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Time Series Analysis of Rice Prices using Box-Jenkins 

ARIMA Methodology in Hargeisa, Somaliland

Abdishakur Ismail Adam

Vedide Rezan Uslu

Abstract: The international prices of agricultural commodities have been increasing considerably.
This upward trend, which may cause a new food crisis, has attracted the attention of the world.
Several explanations for these movements in prices have been provided by analysts, researchers,
and development institutions. The main purpose of this study was to determine and get forecasts
of rice prices in Hargeisa, Somaliland by using Box-Jenkins ARIMA modeling. Rice prices in
Hargeisa were examined in order to identify if it is stationary or not. In order to check if it is sta-
tionary, we have used time series plot, correlograms and done Augmented Dickey-Fuller test.
The results revealed that the data is non-stationary.  We have used some approaches such as
taking differences to make the data stationary. After getting it stationary we have determined
some time series Box-Jenkins models as candidates.  After that the determined models were
compared with respect to the model accuracy criteria such as Akaike Information Criteria (AIC)
and Bayesian Information Criteria (BIC). Then we have found the best model fitted well to the
data set. After doing diagnostic checking we have calculated the forecasts. And all of the results
of whole analysis were presented.   The outcome of this study can aid both Somaliland govern-
ment and policy makers in making optimal production decisions and in managing overall price
risks.

Keywords: Agricultural Commodities, Trend, Box-Jenkins ARIMA modeling, Stationary, Soma-
liland

Introduction

Global food prices have recently become an increasingly important interna-
tional concern with the occurrence of the food price crisis of 2007-2008. The
Food and Agriculture Organization
(FAO) food price index, which measures the international prices of meat,
dairy, cereals, oils and fats, and sugar, climbed from 127 in 2006 to 159 in 2007
to 200 in[1]. 

Continuing a decade-long increase, global food prices rose 2.7 percent in
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2012, reaching levels not seen since the 1960s and 1970s. However, still well
below the price spike of 1974. Between 2000 and 2012, the World Bank global
food price index increased 104.5 percent, at an average annual rate of 6.5 per-
cent. Food price volatility has increased dramatically since 2006. European
Union, (2010). According to the United Nations, Food and Agriculture Orga-
nization the standard deviation—or measurement of variation from the ave-
rage—for food prices between 1990 and 1999 was 7.7 index points, but it
increased to 22.4 index points in the 2000–12 period [2].

WFP (2015) reported that Africa is facing its worst food crisis in years, as El
Nino rages across the continent [3].  New analysis from Mail & Guardian Af-
rica collating data from the UN, the Famine Early Warning System Network
(FEWS Net) and various news agencies reveals that more than 40 million pe-
ople in Africa are facing food insecurity and starvation [4].

The continent needs at least $4.5 billion for emergency relief, but just a
fraction of that has been raised so far, even as analysis from Oxfam shows
that an early response is far cheaper than a late one. Also, the report states
that The Horn of Africa particularly Ethiopia and much of southern Af-
rica is in bad straits and the weather is not the only factor at play. A co-
untry’s ability to cope depends partly on its public finances and ability
to mobilize resources; for some weakening currencies make food imports
more expensive, and conflict is making it difficult to move supplies aro-
und [4].

As Somaliland is facing an upward pressure on food prices in the country
with deteriorating terms of trade and a larger  food import bill to pay. So-
maliland is totally dependent on imports of sugar, rice, spaghetti, wheat
flavor and vegetable oil, Somaliland does not produce rice and does not
have the climatic conditions to grow wheat. Because of converging trends
including water scarcity, land degradation, lack of on-farm technological
innovation, population growth, and climate change [5]. Barrett, Christo-
pher (1996), Much food supply exists in Somaliland and this resulted shock
and surprise Food price rates in the country[6]. Hargeisa is the second
largest city of Somaliland also it’s the second most populous city of whole
the country and still there is a high food insecurity and high food price
rates. As Ministry of National Planning and Development reported in 2011
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The people most likely to be negatively affected are urban poor, disabled
people, elderly people, children and women, the unemployed and IDPs
[5]. 

Time series analysis is a statistical method which is used forecasting for the
future based on the events of past and present. It comprises methods for
analyzing time series data in order to extract meaningful statistics and other
characteristics of the data[7]. 

In this report, we applied the principles of Box-Jenkins methodology to se-
condary data comprised monthly Food prices (particularly Rice price) from
November 2013 to April 2016, Hargeisa, Somaliland, which was obtained
from the Ministry of National Planning and Development (MoNPD) especi-
ally Department of Statistics. 

The study seeks to model, validate and forecast the Hargeisa monthly food
prices and highlight the trend analysis followed by Box-Jenkins Autoregres-
sive Integrated Moving Average (ARIMA) to forecast Hargeisa Food Prices
for the next year Apr, 2017. The findings of the study could serve as a guide
for a review and help assess the current interventions to curb the high food
price rates of Somaliland.

Materials and Methods

Box-Jenkins Methodology

Box-Jenkins methodology (named after the statisticians George Box and
Gwilym Jenkins) is a statistical procedure that is used to model time series
data by using autoregressive moving average (ARMA) or autoregressive
integrated moving average (ARIMA) models [8]. The Box - Jenkins Analy-
sis refers to a systematic method of identifying, fitting, checking, and
using integrated autoregressive, moving average (ARIMA) time series
models. The model is generally referred to as an ARIMA (p, d, q) model
where p, d and q are non-negative integers that refer to the order of the
autoregressive, integrated, and moving average parts of the model respec-
tively. The study used secondary monthly data, collected from MoNPD,
Hargeisa, Somaliland which covered the period of 4 years, from 2013 to
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2017. The data were modelled using ARIMA models. The ARIMA models
help to fit datasets that have time series structure to describe the trend of
food prices and forecast points ahead. It also provides a forecast interval
and it is based on a proven model [9].

The ARIMA Model

The basic processes of the Box–Jenkins ARIMA (p, d, q) model include the au-
toregressive process, the integrated process, and the moving average process.
A dataset  follows ARIMA model if the dth differences                            follows
a stationary ARMA model. The parameters that help build the ARIMA model
are three; p, which determines the AR order; d, denotes the number of differ-
encing required before stationarity, and MA order is given by q [10].

Hence, ARIMA (p, d, q) is represented in a general form according to Tebbs
J.M [10] as;

Where,  is the autoregressive parameter to be estimated; θ is the moving av-
erage parameter to be estimated; ∇, the difference operator; B, the backward
shift operator;  random process having zero mean and variance. Box and
Jenkins [8] proposed the estimation of parameters of ARIMA model, and their
approach involves the steps: identification of ARIMA model, model param-
eter estimation, and model diagnostics [10].

Unit Root Test

In order to make inferences in time series analysis, it is necessary to deter-
mine whether the time series is stationary or not. This study we used the
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Augmented Dickey Fuller (ADF) test for assessing stationarity of the dataset
[11]. The test assumes that  follows a randomness in the time series data:

Where, ρ, the characteristic root of an AR polynomial and is white noise with
mean zero and variance σ2 [10]. The ADF test helps to test the null hypothesis
of non-stationarity in the data. This results in the following ADF unit root
test: H0: δ = 0 (non-stationary) versus H1: δ <0 (stationary) [12].

Identification of ARIMA Model

There are techniques under ARIMA model identification which estimate the
p, q and d values. The autocorrelation function (ACF) and partial autocorre-
lation function (PACF) help to determine the p, q and d values. The theoret-
ical PACF of ARIMA (p, q, d) process usually show non-zero PACF at first p
lags, with remaining lags having zero PACF. The first q lags also report non-
zero ACF and the remaining lags having zero ACF for the theoretical ACF.
We determine q and p by the total frequency of the significant lags which are
not zero for ACF and PACF respectively. If the values of p, d, and q are inac-
curately selected, models derived can be inadequate, hence cannot be used
for predictions [10].

Estimation of Model Parameters, Model Diagnostic and Validation 

If the ARIMA model is identified, then we can estimate the parameters of the
model using EViews, Model estimation is followed by model selection, and
it is done by considering minimum values of Bayesian Information Criterion
(BIC) and Akaike Information Criterion (AIC) [10].

where, L is the likelihood value of the likelihood function, h and n are num-
ber of parameters to be estimated and number of residuals respectively. For
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any two competing models, the model with the minimum AIC or BIC will
be selected as a better one. After fitting the model, we will be checked
whether the model is appropriate or not, or we investigated how the model
fits the data. Therefore, the Normality plot and ACF and PACF plots of Resid-
uals are convenient graphical techniques for model diagnostic we used. To
validate the model selected, the dataset was modelled using a training set
which comprised of data from Nov 2013 to Feb 2017 and validated using a
testing sample from Mar 2017 to Dec 2017. The validation measures included
mean square error (MSE), mean absolute error (MAE) and mean absolute
percentage error (MAPE) will be used [13].

Results

Data Handling

The data for this study is a Hargeisa monthly rice prices (Nov 2013 – Dec
2017) from Ministry of National Planning and Development, Hargeisa, So-
maliland. The time series plot below in Figure 1 shows Hargeisa monthly
rice prices from November 2013 to December 2017.

The time series plot of our data shows that there is a deterministic trend
which provides that the time series is not stationary.

Figure 1 Time Series Plot Of Hargeisa Monthly Rice Prices, Hargeisa, Somaliland 

Testing Stationarity

It is clear there was an increasing trend in our original data which clarifies
that the series is non-Stationary. In addition to the graphical approach for
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testing stationarity, it is also necessary to test with statistical testing. One of
these approaches is the Unit Root Test which has been widely used in recent
years. Adedia D, Nanga, S, et al (2018).

The Augmented Dickey Fuller (ADF) test were applied for assessing station-
arity of the dataset. The results of no differenced data series for ADF tests
(constant, constant & trend and none) revealed that the data series in non-
stationary since the absolute of the ADF test statistic is less than ADF critical
values 1%,5% and 10%, however ADF tests confirmed stationarity after the
data series was differenced of the first order as can be seen in Table 1 and
Since the data series is non-Stationary we should make the data series statio-
nary before estimation of the best model fit using first difference method. 

Table 1 The Results Of tThe Unit Root Test (ADF)

We recognized below Figure 2 clearly that First-differenced time series is statio-
nary (constant mean and approximately constant variance) and now since the
data series is stationary, we can study its behavior, calculate the best fit model
the data series using the Box-Jenkins Methodology (ARIMA Modelling).
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Figure 2 Time Series Plot Of Differenced Hargeisa Rice Prices

Model Identification

The output in Table 1 shows that after the first difference the dataset became
stationary. By using the spikes in the ACF and the PACF plot of the differ-
enced data of the first order, we suggest both the q and p values. Figure 2
shows the ACF and PACF plots. The ACF plot has spikes (significant lags) at
lags 1, lag 3 and 4, which is the moving average (MA)part to the model and
the PACF plot has spikes for lags 1and 3 which shows the autoregressive part
(AR) to the model.  

Figure 3 ACF And PACF Of First Differenced Hargeisa Rice Prices

Therefore, models were tentatively suggested based on the combination of
the significant spikes in both the ACF and PACF plots (Figure 2), and through
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Box-Jenkins approach the best model was selected as the best. ARIMA (1, 1,
1* (Row 1)) in Table 2 is the best model because it is the model with the least
AIC and BIC values. Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1994).

Table 2 The Fitted ARIMA (p, 1, q) Models

Model Estimation

Once we indicated the best fitted model for the data series, we estimated the
parameters of chosen model ARIMA (1, 1, 1) as Table 3 below shows 

Table 3 Model Parameters Estimates Of ARIMA (1, 1, 1)

therefore, our model will be as following:
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Model Diagnostic

After fitting the model, we should check whether the selected model is ap-
propriate or not, or in other words we study how the model fits our data.
Therefore, the normal probability plot, ACF and PACF plots of residuals of the
selected model is a good convenient graphical technique for model diagnos-
tic.

Figure 4 Normal Probability Plot for ARIMA (1, 1, 1) Model

According the above figure 4 it indicates that the normal distribution pro-
vides an adequate fit for this model since p-value of 0.283 > α = 0.05 which
confirmed the normality of the residuals.  The Ljung-Box test also showed
that the ARIMA (1, 1, 1) was adequate with p-value = 0.104 > α = 5% and
could be used to forecast Hargeisa monthly food prices. 

Figure 5 shows the ACF and PACF graphs of residuals obtained from ARIMA
(1, 1, 1) model. As we can examine that there is no significant lags and we
can conclude that the residuals are white noise (independent and identically
distributed) so ARIMA (1, 1, 1) model is the best model for prediction.
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Figure 5 ACF And PACF Plots Of Residuals for ARIMA (1, 1, 1) Model

Model Validation

The dataset was partitioned as training and testing sample. The training sam-
plecontains about 80 % (Nov-2013 to Feb-2017) portion of the dataset for
modeling the data. The sample for testing the validity of the model (test sam-
ple) contains the remaining portion, 20 % (Mar-2017 to Dec 2017) of the
dataset. Since there was an obvious deterministic trend we can also use trend
analysis for forecasting, but we determined that ARIMA (1,1,1) is the best
model , so we compare both of them based on the estimates of MSE, MAE
and MAPE so the model with least estimated is the best model which fit the
data series.  It is demonstrated in Table 4 that the ARIMA (1,1,1) has a good
predictive ability than Trend Analysis since its estimates is smaller than the
other and this confirms that ARIMA (1,1,1) is the best model that can be used
for prediction. 

Table 4 Model Validation
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Finally Figure 6 below shows the predicted Hargeisa rice prices which lie
within the 95% confidence intervals. The lower confidence limit (LCL) and
upper confidence limits (UCL) are also indicated. Hargeisa rice prices are ex-
pected to be increase over the time period after December 2017.

Figure 6 10 Months Forecasts Of Hargeisa Rice Price With Their Lower And Upper
Confidence Limits

Our study supports the report by World Food Programme (WFP), that there
is a high food prices in all Somaliland regions and specially Hargeisa since
all rice are imported from other countries [14].

Conclusion

This study applied the Box-Jenkins methodology to model the Hargeisa rice
prices from Nov 2013 up to Dec 2017 recorded at Ministry of National Plan-
ning and Development Hargeisa, Somaliland. The time series modeling was
employed by first assessing the time plot, ACF and the PACF of the series.
The time plot showed increasing trend in rice prices Nov 2013 to Dec 2017.
Finally, the appropriate model ARIMA (1, 1, 1) was used to forecast 2018 (10
months) for the Hargeisa rice price.  The model adequacy and validation have
also shown that ARIMA (1,1,1) is the most appropriate in predicting the rice
prices and it was used to forecast data from Jan 2018 to Dec 2018. The forecast
values fell within the required 95% confidence interval highlighting the ad-
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equacy of the fitted model. The results of the forecasting showed that the
Hargeisa rice price rates were steadily increasing and this is due to imports
all rice from abroad, For the above findings, there is need to integrate possible
actions, efforts, programs and policies from the government, international
agencies and local NGOs into Food security plans to achieve a maximum re-
duction of Food prices in Hargeisa city and whole of the country.
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A Real Time Object Detection Using Opencv And Tensorflow

Abutaleb M. S. Khery

Ahmed M. A. Ali

Adem Alpaslan Altun

Abstract: In recent years, as the technology gets developed, the field of computer vision has
been expanded rapidly and successfully. Some of these successes have come from applying
machine learning (ML) methods in solving computer vision problems. While others have come
from developing new methods and models for computer vision issues. The main purpose of com-
puter vision is understanding and analyzing the digital images’ contents. That’s why in computer
vision systems, the ability of object detecting was one of the most important challenges. The
importance of object detection came from that, if an object is detected, it gives a chance to get
additional information about detected object as well as the scene. These information can be sim-
ple or detailed information. In this paper, we develop a TensorFlow based real-time object detector
using OpenCV. In our case study, we used a Raspberry Pi to perform a real-time object detection
task from the Pi camera. In addition, we explain general concepts, practices and methods that
related to object detection technique. 

Keywords: Machine Learning, Object Detection, Computer Vision, Tensorflow, OpenCV

Introduction 

Nowadays the digital world has changed very dramatically from what it was
in the past. One of these changes is making the computer see. The field of
study that concentrate on helping computers to see is computer vision. The
computer vision field can be considered as a subfield of artificial intelligence
(AI) and machine learning (ML). In which it comprises the use of learning
algorithms and advanced methods in solving computer vision problems.
Some computer vision problems may be solved easily using normal statistical
methods, and some of them require complex machine learning algorithms to
solve. The main purpose of computer vision is making the computers have
the ability to understanding and analyzing the contents of digital images.
Understanding digital images’ contents means getting additional information
about the image. In order to accomplish this task, we need to apply methods
that enable to reproduce the human vision capability in seeing the objects
and getting information about that object to the computers. One of the high-
level problems in computer vision systems, was the detecting objects in the
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real world and getting additional information about these objects [1]. In the
last years, the object detection area has gained large progress and it has been
used in many applications. The object detection technique is the process of
finding objects in the real world such as vehicles, humans, and plants. This
process can be done in still images, videos or in the real world. A set of objects
in an image or video, object detection allows for recognizing, localizing and
detecting these objects. Thus, it offers a better understanding of an image or
video as a whole. The importance of the object detection in computer vision
field comes from that object detection can be considered as a gateway for
other computer vision problems, such as identifying the boundaries of the
object, classifying the object, matching the object with other objects as well
as determining the sub-objects. In some cases, object detection allows for
tracking the object and estimating the parameters of the object (e.g. location)
and it also allows for rebuilding the object [2]. 

Background 

There are many applications that depend on object detection techniques, one
of the most popular applications that use object detection is human-computer
interaction applications, because it is important for any system that interacts
with humans the ability to detect and recognize the human’s face. Also, object
detection has been used in the security field, especially in recognizing and
tracking the objects. In addition, building service robotics (e.g. Moving the
body parts of the robot), retrieving images from search engines, and au-
tonomous and assisted driving depend on object detection technique. When
we took a look at these applications, we observed that any of these applica-
tions have many different requirements. For example, some applications con-
sider the processing time in detection and others consider occlusions and
rotations of the image in detection. Sometimes it is required to detecting a
single object from a single view (e.g. detecting faces from frontal faces) and
sometimes it is required to detecting multiple object classes from multiple
views (e.g. detecting vehicles from frontal vehicles). But in the general, de-
tecting single object class from a set of views is common in most computer
vision systems. There are a variety of methods that can be used in object de-
tection which are, deep learning object detection, feature-based object detec-
tion, SVM classifications with HOG features, and image segmentation and
blob analysis [3]. In this paper, we used deep learning object detection which
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is based on convolutional neural networks (CNN) for the real-time object de-
tection.  

There are several studies that considered the problem of object detection and
its applications. In March 2016, Amruta Chavan et al. have done a web-based
application that detects and recognize a set of objects from multiple images.
These images have been saved in a large image database. They also, extract-
ing the shape and edge feature from the image in order to accomplish this
task. Amruta Chavan et al. also developed a Sketch-based detection system
in which users can draw (by hand) an image as input, the system searching
for this image and produce an output to the use [4].  In 2018, Ajeet Ram
Pathak et al. addressing the role of deep learning techniques based on con-
volutional neural networks for object detection. They also discussed the deep
learning frameworks and services that are available for object detection such
as Caffe, TensorFlow, Torch and Microsoft Cognitive Toolkit CNTK [5]. In ad-
dition, in March 2019, P. Rajeshwari et al. have trained a model that detects
various objects with extreme accuracy and less time. Their model has some
limitations such as occlusion and image illumination [6]. 

Materials and Methods

As the goal of object detection is detecting and analyzing real-world objects
in order to obtain additional information about these objects [6]. To accom-
plish this task, in this paper, TensorFlow object detection API and OpenCV
have been used. In which they are open source libraries that are easy to use
and they offer a high accuracy real-time detection. Also, a pre-trained model
has been used which is SSDLite-MobileNet model. 

TensorFlow Object Detection API

TensorFlow is a framework developed by the Google team, which is an open
source machine learning framework that is used in deep learning solutions.
TensorFlow Object Detection API is an open source framework built upon
the TensorFlow. Using this framework, it is easy to build, train and deploy
models for object detection [7]. In other words, with this API you can defining
the model that detect the real-world objects in configuration files, and the
TensorFlow Object Detection API is responsible for constructing all the
needed elements together. This API has been trained on COCO (Common
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Object in Context) dataset. This dataset consists a 300k images for 90 mostly
common real-world objects such as, vehicles, humans and electronics. Also,
this API offers many different models, these models provide a tradeoff be-
tween the execution’s speed and placing bounding boxes’ accuracy. 

Open CV

OpenCV is an abbreviation of Open Source Computer Vision, and it devel-
oped by Intel. Programming functions are included in this library and the
main purpose of this library is dealing with real-time computer vision solu-
tions. In addition, OpenCV library is a cross-platform library and it supports
deep learning frameworks such as TensorFlow, Caffe, and PyTorch [8]. Al-
though TensorFlow Object Detection API deals with matplotlib library in dis-
playing images, in our case study we have used OpenCV library because it’s
easy to use and the error rate is very low as well as it supports different net-
work architecture that based on Inception-SSD, Faster-RCNN Inception,
YOLO, and MobileNet-SSD. 

SSDLite-MobileNet

SSD is an abbreviation of Single Shot Detector. SSD offers an object detection
model from combining regional proposals and feature extraction, in which
it uses a single deep neural network for this task. As the main purposes of
the object detection are classification and localization, SSD uses deep con-
ventional neural networks for both purposes. Here, classification means de-
termining what are the objects in the image and localization means where
are the objects located. For this reason, SSD slides a local window around the
image and at each location, it determines whether the window consists of
any objects or not. SDD makes it is easy to obtain additional information
about the detected objects. SDD receive an image of fixed size as input and
produce a prediction map as output. In every default bounding box, scores
are generated each object category. There are a many different classification
networks that based on single shot detector such as, Inception-SSD and Mo-
bileNet-SSD, but all of them have the same architecture [9]. Figure 1 shows
the general architecture of the SDD. In our case study, we have chosen SS-
DLite-MobileNet model (downloadable from TensorFlow detection model
zoo). The model zoo is a collection of pre-trained models developed by
Google team, these models have different levels of speed and accuracy in ob-
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ject detection. As the processor of Raspberry Pi is weak, we have chosen SS-
DLite-MobileNet that takes less processor power as well as it runs faster than
other models. Here, MobileNet means the type of feature extractor is Mo-
bileNet.

Figure 1 The General Architecture Of Single Shot Detector (SDD)

Experiments and Results 

In deep learning, analyzing images can be considered as one of the most
prominent fields. It is easy to create and process the images, and images are
the required data type for machine learning solutions. Understanding images
is an easy task for human beings but it’s difficult for computers. That’s why
it isn’t surprising that image analysis was one of the important issues in the
history of neural networks. Using object detection algorithms, it is possible
to detect and analyze objects in the real world. Today, there are too many al-
gorithms for object detection. These algorithms need large datasets, very
deep neural networks as well as, a long time for training. All of these algo-
rithms work in different ways, but all of them have the same principle [10].
Figure 2 shows the object detection workflow that is same in all object detec-
tion algorithms. As shown in figure 2, firstly they training the data by enter-
ing the desired images. In the feature extraction step, they extract features
from the input images then they use these features to classify the images in
classification step. This step can be done through deep learning techniques.
Lastly, they test the detected objects. 

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı-7- Fen Bilimleri-Ziraat-Sağlık

21



Figure 2 Object Detection Workflow

In our case study, we follow the same steps in order to detect objects in the
real-time. The experiment is implemented using TensorFlow Object Detection
API that is pre-trained on COCO (Common Object in Context) dataset, as
well as OpenCV library in order to displaying images. In addition, SSDLite-
MobileNet model has been chosen that takes less processor power as well as
it runs faster than other models. Figure 3 shows the results of our case study. 

Figure 3 Screenshots Of the Results

Conclusion

In computer vision systems, the ability of object detecting was one of the
most important challenges. The main purposes of object detection is detecting
and analyzing real-world objects as well as obtain additional information
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about these objects. In this paper, a TensorFlow based real-time object detec-
tor using OpenCV has been developed. The experiment is implemented
using a pre-trained model called Single Shot Detector (SSDLite-MobileNet).
In our case study, a Raspberry Pi has been used in performing real-time object
detection task from the Pi camera. From the results, we observed that SS-
DLite-MobileNet model offers a high level of accuracy in real-time object de-
tection that located in real-world, still images or videos. 
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Characterization Of Some Coksfoot  (Dactylis Glomerata L.) Ecotypes

From The Natural Rangelands Of  Eastern Anatolia

Ahmad Nabhan

Ösmetullah Arvas 

Abstract: Coksfoot (Dactylis glomerata L.) is one of the most important forage grasses which
used as a cool-season persistent and perennial forage grass in Turkey, and many other countries
that have temperate and cold climates.  This research was carried out during 2018 growing sea-
son in Eastern Anatolia region in Turkey, which is a gene center and home of many rangelands
and forage crop species. The research aimed to determine some morphologic characteristics of
natural coksfoot  (Dactylis glomerata L.) which were collected from 20 different locations of
Eastern Anatolia in 2018. The results of this study showed large differences to the numbers of
the tiller/plant, plant height, blade width for flag leaf, blade length for the flag leaf, spikelet
length,  internode length, panicle length, 1000 seed-weight,  these traits were ranged between  1
to 35. 45 to 150 cm,  1.5 to 7 mm, 2.40 to 23 cm,  3.7 to 10.10 mm, 6.2 to 33 cm, 2.8 to 20.5 cm
, 0.30-1.20 g, respectively. Based these findings, it will be possible to exploit the useful genotypes
for good traits in the  future breeding programs

Keywords: Dactylis glomerata, Coksfoot, Morphological Character, Characterization, Eastern
Anatolia

Introduction

Eastern Anatolia Region has about 35% of total pasture lands of the country
and pastures of the region constitute gene source of various plants used in
pasture and meadows of the country [1].  But the botanical composition of
this area has been affected negatively by early grazing and overgrazing and
consequently their yields have declined. So it is essential to determine the
suitable species and varieties in a certain region for improving ranges and
pastures.  In addition Genotypic features of plants should be determined
which might be succeeded by raising plants in similar environmental regions
[2].

In order to provide adequate and cheap animal products through securing
quality fodders for our animals, it is necessary to improve our pastures and
to forage crops cultivation within the field agriculture. For this reason,
through breeding programs, it is necessary to develop types of high quality
fodder plants that can be cultivated within agricultural fields or in different
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environmental sites.

Coksfoot  (D. glomerata L.)  is one of the most important forage grasses which
used cool-season persistent and perennial forage grass in Turkey, along with
many other countries that have temperate and cold climates [3]. Its economic
value is based on its high productivity and its disease resistance under vary-
ing climatic conditions. Dactylis glomerata is a widespread grass which is well-
adapted to severe water deficit conditions since it maintained longer a high
photosynthetic rate even at the most severe drought treatment than most
temperate forage grasses [4], [5]. In addition its high forage quality, sugar
and protein contents, shade tolerance and persistence;  coksfoot  is widely
used for grazing and hay production worldwide [6].

Germplasm collections from natural populations of agriculturally important
plant species have been widely used for the development of improved vari-
eties. Morphological traits and molecular markers may be used for the eval-
uation of genetic resources, and for the study of rebreeding and breeding
germplasms. Morphological traits assess phenotypic variation in growing
environments, and are used as tools for the indirect analysis of genetic di-
versity [7].

In this study, some morphological and agronomic traits of coksfoot  (Dactylis
glomerata L.) samples collected from the natural rangelands of Eastern Ana-
tolia were determined.

Materials and Methods

The plant material used in this study  ( Dactylis glomerata ) genotypes, col-
lected from natural pastures  (20) location of  Hakkari , Muş , Ağrı, Iğdır,
Bitlis, Van, Erzurum and Kars Provinces of  Eastern Anatolia Region of
Turkey in  2018. 

According to long term climate data, Climate data (Annual precipitation,
mean temperature ) were given in the table below (Table 1).
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Table 1 Annual Precipitation, Mean Temperature In The Studied Areas

Observations and measurements were done for following traits : plant height,
Numbers of the tiller per plant, Flag leaf blade length, Flag leaf blade width,
internode length,  panicle length, spikelet length, weight  of 1000 seed. 

The results of this study were evaluated according to the Randomized Parcels
Experimental Design. 

Data Analysis

Statistical analysis was performed with Microsoft Excel and SPSS v23.  Sum-
mary of all traits data was calculated. Histograms were constructed to show
the frequency distribution of all traits.

Result  And Discussion

Average plant heights of the coksfoot  were 80 cm. The range between the
lowest and the highest plant height (45 cm and 150 cm), respectively indicates
that a large variation exists among the genotypes (Table 2 and Fig. 1). Num-
bers of the tiller per plant varied between (1 and 35) and the average value
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was calculated as 12.03 ( Fig. 2). It is also noteworthy to mention that the
blade length for the flag leaf of the samples ranged from (2.40 to 23.50 cm)
(Fig. 3). Regarding this character, which is very important for yield and qual-
ity, high variation may give an alternative to select better samples for breed-
ing. 

On the other hand, average blade width for flag leaf was measured as .3 7
mm, the difference between the lowest and the highest blade width for flag
leaf (1.5 mm and 7 mm), respectively   (Fig. 4). The average of  internode
length of 160 orchard grass samples was found as 20.12 cm. Despite the large
variation on internode length (6.20 cm-33.0cm), most of the samples were
distributed between 10 and 26 cm (Fig. 5).

Table 2 Some Measurements And Statistical Values Obtained From The Experiment

Average panicle length, which is an important character for seed yield, was
measured as 8.57 cm. The lowest and highest values were found out as (2.80
and 20.50 cm), respectively. (Fig. 6). The average spikelet length was figured
out as 7.03 mm, ranging from (3.7 to 10.10 mm)  (Fig. 7). Average 1000 seed-
weight  of the orchardgrass plants were measured as 0.67 g . The difference
between the lowest and the highest plant height (0.30 g and 1.20g), respec-
tively (Fig. 8).

Inter location differences may be due to different growing condition and ge-
netic structure while intra location differences may be mainly genetic struc-
tures of coksfoot .

Previous studies showed the similar variation among the examined charac-
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ters on orchard grass samples [8], [9], [2]. Therefore, Eastern Anatolia Region
has potentially important genetic variation for orchard grass breeding stud-
ies. Higher standard deviations for some traits supports this idea (Table 2).

Fig 1 Frequency Distribution Of Plant Height (cm)

Fig 2 Frequency Distribution Of Numbers Of The For Coksfoot Tiller/plant For Foksfoot
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Fig 3 Frequency Distribution Of  Flag Leaf Blade

Fig 4 Frequency Distribution Oof  Flag Leaf Blade Width Length (cm) For Coksfoot

(mm) For  Coksfoot
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Fig 5 Frequency Distribution Of Internode 

Fig 6 Frequency Distribution Of Panicle

Length (cm) For Coksfoot Length (cm) For Coksfoot
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Fig 7 Frequency Distribution Of Spikelet

Fig 8 Frequency Distribution Of 1000 Seed-

length (mm) For Coksfoot Weight (g) For Coksfoot
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Conclusion

This study showed, there are large differences between the genotypes of
coksfoot for the most traits, that were grown in different locations of the
Eastern Anatolia Region. we can exploit these differences between the
genotypes in the future breeding program to develop new genotypes of
pasture plants.
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Su Ürünlerinde Kullanılan Bazı Moleküler Markör 

Yöntemleri ve Aday Genler

Ahmed Imad Mohammed

Marwan Fadhil

İbrahim Aytekin

Özet: Son yıllarda moleküler genetik alanındaki gelişmeler sayesinde popülasyonlar ve bireyler
arasındaki farklılıklar DNA temelinde tespit edilebilmektedir. Bu farklılıklardan yararlanarak ve-
rimler ile ilişkilerin tespiti, hastalıklara direnç, ebeveyn tayini, akrabalık ilişkisi ve damızlık seçimi
gibi faaliyet için moleküler markör sistemlerinden başarılı bir şekilde faydalanılmaktadır. SSR,
RFLP, RADP, SNP, ALFP, gen ekspresyon ve aday gen yaklaşımı gibi Moleküler markör yön-
temlerini su ürünlerinde kullanımı gün gittikçe artmaktadır. Günümüzde bazı aday genlerin fonk-
siyonu bilinmekle birlikte çok sayıda aday üzerinde halen araştırmalar devam etmektedir. Bu
genlerin bilinmesi yetiştiricilere ekonomi bakımından çok önemli avantajlar sunmaktadır. Bu ça-
lışmanın amacı su ürünlerinde kullanılan bazı moleküler markör yöntemleri ve aday genler hak-
kında bilgi verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Su Ürünleri, Balık Yetiştirme, Moleküler Markör, Aday Gen

Giriş

Moleküler markörler, farklılığı DNA düzeyinde ölçen ve araştırılan genotip-
lerde istenen bir geni ya da özelliği izlemek için kullanılabilen markörlerdir
[1]. Başka bir ifade ile genomda herhangi bir gen bölgesi ya da gen bölgesi
ile ilişkili DNA parçasıdır [2]. Moleküler markörler tarımsal üretimde genotip
tanımlama, ırk ya da çeşit tescili, tip ya da hatlarının tanımlanması veya saflık
testleri, genetik çeşitliliğin belirlenmesi, gen kaynaklarının genetik kökeni,
tarımsal performansın ve adaptasyon yeteneğinin tahmini [1], kalıtsal has-
talıklar gibi bir çok alanlarda kullanılmaktadır. Moleküler markörler morfo-
lojik markörler, protein markörleri ve DNA markörleri olmak üzere üç ana
başlık altında toplanabilir [3]. Doğal habitatlarında bulunan su ürünlerinde
avlanma neticesinde veya kültüre alınan su ürünlerinde de zamanla popu-
lasyonların küçülmeleri ve yetiştirme programlarındaki damızlık seçimine
bağlı olarak genetik çeşitlilik azalabilir. Bu gibi durumlarda moleküler mar-
körler gerek popülasyon içi yada popülasyonlar arası genetik çeşitliliğin tes-
piti gerekse arzulanan büyüme ve gelişmenin sağlanmasında oldukça yararlı
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olmaktadırlar. Bu derlemde su ürünlerinde kullanılan bazı moleküler markör
yöntemleri ve bazı aday genler hakkında bilgi verilecektir.

DNA Markörleri Ve Su Ürünlerinde Kullanımları 

Gen veya genin bir parçası ya da genler arasındaki bir DNA dizilimi olarak
tanımlanmakla birlikte kromozom üzerinde yer gösteren bir DNA parçası
(markör, belirteç) olarak bilinirler. Markörler polimorfik bir yapıya sahiptir-
ler. Son yıllarda hızlı bir gelişim sürecine giren moleküler markör teknolojisi
tıp ve tarım başta olmak üzere, su ürünlerinde de kullanımları artmaktadır.
Balıkçılıkta moleküler genetik teknikleri 1950’li yılarda başlamıştır. Yapılan
ilk çalışmalar salamon ve ton balıklarında kan grubu farklılıkları üzerine
olmuş ve populasyon yapısını analizinde kullanılmak üzere genetik olarak
kontrol edilen varyasyonların mevcudiyeti başarılı bir şekilde ortaya konul-
muştur [4]. Moleküler markörlerin hayvan yetiştiriciliği ve genetiğinde ol-
dukça geniş uygulama alanı olup bunlar pratik kısa dönem ve uzun dönem
olmak üzere ikiye ayrılabilirler [5].

Pratik veya kısa dönemin uygulama alanları

1. Ebeveyn tayini

2. Yavru cinsiyetinin belirlemesi

3. İkizlik ve olgunların tespiti

4. Genetik uzaklığın tahmini

5. Hastalık taşıyıcılarının belirlenmesi ve genetik hastalıkların kontrolü

Uzun dönem uygulama alanları ise;

1. Genom haritalamanın oluşturulması

2. Kanıtatif karakterler lokuslarının belirlenmesidir.

Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinde günümüze kadar çeşitli moleküler
marköler ((protein veya DNA (mt-DNA veya nükleer DNA gibi mikrosatel-
litler, SNP veya RAPD gibi)) kullanılmaktadır. Bu markörler son zamanlarda
kültür balıkçılığı uygulamasında önemi olan çeşitli bilimsel avantajlar sağ-
lamaktadırlar [6] Bunlar;
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1. Türlerin tanımlanması.

2. Doğal populasyonlarda genetik varyasyon ve populasyon yapılarının be-

lirlenmesi,

3. Yabani ve kuluçka populasyonları arasındaki karşılaştırma,

4. Doğal populasyonda demografik darboğazın değerlendirilmesi,

5. Yaygın yardımlı rehabilitasyon programlarının oluşturulması gibi katkı-

lardır.

Günümüze kadar su ürünleri ve kültür balıkçılığında allozymes, mikrosa-

tellitler, RAPD’ler, mt-DNA ve SNP’ler de dahil olmak üzere çeşitli tipte DNA

markörleri geliştirilmiştir. Balıklarda bu markörler, balık genomu boyunca

dağılmış yüksek genetik varyasyon seviyesi ortaya çıkarmıştır. DNA markör

geliştirme çabalarını hızlandırmak için son zamanlarda genom haritalama

ve tür tanımlaması gibi yeni bir girişimde bulunulmuştur. Çeşitli su ürünleri

türlerinde ifade edilmiş Dizi Etiketleri (EST) ve DNA barkod geliştirmeye

yönelik önemli ilerlemeler kaydedilmiştir [6] Çizelge 1.1’de bazı balık ve ka-

buklu deniz canlılarında bazı moleküler markörler ile son yıllarda yayınlan-

mış bağlantı haritaları verilmiş olup, bunlar genel olarak mikrosatellit ve

AFLP ile yapılan çalışmalardır [7].
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Çizelge 1.1 Balık Ve Kabuklu Deniz Canlılarında Son Yıllarda Yayınlanmış Bağ-
lantı Haritaları

B: cinsiyet – ortalama; *kısa serpiştirilmiş elemanlar; np: yayınlanmamış [7].
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DNA Temelli Markörler 

Farklı genotiplere ait DNA diziliş farklılığını çeşitli şekillerde ortaya koyan
belirteçlere DNA markerleri (DNA belirleyicileri) adı verilmektedir. Günü-
müze kadar yoğun olarak DNA parmakizi analizinde kullanılan ve DNA’yı
temel alan en önemli moleküler markerler; Restriksiyon Fragman Uzunluk
Polimorfizmi (RFLP), Mikrosatellitler (Basit Tekrar Dizileri – SSR, ISSR,
VNTR),  Çoğaltılmış Fragman Uzunluk Polimorfizmi (AFLP) ve Rastgele
Çoğaltılmış Polimorfik DNA (RAPD) metotlarıdır. Bu markerlerden; restrik-
siyon enzimleri ile kesim esasına dayalı çalışan RFLP belirleyicileri hibridi-
zasyon tabanlı ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu (Polymerase Chain Reaction
– PCR) tabanlı, diğerleri ise PCR yöntemine dayalı metodlardır.

Aday Gen Yaklaşımı 

Hayvan yetiştiriciliğinde mevcut yapının iyileştirilmesi veya en azından mu-
hafazası damızlık seçimine bağlı olduğundan en üstün hayvanların seçilmesi
ve bunların sürüdeki nispi miktarlarının artırılması gerekmektedir. Özellikle
hayvancılıkta ekonomik öneme sahip, ölçülmesi pahalı ve güç olan kantitatif
karakterlerde hayvanların fenotipine bakarak en iyi allelleri taşıyan genotip-
lerin belirlenmesi oldukça güçtür. Diğer bir ifadeyle hayvanların fenotipik
değerleri her zaman genotipik değerlerini yansıtmamaktadır. Bu gibi durum-
larda ilgili allelleri taşıyan bireyleri DNA markörleri ile belirlemek için son
zamanlarda yoğun çalışmalar yapılmaktadır [8]

Aday gen yaklaşımları, kantitatif özellikleri etkileyen genlerin belirlenmesi
ve haritalanmasını sağlayan bir yöntemdir. Aday bir gen, ilgili özelliğin fiz-
yolojisini etkileyen biyolojik bir gen veya fonksiyonel bir gen ile bağlantılı
gen olarak tanımlanabilir [9] Aday gen yaklaşımında tek bir karakterin olu-
şumunda büyük etkiye sahip majör genlerdeki varyasyonların, karakterler-
deki varyasyonlardan sorumlu olabileceği düşünülmüştür. Birçok gen ve gen
bölümü çok sayıda çiftlik hayvanında incelenerek karakterlerdeki varyas-
yonlarla ilişkilendirilmiştir. Aday gen yaklaşımında çoğu durumda tüm ge-
nomun taranması yerine kantitatif özellik lokusları (Quantitative Trait Locus;
QTL) arama yolu izlenir. Özellik üzerinde etkili olan genler tespit edildikten
sonra, ilişki analizleri ya da bağlantı analizleri ile aday genlerin QTL olup ol-
madıkları belirlenir [10]. Günümüzde balıklarla ilgili birçok aday gen belir-
lenmeye çalışılmaktadır. Ancak diğer çiftlik hayvanlarına kıyasla daha az
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sayıda olup bunlardan bazılarına devam eden sayfalarda değinilecektir.

TLR, MyD88 Ve TRAF6 Genleri 

Memelilerde doğuştan gelen bağışıklık sisteminin hücreleri patojenlerde
mevcut olan belirli moleküler yapıları tespit etmek için bir dizi tanıma re-
septörleri (PRR’ler) kullanarak patojenik moleküler yapıları tespit eder. Ba-
ğışıklık hücrelerini aktive eden sinyal yollarını tetikleyen PRR’ler olarak işlev
gören TLR, MyD88 ve TRAF6 genleri sazanlarda ölümcül bir hastalığa neden
olan sirozinid herpesvirüs-3’e (CyHV-3) dayanıklı ortak sazan hatlarının ıs-
lahı için moleküler araçlar geliştirmesinde kullanılmıştır. [11], yaptıkları ça-
lışmada, sazanlarda (Cyprinus carpio) TLR9, MyD88 ve TRAF6 genlerinin
moleküler klonlaması, karakterizasyonu ve ekspresyon analizini açıklamış-
lardır. Araştırıcılar, MyD88 ve TRAF6 proteinlerini kodlayan iki paralog
lokus bulunmuştur. ccMyD88a 288-aa ve 284-aa peptidi kodlarken,
ccTRAF6a ise 543-aa peptidi kodladığı öngörülmüştür. ccMyD88a ve
ccMyD88b beş eksonu içerirken, TRAF6b altı ekson içerdiği görülmüştür.
ccTLR9, ccMyD88 ve ccTRAF6’nın protein domenleri diğer omurgalılarda-
kine benzediği tespit edilmiştir. ccTLR9, MyD88a ve TRAF6a transkriptleri-
nin mRNA ekspresyonunun dokular arasında değiştiği bildirilmiştir.

Büyüme Hormonu Geni (GH) 

Büyüme hormonu (GH), hipofiz ön lobundaki eozinofilik hücrelerden salgı-
lanan, protein yapısında bir hormondur. Hipofiz bezi çıkartılmış olan hay-
vanlarda büyümenin durduğunun ve dışardan GH verilmesi ile büyümenin
devam ettiğinin tespit edilmesi ile büyüme hormonunun büyüme üzerinde
esas görevi olduğu belirlenmiştir. Postnatal büyüme dışında hipofiz bezinden
salınan büyüme hormonunun, vücutta kemik, kas, yağ dokusu üzerinde etki
ederek; glikoz, protein, lipit metabolizmaları, azot ve mineral dengesi üze-
rinde de görevlere sahip olduğu belirlenmiştir. Büyüme hormonu sentez ve
salınımı yaş, cinsiyet, fizyolojik kondisyona göre değiştiği bilinmektedir.
Postnatal büyüme dışında hipofiz bezinden salınan büyüme hormonu, vü-
cutta kemik, kas, yağ dokusu üzerinde etki göstererek glikoz, protein, lipit
metabolizmaları, azot ve mineral dengesinin sağlanmasında da görev alır.
Büyüme hormonunun laktasyon, meme gelişimi, üreme, et ve süt verim özel-
likleri üzerine etkisi olduğu görülmüştür. Bu yüzden başta sığır olmak üzere
birçok öneme sahip hayvanda büyüme hormonunun et ve süt verim özellik-
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leri ile ilişkisi konusunda pek çok çalışma yapılmıştır. 

Çizelge 1.2 Kemikli Balık Irklarında Büyümeyi Düzenleyen Aday Genler [12]

Büyüme hormonu seviyesinin hayvanın yaşına, cinsiyetine, fizyolojik duru-
muna bağlı olmakta ve bazen gün içerisinde bile değişiklik gösterebilmekte-
dir. Bu nedenle hormon seviyelerinin ölçümüne göre yapılacak bir seleksiyon
yanıltıcı olacağı için genellikle çalışmalar hormon özelliklerini belirleyen bü-
yüme hormon geni üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu nedenle büyüme hormonu
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gen polimorfizmleri verim özellikleri açısından yapılacak olan seleksiyonlar
için önemli bir ölçüt olabilecektir [13] Balıklarda büyüme hormonu büyü-
meyle ilişkili olduğu bir aday gen olarak kabul edilmiştir. Gh gen yapısı ke-
mikli balıklar arasında korunmamıştır.  Sazanlarda Gh geni (beş ekzon ve
dört introndan) oluşmaktadır. Balıkların GH geninin ekzon bölgelerinde bü-
yüme ile ilişkili polimorfizmler çok az olup, polimorfizmler daha çok intron
bölgelerinde rastlanmaktadır [13].

Büyüme Hormonu Reseptör Geni (GHR) 

Büyüme hormonu, GHR yoluyla hedef hücreleri etkiler. GHR sitokin / he-
matopoietin süper ailesinin üyesidir ve 24 amino asitten oluşan bir trans-
membran bölgesi içermektedir [14] . GHR geni memelilerde dokuz ekzon
içerirken balıklarda ise bir ekzon içermektedir.  Balıklarda GHR ile ilgili az
sayıda çalışma olmasına rağmen, Atlantik somonunda GHR, insanlarda ol-
duğu gibi benzer bir role sahip olduğu bildirilmektedir [15] PCR-RFLP yön-
temi kullanarak 253 sazan balığında GHR ile büyüme özelliği önemli ilişki
bulunmuştur [12]

Myostatin Geni 

MSTN geni, iskelet kasının negatif bir düzenleyicisi olup, kas büyümesini
düzenleyen ve çeşitli memeli türlerinde saptanan bir aday gendir. Kas geli-
şimi ve büyümesinin düzenlenmesindeki rolü nedeniyle MSTN, domuz,
koyun, tavuk, tavşan gibi evcil hayvanlarda verim, büyüme ve performans
için önemli bir aday gen olarak kabul edilmiştir [16]. MSTN geni çok sayıda
balık türünde klonlanmış ve karakterize edilmiştir. MSTN gen sekansı, ba-
lıklar arasında oldukça korunmaktadır. Balıklarda MSTN geni üç ekzon (300-
400 nükliotid) ve iki intron bölgesinden oluşmaktadır. Balıklarda MSTN geni
% 85 oranla C- terminal bölgesi bakımından memelilerdeki ile aynıdır. MSTN
geni memeli ve memeli olmayan omurgalılarda da aynı işlevi yapmaktadır.
McPherron ve ark. [17]; Yu ve ark. [18], sazanlarda (Cyprinus carpio var. jian)
MSTN geni ekzon 1 ve intron 2’de 2 SNP bulduklarını ve bu varyasyonların
vücut özellikleri ile ortalama günlük canlı ağırlık kazaçları ile ilişkili olduk-
larını bildirmişlerdir.

Sun ve ark. [16], 15 erkek ve 15 dişi sazanın çiftleşmesi ile ticari sazan popü-
lasyonunda (Cyprinus carpio) yaptıkları çalışmada ekson 3’teki iki SNP’nin,
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canlı ağırlık (BW) ve kondüsyon faktörü (K) ile önemli ölçüde ilişkili oldu-
ğunu (P<0.05) ve haplotip analizleri, H53H haplotipinin daha iyi bir büyüme
performansı gösterdiğini bildirmişlerdir.Aytrıca araştırıcılar MSTN’deki bazı
SNP’lerin büyüme özellikleri üzerinde olumlu etkileri olabileceğini ve
MSTN’nin sazanlarda büyüme için bir aday gen olabileceğini ve marker des-
tekli seleksiyonda kullanılabileceğini ifade etmişlerdir.

Elkatatny ve ark. [19], Nil nehrinde 200 monoseks erkek Tilapia balıklarında
büyüme ile Myostatin geni BsmI-ekzon 2 polimorfizmi arasındaki ilişkileri
belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, yüksek canlı ağırlıktaki balıklarda
(311±5.85 g) ve küçük canlı ağırlıktaki balıklarda (187.6±2.33 g) allel (A, B) ve
genotip frekanslarını (;AA, AB ve BB) sırasıyla 0.4/0.6 ve 0.0/0.8/0.2 ile
0.05/0.95 ve 0.0/0.1/0.9 olarak tespit etmişlerdir (P≤0.05). Araştırıcılar Tilapia
balıklarında yüksek canlı ağırlık için Myostatin geninin marköre dayalı se-
leksiyon amacıyla kullanılabileceğini bildirmişlerdir.

IGF-1 

Büyüme hormonu (GH), insülin benzeri büyüme faktörleri (IGF-I ve -II) ve
bunların bağlanma proteinleri ve reseptörlerini içeren somatotropik aks, çift-
lik hayvanlarında ve balıklarda büyüme ve gelişmenin düzenlenmesinde
merkezi bir rol oynadığı bilinmektedir [20]. İnsülin benzeri büyüme faktörü-
I (IGF-I) insüline benzer moleküler yapı gösteren bir polipeptittir. Bu gendeki
polimorfizm dolaşımdaki IGF-1 konsantrasyonu, büyüme özellikleri [21];
[22] ve bir çok hormonun düzenlenmesinde önemli rol oynar.

İnsanlarda IGF-I promoter bölgesinde bir sitozin-adenosin (CA) tekrar dizisi
polimorfizmi, IGF-I üretimini etkileyerek tip 2 diyabet, kemik mineral yo-
ğunluğu, kalp krizi (miyokard enfarktüsü; kalp kasının bir bölümünün o böl-
geye yetersiz kan akışından dolayı kalıcı hasara uğraması), düşük doğum
ağırlığı ve meme kanseri üzerinde ilişkili olduğunu bildirmektedir [23]. 

IGF-I özel hücrelerde büyümeyi uyaran ve lokal olarak etki gösteren, proin-
süline ve amino asit dizilimleri birbirine benzeyen küçük politidlerdir. Yapı-
ları ve yaptıkları işler nedeniyle büyüme faktörleri grubu içerisinde yer alır.
IGF’ler hem büyümeyi hem de metabolizmayı kontrol eden çok yönlü sis-
temlerin bileşenleridir. IGF’ler hücre metabolizması ve büyümesi için gerekli,
metabolik etkilere sahip peptitlerdir. De-Santis ve Jerry [12] bildirdiği üzere

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı-7- Fen Bilimleri-Ziraat-Sağlık

41



IGF-I ücre gelişimini ve farklılaşmayı düzenlemek için omurgalılarda etkile-
şime giren üç hormon, üç reseptör ve altı bağlayıcı protein içeren karmaşık
bir ailedir [24]. 

Kemikli balıklarda, IGF-I geni, yaklaşık 70 amino asitten oluşan bir peptidi
kodladığı ve salmonidler hariç, tek bir kopya halinde olduğu bilinmektedir.
IGF-I cDNA’sı, tilapia, shi tamburu, kara çipura ve sazan dahil olmak üzere
birçok balık ırkında karakterize edilmiştir ve kemikli balıklar arasında ko-
runmakadır [25].

Chen ve ark. [26], Siyah gözlü çapak balıklarında IGF geni cDNA’nın klon-
lanması ve karakterizasyonu üzerine yaptıkları çalışmada insülin benzeri bü-
yüme faktörü I geni (IGF-I)’nin beslenme koşullarına, çevresel adaptasyona,
embriyonik gelişmeye ve teleostlerin büyüme düzenine bağlı gibi göründü-
ğünü ifade etmişlerdir.

