ÖD 

           3.Gün 

        1.693*** 

          5.Gün 

       1.960*** 

         *p<0,05                 **p<0,01                       ***p<0,001                      ÖD Önemli Değil 

 

Şekil 4.3. Arpa bitkisinde kuraklık ve/veya TiO2 ön uygulamalarının güne ve doza bağlı 
YSP üzerine etkileri. Veriler beş bağımsız biyolojik tekrarın ortalaması olarak 
gösterilmiştir. 

 

Birinci günde hasat edilen bitkilerin genel görünüşleri Şekil 4.4.’de verilmiştir. 

Bitki görünümlerinde fiziksel olarak bir farklılık gözlenmemiştir. Stresin erken safhaları 

olmasından dolayı turgorlarında büyük oranda koruduğu görünmektedir. Bu nedenle 

kurak gruplarda dahi herhangi bir solma gözlenmemiştir. 
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Şekil 4.4. Arpa bitkilerinde kuraklık ve/veya TiO2 ön uygulamalarının 1. günündeki genel 
görünüşleri. 
 

 Üçüncü günde hasat edilen bitkilerin genel görünüşleri Şekil 4.5.’de verilmiştir. 

Kontrol bitkilerinin turgorlarını korudukları, kuraklık stresi uygulanan bitkilerde ise 

turgor kaybı yaşandığı ve bitkilerin eğilmeye başladıkları görülmektedir. Nanopartikül ön 

uygulamalarının etkileri de bu günde hissedilmeye başlamıştır. 

 

Şekil 4.5. Arpa bitkilerinde kuraklık ve/veya TiO2 ön uygulamalarının 3. günündeki genel 
görünüşleri. 
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  Beşinci günde hasat edilen bitkilerin genel görünüşleri Şekil 4.6.’de verilmiştir. 

Fiziksel olarak incelendiğinde kontrol gruplarındaki bitkilerde de eğilmeler 

görülmektedir. Bitkilerin sürgün boyları uzadıklarından dolayı bu eğilmeler 

gerçekleşmektedir. Bu durumda bir solma söz konusu değildir. Kuraklık stresi uygulanan 

bitkilerde ise aşırı turgor kayıplarından dolayı iyice soldukları görülmektedir. Ancak 

kurak+25mg L-1 TiO2 ve kurak+50mg L-1 TiO2 uygulanan grupların görünüşlerinin kurak 

gruba göre daha iyi ve turgorlu olduğu gözlemlenmektedir. 

 

 

Şekil 4.6. Arpa bitkilerinde kuraklık ve/veya TiO2 ön uygulamalarının 5. günündeki genel 
görünüşleri. 
  

4.1.3. CAT1 Gen İfadesi 

 

 Stresin 1., 3. ve 5. günlerde hasat edilen bitkilerden alınan örneklerin katalaz 

(CAT1) gen ekspresyon seviyeleri Şekil 4.7.’de verilmiştir. Özellikle 1.günde nanopartikül 

uygulanmayan kurak grubun katalaz ekspresyon seviyesi kontrol grubuna göre yaklaşık 

2,5 kat artış göstermiştir. Ancak daha sonraki günlerde kuraklık stresinin ilerlemesiyle 

CAT1 gen ifade seviyesi kurak grupta düşüş göstermiştir. 1. günde aynı zamanda 

50mg/mL TiO2 uygulanan grupta CAT1 gen ifadesi yüksek bulunmuştur. Nanopartikül 

uygulanan gruplarda ise özellikle 3.günde oldukça yüksek artış gözlenmiştir. 5. günde tüm 

uygulama gruplarında CAT1 gen ifadesi kontrol grubuyla neredeyse aynı seviyede ve 

oldukça düşük ölçülmüştür.   
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Şekil 4.7. Arpa bitkisinde kuraklık ve/veya TiO2 ön uygulamalarının güne ve doza bağlı 
CAT1 relatif ekspresyon seviyeleri üzerine etkileri. 
 

