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ÖN SÖZ 

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye 
Coğrafyası Anabilim Dalında, yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış 

bu çalışmada, Akdağ ve çevresinin bitki örtüsü coğrafi açıdan ele 
alınmıştır. 

Günümüzde bitkileri konu alan diğer bilim dallarından farklı ola
rak Bitki Coğrafyası bitkilerin yetişme şartlarını ve dağılışlarını, bun
ların yanı sıra bu dağılışların sebeblerini de ortaya koymaya çalışır. 

Böylece bir yerin geçmişteki bitki varlığı ile günümüzdeki durumu ve 
sebeblerinin ortaya koymaya çalışır. Böylece bir yerin geçmişteki 

bitki varlığı ile günümüzdeki durumu ve sebeblerinin ortaya konul
ması Bitki Coğrafyası sayesinde yapılabilir. Bu özellikleri dolayısıyla 

günümüzde önemli bir bilim dalı olan Bitki Coğrafyası önemini gele
cekte de koruyacaktır. Türkiye'nin bitki örtüsü haritasını tamamlamayı 

ve bitki varlığımızı coğrafi açıdan ele alarak ortaya koymayı 

amaçlayan çalışmalar, her yıl yaz aylarında yüksek lisans ve doktora 
öğrencileri ile birlikte, Türkiye'nin daha önce bitki coğrafyası 

araştırılmamış sahalarına yapılan gezilerle sürdürülmektedir. Bu 
çalışmada da Akdağ ve çevresinin bitki örtüsü ele alınmıştır. 

İnceleme alanını Ağustos 1992 tarihinde Prof.Dr. Yusuf 
DÖNMEZ başkanlığında bir ekip tarafından coğrafi !!'-'Zİ düzenlenmiş 
ve bu gezide bitkilerden alınan numuneler ve çıkarılan kesitler tezin 
temelini oluşturmuştur. 

Bana yüksek lisans öğrenimim boyunca destek ohm, yardımlarını 
esirgemeyen, bitki coğrafyasını sevdiren sayın hoc~1larım Prof.Dr. 
Yusuf DÖNMEZ'e ve Doç.Dr. Mutlu GÜNGÖRDÜ'yt· bu vesileyle 
minnet ve şükranlarımı sunar, aynca harita ve şekillerin çiziminde 
yardımcı olan arkadaşlarım Hamide ŞEN'e ve Anim USMAN'a 
teşekkür ederim. 

~e~r KORKMAZ 
İstanbul, 1994 



. . 
GiRiŞ 

.. 
Denizli il sınırları içinde yer alan Akdağ Batı Toroslar üzerinde, 

Büyük Menderes Masifinin güneyinde yer alır. Denizli, · Anadolu 

Yarımadasının güneybatısında Ege Bölgesinin doğusunda Ege, İç Ana

dolu ve Akdeniz Bölgeleri arasında bir geçit teşkil eder. Akdağ De

nizli İl Merkezinin 25-30 kın batısındadır. Akdağ kütlesinin kuzeyin

de; Erenler Tepe (1155m.), Sandal Tepe (872 m.), Kartal Tepe (1817 

m.), Göktepe (1632 m.), Güneyinde; Saçma Tepe (1656 m.), 

Akçagedik Tepe (1864 m.), Sivri Tepe (1071 m.), Köklük Tepe (989 

m.), Lalelik Tepe (961 m.) ve Güneydoğusunda; Evren Tepe, 

batısında Köloğluçukuru Tepe (1010) yer alır. 

Akdağ kütlerinin bitki örtüsünü ele alan geniş ve detaylı bir 

çalışma bugüne kadar yapılmamıştır. Bu nedenle Akdağ ve çevresının 

bitki örtüsü tez konusu olarak seçilmiştir. 

