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ABSTRACT
In this study, the dynamism of forest areas was tried to be determined by determining the ecological
differences between the areas where Fagus orientalis Lipsky. (Eastern beech, Fagaceae), a very
important species for forestry in Turkey, and the soils of agricultural fields. lime %, total salt %, pH,
texture, field capacity %, C%, N%, C/N ratios, 30-day carbon mineralization of the lands of Eastern
beech forests and agricultural fields, which are naturally formed in Sivas province Koyulhisar district,
under controlled conditions (28°C, 80 humidity %) was determined by the respiration method, and
two areas in two different ecosystems were compared. When the carbon mineralizations of eastern
beech soils were examined seasonally, it was determined as 19.54>18.23>17.87>17.18 mg
C(CO2)/100g DS/30 day in spring>autumn>summer>winter seasons, while it was determined as
14.46>13.87>13.68>13.65 mg C(CO2)/100g DS/30 day in autumn>summer>spring>winter seasons
in agricultural soils, respectively. Significant relationships were found between the C%, N%, 30-day
carbon mineralization cumulative values and % carbon mineralization rates between both areas.
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ÖZ
Bu çalışmada, Türkiye ormancılığı için çok önemli bir tür olan Fagus orientalis Lipsky (Doğu kayını,
Fagaceae) bulunduğu alanlar ile tarım alanları topraklarının arasında ekolojik açıdan farklılıklar
belirlenerek orman alanlarının dinamikliği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sivas ili Koyulhisar
ilçesinde doğal olarak oluşan Doğu kayını ormanları toprakları ve tarım alanları topraklarının % kireç,
% total tuz, pH, tekstür, % tarla kapasitesi %C, %N, C/N oranları, 30 günlük karbon
mineralizasyonları kontrollü koşullarda (28°C, %80 nem) respirasyon metodu ile belirlenerek, iki
farklı ekosistem içindeki iki alanın karşılaştırılması yapılmıştır. Doğu kayını topraklarının karbon
mineralizasyonları mevsimsel olarak incelendiğinde ilkbahar>sonbahar>yaz>kış mevsimlerinde
sırasıyla 19,54>18,23>17,87>17,18 mg C(CO2)/100g KT/30 gün iken, tarım topraklarında
sonbahar>yaz>ilkbahar>kış mevsimlerinde sırasıyla 14,46>13,87>13,68>13,65 mg C (CO2)/100g
KT/30 gün olarak belirlenmiştir. Her iki alan arasında topraklarının %C, %N, 30 günlük kümülatif
karbon mineralizasyon değerleri ve % karbon mineralleşme oranları arasında anlamlı ilişkiler
bulunmuştur.
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Giriş
2015 yılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Türkiye
orman varlığına göre ülkemizde kullanılan arazilerin
%28,6’sını (22.342.935 ha) ormanlar oluşturmaktadır.
Doğu kayını bu alanların %8,50 (1.899.929 ha)’unu
oluşturmaktadır (OGM, 2015). Araştırma alanını kapsayan
Koyulhisar Orman Şefliğine ait bölgede doğal olarak
yetişen Fagus orientalis (Fagaceae) alanları ise 421,2 ha
