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ÖZET

Güneº yanýklýðý, kurak ve yarý kurak bölgelerde yetiºtirilen meyvelerde önemli bir problem olup,
bazý yýllarda %50’lere varan bir ürün kaybýna neden olmaktadýr. Güneº yanýklýðý, yüksek derecedeki solar
radyasyonla birlikte çevredeki yüksek hava sýcaklýðý kombinasyonunun sebep olduðu meyve yüzeyinin
aºýrý ýsýnmasý sonucu oluºan fizyolojik bir bozukluktur. Fizyolojisinin karmaºýklýðý nedeniyle, meyve
yüzeyinin bozulmasýnýn mekanizmasý tam olarak anlaºýlamamýºtýr. Bir hipotez olarak; güneº yanýklýðýnýn
oksitatif strese karºý bitkinin göstermiº olduðu savunma mekanizmasýnýn bir göstergesi olduðu
söylenmektedir. Meyve tür ve çeºitlerinin güneº yanýklýðýn karºý göstermiº olduklarý duyarlýlýk, meyve
yüzeyinin fizyokimyasal özelliklerinden kaynaklanmaktadýr. Epikutikula tabakasýnýn homojenitesi,
kalýnlýðý ve bileºimi ile meyve yüzey pigmentlerinin niceliði gibi özellikler görünür ve kýzýlötesi ýºýðýn
yansýmasýný arttýrmak suretiyle meyve yüzey sýcaklýðýný azaltarak güneº yanýklýðýna karºý bir koruma
saðlarlar. Güneº yanýklýðýna neden olan etmenler ve bitkilerin güneº yanýklýðýna karºý geliºtirmiº
olduklarý savunma mekanizmalarý dikkate alýnarak günümüzde birçok meyve türünde güneº yanýklýðýný
azaltmak için deðiºik uygulamalar yapýlmaktadýr ve bu uygulamalar sonucunda güneº yanýklýðý zararý
önemli derecede azaltýlabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Meyve, Güneº Yanýklýðý, Nedenleri, Biyokimyasal Mekanizma
Sunburn on Fruits: Inducýng Factors and Control Mechanizms
ABSTRACT
Sunburn is a major problem on the fruits growing in semiarid and arid region which results in
damage level up to 50% of the crop culled in the orchard. Sunburn is caused by overheating of the fruit
surface due to excessive levels of incoming solar radiation combined with high ambient air temperatures.
The complexity of the underlying physiological mechanisms of this skin blemish is, however, not fully
understood. It has been hypothesised that sunburn damage may be partly related to the physiochemical
properties of the fruit skin. The homogeneity, thickness and composition of the epicuticular wax layer,
and the concentration and quantity of skin pigments could offer some protection against sunburn by
increased reflection of visible and particularly infrared light accompanied by decreased fruit temperature.
Recently diffferent applications, considering the defense mechanism of the plants which are evolved to
sunburn, have been done to reduce of sunburn damage on fruit surface.
Key Words: Fruit, Sunburn, Causes, Biochemical Mechanizms

1.GÝRÝª
Güneº yanýklýðý yüksek sýcaklýk,
ýºýk ve radyasyon gibi çevresel etmenler
sonucu meydana gelen ve meyve
yetiºtiriciliðinde verim ve kalite
kayýplarýna neden olan fizyolojik bir
bozukluktur. Yüksek sýcaklýk ýºýk ve
doðrudan güneº ýºýðýna maruz kalmýº

elma, armut, üzüm, nar, yenidünya,
turunçgiller gibi birçok meyve türü ile
açýkta yetiºtirilen biber, domates, kavun
ve karpuz gibi bazý sebze türlerinde
meydana
gelen
güneº
yanýklýðý
sonucunda meyve yüzeyi yanmakta
veya renk deðiºtirmektedir. Bu durum
da meyvelerin albenisini azaltarak
büyük ekonomik kayýplara neden