Margaret ve ark. [27], Teleostlarda, büyüme hormonu (GH) -IGF ekseninin
temel mekanizmasının aktif olduğu ancak farklı şekilde olduğu ve IGF-I-GH
bağımlılığı sergilerken, IGF-II için bunun olmadığını ve GH bağımlılığının
farklı balık türlerinde değişiklik gösterdiğini ifade etmişlerdir

Leptin Geni 

Leptin memelilerde canlı ağırlık, enerji tüketimi, yağ metabolizması, gıda
alımı ve iştahın düzenlenmesi ile bağışıklık sistemini etkileyen pleiotropik
etkili bir gen olup, özellikle adipoz dokudan sentezlenmektedir [8]. Leptin
geni adipoz dokudan başka plesanta, meme bezleri, iskelet kasları, gastrik
mukoza, beyin ve hipofiz bezinden de sentezlenmektedir [28]. Balıklarda,
leptin genleri üzerinde çok sayıda çalışma yapılmasına rağmen, leptinin işl-
evi belirsizliğini korumakta ve ilk olarak syntenic gen analizi kullanılarak
kirpi balığı (Takifugu rubripes) için leptin tanımlanmıştır. Sonrasında leptin
geni diğer teleost türlerinde klonlanmıştır [29]. Leptin geni sazanlarda 36.
kromozomda 5 ekzondan (LOC109110334) oluşan bir gendir. Leptinin bü-
yüme üzerindeki etkileri üzerine yapılan çalışmalar sadece memelilere odak-
lanmış ve teleostlarda leptin varlığı başlangıçta belirsizdi, şimdi bu peptide
de balıklarda eksprese edildiği kabul edildi ve kısa süre önce Kirpi balığı (Ta-
gifugu rubripes) ve sazan (C. carpio) da belirlenmiştir. Bu genin memelilerde
varsayılan bir aday büyüme geni olarak statüsünü göz önüne alarak, balıkta
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leptinin keşfedilmesinin, önemli akuakültür balıkçılığı türlerinde karakteri-
zasyonunu ve fenotipik büyümeye olan etkilerini araştırmasını öneriyoruz. 

ApoA-I 

Apolipoproteinler A-I (ApoA-I), Dokuz majör apolipo-proteinlerden biri
olan, lipidlerin taşınmasında ve metabolizmasında önemli rol oynar. ApoA-
I geni lipit taşımasının yanında inflamasyon ve antioksidanı inhibe etme özel-
liğinde sahiptir. İnsan ve hayvanlarda ApoA-I geni son zamanlarda
çalışılmaya başlanmıştır. ApoA-I’in antibakteriyel özellikleri birkaç balık tü-
ründe tespit edilmiştir. Bununla birlikte, balıklarda ApoA-I’in büyüme ile
ilişkili fonksiyonları hakkında az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bazı sazan
türlerinde apoA-I’in izoformları tanımlanmıştır [30]. Sazana ait iki apoA-
Ibs’in genomik sekansları çıkarılmıştır ancak, karakterizasyon bilgileri mev-
cut değildir [31] [32] 

Sonuç

Moleküler markerlerin çiftlik hayvanlarının performanslarını önceden tah-
mini için kullanımı hayvan yetiştiriciliği ve genetiğine önemli katkılar sağ-
lamaktadır. Bu yöntemlerin geleneksel ıslah yöntemlerinin bazı
sınırlamalarını ortadan kaldırarak ve yeni özelliklerin seleksiyonu için de
daha hızlı ve kolay olanaklar sunması yetiştiriciler tarafından ilgi çekmekte
ve zamanla bu alana olan talep artmaktadır. Örneğin MAS uygulamaları ile
birlikte hayvanların gelecekte ifade edecekleri verim özellikleri yönünden
henüz bu özellikleri sergilemedikleri erken yaşlarda, kesim sonrası değer-
lendirilebilen özellikler yönünden henüz hayattayken, sadece tek cinsiyette
ifade edilen özellikler yönünden her iki cinsiyette birden seleksiyon uygu-
lanması bu yöntemlerin sundukları avantajlardan olup hayvan yetiştiricili-
ğinde bu yöntemlerin kullanımları yetiştirici tercihlerine göre yüksek verimli
ırk ya da tiplerin geliştirilmesine, sağlıklı hayvanlardan oluşan popülasyon-
lara sahip olmaya olanak sağlamaktadır.

Sonuç olarak ifade etmek gerekirse; moleküler biyolojide yaşanan gelişmeler
hayvan ıslahında yeni bir yapılanmanın gerekliliğini ortaya çıkartmıştır. Bu
yeni yapıda fenotipik performansa dayalı geleneksel seleksiyon ve ıslah
programlarına genetik bilgi de dâhil edilmeli ve fenotipik veriler ile birleşti-
rilerek kullanılmalıdır.
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Brain Tumor Detection based on K-means Clustering Segmentation

Ahmed M. Jamel

Abstract: Image segmentation is the process of partitioning an image into multiple segments. It is

typically used to locate objects and boundaries in images. It is widely used in medical image pro-

cessing, face recognition, tumor detection, MRI image segmentation, etc. It is regarded as an in-

tegral component in digital image processing which is used for dividing the image into different

segments and discrete regions. K-means clustering is one of the simplest unsupervised learning

algorithms for data clustering. This algorithm can be applied to image segmentation, where each

cluster should represent an object in the picture. Clustered data points representing pixel position

on the image consist of several components called features. Each feature can represent property

like color, intensity, position or filter output. Cluster is formed depending on the similarity between

feature points. K-means segmentation has the advantage of fast convergence and simple im-

plementation, but it is not well suited for the application on complex images. In this paper, K-

means clustering algorithm is used to detect brain tumor obtained from MR images. The proposed

method achieved successful results and can be used by radiologists.

Keywords: Image segmentation, K-means, Clustering, Tumor detection, Brain

Introduction

Image segmentation is one of computer vision techniques that aims to un-
derstand and analyze images such as security cameras, face Id and medical
images [1]. Image segmentation is the process of partitioning a digital image
into multiple distinct regions containing each pixel in which each partition
holds similar properties and attributes. In this case the partition represents a
group of pixels shares certain characteristics. The objective of image segmen-
tation is to convert the representation of an image into something that is more
meaningful and easier to analyze. Many types of research have been imple-
mented of image segmentation using clustering. Clustering is an unsuper-
vised learning approach aims to cluster the object into groups. Each of the
groups has similar properties and different properties from other groups.
Clustered data points representing pixel position on the image consist of sev-
eral components called features. Each feature can represent property like
color, intensity, position or filter output. There are different algorithms and
the most popular clustering algorithms is K-means algorithm. K-means al-
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gorithm in image segmentation applications used to separate the interest area
from the background.  K-means segmentation has the advantage of fast con-
vergence and simple implementation. 

The main contribution of this work is obtaining successful results with the
least number of steps. The experimental results also showed that this work
can be useful for radiologists and the health sector. 

K-means Algorithm

K-means algorithm is one of unsupervised partition clustering algorithms.
The main idea of the K-means algorithm is to divide an image consisting of
n objects into k sets given as input parameters. The procedure of the algo-
rithm defined by initializing k centroids according to the given image to be
segmented. Initial centroids determine by several techniques. The most com-
mon scheme is a random selection of k centroids from the dataset, each data
vector assigns to nearest cluster centroid based on popular distance metrics,
such as Euclidian distance. When the data set vectors assigned to a centroid,
a new cluster centroid calculates for each cluster. The whole datasets reas-
signed to new cluster centers. The process of centroid assignment re-calcula-
tion repeats until the cluster centroids fixed. K-means algorithm aims to
minimize Within Cluster Sum of Square (WCSS) given by Equation  

where x is the current vector or pattern, c is the set of vectors or patterns and
m is cluster centroid. According to equation 1, each vector is labeled based
on the nearest centroid, which each centroid is represents a cluster.

The below pseudo code explains the k-means algorithm steps

Initialize k random cluster centroids

Loop

Calculate the distance between data vector and cluster centroid.

Assign the data vectors to the closest centroid.
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Obtain new centroid.

Repeat steps 2-4 till the steps stabilize or converged.

Literature Review

Many types of researches have been done in the field of image segmentation
using the K-means clustering algorithm on various platforms. in [2] imple-
mented image segmentation clustering based on k-means algorithm by using
computed unified device architecture (CUDA) on Graphic processing unit
(GPU). image frames with a resolution of 512x512 pixels were used as input
for the segmentation. The implementation has been done in parallel manner
on image frames with a resolution of 512x512 pixels. They showed the effi-
ciency of GPU compared with the sequential version of the algorithm imple-
mented on CPU. In [3] segmented white blood cell images (microscope
images) based on k-means algorithm by CPU and GPU. Three types of color
space are used HSI (Hue, Saturation, and Intensity), Lab, and RGB. These are
a specific range of colors that can be sensed by the human eyes. They re-
ported that GPU showed its more efficiency compared with CPU according
to the increasing the size of the image. The authors in [4] presented a new
version of parallel K-means algorithm to large-image segmentation based on
a new generation of GPU with CUDA. The role of the K-means algorithm in
the clustering problem is dividing the problem into independent sub-prob-
lems. The process was performed on independent GPU computing units. The
initialization of cluster centroids is applied to CPU, and the data assignment
process is distributed on GPUs. They compared between CPU based K-
means algorithm indicated and GPU-based K-means based on total execution
time. They reported that the performance of the GPU is better than the CPU.

Many types of research have been done in health sectors especially medical
image segmentation. [5] accomplished liver CT image segmentation based
on integration of k-means segmentation method with a special localized con-
touring algorithm. The tomography images divided into five regions. They
provided fast and accurate liver segmentation in detecting disease and tumor
regions. [6]presented smoke segmentation by utilizing L*a*b color space and
k-means algorithm to separate the smoke from video sequences. due to the

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı-7- Fen Bilimleri-Ziraat-Sağlık

49



difference of smoke color with other objects color in a video frame, a color-
based smoke segmentation is considered. [7] accomplished magnetic reso-
nance (MR) brain tumor segmentation based on the color-based
segmentation method. They converted a gray-level MR image into a color
space image and then isolate the position of tumor objects from other items
of an MR image by using K-means clustering. they reported that their method
can help the diagnostician to exactly detect the tumor area.

Proposed Work

In this work, we proposed a method for detecting MR brain tumor images
by using K-means clustering segmentation. The original MR image is ex-
tracted as an RGB image is shown in Figure 1 (a). The RGB image refers to
the first letters of red, green and blue colors respectively. The main purpose
of the RGB color model is to create and display images in electronic systems
such as televisions or computers. This color range is also used in traditional
photography. Each element of the RGB colored combination range is 0 to 255.
In order to obtain more quality image for segmentation, the image converted
to grey-scale is shown in Figure 1 (b). The value of each pixel in grey-scale
image is a single sample representing only an amount of light, that is to say
it carries only intensity information. Gray-scale image is a kind of black-and-
white or gray monochrome, are composed exclusively of shades of gray. The
contrast ranges from black at the weakest intensity to white at the strongest.
Then, the grey-scale image converted to numeric float array to be ready for
segmentation by K-means algorithm. The final process is image threshold. It
is the simplest way to segment an image is that using a gray image, the
threshold level can be used to create a binary image, consisting of black and
white objects. The threshold level consists of an upper and lower level. Dur-
ing the threshold level operation, each pixel in the digital image is labeled as
“object” if its value is greater than the threshold value (assuming that the
body color is brighter than the background color) and the pixels are marked
with a “background” tag otherwise. This process is known as the upper
threshold level, which is the opposite of the lower threshold level operation
which is the opposite of the process described above. Additionally, it focuses
on objects with high intensity. 
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Experimental Result 

In the proposed method, in order to get more intensity and quality images
for segmentation, first, we converted an RGB MR brain image into to
grayscale image. Due to the K-means deal with numeric data, the image con-
verted to float matrix to be ready for segmentation. After segmentation
process threshold step is applied. First, we used cluster number as k=3. We
observed not only the tumor is detected but also the white points in the seg-
mented image that represents the cerebrospinal fluid, ventricles, and white
points are shown in Figure 2(a). We tried to decrease the white points by in-
creasing the number of the clusters as k=5 and k=7, is shown in Figure 2 (b)
and (c) respectively. Therefore, the segmentation performance of the pro-
posed work showed its importance to be used by radiologists.

Conclusion

In this paper, a grey-scale based segmentation method is implemented based
on K-means algorithm for detecting a tumor in the MRI brain image. By using
the greyscale and threshold method the proposed method provided good
segmentation performance. Additionally, the tumor location was successfully
detected by K-means algorithm from grey-scale image. The proposed work
can easily use by pathologists. 

Figure 1 Original MR Brain Images. (a) Colored RGB Image, (b) Gray-Scale Image
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Figure 2 Segmented And Thresholded Images. (a)  k = 3, (b) k = 5, (c) k = 7
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Bentonitin Geopolimer Üretiminde Kullanilabilirliğinin Araştırılması
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Özet: Günümüzde, insan faaliyetlerinin etkisiyle oluşan karbondioksitin atmosfere salınması
önemli problemlere yol açmaktadır. Bu durum nedeniyle küresel ısınma ve çevre korunması
dünya çapında öncelikli hale gelmiştir. Çevrenin korunmasında, karbondioksit emisyonunun az-
altılması, atık ve yan ürünlerin depolanmasının önüne geçilmesi önemli faktörlerdir. Dolayısıyla,
çevre dostu yeni yapı malzemelerinin araştırılması ve uygulanılması geleceğimiz açısından önem
arz etmektedir. Geopolimer, üretiminde atık malzemelerin değerlendirildiği yeni nesil bir üründür. 

Geopolimerler; kalsine edilmiş kaolin, zeolit ve bentonit gibi doğal malzemeler, ve (veya) kömürün
yanması sonucunda oluşan cüruf ve uçucu kül, boksitlerden alüminyum üretimi sırasında ortaya
çıkan kırmızı çamur gibi sanayi atık maddelerin su camı (Na2O(SiO2)n veya K2O(SiO2)n), sodyum
hidroksit (NaOH) veya potasyum hidroksit (KOH) gibi çözeltiler ile tepkimesi sonucu elde edil-
mektedir. Geopolimerler, analog malzemeler ile kıyaslandığında bir dizi benzersiz özelliğe sahiptir.
Bu çalışmada, laboratuvar şartlarında 650 oC ve 900 oC derecelerde kalsine edilen bentonit (me-
tabentonit) ile üretilen geopolimer harçların daha ileri araştırmalarda kullanabilirliği incelenmiştir.
Sonuçta, metabentonitin metakaolin ile ikame edilmesi ile üretilen geopolimer harçların basınç
dayanımı değerlerinin de arttığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Geopolimer, Geopolimer Harç, Bentonit, Metabentonit, Metakaolin, Çevre
Dostu Malzeme, Yeşil Malzeme

Giriş

Geopolimer, ilk kez Joseph Davidovits tarafından 1978’de duyurulmuştur.
Geopolimer, yüksek fırın cürufu, uçucu kül, alüminyum üretiminden oluşan
kırmızı çamur gibi atıklar, kaolin, zeolit veya bentonitin kalsine edilmesi ile
elde edilen sırasıyla metakaolin, metazeolit veya metabentonitin su camı
(Na2O(SiO2)n veya K2O(SiO2)n), sodyum hidroksit (NaOH) veya potasyum
hidroksit (KOH) gibi aktivatörlerle tepkimesi sonucu elde edilmektedir.
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Günümüze kadar yapılmış olan araştırmalarda, geopolimerlerin kısa sürede
dayanım kazanmaları, üretimi için gerekli olan malzemelerin kolayca bulu-
nabilmesi, adhezyonunun herhangi bir yüzeyde iyi bir şekilde gerçekleşmesi,
yüksek sıcaklığa ve korozyona dayanıklı olması öne çıkan özelliklerdir.

Geopolimer, göstermiş olduğu fiziksel ve kimyasal özelliklerle, beton içeri-
sinde çimentonun yerine bir bağlayıcı olarak veya doğrudan beton yerine
prekast yapı endüstrisinde taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan yapı elemanlarının
üretiminde, yol ve saha kaplamasında, heykelcilik ve dekorasyon malzeme-
leri, tarihi eser restorasyonu, zemin güçlendirilmesi, ağır iklim şartlarına ve
yangına dayanıklı duvar kaplaması malzemeleri üretiminde kullanılabilmek-
tedir.

Geopolimer, 1970’li yıllarda Fransa’da özellikle ahşap ve çelik binalarda yan-
gın nedeniyle yeni bir tür kaplama malzemesi gerektiğinden dolayı tasarlan-
mış olmasına rağmen, günümüzde yaygın olarak uygulayan ülke
Avustralya’dır. Dünyada döşeme sistemi elemanlarının üretiminde beton ye-
rine geopolimer kullanılan ilk bina ise Queensland’s Global Change Institute
binasıdır (Şekil 1a). Döşeme sistemi elemanların (Şekil 1b) betonunda Port-
land çimentosu yerine uçucu kül tabanlı geopolimer kullanılmıştır. Geopoli-
mer prekast elemanların üretiminde, geleneksel prekast elemanlara göre
daha az CO2 oluştuğu da görülmüştür [1].

(a) (b)

Şekil 1 a) Queena) Queensland’s Global Change Institute Binası; 

b) Queensland’s Global Change Institute binasında geopolimer prekast beton döşeme
elemanının montajı

Avustralya’da Kasım 2014 yılında açılışı gerçekleşen Brisbane West Wellcamp
Havalimanının inşasında da geopolimer beton kullanılmıştır (Şekil 2). Bu ha-
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valimanının saha kaplaması için yaklaşık 40000 m3 (100000 ton) çimentosuz
geopolimer beton kullanılmıştır. Böylece Wellcamp Havalimanı, dünyanın
en “yeşil” havalimanı olmuştur. Geopolimerin kullanılması ile 8640 ton ci-
varındaki CO2 gazının doğaya salınımı da engellenmiştir [2].

Şekil 2 Brisbane West Wellcamp Havalimanının Geopolimer Beton Kaplaması

Ayrıca; geopolimer lahit mezarlar üretiminde kullanılmakta [3] ve tamir harcı
olarak başarılı bir şekilde değerlendirilmektedir [4] – [5]. [6] çalışmasında,
geopolimer harcı Portland çimentosu ile birlikte kullanarak düşük üretim
maliyetli daha iyi özellik (4 saat sonra yaklaşık 20 MPa basınç dayanımı) gös-
teren malzeme üretilebileceğini belirtmiştir, [7] – [9] uçucu kül tabanlı geo-
polimeri tuğla üretiminde kullanmışlardır.

Bu çalışmaların sonuçlarına göre, geopolimerin inşaat sektöründe tanınmış
ve monolitik betonarme veya prekast beton eleman üretiminde Portland çi-
mentosu yerine kullanılabilecek alternatif bir malzeme olduğu görülmüştür.

Geopolimerlerin Kimyası

Geopolimer, RILEM (Reunion Internationale des Laboratoires et Experts des
Materiaux)’e göre, alkali alüminyum hidratın bir türü, N-A-S-H ve C-A-S-H
çökeltisidir. Portland çimentosu CaO.SiO2.H2O kalsiyum silikat hidrat (C-
S-H) olarak tanımlanırken, geopolimer Na2O.Al2O3.2SiO2.H2O sodyum alü-
minyum silikat hidrat (N-A-S-H) ve K2O.Al2O3.2SiO2.H2O potasyum
alüminyum silikat hidrat (C-A-S-H) olarak tanımlamaktadır. Ayrıca, geopo-
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limer hidratasyon değil polikondenzasyon reaksiyonu sonucunda oluşan bir
malzemedir. Geopolimerizasyon işlemleri aşağıdaki aşamaları içermektedir;

alkalinasyon (alkali ve diğer reaktifler arasındaki kimyasal reaksiyon),

silikatların depolimerizasyonu,

oligo-sialatların jel haline gelmesi,

polikondensasyon,

retikülasyon (ağların oluşumu) 

ve geopolimerin katılaşması.

Geopolimerin kimyası Şekil 3b’de, geopolimerin oluşum mekanizması (po-
likondenzasyon reaksiyonu) da Şekil 4’te gösterilmektedir.

Şekil 3 Geopolimer Kimyası

Şekil 4 Geopolimerin Oluşum Mekanizması
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Metabentonit Tabanlı Geopolimer Harçlar

Bentonitin Tanımı, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Bentonit, alüminyum ve magnezyum bakımından zengin volkanik kül, tüf
ve lavların kimyasal ayrışması sonucu oluşmuş olan, ağırlıklı olarak mont-
morillonit içeren bir kil mineralidir. Bentonitin genel kimyasal formülü; (Na,
Ca) (Al, Mg) 6(Si4O10) 3(OH)6 nH2O’dur [10].

Türkiye, 250.543.000 ton bentonit rezervine sahiptir [11]. Türkiye’nin en
önemli bentonit yatakları; Edirne, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Çan-
kırı, Konya, Tokat ve Ordu bölgelerinde bulunmaktadır [12]. 

Bentonitin çeşitli endüstriyel süreçlerde kullanımı, yapısı ve bileşimi ile ya-
kından ilgilidir. Tane boyu, tane şekli, yüzey kimyası, yüzey alanı, renk, aşın-
dırma, viskozite, plastisite, absorpsiyon, adsorpsiyon gibi özellikler çeşitli
endüstriyel alanlarda kullanımını önemli ölçüde etkilemektedir [12].

Bentonitler, suda şişmeyen Ca-bentonit, suda şişen Na-bentonit ve bu özelliği
daha az olan, dengeli Na-Ca-bentonit olmak üzere üç ana grupta sınıflandı-
rılmaktadır [12]. Yüksek şişme kapasitesine sahip Na-bentonit su ile temasta
kendi hacminin 8-10 katı şişerken, Ca-bentonitte şişme oranı 2-3 katı kadar
olmaktadır. Na-bentonit ve Na-Ca-bentonit sondaj, demir tozu peletlemesi
gibi işlerde, Ca-bentonit de ağartma gibi işlerde kullanılmaktadır [10]. 

Bentonitin sanayi ve mühendislik uygulamaları için yapılan sınıflandırması
şu şekildedir; döküme uygun Wyoming ürünü %85’i 200 mesh bentonit ben-
toniti; soda külüyle işleme sokulmuş, döküme uygun ağartma toprağı (fuller
earths); soda külüyle işleme sokulmuş, mühendislik işlerine uygun ağartma
toprağı (fuller earths); OCMA özel ürünü; API özel ürünü; kedi kumu olarak
kullanılan bentonit (beyaz bentonit) [10].

Bentonitin koloidal özelliği ve yüksek plastisitesi nedeniyle dökümde kalıp
malzemesi olarak kullanılan kumları bağlayıcı özelliği bulunmaktadır. Son-
daj çamurunun ağdalı bir duruma gelmesini, kırıntıların yukarı taşınmasını
ve su kaçaklarının önlenmesini sağlamaktadır. Ca- bentonitler; yağların ren-
gini açmada, ağartma toprağına dönüştürülerek bitkisel yağların (zeytiyağı,
ayçiçeği, mısır, susam, soya, palmiye, kanola, pamuk yağları gibi) rafinasyo-
nunda filtre malzemesi olarak kullanılmaktadır. Bağlayıcı ve plastik özelliğe
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sahip bentonitlerden demir tozlarının peletlenmesinde yararlanmaktadır. İn-

şaat mühendisliğinde temel ve baraj yapılarında su ve sıvı sızdırmazlığını

elde etmede; şarap ve meyve sularının berraklaştırılmasında; hayvan yemi

yapımında; ilaç, kağıt, lastik sanayinde dolgu malzemesi olarak; çimento sa-

nayinde, seramik sanayinde katkı malzemesi olarak; petrol rafinasyonunda,

atık suların temizlenmesinde; boya sanayinde ve yangın söndürücülerde,

gübre yapımı ve toprak ıslahında kullanılmaktadır [10].

Günümüzde bentonitin geopolimer harç üretiminde kullanabilirliği ile ilgili

araştırmalar oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada ön deneyler sonucunda bento-

nitin geopolimer üretiminde kullanılabilirliği uygun görülmemiş ve geopo-

limer üretiminde laboratuvar çartlarında kalsine edilen bentonit

kullanılmıştır.

Malzemeler ve Yöntemler

Bentonit

Bu çalışmada metabentonit esaslı geopolimer harç üretimi için İstanbul’un

Tuzla ilçesi Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler Sanayi ve Ticaret

A.Ş.’nden temin edilen öğütülmüş (< 45 μ) bentonit ısıl işlem ile dönüştü-

rülmüştür. Araştırmada kullanılan bentonit, Ca-bentonittir ve; kimyasal ana-

lizi Tablo 1’de, minerolojik analizi Tablo 2’de, fiziksel özellikleri de Tablo 3’te

verilmiştir.
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Tablo 1 Kimyasal Analiz (XRF – X-Işını Floresans)

Tablo 2 Minerolojik Analiz (XRD – X-Işını Difraktometresi)

Tablo 3 Fiziksel Özellikler

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı-7- Fen Bilimleri-Ziraat-Sağlık

60



Metakaolin

Bu çalışmada metakaolin ikameli geopolimer harç üretimi için öğütülmüş (<
45 μ) metakaolin, Kaolin Endüstriyel Mineraller San. ve Tic. A.Ş. (İstanbul /
Türkiye) firmasından temin edilmiştir. Puzolanik indeksi 1359
MgCa(OH)2/g ve özgül ağırlığı 2.52 gr/cm3’tür. Metakaolinin kimyasal bi-
leşimi Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4 Kimyasal Analiz (XRF – X-Işını Floresans)

Öğütülmüş Granüle Yüksek Fırın Cürufu

Öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu, Bolu Çimento Sanayii A.Ş. firma-
sından temin edilmiştir. Cürufun özgül ağırlığı  2.91 gr/cm3 ve 45 mikronluk
elek üzerinde kalan miktarı %1.4’tür. Cürufun kimyasal bileşimi Tablo 5’te
verilmiştir.
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Tablo 5 Kimyasal Analiz (XRF – X-Işını Floresans)

Aktivatör

Araştırmada geopolimer harç, metabentonit ve yüksek fırın cürufunun sod-

yum silikat (Na2O(SiO2)) ve sodyum hidroksit (NaOH) çözeltileri ile tepki-

mesi sonucu elde edilmiştir. Merck firmasından tedarik edilen Na2O(SiO2)

çözeltisi, 3.29’a eşit SiO2 / Na2O molar oranına sahiptir (%27 SiO2 ve %8.2

Na2O). NaOH çözeltisi, saf su içinde NaOH parçacıklarının çözülmesi ile

12M’lik konsantrasyon ile hazırlanmıştır.

Dere Kumu

Bu çalışmada agrega olarak, TS 706 EN 12620’ye uygun, 0.25 mm’den daha

küçük tane büyüklüğündeki dere kumu kullanılmıştır.

Deneysel Çalışmalar

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı-7- Fen Bilimleri-Ziraat-Sağlık

62



Bu çalışmada bentonit, Nabertherm Controller B170 fırınında (Şekil 5) 650 oC
ve 900 oC’lerde kalsine edilmiştir. Daha sonra 50 mm boyutlu küp olarak üre-
tilen (Şekil 6) metabentonit esaslı geopolimer harç numunelerin 60oC’deki
etüvde 72 saatlik kür sonrasındaki merkezi basınç dayanımları belirlenmiştir
(Şekil 7). 

Şekil 5 Nabertherm Controller B170 Fırını

Şekil 6 Metabentonit Esaslı Geopolimer Küp Numuneler

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı-7- Fen Bilimleri-Ziraat-Sağlık

63



Şekil Merkezi Basınç Sonrasında Metabentonit Esaslı Geopolimer Küp Numune-
lerin Durumu

Metabentonit esaslı geopolimer harç numunelerin basınç dayanımı değerleri
Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6 Metabentonit Esaslı Geopolimer Numunelerin Basınç Dayanımı Değerleri

Sonuç 

1. Bu çalışma sonucunda, laboratuvar şartlarında 650 oC ve 900 oC’de kalsine
edilen bentonit (metabentonit) ile üretilen geopolimer harçların daha ileri
araştırmalarda kullanabilirliği uygun görülmüştür.

2. 650 oC’de kalsine edilen bentonit ile üretilen geopolimer harçlarda, 900 oC’de
kalsine edilen bentonite göre daha iyi basınç dayanımı sonuçları elde edilmiştir.
Bu durum, suda şişmeyen kalsiyum bazlı bentonit kullanılmasıyla ilgilidir. 

3. Metabentonite metakaolin ikame edilmesiyle üretilen geopolimer
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harçların basınç dayanımı değerlerinde artış gözlenmiştir; 650 oC’de
kalsine edilen bentonite 1:2.6 oranında metakaolin ikame edilmesiyle 1.5
kat, 900 oC’de kalsine edilen bentonite 1:1.08 oranında metakaolin ikame
edilmesiyle 1.3 kat yüksek sonuçlar elde edilmiştir.
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Kişniş Yaprak Ekstraktının Yenebilir Film Üzerine 

Antioksidan Etkisinin Araştırılması

Ainiwaer Tudi

Cemalettin Sarıçoban

Özet: Sentetik antioksidanlar üründe büyük miktarlarda kullanılırsa, potansiyel olarak karsino-
jeniteye sebep olabilir. Üstelik tüketiciler sağlık üzerindeki etkilerinden dolayı doğal içerikli kay-
naklara eğilim gösterir. Bu nedenlerden baharatlar ve bitkisel ekstraktlar gibi doğal antioksidanlar
kullanılarak ürünün raf ömrünü artırmaya yönelik metotların geliştirilmesi arzu edilir. 

Bu çalışmanın amacı, yenilebilir filme farklı oranlarda ilave edilen kişniş yaprağı ekstraktının an-
tioksidan aktivitelerini ortaya koymaktır. Bu amaç kapsamında: farklı oranlarda (%0, %2, %4 ve
%6)  kişniş yaprağı ekstraktı yumurta akı yenilebilir filme ilave edilerek doğal bir antioksidan ola-
rak aktiviteleri belirlenmiştir. Antioksidan madde olarak kullanılan kişnişle ilgili nem analizi ya-
pılmıştır. Kişniş yaprağı ekstraktı ve yenilebilir filmin DPPH değerleri ile L*, a*  ve b* renk değerleri
ölçülmüştür.

Sonuç olarak, kişniş bitkisinin nem miktarı  %11,33 olarak bulunmuştur. Kişniş yaprak ekstrak-
tının L* değeri 30.04, a* değeri 15.03 ve b* değeri ise 30,65 olarak belirlenmiştir. Kişniş yaprak
ekstrakt oranı arttıkça L* ve a* değerlerinin azaldığı, b* değerlerinin ise arttığı görülmektedir
(p<0.05). En düşük L* ve a*  değeri  %6 kişniş yaprağı ekstraktı içeren gruplarda saptanmışken,
en yüksek b* değeri ise %6 kişniş yaprak ekstraktı içeren grupta saptanmıştır. Kişniş yaprak
ekstrakt oranı arttıkça DPPH değerleri de artış olduğu tespit edilmiş ve %6’lik oranda DPPH değeri
%11,23 olarak tespit edilmiştir. Bu oranda (%6) DPPH değerinin diğer oranlardan daha yüksek
DPPH değerlerine sahip olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Antioksidan Aktivitesi, Kişniş Yaprağı Ekstraktı, Lipit Oksidasyonu, Yene-
lebilir Film, Sentetik Antioksidan

Giriş

Tarih boyunca insanlar farklı yöntemleri kullanarak gıdaları muhafaza ede-
gelmiştir. Mikrobiyolojik ve enzimatik değişmeleri önlemek veya sınırlamak
amacıyla çeşitli muhafaza yöntemleri kullanılmakta ve aynı zamanda gıdaların
muhafazası esnasında önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Buna örnek olarak
yağlı gıda ürünlerinin muhafaza süresince karşılaşılan önemli zorluklardan
biri olan lipit oksidasyonu verilebilir [1]. Lipitlerin oksidasyonu gıdanın be-
sinsel kalitesini, güvenliğini, renk, tekstür ve lezzetini etkileyen değişimleri
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başlatır.

Antioksidanlar oksidasyon işlemini geciktirme, engelleme veya önleme ye-

teneğindeki bileşiklerle alakalıdır. USDA Federal düzenlemeye göre, antiok-

sidanlar oksidasyondan dolayı renk dönüşümü, bozulma veya ransiditeyi

geciktirmeyle gıdayı korumak için kullanılan maddelerdir [2]. Günümüzde

gıdalarda kullanmak için izin verilen sentetik antioksidanlar BHT, BHA, PG,

DG, TBHQ’dir. Sentetik antioksidanlar üründe büyük miktarlarda kullanı-

lırsa potansiyel karsinojeniteni ortaya çıkarır [3].

Doğal antioksidanlar bitkilerin bütün kısımlarında oluşan başlıca bitkisel po-

lifenolik bileşiklerdir. Gıdaların içeriğindeki doğal antioksidan kaynaklarına

büyük bir ilgi ve talep artışı görülmektedir. Bitki ve baharatlar içerdikleri fi-

tokimyasallarla güçlü antioksidan özelliğinde olup doğal antioksidan talebini

karşılayabilecek durumdadır [4]. Kişniş (Coriandrum sativum L.) bir yıllık

otsu, beyaz veya pembe çiçekli bir bitkidir. Meyve taneleri baharat olarak

kullanılabildiği gibi üzeri şekerle kaplanarak kişniş şekeri yapılmaktadır.

Doğu Anadolu’da kişniş yaprakları yemeklere koku vermesiyle değerlendi-

rilir. Hem taze yaprakları hem de tohumları yiyecek ve içeceklerde baharat

olarak katılabilir [5].

Tarihten bugüne yenilebilir kaplamalar gıdalarda kullanılmaktadır. Yenile-

bilir film ve kaplamalar çeşitli taze, işlenmiş gıdaların kalitesi, güvenliği, nak-

liyesi ve depolanmasında önemli bir rol oynar. Günümüzde kaplama işlemi

geniş bir ürün grubuna uygulanmakta, tüketici isteğine bağlı olarak yeni

ürün geliştirmede kullanılmakta ve bilimsel araştırmalara sıkça konu olmak-

tadır [6, 7].

Bu çalışmada doğal antioksidan maddesi olarak kullanılan kişniş bitkisinin

nem tayini ve kişniş yaprak ekstraktının renk analizleri yapılmış ve farklı 4

oranda kişniş yaprak ekstraktı yenilebilir filme ilave edilerek kişniş yaprağı

ekstraktının antioksidan aktivitesi belirlenmeye çalışılmıştır. 
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Araştırma Materyali

Antioksidan Madde

Çalışmada kullanılan kişniş yaprakları Konya piyasasındaki anlaşmalı ma-
navdan satın alınmıştır. Kişniş yaprakları musluk suyu altında 5 saniye yı-
kandıktan sonra laboratuvar koşullarında ve gölgede kurutulmuştur.
Kurutulan kişniş yaprakları tam olarak öğütülüp, analizlerde kullanılana dek
karanlık bir ortamda siyah cam kavanozlar içinde soğukta muhafaza edil-
miştir.

Yumurta Akı Film Materyali

Araştırmada kullanılan film materyali yumurta akı proteini bazlı olup ve yu-
murta akı protein tozu (%82 protein) ticari bir firmadan (Alfasol Kimbiotek
Kimyevi Maddeler San. Tic. A.Ş., İstanbul) temin edilmiştir.

Kimyasallar

1 N’lik NaOH çözeltisi, gliserol, DPPH çözeltisi, metanol ve solüsyon hazırla-
mada ihtiyaç duyulan diğer tüm kimyasallar analitik saflıkta olup, ticari bir
firmadan temin edilmiştir.

Araştırma Yöntemi

Kişniş Yaprak Ekstraktlarının Hazırlanışı

Kurutulan kişniş yaprakları bitki öğütme makinası ile emniyeti sağlanarak
yüksek hızda öğütülmesi tamamlanıp, toz kıvamına getirilen kişniş yaprak-
larına su ilave edilerek ekstraktlar analitik kullanıma hazır hale getirilmiştir.
Su ekstraksiyonu 2.5 g öğütülmüş kişniş yaprağı, 50 mL kaynayan su içinde
30 dk kadar manyetik karıştırıcı ile ekstrakte edildikten sonra yaprak eks-
traktları süzgeç kâğıdından süzülmüştür [8].

Yumurta Akı Film Solüsyonun Hazırlanması

500 ml’lik erlenmayerdeki 7 g yumurta akı proteinine, 80 ml saf su katılıp
1saat manyetik karıştırıcı ile oda sıcaklığında karıştırıldıktan sonra 2 ml gli-
serol ilave edilmiştir. Sonra çözeltinin pH’sı 1 N NaOH ile 9,0’e ayarlanmıştır.
Ardından 60 ’deki su banyosunda 40 dakika tutulmuştur [9]. Böylece anti-
oksidan içermeyen yenilebilir yumurta akı filmi hazırlanmıştır. 
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Kişniş Yaprak Ekstraktlarının Yumurta Akı Film Solüsyonuna İlave Edil-
mesi

Kişniş yaprak ekstraktlarının yenilebilir yumurta akı filme olan antioksidan
aktivitesini belirlemek amacıyla film solüsyonuna %0, %2, %4 ve %6’lik oran-
larında eklenmiştir. 

DPPH (Serbest Radikal Giderme Aktivitesi) Analizi

Yenebilir filmlerin DPPH serbest radikal temizleme özellikleri Brand-Willi-
ams ve Cuvelier [10] tarafından belirtilen metot modifiye edilerek yapılmıştır.
5 g örnek santrifüj tüplerine tartılmış ve üzerine 25 ml metanol ilave edilmiş-
tir. Karışım Ultra-Turrax T25 doku parçalayıcı yardımıyla 20.400 rpm’de, 30
saniye homojenize edilmiştir. Homojenize edilen örnek soğutmalı bir santri-
füjde (4 ℃’de) 7200 rpm’de 10 dakika santrifüj edilmiştir. Whatman 1 No’lu
filtre kağıtlarından süzülerek, elde edilen süpernatant (santrifüj sonrası üstte
kalan sıvı) metanolle 25 ml’ye tamamlanmıştır. Her bir örnekten 50 ml deney
tüplerine alınmış ve üzerine 2950 μl DPPH çözeltisi ilave edilmiştir. Karışım
oda sıcaklığında karanlık bir ortamda 30 dk süreyle bekletilen örneklerin ab-
sorbansı spektrofotometrede şahide karşı 517 nm’de okunmuştur.

Azalan absorbans, geriye kalan DPPH miktarı serbest radikal giderme akti-
vitesi olarak belirlenmiştir. 

DPPH miktarı serbest radikal giderme aktivitesi,%=[(ŞahitABS - Örne-
kABS)/ŞahitABS)]× 100  (1) formül (1)’e göre hesaplanmıştır.

Nem Tayini

Kurutma kapları 2 sa. 105±3 °C’lik etüvde kurutulup, 1 sa. desikatörde bek-
letildikten sonra hassas terazide tartılmıştır. İki paralelli olarak her gruptan
3 g örnek alınıp kurutma kaplarına konulmuştur. Daha sonra kurutma kap-
ları 105±3 °C’lik etüv içerisine yerleştirilip 18 saat kurutulmuştur. Bu işlem
sonucunda kurutma kapları etüvden alınıp desikatörde yarım saat bekletil-
miştir. Kurutma kapları hassas terazide tartıldıktan sonra % nem miktarları
aşağıda belirtilen formül (2)’ye göre hesaplanmıştır [11]. 

% Nem = [ (M1-M2) / m] x 100                    (2)

M1= Alınan örnek ağırlığı (g) + sabit tartıma getirilen kurutma kabının ağır-
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lığı (g)

M2= Kurutulmuş örnek ağırlığı (g) + sabit tartıma getirilen kurutma kabının
ağırlığı (g)

Renk Analizi

Yenilebilir yumurta akı film solüsyonu ve kişniş yaprak ekstraktının renk yo-
ğunluklarını belirlemek için kolorimetre cihazı (CR-400 Minolta Co, Osaka,
Japan)  kullanılarak ve farklı noktalardan 3 ayrı okuma yapılarak L*, a* ve b*

belirlenmiştir. L*, a* ve b* değerleri üç boyutlu renk ölçümünü esas alan Ulus-
lararası Aydınlatma Komisyonu CIELab (Commision Internationele de I’E
Clairage) tarafından verilen kriterlere göre yapılmıştır. Bu kriterlere göre; L*;
L*=0, koyuluk- L*=100, parlaklık(koyuluk-açıklık); a*; +60=kırmızı, -60=yeşil
ve b*; +60=sarı; -60=mavi renk yoğunluklarını göstermektedir [12].

İstatistiksel Analizler 

Elde edilen veriler çizelgeler halinde MINITAB® release 18.0 programı kul-
lanılarak Varyans Analizine tabi tutulmuş, analiz sonuçları ortalama ± stan-
dart sapma şeklinde verilmiş olup, gruplar arası farklılıklar P<0.05
düzeyinde Tukey Çoklu Karşılaştırma Testi ile belirlenmiştir.

Araştırma Sonuçları ve Tartışma

Nem Tayini Sonuçları

Araştırmada doğal antioksidan maddesi olarak kullanılan kişniş bitkisinin
nem miktarı  %11.33 olarak belirlenmiştir. Caner [13] yaptığı çalışmada kişniş
tohumlarının nem içeriklerini %6.41-9.3 arasında bulmuştur. 

Renk Analiz Sonuçları

Farklı oranda kişniş yaprak ekstraktları içeren yenilebilir yumurta akı film
solüsyonunun renk değerlerine ait Tukey Çoklu Karşılaştırma Testi sonuçları
Çizelge 1.’de verilmiştir. Renk değişimlerini belirlemek için L* (parlaklık), a*
(kırmızılık), b* (sarılık) değerleri ölçülmüştür.

Çizelge 1. Farklı oranda kişniş yaprak ekstraktları içeren yumurta akı film
solüsyonunun renk değerlerine ait Tukey Çoklu Karşılaştırma Test sonuçları
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A-C: Aynı sütunda farklı harfle işaretlenmiş ortalamalar istatistiki olarak
(p<0.05) birbirinden farklıdır. 

Sonuçlara göre, kişniş yaprak ekstrakt oranı arttıkça L* ve a* değerlerinin
azaldığı, b* değerlerinin ise arttığı görülmektedir (p<0.05). En düşük L* ve a*
değeri %6 kişniş yaprak ekstraktı içeren gruplarda saptanmışken, en yüksek
b* değeri ise %6 kişniş yaprak ekstraktı içeren grupta saptanmıştır.

Akşehir [14] tarafından yapılan bir çalışmada, farklı konsantrasyonlarda ak
dut ve karadut pekmezlerinden aljinat veya pektin ilavesi ile üretilen yeni-
lebilir filmlere ait renk L* değerlerinin pekmez konsantrasyonunun artışı ile
azaldığı, yenilebilir filmlerin a* değerlerinin negatifliğini, diğer bir ifade ile
yeşil rengin arttığını bulmuştur.

Rhim [15], aljinat ve CaCl2 ile yaptıkları filmlerde L* değeri 87.2–88.1, a* de-
ğeri –0.27 ile –0.43, b* değeri 0.87–1.29 arasında ölçmüştür. Ravishankar ve
ark. [16] farklı konsantrasyonlarda antimikrobiyal yağ ilave ettikleri elma
içeren filmlerinde L* değeri 85.01–86.77, a* değeri –2.05 ile –0.90, b* değeri,
20.71– 33.34; havuç içeren filmler için L* değeri 75.57–85.51, a* değeri –6.11
ile –22.50, b* değeri 43.37–75.29 olarak tespit etmişlerdir.

Farklı Oranda Kişniş Yaprak Ekstraktının Yenebilir Film Solüsyonu Üzerine
Antioksidan DPPH Tayini Sonuçları

Farklı oranda kişniş yaprak ekstraktları içeren yenilebilir yumurta akı film
solüsyonunun DPPH değerleri Grafik 1’de verilmiştir.
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Grafik 1 Farklı Oranda Kişniş Yaprak Ekstraktları İçeren Yenilebilir Yumurta Akı

Film Solüsyonunun DPPH Değerleri

Grafik 1.’e göre, kişniş yaprak ekstrakt oranı arttıkça DPPH değerleri de artış

olduğu tespit edilmiş ve %6’lik oranda DPPH değeri 11.23(%) olarak tespit

edilmiştir. Bu oranda diğer oranlardan daha yüksek DPPH değerlerine sahip

olduğu gözlemlenmiştir.

Konak [8] yaptığı çalışmaya göre, bulunduğu ortamdaki DPPH radikalinin

%50’sinin yok edilmesinde etkili olan konsantrasyonun EC50 değeri belir-

lenmiş ve kişniş yaprağının su ekstraktının 25, 50, 75, 100 ve 125 μg/mL kon-

santrasyonlarının radikal giderme aktiviteleri sırasıyla 29.5±0.9 μg/mL,

31.8±2.1 μg/mL, 34.1±0.3 μg/mL, 35.4±0.7 μg/mL, 37.2±1.4 μg/mL olarak

tespit etmişlerdir.

Yapılan bir derlemeye göre, film ile kaplama gıdanın oksijen ile ilişkisini ke-

serek oksijenin katalizleyebileceği reaksiyonlara mani olduğu böylece üründe

bileşen kaybını sınırladığı belirlemişler [17]. Protein bazlı filmlerin farklı an-

timikrobiyal, antioksidan ve lezzet verici doğal kaynaklı bileşenlerin kaybını

engellediği çeşitli çalışma konularında ortaya atılmışlardır [18].
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Çalışmada doğal antioksidan olarak kullanılan kişniş yaprak ekstraktı içeren
yumurta akı yenebilir filmi sentetik antioksidanların kullanılmasını azaltma
veya sınırlamaya yönelik bilimsel çalışmalara katkıda bulunabilir ve farklı
tat ve lezzetler içeren yeni yenilebilir film materyallerinin ortaya çıkması için
faydalı olabilir.
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A Feasible Technique to Prepare Few-layered Graphene Sheets from 

Pencil Lead Graphite

Ala K. Jehad

Kemal Kocabaş

Metin Yurddaşkal

Abstract: Since graphene is one of the most promising materials recently discovered in the
beginning of the twenty-first century. However, challenges still exist to produce high quality,
time and cost-effectively graphene in large-scale production. Electrochemical exfoliation
method has come into view as an efficient method to produce 2D nanosheet materials. In this
paper, few-layered graphene sheets (FGs) have been synthesized by both sonication in Di-
methylformamide (DMF) and microwave exfoliation method. The starting material (Graphite)
powders had been produced by electrochemical exfoliation for different softness grade of pencil
lead B and 8B. Sonication in DMF has been showed as a strong exfoliation reagent to exfoliate
EEG sheets especially when applied together along with microwaves irradiation. The charac-
terizations of the prepared graphene sheets have been measured by different characterization
techniques.  Raman results confirmed the formation of a few-layered graphene sheets with
thickness layer ratio about 0.79 and low level of defects. FTIR results showed a small amount
of oxygen functional groups in the final products which is already exists in the clay and wax
of pencil. XRD results indicated successful exfoliation of graphene sheets, where the significant
decrease in the intensity peak were observed when both DMF and MW applied to the expand-
able graphite sheets. SEM images showed the morphology of graphene sheets with largest
lateral size about 10μm.

Keywords: Few-Layered Graphene, Pencil Lead, DMF, Microwave, Sonication

Introduction

A new class of materials have discovered and identified in 2004. The first
two-dimensional (2D) material produced from bulk graphite was named
graphene. Graphene is a single atomic-thick layer of carbon atoms tightly
bound in hexagonal lattice [1], [2]. It has astonishing properties, such  as its
strength about 200 times stronger than stainless steel [3], thermal conductiv-
ity about 5000 Wm−1K−1 and electrical conductivity ~ 9.6×107 Ω-1cm-1, more-
over it is a very light material, where 1m2 of graphene sheet weighs only
~0.77 mg [4]. Many techniques have been studied to produce graphene in
different derivatives. Graphene can be produce in two approaches which are
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Bottom-up and Top-down. In Bottom-up method, graphene sheet has been
built with one by one of carbon atoms using two techniques, epitaxial growth
[5] and chemical vapor deposition (CVD) [6]. While, in the Top-down ap-
proach the starting material is bulk graphite. Different techniques are used
to produce graphene sheets such as mechanical cleavage exfoliation [1] and
liquid phase exfoliation method [7], [8]. Liquid phase exfoliation method has
three major steps. First is to prepare graphite dispersion in a suitable solvent,
which was sulfuric acid in this study. Second step is the exfoliation technique
which it could be electrochemical, sonication, or mechanical, and third step
is washing and purifying the dispersion of graphene [9]. Electrochemical liq-
uid phase exfoliation method is a simple, effective, and short-time process
to produce high quality graphene sheets with large lateral size [10], [11]. 

Microwave irradiation is an effective impact to produce high quality
graphene sheets in electrochemical exfoliation method. It is a distinctive tech-
nique that guarantees deep penetration with short-time processing. Mi-
crowaves penetrates the molecular substrate and generate heat internally
[12]. Microwave irradiation technique is used in liquid phase exfoliation
method as an oxidation reduction agent for graphite oxide that is produced
by this method [13].

In this study, graphene sheets have been produced by electrochemical liquid
phase exfoliation method as a first step, and then the product was followed
by sonication in Dimethylformamide (DMF) and microwave irradiation for
a short time (30 s) to produce graphene sheets in few-layered form. The start-
ing graphite material was the commercially available pencil leads, which are
contain carbon graphite with some clay and wax particles such as silica and
metal oxides [14]. Two different grade of softness pencil lead have been used;
B, which contains higher percentage of clay than carbon and 8B which con-
tains more of carbon than clay [15]. The aim of this study is to synthesize a
Few-Layered Graphene Sheets by a simple process using moderate solvents
and time-effective techniques, and to Investigate the order effect of applying
microwave irradiation and sonication in DMF techniques in the preparation
process.

Experimental

Four pencil leads from different grade of softness; 2 Gr(B), and 2 Gr(8B), have
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been used separately in two experiments. 2 Gr(B) rods were used as an anode
and cathode in electrolytic process with 0.1 m solution of sulfuric acid
(H2SO4). Constant potential was applied to the electrolytic cell at 12 V to ini-
tiate the exfoliation process, which has taken almost 2 hours. In this process,
about half of each rod was dissolved in the electrolyte solution. After the ini-
tial exfoliation process, ultra-sonication bath was applied to the dispersion
for 45 minutes, and then the electrochemical exfoliated graphene (EEG) dis-
persion was washed and dried during a night at 80 oC. The same procedures
were applied to the other 2 graphite rods of Gr(8B). 

The two electrochemical exfoliated powders EEG(B) and EEG(8B) were di-
vided into two quantities to observe the order effect of both sonication in
DMF and microwave irradiation to investigate the producing of few-layered
graphene sheets.  see Figure 1.

First quantity with the same weights from EEG(B) and EEG(8B) were used
in the first processing route which is sonication in DMF is the first then mi-
crowave irradiation is the last (DMF then MW). Where the two powders were
placed in sonication bath and mixed with 3 mg/ml concentration of DMF,
and left it there for 45 minutes. 

Figure 1 Experimental Setup To Synthesis Graphene Sheets

After sonication process, the prepared dispersions were washed carefully
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with DI water for four times with a centrifuged at 4000 rpm for 15 min. More-
over, the washed dispersions were left to dry overnight at 80 oC. The second
part is place the washed and dried powders in microwave furnace for 30 s at
800 W. 

While, the second quantity of EEG(B) and EEG(8B) were followed the oppo-
site order of the first route, where microwave irradiation were applied first,
then sonicate in DMF (MW then DMF) put first in the ceramic crucibles and
placed in the 800 W microwave furnace for 30 s. Eventually, the final product
powders were sonicated in 3 mg/ml of DMF for 45 min in sonication bath,
then washed with DI water for four times with a centrifuged at 4000 rpm for
15 min. The washed dispersions were left to dry overnight at 80 oC. All prod-
uct powders for every step were collected for further characterizations

Result and Discussion

Two different grade of pencil leads (GB and G8B) have been exfoliated by
electrochemical liquid phase exfoliation method in organic solvent. These
two exfoliated powders EEGB and EEG8B were followed by both sonication
in DMF and microwaves irradiation interchangeably to investigate their
order effect to produce few-layered graphene sheets. 