alanı kaplamaktadır (GOBM, 2012).
Doğu Kayını, dünya üzerinde Bulgaristan’dan
başlayarak, Türkiye, Kafkasya ve İran’da da doğal olarak
yayılış göstermektedir. Doğu kayını rutubetçe zengin,
yağışın dengeli olduğu, 700-1200 (2000) m yükseltilerde
ılıman iklimlerde yetişir (Anşin ve Özkan., 2006; Akman
ve ark., 2007; Yılmaz. 2020).
Toprak organik maddesi, toprağın ekolojik dengesinin
devamlılığında ve verimliliğinde önemli bir faktör olup
toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri
tarafından kontrol edilmekte ve bunlar üzerinde olumlu
etkide bulunmaktadır (Tiesssen ve ark., 1994;
Franzlueebbers, 2002; Koçyiğit., 2008;). Toprak organik
karbonun sekustrasyonunda karbon stoğunun kalite ve
büyüklüğü; iklim, topraklar, ağaç türü ve yönetimi arasında
kompleks bir etkileşim vardır ve baskın ağaç türünün ölü
örtüsünün kimyasal bileşimine bağlıdır (Lal, 2005).
Toprak üzerine dökülen bitki artıklarının karbon ve azot
içeriklerine bağlı olarak, toprakların mikrobiyal faaliyetini
değiştirmektedir. Bu bitki artıklarında (ölü örtü) bulunan
besin elementleri mineralleşme sonucunda toprağa
karışmakta ve topraktaki karbon/ azot oranı
oluşturmaktadır. Toprak karbon mineralizasyonu,
mikrobiyal aktivite sonucunda CO2 salınımıyla ölçülmekte
ve etkileyen faktörler arasında toprağın ana materyal
yapısı, nemi, sıcaklığı, organik maddesinin miktarı ve
kalitesidir. (Tüfekçi ve ark., 2012; Cenkseven ve ark.,
2017; Sagliker ve ark., 2018). Toprak organik madde
miktarını; toprağın nemi, pH’sı, sıcaklığı, C, N ve O2
miktarı etkilemektedir. Toprak organik maddesi
topraklarda kaba porları bulunan agregat strüktürünün
oluşmasını ve bunun stabil olmasını sağlar. Siltli, killi ve
tınlı topraklarda bu özelliğiyle toprakların hava ve su
bütçesini iyileştirme özelliği vardır (Özbek ve ark. 2007).
Toprak organik maddesi hem biyolojik olayların kaynağı
hem de bitkilere sürekli bir besin deposudur (Staben ve
ark., 1997; Zhang ve ark., 2009).
Organik maddenin ayrışması bütün heterotrofların bir
özelliği olduğundan, mikrobiyal aktivitenin göstergesi
olarak kabul edilir (Haktanır ve Arcak, 1997). Toprak
solunumunu kontrol eden faktörler ise toprak organik
madde miktarını etkileyen faktörlerle aynı olup ek olarak
bitki türü ve mikroorganizmalar da etkilemektedir (Luo ve
Zhou, 2006). Toprakta geçen biokimyasal reaksiyonları
mikroorganizmalar gerçekleştirmektedir (Jonasson ve ark.,
1996).
Mikroorganizmalar
organik
maddenin
ayrıştırılmasında ve toprakta besin elementlerinin
döngüsünde en aktif bileşendir (Akhtar ve ark., 2009;
Malboobi ve ark., 2009). Genellikle heterotrof olan toprak
mikroorganizmaları salgıladıkları enzimlerle organik
maddeyi protein, nişasta, selüloz, lignin ve fosfat esterleri
gibi kompleks bileşikleri hem kendileri hem de bitkilerin
kullanabileceği formlara dönüştürürler (Haktanır ve Arcak,
1997). Ortamda bulunan organik madde miktarı arttığında

