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ASPİRİN UYGULAMALARININ SICAK STRESİNE UĞRAMIŞ  
KAVUN FİDELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

 
Ahmet KORKMAZ 1, Murat UZUNLU 2, Nusret ÖZBAY1 

 1K. Sütçü İmam Üniv., Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, K. Maraş, akorkmaz@ksu.edu.tr 2İl Meteoroloji Müdürlüğü, Kahramanmaraş 
 

ÖZET 
Salisilik asit bitkiler tarafından üretilen ve birçok biyotik ve abyiotik stress faktörüne karşı toleransı 

sağlayan mekanizmada sinyal molekülü olarak görev yapan bir moleküldür. Bu nedenden dolayı 
tasarlanan bu denemede değişik konsantrasyonlarda ve değişik yöntemlerle uygulanan aspirinin sıcak 
stresine maruz bırakılan kavun fidelerinde meydana gelen zararı önleme üzerine etkileri araştırılmıştır.  
Kavun tohumları 0, 0.1, 0.25, 0.50 ve 1 mM aspirin içeren suda 1 gün bekletilmişler ve ekilmişlerdir. 
Ayrıca 21 günlük fidelerede yine aynı konsantrasyonlarda aspirin içeren su yapraktan sprey olarak 
uygulanmış ve daha sonra tüm fideler 50± 0.5oC’de 3 saat süren bir sıcak stresine maruz 
bırakılmışlardır.  Stres uygulaması sonrası yapılan gözlem ve analizlerde aspirin uygulanmış bitkilerin 
kontrol bitkilerine kıyasla daha düşük görsel hasar içerdiği ve daha yüksek klorofil, yaprak yaş ve kuru 
ağırlık ve karbonhidrat içeriğine buna karşılık daha düşük göreceli elektriksel iletkenlik değerine sahip 
olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak ise 0.1 ile 1 mM arasında değişen aspirin uygulamalarının kavun 
fidelerini sıcak stresine karşı korumada etkin bir metod olarak kullanılabileceği saptanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Cucumis melo, aspirin, sıcak stresi, stres toleransı.  

 
THE EFFECTS OF ASPIRIN APPLICATIONS  

ON MELON SEEDLINGS SUBJECTED TO HEAT STRESS 
 

ABSTRACT 
Salicylic acid is a common plant-produced signal molecule that is responsible for inducing 

tolerance to a number of biotic and abiotic stresses.  An experiment was, therefore, conducted to test 
whether aspirin application at various concentrations through seed immersion or foliar spray would 
protect muskmelon seedlings subjected to heat stress. Twenty one day old plants pre-treated with 
aspirin (0, 0.1, 0.25, 0.50 or 1.0 mM) were subjected to chilling stress for 3 hours at 50 ± 0.5oC.  
Compared to control (non-aspirin applied) plants, plants treated with aspirin had less visual damage, 
lower tissue electrolyte conductivity values but higher chlorophyll content, higher shoot fresh and dry 
weight and carbohydrate content. Therefore, it is concluded that aspirin applied in the range of 0.1 to 1 
mM would be an effective method to induce tolerance to heat stress in muskmelon.  
Key Words: Cucumis melo, aspirin, heat stress, stress tolerance. 
 

GİRİŞ 
Kavun (Cucumis melo L.) anavatanı Orta Afrika olan bir sıcak iklim sebzesidir. Kavun ülkemizin 

Karadeniz Bölgesi dışındaki bir çok yerinde geniş alanlarda yetiştirilmektedir. Yıllık ortalama üretim 
miktarı 1.500.000 – 2.000.000 ton arasında değişmektedir ve  dünya kavun üretiminde ise ülkemiz 
Çin’den sonra ikinci sırada yer almaktadır (Anonim, 2005). Son yıllarda kavun sera ve alçak plastik 
tünel altında yetiştirilen çeşitlerle, dayanıklı kışlık çeşitlerin saklanması sayesinde mevsim dışında da 
satılmakta ve değerlendirilmektedir. Ülkemizde yetiştirilen kavunlar genelde iç piyasa için 
üretilmektedir. Fakat son yıllarda ise iç piyasa yanında, Avrupa ülkeleri ve Ortadoğu ülkelerine ihraç 
edilmeye başlanmıştır. Kavun sıcak ve ılık iklim sebzesi olup en iyi gelişmeyi 20-30°C arasındaki 
sıcaklıklar da gösterir. Sıcaklığın aşırı yükselmesi kavunda büyümeyi yavaşlatırken, yeterli düzeyde 
sıcaklık toplamı elde edilmediği zaman da kavunlarda tat ve aromada azalma meydana gelmektedir. 
Bir sıcak iklim bitkisi olmasından dolayı üşüme stresine karşı hassastır. Çimlenmek için en az 15°C 
gerekli olup 15°C’nin altındaki sıcaklıklarda tohum çimlenmesi ve bitki gelişmesi olumsuz yönde 
etkilenmektedir (Allen ve Ort, 2001).  