olmaktadýr. Hatta elma ve nar gibi bazý
meyve türlerinde ise bazý yer ve yýllarda
ekonomik kayba neden olan en önemli
faktör olarak karºýmýza çýkmaktadýr. Bu
kayýp bazý meyve tür ve çeºitlerinde
yýllara göre deðiºmekle
birlikte
%50’lere kadar varmaktadýr.
Ýklim faktörleri bitkilerin deðiºik
bölgelerde
optimum
düzeyde
yetiºmelerini
belirleyen
çevresel
etmenlerdendir. Bu faktörler normal
koºullarda bitkinin büyüme ve geliºmesi
için gerekli olan ancak aºýrý ve yetersiz
olduklarýnda fizyolojik ve metabolik
deðiºimlere yol açmak suretiyle
bitkilerde büyümeyi ve geliºmeyi
olumsuz ºekilde etkileyen, üründe
verim ve kalite kaybý ile bitkinin ve
bitki
organlarýnýn
yaºantýsýný
yitirmesine neden olan etmenlerdir.
Güneº
yanýklýðý
da
bu
etmenlerden yüksek sýcaklýklar ve
ultraviole
(UV)
ýºýðý
gibi
fotoinhibisyonu arttýran yoðun ýºýk
sonucu ortaya çýkan oksidatif bir
zararlanmadýr (Finkel ve Holbrook,
2000).
Yoðun güneº enerjisinin ve
yüksek
sýcaklýklarýn
olduðu
çevrelerdeki
bitkiler
yaprak
ve
meyvelerinin aºýrý ýsýnmasýný, absorbe
ettikleri güneº enerjisini azaltarak
engelleyebildikleri bildirilmiºtir. Bunun
için de bitkilerde birtakým morfolojik,
fizyolojik ve anatomik deðiºiklikler
meydana gelerek koruyucu mekanizma
harekete geçmektedir. Üstelik güneº
yanýklýðýnýn bile oksidatif strese karºý
bitkinin göstermiº olduðu savunma
mekanizmasýnýn
bir
göstergesi
olabileceði bildirilmiºtir (Wünsche ve
ark., 2002).
Ekstrem sýcaklýklarda meyvelerde
tacýn
açýk
kýsýmlarýnda
kalan
meyvelerde hücre zararlanmalarýnýn
sebep olduðu lekelenmeler meydana
gelmektedir. Bu zararlanmalar 280C320C arasýndaki hava sýcaklýklarý veya

daha yüksek sýcaklýklarda meydana
gelmektedir. Zararýn derecesine ve
meyve tür ve çeºidine baðlý olarak
zararlanan meyveler dökülmektedir
veya satýº deðerini kaybetmektedirler
böylece üreticiler büyük ekonomik
kayýplara uðramaktadýrlar.
Güneº yanýklýðýna neden olan
etmenler ve bitkilerin güneº yanýklýðýna
karºý geliºtirmiº olduklarý savunma
mekanizmalarý (güneº yanýklýðýnýn
fizyolojisi) dikkate alýnarak günümüzde
birçok meyve türünde güneº yanýklýðýný
azaltmak için deðiºik uygulamalar
yapýlmaktadýr ve bu uygulamalar
sonucunda güneº yanýklýðý zararý önemli
derecede azaltýlabilmektedir.
Bu çalýºmada, güneº yanýklýðýna
neden olan etmenler ve bitkinin bu
etmenlere karºý göstermiº olduðu
biyokimyasal tepkiler hakkýnda son
yýllardaki literatürler taranarak detaylý
bilgiler verilmiºtir.
2. GÜNEª YANIKLIÐINA NEDEN
OLAN ETMENLER VE BÝTKÝNÝN
GÖSTERMÝª
OLDUÐU
BÝYOKÝMYASAL TEPKÝLER
Güneº
yanýklýðýnýn
yüksek
sýcaklýklar
ve
UV
ýºýðý
gibi
fotoinhibisyonu arttýran yoðun ýºýk
sonucu ortaya çýkan oksidatif bir
zararlanma olduðu, bu zararýn ise
hücrelere zarar veren ya da öldüren
Reaktif Oksijen Türleri’nin (ROS) bitki
hücrelerinde oluºmasý sonucu ortaya
çýktýðý tespit edilmiºtir (Desikan ve ark.,
2001).
Aºýrý güneº ýºýðý sonucunda ortaya
çýkan aktif oksijen bileºiklerinin
(hidrojen peroksit, süper oksit vb.) bir
dizi olaylar sonucunda hücresel yapýlara
zarar verdikleri ve böylece fotooksidatif
zararlanmaya
neden
olduklarý
bildirilmiºtir. Bu bileºiklerin bir veya
birden fazla çiftleºmemiº elektron

