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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Bitkiler dünyadaki hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. İnsanlar ve hayvanlar için en
temel besin kaynağını bitkiler oluşturur. Ayrıca güzel görüntüleriyle çevre düzenlemelerinde
ve içeriklerinde bulunan bazı kimyasal maddeler nedeniyle ilaç hammaddesi olarak
kullanılabilir. Yeryüzündeki ısı kontrolünün sağlanması ve atmosferdeki gazların dengesinin
korunması yine bitkiler sayesinde gerçekleşir. Bu kadar büyük öneme sahip bitkilerin
çoğalması ve nesillerini devam ettirmesi, bu işlemlerin nasıl gerçekleştiğinin bilinmesi
yeryüzündeki tüm canlılar ve özellikle insanlar için oldukça önemlidir.
Bitkilerin çiçek, meyve ve tohumdan oluşan generatif organları, nesillerini devam
ettirebilmeleri için en temel yapılardır. Generatif organlar bitki gruplarının sistematik
yapılarında ve teşhislerinde önemli rol oynar. Bitkilerdeki generatif organlar genel olarak
birbirine oldukça benzemektedir. Fakat bazı türlerde yapısal farklılıklar görülmektedir. Bu
farklılıklardan dolayı tozlanma, döllenme gibi meyve ve tohum oluşumunda da değişiklikler
görülmektedir.
Bu modülde; bitkilerin çiçek, meyve ve tohumdan oluşan generatif organlarının
önemini, bu organların yapısal özelliklerini ve meslek hayatınızda size her zaman lazım
olacak temel bilgileri öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME KAZANIMI
Çiçek yapılarını inceleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Birbirinden farklı bitki türlerine ait çiçek resimleri ve şematik şekiller temin
ediniz.



Bu resim ve şekilleri karşılaştırınız.



Çiçekler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları inceleyiniz.

1. ÇİÇEK YAPILARI
1.1. Çiçeğin Tanımı
Çiçek, bitkinin generatif organı olarak tanımlanabilir. Çiçeklerin asıl görevleri
bitkilerde üremeyi sağlamak ve devam ettirmektir. Çiçekler yapı, büyüklük, koku, renk gibi
özellikleri bakımından oldukça farklılık gösterirler. Bazı çiçekler çok küçük yapılı, bazıları
ise 1 metre çapında olabilir.
Çiçekler bazı kısa sürgünlerin yapraklarının özel bir değişime uğraması ile meydana
gelmişlerdir. Bahçe bitkilerinde bu olay şu sıralama ile gerçekleşir:
Bahçe bitkisi türlerinin ilk çiçek oluşturmalarına kadar belli bir süre (otsu bitkilerde 12 yıl; odunsu bitkilerde 2-7 yıl) verimsiz geçer. Bu süre gençlik kısırlığı olarak isimlendirilir.
Generatif olgunluğa gelen bitkilerde vejetatif tomurcuklardaki meristemler generatif
(çiçek) meristemlerine dönüşürler. Bitki bünyesinde bir takım fizyolojik ve biyokimyasal
olayların etkisiyle gerçekleşen ve gözle görülmeyen bu safhaya “fizyolojik ayrım safhası”
adı verilir. Fizyolojik ayrım safhası zamanı türlere göre değişiklik gösterir. Bu zamandan
önce uygulanan kültürel işlemler ve hormon uygulamaları ile çiçek tomurcuğu sayısını
artırmak ya da azaltmak mümkündür.
Vejetatif tomurcukların generatif safhaya geçmesi anlamına gelen fizyolojik ayrımın
ardından çiçek tomurcuklarında gözle görülebilir bir farklılaşma başlayarak büyüme konisi
genişlemeye ve düzleşmeye başlar. Morfolojik yapıda görülen bu ilk farklılaşmaya
“morfolojik ayrım safhası” denir.
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Morfolojik ayrım safhasından sonra çiçek tablası üzerinde dıştan içe doğru, çanak
yapraklar, taç yaprak, erkek organ ve dişi organ taslakları oluşur.
Yukarıda verilen bilgiler kapalı tohumlu bitkilerdeki çiçekleri kapsamaktadır. Açık
tohumlu bitkilerde çiçeğin dişi ve erkek organları ayrı çiçekler üzerinde bulunduğundan
çiçekleri tek eşeylidir. Çiçekler kapalı tohumlu bitkilerin çiçeğine göre daha basit yapılı olup
çiçek örtü yaprakları kaybolmuştur.

Şekil 1.1: Çiçeğin kısımları

1.2. Çiçek Organları ve Özellikleri
Bir çiçek genel olarak çiçek sapı, çiçek tablası ve tabla üzerinde dıştan içe doğru çanak
yapraklar, taç yapraklar, erkek organ ve dişi organ olmak üzere doğru dört bölümden
meydana gelir. Çanak ve taç yaprakların her ikisine birden çiçek örtüsü veya periant adı
verilir. Erkek organ ve dişi organ ise eşeysel organları meydana getirir.

1.2.1. Çiçek Sapı
Çiçekleri sürgüne bağlayan sapa çiçek sapı denir. Çiçek sapı pedisel olarak da
adlandırılır.

1.2.2. Çiçek Tablası
Çiçek tablası, çiçek sapının genişlemiş olan tepe kısmıdır. Çiçeğin diğer parçaları
çiçek tablasının üzerinde yer alır. Çiçek parçaları bu tabla üzerinde dairesel veya sarmal
olarak sıralanırlar. Çiçek tablası reseptakulum olarak da adlandırılır.
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1.2.3. Çanak Yapraklar (Kaliks veya Sepal)
Çiçeğin en dış kısmında bulunan ve yeşil renkli yaprağa benzeyen yapı çanak yaprak
olarak adlandırılır. Çanak yaprakların temel görevi; çiçeğin diğer kısımlarının dağılmasını
önlemek ve onları dış etkenlere korumaktır. Ayrıca çanak yapraklar kloroplast taşıdıkları için
fotosentez yaparak çiçeğin beslenmesine de yardımcı olur. Çanak yaprakların meydana
getirdiği halkaya kaliks veya sepal adı verilir.

1.2.4. Taç Yapraklar (Korolla veya Petal)
Çanak yaprakların iç tarafında ikinci halkada bulunan kısma taç yapraklar adı verilir.
Renk, koku ve değişik şekilleri ile çiçeğin en göze çarpan kısmıdır. Bu özellikleri ile
özellikle arıları kendilerine çekerek tozlaşmada önemli rol oynarlar. Taç yapraklar genellikle
çiçeklenme sonrası dökülürler. Taç yaprakların meydana getirdiği halkaya korolla veya petal
adı verilir.

Resim 1.1: Çiçeğin tozlaşmadaki önemi

1.2.5. Erkek Organ (Androkeum veya Stamen)
Erkek organın görevi; erkek eşey hücrelerini oluşturarak üremeyi sağlamaktır. Erkek
organlar, dişi organın etrafında tek sıralı veya çift sıralı olarak dizilmiştir. Erkek organ
androkeum veya stamen olarak da adlandırılır. Bitki türlerinde erkek organlar; sayı, şekil ve
büyüklük bakımından farklıdır. Rüzgârla tozlanan bitkilerde erkek organ sayısı ve çiçek tozu
miktarı (polen) böceklerle tozlanan bitkilere göre daha fazladır. Erkek organ iki bölümden
oluşur. Bunlar:


Sapçık (Filament) Sapçığın görevi erkek organın başçığını taşımaktır.
Genellikle silindir veya yassı bir iplik şeklindedir. Bu ip şeklindeki yapı bazı
bitkilerde kısa, bazılarında uzun ve bazı bitkilerde de hiç bulunmaz. Tür
özelliğine göre çıplak, parlak renkli ve tüylü yapıda olabilir.