4.1.4. TEM Görüntülemesi 

 

 Üçüncü günde hasat edilen bitkilerden alınan örneklerden elde edilen TEM 

görüntüleri Şekil 4.8’de verilmiştir. Elde edilen görüntülerde nanopartikül uygulaması 

yapılmayan bitki dokularında TiO2 nanopartiküllerine rastlanmadığı görülmektedir. TiO2 

nanopartikülü uygulaması yapılan gruplarda nanopartiküllerin bitki dokularına girdiği 

gözlemlenmiştir. Böylelikle spreyleme işlemi sonucunda nanopartikül varlığı ve alınımı 

kanıtlanmıştır. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1.gün 3.gün 5.gün

R
e

la
ti

f 
E

k
sp

re
sy

o
n

 

Zaman (gün) 

CAT1 Gen Ekspresyonu 

Kontrol Kontrol25 Kontrol50 Kurak Kurak25 Kurak50



Mehmet Ufuk ASLAN, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

 

42 
 

 

Şekil 4.8. 3.günde hasat edilen bitkilerden alınan TEM görüntüleri. 

 

4.1.5. Süperoksit Radikal İçeriğinin LKM ile Görüntülenmesi 

  

 Stres molekülü olarak ya da metabolik faaliyetler sırasında sekonder metabolit 

olarak hayati öneme sahip süperoksit radikallerin miktarındaki kalitatif değişiklikler Laser 

Konfokal Mikroskop ile görüntülenmiştir. 25 mg L-1 ve 50 mg L-1 TiO2 nanopartikül 

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

radikali içeriğindeki değişiklikler incelenmiştir. 

Birinci günde hasat edilen bitkilerden alınan örneklerin süperoksit seviyelerindeki 

değişimler lazer konfokal mikroskobu ile ölçülmüş ve Şekil 4.9’da verilmiştir. Işıma 

miktarı incelendiğinde kurak grup haricindeki diğer tüm gruplarda az miktarda ışıma 

görülmüştür. 1. günde en belirgin ışıma kuraklık stresi uygulamasında gözlemlenmiştir. 
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Şekil 4.9. 1.günde Arpa bitkilerinde kuraklık ve/veya TiO2 ön uygulamalarının süperoksit 
seviyelerinin üzerine etkilerinin incelenmesi. Florasan ışıma süperoksit radikal varlığını 
göstermektedir. 
 

 Üçüncü günde hasat edilen bitkilerden alınan örneklerin süperoksit 

seviyelerindeki değişimler lazer konfokal mikroskobu ile ölçülmüş ve elde edilen 

görüntüler Şekil 4.10’da verilmiştir. Kuraklık stresi uygulanmayan gruplarda da az 

miktarda ışıma görülmektedir. Kurak gruplarda kontrol gruplarına göre daha fazla ışıma 

gözlenmiştir. Ancak kurak grupta, kurak+nanopartikül uygulanan gruplar göre daha fazla 

ışıma görülmektedir.  
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Şekil 4.10. 3.günde Arpa bitkilerinde kuraklık ve/veya TiO2 uygulamalarının süperoksit 
seviyeleri üzerine etkilerinin incelenmesi. Florasan ışıma süperoksit radikal varlığını 
göstermektedir. 
 
 

Beşinci günde hasat edilen bitkilerden alınan örneklerin süperoksit seviyelerindeki 

değişimler lazer konfokal mikroskobu ile ölçülmüştür. Elde edilen görüntüler Şekil 4.11’da 

verilmiştir. 25 mg L-1 TiO2 ve 50 mg L-1 TiO2 gruplarında kontrol gruplarına göre daha fazla 

ışıma görülmektedir. Kurak gruplarda ise ışıma miktarı kontrol gruplara göre bir hayli 

fazladır. En fazla ışıma ise kurak grupta görülmektedir.  
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Şekil 4.11. 5.günde Arpa bitkilerinde kuraklık ve/veya TiO2 uygulamalarının süperoksit 
seviyeleri üzerine etkilerinin incelenmesi. Florasan ışıma süperoksit radikal varlığını 
göstermektedir. 
 

