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ÖNSÖZ 

Bu çalıĢma ile karaçamın doğal yayılıĢ alanı içinde, Ağaçlandırma 

Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırmalarda en çok kullanılan onbir 

Karaçam orijinine ait tohum ve fidanlar kullanılarak, bu orijinlerin dona ve 

kuraklığa dayanıklılık farklılıkları ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

Son yıllarda Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü tarafından Karaçam ile 

yapılan ağaçlandırmaların büyük bir bölümü, kuraklık ve don olaylarının 

görüldüğü bölgelere kaymıĢtır. Buna bağlı olarak bu bölgelerde yapılacak 

ağaçlandırmaların baĢarısının artmasında, dona ve kurağa dayanıklılık 

gösteren orijinlerin belirlenmesi büyük önem taĢımaktadır.  

Bu araĢtırma projesinde fidanların yetiĢtirilmesi aĢamasında emeği 

geçen Kızılcahamam Fidanlık mühendisi Ümmiye AYDIN baĢta olmak 

üzere tüm fidanlık çalıĢanlarına teĢekkür ederiz. ÇalıĢmada yardımlarını 

gördüğümüz Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı 

öğretim üyeleri Doç. Dr. Hüsnü ÇAKIRLAR‟a, Dr. Nuran ÇĠÇEK‟e ve 

Ġstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Silvikültür Anabilim Dalı öğretim 

üyesi Prof. Dr. Hüseyin DĠRĠK‟e teĢekkür ederiz. 

ÇalıĢma sonuçlarının, don ve kuraklık gibi ekstrem koĢulların hakim 

olduğu alanlarda ağaçlandırma yapmak için yoğun çaba harcayan 

uygulamacılara yardımcı olmasını dileriz.  

 

Ankara, 2008 Hacer  SEMERCĠ 

 Dr. Hikmet  ÖZTÜRK 

 Dr. Akkın  SEMERCĠ 

 Doç. Dr. Afife  ĠZBIRAK 

 Doç.Dr. Yasemin  EKMEKÇĠ 
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ÖZ 

Bu çalıĢmada Anadolu karaçamı (Pinus nigra Arnold. ssp. nigra var. 

caramanica (Loudon) Rehder)‟na ait Kızılcahamam-Kızılcahamam, 

TavĢanlı-Balıköy, Afyon-Ahırdağı, Andırın-Akifiye, Mustafa Kemal PaĢa-

Burhandağı, Yılanlı-Yılanlı, Balıkesir-Korucu, Denizli-KocabaĢ, Gölhisar-

Gölhisar, Mengen-Daren ve Göksun-B. çamurlu orijinlerinin dona ve kurağa 

dayanıklılığı karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Dona dayanıklılık çalıĢmalarında 1+0 Anadolu karaçamı fidanları 

kıĢın ve ilkbaharda dona dayanıklılık testlerine tabi tutulmuĢlardır. Fidanlar 

kıĢın -20, -25, -30 ve -40 ºC ve ilkbaharda +3, -3, -7 ve -14
 
ºC‟lerdeki düĢük 

sıcaklıklarda tutulmuĢlardır. Bu iĢlem sonrasında don zararı, hücre 

membranlarında oluĢan zarar miktarı ve fidanlarda klorofil floresans 

ölçümleri ile belirlenmiĢtir. Orijinleri çimlenme aĢamasında kurağa 

dayanıklılık bakımından karĢılaĢtırmak için, tohumlar PEG 6000 çözeltisi 

kullanılarak 2, 4 ve 6 bar seviyesinde su stresine tabi tutulmuĢtur. Fidan 

aĢamasındaki kuraklık deneyinde, fidanlara 4 ay süresince su stresi 

uygulanması ile fidanların Ģafak öncesi bitki su potansiyelleri sırasıyla -5 az 

(kontrol), -10 (orta) ve -20 (Ģiddetli) bar civarında tutulmuĢtur. Fidanlara su 

stresi uygulanırken fotosentetik aktiviteleri (Fv/Fm), stres uygulamasının 

sonunda da stres gruplarının yaĢama yüzdeleri belirlenmiĢ ve morfolojik 

özellikleri ölçülmüĢtür. 

Orijinler, kıĢ donlarına karĢı anlamlı farklılıklar gösterirken, 

ilkbaharda farklılık göstermemiĢlerdir. Ġyon sızıntısı ve klorofil floresans 

yöntemleri Andırın, Göksun ve Mengen orijinlerinin kıĢın dona daha 

dayanıklı olduğunu ve Balıkesir ile Mustafa Kemal PaĢa orijinlerinin ise 

dayanıksız olduğunu göstermiĢtir. KıĢın dona dayanıklılık bakımından 

orijinler arasında varyasyonlar olduğu ortaya konmuĢtur. Kurağa 

dayanıklılık denemelerinin sonuçları ise Mustafa Kemal PaĢa, TavĢanlı, 

Yılanlı ve Afyon orijinlerinin, denemelerde kullanılan diğer orijinlere 

kıyasla kurağa daha dayanıklı olduğunu göstermiĢtir. 

 

Anahtar kelimeler: Anadolu karaçamı (Pinus nigra Arnold.), Black pine, 

kurağa dayanıklılık, dona dayanıklılık, klorofil floresans, iyon sızıntısı. 
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ABSTRACT 

Kızılcahamam-Kızılcahamam, TavĢanlı-Balıköy, Afyon-Ahırdağı, 

Andırın-Akifiye, Mustafa Kemal PaĢa-Burhandağı, Yılanlı-Yılanlı, 

Balıkesir-Korucu, Denizli-KocabaĢ, Gölhisar-Gölhisar, Mengen-Daren and 

Göksun-B. çamurlu provenances of Anatolian black pine (Pinus nigra 

Arnold. ssp. nigra var. caramanica (Loudon) Rehder) were compared to 

freezing and drought tolerance tests.  

To assess cold hardiness of provenances, 1+0 years old seedlings 

were exposed to -20, -25, -30 and -40 ºC freezing temperatures in winter and 

+3, -3, -7 and -14 ºC low temperatures in spring. After treatments at 

membranes of cells and chlorophyll a fluorescence measurements on 

seedlings were done. To determine provenance differentiation in drought 

hardiness at the germination stage, seeds were subjected 2, 4 and 6 bar water 

stress by using polyethylene glycol 6000 solutions. As a result of applied 

water stress to seedlings, predawn water potential of seedlings were 

maintained araund -5 (control), -10 (medium) and -20 bar (severe water 

potential) during artificial drought experiment, survival rate observed and 

some morphological characters measured. 

Provenance variation in cold hardiness was evident in winter but not 

in spring. Electrolyte leakage and chlorophyll a fluorescence measurements 

indicated that Andırın, Göksun and Mengen provenances were found 

resistant while Balıkesir and Mustafa Kemal PaĢa samples were found 

sensitive to freezing in winter. Results of drought resistance experiments 

revealed that Mustafa Kemal PaĢa, TavĢanlı, Yılanlı and Afyon origins were 

more drought resistant than other origins used in this study. 

 

Key Words: Pinus nigra Arnold. ssp. nigra var. caramanica (Loudon) 

Rehder), drought tolerance, cold tolerance, chlorophyll fluorescence, 

electrolyte leakage 
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1.GĠRĠġ 

Pinaceae familyasına ait olan Pinus (çam) cinsi dünyada 111 tür ile 

temsil edilmekte ve kuzey yarımkürede çok geniĢ bir yayılıĢ göstermektedir 

(STEVENS ve ENQUIST 1998). Çamlar için karakteristik olan uzun lif 

yapısı, kâğıt ve kâğıt ürünlerinde en fazla kullanılan cins olmasının 

nedenidir. Çamlar haricindeki diğer ibreliler (koniferler) ise, çamlar kadar iyi 

bir adaptasyona ve yüksek büyüme hızına sahip değillerdir (RICHARDSON 

ve RUNDEL 1998). Bu nedenlerden dolayı, çamların gelecekte de en önemli 

ağaç cinsi olacağı Ģüphesizdir. Koniferler, özellikle de çamlar, hala 

yeryüzünde kağıt hamurunun en büyük kaynağı durumundadırlar. Tek baĢına 

kağıda olan ihtiyaç bile, gelecekte de çamların önemini koruyacağını 

göstermektedir. Hidrolojik etkileri, yangınlardaki rolleri, hayvanlara besin ve 

yaĢam ortamı sağlamaları gibi nedenlerle çamlar, ekosistem üzerinde önemli 

biyokimyasal etkilere sahiptirler (RICHARDSON ve RUNDEL 1998). 

Çamların iklim üzerine bölgesel veya küresel ölçekte etkileri vardır. 

Örneğin, kuzey yarıküredeki ormanlar, altlarındaki kar örtüsünün güneĢten 

gelen ıĢığı yansıtmasını engellemektedirler. Bu engelleme ile ormanlık 

alanlarda ağaçsız bir ortama kıyasla, daha sıcak kıĢ mevsimlerinin yaĢanması 

sağlanmaktadır (BONAN ve ark. 1992). Çamlar, ekolojik ve ekonomik 

olarak Dünya‟nın en önemli ağaç cinsidir ve bu nedenle Dünya‟nın birçok 

bölgesinde, doğal yayılıĢ alanları içerisinde ve doğal yayılıĢlarının oldukça 

dıĢındaki alanlarda kültüre alınmıĢlardır (RICHARDSON ve RUNDEL 

1998).  
 Anadolu karaçamı, ülkemizde Kızılçam‟dan (5.4 milyon ha) sonra 

en geniĢ yayılıĢ alanına sahip ağaç türüdür (4.2 milyon ha) (ANONĠM 

2006). Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri dıĢında tüm 

bölgelerimizde yayılıĢ göstermektedir. Genelde Ġç Anadolu‟yu çevreleyen 

dağların içe bakan yüzlerinde yer alması, onun Ġç Anadolu ikliminin 

karakteristiklerinden olan “yazları sıcak ve kurak, kıĢları soğuk ve yağıĢlı” 

hava koĢullarına maruz kalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle de doğal 

meĢcereleri de zaman zaman don ve kuraklığa maruz kalabilmektedir. Doğal 

gençleĢtirme çalıĢmalarında tohumların çimlenme veya fidan geliĢim 

evrelerinde don veya kuraklık nedeniyle kayıplar görülebilmektedir.  

 Anadolu karaçamı ağaçlandırma alanı büyüklüğü bakımından da 

ikinci sırayı almaktadır. Türün 2000 yılı sonuna kadar 465 bin hektara yakın 

ağaçlandırması yapılmıĢtır (KONUKÇU 2001). GeniĢ alanlarda ve farklı 

coğrafi bölgelerde yapılan ağaçlandırmalarda kullanılmaktadır. Bu nedenle 

ağaçlandırma yapılan bölgede hakim iklim tipine göre don yada kuraklıktan 

zaman zaman etkilenmektedir. Kurak ve kurak-soğuk alanların 

ağaçlandırmalarında, baĢarı düzeyini arttırmak için uyulması gereken teknik 
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esasların içerisinde kuraklığa ve dona dayanıklı ağaç türü ve orijinlerinin 

seçimi ön planda gelmektedir. Ġklim değiĢikliğinin uzun vadede Akdeniz 

çevresinde kuraklaĢma ile sonuçlanacağı tahmin edilmektedir (RAMBAL ve 

HOFF 1998). Ġklim değiĢikliğinin bir diğer anlamının da seller, yüksek ve 

düĢük sıcaklıklar gibi ekstrem hava olaylarının Ģiddet ve sıklığının artması 

olduğu dikkate alınmalıdır. Bu nedenle don, kuraklık, tuzluluk gibi streslere 

dayanıklı tür ve orijin seçimi ve ağaçlandırmalarda kullanımı, gelecekte 

bugünkünden daha da önemli hale gelecektir. 

 Türkiye‟de Karaçam ağaçlandırmaları, özellikle kurak ve don 

etkilerinin ayrı ayrı veya bir arada görüldüğü Ġç Anadolu Bölgesi gibi 

ekosistemlerde, diğer türlere göre daha fazla yapılmaktadır. Bu nedenle bu 

ağaçlandırmalarda orijin seçimi çok önemli bir unsur olmaktadır. 

Karaçam‟ın doğal yayılıĢ alanlarından örneklenen orijinlerin, don ve 

kuraklığın olduğu ekosistemlerde kullanılmak üzere dona ve kuraklığa karĢı 

dayanıklılık düzeylerinin karĢılaĢtırılması, uygulayıcılara yarar 

sağlayacaktır. 

Bu araĢtırmada, farklı ıslah zonlarından örneklenen Anadolu 

karaçamı orijinlerinin dona ve kuraklığa dayanıklılık düzeyleri 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Böylece Anadolu karaçamı kullanılarak yapılacak 

ağaçlandırmalarda eğer lokal tohum kaynakları yoksa ve tohum transfer 

rejyonlaması sınırları dıĢında bir alanda ağaçlandırma yapılması gerekiyorsa 

bu durumda kullanılabilecek tohum kaynağının seçimine yardımcı olabilmek 

amacıyla bu çalıĢma yapılmıĢtır.  
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2. LĠTERATÜR ÖZETĠ 

2.1. Stres 

Bitkilerin büyüme, geliĢim ve verimliliklerini olumsuz yönde 

etkileyen çevre faktörlerine genel olarak stres denilmektedir. Kaynağına göre 

stresler genelde biyotik (böcek, mantar gibi zararlı ve hastalıklar vb.) ve 

abiyotik (don, kuraklık, tuzluluk vb.) stresler olarak iki kısımda 

incelenmektedir. Optimum koĢullarda çeĢitli bitkilerden elde edilebilecek 

ürün miktarında biyotik ve abiyotik etmenlerin etkisiyle ortalama ürün kaybı 

%65 ile %87 arasında değiĢirken, abiyotik etmenlerin neden olduğu ortalama 

ürün kaybı %51 ile %82 arasında değiĢmektedir (KACAR ve ark. 2002). 

Yeryüzünün yaklaĢık %28‟lik kısmında kuraklık, %24‟ünde sığ topraklar, 

%23‟ünde bitki besin maddesi eksikliği veya fazlalığı ve %16‟sında don, 

bitkilerin büyüme ve geliĢimini olumsuz yönde etkilemektedir (KRAMER 

ve BOYER 1995). 

2.1.1. DüĢük sıcaklık stresi  

DüĢük sıcaklık stresi, genelde soğuk ve don olmak üzere iki kısımda 

incelenmektedir. Ancak zaman zaman bu ayrım yapılmadan tek baĢına don 

stresi denildiği de olmaktadır. Soğuk stresi 0–15 ºC veya 20 ºC arasında 

değiĢen sıcaklıklarda görülür (HOPKINS 1995; TAIZ ve ZAIGER 1998; 

KACAR ve ark. 2002). Sıcaklığın 0 ºC‟nin altına düĢmesi sonucu oluĢan 

zarara ise don zararı denilmektedir (KACAR ve ark. 2002). Dona 

dayanıklılık, bitkinin 0 ºC‟nin altındaki düĢük sıcaklıklarda zarar 

görmeksizin canlı kalabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır (GLERUM 

1985).  

Dona dayanıklılık düzeyinin ölçülmesi için yapılan test, kontrollü bir 

ortama yerleĢtirilen bitki veya bitki parçasının önce belirli bir hızla 

soğutulması; ulaĢılan bu düĢük sıcaklıkta bir süre bekletilmesi; sonra 

baĢlangıçtaki sıcaklığa kadar ısıtılması ve bu uygulamalar sonrasında oluĢan 

hasar miktarının bazı metotlarla belirlenmesi aĢamalarından oluĢur 

(RITCHIE 1984; BURR ve ark. 2001).  

Doğada oluĢan bir don olayı sonrasında, bitkilerde oluĢan zararın 

derecesine bağlı olarak morfolojik gözlemlere dayalı oluĢturulmuĢ bir 

skalaya göre dona dayanıklılığın belirlenmesi yoluna gidilebilir. Bu tip bir 

çalıĢmanın avantajı, dayanıklılığın arazi koĢulları altında gözlenmiĢ 

olmasıdır. Ancak arazi koĢullarında oluĢan zararın dondan mı yoksa baĢka 

çevresel etkilerden mi kaynaklandığını anlamak zordur (KEATES 1990). 

Arazi koĢulları kontrol edilemez, ayrıca arazideki gözlemler ve örneklemeler 

pahalıdır (SIMPSON 1983). Bu nedenlerden dolayı dona dayanıklılık 



 4 

testlerinin genelde kontrollü ortamlar olan iklim dolaplarında yapılması 

tercih edilmektedir. 

Dona dayanıklılık testlerinde zararın ölçülmesi için genellikle 

koniferlerin yaprakları, herdem yeĢil türlerin ise tomurcukları 

kullanılmaktadır (BANNISTER ve NEUER 2001). Bitki eğer iklim dolabına 

sığıyor ise bütün olarak, sığmıyor ise bitkiden bir parça alınarak 

dondurulmaktadır. Dona dayanıklılık testinde örnekler ya önceden 

kararlaĢtırılan tek bir sıcaklık kademesinde örneğin -30 ºC‟de ya da birden 

çok kademeden oluĢan örneğin -10, -20, -30, -40 ºC gibi bir dizi düĢük 

sıcaklıkta dondurulur (RITCHIE 1984; BURR 1990; KEATES 1990). Test 

için dondurulacak bitkilerin dondurulma hızı ve düĢük sıcaklıkta bekletilme 

süreleri de önemlidir. Dondurma kabinlerine yerleĢtirilen bitkilerin 

soğutulması için saatte 5 ile 20 ºC arasında bir sıcaklık azalıĢı 

kullanılabileceği belirtilmiĢtir (SIMPSON 1983; KRASOWSKI ve ark. 

1993). Ancak genel olarak, çalıĢmalarda saatte 2 ile 6 
0
C‟lik bir sıcaklık 

azalıĢı ve artıĢı kullanılmıĢtır (BURR ve ark. 1990; BURR ve ark. 2001; 

LINDEN 2002). Dondurma kabinlerine yerleĢtirilen bitki örnekleri belirli bir 

hızla hedeflenen düĢük sıcaklığa kadar soğutulurlar. Hedeflenen bu 

sıcaklıkta bekletme süresi de önemlidir. GLERUM (1985), 24 saatten fazla 

hedef sıcaklıkta bekletilmemesini önermiĢtir. LARCHER (1995) ise, düĢük 

sıcaklıkta bekletme süresinin 4–6 saatten az olmamasını tavsiye etmektedir. 

Dona dayanıklılık testi sonrasında oluĢan zararın belirlenmesinde 

tarihsel olarak önce görsel yöntem kullanılmıĢtır. Ancak görsel yöntemin 

subjektifliğinden dolayı zaman içinde sayısal yöntemler bulunmaya 

çalıĢılmıĢtır. Bugün dondan zarar gören hücrelerin membranlarındaki zararın 

derecesini ölçmeye yarayan iyon sızıntısı, fotosistemlerde özellikle 

Fotosistem II (PS II)‟de oluĢan zararı ölçmeye yarayan klorofil a floresans 

yöntemleri en sık kullanılan yöntemlerdir. 

