
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

828

PD–015

Doğal ve Kültürü Yapılan Fındıkların (C orrylus avellana)
Yağ Asidi Kompozisyonu

Sait Bulut, Mehmet Temel, Mustafa Kargıoğlu
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Afyonkarahisar, 

saitbulut@aku.edu.tr

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.

Anahtar Kelimeler: Doğal fındık, Sultandağları, yağ asidi kompozisyonu
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ile Yaprak Döken Alnus glutinosa Türleri Arasındaki C: N Oranı 
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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. 
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Gereçler ve Yöntemler: Araştırma alanı Samsun ili Çarşamba İlçesi’ne bağlı Çınarlı Beldesi 
sınırları içinde bulunan Hacı Osman Subasar Ormanı’dır. Bu alanda Hedera helix ve Alnus glutinosa 
türlerine ait beş birey belirlenmiş ve bir vejetasyon devresi boyunca yaprak örnekleri alınmıştır. 
Alınan yaprak örneklerinin yaprak sapları kesilmiş ve preslenerek düzgünleşmeleri sağlanmıştır. 
Daha sonra alanları Sheffield Üniversitesinin geliştirdiği Grime Leaf Area programıyla (Wilson 
P.J.,1999) ölçülmüştür. 

Alanları ölçülen yaprak örnekleri, etüvde 70°C’de sabit ağırlığa gelinceye kadar kurutulduktan 
sonra tartılarak kuru ağırlıkları ölçülmüştür. Ağırlıkları ölçülen örnekler öğütülerek analizle hazır 
hale getirilmiştir. Örneklerin N ve C analizleri Dumas (1831) yönteminin temel alındığı Thermo 
Scientific FLASH 2000 Series - CHNS/O Analyzers cihazıyla (Allen ve ark. 1986) yapılmıştır.

İstatistiksel analizler ve grafiklerin çizimi için SPSS 17.0 (Anonymous, 2008) paket programı 
kullanılmıştır.

Bulgular: Hedera helix’in aylık C:N oranı değişimine bakıldığında Mayıs ayından Kasım 
ayına doğru sürekli bir azalma içerisinde olduğu görülmektedir. Mayıs ayında en yüksek değere 
(C:N=28.41) kasım ayında ise en düşük değerine (C:N=20.09) ulaştığı görülür. Aylar arasındaki 
bu farklılık istatistiksel olarak p<0.01 değerinde önemlidir. Tukey çoklu karşılaştırma testine 
göre de Mayıs, Ekim ve Kasım ayları diğer aylardan farklı olarak grup oluşturmaktadır. Alnus 
glutinosa türünün C:N oranı değişimine bakıldığında aylar arasında inişli çıkışlı bir seyir izlediği 
görülmektedir. En yüksek C:N değerine Kasım ayında (C:N=23.82) en düşük C:N azot değerine ise 
Ağustos ayında (C:N=15.64) ulaştığı görülmektedir. Aylar arasındaki bu farklılık istatistiksel olarak 
p<0.05 değerinde önemlidir. Tukey çoklu karşılaştırma testine göre Kasım ayı diğer aylardan farklı 
bir grup oluşturmaktadır. Her iki türün C:N değerleri istatistiksel olarak incelendiğinde p<0.01 
değerinde önemli bulunmuştur. Her iki türün C:N değerleri aylık olarak ayrı ayrı değerlendirildiğinde 
Kasım ayı hariç diğer ayların istatistiksel olarak farklı olduğu bulunmuştur. 

Sonuç: Hedera helix türünün C:N oranının Alnus glutinosa’ya göre önemli ölçüde farklı ve 
büyük değerlere sahip olması Hedera helix’in CO

2
’i

 
fotosentetik yolda kullanma yeteneğinin 

daha düşük olduğunu Alnus glutinosa’nın ise CO
2
’i

 
fotosentetik yolda daha verimli kullandığını 

söyleyebiliriz. Kasım ayında Alnus glutinosa’nın C:N azot oranının daha yüksek olmasını iki açıdan 
değerlendirebilir. Birinci olarak Hedera helix’in Kasım ayında CO

2
’i daha verimli kullanması ikinci 

olarak yaprak döken bir tür olan Alnus glutinosa’nın ise senesens döneminde meydana gelen N geri 
alımının daha düşük olduğunu söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Subasar, C:N, Hedera helix, Alnus glutinosa