Raman Spectroscopy Analysis

Raman spectroscopy is a technique used to detect the quality and the number
of graphene layers in the final product as well as the presence of any func-
tional groups. Raman Spectra characteristics were performed using REN-
ISHAW Raman spectrometer, with laser monochromatic light at 532 nm and
lenses 20x.

Three important bands in graphene’s Raman spectra are so-called D at 1350
cm-1, G at 1580 cm−1, and 2D 2700 cm−1. D band is known as a defective band
that represents the first order scattering of sp3 hybridization [16]. G band de-
scribes the stretching vibration of sp2 hybridization and specifies the number
of graphene layers. While 2D band represents the second zone of boundary
phonons. The intensities at these bands used to determine two important ra-
tios, defect density ratio (ID/IG) and thickness layer ratio (I2D/IG). The shift-
ing in 2D band towards higher wavenumbers and appearing of a second
shoulder peak to the opposite direction is an indication of produce few-lay-
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ered graphene sheets (~ 5 layer) [17].

Figure 2 a and b shows Raman spectra of graphene samples EEGB and
EEG8B respectively after each processing step. In Figure 2a, (DMF then MW)
Raman spectra for first sample EEGB showed the significant decrease in the
intensity of D, G, and 2D bands, where the increasing in D peak is related to
the disorder existence within graphene structure [18]. This decreasing is ac-
companied with a decreasing in defect density which is reached to 0.90 in
the final step of the first route. While, the thickness layer ratio was increased
from 0.60 in the starting material EEGB to 0.79 in the final product
EEGB+DMF+MW, which is confirmed the formation of few layer graphene
sheets.

While intensities were slightly increased in both D, G, and 2D bands in the
second route (MW then DMF) from the starting material to the final product.
where, the resulted powder was few-layered graphene sheets with low struc-
tural defect density around ~0.86 and thickness layer ratio about 0.78. More
details were obtained from Raman spectra are shown in Table 1.

Figure 2 Raman Spectra of Graphene EEGB, And EEG8B Samples

In second sample EEG8B, Raman spectra shows different results in figure 2b.
In the first route (DMF the MW) ID increased to 2413, while both IG and I2D
are decreased in the final product. Sonication in DMF improved the quality
of the graphene sheets and good exfoliated reagent, where the defect density
decreased from 0.99 in the starting material to 0.71 after sonication in DMF
and applying MW, and the thickness layer ratio increased from 0.45 in the
starting material EEG8B to 0.52 in the final product EEG8B+DMF+MW, see
Table 1. 
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The different effect happened to the same sample EEG8B when MW applied
before sonication in DMF, where both IG and I2D increased while ID de-
creased and the best result was obtained with low defect density about 0.26,
and 0.50 for the thickness layer ratio. The second sample EEG8B has not given
the expected results like the EEGB, this might be due to existing of oxygen
functional groups which is basically present in the pencil lead in its wax and
clay [19], see Table 1.

Table 1 Thickness Layer And Defect Density Ratios Of Prepared Graphene Samples

Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)

Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy is a tool utilized to recognize
and define the different functional groups in chemical structures of graphene
samples. In this study, FTIR Spectroscopy characteristic has performed on
Thermo scientific NICOLET iS10, with spectrum Range: 4000 - 800 cm-1. 

Figure 3 shows the absorption peaks for the first samples EEGB. FTIR spec-
trum showed both sharp and broad strong peaks of stretching vibration band
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of Hydroxyl (O - H) which is found around 3679 cm-1 and 2933 cm-1 respec-
tively only after applying microwave irradiation EEGB+MW.

Figure 3 The FTIR Of Graphene EEGB Samples

While in the rest samples of EEGB including the previous one, FTIR spectra
showed absorption peaks of stretching vibration of both (C ≡ C), (C = C), and
(C - O) at 2169 cm-1, 1592 cm-1, 1255 cm-1 respectively. In this FTIR spectra re-
sult, it has been noticed the decreasing in (C - O) absorption peaks when son-
ication in DMF was applied, which is indicate the formation of graphene
sheets [20], [21] with a small degree of oxidation due to wax and clay existing
in the pencil core content.   

Figure 4 shows FTIR for the second sample EEG8B. The result represents sim-
ilar results to the first sample EEGB samples. Where FTIR spectrum showed
both sharp and broad strong 

Figure 4 The FTIR Of Graphene EEG8B Samples
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peaks of stretching vibration band of Hydroxyl (O - H) around 3675 cm-1 and
2978 cm-1 respectively only after applying microwave irradiation to the elec-
trochemical exfoliated powder EEG8B+MW. Moreover, FTIR spectra to all
samples showed absorption peaks of stretching vibration (C ≡ C), (C = C),
and (C - O) at 2157 cm-1, 1336 cm-1, 1267 cm-1 respectively

X-ray Powder Diffraction Patterns (XRD)

X-ray diffraction technique used to determine the crystal structure and phase
change of graphene samples. X-ray diffraction patterns were performed by
Thermo Scientific ARL X’TRA, with Cu- X-ray source with scanning range
(2q = 20- 60o). 

Figure 5a shows XRD patterns for EEGB samples, where all patterns were
showed the carbon essential reflection (002) crystalline around 26.6o, which
is an indication of existing of pure graphite structure [22]. The only difference
between patterns was the weakened in the intense peak intensity from the
starting material to the final products in both producing processes. Therefore,
the sonication in DMF and microwave irradiation exfoliation were worked
together to decrease the number of graphite layers to obtain graphene sheets
in few layered form, which is confirmed the successful exfoliation processes
[23].

Figure 5b shows XRD patterns for the second samples EEG8B. Again, all peak
positions were found around 26.5o which is related to the carbon essential re-
flection (002) crystalline [24], [25]. However, the significant decrease in their
intensity is an indication of successful exfoliation. Where, the more decreas-
ing in the peak intensity the more decreasing in the graphene layers in the
final product. The best produced sample was obtained by first route which
is applying ultra-sonication bath in DMF for 45 min, then place the powders
to 800W of microwave irradiation for only 30 s. 

These results were agreed with Raman spectra results, the sonication in DMF
has worked to separate the graphene sheets from bulk graphite chemically
and the microwave irradiation was worked to decrease the defect density in
the produced samples. The defects could be atoms deformation in the struc-
tural lattice or/and different functional groups such as oxygen functional
group, …etc.
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Figure 5 XRD Patterns Of Graphene EEGB, And EEG8B Samples

Scanning Electron Microscopy (SEM)

Scanning Electron Microscopy employed to obtain information about the
morphology of graphene sheets. In this study, SEM images were performed
using COXEM EM-30 Plus with magnification rate 500 - x10K at 20KV. 

Figure 6 shows SEM images for the first samples EEGB with its derivatives
during producing processes. Figure 6a shows the morphology of the starting
material, where stacked carbon layers can be seen clearly with lateral size of
expandable graphite sheets between 50 -20 mm. In the first route process
(DMF then MW), when ultra-sonication is applied in DMF for 45 min, the
SEM image showed less aggregated of graphene sheets which is indicated
that DMF was a good exfoliation solvent, see Figure 6b. Wider interlayer
spacing was seen with a high percentage of small lateral size sheets around
~10 mm [26], [27]. Finally, when microwave irradiation is applied, the
graphene sheets were became more separated with bigger lateral size around
~ 30 mm, Figure 6c. This confirms that graphite is a good microwave ab-
sorbent [23].

In the second route process (MW then DMF). The effect of sonication expand-
able graphite powder in DMF comes after applying MW. Figure 6d shows
the morphology of graphene sheets when MW is applied first. Both interlayer
spacing and lateral size of produced sheets increased, but at the same time
the sheets show more wrinkles which indication of existing defects such as
oxygen functional group. In Figure 6e, SEM image shows wider graphene
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sheets but still staked to each other and the graphene sheets look as paper-
like with lateral size of 15 - 60 mm [28]. This result is agreed with FTIR result,
where different functional group was seen in the product when DMF applied
after microwave irradiation.

Figure 6 SEM Images Of Graphene EEGB Samples

For the second samples EEG8B, Figure 7 shows the morphology of graphene
sheets in SEM images. Figure 7a exhibits non-smooth surfaces of carbon con-
densed sheets stacked over each other of the starting material EEG8B, the lat-
eral size of sheets was found around 20 – 40 mm. When first producing route
was applied (DMF then MW), the stacked sheets opened up first after only
sonication in DMF for 45 min as Figure 7b shows with a lateral size between
10 – 30 mm. While most of sheets were around in lateral size of 20 mm after
applying microwave irradiation to the sonicated powder in DMF, see Figure
7c. This result has been indicated as successful exfoliation [15]. This result
confirms that when microwave irradiation comes after sonication in DMF,
the obtained graphene-sheet is few-layer [29].

Figure 7 SEM Images Of Graphene EEG8B Samples

However, in the second producing technique (MW the DMF), when mi-
crowave irradiation applied first to the expandable graphite sheets, about
80% of obtained sheets were found with lateral size around ~30 mm with the
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existing of  wrinkles at the edges of each sheet, see Figure 7d. Finally, When
the output product after microwave irradiation process was followed by
ultra-sonication bath in DMF for 45 min, most of wrinkles were disappeared
and lateral size ~ 25 mm, but still the sample with multi- to low- layers of
graphene sheets. 

Conclusion

In this study, two different techniques have been applied in different order to
the electrochemically exfoliated pencil lead graphite. Sonication in DMF and
microwave irradiation exfoliation methods to produce few-layered graphene
sheets. Two different grade of softness pencil leads have been used in this ex-
periment. Sonication in DMF for 45 min has been showed as a strong exfoliation
reagent to exfoliate expandable graphite sheets, and it works very efficiently
when the sonicated graphene powder followed by microwave irradiation for
only 30 second. Microwave irradiation works as a reduction reagent of oxygen
functional group that exists in the both the starting material GB and G8B in the
clay and wax of pencil lead and after using electrochemical exfoliation method
which is worked on oxidation process. However, the sonication in DMF which
is an organic solvent also has oxygen, that is why the best result for irradiate
obtained graphene sheets is after complete all chemical reactions to reduce the
oxygen in the graphene sample. Raman results confirmed about the formation
of few-layered graphene sheets with best product EEGB+DMF+MW with the
thickness layer ratio about 0.79 and low level of defects. FTIR results showed
that defect was a small amount of oxygen functional groups in the final prod-
ucts and it was maximum when sonication in DMF was the last step in the
preparation process. The oxygen is already existed in the clay and wax of pencil
core. XRD results indicated successful exfoliation of graphene sheets, where the
significant decrease in the intensity peak around 26.6o were reached to maxi-
mum in the first route process which is applying sonication bath in DMF for 45
min then microwave irradiation to the expandable graphite sheets. Finally, SEM
images showed the morphology of obtained graphene sheets reduced from
starting material to the final products, where the wrinkles were presented only
with chemical reaction is the last process. The wrinkles disappear or signifi-
cantly decrease when microwave irradiation apply as the last process to reduce
the defect in the sample. SEM images showed the best quality of graphene
sheets with largest lateral size about 10μm.
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Modeling of PV Cell Using Five Parameters: A Comparative 

Study of One-Diode Models

Ansoumana Noumou Djite

Mustafa Engin

Abstract: Analytical modeling of solar cells is crucial for any performance optimization or diag-
nosis process of a photovoltaic generator. The photovoltaic cell is typically represented by an
equivalent circuit whose parameters are calculated using the experimental current-voltage char-
acteristic curve. The precise determination of these parameters remains a challenge for re-
searchers, which led to a diversification in the models and numerical methods used for their
characterization. Among the all adopted PV models, the one-diode and the two-diode models
are the most utilized ones. In this paper a numerical method is described for computation of the
parameters of a photovoltaic solar cell such as series resistance (Rs), shunt resistance (Rsh),
diode ideality factor (n), diode reverse bias saturation current (I0) and photo-generated current
(Iph), using the current-voltage (I-V) characteristic under illumination, in terms of the classical
one-diode equivalent circuit. This study provides a simple method to determine the five param-
eters based on certain already known equations, the explicit method, the Voc slope method and
on the iterative method. The aim of the proposed method is to find the five unknown parameters
that guarantee the minimum absolute error between the P–V curves generated by the electrical
model and the P–V curves provided by the manufacturers’ datasheets for different external con-
ditions such as temperature and irradiance. The accuracy of this model is verified by making a
comparison with other four parameters and five parameters methods already popular in the tech-
nical literature.

Keywords: Modeling, Solar Cell, Single-Diode, Cell Parameters 

Introduction

The consumption of electric energy continues to increase in recent years, the
satisfaction of energy needs is largely based on the use of fossil resources.
The gradual depletion of the fossil fuel stock, which has been unrestrained
and the climate change that has already begun, linked to greenhouse gas
emissions, pose a challenge to humanity. Renewable energies such as solar
energy, wind power, hydropower and biomass are promising solutions for
competing with mass energy sources such as fossil and nuclear energy [1]. 

Currently, solar PV is the third most important renewable energy source in
the world after the hydro and wind power in terms of installed capacity [2].
Solar energy is potentially an inexhaustible energy and relatively more ac-
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ceptable for our environment. A photovoltaic (PV) system directly converts
sunlight into electricity using semiconductors. Solar cell is the main device
of a PV system which is grouped to form panels or arrays [3]. To study elec-
tronic converters for PV systems, one first needs to know how to model the
PV device that is attached to the converter.

The most important component of any PV simulator is the PV cell model it-
self [4]. The most popular modelling approach is to use the electrical equiv-
alent circuit that comprises of both linear and nonlinear components. The
mathematical model of the current-voltage I (V) characteristics of solar cells
is an implicit nonlinear equation that is very difficult to solve. In recent years,
several electrical models in the literature have been developed, the aim of
which is to obtain a more efficient and practical I (V) characteristic [5]. The
literature shows that it exists two kind of modelling approach. The first is
based on the measurement of meteorological phenomena using sensors. The
second is based on data provided by the manufacturers of the panels. Man-
ufacturers of photovoltaic arrays, instead of the I-V equation, provide only a
few experimental data about electrical and thermal characteristics. Unfortu-
nately, some of the parameters required for adjusting photovoltaic array
models cannot be found in the manufacturer’s datasheets, such as the light-
generated or photovoltaic current, the series and shunt resistances, the diode
ideality constant, the diode reverse saturation current, and sometimes the
bandgap energy of the semiconductors [6]. Among the all adopted PV mod-
els, the one-diode and the two-diode models are the most utilized ones. Most
mathematical models for simulating PV modules are based on the one-diode
theory considering the presence or absence of the shunt resistance Rsh [2],
[7]. The one-diode model, otherwise called five-parameter model particularly,
gives effective results since it guarantees good accuracy with a low complex-
ity [8]. In recent years, the easy and accurate extraction of these parameters
has been a hot research topic in the solar PV field [2]. However, there is not
really a fair and or complete model, but most models can be used under cer-
tain conditions.

This article presents a simple method to determine the five parameters based
on certain already known equations, the explicit method, the Voc slope
method and on the iterative method. A comparative study between a 4-pa-
rameter and a 5-parameter models and the manufacturers datasheets have
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been made to validate this model. The objective is to find a simple and adapt-
able dynamic circuit model with different modules of the manufacturers. 

Ideal Cell Model

The mathematical modeling of solar cells is essential for any performance
optimization operation or diagnostic of the photovoltaic generator. The pho-
tovoltaic module is generally represented by an equivalent circuit whose pa-
rameters are calculated experimentally using the current-voltage
characteristic. These parameters are not usually measurable quantities or in-
cluded in the manufacturing data. Consequently, they must be determined
from the systems of equations I-V at various operating points given by the
manufacturer or from the direct measurement on the module. The modeling
of the latter is a crucial step and has led to a diversification in the models
proposed by the different researchers. Their differences are mainly in the
number of diodes, the finite or infinite shunt resistance, the ideality factor
constant or not, as well as the numerical methods used to determine the var-
ious unknown parameters [9]. 

The simplest model of a PV cell is shown as an equivalent circuit below that
consists of an ideal current source in parallel with an ideal diode is known
as ideal equivalent circuit of PV cell. The current source represents the current
generated by photons and its output is constant under constant temperature
and constant incident radiation of light [3] .

Figure 1 Ideal Solar Cell With One-Diode

Where 

G is solar irradiance; Is, the photo generated current; Id, the diode current; I,
the output current and V is the terminal voltage.

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı-7- Fen Bilimleri-Ziraat-Sağlık

91



The I-V characteristics of the ideal solar cell with one-diode are given
by:

(1)

where I0 is the diode reverse bias saturation current, q is the electron charge,
n is the diode ideality factor, k is the Boltzmann’s constant, and T is the cell
temperature. 

For the same irradiance and p-n junction temperature condition, the
short circuit current Isc (V=0) given by the equation (2) is the greatest value
of the current generated by the cell. 

(2)

For the same irradiance and p-n junction temperature condition, the
open circuit voltage Voc (I=0) is the greatest value of the voltage at the ter-
minals. The open circuit voltage Voc is given by the equation (3);

(3)

The output power is given by;

(4)

Approach for determining the five parameters of a photovoltaic cell

In recent years, the easy and accurate extraction of the cell parameters has
been a hot research topic in the solar PV field.  However, there is not really a
fair and or complete model, but most models can be used under certain con-
ditions. The photovoltaic cell is represented by the electric circuit of figure
(2) which consists of the current source modeling the luminous flux, the
losses are modeled by two resistors, a shunt resistor and a series resistance.
The model therefore uses the following five unknown parameters: n, Iph, Rs,
Rsh and Is [9].
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Figure 2 Solar Cell With Single-Diode And Series And Parallel Resistance

where Iph, Ish, Id and I are respectively light, shunt, diode and load currents
[A]; Rs and Rsh are series and shunt resistances (Ω). The mathematical equa-
tion describes the I-V characteristic of the model is given by the equation (5);

(5)

where Iph and I0 are the photovoltaic and saturation currents of the array, q
is the electron charge [1.60217646 · 10−19 C], k is the Boltzmann constant
[1.3806503·10−23 J/K], T [K] is the temperature of the p-n junction, n is the
diode ideality constant and Vt = kT/q is the thermal voltage of the cell [6]. 

Model parameters estimation

Considering the I-V equation (eq. 5) written on open circuit, short circuit and
maximum power conditions as following: 

Open circuit condition: I = 0; V = Voc

(6)

Short circuit condition: I = Isc; V = 0

(7)

Maximum power condition:

(8)
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The photocurrent Iph of the cell depends of the solar irradiance (G) and the
cell temperature (T). It can be modelled as expressed by relation (9);

(9)

where Iph, ref [A] is the light-generated current at the nominal condition (
25 ◦C and 1000 W/m2), = T – Tref (being T and Tref the actual and nominal
temperatures [K]), G [W/m2] is the irradiation on the device surface, Gref is
the nominal irradiation and Ki is the short-circuit current/temperature coef-
ficient. Geoff Walker [10] gives method to calculate Ki and it’s expressed as
following for any temperature T1;

(10)

The diode saturation current I0 varies with the temperature as described by
(eq. 11) [9].

(11)

Where Eg is the band-energy gap ([eV]) and may be described as [11]. Kim
et al. (2009) defines the value for Eg for silicon to be;

(12)

γ is temperature dependent coefficient.

A is a temperature dependent coefficient which can be deduced starting from
equation (11) under reference condition and the open circuit equation under
reference condition.

(13)

I0 can be rewrite as the equation (13)

(14)
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where

(15)

The Rs and Rsh resistances are calculated by iterative methods. Since the se-
ries resistance has a remarkable influence on the slope of the I-V characteristic
curve near the point (Voc, 0) [10], [12], in order to calculate Rs and Rsh, equa-
tion (5) is derived in order to obtain: 

(16)

Which gives at the point (Voc, 0)

(17)

Or at the point (Isc, 0), 

(18) 

The slope  and  can be deduce in the experimental results from manufacture
graph in the Voc and Isc points, respectively. The initial and the maximum
values of Rs are given by (19) and (20), respectively. 

(19)

(20)

The value of the diode constant n may be arbitrarily chosen. Many authors
discuss ways to estimate the correct value of this constant. A value of the ide-
ality factor (n) different from the unit is associated with a predominant re-
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combination mechanism and it depends on the nature and position of the
trapped levels [9].

n = 1: The space charge zone is depopulated (ideal case)

1 < n < 2: The trap level is shallow in the space charge area and n depends on
the polarization.

n = 2: The recombination centers are uniformly distributed in the space
charge area and on one level in the middle of the band gap.

2 < n < 4: The recombination centers are nonuniformly distributed with a re-
duced density at the center of the space charge area relative to the surface.

Cuce et al. [13] propose n = 1.2 for monocrystalline silicon cells, and n = 1.3
for polycrystalline ones.

The Five Parameter Model Performance Tests

The Newton-Raphson method is one of the most widely used methods for
solving nonlinear equations. The Newton-Raphson method is used for the
rapid convergence of the response. The algorithm of this method is based on
the use of Taylor’s development. Suppose the equation f (x) = 0. Using the
following expression,    for the I-V equation we obtain;

(21)

The above model equations are used to simulate Solarex MSX60, a typical
60W PV module (table 1) in order to test its performance in fitting the I–V
curve at standard test conditions (G = 1000 W.m-2; T = 25 °C). The results ob-
tained were compared to those of the manufacturer in the standard condition
as showed in table 2. We have also estimated the behaviour of a solar cell for
different irradiances and temperatures using the parameters of this model as
showed Figures 5 and 6. 
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Table 1 Specifications Of The Solarex MSX60 PV Panel

The characteristics of a cell are described as follows;

Table 2 MSX60 STC Specifications For The Used Cell And The Calculated Param-
eters Of The Model
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Figure 4 I (V) And P(V) Characteristics Using Solarex MSX60 Cell

Figure 4 compare the manufacture’s and the used model’s I(V) and P(V) char-
acteristics, using Solarex MSX60 cell in the standard condition (irradiation
1000 W.m-2 and temperature 25 °C). Figure 5 shows the I(V) and P(V) charac-
teristics respectively, using Solarex MSX60 cell for various irradiances. The
simulation was made under the temperature 25 °C. We note that an incur-
rence in the maximum power point. Table 3 shows the calculated parameters
using this studied model for the MSX60 cell in standard conditions.

Table 3 Calculated Values For MSX60 Cell For The Model In Standard Condition
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Figure 5 I(V) And P(V) Characteristics Using Solarex MSX60 Cell For Various
Irradiances Under 25 °C

By the same way the figures (5) shows the I(V) and P(V) characteristics re-
spectively, using Solarex MSX60 cell for various temperatures under the 1000
W.m-2.

Figure 6 I(V) And P(V) Characteristics Using Solarex MSX60 Cell For Various
Temperatures Under 1000 W.m-2

Comparison Of The Developed Five Parameter Model With Other One-
diode Models

Four Parameter Model

The four-parameter model is a widely used model; it has been studied by
Townsend [14]. This model treats the photovoltaic cell as a current source,
dependent on illumination, connected in parallel with a diode and in series
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with a series resistor. The equivalent circuit of a solar cell with its parameters
is a tool to simulate the irradiance and temperature changes. The parameters
are the photo generated current (Is); the diode reverse bias saturation current
(I0); the series resistance (Rs) and the diode ideality factor (n). These param-
eters are not measurable quantities and are not generally included in the
manufacturers data. Therefore, they must be determined from the I (V) equa-
tion systems for different operating points (given by the manufacturers) [3],
[9]. 

The I-V characteristics of the solar cell with single-diode and series resistance
are given by: 

(22)

where I0 is the diode reverse bias saturation current, q is the electron charge,
n is the diode ideality factor, k is the Boltzmann’s constant, and T is the cell
temperature. Considering three couples of points from the I–V curve (Isc, 0);
(0, Voc); (Im, Vm) in Eq. (5), we obtain the following set of equations used to
identify the unknown parameters:

(23)

(24)

(25)

R. Khezzar et al. [15] use the explicit simplified method based on a purely
mathematical resolution with some justified simplifications. Considering Ns,
the number of cells in one module, the Eqs. (23) – (25) become:

(26)

(27)

(28)
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From Eqs. (26) and (27) one can deduce the saturation current:

The last parameter to estimate is the ideality factor n, by exploiting the fact
that the power derivative at the maximum point is zero: 

The variation of different parameters versus the variation of irradiance or
temperature are usually expressed as [16], [17]: For the short circuit current
and open circuit voltage cases [15]:
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Five Parameter Models

The photovoltaic cell is represented by the electric circuit which consists of
the current source modeling the luminous flux, the losses are modeled by
two resistors, a shunt resistor and a series resistance. The model therefore
uses the following five unknown parameters: n, Iph, Rs, Rsh and Is [9]. The
mathematical equation describes the I-V characteristic of the model is given
by the equation (5).

Modeling and circuit-based simulation of photovoltaic arrays is studied by
Marcelo et al [6]. The method is used to obtain the parameters of the array
model using information from the datasheet. Marcelo et al. present in details
the equations that form the I-V model and the method used to obtain the pa-
rameters of the equation. In this model the light generated current of the pho-
tovoltaic cell depends linearly on the solar irradiation and is also influenced
by the temperature according to the following equation;

Considered the equation (40) by including in the equation the current and
voltage coefficients KV and KI, the photovoltaic model can be improved if
equation (39) is replaced by:

Marcelo et al. proposed a method for adjusting Rs and Rsh based on the fact
that there is an only pair {Rs, Rsh} that warranties that Pmax,m = Pmax,e =
Vmp Imp at the (Vmp, Imp) point of the I-V curve, i.e. the maximum power
calculated by the I-V model, Pmax,m, is equal to the maximum experimental
power from the datasheet, Pmax,e, at the maximum power point (MPP). Con-
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sidered that Pmax,m = Pmax,e, the relation between Rs and Rsh is given by
eq. (43);

Many authors discuss ways to estimate the correct value of the diode con-
stant n [6], [18] and for Marcelo et al. n may be arbitrarily chosen. Usually 1
≤ n ≤ 1.5; the choice depends on other parameters of the I-V model. This con-
stant affects the curvature of the I-V characteristic and varying n can slightly
improves the model accuracy.

Comparison and Discussion 

In this section the proposed five parameter model is compared with both the
five parameter and the four parameter models for two different photovoltaic
Module. Table 4 shows the comparative values between the parameters of
the proposed model and that of Marcelo et al. using the KC200GT module.
In the second part of the table, we have also the comparative values between
the parameters of the Khezzar model with the model proposed using the
MSX60 module, under standard conditions.
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Table 4 Comparative Values Between Circuit-Based Model Using KC200GT Mod-

ule, Khezzar’s Model Using MSX60 Module And The Proposed Model At Standard

Condition

In this section, the studied model’s maximum voltage, maximum current,

and maximum power equations give more accuracy than the five-parameter

or the four-parameter models proposed by Marcelo et al. and Khezzar et al.

Conclusion

The present paper has proposed a simple way to determine the five param-

eters based on certain already known equations, the explicit method, the Voc
slope method and on the iterative method of photovoltaic solar cells under

varying operating conditions (solar radiation and temperature). The model

proposes a simple way to determine the series and the shunt resistances. It

has been shown that the studied model gives more accuracy than the five-

parameter or the four-parameter models for both according to table 4 in terms

of maximum power point value.
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Küçükbaş Hayvanlarda Yapay Tohumlamanın Gebelik 

ve Döl Verimi Üzerine Etkileri

Awo Abdoulaye Gbadamonsi
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Turgay Taşkın

Özet: Koyun ve keçi yetiştiriciliğinde döl verimi ölçütleri hayvan ve sürü performanslarının de-
ğerlendirilmesinde kullanılır.   Yapay tohumlama ile erkeklerin kullanım alanı daha genişlenir. Bu
alan artışı gebelik ve doğum oranlarını da etkileyebilmektedir. Bu derleme makalesinde daha ön-
ceki çalışmalara dayanarak doğal aşım ve yapay tohumlamadaki gebelik oranı ve doğum oranı
hakkındaki literatür bildirişleri karşılaştırılmıştır. İncelenen makalelerde doğal aşımdaki gebelik
oranının taze sperma ile tohumlamaya göre daha düşük olduğu anlaşılmaktadır (% 83,73-100
vs % 60 - 90). Kısa süre saklanmış ve dondurulmuş sperma ile tohumlanmış olan dişilerdeki ge-
belik oranının ise doğal aşım gebelik oranına göre daha çok düşük olduğu bulunmuştur (% 83,73
- 100 vs % 17 – 34 ve % 83,73 - 100 vs % 20 - 50). Bu düşüş bir yanda yapay tohumlamada kul-
lanılan spermadaki spermatozoitlerin döllenme yeteneği azalması ve ölü spermatozoitleri oranı
artışına bağlanmaktadır. Diğer yanda, küçükbaş hayvanlarının üreme organları özellikleri ( dar
ve kıvırcık döl yatağı ağzı) ve fosfo- yağı bileşimi bakımında spermatozoitler özellikleri açıkla-
nabilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Koyun, Keçi, Gebelik Oranı, Doğum Oranı, Yapay Tohumlama

Giriş

Yapay tohumlama günümüzde bütün evcil hayvan türlerinde giderek daha
yaygın hale gelmiştir. Hayvansal üretimde yapay tohumlamanın yaygınlaş-
ması, entansifleşme ile yakından ilişkili olup artan nüfus hızının neden ol-
duğu hayvansal protein açığının büyümesiyle daha da önemli bir sorun
haline gelmektedir [1]. Küçükbaş hayvanlarda yapay tohumlama Fransa ve
İspanya gibi özellikle koyun ve keçi sütünden yoğun olarak pahalı peynirler
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üretilen ülkeler ile [2], [3] Avustralya, Yeni Zelanda gibi büyük çapta koyun
yetiştiriciliği yapılan ülkelerde daha fazla büyük önem kazanmıştır [4]. Tür-
kiye’de ise gerek süt sığırcılığında yaygın olmakla birlikte koyun ve keçi ye-
tiştiriciliğinde istenilen düzeye ulaşamamıştır [5], [6].

Dünyada nüfus artışına bağlı olarak kentleşmeyle birlikte meralar giderek
azalmaktadır. Bu durumda geviş getiren hayvanların beslenmesinde önemli
bir sorun olmaktadır. Dünyada genel olarak artış trendi gösteren küresel ku-
raklık ve iklim değişiklikleri bu açığı daha da artırmaktadır. Dünyayı gele-
cekte bekleyen gıda açığı için şimdiden önlemler alınması gerektiği su
götürmez bir gerçektir. Bu durumda küçükbaş hayvancılığın önemi daha
fazla artmaktadır [7]. Hayvanların döl verimlerini artırması nedeniyle yapay
tohumlama kullanılmaktadır. Elit hayvanları yaygınlaştırmak için yapay to-
humlama hatta laparoskopik destekle uterus içi yapay tohumlama yapılmak-
tadır. Yapay tohumlama, bütün evcil hayvan türlerinde giderek
yaygınlaşmaktadır. Hayvansal üretimde yapay tohumlama, hızla artan nü-
fusla birlikte hayvansal protein açığının günden güne büyümesiyle daha da
önemli hale gelmektedir [8]. Yapay tohumlama, hayvancılık alanında genetik
iyileşmeyi hızlandıran biyoteknolojik yöntemlerin başında gelir. Keçilerde,
dondurulmuş sperma kullanılarak yapılan geniş çaplı yapay tohumlama ça-
lışmalarında kızgınlık senkronizasyonu, işgücü, sürü yönetimi ve sağlık- ko-
ruma masrafları göreli olarak en aza indirilebilir. Son yıllarda, eksogen üreme
hormonu kullanılarak kızgınlıkları senkronize edilen keçilerde 5°C’ye soğu-
tulmuş veya azot buharında dondurulmuş sperma kullanımı ile kabul edi-
lebilir döl verimi sonuçları elde edilmiştir [9]. Bu yöntemin yani yapay
tohumlama ve kızgınlık senkronizasyonu kullanması hayvanların perfor-
mansları üzerinde olumlu ya da olumsuz şekilde etkileyebilmektedir. Bu ma-
kalede; küçükbaş hayvanlarda yapay tohumlamanın gebelik ve doğum
oranları üzerine etkileri konuyla ilgili araştırma sonuçları irdelenmiş ve bazı
teknik çözüm önerilerine yer verilmiştir.  

Yapay Tohumlamaya Ait Genel Bilgiler

Damızlıkta kullanılacak inek, koyun, keçileri gebe bırakmak için iki yol var-
dır. Bunlardan biri doğal aşım ve diğeri ise yapay tohumlamadır [10].Yapay
tohumlama, hayvancılık alanında genetik ilerlemeyi hızlandıran biyotekno-
lojik yöntemlerin başında gelir. Yapay ya da suni tohumlama, döllenme ve
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gebelik için uygun yöntem ve tekniklerle erkek hayvandan alınan spermanın,
mekanik yollarla dişinin üreme kanalına bırakılması işlemidir. Yapay tohum-
lama, yaygın şekilde sığır, daha az bir oranda domuz, koyun, keçi, at, arı ve
tavuk yetiştiriciliğinde uygulanmaktadır [4].

Yapay Tohumlamanın Avantajları

Evcil memeli erkek hayvanların spermasının dondurulması, hayvansal üre-
timde özellikle damızlık değer tahmini ile seleksiyon programlarının yürü-
tülmesinde çok sayıda avantaj sağlamaktadır. Yapay tohumlama doğal aşıma
göre daha ucuza döl elde etme olanağını sağladığı üstünlüklerin başında
gelir. Bu durum, işletmeci açısından erkek hayvanların bakım-besleme mas-
rafların azalması demektir [5], [11]. Yapay tohumlamanın en önemli yararla-
rından biri de herhangi bir yetiştiricinin belki de hiçbir zaman sahip
olamayacağı kadar yüksek değerli bir erkek hayvandan uzun süre damızlık
olarak yararlanılmasına olanak vermesi ve bu tür hayvanlardan doğan erkek
ve dişi yavrulardan elit bir sürü oluşturmak olasıdır. Dolaysıyla yapay to-
humlama ile iyi genetik özelliklerin yavrulara aktarılması yetiştiriciye büyük
kolaylık sağlar [2], [8]. Bütün bunların yanı sıra yapay tohumlama yüksek
verim özelliklerine sahip damızlık erkeklerin doğru seçiminde isabet dere-
cesini artıran önemli bir yoldur. Son zamanlarda geliştirilmiş olan dondurul-
muş sperma kullanma yöntemi yapay tohumlama kullanımının önemini bir
kat daha arttırmıştır [10], [12], [13].

Yapay Tohumlamanın Dezavantajları

Bu yöntem, gen havuzunu yönetmek için güçlü bir araç olmasına rağmen,
her generasyon için gerekli olan az sayıdaki damızlık hayvanın yanı sıra özel-
likle döl verim özellikleri özelliklerinin iyileştirilmesinde karşılaşılan sorun-
ların çözümüne önemli katkılar sağlamaktadır [14]. Sınırlı sayı damızlık
hayvanlarının kullanması aşağıdaki hâllere getirebilmektedir;

Genetik Varyasyonun Azalması

Bu risk, her zaman seleksiyon programları yapılırken göz ardı edilmemeli
ve birinci generasyondaki hayvanlardan elde edilen yüksek verimli bireyler
akrabalı yetiştirme depresyonu nedeniyle olabildiğince çok çeşitli bölgeler-
den temin edilmelidir.
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Kalıtsal kusurlar ya da kontrolsüz kullanılan sperma nedeniyle bulaşıcı bir
hastalık sürüde görülebilir. Anılan yanlış uygulama, yapay tohumlama ile
kısa sürede tüm il/bölgeye yayılabilir. Eksik ya da yanlış tutulan kayıtlar ne-
deniyle sürüde akrabalı yetiştirme oranı fazla olabilir. Ancak bu durum ve-
rimlerde artış beklenilmesi yerine sürüde önemli ekonomik kayıplara neden
de olabilir. 

Küçükbaş Hayvanlarda Tohumlama Yöntemleri

Intravaginal Tohumlama

En basit tohumlama şeklidir. Taze spermanın, sevikse herhangi bir girişim
olmadan vajina içerisine bırakılması işlemidir. Bildirilen başarı oranları ol-
dukça değişkendir ve bu yöntem dondurulmuş sperma için uygun değildir.
Çiftleşme mevsimi içinde 20 adet koyunda kızgınlığın senkronizasyonu ve
sabit zamanlı intravaginal tohumlamanın etkinliğini araştırmışlardır. Çalış-
mada koyunlara dokuz gün ara ile 125 μg cloprostenol enjekte edilmiş, 42
saat sonra tüm hayvanlar 150x106 /0.5 ml. dozda sperma ile intravajinal yolla
tohumlanmıştır. Koyunlara tohumlamadan 35 gün sonra yapılan ultrasono-
grafik muayenede %30 oranında gebelik elde edilmiştir [15].

Intraservikal Tohumlama

Servikal tohumlama; kateterin serviks içinde yaklaşık olarak 2–6 mm ilerle-
tilerek spermanın atılması ile gerçekleştirilir. Bu yöntemde, hayvanın sabit-
lenmesi, özel olarak yapılmış travaya alınmasından sonra arka kısmının
yukarıya doğru kaldırılmasıyla sağlanır. Vulva dudaklarının kuru temizliği
yapıldıktan sonra steril bir vazelinle kayganlaştırılmış spekulum vajina içe-
risine yerleştirilir. Işık kaynağı yardımı ile spekulum hareket ettirilerek ser-
viksin bulunması sağlanır. Servikal tohumlama tekniği daha çok taze ve
sulandırılmış sperma ile yapılan tohumlamalarda kullanılmaktadır. Belclare
ve Suffolk ırkı koyunlarda çiftleşme mevsimi içinde laparoskopik ve intra-
servikal yapay tohumlamanın etkinliğini incelenmiş ve koyunlara 30 mg
FGA içeren süngerler 12 gün süre ile uygulanarak kızgınlıklar senkronize
edilmiş, sünger çıkarılmasından 48 saat önce 500 IU PMSG enjeksiyonu ya-
pılmıştır. Koyunlar 200 x106 spermatazoa içeren 0.25 ml.’lik payetlerde don-
muş-çözünmüş sperma ile intraservikal ve laparoskopik intrauterin yapay
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tohumlama uygulanmıştır. Laparoskopik intrauterin ve intraservikal tohum-
lama yapılan gruplarda gebelik oranı sırasıyla; %54 ve %19 olarak bulun-
muştur [16], [17].

Intrauterin Tohumlama

Suni tohumlama uygulamalarında ideal teknik intrauterin tohumlamadır.
Taze sperma ile yapılan intravajinal ve intraservikal tohumlamalarda başarılı
sonuçlar alınmasına karşın, donmuş spermanın çözündürülmesinden sonra
kullanılması yüksek döl verim sonuçları vermemektedir. Koyunlarda servik-
sin anatomik yapısı nedeniyle rutin uygulanan yöntemlerle intrauterin to-
humlama yapmak mümkün olmamaktadır. Intrauterin tohumlama için özel
yöntemler kullanmak gerekmektedir [18]. 

Transservikal-Intrauterin Tohumlama

Bu yöntemde koyun, servikal tohumlamada olduğu gibi sabitlendikten sonra
vulva dudaklarının kuru temizliği yapılır. Serviksin mekanik dilatör (serviks
pensi), hormon (PGF2a) veya tokolitik ilaçlar kullanılarak genişlemesi sağ-
lanır, kateter tüm serviks boyunca ilerletilerek sperma uterusa bırakılır. Fisc-
her et al., [19] tokolitik enjekte ettikleri koyunlarda derin servikal
tohumlamanın, tokolitik enjekte edilmeyen koyunlara göre daha kolay oldu-
ğunu ancak tokolitik uygulamasının spermatozitlerin taşınmasını/hareket
yeteneğini azalttığı bildirilmektedir. Bu yöntemde, koyunların yaklaşık %
80–90 nın da serviks yoluyla uterusa ulaşılması mümkün olup, yöntem daha
çok donmuş sperma ile yapılan tohumlamalarda kullanılmaktadır [16].
McKusick et al. [20] tarafından üreme sezonunda vajinal sünger şeklinde pro-
gesteron hormonu 14 gün süre ile uygulanmış, arkasından 400 IU PMSG uy-
gulanmış ve dondurulmuş spermanın çözündürme işleminden sonra
transservikal intrauterin tohumlama yapılmıştır. Çalışmada kuzulama oranı
%20.7 olarak bulunmuştur. 

Laparoskopik Intrauterin Tohumlama

Taze ve sulandırılmış sperma ile intravajinal ve intraservikal yapılan tohum-
lamalarda başarılı sonuçlar alınmasına karşın koç spermasının soğutulup,
dondurulup payetlenmesi esnasında önemli oranda motilite kaybı yaşan-
maktadır. Dondurulmuş spermayla yapılan vajinal ve intraservikal tohum-
lamalarda serviksin anatomik yapısından dolayı yumurtalık yoluna yeterli
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miktarda spermatozoit ulaşamadığından tohumlama sonuçları başarısız ol-
maktadır. Laparoskopik intrauterin tohumlama tekniği ile donmuş sperma-
lardan başarılı sonuçlar alınabilir. Teknik laparoskopi yardımı ile spermanın
doğrudan uterus içine verilmesidir. Fakat birçok prosedür içermesi, alet ve
ekipman temini, yetişmiş eleman istemesi, hayvana cerrahi bir müdahale ge-
rektirmesi ve hayvanları strese sokması gibi dezavantajlara sahiptir [21]. 

Tohumlama Yönteminin Döl Verimi Üzerine Etkisi

Tohumlama yönteminin döl verimi üzerine etkisi Bearden and Fuguay [22]
donmuş sperma kullanılarak yapılan servikal tohumlamalardan %20 – 70
arasında değişen oranlarda gebelik elde edilebileceğini bildirmektedir. Fisc-
her et al. [19] donmuş sperma kullanarak yaptıkları derin servikal tohumla-
malardan %23.6 oranında gebelik elde ettiklerini bildirmektedirler. Fukui et
al. [23] Merinos ırkı koyunları servikal, derin servikal, intrauterin yollarla to-
humladığını ve tohumlama sonrası 21. güne kadar yaptığı östrus gözlemiyle
geri dönmeme oranlarını sırasıyla; %27, %24,4 ve %54.5 olarak tespit etmiştir.
Evans and Maxwell [16] donmuş-çözünmüş sperma kullanılarak yapılan ser-
vikal 25 tohumlamalardan %25–45, ideal şartlarda ve iyi bir laparoskopi uy-
gulamasını izleyen ise %60– 75 oranında doğumlar elde edilebileceğini ifade
etmektedir. Garde et al. [38] ise, senkronize koyunlarda donmuş-çözünmüş
sperma kullanılarak yapılan intrauterin tohumlamalardan %67.8 oranında
gebelik sağlamışlardır. Halbert et al. [24] donmuş sperma ile trans servikal
intrauterin yolla yaptıkları tohumlamalardan %57 oranında gebelik elde et-
tiklerini, bu yöntemle koyunların yaklaşık olarak %82’sinde uterusa sper-
mayı depo etmeyi başardıklarını ve yöntemin rutin olarak başarılı bir şekilde
uygulandığı zaman gebelik oranlarının %80–90 seviyelerine ulaşabilmiştir.
Bir başka çalışmada [25] ise, donmuş-çözünmüş sperma ile yapılan transser-
vikal intrauterin tohumlamalardan %41.2 doğum oranı sağlanmıştır. Windors
et al. [26] Merinos ırkı koyunlarda yaptıkları servikal, laproskopik ve trans-
servikal/intrauterin tohumlamalardan sırasıyla; %9, %48 ve %32 oranlarında
gebelik elde ettiklerini ifade etmektedirler. Eppleston et al. [27] donmuş
sperma kullanarak 5 × 106 dozla laparoskop yardımıyla yaptıkları intrauterin
tohumlamalardan %50 oranında gebelik tespit ettiklerini belirtmektedirler.
Bir başka çalışmada Vallet et al. [28] ise, donmuş-çözünmüş sperma kullanı-
larak 100 × 106 dozla yapılan laparoskopik intrauterin tohumlamalardan
%70.7 oranında gebelik elde etmişlerdir.
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Koyun Ve Keçilerde Döl Verimi Ölçütleri

Bütün evcil memeli hayvanları gibi koyun ve keçilerde, döl verimi ölçütleri
hayvan türlerine, ırklarına, yetiştiriciliği bölgelere ve işletmelere göre değiş-
mektedir. Ancak döl verim ölçütleri, sürüdeki gerek erkek gerekse dişi hay-
vanlarının performansının belirlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bu ölçütler sırasıyla aşağıda kısaca özetlenmiştir [11]. 

Geriye Dönenlerin Oranı (GDO=Non-Return- Rate,  NRR)

Non- Return- Rate, dişi hayvanları erkeklere verdikten veya tohumlandıktan
sonra belli bir süre içinde kızgınlık göstermeyen (gebe kalan) hayvan oranı-
dır. ‘’Non-Return-Rate (Kızgınlığı Tekrarlanmayanların Oranı, %) = Tohum-
lamadan 35 gün sonrasına kadar kızgınlığı tekrarlanmayan koyun sayısı /
Tohumlanan koyun sayısı x 100 şeklinde hesaplanır.

Non-Return-Rate’nin tohumlama derinliği, serviko- vaginal sıvı miktarı,
spermanın tohumlamadan sonra vaginal bölgeye geri akması, ana yası ve to-
humlama yılına göre değişmektedir’’ [2].

Gebelik Oranı

Gebelik oranı, gebe koyun sayısı / koçaltı koyun sayısıdır [3]. Gebelik oranı
olarak saptanan değerler, koyunlarda, bir çiftleşme dönemi için doğal aşımda
%85- 95, taze spermayla yapay tohumlamada %60-95 ve dondurulmuş sper-
mayla %20- 50’dir. Keçilerde ise doğal aşımla ve kısa süre saklanmış sper-
mayla sağlanan gebelik oranı sırasıyla; %90-95 ve %70- 75 düzeyindedir [4],
[5]. 

Doğum Oranı

Doğum Oranı, doğuran koyun sayısı/ koçaltı koyun sayısıdır [3]. 

Doğumda Yavru Sayısı

Doğumda yavru sayısı, başka deyişle döl verimi adı verilen önemli bir öl-
çüttür. Dişi hayvanlarda döl verimi açısından önemli olan konu, genelde koç
ya da tekeye verilen dişi ya da doğuran dişi başına elde yavru sayısı ile bir
dişiden damızlık sürecinde elde edilebilecek yavru sayısıdır. Bununla birlikte
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döl verimi sırasıyla; dişinin birim süreç içinde ürettiği yumurta sayısına, ge-
belik oranına ve embriyo ölümlerine bağlıdır [4]. Keçilerde döl verimi düzeyi,
doğuran keçi başına ya da birim yılda üretilen oğlak sayısı bakımından ko-
yunlara oranla, genellikle daha yüksektir. Tekealtı keçi başına doğan oğlak,
sütçü keçilerde ortalama yüze 150- 180’dır, bu güç bir yılda 100- 400 arasında
değişir. Menemen tipi koyunlarda, doğuran koyun başına doğan kuzu oranı
%126 bulunmaktadır [4]. Çiftleşme mevsiminde keçiler arasına arama tekesi
katılmak süresiyle kızgınlık gösterenler tespit edilerek servikal yöntemle taze
sperma ile tek doz tohumlandığı Saanen keçilerde ikizlik oranı %58.5 ve keçi
başına oğlak sayısı 1.61’dir [6]. Keçilerde kızgınlık senkronizasyonu yapıl-
dıktan sonra doğal aşım ve dondurulmuş sperma ile yapay tohumlama ya-
pılmış ikizlik oranı sırasıyla; %54.5 ve %56 olarak elde edilmiştir [29].

Doğal Ve Yapay Tohumlamada Gebelik Ve Doğum Oranları Sonuçları

Bütün evcil hayvanlarda, koyun ve keçilerde de üremede iki yol kullanıl-
maktadır. Bunlar doğal aşım ve yapay tohumlamadır. Bu iki kullandığı yön-
temden elde edilen araştırma sonuçlarına geriye dönük olarak göz atmak ve
her iki yöntemi genel olarak karşılaştırmak gerekmektedir (Tablo 1).
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Tablo 1 Doğal Aşım Uygulamaları Ve Elde Edilen Sonuçları
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Tablo 2 Yapay Tohumlama Uygulamaları Ve Elde Edilen Sonuçları

Döl verimi ölçütleri sürünün durumu ve performansları değerlendirilmesi
müsaade etmektedir [35]. Gebelik ve doğum oranları dışında kalan döl ve-
rimi ölçütleri hayvanın performanslarına, türüne, ırkına ve bakım- beslen-
meye bağlıdır. Örnek olarak Dağlıç, Akkaraman, Kıvırcık koyunlarda ikizlik
oranı sırasıyla; %1-2, %4-5, %10-20 olurken Sakız koyunda bu oranı %70 üze-
rindedir [32]. Gebelik ve doğum oranları,  spermanın kalitesi, kısa süreli sak-
lama veya dondurulmuş sperma kullanımına bağlı olarak değişir.

Tablo 1 incelendiğinde, gebelik oranı koyunlarda doğal aşım yöntemiyle, Yıl-
dız ve Denk [31] %83.73 tespit ederken, Kaymakçı [4] %85- 95 bulmuştur. Ay-
rıca Altınçekiç ve Koyuncu [3] koyunlarda da kızgınlığın senkronizasyonu
ile doğal aşımla elde edilen gebelik oranını %100 bulmuştur. Doğum oranı
ise Yıldız ve Denk [31], Özmen ve ark. [32] ve Altınçekiç ve Koyuncu [3], sı-
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rasıyla koyunlarda doğal aşım yöntemi kullanılarak %81.2, %94.52 ve %100
bulunurken keçilerde Đuričić ve ark. [30] %93.44 olarak saptamıştır. Gökdal
ve ark. [33] ise keçilerde doğal aşım ile kızgınlık senkronizasyonu yapılarak,
doğum oranı %67.74 tespit etmiştir. Bu gözlenmiş gebelik oranının değişken-
liği, kullandığı hayvan türüne, hayvan ırkına ve mevsime bağlı olabilir.

Tablo 2 incelendiğinde koyunlarda, taze sperma ile tohumlamada elde edilen
gebelik oranı %60- 90 arasında değişmektedir [14], [4]. Ayrıca Baril ve ark.
[14]’e göre koyunlarda kısa süreli saklanmış sperma ile tohumlanmış gebelik
oranı %17- 34 tespit edilirken keçilerde Kaymakçı [4] tarafından %70- 75 ola-
rak belirlenmiştir. Dondurulmuş sperma ile tohumlanmış koyunlarda gebelik
oranı ve doğum oranı sırasıyla; %20, %50; %44.87 dir [4], [34].

Tablo 1 ve 2 karşılaştırıldığında, koyunlarda gebelik oranı doğal aşım ve taze
sperma ile yapay tohumlama arasındaki (%83.73- 100 vs %60- 90) fark önem-
sizdir. Bu önemsiz farkı taze spermadaki yaşayan spermatozoitlerin oranının
yüksekliğinden kaynaklanabilir. Ayrıca koyunlardaki gebelik oranı doğal
aşım, spermanın kısa süreli ya da dondurularak uzun süreli saklanmış
sperma ile yapılan tohumlamada sırasıyla; %83.73- 100 , %17- 34 ve %20- 50
olurken keçilerde ise kısa süre saklanmış sperma ile yapılan tohumlamada
gebelik oranı %70- 75 dir. Kısa süre saklanmış sperma ve dondurulmuş
sperma ile yapılan tohumlamadaki gebelik oranı ise çok düşüktür. Bu düşük
gebelik oranının nedeni; spermatozoitlerin döllenme yeteneğinin azalması
ve buna bağlı ölüm spermatozoit oranının yüksekliği olabilmektedir. Sper-
matozoitler, vücut dışında fertil ömre bağlı olarak düşük sıcaklıkta bile döl-
lenme yeteneğinin azaldığı, ölüm oranının ise arttığı saptanmıştır. 