 Floresan ışıma miktarına göre genel olarak değerlendirildiğinde zamanla birlikte 

kurak gruplarda süperoksit miktarı artış göstermiştir. En çok artış kurak grupta 

gözlenmiştir. Kurak+25 mg L-1 TiO2 ve kurak+ 50 mg L-1 TiO2 gruplarında ise kurak gruba 

göre daha az artış gerçekleşmiştir. Titanyum dioksit ön uygulanmalarının stres 

koşullarında radikal oluşumunun etkisini azalttığı gözlemlenmiştir. 

 

4.1.6. Nitrik Oksit (NO) İçeriğinin LKM ile Görüntülenmesi 

 

 Birinci günde hasat edilen arpa bitkilerinden alınan örneklerdeki nitrik oksit 

seviyeleri lazer konfokal mikroskobu altında incelenmiştir. Birinci günde en az ışıma 

kontrol grubunda gözlenmiştir. 25 ve 50 mg L-1 TiO2 nanopartikülü uygulaması ise nitrik 

oksit seviyesini arttırmıştır. En fazla ışıma ise kurak grupta gözlenmiştir. Ancak TiO2 

nanopartikülü uygulanan ve kuraklık stresine maruz bırakılan gruplarda kurak gruba göre 

daha az ışıma görülmektedir (Şekil 4.12.). 
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Şekil 4.12. Hordeum vulgare L. bitkilerine yapılan farklı uygulamaların 1.günde nitrik 
oksit seviyelerine etkileri. Florasan ışıma süperoksit radikal varlığını göstermektedir. 
 

 Üçüncü günde alınan örneklerin nitrik oksit seviyelerinin lazer konfokal 

mikroskobu altında incelenmesiyle elde edilen görüntüler Şekil 4.13’de verilmiştir. En 

fazla ışıma kurak gruplarında görülmüştür. Ancak kurak gruplarda TiO2 nanopartikül ön 

uygulaması yapılan bitkilerde daha az ışıma görülmektedir.  
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Şekil 4.13. Hordeum vulgare L. bitkilerine yapılan farklı uygulamaların 3.günde nitrik 
oksit seviyelerine etkileri. Florasan ışıma süperoksit radikal varlığını göstermektedir. 
 

 Beşinci günde alınan örneklerin nitrik oksit seviyelerinin lazer konfokal 

mikroskobu altında incelenmesiyle elde edilen görüntüler Şekil 4.15’de verilmiştir. En 

fazla ışıma yine kurak gruplarda görülmektedir. Kurak grup TiO2 nanopartikülü 

uygulanmış gruplara göre daha fazla ışıma yapmıştır. Kontrol grubunda da az miktarda 

ışıma görülmektedir. Yanlızca TiO2 nanopartikülü uygulanan gruplarda ise kontrol 

grubuna göre ışıma daha fazladır.  
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Şekil 4.14. Hordeum vulgare L. bitkilerine yapılan farklı uygulamaların 5.günde nitrik 
oksit seviyelerine etkileri. Florasan ışıma süperoksit radikal varlığını göstermektedir. 
 
 

 Genel olarak değerlendirildiğinde bir sinyal molekülü olan NO seviyesinde tüm 

uygulama gruplarında artış gösterdiği gözlemlenmiştir. 
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4.2. TARTIŞMA 

  

 Çalışmamızda literatür genelinden farklı olarak TiO2 nanopartikül uygulaması 

kuraklık stresinden bir hafta önce ön uygulamalar şeklinde gerçekleştirldi. Bitkiler 

çimlendikten sonra 3., 5. ve 7. günlerde nanopartikül uygulaması yapıldı ve ardından 

çimlenmenin 10. gününde kuraklık uygulamasına başlandı. Böylece kuraklık stresi 

başlamadan önce bitkilerin stres toleransı geliştirlmesi hedeflendi. 

