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TARIMSAL EKOLOJİ

 Ekoloji; canlıların içinde yaşadıkları çevre ile olan ilişkilerini inceleyen bir bilim 

dalıdır.

 Ekoloji sözcüğü ilk kez 1866 yılında Alman biyolog Ernest Haeckel tarafından 

kullanılmıştır. Araştırıcı ekoloji sözcüğünü Yunanca yer, yurt, konut anlamına gelen 

Oikos ile bilim anlamına gelen Logia sözcüklerinden türetmiştir. 

 Ekoloji terimi sözcük anlamı olarak Konut Bilimi ve Ev Bilimi şeklinde ifade 

edilebilir. 

 Daha sonraları ise; ekoloji sözcüğünün anlamı Canlıların bulundukları yerde 

incelenmesi olarak genişletilmiştir.

 TANSLEY (1926) ekolojiyi geniş anlamda Canlıların doğal yaşam yerlerindeki yaşam 

fonksiyonlarını inceleyen bilim dalıdır şeklinde tanımlamıştır.

 Ekoloji biliminin babası olarak kabul edilen ODUM (1963) ekolojiyi çok geniş 

kapsamlı olarak Doğanın yapı ve fonksiyonlarını inceleyen bilim dalıdır şeklinde 

tanımlamıştır.

 DARWİN ise ekolojiyi Yaşam savaşının koşulları olarak tanımlamıştır.

Ekoloji biliminde ise bitkisel ve hayvansal organizmalar, yaşadıkları ortam ile birlikte 

bir bütün olarak ele alınarak incelenir. Organizmalar yaşam ortamı, başka bir ifadeyle 

çevreleri ile karşılıklı ilişkiler içerisindedir. Yaşam ortamı veya çevrenin tanımı, çevreyi 

oluşturan faktörler, bu faktörlerin değişimi ve bu faktörlerin organizma fonksiyonları 

üzerindeki etkileri ekolojinin esas inceleme konularıdır.

Diğer taraftan canlı organizmalarında çevre üzerine belirli etkileri söz konusudur. Bu 

nedenle organizmalarla çevre arasında karşılıklı ilişkilerle belirlenen dinamik bir dengeden 

söz edilebilir.

Bu dengenin oluşumu, devamı, hangi faktörlerden etkilenebileceği bozulması halinde 

yeniden tesisi gibi konular da ekolojinin önemli araştırma konularıdır.

Organizmalar, yaşamlarını genellikle organizma birlikleri oluşturarak bu birlik 

içerisinde devam ettirirler. Ekolojinin diğer önemli konuları, organizmaların birlikler 



oluşturmaları, bu birliklerdeki karşılıklı ilişkiler, bu birliklerin yapı ve fonksiyonları ve bu 

birliklerin yaşam ortamı ile beraber oluşturdukları denge, enerji transferi gibi konulardır. Bu 

açıklamaların ışığında ekoloji bilimini kısaca şöyle özetleyebiliriz. Ekoloji ‘‘organizmaların 

yaşadıkları biotik ve abiotik çevre ile olan karşılıklı ilişkilerini çevrenin yapı ve fonksiyonunu, 

biyolojik, fizyolojik ve biyokimyasal esaslara dayanarak inceleyen bir bilimdir.’’

Ekoloji biliminin inceleme konuları çok geniştir. Çayır- Mera ekolojisi, Bitki ekolojisi, 

Böcek ekolojisi, Göl ekolojisi, Deniz ekolojisi, İnsan ekolojisi gibi birçok dalları 

kapsamaktadır. Ancak doğada organizmalar çevreleri ile birlikte ise tek bir bireyin, organizma 

birliklerinin ve populasyonların çevre faktörleri ile ilişkileri söz konusu olabilir. Bu düşünce 

doğrultusunda ekoloji bilimini üç kısma ayırmak mümkündür.

 1) Autoekoloji (birey ekolojisi): Tek bir organizma bireyinin çevresiyle olan 

ilişkilerini inceler.

 2) Synekoloji (sentetik ekoloji, kommünite ekolojisi): Organizma birlikleriyle bunların 

yapıları, oluşum ve gelişmeleri ve çevre ile olan ilişkilerini inceler.

 3) Populasyon ekolojisi (demokoloji): Populasyonların çevre ile olan karşılıklı 

ilişkilerini inceler. 

AUTOEKOLOJİ

Tek bir organizmanın çevre ile ilişkilerini inceler. Ancak autoekolojide de biyolojik 

sistemler ve bunların faktör değişimlerine karşı reaksiyonları söz konusudur. Autoekolojide 

biyolojik sistem tek bir organizmadır. Diğer bir ifade ile autoekolojide abiotik ve biotik çevre 

faktörlerinin biyolojik sistemlere olan etkileri tek bir organizma düzeyinde ele alınır.

 Çevre: Bir organizmayı etkileyen bütün faktörleri kapsayan bir tanımlamadır. Diğer 

bir ifadeyle organizmanın yaşam ortamındaki faktörlerin bütünüdür. Çevrenin 

karakteri ve fonksiyonu, kendisini oluşturan faktörlerle belirlenir.

 Faktör: Bir organizmayı herhangi bir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen 

enerji, madde veya canlı karakterdeki bir güçtür. Faktörler tek tek veya belirli 

kombinasyonlarda etkili olmaktadır. Isı, ışık, hava ve su enerji halinde etkili faktörler, 

CO2, H2O, O2, toksik gazlar, mineral besin elementleri madde halinde etkili 

faktörlerdir. Organizmalar her ne kadar birçok yerlerde bulunabilirlerse de, ekolojik 

koşulları belirli ve sınırlı yerlerde optimal gelişmelerini gösterebilirler. 

 Bir organizmanın veya organizma birliğinin tercihen ve devamlı olarak yaşadığı yere 

Habitat adını veriyoruz. Her bitki ve hayvan kendine uygun bir habitat seçmiştir. Bazı 

organizmalar, özellikle hayvansal organizmalar, farklı gelişim devrelerini farklı 



habitatlarda tamamlar veya mevsimlere göre habitat değiştirirler. Deniz seviyesinden 

yükseklere doğru gidildikçe, her 100 metrede yaşayan bitki, hayvan gibi canlıların ve 

aynı zamanda sıcaklık, nem, oksijen, karbondioksit ve diğer bazı gazların değişiklik 

göstermesi. Göçmen kuşlar, leylek, kelaynak, bazı balıklar vs. mevsimlere göre habitat 

değiştirirler. Örneğin süne kışı yükseklerde geçirir, baharda ovaya iner. Ekolojik bir 

ortam farklı organizmalar için farklı habitatları içerir ve her organizma kendi habitatını 

işgal eder.

 Ekolojik Niş: Bir organizmanın içinde yaşadığı ve rekabet gücü yönünden diğer bütün 

türlere üstün olduğu hacimsel boyutlu bir ortamdır. Organizmalar aralarındaki rekabeti 

ve bu rekabetin neden olacağı zararlı etkileri azaltmak için farklı ekolojik nişleri işgal 

ederler. Ekolojik bir ortamda her organizmanın belirli bir habitatı ile saha ve zaman 

içinde kendilerine has beslenme ve yaşayış tarzları vardır. Yani organizmalar habitat, 

beslenme ve yaşam tarzı yönünden farklılık gösterirler. Ekolojik bir ortamda böyle bir 

farklılığın bulunması zorunludur. Zira bir ortamda ekolojik nişler, organizmaların 

aralarındaki rekabeti azaltmak ve ortamdaki besin kaynakları ve sahadan en iyi şekilde 

yararlanabilmek için gösterdikleri farklı yaşam ve beslenme biçimleri sonucu oluşur. 

Ekolojik bir ortamda birden fazla organizmanın yaşabilmesi, o ortamda birden fazla 

ekolojik nişin bulunmasına bağlıdır. İki organizma türü aynı zamanda aynı nişi işgal 

edemezler. Böyle bir durumda türlerden birinin kısa zamanda yok olması veya yaşam ve 

beslenme biçimini zorunlu olarak değiştirerek başka bir nişi benimsemesi söz konusudur. 

Bazı bitki birliklerinin oluşturduğu stabil ekosistemlerde, bitki türleri birbirleri ile rekabet 

halinde bulunmalarına rağmen aynı nişi işgal edebilmektedir. Türlerden birinin rekabet gücü 

yönünden üstünlük sağlaması, diğer türlerin zaman içinde o nişi terketmesi sonucu doğurur.

Limit (Sınırlayıcı) Faktörler 

Canlı organizmaların yaşayabilmeleri ve normal fizyolojik fonksiyonlarını (madde 

değişimi, büyüme, gelişme, üreme vs.) yürütebilmeleri için bulundukları ortamda bazı 

faktörlerin mutlaka var olmaları gerekir. Bu faktörlerin var olmaları yanında her birinin belirli 

bir minimum düzeyin üzerinde bulunmaları da zorunludur. Organizmalar için gereken 

faktörler genellikle o organizma için optimal bir durum göstermezler. Faktörlerden biri veya 

birkaçı gereken düzeyin altında bulunmaktadır. Diğer faktörler optimal durumda bulunsa bile 

bitkinin yaşam ve fonksiyonları az düzeydeki faktörlerle sınırlanır. Dolayısıyla en az ve en 

elverişsiz düzeyde bulunan faktörler sınırlayıcı faktör olmaktadır. Bu konuyu alman bilim 

adamı Justus van Liebig kendi adıyla anılan Minimum Kanunu ile açıklamıştır. Özet olarak 

‘‘Canlılar yaşabilmeleri için almaları zorunda oldukları besin elementlerinden minimum 



miktarda almak zorundadır ve gelişme, ortamdan minimum düzeyde bulunan besin 

elementlerince sınırlanır.” Örneğin, yabancı tozlaşan bitkilerde tozlaşmayı sağlayan rüzgâr 

veya belirli böcek populasyonları limit faktörlerdir. Çimlenme için nem ve ışıkta çimlenen 

tohumlar için nemin yanında ışık faktörü limit faktörlerdir.

Bitkilerin fotosentez faaliyetleri için ışık, ısı, CO2, su ve bazı elementler sınırlayıcı 

faktörlerdir. Sınırlayıcı faktörler organizmanın gelişim devrelerine göre de değişebilir. 

Örneğin çimlenme devresinde çok düşük sıcaklık veya don, çiçeklenme devresinde ise aşırı 

kuraklık limit faktörler olabilmektedir. 

Sınırlayıcı faktörler diğer taraftan organizmanın farklı fonksiyonlarına göre 

gruplandırılabilirler. Örneğin çimlenme için sınırlayıcı faktörler; üreme, çiçeklenme, 

tozlaşma, fotosentez veya elverişsiz koşullara mukavemet yönünden sınırlayıcı faktörler gibi.

Diğer taraftan bir faktörün sınırlayıcı olup olmaması mevcut durumu kadar o faktörün yıllık 

değişim seyrine de bağlıdır. Topraktaki besin elementlerinin yıllık değişimi, yağışın yıllık 

dağılımı örnek olarak gösterilebilir. Limit faktörler konusunda minimum kanunu dışında bir 

çok teoriler geliştirilmiştir.

Blackman; Optimum ve limit faktörler teorisini ortaya koymuştur. Bu teoriye göre, hız 

yönünden birçok faktöre bağlı bir reaksiyon veya fonksiyon, en yavaş değişim gösteren 

faktörlerce kontrol edilir.

Lundegardh; Relativite teorisinde, bir faktörün şiddetinin artmasıyla birlikte 

organizmanın gelişmesi üzerine olan etkisinin artacağını, ancak bu artışın doğrusal bir şekilde 

olmayıp, faktör şiddetinin artışına karşılık, etkinin relatif (nispi / göreceli) olarak giderek 

azalacağını ileri sürmektedir. Buna göre faktörün şiddeti artıkça faktörün etkinlik derecesi de 

azalacaktır. Örnek verecek olursak, bir bitki örtüsü artan miktarlarda azotlu gübre ile 

gübrelendiğinde, uygulanan ilk kilogram azotun bitki örtüsüne olan etkisi, ikinci kilogram 

azottan daha fazla olacak ve nihayet belli bir noktadan sonra verilecek azotun etkisi 

görülmeyecektir. Bu durumu verim faktörleri yönünden ele alan Mitscherlich, kendi adıyla 

anılan azalan verim artışı kanununu ortaya koymuştur. 

Organizmalarda Çevre Faktörlerine Karşı Tolerans 

Bir organizmanın yaşamını ve hayatsal fonksiyonlarını devam ettirmesi ortamda belli 

faktörlerin var olması kadar bu faktörlerin organizmanın tolere edebileceği sınırlar içinde 

bulunmasına da bağlıdır. Dolayısıyla organizmalar çevre faktörlerinin belirli sınırları 

içerisinde yaşamlarını devam ettirebilirler. Bir organizmanın çevre faktörlerinin etkisi altında 

yaşamını sürdürebileceği sınırlar o organizmanın tolerans (hoşgörü, tahammül, müsamaha) 

sınırları her faktör için farklı genişlikte olabilir. Bir organizmanın herhangi bir faktöre karşı 



tolerans sınırları genellikle o türün genetik yapısı ve buna bağlı olarak morfolojik özellikleri 

ile belirlenir.

Organizmaların minimum ve maksimum olmak üzere iki tolerans sınırı vardır. Bir 

faktörün minimum sınırlarının altındaki miktarları kadar maksimum sınırlarının üzerindeki 

miktarları da organizma yaşamını sınırlayıcı rol oynar (Şekil 2).

Geniş tolerans sınırlarına sahip organizmalar diğerlerine kıyasla daha geniş alanlara 

yayılırlar. Tolerans sınırları dar olan bireyler ise çoğunlukla özel koşullara sahip ekolojik 

ortamlarda barınırlar (genel ve özel uyum). Tolerans sınırlarının genişlik derecesi diğer 

taraftan bireyin rekabet gücünü ve ekolojik başarısını etkileyen önemli bir faktörlerdir. 

Organizmaların çevre faktörlerine karşı toleranslarıyla ilgili hususları Shelford, kendi adıyla 

bilinen tolerans kanununda toplamıştır. Bunlar şu şekilde özetlenebilir;

 Canlı organizmalar çevre faktörlerinin her biri için farklı toleransa sahiptir. Bazıları 

için dar bazıları için geniş tolerans hududuna sahiptir.

 Geniş toleranslı bireyler geniş sahalara yayılış gösterirler.

 Organizmalar belirli bir faktör için çoğunlukla optimal sınırlar arasında bulunmazlar. 

Bireyler arasındaki rekabet onların optimal sınır değerlerinden uzaklaşmalarını 

zorunlu kılar.

 Bir organizmanın bir faktör için tolerans sınırları sabit olmayıp, ortam koşullarına ve 

coğrafik bölgelere göre değişebilir.

 Çevre faktörleri sınırlayıcı olduğu durumda, bireyin önemli bazı gelişim periyotları 

onlar için çoğunlukla kritik periyot özelliği kazanır. Bitkisel ve hayvansal 

organizmaların çimlenme, fide, çiçek ve tohum oluşturma, yumurta veya larva gibi 

gelişme veya üreme periyotları arasındaki tolerans sınırları, diğer periyotlarına kıyasla 

daha dardır. Örneğin bir bitki bireyinin fide devresinde kuraklığa veya düşük sıcaklık 

derecelerine karşı tolerans sınırları diğer devrelerine göre daha dardır. Dolayısıyla fide 

devresi o bitkinin kritik periyotlarından birisidir.



ÇEVRE (EKOLOJİK) FAKTÖRLERİ 

 1) Klimatik Faktörler: Yağış, sıcaklık, rüzgâr, vs.

 2) Edaphik Faktörler: Toprak yapısı, besin elementleri, pH değeri vs.

 3) Coğrafik Faktörler: Yöney, eğim, yükseklik, vs.

 4) Pyrik Faktörler: Yangın çeşitleri, vs.

 5) Biotik Faktörler: Rekabet, parazitizm, sinbioz, vs. olmak üzere beş ana grupta 

toplanmıştır.

1)KLİMATİK FAKTÖRLER 

A) IŞIK FAKTÖRÜ 

Işık elektromağnetik radyasyonun, absorbe edilmesi mümkün olan en küçük 

partiküllerinin (photon) dalga halinde hareketleri sonucu oluşur. Bu partiküller quantum 

olarak da tanımlanır ve artık bölünemeyecek durumdaki enerji parçacıklarını ifade eder. 

Quantumların içerdikleri enerji miktarı değişken olup ışınların dalga boyları ile ters 

orantılıdır. Dalga boyu kısaldıkça enerji artar. Bu nedenle kısa dalga boyuna sahip ışınlar en 

fazla enerji içeren ışınlardır. 

Yeryüzüne gelen ışığın kaynağı güneştir. İnsanlar solar radyasyon spektrumunun (güneş 

ışığı) ancak 390 ile 760 µü (milimikron = 0,000001 mm) dalga boyları arasındaki ışınları fark 

edebilmektedir. Bu ışınları görülebilir spektrum olarak da adlandırılmakta ve dalga boylarına 

göre mor (390- 435), mavi (435- 490), yeşil (490-574), sarı (574-595), turuncu (595-626) ve 

kırmızı (626-760) ışınlardan oluşmaktadır. 



Görülebilir spektrum, güneş spektrumunun % 39’unu kapsamaktadır. Dalga boylarına 

göre yeryüzündeki ışık ışınları

 Kısa dalga boylu ışınlar (< 400 µü)

Ultroviole, röntgen ve gama ışınlarıdır. Gözle görülmezler, canlılar için tehlikelidir. 

Yapay olarak elde edilen bu ışınlar, tıpta ve bitki ıslahında yararlı amaçlar için kullanılır.

 Orta dalga boylu ışınlar (400 – 760 µü)

400 – 500 µü mavi-menekşe ışınlar. Bu ışınlar klorofil, karotinoid ve diğer hücre öğeleri 

tarafından absorbe edilirler. Çiçeklenme ve protein sentezi üzerinde etkilidirler.

500 – 600 µü yeşil-sarı ışınlar. Yapraklardan kısmen yansıyıp, kısmen de yaprak 

aralarından geçtiklerinden ve klorofil tarafından absorbe edilmediklerinden fotosentezde pek 

önemli rol oynamazlar. Ancak bunların bazı ağaç türleri (ladin ve diş budak) için 

transpirasyonu artırıcı etki yaptıkları bildirilmektedir.

600-760 µü turuncu-kırmızı ışınlar. Bu gruptaki ışınlar klorofil tarafından absorbe 

edilen ve fizyolojik aktiviteleri en yüksek ışık ışınlarıdır. Bu ışınlar optimum düzeyde 

olduğunda bitkiler en yüksek derecede organik madde üretirler. Fotosentezde en çok 

kullanılan ışınlar bunlardır (Şekil 4).

Şekil 4. Yoğunlukları eşit, dalga boyları farklı ışıkta buğday bitkisinin nispi fotosentez 
miktarı. E = Güneş ışınlarının dalga boylarına göre yeryüzündeki dağılımı, F= 
Nispi fotosentez eğrisi

Şekil 4’den, mavi-menekşe (400-500 µü) ışınların yaklaşık % 60 dolaylarında 

fotosenteze katkı sağladığı, ancak en fazla turuncu-kırmızı (600-760 µü) ışıkların 

fotosentezde kullanıldığı görülmektedir.



 Uzun dalga boylu ışınlar (> 760 µü)

760 µü’den daha fazla dalga boyuna sahip infrared ve kırmızı ötesi ışınlardır. 

Yeryüzünün ısı kaynağı olarak bilinir.

Bitkiler tarafından absorbe edilen ışık, fotosentez reaksiyonları sonucu kimyasal enerji 

formuna dönüştürülerek CO2 asimilasyonu, diğer bir ifadeyle organik madde teşkili ve 

bitkinin diğer fizyolojik fonksiyonları için kullanılır. Işık, bitkilerin fotosentez faaliyetlerinde 

enerji kaynağı olması yanında, bitkilerin gelişim seyirlerini ve bazı reaksiyonlarını 

yönlendiren önemli bir faktördür (örneğin morfolojik yapıda değişmeler, fotoperiyot, 

fototropizm ve fototaxi gibi ).

Fotosentez faaliyetleri için klorofil içeren bitkiler 450 µü dalga boyundaki mavi ve 650 

µü dalga boyundaki kırmızı ışıklardan yararlanırlar. Solar radyasyonun (güneş ışığı), 

atmosferden geçip yeryüzüne ulaşıncaya kadar takriben %50 kadarlık bir kısmı atmosferdeki 

su buharı, CO2, ozon, toz ve dumanlar tarafından absorbe edilir. Bunun sonucu atmosfer 

dışında 100.000 lüx kadar olan ışık şiddeti, yeryüzüne gelinceye kadar 50.000 lüx kadar 

düşer.  

Absorbe edilen ışınların büyük çoğunluğu kısa dalga boylu ultraviyole ışınlardır. 

Ultraviyole ışınların bitkilere etkisi, bodurlaşma ve internod (boğum arası) kısalması gibi 

genellikle negatif yönde olduğundan, yeryüzünde vejetasyon sınırı ancak 4500 - 6000 metreye 

kadar çıkabilmektedir.

 Vejetasyon, bir bölgenin iklim ve toprak koşulları ile dengeli duruma geldiği bitkisel 

topluluktur.

 Vejetasyon periyodu, ilkbaharın son don tarihi ile sonbaharın ilk don tarihi arasındaki 

donsuz geçen gün sayısıdır.

 Bitkinin Vejetatif Devresi, çimlenme ile çiçeklenme arasında, herhangi bir generatif 

oluşumun olmadığı dönemdir.

 Bitkinin Generatif Devresi, çiçeklenme ile hasat arasındaki devredir.

Yeryüzüne gelen güneş ışığının genel olarak;

 -%50’si transpirasyon (bitkiden buharlaşma) ve evaporasyonda (toprak yüzeyinden 

buharlaşma),

 -%29’u atmosfere geri yansır,

 -%20’si ısıya dönüşür,

 -%1-2 kadarı ise bitkiler tarafından kimyasal enerjiye dönüştürülür.

Tek bir bitki yaprağı üzerine gelen ışığın ise;

 -%40’ı transpirasyonda 



 -%30’u ısı olarak absorbe edilir,

 -%20’si yansıtılır,

 -%10’u fotosentezde enerji kaynağı olarak kullanılır.

Bu değerler ortalama olup bitki türlerine göre geniş farklılıklar gösterebilir. Örneğin 

fotosentezde kullanılan miktar, kültür bitkilerinde %1-12 arasında değişmektedir.

Işık Ölçüsü 

Işığın ölçüsünü belirten birçok terim vardır. Işık yoğunluğu, aydınlatma değeri, yada kalori 

olarak ifade edilir. Işığın genellikle kullanılan aydınlatma yoğunluk ölçüsü lüx yada mum 

metredir. Standart bir mumluk ışık kaynağından bir metre uzaklıktaki ışık yoğunluğunu ifade 

eder. Işık enerjisi ise genellikle kal /cm2 olarak ifade edilir. Birim zamanda cm2 yüzeye gelen 

kalori değerini ifade eder. Tam güneşli bir havada deniz seviyesindeki ışık yoğunluğu 108 bin 

lüx’tür. Bunun enerji birimi olarak değeri dakikada cm2’ye 1,3 kaloridir (1,3 cal / cm2 / dak.). 

Bu enerjinin yaklaşık % 10’u kısa, % 45’i orta ve geriye kalan % 45’i de uzun dalga boylu 

ışınlara aittir (Odum, 1971.)

Işık Şiddeti ve Fotosentez 

Fotosentez yönünden ışığın kalitesi kadar ışığın şiddeti de önem taşımaktadır. Işık şiddetinin 

artışı belli bir noktaya kadar fotosentez hızını artırmaktadır. Ancak bu etki ışığı seven 

(heliophyt) ve gölgeyi seven (sciophyt) bitkilerde farklılık gösterir.

Şekil 7. Işığı ve gölgeyi seven bitkilerin farklı ışık şiddetindeki nispi fotosentez hızları



Şekil 7’den, gölgeyi seven bitkiler, ışığı sevenlere kıyasla maksimum fotosentez için daha 

az ışık şiddetine ihtiyaç duyarlar. Gölgeyi seven bitkilerde kompensasyon noktası (madde 

artışının olmadığı, asimilasyon = disimilasyon) daha düşük ışıklanma derecesine isabet eder.

Bitkilerin ışıklanma şiddetine karşı istekleri, ortam koşullarına ve bitki türlerine göre 

değişebilir. Besin elementleri ve sıcaklık şartlarının iyi olduğu durumlarda bitkiler optimal 

fotosentez için daha düşük ışık şiddetine ihtiyaç duyarlar. Işık, bitkiler arasında rekabetin 

doğmasına yol açan faktörler içinde de önemli bir yere sahiptir. Tarımsal yönden bu husus 

yabancı ot mücadelesinde önem taşır. Yabancı ot türlerinin büyük kısmı ışığı seven ve ışıktan 

iyi şekilde yararlanan türlerdir. Bunlarla mücadelede kültür bitkilerinin çimlenme ve ilk 

gelişme dönemlerinde hızlı bir şekilde büyümeleri için kısa sürede kapalı bir bitki örtüsü 

oluşturmaları büyük önem taşır.

Yaprak Alan İndeksi (YAİ)

Bitki örtüsü ile kapalı bir alanda bitkilerin ışıktan yararlanması ve dolayısıyla verim, 

yaprak alanı ile ilgilidir. Pratik olarak bu alan yaprak alanı indeksi şeklinde ifade edilir. 

Yaprak alanı indeksi birim toprak yüzeyi alanına isabet eden yaprak alanı toplamıdır. Örneğin 

1m2 toprak alanına kaç m2 yaprak alanının isabet ettiğini ifade eder. Yaprak alanı indeksi 

kapalı tropik ormanlarda 14’e kadar çıkabilir. Yazlık hububatta 2-3, kışlık hububatta 3-4, çapa 

bitkilerinde 4 ve çayırlarda 5-6 civarındadır.

Çeşitli kültürel tedbirlerle YAI ve buna bağlı olarak ışıktan yararlanma oranı 

değiştirilebilir. Örneğin, ekimde sıra arası ve üzeri mesafelerini ayarlamak, vejetatif gelişmeyi 

teşvik edici gübreleme (azotlu gübreler), yaprakların uzun süre sağlıklı ve fotosentez 

kabiliyetinde tutulması (bitki koruma), çayır-mera ve yem bitkileri alanlarında biçme zamanı 

ve sayısını, otlamayı kontrol altına alma, sulama gibi uygulamalarla YAI ve ışıktan 

yararlanma değiştirilebilir. Yaprak alanı indeksi için her bitki kültüründe optimal değerler 

mevcuttur. Bu optimal değerlerin aşılması durumunda bitkilerin kendi kendilerini gölgeleme 

ve buna bağlı olarak da fazla solunum kayıpları, alt yapraklarda solma ve çürüme gibi zararlı 

sonuçlar ortaya çıkabilir.

Yaprak alanı indeksi bitki türlerine göre vejetasyon periyodu içerisinde belli bir değişim 

gösterir. Bir bitki örtüsünün bütün katmanları ışıktan aynı oranda yararlanamaz. Bitki 

örtüsüne gelen ışık miktarı, toprak yüzeyine doğru inildikçe önemli miktarda azalma gösterir. 

Örneğin bir ortamda toprak yüzeyindeki ışık, dışarının % 5’i kadardır. Hububat ekili alanlarda 

bu oran % 10-20, yem bitkileri alanlarında ise % 5-10 düzeyindedir. Ancak toprak yüzeyine 

kadar ilerleyen ışık miktarı bitkilerin vejetasyon periyoduna göre de değişim gösterir.



Farklı Işıklanma Koşullarının Bitkilerdeki Morfolojik ve Fizyolojik Etkileri 

İyi ışıklanma bitkilerde kardeşlenme, dallanma, çiçek ve meye teşekkülü, renk, aroma, tat 

ve lezzet maddeleri teşekkülü, şeker ve nişasta miktarı, bin tane ağırlığı, yüksek dane/sap 

oranı, odunlaşma, hububatta yatmaya karşı dayanıklılık, kuraklık ve parazitlere mukavemet 

gibi hususları teşvik ederek pozitif yönde etkilemektedir. Ayrıca iyi ışıklanma koşullarında 

boyuna büyüme, patateste çimlenme, bakteri ve mantarların gelişmesi engellenmektedir.

Buna karşılık az ışıklanma, bitkilerde asimilasyon, klorofil teşkili, karbonhidrat miktarı, 

odunlaşma, renk ve koku maddelerinin teşkili gibi hususlar üzerine olumsuz etki yapmaktadır. 

Bitki organları renksiz kalmakta (etiolasyon), yatma tehlikesi ortaya çıkmaktadır. Az 

ışıklanma, bitkilerde kök, rizom ve yumru teşekkülünü pozitif yönde etkilemektedir.

Yüksek ışıklanma koşullarında yetiştirilen bitkilerde, gölgede yetiştirilenlere kıyasla 

farklı morfolojik ve fizyolojik özellikler ortaya çıkmaktadır.

Morfolojik Özellikler 

 Bitki sapında kalınlaşma, ksilem ve destek dokusunun iyi gelişmesi

 Boğum arası kısalma

 Dallanma da artış

 Yaprak ayası hücrelerinde küçülme, bunun sonucu olarak da daha küçük yaprak ve 

yaprakçıklar, stoma hücrelerinde küçülme, birim alanda tüy sayısı artışı

 Kütikula ve hücre çeperlerinde kalınlaşma

 Kloroplast sayısında azalma, ancak kloroplastların içerdiği klorofil miktarında artış

 Plastid hücrelerinde daha iyi gelişme

 Mezofil hücrelerinde zayıf gelişme

 Hücreler arası boşluklarda küçülme 

 Yaprak ayası pozisyonunda dikey durum

 Köklerde uzama ve sayıca artış, bunun sonucu kök/sürgün oranında artış

 Kuru madde oranında artış

 Baklagillerin köklerindeki nodül sayısında ve büyüklüğünde artış.

