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Orijin ve Tohum Büyüklüğünün Quercus pontica Fidanlarının Yaşama Yüzdesi 

ve Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi 

Effects of provenance and seed size on seedling survival and mophology of Quercus pontica 

Yusuf AKSU, Fahrettin TİLKİ 
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü 

Özet 
Bu çalışmada, Doğu Karadeniz Meşesinin lokal orijinlerinin fidan yaşama yüzdesi ve morfolojik özellikleri 

üzerine etkisi araştırılmaya çalışılmıştır. Çalışmada, Artvin Borçka İlçesi Karşıköy yöresi ile Murgul İlçesinin 

Göktaş yöresinden alınan tohumların Ardanuç Orman İşletme Müdürlüğü Harmanlı Fidanlığına ekim işlemi 

yapılmıştır. Ekim işlemleri sonucunda, 1+0 yaşındaki fidanların bazı morfolojik özelliklerinin orijin ve tohum 

boyutlarına göre nasıl değiştiği belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, tohum özelliklerinin orijine 

göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Orijin ve tohum büyüklüğünün fidan yaşama yüzdesi ve fidan 

morfolojik özellikleri üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Büyük boyutlu tohumların daha yüksek yaşama 

yüzdesi ve daha yüksek fidan morfolojik değerlerine sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Fidanlık, fidan morfolojik özellikleri, tohum büyüklüğü 

Abstract 

This study was designed to investigate the effect of provenance and seed size on seedling survival and 

growth of Quercus pontica. The study showed that seed parameters showed significant differences among 

provenances. Provenance and seed size affected seedling survival and seedling morphology. Bigger seed 

size increased seedling survival, and also the large sized seed showed significant higher seedling height, 

root dry weight, shoot dry weight, and Dickson Quality Index in 1+0 seedlings.   

Keywords: Provenace, seedling attributes, seed size   

 
 
GİRİŞ 

Tohum gelişimi sürecinde, genetik ve 

çevresel faktörler tohum boyutundaki 

farklılıkların nedeni olabilmektedir (Willan 

1985). Bunun sonucunda tohum boyutu 

orijinler arasında ve bireyler arasında farklı 

olabilmektedir. Tohum boyutu, hem 

çimlenme hem de çimlenme sonrası oluşan 

bitkinin sağlığı ve gelişimini 

etkileyebilmektedir (Pollock ve Ross 1972; 

Chauchan ve Raina 1980; Toon ve ark. 1990). 

Genellikle büyük boyutlu tohumlar küçük 

boyutlu tohumlardan daha yüksek çimlenme 

oranı ve daha güçlü fidan oluşturma 

avantajına sahiptir (Baskin ve Baskin 1998; 

Khan ve Shankar 2001; Tilki ve Alptekin 2005; 

Navarro ve ark. 2006; Çiçek ve Tilki 2007). Bu 

durum, tohumların boyut esasına göre 
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seçilmesinin fidan gücü ve kalitesini 

yükseltebileceği anlamına gelmektedir. 

Bununla beraber büyük tohumların 

kullanılması her zaman avantaj 

sağlamayabilir. Bazı türlerde tohum boyutu 

ve ağırlığının çimlenme karakteristikleri ve 

fidan gelişimi üzerinde fazla etkili olmadığı 

görülmüştür (Chauchan ve Raina 1980; 

Edwards ve El-Kassaby 1996; Alptekin ve Tilki 

2003; Khera ve ark. 2004; Moles ve Westoby 

2006).  

Ağaçlandırmaların başarısı kaliteli fidan 

kullanımına bağlıdır. Kalitesiz fidanlarla 

yapılan ağaçlandırmalarda, ağaçlandırma 

çalışmalarının tamamen yenilenmesi dahi 

gerekebilmektedir. Fidan kalitesi; fidan boyu, 

kök boğazı çapı, kök/gövde ilişkileri gibi 

morfolojik ve kök yenileme kabiliyeti, fidan 

besin maddesi miktarı, fidan su miktarı gibi 

fizyolojik kriterlere göre tespit edilebilir. 