Su diğer tüm canlılarda olduğu gibi bitkiler için de yaşamın vazgeçilmez bir 

parçasıdır. Bitkiler daima kökleri aracılığıyla topraktan su alırlar ve yapraklarından 

atmosfere verirler [72]. Böylece suyu sürekli köklerden alıp yapraklardan su buharı 

şeklinde vererek bir döngü oluşturmaktadırlar. Ancak bitki kuraklık stresinde iken bu 

döngü bozulmaktadır.  

 Bitkiler kuraklık stresine maruz kaldıklarında bitki büyüme ve gelişimi olumsuz 

yönde etkilenmektedir [79, 83]. Gallardo ve ark. 2003 yılında yayınladıkları bir çalışmada 

kuraklık stresinin kavun ve domates bitkilerinde gövde boyunu azalttığı bildirilmiştir [87]. 

Ancak kök ve gövde büyümesinin kuraklık stresinden aynı şekilde etkilenmediği yapılan 

bir diğer çalışmada ortaya koyulmuştur [139]. Bitki kuraklık stresine maruz kaldığında 

daha fazla suya ulaşmak adına gövde büyümesini inhibe eder ve kök büyümesini arttırır. 

Sanchez-Blanco ve ark. tarafından 2002 yılında yayınlanan bir çalışmada kuraklık 

stresinin gövde büyümesini inhibe ettiği gözlenmiştir [140]. Yapılan başka çalışmalarda da 

soya [141] ve patates [142] bitkilerinin kuraklık stresine maruz kalmalarıyla gövde 

boylarının azaldığı belirtilmiştir.  

 Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlar literatürü destekler nitelikte bulunmuştur, 

kuraklık stresi uygulanan grupların sürgün uzunluklarının kontrol bitkilerine göre daha 

düşük çıktığı tespit edilmiştir. En düşük boy uzunluğunun stresin 5. gününde kurak grupta 

17.1cm olarakölçülmüştür. Kurak gruplarda TiO2 nanopartikülü ön uygulamasının boy 

uzamasına pozitif yönde etki ettiği belirlendi. 5.günde kurak+25 mg L-1 TiO2 nanopartikülü 

uygulanan grubun boy uzunluğu 22.6cm iken kurak+50 mg L-1 TiO2 nanopartikülü 

uygulanan grubun boy uzunluğu 20.3 cm olarak ölçülmüştür. Bu sonuçlara göre TiO2 

nanopartikülü ön uygulaması bitkilerdeki kuraklık stresinden kaynaklanan gövde boyu 

kısalmasının önüne geçtiğini ve stresin gövde boyu üzerindeki negatif etkilerini azalttığı 

gözlenmiştir. 

 Marchiol ve ark. 2016 yılında yayınladıkları çalışmada arpa bitkisine uygulanan 

TiO2 nanopartikülünün bitki büyümesini arttırdığını bildirmişlerdir [128]. Song ve ark. 

yaptıkları çalışmada TiO2 nanopartikülü uygulamasının bitki kök ve sürgün uzunluklarını 
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arttırdığını bildirmişlerdir. Ancak yüksek konsantrasyonlu uygulamalarda bu durumun 

tam tersi olduğunu yani kök ve gövde kısalmasına neden olduğunu belirtmişlerdir. 

Uygulanan konsantrasyonun da bitkinin vereceği yanıtta önemli bir etkisi bulunmaktadır 

[127]. 