Fizyolojik Özellikler 

 Klorofil miktarında genellikle azalma

 Orta sıcaklıklara kıyasla fotosentez oranında azalış. Yüksek sıcaklıklarda bitkinin 

gölgede kalan yapraklarında fotosentez depresyonu

 Respirasyon (solunum) oranında artış ve buna bağımlı olarak yüksek kompensasyon 

noktası

 Kuru maddeye göre düşük su oranı



 Transpirasyon hızında artış

 Solmaya karşı mukavemet artışı. Gölge bitkisi yaprakları %1-5 oranında su kaybı 

durumunda solarken, ışık bitkisi yaprakları %20 –30 su kaybına kadar solmazlar

 Karbonhidrat / azot oranında artış

 Yüksek oranda çiçek ve meyve teşekkülü

 Erken çiçeklenme

 Sıcağa, soğuğa ve kuraklığa karşı mukavemet artışı

 Parazit ve zararlılara karşı mukavemet artışı

Güneş bitkileri bol ışıkta, gölge bitkileri az ışıkta yaşarlar. Gölge bitkilerinin yaprakları 

daha geniş ince, hücre arası boşlukları daha çok, stoma sayıları daha fazladır. Ayrıca düşük 

ışık yoğunluğunda klorofil içeriklerini artırabilirler.

Işık Denge Noktası 

Fotosentezle oluşturulan madde miktarının, solunumla tüketilen madde miktarına denk 

olduğu noktadır. Güneş bitkilerinde fotosentez yönünden ışık denge noktası 4200 lüx’e kadar 

çıkabilmesine karşın gölge bitkilerinde 27 lüx’e kadar düşebilir.

Işığa Doyma Noktası 

Fotosentezin maksimuma ulaştığı ışık yoğunluğuna denir. Bu durum bitki tür ve 

çeşitlerinde farklılık gösterir. Genel olarak ışığa doyma noktası güneş bitkilerinde 50 bin lüx. 

Gölge bitkilerinde 5 bin lüx dolaylarındadır (Şekil 8).



Şekil 8’den, mısır ve ayçiçeğinde tam güneş ışığında bile fotosentez maksimuma 

ulaşmamaktadır. Tütün ve kızılcık ise tam güneş ışığının dörtte birinde doyma noktasına 

ulaşmaktadır.

Işık Yoğunluğunu, Kalite ve Süresini Etkileyen Faktörler 

 Yükseklik 

 Arazinin topoğrafik dururumu 

 Mevsimler

 Günün saati

 Enlem dereceleri

 Atmosferin bileşimi

 Su yüzeyleri ve kar örtüsü

Yükseklik artıkça ışık yoğunluğu artar. Örneğin 200 m yükseklikteki bir tepede yoğunluk 

129 bin lüx iken, deniz seviyesinde 108 bin lüx’tür. Işık yoğunluğu ile ışıklanma süresi uzar. 

Arazi yönü ve eğimi de ışıklanmayı etkiler. Kuzey yarım kürede güney yamaçlar daha çok 

ışık alır. Her 1000 m yükseklikte ışık yoğunluğunun %45 arttığı kabul edilir. Güney 

yamaçlarda kuzey yamaçlara kıyasla 5 kat fazla ışıklanma söz konusudur.

Güneşin doğma ve batma zamanları ile kış günlerinde ışık yoğunluğu azdır. Çünkü 

yeryüzüne eğik gelen güneş ışınları daha uzun bir atmosfer tabakasından geçeceğinden bir 

kısım ışınlar absorbe edilir. Sabah ve akşam saatlerinde öğle saatlerine oranla ışık 20 kat 

kalınlıkta bir hava tabakasından geçmek zorundadır. Güneş ışığının kış ve yaz parlaklığı da 

farklıdır. Kış parlaklığı yaz parlaklığının 1/10’u kadardır. Öte yandan mevsimlere göre gün 

uzunlukları farklı olduğundan kısa günlerde günlük alınan ışık enerjisi, uzun günlerdekinden 

çok düşüktür. 

Günün saatlerine göre ışığın kalitesi de değişiklik gösterir. Güneş her zaman aynı miktar 

ışını toprak yüzeyine gönderemez. Almanya’da yapılan araştırmalara göre 15 Ocakta sabah 

saatlerinde toprak yüzeyine ulaşan ışınların %5’i ultraviole ışınları olmasına karşılık, öğle 

saatlerinde gelen ışınların %10’u ultraviole ışınlarıdır (cilt kanseri?). Aynı şekilde öğle üzeri 

toprağa düşen ışınların %78’i sarı ışınlar olduğu halde, bu oran akşama doğru %40’a ve güneş 

batmak üzere iken %1’e düşmektedir.

Atmosferdeki gazlar özellikle ozon ve oksijen, kısa dalga güneş ışınlarının önemli bir 

kısmını absorbe ederler. Bu nedenle kısa dalga boylu ultraviole ve röntgen ışınları yeryüzüne 

pek ulaşamazlar. Bu yüzden de yükseklerdeki bitki örtüsü ile alçaklardaki bitki örtüsü 

arasında büyük farklar vardır. Hava içerisindeki su buharının da ışık üzerine etkisi önemlidir. 

Havadaki su buharı ve hava içerisindeki katı cisimlerin (duman, is, toz, kül vb.) miktarı 



arttıkça ışığı emme gücü artar. Bulutlu bir gündeki ışık yoğunluğu, normal gün ışığı 

yoğunluğunun %4’ü kadardır. 

Su yüzeyi ışığın bir kısmını yansıtır, geriye kalan çoğunlukla üst yüzeydeki su katlarınca 

absorbe edilir. Bu nedenle su altı bitkileri kara bitkilerine oranla daha az ışık alırlar. Su 

yüzeylerinin yeşilimsi yada mavimtırak rengi, özellikle 120-550 milimikron dalga boyları 

arasındaki ışık ışınlarını yansıtmasından ileri gelir. Su derinliği artıkça ışık yoğunluğu azalır. 

Kar tabakaları içine ışığın işlemesi, genellikle soğuğa dayanıklı bitkilerin fotosentez 

yapmasına yeterli olabilir ve bitkiler ilkbaharda henüz kar örtüsü kalkmadan büyümeye 

başlayabilir.

Bitki Gelişmesi Üzerine Işık Faktörünün Etkileri 

Işık, bitkiler için fotosentezde enerji kaynağı olmayıp, aynı zamanda birçok farklı gelişim 

süreçlerini kontrol edici ve yönlendirici bir faktördür. Işık tarafından yönlendirilen gelişim 

süreci ‘‘photomorphogenesis’’ olarak tanımlanır. Işığın fotomorfogenetik özelliği klorofil 

dışındaki bazı pigment sistemleri özellikle phytokrom sistemi sayesinde 

gerçekleştirilmektedir.

Işık ve Çimlenme 

Bazı bitkilerin tohumları çimlenme için ışık etkisine ihtiyaç duyar, bazıları ise karanlıkta 

da çimlenebilirler. Işığın çimlenmeye olan etkisi kısaca şu şekilde açıklanabilir. Bitkilerde 

morfogenetik etkinliğe sahip bir pigment (renk maddesi) sistemi mevcuttur. Bu sistem belli 

dalga boyundaki ışınların etkisiyle birbirine dönüşebilen iki pigment formundan oluşur. Bu 

formlardan birinin absorbiyon maksimumu 660µü civarında olup P660, diğeri ise P730 diye 

tanımlanır. P730 pigment sisteminin aktif formudur. Diğer form olan P660 pigment ise 

fizyolojik olarak inaktif özelliktedir. P660 ve P730 belli ışınların etkisiyle birbirine 

dönüşebilirler. Şöyle ki P660 açık kırmızı (640-675 µü) ışınlara maruz kaldığında aktif forma, 

yani P730 formuna, buna karşılık P730 koyu kırmızı (675- 760µü) ışınların (dalga boyu 730µü) 

etkisiyle inaktif forma yani P660 formuna dönüşmektedir.

Çimlenme için ışığa ihtiyaç duyan bitki tohumlarında fitokrom sistemi başlangıçta P660 

formunda yani inaktif durumda olduğundan çimlenme reaksiyonlarını engellemektedir.

Çimlenmek için ışığa ihtiyaç duyan tohumlar ışığa maruz bırakıldıklarında, ışıkta mevcut 

açık kırmızı ışınların etkisiyle P660 pigmenti P730 formuna, diğer bir deyimle fizyolojik aktif 

forma dönüşerek çimlenme için gerekli reaksiyonların başlamasını sağlamaktadır. 

Çimlenme için ışığa ihtiyaç duymayan yani karanlıkta çimlenebilen tohumlarda fitokrom 

sisteminde P730 formu konsantrasyonu yeterince yüksek olduğundan çimlenme 



reaksiyonlarının engellenmesi söz konusu değildir. Çimlenmede ışığın uyarıcı etkisi 

gibberellin asitlerle de sağlanabilmektedir.

Çimlenmede ışığa gösterdikleri ihtiyaca göre bitkiler; 

 * Çimlenebilmek için ışığa ihtiyaç duyanlar: marul, sığır kuyruğu, tütün, yüksük otu, 

adi litrum 

 * Çimlenmede ışığın mutlaka gerekli olmadığı, fakat ışığın çimlenmeyi teşvik ettiği 

bitkiler: Havuç, buğdaygiller familyasına ait birçok bitki 

 * Mutlak karanlık isteyen bitkiler: Vanilya, çuha çiçeği, zambakgiller familyası 

bitkileri 

 * Hem karanlık hem de ışıkta çimlenebilen, fakat karanlıkta daha iyi çimlenebilenler: 

Kültür bitkilerinin çoğunluğu, domates, brom türleri, şeytan elması, bu grupta yer alır.

Işık ve Gen Aktivasyonu 

Işık bitkilerdeki fitokrom sistemi mekanizması ile bazı genlerin aktif hale gelmesini 

sağlayabilmektedir. Örneğin antosiyon sentezini katalize eden enzimlerin sentezi fitokrom 

sistemi ile kontrol edilebilmektedir. 

Işık ve Transpirasyon 

Bitkilerin gaz halindeki su kayıpları (transpirasyon) %90-98 oranında stomalardan 

olmaktadır. Bunun için stomaların açık olması gerekir. Stomalar ise ancak ışık etkisi ile 

açılırlar. Stomalar açılmasında özellikle mavi ışınlar önem taşır.

Işıklanma Süresi ve Fotoperiyodizm 

Işıklanma süresi bitkilerin organik madde üretimi yönünden büyük önem taşır. Işıklanma 

süresinin uzaması fotosentez faaliyeti süresinin uzaması demektir. Ekvatordan kutuplara 

doğru gidildikçe coğrafik nedenlerle gün uzunluğu artmaktadır. Bazı bitki türleri normal 

gelişim ve genaratif olgunluğa erişme yönünden günlük asgari bir ışıklanma süresine veya 

belli bir karanlık periyoda ihtiyaç duyarlar 

Bir günlük ışıklanma süresine fotoperiyod, bitkilerin fotoperiyoda karşı gösterdikleri 

tepkiye fotoperyodizm denir.

Fotoperiyodun bitkilerin büyüme ve çiçeklenmeleri, kuşlar ve memeli hayvanlarda göç ve 

üreme, böceklerde diopoz yada aktif olmayan yumurta bırakma gibi fizyolojik olayları 

başlatan zamanlayıcı işlevleri olduğu gösterilmiştir. Fotoperiyodizm bugün yaygın şekilde 

organizmaların biyolojik saat düzeni olarak bilinen mekanizma ile sıkı sıkıya bağlanmıştır. 

Gün uzunluğu, hayvanlardaki göz yada bir bitki yaprağındaki özel bir pigment gibi birbiri 

ardından, sırasıyla, hormon ve enzim sistemlerini faaliyete geçirerek fizyolojik olayları ortaya 

çıkarmak üzere bir duygu organı şeklinde işlev yapmaktadır. 



Bazı bitkiler değişik gelişme devrelerinde farklı ışıklanma süresi istedikleri halde 

bazılarında bu durum yoktur. Bazı türler uzun, bazı türlerde kısa günlerde çiçek açıp vejetatif 

devreden generatif devreye geçerler. Generatif olgunluğa erişmek için bitkilerin ihtiyaç 

duyduğu asgari ışıklanma süresi kritik gün uzunluğu olarak ifade edilir. Bu süre bitki türlerine 

göre değişmekle birlikte 10- 14 saat arasındadır. 

Kritik gün uzunluğu ihtiyaçlarına göre bitkiler; 

 a) Uzun gün bitkileri,

 b) Kısa gün bitkileri, 

 c) Alternatif veya nötr gün bitkileri, olmak üzere üç gruba ayrılır.

Uzun Gün Bitkileri 

Vejetatif devrede az, genaratif devrede çok ışık isteyen bitkilerdir. Bu gruptaki bitkiler 

çiçeklenip genaratif olgunluğa erişebilmeleri için en az 12-14 saatlik günlük ışıklanmaya 

ihtiyaç duyarlar. Diğer bir ifadeyle kritik gün uzunluğundan daha uzun günlere ihtiyaçları 

vardır. Serin iklim tahılları (buğday, arpa, çavdar, yulaf) yem bitkileri, şeker pancarı, hayvan 

pancarı, İngiliz çimi ve üçgüller bu gruba girer. Işıklanma süresi 12–14 saati geçtiği zaman bu 

bitki cins, tür ve çeşitlerinin genaratif (çiçeklenme, tohum bağlanma ve erme) gelişme 

devreleri hızlanır.

Kısa Gün Bitkileri 

Vejetatif gelişmeleri uzun günlerde olan ve bol ışık isteyen, genaratif gelişmelerinde ise 

az ışık isteyen bitkilerdir. Bu gruptaki bitkiler çiçeklenip genaratif olgunluğa erişebilmeleri 

için kritik gün uzunluğundan daha kısa süre günlük ışıklanma süresine ihtiyaç duyarlar. Mısır, 

çeltik, soya fasulyesi ve pamuk bu gruba girer. Işıklanma süresi 12–14 saatten az olunca bu 

bitki cins, tür ve çeşitlerinde genaratif gelişme hızlanır.

Alternatif veya Nötr Gün Bitkileri 

Gelişme ve olgunlaşma yönünden gün uzunluğuna herhangi bir bağımlılık göstermezler. 

Günlük ışıklanma süresinin gelişmelerinde önemli etkisi olmayan bitkilerdir. Domates, 

fasulye ve bakla gibi bitkiler bu gruba girer.

Bir uzun gün bitkisi, şayet kısa gün şartlarında (12-14 saatten daha az ışıklanma) 

yetiştirilecek olursa aşağıdaki durumlar ortaya çıkar. 

 ♦ Çıkıştan çiçeklenmeye kadar olan sürenin uzaması 

 ♦ Fazla kardeşlenme 

 ♦ Fazla yapraklanma 

 ♦ Kuvvetli köklenme 

 ♦ Başak çıkışında gecikme 



 ♦ Çiçeklenmede azalış 

 ♦ Işıklanma süresi kısaldıkça, sonuçta sadece vejetatif gelişme

Buna karşılık bir uzun gün bitkisi daha uzun günlük ışıklanma koşullarında (12-14 

saatten fazla) yetiştirilecek olursa,

 ♦ Olgunlaşma süresinin kısalması

 ♦ Kardeşlenmenin azalması  

 ♦ Yapraklanmada azalış

 ♦ Bol çiçek teşekkülü 

 ♦ Işıklanma süresi uzadıkça, sonuçta vejetatif gelişmede gerileme ve zayıf kök 

teşekkülü gibi durumlar ortaya çıkar. 

Kısa gün bitkileri uzun gün koşullarında yetiştirildiğinde,

 ♦ Olgunlaşma süresinin uzaması

 ♦ Fazla kardeş ve dal teşekkülü

 ♦ Fazla yapraklanma 

 ♦ Kuvvetli kök sistemi ve gümrah bir gelişme 

 ♦ Başak çıkışının gecikmesi   

 ♦ Çok az çiçeklenme 

 ♦ Işıklanma süresi daha da uzarsa sadece vejatatif gelişme durumu ortaya çıkar.

Eğer kısa gün bitkisi gittikçe kısalan günlük ışıklanma koşullarında yetiştirilirse, 

 ♦ Olgunlaşma süresinde kısalma 

 ♦ Kardeşlenme ve dallanmada azalış, az yaprak teşekkülü 

 ♦ Bol çiçek

 ♦ Erken başak çıkarma 

 ♦ Işıklanma süresi kısaldıkça bitkide genel bir zayıflık ve gerileme durumu ortaya 

çıkar.

Bazı bitki türleri gün uzunluğu yönünden elverişsiz bir ortamda bulunursa sürekli olarak 

vejetatif devrede kalır. Bunlara zorunlu fotoperiyodik bitkiler denir. Bazı bitki türleri ise 

elverişsiz gün uzunluğunda geçte olsa çiçeklenirler. Bunlara zorunsuz fotoperiyodik bitkiler 

denir. Bu bitkiler aşağıdaki gibi belirtilmiştir. 

♦ Zorunlu kısa gün isteyen türler

 Amaranthus caudatus (kuyruklu amarant)

 Chenopodium album (ak kazayağı) 

 Chrysanthemum morifolium (krizantem)

 Coffea arabica (kahve)



 Fragaria ssp. (çilek)

 Ipomoca hederacea (ağaç sarmaşığı) 

 Lemna  perpusilla (su mercimeği)  

 Nicotiana tabacum (tütün) 

 Xanthium pensyluanicum (sırça otu)

♦ Zorunsuz kısa gün isteyen türler

 Cannabis sativa (kenevir) 

 Oryza sativa (çeltik)

 Gossypium hirsutum (pamuk) 

 Saccharum officinarum (şeker kamışı) 

♦ Zorunlu uzun gün isteyen bitkiler

 Alopecurus pratensis (tilki kuyruğu)

 Avena sativa (yulaf) 

 Festuca elatior (yüksek çayır yumağı)

 Lolium temulentum (delice) 

 Melilotus alba (aktaş yoncası) 

 Mentha piperita (nane) 

 Phleum pratensis (çayır kelp kuyruğu)

 Spinacia oleracea (ıspanak) 

 Trifolium spp. (üçgül)

♦ Zorunsuz uzun gün isteyen türler

 Beta vulgaris (pancar) 

 Brassica rapa (şalgam) 

 Hordeum vulgare (Arpa) 

 Lactuca sativa (marul) 

 Pisum sativum (bezelye)

 Poa pratensis (çayır salkım otu) 

 Secale cereale (çavdar)

 Triticum aestivum (buğday)

Fotoperyodizm bitkilerin doğal dağılışları üzerinde önemli etkide bulunur. Tropik ve 

subtropik kökenli bitkiler genellikle kısa gün bitkileridir. Ilıman iklim bölgelerinin bitkileri 

ise uzun gün bitkileridir. Uzun gün bitkileri tropik bölgelerde çiçeklenip tohum bağlayamazlar 

ve dolayısıyla nesillerini bu koşullarda devam ettiremezler. Bu nedenle bir iklim kuşağından 

başka bir iklim kuşağına götürülen bitkilerin orada normal bir gelişme göstermesi 



beklenemez. Bu husus özellikle yem bitkileri üretiminde önem kazanır. Zira uzun gün bitkisi 

karakteri gösteren yem bitkilerini kısa gün koşullarında yetiştirmekle fazla miktarda yem elde 

edilebilir. Ancak tohum üretimi için bu uygulama geçerli değildir. Diğer taraftan sera 

çiçekçiliğinde bitkilerin fotoperiyodik davranışlarından geniş oranda yararlanılmaktadır. 

Işıklanma süresi yapay ışık kaynaklarından faydalanılarak kontrol edilmekte ve bu suretle, 

bitkilerin çiçeklenme zamanı pazarlama koşullarına göre ayarlanabilmektedir. Bu uygulama 

sera turfanda sebze üretiminde de önem kazanır. Bitkilerin çiçeklenip generatif olgunluğa 

erişmeleri için belirli süre ışıklanma veya karanlık periyotlara neden ihtiyaç gösterdikleri 

diğer bir ifadeyle fotoperiyodik davranışın biyokimyasal nedenleri hakkında birçok görüş ve 

hipotez mevcuttur. Fotoperiyodizm olayında, a) fitokrom sisteminin b) gibberellin 

hormonlarının ve c) çiçeklenme hormonu olarak tanımlanan florigen hormonunun rolü 

olduğu bilinmektedir.

Gün uzunluğu aslında bitkilerin bütün organları ve fonksiyonlarında etkilidir. Ancak 

çiçeklenme ve üremedeki etkisi daha belirgindir. Çiçeklenmenin gün uzunluğuna bağlı 

olması, bitkilerin çevre koşullarına karşı uyum sağlama (adaptasyon) çabalarının bir 

sonucudur.

Bitkilerin Fotosentez Faaliyetlerinde Işık ve Sıcaklık İlişkisi 

Sıcaklığın belli sınırlar içinde artışı, bitkilerde fotosentez hızını da artırmaktadır. Ancak 

sıcaklığa bağlı olarak fotosentez hızında ortaya çıkan bu artış ışıklanma koşullarına göre 

değişir (Şekil 10). 

Şekil 10. Fotosentez faaliyetlerinde ışık sıcaklık ilişkisi



Şekil 10’dan, zayıf ışıklı bir ortamda artan sıcaklığın fotosentez hızı üzerine olan etkisi 

önemsiz derecededir. Bol ışıklı ortamda ise artan sıcaklıkla birlikte belli bir noktaya kadar 

fotosentez hızı da önemli derecede yükselir. Bu demektir ki, sıcaklığın etki gösterebilmesi 

için yeterli ışığında bulunması gerekir. Başka bir ifade ile fotosentez hızı yönünden belli bir 

sıcaklığa belli bir ışıklanmanın tekabül etmesi gerekir. Sıcaklığı artırmakla ışık yetersizliğinin 

olumsuz etkisi ortadan kaldırılamaz. Bu durumun pratik önemi sera yetiştiriciliğinde ortaya 

çıkmaktadır. Zira ışıklanmanın düşük olduğu kış aylarında seralar ısıtılırken yapay ışık 

takviyesi gerekir. 

Fotosentez hızına karşılık net fotosentez verimi (net asimilasyon) yönünden ışık ve 

sıcaklık ilişkisi değişik durum arz eder. Net asimilasyon miktarı fotosentez hızı yanında, 

solunum oranına da bağımlılık gösterir. Solunum sıcaklık ile yakından ilgilidir. Şayet ortamda 

ışık yoğunluğu düşükse, net asimilasyon miktarı düşük sıcaklık derecelerinde yüksek sıcaklık 

derecelerine kıyasla daha fazladır. Ortamın ışık yoğunluğu yükseldikçe durum tersine döner. 

Yani bu durumda sıcaklık yükseldikçe net asimilasyon miktarı artar. Bu nedenle ışığın ve 

sıcaklığın nispeten düşük olduğu sabah ve akşam saatlerine doğru net asimilasyon miktarı 

yüksektir.

Işıklanma Koşulların Etkileyen Faktörler.

- enlem derecesi

- mevsim

- günün saati

- yükseklik

- ekspozisyon (yöney)

- bulutluluk derecesi

- havadaki su buharı miktarı

- refleksiyon (yansıma)

- İnklinasyon (eğim)

- Vejetasyon

- Atmosferdeki parçacıklar ve kar örtüsüdür.

Fotosentez Faaliyetlerinde Işık ve CO2 Konsantrasyonu İlişkisi 

Bitkilerin organik madde üretiminde ışık ve sıcaklık yanında CO2 konsantrasyonu da 

büyük rol oynar. CO2 konsantrasyonunun bitkilerin fotosentez güçleri üzerine etkisi ışık 

yoğunluğu ile yakından ilgilidir (Şekil 12). 

Şekilde görüldüğü gibi bitkilerin fotosentetik güçleri ‘‘birim zamanda asimile edilen CO2 

miktarı’’ gerek düşük ve gerekse yüksek ışıklanma koşullarında CO2 konsantrasyonu artışına 



bağlı olarak artış gösterir. Havanın normal CO2 konsantrasyonu (%0.03) bitkilerin maksimal 

fotosentetik güçlerini gösterebilmeleri için yeterli değildir. Bitkiler normal gün ışığının 

takriben %10’u kadar ışıklanma koşullarında bile havanın normal CO2’ini maksimal oranda 

değerlendirebilmektedirler. Finch (1969), en yüksek fotosentez güçlerine erişebilmeleri için 

CO2 konsantrasyonunun %1 dolaylarında bulunması gerektiğini belirtmektedir. Bu nedenle 

kapalı sera yetiştiriciliğinde, aydınlatma ile birlikte uygulanacak CO2 gübrelemesi başarılı 

sonuçlar verebilir. Ancak %1’den daha yüksek CO2 konsantrasyonunun toksik etkisi 

unutulmamalıdır.

Şekil 12. CO2 asimilasyonunun ışıklanma derecesi ile ilişkisi

Fotosentetik güç aslında fizyolojik yönden önem taşır. Bitkiler bu güçlerinin ancak belirli 

bir kısmını kullanabilirler. Ekolojik yönden önemli olan, fotosentetik güçten ziyade günlük 

verim miktarıdır. Konuyu günlük verim yönünden ele alacak olursak, normal gün ışığı ve 

normal CO2 konsantrasyonu maksimal verim için yeterli düzeylerde olduğu söylenebilir.

B) SICAKLIK FAKTÖRÜ

Canlı organizmaların her türlü fizyolojik fonksiyonları ısı faktörünün etkisi altında cereyan 

eder. Bu nedenle sıcaklık, ekolojik bir ortamda en önemli çevresel faktörlerdendir. Isı, diğer 

enerji formlarına dönüşebilen nispeten sıcak cisimden soğuk bir cisme nakledilebilen bir 

kinetik enerji formudur. Kısaca bir yer veya cismin sıcaklığının artmasına neden olan fiziksel 

bir güçtür. Tabiatta -273°C’ de cisimlerin moleküllerinin her hangi bir hareketi söz konusu 



değildir. Dolayısıyla bu noktada cisimler her hangi bir kinetik enerji içermezler. Bu nedenle -

273°C sıcaklık yönünden mutlak sıfır noktasıdır. Ancak bu noktanın üzerindeki sıcaklığa 

sahip cisimler etraflarına ısı dalgaları yayabilirler.

Isının miktarı kalori ile ifade edilir. Bir kalori, suyun sıcaklığını 1°C yükseltmek için 

gerekli ısı miktarıdır. Sıcaklık ise derece ile ifade edilir. Sıcaklık kalitatif (kesin sınırlarla 

ayrılabilen) bir terim olmasına karşılık, ısı kantitatif (kesin sınırlarla ayrılamayan, süreklilik 

gösteren) bir terimdir. Isı diğer taraftan moleküllerin aktivite derecesini veya seviyesini 

gösterir. Aynı miktarlarda ısıya sahip farklı hacimdeki iki cisim farklı sıcaklık dereceleri 

gösterebilirler. Bu durumda daha küçük kütleye sahip olan cisim, büyük olana kıyasla daha 

yüksek sıcaklık derecesi gösterir. 

Isı ve sıcaklık birbirleriyle yakından ilişkili fakat birbirinden farklı şeylerdir. Sıcaklık 

termometre ile ölçülüp derece ile tanımlanır. Isı ise doğrudan doğruya değil onun bir 

görüntüsü olan sıcaklık yardımıyla ölçülür ve kalori ile tanımlanır.

Isının tabii kaynağı güneştir. Güneş ışığının atmosferin dış yüzeyindeki enerji değeri 2 g 

cal/cm2/dak kadardır. Winkler (1980)’e göre bu enerjinin %42 kadarı güneş ışığının 

atmosferden geçişi sırasında kaybolmaktadır. Dolayısıyla güneş enerjisinin yarıya yakın bir 

kısmı biyosfer (yerküre) tarafından değerlendirilebilmektedir. Genel olarak vejetasyon 

yüzeyine kadar erişen enerji miktarı 1.5 g cal/cm2/dak’yı geçmez.

Bir ortamdan diğer bir ortama ısı 3 farklı şekilde nakledilebilmektedir.

 Kondüksiyon (ısı geçirme)

 Konveksiyon (ısı taşıma)

 Radyasyon (ışın yayma) 

Kondüksiyon (Isı Geçirme) 

Birbirleriyle temas halindeki cisimlerin aralarındaki ısı naklidir. Bu şekildeki ısı nakli, 

temas halindeki cisimlerin sıcaklıklarının birbirlerine eşit hale gelinceye kadar devam eder. 

Radyasyonla toprak yüzeyine gelen ısı enerjisinin toprağın diğer katmanlarına ve toprak 

üstündeki hava tabakasına geçişi kondüksiyon yoluyla gerçekleşir. Gaz halindeki cisimler 

ısıyı katı cisimlere kıyasla daha yavaş naklederler. Bu nedenle atmosfer dünya sıcaklığını 

koruyucu bir özelliğe sahiptir.

Konveksiyon (Isı Taşıma) 

Sıvı ve gaz halindeki cisimlerde söz konusu olup ısının bu tür ortamlarda cereyan eden 

kütle hareketleri sonucu ve kütle ile birlikte bir yerden diğer bir yere taşınmasıdır. Isınan 

havanın yukarı doğru yükselmesi bunun sonucudur. 



Radyasyon (Işın Yayma) 

Isının uzun dalga boylu ışınlar halinde ve herhangi bir aracıya gerek duymadan bir 

noktadan diğer bir noktaya iletilmesidir. Güneş ısısı yeryüzüne bu şekilde iletilmektedir. Aynı 

şekilde güneş tarafından ısıtılan maddelerde etrafına radyasyon yoluyla ısı yayarlar.

Güneşten gelen ısı dalgaları ile önce yeryüzü sathı ısınır ve bunu takiben kondüksiyon ve 

konveksiyon yoluyla atmosfer ısınmaya başlar. Bu nedenle atmosfer aşağıdan yukarıya doğru 

ısınır.