mikroorganizma sayısında da artış olur. Bundan dolayı
organik madde mineralizasyonu hızlanmaktadır (Bellitürk
ve ark., 2009).
Toprak organik maddesi toprağın genel parametreleri
içerisinde yer almasından ve karbon döngüsünde önemli
bir besin kaynağı olmasından, bu süreçte besinlerin
salınımı ve kullanılmasında merkezi bir rol oynadığı
belirtilmiştir (Schoenholtz ve ark., 2000).
Orman ve meraların tarıma açılmasıyla toprak organik
karbonunun 1/5’i oranında azaldığı belirlenmiştir (Mann,
1986). Bu çalışmada, Koyulhisar Orman İşletme
Müdürlüğüne bağlı ormanlık alanlar ve tarım alanlarından
bir yıl süresince dört mevsimde alınan toprak örneklerinin
toprak organik maddesinin ve karbonunun mineralleşme
oranları karşılaştırılarak belirlenmiştir.
Materyal ve Yöntem
Toprak Örnek Alımları
Sivas-Koyulhisar İlçesinde, 40°14´04´´- 40°23´36´´
kuzey enlemleri ile 37°35´03´´- 37°59´48´´doğu
boylamları arasında yer alan Koyulhisar Orman İşletme
Şefliği içerisinde Yeniaslan Köyünde; tarım alanları %1,2
– 1,9 eğimde, 1545- 1547 m rakımda, güney batı yönünde,
Fagus orientalis alanları %22,2 – 25,7 eğimde, 1620- 1663
m rakımda, güney yönünden 10 cm derinlikten toprak
örnekleri üç tekrarlı olarak dört mevsim alınmıştır. Yaz (20
Ağustos 2016), sonbahar (4 Kasım 2016), kış (3 Nisan
2017) ve ilkbahar (4 Mayıs 2017) dönemlerinde örnekler
alınmıştır. Kış döneminde yoğun kar yağışından dolayı
alana girilememesinden dolayı ilkbahar başında örnek
alınmak zorunda kalınmıştır.
Toprak Analizleri
Toprak örnekleri laboratuarda kurutulup, bitki atıkları
ve iskelet kısımları temizlenmiş, 2 mm’lik elekle elenerek
analize hazırlanmıştır. Toprak tekstür tipi Bouyoucos
(1951)’a göre, pH’sı ve total tuz içerikleri 1:2,5’lik topraksu karışımında pH-metre ve Wheatstone köprüsü yöntemi
ile saptanmıştır (Jackson, 1958; U. S. Salinity Laboratory
Staff, 1954). Kireç içerikleri Scheibler kalsimetresi ile
Çağlar (1949)’a göre, tarla kapasitesi (TK, %) 1/3 atm’lik
basınçlı vakum pompası ile Demiralay (1993)’a göre,
toprakların toplam organik karbon içeriği (%C) Anne
metodu (Duchaufour, 1970), total azot içeriği (%N) ise
Kjeldahl yöntemiyle Bremner (1965)’e göre belirlenmiştir.
Topraklardaki karbon mineralizasyonu 30 gün süresince üç
günlük aralıklarla CO2 respirasyonu metodu [(Ba
(OH)2+Oxalix asit)] ile kontrollü koşullarda (28°C, tarla
kapasitesinin %80 oranında nemlendirilerek) incelenmiş
(Schaefer, 1967). C mineralizasyonu her dönem toprakları
için kurulmuş ve üç tekrarlı olarak yapılmıştır. Karbon
mineralleşme oranları, karbon mineralizasyonu oranlarının
30 günlük toplam kümülatif C(CO2) değerlerinin, toplam
organik karbona bölünmesiyle hesaplanmıştır.
Alanların kendi içinde % toplam organik karbon, %
toplam azot, karbon mineralizasyonu ve % karbon
mineralleşme
oranlarının
mevsimsel
olarak
karşılaştırılması için SPSS(v20) programında varyans
(LSD)-Duncan testi yapılmıştır.
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Çizelge 1. Fagus orientalis Lipsky. ve tarım alanları topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri
Table 1. Some physical and chemical properties of Fagus orientalis Lipsky. and agricultural soils
Toprak % Kum
% Silt
% Kil
Bünye Tipi
% Tarla Kapasitesi
pH
% Tuz % Kireç
Kayın 55,31±2,62 26,87±1,87 17,20±1,13 KUMLU TIN (SL)
45,24±4,71
5,97±0,39 0,25±0,09 2,71±0,28
Tarım 47,24±1,52 38,36±2,81 14,60±1,18
TINLI (L)
30,01±1,86
6,11±0,11 0,08±0,03 2,57±0,19
Çizelge 2. Fagus orientalis Lipsky. ve tarım topraklarının mevsimsel % toplam organik C, % total N içerikleri ve C/N oranları
Table 2. Seasonal % total organic C, % total N contents and C/N ratios of Fagus orientalis Lipsky. and agricultural soils
Alan
Mevsimler
%C
%N
C/N
Yaz
7,48±1,82a
0,49±0,08a
15,20±1,20ab
Sonbahar
7,76±0,96a
0,48±0,17a
17,78±5,69a
Kayın
ab
a
Kış
6,38±1,70
0,53±0,09
11,96±1,46c
b
a
İlkbahar
5,55±1,76
0,57±0,16
9,63±1,04d
a
b
Yaz
2,11±0,24
0,24±0,04
9,27±2,55a
ab
a
Sonbahar
1,90±0,43
0,35±0,16
6,27±2,36b
Tarım
bc
ab
Kış
1,78±0,14
0,27±0,02
6,70±1,05b
c
b
İlkbahar
1,57±0,18
0,26±0,14
6,10±0,71b
Çizelge 3. Fagus orientalis Lipsky. ve tarım alanı topraklarının yaz, sonbahar, kış, ilkbahar mevsimlerinde kümülatif
karbon mineralizasyonları [mg C (CO2)/100 g KT/30 gün]
Table 3. Cumulative carbon mineralization of Fagus orientalis Lipsky. and agricultural land soils in summer, autumn,
winter and spring [mg C (CO2)/100 g DS/30 day]
Alan
Mevsim
Karbon Mineralizasyon [mg C(CO2)/100 g KT/30 gün]
Yaz
17,87±2,05ab
Sonbahar
18,23±2,47ab
Kayın
Kış
17,18±1,84b
İlkbahar
19,54±2,16a
Yaz
13,87±1,33a
Sonbahar
14,46±1,50a
Tarım
Kış
13,65±1,50a
İlkbahar
13,68±1,79a
Bulgular Tartışma
Çizelge 1’de her iki alanın tarla kapasiteleri, bünyeleri,
pH, tuz ve kireç içerikleri verilmiştir, Buna göre kayın
ağaçlarında tarla kapasitesi %45,24 iken, tarım alanlarında
%30,01 olarak belirlenmiştir, Kayın ormanlarının
topraklarında % kum miktarı, tarım topraklarından daha
yüksek olmasına rağmen, tarla kapasitesinin daha yüksek
olmasını; orman alanlarındaki organik madde miktarlarının
daha yüksek olması ve strüktür yapısının toprağın
işlenmemesiyle bozulmamış olmasından dolayı kaynaklığı
olduğu söylenebilir (Aydın ve Kılıç, 2013),
Toprak pH’nın kayın alanında 5,97 hafif asitli, tarım
alanında 6,11 orta derecede asitli, % tuz içerikleri kayın
alanları %0,25 hafif tuzlu; tarım alanları %0,08 tuzsuz, %
kireç içerikleri kayında %2,71 ve tarım alanında %2,57
hafif kireçli olarak belirlenmiştir (Çizelge 1) (Aydın ve
Kılıç, 2013). Doğu kayınında Jaafari ve ark. (2014) pH
4,75 iken; Karaöz (1988) pH’ı 3,9 ile 4,6 arasında;
Demirköy-Kırklareli’de yapılan çalışmada Kara (2005)
pH’ı 4,44 olarak belirlemişlerdir. Toprakların 0-5 cm
derinliğindeki farkların ölü örtüden kaynaklandığını ve
kayın
ekosistemlerinde
yapraklarının
üst
üste
yığılmasından dolayı ölü örtüsünün iyi havalanamaması
dolayısıyla humuslaşması için aşamalı bir süreç geçirmesi
gerektiğini, bunun sonucunda asit ayrışma ürünleri vererek
üst toprağın asitliğinin artırdığı Karaöz (1998) Belgrad
Ormanlarında yaptığı çalışmada ifade etmiştir.
Çizelge 2’de her iki alan topraklarının % toplam
organik karbon, % toplam azot içerikleri ve C/N oranları