 Çalışmamızın birinci gününde kurak grupların kök uzunlukları kontrol 

gruplarından daha yüksek çıkmıştır. Yapılan bir çalışmada kuraklık stresine maruz 

bırakılan arpa bitkilerinde kök uzunluğunun arttığı bildirilmiştir [143]. Ancak stresin ileri 

safhalarında kök ve sürgün gelişimi durmaktadır [80, 143]. Çalışmamızda aldığımız 

sonuçlar literatür ile örtüşmektedir. Stresin başında kurak grupların kök uzunlukları 

kontrol gruplarından uzun iken bu durum stresin ilerleyen safhalarında değişiklik 

göstermiştir. Bununla birlikte kuraklık stresi altındaki bitkilerde kök uzunluğu çalışmak 

birkaç sebepten dolayı sorun yaşatmaktadır. Kuraklık stresinin şiddeti arttıkça bitkinin 

kökleri incelmekte ve daha narin olmaktadırlar. Bununla birlikte topraktaki su seviyesi 

düştüğünden toprak sertleşmektedir. Bunun gibi sebeplerden dolayı kökleri zarar 

görmeden saksıdan çıkarmak oldukça zordur.  

 Yapraklar daima terleme ile su kaybederler ancak normal şartlarda bu kaybedilen 

suyu topraktan kökleri aracılığıyla almaktadırlar [72]. Ancak bitki topraktan yeteri kadar 

su alamadığında hücre içi su oranı düşer ve dolayısıyla turgorunu kaybederek solmaya 

başlar [144]. Turgor kaybı bitki büyüme ve gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir [145, 

146]. Biber bitkisinde yapılan bir çalışmada bitkiler kuraklık stresi altındayken 

turgorlarını kaybettikleri ve stresin şiddeti arttıkça bu turgor kaybının daha fazla olduğu 

dolayısıyla da yapraklarının solmaya başladığı bildirilmiştir [147]. Ayrıca bitkinin su 

içeriğinin azalmasıyla beraber stomaları kapanmaktadır. Bundan dolayı da bitki yeterince 

CO2 alamadığından fotosentez hızında düşüş meydana gelmektedir. Fotosentez 

aktivitesinin azalması bitkinin büyümesini sınırlandıran en önemli faktörlerden biridir 

[148]. 

 Yaprak su potansiyeli değeri ne kadar yüksek ise bitki dokularının suya 

doygunluğu odenli yüksektir. Yaprak su potansiyeli değerleri MegaPascal (MPa) cinsinden 

ölçülmektedir ve YSP değerleri negatif olarak verilmektedir. Stresin 3. gününde kurak 

grupların YSP değerlerinin kontrol gruplarına göre daha düşük olduğu ölçülmüştür. 

Üçüncü günde en düşük değer -1.93MPa ile kurak gruba aittir. TiO2 nanopartikülü ön 

uygulaması yapılmış kurak gruplarda ise YSP değerleri daha yüksek bulunmuştur. Kurak 

grupların hepsi normal olarak turgorlarını kaybetmeye başlamıştır. Ancak TiO2 

nanopartikül ön uygulaması bitkilerin turgorunu korumaya yardımcı olmuştur. 
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Stresin 5.gününde kurak grupların YSP değerleri yine düşüş göstermiştir. En düşük 

değer -3.53MPa ile kurak grubuna aittir. Şekil 4.5’de de kurak grubun solduğu açıkça 

görülmektedir. TiO2 nanopartikülü ön uygulaması yapılmış kurak gruplarının YSP 

değerlerinin kurak kontrol grubundan daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Aynı şekilde 

Şekil 4.5’e bakıldığında kurak+TiO2 nanopartikülü uygulaması yapılmış grupların daha 

canlı ve turgorlu oldukları görülmektedir. Elma bitkisinde yapılan bir çalışmada kuraklık 

stresiyle beraber YSP değerlerinin düştüğü bildirilmiştir [149]. Oransal su içeriği de YSP 

gibi bitkideki su içeriği hakkında bilgi vermektedir. Helianthus annuus bitkisinde yapılan 

bir çalışmada bitkilere demir oksit nanopartikülleri uygulanmıştır. Nanopartikül 

uygulamasının bitkinin oransal su içeriğini düşürdüğü ve nanopartikül konsantrasyonu 

arttıkça düşüşün arttığı bildirilmiştir [150]. 