bulunduran çok aktif ve yýkýcý atomlar
olduklarý, bu elektronlarýn hücresel
membraný yýkarak zarar verdikleri ve
genetik kodlamayý deðiºtirdikleri tespit
edilmiºtir. Meyvelerdeki fotooksidatif
zararlanmalardan korunmak için aktif
oksijen bileºiklerinin parçalanmasý
gerektiði, Fuji elmalarýnda bu durumun
meyve renginin sarýdan kahverengiye
doðru bir renk deðiºimi ºeklinde
kendini gösterdiði, Granny Smith
elmalarýnda
ise
fotooksidatif
zararlanmanýn ilk belirtisi olarak meyve
yüzeyinin beyazlaºtýðý bildirilmiºtir
(Johnson ve ark., 1999).
Bitkilerin reaktif oksijen türlerinin
zararlarýna karºý hücrelerinde sahip
olduklarý antioksidan koruma sistemleri
ile karºý koyduklarý ve korunmaya
çalýºtýklarý, anýlan korunma sisteminin
çalýºmadýðý ya da yeterli olmadýðý
zamanlarda ise bitki hücrelerinde
ölümün
hemen
gerçekleºtiði
belirtilmiºtir (Dat ve ark., 2000).
Antioksidan koruma sisteminin
oksidant olan ve oksidant olmayan
enzimlerden oluºtuðu, bitkilerdeki temel
antioksidantlarý Askorbik asit (vitamin
C), indirgenmiº glutathion (GSH), átokoferol (vitamin E) ve karotenoidlerin
oluºturduðu, benzer görevin poliaminler
ve
flavonoidler
tarafýndan
da
gerçekleºtirildiði tespit edilmiºtir (Dat
ve ark., 2000).
Yapýlan çalýºmalar göstermiºtir ki
meyve yüzeyindeki askorbik asit ve
glutathion miktarý az olduðunda
meyvelerin
güneº
yanýklýðýna
duyarlýlýðý artmaktadýr. Bu bileºiklerin
miktarlarý
arttýðýnda
ise
güneº
yanýklýðýnda bir azalma gözlenmiºtir Bu
nedenle meyvelerde meydana gelen
fotooksidatif zararlanma
dýºarýdan
askorbik asit (Vitamin C) ve glutathion
gibi bazý antioksidantlarýn uygulanmasý
ile azaltýlabilmektedir. Bu bileºikler
doðrudan meyvelere püskürtülmek
suretiyle kullanýlýrlar.

2.1.Yüksek sýcaklýklar ve bitkilerin
göstermiº olduðu biyokimyasal tepkiler
Meyvelerdeki güneº zararý yarý
kurak ve kurak bölgelerdeki bahçelerde
artmaktadýr. Kurak ve yarý kurak
bölgelerin önemli bir sorunu aðaçlarýn
meyve ve yaprak kýsýmlarýnda yüksek
sýcaklýklarýn ortaya çýkmasý ve direkt
güneº
ýºýðý
ile
karºý
karºýya
kalmalarýdýr. Bu koºullar altýnda meyve
ve yaprak sýcaklýklarýnýn oldukça
yüksek seviyelere çýktýðý ve dolayýsýyla
güneº yanýklýðýnýn meydana geldiði
bildirilmiºtir (Drake ve ark., 1991,
Parchomlochuk ve Meheriuk, 1996).
Sýcaklýk, ºiddetine ve süresine
baðlý olarak metabolik aktiviteyi,
büyüme ve geliºmeyi etkileyerek bitki
türlerinin ülkelere ve bölgelere göre
daðýlýmýný sýnýrlandýran önemli bir iklim
faktörüdür. Çoðu bitkiler genellikle 1545°C’ler
arasýndaki
sýcaklýklarda
geliºme göstermekte, bu sýnýrýn alt ve
üst sýcaklýk derecelerinde bölgelere göre
bitkilerin
büyümeleri
ve
metabolizmalarý ile ürünün nitelik ve
niceliði ciddi ºekilde etkilenmektedir.
Az sayýdaki bitki türü 45C ’nin
üzerindeki sabit sýcaklýklarda fizyolojik
aktivitelerini devam ettirebilmektedir.
Meyve
yetiºtiriciliðinde
bitkinin
vegetatif geliºmesini sürdürüp meyve
oluºumu
ve
geliºimini
devam
ettirebilmesi için gerekli olan sýcaklýklar
ise 27-280C olup bu deðerlerden daha
yüksek sýcaklýklarýn olduðu durumlarda
çiçek ve meyve dökümlerinin yaný sýra
fizyolojik
bozukluklarýn
meydana
geldiði bildirilmiºtir (Akman ve ark.,
2001).
Bu fizyolojik bozukluklardan biri
olan güneº yanýklýðýnýn ise meyve tür ve
çeºidine göre deðiºmekle birlikte daha
çok hava sýcaklýklarýnýn 28-32 0C ve
daha yüksek olduðu (Arndt, 1992),
meyve yüzey sýcaklýklarýnýn ise 45-