Tohumlama derinliği ve tohumlama sırasındaki serviko-vaginal sıvı miktarına
göre elde edilen sonuçlar temelde literatürde bildirilen araştırma sonuçları ile
tam bir uyum içerisindedir. Evans ve Maxwell [16] ve Menger [36]’in bildir-
diklerine göre vaginadan akan serviko-vaginal sıvının miktarı ve yapısı en
uygun tohumlama zamanının belirlenmesinde çok önemli bir ölçüttür. Menger
[36] ve Hafez [11] bu sıvının dişi genital organlarındaki spermatozoit taşınma-
sında ve spermatozoitlerin beslenmesinde çok önemli görevler üstlendiğine
dikkat çekmektedirler. Serviks ve onun salgısı, spermatozoitleri vajinanın za-
rarlı asidik ortamından korumakta, sperma rezervuarı ve aynı zamanda ölü
ve anormal spermatozoitler için doğal bir filtre gibi görev yapmaktadır.
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Sonuç

Hayvansal üretimde verimlilik, büyük ölçüde yüksek döl verimine bağlıdır.
Bir başka deyişle döl veriminde başarılı olmanın yolu; damızlık erkek ve di-
şilerin doğru seçimi ve bunların çiftleştirilmesiyle olasıdır. Çiftleştirmede iki
yöntem kullanılmaktadır. Bunlar doğal aşım ve yapay tohumlamadır. Yapay
tohumlama, hayvancılıkta genetik iyileşmeyi hızlandıran biyoteknoloji yön-
temlerin başında gelmesine rağmen yapay tohumlamanın kullanıldığı me-
totları döl verimi ölçütleri özellikle gebelik oranı olumsuz
etkilenebilmektedir. Genel olarak taze sperma ile tohumlanmış dişilerdeki
gebelik oranı ile doğal aşımdaki gebelik oranı arasında farkı önemsiz olmak-
tadır. Ancak, kısa sürede saklanmış ve dondurulmuş sperma ile tohumlanmış
dişilerdeki gebelik oranı çok düşüktür. Diğer döl verimi ölçütleri yani ikizlik
oranı ve doğumda yavru sayısı, ilk olarak gebelik oranına bağlı olduğu için
bu parametreler doğal aşım ile yapay tohumlama arasında fark gösterilme-
yebilir.

Öneriler 

Çiftlik hayvanlarında üreme üzerinde bilinen ya da bilinmeyen gerçekten
çok fazla sayıda etmen vardır. Yapay tohumlama çalışmalarında amaç; bili-
nen çevresel etmenleri en aza indirerek en yüksek gebelik ve doğum oranı
elde etmektir. Yapılan araştırma sonuçları, çara miktarı ve kıvamı en uygun
tohumlama zamanı için önemli bir ipucudur. Sıvı miktarı arttıkça tohumlama
başarısı, dolayısı ile gebelik ve doğum oranı, hatta kuzulama oranı belirgin
düzeyde artış göstermektedir. Sperma, olabildiğinceye kadar serviks bölge-
sinin olabildiğince en derin kısmına bırakılmaya çalışılır. Bu amaçla tohum-
lama sırasında acele edilmemeli, serviks girişi bulunup lokalize edilerek
tohumlama çubuğu sabırla, mümkün olan en derin noktaya ulaştırıldıktan
sonra sperma bırakılmalıdır. Ancak, spermanın dişi üreme kanalına bırakıl-
ması sırasında serviks ve vagina duvarlarının yaralanmaması ya da kana-
mamasına dikkat edilmelidir. Önceki bilgilere dayanarak koyun ve keçilerde,
gebelik ve doğum oranını arttırmak için taze sperma ile yapay tohumlama
yapılması önerilebilir. Konuyla ilgili farklı genotip ve tohumlama yöntemle-
rinin yanı sıra farklı tohumlama derinliği ve dozlarda çalışma yapılmasında
yarar vardır. 
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Profitability Study Of An MRI Implantation

Fatima Aafir

Abstract: The image is a means of universal communication, accessible to all cultures, without
the need for translation. In its digital form, the image gives access to a set of data, allowing to
design indispensable models for understanding physical systems, more or less complex. In par-
ticular, thanks to the diversity of imaging modalities, we can currently better understand the en-
vironment around us. Like ultrasound, MRI is a non-irradiating technique that allows accurate
anatomical study. It individualizes both the endometrium and the myometrium in the uterus, and
distinguishes within the ovaries stroma and follicles, and visualizes their relationship with all ad-
jacent structures The Magnetic resonance imaging technique (MRI) provides information on le-
sions that are not visible on plain X-rays, ultrasound or CT, the absence of this technique results
from several problems for patients in hospitals in Morocco. Mother-Child Hospital is not an ex-
ception. It is one of the five components of the University Hospital Center Marrakech (UHC) that
provides health care to a big population but yet it is not well-equipped with MRI machine to pro-
vide health services to patients. 

The aim of this study is to study the economic profitability of implanting an MRI machine (Mag-
netic Resonance Imaging) at the level of the Mother-Child Hospital which suffers from the ab-
sence of this medical imaging technique.   To conduct this research both quantitative and
qualitative research methodology are used. To obtain accurate result surveys involving collecting
information from doctors and distributing questionnaires to the hospital staff and patients are
adopted. It is pertinent that implanting an MRI machine has an economic benefit because it will
save patients a huge amount of money by going to private hospitals. Lastly, recommendations
based on the findings will be given. 

Keywords: Magnetic resonance imaging technique, Implantation, Profitability, University Hos-
pital Center Marrakech

Introduction

Although ultrasound is a routine part of prenatal care, it is limited in its abil-
ity to visualize the developing brain and detect abnormalities in brain devel-
opment. With recent technological advances, fetal magnetic resonance
imaging (MRI) has become a safe and efficient way to evaluate the fetal
brain.  Fetal MRI allows us to evaluate the fetal brain with greater detail com-
pared to ultrasound.  As a result, fetal MRI can detect abnormalities in the
fetal brain that are not visible on prenatal ultrasound.  Because of this, fetal
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MRI is being increasingly performed as part of clinical care when a brain ab-
normality is suspected on prenatal ultrasound and/or when the fetus is at
increased risk of developing a brain abnormality[1]. 

However, magnetic resonance imaging (MRI) has become an important ad-
juvant in the evaluation of the fetus. MRI is not limited by fetal lie, oligohy-
dramnios, overlying bone, or obesity. MRI can image the fetus in any plane,
providing a large field of view of the fetus and placenta with excellent soft
tissue resolution of the brain, airway, lungs, and abdomen. Advanced tech-
niques are being developed that provide volumetric data, spectroscopy, and
functional images. MRI has its own set of challenges with a lack of consensus
regarding its utility and safety. Artifact from the moving fetus and breathing
mother limits the sequences available. As the American College of Radiology
white paper on MR safety states that pregnant patients can be accepted to
undergo MR images at any stage of pregnancy if the risk-benefit ratio to the
patient warrants that the study be performed [2]. While there is currently no
evidence that fetal MRI produces harmful effects, long-term safety regarding
radiofrequency fields and the loud acoustic environment continues to be
studied [3]. In last years this machine becomes one of the necessary equip-
ment in the MCH. It includes many RAMED patients who cannot go to the
private sector, which leads to an increasing number of requests for the ma-
chine. One thing to be noted is that MRI is a noninvasive diagnostic exami-
nation that does not involve ionizing radiation with no known associated
negative side effects or reported delayed which makes it less harmful and
posit no threat to children and patients [4]. 

Methodology

To conduct this study, the first thing the researcher did was searching for the
legal side of MRI Implantation, and found out that is legal in Morocco to im-
plant an RMI in a UHC. In the research, the researcher adopted mixed
methodological approach for which data were collected by quantitative and
qualitative studies. There is an emerging interest in the use of mixed methods
in the conduct of social science research because neither the Neither Quali-
tative nor the quantitative approach is necessarily superior to the other [5].
However, the combined usage of both quantitative and qualitative research
approach maximizes their strengths and minimizes their weaknesses [6]. To
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collect data for this research, a survey was conducted by the researcher which
was solely addressed to the university hospital center staff and the staff in-
cluded are 12 doctors, 6 nurses and 12 from technical stuff. The questions
asked were different depending on the specialty of each one and his respon-
sibilities. Some questions were based on doctors answers as other ones were
for based on yes or no. Besides that, the researcher also did some research by
going through the hospital data to get to know about the number of requests
they receive each day and also the problems they face usually in every step,
taken in the MRI implantation. 

The Effects Of The MRI Absence In The Hospital

Table 1 Delays In Consultation Appointments

Source: Author’s Field Work, 2019

The patients of Mother-Child hospital have access to the MRI machine one
day only per week which results to so many delays to these patients and also
to the RAZI patients which are very numerous as they lose one day per week
also. Because of this reason long delays take 40% of the total number of the
respondents, average delays, 33.33%, and short delays 26.67%.  
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Table 2 Refused  Consultations

Source: Author’s Field Work, 2019

To have an access to the MRI machine, the doctor in Mother-child send a re-
quest to the patient, and to validate the request the responsible doctor in Razi
Hospital needs to agree which makes the process difficult. If in a case where
a second doctor refuses to adhere to the request of a patient, they need to
wait for another meeting with their doctor to send a second request or to can-
cel it, that includes many problems in hospital organization and also it affects
the patients. This is evidenced on the table above which shows that only 1/10
of the respondents which represent 36.67% is likely to be consulted while the
rest are likely to be refused.

FIG.1 Risks

Source: Author’s Field Work, 2019
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To transfer a patient from a hospital to another one for doing an MRI exam,
it needs a long process that results difficulties to patients and also to the ad-
ministrative service in case of lost documents and that is the problem the pa-
tients are suffering from and also it affects the organization in the hospital.

The MRI Installation Needs

These studies were inside the hospital to confirm it needs an MRI machine,
besides that I also did studies in different biomedical societies in Morocco,
to have reliable results regarding the profitability of this implantation. Setting
up an MRI machine at a hospital usually requires several technical pre-in-
stallations and other equipment. Some of which include:

Sitting Rooms

It is necessary to have 3 separate rooms for proper use of MRI.

A scan room

This room must have a concrete slab on the floor capable of supporting such
a mass.

A Technical Room

Contains the two gradient cabinets, power cabinet, and processor cabinet

A control room

or control console from which the MR is controlled

Isolation of the examination room 

It is quite obvious that the radio waves circulating outside (emitted by mobile
phones radio antennas, etc.) can affect image quality by disrupting the useful
radio frequency wave emitted by protons when they return to their original
position.There are two structures isolating the examination room from these
electromagnetic waves: the shielded room and the filter box

RF Shielded Room

The principle of a RF Shielded Room is simple: it is a question of creating a
metal enclosure (therefore a current conductor) that allows to isolate the in-
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terior of the room (and therefore all the instrumentation) external electrical
disturbances, particularly radio frequency waves, which would disrupt
measurements in the Magnet Room, using particularly accurate radio fre-
quency measurements.

The Filter Box

It is through this box that all the electrical cables connecting the MR to the
cabinets in the technical room pass, it is used to filter radio waves that may
cause interference with the RF wave emitted by protons.

It is therefore important to filter these signals to remove high frequency com-
ponents. This can be done by using electronic filters which are in fact small
RC circuits that will behave like low-pass filters and thus eliminate high-fre-
quency.

Helium Venting

In some cases the helium in the gantry requires an emergency evacuation
outside the building, via a line called a helium vent, and this discharge occurs
following a quench effect that translates a loss of superconductivity of the
magnet.

The Quench effect

It is a local increase in resistance at a given location of the solenoid following
a rise in temperature in the same area, then the current flowing continuously
through the coil will generate a heating effect by joule effect, which will cause
the propagation throughout the solenoid and will result in the vaporization
of the liquid helium contained in the cryostat, and helium venting can be
triggered either automatically or manually.

Main sensors in the scan room

The MR requires constant monitoring of the surrounding parameters: the
radio tightness of the scan room door; the oxygen level.

Room Radio Tightness Sensor

The RF shielded room can only be effective when it forms a closed circuit, or
when contact between the door edge and the bulkhead is not assured, the
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cage does not perform its functions, and for both reasons becomes dangerous,
a sensor continuously measures the radio tightness. When the door is open,
it is not possible to initiate a scan, similarly, if the door were to be opened
during an exam, it would be stopped immediately.

Oxygen Level Sensor

It continuously measures the oxygen level in the room, as the gantry may
leak helium, but this gas tends to substitute for oxygen. The atmosphere in
such an environment is not viable, therefore in order not to endanger patients
or personnel, the alarm is triggered when the oxygen level inside the room
is below a certain threshold. This sensor is placed above in the ceiling.

Electrical 

Electrically, it is essential to have a well-adapted network to allow the MR to
function properly, the network must both provide sufficient energy to the
imager while meeting health facility safety standards.
These standards concern the neutral regime which must be of type IT, this
configuration allows a power cut at the second fault, then the use of such a
regime implies the presence of an isolation transformer that allows to convert
the 220 v to 380 v

The MR is powered with a voltage composed of 380 v ( 3 phases, a neutral ,
the ground ), and this power supply voltage is cut off by a circuit breaker lo-
cated in the technical room whenever there is a problem.
Once the room to receive the MR is practically assembled, it is possible to re-
ceive the machine, install the device, perform the adjustment and calibration,
and implement all the training necessary for the proper use of the materials.

The final receipt of the equipment is conditional upon the signature of the
imaging department manager who certifies that all medical personnel and
manipulators assigned to these modalities have received a complete training
to enabling them to have optimal use of the Equipment.
There is also technical training for the biomedical engineer or his assistant to
ensure first level maintenance and quality control operations.:

The MRI machine used for  installation at the Mother-Child Hospital is
MAYA, which is made in Guangdong, China (Mainland)
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Fig 2 MRI Announcement [7]

The Product Description 

Superconducting magnet

- 1.5 Active bouclier aimant supraconductor

- Homogeneity ≤5. 0 ppm @ DSV 45 cm 

≤1. 0 ppm @ DSV 40 cm
- Stability: ≤0. 02 ppm / h
- Helium evaporation rate: <50 cc / h
- Helium recharge period: ≥24 months
- 5GS (X, Y, Z): ≤2. 5m, 2.5m, 4m
- Patient opening: 600mm
Gradient System
Active armor plain body gradient combines system
- Combination Gradient: England Telsa Corporation
- Cooling System Type: water cooled
- Gradient force: Single axis 34mt / m, effective 59 mt / m
- Scan speed: Single axis 130mt / m / MS, effective 225mt / m / MS1.3. RF
System:

Spectrometer: All-digital (8 channels)
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- Power of transmitter amplifier: 18KW
- Receiving Coils: Built-in Progressive Preamplifier Network Coil
- Reel type (standard): Head, Neck, Body, Knee, Spine, Shoulders, Breast
Spool
Workplace  
- The new user interface software communication, intuitive and easy to
learn, bilingual selection
- Operating System: Windows XP Professional
- CPU: Double frequency ≥2. 8 ghz
- RAM: ≥2GB
- Hard disk: ≥300GB
- The main screen displays: ≥22 & acute; & acute; LCD TFT monitor

Screen monitoring device, machine monitoring, patient tracking, multi-pa-
rameter monitor the amount of concentrated, high security
- Machine control parameters: pressure, level, temperature
- Patient monitoring parameters: electrocardiographic, respiratory, RF, db /
dt
- operating system modes: normal operating mode, a controlled operating
mode
- Image processing and analysis: image enhancement, zoom, pan, crops,
negatives, window width and window level adjustments, mark or clear
text, distance measurement, regions of interest selected, the average pixel
value, the standard deviation of pixel values, signal values   distribution,
projection reconstruction
- Network components: DICOM 3.0 standard interface, through the local
Ethernet network easily to link camera, diagnostic and processing worksta-
tions, medical information systems, remote diagnostic system.
2.3.5.  Pulse sequences:
- 2D, 3D GRE
- 2D, 3D SE
- 2D, 3D FSE
- FSPGR (positive / negative phase sequence)
- Truefisp (Fast constant fast imaging precession)
- SSPGRE (stable state process gradient echo)
- FRFSE (fast fast spin echo recovery)
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- Unique-shot FSE 2D (Single shot fast spin echo)
- MSFSE (Multi shot fast spin echo)
- 2D FSE with Reversal Recovery (2D rapid reversion spin echo sequence)
- REMUTER (Short time inversion recovery)
- FLAIR (Fluid attenuated reversal recovery)
- MRM, MRU, MRCP
- SE-based EPI
- EPI SE-based DW
- DWI (Weighted Imaging Diffusion)
- 2D, ARM 3D
- Automatic pre-scan
- Priming of the door: Respiration, electrocardiographic
- Reconstruction algorithm: 1 DFFT, 2 DFFD, 2 DFFT, MIP, MPR, SSD
2.3.6. Parameter scanning
- Resolution: 0.75mm (Head, 24 cmfov 256x256)
- 1.0mm (Body, 30 cmfov 256x256)
- 0.5mm (Head, 24 cmfov 512x512)
- 0.75mm (Body, 30 cmfov 512x512)
- The acquisition matrix: 64/128/256/512/1024
- Maximum display matrix: 1024x1024
- FOV: 10 ~ 450mm
- Scan orientations: any angle (axial, sagittal, coronal, any slope, multi
Multi-angle layer)
- Image Type: T1-weighted imaging, T2-weighted imaging, T2 * weighted
imaging, proton imaging density, water suppressed imaging, fat sup-
pressed imagine, MRM, MRU, CPRM, angiography Magnetic resonance
(ARM),
- Weighted Imaging Diffusion (CFA)
Patient table
- Abandon the open two-dimensional movement, motor drives, cross laser
positioning;
- Configuration 8 “TFT LCD display, 800 * 600 resolution, real-time display
system status;
- Emergency braking situation or a power failure, you can manually take
the bed.
- Max. Patient Load: 200Kg
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- Positioning accuracy: ≤1mm
- Operating position: Bilateral
- Positioning Accessories: mattress, pillow, head pillow, various pieces of
the fixed pad
Cooling system
- Japan Sumitomo Heavy Industries cold head 1 set
- Helium compressor station 1 set
- Heat exchanger 1 set
- Mrspecial of water-cooled units 1 set
Accessories
- Quality control phantom 1 set
- Emergency sealing cut-off device 1 set
Food
- Isolation transformer 1 set
- Helium compressor: 3N-a.c 380 ~ 415V / 50Hz, 6.9KW
- Machine: 3N-a.c.380V ± 38V / 50Hz ± 1Hz, 50KW [7].

Profitability

The word profitability is composed of two words, namely, profit and ability.
The term profit has been explained above and the term ability indicates the
power of a business entity to earn profits. The ability of a concern also de-
notes its earning power or operating performance. The profitability may be
defined as the ability of a given investment to earn a return from its use. Prof-
itability is a relative concept whereas profit is an absolute connotation. De-
spite being closely related to and mutually interdependent, profit and
profitability are two different concepts. In other words, in spite of their
generic nature, each one of them has a distinct role in business. As an absolute
term, profit has no relevance to compare the efficiency of a business organi-
zation. A very high profit does not always indicate sound organizational ef-
ficiency and low profitability is not always a sign of organizational sickness.
Therefore, it can be said that profit is not the prime variable on the basis of
which the operational efficiency and financial efficiency of an organization
can be compared. To measure the productivity of capital employed and to
measure operational efficiency, profitability analysis is considered as one of
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the best techniques [8].

The Simplest And Most Widespread Calculation Method 

Determine the amount of Fixed Expenses (FE): it remains constant regardless
of the evolution of the activity 

Determine the amount of Variable Expenses (VE): it varies in proportion to
the evolution of the activity

Determine the estimated turnover (turnover) 

Calculate the Variable Cost Margin (VCM): VCM = FE-VE 

Calculate the Variable Cost Margin Rate (VCMR): TMFE = MFE / FE

Calculate the Threshold (SR): SR = FE / TMFE
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Table 3 Total Invoice Of An MRI Machine

Source: Author’s Field Work, 2019
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Table 4 Turnover Calculation

Source: Author Field Work, 2017

Basic Calculs

Updated FE ‘Turnover’ = [9036000 * (1+0.026) 1 + 9036000 * (1+0.026) 2]

= 18 782 916.336

The period in days : 510

Turnover of this period : 18 782 916.336
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Different charges

Table 5 Different Charges Calculation

Source: Author Field Work, 2019

Calculate Investment Return In 2 Years

Profitability = [TO*(1+i) 1 + CA * (1+i) 2] / [purchase price + incidental ex-
penses] = [9036000 * (1+0.026) 1 + 9036000 * (1+0.026) 2]/ [10 000 000+ 1 046
712+69 680] = 18 782 916,336/ 11 116 392 = 1.69 Result: 1.69 > 0 therefore the
investment to implement an MRI is profitable in the first 2 years
Note : “i = 2.6% represents the rate of inflation in Morocco”

Break-Even Point

The calculation of the break-even point is important for any company, it
makes it possible to determine the amount of turnover to be achieved during
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a period to achieve equilibrium (or break-even point), that is to say to have
a result at zero (total expenses = total revenues). Break-even is something
that comes out of break-even. It no longer corresponds to financial data, but
to a period expressed in terms of the number of days, months or years re-
quired to exceed it in order to be profitable.

Table IV.5 is used to calculate the break-even point and investment break-
even point: Break-even point = fixed costs / [(turnover – variable expenses)
/ turnover] Dead point (in days) = Break-even point/ (Period Turnover/ Du-
ration)

Table 6 Break-Even Point Calculation

Source: Author’s Field Work, 2019

According to the results of the break-even calculation, it is noted that the in-
vestment will have to achieve a turnover of at least 10,663,524.34 dhs within
a well-defined period of 289.5 days which represents the project dead point,
of which the overrun is necessary to be profitable and profitable .

Conclusion and Recommendation

The research work shows how patient suffer in absence of this technology.

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı-7- Fen Bilimleri-Ziraat-Sağlık

138



The implantation of an MRI machine at the Mother Child Hospital, CHU
Marrakech, will be profitable in a duration of 289.5 working days, and after
this period so many people will benefit l respond respond well to the needs
of patients, and guarantee the quality of diagnostics especially with the MRI
implantation.
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Moringa (Moringa Oleifera) Bitkisinin Özellikleri 

ve Hayvan Beslemede Kullanımı

Foudelou Issaka Ibrahima

Figen Kırkpınar

Özet: İnsanların beslenmesinde hayvansal gıdaların önemi göz ardı edilemez. Hayvansal gıdaların
kalitesini, hayvan sağlığı, manejman, yem ve yem katkı maddeleri etkiler. Hayvanların sağlıklı
bir üretim yapabilmeleri için başta enerji ve protein olmak üzere birçok besin maddesi yemler ile
yeterli ve dengeli olarak karşılanmalıdır. Hayvansal üretimde yem ihtiyacının hızla artması ve
yem üretiminde karşılaşılan kısıtlar nedeniyle günümüzde kullanılan yem hammaddelerinin al-
ternatifleri aranmaktadır. 

Mucize ağacı olarak adlandırılan moringa bitkisinin kök, kabuk, tohum ve tohum yağı ile yaprakları
insanların ve hayvanların beslenmesinde kullanılmakta olup, sağlık ve kozmetik alanlarında da
yararlanılmaktadır. 

Moringa’nın ham protein (HP) içeriği %7 ila %39 arasında değişmekte olup en yüksek HP içeriğine
sahip kısımları tohumlardır. Daha sonra sırasıyla çiçekler, yapraklar, tüm bitki, saplar ve kabuk
gelmektedir. Kabuk, sap ve yapraklar yüksek düzeyde ham selüloz içermektedir. Moringa, an-
tioksidanlarca zengin olup, içeriğinde yüksek düzeyde A, C ve D vitaminleri bulunmaktadır. Ya-
pısında taninler, fitatlar, saponinler ve siyanür gibi anti-besleyici faktörler bulunmakla birlikte
insan ve hayvan sağlığını olumsuz etkileyebilecek düzeylerde değildir.

Moringa genel olarak yumurtacı ve etlik piliçlerin karma yemlerinde %2,5 ila %10, koyun ve ke-
çilerde günlük tüketilen kuru maddenin %50’si, tavşanlarda %30’u, balıklarda ise canlı ağırlık ba-
zında % 10 önerilmektedir. Yapılan çalışmalarda yemlere Moringa ilavesi verim parametreleri,
rumende metan üretimi, hayvansal ürünlerin yağ asidi profili, antioksidan etkinliği ve organoleptik
özelliklerini olumlu etkilemiştir.

Bu derlemenin amacı, moringa bitkisinin, hayvan beslemede kullanılabilirlik potansiyelinin ortaya
konması ve yetiştiriciliğinin teşvik edilerek kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaktır.
Bu amaçla moringa bitkisinin özellikleri ve hayvan beslemede kullanımı ile ilgili bilgiler verilerek
yapılan araştırmalar özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alternatif Yem Kaynağı, Hayvan Besleme, Moringa Oleifera

Giriş

Hayvancılık işletmelerinde en kısa zamanda uygun bir maliyetle en kaliteli
hayvansal ürünleri (et, süt ve yumurta gibi) üretip piyasaya sunmak hedef-
lenmektedir. Ancak üretim maliyetinin optimizasyonu konusunda, gelişme-
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miş ve gelişmekte olan ülkeler zorluk çekmektedir [1], [2]. Bunun nedeni ye-
tiştiriciliğin toplam maliyetinin % 60 - % 80’inin yemlerden kaynaklanması
[3] ve bu ülkelerin konvansiyonel işletmelerinde kullanılan hemen hemen
bütün yem kaynaklarının ithal edilmesidir. Bu durum hem üretim maliyetini
artırmakta hem de dışa bağımlılık yaratmaktadır. 

Diğer taraftan insan nüfusunun artması ve modern hayvancılık sektörünün
sanayileşmesi nedeniyle insanlar ve hayvanlar (özellikle tek mideliler) ara-
sındaki gıda rekabeti konusu gündeme gelmiştir [4]. Konvansiyonel hayvan
yetiştiriciliğinde; soya ve soya küspesi kanatlıların beslenmesinde protein
kaynağı olarak önemli bir yer almaktadır. Ancak bu ürün insanların beslen-
mesinde de önemli konumda bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında soya,
gıda ve yem sektörleri arasında bir talep rekabeti söz konusu olup bu durum
soya fiyatının artmasına neden olmaktadır. Soya fiyatının yüksek olması ise
kârlı bir hayvancılık için güçlükler yaratmaktadır.

Bu nedenlerle alternatif besleme stratejisi olarak konvansiyonel olmayan
yerel yem kaynaklarının kullanımı gereklidir [2]. Bu alternatif kaynaklar yem
maliyetini azaltmaya yardımcı olabilmekte, aynı zamanda mevcut konvan-
siyonel yemler (mısır ve soya gibi) için insan ve hayvancılık endüstrisi ara-
sındaki rekabeti azaltabilmektedir [3]. 

Alternatif yerel yem bitkileri konusunda birçok araştırma yapılmıştır [5]–[9].
Bu araştırmalarda büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları için mucize
ağacı olarak adlandırılan Moringa oleifera bitkisinin alternatif protein yem
kaynağı olarak kullanımının uygun olduğu bildirilmiştir [2], [5], [9]. Ayrıca
moringa, çeşitli çevresel koşullara dayanıklı olduğu için alternatif yem kay-
nakları arasında öne çıkmaktadır. 

Türkiye’de tarımı yapılan yem bitkilerine göre verim ve kalite yönünden
üstün özellikler taşıyan moringa gibi bitkilerin yakın gelecekte alternatif yem
bitkileri olarak tarla tarımı içerisinde olabileceği söylenmektedir [10]. Bu açı-
dan yola çıkarak Türkiye’deki farklı koşullarda (koşut bir şekilde tarlada ve
hayvanlarda) şimdiden bu bitki ile ilgili çalışmaların yürütülmesine ihtiyaç
duyulmaktadır.

Bu derlemenin amacı, moringa bitkisinin, hayvan beslemede kullanılabilirlik
potansiyelinin ortaya konması ve yetiştiriciliğinin teşvik edilerek kullanımı-
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nın yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaktır. Bu amaçla moringa bitkisinin
özellikleri ve hayvan beslemede kullanımı ile ilgili bilgiler verilerek yapılan
araştırmalar özetlenmiştir.

Moringanın Botanik Sınıflandırılması ve Yetiştirme Özellikleri 

Moringa oleifera veya “mucize ağacı” Hindistan kökenli bir bitki olup tropikal
ve tropikal iklim özelliklerine benzeyen bölgelerde yetişmektedir [1], [11]. 

Genellikle küçük ve çok yıllık bir ağaç olarak bilinmektedir. Fakat ilk yılda 4
m’ye [12] ve daha sonra 7 ila 12 m’ye ulaşabilen bir ağaç olarak kabul edil-
mektedir [13]. Hızlı büyüyen, kurak veya yarı kurak bir ortama dayanabilen,
hatta 6 aya kadar kuraklığa tahammül edebilen bir bitkidir [14]. Botanik sı-
nıflandırılması şöyle sıralanabilir: 

Alem: Bitkiler alemi

Alt Alem: Angiosperm

Sınıf: Dikotiledon

Alt Sınıf: Rosaceae

Takım: Brassicale

Familya: Moringaceae

Cins: Moringa

Tür: M. Oleifera
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Yaşayabilmesi için gereken yıllık yağış ve çevre sıcaklığı sırasıyla 250-300 mm

ve 25-35 °C arasında bildirilmektedir. Lakin gölgelik altında 48 °C’de yaşa-

yabilmektedir [13]. Uzun ve/veya şiddetli bir kış geçtiğinde önce tüm yap-

raklarını dökmekte, sonra gövdesi kuruyup ölmektedir.

Konfor bölgesi doğrudan güneş ışığı altında ve 500 metre yüksekliğin altın-

dadır. Nötr veya düşük asitli toprakları tercih eder (pH=6,3-7,0) ancak sert

ortamlarda da (deniz kenarı, fakir topraklar ve kurak iklim) yetişebilmektedir

[11].

Moringa, doğrudan tohumla veya gövdesinden sapları kesilip ekilebilmek-

tedir. Ekildikten sonra 5-6 ay içerisinde uygun koşullarda çiçeklenmektedir.

Kesildiğinde gövdeden, donduğunda (ılık bir kıştan sonra) yerden hızlı bir

şekilde yeni tomurcuklar çıkartmaktadır. 

Yılda 9 defa biçilebilmektedir. Hektar başına 1 milyon bitki yoğunluğunda

moringanın 1 biçim verimi 78,0 ton taze ot/ha, 13,26 ton kuru madde/ha ve

2,524 ton ham protein/ha olarak belirlenmiştir. Bir moringa ağacı yılda 15

000 ila 25 000 tohum üretebilmektedir [13].
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Moringanın Çeşitli Alanlarda Kullanımı 

Moringa, Şekil 1’de görüldüğü gibi birçok alanda kullanılmaktadır [13]. 

Şekil 1 Moringa Ürünleri Ve Farklı Kısımlarının Kullanım Alanları

Farklı kısımları (yaprak, kök, tohum, ağaç kabuğu, meyve ve çiçekler) gele-
neksel tıpta ve gittikçe modern tıpta da çok amaçlı olarak kullanılmaktadır
[12], [15]. Genç yapraklar, çiçekler ve tohumlarının besin değerinin yüksek
olması nedeniyle yetiştirildiği ülkelerde yaygın olarak sebzelik olarak kulla-
nılmaktadır. Tohumları su arıtma için kullanılmaktadır [16]. Farklı alanlarda
moringa kullanımı ve faydaları ile ilgili veriler Çizelge 1’de özetlenmiştir [6],
[11], [13], [15], [17]–[20]. 
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Çizelge 1 Moringa Oleifera’nın ÇeşitliAmaçlarla Kullanımı

Moringanın Kimyasal Özellikleri 

Moringanın kimyasal madde içeriği ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır
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[2], [5], [16], [21]. Moringa yapraklarının kuru maddesinde yüksek düzeyde
protein, amino asitler, esansiyel yağ asitleri, vitamin ve belirli mineraller bu-
lunmaktadır. Bunun dışında ayrıca alkaloitler, flavonoidler ve fenolik bile-
şikler de içermekle beraber [14] kayda değer hiçbir anti-besin faktörü
aktivitesi kaydedilmemiştir [1], [5], [22].

Moringa’nın besin maddesi içeriği ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda
farklı sonuçlar elde edilmiştir. Nitekim Abbas [23], Bénagabou vd. [24]’ten
atfen, kuru madde bazında Moringa oleifera yapraklarının % 27,2 protein, %
5,9 nem, % 17,1 yağ ve % 38,6 karbonhidrat içerdiğini bildirmiştir. Genel ola-
rak kuru madde bazında moringanın % 19-35 ham protein içerdiği bildiril-
mektedir [12]. Bu farklılıklar çevre koşulları, moringa çeşidi, hasat zamanı
ve toprağa bağlı özelliklerden kaynaklanabilmektedir. Çizelge 2 ve 3’de mo-
ringa yapraklarının ortalama besin madde içeriği gösterilmiştir [14]. Çizelge
4’de ise Gebregiorgis vd. [25] tarafından Senegal’de moringa yaprak unu ile
ilgili yapılmış çalışma sonuçları sunulmuştur.

Tohumları ise % 42 lipit içerdiğinden yağlı tohum türlerinden değerlendiril-
mektedir. Yağ asidi profili zeytinyağınınkine yakın olup % 70 oleik asit içer-
mektedir [14]. Başka bir çalışmaya göre Moringa oleifera tohumlarında % 34,80
lipit, % 31,65 protein, % 7,54 ham selüloz, % 8,90 nem ve % 6,53 kül bulun-
maktadır [5].
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Çizelge 2 Moringa Oleifera’nın Kimyasal Özellikleri (Her 100 g Kuru Mad-

dede)
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Çizelge 3 Moringa Oleifera’nın Kimyasal Özellikleri (Her 100 g Taze Yaprakta)

Çizelge 4 Moringa Oleifera’nın Kimyasal Özellikleri

KM: kuru madde, HP: ham protein, HY: ham yağ, HS: ham selüloz, NDF:
nötral çözücülerde çözünmeyen lifli bileşikler, NÖM: nitrojensiz öz maddeler,
HK: ham kül, BE: brüt enerji, ME: metabolik enerji 

Moringanın Anti-Besleme Faktörleri İçeriği

Pek çok bitki, özellikle tropikal olanları, polifenoller (tanenler) içermektedir
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[13]. Bunun gibi hayvanlar tarafından tüketildiğinde verim veya sağlığı
olumsuz yönde etkileyen maddelere “anti-besleme faktörü” denilmektedir. 

Moringa, protein ve mineral metabolizmasını etkileyen taninler, fenoller, nit-
ratlar, oksalatlar ve saponinler gibi anti-besleme faktörlerini farklı düzeylerde
içermektedir [26].

Taze moringa yapraklarında % 1,4 tanen ve % 2,7-3,4 toplam fenolün bulun-
duğu bildirilmiştir [13], [26]. Bu düzeylerde, hayvanlar tarafından tüketildi-
ğinde negatif etkiler görülmemektedir. Tanenlerin etanol ve aseton gibi sıvı
organik çözücülerde çözünmesi nedeniyle ekstraksiyondan sonra yaprak-
larda tanen tespit edilmemekte ve fenol içeriği çok düşük tespit edilmektedir
(%1,6) [19].

Taze moringa yapraklarının içerdiği diğer anti-besleyici faktörler nitratlar
(0,5 mmol/100 g), oksalat (% 4,1), saponinler (%1,2) ve fitatlardır (% 3,1). Bazı
bitkilerin saponinleri, hayvanların büyümesine olumsuz bir etkiye sahiptir;
ancak moringa yapraklarında bulunanlar hemolitik aktivite göstermemek-
tedir [19]. 

Moringa yapraklarında belirtilen diğer anti-besleme faktörleri, tek mideli-
lerde şişkinlik üreten rafinoz ve stakyoz şekerleridir. Bu bileşikler, taze mo-
ringa yapraklarında kuru maddenin % 5,6’sı olarak bulunmuştur. Bu da suya
karıştırıldığında veya pişirilerek büyük ölçüde elimine edilebilmektedir [19].

Moringa yapraklarında tripsin inhibitörü, siyanojenik glukozitler veya glu-
kosinatlar tespit edilmemiştir. Ayrıca yukarıda belirtilen anti-besleyici fak-
törlerin çoğu sıvı etanolde çözünüp ekstraksiyondan sonra yapraklarda (yan
ürün) bulunmamaktadır [13], [19].

Moringanın Hayvan Beslemede Kullanımı 

Yüksek besleyici değeri nedeniyle, moringa yaprakları hem insan hem de
hayvan beslemede kullanılmıştır [11], [27]. Bu yapraklar ruminantlar ve ka-
natlı hayvanlar tarafından sevilerek tüketilmektedir [28]. Birçok araştırıcı,
yapraklarından elde edilen unun hayvan beslemede protein kaynağı olarak
kullanımını incelemiştir. Bu araştırmaların ortak sonucu hayvan beslemede
kullanılan konvansiyonel yem kaynakları yerine moringanın tamamen veya
belli bir düzeyde (hayvan türü ve ırkına göre) ikame edilebileceğinin kabul
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edilmesidir [25]. Ayrıca bazı çalışmalarda moringa yapraklarından elde edil-
miş bir bileşiğin (zamk) prebiyotik aktivite gösterdiği ortaya konmuştur [1],
[29].

Kanatlı Kümes Hayvanlarının Beslenmesinde Kullanımı

Etlik piliçlerinin performanslarını ve kan değerlerini olumsuz etkilemeden
karma yemlerine % 7,5 [3] veya % 10’a kadar [5] Moringa oleifera yaprak unu
(MOYU) ilavesinin yapılabileceği bildirilmiştir. Bu bulguların aksine
MOYU’nun % 4 [30] veya % 5 [31] düzeylerinin üzerinde ilavesinin etlik pi-
liçlerin performanslarına (yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve canlı
ağırlık artışı) olumsuz etki yarattığını bildiren kaynaklar da mevcuttur. Bu
düzeyler arasındaki farklılıkların nedeni hayvan ırkı ve karma yemde kulla-
nılan yem ham maddelerinden kaynaklanmış olabilir. Nitekim Nijer’de yü-
rütülen bir çalışmada, verim performansını olumsuz yönde etkilemeksizin
etlik piliçlerin (Cobb ırkı) yeminde MOYU ilavesini % 2,5 düzeyinde yapıla-
bileceği bildirilmekle birlikte % 4’e çıkarıldığında yem tüketimi, yemden ya-
rarlanma, canlı ağırlık artışı ve kesim canlı ağırlığını olumsuz yönde
etkilediği rapor edilmiştir [30].

Sebola vd. [32] tarafından ektansif koşullarda moringanın farklı etlik piliç
ırkları (Potchefstroom Koekoek, Ovambo ve Black Australorp) üzerine etki-
sinin denendiği araştırma sonucunda, % 10’a kadar MOYU ilavesi ile yem
tüketimi için diyet × ırk etkileşimi anlamlı bulunmuştur. Ayrıca karkas ran-
dımanı, but ve kanat ağırlıkları üzerindeki etki önemli bulunmuştur. Ancak
canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma anlamlı bulunmamıştır. Sonuç ola-
rak, Black Australorp tavukları, Ovambo ve Potchefstroom Koekoek ırklarına
kıyasla daha yüksek MOYU seviyesine sahip karma yemleri daha iyi değer-
lendirmişlerdir. Bu da ırklar arasında MOYU’nun değerlendirilmesinde fark-
lılıklar olabileceğini ortaya koymaktadır.

Gadzirayi vd. [33] etlik piliçlerde protein kaynağı olarak soya fasülyesi yerine
MOYU ikamesinin etkilerini araştırmışlardır. Hubbard ırkıyla yapılan bu ça-
lışmada kademeli düzeylerde % 100 MOYU ikamesi yapılmıştır. Bütün mua-
melelerde yem tüketiminde önemli bir fark olmamakla beraber yemden
yararlanma üzerinde anlamlı farklar kaydedilmiştir. Sonuç olarak piliçlerin
karma yemlerine soya fasülyesi yerine % 25 MOYU ikamesinin yapılabileceği
ortaya koyulmuştur. 
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Nkukwana vd. [34] MOYU ilaveli yemi tüketen piliçlerden elde edilen don-
durulmuş göğüs etinde antioksidan aktivite ölçmüşlerdir. Bu çalışmanın so-
nucunda piliçlerin yemine MOYU’nun % 5’e kadar ilavesi, kontrol grubuna
göre yem tüketimini artırmış, yağ asiti profilini iyileştirmiş ve piliç göğüs
etinde lipit oksidasyonunu azaltmıştır.

Adamu ve Shamsudeen [35] antibiyotik yerine MOYU’nun etlik piliçlerin
performansı ve kan parametreleri üzerindeki etkilerini belirlemek için bir ça-
lışma yapmışlardır. Bu çalışmanın sonucunda bitirme dönemindeki etlik pi-
liçlerin (4 haftalık yaştan sonra) yemlerine MOYU ilave ederek (75 kg yem
için 0,4-0,6 kg) canlı ağırlık artışı ve kan parametrelerinde olumlu sonuçlar
elde edilmiştir. Bu sonuçlar, Moringa oleifera yapraklarının, etlik piliç üreti-
minde antibiyotiklere alternatif olabileceğini göstermiştir. Aynı zamanda mo-
ringa ilavesi etlik piliç üretim maliyetini düşürmüştür. Ayrıca MOYU’nun
büyümeyi teşvik edici etkisini araştırmak üzere karışık cinsiyette 2400 adet
günlük civcivle (Cobb-500) bir deneme yürütülmüştür. Bu denemede pozitif
kontrol grubu (+C) yemine salinomycin ve zinc bacitracin (sırasıyla 668 ve
500 ppm) ilave edilmiştir. Negatif kontrol grubu (–C) yemine hiçbir ilave ya-
pılmamıştır. Diğer grupların yemlerine ise farklı düzeylerde (düşük = 5ppm,
orta = 15ppm ve yüksek = 25ppm) MOYU ilave edilmiştir. Yem tüketiminde
farklı muamelelerle hiçbir fark gözlenmemişken en yüksek canlı ağırlık artışı
ve en düşük taşlık erozyonu yüksek düzeyde MOYU ilavesiyle elde edilmiş-
tir. Ancak kuru madde, ham protein, ham yağ, ham kül, ham selüloz, asit de-
terjanda çözünmeyen lifli bileşikler, nötral çözücülerde çözünmeyen lifli
bileşiklerin sindirilebilirliğinde muameleler arasında hiçbir fark gözlenme-
miştir. Bu çalışma sonucunda MOYU’nun büyümeyi teşvik edici olarak kul-
lanılabileceği bildirilmiştir.

Yumurtacı tavuklarda da moringa ile ilgili araştırmalar yürütülmüştür. Isa
Brown yumurtacı tavukların yemlerine MOYU’nun % 2,5’e kadar ilave edil-
diğinde hayvanların performanslarında (yumurtlama oranı, yumurta ağırlığı
ve yemden yararlanma) iyileşmeler saptanmıştır [7]. 

KABIR ırkı üzerinde yapılan bir çalışmada ise yemlerinde soya yerine % 5
MOYU ikame edildiğinde (% 0 ve % 10 ilavelere göre) yemden yararlanma
ve yumurtlama oranının iyileştiği tespit edilmiştir. En kötü yemden yarar-
lanma ve yumurtlama oranı % 10 ikameli yemle kaydedilmiştir. Yumurtanın
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iriliği ve sarısı dışında MOYU ilavesinin yumurta özelliklerine kayda değer
başka hiçbir etkisi saptanmamıştır [36]. 

Rhode Island Red yumurtacı tavukların yemlerine ise, olumsuz etki yarat-
madan MOYU’nun % 6’ya kadar ilave edilebileceği saptanmıştır [5].

Valdivié vd. [37] % 80 yumurta veriminde olan tavukların yemlerinde farklı
düzeylerde (% 0, % 10 ve % 20) MOYU (yaprak + sap) ilave ederek bir de-
neme yürütmüşlerdir (34.–50. hafta). Deneme sonucunda % 0 ve % 10 MOYU
ilaveleriyle yaşama gücü, canlı ağırlık, yem tüketimi ve yumurta veriminde
önemli bir fark gözlenmemiştir. Ancak % 20 MOYU ilavesiyle koyu renkli
yumurta sarısı elde edilmekle beraber yumurta veriminde bir gerileme göz-
lenmiştir. 

Sığırların Beslenmesinde Kullanımı

Reyes Sánchez vd. [38] süt ineklerine kuru madde bazında günde 2 kg ve 3
kg moringa ilavesinin etkisini araştırmışlardır (temel yem: Brachiaria brizantha
kuru otu). Bu çalışmanın sonucunda kuru madde tüketimi (8,5’tan sırasıyla
10,2 ve 11,0 kg KM/gün), kuru madde, organik madde, ham protein, asit de-
terjanda çözünmeyen lifli bileşikler, nötral çözücülerde çözünmeyen lifli bi-
leşiklerin sindirilebilirliği ve süt verimi (3,1’den sırasıyla 4,9 ve 5,1 kg/gün)
artmıştır. Ayrıca kontrol ve deneme grupları arasında sütlerin organoleptik
özellikleri (kokusu, rengi ve tadı) arasında hiçbir fark bulunmamıştır. 

Başka bir çalışmada soya yerine protein kaynağı olarak MOYU kullanmanın
süt verimi, süt bileşimi ve kuru madde sindirilebilirliği üzerine etkisi ölçülm-
üştür [39]. Süt verimi (soya için 13,2 kg süt; MOYU için 12,3 kg süt) ve kuru
madde sindirilebilirliği bakımından soya içeren yem daha iyi olmakla bera-
ber süt bileşimi veya sütün organoleptik özellikleri arasında istatistiki bir
fark bulunmamıştır. 

Bu çalışmalardan yola çıkarak süt inekleri için ticari konsantrelerde soya ye-
rine yerel olarak üretilen moringanın kullanılabileceği söylenebilir.

Cohen-Zinder vd. [40] tarafından yapılan bir çalışmada moringa, buğday sa-
manı ve melas karışımı (sırasıyla 37:54:90 oranında) silajının süt verimi üze-
rine etkisi denenmiştir. Laktasyondaki ineklerin toplam rasyonuna (TMR)
bu silajdan 180 g/kg KM ilave edilmiştir. Kuru madde tüketiminde önemli
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bir fark olmamakla beraber kontrol grubuna kıyasla süt verimi ve yağ düzeyi
daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca moringa içeren silaj ile beslenen ineklerin
sütü, kontrol ineklerinkinden daha fazla (% 20) antioksidatif aktivite göster-
miştir.

Elghandour vd. [41] “ruminantlar için çevre dostu bir protein kaynağı olarak
Moringa oleifera yaprak unu” başlıklı çalışmalarında moringanın (keçi ve sığır
rumen sıvılarında) metan ve karbondioksit üretimi ve fermantasyon özellik-
lerini araştırmışlardır. Çalışmanın sonuçlarında soya küspesi yerine moringa
kullanıldığında amonyak üretiminin azaldığı ve karbondioksit üretiminin
arttığı gözlenmiştir. Keçilerden alınan rumen sıvısında, sığırlara göre amon-
yak üretimindeki azalma daha etkili olmuştur. Ayrıca moringa içeren yemler
ruminal amonyak azotu ve toplam protozoa sayısını azaltırken toplam bak-
teri sayısını arttırmıştır. 

Koyun ve Keçilerin Beslenmesinde Kullanımı

Gebregiorgis vd. [25] 84 gün boyunca genç koyunlara (canlı ağırlık = 13.8 ±
0.12 kg) (temel yem=Chloris gayana) ek yem olarak farklı miktarlarda (günde
150 g, 300g ve 450 g) moringa kuru otu vererek hayvanların yem tüketimi,
canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanmalarını ölçmüşlerdir. Bu çalışmanın
sonucunda kuru madde, organik madde ve ham protein tüketimleri, moringa
yaprağı ilave seviyeleriyle birlikte artmıştır. 

Başka bir çalışmada koyunlara (7-9 aylık 9 kg canlı ağırlıkta) kaba yeme (=Isc-
haemum aristatum var. indicum) ek olarak farklı düzeylerde (günlük kuru
madde tüketiminin % 0, % 20, % 50 ve % 80) moringa verilmiştir [42]. Bu ça-
lışmada, en az kuru madde tüketimi moringanın % 80 ilavesiyle elde edil-
miştir. En yüksek canlı ağırlık artışı ve kuru madde, ham protein, nötral
çözücülerde çözünmeyen lifli bileşikler, organik madde ve enerji sindirilebi-
lirliği % 20 ve % 50 ilavelerle elde edilmiştir. 

Qwele vd. [43] çayır otu, yonca ve moringanın koyun etinin kimyasal içeriği
üzerine etkisini araştırmışlardır. Moringa ilavesiyle en yüksek toplam fenolik
madde içeriği elde edilmiştir. Ayrıca etteki 2,2′-azino-bis-3-ethylbenzothia-
zoline-6-sulfonic-acid (ABTS) ve 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) ra-
dikaller diğer muamelelere kıyasla sırasıyla % 93,51 ± 0,19 ve % 58,95 ± 0,3’e
düşmüştür. Aynı şekilde catalase (CAT), reduced glutathione (GSH), supe-
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roxide dismutase (SOD) ve lipit oksidiyonu (LO) üzerinde en yüksek anti-
oksidan etki moringa muamelesiyle yetiştirilen koyun etinde elde edilmiştir.
Moyo vd. [44] de yürütmüş oldukları çalışmada antioksidan etki ile ilgili ben-
zer bulgular elde etmişlerdir. 

Cohen-Zinder vd. [45] koyunların (Assaf ırkı) toplam rasyonuna kuru madde
bazında % 6,8 moringa silajı ilave etmişlerdir. Kontrol grubuna kıyasla mo-
ringa silajı içeren yemi tüketen koyunların longissimus lumborum kası daha
kalın, daha yumuşak ve daha az yağlı bulunmuştur. 

Kholif vd. [46] çalışmalarında süt koyunlarının performansı üzerine morin-
ganın çeşitli formlarının (taze ot, silaj ve kuru ot) etkisini denemişlerdir. Aynı
düzeyde (kuru maddenin % 7,4’ü) kullanıldığında en iyi performans sergi-
leyen form sırasıyla taze morina, silaj ve kuru ot olmuştur. Formlara göre de-
ğişmekle beraber kontrol grubu ile karşılaştırıldığında moringa içeren
yemlerle kuru madde tüketimi, besin madde sindirilebilirliği, rumende
amonyak ve propiyonat düzeyleri, kan kolesterol düzeyi, süt verimi ile pro-
tein ve konjuge lineloik asit düzeyleri gibi parametreler üzerinde daha
olumlu etkiler gözlenmiştir.

Koyun ve keçilerde yonca ve moringa kuru otlarının besleme değerinin kar-
şılaştırılması üzerine bir çalışma yapılmıştır [47]. Bu çalışmadan elde edilen
bulgulara göre moringanın ham kül, ham yağ, nitrojensiz öz maddeler, me-
tabolik enerji, toplam fenolik içerik ve antioksidan aktivitesi yoncaya göre
daha yüksek bulunmuştur. Moringalı yem süt miktarını artırmış ve sütün
kompozisyonunu olumlu yönde etkilemiştir. Moringalı yem ile daha yağlı,
laktoz içeriği ve doymamış yağ içeriği daha yüksek süt elde edilmiştir. Hem
sütte hem de serumda malandialdehit (MDA) içeriği daha düşük, katalaz,
toplam antioksidan içerik ve vitamin C içeriği daha yüksek bulunmuştur.
Moringalı yem ile kanda daha düşük kolesterol ve glukoz içeriği saptanmış-
tır. Ayrıca yonca yerine moringa kullanılması kuzu ve oğlakların büyüme
performansı üzerinde olumlu bir etki göstermiştir. 

Jelali ve Ben Salem [48] yulaf kuru otu tüketen koyunların performans üzerine
MOYU ve soya fasülyesinin etkilerini karşılaştırmışlardır. Koyunlara verilen
karma yemdeki soya yerine MOYU ikamesi ve iki günlük aralıklarla verilmesi,
kuru madde tüketimi, besin maddelerinin sindirilebilirliği ve kan parametre-
leri üzerinde soya ile benzer etkiler gösterdiği sonucuna varılmıştır.
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Tavşanların Beslenmesinde Kullanımı

Ahemen vd. [49] yaptıkları çalışmada, moringanın tavşanlarda kan paramet-
releri üzerine etkisini araştırmışlar ve moringanın sütten kesilmiş tavşan
yemlerine % 15’e kadar ilave edilmesinin, tavşanların kan profili üzerinde
olumsuz bir etkisinin olmadığını saptamışlardır. 