Başçık (Anter) Her başçık iki bölümden meydana gelmiştir. Bu bölümlere teka
adı verilir. Her tekada ikişer adet çiçek tozu (polen) kesesi bulunur. Polen
keseleri polen hücrelerini (çekirdeklerini) oluşturur.
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Şekil 1.2: Erkek organın yapısı

1.2.6. Dişi Organ (Ginekeum veya Pistil)
Çiçeğin en önemli organıdır. Çünkü dişi organa sahip olmayan bitkiler tohum ve
meyve meydana getiremez. Dişi organ çiçeğin en iyi korunan kısmında yani merkezinde
bulunur. Dişi organların sayısı bitki türlerine göre değişiklik gösterir. Örneğin sert çekirdekli
meyve türlerinde 1 adet dişi organ bulunurken, çilekte bu sayı 20-40 arasında değişmektedir.
Dişi organ dişicik tepesi, dişicik borusu ve yumurtalık olmak üzere üç bölümden meydana
gelir. Bunlar:

Şekil 1.3: Dişi organın yapısı



Dişicik tepesi (Stigma): Dişi organın en uç kısmıdır. Pürüzlü bir yapıya
sahiptir ve genişleyerek yüzeyi az veya çok büyümüştür. Bazı türlerde dişicik
tepesi girintili ve çıkıntılı bir yapı kazanmıştır. Bazı dişicik tepeleri ise salgı
bezlerine sahiptir. Bu sayede polen tozunun dişicik tepesinde tutunmasını
sağlar.



Dişicik borusu (Style): Bu kısım yumurtalık ile dişicik tepesi arasında uzanan,
içi dolu veya kanalı bir yapıya sahip olan bölümdür. Dişicik borusu içinde
genellikle çiçek tozu, çim borusu veya büyüme dokusu adı verilen özel bir doku
bulunur. Görevi; polen tozunun çimlenmesi ile polen tüpünün yumurtalığa
ulaşmasını sağlamaktır.
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Yumurtalık (Ovaryum): Yumurtalık, dişi organın en önemli kısmıdır. Şişkin
bir yapıya sahiptir. En alt kısımda bulunur. Bir veya birden fazla meyve
yapraktan (karpel) oluşmuştur. Karpel sayısı ve her karpeldeki tohum taslağı
sayısı türlere göre farklılık gösterebilir. Yumurtalık içinde tohum taslağı
bulunur.

1.3. Çiçeklerin Eşey Dağılımları
Eşey; bir organizmanın dişi veya erkek olarak sınıflandırılmasını sağlayan görev, yapı
ve karakter topluluğudur.
Çiçeklerin eşey dağılımı çiçekler ve bitkiler üzerinde farklı şekillerde olabilmektedir.
Bitkiler çok değişik çiçek tiplerine sahiptir. Çiçeklerin eşey dağılımlarından önce çiçeklerle
ilgili bazı tanımların bilinmesi gerekir. Bu tanımlar şunlardır:


Tam (Eksiksiz) çiçek: Bir çiçek çanak yaprak, taç yaprak, erkek ve dişi
organların hepsine sahipse tam (eksiksiz) çiçek olarak adlandırılır.



Eksik çiçek: Bir çiçekte çanak yaprak, taç yaprak, erkek ve dişi organlardan bir
veya birkaçı bulunmuyorsa eksik çiçek olarak adlandırılır.



Kusursuz çiçek: Bir çiçek çanak yaprak ve taç yaprak bulunmasa bile erkek ve
dişi organın olması durumunda bu çiçekler kusursuz çiçek olarak adlandırılır.



Kusurlu çiçek: Bir çiçekte yalnız erkek organ veya yalnız dişi organ
bulunuyorsa bu çiçekler kusurlu çiçek olarak adlandırılır.

Şekil 1.4: Tam çiçek

Çiçekler bitki üzerinde değişik şekillerde bulunur. Bitki üzerindeki durumlarına göre
değişik şekillerde isimlendirilir. Bunlar:
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Hermafrodit çiçek (Erselik=Erdişi=İki Eşeyli Çiçek)

Bir çiçek üzerinde erkek ve dişi organlar birlikte bulunuyorsa bu çiçeklere hermafrodit
çiçek adı verilir. Turunçgiller, sert ve yumuşak çekirdekli meyve türleri, domates, biber,
patlıcan gibi sebzeler hermafrodit çiçek yapısındadır.


Diklin çiçek

Bir çiçekte üzerinde erkek veya dişi organdan yalnız biri bulunuyorsa diklin çiçek adı
verilir. Bu çiçeklere tek eşeyli çiçeklerdir. Diklin çiçekler kendi arasında erkek çiçek ve dişi
çiçek olmak üzere iki grupta incelenebilir.


Erkek çiçekler: Üzerinde sadece erkek organ olan, dişi organı olmayan
çiçeklerdir. Erkek çiçeklerde dişi organ ya tamamen kaybolmuş veya
görevini yapamayacak şekilde küçülmüştür. Erkek çiçeklerden meyve
elde edilemez, sadece tozlayıcı olarak görev yaparlar.



Dişi çiçekler: Üzerinde sadece dişi organ olan, erkek organı olmayan
çiçeklerdir. Dişi çiçeklerde erkek organ ya tamamen kaybolmuş veya
görevini yapamayacak şekilde küçülmüştür. Dişi çiçeklerden meyve elde
edilebilir.

Şekil 1.5: Değişik çiçek yapıları



Poligam çiçek

Bazı bitkilerde hem hermafrodit çiçekler hem de erkek veya dişi çiçekler bir bitkide
veya farklı bitkilerde bulunabilir. Bu tip bitkilere poligam bitkiler adı verilir. Hermafrodit
çiçekler ve erkek çiçeklerin bir arada bulunduğu bitkilere kavun, hermafrodit çiçekler ve dişi
çiçeklerin bir arada bulunduğu bitkilere hıyar örnek verilebilir.
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Şekil 1.6: Poligam çiçek



Monoik (Tek Evcikli) çiçek

Bir bitki üzerinde erkek ve dişi çiçekler ayrı yerlerde bulunuyorsa bu çiçeklere monoik
çiçek adı verilir. Fındık ve mısır monoik bitkilerdir.


Dioik (İki Evcikli) çiçek

Bir bitkide üzerinde sadece dişi çiçek veya erkek çiçek bulunuyorsa bu bitkilere dioik
bitkiler adı verilir. Antep fıstığı, incir, kivi ve ıspanak gibi bitkiler dioik bitkilerdir.

1.4. Çiçek Formülleri ve Çiçek Diyagramı
Çiçek formülleri ve diyagramları uzmanların veya konu ile ilgili kişilerin bir çiçeği
görmeden bile formül ve diyagramına bakarak o çiçek hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar.

1.4.1. Çiçek Formülü
Bir çiçeğin tüm parçalarının sayısı ve konumunu belirtmek için kullanılan formüllere
çiçek formülü adı verilir. Çiçek formüllerinde her bir parça, bir harf ile ifade edilir. Dikotil
(çift çenekli) ve monokotil (tek çenekli) bitkilerin çiçek formülleri birbirinden kısmen
farklıdır.
Dikotil çiçek formülünde; K, C, A, G harfleri kullanılır. Bu harflerin açılımları;
K=Kaliks (Çanak Yapraklar), C=Korolla (Taç Yapraklar), A=Androkeum (Erkek Organ),
G= Ginekeum (Dişi Organ) olarak tanımlanabilir.
Monokotil çiçek formülünde; P, A, G harfleri kullanılır. Bu harflerin açılımları;
P=Perigon, A=Androkeum (Erkek Organ), G=Ginekeum (Dişi Organ) olarak tanımlanabilir.
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Perigon; çiçeklerde bazen çanak yapraklar (kaliks) ve taç yapraklar (korolla) birbirine
tamamen benzer. Parçaları aynı renkte ve şekilde olabilir. Bu durumda periant, perigon adını
alır ve her bir parçasına tepal adı verilir. Bu yapı monokotil bitkilerin karakteristik
özelliklerinden biridir.
Çiçek formüllerinin okunuşunda bilinmesi gereken bazı bilgiler vardır. Bunlar:


K(5)=Kaliksin 5 adet olduğunu ve bunların birbirine bitişik olduğunu ifade eder.



K5=Kaliksin 5 adet ve birbirlerinden bağımsız olduğunu ifade eder.



P3+3=Perigonun iç içe 2 daireden oluştuğunu ve her bir dairede 3’er adet tepal
bulunduğunu ifade eder.



Bazı çiçek formüllerinde, harfin altında (sonsuz) işareti bulunur. Eğer bir
çiçek parçasının sayısı 10’dan fazla ise, çiçek formülünde bu işaret kullanılır.
A=Androkeumun, sayısının 10’dan fazla olduğunu gösterir.