Çalışmamız · iki bölümden oluşmaktadır. I. Bölümde Akdağ ve 

çevresindeki bitki örtüsünün coğrafi şartları incelenmiş; bitki 

örtüsünün iklim, toprak ve jeomorfoloji ile olan ilişkileri ortaya ko

nulmaya çalışılmıştır. İklim konusunda, inceleme sahasının iklim 

özelliklerini en iyi akşettirecek istasyon olarak Denizli ve Acıpayam 

meteoroloji istasyonları seçilmiştir. Aylık ve yıllık ortalama değerlerin 

genel bir fikir vermekten öteye gitmeyeceği düşüncesinden hareketle, 

imkanlar ölçüsünde günlük değerlere yer verilmiştir. Bu nedenle 

sıcaklık için, gün esnasındaki üç ölçme (saat 7 .80, 14.00 ve 21.00)'in 

sonuçları yağış ve rüzgar için ise günlük değerler kullanılmıştır. 

Karadağ'ın jeomorfolojisi, ilgili topografya haritasından ortaya 

çıkarılmaya çalışılmıştır. 
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Toprak konusunda Köy İşleri Bakanlığı, Topraksu Genel 

Müdürlüğü'nün yayınladığı, Toprak Kaynağı Envanter Raporlarından 

ve toprak haritasından yararlanılmıştır. 

Çalışmanın II. Bölümünü ise bitki topluluklarının coğrafi dağılışı 

oluşturmuştur. 1/100.000 ölçeğinde çizilen bitki dağılış haritasındaki 

yeşil alanın kesin sınırları 1/100.000 lik topoğrafya haritalarından 

alınmıştır. Çalışmanın asıl orijinal yanını oluşturan tür ayrımı ise biz

zat araziden topladığımız bitki numunelerine ve arazide yaptığımız 

bitki kesitine dayandırılmıştır. 
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1. BÖLÜM 

AKDAG VE ÇEVRESİNDE BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN COGRAFİ 
ŞARTLARI 

Bilindiği gibi bir yerin bitki örtüsünü şekillendiren faktörler; o 

yerin iklimi, jeomorfolojisi ve toprak özellikleridir. Bitki örtüsündeki 

farklı dağılış sözkonusu faktörlerin ortaya konulmasıyla izah edilebilir. 

Bu faktörlerin bitki örtüsüyle olan ilişkileri aşağıda sırası ile ele 

alınmıştır. 

AKDAG VE ÇEVRESİNDE İKLİM-BİTKİ ÖRTÜSÜ 

İLİŞKİLERİ 

Bir yerin bitki örtüsünü belirleyen faktörlerin başında gelen 

iklim, bilindiği gibi sıcaklık nem, yağış, basınç ve rüzgarlar ile ışık 

gibi atmosfer olaylarının bütünü olarak ifade edilir. İklimi meydana 

getiren elemanların bitki örtüsü üzerindeki etkileri tek tek değil bir 

arada ortaya çıkar. Sahanın bulunduğu yere göre bu elemanlardan bi

risi daha etkili olabilir ve bitki hayatı bakımından kısıtlayıcı rol oy
nayabilir. İnceleme sahası Akdeniz iklim sahası içinde yer aldığından 

bu sahadaki bitki örtüsü üzerinde kısıtlayıcı faktör olarak yağış ön 

plana çıkar. 

Akdağ ve çevresinde bitki örtüsü ile iklim arasındaki ilişki De

nizli ve Acıpayam istasyonlarının verilerine göre ortaya konmaya 

çalışılmıştır. Deniz seviyesinden 428 m. yüksekliğindeki Denizli ince

leme bölgesinin deniz etkisine açık kesimlerini, 941m. yüksekliğindeki 

Acıpayam ise iç kesimleri karakterize etmek üzere seçilmiştir. İklimle 

ilgili değerlendirme sadece aylık ve yıllık ortalamalara değil, aynı za

manda günlük değerlere de dayandırılmıştır. 
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Denizli'nin sıcaklık rejim diyagramı incelenirse (şekil 1) en 

düşük sıcaklığın 5.5°C ile Ocak ayında, en yüksek sıcaklığın ise 26.6 
0 c ile Temmuz ayında yaşandığı görülür. Sıcaklığın Ocak ayında 5.5 

°C olması kışların şiddetli geçmediğine işarettir. Sıcaklık amplitudu

nun 21.1°C'yi bulması Denizli'de Karasa] iklimin etkilerini aksettirir. 