Sıcaklık Değişimine Etkili Faktörler 

Ekolojik bir ortamın sıcaklık koşulları çeşitli faktörlerin etkisi altında olup, bu faktörlere 

ve bunların kombinasyonlarına göre önemli farklılıklar gösterir. Bu faktörlerden önemli 

olanları;

 Işınların geliş açısı (Enlem derecesine, Mevsimlere ve Günün Saatlerine göre değişir)

 Işıklanma süresi (Mevsimlere, Bulutluluk Derecesine vs. göre değişir.)

 Topoğrafik ve coğrafik özellikler (Eğim, Yöney, Yükseklik, Deniz ve Göllere yakınlık 

durumu vs.)

 Toprak yüzeyinin rengi, yapısı, toprak nemi 

 Vejetasyon örtüsü

 Hava hareketleri 

 Refleksiyon ve absorbsiyon koşulları gibi faktörlerdir.

Toprak Rengi 

Isı ışınlarını absorbe etme yada yansıtma gücü toprak rengine göre değişir. Üzerinde bitki 

örtüsü bulunmayan ve açık renkli topraklar ısı ışınlarını kolayca yansıtırlar. Bu yüzden 

toprağın hemen üstündeki hava kolayca ısındığı halde, toprağın sıcaklığı düşük olur. Koyu 

renkli topraklar ısı ışınlarını absorbe ederler ve bu yüzden bu topraklar sıcak olur. Aynı 

yerdeki koyu ve açık renkli iki toprağın yazın sıcaklık farkları 15-20°C’ ye kadar çıkabilir. 

Toprak renginin sıcaklıkla olan ilişkisi, bitki yetiştiriciliği yönünden önem arz eder. Açık 

renkli bir toprakta bitkinin kökü ile gövdesi farklı sıcaklıklarla karşı karşıya kalır. Bu da 

büyümeye dolayısıyla verime olumsuz etkide bulunur. 



Çizelge 1. Toprak üstü havası ve kök sıcaklığının şeker kamışında büyüme ve yapraklarda 
oluşan asimilatların taşınmasına etkisi.

Yaprakta oluşan 
Asimilatların 
taşınma oranı (%)

Sıcaklık (°C) 
Hava

Sıcaklık 
(°C) Kök

Orantılı 
Büyüme Hızı 
(Kuru Madde)

Orantılı 
Fotosentez Hızı 
(Yaprak 
Ayasında)

6 saatte 24 saatte

23,1 22,2 100 100 78 93
23,1 16,7 24,3 83,0 25 50
13,6 22,7 25,3 84,1 57 86

Koyu renkli toprakların daha verimli olmaları, su tutma ve besin maddelerini fazla 

bulundurmaları yanında sıcaklık ile ilgilidir. Topraktaki su ve hava boşlukları yani toprağın 

porozitesi arttıkça ısı ışınlarının toprak içine girmesi artar ve toprak bunları absorbe ederek 

ısınır. Öte yandan böyle kabarık topraklar daha iyi su tutarlar. Suyu fazla olan toprakların 

sıcaklık değişimi azalır. Çünkü toprağın özgül ısısı, suyun özgül ısısının1/5’i kadardır. Yani 

bir gram toprağın sıcaklığını 1°C arttırmak için 0,2 g/cal gerekirken, 1 gram su için 1 g/cal 

gerekir. O halde sulu ve kuru toprakları aynı derecede ısıtmak için gerekli ısı miktarı 5 katı 

farklıdır. Sulu topraklar geç ısınır ve geç soğur. Bu yüzden fazla ıslak topraklarda ilkbaharda 

vejetasyon biraz geç başlar. En çabuk, su tutma kapasitesi düşük olan kumlu topraklar ısınır.

Toprak sıcaklığı ve ısınmasındaki diğer önemli bir husus, toprakta ısının nakledilmesidir. 

Toprakta ısının nakli özellikle toprağın su ve hava oranına bağımlıdır. Toprakta su oranı ne 

kadar fazla ise ısı nakli o derecede iyi demektir. Buna karşılık topraktaki hava miktarının 

artışı, ısı naklini dolayısıyla toprağın üniform bir şekilde ısınmasını büyük ölçüde 

engellemektedir. Havanın ısı iletme kabiliyeti su ve katı toprak zerreciklerine kıyasla 100 kat 

daha azdır.

Sonuç olarak spesifik ısısı (özgül ısı) ve ısı iletim yeteneği düşük olan topraklar, ısı depo 

edebilme yeteneğinden yoksun olup sadece üst kısımlarının ince bir tabakası fazlaca 

ısınmaktadır. Bu özellikteki toraklar gündüz vakti ortamın ısınması ile çabucak ısınıp etrafa 

fazla miktarda ısı dalgaları yaymalarına karşın, geceleri kuvvetli derecede soğurlar. Bu 

durumlar özellikle su oranları düşük humuslu topraklarda daha belirgindir. 

Toprağın ısınması diğer taraftan toprak yüzeyindeki ısı refleksiyonu ile de yakından 

ilgilidir. Toprağın rengi bu konuda en önemli etkendir. Açık renkli topraklar koyu renkli 

toprağa kıyasla ısıyı daha fazla yansıtıp daha az bir kısmını absorbe ederler. Bunun sonucu 

olarak koyu renkli topraklar ısı dalgaları absorbe ederek daha fazla ısınırlar.

Konu ile ilgili önemli hususları özetleyecek olursak;

 a) Koyu renkli topraklar daha fazla ısınırlar



 b) Isı nakletme yeteneği az olan kuru ve gevşek (hava miktarı fazla) toprakların üst 

yüzeyinin ısınması fazladır.

 c) Açık renkli, ancak yoğun ve nemli topraklar belli bir sıcaklık artışına karşılık, koyu 

renkli kuru topraklara kıyasla daha az ısınırlar. Fakat bunlarda ısı iletimi yüksek 

olduğundan (fazla nem, yüksek yoğunluk) toprağın daima derin tabakalarının ısınması 

da sağlanmış olur.

 d) Toprak yüzeyindeki sıcaklık değişimleri koyu, gevşek ve kuru topraklarda açık 

renkli ıslak ve yoğun topraklardakinden daha fazladır.

 e) Bitki örtüsü, sap, saman, gibi anız artıkları ve kar örtüsü topraktaki sıcaklık 

değişimlerinin şiddetini azaltan faktörlerdir.

 f) Kar örtüsü toprağın soğuması sürecini yavaşlatır ve toprağın donmasını, ayrıca don 

tesiriyle kabarmasını önler. Buna karşılık toprağın ısınmasını geciktirir. 

Vejetasyon Örtüsü 

Bitki örtüsü bulunan yerlerde hava hareketi az olduğundan, açık yerlere oranla sıcaklık 

değişimi fazla değildir. Bitki örtüsü özellikle gece gündüz arasındaki sıcaklık farklarını 

azaltır. Ağustos ayı ortalamalarına göre ormanda ve yakınındaki açık hava sıcaklıkları 

şöyledir (Davbenmire, 1974). 

Çizelge 2. Değişik ortamlardaki sıcaklıklar

Orman Açık Hava
En Yüksek 25,9 30,0

En Düşük 7,4 3,9
Fark 18,5 26,1

Tarla bitkileri ekili bulunduğu alan üzerinde gölgeli, hava hareketi az olan, serin ve nispi 

nemi yüksek mikro klima meydana getirir. Bitki örtüsü ile kaplı yerlerde ilkbaharda sıcaklık 

yavaş yavaş yükseleceğinden, karlar birden erimez ve su taşkınları olmaz.

Kar Örtüsü 

Donmuş ve donmamış topraklar üzerine düşen kar örtüsü, toprakla hava arasında ısı 

değişimini engelleyici rol oynar ve toprakların uzun süre çözülmesini ya da donmasını 

engeller. Kar örtüsü altında ve içinde, üzerindeki havaya oranla sıcaklık değişimleri azdır. 

Beyaz kar örtüsünden yansıyan radyasyonlar, kar tabakası üstündeki havanın sıcaklığını 

önemli derecede yükseltir. Bu ortamdaki bitki organları, geceleyin yeniden radyasyonla ısı 

kaybeder ve böylece gece ile gündüz arasında aşırı derecede sıcaklık farkı ortaya çıkar.



Enlem Derecesi ve Yöney 

Işığı dik açıyla alan yüzeyler daha çok ısınırlar. Bu nedenle eğimli arazilerde güney ve 

kuzey yamaçlarda sıcaklık önemli derecede farklıdır. Kuzeye doğru 5°C kadar az bir eğimin 

neden olduğu toprak sıcaklığı düşmesi, yaklaşık aynı yönde 185 km çıkıldığında ortaya 

çıkabilir. Yeryüzünde ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneşlenme azalır. Enlemsel 

olan bu etki havanın tutucu etkisi ile daha da büyür. Güneşten yeryüzüne ortalama dakikada 2 

g/cal enerji gelir. Güneş ışınları atmosfer katını tam dik olarak geçip yeryüzünde ulaştığında, 

bu enerjinin %22’si atmosfer tarafından tutulur. Buna karşılık güneş ışınları 5°C lik bir eğimle 

geldiğinde, 11 katı kadar daha uzak bir atmosfer katından geçmek zorunda kalır ve radyant 

enerjisinin %99’u tutulur.

Sıcaklıkla İlgili Belirli Günler

 * Yaz Günü: Günlük en yüksek sıcaklığın 25-30°C arasında olduğu günlere denir.

 * Tropik Gün: Yüksek sıcaklığın 30°C yada daha yukarı olduğu günlere denir.

 * Kış Günü: Günlük en yüksek sıcaklığın 0°C’ nin altında olduğu günlerdir. Başka bir 

ifadeyle ile sıcaklığın gün boyunca 0°C’ nin üzerine çıkmadığı gün içinde sürekli 

donun olduğu devredir.

 * Donlu Gün: Sıcaklığın günün herhangi bir anında 0°C ve daha aşağıya düştüğü 

günlerdir.

 * İlk Don Tarihi: Sonbahardaki ilk donlu gün

 * Son Don Tarihi: İlkbahardaki son donlu gün

 * En Yüksek ve En Düşük Sıcaklık: Gün, ay ve yıl içinde saptanan en yüksek veya 

en düşük sıcaklıklardır. Bu değerler uzun yıllara ait olduğu takdirde ekstrem olarak 

adlandırılır.

Çiftçilerimizin kullandığı belirli günler

Karakış: 11 Aralık ile 21 Aralık tarihleri arasındaki on günlük süredir. Bu devre kışa geçiş 

olarak kabul edilir. 

Zemheri: 21 Aralık ile 1 Şubat tarihleri arasındaki 40 günlük süreye verilen addır. Yılın en 

soğuk geçen günlerini ifade eder.

Hamsin: 1 Şubat ile 21 Mart tarihleri arasındaki 50 günlük süredir. Bu devre Arapçada 50 

anlamına gelen ‘hamsin’ kelimesinden gelmektedir.

Cemreler: Cemre kelimesi Arapçada kor yada ateş anlamına gelir. İlkbaharda sıcaklığın 

artmaya başladığını belirtmek amacıyla kullanılır. Üç cemre vardır. Her cemre 1 hafta (7 gün) 

devam eder. Artık (1996, 2000, 2004, 2008, 2012 gibi) olmayan yıllarda, bunlardan 

birincisinin 20 Şubat tarihlerinde havaya, ikincisinin 27 Şubat tarihinde suya ve üçüncüsünün 



6 Mart tarihinde toprağa düştüğü kabul edilir. Bu tarihlerde hava, su ve toprağın ısınmaya 

başladığı kabul edilir.

Kocakarı soğuğu: 11 Mart tarihinde başlayıp 1 hafta devam eden soğuk devredir.

Sitte-i sevir: 20 Nisan tarihinde başlayıp 6 gün devam eden devredir.

Hıdrellez: 6 Mayıs gününe verilen addır. Yaz günlerinin başlangıcı olarak kabul edilir.

Kırk ikindiler: Nisan ayı içinde başlayıp 40 gün süre ile öğleden sonraları ikindi vaktinde 

kısa süreli sağanak yağışlar halinde devam eden ve Orta Anadolu çiftçisi için çok önemli olan 

yağışlara verilen addır. Bu yağışların tüm bitkilere özellikle kışlık tahıllara olumlu etkisi 

oldukça fazladır.

Eyyambahur: Kuzey yarım kürede 1 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında, güneş 

ışınlarının dik yada dike yakın olarak geldiği yüksek sıcaklığa sahip olan günlere verilen 

addır.

Sıcaklığın Bitkiler Üzerindeki Etkisi ve Önemi 

Klorofil içeren bitkiler, güneş spektrumun 450 ve 650 µü dalga boylarındaki (mavi ve 

kırmızı) ışınlarını absorbe ederek bu ışınlardaki ışık enerjisini kimyasal enerjiye 

dönüştürmektedirler. Isı enerjisi bitki üzerine bitki bünyesinde cereyan eden fiziksel ve 

biyokimyasal reaksiyonların hızlarını düzenlemek ve bitki çevresindeki diğer ekolojik 

koşulları değiştirmek suretiyle etkili olmaktadır.

Bitki bünyesinde cereyan eden her metabolik reaksiyonun belli bir sıcaklık katsayısı vardır. 

Q harfi ile gösterilen bu katsayı, belli bir sıcaklık derecesi değişimine karşılık reaksiyon 

hızının ne oranda değiştiğini gösterir. Örneğin Q10 değeri, sıcaklığın 10°C yükselmesi ile 

reaksiyon hızının ne kadar arttığını ifade eder. Bitkilerdeki çoğu kimyasal reaksiyonlar için 

Q10 değeri 2-3 civarındadır. Diğer bir ifadeyle her 10 ºC’lik sıcaklık artışına karşılık 

biyokimyasal olayların hızı 2-3 misli artmaktadır. Ancak optimal sıcaklık dereceleri 

(genellikle kültür bitkileri için 28-32 ºC) üzerindeki artışların zararlı etkileri söz konusudur.

Bitki bünyesindeki biyokimyasal reaksiyonlar, farklı sıcaklık katsayılarına sahip 

olduklarından, herhangi bir sıcaklık değişimi bazı reaksiyonları olumlu (müspet), bazılarını 

ise olumsuz (menfi) yönde etkileyecektir. Bu nedenle sıcaklık değişimleri bitkilerin metabolik 

reaksiyonlarını ve buna bağlı olarak da gelişim süreçlerini düzenleyici bir role sahiptir. Diğer 

taraftan bitkilerin her gelişim basamağında farklı biyokimyasal reaksiyonlar cereyan eder. Bu 

reaksiyonların sıcaklık katsayıları ortalaması gelişim basamaklarına göre farklılık gösterir, bu 

demektir ki her gelişim basamağı için değişik optimal sıcaklık söz konusudur.

Tarımsal faaliyetler yönünden sıcaklığın belli bir zamandaki durumu yanında vejetasyon 

süresindeki genel toplamı, zaman içindeki değişimleri ve bu değişimlerin derecesi, düşük 



sıcaklıklar, gece gündüz sıcaklık farkları, ortamdaki yatay ve dikey değişimleri ve yıl içindeki 

ekstrem değerleri büyük önem taşır. 

Tarla bitkileri sıcaklık istekleri yönünden serin iklim ve sıcak iklim bitkileri olmak üzere 

gruplandırılabilir. Serin iklim bitkileri buğday, çavdar, arpa, yulaf, patates, keten ve çeşitli 

yem bitkilerini kapsar. Sıcak iklim bitkileri ise mısır, sorgum, çeltik, pamuk ve soya fasulyesi 

gibi ürünleri kapsar.

Sıcaklık ve Çimlenme 

Çimlenme, bitki tohumlarındaki latent (gizli) hayat formunun aktif hale geçmesidir. 

Sıcaklık bitki tohumlarının çimlenmesinde en önemli faktörlerden birisidir. Çimlenmek için 

bitkiler türlerine göre farklı sıcaklık derecesine gereksinim duyarlar.

Ancak çimlenme için gerekli toplam sıcaklık (gün olarak çimlenme süresi x ortalama 

sıcaklık) değeri çoğu kültür bitkileri için sabittir. Diğer taraftan bitki tohumlarının çimlenmesi 

için kardinal sıcaklık değerleri (minimum, maksimum ve optimal değerler) de bitki türlerine 

göre farklılık arz eder. Bazı serin ve sıcak iklim bitkilerinin minimum, maksimum ve 

optimum çimlenme sıcaklıkları Çizelge 3’te verilmiştir.

Sıcaklık İle Bitkilerin Büyüme ve Gelişmeleri Arasındaki İlişkiler 

Büyüme, bir organizmanın hacim ve ağırlık artışını ifade eder ve hücre bölünmesi veya 

hücrelerin protoplazma büyümesi ile gerçekleşir. Gelişme ise organizmaların farklı organ ve 

sistemler oluşturması (örneğin bitkilerde kök, gövde, dallanma, çiçek, tohum, meyve 

oluşturma, üreme vs.) anlamını taşır.

Çizelge 3. Önemli tarla bitkilerinin çimlenme minimum, optimum ve maksimum sıcaklıkları 
ile farklı sıcaklıklarda çimlenmeleri için geçen gün sayıları.

Sıcaklık (ºC) Çimlenme için geçen gün 
sayısı

Bitki Adı

Minimum Maksimum Optimum 4-5 (ºC) 15 (ºC) 19 (ºC)

Buğday 3-4 30-32 25 6 2 1.75
Arpa 3-4 28-30 20 6 2 1.75
Çavdar 1-2 30 25 4 1 1
Yulaf 4-5 30 25 7 2.75 2
Mısır 8-10 40-44 32-35 - 3.25 3
Çeltik 10-12 36-38 30-32 - - -
Tütün 13-14 35 28 - 4 3.25
Şeker pancarı 4-5 28-30 25 22 3.75 3.75
Yonca 1,0 37 30 6 2,75 2
Mercimek 4-5 36 30 6 2 1,75
Fiğ 1-2 35 30 6 2 2

Bitkilerin her türlü fizyolojik fonksiyonu için bir maksimum birde minimum sıcaklık sınırı 

vardır ve yetişebilmeleri için toplam bir sıcaklığa ihtiyaç duyarlar. Bu sınırların dışında tüm 



fizyolojik faaliyetler durur. Genel olarak tarla bitkilerinde büyüme ve gelişme 0-50 ºC 

arasında olur. Buna karşılık birde optimum sıcaklık durumu vardır. Bitki tür ve çeşitlerine 

göre 15-30 ºC arasında değişir. Optimum sıcaklık ortamında öteki faktörler kısıtlayıcı 

olmadığı sürece, fizyolojik faaliyetler maksimum bir düzeyde sürer. Sıcaklık derecesi 

optimumdan uzaklaştıkça kimyasal reaksiyonların oranı azalır, maksimum ve minimum 

sınırların ötesinde ise tamamen durur.

Çizelge 4. Bazı bitkilerin minimum, maksimum ve optimum büyüme sıcaklıkları

Büyüme sıcaklıklarıBitki türü

Minimum (ºC)             Optimum (ºC)   Maksimum (ºC)
Buğday       0 29 42
Mısır                 9 34 46
Hıyar        15-18 31-37 44-50

Bitkilerin optimal büyüme için ihtiyaç duydukları sıcaklık dereceleri büyüme çağları ile 

yakından ilgilidir. Büyüme çağı ilerledikçe optimal büyüme için gerekli sıcaklık dereceleri de 

artmaktadır.

Şekil 13. Buğday ve mısır bitkisinde büyüme sıcaklık ilişkisi

Şekil 13’den sıcaklık artışına bağlı olarak büyüme oranı artmakta, ancak belli bir noktadan 

(optimal nokta) sonra artan sıcaklığa karşı büyümedeki artış azalmaktadır. Ayrıca artan 

sıcaklığın büyüme üzerine olan etkisi bitki türlerine göre değişmektedir. Çok sıcak bir yaz 

gününde yok denecek kadar bir bitki büyümesi olur. Sıcak yaz günlerinde bitki büyümesi 

daha çok sabah ve ikindi serinliklerinde gerçekleşir.



Bitki türleri sıcaklık ekstremlerine dayanıklılık yönünden farklılık gösterirler. Her bitki 

türünün büyüme ve üreme için farklı istekleri vardır. Örneğin yazlık bir bitki çeşidi ilkbaharda 

toprak sıcaklığı o bitkinin minimum çimlenme derecesini bulmadan çimlenmeye başlamaz.

Değişik bitkilerin ekstrem sıcaklıklara tepkileri farklı olduğu gibi, aynı bitkilerin değişik 

fonksiyonları için istediği sıcaklık dereceleri de farklı olabilir. Çoğu bitkilerin asimilasyon 

optimum sıcaklıkları, solunum sıcaklıklarından daha düşüktür. Örneğin patateste 20 ºC 

dolaylarında fotosentez hızı maksimuma ulaşır, buna karşılık aynı sıcaklık derecesinde 

solunum ancak maksimumun %12’ si kadardır. Sıcaklık 48ºC’ ye çıktığında solunum 

optimuma ulaşır, fakat bu derecede fotosentez sıfıra düşer. Büyüme ve gelişme, solunumla 

tüketilenden daha fazla organik madde birikimine bağlı olduğundan, sıcaklığın asimilasyon 

optimumunu geçmesi bitkilere olumsuz etkide bulunur. Patates şeftali ve elma gibi kültür 

bitkilerinin çok sıcak bölgelerde iyi yetişmemesinde sıcaklığında etkisi vardır. 

Bitkilerin çimlenmeden ermeye kadar geçen hayat sürelerinde toplam bir sıcaklık 

ihtiyaçları vardır. Toplam sıcaklık miktarı bitki tür cins ve çeşitlerinde farklıdır. Toplam 

sıcaklık isteğinin hesaplanmasında, o bitki çeşidinin ömrü ve günlük ortalama sıcaklık dikkate 

alınır.

Sıcaklık Faktörü ve Verim 

Tarımsal faaliyetlerde esas amaç en yüksek düzeyde verim sağlamaktır. Bitkilerde verimin 

esas kaynağı fotosentez reaksiyonları sonucu gerçekleştirilen CO2 asimilasyonudur. Bitkilerin 

CO2 asimilasyonu ile oluşturduğu organik maddelerin bir kısmı, genel olarak solunum 

faaliyeti diye tanımladığımız farklı parçalanma kademelerinde (glikoz, alkol ve süt asidi 

mayalanması, krebs çemberi) parçalanarak (disimilasyon) daha önce depoladığı ışık enerjisini 

açığa çıkarıp çeşitli fonksiyonları için harcamaktadır. Dolayısıyla net verim, brüt üretimden 

solunum kayıplarının çıkarılması ile arta kalan miktardır. Bu durumu şu şekilde formüle 

edebiliriz.

Verim = asimilasyon (fotosentez kazançları) – disimilasyon (solunum kayıpları)

Bitkilerde asimilasyon oranı sıcaklık artışına bağlı olarak belli bir noktaya kadar artış 

gösterip daha sonraki artışlarında ise giderek azalmaktadır. Asimilasyon oranının en yüksek 

olduğu sıcaklık derecesi, bitki türlerine göre değişmekle beraber özellikle ışık ve CO2 

konsantrasyonuna bağımlılık gösterir. İyi ışıklanma koşulları ve yüksek CO2 

konsantrasyonlarında optimal asimilasyon için daha yüksek sıcaklık derecelerine ihtiyaç 

vardır. Sıcak mevsim bitkileri optimal düzeyde asimilasyon yapabilmeleri için daha yüksek 

sıcaklık derecelerine (diğer bitkilere kıyasla) ihtiyaç duyarlar.



Bitkilerde solunum kayıpları miktarı ise artan sıcaklık karşısında, asimilasyon kazançlarına 

kıyasla farklı bir seyir gösterir. Çoğu kültür bitkilerinde solunum kayıpları artan sıcaklığa 

bağlı olarak artış gösterip, takriben 48 ºC’de en yüksek noktaya erişir. Bu derecenin 

üzerindeki sıcaklıklarda ise solunum kayıpları eğrisi hızlı bir düşüş gösterir. Sıcaklık derecesi 

60 ºC’ye doğru vardığında bitkilerin hayatlarını kaybetmeleri söz konusudur.

Şekil 14. Artan sıcaklığın bitkilerin asimilasyon ve disimilasyon faaliyetleri ile verim 

miktarı üzerine etkisi

Şekil 14’den sıcaklık artışı fotosentez, dolayısıyla CO2 asimilasyonu üzerine bir noktaya 

kadar pozitif etki yapmakta ve bu noktadan sonra sıcaklığın etkisi azalmaktadır. Sıcaklık artışı 

aynı şekilde solunum, dolayısıyla madde kaybını artırmakta ve bu kayıplar en yüksek düzeye 

40-60 ºC sıcaklıklarda erişmektedir. 

Belli bir noktada ise (asimilasyon ve disimilasyon eğrilerinin kesiştiği nokta) solunum 

kayıpları ile fotosentez yoluyla kazanılan organik madde miktarı birbirine eşit olmakta ve bu 

nedenle bu noktada herhangi bir verim artışı olmamaktadır. Bu nokta kompensasyon noktası 

olarak tanımlanır. Verim yani net asimilasyon miktarı, brüt asimilasyon ile solunum kayıpları 

farkına eşit olduğuna göre, solunum kayıplarının az olması verimin yüksek olmasını sağlar. 

Normal ışıklanma ve CO2 konsantrasyonlarında asimilasyon oranı için optimum sıcaklık çoğu 

kültür bitkileri için 20 ºC civarındadır. Bu sıcaklıktaki solunum kayıpları maksimal solunum 

kayıplarının ancak %12’ si kadardır. Havadaki CO2 konsantrasyonu ve ışık intensitesi yapay 



yollarla yükseltildiği takdirde net asimilasyon için gerekli optimum sıcaklık derecesi daha 

yüksek değerlere isabet eder.

Özellikle gecelerin sıcak geçmesi önemli verim düşüşlerine neden olabilir. Bu gibi 

durumlarda günlük asimilasyonun %50 kadarı solunum ile harcanmaktadır. Yüksek verim 

yönünden arzu edilen durum, gündüzlerin sıcak geçmesine karşılık gecelerin oldukça serin 

geçmesidir. Bu durum sera yetiştiriciliği üzerinde önemle durulması gereken bir husustur. 

Sera koşullarında geceleyin yapılacak ek bir ısıtma yakıt masrafı yanında verim düşüşüne 

neden olabilir. Don tehlikesi bu durumun dışındadır. 

Sıcaklık Değişimlerinin Bitkiler Üzerindeki Etkileri 

 Ağaç formundaki bitkilerde tomurcuk dinlenmesinin kırılması 

Sonbaharda günlerin giderek kısalması sonucu tomurcuklarda absisik asit gibi engelleyici 

(inhibitör) maddeler birikerek tomurcuk aktivitesini engeller. Bu durum kış aylarındaki düşük 

sıcaklık etkisiyle tomurcuklarda aktiviteyi artırıcı gibberellin hormonu seviyesinin yükselmesi 

ile ortadan kalkar. Kış mevsimindeki düşük sıcaklık dereceleri tomurcuk dormansisini ortadan 

kaldıran en önemli etkendir.

 Bazı bitki tohumlarının çimlenme yeteneği kazanması 

Bazı bitki tohumları içerdikleri inhibitör maddeler nedeniyle çimlenemezler. Bu tohumlar 

çimlenmek için nemli bir ortamda 0°C civarındaki düşük sıcaklık etkisine maruz 

bırakılmalıdır. Bu uygulama soğuk stratifikasyonu (katlama) olarak tanımlanır.

 Epikotil ve hipokotil dinlenmesinin kırılması 

Çimlendikten sonra normal gelişimi engellenmiş olan tohumların, soğuk stratifikasyonu 

uygulaması ile normal gelişim göstermeleri sağlanabilir. Örneğin elma tohumları soğuk 

stratifikasyonu uygulaması olmaksızın çimlenebildikleri halde epikotil ve hipokotil gelişmesi 

göstermezler. Soğuk stratifikasyonu ile bu bitki tohumlarının normal şekilde çimlenip 

gelişmeleri sağlanabilmektedir.

 Vernalizasyon = Yarovizasyon (soğuklanma) 

Yazlık ve kışlık bitki formlarının çimlenmeden sonraki gelişmeleri sıcaklık faktörüyle 

yakından ilgilidir. Kışlık tip bitkilerde normal vejatatif gelişim için çimlenmeden sonra düşük 

sıcaklıklarda belli bir süre bulunma zorunluluğu vardır. Diğer bir ifade ile kışlık tipler soğuk 

periyoda ihtiyaç duyarlar. Kışlık bir buğday çeşidi, sonbahar yerine ilkbaharda ekilecek olursa 

sap ve başak teşekkülü büyük oranda geriler. Kışlık bitkilerin belli bir süre düşük sıcaklık 

işlemlerine Yarovizasyon ve vernalizasyon denir.



 İki yıllık bitkilerin gelişmesi 

Çok düşük sıcaklıkların bulunması halinde iki yıllık bitkiler aynı yıl içerisinde çiçeklenip 

tohum bağlayabilirler.

 Termoperiyodizm 

Işıklanma koşullarının değişimine karşı olduğu gibi sıcaklık koşullarının günlük ritmik 

değişimlerine karşıda bitkilerin belirli reaksiyonları mevcuttur. Bitkiler güneşin doğup 

batmasına bağlı olarak ortamda gece ve gündüz meydana gelen ritmik sıcaklık değişimlerine 

karşı çeşitli fizyolojik fonksiyonlarını uydurmuşlardır. Çevre şartlarının sabit tutulduğu yapay 

koşullarda bitkiler sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmezler. İşte bitkilerin büyüyüp 

gelişmeleri için günlük ritmik sıcaklık değişimlerine ihtiyaç duymaları termoperiyodizm 

olarak tanımlanır. Başka bir ifadeyle, bitkilerin günlük sıcaklık değişimlerine karşı 

gösterdikleri tepkiye “termoperiyodizm” denir.