Fidan boy ve çap değerleri yaygın kullanılan 

kalite ölçütleri olup ölçülmeleri kolay ve dikim 

başarısını belirlemede önemli göstergelerdir 

(Thompson 1985; Mexal ve Landis 1990; 

Tsakaladami ve ark. 2013). Fidan kuru ağırlı 

ve kök kuru ağırlığı büyümenin önemli 

göstergelerinden olup büyük değerler dikim 

başarısını artırmaktadır. Gövde kök oranı ve 

boy kök oranı dikim başarısını belirlemede 

önemli göstergelerden olup kurak alanlar için 

düşük değerler tercih edilebilir (Thompson 

1985; Apholo ve Rikala 2003). Dickson kalite 

indeksi değeri yaşama yüzdesi ve dikim 

başarısını belirlemede önemli göstergelerden 

olup yüksek değer tercih edilmektedir (Bayala 

ve ark. 2009; Manas ve ark. 2009).  

Değişik orman ağacı türleri üzerinde yapılan 

araştırmalar, fidan kalitesi üzerinde fidan 

yetiştirme tekniklerinin etkili olduğunu ve 

fidan morfolojik ve fizyolojik kalite 

kriterlerinin dikim başarısını belirlemede 

önemli olduğunu ortaya koymuştur (Long and 

Carrier 1993; South ve Mason 1993; Tilki 

1999; Apholo and Rikala 2003; Çiçek ve ark 

2006; Aytaş ve Tilki 2007; Ayan ve Tilki 2007; 

Manas ve ark. 2009; Çiçek ve ark 2011; 

Tsakaldimi ve ark 2013; Memişoğlu ve Tilki 

2014). 

Doğu Karadeniz Meşesi (Quercus pontica C. 

Koch.) 10 m'ye kadar boy yapan çalı 

görünümünde bir ağaçtır. Kabuğu düzgün, 

yaşlanınca çatlaklıdır. Genç sürgünler 

köşelidir. Tomurcuklar oldukça iridir. Elips 

biçimindeki yapraklarının uzunluğu 10-25 cm, 

genişliği ise 5-12 cm'dir. Yaprakları Kestane 

yaprağına benzer. Yaprak sapı ufaktır. 

Trabzon, Rize, Hopa ve Artvin dolaylarında 

diğer ağaç türleri ile münferit olarak bulunur. 

Çok yavaş büyür (Hedge ve Yaltırık 1982; 

Anşin ve Özkan 1993). 

Yavaş büyüyen ve bir evcikli olan Doğu 

Karadeniz Meşesi derine inen kazık kök sitemi 

geliştirir. Dağınık taçlı yuvarlak ve gevşek bir 

tepe yapar. Yayılış yükseltisi 800-2100 m 

arasındadır. Donlara duyarlı olan bu türün 

nem isteği yüksektir. Yarı gölgeye, kent iklimi 

ve kirli havaya dayanabilir. Dekoratif 

görünümü ve sonbahardaki renk değişimi ile 

park ve bahçelerde kullanılabilir. Meyve 

olgunlaşma zamanı Ağustos ve Eylül aylarıdır. 

1000 adet tohum ağırlığı ağırlığı 3 kg’dır 

(Öztürk 2013). 

Bu çalışmada; Doğu Karadeniz Meşesinin 

lokal orijinlerinin tohum özelliklerinin 

belirlenmesi ve tohum büyüklüğü ve orijinin 

fidan morfolojik özellikleri üzerine etkisi 

belirlenmeye çalışılmıştır. 
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MATERYAL ve YÖNTEM 

Materyal 

Çalışmada kullanılan Doğu Karadeniz Meşesi 

tohumları, Kasım 2010 tarihinde Artvin İli 

Borçka İlçesi Karşıköy yöresi ile Murgul İlçesi 

Göktaş yöresindeki farklı ağaçlardan (her 

orijinde en az 10 ağaç) elde edilmiştir (Çizelge 

1). 