G(5)=Ovaryumun 5 karpelli ve 5 gözlü olduğunu gösterir.



G5=Ovaryum 5 karpelli, fakat tek gözlü olduğunu gösterir.



Ovaryum diğer çiçek parçalarının üzerinde ise, bu tip ovaryuma üst durumlu
ovaryum, bu tip çiçeklere hipogin çiçek (Hipo=alt, gin=ginekeum) denir.
Hipogin çiçek, formülde G’nin veya sayının altında bir çizgi ile belirtilir.
Örneğin; G5 veya G5 şeklinde gösterilir.



Ovaryum diğer çiçek parçalarının altında ise, bu tip ovaryuma alt durumlu
ovaryum, bu tip çiçeklere de epigin çiçek (Epi=üst, gin= ginekeum) denir.
Epigin çiçek, formülde G’nin veya sayının üstünde bir çizgi ile belirtilir.



Ovaryum diğer çiçek parçaları ile aynı hizada bulunuyorsa bu tip ovaryuma orta
durumlu ovaryum, bu tip çiçeklere de perigin çiçek (Peri=çevre, gin=ginekeum)
denir. Perigin çiçek, formülde G’nin veya sayının ortasında bir çizgi ile
belirtilir. Örneğin; G5, G5 şeklinde gösterilir.

Şekil 1.7: Çiçekte ovaryum durumları
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1.4.2. Çiçek Diyagramı
Çiçek formülünde belirtilen çiçek parçalarının sayısı, düzeni ve büyüklükleri dikkate
alınarak hazırlanan şematik şekiller çiçek diyagramı olarak adlandırılır. Çiçek diyagramı,
çiçeğin dıştan içe doğru hangi parçalardan meydana geldiğini, bu parçalarını sayısını, serbest
veya bileşik olduğunu, erkek organların (stamenlerin) sayısı ve dizilişini, yumurtalığın
(ovaryum) yapısını ve simetri durumları hakkında bilgi verir. Diğer bir tanımla çiçeğin 3
boyutlu yapısını 2 boyuta indirgeyerek hazırlanan şekillere çiçek diyagramı adı verilir.
Çiçek diyagramı iç içe geçmiş halkalar halinde hazırlanır. En dış halkalar çiçek
örtüsüne, içteki halkalar ise sırasıyla erkek organ (androkeum) ve dişi organa (ginekeum)
karşılık gelmektedir. Her halkadaki parçaların sayısı, bu parçaların serbest veya birbirine
bitişik olması, büyüklükleri, eksene olan uzaklıklar dikkat edilerek çizilir.

Şekil 1.8: Çiçek diyagramı

1.5. Çiçek Durumları
Bazı bitkilerde bir çiçek sapı üzerinde tek çiçek bulunur, bazılarında ise birden fazla
çiçek bulunur. Bu şekilde bir araya toplanmış çiçek grupları çiçek durumu (infloresans)
olarak adlandırılır. Diğer bir tanımla çiçeklerin ana dal ve yan dallar üzerindeki diziliş şekli
çiçek durumu (infloresans) olarak adlandırılır. Çiçek durumunun taban kısmındaki
yaprakçığa brakte adı verilir. Çiçek durumları, dallanma tarzına göre rosemoz ve simoz
olarak iki gruba ayrılır.

1.5.1. Rosemoz (Salkım) Çiçek Durumu
Rosemoz çiçek durumunda ana eksen yan dallara göre üstün durumdadır ve daha iyi
gelişmiştir. Yani ana eksen yan dallardan daha uzundur. Rosemoz çiçek durumunda çiçekler
dıştan merkeze doğru açılır. Bu tip çiçeklerde ana eksen genellikle bir çiçekle sonuçlanmaz.
Yan eksenler çiçeklidir. Bunlardan alttaki çiçeklerin sapları, üsttekilerden daha uzundur. Ana
eksen, kendisinden çıkan tüm yan eksenlerden daha fazla gelişir. Rosemoz çiçek durumu
basit ve bileşik olarak ikiye ayrılır.
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Şekil 1.9: Rosemoz çiçek durumu



Basit rosemoz (Başak): Basit rosemoz durumunda yan çiçekler sapsız olup ana
eksen üzerine sıra ile dizilmiştir. Basit rosemoz durumları şunlardır:


Salkım (Rasemus): Ana eksen uzun, çiçekler saplı ve eksen üzerinde
teker teker bulunur. Çiçek sapları hemen hemen aynı uzunluktadır.
Turpgillerde bu duruma örnek verilebilir.

Resim 1.2: Salkım çiçek



Başak (Spika): Ana eksen uzun, çiçekler sapsız ve eksen üzerinde teker
teker bulunur. Buğday bu duruma örnek verilebilir.

Resim 1.3: Başak çiçek
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Koçan (Spadiks): Ana eksen etli ve kalın olan bir başak şeklindedir.
Mısır bu duruma örnek verilebilir.

Resim: 1.4: Koçan çiçek



Tırtıl-kedicik-püskül (Amentum): Ana ekseni eğilebilen, bütün
çiçekleri tek eşeyli, aynı cinste ve periantsız olan, dik veya sarkık, düşücü
başak şeklindedir. Ceviz, fındık ve kavak bu duruma örnek verilebilir.

Resim 1.5: Püskül çiçek




Kozalak (Strobilus): Brakteleri birbirini örten, çiçekleri tek eşeyli ve
aynı cinste olan kesif bir başak şeklindedir.
Şemsiye (Umbella): Ana ekseni çok kısalmış olan ve böylece saplı
çiçekleri aynı noktadan çıkan bir çeşit salkımdır. Şemsiye durumu, dere
otu, kimyon, maydanoz gibi Umbelliflorae takımının karakteristik çiçek
durumudur.

Resim 1.6: Şemsiye çiçek
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Baş-kömeç (Kapitulum): Ekseni kısa ve etli olan bir başak şeklindedir.
Çiçekler sapsızdır. Ayçiçeği ve papatya bu duruma örnek verilebilir.

Resim 1.7: Kömeç çiçek



Yalancı şemsiye (Korimbus): Alt çiçeklerinin sapları, üsttekilere göre
daha uzun olan, böylece çiçekleri aynı bir düzlem üzerinde bulunan kısa
eksenli bir salkımdır. Tükürük otu (Ornithogalum umbellatum) bu
duruma örnek verilebilir.

Şekil 1.10: Yalancı şemsiye



Bileşik rosemoz (Salkım): Bileşik rosemoz durumunda çiçekler ana eksen
üzerinde salkım şeklinde dizilmiştir.


Bileşik salkım (Panikula): Yan eksenleri dallanmış olan bir salkım
durumundadır. Alttaki yan dallarda dallanma daha fazla, üstteki yan
dallar nispeten basittir. Asma ve leylak bu duruma örnek verilebilir.

Resim 1.8: Bileşik salkım
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Bileşik başak (Bileşik Spika): Çiçek yerinde birer başak taşıyan bir
spikadır. Buğdaygiller bu duruma örnek verilebilir.

Resim 1.9: Bileşik başak



Bileşik şemsiye (Bileşik Umbella): Çiçekleri yerinde birer umbella
taşıyan şemsiye durumlardır. Havuç bitkisi bu duruma örnek verilebilir.

Resim 1.10: Bileşik şemsiye



Bileşik yalanci şemsiye (Bileşik Korimbus): Yan eksenleri dallanmış
olan bir yalancı şemsiye şeklindedir. Mürver çiçeği bu duruma örnek
verilebilir.

1.5.2. Simoz (Talkım) Çiçek Durumu
Simoz çiçek durumunda ana eksen yan dallardan daha kısadır ve ana eksendeki
çiçekler yan dallardaki çiçeklerden önce açarlar. Burada ana eksen tepesinde çiçek teşekkül
eder ve büyüme durur. Yan dallar gelişerek ana eksenin yerini alır. Yan dallar hakim
durumdadır. En yaşlı çiçek ana eksenin uç kısmında olur.
Simoz çiçek durumu üç grupta incelenebilir

Şekil 1.11: Simoz çiçek durumu
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Monokazyum: Bileşik monokazyum tipleri iki grup altında toplanır.