Pamuk, mısır, sorgum, sıcak iklim bitkileri gece-gündüz sıcaklık farklarının fazla 

olmamasını isterler. Tahıllar, şeker pancarı ve patates gibi bitkiler ise gece sıcaklığının düşük 

olmasından (donma noktasının üstünde) hoşlanırlar. Çünkü düşük gece sıcaklıklarında 

solunumla organik madde kaybı, sıcak gecelere oranla daha az olur.

 Sıcaklık faktörü ve gen aktivasyonu 

Bu konu ile ilgili bazı araştırma sonuçları sıcaklık faktörü ile gen aktivasyonu arasında 

yakın ilişkiler olduğunu göstermektedir. Düşük sıcaklıklarda RNA teşekkülünün 

engellenebileceği ileri sürülmektedir (Hees, 1974).

Sıcaklık Faktörünün Bitkilerin Su ve Besin Elementleri Alımına Etkileri 

Karada yaşayan bitkiler kullandıkları suyun %95 kadarını, besin elementlerinin ise hemen 

hemen tümünü (C, O2, yaprak gübreleri hariç) kökleri vasıtasıyla topraktan sağlamaktadır.

Sıcaklık faktörü gerek bitkilerdeki fizyolojik reaksiyonları, gerekse topraktaki fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik reaksiyonları etkileyerek bitkilerin su ve besin elementleri alımında 

önemli rol oynamaktadır. Sıcaklık faktörünün etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz.

1) Sıcaklık mikroorganizma faaliyetlerini arttırır. 

Besin elementlerinin bitkiler tarafından alınabilir forma dönüşmeleri mikroorganizmalar 

sayesinde gerçekleştirilir. Sıcaklık ise mikroorganizma faaliyetlerini arttırır. Nitrifikasyon 

bakterilerinin faaliyeti ve buna bağlı olarak bitkilere NO3 sağlanması örnek olarak 

gösterilebilir.



2) Kök hücreleri solunumu sıcaklık ile artar.

Bitkilerin besin elementleri alımı genellikle enerji sarf ederek iyon alımı (aktif alım) 

şeklinde cereyan eder. Sıcaklık kök hücreleri solunum faaliyetleri üzerine, dolayısıyla kök 

hücrelerinde üretilecek enerji miktarı üzerine etki etmektedir.

3) Sıcaklık kök salgılarını arttırır. Bu salgılar besin elementlerini alabilir forma dönüştürür.

4) Kök hücreleri membranlarının geçirgenliğini etkileyerek su ve besin maddesi alımında rol 

oynar.

5) Toprak solüsyonunun akışkanlığı, su molekülleri ve besin maddesi iyonlarının hareketliliği 

sıcaklık faktöründen etkilenir. Artan sıcaklık su ve besin maddesi alımını arttırır.

6) Sıcaklık fotosentezi arttırır. Artan fotosentez, hücrelerin osmoz basıncını artırır ve 

hücrelerin su ve besin elementi alım gücü artar.

7) Sıcaklık artışı ile transpirasyon artar. Transpirasyon artışı bitki hücrelerinin osmoz 

basıncını etkileyerek su ve besin elementi alımını arttırır.

8) Sıcaklık aktif kök yüzeyinin artmasına neden olur. Bu durum su ve besin elementi alım 

düzeyini etkiler.

9) Toprakta organik ve inorganik bileşikler halinde bulunan besin elementinin, bitkiler 

tarafından alınabilmesi için mobil hale geçmesi gerekir. Organik maddelerin mobilizasyonu 

kimyasal reaksiyonlar ile olmaktadır. Sıcaklık organizma faaliyetleri ve fiziksel-kimyasal 

reaksiyonların hızlarını arttırır.

Sıcaklık ve Transpirasyon 

Bitkilerde suyun gaz (buhar) halinde atmosfere intikaline transpirasyon denir. 

Transpirasyon, bitkilerin atmosferle temasta olan bütün yüzeylerinden olabilir. Bitkilerde su 

kaybı,

 a) Stomalar vasıtasıyla (gözenek transpirasyonu)

 b) Epidermis hücreleri üzerindeki kutikula tabakasından (kütiküler transpirasyon) ve 

lentisellerden gerçekleştirilir.

Suyun gaz halinde atmosfere geçişinin en fazla olduğu yer bitki yapraklarındaki 

gözeneklerdir (Tosun 1992).

Transpirasyon su moleküllerinin difüzyonu sonucu gerçekleşir ve yoğun moleküller 

konsantrasyona sahip ortamdan düşük moleküller konsantrasyona sahip ortama doğru su 

molekülerinin yayılması şeklinde oluşur. Sıcaklığın transpirasyonda iki rolü vardır.

 Sıcaklık, su moleküllerinin difüzyon hızını etkileyerek transpirasyon miktarını arttırıp 

azaltabilir.



 Bitki etrafındaki havanın buharlaştırma gücünü, dolayısıyla dış ortamdaki hava ile 

stoma ve interselüler boşluktaki nisbi nem farkını arttırıp azaltmak suretiyle 

transpirasyonu etkiler.

Sıcaklık artışının havanın buharlaştırma gücü üzerine önemli etkisi vardır. Örneğin 1 m3 

hava, 0 oC‘de 4,9 gram su taşıyabilmesine karşın, 1 m3 hava 30 oC sıcaklıkta 30,1 gram su 

taşıyabilmektedir. O halde sıcaklık hem bu nedenle hem de difüzyon hızını artırmak suretiyle 

transpirasyonu arttırmaktadır. 

Don Kabarması 

Toprak üst tabakalarının donması, bu tabakaların hacim genişlemesine neden olur. Bu 

hacim gelişmesine neden olan faktörlerden en önemlisi donan suyun %9 oranında 

genişlemesidir. Diğer önemli faktör de donmakta olan üst tabakaya alt tabakalardan olan su 

akımıdır. Zira donma noktasına inen üst tabaka ile daha alt tabakalar arasında çok büyük bir 

gerilim farkı ortaya çıkmakta ve bunun sonucu olarak aşağıdan yukarıya doğru su akımı 

başlamaktadır. Bu nedenle toprak üst tabakasında oluşan buz kristalleri giderek büyürler. Don 

etkisiyle bu şekilde kabarmış topraklar gündüz vakti havanın ısınması ile çözülüp kurur ve 

seviyeleri yeniden aşağı iner. Ritmik şekilde cereyan eden bu donma ve çözülme olayı 

köklerin bir kısmının açıkta kalmasına ve kök kopmalarına (Don kesmesi) neden olur. Don 

kabarmasından genellikle genç bitkiler zarar görür. Kışlık bitkilerin erken ekilmesi ve kışa 

kuvvetli bir kök sistemi ile girmesi don kabarmasından daha az zarar görmesine neden olur. 

Toprağın donma çözülmesi toprağın agregat yapısının bozulması ve bunun sonucu erozyon 

tehlikesinin ortaya çıkmasına da neden olmaktadır.

Don Kuraklığı ve Bitkide Fizyolojik Kuraklık 

Kar örtüsünden yoksun topraklarda, açık, bol ışıklı, rüzgârlı ve soğuk havalarda bitkilerin 

transpirasyonla fazla su kaybetmesi, fakat buna karşın toprağın donmuş olması nedeniyle 

topraktan su alamamaları sonucunda “don kuraklığı” ortaya çıkar. Topraktan kökler 

vasıtasıyla su absorbiyonu için en uygun toprak sıcaklığı 30 °C ve daha yüksek sıcaklıklardır. 

Ancak köklerin bulunduğu toprak katmanlarındaki sıcaklık yaz aylarında bile bu derecelerin 

oldukça altında seyreder. Düşük ısı sonucu bitkilerde ortaya çıkan kuraklığa “Fizyolojik 

kuraklık” denir. Düşük sıcaklıklarda bitki hücrelerinin yüksek protoplazma viskozitesine 

sahip olmaları, aynı şekilde suyun yoğunluğunun da yüksek olması toprak ve bitki 

bünyesindeki hareketinin yavaşlaması, bitkilerde soğuğa karşı su bilançosunun ayarlanmasını 

güçleştirir ve bitkide fizyolojik kuraklık ortaya çıkar.



Bitkilerde Düşük Sıcaklıkların Zararları 

Bitkilerin minimum, maksimum ve optimum büyüme sıcaklıkları vardır. Minimum 

sıcaklık derecelerinde solunum ve fotosentez faaliyetleri en düşük düzeyde cereyan eder. 

Sıcaklık ani bir şekilde düşerse bitkilerde sararma olur. Ortam sıcaklığı minimum derecelerin 

ve giderek 0 oC‘nin altına düştüğü durumlarda ise bitkide bazı zararlı etkileri ortaya çıkar. 

Bunlar, 

a) Metabolik faaliyetlerde aksamalar, hücrenin su kaybetmesi ve düşük sıcaklığın devamı 

halinde hücrenin ölmesi. Bu tür zararlar daha çok sıcak iklim bitkilerinde görülür.

b) Sıcaklığın 0oC altına düşmesi sonucu hücreler arası boşluklarda buz kristalleri oluşarak 

protoplazmadan fazla miktarda su kaybına neden olurlar, sonuçta hücre ölür.

c) Sıcaklığın ani olarak 0oC’nin altına düşmesi sonucu buz kristalleri hücre içinde oluşur. 

Hücrenin yapısını ve hücre organellerinin zarar görmesini sağlar. Bu tür zararlı etkiler 

sonbahar ilk ve ilkbahar son donlarında ortaya çıkar. Bitkiler faal durumda iken soğuğa 

duyarlıkları artar. Bu yönden bitkiler arasında farklılıklar vardır. Yüksek kuzey ve güney 

enlemlerindeki bitkiler -60oC’ye kadar dayanabildikleri halde, çoğu kültür bitkilerinde soğuğa 

dayanma düşüktür. 

Örneğin,

 Kışlık çavdar; -25oC; Kışlık buğday; -20oC; Kışlık arpa; -15oC

 Yulaf, yazlık arpa, -4oC; Mısır, patates, 0,-1,5oC; Salatalık; 1,-2oC’nin altındaki 

derecelerde canlılıklarını devam ettiremezler.

Kış mevsimi başlamadan önce havaların yavaş yavaş soğuması ve ilkbaharda yavaş yavaş 

ısınması, bitkilerin soğuğa karşı dayanıklılığını arttırarak kış zararlarının az olmasını sağlar. 

Kış mevsimine iyi bir şekilde kök sistemi oluşturmadan giren bitkiler (özellikle hububat 

çeşitleri) kış soğuklarına karşı oldukça hassastırlar. Çayır-mera ve yem bitkilerinde köklerde 

yedek besin maddesi birikimini önleyici uygulamalar, yani sonbaharda yapılacak geç ve 

derinden biçim ile otlatmaya zamanında son verilmemesi, bu alanlardaki bitkilerin soğuğa 

dayanıklılığını azaltarak kış soğuklarından zarar görmesine neden olur. Bu nedenle hububatta 

ekimin zamanında yapılması, çayır-mera ve yem bitkilerinde kış mevsimine girmeden önce 

bir dinlenme periyodunun bırakılması önem taşır. Soğuğa karşı dayanıklılık bitkilerin gelişme 

safhasına, bitkilerin su durumuna, hücre özsuyu konsantrasyonuna, turgor basıncına, genetik 

yapısına yani bitki tür ve çeşidine, topraktaki besin maddeleri düzeyine ve diğer ortam 

koşullarına bağlıdır. Örneğin çiçekler yapraklarından, kökler gövdeden, genç yapraklar yaşlı 

yapraklardan daha az dayanıklıdırlar. 



Düşük Sıcaklıkların Bitkilerdeki Mekanik Zararları 

Bu tür zararlar daha çok bitkilerin toprak üstü aksamlarında ortaya çıkar ve özellikle ağaç 

formundaki bitkilerde önem taşır. Ortamdaki sıcaklığın ani yükselmesi sonucu bitkiler 

transpirasyon yaparak bünye sıcaklığını belli bir sınırda tutabildikleri halde, sıcaklığın aniden 

azalması sonucunda koruyucu mekanizmaları yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle ani sıcaklık 

düşüşlerinde toprak üstü aksamlarında büzülmeler ve bunun sonucu olarak da bitkinin 

gövdesinde dikine yarılmalar ortaya çıkar. Yurdumuzun yüksek gece gündüz ve yaz-kış 

sıcaklık farklılıklarına sahip bölgelerinde bu şekildeki zararları özellikle meyve ağaçlarında 

görmek mümkündür.

Bitkileri soğuk zararından koruma yolları

1) Bitki ıslahı çalışmaları ile bitkilerin soğuğa dayanma yeteneğini artırmak.

2) Bitki yüzeyinin sap, saman ve bitki artıkları ile örtmek.

3) Bitkilerin bulunduğu alanda sis ve duman oluşturmak.

4) Isı dalgalarının toprak tarafından daha iyi absorbe edilmesini sağlamak için toprağı koyu 

renkli maddelerle kaplamak.

5) Yapay yolla bitki çevresinde ısı meydan getirmek;

a) Isıtma sistemi, özellikle seralar için.

b) Devamlı yağmurlama, donmakta olan suyun çevreye ısı enerjisi vermesi prensibine 

dayanır. Yağmurlama yoğunluğu saatte 1,5-3 mm arasında olmalıdır. Bu yolla bitkiler -5 ile -

6 oC’ye kadar korunabilir.

6) Bitkilerin bulunduğu ortamdaki havayı hareket ettirmek, özellikle bahçelerde dev 

pervaneler.

7) Gübreleme = Potasyumlu ve fosforlu gübreler bitki hücrelerinde karbonhidrat oluşumunu 

artırıp, hücre özsuyu konsantrasyonunun artmasını sağladığı için olumlu sonuç 

verebilmektedir. 

Yüksek Sıcaklıkların Bitkilerdeki Olumsuz Etkileri 

Bitkiler belli bir maksimum sıcaklığa kadar büyüme gösterir. Sıcaklık bu sınırı aşınca 

büyüme durur. Dünyanın ılıman iklim bölgelerinde 35oC nin üstündeki sıcaklıklar çoğu 

bitkilere zararlı olabilir. Kısa süreli sıcaklık artışları bitkilerde önemli zararlara neden olmaz, 

ancak yüksek sıcaklığın devamı halinde bitkilerde,

 Yüksek düzeyde solunum kayıpları.

 Büyümenin durması (kompensasyon noktası), fotosentez olumsuz etkilenir, üretilen 

tüketileni ancak karşılar yada karşılayamaz.



 Transpirasyonda artış, bu durum devam ederse su azlığı nedeniyle solma, metabolizma 

faaliyetlerinin sekteye uğraması, bitkinin bünyesinde madde iletiminde aksamalar, 

protein yapısında bozulmalar, enzim etkinliğinin kaybolması, protoplazmanın 

pıhtılaşması ve bitkinin ölmesi söz konusudur.

Ortam sıcaklığının artmasına karşı bitkiler kendilerini önce fazla miktarda transpirasyon 

yaparak korurlar. Buharlaşmakta olan su çevresinden ısı almakta ve sıcaklığın düşmesine 

neden olmaktadır (1 gr su buharlaşırken çevresinden 545 cal. ısı alır). Ancak fazla miktardaki 

transpirasyon toprakta suyun azalmasına ve sonuçta bitki bünyesindeki su dengesinin 

bozulmasına ve gözeneklerin kapatılmasına neden olur. Gözeneklerin kapatılmasıyla 

bitkilerin su kaybı tamamen engellenemez, kütikula ve lentisellerden olacak su kaybı bitkide 

yukarıda söz edilen zararlıların oluşmasını sağlar.

Yüksek Sıcaklıklara Dayanıklılıkta Etkili Özellikler 

 Yaprakların dik durması; Güneş ışınlarının eğik bir açıyla alınması sonucu yaprakların 

fazla ısınması önlenmiş olur. Güneş ışınlarını eğik bir açıyla alan yapraklar, güneş 

ışınlarını dikey bir açıyla alan yapraklara kıyasla 3-5oC daha az ısınırlar.

 Yaprak ayasının inceliği; Transpirasyonun fazla olmasını sağlayarak bitkinin fazla 

ısınmasını engeller.

 Bitkinin yaprak ve gövdesinin etlimsi yapıda olması ve bitki bünyesinde fazla 

miktarda su depo edilmesi = Sıcağa ve kurağa dayanmada etkili.

 Bitkinin yüzeyinin açık renkte olması; Güneş ışınları büyük oranda yansıtılır.

 Bitki yüzeyinin tüylü ve ölü hücrelerden oluşan pullarla kaplı olması; Bitkinin canlı 

hücreleri sıcak etkisinden korunmuş olur.

 Bitki yüzeyinin kalın ve mantar tabakası ile kaplı olması; Özellikle ağaç formundaki 

bitkilerde.

 Protoplazmanın osmotik basıncının yüksek olması; Bu durum genellikle 

protoplazmanın su oranının düşük ve hücre özsuyunda organik ve inorganik iyon 

konsantrasyonunun yüksek oluşunun bir sonucudur. Bu özelliğe sahip hücrelerden 

protoplazmanın pıhtılaşması daha yüksek sıcaklıklarda ortaya çıkmaktadır. 

Bitkilerin gövdeleri (özellikle toprak yüzeyine yakın kısımları) çoğu kez kök ve yapraklara 

kıyasla yüksek sıcaklıklardan daha fazla etkilenirler. Bunun nedeni toprak yüzeyinin, 

yukarıdaki hava ve toprağın alt kısımlarından daha fazla ısınmasıdır. Bitki gövdelerinin 

toprakla temas halinde bulunan kısımlarında görülen yanmaların nedeni budur. Bu yanıklar 

bitkilerin floem boruları ve kambium tabakalarında önemli zararlara ve bazen bitkilerin 

ölümüne neden olabilmektedir.



C) SU FAKTÖRÜ 

Canlıların yaşayabilmesi, hücrenin canlılığını koruyabilmesi ve normal fizyolojik 

fonksiyonlarını sürdürebilmesi belli oranda su içermesine bağlıdır. Su, hidrojen ve oksijen 

atomlarından oluşmuştur. Su molekülleri elektriksel yük bakımından her ne kadar nötr 

durumda iseler de, molekülün kendisi bir taraftan H atomları diğer taraftan O atomu yer 

aldığından iki kutuplu bir karakter gösterir. Yani molekülün bir tarafı pozitif yüke sahiptir. 

Bunun sonucu olarak su molekülleri elektriksel yüke sahip yüzeylerde veya diğer iyonların 

çevresinde birikirler. Bu durum hidratasyon olarak tanımlanır. Bu şekilde biriken suya 

hidratasyon suyu denir. Su kimyasal olarak nötr reaksiyon gösterir. Ancak belli oranda H ve 

OH iyonlarına ayrışır. Sudaki hidrojen iyonları konsantrasyonu pH (potentio hidrogeni) değeri 

ile ifade edilir. pH değeri 0-14 arasında değişir. Suyun pH değeri normal koşullarda 7 olup, bu 

değer H ve OH iyonları konsantrasyonlarının birbirine eşit olduğunu dolayısıyla reaksiyonun 

nötr olduğunu gösterir. pH değerinin 7’den küçük olması hidrojen iyonlarının fazlalığını yani 

asit reaksiyonu, 7’den büyük olması ise OH iyonları fazlalığını yani alkali reaksiyonu ifade 

eder.

Su normal basınç altında 100°C’de buhar haline geçer. 0°C’nin altında ise donarak katı 

hale geçer. Donma olayı yavaş yavaş olursa normal buz kristalleri oluşur ve %9 oranında 

hacim genişlemesi meydana gelir. Ani donlarda oluşan buz kristal yapı göstermez ve hacim 

genişlemesi olmaz. Bu nedenle ani dondurma işleminden birçok sebze ve gıda maddelerinin 

tazeliğini kaybetmeden saklanması söz konusudur. Su buharlaşırken çevresinden ısı alır, 

donarken çevresine ısı verir.

Suyun Bitkilerdeki Fonksiyonları 

Bitki bünyesinin önemli bir kısmı sudan oluşur. Bitki hücre ve dokularının içerdiği su 

oranları bitki türlerine ve aynı bitkilerin farklı organlarına göre değişir. Aktif hücre ve 

dokularda %90-95, sebze yapraklarında %90-94, çoğu kültür bitkileri yapraklarında %75-80, 

odun %30-60, tahıl tanesi %10-16, yağ bitkilerinin tohumları %7-10 su içerir.

Suyun fonksiyonları;

 Biyokimyasal reaksiyonlar için ortam

 Organik ve inorganik bileşikler için çözücü

 Tohumların çimlenmesi için gerekli

 Bitki bünyesinde sentezlenen ürünlerin taşınmasını sağlar.

 Hücrelerin turgor ve osmoz basınçlarını ayarlar.

 Stomaların açılmasını sağlar.

 Fotosentezde hidrojen kaynağıdır.



 Bitkide sıcaklığın kontrolünde rol oynar.

Bitkiler tarafından yararlanılabilir su üç kısımda incelenir.

 Atmosfer nemi

 Yağış suları

 Toprak suyu 

Atmosfer Nemi 

Atmosferdeki nemin kaynağı su yüzeyleri (deniz, göl ve akarsular) ve kara yüzeyleri ile 

bitkilerin yüzeyinden buharlaşmadır. Yani kısacası evapotranspirasyondur.

 Evapotranspirasyon = Evaporasyon (toprak yüzeyinden) + Transpirasyon (bitki 

yüzeyinden)

Evaporasyon ile atmosfere karışan su buharı görülebilir ve görülemeyen atmosfer nemi 

olmak üzere ikiye ayrılır.

 a) Görülebilir atmosfer nemi 

Atmosferdeki su buharı, bulut veya sis haline dönüştüğünde görülebilir nem durumundadır. 

Bulut ve sis atmosferdeki su buharının yoğunlaşması sonucu oluşur. Bulut ve sisin oluşması 

için doyma noktasına (%100 nisbi nem) erişilmesi gerekir. Bulutlar nemli ve sıcak havanın 

soğuk hava kütlesi ile karşılaşması sonucu oluşur. Sis ise yeryüzüne yakın yüksekliklerde 

sıcaklık düşmesi sonucu doymuş su zerreciklerinden oluşur. Bulut ile sisin arasındaki farklılık 

yeryüzüne uzaklık ve yakınlıklarıdır.

 b) Görülemeyen atmosfer nemi 

Atmosferdeki nemin su buharı halinde görülemeyen formudur. Görülemeyen hava nemi 

mutlak nem, doygunluk nemi ve orantılı (nisbi) nem olarak ifade edilir.

 Mutlak nem: Herhangi bir sıcaklıkta 1m3 havada bulunan su miktarıdır (gr/cm3).

 Doygunluk nemi: Belli bir sıcaklık derecesinde 1m3 havayı doymuş hale getiren su 

miktarıdır (gr/cm3).

 Orantılı nem: Belli bir sıcaklık derecesinde 1m3 havada bulunan su miktarının, aynı 

sıcaklık derecesinde 1m3 havayı doymuş hale getiren su miktarına oranıdır.

Değişik sıcaklık derecelerinde 1m3 havayı doymuş hale getiren su miktarı aynı değildir. 

Sıcaklık arttıkça havanın doyması için gerekli su miktarı da artar (Çizelge 5). Nisbi nem 

yüzdesi aynı fakat sıcaklıkları farklı iki havanın sıcak olanında mutlak nem daha fazladır. Yaz 

aylarında sağanak şeklindeki yağışların nedeni bundan kaynaklanmaktadır.



Çizelge 5. Değişik sıcaklıklarda 1m3 havayı doyuran su buharı miktarları

Hava sıcaklığı (°C) Su buharı (g)

-25 0.45
-15 1.60
-5 3.41
0 4.85
5 6.71
15 12.83
25 23.05
35 39.63
45 65.50
55 104.40
60 130.30

Atmosfer Neminin Bitkiler İçin Önemi 

Nisbi nem %65’den yukarı olduğu zaman bitkilerde transpirasyon normal bir seyir takip 

eder. Nisbi nem %64’ün altına düşünce bitkide transpirasyon artar. Nem %50’den de aşağı 

düşerse bitki su kaybını önlemek için stomalarını kapatır. Bu durum fotosentezin azalmasına 

ve büyümenin duraklamasına yol açar.

Bitkilerin büyük çoğunluğu sarfettikleri suyun büyük bir kısmını (%95) topraktan 

sağlarlar. Bu tür bitkiler için hava neminin önemi daha çok indirek şekilde ortaya çıkar. 

Atmosfer neminin bitkiler için taşıdığı önemi maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz.

 Atmosferdeki sis, bulut ve su buharı güneşten gelen solar radyasyonun bir kısmını 

absorbe ederek bitkileri bazı ışınların zararlı etkilerinden korurlar.

 Hava nisbi neminin azalması evaporasyonu ve transpirasyonu artırır. Nisbi nemin 

yüksek olması ise transpirasyonu güçleştirir ve bunun sonucu gutasyon önem kazanır.

 Bazı bitkiler nisbi nemin yüksek olduğu ortamda yaşarlar. Likenler, yosunlar, 

mantarlar ve bakteriler atmosfer nemini doğrudan kullanırlar.

 Su buharının toprak ve bitki yüzeyinde yoğunlaşarak çiğ oluşturması, kurak bölgelerde 

çok yüzlek köklü bitkiler için önem taşır.

 Nisbi nemin yüksek olması birçok hastalık ve zararlının epidemi yapmasını sağlar 

(tarlada bitkilerin, depoda ürünlerin).

Yağış Suları 

Hava neminin yoğunlaşarak sıvı veya katı olarak yeryüzüne düşmesine yağış denir. 

Havadaki su buharının yoğunlaştığı sıcaklık derecesine göre su damlacıkları değişik şekil ve 



büyüklükte yere düşerler, böylece farklı yağışları oluştururlar. Yağış şekilleri yağmur, kar, 

dolu, çiğ ve kırağıdır. Bilindiği gibi yağışın en önemli ve faydalı olanı yağmur ve kardır.

 Yağmur: Kutup bölgeleri hariç yeryüzünde en çok görülen yağış şeklidir. 0oC’nin 

üstündeki sıcaklıklarda havanın suya doymuş hale gelip, fazla suyun yoğunlaşmasıyla 

oluşur ve su buharı damlacıklar halinde yeryüzüne düşer. Yağmurlar topraktaki 

yarayışlı su miktarını artırır. Ayrıca bitki yapraklarını yıkayarak gözeneklerin 

temizlenmesine böylece fotosentez, transpirasyon ve solunumun daha iyi olmasını 

sağlar.

 Kar: Atmosferdeki su buharının 0oC’nin altındaki sıcaklıklarda yoğunlaşarak katı hale 

geçmesidir. Yağmurlardan sonra en çok yağış suyu bırakan yağışlar kar yağışlarıdır. 

Kar örtüsü, yüksekliğinin onda biri kadar suyu bırakır. Başka bir deyişle 1cm kar 

kalınlığı 1mm yağmura eşdeğerdir. Kar örtüsü özellikle kışlık tarla bitkilerinin 

yaşantısı bakımından önemlidir. Soğuk kış günlerinde kar örtüsü, hem altındaki 

toprağın radyasyonla ısı kaybedip daha fazla soğumasını, hem de soğuk havanın alta 

geçmesini önler. Böylece kar örtüsü altındaki bitkiler dondan korunmuş olur.

 Dolu: Bol miktarda su buharı içeren hava kütlelerinin soğuk ve fırtınalı hava 

tabakasını geçerken yoğunlaşarak katı ve yuvarlak taneler şeklinde yeryüzüne 

düşmesidir. Bitkiler için çok zararlı bir yağış şeklidir.

 Çiğ: Gece vakti radrasyon yoluyla ısısını kaybederek soğumuş toprak ve bitki 

yüzeyine temas eden havadaki su buharının yüzeylerde damlacıklar halinde 

yoğunlaşmasıdır. Bitkiler için faydalı bir yağış şeklidir. Çukurova gibi sıcak 

bölgelerde bu yağış şekli çok görülür.

 Kırağı: Sıcaklığı donma noktasının altında bulunan cisimlere temas eden havanın, bu 

maddeler üzerine donmuş halde su bırakmasına kırağı denir.

 Kırç (Jivr): Havadaki su buharının çok soğumuş ağaç dalları, tel, saçak, vb. cisimler 

üzerinde yoğunlaşarak buz tabakası haline gelmesidir. Kırağıdan ayrılan yönü, 

kristallerin üst üste yığılarak buz tabakası haline gelmesidir.

Çiğ en çok ilkbaharda görülürken, kırağı ve kırç ise çoğunlukla sonbaharda gerçekleşir. 

 Vergla: Yağmurun 0 oC’nin altındaki cisimler üzerine düşmesi ve burada donmasıyla 

oluşur.

 Yağış Rejimi: Yağışların mevsimlere göre dağılımına denir. Önemli yağış rejimleri;

1. Ekvatoral yağış rejimi: Ekvator bölgesinde görülür. Özelliği bütün mevsimlerin yağışlı 

olmasıdır.



2. Tropikal yağış rejimi: Güneşin en yüksek olduğu mevsim yağışlı, diğer mevsimler 

kuraktır.

3. Muson yağış rejimi: Muson rüzgarlarının hakim olduğu bölgelerde görülür. Özelliği yaz 

aylarının bol yağışlı olmasıdır.

4. Akdeniz yağış rejimi: Akdeniz çevresinde görülür. Kışlar yağışlı, yazlar kuraktır.

5. Okyanus yağış rejimi: Okyanuslarla çevrili kıtaların batı sahillerinde görülür. Her 

mevsim yağışlı olmakla beraber kış ayları daha fazla yağışlıdır.

6. Kontinental yağış rejimi: Karaların iç kısımlarında görülür. İlkbaharda yağışlar daha 

fazladır.