Odunsu bitkilerde dona dayanıklılık bitkinin türüne, genotipine, 

yaĢına bağlı olduğu gibi, aynı bitkinin dona dayanıklılık düzeyi mevsimsel 

bir değiĢimde göstermektedir (KOZLOWSKI ve ark. 1991; BRAY ve ark. 

2000). Genel olarak çok yıllık bitkiler tek veya iki yıllık bitkilerden, geniĢ 

alanda yayılıĢ gösteren türler, dar alanda yayılıĢ gösteren türlerden daha 

yüksek genetik çeĢitliliğe sahiptirler. Bu çeĢitlilik de dona dayanıklılık 

bakımından bir çeĢitliliğin olmasına yardımcı olur (ZOBEL ve TALBERT 

1984). Anadolu karaçamı da geniĢ yayılıĢ alanı içinde iklim bakımından çok 

geniĢ varyasyona sahiptir. Bir taraftan Uludağ etekleri gibi rutubetli iklim 

mıntıkalarında, diğer taraftan Ankara gibi kurak kontinental alanlarda yayılıĢ 

göstermektedir (SAATÇĠOĞLU 1976). Anadolu karaçamı, stebe en çok 

sokulan ağaç türümüz olarak bilinmektedir (ÜRGENÇ 1986). Yine Türkiye 
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Milli Ağaç Islahı ve Tohum Üretim Programı‟nda (1994) esnek bir tür olarak 

kendisinden bahsedilmekte ve kontinental orijinlerin Ġç Anadolu‟da 

bulunduğu belirtilmektedir. Özetle, Anadolu karaçamı‟nın yayılıĢ alanında 

ve yayılıĢ alanı dıĢında yapılan ağaçlandırma alanlarında zaman zaman don 

ve kurak zararı ile karĢılaĢılabilmektedir. Bu tür alanlarda dayanıklı 

orijinlerin bulunup kullanılması ağaçlandırmaların baĢarısını arttıracaktır.  

2.1.2. Kuraklık stresi  

Dünya üzerinde kullanılabilir alanların %28‟lik kısmında kuraklık 

etkilidir (KRAMER ve BOYER 1995). Kuraklık yağıĢ, sıcaklık, nem, 

evaporasyon, transpirasyon gibi belli baĢlı değiĢkenlere bağlı olarak geliĢen 

bir olaydır. Genel olarak kuraklık yeryüzündeki çeĢitli sistemlerce kullanılan 

doğal su varlığının, belli bir zaman sürecinde ve bölgesel ölçekte 

ortalamanın altında gerçekleĢmesi sonucu ortaya çıkan su açığıdır Ģeklinde 

tanımlanmaktadır (TÜRKEġ 1990). Kuraklığın literatürde tanımlanan birçok 

çeĢidi olmakla birlikte dört belirgin kuraklık tipi bulunmaktadır. Bunlar 

meteorolojik kuraklık, tarımsal kuraklık, hidrolojik ve sosyo-ekonomik 

kuraklıktır. Bunlardan tarımsal kuraklık tanımı, bitki ile uğraĢan tarım ve 

ormancıları daha çok ilgilendirmektedir. Toprakta bitkinin ihtiyacını 

karĢılayacak miktarda su bulunmaması olarak tanımlanan tarımsal kuraklık, 

fazla nem kaybı ve su kaynaklarında kıtlık oluĢtuğu zaman meydana gelir. 

Bitkilerde kuraklık stresinin mekanik, metabolik ve oksidatif etkileri 

vardır. Mekanik etki: bitki hücrelerinden belirgin su yitimi gerçekleĢtiği 

zaman bitkide turgor kaybıyla kendini gösteren birincil strestir (LEVITT 

1980). Turgorun kaybolması hücrenin geniĢlememesine ve dolayısıyla 

bölünememesine neden olur. Bu durum ise bitkide büyüme ve çeĢitli 

nedenlerle oluĢan zararın tamir edilememesi anlamına gelir. Hücre içeriğinin 

büyük bir kısmını oluĢturması, besin ve hormonlar baĢta olmak üzere birçok 

organik bileĢiğin taĢıyıcısı olması, hücresel fonksiyonlar için çözücü rol 

oynaması nedeniyle hücredeki su kaybı ile hücrenin normal iĢleyiĢi devam 

edemez ve metabolizması bozulur. Buna bağlı olarak hücrede protein 

denatürasyonları (yüksek sıcaklıklarda hücre içindeki protein yapısının 

bozulması) ve enzim inhibisyonları (enzim aktivitesinin durması) gerçekleĢir 

(BRAY 1997). Oksidatif etki ise serbest radikallerin, özellikle aktif oksijen 

türlerinin oluĢumunu içerir. Bu etki de bitkide gözle görülür zararlara ve 

hatta bitkinin ölümüne neden olabilir. 

Bitkiler kuraklık stresine karĢı “kuraklıktan sakınma” ve “kuraklığa 

tolerans” olarak ifade edilebilecek, iki Ģekilde savunma mekanizmaları 

geliĢtirmiĢlerdir. Kuraklıktan kaçınma, bitkilerin bünyesindeki su kaybını 

anatomik, morfolojik ve fizyolojik özellikler sayesinde engellemesidir. Buna 

örnek olarak kuraklık durumunda bitkinin suyun harcayıcısı durumundaki 
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gövdesini küçültmesi buna karĢın kökünü büyütmesi gösterilebilir. 

Kuraklığa tolerans durumunda ise zarar oluĢumunun önüne geçilmek yerine, 

oluĢan zarara rağmen en azından hayatta kalınabilmektedir. Bu nedenle 

kuraktan sakınma daha iyi bir özelliktir ve bu tür bitkiler kuraklık 

koĢullarında da daha iyi bir büyüme ve geliĢme göstermektedir (LARCHER 

1995).  
Kuraklık ağaçlandırma alanlarında olduğu gibi, doğal gençleĢtirme 

alanlarında oluĢan zararların da en önemli nedenlerindendir. WILINSTON 

(1972), doğal gençleĢtirmede ilk yıl görülen fidan kayıplarının %57‟sinin su 

eksikliğinden kaynaklandığını belirtmektedir. Her ne kadar iliĢkileri direkt 

olarak ortaya koyan çalıĢmalar yoksa da, Anadolu karaçamı‟nın geliĢiminin 

de kuraklıktan olumsuz yönde etkilendiği ülkemizde yapılan bazı çalıĢmalar 

ile dolaylı olarak ortaya konmuĢtur. Nitekim KALIPSIZ (1963), türün 

yayılıĢ alanında yıllık yağıĢın 600–1600 mm olduğunu, optimumunun ise 

1000 mm olduğunu ve bu optimumdan uzaklaĢıldığı oranda, toprağın su 

içeriğinin ve sıcaklığının önem kazandığını belirtmiĢtir. ÖZDEMĠR (1980) 

Türkiye‟nin önemli kurak mıntıkalarında Karaçam‟la uygun ağaçlandırma 

teknikleri bulmak için bir çalıĢma yürütmüĢtür. Bu çalıĢmada yarı nemli 

EskiĢehir deneme alanında kullanılan değiĢik tekniklerle %90‟ın üzerinde 

tutma baĢarısı yakalarken daha kurak olan Konya-Ereğli‟de %10–15 tutma 

baĢarısını yakalayabilmiĢtir. ERUZ (1984), Karaçam‟ın geliĢiminde nem 

koĢullarının önemli rol oynadığını belirtmektedir. Türkiye genelinde yapılan 

Anadolu karaçamı orijin denemelerinin ilk sonuçları, Ġç Anadolu‟da deneme 

alanlarındaki yaĢama yüzdesi ve büyüme baĢarısının diğer bölgelere oranla 

düĢük olduğunu göstermiĢtir (ġĠMġEK ve ark. 1995). KARADAĞ (1999) 

Karaçam doğal gençleĢtirmelerinde, Karaçam gençliğinin ilk 2–3 yıl 

içerisindeki geliĢmesinde nem faktörünün ıĢığa göre daha belirgin rol 

oynadığını ortaya koymuĢtur. KARABULUT (2001) ise, EskiĢehir 

yöresindeki Anadolu karaçamı ağaçlandırmalarında, 15 yıllık periyodu 

incelemiĢ ve yıllık sıcaklıkla yıllık halka geniĢliği arasında ters yöndeki 

iliĢkinin varlığını ortaya koymuĢtur. ÇELĠK ve ark. (2002) Ankara 

çevresindeki Anadolu karaçamı ağaçlandırmalarında görülen kurumaların, 

yörede birkaç yıl arka arkaya yaĢanan kuraklıktan kaynaklandığını 

belirtmiĢlerdir. Bu nedenle Anadolu karaçamı‟nda kuraklığın oluĢturacağı 

zararı azaltmak için kurağa dayanıklı orijinlerin belirlenerek, bazı ilkeler 

çerçevesinde kullanılması gerekir.  
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

3.1. Materyal 

Don ve kuraklık konusunda yapılan denemelerde Anadolu 

karaçamı‟nın 11 orijinine ait tohum ve fidanları kullanılmıĢtır. Orijinlerin 

seçiminde Türkiye Milli Ağaç Islahı ve Tohum Üretim Programı dikkate 

alınmıĢtır. Akdeniz (I), Ege (II), Marmara (III), Karadeniz (IV), Kuzey Ġç 

Anadolu (V) ve Amanos ardı (VII) zonlarından orijinler kullanılmıĢtır (ġekil 

3.1). Güney Ġç Anadolu Bölgesi (VI) zonundan tohum sağlanamadığı için bu 

zondan orijinler kullanılmamıĢtır. Orijinlere ait fizyografi ve iklim bilgileri 

çizelge 3.1‟de verilmiĢtir. 

 

 

ġekil 3.1. Kullanılan orijinlerin konumları 1-Kızılcahamam-Kızılcahamam 

2-TavĢanlı-Balıköy 3-Afyon-Ahırdağı 4-Andırın-Akifiye 5-M.K. PaĢa-

Burhandağı 6-Yılanlı-Yılanlı 7-Balıkesir-Korucu 8-Denizli-KocabaĢ 9-

Gölhisar-Gölhisar 10-Mengen-Daren 11-Göksun-B.çamurlu  

Figure 3.1. Locations of the origins  

 

 

 

 

 

 

 



Çizelge 3.1. Orijinlerin fizyografik bilgileri ve orijine en yakın meteorolojik iklim verileri 

Table 3.1. Some physiographic attributes and meteorological data of origins 

Orijin Bilgileri  Meteoroloji Bilgileri  

Orijin 

Origin  
Enlem 

Latitude 
Boylam 

Longitude 

Rakım  

(m) 

Altitude 

Bakı 

Aspect 

Islah  

Zonu 

Breeding  

Zone 

En Yakın 

Meteoroloji  

Ġstasyonu 

Nearest 

Meteorological 
Station  

Enlem 

Latitude 

Boylam 

Longitude 

Rakım(m) 

Altitude 

Yıllık  

YağıĢ 

Ort. 

(mm) 

Annual 

precip. 

Aver. 

Ort. 

Sıc. 

(0C) 

Aver. 

Temp. 

Ort. 

DüĢük  

Sıc.  

(0C) 

Aver. 

Low 

Temp. 

En  

DüĢük  

Sıc.  

(0C) 

Max. 

Low. 

Temp. 

K.hamam 

Soğuksu 
40 28 30 32 36 41 1350 K-D 4.3 K.hamam 40 28  32 39  1033 565,2 9,8 3,8 -22,8 

TavĢanlı 

Balıköy 
39 24 20 29 04 00 1500 K 3.3 TavĢanlı 39 33  29 30 834 468,7 11,2 4,3 -22,5 

Afyon 

Hocalar 38 40 47 30 03 21 1350 K-KB 5.3 Afyon 38 45 30 32 1034 417,5 12,3 5,3 -19,4 

Andırın 

Akifiye 
37 44 25 36 21 45 1450 GD 1.3 Göksun 38 01 36 30 1344 622,1 8,8 1,8 -33,5 

M.K. PaĢa 

Burhandağı 
39 54 10 29 43 00 1000 B-KB 3.2 Keles 39 55 29 04 1063 720,0 9,5 4,5 -20,2 

Yılanlı 

Yılanlı 
37 11 27 28 32 08 1100 K-KB 2.2 Muğla 37 13 28 22 646 1161,5 14,9 9,5 -9,9 

Balıkesir 

Korucu 
39 23 07 27 15 57 800 K-KD 3.1 Balıkesir 39 38 27 53 102 543,8 14,5 9,2 -12,2 

Denizli 

KocabaĢ 
37 42 00 29 27 00 1300 K 2.3 Acıpayam 37 25 29 20 941 525,5 12,7 5,5 -18,0 

Gölhisar 

Gölhisar 
37 02 08 29 27 52 1150 K 1.2 Tefenni 37 19 29 46 1142 464,2 11,8 5,4 -18,0 

Mengen 

Daren 
40 57 20 32 17 00 935 K-GD 4.2 Bolu 40 44 31 31 742 544,8 10,4 4,9 -22,6 

Göksun 

B. çamurlu 
36 51 36 36 23 05 1650 G 7.3 Göksun 38 01 36 30 1344 622,1 8,8 1,8 -33,5 

8
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Denemelerde kullanılan tohumlar Ağaçlandırma genel Müdürlüğü 

stoklarından temin edilmiĢtir. 2003 yılının nisan ayında, Kızılcahamam 

Orman Fidanlığı‟nda Enso tipi kaplara ekilmiĢtir. BaĢlangıçta her bir kaba 5 

adet tohum ekilmiĢtir. Tohumlar çimlendikten sonra her bir kapta sadece tek 

bir fidanın büyümesi için, fazla olanları makasla kesilerek, tekleme 

yapılmıĢtır. Yaz mevsiminde sera dıĢında büyütülen fidanlar Ekim ayında 

ısıtılmayan seralara alınmıĢtır. 

3.2. Yöntem  

3.2.1. Dona dayanıklılığın belirlenmesinde kullanılan yöntemler 

3.2.1.1. KıĢın yapılan dona dayanıklılık testinde kullanılan 

yöntemler 

KıĢ denemeleri için kullanılacak olan 11 orijine ait fidanlar 

ısıtılmayan seradan alınarak soğuğa uyum uygulaması için iklim odasına 

yerleĢtirilmiĢ ve burada 75 gün süre ile +5 
0
C‟de bekletilmiĢlerdir. Ġklim 

odası içinde doğadaki, kıĢın kısalan günü taklit amacı ile, 150 µmol.m
-2

.s
-1

 

Ģiddetinde floresans lambalar kullanılmıĢtır. Aydınlatma 9 saat gündüz, 15 

saat gece Ģeklinde uygulanmıĢtır. Bağıl nem %80–85 arasında tutulmuĢtur. 

Soğuğa uyum süreci boyunca fidanların toprağı tarla kapasitesi düzeyini 

koruyacak Ģekilde sulanmıĢtır.  

KıĢ donu uygulamasında kullanılan düĢük sıcaklık kademelerinin, 

yapılan ön denemeler sonrasında, -20, -25, -30 ve -40 ºC olmasına karar 

verilmiĢtir. Bir grup fidan, dondurulmayarak kontrol grubu olarak 

ayrılmıĢtır. Geri kalan fidanlar soğutucu kabinlere transfer edilmiĢtir. 

Soğutma kabini içine yerleĢtirilen fidanlar, karanlıkta ve sıcaklıkları her bir 

saatte 5 ºC (AITKEN ve ADAMS 1997; BURR ve ark. 2001; TINUS 2002) 

azaltılarak, hedeflenen sıcaklık kademelerine ulaĢtırılmıĢtır. DüĢük sıcaklık 

kademelerinde fidanlar 16 saat süreyle bekletilmiĢlerdir. Bu süre sonunda 

donmuĢ fidanların yavaĢ yavaĢ çözülmelerini sağlamak için soğutma 

kabinlerinin sıcaklıkları 5 ºC sa
-1

 artırılarak oda sıcaklığına çıkarılmıĢtır. 

Ardından fidanlar üzerinde iyon sızıntısı ve klorofil floresans ölçümleri 

yapılmıĢtır. 

3.2.1.2. Ġlkbaharda yapılan dona dayanıklılık testinde kullanılan 

yöntemler 

Bu mevsimde yapılan çalıĢmada, tepe tomurcukları patlamıĢ 11 

orijine ait fidanlar kullanılmıĢtır. Fidanlardan bir grup, dondurulmayıp 

kontrol grubu olarak alınmıĢtır. Geri kalan fidanlar 24–25 Nisan 2004‟de, 

+3, -3, -7 ve -14 
0
C‟lerde düĢük sıcaklığa maruz bırakılmıĢtır. Soğutma 

kabininde karanlıkta sıcaklık 5 ºC sa
-1

 azaltılarak, hedeflenen sıcaklık 

kademelerine ulaĢılmıĢtır. Bu sıcaklık kademelerinde fidanlar 5 saat süreyle 
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bekletilmiĢlerdir. Bekletme süresi sonunda donmuĢ fidanların yavaĢ yavaĢ 

çözülmelerini sağlamak amacı ile soğutma kabinlerinde sıcaklık 5 ºC sa
-1

 

hızla, artırılarak tekrar oda sıcaklığına getirilmiĢtir.  

3.2.1.3. OluĢan zararın ölçülmesinde kullanılan yöntemler 

KıĢ ve ilkbahar dona dayanıklılık testleri sonrasında fidanlarda 

oluĢan don zararının belirlenmesi için kullanılan yöntemlerden biri iyon 

sızması yöntemidir (GLERUM 1985; BURR 1990; SUTINEN ve ark. 1992; 

PRASIL ve ZAMECNIK 1998; TINUS 2002). Kontrol gruplarına ait relatif 

iletkenlik (RC kontrol) ve dondurulmuĢ gruplara ait relatif iletkenlik (RC donmuĢ) 

değerleri yaprak kesitlerinde, Kondüktivimetre aleti ile ölçülmüĢ ve 

hesaplanmıĢtır. OluĢan zarar Relatif iletkenlik değerleri kullanılarak, FLINT 

ve ark. (1967)‟nın önerdiği yaralanma indeksi formülüne göre yaralanmanın 

miktarı yüzde olarak hesaplanmıĢtır (GLERUM 1985). Yaralanma indeksi 

(It) formülü aĢağıdaki gibidir. Büyük yaralanma indeksi (It) değerleri fazla 

zarar görmüĢ olmayı, küçük değerler ise az zarar görmüĢ olmayı ifade 

etmektedir.  
 