Yan dalların hepsi aynı tarafta bulunanlar.
o

Helezon (Bostriks): Yan dallar helisel bir doğrultu üzerindedir.
Sarı kantaron otu (Bin bir delik otu) bu duruma örnek verilebilir.

Şekil 1.12: Helezon çiçek

o

Orak (Drepanyum): Yan dalların hepsi aynı plan üzerindedir.
Bazı hasır otu türleri (Juncus bufonius) bu duruma örnek
verilebilir.

Şekil 1.13: Orak çiçek



Yan dalları bir sağa bir sola doğru yönelmiş olanlar.
o

Akrep (Sinsinus): Yan dallar aynı plan üzerinde değildir. Çiçekler
iki yakın sıra üzerine dizilmiş görünür. Karakafes otu bu duruma
örnek verilebilir.

Şekil 1.14: Akrep çiçek
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o

Yelpaze (Ripidyum): Yan dalların hepsi aynı plan üzerindedir.
Süsen ve kılıç otu bu duruma örnek verilebilir.

Şekil 1.15: Yelpaze çiçek



Dikazyum: Dallar karşılıklı durumdadır. Son çiçeğin altındaki karşılıklı iki dal
aynı derecede ve aynı şekilde gelişir. Boynuz otu, farekulağı gibi Cerastium
familyasına bağlı bitkiler bu duruma örnek verilebilir.

Şekil 1.16: Dikazyum çiçek



Pleiokazyum: İkiden fazla aynı dereceli ve aynı düğümden çıkan yan dallar
dallanmalarına devam ederler. Sütleğen bu duruma örnek verilebilir.

Şekil 1.17: Pleiokazyum çiçek
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek çiçek yapılarını inceleyebileceksiniz.

İşlem Basamakları
 Çiçek organlarını birbirinden
ayırınız.

 Çiçekleri eşey dağılımlarına
göre pano haline getiriniz.

 Çiçeklerin diyagram ve
formüllerini yazınız.

 Çiçek durum panosunu
hazırlayınız.

Öneriler
 Farklı bitkilerden çiçek örnekleri alınız.
 Çiçekleri parçalamamaya dikkat ediniz.
 Çiçek kısımlarını bir makas veya bıçak yardımıyla
kesiniz.
 Çiçek kısımlarını ayırarak inceleyiniz.
 Çiçek eşey gruplarına uygun resim ve şematik
şekiller temin ediniz.
 Bu resim ve şekilleri bir karton üzerine
yapıştırınız.
 Her resmin veya şeklin altına hangi eşey grubunda
bulunduğunu ve genel özelliklerini yazınız.
 Hazırladığınız bu kartonu bir panoya yapıştırınız.
 Ülkemizde yetiştirilen önemli bitki türlerini
belirleyiniz.
 Bu bitkilere ait çiçeklerin çiçek formüllerini
öğreniniz.
 Çiçek formüllerine uygun olarak çiçek
diyagramlarını bir resim defterine çiziniz.
 Her diyagramın altına çiçeğin ait olduğu bitki
türünü ve çiçek formülünü yazınız.
 Ülkemizde yetiştirilen önemli bitki türlerini
belirleyiniz.
 Bu bitkilerin çiçek durumlarını tespit ediniz.
 Bu çiçeklere ait resimler temin ediniz.
 Çiçek durumlarına uygun gruplandırma yapınız.
 Her grup için resimleri ayrı ayrı kartonlara
yapıştırınız.
 Her resmin altına çiçek durumu ile ilgili temel
bilgileri yazınız.
 Hazırladığınız bu kartonları ayrı panolara
yapıştırınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Çiçeklerin asıl görevleri bitkilerde üremeyi sağlamak ve devam ettirmektir.

2.

( ) Çanak yaprakların temel görevi; fotosentez yaparak çiçeğin beslenmesine
yardımcı olmaktır.

3.

( ) Taç yapraklar genellikle çiçeklenme sonrası dökülürler.

4.

( ) Bir çiçekte çanak yaprak ve taç yaprak bulunmasa bile erkek ve dişi organın
olması durumunda bu çiçekler kusurlu çiçek olarak adlandırılır.

5.

( ) Rosemoz çiçek durumunda ana eksen yan dallardan daha kısadır ve ana eksendeki
çiçekler yan dallardaki çiçeklerden önce açarlar.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

6.

Erkek organın görevi; erkek ……………. hücrelerini oluşturarak üremeyi sağlamaktır.

7.

Dişi organa sahip olmayan bitkiler …………… .... ……………… meydana
getiremez.

8.

Bir çiçekte çanak yaprak, taç yaprak, erkek ve dişi organlardan bir veya birkaçı
bulunmuyorsa ………………….. çiçek olarak adlandırılır.

9.

Başak (spika) çiçek durumuna ………………… örnek gösterilebilir.

10.

Simoz çiçek durumunda ……………. eksen ……………… dallardan daha kısadır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME KAZANIMI
Meyve ve tohum yapılarını inceleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Birbirinden farklı bitki türlerine ait meyve ve tohum resimleri ile şematik
şekiller temin ediniz.



Bu resim ve şekilleri karşılaştırınız.



Meyve ve tohumlar arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları inceleyiniz.

2. MEYVE VE TOHUM YAPILARI
2.1. Meyve
Meyve, yumurtalığın (ovaryum) döllenme sonucunda farklılaşıp, gelişmesiyle
meydana gelen bitki kısmı olarak tanımlanabilir. Bazı meyvelerin oluşumunda çiçeğin diğer
organlarda katılır. Örneğin, tepallerin katılımı ile dut, reseptakulumun (çiçek tablası) katılımı
ile çilek, braktelerin katılımı ile ananas, çiçek tüpüne ilaveten reseptakulum ve çiçek
organlarının katılımı ile elma ve çiçek durumu ekseninin gelişmesi ile incir meyve oluşur.
Bu konu ile ilgili bilinmesi gereken bazı terimler bulunmaktadır. Bunlar:




Gerçek meyve: Dişi organın sadece yumurtalığının gelişmesi ile oluşan
meyveye gerçek meyve adı verilir. Kayısı, kiraz ve şeftali gerçek meyvelere
örnek verilebilir.
Yalancı meyve: Çiçek sapı, çiçek tablası, çanak ve taç yapraklar gibi çiçeğin
diğer kısımlarının yumurtalık ile birleşmesi sonucu oluşan meyveye yalancı
meyve adı verilir. Elma, dut, çilek ve incir yalancı meyvelere örnek verilebilir.
Partenokarp meyve: Döllenme olmadan tohumsuz meyve oluşumuna
partenokarpi, bu şekilde oluşan meyvelerde partenokarp meyve adı verilir. Muz
ve çekirdeksiz üzüm partenokarp meyveye örnek verilebilir.

Meyve, içerisinde bulunan tohumları yüksek ve düşük sıcaklık, su kaybı, zararlı böcek
ve diğer canlıların olumsuz etkilerden korur. Ayrıca, birçok canlı için besin kaynağıdır.
Meyve kavramı bazen yanlış anlaşılmaktadır. Meyve denince akla öncelikle elma,
armut, şeftali, erik, vişne, portakal gibi bitkilerin meyveleri gelir. Fakat tahıllar, sebzeler ve
süs bitkilerinin de bir meyveye sahip olduğu unutulmamalıdır.
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Örneği sebzelerden; domates, biber, patlıcan, fasulye, tahıllardan buğday, arpa, mısır
ile süs bitkilerinden gül de bir meyveye sahiptir.

Resim 2.1: Gül meyvesi

Meyveler birbirinden farklı irilik, şekil, meyve sapı, et, kabuk ve tohum (çekirdek)
yapısına sahiptir. Meyvelerin bu özellikleri uzmanlar için çeşitlerinin birbirinden ayırt
edilmesini sağlar. Ayrıca üretici için; üretimden depolama ve satışa kadar pek çok konuda
rehberlik edecek bilgilerdir. Meyvelerin bu özellikleri; ölçülerek, renk skalaları kullanılarak,
tadılarak, koklanarak, bazı fiziksel ve kimyasal analizler yapılarak tespit edilir. Ayrıca resim
ve renkli fotoğraflar da kullanılarak kayıt altına alınabilir.
Her bitki meyve oluşturmayabilir. Örneğin; pırasa, lahana, marul ve maydanoz gibi
bazı sebzeler sadece tohum oluşturur. Yumurtalık, öteki bazı bitkilerde etlenerek meyveyi
meydana getirirken, bu bitkilerde tohum dışında ince bir kılıf oluşturur.