 Yağış Şiddeti: Belirli bir zaman içinde düşen yağış miktarıdır. Örneğin saatte 17,1 mm 

den fazla şiddetteki yağmura sağanak, 50 mm den fazla olana seylap denir. Şiddeti en 

az düzeydeki yağmurlara çisenti denir.

Yağmurların bitkiler için yararlılık derecesi birim zamanda düşen yağmur suyu miktarına 

bağlıdır. Bu yönden yağmurlar dört gruba ayrılır.

 a) Uzun süreli bol yağmurlar: 3 saatte 10 mm, 5 saatte 15 mm’den fazla olan 

yağmurlar.

 b) Uzun süreli az yağmurlar: 3 saatte 5 mm’den,5 saatte 10 mm’den az olan 

yağmurlar.

 c) Kısa süreli bol yağmurlar: 1 saatte 10 mm’den, 3 saatte 15 mm’den çok olan 

yağmurlar.

 d) Kısa süreli az yağmurlar: 1 saatte 3 mm’den, 3 saatte 5 mm’den az olan yağmurlar.

Yağmurlar ne kadar yavaş ve sürekli olursa yarayışlığı da o kadar artar. Böyle yağışlar 

toprak yüzeyinden akıp gitmezler. Yüksek düzeyde toprağa işlerler. Tarımsal yönden uzun 

süreli az ve uzun süreli bol yağışlar makbuldür. Kısa süreli bol yağışların büyük kısmı toprağa 

işlemeden akıp gider ve bitki örtüsünden yoksun alanlarda erozyona neden olur.

Yıllık yağışın etki derecesi iklim şartları değişik olan bölgeler için aynı değildir. Yağışın 

etki derecesini tayin eden faktörler sıcaklık ve buna bağlı olarak buharlaşma ile mevsimlere 

dağılışıdır. Bir yerin yağış miktarı aynı yerin yıllık ortalama sıcaklık derecesi ile 

karşılaştırılarak oranın iklimi hakkında bir fikir edinilebilir. LANG adlı araştırıcı, yıllık yağış 

miktarının (P), ortalama sıcaklığa (oC) oranına P/T yağmur faktörü (yağış indisi) adını vermiş 

ve bu faktöre göre yeryüzünü iklim bölgelerine ayırmıştır.



Yağmur faktörü İklim tipi ve bitki örtüsü 

0-40 Kurak, çöl ve yarıçöl (dikenli bitkiler) 

40-60 Yarı kurak (stepler) 

60-160 Nemli (fundalık ve ormanlık) 

160< Çok nemli (tundra, turbiyeliler) 

Formülün yetersiz olduğu görülmüş ve Martonne Lang’in formülünü P/T+10 şeklinde 

değiştirerek yıllık kuraklık indisi formülünü geliştirmiştir. Buna göre tarla ziraatı yönünden 

aşağıdaki sınıflandırmayı yapmıştır.

Kuraklık indisi İklim tipi ve Ziraat Sistemi 

10’dan az Çöl: Ancak sulama ile ziraat yapılır. 

10-15 Çok kurak: Sulama ile ziraat yapılır. 

15-20 Kurak: Kuru ziraat yapılır. 

20-30 Az kurak: Kuru ziraat yapılır. 

30-40 Az nemli: Kısmen kurutma gerekir. 

40-60 Nemli: Kurutma şart 
Yağışın etki derecesinin başka bir değerlendirme şekli de aylık yağış ve buharlaşmaya göre 

yapılan değerlendirmedir.

Bütün bu değerlendirmelerden çıkarılan sonuç; bir yerin yalnız toplam yıllık yağışı, o yerin 

doğal bitki örtüsü ve yağışın bitkilere yarayışlılığı hakkında kesin bir kriter değildir. Sıcaklık 

ve buharlaşmada göz önünde tutulmalıdır.

Su Döngüsü 

Su, yaşam kaynağıdır. Bütün canlıların ağırlıklarının önemli bir kısmını su oluşturur. 

Yeryüzündeki su miktarının yaklaşık % 5’ i tatlı sulardır. Güneş enerjisinin ısıtmasıyla, çeşitli 

kaynaklardan atmosfere çıkan su buharı; yağmur, kar, dolu gibi yağış biçimleriyle yeniden 

yeryüzüne döner. Bu suyun bir miktarı yer altı sularına karışırken, daha büyük kısmı, göl ve 

deniz gibi kaynaklarda birikir. 



Su döngüsü de, öteki tüm döngüler gibi süreklidir. Bitkiler terleme ile su döngüsüne katılır. 

Yeryüzündeki bütün sular katılmaktadır. Söz gelimi, denizlerden buharlaşan su, yağış olarak 

yeryüzüne dönmekte, bir kısmı yüzeysel sularda birikip, bir kısmı da yer altı sularına 

karışmaktadır. Yer altı sularının son toplanma yeri ise deniz ve okyanuslardır. Burada 

toplanan sular, su döngüsüne devam eder (uzun su devri). Deniz ve okyanuslardan buharlaşan 

suyun karalara geçmeden tekrar yağmur, kar, dolu biçiminde deniz ve okyanuslara geçmesine 

ise kısa su devri denir. Bu döngüde suyun hareket etmesini sağlayan beş değişik olay vardır: 

 1-Yoğunlaşma,

 2-Yağış,

 3-Toprağa geçiş ve yeraltı sularının oluşumu,

 4-Yüzeysel akıntı ve yüzey suları ile yeraltı sularının oluşumu,

 5-Buharlaşma.

Yoğunlaşma: Suyun buhar formundan sıvı formuna değişim sürecidir. Havadaki su buharı 

konveksiyon yardımıyla artar. Ilık-nemli hava yükselirken soğuk hava aşağı doğru hareket 



eder. Ilık hava yükseldikçe sıcaklığı azalıp enerjisini kaybettiğinden gaz halden sıvı veya katı 

(kar veya dolu) haline döner. 

Yağış: Yağmur, sulusepken kar, kar veya dolu olarak bulutlardan salınan sudur. 

Atmosferde yoğunlaştığı, atmosferik hava akımında kalmasının zorlaştığı durumda su 

buharından sonra yağış meydana gelir. 

Toprağa geçiş: Dünya yüzeyine erişen yağışların bir kısmı toprağa sızar (infiltrasyon) ve 

yeraltı sularını meydana getirirler. 

Toprağa sızan su miktarı, toprağın eğimi, bitkilerin tipi ve miktarı, toprağın su ile doygun 

olup olmamasına bağlı olarak değişir. Yüzeyde büyük yarıklar, delikler bulunması, toprağa su 

geçişini kolaylaştırır. 

Yüzeysel akıntı: Çok fazla yağış olduğunda, toprak suya doyar ve suyun fazlasını alamaz. 

Kalan su toprağın yüzeyinden akar (Runoff). Suyun toprağa emilemeyen kısmı yüzey suları 

olarak isimlendirilir. Yüzeysel sular kar ve buzların erimesiyle de oluşabilir. 

Yüzey suları çaylara, derelere ve nehirlere akar. Yüzey suları daima daha alçak noktalara 

doğru taşınır, dolayısıyla okyanuslara karışır. 

Yeraltı suları: Dünya yüzeyine erişen yağışların bir kısmı toprağa sızar (infiltrasyon) ve 

yeraltı sularını meydana getirir. Yeraltı sularının bir bölümü derinde kapalı bir su katmanına 

ulaşır ve kullanılabilmeleri için yeryüzüne özel bir yöntemle çıkarılmaları gerekir. Yeraltı 

sularının diğer bir bölümü ise basınç etkisiyle üst toprak katmanlarına doğru hareket eder ve 

yeryüzüne ulaşır. Bu sulara kaynak suyu denir. Yeraltı suyu toprak katmanlarından geçerken 

temas ettiği yüzeydeki mineral vb maddeleri de yapısına alır. Bu maddeler suyun yararlı 

bileşenlerini (demir, magnezyum vb) oluşturabileceği gibi arsenik, nitrat, tarım ilacı kalıntıları 

gibi zehirli maddeler de olabilir. Toprak sarsıntıları, yağmur ve eriyen kar suları, bu zehirli 

maddelerin suya karışma riskini artırır. Bu nedenle suyun bileşimindeki değişikliklerin sürekli 

izlenmesi ve güvenli hale getirilmesi için etkin filtrasyon yöntemleriyle arındırılması 

gereklidir. 

Buharlaşma: Bitkilerin nemlenmesiyle ve toprağın buharlaşmasıyla oluşan sudur. 

Evapotranspirasyon, atmosfere yeniden giren su buharıdır. 

Bitki Su İlişkileri 

Su isteklerine göre bitkiler, 1-Hydrophytler, 2- Mesophytler, 3-Xerophytler olmak üzere 3 

gruba ayrılır. 

 Hydrophytler: Doğrudan doğruya su içinde ya da bol sulu yerlerde yetişen bitkilerdir. 

Dokuları gevşek süngerimsi yapıda olup geniş interselüler boşluklara sahiptir. Bu 

boşluklarda solunumla çıkan CO2’i ve fotosentezle çıkan O2’yi biriktirerek bunlar 



yeniden kullanılabilirler. Bu bitkilerde stoma sayısı nispeten fazla olup yaprakların üst 

yüzeyinde yer alır.

 Mesophytler (Normal Ortam Bitkileri): Su durumu normal düzeyde olan ortamlarda 

yetişen bitkilerdir. Kültürü yapılan tarla bitkilerinin büyük çoğunluğu bu gruba dahil 

edilir. Kökler iyice dallanmış ve bol miktarda emici tüylere sahiptirler. Stomalar 

çoğunlukla yaprakların alt yüzeyindedirler. Bu bitkilerin yaygın olduğu yerlerde yağış 

miktarı 600-1200 mm arasında değişir. Topraktaki suyun kapillarite ile kök bölgesine 

erişebildiği kurak bölge topraklarında da bu bitkiler yaygındırlar. Bu bitkiler 

içerdikleri toplam suyun %25’ini kaybettiklerinde devamlı solma durumuna geçerler.

 Xerophytler (Kurak Ortam Bitkileri): Yıllık yağış miktarlarının 400mm’den az olduğu 

veya taban suyunun çok derinde bulunduğu topraklarda yetişen, kurak koşullara 

adapte olmuş ve kurağa dayanıklı bitkilerdir. Bunlar bünyelerindeki toplam suyun 

%50-75’ini kaybettikten sonra devamlı solma noktasına girerler. Bu bitkilerde 

hücreler arası boşluklar azalmıştır. Epidermis kalınlaşmış ve kutikula ile kaplanmıştır. 

Tüylülük fazladır. Su depo eden hücre ve dokular oluşmuştur. Su absorbsiyon 

yüzeyinin (kök aksamı) transpirasyon yüzeyinden fazla oluşu gibi özellikler ortaya 

çıkmaktadır. Bu bahsedilen özellikler genellikle kuraklığa dayanmayı artırıcı ve 

transpirasyonu azaltıcı etkileri vardır.

Kserofitler, morfolojik ve fizyolojik özellikleri yönünden birbirlerinden belirgin farklılıklar 

gösteren başlıca üç alt grupta toplanabilirler. Bunlar;

a) Efemer bitkiler: Genel olarak hayat devrelerini 20-40 gün arasında tamamlayabilen, çok 

kısa ömürlü çöl bitkileri bu grupta yer alırlar. Efemer bitkilerin kökleri yüzlek olup, toprak 

kuraklığına fazla dayanıklı değillerdir. Buna karşılık, toprak üstü organlar kurakçıl bitki 

özelliği gösterdiğinden, hava kuraklığına oldukça iyi dayanıklıdırlar. Bu gibi bitkilerin 

tohumları kurak devrelerde uzun zaman bekleyip, yağmurlu devreye kavuştuklarında hızla 

çimlenip, büyüyerek ömürlerini kısa bir sürede tamamlarlar.

b) Sukulent bitkiler: Bünyelerinde bol su bulunduran etli yapraklı bitkilerdir. Bu gibi 

bitkiler, hücreler arası boşluklarını yer yer aşırı miktarda genişleterek, bünyelerinde suyu 

tutan özel dokular oluştururlar. Aynı zamanda dokularında depo ettikleri bu suyu, çok yavaş 

kullanırlar. 

c) Sukulent olmayan bitkiler: Bu grupta yer alan bitkiler; derinlere inen çok dallanan kök 

sistemleri ve küçük, sağlam, bol tüylü toprak üstü organlarına sahip olmaları nedeni ile kurağa 

dayanıklılık gösterirler. Bu bitkilerin bir özelliği de, toprak parçaları tarafından yüksek güçle 

tutulan suyu, diğer bitkilere oranla daha kolay absorbe edebilirler.



Bitkilerin Su Sarfiyatları 

Topraktan alınan suyun ancak %1’i asimilasyonda kullanılır. Geriye kalan %99’u 

transpirasyon yoluyla havaya karışır. Bitkilerin birim kuru madde üretimi için harcadıkları su 

miktarı farklıdır. Bitkilerin bir büyüme periyodunda aldığı su miktarı ile bu periyot içinde 

kazandığı kuru madde miktarı arasındaki orana transpirasyon oranı veya transpirasyon 

katsayısı denir. Örneğin, transpirasyon oranı 400 dendiğinde, o bitkinin 1 kg kuru madde 

üretmek için 400 kg su harcadığı anlaşılır.

Genel bir kural olarak, bitkilerin sağlıklı ve dengeli bir şekilde gelişmesini sağlayan 

şartlarda birim kuru madde için harcanan su miktarı azalır. Transpirasyonla harcanan su 

miktarı kısmen bitkilerin genetik özellikleriyle ilgili olduğu gibi daha çokta iklim ve toprak 

faktörleriyle ilgilidir. Aşağıdaki hallerde bitkilerin birim kuru madde için harcadıkları su 

miktarı artar.

 a) Toprak verimliliği azaldıkça

 b) Kuraklık arttıkça

 c) Havanın evaporasyon gücü arttıkça (nisbi nem düşük ise)

 d) Bitkinin hastalık ve zararlıları varsa

 e) Bitkinin gelişme çağı

Bu faktörler bölgeye, yıla ve yetiştirme tekniğine göre değişir. Yağış faktörünün tarımsal 

faaliyetlerdeki önemi sadece bitkilere su temin etmek değildir. Ortamdaki diğer faktörler de 

dolaylı veya dolaysız olarak yağışa bağımlılık gösterirler. Yağmurlu bölgelerde genellikle 

toprak nemi fazla, reaksiyon asit, hava nemi yüksek, ışık yoğunluğu ve sıcaklık düşük ve 

vejetasyon devresi uzundur. Buna karşılık yağışı az olan bölgelerde toprak neminin azlığı, 

alkalilik, az sıcaklık değişimi ve vejetasyon devresinin kısa olması gibi koşullar mevcuttur. 

Yağış faktörünün etkisi en belirgin şekilde doğal vejetasyonun kompozisyon ve dağılışında, 

orman, tarla ve çayır-meraların birbirine olan oranlarında ortaya çıkmaktadır. Artan yağışla 

birlikte genellikle çayır-mera alanlarında artış görülür.

Toprak Suyu 

Toprak suyunun kaynağını yağış ve sulama suları, teşkil eder. Toprak suyu, sızan su, 

kapilar su, higroskopik su, bileşik su ve taban suyu olmak üzere beş durumda bulunur.

 Sızan Su: Bol yağışlar ve sulamadan sonra, suya doymuş hale gelen toprak katlarında 

tutulamayıp yerçekimi ile alt katlara sızan sudur. Sızan sular önce toprağın üst 

kısımlarını doymuş hale getirirler. Daha sonra toprak katlarını ıslatarak tarla 

kapasitesine getirir ve taban suyuna ulaşırlar. Taban suyuna ulaşma, yukardan gelen 



suyun devamlılığına bağlıdır. Az yağış ve hafif sulamalarda sızan sular taban suyuna 

ulaşamazlar.

 Kapilar Su: Toprak parçacıkları etrafında ve kapilar boşluklarda yüzey gerilim kuvveti 

ile tutulan suya denir. Kapilar su yerçekiminin etkisiyle toprak içinde sızmaz. Çünkü 

bu suları toprakta tutan adezyon gücü (ayrı cisimlerin birbirini çekmesi) yer 

çekiminden fazladır. Bitkiler için en çok yarayışlı olan, başka bir deyişle bitkilerin en 

kolay alabildiği su kapilar sudur. Kapilar suyun miktarına toprağın tarla su kapasitesi 

de denir. Tarla kapasitesindeki toprakta suyu tutan güç 1 atmosferden düşüktür. 

Kapilar su bitki kökleri ile tüketilmeye başlayınca, toprağın su tutma gücü hızla 

artmaya başlar. Bu artan güç, sürekli solma noktasında 15 atmosfere ulaşır.

 Higroskopik Su: Toprak parçacıklarının yüzeyini ince bir zar şeklinde saran suya 

higroskopik su denir. Higroskopik su toprak tarafından büyük bir güçle tutulur ve bitki 

kökleri bu sudan yararlanamaz. Pratik olarak sürekli solma noktasına gelmiş 

topraklarda toprak parçacıklarının tuttuğu suya higroskopik su denilebilir.

 Bileşik Su: Toprak 105 °C’ye kadar ısıtılıp higroskopik suyu da alındıktan sonra kalan 

suya denir. Bu su alüminyum oksit, demir oksit, silis oksit gibi oksit bileşiklerine 

bağlanan sudur.

 Taban Suyu: Sızan suların su geçirmez kil katı ya da ana kaya üzerinde birikmesiyle 

oluşur. Taban suyu derinliği genellikle 3-5 m arasında değişir. Çok daha derin veya 

çok daha yüzlek olabilir.

Tarla Su Kapasitesi 

Suya doymuş hale getirilen tarla toprağı, sızma kesilinceye kadar bekletilir. Bu süre içinde 

toprak yüzünden olan buharlaşma suları da katılmak üzere, 100 cm3’lük tarla toprağının 

tutabildiği su miktarıdır. Başka bir deyişle 100 cm3 hacmindeki toprağın sızdırmadan 

tutabileceği su miktarıdır. Uygulamada tarla kapasitesi genellikle sulamadan iki gün sonra 

belirlenir.

Sürekli Solma Noktası 

Toprağın bitki turgorunu devam ettirecek miktarda su sağlayamadığı bu nedenle bitkinin 

sürekli olarak solduğu rutubet miktarını ifade eder. Bitki çeşitlerine göre az çok değişmekle 

beraber, genel olarak sürekli solma noktası deyince toprakta yalnız higroskopik suyun kaldığı 

anlaşılır ve bu noktada suyun toprakta tutulma gücü 15 atmosferin üzerindedir. Bitkiler için 

yarayışlı su, tarla kapasitesi ile sürekli solma noktası arasındaki sudur. Topraktaki su miktarı 

tarla kapasitesinden sürekli solmaya doğru düştükçe bitkinin büyümesi geriler.



Çizelge 6. Bazı toprakların tarla su kapasiteleri ve sürekli solma noktaları (%)

Kil Tın Milli Tın Kumlu Tın İnce Kum

Tarla Su Kapasitesi (TSK) 28.4 21.7 16.1 9.5 3.2
Sürekli Solma Noktası (SSN) 13.4 10.3 7.5 2.9 1.0
Yarayışlı Su Kapasitesi (YSK) 15.0 11.4 8.6 6.6 2.2

Görüldüğü gibi tarla su kapasitesi, sürekli solma noktasının iki katı kadardır. Toprak suyu 

tarla kapasitesinin yarısına düşmeden sulama gereklidir.

D) HAVA (ATMOSFER) FAKTÖRÜ 

Ekolojik bir faktör olarak hava dendiği zaman, yeryüzünü saran hava tabakası, toprak 

havası ve bitki dokuları arasındaki hava anlaşılır. Hava, canlıların yaşantılarını 

sürdürebilmeleri için gerekli bir faktördür. Havanın canlılar için önemini şu şekilde 

açıklayabiliriz.

 a) Yeryüzünü saran hava, yeryüzünde gündüz ve gece sıcaklıklarının çok farklı 

olmasını sağlar.

 b) Bütün canlılar yaşayabilmek için havaya muhtaçtır. Bitkiler fotosentez için gerekli 

CO2’yi, solunum için gerekli O2’yi havadan alır.

 c) Hava, sıcaklığın yayılmasına, transpirasyon, tozlanma ve tohumların yayılmasına 

yardımcı olur.

Atmosferin ortalama bileşiminde yaklaşık %78.97 azot, %21 oksijen ve %0.03 CO2 vardır. 

Bu değerler havanın bulunduğu yer ve zamana göre değişebilir. Bu değişiklik daha çok 

oksijen ve CO2 yönünden olur. Atmosfer içinde azot, oksijen ve karbondioksit dışında su 

buharı, toz ve dumanları oluşturan katı parçacıklar, mikroorganizmalar, çiçek tozları sporları, 

fabrika ve motorlu araçların çıkardığı CO, SO2 gibi gazlar, herbisit ve insektisit gibi maddeler 

bulunur. Bu maddelerin miktarı zamana ve yere göre değişir. Bunlar arasında özellikle yüksek 

sülfür oranlı yumuşak kömür gibi yakıtların yaygın bir şekilde kullanılması ile SO2‘ye 

dönüşerek havaya karışan zararlı gazların bitki yaşamına olumsuz etkide bulunduğu 

bilinmektedir. Sülfürdioksit haline dönüşerek havaya karışan bu gaz daha sonra bitkilerin 

stomaları arasından sızarak çok yakıcı bir etkiye sahip olan H2SO4 ‘e dönüşür. Sülfürün 

atmosferdeki konsantrasyonu 8 saatlik bir zaman içinde 0.3 ppm’in üzerine çıktığında 

bitkilere zararlı etkileri olur. 

Atmosfer Faktörünün Tarımsal Yönden Önemi 

Atmosfer, bitkiler üzerine hem içeriği hem de hareketi nedeniyle etkili olmaktadır. 

Atmosferin içerdiği bazı bileşik ve elementler CO2, O2, N2 ve toksik gazlar, bitkiler üzerine 

madde olarak etkili olurken, rüzgârlar enerji şeklinde etkilerini göstermektedir.



 Karbondioksit (CO2) 

Bitkiler için gaz halinde bir besin maddesidir. Fotosentezin ışık reaksiyonu safhasında 

kimyasal enerjiye dönüştürülen ışık enerjisi temelde CO2’nin asimile edilmesi için 

kullanılmaktadır. Bu nedenle yeryüzünde hayatın oluşabilmesi ve devamı, havadaki CO2 ve 

yeryüzündeki H2O’nun fotosentez reaksiyonları sayesinde birleştirilerek karbonhidratlara 

dönüştürülebilmesi ile mümkün olabilmiştir. Yeryüzü vejetasyonu her yıl atmosferdeki 

CO2’nin %5-10 kadarını fotosentez faaliyetleri sonucu bünyelerine asimile ederler. Bitki 

çevresindeki CO2 miktarı, bitkilerin fotosentez ihtiyacını karşılamaktan çok uzaktır. Bitki 

çevresindeki bu CO2 açığı dışarıya kıyasla %30 oranına kadar çıkabilir. Bu açığın atmosferin 

üst kısımlarından karşılanması gerekir, buda hava hareketleri sayesinde mümkündür.

CO2 konsantrasyonu belli düzeylerin üzerinde bitkiler için toksik etki yapabilir. CO2 

gazının toksik etkileri yapraklarda havanın CO2 oranının %1’i aşması durumunda ortaya 

çıkar. Kültür bitkileri için toprak havası %5 dolaylarında CO2 içermelidir. Topraktaki CO2 

konsantrasyonuna bitkiler farklı derecede tolerans gösterirler. Topraktaki CO2 oranına en 

fazla tolerans gösterenler çeltik, şeker kamışı, çayır otları, sazlar ve kamışlardır. Orta 

derecede tolerans gösterenler yulaf, arpa, buğday, çavdar, elma ve limondur. Hassas olanlar 

mısır, fasulye, tütün ve çoğu baklagil yem bitkileridir.

Gündüzleri bitkilerin fotosentez için kullandıkları CO2, solunumla havaya verdikleri CO2 

miktarından çok fazladır. Bundan dolayı gündüz saatlerinde havadaki oksijen oranı 

yükselirken CO2 azalır. Bunun yanı sıra bitkilerden başka canlılar da solunumla CO2 

verdiğinden, atmosferdeki CO2 dengesi bozulmaz. Havada bulunan %0.03 oranındaki normal 

CO2 miktarı aslında fotosentez için optimal miktardan çok daha düşüktür.

Sera şartlarında yapılan araştırmalarda havadaki CO2 miktarı 20 kat artırıldığında, 

bitkilerde asimilasyonun optimuma ulaştığı saptanmıştır (Şekil 15). Havadaki CO2 açığı 

topraktaki organik maddelerin parçalanması ile meydana gelen CO2 ile karşılanır. Bir dekarlık 

normal bir tarla yüzeyi saatte yaklaşık 2-3 kg CO2’yi havaya verir. Bu yüzden havanın alt 

kısımlarında CO2 oranı daha yüksektir. Organik maddece zengin, mikroorganizma faaliyeti 

yüksek olan toprakların verimli olmasının bir nedeni de havaya bol CO2 vermesidir. Toprak 

yüzüne yakın hava tabakalarında CO2 daha yoğun olduğundan kısa boylu bitkilerin birim 

yaprak alanlarının oluşturduğu asimilat miktarı, uzun boylu bitkilere oranla daha yüksektir.

 Oksijen (O2) 

Bitkiler için gerekli bir madde olup, bitki bünyesindeki kuru maddenin %42-46’sını 

oluşturur. Bu nedenle oksijen, bitkisel ürünlerin en önemli yapı taşlarındandır. Oksijen 

atmosfer bileşiminde %21’lik bir orana sahiptir. Atmosferdeki oksijenin kaynağı, bitkilerin 



fotosentez faaliyetleri sonucu açığa çıkan oksijendir. Bu oksijen CO2’ye bağlı oksijen 

olmayıp, H2O’ya bağlı oksijendir. Diğer bir ifade ile atmosferdeki H2O molekülüne bağlı 

oksijenin fotosentez reaksiyonları sonucu serbest hale gelmesinden kaynaklanır. 

Gerek bitkisel gerekse hayvansal organizmalar (oksijensiz solunum yapanlar hariç) enerji 

metabolizmaları için oksijene ihtiyaç duyarlar. Oksijen, bitkilerin fizyolojik fonksiyonlarında 

özellikle kök solunumunda dolayısıyla topraktan besin maddelerinin alımında önemli rol 

oynar. Bu nedenle bitki köklerinin oksijen ihtiyaçlarının karşılanmasında toprak 

havalanmasının önemi büyüktür. Toprağın yapısı ve tav durumuna göre değişmek üzere 

hacim olarak %30-60’ı porozite denen boşluklardan oluşur. Toprak katı parçacıkları 

arasındaki bu boşluklar hava ve su ile doludur. İşlenen toprakların prozitesi yüksek ve 

havalanması iyidir. Bunun sonucu mikroorganizmaların faaliyeti artar. Organik maddelerin 

hızla parçalanarak tüketilmesine neden olur. Toprağın havalanmasında topraktaki porozite 

yanında hava boşluklarının büyüklüğü önemli rol oynar. Kaba kumlardaki gibi iri boşluklara 

kapilar olmayan boşluklar denir. Böyle boşluklarda su durmaz ve alt katlara sızar. Buna 

karşılık ince yapılı topraklardaki kapilar boşluklar suyu tutar ve bu yüzden havalanma kolay 

olmaz. Teorik olarak hava ve suyun 1/1 oranında olması bitkiler için en idealdir. Özellikle 

ağır killi ve ıslak topraklarda havalandırma, hafif ve kumlu topraklara kıyasla daha fazla 

önem kazanır. Zira kumlu topraklar iyice ıslak durumda bile %20 kadar hava ve dolayısıyla 

oksijen içerir.

Toprak içinde gerek bitki kökleri ve gerekse mikroorganizmaların solunumu ve organik 

maddelerin parçalanması sonucu toprak havasında CO2 artar, O2 azalır. Toprak içindeki 

havanın toprak yüzündeki hava ile değişimi azalınca, yani toprak havalanması normalin altına 

düşünce bitkilerde bazı morfolojik ve fizyolojik farklılıklar ortaya çıkar. 

Morfolojik Değişiklikler

 Köklerin gelişimi yavaşlar, emici tüylerin üremesi duraklar ve kök kuru madde ağırlığı 

azalır.

 Kök sistemi daha yüzeyden teşekkül eder, derinlere inmez.

 Bitkilerin toprak üstü yüzeyi, özellikle yaprak alanı ve sayıları azalır.

Fizyolojik Değişiklikler

 Topraktaki oksijen azalıp CO2 artarken aerob (oksijenli) olan kökler, yaşantılarını 

anaerob (oksijensiz) olarak sürdürmeye çalışırlar.

 Kök hücre zarlarının geçirgenliği azalır, su ve besin maddeleri alımı gücü düşer 

(özellikle K, Ca ve Mg).

 Hücre suyunun pH’sı düşer yani hücre suyu asitleşir.



 Transpirasyon azalır, solunum artar.

 Fotosentez yavaşlar.

 Generatif gelişme yavaşlar ya da durur.

 Kök hastalıklarına hassasiyet artar. 

Toprak su ile doyduğu zaman içerdiği hava miktarına o toprağın hava kapasitesi denir. 

Hava kapasitesi genellikle topraktaki kapilar olmayan boşluklar hacmine eşdeğerdir. Bu 

durum toprak yapısıyla yakından ilgilidir. Toprak parçacıklarının (agregatların) çapı 

büyüdükçe toprak hava kapasitesi artar. Bu durum Çizelge 7’de açıkça görülmektedir.