RC kontrol = (Ġlk okuma / Son okuma) x 100 

RC donmuĢ = (Ġlk okuma / Son okuma) x 100 

It = (RC donmuĢ– RC kontrol) / (1 – (RC kontrol / 100)) 
 

OluĢan don zararının miktarını belirlemede kullanılan ikinci yöntem 

ise Klorofil a floresans ölçümleridir. Bu ölçümler öncesinde, fidanların 

tilakoid membranlarında don nedeniyle oluĢan zararların hızlı bir Ģekilde 

açığa çıkması için, BURR ve ark. (2001) tarafından önerildiği gibi, soğuğa 

uyum iĢlemi gören kontrol grubu ve dona dayanıklılık testinde dondurulmuĢ 

olan fidanlar, 5 saat süreyle 400 µmol m
-2

s
-1

 ıĢık altında oda sıcaklığı 

koĢullarında bekletilmiĢtir. Bu bekletmenin ardından ibrelere takılan klipsler 

yardımıyla 30 dakika boyunca karanlığa adapte edilmiĢlerdir. Floresans 

ölçümleri, modüler floresans sistemi (FMS-2, Hansatech Instruments Ltd. 

Kings Lynn, U.K.) kullanılarak oda sıcaklığı koĢullarında yapılmıĢtır. 

Fotosistem II (PSII)‟nin fotokimyasal verimliliği (Fv/Fm) aĢağıda verilen 

formül ile hesaplanmıĢtır. Fv/Fm oranındaki azalma fotosentetik aktivitede 

meydana gelen azalmanın iyi bir göstergesidir. Sağlıklı bitkilerde 0.832 

civarında olan bu değerin, 0.8‟in altına inmesi çevresel bir stresin olduğunun 

belirtisidir (MAXWELL ve JOHSON 2000).  

Fv/Fm = [(Fm-F0) / Fm]  

Çevresel stres altındaki hücre membranlarında ortaya çıkan oksidatif 

hasardan en fazla etkilenenler lipidler ve proteinlerdir. Kloroplastlarda 

elektronların doğrudan fotosistem I den (PSI) oksijene aktarılması, 
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süperoksit anyonu   (O
-
2) ve özellikle hidroksil radikalleri (HO

-
) gibi reaktif 

oksijen türleri oluĢumuna sebep olmakta ve bu radikaller de lipidlere büyük 

zarar vererek membranlarda peroksidasyonlara neden olmaktadır (KACAR 

ve ark. 2002). Don stresine maruz kalan bitkilerin membranlarında meydana 

gelen bu durum, lipid peroksidasyonunun son ürünü olan Malondialdehit 

(MDA) oluĢumuna neden olur. MDA‟nın ölçülmesinde en çok kullanılan 

yöntem, MDA‟nın thiobarbiturik asit (TBA) ile verdiği reaksiyon sonucunda 

oluĢan renk yoğunluğunun, spektrofotometrik olarak ölçümüne dayanır. 

MDA miktarı nmol.g
-1

 taze ağırlık
-1

 olarak hesaplanmaktadır (HODGES ve 

ark. 1999). 

 KıĢ ve ilkbahar don denemelerinde Faktöriyel Deneme Deseni 

kullanılmıĢtır. Denemeler 11 orijine ait fidanlar kullanılarak, 5 tekrarlı ve her 

tekrarda 5 adet fidan olacak Ģekilde kurulmuĢtur. Buna göre, bir mevsimde 

yapılan denemede 1100 adet fidan (11 orijin x 4 sıcaklık kademesi x 5 tekrar 

x 5 fidan = 1100) düĢük sıcaklığa maruz bırakılmıĢtır. Orijinler arasındaki 

dona dayanıklılık farkı ve sıcaklık kademelerinin orijinlere etkisi varyans 

analizleri (ANOVA) ile belirlenmiĢtir. Ölçülen değiĢkenler arasındaki 

iliĢkiler Pearson korelasyon analizleri kullanılarak değerlendirilmiĢtir.  

3.2.2. Su stresinin orijinlere etkisini araĢtırmada kullanılan 

yöntemler 

3.2.2.1. Su stresinin tohumların çimlenmesine etkisini 

belirlemede kullanılan yöntemler 

 Farklı orijinlere ait Anadolu karaçamı tohumlarının farklı su 

potansiyeli düzeyindeki koĢullarda çimlendirilmesiyle, su stresinin çimlenme 

üzerine etkisi ve orijinler arasındaki farklar ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

Saf suya belirli bir miktarda polietilen glikol (PEG 6000) koyarak değiĢik su 

stresine sahip ortamlar oluĢturulmuĢtur. Polietilen glikol düĢük molekül 

ağırlıklı bir madde olup su alımını düzenleyerek, ortamı istenilen su stresi 

koĢullarında tutmaktadır. Ayrıca PEG 6000 bitki köklerince alınmamakta ve 

toksik etki yaratmamaktadır. Fakat bu madde kullanılarak hazırlanan çözelti 

içerisindeki oksijen zamanla azalmaktadır. Oksijen azalıĢının etkisi de 

ortamın çimlendirme kâğıtlarının 3–4 günde bir değiĢtirilmesiyle 

giderilebilmektedir. ÇALIKOĞLU (2002)‟na göre 2, 4, 6 bar‟lık su stresi 

ortamları hazırlamak için kullanılması gereken PEG 6000 miktarı aĢağıdaki 

gibidir: 

Ortamın su stresi (bar)                                      PEG 6000 (gr)/H20 (kg) 

               0                                                                            0 

               2                104.98 

               4                                                     164.30 

  6                209.45 



 12 

Tohumlar çimlenme ortamına ekilmeden önce saf sudan 

geçirilmiĢtir. Çimlenme testi için 11 cm çapında cam petriler kullanılmıĢtır. 

Bu petrilerin tabanına altlık olarak Watman no:1 filtre kağıdı 

yerleĢtirilmiĢtir. Petri kapları ve filtre kağıtları otoklavda sterilize edilmiĢtir. 

Çimlendirme testleri: 20 ºC sabit sıcaklıkta ve 1500 lux ıĢık Ģiddetinde iklim 

odasında 21 gün süre ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Deneme süresince petri kapları, 

filtre kâğıtları ve solüsyonlar, 3‟er gün ara ile değiĢtirilmiĢtir. Deneme 11 

farklı orijin, 4 farklı su stresi düzeyi ile 4 tekrarlı ve her tekrarda 50 adet 

tohum olacak Ģekilde kurulmuĢtur. Tohumların çimlenmeleri günlük olarak 

izlenmiĢ ve kayıtları tutulmuĢtur. 

3.2.2.2. Su stresinin fidanların yaĢama ve geliĢmelerine etkisinin 

belirlenmesinde kullanılan yöntemler 

ÇalıĢmada, Enso tipi kaplara ekilip 1 yaĢına getirildikten sonra 

polietilen tüplere alınıp burada 2 yaĢına kadar büyütülen 11 orijinden 

fidanlar kullanılmıĢtır. Tüplü fidanlara su stresi uygulanabilmesi için 

öncelikle bunlar kökleri toprakla temas etmeyecek Ģekilde beton üzerine 

deneme desenine uygun olarak sıralanmıĢtır. Deneme BölünmüĢ Parseller 

tertibinde ve 3 tekrarlı olarak kurulmuĢtur. Sulama faktörü ana parsellerde 

orijin faktörü ise alt parsellerde yer almıĢtır. Desene göre, denemelerde 

toplam 2574 adet fidan (11 orijin x 3 tekrar x 3 su stresi düzeyi x 26 adet 

fidan her parselde = 2574) kullanılmıĢtır. Denemede fidanlar 1 Mayıs‟tan 30 

Ağustos 2005‟e kadar üç farklı sulama rejimi kullanılarak sulanmıĢtır. Bu 

dört aylık dönemde yağmur almamaları için fidanların üzeri plastik materyal 

ile örtülmüĢtür. Sulama rejimlerinin oluĢturulmasında fidanlar, 2‟Ģer gün, 

15‟er gün ve aylık aralıklarla sulanmıĢtır. Bu sulamaların etkisi ile oluĢan su 

stresinin Ģiddeti ise her 15 günde bir sabaha karĢı her sulama rejiminden 

rasgele örneklenen 6 adet fidan üzerinde yapılan, Ģafak öncesi su potansiyeli 

düzeyleri ölçümleriyle ortaya konmuĢtur. Uygulanan sulama rejimleri 

sayesinde az, orta ve Ģiddetli su stresine maruz bırakılan fidanların su stresi 

düzeyleri sırasıyla 5, 10 ve 20 bar civarında olmuĢtur (ġekil 3. 2). 

 Mayıs baĢından ağustos sonuna kadar süren 4 aylık su stresi 

uygulaması sonrasında yaĢayan fidanlar sayılmıĢtır. Kontrol iĢlemlerindeki 

yaĢama yüzdesi farklılıklarının yapılacak varyans analizi sonuçlarındaki 

yanıltıcı etkilerini elimine etmek için, kontrol iĢlemindeki değerler 100 kabul 

edilmiĢ ve diğer stres düzeyi iĢlemlerindeki değerler 100‟e oranlanmıĢtır. 

Böylece iĢlemler ve orijinler arası farklar daha rasyonel bir Ģekilde ortaya 

konulmaya çalıĢılmıĢtır. Kök boğazı çapı ve fidan boyları ölçülmüĢtür. 

Orijinlerin stres uygulaması öncesindeki boy değerleri ve stres uygulaması 

sonrasındaki boy değerleri kullanılarak boy artım yüzdeleri hesaplanmıĢtır. 
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ġekil 3.2. Az (kontrol), orta ve Ģiddetli su stresine maruz bırakılan 

fidanların su stresi düzeylerinin deney süresince gösterdiği genel seyir 

Figure 3.2. Trend of water stress on low (control), medium and severe  

stressed seedlings. 
 

 Varyans analizlerinde bu hesaplanan boy artım yüzdeleri 

kullanılmıĢtır. Varyans analizinde artım yüzdelerinin kullanılarak, su stresi 

uygulamasına baĢlanıldığında orijinler arasında var olan boy farkının 

yanıltıcı etkisinden kaçınılmaya çalıĢılmıĢtır. Ayrıca her iĢlem parselinden 7 

adet fidan sökülerek morfolojik ölçümler yapmak üzere laboratuvara 

taĢınmıĢtır. Laboratuarda fidan boyu (FB), kök boğazı çapı (KBÇ), gövde 

taze ağırlığı (GTA), kök taze ağırlığı (KTA), gövde kuru ağırlığı (GKA) ve 

kök kuru ağırlığı (KKA) özellikleri ölçülmüĢtür. Gövde kuru ağırlığının kök 

kuru ağırlığına oranlanmasıyla da gövde/kök (GKA/KKA) oranı 

bulunmuĢtur. 

 Su stresi düzeyi ve orijin faktörlerinin fidanların fotosentetik 

verimliliğine etkisini araĢtırmak üzere temmuz ayında her iĢlem parselinde 7 

adet fidanda klorofil floresans ölçümleri yapılmıĢtır. Elde edilen veriler 

varyans analizi ile değerlendirilmiĢtir. Klorofil floresans miktarları ile 

morfolojik fidan karakteristiklerinin iliĢkisi korelasyon analizi yapılarak 

araĢtırılmıĢtır. 
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4. BULGULAR 

4.1. Dona Dayanıklılık Bulguları 

4.1.1. KıĢın yapılan dona dayanıklılık testi bulguları 

11 Orijine ait fidanlar, -20, -25, -30 ve -40 ºC sıcaklık 

kademelerinde dondurulmuĢlardır. Bu düĢük sıcaklıklarda, fidanların 

yapraklarındaki hücrelerin membranlarında oluĢturduğu yaralanma miktarı 

iyon sızması (It), fotokimyasal aktivite (Fv/Fm) ve malondialdehit miktarı 

arasındaki korelasyonlar Çizelge 4.1‟de gösterilmiĢtir. 

Yapılan korelasyon analizine göre uygulanan düĢük sıcaklık ile 

yaralanma indeksi arasında anlamlı (p<0.001) kuvvetli-negatif bir iliĢki söz 

konusudur. Sıcaklık ile lipid peroksidasyonu (MDA) arasında ise anlamlı 

korelasyon bulunamamıĢtır. Sıcaklık ile MDA arasında korelasyon 

olmaması, Anadolu karaçamı‟nda uygulanan düĢük sıcaklık stresi 

sonucunda oluĢan zararın belirlenmesi için lipid peroksidasyonunun iyi birer 

gösterge olmadığını iĢaret etmektedir (Çizelge 4.1). 
 

Çizelge 4.1. Sıcaklık ile Fv/Fm, MDA ve It arasındaki korelasyon 

katsayıları 

Table 4.1. Among temperature, Fv/Fm, MDA and It Pearson correlation co-

efficients. 

ns=anlamlı değil;  ** p<0.01; olasılık düzeyinde anlamlı 

 

Yapılan varyans analizi sonucunda (Çizelge 4.2), uygulanan sıcaklık 

kademelerinin (p<0.001) ve orijinlerin (p<0.01) yaprak doku hücrelerinin 

yaralanma indeksleri üzerinde istatistiksel olarak önemli etkilerinin olduğu 

ancak, sıcaklık kademesi ile orijin arasındaki etkileĢimin önemli olmadığı 

belirlenmiĢtir. Bu her bir sıcaklık kademesinde orijinlerin sıralamalarının 

değiĢmediğini göstermektedir. Bu nedenle orijinlerin genel ortalama 

değerlerine göre sıralama yapılmıĢtır (Çizelge 4.3).  

 

 

 

DeğiĢkenler 

Variables 
Sıcaklık 

Temperature 
Fv/Fm  

Fv/Fm 
MDA 

MDA 
It 

It 

Sıcaklık 1.000  0.830 
**

 -0.078 
ns

 -0.858 
**

 

Fv/Fm   1.000  0.058 
ns

 -0.806 
**

 

MDA    1.000 -0.088 
ns

 

It     1.000 
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Çizelge 4.2. KıĢın uygulanan donma sıcaklıklarında 11 orijine ait 

fidanların yaralanma indekslerine (It) ait varyans analizi  

Table 4.2. Variance analysis of relative injury index (It) of 11 origins 

exposed to freezing in winter 

Varyasyon 

 Kaynağı 

Source of  

Variation 

Serbestlik 

Derecesi 

Degree of  

freedom 

Kareler 

Toplamı 

Sum of  

Squares 

Kareler 

Ort. 

Mean 

squares 

F P 

Sıcaklık 3 177850.02 59283.4 265.21 P<0.001 

Orijin 10 6654.6 665.5 2.98 P<0.002 

Sıcaklık x Orijin 30 3415.1 113.8 0.51 0.984 

Hata 176 39341.3 223.5   

 

Çizelge 4.3‟deki Duncan testi sonuçları incelendiğinde sıcaklık 

düĢtükçe hücre membranlarında oluĢan yaralanma miktarının arttığı 

görülmüĢtür. -20 ºC‟lik düĢük sıcaklık uygulaması sonucu oluĢan %2‟lik 

yaralanma oldukça düĢük bir değer olup, fidanlar tarafından tolere 

edilebilecek bir zarardır. Ancak sıcaklık -25 ºC‟ye düĢürüldüğünde, 

yaralanma miktarının %58.48‟e çıktığı görülmüĢtür. %50‟yi geçen 

yaralanmaların ciddi anlamda yaprak dokusunu oluĢturan hücrelerin 

membran bütünlüğünü bozduğu göz önüne alınır ise Anadolu karaçamı‟nda -

25 ºC‟den düĢük sıcaklıkların önemli zararlar oluĢturduğu söylenebilir. Yine 

Duncan testi sonuçları, her bir sıcaklık kademesinin, oluĢan yaralanma 

miktarı bakımından, bağımsız bir grup oluĢturduğunu göstermektedir. 

Orijinlerin ortalama yaralanma indeksleri karĢılaĢtırıldığında, Mustafa 

Kemal PaĢa, Afyon ve Balıkesir orijinlerinin en fazla etkilenen orijinler 

olduğu, görülmüĢtür (Çizelge 4.3). 
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Çizelge 4.3. Farklı donma sıcaklık kademelerinde 11 farklı Anadolu 

karaçamı orijininin hücre membranındaki yaralanma indeksleri (It) 

Table 4.3. Injury index (It) of different 11 origins under different freezing 

temperature 

Orijinler 

Origins 

Sıcaklık Kademeleri (
0
C) 

Temperature Levels (
0
C) 

- 20 - 25 - 30 - 40 
Ortalama 

Average 

M.K. PaĢa 

Burhandağı 
5.30 72.73 79.62 91.03 62.17 a 

Balıkesir 

Korucu 
1.26 71.42 73.39 79.50 56.39 ab 

Afyon 

Hocalar 
1.69 65.43 69.24 75.74 53.02 abc 

Yılanlı 

Yılanlı 
1.75 61.65 68.00 74.13 51.39 bcd 

Denizli 

KocabaĢ 
1.85 51.50 67.10 82.05 50.62 bcd 

Gölhisar 

Gölhisar 
1.30 62.93 60.90 75.05 50.04 bcd 

TavĢanlı 

Balıköy 
2.14 52.08 69.80 75.19 49.80 bcd 

K.hamam 

Soğuksu 
3.00 54.18 68.70 72.12 49.50 bcd 

Göksun 

B. çamurlu 
0.79 53.88 60.90 63.60 44.78 cd 

Mengen 

Daren 
1.71 49.56 58.30 67.52 44.28 cd 

Andırın 

Akifiye 
1.16 48.00 58.20 58.40 41.44 d 

Ortalama 

Average 
2.00 D 58.48 C 66.74 B 74.03 A 50.31 

 

Orijinler arasında dona dayanıklılık düzeyi bakımından fark 

olduğunun belirlenmesi üzerine bu farkın ortalama sıcaklık, ortalama düĢük 

sıcaklık ve en düĢük sıcaklık ile olan iliĢkisini araĢtırmak için basit 

korelasyon analizi yapılmıĢtır. Basit korelasyon analizi sonucunda orijinlerin 

ortalama yaralanma indeksleri ile orijinlere en yakın meteoroloji 

istasyonundan alınan ortalama düĢük sıcaklık verisi arasında, anlamlı 

(p<0,05) fakat zayıf (0,389) bir iliĢki belirlenmiĢtir. -20, -25, ve -30 ºC‟deki 

It değerleri ile en düĢük sıcaklık, en düĢük sıcaklıklar ortalaması ve ortalama 
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sıcaklık arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır. Orijinlerin -40 ºC‟deki 

yaralanma indeksleri ile orijinlere en yakın meteoroloji istasyonundan alınan 

en düĢük sıcaklık iklim verisi arasında ise, anlamlı (p<0,05) ve orta kuvvetli 

(r= 0,659) bir iliĢkinin olduğu belirlenmiĢtir. Yine orijinlerin ortalama 

yaralanma indeksleri ile en yakın meteoroloji istasyonundan alınan en düĢük 

sıcaklık iklim verisi arasında da anlamlı (p<0,05) ve orta kuvvetli (r= 0,639) 

bir iliĢkinin olduğu belirlenmiĢtir. Belirlenen bu iliĢkilere göre, orijinlerin 

dayanıklılık düzeyleri ile geldikleri yörenin en düĢük sıcaklığı arasında bir 

iliĢki vardır. Orijin, geldiği yetiĢme ortamında ne kadar Ģiddetli düĢük 

sıcaklığa maruz kalmıĢ ise dona dayanıklılık testleri sonucunda da o denli 

dona dayanıklı bulunmuĢtur (Çizelge 4.4). 
 