verilmiştir. Kayın ormanı topraklarında dört mevsim %
toplam organik C içeriği mevsimsel olarak yaz, sonbahar,
kış ve ilkbahar mevsimleri sırasıyla 7,48; 7,76; 6,38; 5,55
olarak belirlenmiştir. Daha önce yapılan çalışmalarda,
Karaöz (1988) Doğu kayını topraklarında organik madde
içeriğini %0,24 – 6,00 arasında; Jaafari ve ark. (2014) %
organik karbonu %3,48-3,70 arasında belirlediklerini rapor
etmişlerdir. Doğu Kayını alanlarında % toplam organik C
içeriğinin alan içinde ilkbahar dönemiyle yaz ve sonbahar
dönemleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar
bulunmuştur (P<0,05).
Çizelge 2’de kayın alanlarının % total N içeriği 0,480,57 arasında olduğu belirtilmiştir. Kayın alanlarındaki
önceki çalışmalarda, %0,02-0,19 (Karaöz, 1988) İran’da
%0,26 (Jaafari ve ark., 2014) olarak bulduklarını ifade
etmişlerdir. Kayın topraklarında mevsimsel olarak alan
içinde değerlendirildiğinde kış ve ilkbahar döneminde %
toplam organik C içerikleri azalırken, % toplam N içeriği
artış göstermiştir.
Ormanlarda, toprakların fiziksel ve kimyasal
özelliklerinin değişimi organik maddenin miktarı yapısı,
ormanın sıcaklık ve nem ilişkilerini etkilemektedir (Çepel,
1996). Örneklemenin yapıldığı yıl yoğun kar yağışının
yaşanması % toplam organik C ve %N içeriğinin aynı
mevsimde aynı alanlarda nem farklılıklarının oluşmasına
bağlı olabileceğini söyleyebiliriz.
Tarım topraklarının % toplam organik C içerikleri
incelendiğinde yaz mevsiminde %2,11, sonbaharda %1,90,
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anlamlı farkların olduğunu ifade etmişlerdir. Tarım
alanlarının işlenmesi ve devamlı ölü örtü girişlerinin az
olmasından dolayı her iki alan arasındaki farklılıklara sebep
olduğu söylenebilir.
Şekil 1’de her iki alanın mevsimsel olarak30 günlük
karbon mineralizasyonu eğrileri verilmiştir. Her iki alanın her
bir mevsimde kıyaslanmaları yapıldığında istatistiksel
farklılıkları sonbahar döneminde önemsiz iken (P>0,05), yaz,
kış ve ilkbahar dönemlerinde ise önemli farklılıklar
belirlenmiştir (P<0,05).
Yaz