Başka bir araştırmada moringalı yemlerin büyüyen tavşanlarının (Yeni Ze-
landa beyaz ırkı) büyüme performansı, besin maddelerinin sindirilebilirliği,
karkas özellikleri, et kalitesi, antioksidan kapasite ve biyokimyasal paramet-
releri üzerindeki etkilerini araştırılmıştır [50]. Bu araştırmanın sonuçları, M.
oleifera yapraklarının iyi bir yem kaynağı olduğunu ve aynı zamanda tavşan-
ların büyüme performansı, et kalitesi, antioksidan ve biyokimyasal paramet-
releri üzerinde de olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. 

Moringa yaprakları veya ticari yemlerle beslenen tavşanların performansları
(zooteknik ve ekonomik) ve et kalitesini karşılaştırılmak amacıyla yapılan
çalışmalarında Dahouda vd [51] ticari rasyonlara göre moringa ilaveli (kuru
madde bazında % 30 kadar) yemlerin daha ucuz ve et kalitesine daha iyi et-
kiye sahip olduğunu göstermişlerdir. 

Ouédraogo vd. [52] tavşanlarda gentamicin’den kaynaklanan böbrek hasar-
larına karşı moringanın etkisini araştırmışlardır. Moringa yaprak ekstraks-
yonunun (su veya etanol ile) 150 ve 300 ppm düzeyinde kullanılması ile bu
hasarların düzeldiği görülmüştür. Ayrıca tavşanların böbreklerinde lipit pe-
roksidasyon aktivitesinin önemli düzeyde azaldığı görülmüştür. 

Balıkların Beslenmesinde Kullanımı

Moringa ürünleri, balıkların beslenmesinde balık ununa ikame edilmeye
uygun bir alternatif protein kaynağı olarak görülmüştür [53]. 

Hussein [54] yapmış olduğu çalışmada balık (Oreochromis niloticus) yemlerine
MOYU’nun % 0,6 ilavesiyle kandaki glikoz, kolesterol ve trigliseritlerin
önemli ölçüde düştüğünü gözlemiş ve balıkların beslenmesinde herhangi bir
olumsuz etki görülmeksizin ilave edilebileceğini bildirmiştir. Afuang vd. [55]
yapmış oldukları çalışmada kan parametreleri ile ilgili benzer bulgular elde
edip balık unu yerine solvent-ekstre edilmiş moringa küspesinin % 30 düze-
yinde ikame edilebileceği sonucuna varmışlardır.
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Viera vd. [56] yapmış oldukları çalışmada moringa tohumunun balıklarda
antibakteriyal etkisini denemişlerdir. Bu çalışmanın sonucunda tohumun su
ve Tilapya balığından (Oreochromis niloticus) izole edilen Staphylococcus au-
reus, Vibrio cholerae, Escherichia coli üzerinde antibakteriyal etkisinin olduğunu
saptamışlardır. Benzer sonuçlar Wang vd. [20] tarafından da bildirilmiştir.

Başka bir çalışmada kedi balığı (Bocourt) yeminde moringanın en uygun dü-
zeyi araştırılmıştır [57]. Bu denemede yemlere balıkların canlı ağırlığının %
0 (kontrol), % 10, % 15 ve % 20 düzeyinde moringa ilavesi yapılmıştır. Dene-
menin sonucunda büyüme performansı ve moringa düzeyi arasında ters bir
ilişki bulunmuştur. Muameleler arasında % 10 ilaveli yem en iyi büyüme per-
formansı sergilemiş fakat kontrol grubundan herhangi bir fark göstermemiş-
tir. Ayrıca kan parametreleri bakımında muameleler arasında fark
saptanmamıştır. 

Sonuç ve Değerlendirme

Moringa oleifera, gıda olarak ve geleneksel tıpta çok eskiden beri bilinen bir
ağaç olmasına rağmen bilimsel alanda ancak son zamanlarda incelenmeye
başlanmıştır. Ağacın her kısmının farklı düzeylerde protein, mineraller, vita-
minler, amino asitler, beta-karoten ve çeşitli fenolik maddeler içermesi nede-
niyle çok çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Ayrıca konvansiyonel
hayvancılığın yarattığı olumsuzluklara karşı alternatif yem kaynaklarının
aranmasıyla hayvan beslemede de gittikçe önem kazanmaktadır.

Moringa yapraklarında anti-besinsel bileşikler farklı ve zararsız düzeylerde
tespit edilmiştir. Ayrıca bu anti-besleyici faktörlerin çoğu su veya sıvı eta-
nolde çözünüp ekstraksiyondan sonra yapraklarda (yan ürün) bulunmamak-
tadır. 

Daha kârlı hayvancılığa imkân sağlayabilmek için yem maliyetinin düşürül-
mesi gerekmektedir. Bunun için alternatif yemler, daha ucuz bir şekilde yerel
üretime uygun olmalıdır. Moringanın kimyasal özelliklerine bakıldığında,
performansları üzerine olumsuz etkiler yaratmadan tüm evcil hayvanlarının
beslenmesinde önemli düzeylerde kullanılabilecek bir bitki olduğu görül-
mektedir. Moringa yaprak unu, ruminantlar, kanatlılar, tavşan ve balıkların
diyetlerinde farklı düzeylerde ilave edilebilmekte hatta konvansiyonel pro-
tein kaynaklarının yerine tamamen ikame olabilmektedir. Bu durum ekono-
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mik açıdan, moringaya kolayca ulaşabilen işletmelere önemli bir kazanç sağ-
layabilme potansiyeline sahiptir.

Mevcut çalışmalar değerlendirildiğinde; hayvanların yemlerine moringa
ilave edilmesi, sindirim sistemi, kan parametreleri, antioksidan etkinlik, bü-
yüme performansı ve karkas özellikleri, yumurta ve süt verimleri ile özellik-
lerini olumlu yönde etkilemektedir. Ancak araştırmalardan elde edilen
sonuçlarda görüldüğü gibi aynı türden olsa bile ırklar arasındaki farklar ne-
deniyle en yüksek performans düzeyini elde edebilmek için farklı tür ve ırk-
lar kullanılarak en uygun ilave seviyeleri araştırılmalıdır. 

Çevresel açıdan bakıldığında, soya fasülyesi yerine moringa ikamesi, rumi-
nantlarda metan üretimini ve dolayısıyla sera gazı emisyonunu azaltması
nedeniyle potansiyel sürdürülebilir bir stratejidir. Ayrıca antimikrobiyal et-
kinliği, Moringa oleifera yapraklarının, etlik piliç üretiminde antibiyotiklere
alternatif olarak kullanılabileceğini göstermektedir. 

Diğer taraftan moringa’nın maliyetinin düşürülmesi, hayvan yemi olarak
kullanımının ekonomik hale getirilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmeli,
ekonomik olarak ilave edilebilecek düzeyler belirlenmelidir. Ayrıca Türki-
ye’de bu bitkinin kolay yetiştirilmesi ve hızlı yaygınlaşması, başka bir deyişle
ucuz olması için ıslah çalışmalarıyla kışa dayanabilen tohumların geliştiril-
mesi büyük bir önem taşımaktadır. Bu bitkinin yeterince tanınmamasından
dolayı Türkiye’de yetiştirilen hayvan ırklarıyla ilgili hiçbir çalışmaya rast-
lanmamıştır. Moringanın verim ve kalite yönünden üstün özellikler taşıması
nedeniyle yakın gelecekte alternatif yem bitkileri olarak tarla tarımı içerisinde
olabileceği öngörülmektedir. Bu açılardan yola çıkarak Türkiye’deki farklı
koşullarda (koşut bir şekilde tarlada ve hayvanda) bu bitki ile ilgili çalışma-
ların yürütülmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Abstract: Some pathologies treatments are often limited by the low penetration of agents pro-
posed because of different factors. Therefore, nanocarriers such as niosomes not only are able
to protect the content from degradation and prolong their circulation, they also modulate their
distribution and metabolic stability. On the other hand, natural antioxidant peptides (glutathione,
GSH) received a great interest due to its multipotent potential. Thus, GSH-loaded niosomes rep-
resent a good non-invasive strategy for delivery. In this work, we formulated GSH-loaded nio-
somes and their physicochemical and drug delivery potentials were assessed subsequently.
Size and zeta potential were performed using dynamic light scattering reaching a size of 150
nm. The encapsulation efficiency of the niosomes reached 99.9%. The stability and drug release
characteristics were also followed. To explore the “anti-aging” effect of glutathione, in vitro protein
glycation, aggregation and oxidation models were performed to test the inhibitory effect of GSH
on protein alterations using spectrofluorometric methods and Thioflavin T assay. The results
demonstrate that non-invasive treatment with niosomes appears to be significantly useful to
improve diseases treatment.

Keywords: Nanocarrier, Niosomes, Glutathione, Drug Dilevery, Anti-aging

Introduction

Proper protein folding guaranties the good biological functioning of proteins
and enzymes. The appropriate 3D structure of proteins is mainly obtained
through the information expressed from their amino acid sequence. Thus,
understanding such a process is an important step in protein-related research.
In the case of misfolding, large polymer intermediates and unwanted aggre-
gates are seen. Consequently, we find these altered proteins involved in many
human diseases such Alzheimer’s disease (AD) and Type 2 diabetes (T2D)
[1]. These diseases are mostly age related and have been shown to share var-
ious risk factors. It has been shown that during AD and T2D, proteins un-
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dergo some modifications in their conformations and result in β-sheets like
motifs formation. It is known that some proteins naturally possess β-sheets
conformations for normal functioning; nevertheless, the transition from α-
helix to β-sheet is a characteristic distinction of amyloid deposits. Therefore,
any deficiency throughout the transition process may result in aggregation
and production of insoluble units that could affect proper functions and other
proteins in the milieu [1]. 

AD and T2D may occur randomly or could be of inherited origins sharing a
main feature of increased prevalence with advancing in age. This can be ex-
plained due to the mutation buildups and oxidative stress effects on the pro-
tein synthesis route causing the production and the accumulation of protein
aggregates [2, 3]. Oxidative stress is a disequilibrium of the oxidants and an-
tioxidants pools in favor of the former. The imbalance results in an overpro-
duction and amassing of reactive oxygen species (ROS) that are known to
cause cellular damage [4]. Under these circumstances, proteins undergo a
multi-step modification process to produce advanced glycation end-products
(AGE) and advanced oxidation protein products (AOPP) through glycation
and oxidation. These processes work in a synergetic manner and promote
each-other and create a damaging cycle named glycoxidation [5].

The research community has been working non-stop on developing ap-
proaches to manage protein alterations and this, by relying on natural and
synthetic antioxidants that showed interesting results. Therefore, we have
aimed on the endogenous tripeptide antioxidant: Glutathione (GSH). It is
composed of glutamic acid, cysteine, and glycine. GSH is an electron donor
responsible for protecting the cell from oxidative damage and the creation of
free radicals. The oxidized form of glutathione (GSSG) is created through a
disulfide bond between two cysteine from two GSH molecules. This GSSG
will interact with other donating systems or antioxidant molecules to be re-
cycled into GSH again. However, oral administration of GSH have seen quite
difficulties to be present is therapeutic quantities in the blood  due to being
easily degraded through enzymatic or chemical hydrolysis [6]. After oral con-
sumption, GSH faces proteolysis in the gut resulting in low concentrations
reaching the blood stream. Furthermore, drug delivery via oral administra-
tion is generally inhibited by the pH gradient and low absorption by the in-
testine [6]. 
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While GSH advantages are well known, there is always a place for advancing
and improving given the continuous development of technology. Many small
molecules are unable to reach their targets due to metabolization, degrada-
tion, or blocked passage (i.e. blood-brain barrier). Therefore, nanotechnology
can be a great source of help to overcome the difficulties observed. Nano-
carriers have been seen to enhance the bioavailability of the molecules in the
blood stream, favor cellular uptake and protect the content from unintended
interactions during their passage. Subsequently, nanocarriers represent a
great center of interest for passive and active therapy [7, 8].

Nanovesicular systems that resemble the cellular membrane are getting a
constant interest in the field. They, through their membrane affinity and en-
docytosis, deliver their content to their cellular target. Various vesicles such
as liposomes and niosomes show a good potential for drug delivery in dif-
ferent pathologies [9, 10]. Their advantages reside in their ability to encap-
sulate molecules of various physicochemical characteristics and regulate their
bioavailability [11, 12].

Niosomes are nano-systems composed of a spherical bilayered structure
made from the self-assembly of non-ionic surfactants and cholesterol. There-
fore, they can encapsulate both hydrophobic or hydrophilic agents to be used
in different ways as therapy or diagnostics [13]. Niosomes have been seen in
many research related to brain diseases [14] and they have shown a positive
aspect in drug delivery given their capacity to trespass the blood-brain bar-
rier [15-17]. In addition to their role in protection against degradation and
enhancing the drugs life-time in circulation, it has been stipulated their mod-
ulatory effect on the bio-distribution and metabolic stability [18]. Another
advantage of noisomes is their economic attractiveness due to the easiness
of preparation and low quantities of pharmaceutically acceptable materials.

Many reports have reported the use of natural antioxidants on the inhibition
of AGEs. We have also previously described the effect of carnosine in an in
vitro model of protein modification [19]. Similarly, we have aimed in the cur-
rent work to explore the effect of GSH-encapsulated noisomes on a protein
modification model.
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Material and Methods

Chemicals

Reduced glutathione (GSH), cholesterol, and Tween 60 were ordered from
Sigma-Aldrich (Germany).  Aminoguanidine hydrochloride was purchased
from Fluka (Steinheim, Germany). All other chemicals used in this work were
of high laboratory grade and were obtained from Sigma-Aldrich unless
stated otherwise.

Niosome Preparation

Niosomes were prepared as previously described by our team using the thin
film method [20]. Briefly, Tween 60 and cholesterol (20 mM) were prepared
in a molar ratio of 1:1. They were dissolved in a mixture of
chloroform/methanol (2:1 v/v) and then, the solvent was eliminated using
a rotary evaporator (Buchi R-3, Switzerland) to form a thin lipid film. In order
to obtain GSH-loaded niosomes (GSH/NIO), the obtained thin film was hy-
drated with a GSH solution. GSH was dissolved in a 10 ml solution of phos-
phate buffer saline (PBS) at pH7.4, 60°C to obtain a final concentration of 10
mg/ml. The lipid layer was then dispersed with the aqueous solution and
sonicated in an ultrasonic bath (Sonics & Materials Inc. USA). Afterward, the
samples were centrifuged at 7000×g for 30 min to obtain the un-encapsulated
peptides. Following three washes with PBS.

Characterization of Niosomes

Niosomes size was determined by dynamic light scattering (DLS) analysis
(DLS, Malvern Zetasizer, Nano ZS model, Malvern Instruments Ltd., U.K.).
Each sample was analyzed in triplicates. 

The amount of GSH in niosomes was estimated using Ellman’s method and
read at 405 nm wavelength [21]. Briefly, the niosomal formulations were cen-
trifuged and the obtained supernatant was taken. 10 μl of the supernatant
was reacted with freshly prepared DTNB reagent at pH8, 4°C for 5 minutes
in the dark and the plate was read using a Thermo Fisher plate reader at 405
nm. The concentration of peptides was determined from a standard curve of
GSH. Entrapment efficiency (EE) was determined as follow: EE% = [(total
amount of drug – non-entrapped amount)/total amount]*100. 
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Niosomes Release Profile 

The in vitro release of GSH from niosomes was performed using the dialysis
method. Known amounts of niosome formulations were poured in dialysis
bags and immersed in 10 ml of PBS (pH7.4). The solution was stirred at 100
rpm, 37°C for 24h. Samples (1 ml) were taken at different time intervals and
replaced with the same volume of fresh buffer (37°C). The quantity of re-
leased GSH was calculated as percentages obtained from a pre-established
standard curve, taking note of the loaded concentration (the initial encapsu-
lated amount in niosomes).

Physical Stability of Niosomes

The stability of the GSH-loaded niosomes was monitored by storing them at
4°C and room temperature (RT) for 30 days. Samples were tested for GSH
content and the size was controlled via DLS analysis.

In Vitro BSA Glycation 

The procedure to form glycated albumin was achieved according to the pre-
viously described technique of Matsuura et al. with modifications [22].
Briefly, 10 mg/ml BSA was incubated with 0.5 M glucose (Glc) in a final vol-
ume of 3 ml of 0.1 M sodium phosphate buffer, pH7.4 (0.02% sodium azide
for asepsis conditions) at 60°C for 24h in the presence or absence of GSH (free
or encapsulated: 2.5, 5, 10 mM) and aminoguanidine (AG, 5mM). A negative
control (C-) containing only BSA and buffer, and a positive control (C+) con-
taining BSA, glucose, and buffer were made. Furthermore, intrinsic samples
were made with only GSH or AG, and incubated in the same way as the sam-
ples. Thereafter, aliquots of each sample were stocked for AGEs formation
and amyloid cross β structure analysis.

AGEs Measurement

Total AGEs were measured by assessing the fluorescence intensity of the dif-
ferent samples using fluorescence spectrometer (Perkin Elmer Ltd., England).
The presence of AGEs was estimated with excitation and emission wave-
lengths of λex=370 nm and λem=440 nm (slit=5 nm). The inhibition percent-
age of AGE formation by free and encapsulated carnosine was calculated
according to the following equation: Inhibition (%)={1−[( Sample fluores-
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cence – Sample intrinsic fluorescence)/(C+) fluorescence]} × 100.

Determination of Protein Aggregation

In order to measure the amyloid cross-β structures, Thioflavin T (ThT) fluo-
rescence assay was used [23]. ThT is a cationic benzothiazole dye known for
its use as an amyloid fibrils marker [24-28]. Shortly, 300μl of glycated samples
were added to 3 ml of 64 μM ThT in 0.1 M PBS, pH 7.4 and after a 1h incuba-
tion in the dark at room temperature, the intensity of the fluorescence was
estimated at λex=435 nm and λem=485 nm. The inhibition percentage was
calculated as described earlier for AGEs.

In Vitro BSA Oxidation

Protein oxidation with chloramine T was performed according to the proce-
dure of Grzebyk et al. [29]. Briefly, 10 mg/ml BSA was incubated with 20 mM
of chloramine T in a final volume of 3 ml of 0.1M sodium phosphate buffer,
pH7.4 (0.02% sodium azide) at 37°C for 60 min with or without GSH (free or
encapsulated: 2.5, 5, 10 mM) and AG (5mM). A negative control (C-) contain-
ing only BSA and buffer as well as a positive control (C+) containing BSA
and Chloramine T were made. After the incubation, samples were put to dial-
ysis against phosphate buffer for 48h (with one change at 24h). Samples were
obtained and frozen until AOPP measurement.

AOPP Measurement

Advanced oxidation protein products were measured following the protocol
defined by Witko-Sarsat et al. [30]. 70 μl of samples (mixed with 100 μl of
phosphate buffer) was applied to a 96-well plate. In the same way, 170 μl of
chloramine T standards were deposited in the plate. 20 μl of glacial acetic
acid was added. After 2 min, 10 μl of 1.16M KI was added and followed by
a bolus addition of another 20 μl of acetic acid. Immediately after, ODs were
obtained at 340 nm using a plate reader (Thermofisher) and results were cal-
culated from the pre-established standard curve.

Statistical Analysis

Results described are presented as mean ± standard deviation (SD) and the
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statistical differences were analyzed using Student’s T-test (GraphPad Prism
5.0, California). p<0.05 was considered as statistically significant.

Result 

Niosome Characterization

Niosomes were examined under a light microscope (data not shown). The
morphology of the niosomes showed consistent spherical forms. The size of
the formulated niosome showed a mean size of 101±20 nm. The entrapment
efficiency (EE%) was found to be 99.9% for the GSH-encapsulated niosomes
(GSH/NIO). Further, the formulated niosomes stability showed no differ-
ences in size and distribution at 4°C after 30 days (data not shown). Molecular
retention and continuous release are important criteria to avoid side effects
in nanocarriers use. The release of GSH from niosomes was followed using
dialysis at physiological conditions. The release profile of GSH loaded nio-
somes and free GSH reached 14.2±1% and 45.3±3% respectively after 24h
(Figure 1). 

Fig 2 Drug Release Profile For Free GSH And GSH-Loaded Noisome During a Pe-
riod Of 24 h In PBS Buffer pH7

Glycation and Aggregate Formation

The antiglycative effect of GSH/NIO was calculated as described previously
and presented in Fig.2. The fluorescence obtained from both negative (C-)
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and positive (C+) controls allowed the confirmation of the glycation process
and the determination of the antiglycative effects of the test molecules. Fur-
thermore, C+ was used as the reference to calculate the percentage of inhibi-
tion and considered as 100%. 

The values of AGEs fluorescence were significantly higher in C+ compared
to C- (p<0.001). This confirms the happening of the glycation procedure (Fig.
2A). Furthermore, the treatment with free or niosome encapsulated GSH
showed a dose dependent decrease in the glycation process. In parallel,
empty niosomes were tested separately in the same conditions, and no sig-
nificant difference was observed (data not shown). Aminoguanidine was
used as a reference antiglycative agent and showed an inhibition percentage
of approximatively 50.1% (p<0.001) (Fig. 2B). Niosome encapsulated GSH
showed an antiglycative effect of 34% (p<0.001), 39% (p<0.001), and 45%
(p<0.001) for 2.5 mM, 5 mM, and 10 mM, respectively when compared to C+
(Fig. 2).

Figure 2 Antiglycative Effect Of GSH-Loaded Niosome (GSH/NIO). (A) Represents
The Fluorescence Intensity (A.U.: Arbitrary Units) At λex=370/λem=440 nm. (B)
Shows The Percentage Of Inhibition Observed. Results Are Presented As Mean ±
SD For Triplicates. Statistical Differences Were Calculated Using Student’s t-Test.
***p<0.001 vs. C- Group. ###p<0.001 vs. C+ Group. $p<0.05, And $$$p<0.001
vs. AG 5mM group.

The amount of β-amyloid formation in albumin was assessed via the
Thioflavin T assay that binds specifically with fibrils (Fig. 3). The glycation
of BSA with glucose (C+) showed a significant increase (p<0.001) compared
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to the negative control (Fig.3A). Furthermore, treatment with GSH/NIO de-
creased the amyloid formation in a dose-dependent manner compared to C+
(Fig. 3A and B). GSH/NIO induced 41.3% (p<0.001), 50.7% (p<0.001), and
55% (p<0.001) respectively for the same dose range (Fig. 3B). AG 5 mM was
used as a reference molecule and induced an approximate protection level
of 59.7% (Fig. 3).

Figure 3 ThT Estimation Of The Anti-Fibril Formation Effect Of GSH/NIO. (A)
Represents The Fluorescence Intensity (A.U.: Arbitrary Units) At
λex=435/λem=485 nm. (B) Shows The Percentage Of  Inhibition Observed. Results
Are Presented as mean ± SD For Triplicates. Statistical Differences Were Calculated
Using Student’s t-test. *p<0.05, **p<0.01, And ***p<0.001 vs. C- Group. ##p<0.01
And ###p<0.001 vs. C+ Group. $p<0.05 And $$p<0.01 vs. AG 5mM group.

Protein Oxidation and AOPP Production

Protein oxidation was expressed through the estimation of AOPP levels. The
incubation of BSA with chloramine T (C+) showed significant four (4) folds
AOPP levels increase (p<0.001) compared to C- (Fig. 4A). Moreover, the C+
group was used as a reference to determine the inhibitory effect of GSH/NIO
on the protein oxidation process. The general data showed that GSH has a
significant inhibitory effect on the mechanism (Fig. 4). Indeed, GSH/NIO de-
creased significantly the levels of AOPP by 17.7% (p>0.05), 36% (p<0.01), and
57% (p<0.01) for the 2.5 mM, 5 mM, and 10 mM respectively (Fig. 4A and B).
It should be noted that GSH was able to achieve the same effects as AG start-
ing from 5 mM and reached a better effect at 10 mM (Fig. 4).
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Fig 4 Protein Oxidation Inhibitory Effect Of GSH Encapsulated Niosomes (GSH/NIO).
(A) Represents the AOPP Levels. (B) Shows The Percentage Of Inhibition Observed. Re-
sults Are Presented As Mean ± SD For Triplicates. Statistical Differences Were Calculated
Using Student’s t-test. *p<0.05, **p<0.01, And ***p<0.001 vs. C- Group. #p<0.05, And
##p<0.01 vs. C+ Group. $$p<0.01, And $$$p<0.001 vs. AG 5mM Group

Discussion

Nanotechnology has been providing a great contribution in modern medicine
by facilitating drug delivery to some difficult to reach targets. Niosomes are
one of many solutions proposed as drug carriers to achieve this aim. They
are nano-constructed carriers formed from non-ionic surfactants and choles-
terol. They represent great advantages owing their biocompatibility, non-im-
munogenecity, and easy preparation process [31].

In the current work, we have proposed the formulation of GSH-loaded nio-
somes (GSH/NIO) and studied its effect on age-related protein modification
phenomena in vitro. Certainly, the prepared niosomes were of good stability
and showed a long release profile that can be useful during clinical adminis-
tration to help reach their target and protect the content from serum degra-
dation. Concomitantly, GSH/NIO were able to inhibit the protein
modifications explored in our work, and that is protein glycation, aggrega-
tion, and protein oxidation.

It is known that under traumatic conditions (environmental stresses such as
pH, heat, agitation, and pressure), proteins tend to form aggregates or amy-
loid fibrils [32-34]. Medicine has found that these modified proteins possess
many characteristics resembling pathological amyloid proteins. Therefore,
amyloid fibril formation is a features shared through most proteins [35, 36].
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Protein glycation and oxidative stress are usually followed by important al-
teration to macromolecules such as proteins. Protein modification may result
in complex structures such as AGEs and AOPPs that lead to aggregation and
accumulation in cells, and thus increasing pathological risks. AGEs and
AOPPs are both able to activate the receptor for advanced glycation end-
products (RAGE) which contributes to altering negatively cellular function-
ing. As such, investigating AGE and AOPP could be a way understand the
process of certain pathologies such as diabetes and Alzheimer’s [4, 37].

Research has been invested in screening molecules capable of the inhibition
of these products, and many focused on the use of natural substances used
in complementary and self-medication that is wildly spread in the pharma-
ceutical market [24-28, 38, 39].

Studies such as ours face some limitations such as the need for clinical studies
to establish the most informant and definitive data regarding the use of GSH
in all forms. The effect of therapeutic molecules in the body is not exactly
comparable to animals and in vitro studies owing to the variation in the ab-
sorption rates, energy, the organism size, and the physiological and metabolic
response to treatments. Therefore, further studies exploring the mechanisms
induced by GSH on protein modifications are needed. On the other hand, in
vivo administration of GSH risks hydrolysis by serum peptidases. Thus, cre-
ating derivatives or new formulation (such as the niosome encapsulation de-
scribed in the current study) may provide an alternative to resist degradation
[40, 41].

Conclusion

Glutathione continues being an interesting target for protein modification-
related diseases such as the inhibition of AGE, AOPP, and aggregation. In ad-
dition to its potential as an antioxidant, and many other activities, the
formulation of GSH-loaded niosomes opens a new door to the therapy world.
Further studies on the molecular mechanisms of GSH and its other forms in
vivo and in clinics are needed to display the potential of the current study.
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Asit Topraklarda Fosfor Davranışı

Jean Claude Tuyisenge 

Özet: Bitkide mevcut fosforun yetersiz olduğu topraklar ekonomik olarak kabul edilemez verime
izin verir ve diğer girdilerin verimliliğini azaltır. Toprakta meydana gelen fosforun miktarı ve kim-
yasal türleri toprak gelişimine göre değişmektedir. Asit topraklarda, düşük fosfor mevcudiyeti,
mahsul üretiminde en önemli sınırlayıcı faktörlerden biridir. Bazı fosfor türlerinin, toprak fosfo-
runun biyolojik mevcudiyetinde önemli olmasına rağmen, bunların formları, dinamikleri ve kon-
santrasyonları toprakta yetersiz olarak anlaşılmaktadır. Mantıklı fosfor yönetimi kapsamında,
topraklardaki çeşitli fosfor türlerinin doğası, toprakta ve çevrede etkileşimlerini derinden anla-
şılması önemlidir. Bu çalışmada asit topraklarda fosfor davranışı ve bunun toprak verimliliği üze-
rine etkileri tartışılmaktadır. Fosforun topraklarda desorpsiyonu, adsorpsiyonu ve çözünürlüğünü
etkileyen önemli özellikler arasında, demir oksit ve pH, bitki kullanımı için fosfor toprak çözeltisine
salınımını ve mevcudiyeti etkileyen critik toprak parametreleridir. pH 5.0’dan yaklaşık 6.0’a yük-
seldikçe, alüminyum ve demir fosfatlarda epeyce çözünürlük vardır. Ancak, pH 8.0’dan 6.0’ın al-
tına düşürerek, kalsiyum fosfat fiksasyonu en düşük değerleri alır. Bitkide fosfor mevcudiyeti,
6.0 ile 7.0 arasındaki pH için en yüksek hale gelir. pH bu gibi bir aralıkta tutmasına rağmen, fosfat
yarayışlılığı yetersiz olabilir ve uygulanan çözünür fosfatlar topraklar tarafından fikse edilecektir.
Toprak pH’sı, asitlik ve baz doygunlukları, alüminyum; potasyum; kalsiyum; ve magnezyum doy-
gunlukları gibi bazı endekslerine toprak asitliği düzeltmesinde dikkate alınmalı, böylece bitki ve-
rimleri maksimum düzeye getirilebilir. pH’ın etkilerinin yanında, toprak ayrışma evresi, toprak
organik madde içeriği, kil mineral türü ve miktarı ve asit topraklarının su emmesi ve kurutma
modellerindeki değişikliklerin topraktaki fosfor davranışını etkileyen kritik faktörler olduğu açıktır.
Dolayısıyla, fosfor yönetiminde, özellikle fosforlu gübre uygulamalarında karar verilmesi söz ko-
nusu olduğunda, bu parametreleri dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Asit Toprak, Fosfor Davranışı, Toprak Ph’sı, Fosfor, Toprak Gelişimi

Giriş

Fosfat, zayıf çözünürlükle karakterize bir anyondur ve aynı zamanda en
büyük tarımsal, politik ve ekonomik kaygıların anyonu olarak da bilinmek-
tedir [1]. Küresel iklimin düzenlenmesine fosfor döngüsü önemli katkısına
rağmen ve fosfor fotosentetik biyokütle içine karbondioksit birleşme oranı
fosfor kullanılabilirliği tarafından uygulanan kontrol yoluyla üreticilerin bü-
yümesini etkilediği şartıyla [2]. Fosfor yenilenemeyen bir kaynak olarak
kabul edilir, kullanılabilirliği zamanla sınırlıdır [3], ve değiştirilemez değildir
[4]. Tüm yaşam formları için hayati rolleri nedeniyle [2], ve aynı zamanda,
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biyokimyasal süreçleri yönlendiren enerji dolaşımı olarak adenosin trifosfat
(ATP) ve protein sentezini yönlendiren deoksirubonükleik asit (DNA) için-
deki özünü göz önünde bulundurarak, hayvanlar ve bitkiler fosfor olmadan
yaşayamazlar [4]. Bitki ve hayvanlara olan gereksinimi, tüm canlı organiz-
malar için enerji dönüşümleri ve bitkiler için fotosentez de dahil olmak üzere
yaşam süreçlerindeki özel işlevlerine dayanmaktadır [5]. Ayrıca, fosfor dön-
güsü, dünya’nın abiyotik ve biyotik varlıkları arasında önemli bir bağlantı
olarak bilinmektedir [2]. Bu nedenle, fosfor, yaşamı desteklemek için dünya
üzerinde büyük bir ihtiyaç element haline gelmektedir [3].

Besin maddeleri toprak verimliliğini iyileştirmek için kullanılmaya başlan-
dığından, daha sonra fosforun bitkilerin büyümesini engelleyen elementler
arasında olduğu fark edilmiştir [6]. Toprak verimliliğinin oluşturulması ve
sürdürülebilirliği için önemli katkısını dikkate alarak [5], fosfor, tarımsal üre-
timin ana anahtarı olarak yer alır, çünkü topraklardaki eksikliği tüm bitki
türleri için sınırlı büyümeye neden olmaktadır [6]. Örneğin, tropikal bölgede,
fosfor tarımsal verimliliği engelleyen başlıca besinlerden biri haline gelmek-
tedir [7]. Yine, topraklar bitkiler için fosfor ihtiyaçlarını karşılamak için kendi
yeteneklerinde farklı olduğu göz önüne alındığında. Sonuç olarak, uygun
miktarda bitkiye yarayışlı fosfor veya kolayca mevcut (inorganik) fosforlu
gübreler yoksa, bitki büyümesinin kısıtlanması olacaktır [5].

Yetersiz miktarda bitkiye yarayışlı fosfora sahip topraklar kabul edilemez
verim üretimini neden olduğu iddia edilmiş ve aynı zamanda çeşitli girdile-
rin, özellikle azotun verimliliğini azaltır. Bu, yetersiz miktarda fosfor içeren
topraklarda ve bunların uygulanmasının ekonomik olarak mümkün olduğu
yerlerde fosforlu gübrelerin verimliliğini artırmanın yollarını bulmak için
acil bir gerekliliğin kanıtı haline gelmektedir [8]. Toprakta fosfor bulunabi-
lirliğini sağlamak için, topraklara çeşitli gübreler uygulanmıştır [6]. Bununla
birlikte, bu gübrelemenin tropikal bölgelerin yüksek derecede ayrışmış top-
rakları için uzun vadeli bir çözüm olmadığı bildirilmiştir [7].

Ayrışmış topraklarda fosfor dinamiklerini anlamak, asit topraklarda sürdü-
rülebilir fosfor yönetimi için uygun seçeneklerin seçilmesine yardımcı olabi-
lir. [9]’da asit topraklarının dünya topraklarının yaklaşık %25 ile %30’unu
temsil ettiği ve gıda üretimi için dünyanın en yararlı bölgelerinin bir parçası
olarak kabul edildiği belirtilmiştir. Bu nedenle, yüksek derecede ayrışmış
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toprakların, özellikle de düşük pH’lı toprakların uygun şekilde kullanılma-
sını sağlamak için büyük bir dikkat gereklidir. Bunu başarmak için, bu tür
problemli topraklarda fosfor davranışının kapsamlı bir şekilde anlaşılması,
toprak ortamındaki fosfor dinamikleri ile ilgili konularla ilgilenildiğinde ilk
odaklanılanların arasında olmalıdır.

Son zamanlarda tarım hem topraktaki hem de çevredeki fosfor dinamiklerini
etkilemiştir. Ekim gibi toprak iyileştirme faaliyetlerinin yarıkurak toprak-
larda toprak organik fosfor kaybının neredeyse %64’üne yol açtığı [10], ve
[6] tarafından bildirildiği gibi, birçok toprağın yeterli veya yüksek fosfor iç-
eriğine sahip olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle, tarımsal faaliyetler altındaki
topraklar için, [6], [11] ve [12]’de büyük miktarda fosfor ile birlikte akan sular
olduğu iddia edilmiştir. Bu, yüzey sularında alglerini ve bazı bitki türlerinin
büyümesini arttırmaktadır. Toprak fosfor kaybına katkıda bu tür uygulama-
lar, şüphesiz, olumsuz hem çevre ve toprak kalitesi hem de toprakta fosfor
hareketliliğini etkilemektedir.

Fosfor, mikrobik biyokütlenin kuru ağırlığın %2’sinden daha fazlasında en
bol besin maddesi olarak ikinci ve toprak organik maddesinin hakim olan
bir fraksiyonu ile aynı yere sahip olduğu göz önüne alındığında [13]. Organik
formları, topraktaki fosforun biyolojik mevcudiyetinde önemli bir işlev görür.
Bununla birlikte, topraktaki organik fosforun konsantrasyonları, formları ve
hareketliliği derinden anlaşılmamıştır [14]. Bu nedenle, topraktaki fosfor di-
namiklerinin daha fazla tanımlanması, asidik topraklarda istisna olarak ye-
terli fosfor yönetimi için gereklidir.

[6]’da toprak ve su kaynaklarının yanı sıra gübrelerin yönetilmesi için, toprak
fosfor formlarının derin bir şekilde anlaşılması; çözünebilir fosforun toprak-
lara uygulanmasından kaynaklanan değişiklikler; ve pH’ın toprak fosforunu
nasıl etkilediğine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. [14]’te topraklara özellikle
organik gübreler olarak uygulanan organik fosfor biçimlerinin kapsamlı bir
şekilde anlaşılmasını gerektirdiği ve ayrıca [14] ve [15]’te fosfor fraksiyonla-
rının topraklardaki davranış şeklinin de bilinmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Buna ek olarak, [16]’da fosfor eksikliğinin düşük pH topraklarında bitki bü-
yümesini engelleyen ana bir sorun haline geldiği savunulmuştur. Gübrelerin
farklı türleri olarak fosfor tarımsal topraklara ilave kaynaklanan [17] toprak-
ların bazı özellikleri değişiklikler nedeniyle [18]. Bu nedenle, toprak pH’sında
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değişiklik [9], ve fosforlu gübrelerin topraklara uygulanmasından kaynak-
lanan fosfor adsorpsiyonu ve fiksasyonu [1] gibi değişikliklerle rahatça başa
çıkmak, ve çevre ve topraklarda meydana gelebilecek olumsuz etkilerin ciddi
şekilde dikkate alınması için. Ayrıca, gerçekleşmesi muhtemel ve özellikle
toprak ve su kaynaklarımızı ve çevreyi tehdit edebilecek tehlikeleri ele almak
[6], [11], ve bu tür tehditleri çözmek ve sonuçlarını hafifletmek için uygun
önlemlerin alınabileceğinden emin olmak ve aynı zamanda yeterli besin ve
asit toprak yönetiminin yanı sıra artan bitki üretiminin sağlanması için. Fos-
for fraksiyonlarının asit topraklarda nasıl davrandığını daha fazla anlamak
için çalışmalar gereklidir.

Gübrelerden ve çiftlik gübrelerinden elde edilen fosfor, bitki üretimi için ta-
rımsal topraklara uygulanmaktadır. Ancak, dünyanın birçok yerinde, fosfor
fazlası uygulanmış ve yüzey suyu kalitesine yönelik bir tehdit oluşturmak-
tadır. Bu durumu tersine çevirilmesi ve yavaşlatılması ve toprakta biriken
fosforu yönetilmesi veya kullanılması için biriken fosfor fraksiyonlarının
daha iyi anlaşılmalıdır [18]-[20]. Bunlar asit topraklarda fosfor yönetiminde
yardımcı olabilir.

Fosforun asit topraklarda nasıl davrandığını derinlemesine anlamak için, bu
çalışma düşük pH’lı topraklarda (yani asitli topraklarda) fosfor hareketlili-
ğini, bu problematik topraklarda fosfor davranışını kontrol eden farklı fak-
törleri ve asitli topraklarda fosforun faydalı yönetimini sağlamak için
benimsenebilir bazı seçenekleri gözden geçirilecektir. Ayrıca, özellikle asitli
topraklarda, topraktaki fosfor ve fosfor bileşiklerinin dönüşüm süreçleri özet-
lenecektir. Son olarak, fosfor dinamiklerinin toprak çözeltisindeki kullanıla-
bilirliğini ve bitkileri nasıl etkileyebileceği de tartışılacaktır.

Materyal ve Yöntem

Asitli topraklarda fosforun davranışı hakkında bu derlemeyi yazmak için
hem çevrimiçi hem de kütüphaneden erişilen farklı kitaplar ve makaleler
kullanılmıştır. Dikkatle okuduktan ve içeriklerinin eleştirel analizinden
sonra, bazı bilgiler özetlenmiş ve önemli yorumlar yapılmıştır. Sonuç alın-
madan önce, düşük pH’lı topraklarda fosfor hareketliliğini etkileyen önemli
faktörler, bu sorunlu topraklarda fosfor yönetiminde ortaya çıkan bazı prob-
lemler ve bu topraklarda uygun fosfor yönetimi için benimsenebilir farklı
uygulamalar tartışılmıştır.
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Tartışma

Bu bölümde, toprakta fosfor formları, toprakta fosfor davranışını kontrol
eden faktörler, fosfor bileşikleri, asit topraktaki dönüşümleri ve hareketliliği,
asit toprak çözeltisinde fosfor dinamiği ve bitkilere yarayışlılığı, dünya ça-
pında toprak verimliliğinde fosfor sorunları, ve asit topraklarda fosfor yöne-
timi için bazı seçenekler tartışılıp bazı önemli yorumlar yapılmıştır.

Toprakta Fosfor Formları

Fosfor formlarının doğru karakterizasyonu, tarımsal faaliyetlerin çevreye
olan olumsuz etkilerinin mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesi için
yeterli önlemlerin hazırlanması için bir ön koşul olarak kabul edilmektedir.
Ayrıca, fosfor fraksiyonlarının derin bir şekilde anlaşılması, toprakların özel-
liklerinin kimyasal olarak yeterince kavranması ve toprak fosforunun duru-
munu değerlendirmek için yararlıdır [21] ve [22].

Alüminyum, demir ve kalsiyumun yer kabuğundaki en yüksek miktarlarda
ve sedimanlarda bulunan ana elementler arasında düştüğü belirtilmiştir.
Dünya çapında, hem ikincil hem de birincil mineralleri içeren toprakların
inorganik bileşenleri, katı yapısının %90’ından fazlasını işgal etmektedir. Be-
lirli kimyasal, fiziksel ve kristal özelliklere sahip doğal bir inorganik bileşik
olarak bir mineraldir. Birincil mineral, kimyası erimiş lavdan birikme ve kris-
talleşme zamanından beri değiştirilmemiş olan bir mineraldir [23] ve [24].
Buna karşılık, ikincil bir mineral birincil mineral ayrışma elde edilen bir var-
lık yapısında bir değişiklik [23]-[25], ya da birincil mineral ayrışma (çö-
zünme) ürünlerin yeniden çökeltme kaynaklanmaktadır. Topraklarda, ortak
ikincil minerallerin götit, gibbsit ve birnessite gibi oksitler, montmorillonit
ve kaolinit gibi alüminosilikat mineralleri, kükürt ve karbonat mineralleri ve
alofan ve imogolit gibi amorf malzemeleri içerdiğini göz önünde bulundu-
rarak. Ayrıca, birincil minerallerin esas olarak toprakların kum ve silt fraksi-
yonlarında bulunduğunu dikkate alarak, ancak hafif yıpranmış kil
fraksiyonlarında meydana gelebilirler. Öte yandan, ikincil minerallerin top-
rağın kil büyüklüğünde fraksiyonunda yaygın olarak ortaya çıkmasına sahip
olmakla birlikte, silt fraksiyonunda da bulunabilirler [23] ve [24]. Toprak bi-
leşenleri açısından, [26] tarafından savunduğu gibi fosfor fraksiyonlarının
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ikincil ve birincil minerallerde ve topraklarda organik formlarda meydana
gelmektedir.

[21] ve [27] tarafından belirtildiği gibi, çoğunlukla tropikal ve nemli ılıman
bölgelerde meydana gelen topraklar, yüksek düzeyde ayrışması ve asitliği
ile bilinir ve büyük miktarda seskioksitler içermektedir. Bu topraklarda, fos-
for jeokimyasal olarak sabitlenir ve kolay bir şekilde emilir. Bu genellikle top-
rak fosfor eksikliği ile sonuçlanır. [21] ve [27]-[29] tarafından bildirildiği gibi
asidik ve nötr pH’lı topraklarda, çökelme sürecinden dolayı alüminyum ve
demir fosfatların oluşmaktadır. İklim ve yağış miktarındaki bazı farklılıklar,
toprak fosfor fraksiyonlarındaki değişiklikleri etkileyebilecek toprak özellik-
lerindeki değişikliklere katkıda bulunabilir. Örneğin, [30] tarafından belirtil-
diği gibi, İran’da tropikal bir iklime sahip bölgeler vardır, ve [21] tarafından
savunduğu gibi bu bölgelerdeki yağış miktarı düşük pH’lı toprakların olu-
şumuna katkıda bulunmuş ve aynı zamanda bu topraklarda ülke toprakla-
rının geri kalanına kıyasla alüminyum ve demir oksitlerin artmasına neden
olmuştur. Demir ve alüminyum bileşiklerindeki bu varyasyonlar şüphesiz
bu bölgelerdeki topraklarda fosfor formlarında değişikliklere neden olabilir.

Ayrışma gibi doğal süreçler ve tarımsal olanlar gibi antropojenik faaliyetler,
ayrışmış ve asitli topraklarda fosfor bileşiklerinin dinamiklerinde bazı deği-
şikliklere neden olur. [21] ve [27]’de belirtildiği gibi ileri düzeyde ayrışmış
topraklarda, fosforun primer mineralleri formunda az miktarda litojenik Ca-
P içerecek gibi görünmektedir. Bundan başka, yüksek miktarda gübre alan
bazı düşük pH topraklarının önemli miktarda kalsiyum fosfat birikimine
neden olduğunu gösteren bulgular vardır [21], [31] ve [32] tarafından belir-
tildiği gibi, hafif asidik ve asidik topraklarda, süperfosfatlar çözünmesi hid-
roksiapatit oluşumuna yol açar. Kalsiyum gibi elementlerin fosfor
bakımından zengin maddelerde meydana geldiği ve yüksek demir ve alü-
minyum içeriği ile karakterize edilen düşük pH’lı topraklarında gübrenin
çözünmesinden oluştuğu iddia edilmiştir [21] ve [29]. Çeşitli fosfor bileşik-
lerinin oluşumu ve asit topraklarda meydana gelen sonrakilerin farklı dönü-
şüm süreçleri, yetiştirilen bitkiler için fosforun yarayışlılığı üzerinde büyük
bir etkiye sahip olabilir.

Belirli topraktaki fosfor fraksiyonlarının laboratuar analiz sonuçları, fosfor
formlarını ve bunların bitki kullanımı için yarayışlı olabilecek miktarlarını
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yansıtabilir. [21], [33] ve [34]’te hafif indirgeyici çözünebilir fosforun, ferri-
hidrit gibi zayıf kristalin olan demir oksit ile birlikte olduğu düşünülen sitrat
askorbat ekstrakte edilebilir fosforu (CAs-P) temsil ettiği belirtilmiştir. Ayrıca,
toprak fosfor fraksiyonunun, kristal halindeki demir oksitlerin oklude ol-
duğu farklı fosfor türlerini yansıtan sitrat-bikarbonat-ditionit ekstrakte edi-
lebilir fosfor (CBD-P) olarak bilinen güçlü bir indirgeyici (yani ditionit)
etkisinden dolayı elde edilmesi şartıyla [34]. Fosfor fraksiyonu verilerinin
doğal çevre koşulları altında fosforun hareketliliğine hemen karşılık gelemese
bile, indirgeyici çözünür fosforun miktarı, örneğin su basması nedeniyle in-
dirgeme koşulları altında olan topraklar için potansiyel olarak serbest bıra-
kılabilir fosforu yansıtan fosfor indeksi olarak olduduğu belirtilmiştir [21].
Bu nedenle asitli topraklarda yeterli fosfor yönetimi için laboratuar toprak
testi yapılmalıdır. Bu, özellikle asit topraklarda fosfor türleri ve miktarları
hakkında doğru bilgi edinilmesine izin verebilir, böylece bireysel topraktaki
fosfor hareketliliği ile başa çıkmak için yeterli seçenekler seçilebilir ve varsa
ek fosfor gübresi miktarının uygun şekilde eklenmesini sağlayabilir.

[21]’de görüldüğü gibi hafif asidikten hafif alkaline (yani pH 5.37-7.61) düşen
17 toprağın özelliklerinin İran’da subtropikal iklim altındaki topraklarda fos-
for fraksiyonları üzerindeki etkisi araştırılmış, ve inorganik fosfor miktarı,
çalışılan topraklardaki fosfor fraksiyonlarının çoğu için büyük bir orana sa-
hiptir ve bunun şüphesiz inorganik fosforlu gübrelerin ağır ilavesinden kay-
naklandığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca, biriken pedojenik Ca-P’nin (yani CP
ve CB-P) çevre kalitesi için tehdit oluşturduğu ve yaklaşık 257 mg kg-1 orta-
lama bir miktar olarak indirgeyici çözünebilir fosfor (yani CBD-P ve CAs)
%70’e eşdeğer, hafif indirgeyici çözünebilir fosforu temsil ettiği bulunmuştur.
Bu, indirgeyici koşullara tabi tutulursa kolayca eritilebilir. Bu sebeple, özel-
likle çevre koruma açısından hem fosfor girişinin hem de asit topraktan çı-
karılmasının yeterli bir dengenin sağlanmasının önemli olabileceği açıktır.
Yine, bu, fosforlu gübrelerin doğru fosfor miktarı ile ve uygun bir şekilde uy-
gulanmasının yetersiz bir uygulama ile karşı karşıya kalmaması gerektiğini
özetlemektedir.

[35] tarafından yoğun olarak gübrelenmiş kireçli topraklar ve kireçlenmeye
maruz kalan asit toprakları da dahil olmak üzere İtalya, İspanya ve Al-
manya’dan bazı Avrupa tarım topraklarında fosfor formları ve desorpsiyon
modelleri karakterize edilmiştir. Pedogenez sebebiyle tüm topraklarda metal

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı-7- Fen Bilimleri-Ziraat-Sağlık

185



fosfat birikimi ve bitkilerin alımı aşan fosfor gübresinin eklenmesi fark edil-
miştir. Kireçleme maddeleri alan asit topraklarda demir ve alüminyum bas-
kın iken, kireçli topraklarda kalsiyum fosfatlar baskınmıştır. Kireçli
topraklardaki içeriğe göre bu tür kireçlenmiş olan asit topraklarda yüksek
miktarda bitkiye yarayışlı fosforu bulunduğu bulunmuştur. Bitki fosforun-
daki farkın (i) kireçli topraklarda bulunan miktara kıyasla kireç alan toprak-
ların daha yüksek yüzey fosfor miktarı (yani IEP: yüzey adsorbe fosfor ile
tahmin edilir), ve (ii) kireçlenmiş olan asit topraklarda metal (alüminyum,
demir ve/veya kalsiyum) fosfatların daha büyük bir çözünürlüğü olması,
kireçli topraklarda çözünürlüğe kıyasla bitkilere çok daha fazla fosfor kay-
nağı sağlar, bir yansıması olabileceği iddia edilmiştir. Ayrıca, yüzey adsorbe
olan fosfor (yani IEP) üzerinde bitki için yarayışlı fosfor fazlalığı sadece ki-
reçlenmiş olan topraklar için önemliymiş ve bu da önemli bir destek haline
gelmektedir. [36]’da not edildiği gibi, yukarıda bahsedilen IEP, minerallerin
yüzeylerinde adsorbe edilen fosfattan oluşan yüzey adsorbe olan fosfor an-
lamına gelmektedir ve metal fosfatların dış katmanlarına ait bazı fosfat. Bu
nedenle, kireçleme maddelerinin asit topraklarına uygulanması, asit toprak-
larda fosforun yönetimine büyük ölçüde katkıda bulunabilir. Bununla bir-
likte, belirli bir kireçleme maddesinin etkisi hakkında spesifik bilgiler, asit
topraklarda fosfor dengesinin sağlanması ve toprak ortamında fosfor hare-
ketliliğinin yönetimi için dikkate alınabilecek yararlı bilgiler sağlayabilir.

Toprakta Fosfor Davranışını Kontrol Eden Faktörler

Arazi kullanıldığı için, toprakların fizikokimyasal ve biyolojik özelliklerinde
ortaya çıkan bazı değişiklikler vardır. Arazi kullanımındaki değişiklikler,
artan toprak erozyonu ve toprak verimliliğinde bazı değişiklikler de dahil
olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere olumsuz sonuçlara yol aç-
maktadır. Fosforun bu değişikliklerden etkilendiği ve uygun fosfor yönetimi
için büyük bir dikkatin gerekli olduğu bildirilmiştir [7].