Çizelge 1. Orijinlere ait coğrafik bilgiler 

Orijin Enlem Boylam Yükseklik 
(m) 

Borçka-Karşıköy 410 40’ 410 74’ 1200 

Murgul-Göktaş 410 23’ 410 45’ 1450 

Tohumlar toplandıktan sonra Artvin Çoruh 

Üniversitesi Orman Fakültesi Silvikültür 

Anabilim Dalı Tohum Laboratuarına 

getirilerek önce saflığı sağlamak amacıyla 

yabancı maddeler ile birlikte, boş ve çürük 

tohumlar ayıklanmıştır. Tohum boy, çap ve 

ağırlığının belirlenmesinde 0.001 mm 

hassasiyetinde dijital çap ölçer ile hassas tartı 

aleti ve nem içeriğinin bulunmasında 

kurutma fırını çimlendirme dolabı 

kullanılmıştır. 

Çalışma, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü 

Ardanuç Orman İşletme Müdürlüğü Harmanlı 

Orman Fidanlığında gerçekleştirilmiştir. 

Artvin İli Ardanuç İlçesinde bulunan Harmanlı 

Orman Fidanlığı; Ardanuç İlçesi Merkezine 4 

km uzaklıkta bulunmaktadır. Hudut olarak 

Harmanlı Köyü sınırları içerisinde 

kalmaktadır. Seri olarak ise Ardanuç İşletme 

Müdürlüğü Karanlıkmeşe Serisi içerisinde 67 

nolu bölmede yer almaktadır. Fidanlık alan 

olarak yaklaşık 4,0 ha alana sahiptir. Deniz 

seviyesinden 700 m yükseklikte 

bulunmaktadır. Hâkim bakısı batıdır. Ardanuç 

Harmanlı Orman Fidanlığı killi balçıklı bir 

toprak yapısına sahiptir. Yoğun olarak 

yapraklı türler üretilmektedir. 

Yöntem 

En az 10 farklı ağaçtan toplanan tohumlar 

gözle sınıflandırılmış ve daha sonra 

büyüklüklerine göre gruba ayrılmıştır. 

Tohumların çap ve boyları milimetrik kumpas 

yardımıyla ölçülmüştür. Tohum çapı (cm), 

tohum boyu (cm) ve tohum ağırlıkları (gr) 

laboratuarda her tohum büyüklüğü 

grubundan 400’er (4x100) tohum örneği 

alınarak belirlenmiştir. 

Ekimden önce tohumlar suda yüzdürülerek içi 

boş olanlar ayrılmıştır. Elde edilen sağlam 

tohumlar fare ve köstebek gibi zararlılardan 

korumak amacıyla ekimden önce Pomarsol 

Forte WP 80 ve Dipterex SP 80 ile 

ilaçlandıktan sonra ekim yastıklarına 

ekilmiştir (Zaczek ve ark. 1993). 

Fidanlıkta oluşturulan yastıklar üzerine 5 

ekim çizgisine 6 cm ara ile tohum çapları 

dikkate alınarak 3-5 cm derinlikte 2011 Nisan 

ayında tohumlar ekilmiştir. Her bir tekrarda 

100 tohum (3x100 tohum) kullanılmıştır. 

Ekilen tohumların üzerine örtü malzemesi 

olarak yıkanmış dere kumu, orman toprağı 

(humus) ve mineral topraktan oluşan üçlü 

karışım kullanılmıştır. 

Ekim yapıldıktan sonra tohumların çıkma 

zamanına kadar ekilen tohumların herhangi 

bir şekilde zarar görmemesi için ekim yapılan 

parsel tahta çitlerle çevrilerek fare, kuş, 

köstebek vb. gibi zararlılara karşı koruma 

altına alınmıştır. 

Kök çürüklüğüne karşı Pomarsol-Forte 

kullanılarak karşı önlem alınmıştır. 

Çimlenmelerin başlamasından kök sökümüne 
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kadar yastık üzerinde oluşan otlanmalar belli 

dönemlerde sökülerek fidanların üzerinde 

yaptığı olumsuz etki ortadan kaldırılmaya 

çalışılmıştır. 

