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Özet
Zor çimlenen (ve yayılan) tohumlarda çimlenme süresinin uzun oluşu, tohumların
yaşama kabiliyetini daha kısa yoldan tayin etme ihtiyacını doğurmuştur. Ayrıca tohum
gücü ve çimlenme potansiyelinin erken bilinmesi, o türe ait tohumların kullanımı ve
pazarlanması açısından önemlidir. Pistacia cinsinin bazı türleri (P. vera, P. khinjuk, P.
terebinthus) ülkemizde antepfıstığı yetiştiriciliği için önemli anaçlardır. Antepfıstığında
anaç olarak tohumdan yetiştirilen çöğürler kullanılır. Çimlenme testi tarla koşullarında
bir tohumun potansiyelini göstermek için en iyi indikatördür. Ancak, çimlenme süresi
bitki türüne göre değişmekle beraber, birkaç gün, birkaç hafta, bazı durumlarda ise
aylarca sürebilir. Tetrazolium testi, tohum gücü ve çimlenme potansiyelini kısa bir
zamanda öğrenmek için kullanılan en yaygın biyokimyasal testtir. Bu test ile P. vera, P.
khinjuk ve P. terebinthus türlerinin sırasıyla %50.0, %45.5 ve %21.5 canlılık oranına
sahip olduğu ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Canlılık tespiti, Embryonik kök, Pistacia, Tetrazolium

Viability Determination Studies With Tetrazolium (TZ) Test for Pistacia Species
(P. vera L., P. khinjuk Stocks, P. terebinthus L.)
Abstract
Seeds possesing hard germination ability with long duration of germination has led to
the need to determine the germination ability with a simple method. Knowing early the
seed vigor and the potential for seed germination, it is important to be sold and to utilise
the seeds. Some species of the genus Pistacia (P. vera, P. khinjuk, P. terebinthus) are
important rootstocks for pistachio cultivation. Seed germination test under the field
conditions is the best indicator to perform germination potential for seeds. However,
germination vary according to plant species, although it make take a few days to several
weeks and even months in some cases. Tetrazolium test, the most common biochemical
test to understand quickly seed vigor and germination potential. By this test the viability
rates of P. vera, P. khinjuk and P. terebinthus seeds have been identified to be 50.0%,
45.5% and 21.5%, respectively.
Key Words: Embryonic root, Pistacia, Tetrazolium, Viability test
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1. Giriş
Anacardiaceae familyasına ait olan Pistacia cinsi, İran, Türkiye, Suriye, Kuzey Irak ve
Güney Ürdün gibi pek çok bölgede önemli bir bitki olup [1] tarımının yapıldığı
ülkelerde farklı Pistacia türleri anaç olarak kullanılmaktadır. Özellikle ABD'de P.
atlantica ve P. terebinthus anaç olarak kullanılmaktayken, son yıllarda P. integerrima
ve melezleri yaygın olarak tercih edilmeye başlanmıştır [2]. Anaç olarak, İtalya ve
Yunanistan’da P. terebinthus, İranda P. mutica, Türkiye'de ise P. khinjuk
kullanılmaktadır [3,4].
Türkiye’de Pistacia türleri içerisinde anaç olarak kullanım sırası P. terebinthus L.
(Menengiç), P. khinjuk (Buttum), P. vera, P. atlantica (Atlantik sakızı), P. mutica, P.
lentiscus (Mezdeki sakızı), P. palaestina (Filistin sakızı) şeklinde olabilir. Bunlardan P.
lentiscus ve P. palaestina Antep fıstığı kültür varyetesine aşılama kabiliyeti zayıf olan
anaçlardır [5].
Antepfıstığı hem üretim, hemde dış satım kapasitesi ile ülkemizin önemli ürünlerinden
birisi olmasının nedeni, ülkemizin antepfıstığının gen merkezi oluşu ve ekolojik
şartlarında çok iyi yetişmesidir. Özellikle diğer kültür bitkilerinin yetişmediği veya
ekonomik olarak yapılamadığı kıraç, taşlık, kayalık ve meyilli arazilerde yetişen bir
bitki olması, bu meyve türünün ülkemizdeki önemini daha da artırmaktadır. Önemli bir
döviz kaynağı olan antepfıstığı üretiminin arttırılması önem arz eden bir husustur. Bu
ise, ya yeni antepfıstığı bahçelerinin tesisi ya da yabani antepfıstığı anaçlarının
aşılanmasıyla mümkün olacaktır [6].
Antepfıstığı anacı olarak kullanılan bu türlerin (P. vera, P. khinjuk, P. terebinthus)
tohum canlılığı ve gücü fidan üreticileri için son derece önemlidir. Zor çimlenen ve
yayılan tohumlarda çimlenme süresinin uzun oluşu, tohumların yaşama kabiliyetini kısa
yoldan tayin etme ihtiyacını doğurmuştur. Ayrıca tohum gücü ve çimlenme
potansiyelinin erken bilinmesi, o türe ait tohumların kullanımı ve dolayısıyla
satılabilmesi açısından da önemlidir.
Pistacia cinsine ait türlerin tohumlarında embriyonik kök, embriyonik gövde ve
çenekler oldukça belirgindir (Şekil 1). Embriyo boyutları; P. vera için 16-29 x 9-12
mm, P. khinjuk için 4-6 x 4-5 mm ve P. terebinthus için ise 5-6 x 4-6 mm arasındadır
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khinjuk, P. terebinthus türlerinde 2,3,5-trifenil