Hıyar bitkisinde yapılan bir çalışmada TiO2 nanopartikülüne maruz bırakılan 

bitkilerde CAT1 aktivitesinde artış olduğu bildirilmiştir [55]. Aynı şekilde ıspanak 

bitkisine TiO2 nanopartikülü uygulandığında SOD ve CAT1 aktivitelerinin arttığı 

gözlemlenmiştir [57]. Arabidopsin thaliana bitkisine gümüş nanopartikülü uygulandığında 

genel olarak CAT1 ve APX gen ekspresyonlarının arttığı belirlenmiştir. Ancak bu artışın 

uygulama süresi ve konsantrasyona bağlı olarak değişim gösterdiği bildirilmiştir [61]. 

Çalışmamızda TiO2 nanopartikülü uygulamasının CAT1 aktivitesini arttırdığı belirlendi. 

Ancak bu artışın konsantrasyona ve güne göre değişiklik gösterdiği tespit edildi. 

Bitkiye dışardan bir madde uygulaması yapılan çalışmalarda en önemli konulardan 

biri uygulanan maddenin bitkiye nüfuz edip etmediğidir. Yapılan çalışmada madde bitki 

dokusuna nüfuz etmiyorsa bu direk olarak sonuçların değerlendirilmesinde bir tartışma 

yaratacaktır. 

Domates bitkisiyle yapılan bir çalışmada tohumlar karbon nanotüpler eklenmiş 

agar ortamında yetiştirilmiş ve daha sonra TEM ile incelendiğinde nanotüplerin bitki 

dokularına nüfuz ettiği bildirilmiştir [151]. González-Melendi ve ark. 2007 yılında 

yayınladıkları bir çalışmada demir(Fe) nanopartikülü inoküle edilen balkabağı bitkilerinde 

TEM mikroskobu ile nanopartiküllerin dokulara nüfuz ederek hücreler arası boşluklarda 

varlığı görüntülenmiştir [152]. Boyutu 20 nm olan gümüş nanopartiküllerin Arabidopsis 

thaliana bitkilerinde yine hücreler arası boşluklarda yer aldığı TEM görüntüleri ile 

gösterilmiştir [153]. 

Yaptığımız çalışmada TiO2 nanopartiküllerinin bitki dokusu içerisine girdiği ve 

hücreler arası boşluklarda olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen görüntülerde TiO2 

nanopartikülünün hücre duvarı ve hücre zarları çevresinde biriktiği gözlemlenmiştir. 

Kontrol gruplarında ise TiO2 nanopartikülüne rastlanmamıştır. Pirinç bitkisine gümüş 
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nanopartikülü uygulandığında nanopartiküllerin hücre duvarında ve hücre zarında 

görüntüledikleri bildirilmiştir [154]. Buğday bitkisi üzerinde yapılan bir çalışmada 

bitkilere TiO2 nanopartikülü uygulaması yapılmış ve TEM ile uygulanan TiO2 

nanopartikülünün bitkinin farklı dokularında tespit edildiği bildirilmiştir [155]. Marchiol 

ve ark. yaptıkları çalışmada arpa bitkisine uygulanan TiO2 nanopartikülünün bitki 

dokularına nüfuz ettiği TEM ile gösterilmiştir [128].  

Hücre içerisinde daima süperoksit molekülleri meydana gelmektedir. Ancak bunlar 

SOD enzimleri ile dismüte edilmektedir. Bir stres durumunda süperoksit moleküllerinin 

seviyesi artmaktadır. Çevik ve ark. yaptıkları çalışmada arpa bitkisinde kuraklık stresiyle 

beraber süperoksit miktarının arttığını bildirmişlerdir [139]. Arpa bitkisinde yapılan 

başka bir çalışmada kuraklık stresine maruz bırakılan arpa bitkilerinde süperoksit 

miktarının arttığı bildirilmiştir [156].  

Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlar da literatürü destekler niteliktedir. Kuraklık 

stresiyle birlikte dokulardaki süperoksit seviyesi artış göstermiştir. Ancak kurak+TiO2 

nanopartikülü uygulaması yapılan gruplarda daha düşük seviyede artış gözlenmiştir. Bu 

da TiO2 nanopartikülünün ön uygulamalarının stresin etkilerini azalttığı fikrini destekler 

niteliktedir.  

Nitrik oksit hücre içerisinde bir sinyal molekülü olup stres durumlarında 

artmaktadır [157]. Literatürde yüksek sıcaklık, kuraklık, tuzluluk ve mekanik stres altında 

reaktif oksijen türevi ve nitrik oksit seviyelerinde artış olduğu bildirilmiştir [158,159].  

Yaptığımız çalışmada kurak gruplarda gözlenen ışıma miktarı kontrol gruplarına 

göre daha fazla olduğu gözlenmiştir. Kurak+TiO2 nanopartikülü uygulanan gruplarda 

kurak gruba göre daha az ışıma gözlenmiştir.  

Elde ettiğimiz bulgular ışığında düzenli sulanan arpa bitkilerine TiO2 

nanopartikülü ön uygulamasının küçük bir miktar olumsuz etki gösterdiği belirlenmiştir. 

Ancak TiO2 nanopartikül ön uygulaması arpa bitkilerinin kuraklık stresine maruz 

kaldığında nanopartikül uygulanmayan kurak grubuna göre stresten daha az etkilendiği 

tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda TiO2 nanopartikülünün arpa bitkilerini kuraklık 

stresinin etkilerine karşı koruduğu gözlenmiştir. Bu etkinin sebebi kesin olmamakla 

birlikte uygulanan nanopartikülün bitkide strese neden olmaya başlamış olabileceği fikrini 

düşündürmektedir. Ancak uygulanan konsantrasyonlar nisbeten düşük olduğu için bitkiye 

küçük miktarda olumsuz etki göstermiş olabilir. Aynı zamanda bir stres oluştuğundan 

dolayı bitkinin savunma mekanizmaları çalışmaya başlamıştır. TiO2 nanopartikül ön 

uygulamasının ardından kuraklık stresi başladığında ise zaten aktif olan bitkinin savunma 
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mekanizmaları kuraklık stresine daha hızlı yanıtlar vermiş olabilir sonucunu 

çıkarmaktayız.  
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5. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

 

Çalışmamızda bitkilere TiO2 süspansiyonu ön uygulaması yapıldıktan sonra 

bitkiler iki gruba ayırıldı. Bir grup kuraklık stresine maruz bırakıldı, diğer grup ise 

sulanmaya devam edildi. Daha sonra bitkilerin gün ve doz bağlı oluşturdukları yanıtlar çok 

yönlü olarak araştırıldı. Uygulamaların büyüme üzerindeki etkileri kök ve sürgün boyu 

ölçümleri ile test edilmiştir. Özellikle stres durumundaki bitki su durum analizleri YSP 

ölçümü yapılarak tespit edilmiştir. Moleküler açıdan değişimlerin gözlemlenebilmesi için 

qRT-PCR yapılmıştır. Ayrıca nanopartiküllerin arpa bitkilerinin yapraklarına spreyleme 

işlemi sonucunda alınımı TEM incelemesiyle gösterilmiştir. Lazer konfokal mikroskobu ile 

süperoksit ve nikrikoksit görüntülemesi analizleri yapılmıştır. 

 Kuraklık stresi altındaki arpa bitkilerinde gövde boylarında bir azalma olduğu 

gözlenmiştir. Ancak nanopartikül uygulaması yapılan kurak grupların gövde boylarının 

nanopartikül uygulanmayan kurak gruba göre daha fazla olduğu belirlenmiştir. Özellikle 

stresin en şiddetli olduğu 5. günde TiO2 nanopartikül ön uygulamalarının sürgün 

büyümesi üzerine olumlu etkileri gözlemlenmiştir 

 Yaprak su potansiyeli sonuçlarında 1.günden itibaren kurak gruplarda YSP 

değerlerinin daha düşük olduğu belirlenmiştir. Tüm günlerde en düşük YSP değeri kurak 