Çizelge 4.4. Orijinlerin sıcaklık kademelerindeki ortalama yaralanma 

indeksleri ile bu orijinlere ait bazı iklim verileri arasındaki iliĢkiyi 

gösteren Pearson korelasyon matrisi 

Table 4.4. Pearson correlation matrix for mean injury index of origins and 

climate data 

DeğiĢkenler 

Variables 

Ort. It 

Aver. It  

Ort. 

DüĢ. Sıc. 

Aver. Low Temp. 

En 

DüĢ. Sıc. 

Min. Low 

Temp. 

Ort. 

Sıc. 

Average 

Temp. 

-20
0
C’deki It 0,680

* 
-0,034 0,157 - 0,235 

-25
0
C’deki It 0,882

**
 0,558 0,596 0,426 

-30
0
C’deki It 0,934

**
 0,414 0,521 0,304 

-40
0
C’deki It 0,934

**
 0,481  0,659

*
 0,395 

Ort. It 1 0,515  0,639
*
 0,389

*
 

Ort.DüĢ. Sıc.  1 0,953
**

 0,946
**

 

En DüĢ. Sıc.   1 0,900
**

 

Ort. Sıc.    1 

* p<0.05;  ** p<0.01; olasılık düzeyinde anlamlı 

 

DüĢük sıcaklık ve orijin faktörlerinin Fv/Fm‟ye etkisini araĢtırmak 

için yapılan varyans analizi (Çizelge 4.5) sıcaklık, orijin faktörlerinin ve 

sıcaklık ile orijinin etkileĢiminin fotosentetik verimlilik üzerinde etkili 

(p<0.001) olduğunu göstermektedir. Ġnteraksiyon etkisinin anlamlı olması 

uygulamada her sıcaklık kademesi için dona dayanıklılık bakımından orijin 

sıralamasının değiĢtiğini göstermektedir.  
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Çizelge 4. 5. KıĢın uygulanan donma sıcaklıklarında, sıcaklık ve orijin 

faktörlerinin fidanların fotosentetik verimliliklerine (Fv/Fm) etkisini 

gösteren varyans analizi  

Table 4. 5.The effect of temperature and origins factors on photosynthetic 

efficiency (Fv/Fm) of seedlings in the different freezing temperature and their 

varience analysis  

Varyasyon 

Kaynağı 

Source of 

Variation 

Serbestlik 

Derecesi 

Degree of 

freedom 

Kareler 

Toplamı 

Sum of 

Squares 

Kareler 

Ortalaması 

Mean 

squares 

F P 

Sıcaklık  4 20.8911 5.2227 329.38 P<0.001 

Orijin 10 1.1917 0.1191 7.52 P<0.001 

SıcaklıkxOrijin 40 2.2539 0.0563 3.55 P<0.001 

Hata  220 3.4884 0.0158   

 

Donun Ģiddetinin artmasıyla elektronların PS II‟den PS I„e iletiminin 

kısmi olarak bloke olması veya azalması ile QA oksidasyonu sınırlanmakta 

ve Fv/Fm oranı düĢmektedir. Kontrol ve -20 ºC düĢük sıcaklık kademesinde 

Anadolu karaçamı orijinleri arasında Fv/Fm bakımından önemli bir fark 

olmadığı belirlenmiĢtir. Bunun yanı sıra her bir orijinin -20 
0
C‟de belirlenen 

Fv/Fm oranının kontrole göre azaldığı, ancak bu azalmanın istatistiksel olarak 

önemli olmadığı saptanmıĢtır (Çizelge 4.6). -25 ºC Donma sıcaklık 

kademesinde ise, orijinler arasında farklılıklar ortaya çıktığı gibi, sıcaklığın 

düĢüĢü, kontrol ve -20 ºC‟ye göre orijinlerin Fv/Fm oranında yani 

fotosentetik performanslarında da azalmaya neden olmuĢtur. -25 ºC‟deki 

sıcaklık kademesinden, Balıkesir orijininin çok etkilendiği ve fotosentetik 

aktivitesinin kontrole göre %91 oranında azaldığı (hemen hemen durduğu) 

saptanmıĢtır. Buna karĢın -25 ºC sıcaklık kademesinde Kızılcahamam, 

Afyon, Andırın ve Mengen orijinlerinin fotosentetik etkinliklerindeki 

azalmanın sırası ile %20.9, 28.8, 34.4 ve 38.5 olduğu ve diğer orijinlere göre 

dona daha fazla dayanabildikleri belirlenmiĢtir. Bunlardan Andırın, Mengen 

ve Göksun orijinlerinde bu etki, -30 ºC ve -40 ºC‟de devam etmiĢ ve 

fotosentetik verimlilik bakımından diğer orijinlere kıyasla daha dayanıklı 

oldukları saptanmıĢtır (Çizelge 4.6).  
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Çizelge 4.6. Farklı donma sıcaklığı kademelerinde 11 farklı Anadolu 

karaçamı orijininin Fv/Fm oranları  

Table 4.6. Fv/Fm values of 11 different origins in the different freezing 

temperature and Duncan test results 

Tabloda sütunlardaki aynı olan küçük harfler istatistiksel olarak aralarında Fv/Fm bakımından 

fark olmayan orijinleri, satırlardaki aynı olan büyük harfler ise istatistiksel olarak aralarında 

Fv/Fm bakımından fark olmayan sıcaklık kademelerini gösterir. 

 

Denemelerde kullanılan 11 orijin yaralanma indeksi (It) ve 

fotosentetik verimlilik (Fv/Fm) değerlerine göre dona dayanıklılık 

bakımından sıralandığında her parametre için orijinlerin sıralamalarının 

farklı olduğu görülmüĢtür. Orijinler, parametrelerden bir tanesi dikkate 

alındığında yer aldıkları sırayı, bir diğer parametre dikkate alındığında 

kaybedebilmektedirler. Bu nedenle her parametre için orijinler en az zarar 

 

Orijinler 

Origins 

Sıcaklık Kademeleri (0C)  
Temperature Levels (0C) 

Kontrol - 20 - 25 - 30 - 40 
Ortalama 

Average 

Mengen 

Daren 

0.866 a 

A 

0.806 a 

A 

0.533 ab 

B 

0.470 a 

B 

0.369 ab 

B 

0.609 

a 

Göksun 
B. çamurlu 

0.870 a 

A 

0.839 a 

A 

0.442 bcd 

B 
0.429 ab 

B 

0.425 a 

B 

0.601 

ab 

Andırın 

Akifiye 

0.850 a 

A 

0.836 a 

A 

0.558 ab 

B 

0.342 abc 

C 

0.339 ab 

C 

0.585 

abc 

Afyon 

Hocalar 

0.853 a 

A 

0.815 a 

A 

0.607 ab 

B 

0.307 abcd 

C 

0.067 de 

D 

0.530 

bcd 

Gölhisar 

Gölhisar 

0.861 a 

A 

0.822 a 

A 

0.332 cde 

B 

0.317abcd 

B 

0.217 bcd 

B 

0.510 

cd 

K.hamam 

Soğuksu 

0.829 a 

A 

0.790 a 

AB 

0.656 a 

B 

0.152 de 

C 

0.066 de 

C 

0.498 

d 

Yılanlı 

Yılanlı 

0.864 a 

A 

0.805 a 

A 

0.232 ef 

B 

0.283 bcd 

B 

0.276 abc 

B 

0.492 

d 

TavĢanlı 

Balıköy 

0.861 a 

A 

0.797 a 

A 

0.506 abc 

B 

0.177 cde 

C 

0.017 e 

C 

0.472 

d 

Denizli 

KocabaĢ 

0.867 a 

A 

0.798 a 

A 

0.224 ef 

B 

0.229 cde 

B 

0.201 bcde 

B 

0.464 

de 

M.K.PaĢa 
Burhandağı 

0.867 a 

A 

0.808 a 

A 

0.300 de 

B 

0.155 de 

B 

0.148 cde 

B 

0.455 

de 

Balıkesir 

Korucu 

0.884 a 

A 

0.812 a 

A 

0.080 f 

B 

0.078 e 

B 

0.074 de 

B 

0.386 

e 

Ortalama 

Average 
0.861 A 0.812B 0.406 C 0.267 D 0.200 E 0.509 
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görenden en fazla zarar görene doğru sıralanarak, dona dayanıklı orijinlerin 

daha açık bir Ģekilde görülebilmesi için çizelge 4.7 oluĢturulmuĢtur.  

 

Çizelge 4.7. 11 Orijine ait fidanların ortalama It ve Fv/Fm parametreleri 

kullanılarak belirlenen dona dayanıklılık düzeyleri 

Table 4.7. Cold tolerance levels of 11 origins using It and Fv/Fm parameters 

Sıra 

No 

Yaralanma Ġndeksine (It) 

göre 

Fotosentetik Verimliliğe 

(Fv/Fm) göre 

  

1 Andırın 

 

Mengen 

 

2 Mengen 

 

Göksun 

 

3 Göksun 

 

Andırın 

 

4 K.hamam 

 

Afyon 

 

5 TavĢanlı 

 

Gölhisar 

 

6 Gölhisar 

 

K.hamam 

 

7 Denizli 

 

Yılanlı 

 

8 Yılanlı 

 

TavĢanlı 

 

9 Afyon 

 

Denizli 

 

10 Balıkesir 

 

M.K. PaĢa 

 

11 M.K. PaĢa 

 

Balıkesir 

 

 

Çizelge 4.7 incelendiğinde Andırın, Göksun ve Mengen orijinlerinin 

dayanıklılık bakımından her zaman ilk üçe girdikleri görülmektedir. -30 
0
C 

ve -40 ºC‟de Fv/Fm değerleri de diğer orijinlere kıyasla daha yüksek 

çıkmıĢtır. Balıkesir ve Mustafa Kemal PaĢa orijinleri ise, dona dayanıklılık 

bakımından son sıralarda yer aldığı için dona daha duyarlı orijinler olarak 

nitelenebilirler (Çizelge 4.7). 
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4.1.2. Ġlkbaharda yapılan dona dayanıklılık testi bulguları 

Bu mevsimdeki denemelerde uyku halinden çıkmıĢ olan fidanlar 

kullanılmıĢtır. 11 orijine ait fidanlar +3, -3, -7 ve -14 ºC sıcaklık 

kademelerinde düĢük sıcaklıklara maruz bırakılmıĢtır. DüĢük sıcaklık 

kademelerinin fidanların ibrelerinde hücresel düzeyde meydana getirdiği 

yaralanma miktarı ve fotosistem II aktivitesine etkisi ölçülmüĢtür. 

Yapılan korelasyon analizine göre (Çizelge 4.8) uygulanan düĢük 

sıcaklık ile yaralanma indeksi arasında anlamlı (p<0,01) kuvvetli-negatif bir 

iliĢki söz konusudur. Buda uygulanan düĢük sıcaklık ne kadar Ģiddetli ise 

hücre membranlarında yaralanmanın o kadar fazla olduğunu göstermektedir. 

Sıcaklığın Fv/Fm ile de anlamlı (p<0.01) iliĢki gösterdiği görülmektedir. 

Sıcaklık ile MDA miktarı arasında, kıĢın yapılan denemelerde de olduğu gibi 

anlamlı korelasyon olmaması, Anadolu karaçamı‟nda düĢük sıcaklık 

uygulamaları sonucunda oluĢan membran zararlarının zararın belirlenmesi 

için lipid peroksidasyonunun anlamlı bir gösterge olmadığını iĢaret 

etmektedir.  
 

Çizelge 4.8. Ġlkbaharda uygulanan test sıcaklığı, Fv/Fm, MDA ve It 

arasındaki iliĢkilerin önem derecesini gösteren Pearson korelasyon 

analizi sonuçları  

Table 4.8. Pearson correlation analysis results showing relations among cold 

temperature, Fv/Fm, MDA and It in spring  

DeğiĢkenler 

 Variables 
Sıcaklık 

Temperature 
Fv/Fm 
Fv/Fm 

MDA 

MDA 
It 

It 

Sıcaklık 1.000 0.867
**

 0.078
ns

 -0.852
**

 

Fv/Fm  1.000 0.206
**

 -0.953
**

 

MDA   1.000 -0.213
**

 

It    1.000 

ns=anlamlı değil;** p<0.01; olasılık düzeyinde anlamlı 

 

Ġlkbaharda +3, -3, -7 ve -14 ºC sıcaklık kademeleri kullanılarak 

yapılan dona dayanıklılık testleri sonucu orijinlerde ölçülen yaralanma 

indeksi değerleri (It) çizelge 4.10‟de verilmiĢtir. Varyans analizi (Çizelge 

4.9) sonucunda, ilkbaharda sadece sıcaklık kademelerinin yaralanma 

indeksleri üzerinde etkisinin (p<0.001) olduğu belirlenmiĢtir. Bu mevsimde 

orijinler arasında dona dayanıklılık bakımından fark bulunmamıĢtır. 
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Çizelge 4.9. Ġlkbaharda uygulanan donma sıcaklıklarında, 11 orijine ait 

fidanların yaralanma indekslerine (It) ait varyans analizi tablosu 

Table 4.9. Variance analysis result of injury index (It) of origins subjected to 

freezing in spring  

Varyasyon 

Kaynağı 

Source of 

Variation 

Serbestlik 

Derecesi 

Degree of 

freedom 

Kareler 

Toplamı 

Sum of 

Squares 

Kareler 

Ortalaması 

Mean 

squares 

F P 

Sıcaklık  3 213830.6 71276.9 901.63 P<0.001 

Orijin 10 1228.1 122.8 1.55 0.124 

SıcaklıkxOrijin 30 1837.2 61.2 0.77 0.793 

Hata  176 13913.4 79.1   

 

Hücre membranlarında oluĢan yaralanmalar bakımından uygulanan 

sıcaklık kademelerinin karĢılaĢtırılması için Duncan testi yapılmıĢtır.  
 

Çizelge 4.10. Ġlkbaharda uygulanan donma sıcaklıkları sonucunda 

orijinlerin It (%) değerleri ve Duncan testine göre sıcaklık 

kademelerinin gruplanıĢı 

Table 4.10. Injury index (It) of origins exposed to freezing in spring time and 

classification of origins using Duncan test 

Orijinler 

Origins 

Sıcaklık Kademeleri (
0
C)  

Temperature Levels (
0
C) 

+ 3 - 3 - 7 - 14 
Ortalama 

Average 

Balıkesir-Korucu 1.7 7.9 67.0 67.3 36.0 

K.hamam-Soğuksu 0.9 2.5 64.7 70.8 34.7 

Afyon-Hocalar 0.8 2.7 66.2 66.9 34.2 

Göksun-B. çamurlu 0.0 0.7 67.4 68.6 34.2 

Andırın-Akifiye 0.6 0.0 63.9 68.6 33.3 

Tavsanlı-Balıköy 2.0 0.5 64.3 65.4 33.1 

Mengen-Daren 0.5 0.4 57.7 66.3 31.2 

Yılanlı-Yılanlı 0.4 0.2 52.1 68.7 30.4 

Denizli-KocabaĢ 0.1 0.1 60.3 60.3 30.2 

M.K. PaĢa-Burhandağı 0.5 0.7 58.8 59.0 29.8 

Gölhisar-Gölhisar 1.2 1.6 48.0 57.4 27.1 

Ortalama 

Average 
0.8 C 1.6 C 60.9 B 65.4 A 32.2 
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Duncan testi sonucunda +3 ile -3 ºC sıcaklık kademeleri birlikte bir 

grup oluĢturmuĢ, -7 ve -14 
0
C sıcaklık kademeleri ise ayrı birer grup 

oluĢturmuĢtur (Çizelge 4. 10). -3 
0
C‟de %1.6‟lık, -7 ve -14 ºC‟de ise % 60.9 

ve %65.4‟lük yaralanmalar oluĢmuĢtur. Bu yaralanma miktarları 

kıyaslandığında, ilkbaharda don zararının -3 ile -7 ºC sıcaklık aralığında 

meydana geldiği söylenebilir (ġekil 4.1). KıĢın -20 ile -25 ºC, ilkbaharda ise 

-3 ile -7 ºC aralığında Ģiddetli don zararı olması, Anadolu karaçamı‟nda dona 

dayanıklılığın kıĢın ve ilkbaharda değiĢim gösterdiğini anlatmaktadır.  
 

 
ġekil 4.1. KıĢın ve ilkbaharda dona maruz kalan fidanların test sonrası 

görünümleri 

Figure 4.1. A view of seedlings exposed to different low temparatures in 

winter and spring 
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Varyans analizi (Çizelge 4.11) sonucu fotosentetik verimlilik 

üzerine sıcaklığın etkili (p<0.001) olduğu belirlenmiĢtir. 
 

Çizelge 4.11. Ġlkbaharda uygulanan donma sıcaklıkları sonucunda 11 

orijine ait fidanların fotosentetik verimliliklerine (Fv/Fm) ait varyans 

analizi sonuçları 

Table 4.11. Variance analysis results of photochemical efficiency (Fv/Fm) of 

origins exposed to freezing in spring 

Varyasyon 

Kaynağı 

Source of 

Variation 

Serbestlik 

Derecesi 

Degree of 

freedom 

Kareler 

Toplamı 

Sum of 

Squares 

Kareler 

Ortalaması 

Mean 

squares 

F P 

Sıcaklık  4 42.5673 10.6418 2551.70 P<0.001 

Orijin 10 0.0210 0.0021 0.51 0.886 

SıcaklıkxOrijin 40 0.1307 0.0032 0.78 0.820 

Hata  220 0.9175 0.0041   

 

Yapılan Duncan testi sonucunda da kontrol, +3 ve -3 ºC sıcaklık 

kademelerinin birlikte bir grup oluĢturduğu, -7 ve -14 ºC‟nin ise bağımsız iki 

ayrı grup oluĢturdukları görülmüĢtür (Çizelge 4.12). 
 