Salisilik asit (SA) bir benzoik asit türevi olup fenolik bir maddedir. Salisilik asiti çok eski zamanlarda 
birbirlerinden bağımsız bir şekilde Amerikan yerlileri ve eski Romalılar keşfetmişlerdir. Bu uygarlıkların 
insanları söğüt ağacının yapraklarını ve kabuğunu ateş düşürücü ve ağrı kesici olarak kullanmışlardır 
(Raskin, 1992). Ticari olarak üretimi 1874 yılında Almanya’da başlamış ve aspirin ticari ismi ile üretimi 
ise 1898 yılında Alman Bayer şirketi tarafından gerçekleştirilmiştir. Aspirin, salisilik asitin çok yakın bir 
analoğudur. Aspirin veya diğer adı ile asetil salisilik asit su ile temas edince hemen hidrolize olur ve 
salisilik asite dönüşür (Popova ve ark., 1997). 
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Strese maruz kalmış bitkilerde bazı moleküllerin sentezlenme miktarlarında gerçekleşen artışlar bu 
maddelerin bitkilerin strese karşı dayanımlarının veya toleranslarının artmasında etken rol oynadığını 
göstermiştir. Kalsiyum, jasmonik asit, absizik asit, etilen, poliaminler ve SA gibi birçok molekül 
bitkilerde haberci ve/veya sinyal aktarıcı (signal transducer) olarak görev yapmaktadır (Klessig ve 
Malamy 1994). Yapılan çalışmalar sonucunda stres faktörlerine tolere edebilen bitkilerde ya bu 
maddelerin sentezlenme miktarlarına bir artışa rastlanmıştır ya da dışarıdan bitkiye yapılan 
uygulamalarla bu maddelerin bitki içerisinde konsantrasyonun arttırılması sayesinde strese karşı 
tolerans mekanizmalarının faaliyete geçtiği saptanmıştır. SA veya SA türevleri bitkiler aleminde ve 
özellikle zirai açıdan önemli birçok bitki türünde yaygın olarak bulunmaktadır. SA’in bir içsel bitki 
büyüme düzenleyici olarak büyüme ve gelişme, fotosentez, iyon alınımı ve stres koşullarına 
mukavemet gibi birçok hayati öneme sahip fizyolojik olayda rol aldığı bildirilmiştir (Lynn ve Chang, 
1990). Ayrıca SA, patojenlerin saldırısı altında bulunan bitkilerde içsel bir sinyal molekülü olarak görev 
yaptığı ve patojenite ile ilgili proteinlerin (PR proteins) sentezlenmesine yol açarak sonradan kazanılan 
sistemik direncin (systemic acquired resistance) oluşmasında görev aldığı bilinmektedir (Enyedi ve 
ark., 1992).  

Tüm bunlara ilave olarak SA’in son zamanlarda bitkilerde abiyotik stres faktörlerine karşı toleransı 
arttırdığına dair görüşler giderek artmaktadır. Örneğin, tohumlarının ekim öncesi SA solüsyonunda 
tutulması domates, fasulye (Senaratna ve ark., 2003) ve biber (Korkmaz, 2005) fidelerinin düşük 
sıcaklık stresine karşı toleransını arttırmış ve bitkilerin hayatta kalma oranları yükselmiştir. Ayrıca 
tohumdan ve yapraktan yapılan SA uygulamalarının fasülye ve domates fidelerinde yüksek sıcaklık 
stresine karşı toleransı arttırdığı da rapor edilmiştir (Senaratna ve ark., 2000). Yine yapraktan  yapılan 
SA muamelelerinin hıyarda (Shi ve ark., 2006) ve çim bitkilerinde (Kentuck blue grass, Poa pratensis) 
(Erwin ve ark., 2005) yüksek sıcaklık stresine karşı toleransı arttırdığı ve bitkilerin hayatta 
kalmalarında etkin rol oynadığı bildirilmiştir. Bu nedenlerden dolayı tasarlanan bu denemede dışarıdan 
yapılan aspirin uygulamaları ile kavun fidelerinde yüksek sıcaklık stresine karşı toleransı arttırmak 
hedeflenmiştir. 