2011 yılı Aralık ayında (vejetasyon dönemi 

sonunda) elde edilen fidanların çap ve boy 

(kök boğazı çapından tepe tomurcuğuna 

kadar olan uzaklık) ölçümleri yapılmış ve 

fidan yaşama yüzdeleri belirlenmiştir (Şekil 

1). 

 
Şekil 1. 1+0 Doğu Karadeniz Meşesi fidanları  

Her işleme ait yastıkların ortasında kalan üç 

sıradaki elle sökülen fidanlar (her işlemden 

20*3 fidan) laboratuara getirilmiş ve su ile 

topraktan temizlendikten sonra; fidan kök 

boğazı çapı, fidan boyu, gövde ve kök taze 

ağırlığı, gövde ve kök kuru ağırlığı 

belirlenmiştir. Taze ve kuru ağırlıklar 0.001 g 

hassasiyetindeki tartı aletinde belirlenirken 

kök ve gövde boyu dijital ölçer ile 

belirlenmiştir. Katlılık (gövde kuru ağırlığı/kök 

kuru ağırlığı), g: Gövde kuru ağırlığı değerinin 

kök kuru ağırlığı değerine bölünmesi sonucu 

elde edilen değer ve Gürbüzlük İndisi, fidan 

boy (cm) değerinin fidan çap (mm) değerine 

bölünmesi sonucu elde edilen değer olarak 

belirlenmiştir. Dickson Kalite İndeksi ise 

aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:  

Fidan kuru ağırlığı (g) x [(fidan boyu (cm) x 

fidan kök boğazı çapı (mm)-1) + (fidan gövde 

kuru ağırlığı (g) x fidan kök kuru ağırlığı (g)-1)]-

1  

Fidan kök ve gövde kuru ağırlıkları, kök ve 

gövdenin taze ağırlıkları belirlendikten sonra 

48 saat 70 ºC de kurutma fırınında 

tutulduktan sonra bulunmuştur (Andersen 

2004). 

Çalışmada dört tekrarlı rastlantı parselleri 

deneme deseni uygulanmış olup fidan 

morfolojik özellikleri varyans analizi ile SPSS 

programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

İşlemler arasında farklılıklar bulunması 

durumunda ortalama değerler arasındaki 

farklılıkları görebilmek amacı ile Duncan’s 

New Multiple Range Test (p<0.05) 

uygulanmıştır (Zar 1996). 

BULGULAR  

Karşıköy ve Göktaş orijinli tohumlar Çizelge 2 

ve 3’de sunulan çap ve boy değerlerine göre 

“Küçük” ve “Büyük” tohum olarak ayrılmış ve 

fidanlık yastıklarına 3 tekrarlı olarak 

ekilmişlerdir. Tohum çap ve boy değerleri 

ekimi yapılan 3*100 tohum üzerinden 

belirlenmiştir. Orijinlerin çap ve boy değerleri 

arasında anlamlı fark olmadığı gözlenmiştir. 

Çizelge 2. Karşıköy ve Göktaş orijinlerine ait tohumların 
çap değerleri (mm) 

Tohum 
Boyutu 

Ort. Tohum Çapı Min-Maks. 

 Karşıköy Göktaş  

Küçük 20.56b 21.13b 15-21.9 

Büyük 23.84a 24.25a 22-29.9 

Sütun üzerinde aynı harfli değerler arasında anlamlı fark 

bulunmamaktadır (p<0.05). 
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Çizelge 3. Karşıköy ve Göktaş orijinlerine ait tohumların 
boy değerleri (mm) 

Tohum 
Boyutu 

Ort. Tohum Boyu Min-Maks. 

 Karşıköy Göktaş 

Küçük 27.97b 27.86b 22-30 

Büyük 32.21a 32.88a 30-38 

Sütun üzerinde aynı harfli değerler arasında anlamlı fark 

bulunmamaktadır (p<0.05). 

