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Materyal ve Metod: 1990-2011 dönemleri arası İzmir iline ait iklimsel veriler (sıcaklık, nisbi 
nem, rüzgar hızı, kuraklık) Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 
elde edilmiştir. Verilerin analizinde Eviews paket programından yararlanılmıştır. Bu dönemlere 
ait veriler arasındaki nedensellik ilişkisi ortaya çıkarılarak, uzun dönem ilişkiler Johansen eş 
bütünleşme analizi ile incelenmiş ve etki-tepki grafikleri oluşturulmuştur.

Bulgular ve Sonuç: Yapılan analizler sonucunda; kuraklık ve sıcaklıktan nisbi neme doğru tek yönlü, 
rüzgar hızından ise iki yönlü bir nedensellik ilişkisi gözlenmiştir. Ayrıca sıcaklıktan rüzgar hızına 
doğru ise yine tek yönlü bit nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Bu dönemlere ait incelenen 
iklimsel verilerin uzun dönemde eş bütünleşik bir ilişkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Veriler 
arasındaki korelasyonlarda; kuraklık (-0.041), rüzgar hızı (-0.128) ve sıcaklık (-0.772) ile nisbi nem 
arasında negatif yönlü; sıcaklık ve rüzgar hızı arasında ise pozitif yönlü bir ilişki (0.295) bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İklimsel veriler, Kuraklık, Granger Nedenselliği.
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Antalya’nın Manavgat İlçesinde Bulunan Sorgun Ormanı, Boğaz 
Ormanı ve Titreyengöl’ün Bitki Çeşitliliği Bakımından İncelenmesi

Orhan Ünal
Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ANTALYA, ounal@akdeniz.edu.tr

Amaç: Antalya’nın Manavgat İlçesinde Bulunan Sorgun Ormanı, Boğaz Ormanı ve Titreyengöl’ün 
Bitki Çeşitliliği Bakımından İncelenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: 3 bölgede arazi çalışmaları yapılmış, alandaki bitkilerin teşhisleri Flora 
of Turkey ve çeşitli kaynaklar yardımıyla yapılmış ve bitkilerin yayılış gösterdiği habitatlar 
belirlenmiştir.

Bulgular: Sorgun Ormanı’nda yapılan çalışmada 4 habitatta (Orman, Maki, Otsu ve Kumul) 69 
familyaya ait 404 bitki taksonuna (302 tür, 63 alttür ve 39 varyete) rastlanılmıştır. Bu bitkilerden 4 
adeti endemik, 2 adeti nadir görülen tür, 11 tür ise IUCN kategorisinde (8’i soyu tükenme tehlikesi 
büyük, 2’si soyu tükenme tehlikesi had safada, 1’i ise yeterli bilgi olmayan), 9 bitki türü ise Nesli 
Tehlike Altında olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Ticaretine ilişkin Sözleşme kapsamındadır. 
Tespit edilen bitkilerden 26 tür ticari, 21 tür tıbbi, 14 tür ise hem tıbbi hem de ticari değeri olan 
bitkilerdir. Boğaz Ormanı’nda belirlenen 4 habitatta (Orman Habitatı, Maki Habitatı, Otsu habitatı 
ve Kumul Habitatı) 70 familyaya ait 427 adet bitki tespit edilmiştir. Tespit edilen bu bitkilerin 323’ü 
tür, 65’i alttür ve 39’u varyete olup bunlardan 6 tanesi (Anthemis ammophila Boiss. Et. Heldr., 
Centaurea pamphylica Boiss. Et. Heldr., Alkanna tinctoria (L.) Tausch subsp. subleiocrpa (Hub.-
Mor.) Hub.-Mor., Petrorhagia hispidula (Ser) Link., Ophrys holoserica Greuter subsp. heterochila 
Renz & Taubenheim ve Orobanche sideana Gilli) endemiktir (Tablo 2). Bu endemiklerden 4 
tanesi Kumul Habitatta, iki tanesi ise Maki Habitatında yetişmektedir. Titreyengöl’de belirlenen 4 
habitatta (Orman Habitatı, Maki Habitatı, Otsu Habitatı ve Mevsimsel Sulak Alan Habitatı) doğal 
olarak yetişen 66 familyaya ait 382 adet bitki tespit edilmiştir. Tespit edilen bu bitkilerin 289’u 
tür, 56’sı alttür ve 37’si varyete olup bunlardan 2 tanesi (Alkanna tinctoria (L.) Tausch subsp. 
subleiocrpa (Hub.-Mor.) Hub.-Mor. ve Ophrys holoserica Greuter subsp. heterochila Renz & 
Taubenheim) endemiktir.
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Sonuç: Yapılan çalışmalar sonucunda, yayılış gösteren bitkilere ve habitat çeşitliliğine bakıldığında 
3 alanın birbiriyle ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Antalya, Manavgat, Sorgun Ormanı, Boğaz Ormanı, Titreyengöl, Bitki Çeşitliliği
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Malus domestica (Elma)’da Makroelement İçeriği ve Rezorbsiyon