2.2. Meyvenin Bölümleri
Bir meyvenin bölümlerini inceleyebilmek için öncelikle meyvenin nasıl oluştuğunun
bilinmesi gereklidir. Döllenme sonrası tohum taslağından tohum gelişirken, ovaryumu
meydana getiren yapraklar da (karpeller) değişikliğe uğrar. Böylece döllenme sonunda
farklılaşmış bir ovaryum ile ihtiva ettiği tohumların oluşturduğu organ meyve adını alır.
Meyvenin, karpelin gelişmesi ile oluşan çeper kısmı perikarp (meyve kabuğu) adını
alır. Perikarp üç farklı tabaka halinde farklılaşabilir. Bu tabakalar dıştan içe doğru; ekzokarp,
mezokarp ve endokarp olarak adlandırılır.

Resim 2.2: Meyvenin bölümleri
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Ekzokarp: Meyve kabuğunun (perikarp) en dıştaki tabakası ekzokarp olarak
adlandırılır. Ekzokarp, bir yaprak epiderması gibi ince veya kalınlaşmış çeperli
hücrelerden meydana gelmiştir ve bir tabaka halindedir. Üzerinde meyve
türlerine has olarak bulunan stoma ve tüyler bulunabilir.
Mezokarp: Meyvenin orta kısmı mezokarp olarak adlandırılır. Mezokarp çok
tabakalı bir yapıya sahiptir. Esas dokusu parankimadır. Parankima doku diğer
dokuların arasını doldurur. Parankima hücreleri, ince çeperli, bol stoplazma
içerir ve canlı bir yapıdır. Bazen dış tabakalar tamamen kollenkimadır veya taş
hücreleri halinde odunlaşmıştır. Kollenkima (pek doku); genç bitkilerin
büyüyen kısımları ile çiçek, yaprak ve meyve saplarında, bazı otsu bitkilerin
gövdelerinde bulunur. Pek doku hücreleri canlıdır. Hücre çeperlerinde
kalınlaşma görülür. Kalınlaşma, çepere biriken selüloz ve pektinle sağlanır.
Salgı sistemine de rastlanır. İletim demetleri bulunur. Parankimasında kristal ve
nişasta da görülür.
Endokarp: Meyve kabuğunun (perikarp) en içteki tabakası endokarp olarak
adlandırılır. Bazen tamamen parankima hücrelerinden ibarettir. Endokarp
tabakası genellikle taş hücreleri halinde odunlaşmıştır.

Resim 2.3: Meyvenin bölümleri

2.3. Meyvelerin Sınıflandırılması
Meyvelerin ekzokarp, mezokarp ve endokarp tabakası olmak üzere üç bölümden
meydana geldiği bir önceki bölümde ifade edilmişti. Olgunlaşmış meyvelerde bu tabakaların
gösterdiği bazı özelliklere göre meyvelerde pomolojik olarak bir sınıflandırma
yapılmaktadır. Buna göre meyveler aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir.



Yumuşak çekirdekli (Pome) meyveler: Bu grupta yer alan meyvelerde
perikarpın iç kısmı core denilen kıkırdağımsı bir yapıya sahiptir. Elma, armut ve
ayva bu grupta yer alan meyvelerdir.
Sert çekirdekli (Drupe) meyveler: Tohumun üzerini sert bir kabuk gibi örten
endokarpa sahip bu meyve türlerine sert çekirdekli meyveler denir. Bu grupta
perikarp üç tabaka halinde farklılaşmıştır. Ekzokarp meyve etini oluşturur.
Kayısı, şeftali, erik, kiraz ve vişne bu grupta yer alan meyvelerdir.
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Sert kabuklu (Nut) meyveler: Bu grupta perikarp farklılaşmamış ve sert bir
yapı kazanmıştır. Antep fıstığı, fındık, ceviz ve kestane bu grupta yer alan
meyvelerdir.
Üzümsü (Berry) meyveler: Bu grupta yer alan meyvelerde endokarp yumuşak
yapılıdır. Üzüm, biber ve domateste bu grupta yer alan meyvelerdir.

Yukarıda yapılan bu sınıflandırma görüldüğü gibi meyveye sahip tüm bitkileri
kapsayıcı değildir. Bu nedenle meyvelerin sınıflandırılmasında günümüzde daha farklı
birçok yöntem kullanılmaktadır. Fakat bu yöntemlerin içerisinde en yaygın olarak kullanılan
sınıflandırma şekli aşağıdaki tabloda verilmiştir.

MEYVELERİN SINIFLANDIRILMASI
BASİT MEYVELER

Kuru Meyveler
Açılan Kuru
Meyveler

AGREGAT
(KÜME)
MEYVELER

BİLEŞİK
MEYVELER

Etli Meyveler

Açılmayan
Kuru Meyveler

 Folikül (*)

 Akene

 Legümen
(*)
 Silikva (**)

 Cipsela

 Silikula (**)

 Karyopsis

 Kapsül (**)

 Samara

Bakka
(Berry)

Dru
pa

 Hesperi
dyum
 Peponid
yum

 Nut (Nuks)

 Şizokarp
Tablo 1.1: Meyvelerin sınıflandırılması
(NOT: (*)-Tek karpelden oluşan meyveler, (**) İki veya daha fazla karpelden oluşan meyveler)

Tabloda verilen bu sınıflandırmada meyvelerin bazı özelliklerin bilinmesi gereklidir.

2.3.1. Basit Meyveler
Bunlar tek yumurtadan oluşmuştur. Basit meyveler kuru veya etli yapıda olabilir.


Kuru meyveler: Perikarp ince olup ve olgunluk döneminde kurudur. Olgunluk
dönemlerinde açılıp açılmadıklarına göre sınıflandırma yapılır.
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Açılan Kuru Meyveler
o

Folikül: Bakla ve bezelye benzeri meyveler bu grupta yer alır.
Genellikle karın tarafından açılır ve çok tohumludur. Tek
karpellidir. Bu gruba şakayık, hezaren gibi bitkilerin meyveleri
örnek verilebilir.

Resim 2.4: Folikül meyve yapısı

o

Legümen: Birleşik iki yapraktan meydana gelen meyve karın ve
sırt tarafından aynı zamanda açılır. Tek karpellidir. Bu gruba
fasulye, bakla gibi meyveler örnek verilebilir.

Resim 2.5: Legümen meyve yapısı

o

Silikva: İki karpelden oluşur ve karpeller kenarları ile birleşmiştir.
Bu iki dikiş arasında yalancı bir septum vardır. Bu nedenle meyve
iki gözlüdür. Meyve, dikişler boyunca aşağıdan yukarıya doğru
açılır. Boyu enine oranla çok uzundur. Bu gruba hardal, tere, roka,
kaz teresi, şebboy gibi bitkilerin meyveleri örnek verilebilir.

Resim 2.6: Silikva meyve yapısı

24

o

Silikula: Boyu eninden en fazla 3 misli uzun olan kısa bir silikva
yapısındadır. İki karpelden oluşur. Bu gruba brokoli ve lahana
örnek verilebilir.

Resim 2.7: Silikula meyve yapısı

o

Kapsül: Meyve iki veya daha fazla sayıda karpelden oluşur.
Genellikle olgunlaşan meyvede her karpelin sırtından yukarıdan
aşağıya doğru açılma olur. Bu meyve tipi açılma yerlerine değişik
şekillerde isimlendirilebilir. Bu gruba süsen, karanfil, haşhaş gibi
bitkilerin meyveleri örnek verilebilir.

Resim 2.8: Kapsül meyve yapısı



Açılmayan kuru meyveler: Olgunlaşma döneminde kapalı kalırlar.
Tohumlar perikarp kısmının çürümesi ve herhangi bir araç ile
parçalanması halinde dışarı çıkarlar.
o

Akene: Tek karpelden oluşan tek tohumlu meyvedir. Perikarp
sıkıca tohumu sarar, fakat tohumdan ayrılabilir. Bu gruba ayçiçeği,
Manisa lalesi gibi bitkilerin meyveleri örnek verilebilir.
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Resim 2.9: Akene meyve yapısı

o

Cipsela: Tek tohumlu meyvedir. Meyve, yumurtalık (ovaryum)
duvarına ek olarak çiçeğin diğer dokuları ile de çevrilidir. Bu gruba
Compositae familyasına bağlı kasımpatı, ayçiçeği, yıldızpatı gibi
bitkilerin meyveleri örnek verilebilir.