 
MATERYAL VE METOD 
Araştırma, 2005 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 

Bölümü’ne ait sera ve laboratuarda yürütülmüştür. Bitkisel materyal olarak bir Hollanda şirketi olan De 
Ruiter firmasının ürettiği Kantalop tipi kavun  (Cucumis melo L.) tohumları (genotip no: 761189) 
kullanılmıştır.   

Senaratna ve ark. (2003) ve Korkmaz (2005) tarafından yapılan çalışmalar esas alınarak 
araştırmada kullanılan aspirin konsantrasyonları 0, 0.1, 0.25, 0.5 ve 1.0 mM olmuştur. Seçilen aspirin 
dozları tohumları suda ıslatma ve bitkilerin yapraklarına püskürtme şeklinde iki farklı yöntem ile 
uygulanmıştır. Birinci yöntemde kavun tohumları 0, 0.1, 0.25, 0.5 ve 1.0 mM aspirin içeren suda ve 20 oC’de 24 saat süre ile bekletilmiş ve sonrasında her bir gözü 75 cm3 olan ve içerisinde 3 kısım torf + 1 
kısım perlit bulunan viyollere ekilmiştir. İkinci yöntemde ise kavun tohumları saf su içerisinde 20 oC’de 
24 saat süre ile bekletilip sonrasında her bir gözü 75 cm3 olan viyollere ekilmiştir. Fideler iki tam 
gerçek yaprağa sahip olduklarında 0, 0.1, 0.25, 0.5 ve 1.0 mM aspirin içeren su yapraklara 
püskürtülmüştür. Yapraklara aspirin uygulaması bir kez yapılmış ve yaprakların her iki yüzeyinin 
tamamen ıslanması sağlanmıştır.  

İki farklı yöntem ile aspirin uygulanmış bitkiler bir gün sonra sulanmışlar 50 ± 0.5 oC’de ışıkta 2.5 
saat süre ile yüksek sıcaklık stresine maruz bırakılmışlardır. Stres uygulamasından sonra bitkiler 
tekrar sulanmışlar ve 3 gün sonra ise aşağıda belirtilen çeşitli ölçüm ve analizler yapılmıştır. 

  
Zarar görmüş dokuların oranı: Tüm bitkiler stres uygulamalarından Korkmaz (2002)’de belirtilen 

aşağıdaki skalaya göre sınıflandırılmışlardır. 1. Görülen nekrotik hasar yok, 2. Hafif hasar (yaprak 
alanının %5’den daha az bir alanı nekrotik hasara sahip), 3. Orta hasar (yaprak alanının %5 ile 25 
arasında kalan bir alanı nekrotik hasara sahip), 4. Kuvvetli hasar (yaprak alanının %50’den daha fazla 
bir alanı nekrotik hasara sahip) ve 5. Bitki ölü. Her bir gruba sırası ile 1, 2, 3, 4 ve 5 değerleri verilmiş 
ve böylece zarar görmüş dokuların oranı rakamsal bir değere dönüştürülmüştür.   

Göreceli klorofil içeriği (SPAD): Hayatta kalan bitkiler arasında tesadüfen seçilen 4 bitki üzerinde 
en son tam olarak gelişmiş yaprak üzerinde Minolta SPAD-502 Klorofilmetre kullanılarak yaprakların 
göreceli klorofil içeriği ölçülmüş ve ölçülen değerler SPAD değerleri olarak ifade edilmiştir. 
Klorofilmetrenin yapımcı firmasına göre SPAD değer skalasında 1=klorotik veya sarı renk 50=koyu 
yeşil renk olarak belirtilmiştir.   

Yapraklarda göreceli elektriksel iletkenlik: Stresin yaprak dokusunda ve özellikle hücre 
zarlarında meydana getirdiği hasarın bir göstergesi de yaprak dokularında yapılan elektriksel iletkenlik 
ölçümleridir. Bu amaçla, hayatta kalan bitkiler arasından tesadüfi olarak seçilen 4 bitkiden alınan 
yaprak diskleri (1 cm çapında) içerisinde 20 ml saf su bulunan cam şişelere konularak çalkalayıcı da 
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24 saat çalkalanmış ve daha sonra ıslatma suyunun elektriksel iletkenliği Kaya ve ark. (2003)’de 
belirtilen metoda göre ölçülerek, hücre zarlarının geçirgenliği (zarar görme oranı) belirlenmiştir (EC1). Ölçülen örnekler otoklavda 121 oC de 20 dakika bekletildikten sonra tekrar ölçüm yapılmıştır (EC2). İlk 
ölçüm/son ölçüm arasındaki oran (EC1/EC2) hesaplanarak, göreceli elektriksel iletkenlik değerleri 
hesaplanmıştır.  EC1/EC2 oranının fazlalığı hücrede hasar miktarının fazla (hücre zarları 
fonksiyonelliğini kaybetmiş), düşük olması ise hasar miktarının az (hücre zarları zarar görmemiş) 
olduğu anlamına gelmektedir. 