Bununla beraber Denizli Sıcaklık eğrisindeki ağır ağır yükseliş ve 

düşüşler ile Ocak ayında sıcaklığın 0°C'nin · altına inmemesi aynı za

manda bu sahaya Akdeniz İkliminin sokulduğunun işaretidir. Böylece 

Denizli Karasal iklim ile Akdeniz iklimi arasında bir geçiş sahasında 

bulunmaktadır. 

Acıpayam'ın sıcaklık rejim diyagramı incelenirse (şekil 2) en 

düşük sıcaklığın 2.2°C ile Ocak ayında, en yüksek sıcaklığın 23.8°C 

ile Temmuz ayında yaşandığı görülür. Acıpayam' da da Ocak ayında 

sıcaklık 0°C'nin altına düşmemekle beraber bu istasyonda Ocak ayı 

sıcaklıkları Denizli'den 3°C daha düşüktür. Acıpayam'ın sıcaklık 

amplitudu da Denizli'den yarım derece daha fazladır. (21.6). Amplitu

dun 2 l .6°C'yi bulması ve kışın daha soğuk geçmesi iç kesimlerde 

daha Karasal bir iklimin yaşandığını gösterir. 

Yıllık toplam yağışlar bakımından Denizli ile Acıpayam birbirine 

yakın değerler gösterirler (Denizli'de 535 mm, Acıpayam'da 533 mm.) 

Denizli'den 500 m. kadar daha yüksekte olmasına rağmen 

Acıpayam'ın yağış tutarının düşüklüğü, Ege denizi üzerinden gelen 

nemli hava akımlarına Acıpayam'ın Akdağ ve Honozdağı engeliyle 

kapalı oluşunun bir sonucudur. Her iki istasyonun yağış rejim diyag
ramları incelenirse (şekil 3-4) en yüksek yağışların Aralık ayında 

(Denizli'de 83 mm, Acıpayam'da 110 mm), en düşük yağışların 

Ağustos ayında (Denizli'de 5 .6 mm, Acıpayam' da 2.6 mm) olduğu 

görülür. 
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· Şekil 1: Denizli'nin Sıcaklık Rejimi Diyagramı. 
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Şekil 2: Acıpayam'ın Sıcaklık Rejim Diyagramı. 
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Şekil 3: Denizli'inin Yağış Rejimi Diyagramı. 
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Şekil 4: Acıpayam'ın Yağış Rejim Diyagramı. 
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Yağışın mevsimlere dağılışına gelince, ilkbahar yağış oranları De

nizli'de %29.9, Acıpayam'da %25.9; yaz yağış oranları Denizli ile 

%7.0, Acıpayam'da %6.6 i sonbahar yağış oranları Denizli'de %18.1, 

Acıpayam'da %17.8 ve kış yağış oranları Denizli'de %44,7, 

Acıpayam'da %50,6 dır (şekil 5 ve şekil 6). 

Denizli ve Acıpayam'da kış yağış payının diğer mevsimlere göre 

fazla olması, yaz yağış payının düşük olması sahada Akdeniz Yağış 

Rejiminin etkisini göstermektedir. Ancak bu etki asıl Akdeniz iklimi

nin olduğu yerler kadar belirli değildir. Bunun yanında ilkbahar yağış 

paylarının Acıpayaın'da %25 ,9 a, Denizli'de 29 .9 a ulaşması sahada 

Karasal yağış rejiminin etkisinide ortaya koyar. Anlaşılacağı gibi De

nizli ve Acıpayam, hem sıcaklık rejimi, hem yağış rejimi bakımından 

karanın etkisi ile denizin etkisini bir arada taşımaktadır. Bu durum 

Denizli ve Acıpayam'ın bir yandan denize yakın olmasının diğer yan

dan daha iç kesimde ve yüksekte bulunmasının ortaya çıkardığı 

coğrafi konumlarının sonucudur. 

Aylık ve Yıllık ortalama sıcaklık ve yağış değerleri kullanılarak 

Denizli ve Acıpayam'ın Köppen ve Thornthwaite iklim tasniflerine 

göre iklim tipleri belirlenmiş, De Mortenne kuraklık indisi (1923) ve 

Erinç yağış tesirlik indis formüllerine görede kurak ve nemli aylar 

tesbit edilmiştir. 