Fidan yaşama yüzdesi Kasım ayında 

belirlenmiş ve yaşama yüzdesi üzerinde orijin 

ve tohum büyüklüğünün etkili olduğu ve 

büyük boyutlu tohumlarda yaşama 

yüzdesinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir 

(Çizelge 4). Göktaş orijinin yaşama yüzdesinin 

daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Tohum 

boyutu, fidan boyu üzerinde etkili olurken 

orijin etkisi önemsiz olarak belirlenmiştir 

(Çizelge 5). 

Çizelge 4. 1+0 yaşındaki fidanların yaşama yüzdesi 

Orijin Küçük 
Tohum 

Büyük 
Tohum 

Ort. 

Karşıköy 65 75 70.4B 

Göktaş 73 81 77.0A 

Ort. 69.0b 78.4a  

Sütun üzerinde aynı harfli değerler arasında anlamlı fark 
bulunmamaktadır (p<0.05). Satır üzerinde aynı harfli değerler 
arasında anlamlı fark bulunmamaktadır (p<0.05). 

Çizelge 5. Orijin ve tohum büyüklüğünün 1+0 yaşındaki 
fidanların boy (cm) değerleri üzerine etkisi 

Orijin Küçük 
Tohum 

Büyük 
Tohum 

Ort. 

Karşıköy 9.02 9.54 9.27 

Göktaş 9.21 9.88 9.54 

Ort. 9.11b 9.73a  

Satır üzerinde aynı harfli değerler arasında anlamlı fark 
bulunmamaktadır (p<0.05). 

Orijin ve tohum boyutu, fidan çapı üzerinde 

etkili olmamıştır (Çizelge 6). Orijin ile fidan 

boyu ve orijin ile fidan çapı arasındaki 

etkileşim de önemsiz olarak tespit edilmiştir. 

Çizelge 6. Orijin ve tohum büyüklüğünün 1+0 yaşındaki 
fidanların çap (mm) dğerleri üzerine etkisi 

Orijin Küçük 
Tohum 

Büyük 
Tohum 

Ort. 

Karşıköy 7.16 7.07 7.11 

Göktaş 6.82 7.17 6.99 

Ort. 6.99 7.12  

Fidan boy/çap değerleri (gürbüzlük indisi) 

üzerinde orijin ve tohum büyüklüğü etkili 

olmamıştır (Çizelge 7).  

Çizelge 7. Orijin ve tohum büyüklüğünün fidan 
gürbüzlük indisi üzerine etkisi 

Orijin Küçük 
Tohum 

Büyük 
Tohum 

Ort. 

Karşıköy 1.26 1.34 1.31 

Göktaş 1.34 1.37 1.36 

Ort. 1.30 1.36  

Fidan gövde kuru ağırlığı üzerinde orijinin 

etkili olmadığı ancak tohum büyüklüğünün 

etkili olduğu ve büyük boyutlu tohumlarda 

gövde kuru ağırlığının daha yüksek olduğu 

tespit edilmiştir (Çizelge 8). Etkileşim ise 

önemsiz olarak ortaya çıkmıştır. Fidan 

üzerinde orijin ve tohum büyüklüğünün etkili 

olmadığı belirlenmiştir. 

Çizelge 8. Orijin ve tohum büyüklüğünün 1+0 yaşındaki 
fidanların gövde kuru ağırlığı (g) üzerine etkisi 

Orijin Küçük 
Tohum 

Büyük 
Tohum 

Ort. 

Karşıköy 0.98 1.32 1.15 

Göktaş 1.16 1.43 1.29 

Ort. 1.07b 1.37a  

Satır üzerinde aynı harfli değerler arasında anlamlı fark 
bulunmamaktadır (p<0.05). 

Fidan kök kuru ağırlığı üzerinde orijinin ve 

tohum büyüklüğünün etkili olduğu ve büyük 

boyutlu tohumlarda kök kuru ağırlığının daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir (Çizelge 9). 

Etkileşim ise önemsiz olarak ortaya çıkmıştır. 
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Çizelge 9. Orijin ve tohum büyüklüğünün 1+0 yaşındaki 
fidanların kök kuru ağırlığı (g) üzerine etkisi 

Orijin Küçük 
Tohum 

Büyük 
Tohum 

Ort. 