Kayın
Tarım

mg C(CO2)/100g KT

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00

0,00

Günler

Sonbahar
mg C(CO2)/100g KT

25,00

Kayın
Tarım

20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

Günler

Kış

Kayın

mg C(CO2)/100g KT

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

Günler

İlkbahar
25,00

mg C(CO2)/100g KT

kışın %1,78, ilkbaharda %1,57 olarak belirlenmiştir
(Çizelge 2). Tarım alanlarında karbon kaynağı olarak bir
ölü örtü varlığının azlığı ve üzerinde tarım bitkileri
yetişmesinden dolayı karbon içerikleri kayın ormanlarına göre
çok daha düşük bulunmuştur. Tarım topraklarında organik
madde girişinin olmamasına ek olarak, ayrıca toprakların
sürülüp işlenmesi toprak organik maddesinin zamanla
azalmasına neden olmaktadır. Tarım alanlarının topraklarının
% toplam organik C içerikleri ilkbahar dönemi ile yaz ve
sonbahar arasında anlamlı ilişkiler belirlenmiştir (P<0,05).
Tarım alanlarının N değerlerinde dört mevsimde her iki
alanda %0,24–0,57 arasında belirlenmiştir (Çizelge 2.)
İran’da Doğu kayını, Adi huş, Kestane yapraklı meşe,
Kızılağaç ve Akçaağaç içeren bir ormanlık alanda, tarım alanı
ve otlak alan incelendiğinde toprakta % organik karbon
sırasıyla (%4,73; %1,37; %1,76) iken %N içerikleri %0,47;
%0,25; %0,32 olarak belirlemişlerdir (Jafarian ve Kavian,
2013). Tarım alanları ve orman alanı arasında %C içeriği
bakımından her iki alan arasında anlamlı farklar gözlenmiştir
(P<0,05). Doğu kayını alanları arasında %N değerleri
arasında anlamlı farklar yoktur (P>0,05), fakat tarım alanları
arasında sonbahar döneminin yaz ve ilkbahar dönemiyle
arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur (P<0,05). Kara ve
Bolat (2008), Bartın’da ormanlık (Doğu Kayını, Sapsız Meşe
ve Gürgen) ve tarım (Buğday ve Mısır) alanlarını bazı
özellikleriyle kıyaslamışlardır; ormanlık alanlarda toprak
organik maddesi %4,11 ve N miktarı %0,31, tarım alanlarında
toprak organik maddesi %1,19 ve N miktarı %0,17 olarak
belirlemişler bununla birlikte tarım alanlarında, ormanlık
alanlardan daha düşük bir toprak organik maddesi ve toplam
azot miktarı olduğunu ifade etmişlerdir. Demirci (2008), yarı
kurak iklimde bulunan Tokat’ta geleneksel toprak işleme
yöntemiyle yönetilen topraklar ile doğal (mera ve orman)
alanları topraklarında C ve N’ un fraksiyonlarındaki
değişimine baktığı çalışmada; toplam organik C miktarı
işlemeli tarım yapılan alanda mera ve orman toprağına göre
daha düşük bulduklarını ifade etmişlerdir.
Hem Doğu kayını alanları ve hem de tarım alanlarının
kontrollü koşullardaki (28°C’de, %80 tarla kapasitesi) 30 gün
boyunca incelenmiş, 3 günlük arayla yapılan toprak karbon
mineralizasyonları mevsimsel olarak Çizelge 3’te verilmiştir.
Doğu kayını topraklarının karbon mineralizasyonlarını
mevsimsel olarak ilkbahar>sonbahar>yaz>kış sırasıyla
19,54>18,23>17,87>17,18 mg C(CO2)/100g KT/30 gün
olarak belirlenmiştir. Doğu kayını topraklarının 30. günlük
kümülatif karbon mineralizasyonları dört mevsim arasında
incelendiğinde ilkbaharla kış mevsimi arasında anlamlı
farklılaşma olduğu belirlenmiştir (P<0,05). Tarım
topraklarında ise sonbahar>yaz>ilkbahar>kış sırasıyla
14,46>13,87>13,68>1,65 mg C(CO2)/100g KT/30 gün olarak
belirlenmiş (Çizelge 3) ve bu alanda mevsimler arasında
anlamlı farklılaşma belirlenmemiştir (P>0,05). Cenkseven
(2013),
Doğu
Akdeniz
Bölgesinde
Okaliptüs
plantasyonlarında üç farklı uygulamayı (tıraşlanıp bırakılan,
tıraşlanıp sürülen ve doğal bırakılan alanlar) yaklaşık üç yıl
boyunca mevsimsel olarak bazı toprak özellikleri ve karbon
mineralizasyonlarını belirlediği çalışmasında, doğal
bırakılan alanlarda diğer alanlara göre en yüksek karbon
mineralizasyonunun gerçekleştiğini ifade etmiştir. Ortaş ve
ark. (2013)’de aynı bölgede mevsimsel olarak yürüttükleri
çalışmada tarım alanlarının ve boş alanların karbon
mineralizasyonunun Okaliptüs plantasyonu içeren alanlara
göre daha düşük olduğunu ve aralarında P<0,01 düzeyinde