tetrazolium klorit (TTC) solusyonu ile canlılık tespiti yapmaktır.

Şekil 1. P. vera türünde embriyo yapısı

1.1. TZ solusyonu
Tetrazolium boyama solusyonu, 2,3,5-trifenil tetrazolium klorit (TTC) ve su içerir.
Sonuçların karşılaştırılması için %1 ve %0.1’lik konsantrasyonları hazırlanıp 5 Co de
saklanabilir. TZ konsantrasyonu genellikle tohumun hazırlanmasına bağlıdır. %1
solüsyonu embriyoları bölmeden kullanılması durumunda uygun bir konsantrasyondur.
Ancak embriyolar ikiye bölünürse %0.1, %0.2 ve %0.5 konsantrasyonları da
kullanılabilir.
%1.0 konsantrasyonlu bir solüsyon hazırlamak için 1 g toz TZ tartılır ve 100 ml distile
su içinde çözünür. Işıkta bozulmamaları için koyu renkli şişelerde ya da karanlıkta
saklanır [11].
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1.2. Testin prensipleri
TZ testi tohumlarda solunum enzimlerinin aktivitesine dayanarak canlı tohumları ölü
tohumlardan ayıran biyokimyasal bir testtir. Tohumların sulu ortama konmasıyla su
almaya başlayan tohumlarda dehidrojenaz enzimlerinin aktivitesindeki artış serbest
kalan hidrojen iyonlarının sayısını artırır. Hidrojen iyonları TZ solüsyonunu formazan
olarak adlandırılan kırmızı renkli bir kimyasal maddeye dönüştürür. Formazan canlı
hücreleri boyar (kırmızı renge), ölü hücreler solunum yapamayacağı için renksiz kalır
[12].
1.3. TZ testi
Bu türlerin canlılık tespitinde tohum kabuğu çıkarıldıktan sonra embriyolar kesilip
bölünmeden, 24 saat 25oC büyüme kabininde şişme için bekletilir sonra, %1’lik TZ
solüsyonu ile 25 oC’de 24 saat büyüme kabininde bekletilerek boyanmıştır.
1.4. TZ testinde asıl adımlar
a. Su alma: Solunum enzimlerinin aktifleşmesi ve hidrojen iyonlarının serbest
bırakılması için tohumların tamamıyla su alması gerekir.
b. Tohumları kesme ya da delme: Bu işlem TZ solusyonunun iç dokulara geçmesini
kolaylaştırmak içindir.
c. Boyama: Tohumların bir TZ solusyonunda 25-30 Co’de 24-48-72 saat bekletilmeleri
1.1.2. Değerlendirme
Pistacia cinsinin 3 türü ile ilgili TZ testi sonuçları ISTA 2011 [14] verilerine göre
aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir.
1.1.3. Canlı tohumlar
a. Tamamıyla boyanmış tohumlar
b. Küçük kotiledon hasarları: Kotiledon düzenli boyanmış ise merkezden kotiledonun
çevresine doğru boyanmamış kısımlar yarıdan fazla olmamalıdır. Eğer boyanma parçalı
ise boyanmamış kısımlar 1/3 den fazla olmamalıdır.
c. Küçük radikula hasarları: Radikula ucundan itibaren ölçüldüğünde boyanmamış
kısımlar 1/3 den fazla olmamalıdır.
d. Radikula ve kotiledonların küçük hasarları b ve c’nin kombinasyonudur.
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1.1.4. Canlı olmayan tohumlar
e. Kotiledonun büyük zararları: Parçalı bir şekilde boyanmamış yerler yarıdan fazla ise,
kotiledonun merkezinden çevresine doğru boyanmamış alan 1/3 ten fazla ise, ya da
embriyonun kotiledonla birleştiği yerleri boyanmamış tohumlar
f. Radikulanın büyük hasarları: Radikula ucundan ölçüldüğünde boyanmamış kısım 1/3
ten fazla olan tohumlar,
g. Kotiledon ve radikulanın büyük hasarları: e ve f’nin herhangi bir kombinasyonudur
h. Hiç boyanmamış tohumlar