500C’lere çýktýðý yaz aylarýnda meydana
geldiði belirtilmiºtir (Schrader ve ark.,
2002).
Yine maksimum günlük hava
sýcaklýklarý maksimum meyve yüzey
sýcaklýklarý ile iliºkili bulunmuºtur.
Maksimum sýcaklýðýn 300C’nin altýnda
olduðu sürece meyve yüzey sýcaklýðýnýn
450C’ye ulaºmadýðý, maksimum hava
sýcaklýðý 350C olduðunda ise maksimum
meyve sýcaklýðýnýn genellikle 450C
olduðu tespit edilmiºtir. Ayný zamanda
solar radyasyonun da meyve yüzey
sýcaklýklarýný arttýrdýðý saptanmýºtýr
(Schrader ve ark., 2002).
Yoðun güneº enerjisinin ve
yüksek
sýcaklýklarýn
olduðu
çevrelerdeki
bitkiler
yaprak
ve
meyvelerinin aºýrý ýsýnmasýný, absorbe
ettikleri güneº enerjisini azaltarak
engelleyebildikleri bildirilmiºtir. Bunun
için de bitkilerde birtakým morfolojik,
fizyolojik ve anatomik deðiºiklikler
meydana gelerek koruyucu mekanizma
harekete geçmektedir. Üstelik güneº
yanýklýðýnýn bile oksidatif strese karºý
bitkinin göstermiº olduðu savunma
mekanizmasýnýn
bir
göstergesi
olabileceði bildirilmiºtir (Wünsche ve
ark., 2002).
Yüksek sýcaklýklara maruz kalan
bitkilerin yaprak ve meyvelerini
kaplayan kalýn kütin tabakasýndan
meydana gelen kutikula bir nevi
koruyucu görevi üstlenerek, ýsýnýn
büyük bir miktarýný yansýtarak alttaki
hücrelerin
zarar
görmesini
önlemektedir. Yine yaprak ve meyve
tüyleri gelen ýsý enerjisini absorbe
etmek ya da yansýtmak suretiyle alt
hücrelerin sýcaklýðýný 1-20C kadar
düºürebilmektedirler. Bu tüylerin canlý
hücreleri gölgelemede önemli olduðu
bilinmektedir. Yaprak ve meyve
tüylerinin, pul gibi görev yaparak ve
yaprak yüzey alanýný büyük ölçüde
arttýrmak suretiyle ýsýnýn atmosfere

kondüksiyonunu kolaylaºtýrdýklarý tespit
edilmiºtir (Curry ve ark., 2002).
Yapýlan çalýºmalar sonucunda;
yüksek sýcaklýklara maruz kalmýº
meyve ve yaprak gibi bazý organlarda
proteinlerin denatüre olduklarý, enzim
aktivitelerinin
kaybolduðu,
hücre
yapýsýnýn ve hücre fonksiyonlarýnýn
deðiºtiði bildirilmiºtir (Criddle ve ark.,
1994).
Meyvelerde
yüksek
sýcaklýk
koºullarýnda meydana gelen fizyolojik
deðiºiklikler arasýnda en önemli olay
sýcak
ºoku
proteinlerinin
sentezlenmesidir.
Güneº
yanýklýðý
meydana gelmiº meyve yüzeyinde
normal protein sentezi azalýrken
Sýcaklýk ªoku Proteinleri (heat shock
proteins) adý verilen bir seri yeni
proteinin oluºtuðu saptanmýºtýr. Yüksek
sýcaklýklara tepki olarak sentezlenen bu
proteinlerin hücrelerin sýcaklýk stresine
dayanmalarýný arttýrdýklarý bildirilmiºtir
(Burchanan ve ark., 2000).
Güneº yanýklýðýndan etkilenmiº
elmalarýn
meyve
etinde,
bazý
metabolitler (fenoller, antosiyaninler)
ile protein ve enzimler (polifenol
oksidaz,
süperoksit
dismutas)’in
miktarlarý da yüksek bulunmuºtur (Yuri
ve ark., 2002).
Çileklerde güneº yanýklýðýnýn
anatomisi ve fizyolojisinin incelendiði
bir çalýºmada; meyve olgunluðunun
deðiºik aºamalarýnda güneº zararýna
maruz kalan ve kalmayan meyveler
alýnarak analiz edilmiºtir. Bu analizler
sonucunda; güneº yanýklýðýnýn ilk
olarak korteks yüzeyinde meydana
geldiði
ve
kütikular
tabakanýn
daðýlmaya baºladýðý,
ayrýca güneº
yanýklýðý olan meyvelerin epidermal
dokularýnýn altýndaki hücrelerde fenolik
maddelerin biriktiði, hücre duvarlarýnýn
kalýnlaºtýðý ve hücreler arasý alana
pektik maddelerin biriktiði tespit
edilmiºtir.
Ayrýca,
çileklerde
kahverengileºme ºeklinde meydana