Denizli ve Acıpayam Köppen iklim tasnifine göre Csa harfleriyle 

ifade edilen, kışı ılık ve yağışlı, yazı sıcak ve kurak Akdeniz iklim 

tipine girerler. Thomthwaite metoduna göre Denizli C1 B'3sb'3 harfleri

yle ifade edilen Kurak-az nemli, üçüncü dereceden mezotermal, su 

fazlası kış mevsiminde fakat orta derecede olan ve denizel şartlara 

yakın iklim tipine, Acıpayam ise C1B'2s2b'2 harfleriyle ifade edilen 

Kurak-az nemli, ikinci dereceden mezotermal, su fazlası kış mevsı

minde ve fazla olan denizel şartalar yakın iklim tipine girer. 
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Bu genel değerlendirmenin dışında yağışlarla buharlaşma ve ter

leme arasındaki ilişkinin ortaya konabilmesi ıçın Denizli ve 

Acıpayam'a aynı zamanda Thomthwaite'in su bilançosu tablosu uygu

lanmıştır. Denizli ve Acıpayam'ın su bilançosuna göre (Tablo 1 ve 

Tablo 2) su noksanı olan aylar Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve 

Ekim aylarıdır. Bu aylardaki toplam su noksanı Denizli'de 499 mm, 

Acıpayam'da 415 mm.dir. 

Bitki hayatı bakımından büyük önemi olan yetişme devresinde, 

Denizli ve Acıpayam'da Nisan ve Mayıs aylarında yağış PE den az 

olduğu halde, bu aylardaki yağış azlığı toprakda birikmiş olan sudan 

karşılanır. Bununla beraber, özellikle Temmuz, Ağustos, Eylül 

aylarında toprakta birikmiş su biter ve bu aylarda yağış çok az 

olduğundan belirgin bir kuraklık söz konusu olur. Haziran ayında 

yağış PE den az olmakla beraber aradaki fark, toprakda. birikmiş suy

unda kullanımıyla büyük ölçüde azalır. Ekim ayında yağış PE den az 

olmasına rağmen aradaki fark diğer aylar kadar fazla değildir. Bu 

ayda diğer aylara göre sıcaklığın azalmış olması ve yağışınıda nisbe

ten artmış olması PE ile yağş arasındaki farkı azaltmaktadır. Böylece 

Denizli ve Acıpayam'da kurak devre, Haziran ayından Ekim ayına 

kadar devam etmekle beraber kuraklığın en şiddetli olduğu dönem 

her iki istasyo.n için üç aydır. 

Nitekim, De Mortenne tarafından 1923 yılında ortaya konan 

aylık kuraklık indis formülü adı geçen istasyonlara uygulanırsa sonu

cun Thomthwaite su bilançosundaki su noksanı olan aylara benzediği 

görülür (Tablo 3-4). Denizli ve Acıpayam da dört ayda (Haziran, 

Temmuz, Ağustos, Eylül) indis 10 un altındadır. Bu aylar kurak 

aylar olarak görülür. İndisi 10-20 arasında olan Ekim ve Mayıs 

aylarıda her iki istasyon için yarıkurak aylardır. İndis değeri 20-30 

arasında olan Denizli'de Nisan ve Kasım ayları ile Acıpayam'da 

Nisan ayı yarı nemli aylardır. Kalan aylarda her iki istasyonda 30 un 



DENİZLİ o ş M N M H 

Sıcaklık (o,..) 5.5 6.9 9.9 14.1 19.2 23.8 

Sıcaklık İndisi 1.16 1.63 2.81 4.81 7.fJT 10.62 

Düzeltilmemiş PE 13 17 31 00 78 110 

Düzeltilmiş PE 11 14 32 55 g) 135 

Yağış (mm) ~.o 70.3 63.9 49.6 46.9 ~.o 

Birikmiş Suyun 14 o o 5 48 4:J 
Aylık Değişimi 

Birikmiş Su 100 100 100 ffi 47 o 
Gerçek 

ıı 14 Evapotranspirasyon 32 55 ffi 00 

Su Noksanı o o o o o 00 

Su Fazlası 58 00 32 o o o o 

Tablo 1: Thomthwaite metoduna göre su bilançosu. 