2. Materyal ve Metot
2.1.Materyal
Tohumlar Gaziantep Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Üretim Birimi’nden 2013 yılı
ürünleri olarak temin edilmiştir. Tohumlar Aralık ayında alınmış ve 2 ay boyunca 4
o

C’de buzdolabında bekletildikten sonra deneysel çalışmalara başlanmıştır.

2.2.Metot
Torfta çimlendirme: Tohumların meyvesi uzaklaştırılıp tohumlar akan musluk suyunda
beş dakika bekletilmiştir. Torf fidan poşetlerine (17 x 30 cm) doldurulduktan sonra
tohumlar 5 cm torf altına gömülmüştür. Sulama 3 günde bir 50 ml olarak yapılıp ve
25oC de çimlenmeye bırakılmıştır. 90 gün sonunda gözlem yapılıp veriler alınmıştır.
Deneyler her tür için 300 tohumla, üç tekrarlı olarak gerçekleştirilmiştir. Gruplar
arasındaki farklılık için P<0.05 seviyesinde Student t-testi uygulanmıştır. Oransal olarak
rapor edilen (TZ’de canlılık yüzdesi torfta çimlenme yüzdesi ve MS’te çimlenme
yüzdesi) veriler arasındaki farklılıklar için Ki kare testi (χ2) kullanılmıştır.
MS [8] besi ortamında çimlendirme: Tohumların kabuğu çıkartılarak embriyo 30 dakika
%20’lik ticari çamaşır suyunda (aktif klor oranı %1-2 olan NaOCl) çalkalanrak, yüzey
sterilizasyonuna tabi tutulmuştur. Daha sonra tohumlar, yarı katı kültür ortamına
inoküle edilmeden önce steril distile su ile dört kez yıkanmış ve tohum gömlekleri
çıkarılmıştır. MS besi ortamı %3 sukroz, %6.7 agar ile desteklenmiştir. MS besi
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ortamının pH’sı agar ilave edilmeden önce 5.8’e ayarlanıp 1 atm basınçta 121 oC’de 20
dakika süre ile otoklavda steril edilmiştir. Kültürler 25±2○C’de bilgisayar kontrollü bitki
büyüme odasında 16/8 saat fotoperiyotta muhafaza edilmiştir. 28 gün sonra veriler
alınmıştır [9,10].

Şekil 2. Kabuklu Tohumlar A) P. vera (Bar 10 mm), B) P. khinjuk (Bar: 6 mm)
C) P. terebinthus (Bar: 4mm)

3. Bulgular
TZ canlılık testi, torfta çimlenme ve MS besi ortamında çimlenme sonuçları, TZ
testinde embriyonik kök, embriyonik gövde ve kotiledonun boyanma durumu
incelendiğinde (Şekil 4.2) canlılık P. vera’da %50, P. khinjuk’ta %45.5 ve P.
terebinthus’ta %21.5 olarak tespit edilmiştir. TZ testinde P. khinjuk’un P. vera ile
istatiksel olarak benzer bir sonuç vermiş fakat P. terebinthus’tan daha düşük bir
çimlenme yüzdesi göstermiştir (Çizelge 4.1).
Torfta çimlenme verileri 90 gün sonunda alınmış ve her üç türde de TZ testinden daha
düşük değerler bulunmuştur. Torfta çimlenme oranı en yüksek %48.5 ile P. vera iken en
düşük %19 ile P. terebinthus olmuştur. Torfta çimlenmede P. khinjuk ve P. vera
arasında istatiksel olarak fark gözlenmemiştir (Çizelge 4.1).
MS besi ortamında çimlenme sonuçları 28. gün sonuçlarına göre çimlenme oranı en
yüksek %42.5 ile P. vera’da belirlrnmiştir. P. khinjuk ve P. terebinthus’ta sırasıyla
%22.5 ve %9 olarak belirlenmiştir (Çizelge 4.1).
Her 3 uygulamada da P. vera daha yüksek canlılık oranı göstermiştir. P. khinjuk ve P.
vera türlerinde TZ testi ve Torfta çimlenme verileri arasında istatiksel fark olmadığı,
ancak, P. terebinthus’ta düşük canlılık değerleri gözlenmiştir (Çizelge 4.1).
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Çizelge 4.1. Pistacia cinsinin üç türünde TZ canlılık testi, torfta ve MS’te çimlenme oranları
Torfta Çimlenme (90 MS çimlenme (28 gün) (%)
Tohum Çeşidi
TZ Canlılık (%)
gün) (%)
Pistacia vera

