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Doğal ve Kültürü Yapılan Fındıkların (C orrylus avellana)
Yağ Asidi Kompozisyonu
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Amaç: Doğal ve kültürü yapılan fındıkların (Corrylus avellana ) yağ asidi kompozisyonları 
belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada, İran-Turan ve Akdeniz floristik bölgelerinin kesiştiği 
noktadaki Sultandağları’nın Akşehir ve Eber Gölleri’ne bakan kuzeydoğu yamaçlarında ve dere 
içlerinde yer alan doğal fındık (C. avellana var. avellana ) ağaçlarından toplanan numuneler ile 
Türkiye’de farklı bölgelerde kültürü yapılan fındıklardan (Corrylus avellana) Trabzon Şal Pazarı 
ilçesinde 2010 yılında hasad edilen 5 varyeteye (Ordu, Sivri, Çakıldak, Tombul ve Palaz) ait 
ürünlerden alınan numuneler kullanılmıştır.

Fındık numuneleri homojenize edilmiş ve petrol eteri ile yağları çıkarılmıştır. Yağ asidi metil 
esterleri metanolik sodyum hidroksit ve BF

3
 ile elde edilmiştir. Yağ asidi analizleri ise HP Agilent 

7890 A GC’de FID dedektör ve 100 m kapiler kolon ile harici standart kullanılarak yapılmıştır. 

Bulgular: Yapılan analizlerde yağ asitlerinden palmitik, palmitoleik, stearik, oleik, linoleik ve 
linolenik asitler belirlenmiştir. Yağ asitlerinden palmitik, palmitoleik ve stearik asitlerde doğal 
ve kültürler arasında önemli bir farklılık gözlenmezken, oleik asit kültür ırklarında daha yüksek 
belirlenmiştir. Linoleik ve linolenik asitler ise doğal numunelerde daha yüksek saptanmıştır.

Sonuç: Doğal fındık numunelerinde omega 6 ve omega 3 yağ asitleri kültür ırklarından daha 
yüksek bulunmuştur.
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Amaç: Hücresel N ve C metabolizması, bitkiler ve diğer hücresel organizmaların büyüme ve 
gelişiminin en uygun seviyede olmasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra C:N dengesi, yükselen 
atmosferik CO

2
’e karşı ekosistemin vereceği tepki içinde ayrıca önemlidir. Ekosistemde meydana 

gelen bu tepkilere, canlıların vereceği cevaplar birbirlerinden farklı olacağı için bu çalışmada aynı 
ekosistem içerisinde bulunan, farklı özelliklere sahip iki türün C:N oranı araştırılmıştır. 