T A E 

26.6 25.9 21.5 

12.00 12.00 9.10 

13: 100 9.0 

lEE 176 ffi 

. ıo.~ 5.6 14.4 

c o o 

c o c 

10 6 14 

100 170 79 

o o o 

E K 

16.3 11.4 

5.~ 3.48 

a:: :E 

5S 32 

32.9 00.1 

o 18 

o 18 

:n 32 

2) o 

o o 

A 

7.7 

1.92 

~ 

18 

83.2 

a3 

83 

18 

o 

o 

YILLIK 

15.7 

TJ.8 

8EB 

fffi.2 

:m 
400 

146 

....... 
o 

-C1 B'3sb~' (Kurak-az nemli, üçüncü dereceden mezotermal, su fazlası kış mevsiminde fakat orta derecede olan 
ve denizel şartalara yakın iklim tipi). 



ACIPAYAM o ş M N M H 

Sıcaklık (OC) 2.2 3.8 6.4 11.6 16.1 2).3 

Sıcaklık İndisi 0.23 0.05 1.45 3.58 5.87 8.34 

Düzeltilmemiş PE 4.5 9.5 18 43 70 ııc 

Düzeltilmiş PE 4 8 19 47 85 13: 

Yağış (mm) 100.7 55.6 m.o 33.0 :D.2 17.2 

Birikmiş Suyun o o o 9 52 33 Aylık Değişimi 

Birikmiş Su 100 100 100 91 33 o 
Gerçek 

4 8 19 47 ,e; 00 Evapotranspirasyon 

Su Noksanı o o o o o 79 

Su Fazlası 100 48 42 o o o 

Tablo 2: Thomthwait metoduna göre su bilançosu. 

T A E 

Z3.8 Z3.7 18.4 

10.62 10.ffi 7.19 

115 113 75 

144 132 77 

15.5 2.6 8.9 

o o o 

o o o 

16 3 9 

ll'8 w ffi 

o o o 

E K 

11~.ı R?. 

4.:D 2.12 

45 'Zl 

44 23 

:D.1 5.1.2 

o :D 

o :D 

:n 23 

11 o 

o o 

A 

4.A. 

0.82 

12 

10 

104.8 

70 

100 

10 

o 

2) 

YILLIK 

1?._7 

ffi.79 

m 

533.1 

313 

415 

221 

1-" 
1-" 

-C1B2s2b21 (Kurak-az nemli, ikinci dereceden mezotermal, su fazlası kış mevsiminde ve çok kuvvetli olan 
denizel şartlara yakım iklim tipi). 
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AYLAR o ş M N M H T A E E K A YILLIK 

SICAKLIK 5.5 6.9 9.9 14.1 19.2 23.8 a3.6 25.9 21.5 16.3 11.4 7.7 

IYACIŞ ta.O 00.3 63.9 49.6 46.9 Z!.O 10.2 5.6 14.4 32.9 ro.1 00.2 

!KURAKLIK 
'4.2 49.9 :E.5 .1!: ::8.4 İNDİSİ 2ı.6 19.2 7.8 3.3 1.8 5.4 28 

+-f 
+-f +-1 ~ ...l ...l ...l < :::;:; :::;:; :::;:; ııı:: ı:ı:ı KATEGORİ NEMLİ ı:ı:ı ı:ı:ı KURAK ::::> z z z ~ +-f 

1-1 ...l 
1-1 ı-t ...... ııı:: :ıı 
ııı:: ııı:: ~ < ı:ı:ı < ~ >t >< z >< 

Tablo 3: De Mortonne'un 1923 yılı Aylık Kuraklık İndis 

Formülüne Göre Denizli'nin Aylık İndis Değerleri. 

AYLAR o ş M N M H T A E E K A 

SICAKLIK 2.2 3.8 5.4 11.6 16.1 ID.3 Z3.8 Z3.7 18.~ 13.1 8.2 4.4 

YAÔIŞ 100.7 ffi.6 61.0 :E.O 33.2 17.2 15.5 2.6 8.g 33.1 53.2 104.8 

KURAKLIK 
İNDİSİ 107.9 48.3 44.6 21.1 15.2 6.8 5.5 0.9 3.'i 17.1 35 87.3 

+-f +-1 +-f 
KATEGORİ NEMLİ ...l ...l KURAK ...l NEMLİ :::e :;;ı :::e 

ı:ı:ı r.::ı ı:ı:ı z z z 
1--1 1--1 1--1 
ııı:: a: ııı:: < < ~ >< >< 

Tablo 4: De Mortonne'un 1923 yılı Aylık Kuraklık İndis 
Formülüne Göre Acıpayam'ın Aylık İndis Değerleri. 