Resim 2.10: Kasımpatı bitkisi

o

Nut (Nuks): Tek tohum taşıyan, perikarp kısmı sert, açılamayan
kuru meyve yapısıdır. Bu gruba fındık, ıhlamur gibi bitkilerin
meyveleri örnek verilebilir.

Resim 2.11: Nuks meyve yapısı

o

Karyopsis: Tohum kabuğu, perikarp ile aynı olan tek tohumlu
meyve yapısıdır. Bu gruba buğday, arpa gibi bitkilerin meyveleri
örnek verilebilir.
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Resim 2.12: Karyopsis meyve yapısı

o

Samara: Kanatlı, açılmayan bir kuru meyve yapısıdır. Bu gruba
akçaağaç, karaağaç gibi bitkilerin meyveleri örnek verilebilir.

Resim 2.13: Samara meyve yapısı

o

Şizokarp: Sinkarp bir ovaryumdan meydana geldiği halde,
karpellerin birleşme yerinden veya bölmelerinden yarılarak, her
biri bir tohumlu kısmi meyvelere ayrılan kuru meyvelerdir. Bu
kısmi meyvelere merikarp adı verilir. Bu gruba büyük ebegümeci
(Malva sylvestris) bitkisinin meyveleri örnek verilebilir.

Resim 2.14: Şizokarp meyve yapısı
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Etli meyveler: Etli meyvelerde perikarp kalın olup etli yapıdadır. Bu tür
meyveler su bakımından zengindir. Perikarpın yapısındaki farklılıklardan dolayı
iki tipi bulunmaktadır.


Bakka (Berry): Eksokarp ince ve zarımsıdır. Mezokarp ve endokarp
etlidir. İçerdiği çekirdeğe benzer taneler gerçek tohumdur. Bu gruba
üzüm, domates gibi bitkilerin meyveleri örnek verilebilir.

Resim 2.15: Bakka meyve

o

Hesperidyum: Perikarpın dış kısımları derimsi yapıda olup salgı
cepleri bakımından zengindir. İç kısımları süngerimsi yapıdadır.
Endokarp zarımsıdır. Meyvenin gözleri endokarptan uzanan etli
tüyler ile doludur. Bu gruba portakal, limon gibi bitkilerin
meyveleri örnek verilebilir.

Resim 2.16: Hesperidyum meyve

o

Peponidyum: Perikarpın dış kısımları derimsi yapıdadır.
Plasentalar iyi gelişmiş ve etlidir. Bu gruba karpuz, hıyar gibi
bitkilerin meyveleri örnek verilebilir.

Resim 2.17: Peponidyum meyve
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Drupa: Mezokarp etli yapılıdır. Endokarp sert ve odunlaşmıştır.
Çoğunlukla bir karpelli ve bir tohumludur. Tohumla birlikte, tohumu
saran sert endokarp meyvenin çekirdeğini oluşturur. Bu gruba kayısı,
kiraz, erik gibi bitkilerin meyveleri örnek verilebilir.

Resim 2.18: Drupa meyve

2.3.2. Agregat (Küme) Meyveler
Pek çok dişi organ tek bir çiçekten gelişir. Her dişi organ bir meyveciğe dönüşür ve
olgun meyveciklerin hepsi tek bir çiçek tablası üzerinde olgunlaşır. Bu meyve topluluğuna
agregat (küme) meyve denir. Ahududu, böğürtlen, çilek ve manolya meyveleri agregat
(küme) meyvelere örnek verilebilir.

Resim 2.19: Agregat meyve

2.3.3. Bileşik Meyveler
Tek bir çiçek kümesinde yer alan pek çok çiçeğin meyvecikleri birleşip kaynaşarak
büyük bir meyve yapmışlarsa o zaman ortaya çıkan meyve bileşik meyve adını alır. Dut ve
ananas bileşik meyvelere örnek verilebilir.

Resim 2.20: Bileşik meyve
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Agregat (küme) meyveler ile bileşik meyveler arasındaki fark; agregat meyvelerin
birçok dişi organ içeren tek bir çiçekten gelişmesi, bileşik meyvelerin ise birçok çiçek
içeren dişi organlardan gelişmesidir.

2.4. Tohum
Bitkilerde eşeyli çoğalmanın temel kaynağı tohumdur. Tohumun oluşması için
çiçeklerin ve eşey hücrelerinin meydana gelmesi, tozlanma ve döllenme olması gereklidir.
Bitkilerde erkek ve dişi eşey hücrelerinin birleşmesi sonucu oluşan üreme organı tohum
olarak tanımlanabilir. Tohum, tohum taslağının kısımları tarafından çevrilmiştir.

Resim 2.21: Tohumun çimlenme aşamaları

Bitkiler, hayat döngülerinde bir defa veya sürekli olarak meyve ve tohum meydana
getiriler. Pek çok bitki türünde tohumlar yıllarca canlı kalır ve olumsuz şartlara karşı
dayanıklıdır. Pek çok tohum çimlenme ile yeni bir bitki elde edecek şekilde embriyo taşır.
Tohumlar insanlar ve hayvanlar için besin kaynağı olarak kullanılır. Bu tür tohumlar yağ,
nişasta ve protein gibi temel besin maddelerini taşır. Bazı tohumlarda ise keyif verici
maddeler bulunur.
Tohumla çoğaltmanın bir özelliği, yeni bireyler arasında görülen değişkenliktir. Bu
özelliği sayesinde, farklı çevre koşullarına uyum yeteneğine sahip bitkilerin ortaya çıkması
mümkün olmaktadır. Bitki ıslahının temelinde bu özellikten (melezleme) yararlanılır. Ekilen
tohumlardan çıkacak genç bitkilerin kalitesi, tohumun kalitesi ile doğru orantılıdır. Otsu
bitkilerde (sebze ve bahçe çiçekleri) fide; odunsu bitkilerde (çalı, ağaç ve ağaççık) ise çöğür
olarak adlandırdığımız bu genç bitkilerin nitelikleri ve bunlara uygulanacak kültürel tedbirler
türlere göre farklılık gösterir.
Tohumlu bitkiler; açık tohumlu ve kapalı tohumlu bitkiler olarak iki ana grupta
incelenebilir.
Açık tohumlu bitkiler; çoğunlukla ağaç veya ağaççık, bazen de çalı formunda olan
bitkilerdir. Bu gruptaki bitkilere açık tohumlular denilmesinin nedeni, tohumun bir yapıyla
kapanmamış olarak açıkta bulunmasıdır. Bütünüyle odunsu olan bu bitkiler, genellikle
yapraklarının tamamını birden dökmediği için dört mevsim yeşil kalabilirler. Yaprakları
genellikle iğne yapılıdır. Tozlaşmaları genellikle rüzgârla olur.
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Bitkilerin çoğunluğunu kapalı tohumlu bitkiler içerisinde yer alır. Tohum taslakları
kapalı bir odacık içinde geliştiği için bu gruba kapalı tohumlu bitkiler adı verilmiştir.
Morfolojik olarak ot, çalı gibi değişik formları bulunur. Kapalı tohumluların en belirgin
özelliği farklılaşmış çiçekleri ve meyveleridir. Tozlaşmaları genellikle böceklerle olur. Fakat
rüzgârla tozlaşan türler de bulunmaktadır.
Bitkilerin üretilmesinde yeni bitki elde etmek amacı ile kullanılan tohuma tohumluk
adı verilir. Tohumluğun iyi bir fiziksel, biyolojik ve genetik özelliğe sahip olması gerekir.
Yani iyi bir tohumluk; sağlam, besin maddelerince zengin, embriyosu tam gelişmiş, yüksek
çimlenme yeteneğinde ve hastalıksız olmalıdır.
Tohumla ilgili bilinmesi gereken bazı terimler bulunmaktadır. Bu terimler
yetiştiricilikte sıklıkla karşılaşabileceğimiz terimlerdir. Bunlar:
Tohumluğun safiyeti
Tohumluk içerisinde bulunan saf tohum miktarı ile tohumluğun içinde bulunan canlı
ve cansız yabancı madde miktarının birbirlerine oranları tohumluğun safiyeti olarak
adlandırılır. İyi bir tohumluğun safiyeti %97 olmalıdır. Tohumluk içerisinde %3’lük yabancı
madde oranı kabul edilebilir değerlerdir. Tohumluk içerisinde bulunan yabancı maddeler;
türe has olan ve türe yabancı olan maddelerdir.
Tohumluğun bin (1000) dane ağırlığı
Ağırlık, tohumun kalitesini belirlemesi bakımından önemlidir. Tohumlar iri daneli ve
homojen büyüklükte olduğunda çimlenme ve gelişme hızlı bir şekilde olmaktadır. Bin dane
ağırlığı aynı zamanda kalıtsal bir çeşit özelliğidir. Her bitki türünde iri daneli ve küçük
daneli çeşitler bulunduğundan tohumların iriliği ve ağırlığı paralel gitmektedir. İri daneli
çeşitler en yüksek 1000 dane ağırlığına sahiptirler. Ağır daneler, güçlü bir embriyo ve
özellikle fazla miktarda yedek besin maddesi içermektedir. 1000 dane ağırlığı değişik
şekillerde hesaplanabilir. Bunlar:




Saf tohumluktan rastgele iki adet 1000’er dane ayrılıp her bir grup tartıldıktan
sonra 2 grubun ortalaması alınarak 1000 dane ağırlığı bulunur.
Saf tohumluktan 4 kez alınan 100’er danelik gruplar teker teker tartıldıktan
sonra 4’ünün ortalaması alınır ve sonucu 10 ile çarpılarak 1000 dane ağırlığı
bulunur.
Saf tohumluktan bir miktar alınarak tartılıp sayılır ve daha sonra oranlama
yapılarak 1000 dane ağırlığı bulunur.

Hektolitre ağırlığı
Hektolitre ağırlığı 100 litrelik hacimdeki tohumluğun ağırlığını ifade eder. Hektolitre
ağırlığı; 1 litrelik hacime sahip bir kap içerisine tohumların homojen doldurulmalarını
sağlayan özel bir alet ile belirlenmektedir. Hektolitre değerinin yüksekliği, tohumların özgül
ağırlığına, iriliğine ve su içeriklerine bağlı bulunmaktadır.
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Tohumluğun çimlenme hızı ve gücü
Tohumluğun çimlenme hızı ve gücü tohum ekimi ile ilgili olup mutlaka bilinmelidir.
Bu amaçla 4 tekrar halinde 100 adet tohum toprağa ekilmelidir. Ekimden 3-4 gün sonra
çimlenen tohumlar sayılır ve 4 tekrarın ortalaması bize % olarak çimlenme hızını verir.
Ekimden 7-8 gün sonra yapılan sayımların ortalaması ise % olarak çimlenme gücünü verir.
Tohumluğun sürme hızı ve gücü
Sürme hızı ve gücünün belirlenmesinde 4 tekrar halinde 100 adet tohum toprağa ekilir.
Ekimden 7-8 gün sonra yapılan sayımda toprak yüzüne çıkanlar belirlenir ve 4 tekrarın
ortalaması % olarak sürme hızını verir. Ekimden 12-14 gün sonra yapılan sayımların
ortalaması ise % olarak sürme gücünü verir.

2.5. Tohumun Bölümleri
Bir tohumu meydana getiren üç ana kısım bulunmaktadır. Bu kısımlar; tohum kabuğu
(testa) besidoku (endosperm) ve embriyo olarak adlandırılır.

Resim 2.22: Tohumun bölümleri

Tohum kabuğu (Testa)
Tohum kabuğu, tohum taslağından gelişen kısımdır. Tohum kabuğunun başlıca görevi
tohumu olumsuz dış etkenlerden korumaktır. Tohum kabuğunun yüzeyi etli veya sert yapıda
olabilir. Tohum kabuğunun başlıca özellikleri şunlardır:






Tohumu örten bir yapıdır.
Tohum kabuğunu oluşturan hücreler 2n kromozomludur.
Kabuğu oluşturan hücrelerin çeperleri mantarlaşmış ve odunlaşmıştır.
Tohumu su kaybından, mekanik etkilerden, kimyasal ve biyolojik etkilerden
korur.
Kalınlığı, şekli ve yapısal özellikleri türlere göre değişir.
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Besidoku (Endosperm)
Besidoku (endosperm), çimlenme öncesi ve çimlenme esnasında bitki embriyosunun
ihtiyacı olan besin maddesini bulundurur. Çünkü tohumdaki endosperm hücreleri nişasta,
protein, yağ ve kalın hücre çeperinde birikmiş selüloz gibi yedek besin maddeleri içerir.
Endospermin başlıca özellikleri şunlardır:






Açık tohumlu bitkilerde sadece döllenme ile gelişir ve n kromozomlu
hücrelerden oluşur.
Kapalı tohumlu bitkilerde 3n kromozomlu hücrelerden oluşur.
Türlere göre karbonhidrat, yağ ve protein depolar.
Çimleninceye kadar bitki embriyosunun madde ihtiyacını karşılar.
Çimlenince endospermin görevini yapraklar üstlenir.

Embriyo
Embriyo, yumurta hücresinin sperm çekirdeği ile birleşmesiyle oluşan zigotun arka
arkaya mitoz bölünme geçirmesiyle meydana gelir. Her tohumda bir embriyo bulunur.
Embriyo tohumun canlı olan kısmıdır. Embriyoyu oluşturan kısımlar şunlardır:







Çenek (Kotiledon): Embriyodaki ilk yaprakçıklara çenek (kotiledon) denir.
Açık tohumlu bitkilerin embriyosunda ikiden fazla çenek bulunur. Bunlara
polikotiledonlu bitkiler denir. Kapalı tohumlu bitkiler ise tek çenekli yani
monokotiledon ve çift çenekli yani dikotiledon olarak ikiye ayrılırlar. Çenekler;
embriyoya bağlı olarak gelişir ve endospermden besin alarak bitki çimleninceye
kadar onu besler.
Sürgün Ucu (Plumula): Gövdeyi oluşturacak meristem bölgesine plumula
denir.
Kök Ucu (Radikula): Kökü oluşturacak meristem bölgesine radikula denir.
Hipokotil: Çeneklerin alt kısmındaki kısa eksene hipokotil denir.
Epikotil: Çenekler ile plumula arasındaki kısa eksene epikotil denir.

Şekil 2.1: Embriyonun yapısı (A=Çift Çenekli tohum, B=Tek çenekli tohum)
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Embriyonun başlıca özellikleri şunlardır:






Embriyo yeni bitkiyi oluşturur.
Yumurtalığın spermle döllenmesi ile oluşur ve 2n kromozomludur.
Embriyonik gövde ve kök taşır.
Tohum çimleninceye kadar yavaşça gelişir.
Tohum taslağında bulunan embriyo kesesi döllenmeden sonra tohum haline
dönüşür.

2.6. Tohumların Sınıflandırılması
Tohumlar bitkilerin generatif (eşeyli) üretiminde kullanılmaktadır. Fakat kullanım
alanları bitki türlerine göre değişiklik göstermektedir.
Meyve türlerinde tohumla üretim genellikle üzerine aşı yapılacak ve kök sistemini
oluşturacak olan anaçların elde edilmesinde ve yeni çeşitlerin geliştirilmesi amacıyla
kullanılır. Bunun dışında tohumla üretim, ticari meyve yetiştiriciliğinde veya çok yıllık
odunsu süs bitkilerinin çoğaltılmasında tercih edilen bir yöntem değildir. Buna karşılık; tarla
bitkileri, sebzeler ve tek yıllık süs bitkilerinin büyük bir çoğunluğu tohumla çoğaltılmaktadır.
Bu bitkilerde genetik açılımlar ya çok düşük oranlarda meydana gelir veya hiç gelmez. Yani
bitkinin saflık özelliği bozulmadan korunur.
Bitkilerden değişik dönem ve şekillerde elde edilen tohumlar çeşit ve kalitelerine göre
sınıflara ayrılır. Tohumlar sınıflandırılması iç ve dış kalitelerine göre yapılır. Tohumun
temizliği, bin dane ağırlığı, danelerin doluluğu, sınıflama, renk, parlaklık, koku gibi
görülebilen özellikler tohumun dış kalitesini oluşturur. Tohumun büyüme ve gelişme
özellikleri, bitkinin yapısı, çiçek ve meyve oluşumu, çimlenme yeteneği, çimlenme hızı ve
çimlenme gücü, sürme hızı ve gücü, verim, hastalıklara duyarlılık gibi tür ve cins özellikleri
ise tohumun iç kalitesini oluşturur.