gelen güneº yanýklýðý zararýnýn; normal
pigmentasyondaki
bozulmalar,
hücrelerarasý ve hücre içerisinde fenolik
maddelerin
birikmesi,
epiderma
altýndaki
hücre
duvarýnýn
süberinleºmesi veya bu faktörlerin
birkaçýnýn meydana getirdiði savunma
mekanizmasý sonucu oluºan bir
zararlanma olduðu belirlenmiºtir (Polito
ve ark., 2002).
Bunun yanýnda, sýcaklýðýn hücre
zarý üzerine olan etkisi de oldukça
önemlidir. Yüksek sýcaklýklar, hücre
zarýnýn geçirgenliðini ve katalitik
fonksiyonlarýný bozmaktadýr. Hücre
zarlarý,
yüksek
sýcaklýk
sonucu
akýºkanlýðýn daha fazla olmasýný
engellemek için, yüksek oranda doymuº
yað asidi biriktirmektedirler. Yüksek
sýcaklýkta hücre zarýndaki proteinlerin
polar gruplarý arasýndaki hidrojen
baðlarýnýn ve elektrostatik iliºkilerin
kuvvetinin de azaldýðý bildirilmiºtir.
Böylece yüksek sýcaklýklar zarýn
içeriðini ve yapýsýný deðiºtirerek iyon
sýzýntýsýna neden olmaktadýr. Zarýn
bozulmasýnýn, zarla beraber bulunan
elektron taºýyýcýlarýnýn ve enzimlerin
aktivitelerine baðýmlý olan fotosentez ve
solunum gibi süreçleri de etkilediði
bildirilmiºtir (Kacar ve ark., 2002).
Güneº yanýklýðý meydana gelmiº
ve saðlam meyvelerin anatomisinin
incelendiði bir çalýºmada ise; özellikle
meyvelerin kortekslerinde çok belirgin
farklýlýklarýn ortaya çýktýðý görülmüºtür.
Güneº yanýklýðý meydana gelmiº
meyvelerin epidermal hücrelerinde
çökmelerin olduðu ve hücrelerin
sitoplazmik
içeriklerinin
deðiºtiði
bildirilmiºtir. Meyve geliºmesi devam
ederken
ve
yaklaºýk
meyve
büyüklüðünün yarýsýna gelindiðinde
epidermal hücrelerde lekelenmeler ve
epiderma altý hücrelerin duvarlarýnda
ºiºmelerin ve kabarmalarýn meydana
geldiði tespit edilmiºtir. Yanýklýðýn
ilerlediði olgunlaºmýº meyvelerde ise

epidermal hücrelerin tümüyle çöktüðü
ve parçalandýðý, epiderma altý hücrelerin
duvarlarýnýn kalýnlaºtýðý belirtilmiºtir.
Hücreler arasý yüzeyde ise pektik
bileºiklerin
arttýðý,
lifli
selüloz
bileºiklerinin biriktiði, ayrýca hücre
duvarýnda süberinleºmelerin oluºtuðu,
kütikula tabakasýnýn ise incelerek
yanýklýðýn fazla olduðu kabuk kýsmýnda
tamamen daðýldýðý tespit edilmiºtir
(Polito ve ark., 2002).
Bitki
dokularýndan
buhar
biçiminde suyun kaybolmasý olan
transpirasyon ise, yine bitkinin yaprak
ve meyvelerinde tutulan ýsý enerjisinin
çoðunu transfer etmek için kullandýðý
önemli bir savunma mekanizmasýdýr.
Bu yolla yaprak ve meyve sýcaklýklarý
önemli
derecede
azalmaktadýr.
Bitkilerin sadece transpirasyon yoluyla
aldýklarý yüksek miktardaki ýsý enerjisini
transfer edebilecekleri ve böylece
yüksek sýcaklýðýn zararlý etkilerinden
kurtulabilecekleri bildirilmiºtir (Kacar
ve ark., 2002).
2.2.Yüksek ýºýk ºiddeti ve bitkilerin
göstermiº
olduðu
biyokimyasal
tepkiler
Sýcaklýðýn tek baºýna güneº
yanýklýðýna neden olmadýðý, güneº
yanýklýðýnýn oluºabilmesi için yüksek
ýºýk koºullarýnýn da olmasý gerektiði
deðiºik
araºtýrýcýlar
tarafýndan
bildirilmiºtir (Johnson ve ark., 1999).
Yeryüzündeki
tüm
canlýlar
güneºten kaynaklanan radyant enerjiden
yararlanýrlar.
Iºýk
yoðunluðunun
gerektiðinden fazla olduðu koºullarda
ise bitkilerdeki metabolik iºlevler
önemli derecede etkilenmektedir.
Güneº ýºýðýnýn % 41 kadarý
bitkiler için önemli olup dalga boyu
400-700 nm arasýnda deðiºmektedir.
Yaprak ve meyveye giren ýºýk deðiºik
komponentler tarafýndan absorbe edilir.
UV, büyük ölçüde epidermal mum