  
Yaprak yaş ve kuru ağırlığı: Stres uygulamalarından 3 gün sonra tüm kavun fideleri toprak 

seviyesinden kesilerek tartılmış ve toprak üstü kısımlarının yaş ağırlığı bulunmuştur. Yapraklar etüvde 
24 saat 120 ºC’de kurutulduktan sonra tartılmış ve böylece yaprak kuru ağırlığı bulunmuştur. 

  
Karbonhidrat (şeker) analizi: Kurutulmuş gövde ve yaprak örneklerinde karbonhidrat içeriğinin 

hesaplanması Morris (1948)’in önerdiği metoda göre yapılmıştır. Bunun için 0.1 g örnek tartılarak 
üzerine 10 ml saf su eklenmiş ve çalkalayıcıda 1 dakika karışması sağlanılmıştır. Sonra filtre kağıdıyla 
süzülen örneklerden 1 ml alınıp üzerine %0.2’lik  anthron solüsyonundan 9 ml konulmuş ve 1 dakika 
çalkalayıcıda karışması sağlanılmıştır. Daha sonra 10 dakika kaynatılan örnekler buz banyosunda 10 
dakika tutulduktan sonra solüsyonun renk yoğunluğu spektrofotometrede 620 nm dalga boyunda 
okunmuş ve örneklerin karbonhidrat (şeker) içerikleri hesaplanmıştır. 

Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre 4 yinelemeli olarak kurulmuş ve her yinelemede 
10 bitki kullanılmıştır. Sonuçlar MSTATC istatistik programı kullanarak varyans analizine tabii tutulmuş 
ve uygulamalar arasındaki farklılıkları belirlemede Fisher Asgari Önemli Fark (LSD) testi (p=0.05) 
kullanılmıştır.   

BULGULAR VE TARTIŞMA 
İki farklı yöntemle uygulanan aspirinin 2.5 saat süre ile yüksek sıcaklık stresine maruz bırakılan 

kavun fidelerinin hasar indeksi, göreceli klorofil içeriği, göreceli elektriksel iletkenlik ve karbonhidrat 
içeriği gibi değişkenler üzerine etkileri ile ilgili veriler Çizelge 1’de özetlenmiştir. Uygulamalar arasında 
en fazla görsel hasar hiç aspirin edilen bitkilerden elde edilmiştir. Benzer sonuçlar aspirin 
uygulamalarının fide yaprak kuru ağırlığı üzerine etkisi incelendiğinde de görülmüştür. En yüksek 
yaprak kuru ağırlığına tohumdan yapılan 1 mM aspirin (257 mg) ile muamele edilen bitkiler, en düşük 
yaprak kuru ağırlığına ise tohumdan 0 mM aspirin (204 mg) uygulanmamış bitkiler sahip olmuşlardır.  