Çizelge 7. Toprak boşluklar hacmi ile agregatlar arasındaki ilişki

Agregatların çapları (mm)

Toprak Özelliği 0.5 0.5-1.0 1.0-2.0 2.0-3.0 3.0-5.0
Toplam boşluklar (%) 47.5 50.0 54.7 59.6 62.6
Kapilar olmayan boşluklar (%) 2.7 24.5 29.6 35.1 38.7
Kapilar boşluklar (%) 44.8 25.5 25.1 24.5 23.9
Toprak havası O2 miktarı (%) 5.4 18.6 19.3 19.4 ---

Çizelge 7’den, toprak agregatlarının çapları arttıkça toplam boşluk hacmi (porozite) 

artmaktadır. Bu artış özellikle kapilar olmayan boşluklarda olmaktadır.

Çeşitli tarla bitkilerinin toprak havası istekleri aynı değildir. Optimum gelişme için gerekli 

hava kapasiteleri sudan otunda %6-10, buğday ve yulafta %10-15, arpa ve şeker pancarında 

%15-20 dolaylarındadır. Toprak havasında CO2 miktarı hacim olarak %5’i geçince CO2’nin 

zehirleyici etkisi başlar, %30-50 arasında öldürücü olur. Toprak içi havasında oksijen oranı 

%10’dan aşağı düştüğünde bitkiler zarar görmeye başlar ve %2’ye düştüğünde ölüme 

giderler. Taban su seviyesinin hemen üstünde toprak havasındaki oksijen %1 kadardır. Bu 

yüzden bitki kökleri taban suyu yüksek olan yerlerde çok yüzlek olurlar. CO2’nin aşırı 

fazlalığı ve O2’nin noksanlığı H2S, demir ve mangenez bikarbonat bileşikleri oluşumunu 

teşvik eder. Havalanmanın yetersiz olduğu ve anaerob solunumun bulunduğu şartlarda 

kalsiyum (Ca), mağnezyum (Mg), potasyum (K), mangan (Mn) ve demir (Fe) bileşikleri, 

bitkilerin alamayacağı duruma düşer. Bu yüzden böyle topraklarda anılan besin maddelerinin 

noksanlığı görülür. Diğer yandan topraktaki oksijen yetersiz hale gelip anaerob solunum 

başlayınca nitrat ve sülfat bileşikleri nitrit ve sülfite dönüşür ve bitki bunlardan yararlanamaz.

Çimlenen tohumlar çok hızlı solunum yaptığından oksijene ihtiyaç duyarlar. Toprak 

havasında oksijen yetersiz olunca tohumlar çimlenemez. Tohumların çimlenebilmesi için 



normal havalı bir toprakta tohum yüzeyinin %20 kadarının hava ile temas etmesi gerekir. 

Derinlere gömülen veya havasız yerlerdeki tohumlar çimlenemediğinden toprak içerisinde 

yıllarca kalabilir ve uygun ortam bulduklarında çimlenebilirler. Birçok tarla yabancı otlarının 

tamamen yok edilememesi bu yüzdendir.

Atmosferdeki Toksik Gazlar ve Tozlar 

 Kükürt dioksit (SO2): Fotosentezi aksatır. Yapraklarda kahverengi lekeler şeklinde 

ortaya çıkar.

 Flor bileşikleri: Özellikle hidrojen florür önem taşır. Enzimatik faaliyetleri bloke eder.

 Amonyak (NH3): Çok yüksek konsantrasyonlarda toksik etki gösterir. 0.05 ppm’in 

altındaki oranlarda yarayışlı etki yapar.

 H2S, CO, Cl2 ve NO2 eksoz gazında bulunan kurşunlu bileşiklerdir.

 Tozlar ise havada uzun süre kalabilen katı parçacıklardır. Önemli olanları Ca tozları, 

çimento, metal, kül, radyoaktif tozlardır. Toksik etkileri yapraklarda sertleşme ve 

büzülme şeklindedir.

Rüzgâr 

Hava hareketlerine, havanın yer değiştirmesine rüzgâr denir. Hava hareketlerinin etkisi en 

belirgin şekilde yazın kuraklığa, kışın ise fazla soğuklara neden olması şeklinde görülür. 

Rüzgâr, bitkilerin transpirasyonuna, çiçeklerin tozlanmasına olumlu etkide bulunur. Rüzgâr 

hızı saniyede metre (m/sn) veya saatte kilometre (km/saat) olarak ifade edilir. Bitkiler için en 

uygun rüzgâr hızı 3-5 m/sn’dir. Bu hız bitkilere herhangi bir mekanik zarar vermeden 

solunum ve transpirasyonun normal olmasını sağlar. Rüzgâr hızının fazla olması bitkilere 

doğrudan ya da dolaylı olarak zararlı etkide bulunur. Tarla ziraat yönünden rüzgârın en 

önemli olumsuz etkileri rüzgâr erozyonu ve kurutucu etkisidir.

 Rüzgâr Erozyonu 

Rüzgâr etkisiyle toprak parçacıklarının bir yerden başka bir yere taşınmasına rüzgâr 

erozyonu denir. Bu şekilde tarla topraklarının aşınma ve taşınması şiddetli rüzgârlarda o kadar 

çok olur ki çok kere bitki kökleri açığa çıkar, ya da toprak yığınları altında bitkiler gömülür. 

Bu durum bitki örtüsünden yoksun ve kurak alanlarda daha da aşırı olur. Orta Anadolu’da 

rüzgâr erozyonu önemli bir sorundur (Konya-Karapınar).

Hızı 10 m/sn olan rüzgâr 1 mm’ye kadar olan toprak parçacıklarını, hızı 20 m/sn olan 

rüzgâr 1-3 mm’ye kadar olan toprak parçacıklarını sürükleyebilir. Erozyonun zararı yalnız 

verimli üst toprak katının aşınmasıyla kalmaz, rüzgârla taşınan toprak parçacıkları 



götürüldükleri yerlerin üzerinde kuru bir toz tabakası meydana getirirler. Bu toz tabakasının 

kalınlığı 2-3 mm’yi geçtiği yerlerde tarla bitkilerinin hemen hepsi canlılığını kaybeder. 

Rüzgârı Etkileyen Faktörler 

 Sıcaklık

 Basınç

 Nispi nem

Hava Kütleleri Sıcak alanlara ve yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ederler.

Rüzgâr yönü: Rüzgârın bulunduğumuz yere doğru geldiği yöne rüzgâr yönü denir.

Rüzgârların Sınıflandırılması

 a. Düzgün devamlı rüzgârlar

 b. Düzgün olmayan ve devamsız rüzgârlar (Tayfun, Tornado, Girdap gibi büyük 

boyutlu rüzgârlardır)

Düzgün Devamlı Rüzgârlar

1. Alize rüzgârları: 30o enlem üzerinde bulunan yüksek basınç kuşaklarından ekvator 

üzerindeki düşük basınç kuşaklarına akan hava kütleleridir.

2. Kontr-Alize rüzgârları: Atmosferin üst katmanlarında ekvatordan kutuplara doğru olan 

rüzgârlardır.

3. Muson rüzgârları: Tropikal ve subtropikal bölgelerde, özellikle de Asya’nın güneyinde 

etkili olan rüzgârlardır.

4.Meltem rüzgârları: Gece ve gündüz ortaya çıkan sıcaklık farkından dolayı oluşan 

rüzgârlardır. Bunlar atmosferin alt katmanlarında 150 – 200 m’de kendilerini hissettirirler.

5. Fön rüzgârları: Hava kütlelerinin dağ engeliyle karşılaştığında yükselerek nemini 

kaybetmesi ve dağın diğer yanında aşağılara sıcak ve kuru olarak esmesi şeklinde oluşan 

rüzgârlardır.

Bitkiler için en uygun hava hareketi sürati saatte 18-36 km, yani 3-5 m/sn’dir.

 10 m/sn’lık süratte yaprak ve küçük dallar sarsılır.

 20 m/sn’lık süratte çiçek ve yapraklarda dökülme hububatta yatma tehlikesi baş 

gösterir.

 40 m/sn’lık süratte dallar kırılır, ağaçlar devrilir.

 65-70 m/sn’lık süratte hava hareketleri tayfun veya tornado diye tanımlanır. Büyük 

felaketlere yol açarlar. 

Rüzgârların Yararları

 1. Birçok bitkide tozlanma ve döllenme olayına yardım eder.

 2. Bitkide kök gelişimini destekler.



 3. İlkbaharda nemli arazileri daha çabuk kurutur, böylece toprak erken işlenebilir.

 4. Isıyı taşıdığı için bitkileri serinletir.

 5. Biçilmiş otların ve tahılların kurumasını sağlar.

 6. Havayı temizler.

 7. Enerji sağlar. 

Rüzgârın Bitkiler Üzerindeki Olumsuz Etkileri 

Rüzgârın olumsuz etkisi hızına, sıcaklığına, esme zamanına, mevsime, yönüne, taşımış 

olduğu toz, duman, gaz, tuz gibi maddelere, gece ve gündüz esmesine bağlıdır.

 a) Evapotranspirasyonu artırma: Rüzgârın en belirgin olumsuz etkisi kurutmadır. 

Rüzgâr bitkilerin etrafındaki nisbi nemi yüksek havayı götürür, bunun yerine kuru 

hava gelir. Böylece bitkilerin transpirasyonla su kaybına yol açar. Aynı durum toprak 

içinde geçerlidir.

 b) Cüceleşme: Rüzgârların kurutucu etkisini azaltmak için bitkiler stomalarını 

kapatırlar. Bunun sonucu asimilasyon azalır, bitkiler normal büyüyemezler ve cüce 

kalırlar.

 c) Deformasyonlar: Aynı yönde esen daimi rüzgarların hakim olduğu yerlerde yetişen 

bitkilerde özellikle ağaçlarda şekil değişimleri, eğrilik görülür. Rüzgâr yönündeki 

dallar fazla büyüyemezler.

 d) Yatma: Buğday, mısır, şeker kamışı ve benzeri bitkilerde rüzgârın etkisiyle saplar 

dik durmaz ve yatarlar. Bu durum özellikle çiçeklenmeden önce olduğunda tahıllarda 

önemli verim kaybına yol açar. Ayrıca hasat güçleşir.

 e) Kırma ve sökme: Çok kuvvetli rüzgârlar bitkilerde kırılma ve topraktan sökülmelere 

neden olabilir.

 f) Sıyırma ve aşındırma: Rüzgârın birlikte taşıdığı kum tanecikleri bitkilerin 

gövdesinde aşınmalara neden olabilmektedir.

 g) Tuz serpintisi: Özellikle denizden esen rüzgârlarla taşınan tuz, bazı hassas bitkilerin 

zarar görmesine ve diğer taraftan toprağın tuzlulaşmasına yol açar.

 h) Kar örtüsünün uzaklaştırılması: Dalgalı topoğrafik yapıya sahip sahalarda rüzgâr 

kar örtüsünü taşıyarak çukur yerlere ve vadilere doldurur.

 i) Erozyon: Rüzgârın neden olduğu en önemli zarardır. Toprak bitki örtüsü ile kaplı ise 

fazla tehlike söz konusu değildir. Ancak bitki örtüsünden yoksun alanlarda, özellikle 

toprağın işlenmiş olduğu nadas alanlarında rüzgâr erozyonu büyük boyutlarda ve 

giderilmesi çok güç zararlara neden olmaktadır.



Rüzgârların zararlı etkilerini azaltmak için rüzgâr kıranlar kurmak (ağaçlardan çitler ve 

setler oluşturmak), anızlı nadas (toprağı atlan işleyen ve toprak yüzeyinde anız artıklarını 

bırakan aletler ile toprak işlemek) ve şeritvari ekim (eğimli arazilerde rüzgâr yönüne dik 

olarak şeritler halinde ekimler yapmak) gibi kültürel önlemler almak gereklidir.

Rüzgârkıran Çitlerin Yararlı Etkileri

 Evapotranspirasyonun azaltılması ve toprak neminin daha verimli şekilde kullanılması

 Kış zararı ve don kuraklığından koruma

 Kültür bitkilerini mekanik zararlardan koruma

 Kar örtüsünün üniform olmasını sağlama

 Toprak erozyonunu önlemek

 Isıtmak için yakıt temini (işletmenin yaklaşık %40’ını karşılar)

Bazı hallerde rüzgârkıran bitkilerin kökleri ile kültür bitkisi rekabete girer. Bunu önlemek 

için;

 Derin köklü ağaç seçmek

 Çit yerini önceden derin işlemek, varsa sert tabakayı kırmak

 Yan köklerin derine inmesi için çit yanlarını derin işlemek

 İlk devrede çit yanlarına rekabet gücü yüksek bitkiler yetiştirmek

 Çitler arasında gerekli mesafe bırakmak, gibi önlemler alınabilir. 

2) EDAPHİK (TOPRAK) FAKTÖR 

Bir bölgede hangi bitkinin yetişebileceğinin belirlenmesinde iklim kadar değilse bile 

toprakta önemli rol oynar. Toprağın su tutma gücü, bünyesi ve reaksiyonu yetiştirilecek bitki 

türüne etkilidir. Toprak, yalnız tohumların çimlendiği ve bitki türlerinin içinde yayıldığı bir 

ortam değil, aynı zamanda bitkinin ihtiyacı olan su ve mineral maddeleri dengeli bir şekilde 

sağlayan ortamdır. Bu nedenle toprak, üzerinde yetiştirilen bitkinin az ya da çok ürün 

vermesinde birinci derecede rol oynar.

İklim faktörlerinin kontrol altına alınması mümkün olmamakla birlikte, toprak faktörlerinin 

iyileştirici yönde amenajmanı (idaresi) söz konusudur. Toprak işleme, sulama, drenaj ve 

gübreleme gibi teknik işler doğrudan doğruya toprak faktörlerini bitkiye elverişli hale 

getirmeyi amaçlamaktadır. 

Bitki yetiştirme yönünden tarla toprağı denince,

 Kaya, taş ve çakılların ufalanmasından oluşan kum, mil, kil gibi mineral maddeler

 Bitkisel ve hayvansal maddelerin parçalanma ürünleri olan humus ve küçük canlılar 

(m.organizmalar)

 Hava



 Su ve suda erimiş tuzlardan oluşan bir karışım anlaşılır 

Bu dört grup maddelerin iyi bir tarla toprağındaki hacim orantıları yaklaşık aşağıdaki 

gibidir.

 Mineral maddeler, % 45

 Organik maddeler (küçük canlılar), % 5

 Hava, % 25 

 Su ( içinde eriyen tuzlarla birlikte), % 25

Tarla Ziraatı yönünden toprağın önemli özellikleri toprağın bünyesi (doku=tekstür), yapısı 

(strüktür), reaksiyonu, tuzluluğu ve toprak organik maddeleridir. 

Toprak Dokusu (Tekstür) 

Toprağın mineral kısmı farklı büyüklükteki kum, mil ve kil parçacıklarının değişik 

oranlardaki karışımlarından oluşur. Toprak minerallerini oluşturan bu primer parçacıklarından 

kum 0,2-0,05 mm çapında, mil 0,05-0,002 mm çapında, kil 0,002 mm’den daha küçük 

çaplıdır. Toprak tekstürünü bu üç parçacığın karışımdaki oranları belirler ve çok çeşitli toprak 

tiplerine ayrılır.

Killi topraklar ince yapılı ve ağır, buna karşılık kumlu topraklar kaba yapılı ve hafif 

topraklardır. Hafif toprakların işlenmeleri kolay, su sızdırması çabuk fakat su tutma 

kapasiteleri düşüktür.

Çizelge 8. Dokularına ve içindeki kil kolloidleri oranına göre toprak grupları ve özellikleri

Toprak Adı Kolloid Oranı (%) Özellikleri

Kumlu toprak 5 Havalanması ve ısınması iyi, besince fakir, su 
tutma çok az

Tınlı-kum 5-10 Havalanma, ısınma iyi, su tutma az 
Kumlu-tın 10-30 Havalanma ısınma iyi; su tutma ve besince orta                          
Tınlı toprak 30-40 En iyi tarla toprağı 
Ağır tınlı toprak 40-50 Su tutma iyi, toprak tavı önemli
Killi toprak 50-75 Havalanma az, sınırlayıcı faktör
Ağır killi toprak 75-90 Havasızlık toprak canlılara zarar verir.
Saf killi toprak 90-100 Hava kapasitesi hemen hemen sıfır

Toprak Yapısı (strüktür) 

Topraktaki kil, silt, kum ve çakıl toprağın primer parçacıklarıdır. Ancak bu primer 

parçacıklar genellikle birbirleriyle birleşerek veya çeşitli faktörlerin etkisiyle birbirlerine 

yapışarak kümeler oluştururlar. Farklı şekil ve büyüklükteki bu kümeler agregat olarak 

tanımlanırlar ve toprağın yapısını belirlerler. 



Toprak yapısı dendiğinde toprak tanelerinin birbirleriyle birleşme durumu anlaşılır. Bu 

yönden topraklar teksel ya da karışık yapıda olurlar. Karışık yapılı topraklarda parçacıklar 1-5 

mm arasında değişen kümeler halinde bulunur. Böyle topraklara furda yapılı topraklar denir. 

Karışık yapılı topraklarda kümeler (agregatlar) arasında su ve havanın kolayca girebileceği ve 

tutulacağı boşluklar bulunur. Böyle toprakların işlenmesi ve tava gelmesi kolay olur. Aslında 

tavlı toprak dendiğinde ekmek ufağı yapısında dengeli su ve havası bulunan toprak anlaşılır. 

Teksel yapılı topraklarda agregatlar dağılmış ve toprak kum, mil ve kil gibi primer parçalara 

ayrılmış durumdadır. Bu yapıdaki toprakların su sızdırması (geçirgenliği) ve havalanması iyi 

değildir. İşlenmesi güçtür ve kolay tava gelmezler. Islandıkları zaman balçık, kurudukları 

zaman toz ya da kerpiç haline gelirler. Bundan dolayı uygun olmayan zaman ve metotlarla 

işlenme yapıldığında karışık yapı teksel yapıya geçer buna yol açılmamalıdır.

Agregatların bozulmasında yani karışık yapının teksel yapı haline dönüşmesinde etkili 

faktörler;

 Toprağın aşırı ıslanarak agregatların dağılması 

 Bitki örtüsü ve kalıntısından yoksun toprak yüzeyine düşen yağmur damlalarının 

çarpma etkisiyle agregatların dağılması

 Toprağın fazlaca, zamansız işlemesi

Toprak Reaksiyonu 

Toprağın asit ya da alkalimi olduğunun ifadesidir. Bununda ölçüsü pH’dır (pH hidrojen 

iyonları konsantrasyonunun 10 tabanına göre ters logaritmasıdır). pH’sı 7 olan topraklar nötr, 

7’den küçük olanlar (4-6 gibi) asit, büyük olanlar alkali topraklardır. Topraklar reaksiyon 

bakımından 3,5-9.0 pH değerleri arasında değişebilirler. Toprak reaksiyonu, bitki büyüme ve 

gelişmesinde doğrudan ya da dolaylı olarak etkili olur. Örneğin asiditesi yüksek topraklarda 

bitkinin aliminyum ve manganez gibi elementleri absorbe etmesi, buna karşılık kalsiyum, 

magnezyum ve fosfor alımının azalması. Tarla Bitkileri genellikle nötr topraklardan 

hoşlanırlar. Bununla birlikte toprakta aktif kalsiyum bulunması durumunda darı, çavdar, soya, 

börülce gibi bitkiler pH’sı 4-5 olan asitli topraklarda; mısır, buğday, yulaf, arpa, patates, 

fasulye, fiğ ve burçak orta asitli (pH 5-6) topraklarda yetişebilirler.



Çizelge 9. Bazı önemli kültür bitkilerinin pH istek sınırları

Tahıllar pH sınırları Baklagiller pH sınırları Endüstri bitkileri pH sınırları 

Arpa 6.5-8.0 Fasulye 6.0-7.5 Şeker pancarı 6.5-8.0
Mısır 5.5-7.5 Yerfıstığı 5.3-6.6 Pamuk 5.0-6.0
Yulaf 5.0-7.5 Soya 6.0-7.0 Patates 4.8-6.5
Pirinç 5.0-6.5 Mera ve Çayır otları Kolza 6.0-7.5
Çavdar 5.0-7.0 Yem bezelyesi 6.0-7.5 Ayçiçeği 6.0-7.5
Buğday 5.5-7.5 Çayır üçgülü 6.0-7.5 Tütün 5.5-7.5

Yonca 6.2-7.8 Keten 5.0-7.5
Tüylü fiğ 5.2-7.0 Kenevir 6.0-7.0

Toprak Tuzluluğu 

Toprak solusyonundaki tuz miktarı da bitki yetiştirme yönünden önemli bir toprak 

özelliğidir. Toprakta bitki büyümesini olumsuz etkileyecek miktarda tuz varsa o toprak tuzlu 

sayılır. Tuzluluğun ölçüsü toprak içindeki % tuz oranı yada toprak ekstraktındaki elektriği 

geçirgenlikle ifade edilir ve bunun ölçüsü milimos’dur. Genellikle elektriki geçirgenliği 4 

milimos‘dan yüksek topraklar tuzlu kabul edilir. Kök bölgesinde kuru toprak ağırlığının % 

1,5’inden fazla tuz bulunması halinde pek az kültür bitkisi yetişebilir. Tuzluluğun etkisi 

bitkilere göre değişir. Tuza en toleranslı tarla bitkileri arpa, şeker pancarı, kolza, çavdar, cin 

darı, sorgum, pamuk ve rodos otu’dur. Fasulyenin tuza hiç toleransı yoktur. Tuzluluk 2 

milimos’u aşınca etkilenmeye başlar. Genel olarak buğdaygiller familyasından olan tarla 

bitkileri baklagillere oranla tuza daha dayanıklıdır. Tuzlu topraklarda bitkinin su alımı 

güçleşir, tohumlar daha geç çimlenir, tuzluluk arttıkça bitki köklerindeki su toprağa çekilir 

yani plazmoliz oluşur, bitkide soğuma ve kuruma başlar, sonunda ölür.

Tuzlu toprakların ıslahında drenajla tuzlu suların akıtılması, tuza dayanıklı ve topraktan tuz 

kaldıran bitkilerin ekilmesi (arpa gibi) ya da çayır mera yem bitkilerinin ekilmesi gerekir. Bu 

bitkiler kültür bitkilerine nazaran daha tuzlu topraklarda yetişebilirler. Böylece bu gibi 

yerlerde yetişen yem bitkileri, yetiştikleri tuzlu ortamlarda kök ve anız artıklarıyla toprağa bol 

miktarda organik madde sağlarlar. Toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını ıslah ederler. Bu 

bakımdan çayır-mera yem bitkilerini tuza iyi (6-12 milimos), orta (3-6 milimos) ve dayanması 

zayıf (2-3 milimos) olarak üç gruba ayırmak mümkündür.

  Tuza iyi dayananlar: tuz otu, yüksek otlak ayrığı, rodos otu, gazal boynuzu

  Tuza orta dayananlar: taş yoncası, İngiliz çimi, sudan otu, yonca, domuz ayrığı, 

kılçıksız brom, geven türleri

  Tuza dayanması zayıf olanlar: ak üçgül, tilki kuyruğu, çayır üçgülü, çayır düğmesi



Toprak Organik Maddesi 

Topraktaki organik maddeler bitkiler için mutlak gerekli maddeler olmakla birlikte 

bitkilere besin maddesi temin etmesi ve toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini olumlu 

yönde etkilemesi nedeniyle, bitkilerin büyüme ve gelişmelerinde oldukça önemli bir 

fonksiyona sahiptir.

Toprak organik maddesi

 1) Bitkisel ve hayvansal kökenli ölü artık, dışkı ve salgılar

 2) Toprak canlıları veya toprak organizmaları, olmak üzere ikiye ayrılır.

 Bitkisel ve Hayvansal Kökenli Ölü Artık, Dışkı ve Salgılar 

Bunlar toprak mikroorganizmalarının faaliyetleri sonucu ayrışarak humusa dönüşür. 

Humus miktarı toprağın alt katmanlarına doğru azalır. Bu durum ağır topraklarda daha 

belirgindir. Humus oluşması için uygun sıcaklık 15-30 °C arasıdır. Sıcaklığın düşük ve 

yağışın bol olduğu bölgelerde organik maddelerin parçalanması ve mineralizasyon ile besin 

maddelerine dönüşmesi daha yavaş cereyan ettiğinden, bu bölgelerde topraklar daha yüksek 

oranda organik madde içerirler. Buna karşılık kurak bölge topraklarında organik madde 

miktarı düşüktür. Örneğin yağışlı ve serin bölge topraklarında organik madde oranı % 5’den 

yüksek iken, bu oran kurak bölge topraklarında % 1 civarındadır. 

Organik maddenin topraktaki fonksiyonları; 

 a) Toprağın su tutma kapasitesini artırır.

 b) Toprağın iyi şekilde havalanmasını sağlar.

 c) Toprağın yapısını iyileştirir.

 d) Toprağın ısınmasını sağlar.

 e) Mineralizasyona uğrayarak bitkilere besin maddesi temin eder.

 f) Topraktaki mikroorganizma aktivitesini artırır. 

Toprak Canlıları veya Toprak Organizmaları 

 a) Bitkisel organizmalar (toprak florası): Bakteriler, mantarlar, algler ve likenler

 b) Hayvansal organizmalar (toprak faunası): Protozoalar, solucanlar, nematodlar, 

karınca, örümcek, birçok böcek çeşitleri, fare, köstebek vs. 

Topraktaki organik maddelerin humusa dönüşmesinde topraktaki bitkisel ve hayvansal 

organizmalar önemli rol oynar. Topraktaki organizmaların sayısı toprak çeşit ve tiplerine göre 

değişir. İyi özellikte bir tarla toprağının bir gramındaki bitkisel ve hayvansal organizma sayısı 

genellikle 20-25 milyon bakteri, 10-20 milyon mantar, 1-2 milyon protozoa ve 100 bin alg 

kadardır.



Toprak mikroorganizma sayısının fazlalığı istenen bir özelliktir. Zira organik maddelerin 

parçalanarak humusa dönüşmesi ve yine humusun mineralize olarak bitki besin maddelerinin 

açığa çıkması mikroorganizmalar sayesinde mümkün olmaktadır. Bu organizmalarda özellikle 

nitrifikasyon (NH4’ün NO3’e okside edilmesi) ve amonifikasyon olaylarını gerçekleştiren 

mikroorganizmalar önem taşımaktadır. Bunun dışında havanın serbest azotunu toprağa fiske 

eden mikroorganizmalarda özel bir öneme sahiptir. Bunlar,

 Serbest yaşayan bakteriler: Azoto bakteriler, bacillus ve chlostrodium bakterileri

 Simbiotik olarak yaşayan bakteriler: Bu bakteriler baklagil familyasına ait bitkilerle 

simbiotik olarak yaşarlar. Bu bitkilerin köklerinde nodoziteler oluştururlar. Bunlar 

rhizobium bakterileri isimlerini alırlar. 

Topraktaki Etkili Maddeler 

Topraktaki bitki gelişimi ve büyümesini olumlu ve olumsuz yönde etkileyen birçok madde 

mevcuttur. Bunlar;

1) Büyütücü maddeler: Bitkilerde büyümeye teşvik eden hormon veya hormon yapı 

taşı karakterindeki maddeler 

 a) İndol türevleri

 b) Gibberellin asit 

 c) Vitaminler

 d) Hümin bileşikleri

2) Engelleyici maddeler: Toprakta organik madde atıkları veya mikro organizmalar 

tarafından üretilen ve bitki gelişimini engelleyen maddelerdir. Bunların etkisi enzim 

etkilerini bloke etmek şeklindedir. Önemlileri Alkoller (proponal, butonal), organik 

asitler ve fenol bileşikleri.

3) Dayanıklılığı artırıcı maddeler (antibiotikler): Topraktaki mantarlarca üretilir. 

Etkileri bakteriyel hastalıklara karşı dayanıklılığı artırmak ve bazı parazit bitkilerin 

çimlenmesini önlemek şeklindedir. Sterptomycin, terramycin ve aureomycin’dir 

3) COĞRAFİK VE TOPOĞRAFİK FAKTÖR 

a) Pozisyon 

Bir bölgenin yeryüzündeki konumunun enlem ve boylam dereceleriyle ifadesidir. 

Bölgelerin genel karakterleri ekvatordan olan uzaklıkları ile belirlenir. Yıllık ortalama sıcaklık 

ekvatordan güney ve kuzey enlem derecelerine doğru devamlı bir azalış gösterir. Bu durum 

yıllık sıcaklık ortalamaları üzerinde etkilidir. Enlem derecesi sıcaklık koşulları yanında gün 

uzunluğu ve ışıklanma yoğunluğu yönünden de etkili olmaktadır. Nitekim en uzun gün süresi 

ekvatorda 12 saat iken, 60o enlemde 18 saat ve kutuplara yaklaştıkça giderek artarak yer 



kürenin yörünge düzlemindeki eğimin de etkisi ile 6 aylık sürelere erişmektedir. Ekvatordan 

kuzey ve güney istikametlerine gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı daralır ve böylelikle 

güneş ışınları atmosfer içinde daha çok yol alır.

Güneşten gelen enerjinin yeryüzü sathının her cm2’sine isabet eden miktarı 2 gram kalori 

kadardır. Güneş ışınları dik açıyla geldiğinde bu enerjinin % 22 kadarı atmosfer tabakası 

tarafından absorbe edilir. Buna karşılık ışınlar 5o’lik bir açı ile geldiğinde, ışınların atmosfer 

içinde katedecekleri yol 11 kat artar ve enerjinin % 99 kadarı absorbe edilir.