[4] ve [15]’te bahsedildigi gibi toprakta fosfor fiksasyonu derecesini etkileyen
bazı faktörler aşağıda tartışılmıştır:

Birincisi, mevcut kil miktarı: Zira fosforla reaksiyona giren bileşiklerin nere-
deyse hepsi daha ince toprak fraksiyonlarına girer. Bu nedenle, aynı pH de-
ğerlerine ve mineral yapıya sahip topraklar kıyaslandığında, fosfor
fiksasyonunun daha belirgin olması muhtemeldir ve fosfor salınımının ko-
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laylığının kil içeriği yüksek olan topraklar için en düşük olma eğilimindedir.

İkincisi, mevcut kil mineralinin türü: Kil minerallerinin arasında, bazıları fos-
for fiksasyonunda diğerlerinden daha etkilidir. Genel olarak, daha yüksek
anyon değişim kapasitesine sahip bu tür killer (pozitif yüzey yükleri nede-
niyle) fosfat iyonları için daha büyük bir afiniteye sahiptir. Örneğin, son de-
rece yüksek fosfor fiksasyonu, tipik olarak Andisollerde ve volkanik kül ile
birleşimi olan diğer topraklarda meydana gelen alofan killerinin ayırt edici
özelliğidir. Goethit ve gibbsit gibi alüminyum ve demir oksitler de güçlü
çekim ve fosfor iyonları tutma gösterir. [37] tarafından bildirildiği gibi demir
oksit yüzeylerinin fosfor oksyanları için güçlü bir afiniteye sahiptir.

Tabakalı silikat killerinde, kaolinit fosfor fiksasyonu için çoğundan daha
büyük bir kapasiteye sahiptir. Daha az ayrışmış toprakların 2:1 killeri fosfor
fiksasyonu için nispeten az bir yeteneğe sahiptir. Bu nedenle, fosfor-fiksas-
yonu kapasitesinden sorumlu olan toprak bileşenleri, artan derecede ve fik-
sasyon derecesindedir:

2:1 killer <<1:1 killer < karbonat kristalleri < kristalin Al, Fe, Mn oksitler

< amorf Al, Fe ve Mn oksitler, alofan

Bir dereceye kadar, fosfor fiksasyonu için önceki toprak bileşenleri toprak
taksonomisine göre topraklar içinde dağılır. Mollisoller ve Vertisollere ço-
ğunlukla 2:1 killer hakimdir ve fosfor fiksasyonu için düşük kapasiteye sa-
hiptir. Alüminyum ve demir oksitler özellikle Oxisols ve Ultisols’dadır.
Büyük miktarlarda alofan ve amorf oksitler tarafından tanımlanan Andisol-
ler, fosfor fiksasyonunun en yüksek kapasitesine sahiptir ve verimleri genel-
likle bu özellik ile sınırlıdır [4] ve [15].

[1]’de not edildiği gibi, birçok toprakta, çözünür ana anyonlar zayıf bir şe-
kilde fiske edilmektedir. Bununla birlikte, fosfat anyonları, özellikle yüksek
miktarda Fe (III) ve Al hidroksit içeren çok ayrışmış topraklarda güçlü bir şe-
kilde tutulmaktadır. Toprağın asitliği arttıkça, fosfat büyük ölçüde azalmak-
tadır. Bu tür topraklarda geliştirilebilecek yüksek miktarda pozitif yük
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nedeniyle, bu katyon değişim (tutma) kapasitelerine kıyasla anyon değişim
(tutma) kapasitesinin aşılmasına neden olabilir. Fosfatın yüzeylerde tam ola-
rak adsorbe edildiğini veya parçacık yüzeylerinde ayrışmış tabaka içinde çö-
kelmeye maruz kaldığını söylemenin emin olmadığı belirtilmiştir. Fosforun
tutulması genellikle, özellikle çok kaba bünyeye sahip topraklarda gerçek-
leşmektedir ve bu volkanik topraklar için baskın miktarda amorf Al ve Fe
hidroksitleri veya alofanları olan topraklarda özellikle güçlü hale gelmekte-
dir.

Üçüncüsü, organik maddenin etkisi: Organik madde fosfat iyonlarının güçlü
bir şekilde fiksasyonu için az bir kapasiteye sahiptir. Öte yandan, toprağın
organik madde, özellikle de ayrışabilen madde ile iyileştirilmesi, birçok me-
kanizma ile fosfor fiksasyonunu azaltma eğilimindedir. İlk başta, emici yü-
zeylere yapışan büyük, humik moleküller fiksasyon bölgelerini
maskeleyebilir ve çözeltideki fosfor iyonları ile etkileşime girmelerini engel-
leyebilir. İkincisi, bitki köklerinden ve mikrobiyal çürümeden gelen organik
asitler, sulu oksitlerin ve killerin yüzeylerinde pozitif yüklü alanlar için fosfor
iyonlarıyla rekabet eden organik anyonlar olarak işlev görebilir. Üçüncüsü,
bazı organik bileşikler, reaktif demir ve alüminyumu şelatlar olarak bilinen
stabil organik komplekslerde tutabilir. Şelatlandığında, metaller çözelti için-
deki fosfor iyonlarıyla reaksiyona girme durumunda bulunmaz hale gelir.
Ayrıca, fosfor fiksasyonu, fosfor yönünden zengin birkaç organik maddenin
mikrobiyal mineralizasyonu yoluyla fosfor iyonlarının salınması ile azaltılma
eğilimindedir [4] ve [15].

Sonuncusu, toprak pH’sının etkisi: [1] tarafından rapor edildiği gibi toprak
pH’sının, çeşitli pH aralıkları altındaki topraklarda fosfor yarayışlılığındaki
değişikliklere önemli katkıda bulunan faktörlerden biridir. Sadece düşük
pH’lı topraklarında değil, aynı zamanda yüksek toprak pH’lı topraklarda da,
fosfor bitkilere yarayışlılığında bir düşüşle karşı karşıya kalmaktadır. [15] ve
[4]’te görüldüğü gibi, en yüksek derecede fosfor fiksasyonu çok yüksek ve
çok düşük toprak pH’larında gerçekleşir. pH 5,0’dan 6,0’a yükselirken, alü-
minyum ve demir fosfatlar biraz daha çözünebilir hale gelir. Ayrıca, pH
8.0’dan daha büyük bir değere 6.0’dan daha düşük bir değere düştüğünde,
kalsiyum fosfat fiksasyonu, toprak pH’sı 6.0 ile 7.0 arasında tutulduktan
sonra en düşük seviyesini elde eder (ve bitkiye yarayışlı fosfor en yüksek-
tir).
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Fosforun toprakta biyoyararlanımının toprağın pH’sına bağlı olduğu belir-
tilmiştir. Mineral topraklarda, fosforun en yüksek çözünürlüğü pH 6,2 ile 7,0
arasında değişmektedir. Fosforlu gübrenin seçilmesinde toprak özellikleri
dikkate alınmalı, böylece oluşan reaksiyon ürünleri maksimum çözünürlüğe
ve uygun asimilasyona sahiptir. Fosfor fiksasyonu, ilişkili iyonlardan ve
gübre granülünün etrafındaki doymuş çözeltilerin pH’sından kaynaklan-
maktadır [38].

[24]’te bahsedildiği gibi katı fazlardan humus mineralizasyonunun ve fosfor
çözünmesinin pH seviyesine bağlı olarak sulu PO4

3- veya H2P04
- gibi proton

komplekslerinin üretilmesine yol açtığı ve bu tür çözünmüş formların canlı
organizmalar tarafından adsorbe edilebileceği veya partikülün yüzeylere ad-
sorpsiyon reaksiyonları ile kaybolabileceği gösterilmiştir. Üstelik, toprak
pH’sının etkisine bağlı olarak katı faz fosfat olarak alüminyum, demir veya
kalsiyum ile birlikte çökeltilmesiyle elde edilmektedir.

Fosfor Bileşikleri, Asit Topraktaki Dönüşümleri ve Hareketliliği

Toprakta meydana gelen fosfor miktarının yanı sıra kimyasal türlerin de top-
rak gelişim aşamaları ile değiştiğinden bahsedilmiştir. Erken aşamalarda, ana
fosfor formu olarak apatit gibi primer mineraller bulunmaktadır. Orta aşa-
malarda ise primer apatit rezervuarı azalır; organik fosfor ve daha az çözü-
nebilir ikincil mineraller, artan bir toprak fosfor fraksiyonu oluşturur. Daha
sonraki aşamalarda, organik fosfor ve refrakter mineraller toprak fosforunun
ana formları olarak bulunmaktadır.

Toprağın evrimi sırasında, toprak mineralleri hidroliz ve yıkama, katyonların
toprağın uzaklaştırılmasına ve toprak pH’sının düşmesine neden olur. Apa-
titin çözünürlüğü, düşük pH altında daha güçlü asitlik ile artmakta ve toprak
çözeltisinin fosfor aktivitesinde artışa yol açar. 6 ile 7 arasında değişen pH
altında, apatit çözünürlüğü, pH 8 olan bir toprak için değerin birkaç katını
yükseltmiştir. Yine de, daha düşük bir pH, yeterince düşük pH değerleri al-
tında, toprak çözeltisine fosfor salımı ile çökelecek olan alüminyum ve demir
bileşiklerinin çözünürlüğünü arttırır [6] ve [39].

Bitkilerde ve topraklarda meydana gelen fosforun tek oksidasyon durumu
fosfattır. Fosforun daha düşük oksidasyon durumuna sahip olan fosfin
(PH3), fosfit (PO3

3 -) veya organofosfor bileşikleri topraklarda hiçbir zaman
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tanımlanmamıştır. Bunun yerine, toprak çözeltilerinde pH, HPO4
2 - ve

H2PO4
- hakimdir. Kaya minerallerinde apatit (Ca(OH,F)(PO4)3 olarak bili-

nen fosfat mineral genellikle oluşmaktadır. Bununla birlikte, alüminyum ve
demir; ve hidroksitleri asit topraklarda çoğu katı fazlı fosfat ile birlikte bu-
lunmaktadır. Oysa fosfat, temel topraklarda apatite benzer formlarla bağlan-
tılı olarak ortaya çıkmaktadır [1].

[7] tarafından tropik bölgelerin ayrışma ileri aşamasında topraklarda fosfor
fraksiyonları üzerinde arazi kullanımındaki değişikliklerin etkisini araştırıl-
miş, ve arazi kullanım sistemlerinde fosfor dağılımı ve formlarının abiyotik,
biyotik ve insan kaynaklı süreçlerin etkisinden kaynaklandığı bildirilmiştir.
Aynı zamanda, inorganik fosfor (Pi) miktarının, aynı tür arazi kullanımında
toprak için kullanılan organik fosfor (Po) fraksiyonunun miktarından daha
büyük olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte, inorganik fosfor fraksiyonu,
her türlü arazi kullanımı için mevcut inorganik fosfordan ziyade nispeten
çözünmeyen (bakiye-P ve HCl-Pi) ve daha stabil (NaOH-Pi) formlarda mey-
dana gelmiştir. Kuşkusuz, fosfor formlarının içeriğindeki bu farklılık, çok ay-
rışmış topraklarda büyük miktarlarda meydana gelen fosfor formlarının
yönetimine özel bir dikkat göstergesi olarak düşünülmelidir. Bu çalışmada
bildirildiği gibi, bu tür yüksek oranda ayrışmış tropikal bölgelerin toprakla-
rının büyük bir bileşenini oluşturan inorganik fosfor türleri, fosfor  yönetimi
söz konusu olduğunda diğer türlere göre çok daha fazla odaklanmalıdır.

[24]’te görüldüğü gibi, organik atık ilaveleri ve topraklara gübre uygulama-
ları, başta erozyon olmak üzere, çevresel tehlikelere yol açan fosfor kayıpla-
rına neden olabilir. [7] tarafından kısa bir süre için tropikal bölgelerin yüksek
ayrışmış topraklara yüksek NPK uygulaması yoğun monokültür dikim sis-
temi için yarayışlı inorganik fosfor kolay bir artışa yol açtığı bildirilmiştir.
Toprak kullanımındaki değişim, verim uzaklaştırması ve toprak erozyonu
ile indüklenen toprak organik maddesinin büyük bir düşüşü nedeniyle fosfor
rezervlerinin genel olarak azalmasına neden olmuştur. Ayrıca fosfor kaybının
gübre kullanımıyla telafi edilmediği de kaydedilmiştir. Bunun yerine, üst
topraktaki yarayışlı inorganik fosfor, gübre ilavesiyle yalnızca arttırılmıştır.
Sonra gelen, toprak verimliliğini yalnızca kısa bir süre için arttırmış veya ko-
rumuş ve bu fosfor stoklarının uzun süre tükenmesine neden olmuştur (yani,
yarayışlı olmayan veya orta derecede yarayışlı fosfor). Bu durum, özellikle
asitli topraklarda, topraktaki fosforun sürdürülebilir yönetiminin, fosfor güb-
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relemesine ek olarak çeşitli seçenekleri göz önüne almasının bir göstergesi
olabilir. Ayrıca, topraklara fosfat uygulamasının ardından, başlangıçta hızlı
bir adsorpsiyon olduğu ve zaman geçtikçe, bu fosfatın giderek daha az çö-
zünür formlara dönüştüğü iddia edildiği gibi [1]. Bu sebeple, fosfor yönetimi
için bitkiye yarayışlı olmayan fosfor formlarından bitkiye yarayışlı olan fos-
for formlarına dönüşümünü sağlayabilir farklı alternatifler denenmelidir.
Aynı zamanda, kuvvetli ayrışmış topraklarda uzun süreli fosfor  yarayışlılı-
ğının uyarılması için önlemler, özellikle düşük pH’lı topraklarda uygulan-
malıdır.

Asit Toprak Çözeltisinde Fosfor Dinamiği ve Bitkilere Yarayışlılığı

[1] tarafından vurgulandığı gibi bitkiye yarayışlı fosfor toprak pH’sına ol-
dukça bağımlıdır. Üstelik büyük ölçüde çözünmeyen alüminyum ve demir
fosfatların çökelmesinin fosfatın fiske edilmesi için temel süreç olarak kabul
edildiği ve böylece düşük pH’lı topraklarda fosfor yarayışlılığında bir düşüşe
neden olduğu fark edilmiştir. [2]’de not edildiği gibi fotosentetik organizma-
lar arasında birincil üretimin fosfor yarayışlılığından büyük ölçüde etkilen-
miştir. Bu sebeple, fosforun bitki büyümesi ve gelişmesi için önemli bir besin
maddesi olması koşuluyla, topraklarda; özellikle asit topraklarda, fosfor di-
namiği mekanizmaları, bitki alımı için yarayışlı olabilecek fosfor miktarlarını
ve formlarını etkiler.

[1] tarafından rapor edildiği gibi birçok tarımsal toprak için, 6 ile 7 arasındaki
pH aralığı, bitkiler için en yüksek fosfor yarayışlılığı bulunur. Fakat, [4] ve
[15]’te bahsedildiği gibi, toprak pH’sının 6.0 ile 7.0 arasında olmasına rağ-
men, fosfatın yarayışlılığı hala çok düşük olabilir ve uygulanan çözünebilir
fosfatlar kolayca topraklar tarafından fikse edilecektir. Belirli bir mevsimde
tarladaki mineral topraklara uygulanan fosfat bitkilerinin düşük geri kaza-
nımı, kısmen bu tür bir fiksasyon nedeniyledir. Organik topraklarda ve alü-
minyum, kalsiyum ve demir konsantrasyonlarının mineral topraklara kıyasla
yüksek miktarda bulunmadığı çoğu saksı karışımında çok daha yüksek bir
geri kazanım varsayılabilir.

[40]’ta görüldüğü gibi fosfor dinamik doğasının, bitki hasatlarında fosfor gi-
derimi ve esas olarak fosfat kayasından kaynaklanan organik kalıntılar, güb-
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reler ve kimyasal gübreler olarak toprağa dönüşüyle bir ‘fosfor döngüsü’
oluşturduğu belirtilmiştir. Kimyasal olarak, toprakta, dinamik mekanizmalar
fosfor çözünme, çökelme, adsorpsiyon ve desorpsiyon süreçlerini içerirken,
biyolojik olarak, fosforun dinamik mekanizmaları esas olarak bakteriyel bi-
yokütle ve bitki kökleri içinde immobilizasyonu ve ardışık ayrışma veya mi-
neralizasyonu içermektedir. Bu nedenle, fosfor türlerinin statüsünde,
formlarında ve türlerinde bazı değişikliklere yol açan hem kimyasal hem de
biyolojik süreçlerin uygun bir şekilde kontrol edilmesi ve/veya yönetilmesi
gerekmektedir, böylece topraklarda fosfor türlerinin, özellikle de asidik top-
raklarda olduğu gibi derin derecede ayrışmış topraklarda yeterli yarayışlılığı
sağlayan koşullar elde edilebilir. [1] tarafından vurgulandığı gibi, fosfat ile
toprakların çeşitli organik ve inorganik bileşikleri arasındaki yüksek etkile-
şime bağlı olarak, fosfatın kullanılabilirliğinin arttırılmasının zorlukları var-
dır. Fosfatın ayrışan organik maddeden sürekli salınmasına ve toprak
fosfatının yavaş oranlarda sürekli salınmasına rağmen, bu kaynaklardan sağ-
lanan fosfat miktarı, bitkinin optimum büyümesi için gereken miktara kıyasla
yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla, asitli toprak bileşenleri ile çeşitli fosfor bi-
leşikleri arasında var olabilecek büyük etkileşim, özellikle asitli topraklarda
kuvvetli bir şekilde ayrışmış topraklarda fosfor yönetim kararları verirken
önemli hususlar arasında olmalıdır.

Çevre koşullarının değişmesi, düşük pH’lı topraklarda fosfor durumunu et-
kilemesi muhtemeldir. [41]’de bahsedildiği gibi, pH, sıcaklık ve tuzluluğun
bataklık topraklarında fosfor sorpsiyonuna ve desorpsiyona etkisi üzerine
yapılan bir araştırmada, incelenen üç sulak toprakta fosfor sorpsiyonunun,
üstündeki sudaki fosfor ilavesinin artmasıyla arttığı bulunmuştur. Yeni ad-
sorbe edilmiş fosforun oklude P ve Fe/Al-P formlarında hakim olduğu ve
adsorbe edilmiş fosfordaki artışla (yani fosfor yüklerinde artış) artmış olduğu
vurgulanmıştır. Fosfor sorpsyonunun ve desorpsiyonunun başlangıçtaki top-
rak pH’sından, değiştirilebilir Al, Fe, Cd içeriğinden ve organik maddeden
etkilendiği fark edilmiştir. Bunların dışında, asit topraklarının selinden sonra,
fosfor mevcudiyetini arttırmak için iki temel faktörün faaliyet gösterdiği be-
lirtilmiştir. İlk olarak, indirgeme tepkimeleri nedeniyle toprak pH’sını nötr
hale gelir, böylece alüminyum ve demir fosfatların çözünürlüğü artar. İkin-
cisi, pe + pH değeri 8.34’ün altına düştüğünde, Al3+ kontrol eden mineral ti-
pine ve demir kontrol eden demir oksitlere bağlı olarak, varisit ve strengit
vivianite dönüştürülür [28]. Dolayısıyla asit topraklarının su emmesi ve ku-
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rutma modellerindeki değişikliklerin asit topraktaki fosfor davranışını etki-
leyen kritik faktörlerinden biri olduğu açıktır.

Dünya Çapında Toprak Verimliliğinde Fosfor Sorunları

Fosfor, toprak verimliliği sorununu üç şekilde göstermektedir. Birincisi, top-
raklarda bulunan toplam fosfor, oldukça düşüktür ve 1 ha toprağın 50 Cm
üst tabakasında 500 ile 10000 Kg P arasındadır. İkincisi, çoğunlukla toprak-
larda meydana gelen fosfor bileşikleri, genellikle yüksek çözünmezliklerin-
den dolayı bitki tarafından alınmak için daha az yarayışlı olarak
bulunmaktadır. Son olarak, çiftlik gübresi ve gübrelerde olduğu gibi çözü-
nebilir fosfor kaynakları topraklara uygulandığında, fiksasyon ile kullanıla-
maz formlara dönüşme olasılığı yüksektir ve zaman ilerledikçe, yüksek
oranda çözünmeyen maddeler oluşmaktadır [4].

Fosfor problemleri, çeşitli faktörler nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinde
farklı olarak bulunmaktadır. Fosforun bazı Afrika topraklarında, özellikle de
Orta Afrika Platosu’nun kuvvetli ayrışmış topraklarında yetersiz beslendiği
bildirilmiştir. Çoğunlukla bu bölgelerden alınan rakamlar, genellikle ince üst
topraklarında yarayışlı fosfor (ie. Bray Yöntemi) için 5-10 ppm’dir ve alt top-
raklara gelince mevcut fosfor için 5 ppm’nin altına düşmektedir. Batı Afrika
için, yeterli miktarda yüksek organik madde içeren topraklar ve daha sığ olan
topraklar için, bu rakamlar sıklıkla organik gübreler alan topraklarda olduğu
gibi daha büyük olmaktadır [42].

Fosforlu gübrenin dünya çapında kullanım ve uygulama oranlarına ilişkin
tarihsel eğilimleri göz önünde bulundurarak. 1960 civarında, ABD ve bazı
Avrupa ülkeleri gibi gelişmiş ülkelerin Afrika, Güney Amerika ve Asya’daki
gelişmekte olan ülkeler olarak hektar başına ekilebilir arazi başına 2-10 kat
daha fazla fosfor uyguladıkları fark edilmiştir. Bununla birlikte, ilişki
1990’ların sonlarında, Afrika hariç, tersine çevrilmiştir. Bu eğilimler, geliş-
mekte olan ekonomiler olarak bilinen Güney Amerika ve Asya’daki bazı ül-
kelerin 1980’lerde ve 1990’larda tarımsal topraklarda fosfor kısıtlamalarını
aşmaya başladığını göstermektedir [4].

Gübre ve kireçleme maddelerinin ödenmesi için çaresizlikten ve bu tür gir-
dilerin ulaşılmazlığından dolayı, çoğu çiftçi, özellikle Afrika’daki küçük öl-
çekli çiftçiler asit topraklarının yönetimi için önerilen bazı teknikleri
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uygulanamazlar [42]. Afrika’da olduğu gibi yoksulluk düzeyi yüksek olan
ülkelerde, birçok çiftçinin gübre maliyetini karşılamasını engelleyen zorluk-
lar nedeniyle, fosforlu gübrenin aşırı uygulanması yerine, yetersiz kullanım
kural haline gelmektedir [4].

Biz 21. yüzyılda gelmiş olsa bile, toprak fosfor kimyası ile ilişkili meseleler
bolca var olmaya devam etmektedir [40]. Sahraaltı Afrika’nın büyük bir bö-
lümünde, son yıllarda kişi başına düşen gıda üretimi azalmış ve gübrelerin
gıda bitkilerine uygulanması, bitki hasatlarında çıkan fosfor miktarının sa-
dece küçük bir kısmını telafi etmektedir. Yıllar geçtikçe topraklar fosforun
fakirleşmesine neden olur, böylece yıllarca fosfordan yoksun kalma, gıda bit-
kilerinin üretiminde önemli engelleyici faktörlerden biri olmaya devam et-
mektedir. Bunlar, Sahraaltı Afrika’nın çoğunda, yetersiz fosforun kritik
meselelerine son verilmediği sürece gıda güvenliğinin sağlanamayacağını
göstermektedir [4]. Gübrenin bu bölgedeki bazı ülkelerde kullanılmasını en-
gelleyen çeşitli faktörler nedeniyle, bitkinin verimi, yoksulluğa ve açlığa
neden olan kaçınılmaz bir etkiye yol açmaktadır [40]. Bu nedenle, tüm bunlar
fosfor yönetimi meselelerinin öncekinden daha ciddiye alınması gerektiğinin
ve bitki büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan bu tür besin maddesinin yö-
netimine yönelik daha fazla karar alınması gerektiğinin bir göstergesidir. Bu-
nunla birlikte, fosfor yönetiminde hala çok daha fazla boşluk bulunan bu
bölgelerde çok daha fazla çaba gösterilmeli, böylece bitki üretiminde fosforun
uygun kullanılabilirliğine ulaşılabilir. Böyle yapılırsa, fosfor noksanlığı so-
runları yaşayan bu bölgelerde mevcut yoksulluk ve açlığın yanı sıra gıda gü-
venliği problemleri de önemli ölçüde azaltılabilir.

Asit Topraklarda Fosfor Yönetimi İçin Bazı Seçenekler

[40]’ta bahsedildiği gibi tarımda fosfor verimliliğinin iyileştirilmesinin ve
topraktan suya mümkün olan en düşük seviyeye kadar fosfor kaybının az-
altılmasının sadece çiftçiler için değil, aynı zamanda bir bütün olarak toplum
için de ödüllendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Dolayısıyla, bu, asit toprak-
larında fosforun yeterli yönetimi için sorumlulukların, fosfor yetersizliği
problemlerinin bir sonucu olarak etkilenebilecek tüm kalkınma sektörlerinde
çeşitli karar vericiler ve aktörlere ait olması gerektiğini açıkça göstermekte-
dir.

[43]’te görüldüğü gibi, toprak verimini en üst düzeye çıkarmak için toprak
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pH’sı, alüminyum doygunluğu, asitlik doygunluğu, kalsiyum doygunluğu,
potasyum doygunluğu, baz doygunluğu ve magnezyum doygunluğu gibi
endekslerin kullanıldığı not edilmiştir. Fosfor yönetimi için alternatifler ara-
sında ise, kireçleme uygulaması [1] ve [44] veya asit toprak koşullarını tolere
eden büyüyen bitkiler [1] bulunmaktadır. Asit toprakların kireçlendiği zaman
toprağın kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerini iyileştirir. Dahası, bitkinin
fosfor kullanım etkinliği (FKE) üzerine de pozitif ve önemli biçimde etki
yapar. Kireç uygulanması ile asit toprağa Mg2+ ve Ca2+ takviyesi yapılırken
H+ ve Al3+ iyonları nötralize edilerek toksik etkileri giderilir. Toprak pH´sı,
bitkilerin daha iyi büyebilmeleri ve gelişebilmeleri; ve besin maddelerinden
faydalanmaları için uygun dereceye gelir [44].

Kireçleme maddelerinin uygulanması çoğunlukla asit topraklarda fosfor yö-
netimi için bir seçenek olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, asit toprak-
larına kireç uygulamasının olumsuz etkileri de vardır. Bu etkiler arasında,
kireçleme maddeleriyle işlem görmüş topraklarda potasyumun artan fiksas-
yonundan kaynaklanabilecek potasyum yarayışlılığındaki azalma bulun-
maktadır. Bazı durumlarda asit topraklara kireç ilavesi, özellikle tropik
bölgelerin çok ayrışmış topraklarında ve kumlu topraklarda potasyum ya-
rayışlılığının artmasına neden olabilir [1]. Bu nedenle, asit topraklarını yö-
netmek için uygun seçeneği seçerken çok dikkatli olunması gerekir. Toprak
asitliği arttıkça toksik iyonların ve mikro besin maddelerinin daha fazla kul-
lanılabilir hale geldiği vurgulanmıştır. Buna rağmen, özellikle bor, molibden
ve krom gibi anyonlar olarak ortaya çıkan mikro besinler, toprak asitliği art-
tıkça yarayışlılıklarında bir düşüşle karşı karşıya kalmaları muhtemeldir [1].
Dolayısı ile bitkilerin büyümesi için ihtiyaç duyulan bazı makro besinlerin
ve / veya mikro besinlerin yarayışlılığında düşmemesi için, özellikle fosfor
yönetimi söz konusu olduğunda, düşük pH’lı topraklarla uğraşırken seçilen
seçeneklerin ardından indüklenemeyeceğinden emin olmak için yeterli asit
toprakları yönetiminin gerekli olduğu açıktır.

[1]’de rapor edildiği gibi, düşük pH’lı toprakların yönetimi söz konusu ol-
duğunda, kireçli maddelerin uygulanması için bitkilerin toprak asitliğine to-
leransının, giderlere karşı dengelenmesi gerektiği savunmuştur. Örneğin,
fayda sağlayarak topraklara eklenebilecek kireç miktarı, nakliye maliyetine,
kireçleme maddelerinin mevcutine, kireçtaşını öğütme fiyatına ve üretilen
kireç ihtiyacına bağlıdır. Ayrıca, başparmak kuralının, öncelikle toprak
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pH’sını hedef aralığa yükseltmek için yeterli kireçleme maddesi eklemek ve
daha sonra toprak pH’sının bu aralıkta tutulmasını sağlamak için 3 ile yıllık
her bir süre için 2 ile 5 metrik ton kireç ha-1 uygulamak olduğu önerilmiştir.
Bir sonraki gübre veya kireç uygulama ihtiyaçlarının uygun tahminlerinin
güvence altına alınması için, yeryüzünden 20 ile 30 cm derinlikte her 2 ile 3
yıllık süre için toprak örnekleri alınmalıdır.

[7]’de bahsedildiği gibi yüksek derecede ayrışmış tropik topraklarda fosfor
fraksiyonları hakkında yapılan ve arazi kullanımında değişime maruz kalan
bir çalışmada, toprak organik fosfor (Po) ve toprak karbonu (C) güçlü pozitif
korelasyon olarak gösterilmiştir, ve toprak karbonunun toprak organik fos-
foruna oranı (C: Po oranı), toprak organik madde mineralizasyonunun ya-
rayışlı fosfor miktarına büyük ölçüde katkıda bulunduğu gösterilmiştir. Bu
sebeple, bu, fosfor stoklarının bakımında toprak organik maddesinin (SOM)
kapasitesini göstermektedir.

Toprak organik maddenin asit toprak iyileştirmesine katkısı ile ilgili, [4] ve
[15]’te organik maddenin toprak asitliğinin etkilerini iyileştirmek için üç ana
yolun bulunduğu belirtilmistir: (1) alüminyum iyonlarının nemlendirilmiş
organik madde ile bağlanması, (2) çözünür bileşikler oluşturmak için alü-
minyum iyonları ile kompleks olan düşük molekül ağırlıklı organik asitlere
dönüşümü ve (3) baklagil kalıntıları gibi bazı organik değişiklikler için or-
ganik komplekslerde tutulan önemli kalsiyum bulundurması.

Bunların yanı sıra, [1]’de organik maddeye dahil olan çürüyen fosfatın, top-
rakların inorganik fosfor fraksiyonlarını bir seviyeye atladığını ve böylece
tüm toprak pH’sı aralığı için bitkilere bazı fosfatın mevcudiyetini korudu-
ğunu belirtilmiştir. Bu nedenle, tüm bunlar, asit topraklarda organik madde
içeriğinin yükseltilmesinin, bitki kullanımı için fosforun yarayışlılığında ar-
tışa neden olmak için önemli bir seçenek olduğunu göstermektedir.

Genel olarak, [44] tarafından bilirtildiği gibi asit topraklarda yetiştirilen bit-
kide fosfor kullanım etkinliğini yükseltiren önemli faktörler toprak, bitki ve
iklim karakteristikleri de dikkate alındığında detayda bu şekilde takip edi-
lebilir: (1) asit topraklarda kireçleme maddelerinin uygulanması; (2) fosforlu
gübrelerin uygun bir şekilde uygulanması; (3) bitki besin maddelerinin den-
geli olarak asit toprağa eklenmesi; (4) uygun genotip ve çeşit dikkat alındı-
ğında bitki kullanılması; (5) toprak-bitki sistemine yeterli miktarda su
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sağlanması; (6) toprağın organik madde miktarının yükseltirilmesi; (7) rizos-
ferdeki faydalı mikroorganizmaları aktivitelerinin yükseltirilmesi; (8) toprak
erozyonunun kontrol edilmesi; ve (9) zararlılarla, hastalıklarla, ve yabanci
otlarla mücadele edilmesi. Böylece, asit topraklarda fosfor eksikliklerine karsı
edilebilip yetiştirilen bitkilerde fosfor kullanım etkinliğini uygun bir şekilde
maksimize edilebilir.

Aslında, asit topraklarda fosfor yönetimi için, genel olarak belirtilen daha iyi
seçenekler, asit toprakların yönetimi için önerilen bazı önlemlere neredeyse
benzmektedir. Bu seçeneklerin şunları içerdiği belirtilmiştir: (1) toprak asitliği
gibi ana toprak meselelerinden biri tolere eden bitki çeşitlerinin yetiştirilmesi,
(2) yeterli kireç ve NPK gübre uygulamaları, bu tür girdiler ve bitki verimleri
arasında yararlı dengeyi sağlamak için toprak analizlerini ve ekonomik bi-
leşenleri dikkate alan uygulamalar, ve (3) çiftçilerin, özellikle küçük ölçekli
çiftçilerin kolayca idare edebileceği ve büyük girdiler gerektirmeyen uygun
toprak yönetimi tekniklerinin uygulanması. Bunların arasında rotasyonda
büyüyen baklagil bitkileri ve tarımsal ormancılık, toprak organik maddesinin
uygun şekilde restorasyonuna ve/veya bakımına izin veren uygulamaları
olarak bulunmaktadır. Bununla birlikte, uzun yıllar sonra yararlanan tarımsal
ormancılık gibi uygulamaların uygulanmasından kaynaklanabilecek yatırım
getirisi beklemek yerine, Afrika’daki kısa vadeli sonuçlarla ilgilenen küçük
çiftçi durumlarında olduğu gibi bazı engeller hâlâ görülebilir [42]. Dolayı-
sıyla, uygun fosfor yönetimini güçlendirmek için, sosyo-ekonomik sorunları
ve asit topraklarında fosfor yönetimini bütünleştiren, bu çiftçilerin karşılaş-
tığı kısıtlamaları gidermek için, daha fazla araştırma yapılmalıdır, böylece
uygun uygulamalar önerilebilir.

Entegre bitki besin yönetiminin temel stratejisi, çeşitli bitkiler için mevcut
toprak fosfor miktarları ve bitki yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi
olmak ve aynı zamanda, böyle bir teşhise yardımcı olan birinin  yerinde bitki
ve toprak analizlerine sahip olmak, doğada bir fosfor dengesi sağlamak için
zorunludur. Bu yaklaşım hem topraktan hem de inorganik veya organik
gübre açısından fosfor kullanımının yüksek verimliliğini garanti edecek ve
aynı zamanda meydana geldiğinde çevre kirliliğinden sonra ortaya çıkabi-
lecek su ortamının kirlenmesini ve sağlık sorunlarını önleyecektir [40]. Bu
sebeple, asit topraklarında fosforun uygun ve sürdürülebilir yönetimini sağ-
lamanın tek bir uygulama yerine entegre bir yaklaşım içermesi gerektiği açık-
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tır. Asit topraklarda fosfor yönetimi için bu tür entegre yöntemde, asit top-
raklarda fosfor hareketliliğini etkileyen fiziko-kimyasal ve biyolojik süreçler
fosfor bitkiye yarayışlı formlara getirmek için uygun şekilde yönetilmelidir.
Sonra gelen, çiftçilere, asit topraklarına eklenmesi gereken kireçleme mad-
deleri ve fosforlu gübreler gibi toprak ıslahı maddeleri satın alınmasını en-
gelleyen sosyo-ekonomik sorunların dikkate alınması ve/ veya çözümüne
ek olarak yapılmalıdır. Üstelik, toprak organik maddesindeki artışı destek-
leyebilecek rotasyonda baklagillerin yetiştirilmesi, tarımsal ormancılık ve or-
ganik gübre kullanımı gibi uygulamalar, bahsedilen diğer birçok uygulama
arasında uygulanmalıdır.

Sonuç

Fosfor (P) yenilenemez, değiştirilemez ve yaşamak için gereklidir. Tarımda
ana anahtardır. P eksikliği olsa bile, dünyanın birçok yerinde, P fazlası uy-
gulanıp yüzey suyunu kirletmiştir. Asit toprakta bitkiye yarayışlı P azdır, ve
kullanılamaz haline gelir. P davranışı etkileyen faktörler ayarlanması gerek-
mektedir.

Öncellikle, toprak pH’sının, bitkiye fosfor fraksiyonlarının yeterli
yarayışlılarını sağlayacak bir pH aralığına getirilebilmesi için asit topraklar
kireçlenmelidir. Diğer uygulanabilir seçenekler ise, organik maddesi
yükseltilmeli, kolayca idare edebileceği teknikler uygulanmalı, ve aside
toleranslı bitkiler yetiştirilmelidir. Yeterli P yönetimi  için toprak analizi  de
gereklidir. Bazı toprak endekslerine (Al, Ca, baz, K, Mg ve asitlik) önem
verilmelidir. Üstelik, P yönetimi sadece çiftçiler için değil, toplum
görevidir. Nihayetinde, sosyo-ekonomik bileşenleri ve P yönetimini
bütünleştirerek yeni teknikler keşfedilmelidir.
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Chemical and Morphological Effects of Humic Acid on Cotton Plant
Growing under Salinity Stress Conditions
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Abstract: This experiment was carried out in the wire house as well as in the Plant Analysis Lab.
of the Plant Physiology Section, Faculty of Agriculture, Cairo University, Giza, Egypt, during the
two successive seasons (2011 and 2012) to determine the effects of humic acid (HA) foliar ap-
plications on the growth, yield and chemical composition of Egyptian cotton (Gossypium bar-
badense L. cv. Giza 90) plants grown under saline soil conditions. A mixture of soil, clay: sand
(1:1), was used as a plant growing media. Three different doses of humic acid (0, 1 and 2%) were
sprayed on plants; plants were sprayed eight times started at the day 45 after planting and re-
peated every 15 days. Before sowing cotton seeds, 0, 3000, 6000 and 9000 ppm of salt mixture
(2 NaCl: 2 CaCl2: 1 MgSO4) were added into soil mixture in each pot. Salinity caused a signifi-
cantly and gradually decreases in the growth characters, yield and its components, and activities
of IAA and free GAs by increasing salinity level while salt stress increased ABA activity. Appli-
cations of HA positively affected cotton growth and yield under salt stress conditions. These
treatments resulted in increase in morphological characters e.g., (plant height, number of
leaves/plant, leaf area/plant, number of fruiting branches/plant, number of flowers/plant, shoot
dry weight and root dry weight). Also, HA increase chemical constitutes related to salt tolerance
e.g., activities of IAA and free GAs while activity of ABA was decreased. as well as lint percentage
were decreased. As a result of promoting growth induced by previous foliar applications, yield
components e.g.; number of total bolls, number of closed bolls and seed cotton yield increased.
Generally, humic acid at 1% applications recorded the highest values of growth and yield char-
acters. 

Keyword: Cotton, Salinity, Humic Acid, Growth characters, Bioassay of plant hormones, Yield

Introduction

Cotton known as the ‘King of fibre’ and called as the ‘White Gold’ is a major
world fibre crop. It is grown under a very broad range of climates, soils and
cultural practices. Moreover, cotton seed is a source oils important they con-
tain (27-30%) oil and residues used in feed manufacturing as Earners result-
ing contain 40% protein [1]. Although cotton is considered as being fairly
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tolerant to salinity yet its yield is drastically reduced due to poor germination
and subsequent abnormal plant development under saline conditions [2].
Salinity inhibits plant growth and productivity by a range of mechanisms,
including osmotic effects, direct ion toxicity and interference with the uptake
of nutrients. Salinity affects all the major physiological and biochemical
processes that regulate growth such as photosynthesis, protein synthesis, and
lipid metabolism etc., salt induced reduction in growth is generally attribut-
able to: i) salt-induced osmotic stress (water deficit), ii) specific ion effect, iii)
nutritional imbalance, iv) hormonal imbalance, and salt-induced oxidative
stress [3]. Salinity stress led to a defect in different physiological and biolog-
ical processes and causes water deficiency which is known as physiological
drought and ion toxicity such as Na+ and Cl- which reflect on plant growth
and yield [4], nutrient imbalance by reduction in absorption and/or shoot
transportation, the reason is that Na+ competes with K+ for binding sites es-
sential for cellular function [5]. Plants growing in saline environments can
cope with imposed salt stress by using various strategies at the whole plant
as well as at the tissue and cellular levels to allow them to grow under these
conditions. To cope with low water potential, plants accumulation organic
metabolites and/or inorganic ions, which decrease the water potential of the
plant.

Exogenous application of different osmoprotectant has not only been pro-
posed as a convenient approach for unveiling their implication in salinity re-
sponse, but it is also considered as an effective approach for enhancing salt
tolerance of crops and eventually improving crop productivity under high
salinity. Since humic acid (HA) might show anti-stress effects under abiotic
stress conditions such as unfavorable temperature, salinity, pH, etc. The
major functional groups of humic substance include carboxyl, phenolic hy-
droxyl, alcoholic hydroxyl, ketone and quinoid. Humic acid is one of the
major components of humus. Humates have long been used as a soil condi-
tioner; fertilizer and soil supplement, humic acid can be used as growth reg-
ulate-hormone improve plant growth and enhance stress tolerance [6].
Humic substances are well known as stimulators of plant germination and
growth. It was also reported that HA application positively affected the plant
parameters of plant grown in salinity condition [7, 8]. Humex application to
plants under normal and water stress conditions could induce drought tol-
erance of cotton plants (Giza 90) and in turn improved plant growth, fruiting
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and yield particularly under water stress and high temperature conditions
[9]. Humic acid compound contains many nutrient elements which improve
soil fertility buildings and enhance plant growth as well as reducing the neg-
ative effects caused by salinity [10].

The objective of this experiment was to study the effect of humic acid on mor-
phological, phytochemical constitutes and yield of Egyptian cotton (Gossyp-
ium barbadense L. cv. Giza 90) plants growing under different salinity stress
conditions.

Materials and Methods

This study was carried out in the wire house as well as the plant analysis
Lab, of the Plant Physiology Section, Department of Agricultural Botany, Fac-
ulty of Agriculture, Cairo University, Giza, Egypt, during the two successive
seasons (2011 and 2012). The seeds of cotton plant (Gossypium barbadense L.
cv. Giza 90) were obtained from Cotton Research Institute, Agricultural Re-
search Center, Giza, Egypt. During the two successive seasons 2011 and 2012,
the planting date for both seasons was 29th March. Plastic pots of 40 cm in di-
ameter and 40 cm in depth were used in this experiment. Each pot was filled
with 11 kg soil obtained from the Experimental Farm., Faculty of Agriculture,
Cairo Univ., Giza. Mixture of soil was 1:1 (clay : sand) was used. In the two
successive seasons, the experiment was divided into 4 main-groups of soil
salinity levels (0 as control, 3000, 6000 and 9000 ppm) from salinity mixture
(2 NaCl: 2 CaCl2: 1 MgSO4) by weight. Each group was divided into three
sub-group. The first sub-group was sprayed with tap water (C as control),
the second sub-group was sprayed with 1% HA and the third was sprayed
with 2% HA.  Humic acid as a liquid was obtained from Seed outlet in Agri-
cultural Research Center, Giza, Egypt, “Super Canada” produce by the
Egyptian Canadian for Humate Trade and Agricultural Consultancies in
Egypt, its content from Humic acid active 8% - Folic acid active 1%, other Or-
ganic materials 72.3% and Neutral pH). Plants was sprayed eight times
started at the day 45 after planting (DAP) and repeated every 15 days. After
planting the plants were irrigated with tap water every 7-10 days at 70% from
field capacity. Fertilizers were added according to the recommendations of
the Ministry of Agriculture.

In both seasons, for measuring growth parameters and estimation of chemi-
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cal analysis, samples were collected from each treatment at June representing
the vegetative growth sample (70 DAP). While, the flowering stage at July
(100 DAP) of plant and the following measurements were recorded: plant
height, number of leaves/plant, leaf area/plant, number of fruiting
branches/plant, lint percentage, number of flowers/plant, shoot dry weight
and root dry weight.

Methanol extracts from the fresh weight of the five grams from leaves (blade
and petioles) of cotton plant at 100 DAP of the first season (2011) were used
for endogenous plant hormones activity determination. Extraction of plant
hormones was carried out according to the method described by Sadeghian
[11]. In acidic fraction were determined the Auxins, Gibberellin and Abscisic
acid activity. Auxins activity was detected by using wheat coleoptile straight
growth assay according to Nitsch & Nitsch [12]. Free gibberellin activity was
detected by using the lettuce hypocotyl assay which was first described by
Frankland and Wareing [13] and further developed by Silk and Jones [14].
Abscisic acid activity was detected by using the lettuce seed germination test
as described by Webb and Wareing [15]. Moreover, the first pick of cotton
yield was performed by hand, on October 29 (210 DAP), while the second
pick was on November 18 (230 DAP), Yield and its components were
recorded.

The mean of two seasons analyzed statistically using by standard errors, sta-
tistics were calculated and reported as mean ± standard errors of the mean
(SE).

Results and Discussions

Morphological Plant Growth

The results presented in Figures (1 & 2) indicate that soil salinity significantly
decreased the average plant height, number of leaves/plant, leaf area/plant,
number of fruiting branches/plant, number of flowers/plant, shoot dry
weight and root dry weight compared with control grown under non-saline
soil conditions. The studied plant growth characters gradually decreased
with increasing salt concentrations from control to the highest level of soil
salinity (9000 ppm) in both stages (70 and 100 DAP) of the two seasons. The
decrease resulted from soil salinity treatments were in harmony with those
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obtained by [16, 17, 18, 19, 20, 21] on cotton, they stated that increasing soil
salinity decreased most of morphological characters of cotton plants. In this
respect, Kamel [22] mentioned that the decreasing of plant height by salinity
might be due to that salinity decreased cell division of plant or inhibited the
meristematic activity and elongation. In this respect, Lewis et al. [23] reported
that natural hormones might be affected due to the saline conditions leading
to unbalanced growth of the plant, consequently, the decrease in number of
branches/plant. Moreover, Slocum et al. [24] obtained large increases in eth-
ylene accompanied with salt stress. In addition, Reid [25] mentioned that eth-
ylene accelerates leaf senescence and abscission in plants.
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Figure 1 Effect Of Humic Acid HA (1 And 2%), Soil Salinity And Their Interaction
On Plant Height (cm), Number Leaves/Plant And Leaf Area (100 cm2) Of Gossypium
Barbadense L.cv. Giza 90, Mean Of  The Two Successive Seasons (2011 And 2012)
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Under saline soil conditions, the data indicated that foliar application of HA

(1 and 2%) increases the plant height, number of leaves/plant, leaf

area/plant, number of fruiting branches/plant, number of flowers/plant,

shoot dry weight and root dry weight under different levels of salt stress

when compared with un-sprayed plants; the highest increase was recorded

by those sprayed with HA 1% in both stages (70 and 100 DAP) of the two 
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Figure 2 Effect Of Humic Acid HA (1 And 2%), Soil Salinity And Their Interaction
On Number Of  Fruiting Branches/Plant, Number Of Flowers/Plants, Shoot Dry
Weight (g) And Root Dry Weight (g) Of Gossypium Barbadense L.cv. Giza 90, Mean
Of The Two Successive Seasons (2011 And 2012)

seasons when compared with unsprayed plants then followed by HA 2%.
This increase was observed under all levels of salt stress. These positive ef-
fects of humic acid spray on plant growth under saline conditions were re-
ported by [26, 27, 28, 29]. Moreover,   Mora et al. [30] mentioned that, the
ability of humic substances to increase shoot growth in different plant species
cultivated under diverse growth conditions might be attributed to H+-ATPase
activity and nitrate root-shoot distribution that, in turn, causes changes in
the root-shoot distribution of certain cytokinins, polyamines and abscisic
acid, thus affecting shoot growth.  In contrast, Pavlíková et al. [31] studied
the effect of potassium humate spray during the growth season on cultivated
crops at a dose of 20 mg/l. The authors reported that the yields of the culti-
vated crops were not affected significantly by the application of potassium
humate due to the high amounts of humic substances. In addition, physio-
logical mechanisms through which humic substances (HAS) exert their ef-
fects may depend on hormones and, in particular, on the presence of auxin
or auxin like components in their structure and, consequently its effect on
plant growth and development [32]. Additionally, the assertion that HAS can
have a direct effect on plant metabolism, implies that these substances are
taken up into plant tissues [33]. However the increasing of flowers number
per plant as a result of foliar application of HA may be induce due to the abil-
ity of these substances to overcome, to some extend, the hazard effects induce
by salt stress. In this respect, Muscolo et al. [34] mentioned that, HAS, and
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particularly those with a low molecular mass, are taken up by plant cells and

are able to affect plant metabolism. Also, Nardi et al. [35] mentioned that

humic had gibberellins like activity, auxin like activity, exhibiting higher

amounts of phenolic compounds and a considerable amount of carboxyl

acids. Accordingly, [36] argue that direct effects of HAS depend on biochem-

ical actions on cell wall, membrane or cytoplasm, mainly hormonal acting,

in manner similar to plant growth substances [37] and agricultural HAS are

reputed to drought tolerance, enhance nutrient uptake and overall plant per-

formance resulting in increasing leaf area and biomass production, so this

was in agreement with the findings of the present work.

Phytohormones

Data in Table (1) revealed that endogenous free gibberellins (GAs) and Indole

acetic acid (IAA) activities decreased with increasing soil salinity levels; con-

trarily abscisic acid (ABA) activity increased with increasing soil salinity lev-

els and reached its maximum at 9000 ppm of soil salinity.

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı-7- Fen Bilimleri-Ziraat-Sağlık

211



Table 1 Effect Of Humic Acid (HA) Spray (1 And 2 %), Soil Salinity Treatments

And Their Interaction On Plant Hormones Activity (ng Equivalent/100 g F.W) In Leaves

Of Gossypium Barbadense L.cv. Giza 90 At 100 Days After Planting Of First Season (2011) 

C: Control. HA1: HA 1%. HA2: HA 2%.
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The data in Fig. (3) show that, there are two regions of free GAs activity; the
first region was detected at Rf 0.00-0.30 and the second peak at Rf 0.50-0.80.
As respect qualitative changes in IAA, it is clear from the data in Fig. (4) that,
two peaks of activity were detected; the 1st peak of activity was detected near
the region at the Rf 0.1-0.2 and the 2nd peak was detected at Rf 0.50-0.90. These
two peaks of activity may be implicated in reducing flowering in cotton
plants growing under drought stress. The data in Fig. (5) show, an increase
in ABA activity at Rf 0.20-0.30, 0.50 and 0.80. These increases of inhibitors ac-
tivities were mainly induced due to increases in activity at Rf 0.60-0.80. This
result is in agreement with [38, 39, 40, 41, 42], they found that the increase in
salinity level was accompanied by a decrease in IAA and GA3 and an in-
crease in ABA. Abscisic acid which is known as the hormone of stress is a
major player in mediating adaptive responses of plants to stress [43]. It is
produced in roots in response to decreased soil water potential and translo-
cated to leaves where it binds to receptors at the surface of plasma membrane
of stomatal guard cells. Also, Shakirova and Bezrukova [44] noticed that NaCl
treatment resulted in rapaid ABA accumulation in wheat seedlings.

Figure 3 Free Gibberellin Activity As ng GA3 Equivalent/g Fresh Weight Of Leaves
Of Cotton (Gossypium Barbadense L. cv. Giza 90) Plants Growing Under Salinity
Stress Detected By The Lettuce Hypocotyl Assay at 100 DAP Of 2011 Season

Also similar results obtained by Prakash and Prathapasenan [45] who re-
ported that NaCl caused a significant reduction in IAA concentrations in rice
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leaves. Also, Hanafy Ahmed et al., [39] who found that gibberellin decreased
in wheat plants with increasing soil salinity levels, in this respect, [46] re-
ported that with increasing salinity level, the tryptophan synthase α-
monomers were gradually dissociated from the oligomers producing less
active isoenzyme. This reduced the biosynthesis of L-trypotophan and con-
sequently IAA. Also, CK activity decreased with increasing salt stress in bar-
ley plants. They added that GA inhibitors accumulated, so plant growth was
retarded or even stopped.