Bu araştırma sonucunda aspirinin tohumdan veya yapraktan uygulanmasının kavun fidelerinde 
yüksek sıcaklık stresine karşı toleransı artırdığı görülmüştür. Aspirin ile muamele edilen bitkiler orta 
derece ile kuvvetli  görsel zarar belirtileri gösterirken, aspirinin ile muamele edilmeyenlerde ise yaprak 
alanının tamamına yakın bir kısmının kuruduğu ve bitkilerin büyük çoğunluğunun öldüğü veya ölmek 
üzere olduğu gözlenmiştir. Bu sonuçlara çok benzeyen sonuçlar başka araştırıcılar tarafından da 
bildirilmiştir. Örneğin, Senaratna ve ark. (2000 ve 2003) tohumdan veya topraktan 0.50 mM ASA ile 
muamele edilen domates ve fasulye fidelerinin yüksek sıcaklık streslerinden sonra hepsinin hayatta 
kaldığını ve yaşamlarını devam ettirdiğini uygulanmamış bitkilerde gözlemlenmiş fakat buna karşılık en 
az görsel hasar ise tohuma uygulanan 1 mM aspirin ile muamele edilen bitkilerden elde edilmiştir. 
Uygulamalar klorofil içerikleri açısından karşılaştırıldıklarında en düşük klorofil içeriği yapraktan 
uygulanan 0 mM aspirin (25.6) ile muamele edilen bitkilerde gözlemlenirken, yapraktan uygulanan 0.5 
mM aspirin ile muamele edilen bitkiler de en yüksek klorofil içeriğine sahip olmuşlardır. Hücre 
zarlarının bütünlüğünün ve dolayısı ile hücrelerde meydana gelen hasarın bir göstergesi olan EC 
değerleri incelendiğinde en yüksek EC değerleri hem tohum hem de yapraktan 0 mM aspirin ile 
muamele edilen bitkilerden elde edilmiş, en düşük EC değeri ise tohumdan 0.25 mM (%37)ve 
yapraktan 1 mM (%44) aspirin ile muamele edilen bitkilerden elde edilmiştir. Benzer bir etki 
karbonhidrat içeriği üzerinde de gözlenmiştir. Tohumdan yapılan 0 mM aspirin (132 mg) ile muamele 
edilen  bitkileri yüksek sıcaklık stresinden en fazla etkilenmişler dolayısı ile en düşük karbonhidrat 
içeriği değerlerine sahip olmuşlardır. Aspirin konsantrasyonunun 1.00 mM’e kadar artırılması 
karbonhidrat içeriği değerlerini artırmıştır. Buna karşılık en yüksek karbonhidrat içeriği yapraktan 1 mM 
aspirin uygulanmış bitkilerde gözlemlenmiştir ve bu da bu bitkilerin metabolizmalarının yüksek sıcaklık 
stresinden daha az etkilendiğinin bir göstergesi olduğu ya da strese tolere edebilmek için dokularda 
karbonhidrat birikiminin olduğu söylenebilir.  

İki farklı yöntemle uygulanan aspirinin 2.5 saat süre ile yüksek sıcaklık stresine maruz bırakılan 
kavun fidelerinin yaprak yaş ve kuru ağırlığı gibi değişkenler üzerine etkileri ile ilgili veriler Çizelge 2’de 
özetlenmiştir. Uygulamalar arasında en düşük yaprak yaş ağırlığı (721 mg) tohumdan 0 mM aspirin 
uygulanmamış bitkilerden elde edilirken, buna karşılık en yüksek yaprak yaş ağırlığı (1270 mg) ise 
tohuma uygulanan 1 mM aspirin ile muamele fakat  SA ile muamele edilmeyen bitkilerin büyük 
çoğunluğunun öldüğünü bildirmişlerdir. Shi ve ark (2006) yapraklara uygulanan 1 mM SA ve aspirinin 
40 oC’de 36 saat süre ile yüksek sıcak stresine maruz bırakılan hıyar fidelerinin dokularında kontrol 
bitkilerine kıyasla göreceli elektriksel iletkenlik değerlerinin, süperoksit dismutaz enzimi miktarı ve 
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H2O2 konsantrasyonunun düştüğünü buna karşılık fotosentez sistem II de yakalanan foton miktarında 
bir artış olduğunu bildirmişlerdir. Yine Erwin ve ark. (2005) sıcak stresine (40 oC, 96 saat) maruz kalan 
çim  (Kentuck blue grass, Poa pratensis) bitkilerine yapraktan yapılan SA uygulamasının (0.5 kg.ha-1) 
bitkilerin fotosentez hızını yüksek tutarak verimin artmasına neden olduğunu ve görsel sıcak stresi 
zararını azalttığını saptamışlardır. 

 
Çizelge 1. Ekim öncesi veya yapraktan yapılan değişik dozlardaki aspirin uygulamalarının 2.5 saat 

50oC’de yüksek sıcaklık maruz bırakılan kavun fidelerinin hasar indeksi, göreceli klorofil 
içeriği  (SPAD), göreceli elektriksel iletkenlik değerleri ve karbonhidrat içerikleri üzerine 
etkileri 

 Uygulamalar1 
     Hasar 
   indeksi2    SPAD EC1 / EC23  Karbonhidrat içeriği 
      (1-5)    (1-50)      (%) mg sakkaroz/g kuru ağr. 