50.00 a

48.50 a

42.50 a

Pistacia khinjuk

45.50 a

40.00 a

22.50 b

Pistacia terebinthus

21.50 b

19.00 b

9.00 c

χ2(2df)

P < 0.05

P < 0.05

P < 0.05

Her deney her tür için üç tekrarlı olmak üzere toplam 300 adet tohum ile gerçekleştirildi.

Şekil 3. Tetrazolium ile boyanmış canlı embriyolar A) P. vera, B) P. khinjuk C) P. terebinthus

Şekil 4. Tetrazolium ile boyanmış ölü embriyolar A) P. vera, B) P. khinjuk C) P. terebinthus

Şekil 5. Torfta çimlenme A) P. vera (Bar 20 mm), B) P. khinjuk (Bar: 22 mm), C) P. terebinthus (Bar:
17 mm)
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Şekil 6. MS besi ortamında çimlenme A) P. vera (Bar 12 mm), B) P. khinjuk (Bar: 13 mm)
C) P. terebinthus (Bar: 7 mm)

4. Tartışma ve sonuç
Pisum sativum, Vicia faba, Triticum aestivum ve Zea mays türlerinde yapılan TZ
canlılık testi sonuçları daha yüksek çıkmıştır [12]. Fraxinus ornus ve Malus sylvestris
tohumlarında hangi bir ön işlem uygulanmadan yapılan TZ canlılık testi ve çimlenme
sonuçları bir birine yakın bulunmuştur. Prunus spinosa ve Sorbus torminalis
tohumlarında herhangi bir ön işlem uygulanmadan yapılan çimlenme deneylerinde
Prunus spinosa’da çimlenme görülmezken Sorbus torminalis’te %1 oranında çimlenme
görülmüş ve TZ canlılık testinde sırasıyla %63, %95 oranında canlılık görülmüştür [13].
Doğu Karadeniz göknarı [Abies nordmanniana (Stev.) Spach] ile Toros Sediri (Cedrus
libani A.Richard) tohumlarının tetrazolium test sonuçları, çimlendirme sonuçlarından
daha yüksek bulunmuştur [14].
Tetrazolium testinde canlı dokuların hepsi boyansa da, çimlendirmede her canlı tohum
çimlenmemektedir. TZ ile karşılaştırıldığında çimlenmede düşük sonuçlar ortaya
çıkmışsa fiziksel hasarlar (tohumların kırılması, sıcaklık), fizyolojik özellikler
(dormansi

ve

tohumların

olgunlaşmaması),

ve

tohumdaki

mikrobiyolojik

enfeksiyonlardan kaynaklanma ihtimali yüksektir [11]. Kimyasal boyama yöntemi
kullanılarak, TZ canlılık testi sonuçları, çimlendirme yüzdesi ile karşılaştırdığında her
üç türde de tetrazolium test sonuçları torfta ve MS besi ortamında çimlendirme
sonuçlarından daha yüksek bulunmuştur (Çizelge 4.1). Bunun sebebi olarak embriyolar
çıkarılırken uğradıkları fiziksel hasar, tohumların fizyolojik olarak olgunlaşmamış ve
dormant olmaları sayılabilir.
MS besi ortamının, torf ortamına göre daha optimum çimlenme koşulları sunmasına
rağmen her 3 türde de MS besi ortamında çimlendirme sonuçları torfta çimlendirme
sonuçlarından daha düşük çıkmıştır (Çizelge 4.1). MS besi ortamı ve torfta
çimlendirmede kullanılan tohumların rastgele aynı kaynaktan seçilmiş olması ve aynı
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sayıda ve tekrarda deney yapılmış olması nedeniyle, MS besi ortamındaki düşük
çimlenme sonuçları, embriyoların kabuktan çıkarılması ve MS ortamına ekiminde
uğradığı fiziksel hasardan kaynaklandığı tahminini doğurmuştur.
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