Ali Bilgina, Elif Uzuna, Arzu Cansaranb, Çağrı Balcıa, Şule Güzela
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bAmasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Amasya

Amaç: Amasya bölgesinde bol miktarda yetişen ve meyve olarak bölge ve ülke ekonomisine 
katkısı olan elmanın, yüksekliğe bağlı olarak makroelement içeriğinin değişimi ve rezorbsiyon 
değerlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma alanı Amasya il sınırları içerisinde yer alan 6 farklı lokaliteden 
seçilmiştir. Bu lokaliteler; Boğazköy Bölgesi (413 m), Uzunoba-Kurnaz Arası (467 m), Boyalı 
Bölgesi (900 m), Pamuklu Bölgesi (Ormanözü – Mörek Köyü’nün Mezrası; 598 m) ve Ahırlar 
Bölgesi (Değirmendere Köyü’nün Mezrası; 470 m), Maya fabrikası etrafı (380 m) şeklindedir.

Yaklaşık 10 mg ağırlığında tartılan öğütülmüş kuru örnekler ince kalay kapsül içine konur ve kapsül 
kapatılır. Kapsüller daha sonra Flash 2000 NCS analyzer cihazının autosampler kısmına yerleştirilir. 
Örnek, yanma reaktörüne girdiğinde 900 – 1000°C’ye kadar ısıtılmış özel fırın içerisine girer ve 
bir miktar saf Oksijen ve Helyum gazı sisteme eklenerek örneklerin yanması sağlanır. Bu durumda 
örnekler elementel (basit) gaz haline dönüşürler. Gaz formuna geçen elementler TCD dedektör 
yardımıyla yakalanır ve kolon üzerine aktarılır. Kolonda oluşan piklerin alanı hesaplanarak N, C 
ve S değerleri belirlenir.

Bulgular: Yüksekliğe bağlı olarak N yönünden istatiksel olarak P<0,05 seviyesinde, C yönünden 
ise P<0,01 seviyesinde önemli bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. S yönünden istatiksel olarak 
önemli bir farklılık bulunmamıştır. 

Özellikle Boğazköy Bölgesi, Uzunoba-Kurnaz Arası ve Maya fabrikası etrafındaki lokaliteler 
C elementi bakımından Tukey HSD testine göre farklılıklar arz etmektedir. Pamuklu Bölgesi 
(Ormanözü – Mörek Köyü’nün Mezrası)sinde N değeri en az, Uzunoba-Kurnaz arasındaki 
lokalitede ise N değeri en fazla çıkmıştır. Boğazköy Bölgesinde C değeri en az, Maya fabrikası 
etrafındaki lokalitede ise C değeri en fazla çıkmıştır. Ahırlar bölgesinde S en az, Maya fabrikası 
etrafındaki lokalitede ise S değeri en fazla çıkmıştır.

Bitkilerdeki gelişme dönemleri arasında N, C ve S yönünden bir farklılığın olup olmadığı 
araştırılmış ve N yönünden P<0,01 seviyesinde çok önemli bir farklılığın olduğu, S yönünden ise 
P<0,05 seviyesinde önemli bir farklılığın olduğu görülmektedir. C yönünden istatiksel olarak önemli 
bir farklılık bulunamamıştır. Dönem olarak karşılaştırma yaptığımızda N, C ve S elementlerinde 
generatif dönemde artma, senesens dönemde ise azalma olduğu görülmüştür. 

Rezorbsiyon yönünden değerlendirildiğinde N kullanım verimliliği değerinin 37.70, N rezorbsiyon 
kullanım yeterliliği değerinin ise 1.16 olduğu tespit edilmiştir.