Çizelge 4.12. Ġlkbaharda farklı sıcaklık kademelerinde 11 farklı 

Anadolu karaçamı orijininin Fv/Fm değerleri  
Table 4.12. Fv/Fm values of 11 different origins in the different temperature 

levels in spring  

Orijinler 

Origins 

Sıcaklık Kademeleri (0C) 

Temperature Levels (0C) 

Kontrol + 3 - 3 - 7 - 14 
Ortalama 

Average 

Göksun-B. çamurlu 0.876 0.873 0.862 0.082 0.098 0.558 

Balıkesir-Korucu 0.862 0.871 0.866 0.115 0.078 0.558 

Andırın-Akifiye 0.864 0.870 0.871 0.171 0.001 0.555 

Gölhisar-Gölhisar 0.870 0.864 0.862 0.082 0.051 0.546 

Afyon-Hocalar 0.878 0.871 0.859 0.117 0.000 0.545 

K.hamam-Soğuksu 0.876 0.874 0.849 0.121 0.000 0.544 

TavĢanlı-Balıköy 0.865 0.876 0.865 0.099 0.000 0.541 

Mengen-Daren 0.877 0.872 0.861 0.097 0.097 0.541 

M.K. PaĢa-Burhandağı 0.877 0.872 0.871 0.074 0.003 0.540 

Denizli-KocabaĢ 0.869 0.866 0.865 0.049 0.048 0.539 

Yılanlı-Yılanlı 0.872 0.866 0.862 0.037 0.035 0.535 

Ortalama 

Average 
0.871 A 0.870 A 0.863 A 0.095 B 0.037 C 0.446 
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Bu sonuçlara göre fidanlar +3 ve -3 ºC „lik düĢük sıcaklık değerleri 

ile karĢılaĢtıklarında, fotosentetik verimliliklerinde herhangi bir kayıp 

olmamıĢtır. -7 ile -14 ºC düĢük sıcaklık kademelerinde ise, tüm orijinlere ait 

fidanlarda fotosentetik aktivite neredeyse tamamen kaybolmuĢ ve fotosentez 

durmuĢtur.  

4.2. Su Stresi Uygulaması ile Elde Edilen Bulgular 

4.2.1. Su stresinin tohumların çimlenmesine etkisi 

Farklı orijinlere ait tohumların dört farklı su stresi koĢullarındaki 

çimlenme yüzdeleri çizelge 4.13‟de, her bir stres düzeyindeki oransal 

çimlenme yüzdeleri (0 bar‟a göre) de çizelge 4. 14‟de verilmiĢtir. 
 

Çizelge 4.13. Tohumların farklı su stresi koĢullarındaki çimlenme 

yüzdeleri 

Table 4.13. Germination percentage of seeds for different water stress levels 

Orijinler 

Origins 

Su Stresi Düzeyleri (bar) 

Water Stress Levels (bar) 

0 2 4 6 
Ortalama 

Average 

Denizli-KocabaĢ 85 39 39 4 84 

M.K. PaĢa-Burhandağı 93 87 85 8 68 

TavĢanlı-Balıköy 98 76 52 16 61 

Mengen-Daren 95 71 60 15 60 

Afyon-Hocalar 97 59 45 3 51 

Gölhisar-Gölhisar 98 39 34 3 44 

Yılanlı-Yılanlı 71 44 42 7 41 

Balıkesir-Korucu 83 44 19 2 37 

Göksun-B. çamurlu 62 1 4 0 17 

K.hamam-Soğuksu 45 17 4 3 17 

Andırın-Akifiye 58 1 0 0 15 

 

Yapılan varyans analizi sonucunda sıcaklık, orijin faktörlerinin ve 

sıcaklık ile orijinin etkileĢiminin oransal çimlenme üzerinde etkili (p<0.001) 

olduğu bulunmuĢtur (Çizelge 4.15). Ġnteraksiyon etkisinin sıfırdan farklı 

olması nedeniyle her bir stres düzeyi için ayrı değerlendirme yapma gereği 

ortaya çıkmaktadır. Buna göre 2 bar stres düzeyinde M. K. PaĢa, TavĢanlı ve 

Mengen; 4 bar stres düzeyinde M.K. PaĢa, Mengen ve Yılanlı; 6 barda ise 

TavĢanlı, Mengen, Yılanlı, M. K. PaĢa, Kızılcahamam ve Denizli orijinleri 

diğer orijinlere kıyasla daha yüksek çimlenme oranı göstermiĢlerdir. 
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Çizelge 4.14. Su stresi koĢullarında tohumların oransal çimlenme 

yüzdeleri 

Table 4.14. Relative germination percentage of seeds for different water 

stress levels 

Orijinler 

Origins 

Su Stresi Düzeyleri (bar) 

Water Stress Levels (bar) 

0 2 4 6 
Ortalama 

Average 

M.K. PaĢa-Burhandağı 100 95 a 92 a 8 ab 74 

Mengen-Daren 100 75 bc 63 b 16 a 64 

TavĢanlı-Balıköy 100 77 b 53 bc 17 a 62 

Yılanlı-Yılanlı 100 62 cd 59 b 9 ab 58 

Afyon-Hocalar 100 61 d 46 bc 3 b 53 

Denizli-KocabaĢ 100 46 ef 46 bc 4 ab 49 

Balıkesir-Korucu 100 53 de 22 de 2 b 44 

Gölhisar-Gölhisar 100 39 ef 35 cd 3 b 44 

K.hamam-Soğuksu 100 38 f 8 e 7 ab 38 

Göksun-B. çamurlu 100 2 g 7 e 0 b 27 

Andırın-Akifiye 100 2 g 0 e 0 b 25 

Ortalama 

Average 
100 50 39 6 49 

 

 

Çizelge 4.15. Oransal çimlenme yüzdelerine ait varyans analizi  

Table 4.15. Result of variance analysis of relative germination percentage  

Varyasyon 

Kaynağı 

Source of 

Variation 

Serbestlik 

Derecesi 

Degree of 

freedom 

Kareler 

Toplamı 

Sum of 

Squares 

Kareler 

Ortalaması 

Mean 

squares 

F P 

Su stresi  3 19.9338 6.6446 395.52 P<0.001 

Orijinler 10 3.6220 0.3620 21.55 P<0.001 

Su stresixOrijin 30 3.0974 0.1032 6.15 P<0.001 

Hata  132 2.217 0.017   

4.2.2. Su stresinin fidanların yaĢama ve geliĢmesine etkisi 

Farklı orijinlere ait fidanların her bir stres düzeyindeki oransal 

yaĢama yüzdeleri (kontrol‟e göre) de çizelge 4. 16‟da verilmiĢtir. Varyans 

analizine veriler oransal yaĢama yüzdesi Ģeklinde girilmiĢtir. Analiz öncesi 

normal dağılıma uygunluk denetimi yapılmıĢtır. Verilerin normal 

dağılmadığının görülmesi üzerine de Arc Sin P  dönüĢümü kullanılarak 

normal dağılıma dönüĢtürülen değerler varyans analizinde kullanılmıĢtır. 



 27 

Çizelge 4.16. Su stresi koĢullarında fidanların oransal yaĢama yüzdeleri  

Table 4.16. Relative survival of seedlings for different water stress levels 

Orijinler 

Origins 

Su Stresi Düzeyleri (bar) 

Water Stress Levels (bar)  

Az (Kontrol) 

Control  
Orta  

Moderate  
ġiddetli  

Severe 
Ortalama 

Average 

M.K. PaĢa-Burhandağı 100 100 71 90 a 

TavĢanlı-Balıköy 100 99 72 90 ab 

Yılanlı-Yılanlı 100 96 71 89 ab 

Afyon-Hocalar 100 99 64 88 ab 

Balıkesir-Korucu 100 97 65 88 abc 

Denizli-KocabaĢ 100 101 59 87 abcd 

K.hamam-Soğuksu 100 95 58 84 bcd 

Mengen-Daren 100 96 55 84 bcd 

Andırın-Akifiye 100 97 54 84 bcd 

Göksun-B. çamurlu 100 95 48 81 cd 

Gölhisar-Gölhisar 100 87 55 81 d 

Ortalama 

Average 
100 A 97 B 61 C 86 

  

Su stresi düzeyleri ve orijinlerin fidanların oransal yaĢama 

yüzdelerine etkisini araĢtırmak üzere yapılan varyans analizi sonuçları 

Çizelge 4.17.‟de verilmiĢtir. Varyans analizi sonuçlarına göre, su stresi 

düzeylerinin P<0.001 düzeyinde, orijinlerin ise P<0.01 düzeyinde oransal 

yaĢama yüzdesine etkisinin olduğu belirlenmiĢtir. Su stresi ile orijin 

etkileĢiminin ise olmadığı görülmüĢtür. Az, orta ve Ģiddetli su stresi 

iĢlemlerinin oransal yaĢama yüzdeleri karĢılaĢtırıldığında, istatistiksel olarak 

birbirinden farklı gruplar oluĢturdukları görülmüĢtür. Kontrol grubuyla 

kıyaslandığında orta düzeydeki bir su stresi uygulaması fidanların yaĢama 

baĢarısını %3 oranında, Ģiddetli su stresi uygulaması ise %39 oranında 

yaĢama baĢarısını azaltmıĢtır. Çizelge 4.16‟da verilen Duncan testi 

sonuçlarına göre M. K. PaĢa orijini oransal yaĢama yüzdesi bakımından ilk 

sırayı almıĢ, onu TavĢanlı, Yılanlı, Afyon, Balıkesir ve Denizli orijinleri 

izlemiĢtir. Göksun ve Gölhisar orijinleri ise sıralamanın en altında kalmıĢlar 

ve su stresinden en fazla etkilenen orijinler olmuĢlardır.  

Su stresi düzeylerinin P<0.001 düzeyinde ve orijinin ise P<0.01 

düzeyinde boy artım yüzdesine etkili olduğu belirlenmiĢtir. Su stresi ile 

orijin etkileĢiminin ise olmadığı görülmüĢtür (Çizelge 4.18). 
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Çizelge 4.17. Su stresi ve orijinlerin oransal yaĢama yüzdesine etkisini 

araĢtıran varyans analizi sonuçları 

Table 4.17. Effect of water stress and origins factors on relative survival 

percentage of origins according to variance analysis result  

Varyasyon 

Kaynağı 

Source of 

Variation 

Serbestlik 

Derecesi 

Degree of 

freedom 

Kareler 

Toplamı 

Sum of 

Squares 

Kareler 

Ortalaması 

Mean 

squares 

F P 

Blok 2 0.0239 0.0119 1.33 0.028 

Su stresi  2 8.1148 4.0574 509.75 <0.0001 

BlokxSu stresi 4 0.0318 0.0079 0.89 0.480 

Orijinler 10 0.2727 0.0272 3.04 0.006 

Su stresixOrijin 20 0.2536 0.0126 1.41 0.173 

Hata  40 0.3592 0.0089   

 

Çizelge 4.18. Su stresi ve orijinlerin boy artım yüzdesine etkisine ait 

varyans analizi sonuçları 

Table 4.18. Effects of water stress and origins on height growth percentage 

according to variance analysis results 

Varyasyon 

Kaynağı 

Source of 

Variation 

Serbestlik 

Derecesi 

Degree of 

freedom 

Kareler 

Toplamı 

Sum of 

Squares 

Kareler 

Ortalaması 

Mean 

squares 

F P 

Tekrar 2 2.0245 0.0122 1.40 0.026 

Su stresi  2 2.169 1.0844 123.93 <0.0001 

TekrarxSu stresi 4 0.0745 0.0186 2.13 0.09 

Orijinler 10 0.4043 0.0404 4.62 0.009 

Su stresixOrijin 20 0.2892 0.0144 1.65 0.087 

Hata  40 0.3500 0.0087   

 

Su stresi fidanların boy artım yüzdelerini azaltmıĢtır. Kontrol 

grubundaki fidanlar bir vejetasyon döneminde boylarını vejetasyon dönemi 

baĢındaki boylarına kıyasla %96 oranında arttırmıĢtır. Bu boy artım yüzdesi 

orta düzeyde su stresine tabi tutulan fidanlarda %72 ve Ģiddetli su stresi 

altındaki fidanlarda ise %61 olmuĢtur. Buna göre Anadolu karaçamı‟nda 

uygulanan su stresi boy artım yüzdesinde %35‟e varan oranda kayıplara 

neden olmuĢtur (ġekil 4.2). 
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ġekil 4.2. Az (Kontrol), orta ve Ģiddetli su stresi uygulanan fidanların 

deneme sonundaki görünümü 

Figure 4.2. A view of low (control), medium and severe stressed seedlings at 

the end of experiment period. 

 

Orijinler arasındaki boy artım yüzdesi bakımından farklılaĢmayı 

ortaya koymak amacıyla yapılan Duncan testi sonucu ve orijinlerin her bir su 

stresi düzeyindeki boy artım yüzdeleri çizelge 4.19‟de verilmiĢtir. Duncan 

testi sonucunda Kızılcahamam orijini boy artım yüzdesi bakımından %91‟lik 

artımla ilk sırayı almıĢ, Yılanlı ise %65‟lik boy artım yüzdesiyle son sırada 

yer almıĢtır. 



 30 

Çizelge 4.19. Farklı su stresi koĢullarındaki fidanların boy artım 

yüzdeleri ve Duncan testi sonuçları 

Table 4.19. Height growth percentage of seedlings under different water 

stress conditions and Duncan test results 

Orijinler 

Origins 

Su Stresi Düzeyleri (bar)  

Water Stress Levels (bar) 

Az 

(Kontrol) 

Control 

Orta  

Moderate 
ġiddetli  

Severe 
Ortalama 

Average 

K.hamam-Soğuksu 110 81 81 91 a 

Denizli-KocabaĢ 103 73 68 82 b 

TavĢanlı-Balıköy 111 76 55 81 b 

Balıkesir-Korucu 99 79 55 78 bc 

Mengen-Daren 106 68 61 78 bc 

Andırın-Akifiye 86 74 67 76 bc 

M.K. PaĢa-Burhandağı 96 76 53 75 bc 

Afyon-Hocalar 96 73 53 74 bcd 

Göksun-B. çamurlu 90 67 63 73 bcd 

Gölhisar-Gölhisar 82 71 56 70 cd 

Yılanlı-Yılanlı 81 57 56 65 d 

Ortalama 

Average 
96 A 72 B 61 C 76 

  

 Fidanların uygulanan farklı su stresi düzeylerinde fotosentetik 

aktiviteleri (Fv/Fm) ölçülmüĢtür. Su stresi düzeyi ve orijin faktörlerinin 

fidanların fotosentetik verimliliğe etkisini araĢtırmak üzere yapılan varyans 

analizi sonuçlarına göre; su stresi düzeylerinin P<0.001 düzeyinde etkisinin 

olduğu, fakat orijin etkisinin ve orijin ile su stresi etkileĢiminin istatistiksel 

olarak anlamlı olmadığı görülmüĢtür. Kontrol grubunda 0.832 olan klorofil 

floresans değeri orta ve Ģiddetli su stresi uygulaması sonucunda sırasıyla 

0.702 ve 0.571‟e düĢmüĢtür. Duncan testi sonuçları ise üç su stresi düzeyinin 

de birbirinden istatistiksel anlamda farklı olduğunu göstermiĢtir.  

 Uygulanan az (kontrol), orta ve Ģiddetli su stresi sonucunda orijinlerin 

sahip olduğu morfolojik özellikler ve fotosentetik verimlilik düzeyleri 

Çizelge 4.20, 4.21, 4.22‟de verilmiĢtir. Bu çizelgeler birlikte 

değerlendirildiğinde uygulanan su stresinin ölçülen tüm morfolojik ve 

fizyolojik özellikleri etkileyerek azalttığı görülmektedir. Kontrol grubunda 

fidan boyu 38.9 cm olurken orta ve Ģiddetli düzeyde su stresi uygulanan 

fidan grubunun boyları 25.4 ve 25.6 cm olmuĢtur. Buna göre orta Ģiddetteki 

su stresi (10 bar) Anadolu karaçamı fidanlarının boy artımında 13.5 cm yani 

%35‟lik boy artımı kaybına neden olmuĢtur. Kontrol grubu ile orta Ģiddette 
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su stresi uygulanan grup arasındaki morfolojik özellikler bakımından farklar 

belirgindir. Ancak orta ile Ģiddetli su stresi koĢulları altında yetiĢtirilen 

fidanlar arasında boy bakımından fark neredeyse yoktur. Ancak fotosentetik 

verimlilik (Fv/Fm) artan su stresine paralel bir azalıĢ göstermiĢtir. Kurağa 

dayanıklılığın bir göstergesi olarak kabul edilen GKA/KKA oranı artan su 

stresine paralel olarak azalmıĢtır. Yani dikim alanında fidanların 

yararlanabilecekleri su miktarı azaldıkça fidanlar morfolojik bir 

düzenlemeye gitmektedir. Bu düzenlemede suyun harcayıcısı durumundaki 

gövde büyümesi azaltılmakta buna karĢın suyun topraktan alınmasını 

sağlayan kökün büyümesi arttırılmaktadır. Kontrol gurubunda 2.9 olan 

GKA/KKA oran değeri orta Ģiddette stres uygulanan fidanlarda yaklaĢık 

%50 oranında azalarak 2.0 olmuĢtur. Bu GKA/KKA oran değerinde azalıĢ 

Anadolu karaçamı‟nda kurağa uyum mekanizmasının bir yolu olduğunu 

iĢaret etmektedir. 

 Az Ģiddette su stresi (kontrol) uygulanan fidanlar incelendiğinde, 

orijinler arasında KBÇ, KTA, GKA/KKA ve Fv/Fm değeri bakımından 

anlamlı fark yoktur (çizelge 4.20). Su kıtlığı yaĢanmayan bu sulama 

rejiminde en uzun boylu orijin M. K. PaĢa olmuĢtur. Yine KTA bakımından 

da bu orijin Balıkesir ile birlikte ilk sırada yer almaktadır. Bu bulgu M. K. 

PaĢa orijininin su sıkıntısı olmayan yetiĢme ortamlarında diğer stres 

faktörleri dikkate alınmadığında, çalıĢmada kullanılan diğer orijinlere 

kıyasla daha iyi büyüme performansı gösterdiğini iĢaret etmektedir. 