tabakasý, kütikula ve yaprak içindeki
fenolik bileºikler tarafýndan da absorbe
edilmektedir.
Görünebilir
ýºýk,
kloroplast
pigmentleri
tarafýndan
absorbe edilirken, dalga boyu 700
nm’den büyük olan kýzýl ötesi ýºýk da
bitki tarafýndan kolaylýkla absorbe
edilebilmektedir (Kadýoðlu, 1998).
Meyve türlerinin güneº ýºýðýný
absorbe etmeleri ile güneº yanýklýðýna
karºý göstermiº olduklarý duyarlýða etki
eden etmenlerden birisinin de meyve
yüzeyinin fizikokimyasal özelliklerinin
olduðu bildirilmiºtir. Örneðin, kütikula
tabakasýnýn bir örnekliði, kalýnlýðý ve
bileºimi, meyve yüzeyindeki tüylerin
varlýðý, yüzey pigmentlerinin niceliði
gibi özellikler görünür ve kýzýlötesi
ýºýðýn yansýmasýný arttýrmak suretiyle
meyve sýcaklýðýný azaltarak güneº
yanýklýðýna
karºý
bir
koruma
saðladýklarý tespit edilmiºtir. Kýzýlötesi
ýºýðýn %70’i, görülebilir ýºýðýn % 612’si ve morötesi (UV) ýºýðýn da %3
kadarý bitki yapraklarý tarafýndan
yansýtýldýðý, yine yeºil ýºýðýn %10-20
kadarýnýn yansýtýlýrken, kýrmýzý ýºýðýn
ancak %3-10 kadarýnýn yansýtýldýðý, ýºýk
geçirgenliði üzerine ise temelde kabuk
yapýsý ve kalýnlýðýnýn etki ettiði
bildirilmiºtir.
Kalýnlýk
arttýkça
geçirgenliðin azaldýðý, ayrýca meyve
yüzeyi fazla yansýtýcý olan meyvelerin
de güneº zararýna daha az eðilimli
olduklarý tespit edilmiºtir (Wünsche ve
ark., 2002).
Yaprak ve meyvelerin aðaç
üzerindeki düzenleri ve pozisyonlarýnýn
da meyvelerin yüksek sýcaklýktan
korunmasýnda etkili olduðu, güneº
ýºýnlarýna paralel olarak yönelen
yapraklarýn minimum düzeyde güneº
enerjisini absorbe ederek dik açý
oluºturan yapraklara göre biraz daha
serin kalabildikleri bildirilmiºtir. Yine
güneº yanýklýðýnýn doðrudan güneº
ýºýðýna maruz kalmýº meyvelerde tacýn
iç kýsmýndaki meyvelerden daha fazla