Resim 2.23: Tohum türleri
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Ülkemizde tohumluk sınıflandırması ve satışı gibi konular 308 sayılı kanun ile
düzenlenmektedir. Buna göre tohumluklar aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.








Elit tohumluk: Yeni ıslah edilmiş veya daha önce ıslah edilmiş olmakla
beraber çeşit özelliğini muhafaza ve devam ettiren, doğrudan doğruya ıslahçı
tarafından kontrol edilen orijinal tohumluğun başlangıcını, anaç ve sertifikalı
tohumluğun kaynağını oluşturan tohumluktur.
Orijinal tohumluk: Elit tohumluktan veya kendisinden elde edilen ve çeşit
özeliğini devam ettiren; araştırma, ıslah ve deneme müesseselerinde veya bu
müesseselerdeki ıslahçıların kontrolü altında yetiştirilen tohumluktur.
Anaç tohumluk: Orijinal tohumluktan veya kendisinden elde edilen ve çeşit
özelliğini devam ettiren, tohumluk kontrol ve sertifikasyon merkezince kontrol
edilen tohumluktur.
Sertifikalı tohumluk: Anaç tohumluktan veya kendisinden elde edilmiş
çeşitlerin tarla ve laboratuvar kontrolleri yapılarak yönetmeliğin standartlarına
uygun olarak paketlenmiş, etiketlenmiş ve gerekli görüldüğünde mühürlenmiş
tohumlardır.
Kontrollü tohumluk: Tarla muayenesi yapılmaksızın bir sebze türünün
standardına göre yalnız laboratuvar muayenelerinde özellikleri tayin ve tespit
edilen tohumluklardır. Kontrollü tohumluğun kaynağını; sertifikalı tohumluk ve
kontrollü tohumluk oluşturur.

Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan önemli bitki türlerine ait tohumlar ve resimleri
şunlardır:


Tahıl grubu tohumlar

 Buğday

 Arpa

 Yulaf

 Çeltik

 Tritikale

 Çavdar
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 Çok yıllık çim

 İtalyan çimi

 Koyun yumağı

 Domuz ayrığı

 Keten

 Kenevir

 Yonca

 Korunga

 Pamuk

 Tütün

 Şeker pancarı

 Susam

 Mercimek

 Nohut

 Korunga

 Fiğ

 Mısır

 Haşhaş
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 Ayçiçeği

 Yer fıstığı
Tablo 2.1: Tahıl grubu tohumlar



Sebze grubu tohumlar

 Domates

 Biber

 Patlıcan

 Fasulye

 Hıyar

 Kabak

 Kavun

 Karpuz

 Soğan

 Sarımsak

 Bezelye

 Bakla
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 Lahana

 Pırasa

 Havuç

 Turp

 Ispanak

 Maydanoz

 Soya fasulyesi

 Çilek
Tablo 2.2: Sebze grubu tohumlar



Meyve grubu tohumlar

 Elma

 Armut

 Ayva

 Nar

 Kayısı

 Badem
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 Kiraz

 Vişne

 Şeftali

 Erik

 Fındık

 Antep fıstığı

 Ceviz

 Zeytin

 Üzüm

 Muz
Tablo 2.3: Meyve grubu tohumlar
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem
inceleyebileceksiniz.

basamaklarını

takip

İşlem Basamakları

 Meyveleri tanıyarak meyve
gruplarına göre pano hazırlayınız.

 Tohumları tanıyarak tohum
gruplarından panolar hazırlayınız.

ederek

meyve

ve

tohum

yapılarını

Öneriler
 Meyveleri gruplandırınız (tahıllar, sebzeler,
süs bitkileri ve ağaçlar ve ağaççıklar grubu
gibi).
 Bu gruplara göre ülkemizde yetiştirilen ve
ekonomik öneme sahip türlere ait meyve
resimlerini veya şematik şekillerini temin
ediniz.
 Meyve resimlerini veya şematik şekilleri
ayırdığınız gruplara göre bir karton üzerine
yapıştırınız.
 Her resmin veya şematik şeklin altına meyve
adını ve özelliklerini yazınız.
 Hazırladığınız kartonları bir panoya
yapıştırınız.
 Tohumları gruplandırınız (tahıllar, sebzeler,
süs bitkileri ve ağaçlar ve ağaççıklar grubu
gibi).
 Bu gruplara göre ülkemizde yetiştirilen ve
ekonomik öneme sahip türlere ait tohumları,
tohum resimlerini veya şematik şekillerini
temin ediniz.
 Tohum, tohum resimleri veya şematik
şekilleri ayırdığınız gruplara göre bir karton
üzerine yapıştırınız.
 Her tohumun, resmin veya şematik şeklin
altına tohum adını ve özelliklerini yazınız.
 Hazırladığınız kartonları bir panoya
yapıştırınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Meyvelerin oluşumunda çiçeğin diğer organları kesinlikle katılmazlar.

2.

( ) Her bitki meyve oluşturmayabilir.

3.

( ) Üzümsü (berry) meyvelerde perikarp farklılaşmamış ve sert bir yapı kazanmıştır.

4.

( ) Tohum kabuğu, tohum taslağından gelişen kısımdır.

5.

( ) Embriyodaki ilk yaprakçıklara hipokotil denir.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

6.

Döllenme olmadan tohumsuz meyve oluşumuna …………………………… adı
verilir.

7.

Meyve kabuğunun (perikarp) en içteki tabakası …………………… olarak
adlandırılır.

8.

Tohumun üzerini sert bir kabuk gibi örten endokarpa sahip bu meyve türlerine
……………..… ………………………… meyveler denir.

9.

Besidoku (endosperm), çimlenme öncesi ve çimlenme esnasında ………………
…………………………….. ihtiyacı olan besin maddesini bulundurur

10.

Anaç tohumluktan veya kendisinden elde edilmiş çeşitlerin tarla ve laboratuvar
kontrolleri yapılarak yönetmeliğin standartlarına uygun olarak paketlenmiş,
etiketlenmiş ve gerekli görüldüğünde mühürlenmiş tohumlara ………………………..
tohumlar adı verilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

41

MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Bitkilerde çiçeğin önemini kavradınız mı?
2. Çiçeğin bölümlerini öğrendiniz mi?
3. Çiçek sapının yapısını ve özelliklerini öğrendiniz mi?
4. Çiçek tablasının yapısını ve özelliklerini öğrendiniz mi?
5. Çanak yaprakların yapısını ve özelliklerini öğrendiniz mi?
6. Taç yaprakların yapısını ve özelliklerini öğrendiniz mi?
7. Erkek organın yapısını ve özelliklerini öğrendiniz mi?
8. Dişi organın yapısını ve özelliklerini öğrendiniz mi?
9. Çiçekleri eşey dağılımların göre ayırmayı öğrendiniz mi?
10. Çiçek formülünün nasıl yazılacağını öğrendiniz mi?
11. Çiçek diyagramı çizmeyi öğrendiniz mi?
12. Çiçek durumlarına göre çiçekleri ayırt etmeyi öğrendiniz mi?
13. Bitkilerde meyvenin önemini kavradınız mı?
14. Bir meyvede bulunan bölümleri öğrendiniz mi?
15. Meyve özelliklerine göre sınıflandırmayı öğrendiniz mi?
16. Bitkilerde tohumun önemini kavradınız mı?
17. Bir tohumda bulunan bölümleri öğrendiniz mi?
18. Tohum özelliklerine göre sınıflandırmayı öğrendiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
eşey
tohum ve meyve
eksik
buğday
ana - yan

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
partenokarpi
endokarp
sert çekirdekli
bitki embriyosunun
sertifikalı
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