Çizelge 4. 20. Kontrol grubunda (5 bar su stresi) ölçülen morfolojik özellikler ve Fv/Fm değerleri ile varyans  

  analizi sonuçları 

Table 4. 20. Some morphological and Fv/Fm of origins under low water stress (control, 5 bar) and result of variance 

analysis (ANOVA) 

 

Orijinler FB KBC GTA KTA GKA KKA GKA/KKA Fv/Fm 

K.hamam 39.524 bc 10.181 58.405 abc 18.405 23.10 bcd 8.128 abc 2.91 0.837 

TavĢanlı 37.524 cd 10.185 59.719 abc 19.081 23.20 bcd 8.061 abc 3.00 0.828 

Afyon 39.071 bcd 9.961 61.490 abc 21.724 27.17 abc 9.576 a 2.67 0.823 

Andırın 38.876 bcd 9.833 54.629 bc 17.295 21.15 dc 7.609 bc 2.82 0.829 

M. K. PaĢa 44.19 a 10.652 69.019 a 21.357 26.98 ab 9.123 ab 3.04 0.838 

Yılanlı 34.81 d 9.428 52.957 bc 18.219 20.88 dc 7.457 c 2.97 0.837 

Balıkesir 42.381 ab 10.119 70.305 a 21.457 29.52 a 9.614 a 3.14 0.831 

Denizli 39.31 bcd 10.257 64.000 abc 20.076 25.61 abc 9.138 ab 2.89 0.822 

Gölhisar 37.524 cd 9.733 53.919 bc 17.424 22.37 dc 7.609 bc 2.99 0.840 

Mengen 38.333 bcd 9.371 58.481 abc 20.162 24.60 bcd 9.000 abc 2.85 0.830 

Göksun 36.624 cd 9.709 49.138 abc 18.076 20.11 d 7.852 bc 2.63 0.836 

Ortalama 38.9 9.9 59.3 19.4 24.1 8.5 2.9 0.832 

F Değeri 3.53 1.43 3.33 1.81 3.71 2.79 2.14 0.40 

P Değeri 0.0065 0.2300 ns 0.0090 ns 0.1186 0.0049 0.0214 0.0654 ns 0.9300 ns 

 
FB: Fidan Boyu, KBÇ: Kök boğazı çapı, GTA: Gövde taze ağırlığı, KTA: Kök taze ağırlığı,  GKA: Gövde kuru ağırlığı, KKA: Kök kuru ağırlığı, Fv /Fm : 

Fotosentetik verimlilik 

3
2
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Çizelge 4. 21. Orta Ģiddette su stresi (10 bar su stresi) uygulanan grupta ölçülen morfolojik özellikler, Fv/Fm 

ve varyans analizi sonuçları 

Table 4. 21. Some morphological and Fv/Fm of origins under Moderate water stress (10 bar) and results of variance 

analysis (ANOVA) 

 
FB: Fidan Boyu, KBÇ: Kök boğazı çapı, GTA: Gövde taze ağırlığı, KTA: Kök taze ağırlığı,  GKA: Gövde kuru ağırlığı, KKA: Kök kuru ağırlığı, Fv /Fm : 

Fotosentetik verimlilik 

Orijinler FB KBÇ GTA KTA GKA KKA GKA/KKA Fv/Fm 

K.hamam 21.952 e 7.304 abc  22.100 d   12.724 abc    8.34 b 5.085 abcd  1.63 d 0.629 

TavĢanlı 24.952 bcde  7.795 abc  25.548 bcd 13.029 abc    9.70 b 5.557 abcd  1.78 bcd  0.705 

Afyon 25.762 abcd  7.438 abc  24.943 bcd  11.852 abc    9.52 b 4.961 abcd  1.97 abcd  0.731 

Andırın 27.619 abc  7.366 abc  24.267 cd  10.576 c    8.16 b 4.195 d 2.01 abc  0.727 

M. K. PaĢa 28.048 ab  8.242 a 33.310 a 15.367 a  13.50 a 6.342 a 2.22 a 0.685 

Yılanlı 22.381 e  7.038 c 19.729 d 10.871 bc    7.62 b   4.500 bcd  1.70 cd  0.743 

Balıkesir 28.714 a 8.100 ab  30.762 ab  14.457 ab  12.41 a 6.042 ab  2.10 ab 0.665 

Denizli 24.857 bcde  8.085 ab  31.424 ab  13.971 abc  12.73 a 5.747 abc  2.28 a 0.691 

Gölhisar 24.619 cde  7.142 bc  21.267 d 10.271 c   8.12 b 4.161 d 2.05 abc  0.697 

Mengen 23.857 de  7.047 c 22.181 d 12.743 abc    8.66 b 4.928 abcd 2.00 abcd  0.686 

Göksun 26.667 abcd  7.023 c 24.357 cd  10.595 c   9.19 b 4.504 bcd  2.11 ab  0.763 

Ortalama 25.4 7.5 25.4 12.4 9.8 5.1 2.0 0.702 

F Değeri 4.76 2.38 4.29 2.37 5.92 2.25 3.04 1.54 

P Değeri 0.0011 0.0431 0.0021 0.0441 0.0003 0.0342 0.0141 0.1905ns 

3
3
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Çizelge 4. 22. ġiddetli su stresi (20 bar su stresi) uygulanan grupta ölçülen morfolojik özellikler, Fv/Fm ve 

varyans analizi sonuçları 

Table 4. 22. Some morphological and Fv/Fm of origins under severe water stress (20 bar) and results of variance 

analysis (ANOVA). 

 
FB: Fidan Boyu, KBÇ: Kök boğazı çapı, GTA: Gövde taze ağırlığı, KTA: Kök taze ağırlığı,  GKA: Gövde kuru ağırlığı, KKA: Kök kuru ağırlığı, Fv /Fm : 

Fotosentetik verimlilik 

Orijinler FB KBC GTA KTA GKA KKA GKA/KKA Fv/Fm 

K.hamam 23.952 bcd 7.452 19.833 12.595 7.39 4.404 1.70 0.511 

TavĢanlı 24.81 abcd 7.400 21.114 12.076 7.50 4.619 1.68 0.639 

Afyon 27.667 abc 7.723 25.324 13.757 8.93 4.833 1.90 0.536 

Andırın 24.714 abcd 6.833 19.176 12.295 6.56 3.942 1.77 0.557 

M. K. PaĢa 28.143 ab 7.471 24.710 13.638 9.07 4.985 1.91 0.610 

Yılanlı 22 d 7.419 20.924 13.014 8.41 4.728 1.82 0.638 

Balıkesir 28.429 a 7.700 25.190 13.876 9.42 5.071 1.93 0.658 

Denizli 27.048 abc 7.590 24.748 12.386 9.60 5.023 1.94 0.491 

Gölhisar 23.857 dc 7.181 19.762 10.048 7.59 4.157 1.83 0.538 

Mengen 24.952 abcd 7.242 20.067 9.876 7.85 4.023 2.01 0.555 

Göksun 25.857 abcd 7.114 17.824 8.933 6.62 3.633 1.91 0.551 

Ortalama 25.6 7.4 21.7 12.0 8.1 4.5 1.9 0.571 

F Değeri 2.61 1.01 1.84 1.79 1.91 1.82 1.00 0.870 

P Değeri 0.0292 0.4623 0.1129 0.1228 0.0983 0.1168 0.4761 0.5689 

4
0
 

3
4
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 Çizelge 4.21 incelendiğinde orta Ģiddette su stresi uygulaması 

yapılan grupta Fv/Fm bakımından orijinler arasında fark olmadığı 

görülmektedir. Bu sulama rejiminde orijinler arasında, incelenen tüm 

morfolojik özellikler bakımından anlamlı farklar bulunmuĢtur. Uygulanan 

sulamada da M.K. PaĢa orijinin tüm morfolojik özellikler bakımından ilk 

sırada yer alması dikkat çekicidir.  

 ġiddetli su stresi koĢulları altında ise sadece fidan boyu bakımından 

orijinler arasında farklılık belirlenmiĢtir (Çizelge 4.22). ġiddetli su stresi 

koĢulları altında da M. K. PaĢa ve Balıkesir orijinleri en büyük boya sahip 

olan orijinlerdir. M.K. PaĢa orijinin kontrol grubunda olduğu gibi yüksek su 

stresi koĢulları altında da diğer orijinlere kıyasla uzun boya ve ağırlık 

değerlerine sahip olup stabilite göstermesi bu orijinin plastisitesinin 

yüksekliğini de göstermektedir. 

 Yapılan korelasyon analizi sonucunda (Çizelge 4.23) morfolojik 

özellikler ile fotosentetik verimlilik arasında anlamlı bir iliĢki olmadığı 

görülmüĢtür. Buda fizyolojik özelliklerin morfolojiden bağımsız olduğu 

Ģeklinde yorumlanabilir.  

 

Çizelge 4.23. Kontrol grubunda (üstteki koyu renkli korelasyon matrisi) 

ve Ģiddetli su stresi (20 bar) uygulanan grupta (alttaki açık renkli 

korelasyon matrisi) ölçülen morfolojik özellikler ve fotosentetik 

verimlilik arasındaki korelasyon katsayıları 

Table 4.23. Correlation coefficients among some morphological 

characteristics and Fv/Fm under low (Upper triangle, bold numbers) and 

severe drought stress (lover triangle, numbers in italic) 

 FB KBÇ GKA KKA GKA/KKA Fv/Fm 

FB 1.000 
0.516 

*** 

0.672 

*** 

0.502 

*** 

0.090 

ns 

-0.068 

ns 

KBÇ 
0.248 

*** 
1.000 

 

0.684 

*** 

0.584 

*** 

-0.033 

ns 

-0.108 

ns 

GKA 
0.528 

*** 

0.721 

*** 
1.000 

0.784 

*** 

0.122 

ns 

-0.052 

ns 

KKA 
0.318 

*** 

0.719 

*** 

0.764 

*** 
1.000 

-0.525 

*** 

-0.114 

ns 

GKA/KKA 
0.281 

*** 

-0.046 

ns 

0.290 

*** 

-0.538 

*** 
1.000 

0.081 

ns 

Fv/Fm 
-0.003 

ns 

-0.16 

ns 

-0.035 

ns 

-0.058 

ns 

0.008 

ns 
1.000 

 

ns=anlamlı değil;  *** p<0.001 olasılık düzeyinde anlamlı 
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5. TARTIġMA  

5.1. Don Testlerinde Kullanılan Sıcaklık ve Orijinlerde OluĢan 

Zarar ĠliĢkisi 

5.1.1. KıĢın yapılan don testlerinde sıcaklık ve orijinlerde oluĢan 

zarar iliĢkisi 

KıĢın yapılan dona dayanıklılık testlerinin sonuçları, kıĢın uygulanan 

donma sıcaklıkları ile Anadolu karaçamı yapraklarının yaralanma indeksleri, 

fotosentetik verimlilikleri arasında anlamlı ve kuvvetli iliĢki olduğunu 

göstermiĢtir (Çizelge 4.1). Klorofil floresans ve iyon sızması yöntemleri, 

oluĢan zarar miktarını belirleyen iki farklı yöntem olup, aralarında kuvvetli 

bir korelasyon (r= -0.806) bulunmuĢtur. Bulunan anlamlı kuvvetli iliĢki bu 

iki parametrenin, düĢük sıcaklığın oluĢturduğu zararın belirlenmesinde 

güvenle kullanılabileceğini göstermektedir. Benzer Ģekilde, Pseudotsuga 

menziesii‟de Ekim-Mart aralığında her ay dona dayanıklılık testleri yapılmıĢ 

ve sonuçta zararın belirlenmesi yöntemleri olan iyon sızması ile klorofil 

floresans arasında, aylara göre değiĢmekle birlikte, yüksek korelasyonlar 

(r
2
= 0.82-0.98) bulunmuĢtur (FISKER ve ark. 1995). MENA-PETITE ve 

ark. (2003) Pinus radiata‟da yaptıkları çalıĢmada da iyon sızması ile klorofil 

floresans arasında kuvvetli korelasyon (r=0.959) bulmuĢlardır. Fv/Fm, iyon 

sızıntısı ile iyi bir korelasyon gösterdiği gibi, dona dayanıklılık 

çalıĢmalarında görsel değerlendirme yöntemiyle belirlenen yaralanma 

miktarıyla da iyi bir korelasyon gösterir. Örneğin Fv/Fm ile görsel 

değerlendirme yöntemiyle belirlenen yaralanma miktarı arasında 

LINDGREN ve HALLGREN (1993) Pinus sylvestris (r
2
= 0.92) ve Pinus 

contorta (r
2
= 0.95)‟da; BINDER VE FIELDER (1996) Picea abies (r

2
= 

0.99)‟de ve KANDEMĠR (2002) Pinus brutia (r
2
= -0.62) türlerinde çok 

güçlü korelasyonlar bulmuĢlardır. Ġyon sızması yöntemi fidanlardan 

dokunun kesilmesini gerektirir ve uzun zaman alan bir yöntemdir. Oysa 

Klorofil floresans ölçümü, ölçümün yapıldığı dokuya zarar vermez ve kısa 

sürede sonuç alınır, sadece kullanılan cihazın bir maliyeti vardır. Klorofil 

floresans yöntemi düĢük maliyetli, hızlı ve bitkiye zarar vermeyen bir ölçüm 

metodu olduğundan, Anadolu karaçamı‟nda don zararını belirlemede 

güvenle kullanılabilir. 

 Serbest radikallerin (süperoksit, singlet oksijen, hidrojen peroksit, 

hidroksil radikali vb.) ilk hedefleri, membran lipidlerindeki doymamıĢ 

yağlardır. Membranlardaki doymamıĢ bağlar, serbest radikallerle reaksiyona 

girerek peroksit oluĢtururlar. Peroksidasyon, membran akıcılığında kayba 

neden olur ve potansiyel olarak hücresel lizis ile sonuçlanır (KAVAS 1990). 

Lipid peroksidasyonu, organizmada oluĢan kuvvetli yükseltgen bir radikalin 

membran yapısında bulunan yağ asidi zincirindeki metilen gruplarından bir 
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hidrojen atomu uzaklaĢtırmasıyla baĢlamaktadır. Lipid peroksidasyonu, lipid 

hidroperoksidlerinin aldehit ve diğer karbonil bileĢiklerine dönüĢmesiyle 

sona ermektedir. Bu bileĢiklerden birisi olan MDA (malondialdehit) 

miktarının ölçülmesi, lipid peroksit düzeylerinin saptanmasında sıklıkla 

kullanılmaktadır (OHKAWA ve ark. 1979). Bitki hücreleri için lipid 

peroksidasyonu, sıkça kullanılan bir stres indikatörüdür (TAULAVUORI ve 

ark. 2001). Anadolu karaçamı‟nda uygulanan düĢük sıcaklık stresinde de 

sıcaklık azaldıkça, artan zarar miktarına paralel olarak, MDA‟nın artması 

beklenebilir. Ancak Anadolu karaçamı ile yapılan bu çalıĢmada, 

yaralanmanın artıĢına paralel bir MDA sentezi artıĢı görülmemiĢtir. Anadolu 

karaçamı‟nda düĢük sıcaklık etkisiyle oluĢan yaralanmalara paralel olarak 

lipid peroksidasyonunda artıĢ görülmemesinin iki nedeni olabilir: Birincisi 

Anadolu karaçamı‟nda düĢük sıcaklık etkisinde MDA gerçekten 

sentezlenmemiĢ olabilir. Ġkincisi ise, MDA sentezlenmiĢ ancak 

spektrofotometrik olarak okunamamıĢ olabilir. TAULAVUORI ve ark. 

(2001)‟nin yapmıĢ olduğu çalıĢmada da, antosiyanin ve karbohidratların 

MDA‟nın ölçülmesinde maske etkisi yaptığı ve spektrofotometrik olarak 532 

nm‟deki ölçümünde hatalara neden olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle de 

MDA‟nın bitki dokularında doğru bir Ģekilde ölçülebilmesi için ölçümlerin 

aktif büyüme halindeki bitkilerde yapılmasını önermiĢlerdir. Sayılan 

nedenlerden dolayı, Anadolu karaçamı‟nda düĢük sıcaklıklar nedeniyle 

hücre membranlarında oluĢan zararın belirlenmesi için MDA‟nın iyi bir 

gösterge olmadığı söylenebilir.  

KıĢın yapılan dona dayanıklılık testlerinde, farklı orijinlere ait 

fidanlar -20, -25, -30 ve -40 ºC sıcaklık kademelerinde dondurulmuĢlardır. 

Fidanlar -20 ºC‟lik düĢük sıcaklık düzeyinde neredeyse hiç zarar görmezken 

(yaralanama indeksi %2), sıcaklık azalıĢına devam edilince, yaralanma 

indeksi artmıĢ ve -25 ºC‟de yaralanama indeksi %59 civarında olmuĢtur 

(Çizelge 4.3). Bu artıĢ, bitkilerde stresin Ģiddeti ve süresi arttıkça oluĢan 

zararın arttığı genel bilgisine uygundur (LEVITT 1980; KACAR 2002).  

Yapılan bu çalıĢmada Anadolu karaçamı‟nda -25 ºC‟de yaralanma 

indeksinin %59 olması, LARSEN ve SUNER (1986)‟in Pirene karaçamı, 

Korsika karaçamı ve bazı Anadolu karaçamı orijinlerini kullanarak yaptıkları 

çalıĢmanın sonuçlarıyla da örtüĢmektedir. Sözü edilen çalıĢmada farklı 

aylarda fidanların %50‟si ölünceye kadar fidanları dondurmuĢlardır. ġubat 

ayında yaptıkları dona dayanıklılık çalıĢmasında kullanılan Anadolu 

karaçamı fidanlarının, orijinine göre değiĢmekle birlikte, -15.9 ile -27.3 ºC 

arasındaki sıcaklıklarda %50‟sinin öldüğünü belirlemiĢlerdir. Yine 

SUTINEN ve ark. (1992) iyon sızıntısı yöntemini kullanarak Avusturya 
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karaçamı‟nda yaptıkları çalıĢmada mart ayında -20 ile -25 ºC‟den itibaren 

iyon sızıntısının arttığını belirtmiĢlerdir.  

Fv/Fm değeri ağaçlarda oluĢan don ve hava kirliliği gibi streslerin 

oluĢturdukları zararın teĢhisinde kullanılan bir parametredir (MOHAMMED 

ve. ark. 1995). Klorofil a floresansı, toplam absorblanan ıĢığın sadece %1 

veya 2‟si kadar çok küçük bir kısmını oluĢturur ve fazla fotosentetik 

enerjinin, ıĢık olarak geri salınımıdır (MAXWELL ve JOHANSON 2000). 

Karanlığa adapte edilmiĢ yapraklardan salınan bu floresans, fotosentetik 

organlara gönderilen doyurucu ıĢığın geçici olarak fazla uyarılmasından 

kaynaklanır. Bu floresans emisyonunun kapasitesi, fotosentetik verimlilik ile 

yani ıĢık miktarı ile oluĢan fotosentetik ürün (genelde oksijen) ile doğru 

orantılıdır (PERCIVAL ve FRASER 2001). Bu bakımdan sağlıklı bir bitkide 

değiĢken floresansın maksimum floresansa oranı (Fv/Fm) 0.832 civarındadır. 

Bu değer fotosentetik verimlilik azaldıkça 0‟a doğru yaklaĢır (PERCIVAL 

ve FRASER 2001). Anadolu karaçamı‟nda da düĢük sıcaklığa maruz 

bırakılmayan fidanlarda 0.861 ve -40 ºC‟lik düĢük sıcaklık uygulanan 

fidanlarda 0.200 Fv/Fm değerleri ölçülmüĢtür. Kontrol grubu (0.861) ile -20 

ºC‟de (0.812) ölçülen Fv/Fm değerleri arasında fark olmayıĢı ve -25 ºC‟lik 

düĢük sıcaklıkta bu değerin aniden yarı yarıya azalması ve 0.406 olarak 

ölçülmesi, fotosentetik zararın -20 ile -25 ºC arasında baĢladığını 

göstermektedir. Bu sonuç yaralanma indeksi bulgularıyla da örtüĢmektedir. 