görüldüðü, ayrýca güneº yanýklýðýnýn en
fazla güney ve batý yönlerinde bulunan
meyvelerde meydana geldiði tespit
edilmiºtir. Yine bir yaprak veya meyve
ýºýða karºý dik pozisyondan ýºýða doðru
10’lik bir açý ile döndürülürse sýcaklýk
absorbsiyonunun
%15
düzeyinde
azalacaðý bildirilmiºtir (Khemira ve
ark., 1993).
Iºýðýn
gereksinimden
fazla
bulunmasý durumunda oluºan ýºýk
stresinde yaprak ve meyvelerde
gerçekleºtirilen deðiºimler sonucunda
fotosentez etkilenirken yüksek ýºýk
intensitesine karºý önlem alýndýðý,
stomal geçirgenliðin absorbe edilecek
karbondioksit miktarýný etkileyecek
ºekilde deðiºtiði saptanmýºtýr (Nogues
ve ark., 1999).
Yüksek ýºýk ºiddeti koºullarýnda
bitkilerdeki anatomik yapýlarda da
deðiºimlerin söz konusu olduðu,
örneðin, palisat hücrelerinin uzadýðý,
hücre sayýsýnýn arttýðý, ortalama hücre
çapýnýn büyüdüðü bildirilmiºtir. Yüksek
ýºýk stresiyle karºýlaºmýº meyve ve
yapraklarda
mantarlaºmanýn
yaygýnlaºtýðý, mum tabakasýnýn oluºtuðu
ve kütin tabakasýnýn kalýnlaºtýðý, bunun
bir sonucu olarak da ýºýðýn daha fazla
yansýtýldýðý saptanmýºtýr (Anderson ve
Osmond, 1987).
Yukarýda belirtilen adaptasyonlarý
saðlayamadýklarýndan, yüksek
ýºýk
stresine dayanma kapasitesi sýnýrlý olan
bitkilerin, bu koºullarda genelde zarar
gördükleri, güneº bitkilerinin ise
yukarýda belirtilen adaptasyonlarýn
yanýnda
karbon
metabolizmasýnda
görev yapan enzim miktarýný artýrmak,
fotosentezde elektron taºýma zincirini
güçlendirmek ve karbondioksit taºýma
kapasitesini
yükseltmek
suretiyle
yüksek ýºýk stresinin zararlý etkilerinden
korunabildikleri bildirilmiºtir. Yine
yaprak ve meyvelerin B-karoten,
ksantofil ve fosfolipid içerikleri
arttýrýlarak klorofilin zarar görmesinin

olabildiðince azaltýlabileceði tespit
edilmiºtir (Panwar ve ark., 1994).
2.3. Ultraviole ýºýk ve bitkilerin
göstermiº olduðu biyokimyasal tepkiler
Ultraviole ýºýnlarý dalga boylarý
200-400 nm arasýnda deðiºen ýºýnlardýr.
Ultraviole ýºýnlar UV-A (320-400 nm),
UV-B (280-320 nm) ve UV-C (200-280
nm) olmak üzere üç grup altýnda
toplanmaktadýr.
Yeryüzüne ulaºan
güneº ýºýnlarýnýn %7’ sinden azýnýn UV
ýºýnlarý olduðu bildirilmiºtir (Bieza ve
Lois, 2001).
Bitki hücresine giren ve absorbe
edilen UV ýºýnlarýnýn yüksek enerjiye
sahip olmalarý nedeniyle önemli zarara
yol açtýklarý, uzun dalga boyuna sahip
UV-A ýºýnlarý fotooksidatif etki
yaparken
UVB
ýºýnlarýnýn
fotooksidatif etki yanýnda özellikle
biyomembranlarda fotolezyonlara neden
olduklarý bildirilmiºtir. Protoplazmada
bulunan protein moleküllerinin disülfit
baðlarýnýn parçalandýðý ve DNA’nýn
önemli ölçüde etkilendiði saptanmýºtýr.
UV ýºýnlarýnýn bitkide enzim aktivitesi
üzerine de önemli etkilerinin olduðu,
peroksidaz enzim aktivitesi artarken
sitokrom enzim aktivitesinin azaldýðý ve
hücrelerdeki
enerji
kaynaklarýnýn
olumsuz ºekilde etkilendiði tespit
edilmiºtir. Yine UV ýºýnlarýnýn bitkide
fotosentezin azalmasýna, yapraklarda
büyüme ve geliºmenin olumsuz ºekilde
etkilenmesine neden olduðu deðiºik
araºtýrýcýlar tarafýndan bildirilmiºtir
(Robinowitch ve ark., 1974, Teramura
ve Ziska, 1989, Jordan ve ark., 1992,
Karause ve ark., 1999, Xiong ve Day,
2001).
Bitkiler tarafýndan UV ýºýnlarýnýn
büyük bir bölümünün epidermis
hücrelerinin
vakuollerinde,
bir
bölümünün de dýº duvarlarýnda absorbe
edildikleri, bu nedenle iç duvara yakýn
yerde bulunan hücre çekirdeðinin zarar