Karşıköy 4.11 4.98 4.54B 

Göktaş 4.66 5.75 5.22A 

Ort. 4.38b 5.37a  

Sütun üzerinde aynı büyük harfli değerler arasında anlamlı fark 
bulunmamaktadır (p<0.05). Satır üzerinde aynı harfli değerler 
arasında anlamlı fark bulunmamaktadır (p<0.05). 

Fidan kuru ağırlığı üzerinde orijinin ve tohum 

büyüklüğünün etkili olduğu ve büyük boyutlu 

tohumlarda fidan kuru ağırlığının daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir (Çizelge 10). 

Etkileşim ise önemsiz olarak ortaya çıkmıştır. 

Fidan gövde/kök değerleri (katlılık) üzerinde 

orijin ve tohum büyüklüğü etkili olmamıştır 

(Çizelge 11). 

Çizelge 10. Orijin ve tohum büyüklüğünün 1+0 
yaşındaki fidanların fidan kuru ağırlığı (g) üzerine etkisi 

Orijin Küçük 
Tohum 

Büyük 
Tohum 

Ort. 

Karşıköy 5.09 6.31 5.69B 

Göktaş 6.00 7.20 6.51A 

Ort. 5.45b 6.75a  

Sütun üzerinde aynı büyük harfli değerler arasında anlamlı fark 
bulunmamaktadır (p<0.05). Satır üzerinde aynı harfli değerler 
arasında anlamlı fark bulunmamaktadır (p<0.05). 

Çizelge 11. Orijin ve tohum büyüklüğünün fidan 
gövde/kök ağırlığı (katlılık) üzerine etkisi 

Orijin Küçük 
Tohum 

Büyük 
Tohum 

Ort. 

Karşıköy 0.23 0.26 0.25 

Göktaş 0.24 0.24 0.24 

Ort. 0.24 0,25  

Dickson Kalite İndeksi üzerinde orijin ve 

tohum büyüklüğünün etkili olarak tespit 

edilmiştir (Çizelge 12). Orijin*tohum 

büyüklüğü etkileşimi önemiş olarak 

belirlenmiştir. Kalite indeksi büyük boyutlu 

tohumlarda en yüksek değerde elde 

edilmiştir. Göktaş orijinde kalite indeksi 

değeri Karşıköy orijinine göre daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. 

Çizelge 12. Dickson Kalite İndeksi üzerine orijin ve 
tohum büyüklüğünün etkisi 

Orijin Küçük 
Tohum 

Büyük 
Tohum 

Ort. 

Karşıköy 3.39 3.91 3.65B 

Göktaş 3.76 4.43 4.09A 

Ort. 7.15b 8.34a  

Sütun üzerinde aynı büyük harfli değerler arasında anlamlı 
fark bulunmamaktadır (p<0.05). Satır üzerinde aynı harfli 
değerler arasında anlamlı fark bulunmamaktadır (p<0.05). 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Tohum gelişimi sürecinde, genetik ve 

çevresel faktörler tohum boyutundaki 

farklılıkların nedeni olabilmektedir (Willan 

1985). Bu çalışmada tohum boyutu orijine 

göre farklılık göstermektedir. Benzer sonuç 

birçok meşe türü (Barzdajn 2002; Major 

2002; Tilki ve Alptekin 2005) ve diğer türlerde 

de ortaya çıkmıştır (Jayasankar ve ark 1999; 

Khera ve ark 2004; Loha ve ark 2009; Zheng 

ve ark 2009) Yerel faktörler ve meşcere 

özellikleri nedeniyle tohum boyutu bireyler 

arasında farklı olabilmekte ve bazı araştırma 

sonuçlarına göre, büyük tohumlar daha 

kaliteli ve daha fazla çimlenme yeteneğine 

sahip olabilirken, genetik potansiyeli de daha 

iyi yansıtabilmektedir (Khalil 1986; Davidson 

ve ark. 1996; Ke ve Warger 1999; Çiçek ve 

Tilki 2007). Tohum kalitesi tohum besin içeriği 

(Abideen ve ark. 1993), tohum toplama 

zamanı (Bellari ve Tanı 1993) ve orijinin 

genetik nitelikleri (Farmer 1980; Jayasankar 

vd. 1999) ile ilişkili olabilmektedir.  