Enlem derecelerinin etkisi en belirgin olarak ekvatordan kutuplara doğru farklı vejetasyon 

zonlarının ortaya çıkmasıdır.

b) Yükseklik 

Ekolojik ortamın deniz seviyesinden yüksekliği, birçok faktörün önemli derecede 

değişmesine neden olmaktadır. Her 180 m.de 1 oC’lik (veya 100 m.de 0,55 oC’lik) sıcaklık 

azalması söz konusudur. Enlem derecelerinde olduğu gibi yükseklik faktörü de farklı 

vejetasyon zonlarının oluşmasına neden olur. Alçaklardan yükseklere çıkıldıkça yapraklarını 

döken ağaçların oluştuğu ormanlar, daha sonra sırasıyla karışık orman ve iğne yapraklılar yer 

alır. Yükseklik arttıkça orman sınırı sona erer, yerini kısa boylu cüce çalılıklar, daha sonra 

otlaklar, en yükseklerde ise liken ve yosunlar yaşarlar. Yükseklik arttıkça ışıklanma süresi 

artar, ışık şiddeti yükselir (1800-2000 m.de deniz seviyesindekinin 2 misli ışık şiddeti) ve kısa 

dalga boylu ışınların oranı artar. Yükseklere çıkıldıkça bodurlaşmanın nedeni budur. Diğer 

taraftan yıllık ortalama sıcaklığın azalmasına, yağışın artmasına, rüzgâr hızının artmasına ve 

özelliklede vejetasyon periyodunun kısalmasına neden olmaktadır. 1500 m.de vejetasyon 

periyodu 7 ay sürerken 2400m’de 3,5 aya inmektedir. Bu nedenlerden dolayı yeryüzü 

vejetasyonu ancak 5000-6000 m’ye kadar çıkabilmektedir.

c) Yöney 

Işıklanma, kar örtüsü, rüzgâr ve toprak oluşum süreçleri yönünden yöneyler arasında, 

özellikle kuzey-güney yöneyleri arasında önemli farklılıklar mevcuttur. Güney 

yamaçlarındaki ışık şiddeti kuzey yamaçların 5 katı daha fazladır. Sıcaklık yönünden de 

güney avantajlıdır.

 -Sıcağı ve ışığı seven bitkiler güney yamaçlarda yaygındır.

 -Vejetasyon periyodu güneyde daha uzundur.

 -Bitki örtüsü kuzey yamaçlarda daha sık kapalıdır.

 -Erozyon tehlikesi güneyde fazladır.



d) Eğim 

Eğim, güneş ışınlarının geliş açısı ve böylelikle sıcaklık ve ışık şiddetini değiştirmede, 

yağış sularının akışını, kar örtüsünü kaymasını kolaylaştırması ve erozyona neden olması 

nedeniyle etkili olmaktadır. Eğim, özellikle yağışın sınırlayıcı bir faktör olduğu bölgelerde 

önem arz eder. % 8-10’dan daha fazla eğimli arazilerde yapılan tarım yüksek oranda erozyona 

neden olur.

4) PYRİK FAKTÖR (YANGIN FAKTÖRÜ) 

Yangın Çeşitleri 

 a) Zemin yangını: Toprağın kalın bir organik madde tabakası ile kaplı olması 

durumunda ortaya çıkabilir. Farklı nedenlerle, hatta bazen kendiliğinden bu organik 

madde tabakası ateş alabilir ve alevsiz olarak için için uzun süre yanar. Zemin yangını 

toprağın üst kısmındaki bitki köklerinin tümünü öldürür. Yüzlek köklü bitkiler daha 

hassastır.

 b)Yüzey yangını: Toprak sathı üzerinde meydana gelen bu tür yangınlar kuru ot 

artıklarını, canlı ot ve çalıları tamamen yok eder.

 c) Taç yangını: Özellikle sık ormanlarda görülen bir ağaç tacından diğerine sıçrayarak 

yayılan yangındır.

Yangın Faktörünün Bitki Hayat Formlarına Göre Zararı 

Otsu çok yıllık bitkiler ve çalılar yangından çok büyük oranda zarar görürler. Ancak 

bitkilerin sadece toprak üstü organları yanarak ölmüş ise bu geçicidir. Rizom, yumru gibi 

toprak altı organlarından sürerek kendini yenileyebilir. Ağaç formundaki bitkiler zemin ve 

yüzey yangınlarına kısmen dayanabilirler. Derin kök sistemi ve kalın bir kabuğun bulunması 

sayesinde daha az etkilenirler. Yangın faktörü özellikle bir yıllık bitkiler için zararlı etkiye 

sahiptir. Tohum oluşumundan önce meydana gelen yangınlarda zarar daha büyüktür.

Yangın Faktörünün Bitkilere Dolaylı Etkileri 

 Rekabet koşullarının değişimi

 Yangın hasarı ve parazitizm 

 Ortam faktörlerinin değişimi

 Işıklanma koşullarının değişimi

 Erozyon tehlikesi

 Toprak faktörlerinin değişimi

Çok sıcak yangınlarda (1000 °C) toprak yüzeyindeki organik artıklarla humus tamamen 

tahrip olur, organik madde azalır. Azot miktarı ve C/N oranı düşer. Hafif yangınlar (100 °C) 



yararlı olabilir. Toprak asitten nötre doğru değişir. Nitrifikasyon bakterileri faaliyeti artar, 

humus geniş oranda mineralize olur.

5) BİOTİK FAKTÖR 

Ekolojide canlı faktörler dendiği zaman, bir ortamda bulunan ve birbirlerinin yaşamını 

doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen tüm canlılar anlaşılır. Ekolojik bir ortamda canlı 

organizmalar arasında karşılıklı ilişkilerle belirlenen birlikte yaşam söz konusudur. Buna 

smybiosis denir. Bu deyim sym: birlikte ve bios: hayat latince kelimelerinden türetilmiştir 

Odum (1959), ekolojik bir ortamdaki farklı organizma bireyleri arasındaki ortak yaşam 

ilişkilerini 8 farklı kategori de toplamıştır.

 Nötralite: Farklı türler, birlikler veya popülasyonların yan yana ve birbirlerinden 

bağımsız olarak bulunmaları durumudur. Karınca ile mera hayvanı 

 Mutualizm: Üyelerine karşılıklı yarar sağlayan bir ortaklık şeklidir. Üyeler birbirlerine 

mutlak bağımlılık gösterirler yani aralarındaki ilişki zorunlu özelliktedir. Baklagiller 

ile nodozite bakterileri 

 Protokooperason: Farklı organizma bireylerinin bir arada ve birbirlerine fayda 

sağlayacak bir ilişki içerisinde bulunmaları halidir. Ancak bireyler diğerine mutlak bir 

bağımlılık gösteremezler. Buğdaygiller ile nodozite bakterileri

 Kommensalizm: Üyelerden birinin diğerine zarar vermeksizin kendisine fayda 

sağlandığı ortak yaşam şeklidir. Örnek sarılıcı bitkiler, diğer bitkiler

 Amensalizm: Bireyler arasındaki ilişki bireylerin salgıladıkları bir takım engelleyici 

maddeler tarafından belirlenir(Allelopathie). Cevizin etkisi, şeftali yaprağı, vb.

 Parazitizm: Böyle bir ilişkide bir organizma türü beslenme, gelişme ve üreme 

yönünden tümüyle konukçusu olan diğer bir organizmaya bağımlılık gösterir. Küsküt, 

canavar otu örnek olarak verilebilir.

 Predasyon: Bu durumda av-avcı ilişkisi söz konusudur. Ekolojik bir ortamda hemen 

hemen her organizma av veya avcı pozisyonundadır. 

 Rekabet: Yaşam tarzları ve ortam istekleri birbirlerine benzerlik gösteren 

organizmaların, ihtiyaçlarını karşılamaları esnasında ortaya çıkan ilişkidir.

Rekabet 

Belli bir yaşam ortamını paylaşan organizmalar arasında ortaya çıkan ilişkilerin en 

önemlilerindendir. Ekolojik bir ortam, ancak belirli sayıda organizmanın saha ve yaşam 

isteklerini (besin maddesi, su, ışık) karşılayabilir. Daha fazla sayıda organizmanın aynı 

ortama yerleşmek istemesi durumunda rekabet ortaya çıkar ve rekabet gücü en yüksek olanlar 

ortamı işgal ederler. Rekabet özellikle bitkisel organizmalar yönünden önem taşır. Hayvansal 



organizmaların hareket etme yeteneğinde olmaları kendilerine kolaylıkla yeni bir ortam seçme 

imkânı sağlar. Bitkiler arasındaki rekabet genellikle ışık, besin elementleri, su ve saha 

yönünden ortaya çıkar. Rekabet hem toprak üstü hem de toprak altı organları arasında ortaya 

çıkar.

Bitkilerde Rekabet Gücünü Artıran Özellikler 

 Büyüme hızı 

 Gelişmiş kök sistemi

 İyon alım gücü 

 Köklerdeki rezerv madde miktarının fazlalığı 

 Çimlenme kabiliyeti ve hızının fazlalığı 

 Özel koşullarda, tuzluluğa, kuraklığa, toprak asitliğine ve soğuğa karşı tolerans 

derecesinin geniş olması

 Vejetatif (rizom, stolon, kök sürgünü vb) yolla üreme kabiliyetinde olması

 Fazla ışığa ihtiyaç duymama 

 Toprak üstü ve altı organlarından salgıladıkları özel maddelerle diğer bitkilerin 

gelişmelerini engelleme 

 Uzun ömürlü olma

 Hastalık ve zararlılara dayanıklı olma 

 Büyüme formlarının ışıktan en iyi şekilde yararlanabilecek durumda olması

Aynı türün bireyleri arasındaki rekabete intraspesifik, farklı türlerin bireyleri arasındaki 

rekabete interspesifik rekabet denir. Örneğin bir buğday tarlasındaki ya da pamuk tarlasındaki 

bitkiler arasındaki rekabet intraspesifik, bir yabancı otla bir kültür bitkisinin rekabeti 

interspesifik rekabettir. Bitkiler arasındaki rekabet, çimlenme fazından başlayarak bütün 

gelişmeleri boyunca devam eder. Rekabet çayır-mera ve yem bitkilerinde önem arz eder. 

Kaliteli yem üretebilmek için değişik oranlarda baklagil ve buğdaygil bitkilerinin 

komposizyonda yer alması gerekmektedir. O nedenle bitki türlerinin rekabet indekslerinin çok 

iyi bilinmesi ve ona göre botanik komposizyonda yer almasının sağlanması gerekir. Bir diğer 

önemli husus kültür bitkisi ile yabancı otların rekabetidir. Özellikle genç dönemde daha 

belirgin bir şekilde ortaya çıkar. O nedenle tarımını yaptığımız bitkilerin gelişmelerinin 

sağlıklı olmasını istiyorsak, yabancı ot mücadelesini çok iyi yapmak ya da kültür bitkisinin 

rekabet gücünü artırıcı kültürel uygulamalar (sık ekim, münavebe, iyi toprak işleme ve 

mücadele) oluşturmak gerekir. 



Allelopati 

Bitkilerin kendi sentezledikleri belirli bileşimdeki maddelerle kendi türünden veya başka 

türlere ait bitkilerin büyüme ve gelişmelerini olumsuz yönde etkilemelerine allelopati denir. 

Bu etki diğer bitkilerin; 

 Çimlenmelerinin engellenmesi

 Büyüme ve gelişmelerinde gerileme

 Vejetasyondaki oranlarının azalması şeklinde kendini gösterir. 

Örneğin ceviz yapraklarında juglon maddesi üretilmekte ve bu yapraklar toprakta diğer 

bitkilerin gelişmesini engellemektedir. Bazı hububat türleri buğday ve çavdar kök artıkları ile 

toprakta scopoletin gibi toksik bileşikler, tarla ayrığı kök artıklarından allelopatik etkiye sahip 

agropyren bileşiği oluşturmaktadır.

Bitki büyüme ve gelişmesinde etkili canlı faktörler yeşil bitkiler, yeşil olmayan bitkiler, 

hayvanlar ve insanlar şeklinde gruplandırılabilir.

Yeşil Bitkiler 

Asimilasyonla besin maddesi üretimi yapan ekolojik sistemin temel ünitesidir. Belli bir 

ortam içinde yan yana bulunan bitkiler ışık, su, bitki besin maddesi gibi büyüme faktörleri 

yönünden sürekli yarış halindedir. Bir çevreye en iyi adapte olabilen bitki türü oradaki öteki 

türlerle en iyi yarışabilen bitki türüdür. Çevreye uyma genotip ile çevre arasındaki 

interaksiyona bağlıdır. 

Yeşil Olmayan Bitkiler 

Bu gruba giren bitkiler organik madde parçalayıcı ortak (symbiotik) ya da parazit yaşayan 

bakteri ve mantarlardır. Bunlar özümleme yapamazlar ve besinlerini çevredeki yeşil 

bitkilerden sağlarlar. Genel olarak bunlara heterotrof bitkiler denir. Bunlar parazit ve saprofit 

olmak üzere ikiye ayrılırlar. Parazit olanlar besinlerini canlı organizmalardan, saprofit olanlar 

ise besinlerini ölü bitki ve hayvanlardan sağlarlar.

Bakteri ve mantarların çoğu saprofit yaşayan organik madde parçalayıcı durumundadır. 

Organik maddelerin parçalanması ile kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi elementler toprağa 

ve bir miktar karbondioksitte havaya verilmiş olur. Bunlardan dolayı bu küçük canlılar 

topraktaki bitkiyi ve besin maddeleri ve havanın karbondioksitinin sürekliliğini sağlayan çok 

yararlı canlılardır.

Parazitler genellikle bitkileri zayıflatan ya da ölüme götüren patojenik mantarlar ve 

bakterilerdir. Bunların yaşama ortamı konukçu bitkilerin canlı hücreleridir. Küsküt, canavar 

otu, ökse otu gibi parazitler bulundukları bitkilerin besin maddelerine ortak olurlar. Bitki 



özsuyunu emerek yaşarlar. Ortak yaşayıcılar çoğunlukla bitkilerin köklerinde yaşayan bakteri 

ve mantarlardır. 

Bunların en önemlileri hava azotunu toprağa bağlayan bakteriler üç grupta toplanabilir.

 Azotobakteriler: İyi havalanan bol oksijenli topraklarda doğrudan doğruya hava 

azotunu toprağa bağlarlar.

 Clostridiumlar: Havalanması iyi olmayan, oksijeni az olan topraklarda hava azotunu 

toprağa bağlarlar.

 Rhizobiumlar: Bunlar önce parazit sonra da simbioz olarak baklagil bitkilerinin 

köklerinde yaşarlar ve hava azotunu okside ederek toprağa bağlarlar.

Bu üç bakteri grubu topraklarda azalan nitrat durumunu düzenleyen çok yararlı 

mikroorganizmalardır. Bitkiler için topraktaki her türlü olumlu ortamı küçük toprak canlıları 

(mikroorganizmalar) hazırlandığı için topraklardaki küçük canlı sayısı (bitki ve hayvan) 

arttıkça verimliliği de artar. Bunun başlıca nedeni topraktaki mikroorganizma miktarı arttıkça 

toprağın su tutma, su sızdırma ve havalanma gücünün artması, toprağın yapısının 

iyileşmesidir. Genel olarak iyi bir tarla toprağının bir gramında bulunan çeşitli canlı sayıları 

aşağıdaki gibidir.

 20-25 milyon kadar bakteri

 10-20 milyon mantar

 Bir milyon kadar protozoa 

 100 bin kadar alg 

Hayvanlar 

Toprakaltı ve toprak üstünde yaşayan hayvanların canlı faktör olarak bitkilere olumlu ve 

olumsuz etkileri vardır. Hayvanlar bitkileri yerler ya da tahrip ederler. Bunlar genellikle bitki 

zararlıları olarak bilinir. Böcekler arasında birçok allogam (yabancı tozlaşan) bitkileri 

tozlanma ve üremelerinde yardımcı olanları da vardır. Ayrıca bazı bitkilerin tohum ve meyve 

gibi generatif üreme organlarının başka taraflara taşınmasında da rol oynarlar (sindirimde 

dışkı ile ya da yapışarak).

Çayır, mera ve otlak alanlarında bitki çeşitleri ve vejetasyon durumu, üzerindeki hayvan 

cinsi ve sayıları ile yakından ilgilidir. Kapasitenin üstünde bir hayvan populasyonu varsa 

vejetasyonun tahrip edilmesi ve doğal dengenin bozulması, sonuçta erozyonun oluşması söz 

konusudur.

Toprakta yaşayan hayvanlar, protozoalar, nematotlar, solucanlar, örümcekler, böcekler, 

fare ve köstebeklerdir. Bunlar içinde toprak organik maddelerinin humusa çevrilmesi ve 



toprağın havalanmasında yararlı olanlar yanında (protozoalar ve solucanlar) bitkilere çok 

zararlı olan hayvan grupları da vardır (nematod, çeşitli böcek ve fareler).

İnsan Faktörü 

İnsan çevreyi kendi ihtiyaçlarına uydurmaya çalışan onu bilerek ya da bilmeyerek tahrip 

eden en önemli biyolojik faktördür. İnsanın çevreye olan etkilerini kısa maddeler halinde 

özetlersek;

 Toprak işleme, sulama, drenaj, tarımsal mücadele vs. gibi uygulamalarla doğal 

koşullara müdahale

 Yeni tarım alanlarının kazanılması amacıyla orman tahribatı 

 Hayvan otlatma, biçme, yabancı ot mücadelesi ve birçok ıslah yöntemleri ile doğal 

vejetasyonun komposizyonunu değiştirme

 Gübreleme ile toprak besin maddesi içeriğini değiştirme

 Ağaçlandırma

 Bilinçsiz uygulamalarla erozyona neden olma

 Gölet ve baraj tesisleri ile yerel iklim koşullarını değiştirmek, su rejimini değiştirmek

 Zirai ilaçlarla çevreyi kirletmek

 Islah çalışmaları ile üstün verimli, hastalık ve zararlılara dayanıklı bitki ve hayvan 

ırklarını yetiştirmek

 Gen mühendisliği yoluyla organizmaların kalıtsal yapısını değiştirmek

 Endüstriyel artıklarla çevrenin kirlenmesine yol açmak

 Yanlış ve yoğun avlanma sonucu birçok türün neslini tüketmek

 Doğal kaynakları tüketmek 

SYNEKOLOJİ

Doğal Kaynaklar ve Sınıflandırılması 

Yeryüzündeki tüm doğal kaynaklar iki ana gruba ayrılmaktadır.

 1)Yenilenemeyen doğal kaynaklar: Bu kaynakların ortak özellikleri yeryüzünde 

rezervlerinin sınırlı bir miktarda bulunması, kullanılma hız ve miktarları nedenli 

kısıtlanırsa kısıtlansın, belli süreler içerisinde kendilerini yeniden üretebilme 

yeteneğinde olmamaları nedeniyle, eninde sonunda tükenme durumunda kalmalarıdır. 

Örneğin petrol, bakır, demir gibi kaynaklar bu gruba girer.

 2) Yenilenebilen doğal kaynaklar: Herhangi bir kaynağın koruyucu amenajmanla 

(idare) kullanıldığı zaman, yıldan yıla kendi kendini yenileyerek potansiyel verimlilik 

gücünü çok uzun yıllar devam ettirmesidir. Örneğin ormanlar, çayır ve meralar, göl ve 

denizler, tarımsal alanlar iyi bir amenajman uygulaması ile kendi kendilerini sürekli 



olarak yenileyerek çok uzun yıllar potansiyel verimlilik güçlerini devam ettirebilirler. 

Bu devamlılık tüm doğal kaynak ekosistemlerini ortak özellikleri olan canlı ve cansız 

bölümleri arasında oluşan devamlı bir enerji akımı ve madde dolanımı bulunması 

prensibinden kaynaklanmaktadır. 

Ekosistem Kavram ve Prensipleri 

Bilindiği gibi ekoloji, canlıların bireysel olarak yada gruplar halinde birbirleri ve içerisinde 

yaşadıkları çevre koşulları ile karşılıklı ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Canlılar çok 

genel anlamda bitkiler ve hayvanlar olmak üzere iki ana sınıf içerisinde incelenebilir. Ancak 

tüm canlılar ve çevreler evrende birbirlerinden ayrılmaz bir bütün oluştururlar. Diğer bir 

deyişle cansız çevre ile orada yaşayan tüm canlılar, aralarında varolan devamlı bir enerji 

akımı ve madde alışverişi ile birbirleri ile karşılıklı ilişkili bir “ekolojik sistem” yada 

“ekosistem” kabul edilirler. Burada önemli olan sınırları belirtilmiş olan ekolojik bir sistem 

içerisinde devamlı bir enerji akımı ve madde dolanımı olmasıdır. Sistemin devamlılığı ve 

etkili bir şekilde kullanabilmesi işte bu iki işlevin kesintisiz yerine getirilmesine bağlıdır.

Ekosistem kavramına biraz daha açıklık getirebilmek amacıyla herhangi bir ekosistemin 

yapısını şekil ile inceleyelim (Şekil 16).

Böyle bir sistemde yaşayan organizmaların tümüne canlılar topluluğu adını vermekteyiz. 

İşte herhangi bir ekosistemin birinci ana bölümünü bu canlı organizmalar oluşturmaktadır. 

Canlı bölüm içerisinde iki ana canlı bölümü vardır. Bunlar üretici organizmalar ve tüketici 

organizmaların oluşturduğu bölümlerdir. 

Şekil 16. Ekosistemi oluşturan bölümler ve yapıları 



Üretici organizmaların oluşturduğu bölüm içerisinde güneş enerjisinin kimyasal enerjiye 

dönüştürülerek depolanması, basit inorganik maddelerin gerek toprak gerekse havadan 

alınarak kullanılması ve kimyasal bileşikler halinde biriktirilmesidir. Yeşil bitkiler fotosentez 

yoluyla bu işi başarmaktadırlar.

Tüketici organizmaların oluşturduğu bölüm ise makro ve mikro tüketicilerden 

oluşmaktadır. Üretici organizmalarca gerçekleştirilen karmaşık yapıdaki organik maddelerin 

kullanılması yeniden düzenlenmesi ve parçalanması bu bölümde görülen başlıca olaylardır.

Bu bölümde yer alan makro tüketiciler yalnızca bitkisel kaynaklardan beslenen ot-obur 

hayvanlardan ya da bu hayvanlar üzerinde beslenen birinci ve ikinci derecedeki et-obur 

hayvanlardan oluşmaktadır. Örneğin doğal sistemlerden herhangi bir çayır-mera bitki örtüsü 

üzerinde beslenen evcil hayvanlardan sığır ya da koyun, yaban hayvanlarından geyik ya da 

tavşan ot-obur havyalarına örnektir. Aynı şekilde herhangi bir buğday ya da pamuk tarlasında 

buğday tanesi ya da pamuk yaprağı ile beslenen böceklerde sistemdeki tüketici bölümünü 

oluşturan ot-obur hayvanlardan sayılırlar. Buna karşılık yine doğal sistemlerden herhangi bir 

ormanda beslenen geyik ot-obur ve bunun üzerinden beslenen kaplan ya da aslan et-obur 

hayvanların bilinen örnekleridir.

Herhangi bir ekosistemin tüketici organizmalar içerisinde yer alan üçüncü canlı bölümünü 

de mikro-tüketici organizmalar oluşturmaktadır. Mikro tüketiciler esas itibarı ile bakteri ve 

mantarlardan oluşan organizmalardır. Sistemin gerçekten de en önemli bölümlerini 

oluştururlar. Öyleki bu organizmalar gerek üretici gerekse makro tüketici organizmaların 

yaşam devrelerini tamamladıktan sonra sistemin içerisinde biriken ölü organizmaların 

karmaşık bileşiklerini parçalar ve çözünme ürünlerinin bazılarını absorbe ederler. Bu açıdan 

ekosistemin diğer bölümlerini geliştirebilen ya da durmasını sağlayan bir işlev yaparak, 

sistemin devamlılığına ya da durmasına neden olabilecek nitelikteki canlıları oluştururlar.

Herhangi bir ekosistemin ikinci ana bölümünü, organizmaların içerisinde yaşadıkları 

cansız çevre ile ilişkili çevre koşulları oluşturur. Ekosistemin cansız bölümünü üç grup altında 

incelemek söz konusu olabilir.

 Sistemin devamlılığı açısından bölümler arasında oluşan madde dolanımı ile ilgili 

inorganik maddeler: Bunlar karbon, azot ve su gibi herhangi bir ekosistemde varolan 

canlı organizmaların temel yapı taşlarını oluştururlar. Ekosistemlerin içerisinde 

devamlı bir dolanım halinde canlı ve cansız bölümleri arasında hareket ederler.

 İklim Rejimi: Güneşlenme, yağış ve diğer fiziksel faktörleri içermektedir. Farklı iklim 

rejimlerine göre farklı organizma grupları yeryüzünde yaşama alanları bulmakta ve 

değişik iklim bölgelerinde farklı bitkisel ve hayvansal yaşamı oluşturmaktadır. Buna 



paralel olarak da farklı tarımsal uygulamalar ve değişik bitkisel ve hayvansal üretim 

sistemleri ortaya çıkmaktadır.

 Cansız bölüm içerisinde inceleyeceğimiz üçüncü kısım ise aslında sistemin canlı ve 

cansız bölümlerini birbirlerine bağlayan organik bileşiklerden oluşmaktadır: Bunlar 

cansız olmalarına karşılık canlıların yapı taşı niteliğindeki proteinler, karbonhidratlar, 

lipitler ve humus gibi organik bileşiklerden oluşmaktadırlar. 

Ekosistemlerin Gördükleri İşlevler 

 Ekosistemin canlı ve cansız bölümleri arasında oluşan gıda zincirleri ile organizmalar 

birbirleri üzerinde beslenerek sistemi kendi içerisinde dengede tutmaya 

çalışmaktadırlar. Gıda zincirindeki bir önceki ya da sonraki halkada ortaya çıkabilecek 

populasyon değişimleri diğer halkaların tümünü birden etkileyebilmektedir. Örneğin 

bir mera-geyik-kaplan sistemini ele alalım. Doğal durumundaki mera bitki örtüsündeki 

azalma ya da çoğalma, geyik populasyonunun azalma ya da çoğalmasına, bu da kaplan 

populasyonundaki azalma ya da çoğalmalara yol açacaktır. Bu şekilde beslenme 

zinciri içerisinde ortaya çıkabilecek populasyon dalgalanmaları, sistemin tümünü 

dengeli bir durumda tutabilme özelliğine sahip olacaktır.

 Bölümler arasında birbirlerine bağlı enerji ağları oluşmaktadır. Bitkiler arasından 

tutulan güneş enerjisi kimyasal enerji formunda beslenme zincirinin diğer halkalarına 

aktarılmaktadır. Aktarılan enerji her halkadan diğerine geçerken %100 tam olarak 

aktarılamamaktadır. Her canlı yaşam faaliyetlerini yerine getirebilmek için bir miktar 

enerjiyi harcamak zorunda kalmaktadır.

 Ekosistemler, zaman ve mekân içerisinde oluşan organizmaların çeşitlenmesine yol 

açmaktadır.

 Bölümler arasında devamlı bir madde dolanımı olmaktadır. Sisteme giren ve çıkan 

maddeler hep aynı düzeyde kalmaktadır.

 Sistem kendi iç mekanizmalarıyla denge durumunu korumaya çalışmakta ve böylece 

organizmalar ve bölümler arasında kendi kendini kontrol altına alıcı bir işlev yerine 

getirmektedir. 

Doğal Bitki Örtüsünün Oluşumu

Yeryüzünde bitkisel yaşamın başladığı iki farklı ortam bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 

sığ su yüzeyleri, ikincisi ise çıplak kaya yüzeyleridir. Her iki ortam başlangıç durumları 

açısından tam anlamıyla birbirinden farklı özellik gösterirler. Ancak, her iki ortamda ilk 

görülen bitkisel yaşamdan sonra geçen evreler gelişmenin ileri devrelerine doğru bazı 

benzerlikler göstermektedirler. Her iki ortamda da ilk gözüken bitki türü ve grupları genellikle 



kendilerinden sonra gelen bitki tür ve gruplarına daha iyi yaşama ortamı sağlayarak çok uzun 

yılları kapsayan süre içerisinde sürekli olarak değişmekte ve zaman içerisinde gittikçe 

gelişmiş bitki toplulukları bir öncekilerin yerini almaktadır.

Vejetasyonun Oluşumu ve Gelişmesi

Ekosistemin en önemli unsuru olan primer üreticiler veya diğer bir tanımla vejetasyon; 

dinamik bir özellikte olup oluşumundan itibaren ortam koşulları ile uyumlu ve kararlı bir 

safhaya doğru devamlı bir gelişim içindedir.

Vejetasyonun bu kararlı safhaya (klimaks) doğru gösterdiği değişime suksesyon denir.

Suksesyonun oluşması için şu özellikleri olması gerekir. Bunlar:

 1- Vejetasyondan arınmış bir ortamın varlığı

 2- Bitki türlerinin bu ortama göç etmesi

 3- Göç eden türlerin yeni nişler edinebilme ve istila yeteneğinde olması

 4- Ekolojik niş ve ortam faktörleri yönünden türler arasında bir rekabetin oluşması

 5- Yerleşebilen bitki türlerinin biotik ve abiotik çevreye tepki göstermeleri

 6- Kararlı ve dengeli bir duruma erişme eğiliminin mevcudiyeti.

Doğada farklı ve daha gelişmiş bitki topluluklarının birbirinin yerini almasına Bitki 

Suksesyonu (bitki gruplarının gelişmesi) denir. Bu gelişme içerisinde birbirinin yerini alan 

bitki gruplarına da sere adı verilmektedir.

Doğada var olan bitki toplulukları belirli iklim ve ekolojik koşullar altında sürekli olarak 

bulundukları ortamda dengeli bir bitki örtüsü yaratmak çabası içinde gelişirler ve başlangıç 

noktası ister sığ su yüzeyi, ister çıplak kaya olsun uzun yıllar sonunda bulundukları iklim ve 

ekolojik koşullarda, dışarıdan herhangi bir engelleme yapılmadıkça, dengeli bir duruma girme 

eğilimi içerisindedirler. İşte doğal vejetasyonun, bu şekilde bulunduğu iklim ve ekolojik 

koşullar altında dengeli duruma girerek en üst düzeyde gelişme gösterdiği son devresine 

Klimaks Vejetasyon (en üst durumdaki bitki örtüsü) adı verilir.