Figure 4 Auxin Activity As ng IAA Equivalent/g Fresh Weight Of Leaves Of  Cot-
ton (Gossypium Barbadense L. cv. Giza 90) Plants Growing Under Salinity Stress
Detected By The Wheat Coleoptile Assay At 100 DAP of 2011 Season

Concerning the effect of different treatments on phytohormones, results show
that spraying plants with humic acid at the concentration of 1% gave the
highest activity of GA and IAA under saline and non-saline soil conditions,
on the other side the activity of ABA was decreased. In this respect, Chen et
al. [36] reported that the direct effects of HAS depend on biochemical actions
on cell wall, membrane or cytoplasm, mainly hormonal, acting in manner
similar to plant growth substances. In this respect, the effect of HA on en-
dogenous hormones might be attributed to H+-ATPase activity and nitrate
root-shoot distribution that, in turn, causes changes in the root-shoot distri-
bution of certain cytokinins, polyamines and abscisic acid, thus affecting
shoot growth [47]. In addition, physiological mechanisms through which
HAS exert their effects may depend on hormones and, in particular, on the
presence of auxin or auxin like components in their structure and, conse-
quently its effect on plant growth and development [35, 32]. 
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Figure 5 Inhibitor Activity As ng ABA Equivalent/g Fresh Weight Of Leaves Of

Cotton (Gossypium barbadense L. cv. Giza 90) Plants Growing Under Salinity Stress

Detected By The Lettuce Seed germination Assay At 100 DAP of 2011 Season

Generally, the increases in most endogenous plant hormones detected in this
investigation might be attributed to either high metabolic activity or active
translocation from the sites of biosynthesis or higher contents in plants. More-
over, it was noticed that the increases in GA was correlated with decreases
in ABA. This might be attributed to the possibility that the active biosynthesis
of GAs could be suppressing to the biosynthesis of ABA, and vice versa. This
can be understood by noting that mevalonic acid is the precursor of both,
ABA and GAs in plants [48]. Moreover, Mora et al. [30] mentioned that, the
ability of HAS to increase shoot growth in different plant species cultivated
under diverse growth conditions might be attributed to H+-ATPase activity
and nitrate root–shoot distribution that, in turn, causes changes in the root–
shoot distribution of certain cytokinins, polyamines and abscisic acid, thus

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı-7- Fen Bilimleri-Ziraat-Sağlık

215



affecting shoot growth.

Yield and Its Components

The results presented in Figure (6) show that soil salinity significantly de-
creased the yield components e.g.; number of total bolls, number of closed
bolls and seed cotton yield (g) while salt stress increased lint percentage com-
pared with control (non-saline soil) with increasing salt concentrations from
control to 9000 ppm in both seasons. The decrease in yield components re-
sulted from soil salinity treatments were in harmony with those obtained by
[49, 50], they stated that salinity conditions decreased the yield components
such us; boll number of cotton plant, seed cotton yield, boll weight, seed
index and lint percentage. In this respect, Moreover, Dong [51] mentioned
that soil salinity is a major threat to cotton production worldwide. Excessive
salt in the soil leads to a series of physiological and biochemical metabolic
disorders in cotton plants mainly as a result of osmotic effects (dehydration). 
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Figure 6 Effect Of Humic Acid HA (1 And 2%), Soil Salinity And Their Interaction

On Number Of Total Bolls/Plant, Number Closed Bolls/Plants, Seed Cotton Yield

(g) And Lint Percentage (%) Of Gossypium Barbadense L.cv. Giza 90, Mean Of The

two Successive Seasons (2011 And 2012)

The metabolic disorders may finally reduce cotton growth and lint yield, par-

ticularly, in moderate to highly saline soils. Also, [52] suggested that this re-

duction in fruit number may ensue from the plants ability to adjust

osmotically, counteract ion toxicities or related disruptive, or from the exces-

sive energy demand placed upon the metabolic machinery required by such

homeostatic systems. Moreover, Munk and Roberts [53] reported that the

number of fruiting nodes was reduced with increasing salinity levels on cot-

ton plants. Moreover, the number of bolls per cotton plant was negatively af-

fected by NaCl levels [54] and that holds on fruiting branches. In context,
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Mori et al. [55] on snapbean plant reported that salt stress reduced total yield
of snap bean both because the reduced plant growth and because the per-
centage of plants survival decreased with saline stress. Particularly, the saline
stress reduced the number of pods (total and marketable) per square meter,
but not their average weight.

Concerning the interaction effect between foliar application of HA and soil
salinity on number of total bolls, number of closed bolls and seed cotton yield
(g), the obtained data indicated that there were significant increases among
all treatments in the mean of both seasons, the lint percentage was decreased.
The highest values of studied characters were recorded with HA 1% then fol-
lowed by HA 2% in comparison with control (non-sprayed plants). Similar
results were obtained by El-Hefny [26] on cowpea (Vigna unguiculata L. Walp)
under saline irrigation water who stated that number of pods/plant  and
total yield (ton/fed) and pod length (cm) were gradually and significantly
increased with increasing the level of humic acid application from 0, 3, 4.5
up to 6 kg/fed.

In this respect, [56, 57] pointed out that used HA increased No. of opened
bolls/plant, boll weight, seed cotton yield/plant and seed cotton yield/fed
on Egyptian cotton plant. In addition, Hanafy Ahmed et al. [28] on snap bean
(Phaseolus vulgaris, L. cv. Paulista) plants on a calcareous soil reported that
foliar application of HA significantly increased total pod yield, number of
pods/plant compared to control.

Conclusion

Generally, from the experimental results and their interaction, it can be sug-
gested that salinity stress decreased quality and quantity of cotton plants.
While there are similarity between the high values of yield and its compo-
nents induced by the two different concentrations of foliar spray treatments
of humic acid (1 and 2 %) especially and pronounced effect due to HA 1%. In
this respect, it can be concluded that the exogenous application of HA to cot-
ton plant resulted in improvements of growth and yield characters during
salinity stress. Here, it can be claimed that these treatments by humic acid
appear to influence some processes involved in in the metabolism and activ-
ity of endogenous plant hormones which consequently affect the induction
and development of reproductive organs. Therefore, it can be suggested that
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the rectification of normal balance between endogenous plant hormones due
to foliar application of humic may be responsible for the high value of flower,
yield and its components of cotton plants during salinity stress as compared
to control untreated plants, especially that 1% HA dose.
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Conservation Laws For A Generalized Camassa-Holm Equation

Mohanad Alaloush

Hatice Taşkesen

Abstract: In this work, we study a generalized Camassa-Holm (CH) equation 

where  and  are arbitrary constants. The generalized CH equation turns into different equations
due to the different choices of the parameters  and . The generalized CH equation has infinitely
many conservation laws which of all does not have physical meaning, but are necessary for the
integrability of the equation. In nonlinear science, conservation laws are of fundamental impor-
tance, and they indicate in an isolated physical system that a particular property does not change
(such as mass, momentum, or charge) as the system evolves over time. For deriving the con-
servation laws corresponding to different cases of parameters, we used the multiplier method
among many powerful methods such as Laplace’s direct technique, Noether’s theorem. We de-
rived conservation laws from multipliers of the first order using direct method, first Homotopy
method and second Homotopy method to compute explicitly the fluxes with a Maple-based
package which is called GeM. 

Keywords: Conservation Laws, Integrable Equations, CH Equation, Gem Package, Multiplier

Introduction

Conservation laws are an evidence of that within an isolated physical system
some properties does not change as system evolves over time. They appear
in many mechanical, chemical and physical processes. To find conservation
laws there are many powerful methods such as the technique of the Noet-
her’s theorem [1], Laplace’s direct technique [2], Steudel’s characteristic met-
hod (also known as the multiplier or integrating factor) [3], nonlinear
self-adjointness method [4].

Camassa-Holm equation 

                                                                                        

is an integrable model which provides modelling of wave breaking in shal-
low water. In this paper, we deal with the following generalized CH equation 
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where the constants  and  are arbitrary. Eq. (1) is the linear combination of
the following cubic nonlinear equation and CH equation

Eq. (1) is studied in [5] where peakon (a weak solution with corner at its crest),
weak kink, and kink-peakon interactional solutions are studied and it was
shown that Eq. (1) is completely integrable via presenting the Lax representation,
bi-Hamiltonian structure and infinitely many conservation laws. In [5], the con-
servation laws are obtained explicitly only for  case.

In [6], we derived the conservation laws for Eq. by taking a multiplier of the
form                                    via the direct method and first Homotopy method. 

In the present paper, the conservation laws of all the following different six
cases are computed explicitly by using the direct method, first and second
Homotopy methods and the multiplier of the form                               in  a
Maple-based package.

According to the different cases of the parameters, Eq. (1) turns into the fol-
lowing equations. :
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This work is planned as follows: We first review the necessary concepts on
the multiplier approach, then we will use a technique similar to the one we
presented in [6] for deriving conservation laws and conserved quantities cor-
responding to the six cases of Eq. (1) via GeM Maple routines. In the third
section, we will give a background of the structure of GeM package and ex-
plain the third case in detail along with GeM Maple routines which is sug-
gested by Cheviakov [7],[8],[9]. After that, we will list the results explicitly
for the methods of Direct, first Homotopy and second Homotopy in three
separate tables. Finally, we discuss our results.

Necessary Concepts on the Multiplier Approach

In this section, we outline the multiplier method which is based on the elim-
ination of the total divergence by the Euler operator. 

Let us consider the dependent variable u and independent variables t, x for
an nth-order partial differential equation (PDE) of the form
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Conservation Laws and Multipliers via GeM Maple Routines

Background of the Structure of GeM Package

Over the past decades, researchers have focused on developing computer al-
gebra packages working with Maple, Mathematica or REDUCE. The appear-
ance of such computer algebra packages has provided great satisfaction with
the performance of complex and arduous calculations. In addition, these
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packages are based on different approaches to conservation laws. For in-
stance, condens.m which developed by Goktas and Hereman [12] on Math-
ematica is based on scaling property of PDE, TransPDEDensity.m which
developed by Adams and Hereman on Mathematica [13], Conservation-
LawsMD.m which developed by Poole and Hereman [14] on Mathematica is
deriving conservation laws for evolution equations via homotopy operators.
Vessiot suite which developed by Anderson and Cheb-Terrab [15] on Maple
is based on Noether’s theorem, SADE which developed by Rocha Filho and
Figueredo on Maple [16] and GeM which developed by Cheviakov [7],[8],[9]
on Maple. Wolf developed CONLAW1-4 on REDUCE which is based on sol-
ving over-determined systems of PDEs arising in the computation of Lie-
point symmetries and generalized symmetries [17]. In this article we will
use the GeM package [6] to find the conservation laws for Eq. . GeM package
which is based on Maple environment was introduced by Cheviakov
[7],[8],[9] in order to find symmetry and conservation laws for differential
equations. For any partial differential equation there is a determining system
for obtaining multipliers. This package can obtain symmetries by first ob-
taining an overdetermined system of determining equations and then
through Rif package procedures this system is simplified, then all symmetry
generators for differential equations are obtained through a Maple command.
In order to obtain the conservation laws, the GeM package first obtains a de-
termining system of multipliers, and then with the Rif package this system
is simplified. Finally, the fluxes are established by the direct method, first ho-
motopy method, second homotopy method or scaling symmetry formula as
soon as the multipliers are obtained.

Applications on Finding Conservation Laws and Multipliers via GeM Maple
Routines

We start with the third case . Consider the following generalized CH equa-
tion:
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> read (“H:/gem32_12.mpl”);

> with(linalg); with(DEtools); With(GeM);

> gem_decl_vars(indeps = [t, x], deps = [u(t, x)], freeconst = [a, b, c]);

> gem_decl_eqs([diff(u(t, x), t)-(diff(u(t, x), x, x, t))-b*(diff(u(t, x), x))-

(1/2)*a*((u(t, x)^2-(diff(u(t, x), x))^2)*(diff(u(t, x), x)-(diff(u(t, x), x, x,x)))

+(2*(u(t, x)*(diff(u(t, x), x))-(diff(u(t, x), x))*(diff(u(t, x), x, x))))*(u(t, x)
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-(diff(u(t, x), x, x))))-(1/2)*c*((2*(u(t, x)-(diff(u(t, x), x, x))))*(diff(u(t, x), x))

+(diff(u(t, x), x)-(diff(u(t, x), x, x, x)))*u(t, x)) = 0], solve_for = [diff(u(t, x), t)]);

Let us deal with the multipliers of the form . The following Maple routines
will be used in GeM for the determining equations, 

> det_gen_CH_eqs := gem_conslaw_det_eqs([t, x, u(t, x), diff(u(t, x), t), diff(u(t, x),
x)]);

> CL_gen_CH_multipliers := gem_conslaw_multipliers();

> simplified_gen_CH_eqs := DEtools[rifsimp](det_gen_CH_eqs, CL_gen_CH_mul-
tipliers, mindim = 1);

For the simplified form of multipliers, the determining equations are

The Maple command used for solving the system  is

> multipliers_gen_CH_sol := pdsolve(simplified_gen_CH_eqs[Solved]);and it
yields

The multipliers given in  will be used for deriving conservation laws. The
following input in GeM derives the fluxes by the direct method:

> gem_get_CL_fluxes(multipliers_gen_CH_sol);and the output is given in the
following table:
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Since the multipliers in  do not contain arbitrary functions, the homotopy
formulas can be employed to compute the fluxes. The input for first homo-
topy method

> gem_get_CL_fluxes(multipliers_gen_CH_sol,method=”Homotopy1”);yields the
output of conservation law fluxes which are presented in the following table:
                                                                                                                                     

The Maple routines for second homotopy formula

> gem_get_CL_fluxes(multipliers_gen_CH_sol,method=”Homotopy2”);yield the
expressions for conservation law fluxes which are presented in the following
table:
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Now, by repeating the same previous processes for the cases (1,2,4,5 and 6),

we find multipliers and conserved vectors using the direct method which

are given in Table 1 , for first homotopy method the multipliers and con-

served vectors are shown in Table 2, and for second homotopy method are

given in Table 3 
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Table 1 Multipliers And Conserved Vectors Using Direct Method
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Table 2 Multipliers And Conserved Vectors Using The First Homotopy Method
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Table 3 Multipliers And Conserved Vectors Using The Second Homotopy Method
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Conclusion

In this paper, using the symbolic package GeM of Maple the conservation
laws of equation Eq. for each of the following six cases , , , ,  and  were estab-
lished. All GeM Maple commands were presented explicitly.  Two multipliers
were obtained after defining the first order multipliers using GeM Maple
routines. Then, using the direct method and the first and second formulas of
homotopy, flux expressions and equivalent expressions of fluxes were calcu-
lated for each case. Two new fluxes were created for each of the six cases
above. Derived fluxes here can be used to construct the solutions of Eq..

References

[1] E. Noether, “Invariant variation problems”, Translated by M. A. Tavel,
Transport

Theory and Stat. Phys. 1: 186-207, 1918.

[2] P. Laplace, “Traité de mécanique céleste-Tome 2, Chapt 1.”, Crapelet, Paris,
1798.

[3] H. Steudel, “Über die Zuordnung zwischen lnvarianzeigenschaften und
Erhaltungssätzen”, Zeitschrift für Naturforsch. A, vol. 17, no. 2, pp. 129–132, 1962.

[4] Ibragimov NH, Khamitova R, Avdonina ED, Galiakberova LR. “Conservation
laws and solutions of a quantum drift-diffusion model for semiconductors”, Int. J.
Nonl. Mech., vol 77, pp. 69-73, 2015.

[5] B. Xia, Z. Qiao, and J. Li, “An integrable system with peakon, complex
peakon, weak kink, and kink-peakon interactional solutions”, Commun. Nonlinear
Sci. Numer. Simul., vol. 63, pp. 292–306, 2018.

[6] H. Taşkesen and M. Alaloush, “Conservation Laws for a Model with both
Cubic and Quadratic Nonlinearity”, Fundam. J. Math. Appl., vol. 2, no. 2, pp. 180–
185, Dec. 2019.

[7] A. F. Cheviakov, “GeM software package for computation of symmetries
and conservation laws of differential equations”, Comput. Phys. Commun., vol. 176,
no. 1, pp. 48–61, 2007.

[8] A. F. Cheviakov, “Computation of fluxes of conservation laws”, J. Eng.
Math., vol. 66, no. 1–3, pp. 153–173, 2010.

[9] A. F. Cheviakov, “Symbolic computation of nonlocal symmetries and

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı-7- Fen Bilimleri-Ziraat-Sağlık

236



nonlocal conservation laws of partial differential equations using the GeM package
for Maple”, in Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics, 2014.

[10] G. W. Bluman, A. F. Cheviakov, and S. C. Anco, “Applications of symmetry
methods hto partial differential equations,” in Applied Mathematical Sciences
(Switzerland), 2010.

[11] R. Naz, “Symmetry solutions and conservation laws for some partial
differential equations in fluid mechanics.” 2008.

[12] Ü. Göktaş and W. Hereman, “Symbolic computation of conserved densities
for systems of nonlinear evolution equations,” J. Symb. Comput., vol. 24, no. 5, pp.
591–622, 1997.

[13] P. J. Adams, “Symbolic computation of conserved densities and fluxes for
systems of partial differential equations with transcendental nonlinearities”,
Colorado School of Mines Golden, Colorado, 2003.

[14] L. D. Poole, “Symbolic computation of conservation laws of nonlinear
partial differential equations using homotopy operators”, Ph.D. Thesis, Colorado
School of Mines, Colorado, 2009.

[15] I. M. Anderson and E. Cheb-Terrab, “Differential geometry package, Maple
Online Help”, 2009.

[16] T. M. Rocha Filho and A. Figueiredo, “[SADE] a Maple package for the
symmetry analysis of differential equations”, Comput. Phys. Commun., vol. 182, no.
2, pp. 467–476, 2011.

[17] T. Wolf, A. Brand, M. Mohammadzadeh, “Computer algebra algorithms
and routines for the computation of conservation laws and fixing of gauge in
differential expressions”, J. Symb. Comp. vol. 27  pp. 221–238, 1999.

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı-7- Fen Bilimleri-Ziraat-Sağlık

237



Design and Performance Test of Internet of Things (IoT)-based Portable

Greenhouse Monitoring Device

Muminah Mustaqimah

Lenny Saulia

Abstract: Greenhouse environmental monitoring is strongly needed for environmental control
requirement in order to avoid any yield losses, but it is hard to be done due to the lack of human
resources and low budgets. This study was aimed to design an Internet of Things (IoT)-based
portable greenhouse monitoring device. This research started by collecting information and
designing formulation of IoT-based portable greenhouse monitoring device. Device fabrication
conducted by arranging DHT22 sensor, ESP8266 module and AMS1117 regulator on the small
circuit board inside 8 x 5 x 5 cm portable box. Realtime measurement data could be observed
directly through the server. The performance test was done by using the device to measure
temperature at modified arch greenhouse in PT Bisi International Tbk, East Java, Indonesia. The
obtained data was compared with 12 unit of calibrated liquid thermometer located in the same
time and location. The error value between the device and liquid thermometer in temperature
was 4.85%. This device was proven to be useful for remotely monitor greenhouse environmental
condition, with minimum human resources and budgets.

Keywords: Greenhouse, Internet Of Things (Iot), Monitoring, Portable, Temperature

Introduction

Agriculture is one of the important sector that supports national economic
growth of Indonesia. According to [1] agricultural sector was in the second
place contributed for the nation economy, following the industrial sector.
Thus, it is being the national purposes for Indonesia to bring the country into
a World Food Suppliers in 2045. In order to achieve this goal, agricultural
technology needs to be enhanced to optimize every aspecs and deliver the
best yields, both in the mean of quantitative and qualitative. Greenhouses in
recent year provide a huge benefit for crop production in tropical countries
for vegetables, food, or ornamentals [2]. Indonesia as a tropical country uses
greenhouse as the protection from heavy rain, exessive wind, pests and
weeds. 

The main goal of cultivating the plantation inside the greenhouse is to control
and maintain its best environment condition. Greenhouse allows the user to
control the environment condition according to their needs. In general,
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environmental factor plays an important role for the growth and
development of all living things. Plantation also has their limit and optimum
condition required to support its metabolism process. [3] mentioned that for
each variety and genotipe, they has their own adaptation ability with the
environment. Its growth is affected by the external factor [4]. Some of the
important environmental factor are solar radiation, air circulation,
temperature, and humidity.

In order to support a controlled environment inside the greenhouse, a
monitoring process should be maintained so that a controlling action could
be done based on the real condition. Nowadays, a throrough monitoring is
difficult, as most of the farmers need to check the environmental condition
of the greenhouses by manual, and it consumes time and labor. 

A research made by [5] was using a ZigBee-based technology to provide a
wireless solution for greenhouse monitoring and control system. The wireless
nodes, network establishment and software system designed to have the
capability of self-organizing, self-configuring, and self-healing. This system
had been running in the modern greenhouse of Lishui Academy of
Agriculture Sciences, Zhejiang, China.

A greenhouse monitoring with wireless network also built by [6]. A Wireless
Sensor Network (WSN) consisted of small-size wireless sensor nodes with
radio and one or several sensors was designed by integrating a sensor
platform provided by Sensinode Ltd. The network can detect the local
differences in the greenhouse climate, and succesfully developed sensor
network feasibility and reliability.

A monitoring device featured with Internet of Things (IoT) might also be the
solution for this problem. IoT provides a signal connection through devices
so that a long-distance communication could be achieved. This system able
to send and receive informations in the real-time [7]. This study was aimed
to design an Internet of Things (IoT)-based portable greenhouse monitoring
device. The device would be compact, portable, and easy to operate. Thus, it
will be user-friendly and useful for the farmers in the future.

Material and Methods

The study started with the designing process of the software, continued by
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device manufacturing process, from February until April 2018 in the
Manufacture Laboratory, Mechanical and Biosystem Engineering
Department, Bogor Agricultural University. The flowchart of research
procedure can be seen in Figure 1.

Figure 1 Flowchart Of Research Procedure

Temperature monitoring device was made using DHT22 Sensor. ESP8266
module was required to send the data obtained by the sensor to the internet,
and AMS1117 was used to reduce the voltage from 5V into 3.3V. The circuit
was designed using Fritzing software and printed in the PCB (Printed Circuit
Board). Fritzing supports designers for sketching out electronic artifacts and
facilitate the production of its copies. Once the design is done, Fritzing also
supports the users to turn their circuit into a professional PCB [8]. The other
tools used to make this device were cutter, ruler, soldering tool, hand drill,
and tool set. Arduino software was used to set the program inside ESP8266
module.
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As this device considered small and portable, it could be distributed in some
measurement points. This device would automatically measure the
temperature using DHT22 sensor, and all the data were sent by ESP8266 to
the server for data collection. This server could receive the data sent by
ESP8266 and display it in the real time. This feature allows the user to easily
measure temperature in different points simultanuously. User can also access
the server with their PC or smartphone. The measurement and data
transmission scheme can be seen in Figure 2.

Figure 2 Measurement And Data Transmission Scheme

The device performance test was done by comparing the temperature data
obtained from the device with manual measurement using calibrated
thermometer. This process was held inside the greenhouse in PT Bisi
International Tbk, Kediri, by June 2018. A Wi-Fi router was used inside the
greenhouse to provide an internet connection for the device. The data was
sent and collected to Adafruit server (www.adafruit.io). 

Performance test continued with data validation. The measurement error of
the device was calculated using formula (1):

Where To = temperature measured by calibrated termometer (oC)
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Ti = temperature measured by device (oC)

The error value represent the difference between temperature measured by
the calibrated thermometre and the device. 

Result ve Discussion

The IoT-based portable greenhouse monitoring device had been succesfully
made. Its main components were temperature sensor DHT22 and ESP8266
module as the microcontroller and sender of the data. AMS1117 regulator
was placed to support the ESP8266 module. All of this components were
placed inside a box in order to protect the components and make it easier to
use.

Structural Design

The device has 8 cm x 5 cm x 5 cm dimension. A box is used to put all the
main components, which are DHT22 sensor, ESP8266 module, and AMS1117
regulator. The box is also protecting the components from radiation heat and
direct water contact. It also equipped with a mini blower that pulls outside
air into the box, so that the air temperature can be read by DHT22 sensor
inside the box. The power supplied from the cable in the right size of the box.
Some holes were created as the air pathway into the box. The device structure
can be seen on Figure 3. 
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Figure 3 Structural Design Of The Device

Functional Design

The main function of this device is to monitor the temperature condition
inside the greenhouse. All the device components can be seen in Table 1.
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Table 1 Functional Design Of The Device

ESP8266 is automatically connected to the Wi-Fi and send the measurement

data to the adafruit.io server as programmed before. User can monitor the

measurement results in the realtime through adafruit.io website using

notebook or smartphone. This server could receive up to 30 data per minute

in the different 10 feeds or 5 dashboards, and 30 days of data saving. The

received data could also be downloaded with .csv format.

Functional Test

The functional test was done separately for all the components to confirm its

performance. DHT22 sensor was connected to Arduino Uno, and the

temperature measurement was monitored through the serial monitor in PC.

All of the DHT22 sensor units succesfully sent their measurement data.

AMS1117 regulator was tested simultaneously with ESP8266 module.

ESP8266 module needs 3.3V input to operate and send the sensor datas to

the server. By using AMS1117 regulator, the input voltage was decreased from

5V into 3.3V, so the datas were sent through ESP8266 module and received

well by the server. The internet connection was provided by Wi-Fi router.

The mini blower used 5V voltage and 0.09A current, and the electricity

directly supplied from the power supply. All the components worked well.
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Thermometer Calibration

There were the total of 12 thermometer need to be calibrated and used in the
performance test as the device validation tools. The calibration process was
done by placing both calibrated thermometer and standard thermometer in
the iced water and oil bath machine, within the temperature range of 5oC to
100oC. The measurement results were plotted in the graph, with calibrated
thermometer in x axis and standard thermometer in the y axis. This graph
resulting a linear equation for the calibrated thermometer. R2 value was used
to evaluate how close the data are to the fitted regression line. The R2 value
obtained for all the linear equations were 0.99. Thus, the linear equations
were representative for the calibrated themometer and could be used to
validate the devices measurement results in the performance test.

Performance Test

The device performance test was done by using the device to measure
temperature in the greenhouse of PT Bisi International Tbk, Kediri Regency,
West Java, Indonesia. The greenhouse used for the test was a modified arch
type with two roof ventilation, with 9.20 x 43 x 5.40 m size. Its wall was
covered with screen and white cloth to protect the plantation from the pests.
Total amount of 733 chilli pepper crops were planted with planting age of
115 days and mean height of 93.57 cm. 

The devices were put 0.20 m from the side walls, 1 m behind the main door,
the center row of the plants, and in the roof ventilation. Most of this devices
lied in the plant height. Calibrated thermometers were also installed in the
same place to validate the data read by the device. 

For the installation, this device supplied by AC current that already
converted to DC current using adaptor, and by power bank for the device
hanged in the roof ventilation. This devices were set using a bamboo pole,
surrounded by wire cage and sheltered in the upside to protect the device
from direct water. 

The data collection was successfully done within a gradual time range; every
5 minutes in the first 30 minutes, every 10 minutes in the second 30 minutes
and every hour in the last six hours. All the data were sent into adafruit.io
and could be downloaded. According to the error calculation, the difference
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between device and calibrated themometer was 4.85%. The graph of data
collection can be seen in Figure 4. 

Figure 4 Graph Of Device And Thermometer Measurement

There were some factors affecting the measurement results, both by the
device and calibrated thermometer. Both the device and the calibrated
termometer should not be exposed with a direct sunlight radiation. This
might affect the air temperature read by the sensor as the temperature inside
the box also increased because of the sunlight. For the calibrated themometer,
it was observed that the calibrated thermometer exposed with direct sunlight
radiation tend to gave higher measurement results compared to the
calibrated thermometer located in the shadows. When placed in the shadows,
the heat energy from infrared radiation does not absorbed by the air, so the
temperature measurements are lower than the temperature developed on a
solid surface exposed to sun [9]. 

The calibrated thermometer located in the roof ventilation also gave a
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fluctuated results, depending on the wind blows. A paralax error, an error
occured when the object is viewed from an angle due to the wrong
positioning of eye, might also happened in all of the calibrated thermometer.
To read a thermometer, the observer should keep his eye on the same level
as the top of the mercury column, so that the errors due to parallax will be
avoided [10]. From [11], a liquid-in-glass thermometer might also has a high-
risk of inacuraccy because of its economic life and the measured temperature.
Wrong factors that might be occured includes a gap in the liquid bar, gas
entered the liquid bar, temporary-changed liquid volume due to temperature,
and craking or microscopic glass transformation.

Conclusion

The IoT-based portable greenhouse monitoring device had been succesfully
made. DHT22 sensor, ESP8266 module, and AMS1117 regulator were
arranged on the small circuit board inside 8x5x5 cm portable box. Realtime
measurement data could be observed directly through adafruit.io website.
The components were all in a good condition and worked well, both in the
functional and performance test. The error value between the device and
liquid thermometer in temperature was 4.85%. This device was proven to be
useful for remotely monitor greenhouse environmental condition, with
minimum human resources and budgets.
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Production Of Potato (Solanum Tuberosum L.) Microtubers

Omar Saley Harouna

Daouda Ousmane Sani

Abstract: The biotechnologies are necessary for improving the existing tra-
ditional technics of agricultural productions. Hence, the micropropagation
is one of the biotechnology technics targeting at regenerating the plants to
improve the agricultural production.  This study aims at regenerating two
varieties of potato; Rosanna and Crusher-run aggregate in two medium cul-
ture Murashige and Skoog (MS) except of any hormone’s use. Accordingly,
the number of nodes, length of the stem and root were evaluated at the same
temperature of 25±1°C, but under two photoperiods levels (12/12 hours and
16/8hours). The vitro-plants obtained during the micropropagation were in-
duced in micro tuberization with a sucrose dose of 80 g/l and three concen-
trations of cytokinin benzylaminopurine (BAP) 0 mg/L, 3 mg/L and 5 mg/L
at an incubation temperature of 19 ± 1 ° C. The results reveal that the micro
tubercular produced respectively under the media culture MS without any
growth regulators is the best, followed by the MS + 3 of BAP and then with
MS + 5 .

Keywords: ¶In Vitro Culture, Solanum Tuberosum L, Micro Tuberization

Introduction

The potato (Solanum tuberosum L.) is one of the most important agricultural
crops after sugar cane, maize, rice and wheat. In the year 2017 according to
the FAO the world production is estimated at 388,19 million tons for a culti-
vated area of more than 19 million hectares [1]. Indeed, the importance of the
potato in human nutrition is explained by its starch, protein, trace elements
and vitamins content [2] and also its use in biotechnological processes for
health purposes (vaccines against diabetes and hepatitis) [3]

In Niger, the cultivation of the potato is very little developed in Niger 58
642,30 tons in 2012 DRA. Thus, the level of national production is lower than
the national demand which makes the country dependent on imports espe-
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cially for seeds. This import dependency to satisfy the seed requirements of
the land makes it difficult for the industry to develop a discontinuous supply.
Therefore, potato seed production is vital in Niger to reduce seed price in-
creases in order to reduce the dependence of the country from the outside
for the satisfaction of its seed needs. Earth. [4]

In addition, several countries have introduced micropropagation and micro-
tuberization techniques into the seed production industry in order to com-
pensate for the break in the supply of seed from the land to producers.

However, in Niger these techniques have hitherto been little or not used in
Niger. With this in mind, this article aims to study the microtuberization tech-
nique for microtuber seed production to improve potato productivity in
Niger.

Materials and methods

Materials

This work was conducted at the Laboratory of Biotechnology and Plant Im-
provement (LABAP) at the Department of Radio-Agronomy of the Institute
of Radio-Isotopes (IRI) of Abdou Moumouni University of Niamey. This lab-
oratory is located at 13 ° 30’14.71 “North Latitude and 2 ° 5’5.19” Longitude
East Google Earth, 2019.

Laboratory equipment

Several laboratory materials were used in conducting the laboratory experi-
ment. They are among others the autoclaves, the heated magnetic stirrer; the
laminar flow hood; microwave oven, Pasteur oven, refrigerating incubator,
magnetic stirrups, precision balance, electric Bunsen burner, middle vending
machine, micropipettes, pH meter; nacelles, the 250 ° C ball sterilizer, metal
racks, dissection tools, spatula and glassware, namely test tubes + corks,
beakers, jars, pyrex vessels, Erlenmeyer flasks. Added to this are graduated
test pieces; vials, graduated micropipettes, foils, para-film, paper and steril-
izing solutions (Alcohol, Sodium Hypochlorite, HCl solution and NaOH and
Tween 20). 

Plant material
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Healthy tubers of two varieties (genotypes) of potato Solanum tuberosum L.;
Rosanna and another unidentified genotype named “Tout Venant” obtained
from a local seed supplier in Niamey were used.

Experimental Dispositive 

Table 1 Microtuberization Experimental Table

The rate of recovery was observed as well as the date of the appearance of
the first microtubercules and the number of microtubercules per jar.

Methods

Potato micro tubers Solanum tuberosum L. were grown in two stages; micro
propagation and micro-tuberization on the MS culture medium. The choice
of the composition of the culture media was based on research done up-
stream. Thus, the medium chosen is the MS (Murashige and Skoog) it has a
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very high regeneration rate Murashige and Skoog, (1962), [5] which justifies
the choice of this culture medium during all our manipulations. The MS cul-
ture medium contains all the nutrients that the plant needs for its growth and
development. And for the cytokinin used is BAP, 6 Benzylaminopurine.

Growth Regulator Preparation

Preparation And Distribution Of The Culture Medium

Table 2 Quantities To Be Taken For The Preparation Of The Culture Medium For Micro-
tuberization
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The distribution of the culture medium is done under the laminar flow hood

under aseptic conditions and is carried out using sterile syringes in jars due

to 30 ml per jar.

Preparation Of Sterilizing Solutions

In order to obtain healthy cultures, sterilizing solutions must be applied to

rid the plant material of bacteria or spores of fungi (molds) that adhere to

their surface. This is to disinfect the plant without compromising its survival.

The sterilizing solutions used are alcohol 70 °: for its preparation is taken 100

ml alcohol 99 ° that is diluted in 45.98 ml of distilled water according to the

Gay-Lussac table or alcohol table mooring. And Sodium Hypochlorite: for

the preparation 300 ml of NaClO solution of concentration equal to 3 °: 112.5

ml of NaClO of concentration equal to 8 ° taken are diluted in 187.5 ml of

distilled water.

Sterilization Of The Culture Medium

After the distribution of the culture medium, the sterilization is done by au-

toclaving under moist heat at a temperature of 120 ° C for 20 minutes or a

pressure of 1 bar. This temperature coupled with the pressure causes the

bursting of the microbial cells. Because of their sensitivity to heat, vitamins

can be added under aseptic conditions to the rest of the autoclaved MS

medium after their sterilization with a micropore filter. However, concerning

the vitamins of the MS medium after their decomposition by autoclave, it

has been observed that their degradation products are as active on the growth

as the vitamins themselves [7]

Sterilization Of Work Instruments

The forceps, scalpel, scissors are wrapped in aluminum foil and sterilized in

a Pasteur oven at 180 ° C for 1h 30 min. Jars, test tubes, beakers, pyrex vases

are sterilized by autoclaving at 120 ° C for 20 minutes. Also, the metal instru-

ments once under the laminar flow hood will be sterilized again using the

electric balloon sterilizer at 250 ° C, then immersed in ultra-pure water or 70

° alcohol to cool the ends. pliers and blade that will be with the explant.
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Transplanting and growing conditions

The vitro plants derived from micropropagation are used for the microtuber-
ization phase. The vitro plants were divided into uninodal fragments and
transplanted into the jars due to 3 explants per jar. The culture conditions
used during this phase are: A temperature of 19 ± 1 ° C and total darkness.

Result 

Micropropagation

The recovery rate represents the percentage of tubes that started either by
emitting a new root (rhizogenesis) or a new bud (caulogenesis). The photope-
riod represents here the parameter that changes in the presence of two vari-
eties (Rosanna and Tout Venant). 

Recovery Rate

Rosanna variety, the first day after transplanting (Dat 1), no vitro plant has
taken over for both photoperiods; in contrast to Tout Venant which has 40%
rhizogenesis under photoperiod 12H / 12H and 20% under photoperiod 16H
/ 8H. On the third day after transplanting (Dat 3) the whole rhizogenesis
caulogenesis an excellent recovery rate for all micro cuttings.

Microtuberization 

During the second phase of the work, the vitro seedlings used are from the
first generation (micropropagation), with the aim of studying the effect of
two factors that are Varieties: Rosanna (R) and a Tout Venant (TV) and the
dose of BAP: 0; 3 and 5mg / I of BAP. It is noted that microtuber harvesting
occurred after 22 weeks of incubation.

Contamination Rate

During the microtuberisation experiments until day 41 after transplanting
no contamination rate was observed. However, a contamination rate was ob-
served for both varieties and on the three-culture media which amounted to
23.33%. Some of these contaminations were observed in Jar 41 and Dat 55.
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Recovery Rate

The rate of vitroplant uptake observed during micro-tuberization as a func-
tion of the cytokinin hormone assay in culture medium and the potato variety
shows that the highest rate was observed in the Rosanna variety on the MS
medium. + BAP 3 mg / ∇ with a rate of 80% on the first day after transplant-
ing (Dat 1). Then a recovery rate of 60% on the medium MS 0 and finally 30%
on the medium MS + BAP 5mg / I. The maximum recovery rates were ob-
served on the sixth day after transplanting. Explants that have not returned
within the first six (6) days will resume afterwards. On the other hand, others
are bitter and will never come back.

Effect Of BAP On Growth And Number Of Micro Tubers

The development of vitroplants during this phase of microtuberization is pre-
sented by differences in growth according to the dose of BAP used. Thus, on
the MS 0 medium, the stolons developed well, thus showing the formation
of microtubers almost everywhere on the vitroplant with a relatively high
number of microtubercules per jar, Follow-up of the explants cultivated on
the medium MS + 3 mg / ∇ of BAP where microtubercules are observed on
less developed explants, and finally the jars containing the culture medium
MS + 5 mg / I of BAP, which show explants which do not develop.

Appearance Of Microtubercules

The rate of appearance of the first microtubers depends on the dose of BAP
and the genotype in evidence. Thus, following Table 6, the first microtuber-
cules were observed in the Rosanna variety on the MS 0 medium after six (6)
days of incubation, the Tout-Venant meanwhile did not give its first micro-
tubercules 20 days after the transplanting. The BAP MS + 5 mg / I medium
gave only one microtuber and this was in the Rosanna variety on the 20th
day after transplanting.

Comparative Analysis

The microtubers were harvested at the 22nd week after transplanting. Of the
three doses of hormones used, the control MS 0 (MS + 0 mg / I BAP) seems
to give more microtubercules in number and weight followed by MS + 3 mg/
I BAP and finally MS + 5 mg / I of BAP and this in both varieties. Thus, the
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analysis of variance shows a significant difference between these three treat-
ments as shown in Tables 7 and 8 confirmed as well as the medium without
BAP is better for microtuberization.

Table 7 Detailed Report Of The Statistical Weight Data (mg) Of Microtubers Ob-
tained According To The Dose Of BAP Used 

Table 8 Analysis Table Of Variance for Microtuber Weight Comparison

** very significant

Number Of Micro Tubers Per Vitro Plants

The number of microtubers per explant varies between 0 and 2 per explant
according to the dose of BAP used. Thus, Figure 1 shows between 1.83 and 2
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microtubercules for 0 mg / ∇ BAP dose; between 1 and 1.67 for the 3 mg / I
dose of BAP; and between 0 and 0.17 microtubers for the BAP 5 mg / I dose.
The highest number of microtubers has been observed in the All-Venant al-
though the difference is not great. It is thus retained that the number of mi-
crotubercules decreases with the dose of BAP. In this case, the use of BAP is
not necessarily necessary for microtuberization. Also, between the two vari-
eties, the observed difference is significant only for the number of microtu-
bers per explant.

Figure 1 Mean Number Of Microtubers Per Explant According To The BAP Dose
Used At Harvest

Table 9 groups the number of microtubers weight grid (mg). The highest
number of microtubers was observed on growth hormone-free MS medium
(19 microtubers) followed by MS + BAP medium 3 mg / I (15 microtubers)
and finally MS + BAP medium 5 mg / I (1 microtubers).
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Table 9 Number Of  Microtubers Obtained By Weight Grid And By Hormone Dose

Used After Harvest

Depending on the dose of hormone used, the following results were obtained
for the number of microtubercules according to the dose of BAP used in both
varieties:

Weight Of Microtubers

The best weights were observed with MS 0 followed by BAP 3 mg / I and fi-
nally the dose 5 mg / I. For this purpose, a comparison of average was made
between the data of the three doses of hormones used: a significant difference
was observed thus giving the first place to the dose 0mg / I of BAP, followed
by the medium MS + BAP 3 mg / I and finally the dose MS + BAP 5mg / I.
(Table 9) Thus, the weight varies from 420 mg to less than 1 mg. Figure 2
shows the weight of microtubers obtained as a function of the dose used and
the variety.
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Figure 2 Weight Of Microtubers According To the Dose Of Hormone Used

Discussion

During this last phase a contamination rate of 23.33% was observed, unlike
that observed by [7] which obtained a rate of 0%. This can be explained by
the contaminations observed at the fortieth and the fifty fifth days after trans-
planting. Which can be caused probably by the different observations carried
out on these jars or the lack of tightness of the jars.

The recovery rate is generally good during this phase which shows that trans-
planting into the jars was successful.

During this sentence the best development of the root system was observed
on hormone-free MS medium; then a weak development on the media con-
taining the growth regulator MS + BAP 3 mg / I and finally BAP + 5 mg / I.
The work of [8] showed that BAP plays two functions in the in vitro culture
of the potato. On the one hand it has a stimulating effect on microtuberization
and on the other hand an inhibitory effect on root growth. Nevertheless, [9]
explained in 1991 that increased rhizogenesis could disrupt or delay micro-
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tuberization, and that low root weight promotes microtuberization. And ac-
cording to [7], stopping root growth leads to the beginning of microtuberiza-
tion. The first microtubercules appeared one week after the tuberization with
differences in dates observed according to the variety in accordance with
those observed by [4] According to the latter, the varieties it has tested can
tuberize even with a low dose of sucrose, and from the first week, the best
yields are observed with more than 80 g of sucrose per liter of medium. It
should be noted that the longer the incubation period, the more new micro-
tubercules will appear until the 22nd week of incubation. [10] explained that
the prolongation of the in vitro tuberization phase makes it possible to in-
crease the mass of microtubercules that can be used as early as the twentieth
week of culture. During this experiment, new microtubers were observed at
the 21st week of incubation although [10] noted that the difference is not sig-
nificant for the number of tubers that increases after 16 weeks of incubation.
incubation until the 22nd week. 

The microtubercules appear everywhere on the explant during the experi-
ment as was observed at [11], [7] which shows that the tuber is nothing but
the bulge of the stolons. of the mother plant.

The number of microtubercules produced per explant varies between 0 and
2 on average depending on the dose and / or the variety. The results of work
at this level are similar to those of Sidikou (2003) who found a yield of 1 to 2
in spunta and some plants gave up to 5 tubers; [7] [12] who find 1 to 2 or
even 3 microtubercules per explant tuberized according to the variety. For
the dose BAP 5 mg / I almost there was practically no microtubercules by
explant that can be explained by the few observed necroses or the amount of
sucrose used for the explants which are on this medium contrary to the stud-
ies from [4], which finds 1 microtubule by explant on the dose of BAP 5 mg
/ I and 100 ∇ / ∇ of sucrose. 

The duration of exposure of explants in tuberization also has an effect on the
number of microtubers observed, as underlined by [13] (cited by [12]), which
prolongs the exposure of seedlings to the culture medium. effectively obtain
more microtubers on a 16-week culture cycle. Compared to our passing from
1.6 to the 8th week at 2.80 in the 18th week for the Rosanna on the MS 0
medium.
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Regarding the weight of microtubers after harvest, the best results were ob-
served on culture medium MS 0 weight ranging between 1 and 420 ∇∇. [4]
found a variant mass between 50 and 130 ∇∇ for the most successful varieties
during his studies. And explains that the best yields are observed overall
with the increase of BAP in the medium and that the mass yield, the filling
of microtubercules is proportional to their maturity and the amount of BAP
in the medium.

Conclusions

During this experiment on two genotypes of potato to observe the microtu-
berization carried out on three different doses of cytokinin of BAP (0 mg / I,
3 mg / I and 5 mg / I) it is the medium without MS 0+ 0 mg / I of BAP which
gave the best yield and that in both varieties. The MS 0 Medium gave the
highest weight according to the statistical analyzes, and the number of mi-
crotubercules varies between 0 and 2 according to the dose of BAP used.
However, according to the results of this study, BAP is not the phytohormone
indicated for the production of potato microtubers.

Concerning the improvement of the in vitro production of potato microtu-
bercules at LABAP, we recommend for future studies the use of larger diam-
eter test tubes to allow vitroplants to grow well during micropropagation; to
extend this study by reaching the induction of mini-tubers; and to promote
the production of potato seeds in the laboratory. Finally determine the shelf
life of microtubercules after obtaining them to know their viabilities.
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Segment Lemmalar ve Bazı Uygulamaları

Sayed Abdul Hannan Sadat

Vakıf Cafer

Taner Büyükköroğlu

Özet: İki kararlı polinomu birleştiren polinom segmentlerinin kararlılık problemi bir çok uygula-
maya sahiptir. Kenar Teoremine göre (Edge Theorem), bir polinomlar politopunun karalı olması
için gerek ve yeter koşul politopun uç noktalarını birleştiren polinom segmentlerinin kararlı ol-
masıdır. Bu polinom segmentelerinden kararlılık sınırında köke sahip olan bir kenar segment
lemma ile belirlenir. Bu çalışmada, farklı kararlılık bölgeleri için segment lemmalar verilmiştir. Bu
kararlılık bölgeleri kontrol sistemlerin uygulamalarında öne çıkan Hurwitz (sol açık yarı düzlem),
Schur (açık birim disk) ve sektör (sol açık yarı düzlemin sektör biçimindeki bir alt kümesi) böl-
geleridir. Schur segment lemmalarda transandant fonksiyonlar ortaya çıktığı için Möbius dönü-
şümü yardımıyla segment polinomların Schur kararlılığı Hurwitz problemine dönüştürülmektedir.
Uygulama olarak, kararlı polinom politopları oluşturulurken bu lemmalar kullanılmıştır. Bunun
için ikinci dereceden çarpanlara ayrılmış kararlı polinomdan yola çıkıp katsayıları sıfıra kadar gö-
türmekle sınır polinomları oluşturulur. Sonra ise bu kararsız uçlar birleştirilip bir politop elde edilir.
Elde edilmiş olan politop genel olarak kararsızdır. Makalede, böyle politopların kararlı  alt poli-
toplarını oluşturmak için algoritmalar verilmiştir. Bu algoritmalarla, kararsız kenarlar kendilerine
paralel olarak kaydırılarak daha küçük fakat kararlı kenarlar elde edilmektedir ki bu da aralığı
yarıya bölme tekniğine dayanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Polinom, Kararlılık, Segment Lemma, Politop, Kenar Teoremi, Yarıya Bölme
Yöntemi

Giriş

Bir sistemin çalışabilmesi için onun transfer fonksiyonunun ve matrisinin ka-
rarlı olması gerekmektedir. Kontrol teorisinde sistemin tipine göre farklı ka-
rarlılık kavramları tanımlanmaktadır. Eğer sistemin karakteristik
polinomunun (bu polinom transfer fonksiyonunun payda polinomu veya
sistem matrisinin karakteristik polinomunun) kökleri kompleks düzlemde

Sol yarı açık düzlemde ise sisteme Hurwitz kararlı;

Açık birim diskin içinde ise sisteme Schur kararlı;
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Açık sektör kümesinde ise sisteme sektör kararlı;

Kompleks düzlemde reel eksene göre simetrik, açık, bağlantılı bir  bölgesinde
ise sisteme -kararlı

sistem denir [1], [2].

Pratikte karşılaşılan bir çok kontrol sistemleri belirsizlik içermektedir. Bu be-
lirsizlikler parametreler olarak karakteristik fonksiyonların katsayılarında
ortaya çıkmaktadırlar. Bundan dolayı kontrol teorisinde tek bir polinom veya
matrisin değil, polinomlar ailesi, matrisler ailesinin kararlılık problemleri
önem kazanmaktadır. Bu ailelere örnekler olarak aralık polinomlar, aralık
matrisler, afin polinomlar ailesi, polinomlar politopu, matrisler politopu,
multilineer polinomlar ailesi, polinomiyal matrisler ailesi vb. gibi belirsiz sis-
temleri göstermek mümkündür (bakınız [1], [2]). Bu aileler için  kararlılık
problemleri arasında Hurwitz kararlılık daha önemli olduğu için daha çok
araştırılmıştır.

Bu çalışmada farklı kararlılık bölgeleri için segment lemmalar verip uygu-

lama olarak polinomlar politopunun Hurwitz kararlılığını ele alacağız.

arı  politopunun gerçek üreteçleri ve kenarları olmayabilmektedirler.

Kontrol sistemlerin kararlılık teorisinin önemli sonuçlarından biri Kenar Teo-
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remidir (The Edge Theorem).

Bu teoremden dolayı, bir politopun kararlılığının araştırılması için onun ke-
narlarının, yani kenar segmentlerinin kararlılığının araştırılması yeterli ol-
maktadır.

Kenar segmentlerinin araştırılması için yaygın olarak iki yöntem uygulan-
maktadır: Hurwitz matrisleri yöntemi ve Segment Lemmalar yöntemi. Bu
çalışmada biz Segment Lemmalar yöntemini ele alacağız ve onun yardımıyla
kararlı politoplar inşa edeceğiz.

Kararlılık kümeleri uygun uzaylarda konveks olmayan kümeler olduğu için
böyle kümelerin politopik yapıya sahip, konveks alt kümelerinin inşa edil-
mesi önemlidir.

Segment Lemmalar

Bu bölümde Hurwitz kararlılık, Schur kararlılık ve sektör kararlılık durum-
larında segment lemmalar verilecektir. Hurwitz durumunda polinomiyal
denklemlerin çözümü söz konusu olduğu halde, Schur durumunda sinüs ve
kosinüs fonksiyonlarından dolayı transandant denklemler söz konusu ol-
maktadır. Böyle denklemlerden kaçınmak için Möbius dönüşümleri kullanı-
larak Schur segment kararlılık problemi Hurwitz kararlılık problemine
dönüştürülecektir. Sektör kararlılık durumunda ise eksponansiyel dönüşüm-
ler kullanılarak problem Hurwitz kararlılığa indirgenmektedir.
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Sağlık Alanında ve Kanser Teşhisinde Kullanılan 

Derin Öğrenme Yöntemleri

Ulanbek Toktogulov

Özet: Yapay Zekâ tıp alanında yeni dönüşümlere neden olmakta. Günümüzde hemen hemen bir-
çok alanlarda yapay zekâ yöntemleri el attığını görülmektedir. Sağlık alanında yapay zekâ algo-
ritmaları oldukça gelişkin bir tanı aracı olabileceğini söyleyebilmekte. Kanser ve benzeri
hastalıklara yakalanan hastaların ölüm riski büyüktür. Bu riski azaltmak için tıp alanında, tekno-
lojideki gelişmelerin de kullanıldığı çalışmalar görülmektedir. Bu çalışmalarda hastalığın tedavisi
için çok önemli olan erken tanı yöntemlerine odaklanmaktadır. Yapay zekâ, makinelerin insan
beyninin işleyişini simüle ederek karar verme ve tahmin etme gibi çözülmesi zor olan sorunları
çözmesine olanak sağlayan bir bilim dalıdır. Yapay zekânın bir alt dalı olan makine öğrenmesi
ise kodlanmış olan hazır talimatları kullanarak çözüm üretmek yerine; örneklerden öğrenerek,
görüntü, resim ve ses tanıma gibi birçok zor probleme çözüm ortaya koymaktadır. Son yıllarda
birçok alanda kullanılmış olan makine öğrenmesi, hastalıkların erken teşhisinde büyük bir po-
tansiyeli vardır. Konu ile ilgili yapılan çalışmalar özellikle makine öğrenmesinin bir alt dalı olan
derin öğrenme yöntemlerine odaklanmıştır. Bu çalışmanın amacı sağlık alanında uygulanan derin
öğrenme yöntemlerinin çalışma prensiplerini ve hangi hastalıklarda kullanıldığını, ilgili literatür
ışığında ortaya çıkartmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda, hastalığın teşhisinde kullanılan verilere
uygun derin öğrenme yönteminin tercih edilmesinin, hastalığa erken tanı konma başarısını art-
tıracağına inanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Derin Örenme, Makine Örenmesi, Yapay Zeka, Erken Tanı, Kanser

Giriş

Teknolojik gelişmelerin hızla geliştiği günümüzde farklı disiplinler tarafın-
dan ele alınan ve üzerinde durulan konulardan biri de yapay zekadır. Her
farklı alanlarda yapay zeka ile ilgili yapılan çalışmalardan son derece olumlu
sonuçlar elde edilmektedir. Bu alanlardan biri de tıptır. Bugün her ne kadar
sağlık alanında yapılan çalışmalar istenilen düzeyde değilse de gelecek için
umut vaat etmektedir. 