Yaralanma indeksi sonuçları ve fotosentetik verimlilik göz önüne 

alındığında, Anadolu karaçamı‟nda kıĢın yaprak hücrelerinin membran 

sistemlerindeki ciddi anlamda yaralanmanın ve fotosentetik zararın, -20 ile   

-25 ºC arasında baĢladığı görülmektedir. Kullanılan Karaçam orijinlerinin de 

-20 ºC‟ye kadar zarar görmeden dayanabildiği görülmüĢtür. Bu çalıĢmanın 

sonuçları ve daha önceden yapılmıĢ olan diğer iki çalıĢmada (LARSEN ve 

SUNER 1986; SUTINEN ve ark. 1992), kıĢın Karaçam‟da önemli don 

zararının baĢladığı düĢük sıcaklık değerinin veya populasyonlarının yarısının 

öldüğü düĢük sıcaklık derecesi (LT50) değerinin  -20 ile -25 ºC arasında 

olduğunu göstermiĢtir. 

Bu çalıĢmada kıĢın yapılan dona dayanıklılık testlerinin sonuçlarına 

göre, yaralanma indeksi bakımından Anadolu karaçamı‟nın orijinleri 

arasında anlamlı farklar olduğu belirlenmiĢtir (Çizelge 4.3). Farklı yöntemler 

kullanılarak Anadolu karaçamı‟nda LARSEN ve SUNER (1986) tarafından 

yapılan çalıĢmada da dona dayanıklılık bakımından Anadolu karaçamı 

orijinleri arasında varyasyon olduğu ortaya çıkmıĢtır. Yapılan diğer 

çalıĢmalarda da benzer Ģekilde dona dayanıklılık bakımından orijinler 

arasında farklılıklar olduğu belirlenmiĢtir (REHFELDT 1986; THOMAS ve 
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LESTER 1992; AITKEN ve ADAMS 1996; AITKEN ve ADAMS 1997; 

BEUKER 1998; KANDEMĠR 2002; LU ve ark. 2003).  

Anadolu karaçamı‟nın orijinleri arasında görülen dona dayanıklılık 

farkının oluĢmasında orijinlerin yayılıĢ gösterdikleri alanda hâkim olan 

iklimin, özelliklede iklim elemanlarından en düĢük sıcaklığın, etkili olduğu 

yapılan korelasyon analizleri sonucunda belirlenmiĢtir (Çizelge 4.4). 

Anadolu karaçamı‟nın geniĢ bir yayılıĢ alanına sahip olması ve rüzgârla 

tozlaĢması, farklı populasyonları arasında fizyolojik ve morfolojik özellikler 

bakımından varyasyonlar olabileceğinin bir göstergesi olarak kabul 

edilebilir. ALPTEKĠN (1986) tarafından Anadolu karaçamı‟nda yapılan 

coğrafik varyasyon çalıĢmasında, morfolojik bakımdan populasyonlar 

arasında farklar bulunmuĢ olması, bu alttür içindeki populasyonlar arasında 

fizyolojik (kurağa, dona dayanıklılık vb.) farkların da olabileceğini 

düĢündürmektedir. Nitekim yapılan bu çalıĢma, bu alttürün farklı 

populasyonları arasında don ve kurağa dayanıklılık bakımından da farklar 

olduğu ortaya konmuĢtur. 

Dona dayanıklılık testleri sonrasında oluĢan zararın ölçülmesinde 

kullanılan Yaralanma indeksi ve Fotosentetik verimlilik ölçümü 

yöntemlerinin her ikisi de; Andırın, Göksun ve Mengen orijinlerinin, 

çalıĢmada kullanılan diğer orijinlere kıyasla dona daha dayanıklı olduğunu 

ortaya koymuĢtur. Balıkesir ve Mustafa Kemal PaĢa orijinleri ise her iki 

yöntemde de dona diğer orijinlerden daha duyarlı çıkmıĢlardır. Dona 

dayanıklı olduğu belirlenen Andırın ve Göksun orijinleri, Güneydoğu 

Akdeniz‟de, Mengen ise Karadeniz‟dedir. Dona dayanıklı olduğu belirlenen 

bu orijinlerin sahile yakın oldukları söylenebilir. Bu durum, sahil 

orijinlerinin iç bölge (karasal) orijinlerinden dona daha az dayanıklı olduğu 

genel görüĢüne uygun değil gibi görünmektedir. Andırın, Göksun ve Bolu 

orijinleri her ne kadar Kızılcahamam veya Afyon gibi orijinlere kıyasla, 

mesafe olarak, sahile daha yakın olsalar da, bu alanlarda daha Ģiddetli 

soğukların yaĢanmakta olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Nitekim 

Kızılcahamam ve Afyon orijinlerinin geldikleri yörede karĢılaĢtıkları en 

düĢük sıcaklıklar -22.8 ve -19.4 ºC olup, Andırın ve Göksun orijinleri ise      

-33.5 ºC‟lik düĢük sıcaklıklarla karĢılaĢmaktadırlar (Çizelge 3.1). 

Bu çalıĢmada kullanılan Yılanlı, Kızılcahamam, Denizli ve Mustafa 

Kemal PaĢa orijinleri LARSEN ve SUNER (1986)‟in çalıĢmasında da 

kullanılmıĢtır. LARSEN ve SUNER (1986) çalıĢmalarında 21 ġubat‟ta 

yaptıkları kıĢ donlarına dayanıklılık testinde; Yenice orijininin dona orta 

derecede hassas olduğunu, diğer Türk orijinlerinin özellikle, Anadolu‟nun iç 

kesimlerine düĢen orijinlerin yüksek derecede dona dayanıklı olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Bu araĢtırmacıların sonuçları bizim çalıĢmamızın sonuçları 
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ile örtüĢmemektedir. Çünkü çalıĢmamızda dayanıklı bulunan Andırın, 

Mengen ve Göksun orijinleri Anadolu‟nun iç kesimlerine ait orijinler 

değildir. Bizim sonuçlarımız ile LARSEN ve SUNER (1986)‟in sonuçları 

arasındaki farklılıkların nedenlerinden birisi, kullanılan yöntemlerin farklı 

olması olabilir. Yine LARSEN ve SUNER (1986)‟in çalıĢmasında kıĢın 

hesaplanan populasyonlarının yarısının öldüğü düĢük sıcaklık derecesi 

(LT50) değerleri Anadolu‟nun iç kesimine bakan orijin olarak sayılan 

Kızılcahamam orijini için -25 ºC ve Beynam için -25.1 ºC‟dir. Bunun yanı 

sıra sahil etkisindeki Muğla‟nın -25.2 ºC, Ġzmir‟in -24.7 ºC‟lik LT50 değerine 

sahip olduğunu belirtmektedir. Fakat Muğla ve Ġzmir sahil orijinleri 

olmasına rağmen bu iki orijinlerin populasyonlarının yarısının öldüğü düĢük 

sıcaklık derecesi hemen hemen iç kesim orijinleri olan Kızılcahamam ve 

Beynam‟la aynıdır. 

5.1.2. Ġlkbaharda yapılan don testlerinde sıcaklık ve orijinlerde 

oluĢan zarar iliĢkisi 

Ġlkbahar mevsiminde yapılan dona dayanıklılık testlerinde 

uygulanan düĢük sıcaklığın Ģiddeti ile Anadolu karaçamı yapraklarının 

yaralanma indeksleri, fotosentetik verimlilikleri arasında kuvvetli-anlamlı 

iliĢki olduğu belirlenmiĢtir (Çizelge 4.8). Dondurulan fidanlarda ölçülen 

maksimum floresans ile uygulanan düĢük sıcaklığın Ģiddeti arasında ise zayıf 

bir iliĢki olduğu gözlemlenmiĢtir. Uygulanan düĢük sıcaklık ile zarar 

nedeniyle oluĢan MDA miktarı arasında, kıĢın yapılan denemelerde olduğu 

gibi, anlamlı korelasyon bulunamamıĢtır. Bu mevsimde de anlamlı 

korelasyonun bulunamamıĢ olması uygulanan düĢük sıcaklıklar sonucunda 

oluĢan zararın belirlenmesi için MDA‟nın, iyi bir gösterge olmadığını ortaya 

koymuĢtur. 

Bu çalıĢmada yaralanma indeksi ölçümleri (It) ve Fv/Fm parametresi 

ilkbahardaki don zararının -3
 
ile -7 ºC arasında baĢladığını göstermiĢtir. 

LARSEN ve SUNER (1986) Pirene karaçamı, Korsika karaçamı ve bazı 

Anadolu karaçamı orijinlerini kullanarak beĢ farklı tarihte dona dayanıklılık 

testleri yapmıĢlar ve orijinlere göre değiĢmekle birlikte fidanların nisan 

ayında -8.0 ile -10.1 ºC arasında önemli düzeyde zarar gördüğünü 

belirlemiĢlerdir. AraĢtırmacıların nisan ayı için belirlemiĢ oldukları dona 

dayanıklılık düzeyleri bu çalıĢmada kullanılan yöntemden farklı bir 

yöntemle belirlenmiĢ olmasına rağmen bu çalıĢmada bulunan değerlere 

(Nisan‟da -3
 
ile -7 

0
C arasında) oldukça yakındır. 

Anadolu karaçamı‟nda yapılan bu çalıĢma sonucunda dona 

dayanıklılık bakımından orijinler arasında kıĢın farklılık olduğu, ilkbaharda 

ise olmadığı belirlenmiĢtir. LARSEN ve SUNER (1986)‟in çalıĢmalarında 

da benzer sonuca ulaĢılmıĢtır. Yazarlar orijinler arasında dona dayanıklılık 
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bakımından 21 ġubat‟ta fark olduğunu, 24 Nisan‟da ise fark olmadığını 

belirlemiĢlerdir. Anadolu karaçamı‟nda yaptığımız çalıĢmayı destekler 

Ģekilde BEUKER ve ark. (1998), Pinus sylvestris ve Picea abies türlerinde 

kıĢın orijinler arasında dona dayanıklılık farkı olduğunu, ilkbaharda ise 

orijinler arasında dona dayanıklılık farkı olmadığını belirlemiĢlerdir. Benzer 

Ģekilde Picea sitchensis, Pinus sylvestris ve Pinus radiata türlerinde de 

orijinler arasında kıĢın dona dayanıklılık bakımından fark bulunurken, 

ilkbaharda bulunmamıĢtır (CANNEL ve SHEPPARD 1982; REPO 2001; 

GREER ve ark. 2001). Orijinler arasında kıĢın dona dayanıklılık farkının 

olup ilkbaharda ise olmayıĢındaki en önemli faktör, kıĢın fidanların dormant 

(uyku) halde oluĢudur. Zira don zararı da dahil olmak üzere bir çok stres 

etmenine karĢı ağaç türleri dormansi döneminde direnç gösterebilmektedir. 

Aktif büyüme döneminde (ilkbahar ve yaz) ise dona dayanıklılık en düĢük 

düzeydedir. 

5.2. Orijinlerin Su Stresine Dayanıklılıkları 

5.2.1.Orijinlerde su stresi çimlenme iliĢkisi 

Artan su stresinin, Anadolu karaçamı‟nın 11 orijininin oransal 

çimlenme yüzdelerini azalttığı görülmüĢtür (Çizelge 4.14). Su miktarının en 

fazla dolayısıyla alımının da en kolay olduğu 0 bar su stresi koĢullarında en 

yüksek oranda çimlenme olurken, çimlenme ortamında bulunan su 

miktarının azalıĢına paralel olarak çimlenme miktarı da azalmıĢtır. Benzer 

Ģekilde Halepçamı (FALUSI ve ark. 1983), Kızılçam (BOYDAK ve ark. 

2003), Toros sediri (DĠRĠK 2000), Sarıçam (TĠLKĠ 2005) ve Anadolu 

karaçamı‟nda (ÇALIKOĞLU 2002) artan su sterinin çimlenme oranını 

azalttığı görülmüĢtür. Bu bulgular ekim yastıklarında veya doğal 

gençleĢtirme alanlarında su alımı kısıtlandıkça çimlenmenin azalacağı genel 

bilgisine uygundur. Çoğunluğu bu çalıĢma ile aynı olan 8 adet orijini 

kullanarak ÇALIKOĞLU (2002)‟nun yapmıĢ olduğu çalıĢmada, su stresi 

artıĢına bağlı oluĢan oransal çimlenme azalıĢı çalıĢmamızdakinden daha az 

olmuĢtur. ġöyle ki ÇALIKOĞLU‟nun bulgularına göre 0, -2, -4, -6 ve -8 bar 

iĢlemlerinde sırasıyla oransal çimlenme yüzdeleri 100, 89, 70, 59 ve 29 

olmuĢtur. Buna karĢın bu çalıĢmada 0, -2, -4 ve -6 bar iĢlemlerinde oransal 

çimlenme yüzdeleri sırasıyla 100, 50, 39 ve 6 olmuĢtur (Çizelge 4.14). 8 bar 

streste neredeyse tohum çimlenmeyeceği düĢünülerek, bu stres kademesi 

çalıĢılmamıĢtır. Yapılan bu çalıĢmada özellikle 0 barda oransal çimlenme 

oranı %100 iken, az sayılabilecek bir stres uygulaması olan -2 bar‟da aniden 

50‟ye düĢmesi dikkat çekicidir. Her iki çalıĢmanın benzer deney koĢulları ve 

orijinler kullanılarak yapılmıĢ olmasına rağmen tohumların su stresi 

karĢısında benzer davranıĢ göstermeyiĢleri merak konusu olmuĢtur. Bu 

nedenle de çalıĢmamızda çimlendirme deneyleri tekrarlanmıĢ, fakat ikinci 
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deneyin sonuçlarının da birinci deneye çok yakın olduğu görülmüĢtür. Farklı 

zamanlarda benzer deney koĢulları ve orijinler kullanılarak Anadolu 

karaçamı‟nda yapılan iki çalıĢma arasında çimlenme bakımından görülen 

büyük farkın nedeni tam olarak anlaĢılamamıĢtır. 

Yapılan varyans analizi sonucunda su stresi, orijin faktörlerinin ve 

su stresi ile orijinin etkileĢiminin oransal çimlenme üzerinde etkili (p<0.001) 

olduğu bulunmuĢtur (Çizelge 4.15). Ġnteraksiyon etkisinin istatistiksel olarak 

anlamlı olması nedeniyle her stres düzeyi için ayrı değerlendirme 

yapılmıĢtır. Buna göre 2 bar stres düzeyinde M. K. PaĢa.; 4 bar stres 

düzeyinde M. K. PaĢa.; 6 barda ise TavĢanlı, Mengen en yüksek çimlenme 

oranı göstermiĢlerdir. Bu orijinler sahil orijinleridir. Bu nedenle 

ÇALIKOĞLU (2002)‟nun çalıĢmasındaki çimlendirme deneyi sonuçlarıyla 

bu çalıĢmanın bulguları uyum göstermemektedir. ġöyle ki, araĢtırmacı 

çalıĢmasında Kütahya, Afyon ve Nallıhan orijinlerinin çimlenme 

yüzdelerinin, M. K. PaĢa, Kızılcahamam, Dursunbey, Zonguldak ve Muğla 

orijinlerine kıyasla artan su stresi karĢısında daha az azaldığı bulgusuna 

ulaĢmıĢtır. Bu bulgular ıĢığında da araĢtırmacı, Anadolu karaçamı‟nın 

yağıĢça fakir olan bölgelerde yer alan populasyonlarının yağıĢ azlığının dikte 

ettiği yüksek su stresi koĢullarında çimlenme yeteneklerini daha fazla 

koruyarak hayatta kalma Ģanslarını arttırdığı görüĢünü ortaya koymuĢtur. 

Su stresine karĢı çimlenme yeteneğinde görülen orijinler arası 

varyasyonların nedenlerinin toprak, iklim veya baĢka bir neden mi olduğunu 

kesin bir Ģekilde ortaya koymak kolay değildir. Zira ÜRGENÇ (1982) ağaç 

türlerindeki varyasyonların bazı genel esaslara bağlı kalabileceği gibi, 

tesadüfî varyasyonun da söz konusu olabileceğini belirtmiĢtir. Böyle tesadüfî 

dağılım gösteren varyasyonların binlerce yıl önceki klimatik farklılıklardan 

kaynaklanabileceğini belirtmektedir. Bu nedenle sadece bugünkü klimatik 

koĢullar ve toprak koĢullarını dikkate alarak ağaç türünün populasyonları 

arasındaki varyasyonu açıklamak mümkün olmayabilir. Bununla beraber, su 

stresine karĢı çimlenme yeteneğinde görülen orijinler arası varyasyonların 

uygulamaya yansıyan birtakım sonuçlarının olacağı Ģüphesizdir. 

KARADAĞ (1999) Karaçam doğal gençleĢtirmelerinde, Karaçam 

gençliğinin ilk 2–3 yıl içerisindeki geliĢmesinde nem faktörünün ıĢığa göre 

daha belirgin rol oynadığını ortaya koymuĢtur. Bu nedenle kurağa daha 

dayanıklı olarak görünen orijinlerin bulunduğu yerlerde, aĢırı kuraklıklara 

rastlayan yıllarda yapılacak doğal gençleĢtirme çalıĢmalarında daha yüksek 

baĢarı elde edilebilir. Yine su stresi koĢullarında diğerlerine kıyasla daha 

yüksek çimlenme yüzdeleri gösteren orijinleri fidanlıklarda yetiĢtirmek daha 

kolay olacaktır. Zira bu orijinler daha az sulama maliyeti gerektirecek ve 

sulamalarda oluĢabilecek aksaklıklardan daha az etkileneceklerdir. Kuraklık 
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Türkiye ormancılığının en önemli sorunlarındandır. Bu çalıĢmada orijinler 

arası kurağa dayanıklılık farkları hem tohum aĢamasında hem de fidanlık 

aĢamasında araĢtırılmıĢ ve her iki aĢamanın sonuçları da benzer orijinleri 

iĢaret etmiĢtir. 

5.2.2. Uygulanan su stresinde orijinlerin yaĢama ve büyümesi 

arasındaki iliĢki 

Su stresi düzeylerinin ve orijinlerin, Anadolu karaçamı‟nda 

fidanların yaĢama yüzdesine etkisi olduğu ve su stresi ile orijin etkileĢiminin 

olmadığı görülmüĢtür (Çizelge 4.17). Benzer Ģekilde CREGG ve ZHANG 

(2001) çalıĢmalarında Sarıçam‟da Ukrayna, Kazakistan ve Rusya‟dan 

orijinleri kuraklık bakımından karĢılaĢtırmıĢlar ve kuraklık koĢulları altında 

yaĢama baĢarısı bakımından orijinler arasında bir varyasyon olduğunu 

belirlemiĢlerdir. IġIK ve ark. (2002) ise kuraklık koĢulları altında 

Kızılçam‟da populasyonlar arasında yaĢama yüzdesi bakımından fark 

bulamamıĢtır. 