Klimaks Çeşitleri

 1- Klimatik klimaks 

 2- Edaphik klimaks 

 3- Topoğrafik klimaks 

 4- Zootik klimaks 

 5- Yangın klimaksı 

 6- Zararlı gazlar klimaksı 



Kurak Ortamlarda (Çıplak Kaya Yüzeyinde) Başlayan Bitki Suksesyonu 

Kurak ortamlarda başlayan bitki suksesyonu, toprak oluşumu ile paralel bir yol 

izlemektedir. Toprak oluşumu gibi, doğal vejetasyon da ana kaya, topografya, iklim, 

organizma ve zaman olmak üzere beş faktöre bağlı olarak gelişip olgunlaşır. Çıplak kaya 

üzerinde başlayan ve sonunda olgun bir orman veya mera vejetasyonu meydana getiren bu 

kurak bitki gelişimi birbirinden kolayca ayırt edilebilen aşağıdaki beş aşamada cereyan eder 

(Şekil 4.1).

1) Kabuksu (Crustos) liken Devresi: 

Üzerinde hiç toprak ve dolayısıyla nem bulunmayan çıplak kayalar üzerinde ancak bu 

şartlara dayanabilen kabuksu likenler yaşayabilir. Likenler, ortaklaşa olarak yaşayan bir 

mantar ve bir alg'ten oluşur. 

Yağışlardan sonra ıslanan ve nemli bir hale gelmiş olan kaya yüzeyine konan Leconore, 

Lecides ve Soredia gibi kabuksu likenlerin sporları çimlenerek kabuksu likenleri meydana 

getirirler. Bu likenlerin çıkardıkları karbondioksit gazı kayaların yüzeyinin parçalanmasına ve 

ince bir tabakanın oluşmasına neden olur. Bu, toprak oluşumunun ilk basamağıdır.

2) Yapraksı (Foliose) Liken Safhası: 

Kabuksu likenlerin faaliyetleri sonucu oluşmuş olan ince toprak tabakası üzerine daha 

yüksek boylu, yaprak veya ağaç kabuğu şeklinde gövdeleri olan yapraksı likenler gelerek 

kolayca yerleşebilir. Yapraksı likenler burada çoğalarak kabuksu likenlerin yerini alırlar. 

Yapraksı likenlerin bir taraftan çıkardıkları karbondioksit ile kayalar parçalanır. Diğer taraftan 

ölen likenlerin parçalanmış parçaları ufalanmış kaya tabakasını organik maddece 

zenginleştirir. Böylece organik madde içeren ilkel toprak teşekkül etmiş olur. Topraktaki 

organik maddenin varlığı ise, daha fazla suyun tutulmasına ve diğer bitkilerin yerleşmesine 

yardımcı olur.

3) Yosun (Moss) safhası:

Toprak teşekkül etmeye başlayınca likenlerin yerini kara yosunları alır. Bu bitkiler de daha 

fazla toprağın oluşmasına ve oluşan toprağın organik maddece zenginleşmesine, dolayısıyla 

daha fazla su tutulmasına sebep olurlar.

4) Otsu (Herbaceous) Safha:

Kaya üzerinde toprak tabakasının kalınlaşması sonucu yosunların yerini geniş yapraklı 

yüzeysel köklü biryıllık bitkiler alır. Bu bitkiler de toprak oluşumuna aynı şekilde yardımcı 

olur.



5) Klimaks Mera Safhası: 

Bu safhaya kadar geçen sürede toprak tamamen teşekkül etmiştir. Bunun sonucu olarak 

biryıllık geniş yapraklı bitkilerin yerini uzun ömürlü, derin köklü bitkiler alarak o bölgenin 

klimaks mera vejetasyonunu meydana getirirler. Yağışlı bölgelerde ise, klimaks mera yerine 

iğne yapraklı ağaçların oluşturduğu klimaks orman vejetasyonu teşekkül eder. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, kurak koşullarda başlayan bitki örtüsünün 

oluşumunda, toprağın oluşumu ile vejetasyonun oluşumu birbirine paralel bir şekilde 

olmaktadır. Toprak gelişip, klimaks toprağa doğru yaklaştıkça vejetasyon da gelişmekte ve 



klimaksa doğru yaklaşmaktadır. Toprak, gelişmesinin farklı dönemlerinde farklı bitki 

gruplarını barındırmaktadır (Şekil 4.2.). 

Eğer klimaks bir toprakta klimaks bir vejetasyon bulunuyorsa, hem toprak, hem de 

vejetasyon iklimle denge halinde stabil bir durumda demektir. Klimaks bir vejetasyon, insan 

veya insan aktiviteleri ile bozulmamış bir vejetasyondur. İklimde ortaya çıkan değişiklikler, 

vejetasyon ve bir ölçüde de toprakta değişikliklere yol açar. Doğa kendi içinde hiç bir zaman 

stabil değildir. Sürekli değişkenlik gösterir. Klimaks vejetasyon dinamik bir denge içinde 

bulunur. Böyle bir vejetasyonda düşük değerli ve lezzetsiz bitkiler çok az yer alır. Bu düzeye 

erişildikten sonra, vejetasyonun kompozisyonunda daha ileri bir gelişme beklenemez.

Su yüzeylerinde Başlayan Bitki Süksesyonu 

Bu şekildeki vejetasyon oluşumu derinliği 180-240 cm’ye ulaşabilen durgun su 

yüzeylerinde başlamakta ve çeşitli safhalardan sonra çayır vejetasyonu oluşmaktadır. Bu 

şekildeki bitki süksesyonunun aşamaları aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

1) Su İçi Safhası 

Bu safhada, su içinde yaşayan, kök, gövde ve yaprakları olmayan tallus adı verilen bir 

yapıya sahip su yosunları rol oynamaktadır. Bu yosunların ölü kalıntıları suyun dibinde 

birikerek suyun derinliğinin azalmasına neden olurlar.



2) Yüzme Safhası

Suyun derinliğinin azalması sonucu ortamda kökü dipte, fakat yaprakları su üzerinde yüzen 

bitkiler yaşayabilmektedir. Bunların kalıntıları da yine aynı şekilde su dibinde birikerek su 

derinliğini daha da azaltırlar.

3) Bataklık Aşaması 

Suyun derinliğinin iyice azalması sonucu bu gibi yerlerde bataklıklarda yaşayan saz 

(Phragmites sp.), kedi kuyruğu (Thypa sp.) ve sandalye sazı (Scirpus) türleri yaşamaya başlar. 

Bunların artıkları suyun dibini gittikçe daha fazla doldurarak toprak yüzünde suyun ancak 

belirli mevsimlerde bulunacak kadar azalmasına neden olur.

4) Kofa Aşaması

Bu safhada, toprakta taban suyu yakın olduğu için saz, kamış ve kedi kuyruğunun yerini 

ekşi çayır otları (Carex, Cyperus, Juncus) alır. Bu bitkilerin kalıntıları zamanla taban suyunu 

daha da düşürür ve daha fazla toprak oluşmasını sağlar.



5) Klimaks Çayır Safhası 

Taban suyu seviyesinin düşmesi sonucu ekşi çayır otlarının yerini uzun ömürlü yüksek 

boylu çayır otları alır. Bu durum, bu tür ortamlarda klimaks çayır vejetasyonlarının 

oluşmasını sağlar. Bölgede yağış ve sıcaklığın müsait olduğu durumlarda, bu alanlarda önce 

söğüt ve kavak gibi suyu seven ağaçlar gelişmekte, daha sonra da geniş yapraklı ağaçların 

oluşturduğu orman vejetasyonu teşekkül etmektedir.

Sıcaklık ve Nemliliğin bitki türleri üzerine etkisi

Şekilde dikkat edilirse sıcaklık ve nem koşullarındaki değişmeler yetişen bitki türleri 

üzerinde direk etkili olarak değişikliklere yol açmıştır. 

Nemlilik ve Yağış

Bitki örtüsü dağılışı yağış dağılışına paralellik sunar. Yağışın çok olduğu yerlerde gür 

ormanlar yer alırken, azaldığı yerlerde orman seyrelir, daha azalınca yerini bozkır alır. Su 

miktarı belli bir oranın altına düşünce bitkilerin yaşamsal faaliyetleri sona erer. 

Yağışların düzenli olmadığı ve miktarının 250 mm nin altında indiği alanlarda (çöllerde) 

yüzey ya tamamen çıplak ya da kuraklığa aşırı derecede dayanıklı bitkiler kaktüs ve 

çalılıklarla kaplıdır. Sıcaklığın bütün yıl 0 derecenin altında kaldığı ve bitkilerin topraktan su 

almadığı yerlerde (soğuk buz çölleri) ise hiçbir bitki görülmez.

Yağışın miktarı kadar rejimi de önemlidir. Yağışın düzenli olduğu iklim kuşaklarında 

(Ekvatoral, ılıman okyanus, Karadeniz iklimi) gür orman örtüsünün geliştiği gözlenir. 

Yağışların belli mevsimlerde toplandığı yılın bazı mevsimlerindeki kuraklığın belirgin olduğu 

iklim kuşaklarında ise otsu bitkiler ya da kurakçıl ağaçlar yaygınlaşır.

Örnek: Aynı miktarda yağış alan Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında farklı ormanlar görülür. 

Genel olarak sıcaklığın fazla yağışın çok olduğu alanlarda canlı türleri daha fazladır. 

Hayvanların dağılımı da bitkilere uygundur.



Vejetasyonun Bozulmasına Neden Olan Faktörler

Çayır-mera amenajmanı açısından, hayvansal faktörlerin vejetasyonda neden olduğu 

değişiklikler başta olmak üzere, çayır-mera vejetasyonun bozulmasına neden olan faktörler 

aşağıdaki şekilde incelenebilir:

1) Ağır Otlatma

2) Erken Otlatma 

3) Kontrolsüz Otlatma

4) Kuraklık 

5) Yakma

6) Yabancı Otların İstilası 

Vejetasyonun Bozulma Safhaları 

Klimaks düzeye ulaşmış bir çayır-mera vejetasyonunun bozulması beş safhada cereyan 

etmektedir. Bu safhalar aşağıdaki gibi açıklanabilir:

1) Klimaks Bitki Türlerinin Fizyolojik Olarak Hırpalanması

2) Kompozisyon Değişiklikleri 



3) Yeni Türlerin İstilası 

4) İyi Cins Yembitkilerinin Kaybolması 

5) İstilacı Türlerin azalması 

Bozulmuş Mera Vejetasyonlarında İkincil Süksesyon 

Yukarıda, üzerinde hiç bitki örtüsü bulunmayan çıplak kaya veya sığ su yüzeylerinde farklı 

daha gelişmiş bitki gruplarının birbirinin yerini alması sonucu, bölgenin iklim ve toprak 

koşulları ile dengeye ulaşmış en üst düzeydeki vejetasyon olan klimaks vejetasyonun teşekkül 

ettiği anlatılmıştı. Bu şekildeki bitki süksesyonu Birincil Bitki Süksesyonu olarak adlandırılır.

Bir zamanlar üzerinde oldukça gelişmiş bir bitki örtüsü bulunduğu halde, sonradan aşırı 

otlatma, kuraklık, erozyon, toprak işleme ve benzeri nedenlerle bu örtünün çeşitli derecelerde 

tahrip edilmiş olduğu yerlerde, tahrip faktörleri ortadan kalktıktan sonra yeniden klimaks bitki 

topluluğuna yönelik bir şekilde meydana gelen bitki gelişmesine İkincil Bitki Süksesyonu adı 

verilir.

Ekosistemlerde Enerji Akışı ve Madde Döngüleri

Ekosistem, birbiriyle ilişkili canlı ve cansız unsurlardan oluşur. Ekosistem, bu unsurlar 

arasındaki madde ve enerji dolaşımı ile kendini besler ve yeniler. Madde döngüsü ve enerji 

dolaşımı ile hava, su, toprak, bitkiler ve diğer canlılar arasında sürekli bir alış veriş olur. Bu 

alış veriş yeryüzünün doğal zenginliklerinin tekrar tekrar kullanılabilmesine ve yaşamın 

sürmesine olanak sağlar.

Besin Zinciri 

Ekosistemdeki enerjinin birincil kaynağı güneştir. Dünyadaki tüm canlılar yaşamlarını 

sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Canlılar arası ilişkinin temelinde beslenme 

bulunur. Ekosistemdeki madde ve enerji nakli organizmalar arasında görülen besin zinciri 

yoluyla olur.

Besin zinciri ekosistemdeki canlılardan birinin diğerini besin olarak alması sonucu oluşan 

bir zincirleme olaydır. Üretici ve tüketici canlılar arasında bir zincirin halkaları şeklindeki 

beslenme ilişkisine besin zinciri denir. Bütün canlıların kullandığı enerjinin temel kaynağı 

güneş enerjisi olup besin zinciri bu enerjinin canlıdan canlıya aktarılmasını sağlar. Bitkiler 

tarafından üretilen enerji önce ot oburlara oradan da etoburlara geçer. Doğada var olan enerji, 

beslenme ilişkileri ve diğer ekolojik ilişkilerle, biçim ve yer değiştirerek sürekli yenilenir, asla 

kaybolmaz. Besin zincirleri fotosentez yapılmasıyla başlar ve artıkların çürütülmesiyle biter.



 

1. halka–Üreticiler (Fotosentezle organik besin üretirler, güneş enerjisini ilk olarak 

kullanırlar)

2. halka–Otçullar (Üreticilerin depoladığı enerjiyi birinci derece tüketici olarak kullanırlar)

3. halka–Etçiller (Üreticilerin depoladığı enerjiyi ikinci derece tüketici olarak kullanırlar)

4. halka–Yırtıcılar (Üreticilerin depoladığı enerjiyi üçüncü derece tüketici olarak 

kullanırlar)

5. halka–Çürükçüller (Ölmüş bitki ve hayvan artıklarının yapısındaki organik maddeleri 

parçalayarak toprağa karışmasını sağlayan canlılara indirgeyici(ayrıştırıcı)denir(Ölen canlıları 

ve kalıntılarını ayrıştırarak beslenirler. Artan besin ve enerjinin fazlası, toprakta birikerek fosil 

yakıtların oluşmasına neden olur).

 



Enerji Piramidi 

Besin zincirinin her bir halkasındaki canlıların birey sayılarının karşılaştırılmasıyla enerji 

piramidi oluşur. Bu nedenle enerji piramidinin ilk katında üreticiler ve son katında yırtıcı 

canlılar bulunur. Çürükçüller her bir katla ilişki halindedir.

Bu piramitlerin temel amacı eko sistemdeki enerji akışını daha somut olarak görebilmektir. 

Böylece çeşitli eko sistemleri bir birleriyle karşılaştıracak bir model elde edilmiş olur (Faklı 

ekosistemleri birbiri ile karşılaştırmak amacıyla düzenlenirler).

Kara ekosistemlerinde genellikle piramit 3 veya 4 basamaklıdır. Ancak su 

ekosistemlerinde piramit 4 ya da 5 basamaklı olabilir. Çünkü denizlerde üreticiler çoğunlukla 

mikroskobik fitoplanktonlardan oluşur. Fitoplanktonlar ot obur balıklara, ot obur balıklar da 

daha büyük et obur balıklara yem olur.

Üstteki enerji piramidi her basamağın yılda metre kare başına enerji üretimini ve metabolik 

enerji kaybını özetlemektedir. Örneğin üreticilerin toplam net enerji üretimi 1000 

Kilokalori/m2/yıl iken, ot oburların 100 Kcal./m2/yıl, et oburların 10 Kcal./m2/yıl olur. Son 

besin düzeyindeki hem etçil hem de otçullarda (omnivorlar) ise 1 Kcal/m2/yıl’dır. Yani 

4.basamakta üretim 1 Kcal./m2/yıl ‘a düşmektedir ki bu da her basamakta ortalama %90 enerji 

kaybı olduğunu gösterir.

Her enerji dönüşümünde bu örneğe yaklaşık %90 oranında enerji kaybı olmakta, o besin 

düzeyine ulaşan enerjinin ancak %10’u bir sonraki beslenme düzeyine aktarılabilmektedir. 

Aktarılabilen bu enerjiye kullanılabilir enerji denir. Geri kalan enerji artık kullanılamayacak 

bir enerji şekline dönüşür. Bu enerji düşük sıcaklıktaki ısı enerjisidir. Güneşten alınan ışık 

enerjisi 1. kattan yukarıya doğru besinler içerisinde aktarılmaktadır. 

Enerji piramidinde, aşağıdan yukarıya doğru her kattaki;

 – Canlı sayısı azalır,

 – Tür sayısı azalır,

 –Toplam besin ve enerji miktarı azalır, 

 – Vücutta biriken artık oranı artar, şeklinde değişmeler görülür.

NOT: Enerji piramidin her bir katındaki besin ve enerjinin bir kısmı canlının yaşamında 

kullanılırken depo edilen miktarı sonraki katlara aktarılır.

Besin Zinciri ve Enerji Piramidinin Bozulması;

Doğal ortamlardaki aşırı değerdeki olumsuz değişme ve gelişmeler ekosistemlerdeki canlı 

yaşamını ve düzenini bozar. Salgın hastalıklar, aşırı avlanmalar, iklim şartlarının değişmesi, 



kuraklıklar, don, sel, deprem, fırtına, kimyasal - biyolojik ve nükleer kirlenmeler besin 

zincirinin işleyişini bozar.

Enerji Akışı 

Güneş ekosistemlerin tek enerji kaynağıdır. Bazı canlılar doğal enerjiden faydalanarak 

ürettikleri maddeleri besin zinciri yoluyla diğer canlılara vermek suretiyle enerji akışını 

sağlarlar. Canlılar hayatsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç 

duyulan bu enerji organik besinlerin parçalanması sonucu açığa çıkar. Dolayısıyla canlılarda 

besin aktarımına bağlı olarak enerji akışı da gerçekleşmiş olur.

Enerji piramitlerinde bir seviyeden diğerine geçişte enerji kaybı yaşanmaktadır. Enerji 

piramidinin en alt basamağında enerji en fazladır. Genelde bir basamaktan diğerine geçişte, 

enerjinin %90’ı kaybolurken, %10 kadarı bir sonraki beslenme düzeyine aktarılmaktadır. 

Enerji akışı iki aşamada gerçekleşir. 

Birinci aşamada yeşil bitkiler güneş enerjisini fotosentez yoluyla kimyasal enerjiye 

çevirerek besinsel ürünlerde depolar. Bitki dokularında organik madde olarak depolanan bu 

enerjinin bir kısmı, bitkilerin yaşamları için kullanılır, diğer kısmı beslenme yoluyla ot obur 

hayvanların vücuduna geçer. 

İkinci aşamada ise hayvanlar bu bitkileri ve birbirlerini yiyerek gerekli enerjiyi sağlarlar,

 A) Otçullar da besin yoluyla aldıkları bu enerjinin bir kısmı kendi yaşamları için enerji 

şeklinde kullanılır; kalan kısmını depolar ve otobur hayvanları yiyen etobur 

hayvanlara aktarılır. 

 B) Etçillerde ot oburları ve birbirlerini yiyerek bu depolanmış organik maddeyi enerji 

üretimi, büyüme, gelişme ve üretimi için kullanır.



Besin zincirinin son halkasını ayrıştırıcılar (parçalayıcılar) oluşturur. Ekosistemlerin 

çoğunda enerjinin önemli bir kısmı ayrıştırıcılar tarafından kullanılır. Bunlar canlı artıkları 

(ceset, dışkı vb.) ayrıştırarak organik maddelere, mineralleri ayrıştırarak inorganik maddelere 

dönüştürürler ve tekrar toprağa iade ederler. Bu İnorganik maddeler ve minerallerde yeşil 

bitkiler tarafından alınarak tekrar organik maddelere çevrilirler. 

Böylece, son tüketicilere doğru sürekli ve tek yönlü bir enerji akışı sağlanır. Zincirin her 

bağlantısı yiyecek düzeyi olarak bilinir. Böylece tabiattaki madde döngüsü devam eder. İnsan 

genellikle besin zincirinin son halkasıdır. İnsanlar bitki yedikleri zaman birincil tüketicilerin 

yiyecek düzeyine bağlı olurken, et yedikleri zaman ikincil tüketici olurlar. 

Tabiatta birçok küçük besin zinciri birbiri içine geçmiş durumdadır. İç içe geçmiş besin 

zincirlerinin tümüne besin ağı denir. Besin zinciri veya besin ağını oluşturan canlılar arasında 

bir denge vardır. Herhangi bir basamaktaki bir değişim hayvan populasyonları arasındaki 

dengeyi bozar ve herhangi bir basamaktaki değişimi onun üzerindeki veya onunla beslenen 

basamağı etkiler, değişimler hatta açlıktan ölüme sebep olur. 

Örneğin; fareler ortadan kalktığında bunla beslenen yılan, tilki çakal, yırtıcı kuşlar, baykuş 

gibi hayvanlar açlıktan ölür. Veya tersi bir durumda, ortamdaki yılan, tilki, çakal yırtıcı 

kuşlar, baykuş gibi hayvanlar ortamdan kaldırılırsa köyler ve kentler fare istilasına uğrar (Üç 

sene önceki Samsun ve Muğla’daki sıçan istilası gibi). Fare ve sıçanların çoğalmasıyla 

tarladaki sebzeye, meyveye verilen zarar arttığı gibi, veba, kuduz, tularemi, beyin zarı 

iltihaplanması, kolera, kanamalı sarılık gibi birçok hastalıkların yayılmasına sebep olur. 

Canlılarda Beslenme İlişkileri 

Ekosistemleri oluşturan canlı varlıklar, beslenme ve yaşama şekillerine göre 

gruplandırılırlar. 

A) Beslenme Şekline Göre Canlılar: Canlılar beslenme şekline göre üreticiler, tüketiciler 

ve hem üretici hem de tüketiciler olmak üzere 3 grupta incelenirler.



1- Üreticiler (Ototrof Canlılar): 

Kendi besinlerini kendileri üretebilen canlılardır. Üreticiler, fotosentez yoluyla 

karbondioksit, su, madensel tuzlar ve güneş enerjisini kullanarak oksijen, besin ve kimyasal 

enerji üretirler. Üretilen kimyasal enerjinin bir kısmını kendi yaşamsal faaliyetleri için 

kullanırlar, kalan kısmını da protein, karbonhidrat, yağ, vitamin şeklinde bitkinin kök, gövde, 

yaprak, tohum, meyve gibi kısımlarda ürettikleri besinlerde (besinlerin kimyasal bağlarında) 

depo ederler. Bitkiler tarafından depo edilen besinler diğer canlıların besin ve enerji 

ihtiyacının karşılar.

Yeşil bitkiler, mavi – yeşil algler (su yosunları), öglenalar, bazı bakteriler ototrof 

canlılardır.

2- Tüketiciler (Heterotrof Canlılar): 

Kendi besinlerini kendileri üretemeyip, dışarıdan hazır olarak aldıkları besinlerle beslenen 

canlılardır. Tüketiciler, hem üreticilerle hem de diğer tüketicilerle beslenirler.

Tüketiciler, aldıkları besin kaynağına göre otçullar, etçiller ve hem otçul hem de etçiller 

olarak üç grupta incelenirler.

 Otçullar (Otoburlar = Herbivorlar) = 1. Dereceden Tüketiciler: İhtiyaçları olan besin 

maddelerini ve enerjiyi üreticilerden yani yeşil bitkilerden karşılayan canlılardır. 

Koyun, keçi, inek, et, eşek, geyik, fil, zürafa, zebra, sincap, tavşan.



 Etçiller (Etoburlar = Karnivorlar) = 2. Dereceden Tüketiciler: İhtiyaçları olan besin 

maddelerini ve enerjiyi diğer hayvanları (otçul ve diğer etçilleri) yiyerek karşılayan 

canlılardır. Aslan, kaplan, köpek, kurt, tilki, sansar, kartal, şahin, baykuş, atmaca, 

kertenkele, timsah, köpek balığı, yılan.

 Hem Etçil Hem de Otçullar (Hepçiller = Omnivorlar) = 2. Dereceden Tüketiciler: 

İhtiyaçları olan besin maddelerini ve enerjiyi hem üreticileri yani yeşil bitkileri hem de 

diğer tüketicileri yani hayvanları yiyerek karşılayan canlılardır. İnsan, ayı, maymun, 

kuşların büyük bir bölümü, kaplumbağa, bazı balıklar, fare, domuz. 

3- Hem Üretici Hem de Tüketiciler (Hem Ototrof Hem de Heterotrof Canlılar): 

İhtiyaçları olan besinin bir kısmını fotosentez yoluyla kendileri üreten bir kısmını da bazı 

canlıları yiyerek karşılayan canlılardır. Bu canlılar (protein sentezi için gerekli olan) azot 

ihtiyacını yakaladığı böcekleri yiyerek karşılarlar. Bataklıkta yaşayan böcekçil bitkiler 

(sinekkapan ve ibrik otu) bu gruba girerler. 

 1. Dereceden Tüketiciler = Üreticileri Yiyen Canlılar; Otçullar 

 2. Dereceden Tüketiciler = 1. Dereceden Tüketicileri Yiyen Canlılar; Etçiller 

 3. Dereceden Tüketiciler = 1. ve 2. Dereceden Tüketicileri Yiyen Canlılar; Etçiller – 

Hem Etçil Hem de Otçullar

B) Yaşama Şekline Göre Canlılar: Canlılar yaşam şekline göre çürükçül yaşayanlar, 

parazit yaşayanlar ve ortak yaşayanlar olmak üzere üç grupta incelenirler.

1- Çürükçül Yaşayanlar (Ayrıştırıcılar = Saprofitler):

İnsan, hayvan, bitki atıkları ile ölmüş insan, bitki ve hayvan vücutlarındaki bazı (organik) 

besinleri, salgıladıkları enzimlerle parçalayan canlılardır. Bu canlılar böylece ihtiyacı olan 

besin ve enerjiyi parçaladığı maddelerden karşılarken atık maddeleri de diğer canlıların 

kullanabileceği maddeler (inorganik maddeler = mineraller = madensel tuzlar) haline getirip 

toprağa verirler. Ayrıştırıcıların en önemli görevi doğadaki madde döngülerinin 

gerçekleşmesini sağlamaktır. Bazı bakteriler, küf mantarları (çürükçül bakteriler).



2- Ortak (Birlikte = Simbiyotik) Yaşayanlar:

Farklı türden canlıların yaşamlarını birada sürdürmelerine ortak (birlikte = simbiyoz) 

yaşama denir. Ortak yaşayan canlılar birbirlerine zarar vermezler. Ortak yaşama canlıların 

birbirinden faydalanma şekline göre iki çeşittir.  

Mutualistler: Birlikte yaşayan iki canlıdan her ikisinin de yarar gördüğü yaşama şekline 

mutualizm, bu şekilde yaşayan canlılara da mutualistler denir.

Geviş getiren hayvanların (otçulların) sindirim sisteminde bulunan ve selülozun 

sindirilmesini sağlayan bakteriler. İnce bağırsakta yaşayan bakteriler kendileri için uygun 

yaşama ortamı bulurken B ve K vitaminlerini sentezleyerek üzerinde yaşadığı canlıya fayda 

sağlarlar. Baklagillerin (fasulye, nohut, mercimek, yonca, bakla) köklerinde yaşayan azot 

bakterileri bitkinin besiniyle beslenir, bitkiye ise havadan aldığı azotu verir.

Liken Birliği: Liken birliğini mantarlar (şapkalı) ile mantarların hiflerine tutunarak yaşayan 

su yosunu (alg) oluşturur. Mantarların kökleri vardır ama besin üretemezler. Su yosununun ise 

kökleri yoktur ama besin üretebilirler. Mantarların aldığı suyu su yosunu kullanarak besin 

üretir ve ürettiği bu besini hem kendisi hem de mantarlar kullanır. Ayrıca mantarların 

solunum sonucu havaya verdiği CO2 gazını da su yosunu kullanır.

Kommensalistler: Birlikte yaşayan iki canlıdan birinin yarar görüp, diğerinin etkilenmediği 

yaşama şekline kommensalizm, bu şekilde yaşayan canlılara da kommensalistler denir. Köpek 

balığının karnına tutunan ya da etrafında gezen küçük balıkların (echeneis) köpek balığının 

parçaladığı canlılardan veya köpek balığının atıklarından faydalanması.

3- Parazit (Asalak) Yaşayanlar (Asalaklar) :

Birlikte yaşayan iki canlıdan birinin yarar, diğerinin zarar gördüğü yaşama şekline parazit 

yaşama, bu şekilde yaşayan canlılara da parazit yaşayanlar (asalaklar) denir. Parazit yaşayan 

canlılar, ihtiyaçları olan besin maddelerini üzerinde yaşadığı canlıdan, canlının sindirilmiş 

besinlerinden hazır olarak alırlar. Bu nedenle parazit yaşayan canlılar üzerinde canlıya zarar 

verirler. Canlı vücudunun içinde yaşayan ve sindirim enzimleri bulunmayan parazitlere iç 

parazitler (iç asalaklar) denir. Tenya, bağırsak solucanı, mantarlar, amip, sıtma mikrobu ve 

hastalık yapan bakteriler iç asalaklardır. Bu canlıların üreme sistemleri gelişmiştir.

Canlı vücudunun dışında yaşayan ve sindirim enzimleri bulunan parazitlere dış parazitler 

(dış asalaklar) denir. Bit, pire, kene, tahtakurusu, sivrisinek, uyuz böceği, çeçe sineği (uyku 

hastalığı yapar), tatarcık (şark çıbanı yapar) dış asalaklardır. Dış asalaklar üzerinde yaşadığı 

canlının kanındaki sindirilmiş besinleri kullanırlar. Dış asalakların sindirim sistemi gelişmiş, 

iç asalaklarınki gelişmemiştir.
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