Kayın
Tarım

20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

Günler

Şekil 1. Fagus orientalis Lipsky. ve tarım alanı
topraklarının yaz, sonbahar, kış ve ilkbahar döneminin
kümülatif karbon mineralizasyonları [mg C(CO 2)/100 g
KT/30 gün]
Figure 1. Cumulative carbon mineralizations of Fagus
orientalis Lipsky. and agricultural land soils in summer,
autumn, winter and spring [mg C(CO2)/100 g DS/30 day]
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Şekil 2. Fagus orientalis Lipsky. ve tarım alanı
topraklarının % karbon mineralleşme oranları [mg
C(CO2)/100g KT (30 gün) / Corg ]
Figure 2. % Karbon mineralization rates of Fagus
orientalis Lipsky. and agricultural land soils [mg
C(CO2)/100g DS (30 day) / Corg]
Kızıldağ (2015); Cenkseven (2013) yaptıkları
çalışmalarda toprak karbon mineralizasyonların da nem ve
sıcaklık faktörleri gibi iklimsel faktörlerin etkili olduğunu
özellikle sonbaharda ve ilkbaharda alınan topraklarda karbon
mineralizasyonun yüksek olduğunu kış ve yaz aylarında ise
bu oranın düştüğünü belirtmişlerdir. İlkbahar döneminde
sıcaklıkların artmasıyla birlikte kar sularının erimesi ve
yağmurların artmasıyla; toprağın nem seviyesinde yükselme
sonrasında
ortamda
toprak
mikro
canlılarının
popülasyonlarının gelişmesini etkilediği için mikrobiyal
faaliyette arttırdığını düşündürmüştür. Kayın alanındaki en
yüksek karbon mineralizasyonunun ilkbahar döneminde, en
düşük dönemin ise kış ve yaz dönemlerinde olmasının bu
değişimlerden kaynaklanabilmektedir (Çizelge 3, Şekil 1).
Şekil 2’ de tarım ve kayın alanları topraklarının dört
mevsimine ait % karbon mineralleşme oranları grafikle
verilmiştir [mg C(CO2)/100g KT (30 gün) / Corg]. %
Karbon mineralleşme oranlarını kıyasladığımızda dört
mevsim
içerisinde
tarım
alanlarında
sırasıyla
ilkbahar>kış>yaz>sonbahar
ve
kayın
alanlarında
ilkbahar>sonbahar> kış>yaz mevsimlerinde belirlenmiştir
(Şekil 2). Tarım alanlarında, doğu kayını alanlarına göre
mineralleşme oranları dört mevsimde de yüksek
bulunmuştur.
Cenkseven
(2013),
Okaliptus
plantasyonlarında yaptığı çalışmasında sürüm ve
ormansızlaşma ile müdahale edilmiş alanların doğal
alanlara göre daha yüksek olduğunu fakat aralarında
anlamlı
farklar
belirlemediğini
ifade
etmiştir.
Çalışmamızda da her mevsimi iki alan arasında
kıyasladığımızda anlamlı farklılıklar bulunmuştur
(P<0,001).
Mevsimsel olarak topraktaki karbon ve azot oranının
değişmesiyle mineralleşme oranları arasında da bir
bağlantı görülmektedir. Çalışmamızdaki her iki alanda da
C/N oranları arasındaki fark azalmasıyla karbon
mineralleşme oranlarında bir artış gözlenmiştir. C/N
oranlarının düşmesi ile organik maddenin ayrışmasını
arttırdığını (Aydın ve Kılıç, 2013), C/N değerlerinde
mikroorganizmaların faaliyetlerinin (Tüfekçi ve ark.,
2012) ve iklimsel faktörlerin etkisinde olduğunu ifade
etmişlerdir (Sakın ve ark., 2011).

Bu çalışmada tarım alanları ile orman alanları
mevsimsel olarak kendi içlerinde ve alansal olarak
değerlendirilmiş ve bazı ekolojik özellikleri bakımından
karşılaştırılmıştır. Kayın alanları topraklarında en yüksek
% organik karbonu (7,76) ve C/N oranı (17,78) sonbahar
döneminde, en yüksek % N (0,57) ve % karbon
mineralizasyonu (19,54) ve % karbon mineralleşme oranı
(0,37) ilkbahar döneminde belirlenmiştir. Tarım alanları
topraklarında en yüksek % organik karbon (2,11) ve C/N
oranı (9,27) yaz döneminde, en yüksek N içeriği %0,35, %
karbon mineralizasyonu (14,46) sonbahar döneminde, %
karbon mineralleşme oranı (0,87) ilkbahar döneminde
belirlenmiştir. Kara ve Bolat (2008), Bartın’da ormanlık ve
tarım alanları arasında yaptıkları çalışmada ekosistemler
için çok büyük öneme sahip olan toprak
mikroorganizmalarının orman alanlarında tarım alanlarına
kıyasla daha fazla ve aktif olduklarını ifade etmişlerdir.
Her iki alan arasında belirlenen farklılıklarda ormanlık
alanlarda ölü örtü ile madde akışlarının devam ettiğini
ormanlık alanlarımızın korunmasının ve devamlılığının
sağlanmasını tarım alanlarına dönüştürüldüğünde bu
farkların daha da arttığı tekrar ortaya konmaya
çalışılmıştır. Aynı bölge ve yakın toprak özelliklerine sahip
bu iki alanda tarım topraklarındaki kullanımla birlikte uzun
yıllarda karbon miktarları ve karbon mineralizasyonlarında
bir düşüşü birlikte getirdiği gözlenmiştir.
Bu her iki alanda % karbon mineralleşme oranları ise
tarım alanlarında, orman alanlarına göre yüksek
bulunmuştur.
Orman
topraklarında
karbon
mineralizasyonu yüksek olmasına rağmen %C
mineralleşmesinin topraktaki C/N miktarının düşük
olmasından kaynaklandığı söylenebilir.
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