Günümüzde sağlık sorunları ileri teknoloji yapay zeka yöntemleriyle kullan-
maktadır. Bunu sıra uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklarda yoğun ba-
kıma ihtiyacı duyan hastalar ayakta tedavi görenlere hem daha maliyetli hem
de ölüm riski daha yüksek hastalardır. Bu maliyetler gün geçtikçe artmakta-
dır. Hastaların maliyeti ve ölüm riski artığından dolayı WHO (Dünya Sağlık
Örgütü) hastalıklara yakalanmadan önce hastalıktan korunma yöntemleri
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dikkat çekmeye çalışmıştır. Bilinçlenmeye rağmen, genetik, çevresel ve diğer
faktörler nedeniyle ortaya çıkan hastalık riskine karşı belirli dönemlerde dok-
tor kontrolünden geçmek kaçınılmazdır. Bu kontroller sonucunda elde edilen
bulgular hastalıklara yakalanma riskini açığa çıkarmaktadır; riskin büyük-
lüğü ve ortaya çıkma süresinin kısaltması da erken tanı ile olmaktadır [1].

Yapılan yapay zeka alanında çalışmalara göre makine öğrenmesi ve onun alt
dalı olan derin öğrenmesi, hastalıkların erken tanısında en çok kullanılan
yöntemlerdendir. İnsan yaşam hayatını birçok alanda kolaylaştıran bilgisayar
teknolojisinin, günümüzde insan gibi düşünmesini sağlamak için yapılan ça-
lışmalar, makine öğrenimini ortaya koymuştur. Bu öğrenim insan beyin sis-
temine benzer şekilde çalışma durumundadır. Bu durumu yapay zeka olarak
söylenmektedir. Teknolojik anlamında bu gelişme, hastalıkların tedavisinde
önemli bir rol oynamaktadır. Bunu sıra günümüzde kanser sorunları çoğal-
maktadır, bu sorunu önleme amacıyla derin öğrenme yöntemlerini ortaya çı-
kartmıştır. Derin öğrenme aracılığıyla incelenen kan örneğinden alınan
bulgularla, kanserli hücreler ve sayıları, hatta kanserin türü dahi tespit edi-
lebilmektedir. Üstelik tüm bunlar kanserin çok erken dönemlerinde ortaya
konabilmektedir. 

Derin Öğrenme 

Derin öğrenme, makinelere dünyayı algılama ve anlama yeteneği kazandır-
mak için en çok kullanılan yapay zeka yaklaşımıdır. Şimdi belirli görevlere
odaklanmış olan bu güçlü yaklaşım görüntü işleme, ses tanıma ve doğal dil
işleme alanlarında pek çok başarı elde etmiştir. Derin öğrenme yüz tanıma,
plaka tanıma, parmak izi okuyucuları, iris okuyucuları, ses tanımlama, sü-
rücüsüz araçlar, istenmeyen posta/reklam tespitinde ve tıp alanında teşhis-
tedavi-öneri sistemlerinin geliştirilmesinde başarı ile kullanılmaktadır. 

Derin öğrenmede, her seviye girdi verilerini biraz daha soyut ve kompozit
bir gösterime dönüştürmeyi öğrenmekte. Bir görüntü tanıma uygulamasında
(Şekil 1), ham girdi bir piksel matrisi oluşturulur; birinci temsil katmanı pik-
selleri soyutlar ve kenarları kodlamakta; ikinci katman kenar düzenlemele-
rini oluşturur ve kodlanır; üçüncü katman bir burnu ve gözleri kodlanır ve
dördüncü katman görüntünün bir yüz içerdiğini algılamaktadır. Daha da
önemlisi, derinlemesine bir öğrenme süreci, hangi özellikleri hangi seviyeye
kendi başına en uygun şekilde yerleştireceğini uygulamaktadır [2]. 
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Şekil 1 Görüntü Tanıma Uygulaması

Derin Öğrenme Yöntemleri

Klasik sinir ağlarından farklı olarak, derin öğrenme algoritmaları çeşitli ya-

pılarla karmaşık verileri ele alabilmesi için daha fazla gizli katman kullanır.

Tıbbi uygulamalarda, yaygın olarak kullanılan derin öğrenme algoritmaları,

konvolüsyon sinir ağları (Convolution Neural NetworkCNN), tekrarlayan

sinir ağları (Recurrent Neural Network-RNN), Derin İnanç Ağları (Deep Be-

lief Network-DBN) ve derin sinir ağıdır (Deep Neural Network-DNN) [3].

PubMed veri tabanında sağlık ve hastalık kategorisinde algoritma isimlerini

tarayarak elde ettikleri verileri analiz etmişler ve 4 temel DL algoritmasının

2013-2016 yılları arasındaki popülerliklerini ortaya koymuşlardır [3] (Şekil

2). Buna göre CNN algoritması DL algoritmaları içinde en çok kullanılan al-

goritma olmuştur.
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Şekil 2 Dört Temel Derin Öğrenme Algoritması Ve Popülerlikleri [3]

Literatürde en iyi bilinen derin öğrenme yöntemleri: konvolüsyonel sinir ağı
(CNN), tekrarlayan nöral ağlar (RNN), derin inanç ağı (DBN) ve oto-kodla-
yıcırlardır (Auto-Encoder-AE). Bu derin öğrenme yöntemleri ve mantıksal
çalışmaları aşağıda bahsedilmiştir.

Konvolüsyon Sinir Ağları

Derin öğrenmede, konvolüsyon bir sinir ağı (CNN), görsel görüntüleri analiz
etmek için en yaygın olarak kullanılan derin sinir ağlar sınıfı. Ortak ağırlık
mimarisine ve çeviri değişmezliği özelliklerine bağlı olarak değişmez ya da
boşluk değişmez yapay sinir ağları (SIANN) olarak da bilinir. Görüntü ve
video tanıma, öneri sistemleri, [4] görüntü sınıflandırma, tıbbi görüntü ana-
lizi ve doğal dil işleme alanlarında uygulamaları vardır [5].

Konvolüsyon ağlar, biyolojik süreçlerden [6] nöronlar arasındaki bağlanma
düzeninin, hayvan görsel korteksinin organizasyonuna benzer olması nede-
niyle ilham almıştır. Bireysel kortikal nöronlar, uyarıcılara sadece alıcı alan
olarak bilinen görsel alanın sınırlı bir bölgesinde yanıt verir. Farklı nöronların
alıcı alanları kısmen tüm görsel alanı kaplayacak şekilde örtüşür.

CNN ağı ilk olarak Lecun ve arkadaşları tarafından 1988 yılında [7] yüksek
boyutlu görüntü analizi için önerilmiş ve LeNet adını verdikleri bu ağın
(Şekil 3) iyileştirmeleri 1998’lere kadar devam etmiştir [8]. LeNet ağında, alt
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katmanlar art arda yerleştirilmiş konvolüsyon ve maksimum havuzlama kat-
manlarından oluşur. Sonraki üst katmanlar ise tamamen bağlı geleneksel çok
katmanlı algılayıcılara (Multi-Layer Perceptron-MLP) karşılık gelmektedir.
Ağırlıklar, sonuçlar ve öngörüler arasındaki ortalama hatayı en aza indirmek
için eğitilmiştir. CNN uygulaması, Berkeley AI Research’den Caffe2, Micro-
soft’tan CNTK [9], Google’dan TensorFlow gibi popüler yazılım paketlerine
dâhil edilmiştir.

Şekil 3 CNN Mimari (https://en.wikipedia.org/)

Son zamanlarda, CNN ağlar hastalık teşhisine yardımcı olmak üzere tıbbi
alanda başarıyla uygulanmaktadır. Long ve arkadaşlari oküler görüntülerden
öğrenmeyi gerçekleştirerek konjenital katarakt hastalığını teşhis ettiler. Kul-
landıkları CNN ağları tanı ve tedavi önerisinde % 90’ın üzerinde doğruluk
sağladı [10]. Esteva ve arkadaşları (2017) ise klinik görüntülerden cilt kanse-
rini tanımlamak için CNN kullandılar [11].

Yinelemeli Sinir Ağları

1989 yılında Williams ve Zipser tarafından önerilen yinelemeli sinir ağları
veri akışını analiz edebilen bir sinir ağı yapısına sahiptir (Şekil 5) [12]. Bu
ağlar çıktının önceki hesaplamalara bağlı olduğu uygulamalar için daha kul-
lanışlıdır. Tüm adımlarda aynı ağırlıkları paylaşan yinelemeli derin sinir Ağ-
ları, sıralı olan olayları ezberleyebilmekte ve zaman bağımlılığını
modelleyebilme özelliğine sahiptir. Doğal dil işleme uygulamalarında sık-
lıkla kullanılan bu yöntem bu alanda birçok uygulamada başarılı olmuştur.
Eğimin sıfır olması ve ani yükselmesi gibi problemler nedeniyle öğrenmede
sorunlar yaşanmaktadır.
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Şekil 4 Yinelemeli Sinir Ağları [13]

Derin İnanç Ağları

Hinton ve diğ. (2006) tarafından önerilen derin inanç ağları, alt ağın gizli kat-
manının Boltzmann Makinesi (KBM) birleşimidir (Şekil 5) [14]. En üstteki ilk
iki katmanda sadece yönsüz bağlantılar bulunmaktadır. Bu yapı ağın hem
denetimli hem de denetimsiz olarak eğitilmesine izin vermektedir. Ağın baş-
latılması için katman açgözlü öğrenme stratejisi önerilmektedir. En yüksek
olasılıklı olan bilgilerin çıkarımı yapılmaktadır. Başlangıç prosedürü ve ör-
nekleme nedeniyle eğitim aşaması hesaplama açısından pahalıdır.
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Şekil 5 Derin İnanç Ağları [1]

Oto Kodlayıcılar 

Oto-kodlayıcılar (AE), giriş verilerinin etkin temsilini sağlamak için kullanı-

lan ileri beslemeli bir sinir ağdır [15] Kim 2014). Adından da anlaşılacağı gibi,

bu ağ, giriş katmanlarını kodlayarak az sayıda düğüm içeren bir katmana in-

dirger ve Şekil 6’da görüldüğü gibi onları, kodları çözerek yukarı ölçekleme

işlemiyle restore eder. AE, girdi verisini şifrele-şifre çöz işlemiyle çıktı olarak

aynı girdiyi görene kadar ağırlıkları değiştirir. Eğitim tamamlandığında gizli

katmandaki düğüm sayısı girdi verisini elde etmektedir.  

Oto kodlayıcılar fikri, sinir ağları alanında onlarca yıldır popüler olmuştur

ve ilk uygulamalar 80’lere dayanmaktadır [16]. Oto kodlayıcı konsepti, veri

üretken modellerini öğrenmek için daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

(Diederik ve diğ., 2013) 2010’lardaki en güçlü yapay zekalardan bazıları,

derin sinir ağlarının içinde yığılmış seyrek oto kodlayıcıları içeriyordu [17].
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Şekil 6 Otomatik Kodlayıcının Genel yYapısı (AE). (A) AE, Giriş Katmanını Taklit

Eden Çoklu Algılayıcılardan Oluşur. (B) Yığını Bir Otomatik Kodlayıcı (SAE)

AE’leri İstifleyerek Oluşturulabilir. (C) Genel Bir SAE, Verilen Girdiye Benzer Çık-

tıyı Yeniden Oluşturmak Üzere Eğitilmiştir (Kim Ve Diğ., 2018)

Sağlık Alanında Kullanılan Derin Öğrenme 

Yöntemlerinin Kullanım Alanları

Bu bölümde sağlık alanında kullanılan derin öğrenme (DÖ) yöntemlerinin

kullanım alanları açıklayacağız. DÖ yöntemlerinde yapılan çalışmalar ince-

lenmiştir. Bu alanlardan bahsederek kanser hastalığına da küçük giriş yapa-

rak, kanser teşhisinde kullanılan derin öğrenme yöntemlerinden

bahsedeceğiz.
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Biyoinformatik Alanında Kullanılan Derin Öğrenme Yöntemleri

Biyoinformatikteki büyük verilerden bilgi elde etmek için, makine öğrenmesi
yaygın olarak kullanılan ve başarılı bir metodoloji olmuştur. Makine öğrenme
algoritmaları, temel kalıpları ortaya çıkarmak, modeller oluşturmak ve en
uygun modele dayalı tahminler yapmak için eğitim verilerini kullanır. Ger-
çekten de bazı iyi bilinen algoritmalar (yani, destek vektör makineleri, rast-
gele ormanlar, gizli Markov modelleri, Bayesian ağları, Gauss ağları)
genomik, proteomik, sistem biyolojisi ve diğer birçok alanda uygulanmıştır
[18].

Şekil 7 DÖ Önceki Kısıtlamaların Üstesinden Gelmiştir Ve Akademik İlgi 2000’li
Yılların Başından Bu Yana Hızla Artmıştır.

Geleneksel makine öğrenme algoritmalarının uygun performansı, büyük öl-
çüde özellikler adı verilen veri sunumlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte,
özellikler tipik olarak kapsamlı alan uzmanlığına sahip insan mühendisleri
tarafından tasarlanır ve verilen görev için hangi özelliklerin daha uygun ol-
duğunu belirlemek zor kalır. Makine öğreniminin bir dalı olan derin öğ-
renme, son zamanlarda büyük verilere, paralel ve dağınık hesaplamanın
gücüne ve karmaşık algoritmalara dayanarak ortaya çıkmıştır. Derin öğ-
renme önceki kısıtlamaların üstesinden gelmiştir ve akademik ilgi 2000’li yıl-
ların başından bu yana hızla artmıştır (Şekil 7). Dahası, yapay zeka (AI)
topluluğunun yıllarca uğraştığı farklı alanlardaki büyük ilerlemelerden derin
öğrenme sorumludur [19]. Şimdiye kadarki en önemli gelişmelerden biri,
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doğal dil işleme [20] ve dil çevirisinde [21] yayılan umut verici sonuçlar doğ-
masına rağmen, görüntü ve konuşma tanıma [22] olmuştur. Kuşkusuz, biyo-
informatik ayrıca derin öğrenmeden de faydalanabilir (Şekil 8):   DNA
dizilerinden ek kavşakları keşfedilebilir, parmak eklemleri X-ışını görüntü-
lerinden tanınabilir, turlar elektroensefalografi (EEG) sinyallerinden tespit
edilebilir, vb.

Şekil 8 Biyoinformatik Derin Öğrenmedeki Uygulanan Yöntemler

Tıbbi Görüntüleme İçin Derin Öğrenme

Son yıllarda, CNN’ler tıbbi görüntüleme araştırma topluluğu tarafından bil-
gisayar vizyonunda gösterdiği üstün performansları ve GPU’larla paralel
hale getirilebilmeleri nedeniyle hızla uyarlanmıştır. Tıbbi görüntülemedeki
CNN’lerin ümit verici sonuçlar verdiği gerçeği, beyin patolojisi segmentas-
yonundaki [23] ve bilgisayar destekli algılama, segmentasyon ve şekil anali-
zindeki derin öğrenme tekniklerinin bir editörlüğünde CNN yaklaşımlarının
yakın tarihli bir araştırmasında da vurgulanmıştır [24].
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KAH’daki en büyük zorluklar arasında, tümörlerin / lezyonların şekil ve yo-
ğunlukları ve aynı görüntüleme yönteminde bile görüntüleme protokolün-
deki farklılıklar bulunmaktadır. Bazı durumlarda, patolojik dokunun
yoğunluk aralığı sağlıklı örneklerinkiyle örtüşebilir. Ayrıca, manyetik rezo-
nans görüntülerinde (MRI) Rician gürültüsü, izotropik olmayan çözünürlük
ve önyargı alanı etkileri, daha basit makine öğrenme yaklaşımları kullanıla-
rak otomatik olarak kullanılamaz. Bu veri karmaşıklığı ile başa çıkmak için,
el tasarımlı özellikler çıkarılır ve bunları tamamen ayrı bir adımda sınıflan-
dırmak için geleneksel makine öğrenme yaklaşımları eğitilir.

Medikal Bilişimde Kullanılan Derin Öğrenme Yöntemleri

Tıp Bilişimi, klinik karar destek sistemlerini geliştirmek ve geliştirmek ya da
sağlık hizmetlerinin hem kalite güvencesi hem de erişilebilirliği için tıbbi ve-
rileri değerlendirmek amacıyla, sağlık kurumlarında büyük, toplu verilerin
analizine odaklanmaktadır. Elektronik sağlık kayıtları (EHR), teşhis, teşhis
muayeneleri, ilaçlar ve tedavi planları, aşılama kayıtları, alerjiler, radyoloji
görüntüleri, çok değişkenli zamanlar serileri (yoğun EEG gibi) gibi tıbbi öykü
ayrıntılarını içeren oldukça zengin bir hasta bilgisi kaynağıdır, bakım nitel-
leri), laboratuvar ve test sonuçları. Bu büyük verinin etkin şekilde madenci-
liği, hastalık yönetimi konusunda değerli bilgiler sağlayacaktır [25]. Bununla
birlikte, birkaç nedenden dolayı bu önemsiz değildir:

Değişken uzunluk, düzensiz örnekleme, yapısal raporlamanın olmayışı ve
eksik verilerden dolayı veri karmaşıklığı. Raporlamanın kalitesi kurumlar ve
kişiler arasında önemli ölçüde değişmektedir.

Tıbbi görüntüler, sensörler verileri, laboratuvar sonuçları ve yapılandırıl-
mamış metin raporları içeren birkaç petabaytın multimodal veri setleri.

Klinik olaylar ile hastalık tanı ve öğrenmeyi zorlaştıran tedavi arasındaki
uzun süreli bağımlılıklar. Örneğin, uzun ve değişken gecikmeler genellikle
hastalığın başlangıcını semptomların görünümünden ayırır.

Geleneksel makine öğrenim yaklaşımlarının büyük ve yapılandırılmamış
veri kümelerine ölçeklenememesi.

Sonuçların yorumlana bilirliğinin olmaması, klinik ortamda yöntemlerin
adaptasyonunu engellemektedir.
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Kanser Prognozunda Ve Tahmininde Makine Öğrenmesi Uygulamaları

Makine öğrenmesi (ML) öğrenme süreci iki aşamadan oluşur: (i) bir sistem-
deki bilinmeyen bağımlılıkların belirli bir veri setinden tahmin edilmesi ve
(ii) sistemin yeni çıktılarını tahmin etmek için tahmini bağımlılıkların kulla-
nılması. ML’nin birçok uygulama ile biyomedikal araştırmalarda ilginç bir
alan olduğu kanıtlanmıştır, burada farklı teknikler ve algoritmalar kullanarak
belirli bir biyolojik numune seti için n boyutlu bir uzayı arayarak kabul edi-
lebilir bir genelleme elde edilmiştir [26]. (İ) denetimli öğrenme ve (ii) dene-
timsiz öğrenme olarak bilinen iki ana yaygın ML yöntemi türü vardır.
Sınıflandırma görevi, verileri sınırlı sayıda sınıflara ayıran bir öğrenme sü-
recini ifade eder. Diğer iki ortak ML görevi regresyon ve kümelemedir. Reg-
resyon problemleri durumunda, bir öğrenme fonksiyonu verileri gerçek
değer değişkenine eşler. Daha sonra, her yeni örnek için, bu sürece dayana-
rak, bir tahmin değişkeninin değeri tahmin edilebilir. Kümeleme, veri öğe-
lerini tanımlamak için kategorileri veya kümeleri bulmaya çalışan yaygın bir
denetimsiz görevdir. Bu sürece dayanarak her yeni örnek, paylaştığı benzer
özelliklerle ilgili olarak tanımlanmış kümelerden birine atanabilir.

Örneğin, meme kanseri ile ilgili tıbbi kayıtları topladığımızı ve bir tümörün
büyüklüğüne göre kötü huylu veya iyi huylu olup olmadığını tahmin etmeye
çalıştığımızı varsayalım. ML sorusu, tümörün kötü huylu veya hayır olma
olasılığının tahminine atıfta bulunacaktır (1 = Evet, 0 = Hayır). Şekil 9, bir tü-
mörün kötü huylu olup olmadığının sınıflandırma işlemini göstermektedir.
Daire içine alınmış kayıtlar, prosedürle üretilen bir tümör tipinin yanlış sı-
nıflandırılmasını göstermektedir. 
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Şekil 9 Denetimli Öğrenmede Sınıflandırma Görevi. Tümörler X Olarak Temsil

Edilir Ve İyi Huylu Veya Kötü Huylu Olarak Sınıflandırılır. Daire İçine Alınmış

Örnekler, Yanlış Sınıflandırılmış Tümörleri Gösterir

Karar ağacı (DT), düğümlerin girdi değişkenlerini temsil ettiği ve yapraklar

karar çıktılarına karşılık gelen ağaç yapılı bir sınıflandırma şemasını takip

eder. DT’ler, sınıflandırma amacıyla yaygın olarak uygulanan en eski ve en

belirgin ML yöntemlerinden biridir. DT’lerin mimarisine dayanarak, yorum-

lamaları basit ve öğrenmeleri “hızlı”. Yeni bir numunenin sınıflandırılması

için ağacı geçerken, onun sınıfı hakkında varsayım yapabiliriz. Özel mima-

rilerinden çıkan kararlar, onları çekici bir teknik haline getiren yeterli akıl yü-

rütmeye izin veriyor. Şekil 10, bir DT’nin elemanlarını ve kurallarını içeren

bir resmini göstermektedir.
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Şekil 10 Ağaç Yapısını Gösteren Bir DT Gösterimi. Her değişken (X, Y, Z) Bir Daire
İle Temsil Edilir Ve Karar Kareler İle Gösterilir (Sınıf A, Sınıf B). T (1–3), Her De-
ğişkeni Bir Sınıf Etiketine Başarıyla Sınıflandırmak İçin Eşikleri (Sınıflandırma Ku-
ralları) Temsil Eder 

Son yirmi yılda çeşitli ML teknikleri ve özellik seçim algoritmaları hastalık
prognozu ve öngörüsüne yaygın olarak uygulanmıştır [27]. Bu çalışmaların
çoğu, kanserin ilerlemesini modellemek için ML metotları kullanır ve daha
sonra bir sınıflandırma şemasında kullanılan bilgilendirici faktörleri tanımlar.
Ayrıca, hemen hemen tüm çalışmalarda gen ekspresyon profillerinde, prog-
nostik prosedüre girdi olarak beslenmek üzere, histolojik parametrelerin yanı
sıra klinik değişkenler tamamlayıcı bir şekilde kapsanmaktadır. Şekil 12, (i)
kanser duyarlılığını, (ii) nüksetmeyi ve (iii) hayatta kalmayı öngörmek için
ML tekniklerini kullanarak yayınlanmış makalelerde dağılımı göstermekte-
dir. Bilgi, Scopus biyomedikal veritabanındaki çeşitli sorgu araştırmalarına
dayanarak toplandı. Daha spesifik olarak, “kanser risk değerlendirmesi” ve
“Makine Öğrenmesi”, “kanserin tekrarlanması” ve “Makine Öğrenmesi”,
“kanserin hayatta kalması” ve “Makine Öğrenimi” gibi sorguların yanı sıra
“kanser tahmini” ve “Makine Öğrenmesi” sayısını vermiştir. Şekil 11’te gös-
terilen makalelerin listesi, 2010’dan önce yayınlanan makalelerin hariç tutul-
ması dışında elde edilen sonuçlara herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.
Yukarıda bahsedildiği gibi, Şekil 12’de sunulan kağıtların sayısı, yayımlan-
dıkları tarih hariç, veritabanlarından elde edilen kesin sayıları ifade eder.

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı-7- Fen Bilimleri-Ziraat-Sağlık

290



Şekil 11 YSA Yapısının Bir Örneği. Oklar Bir Düğümün Çıkışını Diğerinin Ğiri-
şine Bağlar 

Şekil 12 Kanser Tahmini İçin ML Teknikleri Kullanan Yayınlanmış Çalışmaların
Son 5 Yıl İçerisinde Dağılımı 

Bu derlemede, kanser tahmin / prognozundaki uygulamalarını ana hatla-
rıyla belirtirken ML kavramlarını tartıştık. Geçtiğimiz yıllarda önerilen ça-
lışmaların çoğu, geçerli hastalık sonuçlarını tahmin etmeyi amaçlayan
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denetimli ML yöntemleri ve sınıflandırma algoritmaları kullanarak öngörücü
modellerin geliştirilmesine odaklanmıştır. Sonuçlarının analizine dayanarak,
çok boyutlu heterojen verilerin birleştirilmesinde, özellik seçimi ve sınıflan-
dırma için farklı tekniklerin uygulanmasıyla birlikte, kanser alanında çıkarım
için umut verici araçlar sağlayabileceği açıktır.

Sonuç

Yapay zeka alt dalı olan makine öğrenmesinde uygulanan yöntemlerinin,
sağlık alanındaki hastalıkların erken teşhisinde kullanımı artmıştır. Biyome-
dikal, sağlık biyoinformatiği ve tıbbi görüntüleme makinesi öğrenme yön-
temleri en popüler alanlara gelmiştir. Farklı ağ mimarileri ve öğrenme
algoritmalarıyla büyük verilerin analizinde başarılı olan makine öğrenmesi
bir alt dalı olan derin öğrenme yöntemlerinin, sağlık çalışanlarına hem has-
talıkların erken teşhisinde hem de hastalığın erken tedavisinde yardımcı ola-
cağı görülmektedir. Bu yöntemlerin sağlık alanında ve kanser erken
teşhisinde kullanılmasının ölümcül sonuçlara yol açan süreçleri öngörmede
ve hastalığın evresini belirlemede faydalı olduğu düşünülmektedir. Bununla
birlikte, birçok alanda genelleştirerek derin öğrenme yöntemlerini kullanmak
imkana sahip değildir. Tabii ki, bu alanda kullanılan yöntemlere güven ve
derin öğrenme yaklaşımı, sağlık alanında diğer birçok alanda olduğu gibi
tam olarak benimsenmemiştir. Bazı çalışmalar derin öğrenme yöntemlerini
doğru sonuç elde edilmediğini görürken, diğerleri derin öğrenme için çok
büyük verilere ihtiyaç duyulduğunu ve öğrenme modelini verilere uyarla-
manın uygulanan modelin başarısını etkilediğini söylemektedir. Bu çalışma,
sağlık hizmetlerinde derin öğrenme yöntemlerini incelemektedir. Tüm ön-
yargılara ve başarılı sonuçlara rağmen, sağlık sektöründe çeşitli derinleme-
sine eğitim mimarlarının kullanımının, verilere dayalı uygun model
yaklaşımların benimsenmesi ve sağlık sektöründe derinlemesine eğitimin
başarısı için arttığını söyleyebiliriz. Bu alan matematiksel modellemenin öne-
mini vurgulamaktadır. Derin öğrenme mimarisinin temelini oluşturan ma-
tematiksel modelleri ne kadar iyi anlarsanız, derin öğrenme yöntemleri o
kadar başarılı olacaktır.
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Therapeutic Strategies used Against Glioblastoma: The Intervention 

of Gene Therapy and Medicinal Plants 

Rihab Ksouri

Abstract: Glioblastoma known as glioblastoma multiforme (GBM) is a tumour of the central nerv-
ous system. It is a type of malignant brain tumour has as sources the astrocytes which are star-
shaped glial cells, and according to World health organization, its degree of differentiation is IV;
the finale stade. The causes of glioblastomas are still unknown and unclear until nowadays, the
thing that made this type of brain cancer considered as one of the most aggressive and rare can-
cer, furthermore, because it can develop and spread quickly which made its treatment limited.
The prognosis of patients with malignant glioma stays ominous despite advances in the treat-
ment of brain tumours.

Typically, chemotherapy and radiotherapy which are used after surgery represent the first forms
of treatment of glioblastoma. Hence, given the side effects presented by these conventional
treatments, medicine and research or novel treatments sustained by progressions in molecular
biology and treatment with natural extracts persists. The use of medicinal plants, advances in
herbal medicine and gene manipulation has evolved over the last decades as they have pro-
gressed, the effectiveness of their use in various fields has improved. Thus, it was highlighted
that these extracts are mostly devoid of any side effects, the thing that encouraged the search
for their benign effects in cancer. In particular, various tests were highlighted, but this treatment
remains restricted because data about the use of herbal remedies in the treatment of glioblastoma
are limited. This study highlights the therapeutic strategies developed for glioblastoma brain
cancer such as gene therapy and some examples of medicinal plants such as an extract from
Artemisia L., Ellagic Acid and other extracts, and their effects on tumour cells derived from the
brain based on a few studies in Turkey and some other international studies.

Keywords: Cancer, Glioblastoma, Strategies, Medicinal Plants, Herbal Remedies

Introduction

Cancer is a genetic disease known to be as the second cause of death globally
according to the World Health Organization. It is masses of abnormal cells
that result from uncontrolled cell growth of the body. Brain cancer is consid-
ered one of the highly malignant diseases with poor prognosis.  Glioblastoma
is one of those cancers recognized to be the most aggressive within the brain.
It’s a central nervous system tumour which develops from glioma stem cells
and a common type of astrocytoma found through the brain and the spinal
cord and the most in the cerebral hemispheres (Tonn, Reardon, Rutka, &
(Eds), 2019). According to WHO, it is classed as grade IV; The most malignant
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because of some characteristics such as migration and invasion, neo-angio-
genesis, and intratumoral heterogeneity (DN et al., 2007; Yi, Hsieh, Huang,
Li, & Zhao, 2016). This grade is attributed to highly mitotically active and
malignant neoplasms with a predisposition to necrosis (Tonn et al., 2019).
Those proprieties made this disease incurable otherwise because in most
cases, the underlying cause is unknown. However, some factors are identified
as reasons to make a favourable environment for glioblastoma spreading.
Those factors can be intrinsic, such as sex, ethnic group, and genetic poly-
morphism etc. and some extrinsic factors as exposure or consumption to ni-
trous compounds and smoked meat, the modality of water treatment and
smoking; but still not identified as a crucial cause of glioblastoma (BALDI,
Huchet, Bauchet, & Loiseau, 2010). 

The typical treatment call for surgery followed by one of the conventional
treatments such as chemotherapy by introducing alkylating agent temozolo-
mide (TMZ) and/or radiotherapy (Bizu, Georgescu, & Anghel, 2019). Despite
the advances and challenges such as refinements in neurosurgical techniques,
highlighting some new powerful chemotherapeutic agents, application of
biotechnology and other similar treatments, it has been proved that these
conventional treatments interfere just to increase the median length of life
but remains dangerous and with huge side effects. Medicine call nowadays
to the use of refined treatment with the application of extracts of natural sub-
strate or extract after modifying them or a part of them with some biotech-
nology techniques such as gene therapy which involves the transfer of
genetic material of therapeutic use into tumour cells or by using them at their
normal form. This work will enlighten some important strategies used in
glioblastoma and according to this a choice for a range of the natural extract
which remains useful and safer in the treatment of Glioblastoma.

Molecular Identifying Of Glioblastoma And Therapeutic Strategies

Glioblastomas are mostly localized in the supratentorial region of the brain
especially in the cerebrum and may occur in the cerebellum and spinal cord
(Figure1) (Tamimi & Juweid, 2017). The uncontrolled proliferation, aggressive
behaviour and invasion ability is owned by its spread through the cere-
brospinal fluid and metastasizes to normal brain tissues and the spinal cord,
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establishing a satellite tumour grow around the primary tumour (Tabatabai
et al., 2010). Studies are searching for developing new strategies against
glioblastoma and this required an understanding of molecular diagnoses
which are the important basis for developing personalized therapy of
glioblastoma. 

Figure 1 Localization Of Glioblastoma Within The Brain

Molecular Marker Identified in Glioblastoma

One of the most characteristics that made this brain cancer as the most ma-
lignant is the heterogeneity such as a frequent single gene alteration com-
prises a mutation of the suppressor gene p53. Besides; the extension of the
epidermal growth factor receptor (EGFR), homozygous deletion occurs in
the CDKN2a gene, a mutation of the PTEN gene on chromosome 10q23,
hTERT promoter mutation etc., remains to play a chief factors in gliomas
spreading (BIZU et al., 2019; Tonn et al., 2019). 

In the last decades, identification of the analysis of the molecular marker of
brain tumours has seen significant development. The clinical interest has fo-
cused on three molecular markers that have shown significant clinical rele-
vance: MGMT methylation status, IDH1 mutation and 1p/19q co-deletion
(Perry, Aldape, George, & Burger, 2004). MGMT methylation represents a big
disadvantage because even after treatment with alkylating agents of
chemotherapy the GBM develops with methylated MGMT.
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The presence and the activity of the gene O6-methylguanineDNA methyl-
transferase (MGMT) in tumour cells limit the use of TMZ in the treatment of
GBM. This gene reduces significantly the efficiency of TMZ or some other
alkylating cytostatics agents used in the treatment of tumours because it en-
codes for an enzyme that repairs efficiently damages caused by these agents
(Trogrlic, Trogrlic, Trogrlic, & Trogrlic, 2018).

Gene Therapy in Glioblastoma

The distinctive characteristics of glioblastoma made from it a potential ap-
plicant for the application of gene therapy. Therefore, the introduction of ge-
netically modified bacteria and viruses represent such as refinement in
neurosurgical techniques. Gene therapy consists of the delivery of genetic
material into tumour cells using viral vectors, this englobe the use of retro-
viruses, adenoviruses, lentiviruses and adeno-associated viruses (Figure 2). 

Figure 2 Commonly Viral Vector Used For Glioblastoma

The use of viral vector except retrovirus vectors showed a big success in
glioblastoma’s treatment (Figure3), the example of lentiviruses, expressing
small-hairpin RNA that silenced the expression of Sirtun1 (SirT1) which pro-
mote tumorigenesis in glioblastoma derived CD133 positive cells (Chang et
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al., 2009). The system used for the deliverance of lentiviral gene expressing
nuclear receptor tailless (TLX) shRNA, downregulated the expression of TLX
which is important in the regulation of the self-renewal of neural stem cells,
so as a result, it’s inhibition in gliomas stem cells. This study showed that the
introduction of this gene induces in vitro and in vivo had some effect on
glioblastoma stem cells such us the reticence of its progression, self-renewal
and tumorigenicity (Cui et al., 2016). 

From the other hand, the introduction of adenoviral vector coding for the
herpes simplex thymidine kinase gene (HSK-tk) has an effect on regression
of tumour growth, because while it is present, it assures the conversion of
the prodrug 5-FC fluorocytosine into 5-fluorouracil, which in turn induces
apoptosis. Besides carrying an adenoviral vector holding the human MMP-
9 gene and carrying cDNA sequence in antisense pattern to the 5′ end, down-
regulated MMP-9 expression in glioblastoma. However, adenovirus use was
not significant to treat definitely glioblastoma (Kurozumi et al., 2004; Lakka
et al., 2002). 

Figure 3 Effect Of Viral Vector Introduction On Gliomas

Other studies about vectors used in the treatment of glioblastoma include
the adeno-associated virus (AAVs) and baculovirus. The main advantage of
using the adeno-associated virus is the non-pathogenicity which makes it an
ideal candidate for gene therapy. The administration of AAVs encoding in-
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terferon-beta gene (IFN-β) or assure a long-term survival in GBM
(GuhaSarkar, Neiswender, Su, Gao, & Sena-Esteves, 2017) also the introduc-
tion the anticancer drug decorin via dsAAV2 gene delivery system enhances
the anti-glioma immune response, increase glioma regression in vivo and
suppressed TGF-β role in glioblastoma-associated immunosuppression
(Stander et al., 1998). About baculovirus, their frequent use depends on their
biosafety. The introduction of astrocyte specific-baculovirus such as diphthe-
ria toxin A gene and presence of some miRNAs target sequences showed sup-
pression in tumour development and decreased the invasiveness of glioma
cells (C. Y. Wang et al., 2006).

The employment of gene therapy remains big progress in different therapies
and the most in glioblastoma treatment but research always look forward to
safer and different strategies which could show more efficiency due to the
experience of herbal medicines.

Effect of Herbal and Natural Extract on Glioblastoma

The use of medicinal plants and their extract in medicine, biotechnology, nan-
otechnology and developed research remains a big challenge of science for
their huge efficiency. This kind of treatment provided at the same time an
anti-tumoral, anti-inflammatory, antioxidant, anti-apoptotic activities due to
the suggestion of their use. Increasing works are screening the use of herbal
remedies in the treatment of various tumours including Glioblastoma pre-
cisely in the genus Artemisia L. (Sadavaa, Phillipsa, Lina, & Kaneb, 2002).
Through its active metabolite dihydroartemisinin (DHA), these plants
achieve their antitumor activity by inhibiting tumour cell proliferation.

One of the most interesting studies maintained using five types of herbal
medicine of tea for 5-person holder of glioma. Three patients were treated
by herbal medicine in addition to one of the standard conventional treat-
ments, the two other patients after completing eight months of medical treat-
ment they applied for phytotherapy. After the treatment period, the result
shows that in one patient, his condition was stable and the tumour size was
decreased, in three patients there is no any clinical or radiological signs of
glioma and one patient lived for 48 months despite an outsized primary tu-
mour and an enormous recurrence, which developed after they had com-
pleted the treatment. (Trogrlic et al., 2018). 
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Studies conduct in Turkey shows that the use of the natural extracts may be
useful in Glioblastoma treatment taking the example of Ellagic Acid (EA)
which is a natural phenol extracted from some fruits such as strawberries,
walnuts, cranberries, raspberries, pecans and some vegetables to have an
anti-tumour effects on C6 glioma cell lines (Cetin & Biltekin, 2019; Mertens-
Talcott, Talcott, & Percival, 2003). Wang et al. showed that at 25-200 μM of
EA reduces the viability of gliomas through cycle arrest, induction of apop-
tosis, tumour formation and growth inhibition and angiogenesis suppression
(D. Wang, Chen, Tan, Liu, & Liu, 2017).

A compound extracted from the genus of an essential oil Thuja occidentalis
L. known as α-thujone had shown similar results of inhibiting gliomas pro-
liferation and the induction of oxidative stress and autophagy in α-thujone-
treated tumour cells (Pudelek et al., 2019).

These treatments remain also a big advantage in treating gliomas, or even at
increasing the side effect of treatment with conventional therapies. So it is
important to also assess their safety and efficacy. 

Conclusion

Glioblastoma remain incurable till nowadays although researches and devel-
opment. Its infiltrative nature and high resistance to multimodal treatment
makes from it a great challenge in the research field thing that encourages of
finding new therapies. Investigating novel strategies such as a combination
of different therapies or introducing phytotherapy with nanotechnology and
biotechnology seems to be crucial to find a final solution for glioblastoma so
that would display selectivity towards neoplasms, while evoking limited side
effects.
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Effects of Electric Field On The Properties of Carbon-Based Thin Films 

Deposited By Electron Cyclotron Resonance Microwave 

Plasma (ECR-MP) System

Wafaa S. A. Abusaid

Ramazan Esen 

Abstract: In this study, carbon-based semiconductor thin films were deposited on glass and sil-
icon substrates by electron cyclotron resonance microwave plasma chemical vapor deposition
(ECR-MP CVD) system. Methane (CH4) gas was used as a carbon plasma source. Hydrogenated
silicon- carbide thin-films (SixCy: H) (taking substrate as Si source) obtained for the first time.
The optical and structural properties of the produced films were measured by spectrophotometer,
Raman spectroscopies, X-ray diffractometer and atomic force microscopy (AFM). 

An external electric field was applied to the plasma during deposition some of the films that will
help in optimizing the deposition. The influences of the applied bias voltage on the film properties
were investigated. The effects of the deposition pressure on optical properties were also dis-
cussed. The results indicate that the band gap energy increases with increasing the deposition
pressure while it decreases as the applied voltage increases. The optical transmission ratio de-
creases in the presence of the electric field. C and H ions with different q/m ratios result in different
C/H film regions. The biased deposited films were more crystalline and more ordered structure
as compared to unbiased films.

Keywords: Carbon Thin Films, CH4, ECR-MP CVD, Band Gap Energy  

Introduction 

Carbon is one of the most abundant and versatile elements in nature. It is
known as a building block of life. The carbon atoms can bond together in dif-
ferent ways, forming many allotropes like graphite, diamond and amorphous
carbon. This makes carbon an interesting material in many applications [1].
Carbon-based thin films have excellent characteristics like high stability, me-
chanical strength, low thermal expansion coefficient, non-chemical reaction
and high thermal conductivity at room temperature. For these reasons, they
are attractive materials for many electro-optical device applications, partic-
ularly photovoltaic solar cells [2]. 

Films have usually been grown by using various deposition methods, in-
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cluding ion beam assisted deposition chemical vapor deposition, pulsed laser
deposition, sol-gel and magnetron sputtering. The properties of thin film are
highly dependent on the deposition method, parameters and test conditions.
Each method has its own advantages and disadvantages. One of these meth-
ods is the electron cyclotron resonance chemical vapor deposition method
which appears to be very attractive thanks to its unique plasma properties
like high electron temperature and high ionization rate. In comparison with
other deposition methods, ECR-CVD process offers an attractive feature is
that the energy of bombarding ions on the surface of the film can be con-
trolled independently by applying a bias voltage to the substrates [3].

In this work, we are mainly concerned with electron cyclotron resonance
chemical vapor deposition technique since the obtained thin films are grown
by this technique. DLC and SiC thin films were deposited on glass and silicon
substrates. Due to the importance of DLC and SiC semiconductor in techno-
logical applications, researchers have hard worked to investigate the prop-
erties of these materials. Here, we investigate the optical and structural
properties of these films using different characterization techniques such as
spectrophotometer, Raman spectroscopy, atomic force microscopy (AFM) and
X-ray diffractometer (XRD). The purpose of the present work was to study
the influence of an external electric field on the structural and optical prop-
erties. A bias voltage was applied to the substrate during the deposition
process. It is a critical parameter because it can provide additional energy to
the produced film by attracting ions to bombard the substrate. The ion bom-
bardment on the growth of film leads to variation in the film’s properties [4].
It was observed that the presence of the electric field strongly affects the band
gap and optical transmission of the produced films. The results are consistent
with each other and in agreement with previous studies.

Materials and Method                                                                                          

Carbon can form many allotropes with encouraging properties in a large
spectrumof applications. The most common allotropes are diamond,
graphite, fullerene and amorphous carbon.                                                     
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Figure 1 Allotropes Of Carbon: a. Diamond b. Graphite c. Amorphous Carbon d.

Spherical Fullerene, C60 e. Ellipsoidal Fullerene, C70 f. Tubular Fullerene,

SWCNT [5] 

Diamond-like carbon (DLC) was first deposited by Aisenberg and Chabot in

1971 with an ion beam. Their electrical, chemical, mechanical and optical

properties are similar to diamond. During the past two decades, deep interest

has been paid for using diamond-like carbon materials for coating because

of their useful properties such as high mechanical hardness, low friction co-

efficient, chemical inertness, high wear resistance and high biocompatibility

[6]. DLC films have widespread applications as protective coatings in hard

disks and magnetic recording heads. They are also used as an anti-wear layer

on cutting tools, razor blades and as an anti-reflective layer on sunglasses.

DLC is a non-toxic material and has high level of biocompatibility which

makes it suitable for use as surface coatings for in-body biomedical devices

like stents, hip and dental implants.

Another very versatile group of carbon materials is silicon carbide (SiC). Sil-

icon carbide (SiC) is considered as a promising coating material. It has re-

cently attracted interest due to its outstanding physical and chemical

properties, such as the wide band gap, high surface hardness, high thermal

electronic conductivity, high-saturated electron velocity and large electrical

breakdown field. SiC films find a variety of high frequency, high power, high

temperature applications, as well as a corrosion-resistant coating [7, 8].
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Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD) Method

Plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD) is a technique that
employs plasma to provide the need energy for the chemical reaction as well
as to allow coating to take place at a low temperature. One of the important
advantages of the PECVD system is that the deposition can occur in large
areas at relatively low temperatures. Moreover, the ion current and ion en-
ergy can be controlled separately. On the other hand, one of its meaningful
disadvantages is that the film has low purity. Besides, this technique is usu-
ally more expensive than other techniques.[9]                

Figure 2 Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD)

In this study, diamond-like carbon (DLC) and hydrogenated silicon carbide
(SixCy: H) films have been grown on silicon and glass substrates employing
an electron cyclotron resonance microwave plasma chemical vapor deposi-
tion (ECR- MP CVD) system. The substrates were cleaned firstly by immers-
ing them in methanol at room temperature for 20 min and then washed by
distilled water. They dried finally by nitrogen blowing. Microwaves with a
frequency of 2.45 GHz were generated by a microwave magnetron. A mag-
netic field with a magnitude of 875 Gauss applied. A rotary and a turbo mo-
lecular pump were used to evacuate the deposition chamber. Before the
deposition, reaction chamber was flushed with (CH4) to remove the un-
wanted gas and water vapor. The flow rates were controlled by mass flow
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controllers. The base pressure of the deposition chamber was 10-7 Torr and
the temperature of the substrate was held constant at 25◦C.

The optical properties of all the films were investigated by a double beam
computer controlled spectrophotometer (Perkin Elmer Lambda 2S) in the
UV/VIS/NIR regions. The optical transmittance was recorded in the wave-
length range of 300–1100 nm. A double wavelength (530 and 632 nm) ellip-
sometry (TT-30) was used to find the refractive index. Raman measurements
of fabricated films were measured with Bruker Dispersive Raman Spectrom-
eter. The measurements were conducted at room temperature in the range
of 1200 cm-1-1700 cm-1 using a laser source with a wavelength of 785 nm. The
nanocrystal structure of some films was characterized by powder X-ray dif-
fraction pattern using Rigaku Miniflex II X-ray Diffractometer with Cu Kα
radiation (λ=1.54059 Å) with scan speed 0.4o/min. Atomic force mi-
croscopy (AFM) on a Park XE 70 AFM system in non-contact mode was used
to analyze the surface topography of samples.

Result And Discussion

Optical Properties

As shown in the Fig.3 and Fig.4, the optical transmission was found to be
more than 90% in the visible region. But here when a bias voltage applied
the transmission ratio decreases to about 80%. This means that the presence
of the electric field reduces the transmission ratio [10]. 

The thickness of some of these films was calculated using Eq.1

Where d is the thickness of the film, n1 and n2 are the refractive indices at
maxima and minima wavelength respectively. 

The absorption coefficient α can be expressed as
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As an indirect band gap semiconductor putting r =2 in the following relation
to find the bandgap energy Eg. 

Figure 3 The Transmittance Spectra Of Three Thin Films Produced At Different
Applied Voltage 

Figure 4 The Transmittance Spectra Of Six Films

Produced At Different Working Pressure
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The estimated optical band gap energies are listed in Table 1 

Table 1 Band Gap Energy (Eg) Of Deposited Thin Films For 30 Min At Different
Values Of Bias Voltage

The band gap energy was found to decrease as applied voltage increases. The
decrease in the band gap energy can be explained by the band gap narrowing
effect. Moreover, the band gap energy was changed as a result of different
C/H ratio. The microwave power increased from 45W to 50W as the bias
voltage increased from 150 to 200V [11, 12]

Raman Measurements 

Raman spectra in Fig.5 show a broad peak, ranging from about 1200 cm-1 to
1700 cm-1. Peak position, Half Full width at half maximum and intensity are
listed in Table 2.
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Figure 5 Raman Spectra Of Carbon Thin Films Fabricated On The Glass Substrates
at Different Bias Voltage 

Table 2 Peak position, Half-Widths And Intensity Obtained From Raman Meas-
urements
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From the results presented in Table 2, it can be noticed that there is a decrease
in G peak halfmaximum value. This decrease indicates that the samples tend
to turn into a more regular graphitic structure [13, 14].

XRD Results

As it is evident from X-ray diffraction spectra in this Fig.7, the intensity of
the prominent peak becomes stronger when bias applied to the substrate.
Thus, denote that the substrate biasing can improve the crystallinity of the
thin films.

Figure 6 XRD Pattern For SiC Thin Films

AFM Results

AFM results show that the unbiased deposited films are relatively smooth
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and uniform as compared to biased films that is imputed to the intense, en-
ergetic ion bombardment on the growing surfaces.

Figure 7 AFM 3D Images Of Carbon Films (a), (b) Unbiased (c), (d) Biased

Conclusion

This study mainly investigated the effects of an external electric field on the
properties of produced films. Spectrophotometer, XRD, AFM and Raman
spectroscopy were used to measure the optical, structural and morphological
properties of the films. The results can be summarized as follows:

-The presence of the electric field reduces the transmission ratio.
-Bias voltages affect the film formation. C and H ions with different q/m ra-
tios resulting in different C/H film regions. This C/H ratio narrowed the op-
tical energy gaps of the films, from 2.16 to 1.97eV for 150 and 200V biases
respectively. This narrowing effect comes shallow when  the donor band
overlaps with the conduction band.

The band gap energy was increased by increasing the deposition
pressure. -The microwave power increased from 45 to 50W as the
bias voltage increased from 150 to 200V.  
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Raman and XRD studies show that applying a bias voltage results
more crystalline film. The deposited film shows a more ordered
structure.

From AFM results, it was observed that the unbiased deposited films
are relatively smooth and uniform as compared to biased films.

Acknowledgments

This study was financially supported by Çukurova University Academic Re-
search Projects Unit (Project no: FYL-2018-11242).

References

[1]   Delhaes, P. (2013), Carbon-based solids and materials, John Wiley & Sons.

[2] Charitidis, C.J.I.J.o.R.M. and H. Materials, (2010), Nanomechanical and
nanotribological properties of carbon-based thin films: a review, 28(1), 51-70.

[3] Cui, J., et al., (2001), Effect of radio-frequency bias voltage on the optical and
structural properties of hydrogenated amorphous silicon carbide, 89(11), 6153-
6158.

[4] Yang, Z., et al., (2000), Bias voltage dependence of properties for depositing
transparent conducting ITO films on flexible substrate, 366(1-2), 4-7.

[5] Ren, Z., Y. Lan, and Y. Wang, (2012), Aligned carbon nanotubes: physics,
concepts, fabrication and devices, Springer Science & Business Media.

[6] Robertson, J.J.M.s. and e.R. (2002), Reports, Diamond-like amorphous carbon,
37(4-6), 129-281.

[7] Lei, Y., et al., (2000), Compositional and structural studies of DC magnetron
sputtered SiC films on Si (111), 365(1), 53-57.

[8] Sha, Z., X. Wu, and L.J.V. Zhuge, (2005), Structure and photoluminescence
properties of SiC films synthesized by the RF-magnetron sputtering technique, 79(3-
4), 250-254.

[9] Jameel, D. (2015), A.J.I.J.o.M.P. and Applications, Thin film deposition
processes, 1(4), 193-199.

[10] Chen, J.W., et al. (2014), Effect of Deposition Pressure on the Properties of
Silicon Thin Films. in Advanced Materials Research, Trans Tech Publ.

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı-7- Fen Bilimleri-Ziraat-Sağlık

314



u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı-7- Fen Bilimleri-Ziraat-Sağlık

315

[11] Jain, S. and D.J.S.-S.E. Roulston, (1991), A simple expression for band gap
narrowing (BGN) in heavily doped Si, Ge, GaAs and GexSi1− x strained layers, 34(5),
453-465.

[12] Shaker, A. and A.J.J.E.D. Zekry, (2010), A new and simple model for plasma-
and doping-induced band gap narrowing, 8, 293-299.

[13] Dey, R., et al., (2008), Substrate bias effects during diamond like carbon film
deposition by microwave ECR plasma CVD, 8(1), 6-12.

[14] Wang, Y., et al., (2011), Microstructure, mechanical and tribological properties
of graphite-like amorphous carbon films prepared by unbalanced magnetron
sputtering, 205(8-9), 3058-3065. 