TU 0 mM      4.8 ab    18.8 ab      73 a               132 d 
YU 0 mM      4.9 a    14.5 b      75 a               167 bcd 
TU 0.1 mM      4.5 bc    20.8 ab      48 bc               161 bcd 
YU 0.1mM      4.7 ab    26.7 a      53 bc               230 abc 
TU 0.25 mM      4.5 bc    20.3 ab      37 c               152 cd 
YU 0.25 mM      4.7 ab    23.0 ab      60 ab               241 ab 
TU 0.5 mM      4.6 abc    23.0 ab      59 abc               148 cd 
YU 0.5 mM      4.4 cd    25.6 a      61 ab               245 ab 
TU 1 mM      4.1 d    23.5 a      48 bc               195 a-d 
YU 1 mM      4.4 cd    23.3 ab      44 c               278 a 1 TU: Tohuma uygulama, YU, Yapraktan uygulama 2 1 = hasar yok, 5 = bitki ölü 3 İlk okuma (EC1) / ikinci okuma (EC2)  
Çizelge 2. Ekim öncesi veya yapraktan yapılan değişik dozlardaki aspirin uygulamalarının 3 saat 

50oC’de yüksek sıcaklık maruz bırakılan kavun fidelerinin yaprak yaş ve kuru ağırlıkları 
üzerine etkileri 
Uygulamalar1 

Yaprak yaş 
ağr. 

Yaprak kuru 
ağr. 

(mg / bitki) (mg / bitki) 
TU 0 mM   721 c 204 c 
YU 0 mM   879 bc 219 bc 
TU 0.1 mM 1143 ab 253 a 
YU 0.1mM   898 bc 221 b 
TU 0.25 mM 1190 ab 258 a 
YU 0.25 mM   934 b 219 b 
TU 0.5 mM 1014 ab 239 ab 
YU 0.5 mM   848 bc 230 ab 
TU 1 mM 1270 a 257 a 
YU 1 mM   955 b 217 bc 

 
Abiyotik stres sonucu bitkilerde oluşan ilk ve en yaygın belirti su kaybından dolayı gerçekleşen 

solgunluktur.  Özellikle soğuk stresi hücre zarının geçirgen özelliğini olumsuz yönde etkilemekte, hücre 
zarları sıvı ve akışkan bir yapıdan daha az akışkan ve yarı saydam bir duruma dönüştüğünden dolayı 
hücrelerden sıvı kaybı fazla olmakta ve bu da solgunluğa neden olmaktadır (Wright 1974). Elektriksel 
iletkenlik ölçümleri bize yaprak dokusunda gerçekleşen zararın boyutu hakkında bir fikir vermektedir. 
Önceki araştırmalarda olduğu gibi bu araştırmada da aspirin ile muamele edilen bitkilerde muamele 
edilmeyen bitkilere kıyasla daha düşük elektriksel iletkenlik değerleri elde edilmiştir. Bu sonuç da 
literatürde bildirilen sonuçlarla büyük bir uyum içerisindedir.  Örneğin Kang ve Saltveit (2002), 
tohumlara yapılan 0.50 mM ASA uygulamasının hıyar, mısır ve çeltik bitkilerinde soğuk stresi 
sonrasında ölçülen elektriksel iletkenlik değerini azalttığı bildirilmişlerdir. 

Dokularda karbonhidrat, prolin veya amino asit gibi maddelerin birikmesi  hücre veya doku 
içerisindeki osmotik basıncı düşürür ve dolayısı ile hücreden veya dokudan dışarıya gerçekleşebilecek 
su kaybını azaltır (Stewart, 1991). Bu araştırma sonucunda kavun fidelerinin stres uygulamaları 
sonucu karbonhidrat içerikleri dikkate alındığında aspirin uygulamalarının kontrol bitkilerine kıyas ile 
daha fazla karbonhidrat içerdikleri saptanmıştır. Bu sonuçlara benzer sonuçlar başka araştırıcılar 
tarafından da bildirilmiştir. Örneğin, El-Tayeb (2005), tohuma yapılan 1.00 mM SA uygulamasının fide 
döneminde tuz stresine (150 mM NaCl) maruz bırakılan arpa fideleri dokularındaki karbonhidrat, 
amino asit ve prolin içeriklerinin SA ile muamele edilmeyen bitkilerde ölçülen değerlere kıyas ile çok 
daha fazla olduğu ve bunun  bitkileri tuz stresine karşı korumada etken rol oynadığını ifade etmiştir. 
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Tüm bu sonuçlara dayanarak 0.1 ile 1 mM arasında değişen aspirin uygulamalarının kavun fidelerini 
sıcak stresine karşı korumada etkin bir metod olarak kullanılabileceği saptanmıştır. 
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