Bu çalıĢmada orijinler arasındaki farklılaĢmayı ortaya koymak 

amacıyla yapılan Duncan testine göre, M. K. PaĢa yaĢama yüzdesi 

bakımından ilk sırayı almıĢ, onu TavĢanlı, Yılanlı ve Afyon orijinleri 

izlemiĢtir (Çizelge 4.16). Göksun ve Gölhisar orijinleri ise, sıralamanın en 

altında kalmıĢlar ve su stresinden en fazla etkilenen orijinler olmuĢlardır. 

LARSEN ve SUNER (1986) çalıĢmalarında kullandıkları orijinlerden M. K. 

PaĢa ve ÇerkeĢ orijinlerinin kurağa en dayanıklı olduklarını, bunlara ilaveten 

biraz daha az olmak kaydıyla Yenice, Kızılcahamam, Sütçüler ve Pos 

orijinlerinin de dayanıklı olduğunu belirtmiĢlerdir. Bu tespit de, yapılan 

çalıĢmada elde edilen bulguları büyük oranda destekler niteliktedir. Ayrıca 

M. K. PaĢa orijini çalıĢmamızda tohumun çimlenme aĢamasında uygulanan 

su stresi koĢullarında da en yüksek çimlenmeyle kurağa dayanıklı bir tablo 

çizmiĢtir (Çizelge 4.14). M. K. PaĢa orijini, ÇALIKOĞLU (2002) tarafından 

orijinlerin transpirasyon tutumu ve basınç-hacim analizlerini inceleyerek 

yaptığı araĢtırmasının sonucunda da, tek baĢına diğer tüm orijinlerden 

kurağa dayanma bakımından üstün bulunmuĢ ve “kuraktan sakınan- 

toleranslı grup” orijini olarak nitelenmiĢtir. Kuraklığa dayanıklılık; sakınma 

ve tolerans olarak iki kısma ayrılmakta, sakınmanın toleransa oranla daha iyi 

bir adaptasyon yeteneği olduğu kabul edilmektedir (ÇALIKOĞLU 2002). 

Sakınmanın, stresin bitkiye giriĢini engellemeye yönelik tedbirler olduğu 

buna karĢılık tolerans yeteneğinin ise, stresin bitkiye girdikten sonra oluĢan 

zarara rağmen hayatta kalabilme yeteneği olduğu belirtilmektedir 

(ÇALIKOĞLU 2002). ÇALIKOĞLU (2002) tezinde M. K. PaĢa orijini ile 

birlikte kuraklıktan sakınma yetenekleri geliĢmiĢ olan Kızılcahamam ve 

Yılanlı orijinlerinin yaz kuraklığının daha Ģiddetli olduğu potansiyel 
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alanlarda kullanılabileceğini belirtmektedir. Önceden laboratuar koĢullarında 

bitki parçaları kullanılarak yapılan LARSEN ve SUNER (1986)‟in, 

ÇALIKOĞLU (2002)‟nun, yapılan bu çalıĢmanın sonuçları ve yapılan orijin 

denelerinin ortak sonucu M. K. PaĢa orijinin kurağa dayanıklılık bakımından 

üstünlüğünü göstermiĢtir. Bu üstünlük kısmen araziye denemeleriyle de 

desteklenmiĢtir. Nitekim ġĠMġEK ve ark. (1995)‟da Türkiye‟de karaçam 

orijin denemelerinin 9. yıl sonuçlarını değerlendirdikleri çalıĢmalarında, 36 

adet orijin içerisinde M. K. PaĢa orijinin Ġç Anadolu Bölgesi‟nde en iyi boy 

geliĢimi yapan orijin olduğunu belirlemiĢtir. ÇALIKOĞLU (2002) M. K. 

PaĢa orijinin kurağa diğer orijinlere kıyasla daha dayanıklı olmasının bir 

nedeninin, bu orijinin sahip olduğu düĢük kütikülar transpirasyon yapma 

yeteneği olduğu belirlemiĢtir. Fakat tohumun çimlenme aĢamasında da M. 

K. PaĢa orijinin yüksek çimlenme kabiliyeti göstermesi, çimlenme sırasında 

kütikülar transpirasyondan söz edilemeyeceği için, baĢkaca 

mekanizmalarında bu orijinin kurağa dayanıklı olmasında etkili olduğunu 

düĢündürmektedir. VELĠOĞLU ve ark. (2003) tarafından yapılan çalıĢmada 

kullanılan M. K. PaĢa, TavĢanlı, Mengen ve Afyon orijinlerinden M. K. PaĢa 

ve TavĢanlı orijinlerinin Tohum meĢcereleri‟nin genetik olarak en benzer 

populasyonlar olduklarını ortaya koymuĢlardır. Bulunan genetik benzerliğin, 

bu çalıĢmada kurağa dayanıklılık bakımından bu iki orijinin en dayanıklı 

olmalarında bir nebze etkili olduğu düĢünülebilir. Yapılacak yeni 

araĢtırmalarla bu orijinlerin kurağa diğerlerine kıyasla daha dayanıklı 

olmalarını sağlayan diğer mekanizmalarında aydınlatılması yararlı olacaktır. 

Kurak mıntıka ağaçlandırmalarında, ağaçlandırılan alanların ekstrem 

alanlar olduğu ve bu ağaçlandırmaların birinci amacının genel olarak üretim 

olmadığı düĢünülürse, yaĢama yüzdesi en yüksek olan orijinlerin kuraklığın 

etkili olan alanlarda kullanılması uygun bir yaklaĢım olarak görünmektedir. 

Boy artım yüzdesi bakımından ise yaĢama bakımından üstünlük gösteren 

orijinlerden sadece TavĢanlı orijini aynı zamanda kuraklık koĢullarında 

yüksek bir boy artım yüzdesi bakımından da umut vericidir.  

Bu çalıĢmada, uygulanan tüm su stresi koĢullarında (az, orta ve 

Ģiddetli su stresi) boy artımı bakımından Anadolu karaçam‟ı orijinleri 

arasında varyasyonlar belirlenmiĢtir (Çizelge 4.19). Benzer Ģekilde 

Sarıçam‟da CREGG ve ZHANG (2001) Ukrayna, Kazakistan ve Rusya‟dan 

orijinleri kuraklık bakımından karĢılaĢtırmıĢlar ve kuraklık koĢulları altında 

boy büyümesi bakımından orijinler arasında bir varyasyon olduğunu 

belirlemiĢlerdir. Yine IġIK ve ark. (2002) Kızılçam‟da su stresi koĢulları 

altında populasyonlar arasında boy büyümesi bakımından ve baĢka adaptif 

karakterler bakımından farklar olduğunu belirlemiĢlerdir.  
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6. SONUÇ ve ÖNERĠLER 

Ġç Anadolu Bölgesi‟nde olduğu gibi, bazı ağaçlandırma alanlarında 

kıĢın don, yazın da kuraklık etkili olabilmektedir. Bu durumda böyle 

alanlarda hem dona, hem kurağa dayanıklı olan orijinleri kullanmak 

gerekmektedir. Fakat çalıĢmamız kurağa diğer orijinlere kıyasla daha 

dayanıklı oldukları belirlenen M. K. PaĢa, TavĢanlı, Yılanlı ve Afyon 

orijinlerinin, dona hassas olduklarını ortaya koymuĢtur. Bu durum hem 

kuraklığın, hem de don olaylarının yaĢandığı Ġç Anadolu gibi benzer alanlar 

için uygun orijin seçimini güçleĢtirmektedir. Bu nedenle Ġç Anadolu‟da 

dikim alanlarının lokal iklimleri iyi etüt edilmeli, yapılan bu laboratuar ve 

fidanlık çalıĢmalarının sonuçları orijin ve döl denmemeleri gibi çalıĢmaların 

sonuçlarıyla kombine edilerek orijin seçimine gidilmelidir.  

Bugün ağaçlandırmada öncelikle yersel tohum kaynaklarını 

kullanmak esastır. Eğer yersel tohum kaynağı mevcut değilse, Anadolu 

karaçamı için, tohumların toplandıkları alanlardan ne kadar uzaktaki 

ağaçlandırma alanlarında kullanabileceklerini dikte eden Tohum Transfer 

Rejyonlaması kullanılmaktadır. ATALAY (1977) tarafından yapılan bu 

rejyonlamada; Türkiye‟de geniĢ alanda yayılan Anadolu karaçamı ormanları 

vejetasyon periyodu ve kuraklık indisi kullanarak 10 adet ana rejyona ve 

vejetasyon süreleri dikkate alınarak 24 alt rejyonlara ayrılmıĢtır. Ana 

rejyonlar arası hiçbir suretle tohum transferinin yapılmaması; transferin aynı 

yükseklik zonları arasında yapılması, bunun mümkün olmadığı durumlarda 

tohum hasat yerinin ağaçlandırma yerinden en çok 300 m daha yüksekte 

veya 250 m daha alçakta olmak üzere, 550 m yükseklik kuĢağından 

seçilmesi; bir alt rejyonda tohum meĢceresi olmaması halinde; vejetasyon 

süresi ile ayrılmıĢ olan bitiĢik alt rejyonlar arasında tohum transferi 

yapılması önerilmektedir. Aynı alt rejyon içerisinde bile her yerde kuraklık 

veya don zararı aynı Ģiddette etkili değildir. Bu nedenle, çalıĢmamızda 

kurağa veya dona dayanıklılık bakımından üstünlük gösterdiği belirlenen 

orijinler, kendi bulunduğu alt rejyon içerisinde veya bitiĢik alt rejyonda don 

veya kuraklığın etkili olduğu lokal alanlarda rahatlıkla kullanılabilir. 

ÇalıĢmamızda, kurağa ve dona dayanıklı olduğu belirlenen orijinlerin yayılıĢ 

gösterdikleri alt rejyon veya alt rejyona komĢu rejyonlar dıĢında 

kullanılabilmesi kararını vermek için henüz erkendir. Bu kararın 

verilebilmesi için çalıĢmamızın sonuçlarının yapılacak arazi çalıĢmaları ile 

desteklenmesi gerekmektedir. 

AraĢtırmaya konu edilen orijinler arasında kıĢın dona dayanıklılık 

farkı varken, ilkbaharda bu orijinler arasında dona dayanıklılık bakımından 

fark yoktur. ÇalıĢmada kullanılan 11 Karaçam orijini de kıĢın -20 ºC‟ye 

dayanabilmektedir. Yapılan çalıĢma, ilkbaharda don zararının -3
 
ile -7 ºC 
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arasında, kıĢın ise -20
 
ile -25 ºC arasında baĢladığını göstermiĢtir Doğu 

Akdeniz kökenli Andırın ve Göksun orijinleri ile Batı Karadeniz kökenli 

Mengen orijinleri, diğer orijinlere kıyasla kıĢ donlarına daha dayanıklıdır. 

Orijinler arası dona dayanıklılık düzeyleriyle, orijinlerin yetiĢme 

ortamlarında var olan en düĢük sıcaklıklar arasında anlamlı ve orta derecede 

kuvvetli bir iliĢki bulunmaktadır. Orijinin geldiği yer ne kadar soğuk bir yöre 

ise orijinin kıĢ donlarına dayanıklılığı da o yönde yüksek olmaktadır.  

Farklı orijinlere ait tohumlara uygulanan su stresi koĢullarında elde 

edilen çimlenme yüzdeleri ve iki yaĢındaki fidanlara uygulanan su stresinin 

fidanların yaĢama yüzdesine ve boy büyümesine olan etkisi birlikte 

değerlendirildiğinde; M. K. PaĢa, TavĢanlı, Yılanlı ve Afyon orijinlerinin, 

çalıĢmada kullanılan diğer orijinlere kıyasla daha yüksek yaĢama baĢarısıyla, 

kurağa dayanıklılık bakımından bir üstünlük gösterdikleri söylenebilir. Fakat 

orijinler arasında kurağa dayanıklılık bakımından görülen varyasyonların 

nedenlerini sadece orijinlerin yayılıĢ gösterdikleri alanda var olan iklim 

koĢullarıyla açıklamak olası değildir. Bu nedenle orijinler arasında dona ve 

kurağa dayanıklılık bakımından var olan varyasyonların nedenlerini 

detaylıca ortaya koymak için anatomi, morfoloji, fizyoloji ve genetik 

çalıĢmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 
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ÖZET 

 Bu çalıĢmada Anadolu karaçamı‟nın Kızılcahamam-Kızılcahamam, 

TavĢanlı-Balıköy, Afyon-Ahırdağı, Andırın-Akifiye, Mustafa Kemal PaĢa-

Burhandağı, Yılanlı-Yılanlı, Balıkesir-Korucu, Denizli-KocabaĢ, Gölhisar-

Gölhisar, Mengen-Daren ve Göksun-B.çamurlu orijinleri dona ve kurağa 

dayanıklılık bakımından karĢılaĢtırılmıĢtır.  

Dona dayanıklılık testleri sonucunda, kıĢın yapraklardaki hücrelerin 

membranlarında ölçülen önemli düzeyde don zararının -20 ºC ile -25 ºC 

arasında, ilkbaharda ise -3 ºC ile -7 ºC arasında baĢladığı belirlenmiĢtir. 

Dona dayanıklılık bakımından kıĢın orijinler arasında farklılıklar vardır. 

Ġlkbaharda ise orijinler arasında dona dayanıklılık bakımından fark yoktur. 

Ġyon sızıntısı ve klorofil floresans ölçümü sonuçları; Andırın, Göksun ve 

Mengen orijinlerinin dona daha dayanıklı olduğunu, Balıkesir ve M.K.PaĢa 

orijinlerinin ise daha duyarlı olduğunu göstermiĢtir. 

 Çimlendirme deneyi sonuçlarına göre, su stresi düzeyi arttıkça 

çimlenme yüzdesinin azaldığı görülmüĢtür. DeğiĢik düzeydeki su stresi 

koĢulları altında, orijinler arasında çimlenme yüzdesi bakımından anlamlı 

farklar olduğu belirlenmiĢtir. 2 bar stres düzeyinde; M.K.PaĢa, TavĢanlı ve 

Mengen, 4 bar stres düzeyinde M.K.PaĢa, Mengen ve Yılanlı; 6 barda ise 

TavĢanlı, Mengen, Yılanlı, M.K.PaĢa, Kızılcahamam ve Denizli orijinleri 

daha yüksek çimlenme oranı göstermiĢlerdir. M.K.PaĢa orijini, her su stresi 

koĢulunda diğer orijinlere göre daha yüksek çimlenme yüzdesi göstermiĢtir.  

Fidanlık denemelerinde, orta Ģiddetli su stresi 2 yaĢındaki fidanların 

yaĢama yüzdesini %3, Ģiddetli su stresi ise %39 oranında azaltmıĢtır. Su 

stresi, bu çalıĢmada ölçülen tüm morfolojik özellikleri ve Fv/Fm oranını 

istatistiksel olarak anlamlı oranda etkilemiĢtir. Orta ve Ģiddetli su stresi, 

fidanların boy büyümelerini yaklaĢık %35 oranında azaltmıĢtır. Su stresi 

koĢulları altında yaĢama yüzdesi ve boy artım yüzdesi bakımından orijinler 

arasında önemli varyasyonlar olduğu belirlenmiĢtir. Orta ve Ģiddetli 

düzeydeki su stresi koĢullarında Mustafa Kemal PaĢa, TavĢanlı, Yılanlı ve 

Afyon orijinleri, daha yüksek yaĢama yüzdesi göstermiĢlerdir. Fidanlık 

denemelerinin sonuçları değerlendirildiğinde; Mustafa Kemal PaĢa, 

TavĢanlı, Yılanlı ve Afyon orijinleri, bu çalıĢmada kuraklığa en dayanıklı 

orijinler olduğu belirlenmiĢtir. Mustafa Kemal PaĢa orijini hem çimlenme 

aĢamasında, hem de fidan aĢamasında diğer orijinlere kıyasla kurağa daha 

dayanıklıdır. 
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SUMMARY 

Kızılcahamam-Kızılcahamam, TavĢanlı-Balıköy, Afyon-Ahırdağı, 

Andırın-Akifiye, Mustafa Kemal PaĢa-Burhandağı, Yılanlı-Yılanlı, 

Balıkesir-Korucu, Denizli-KocabaĢ, Gölhisar-Gölhisar, Mengen-Daren and 

Göksun-B. çamurlu provenances of Anatolian black pine were used in this 

study. Cold and drought resistance of origins are compared. 

Significant damages of cell membranes begin when the temperature 

is between -20 
0
C and -25 

0
C in winter and between -3 

0
C and -7 

0
C in 

spring. Provenance variation in cold hardiness was evident in winter but not 

in spring. Electrolyte leakage and chlorophyll fluorescence measurements 

indicated that Andırın, Göksun and Mengen provenances were more 

resistant than others, however, Balıkesir and M.K. PaĢa origins were more 

sensitive to freezing than other provenances used in this experiment. 

Results of germination experiments indicated that an increase in 

water stress produced a marked reduction in germination percentage, 

indicating that water stress inhibits germination. Significant variations 

between the provenances were found under different water stress levels. At 2 

bar stress level M.K.PaĢa, TavĢanlı and Mengen; at 4 bar stress level 

Mustafa Kemal PaĢa, Mengen ve Yılanlı; at 6 bar stress level TavĢanlı, 

Mengen, Yılanlı, M.K.PaĢa, Kızılcahamam and Denizli origins have higher 

germination percent than other used origins. Mustafa Kemal PaĢa origin had 

higher germination percent than other used origins under all water stress 

levels. For this reason, we may say that it is the most successive origin under 

the water stress conditions for germination. 

In the nursery experiment, moderate and severe water stress 

decreased about 3 and 39% in survival percentage of 2 year-old seedlings, 

respectively. Water stress significantly affected all morphological properties 

measured in this study and Fv/Fm. Moderate and severe water stress 

decreased about 35% in height growth of seedlings. Significant variations 

between the provenances were found for survival and height growth under 

water stress conditions. Mustafa Kemal PaĢa, TavĢanlı, Yılanlı and Afyon 

origins had higher survival percentage than other origins used in this study 

under moderate and severe water stress conditions. When we evaluated the 

results of nursery experiment, M.K.PaĢa, TavĢanlı, Yılanlı and Afyon were 

the most drought resistant origins in this study. Mustafa Kemal PaĢa origin 

was more drought resistant origin not only in germination stage but also 

seedling stage. 
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