Tohum boyutu, hem çimlenme hem de 

çimlenme sonrası oluşan bitkinin sağlığı ve 

gücünü etkilemektedir (Adams and Thielges 

1979; Chauchan and Raina 1980; Dunlap and 

Barnett 1983). Genellikle büyük boyutlu 



Orijin ve Tohum Büyüklüğünün Quercus pontica Fidanlarının Yaşama Yüzdesi ve Morfolojik Özellikleri Üzerine 
Etkisi 

222 | A Ç Ü  O r m a n  F a k  D e r g  1 6 ( 2 ) : 2 1 6 - 2 2 6  

tohumlar daha küçük boyutlu tohumlardan 

daha yüksek çimlenme performansı ve daha 

güçlü fidan oluşturma avantajına sahiptir 

(Baskin ve Baskin 1998; Ke ve Warger 1999; 

Gomez ve ark 2004; Khera ve ark 2004; Çiçek 

ve Tilki 2007; Attri ve ark 2015). Bu çalışmada, 

büyük boyutlu tohumlardan üretilen 

fidanlarda yaşama yüzdesi, fidan boyu, kök 

kuru ağırlığı, gövde kuru ağırlığı ve kalite 

indeksi daha yüksek olarak elde edilmiştir. 

Genellikle büyük boyutlu tohumlar daha 

küçük boyutlu tohumlardan daha yüksek 

çimlenme oranı, ilk aylarda daha hızlı büyüme 

ve/veya daha güçlü fidan oluşturma 

avantajına sahiptir (Baskin ve Baskin 1998; 

Khan ve Shankar 2001; Tilki ve Alptekin 2005; 

Navarro ve ark. 2006; Parker ve ark. 2006; 

Sing ve ark 2006; Çiçek ve Tilki 2007). Bu 

durum, tohumların büyüklük/boyut esasına 

göre seçilmesinin fidan gücü ve kalitesini 

yükseltebileceği anlamına gelmektedir.  

Büyük boyutlu tohumlar Quercus aliena var. 

acuteserrata ve Cyclobalanopsis multinervis 

türlerinde daha büyük fidanların (boylu ve 

biyokütlesi fazla) oluşmasına neden olmuştur 

(Ke ve Warger 1999). Quercus rubra (Aizen ve 

Woodcock 1996) ve Quercus mongolica 

(Seiwa 2000) türünde tohum büyüklüğü fidan 

yaşama yüzdesi ve büyümesi üzerinde olumlu 

etki yapmıştır. Q. alba ve Q. rubra türlerinde 

büyük boyutlu tohumlar daha fazla çap, boy, 

taze fidan ağırlığı ve kök hacmine yol açmıştır 

(Karrfalt 2004). Benzer sonuç birçok meşe 

türünde de elde edilmiştir (Long ve Jones 

1996; Zolfahghari ve ark. 2013).  

Albizia saman türü ile fidanlıkta yapılan bir 

çalışmada, artan tohum ağırlığıyla birlikte 

çimlenme yüzdesi, fidan gelişimi ve fidan 

kuru-yaş ağırlığının arttığı belirlenmiştir 

(Nizam ve Hossain 1999). Bonfil (1988) 

Quercus rugosa ve Q. laurina türlerinde 

tohum büyüklüğü ile yaşama yüzdesi ve fidan 

büyümesi arasında pozitif bir ilişki 

belirlemiştir. Quercus dealbata ve Q. griffithii 

türlerinde (Tripathi ve Khan 1990) ve 

Cryptocarya alba türünde de (Chacon ve ark. 