gruplarda gözlenmiştir. Nanopartikül uygulaması yapılan kurak gruplarda YSP değeri 

kurak kontrol grubuna göre daha yüksek çıkmıştır. Bu da TiO2 nanopartikülü ön 

uygulamasının kuraklık stresinin etkilerinin azaltılmasında etkili olduğunu 

göstermektedir. Bitkilerin fiziksel görünümlerine bakıldığında TiO2 nanopartikülü 

uygulanması yapılmış kurak grupların, nanopartikül uygulaması yapılmamış kurak 

grubuna göre daha turgorlu olduğu gözlenmektedir. 

 Elde ettiğimiz sonuçlara göre nanopartikül uygulaması CAT1 gen ekspresyonunu 

arttırmıştır. Ancak bu durum kalıcı olmadığı belirlenmiştir. Çalışmamaızda TiO2 

nanopartikülünün antioksidan genleri üzerine olan etkisini anlamak amacıyla daha fazla 

çalışma yapılması gerekliliği belirlenmiştir. 

 Yapraklardan alınan örneklerin TEM’de görüntülenmesiyle TiO2 nanopartiküllerin 

bitki dokularında varlığı, lokalizasyonu ve alınımı gösterilmiştir. Nanopartikül 

uygulanmayan gruplarda ise dokularda nanopartiküllere rastlanmamıştır. Bu sonuçlar 

ışığında spreyleme yöntemi ile uygulanan nanopartiküllerin bitkiler tarafından alınımı 

gösterilmiştir.  
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 Kurak gruplardan alınan örneklerde kontrol gruplarına göre süperoksit 

seviyelerinin oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Kuraklık stresi koşullarında TiO2 

nanopartikül ön uygulamasıyla süperoksit ışıma seviyesinin azaldığı gözlemlenmiştir. 

Nitrik oksit seviyelerinde ise kurak gruplarda daha fazla ışıma görülmüştür. Ancak 

nanopartikül uygulanan kurak gruplarda daha az ışıma görülmüştür. TiO2 nanopartikülü 

uygulamasının kurak gruplarda nitrik oksit ve süperoksit seviyelerini azalttığı 

gözlenmiştir.  

 Küresel ısınmanın ve yanlış sulamanın etkisiyle birlikte kuraklık tarımsal üretimi 

sınırlandıran en büyük sorunlarından biri haline gelmiştir. Kuraklık stresine karşı 

geliştirilecek her metod gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Çalışmamızda 

kuraklık stresine maruz kalan bitkilere TiO2 nanopartikülü ön uygulamalarının olumlu 

etkileri olduğu belirlenmiştir. Ancak bu etkilerin doz ve süre bağımlı olduğu sonucuna 

varılmıştır. Bu nedenle nanopartiküllerin bitkiler üzerindeki etki mekanizmasını anlamak 

için bu alanda daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. 
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EKLER 

Sürgün Uzunluğu Varyans Analizi (LSD Değeri) 

Zaman Kurak uygulaması TiO2 uygulaması Kurak* TiO2 

1. gün 0,882*** ÖD ÖD 

3. gün ÖD 1,043*** 1,475* 

      5.   gün 1,123*** 1,375* ÖD 

 

Kök Uzunluğu Varyans Analizi (LSD Değeri) 

Zaman Kurak uygulaması TiO2 uygulaması Kurak* TiO2 

2. gün 1,371* 1,680*** ÖD 

4. gün 1,464*** ÖD ÖD 

      5.   gün 1,209*** 1,481** 2,094*** 

 

Yaprak Su Potansiyeli Varyans Analizi (LSD Değeri) 

Zaman Kurak uygulaması TiO2 uygulaması Kurak* TiO2 

3. gün 0,977* 1,197*** ÖD 

5. gün 0,977* 1,197*** 1,693*** 

      5.   gün 1,132*** 1,386*** 1,960*** 
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