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Kapari (Capparis, Capparidaceae) Bitkisi Tohumlarında Çimlenmeyi 
Sağlamak Amacıyla Dormansiyi Kırmaya Yönelik Çalışmalar

Aslı Kara, Özlem Özbek
Hitit Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Merkez, Çorum, ozbekozlem@gmail.com

Amaç: Kapari (Capparis L.) tohumlarının çimlenmesi üzerine yapılan bu çalışmada, tohumlara 
fiziksel ve kimyasal bazı yöntemler uygulanarak, en yüksek çimlenme oranını veren yöntemin 
belirlenmesi amaçlandı.

Gereçler ve Yöntemler: Tohumlar yıkanarak oda sıcaklığında kurutuldu ve 1 gece 25°C 
sıcaklığında su içerisinde bekletilerek bazı deneme koşulları hazırlandı. 1. deneme için, Antalya, 
Didim ve Balıkesir popülasyonlarından 5’er adet tohum, 1. koşulda zımparalanarak petri kaplarına 
yerleştirilirken 2. koşulda tohumlar kontrol olarak hiçbir uygulama yapılmadan petri kaplarına 
konuldu ve düzenli olarak sulandı. 3. koşulda tohumlar 100°C’ta bekletildikten sonra soğuk 
suya atılıp 4-5 dk. ısı şoku uygulandıktan sonra petri kaplarına konuldu. Sıcaklığın etkisini tespit 
etmek için üç popülasyondan 5’er tohum 2. denemede buzdolabında +4°C’ta 25 gün petrilerde ve 
3. denemede oda sıcaklığında bir hafta süreyle suda bekletildikten sonra petrilerde çimlenmeye 
bırakıldı. 4. denemede, Balıkesir, Burdur ve İzmir popülasyonlarından alınan 5’er adet tohum, 
15 dakika sülfirik asitte ve 10 dakika saf suda bekletildikten sonra petri kaplarına konuldu. 
5. denemede Osmancık popülasyonundan seçilen 20 tohum 100, 250, 500, 1000 ve 2000 ppm 
olmak üzere giberellik asidin farklı ppm oranlarıyla muamele edildi. Öncelikle tohumlar 1 gece 
ılık suda bekletildi ve kabın dibine çöken tohumlar alınarak kurutuldu. Tüm tohumlar için 1, 2, 
6, 18 ve 24 saatlik giberellik asit çözeltisi deneme grupları oluşturuldu ve tohumlar toprağa ekilip 
yaklaşık 30 gün boyunca her gün sulanarak 8 saat güneş ışığı alacak şekilde bekletildi. 6. denemede 
İzmir popülasyonundan 30 tohum seçildi. Tohumlar 20 dk HCl (%37) muameleden sonra 24 saat 
giberellik asitte bekletildi. 1. koşulda 10 tohum doğrudan petrilere konulurken, 2. koşulda 10 tohum 
zımparalandıktan sonra petriye konuldu. 3. koşul için HCl (%37) muamelesinden sonra 10 tohum 
zımparalanıp 24 saat giberellik asitte bekletildikten sonra petrilere aktarıldı. Tohumlar yaklaşık 1 
hafta süreyle 7°C’ta karanlık ortamda bekletildi ve çimlenme aktiviteleri gözlendi.

Bulgular: 1., 2. ve 3. denemelerde hiçbir çimlenme tespit edilmedi. 4. denemede, yaklaşık 14 
gün sonunda, Balıkesir ve Burdur popülasyonlarındaki tohumlarda sırasıyla %20 ve %40 oranında 
çimlenme görülürken İzmir popülasyonunda çimlenme görülmedi. 5. denemede en yüksek 
çimlenme oranı 2000 ppm’de 24 saat (%15) ve 18 saat (%13) bekletilen tohumlarda gözlendi. 6. 
denemede 3. koşulda hiçbir tohumda çimlenme gözlenmezken en yüksek çimlenme oranları 2. ve 
3. koşulda sırasıyla %60 ve %30 oranlarında gözlendi.

Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda 20 dakika HCl (%37) ile muamele edildikten sonra zımparalanan 
kapari tohumları 2000 ppm’de 24 saat bekletildikten sonra ekildiklerinde en yüksek çimlenme 
oranını gösterdiler. Kaparide tohum dormansisinin kırılmasında ve çimlenmesinde HCl (%37) ve 
giberellik asit uygulamalarının olumlu etki ettiği ve verimli sonuçlar verdiği kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: Kapari, Capparis, dormansi, giberellik asit, HCl, çimlenme 