1998) benzer sonuç elde edilmiştir. Long ve 

Jones (1996) Kuzey Amerikada 15 farklı meşe 

türünde de tohum büyüklüğü ile fidan 

büyüklüğü arasında olumlu ilişki tespit 

etmiştir. Benzer sonuç Quercus rubra 

türünde de elde edilmiştir (Kormanik ve ark. 

1998). Palamut meşesinde yapılan 

araştırmada büyük boyutlu tohumların daha 

boylu fidanlar verdiği belirlenmiştir (Genç 

1990). 

Çiçek ve Tilki (2007) Castanea sativa türünde 

büyük boyutlu tohumlardan elde edilen 1+0 

fidanların daha yüksek fidan boyu, çapı, kök 

kuru ağırlığı ve gövde kuru ağırlığına sahip 

olduğunu tespit etmiştir. Tilki ve ark. (2009) 

tohum sınıfının 1+0 yaşındaki sapsız meşe 

fidanlarının gelişimi üzerinde etkili olduğu ve 

küçük tohum sınıfında elde edilen fidanların 

en düşük fidan çapı, boyu, ağırlığı ve kök 

sayısı değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir. 

Singh (1998) Quercus dilatata türünde yaptığı 

çalışmada, büyük boyutlu tohumların daha iyi 

yaşama yüzdesi ve fidan büyümesi sağladığını 

saptamıştır.  

Bununla beraber büyük tohumların 

kullanılması her zaman avantaj 

sağlamayabilir. Bazı türlerde tohum boyutu 

ve ağırlığının çimlenme parametreleri ve 

fidan gelişimi üzerinde fazla etkili olmadığı 

görülmüştür (Chaisurisri ve ark 1994; Singh ve 

ark 1995; Shepard ve ark 1998; Indira ve ark 

2000; Khera ve ark 2004; Tilki ve Alptekin 
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2005; Moles ve Westoby 2006; Öğüt 2006; 

Delgado ve ark 2009; Çalışkan 2014).  

Bu çalışmada, fidan yaşama yüzdesi, kök kuru 

ağırlığı, fidan kuru ağırlığı ve kalite endeksi 

değerleri orijin tarafından etkilenmiştir. 

Yapılan bazı çalışmalarda da orijinin fidan 

özelliklerini etkilediği belirlenmiştir (Dunlap 

ve Barnett 1983; Kerr ve Niles 1998; Ghildiyal 

ve ark 2009; Zheng ve ark 2009).  Fidan 

morfolojik özelliklerinin çeşitli ağaç türlerinin 

arazi performansına etkisini inceleyen birçok 

araştırma ise fidan özelliklerinin/boyutunun 

arazi performansına önemli etkisinin 

olduğunu göstermektedir (Dirik 1993; Long 

ve Carrier 1993; McCreary 1996; South ve 

Rakestrew 2002; Çiçek ve ark 2006). Değişik 

orman ağacı türleri üzerinde yapılan 

araştırmalar yetişme ortamı, orijin veya fidan 

boyutunun ağaç türlerinin arazi 

performansını etkilediğini göstermektedir. 

Çalışma sonucunda, tohum morfolojik 

özelliklerinin orijinlere göre faklılık gösterdiği 

belirlenmiştir. Orijin ve tohum boyutları 1+0 

yaşındaki fidanların yaşama yüzdesi ve bazı 

morfolojik özellikleri üzerinde etkili olmuş ve 

fidan boyu, kök kuru ağırlığı, gövde kuru 

ağırlığı ve Dickson Kalite Indeksi değerlerinin 

tohum boyutuna göre değiştiği tespit 

edilmiştir. Bu durumda büyük boyutlu 

tohumların daha yüksek fidan morfolojik 

değerlerine (fidan boyu, fidan kuru ağırlığı ve 

kalite indeksi) yol açması ve sonuçta dikim 

başarısı üzerinde de fidan boyutunun etkili 

olabileceği düşünülerek ekimlerde tohum 

büyüklüğünün dikkate alınması önerilebilir. 

Teşekkür: Bu çalışma Artvin Çoruh 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğünce desteklenmiştir (No: 

2011.F10.02.04). 
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