görmediði, UV ýºýnlarýnýn %5-10 gibi
küçük bir bölümü de mezofilin üst
tabakasýnda
absorbe
edildikleri
bildirilmiºtir (Pfundel ve ark., 1992). Bu
arada
yüksek
bitkilerde
kütin
tabakasýndaki mumlar
ile hücre
özsuyunda çözünmüº ºekilde bulunan
flavonoidlerin UV ýºýnlarýný absorbe
ederek hücre protoplazmasýný UV
ýºýnlarýnýn
zararlý
etkilerinden
koruduklarý, güneº yanýklýðýna maruz
kalmýº meyvelerde öncelikle bir renk
deðiºikliðinin meydana geldiði, güneº
yanýklýðýnýn
pigmentasyonu
da
etkilediði belirtilmiºtir. UV ýºýnlarýna
maruz kalmýº bitkilerin koruyucu
pigmentlerin sentezini hýzlandýrmak
suretiyle UV stresine karºý dayanýklýlýk
kazandýklarý, meyve yüzeyinde bu
pigmentlerin varlýðýnýn ise meyvelerin
güneº yanýklýðýna karºý göstermiº
olduklarý
hassasiyeti
etkilediði
bildirilmiºtir (Caldwell, 1993).
Güneº yanýklýðý oluºmuº Fuji elma
çeºidinin meyve yüzeyinde meydana
gelen anatomik, biyokimyasal ve
fizyolojik deðiºikliklerin incelendiði bir
çalýºmada; Yoðun güneº ýºýðýnýn neden
olduðu meyve yüzeyindeki renk
açýlmasýnýn güneº yanýklýðý meydana
gelmiº meyvelerde görülen en belirgin
semptom olduðu, örneðin güneº
yanýklýðý oluºmuº meyvelerde kýrmýzý
rengin azaldýðý sarý rengin ise arttýðý,
böylece, yaprak ve meyvelerde bulunan
klorofil ve diðer renk pigmentlerinin
fotooksidatif zararlanmayý etkilediði
bildirilmiºtir. Klorofil normalde güneº
enerjisini
kimyasal
enerjiye
çevirmektedir. Ancak aºýrý güneº ýºýðý
koºullarýnda klorofilin elektronlarý
harekete geçirmek suretiyle zararlý
olabileceði, bu koºullarda klorofilin
kendi elektronlarýný aktif oksijen
bileºiklerine devrettiði, bu bileºiklerin
de çok tehlikeli oksidantlar olduðu
tespit edilmiºtir. Antosiyaninlerin de
aºýrý UV’yi absorbe etmek suretiyle

aktif oksijen bileºiklerini yok ettikleri,
UV radyasyonun sebep olduðu stresin
bir göstergesi olarak meyve yüzeyindeki
bazý flavonoidlerin miktarlarýnýn ise
artýº gösterdiði ve güneº yanýklýðýna
karºý bir koruma saðladýðý bildirilmiºtir.
Güneº ýºýðýndan etkilenen meyvelerde
ise bir karotenoid olan â- karoten
miktarýnýn gölgedeki meyvelerden daha
fazla bulunduðu saptanmýºtýr. Bu
sonuçlar güneº yanýklýðý oluºmuº
meyvelerde meydana gelen renk
deðiºikliðinin
bir
çeºit
koruma
reaksiyonu
sonucu
oluºtuðunu
göstermektedir (Andrews ve Johnson,
1996).
Güneº yanýklýðý meydana gelmiº
elma
kabuðunun
anatomisinin
incelendiði bir çalýºmada, hem elektron
hem de ýºýk mikroskop görüntüleri
meyve yüzeyinde renk deðiºimi
meydana
gelmeden
önce güneº
yanýklýðýnýn bir belirtisi olarak; hücreler
arasýnda fenolik madde birikimi, hücre
duvarý kalýnlaºmasý ve ligninleºmesi
gibi birtakým hücresel olaylarýn ortaya
çýktýðýný göstermiºtir. Bu çalýºmalar
sonucunda; hücreler arasýnda bulunan
fenolik
bileºiklerin
bir
diðer
görevlerinin de antioksidant madde
olduðu, ayrýca güneº yanýklýðýnýn
görünür
simptomlarýnýn
ortaya
çýkmadan önce hücre organellerinin
zarar gördüðü bildirilmiºtir (Andrews
ve Johnson, 1997).
Deðiºik
meyvelerde
yapýlan
çalýºmalar sonucunda UV radyasyonun
güneº yanýklýðý zararýný arttýrdýðý tespit
edilmiºtir. Elmalarda kýzýlötesi ve
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