15.7 

535.2 

2J.8 

YARI 
NEMLİ 

YILLIK 

12.7 

533.l 

Z3.4 

YARI 
NEMLİ 
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üzerinde olan indis değeriyle nemli aylar olarak belirtmektedir. 

Erinç indis formülüne göre Denizli'de (Tablo 5) Ocak, Şubat, 

Aralık ayları çok nemli, Mart ayı nemli, Nisan ve Kasım ayları yan 

nemli, Mayıs, Haziran, Ekim ayları yarı kurak, Temmuz, Ağustos, 

Eylül aylarıda kurak aylar olarak belirir. Erinç formülüne göre 

Acıpayam istasyonunda ise (Tablo 6) Ocak, Şubat, Mart ve Aralık 

ayları çok nemli, Nisan, Kasım ayları yarı nemli, Mayıs, Ekim aylan 

yarı kurak, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarıda kurak aylardır. 

Çalışma sahamızda bitki örtüsü-iklim ilişkilerinin açıklanmasında 

yıllık ve aylık ortalamalar yetersiz kaldığından günlük değerlere inil

meye gayret edilmiş ve sıcaklık ile yağış için Denizli'nin 1957-1990, 

Acıpayam'ın 1961-1990 yılları rüzgar için ise 1929-1970 yılları 

arasındaki günlük değerleri kullanılmıştır. 

Bitki-sıcaklık ilişkileri incelemelerinde günlük ortalama 

sıcaklıkların önemli bir yeri vardır. Günlük ortalama sıcaklıklar kul

lanılarak çizilen diyagramlar üzerinde yılı teşkil eden 365 günde 

sıcaklıkların nasıl bir seyir takip ederek değişiklikleri ve bir ay 

içindeki sıcaklık oynamaları kolayca görülebilir. Böylece aynı diyag

ram üzerinde aylara bağlı kalmadan yıl içindeki en sıcak ve en 

soğuk devreyi, başlangıç ve bitiş tarihleriyle tesbit etmek mümkündür 

(1). 

İnceleme istasyonları olan Denizli ve Acıpayam için günlük or

talama sıcaklıkların yıl içinde seyrini gösteren diyagramlar incelenirse 

(şekil 9) aylık ve yıllık ortalamalarda belirmeyen şu özellikler dikkati 

çeker. 

(1) Y.Dönmez- Umumi Klimatoloji ve İklim Çalışmaları, Coğrafya Enstitüsü 

Yayınlan, No:l02 İstanbul, 1984 s.67-69. 



14 

~YLAR o ş M N M H T A E E K A YILLIK 
PRT.MAX. 

10.2 11.9 !SICAKLIK 14.9 al.9 25.3 3).4 33.9 34.1 23.2 23.2 17.9 12.5 2'2.0 
PRT.YAGIŞ 
MİKTARI 83.0 70.3 ffi.9 49.6 46.9 2'2.0 10.2 5.6 14.4 32.9 50.1 83.2 535.2 
~AÖIŞ ETKİN-
utöt İNDİSİ '31.6 70.8 51.4 28.4 2'2.2 8.6 13.6 1.9 5.9 16.5 33.5 82.7 2.4.3 

t:4 ~ +-t +-ı < ...:ı +-1 ...:ı +-1 < ı:ı::: ::ıs ...:ı ::ıs 
KATEGORİ 

+-1 

~ 
ı:ı::: 

KURAK :::> r:1 :s lJ:l 

~ 
::::::> t:4 z r.:l z t:4 z 

+-1 H H H 

~ 
H H 

ı:ı::: o: t:4 ı:ı::: ğ ~ 
o: < < o < < >ı >ı o >ı z !'>.f 

Tablo 5: Erinç'e Göre Denizli'nin Yağış Etkinliği. 

AYLAR 

DENİZLİ 

O Ş M N M H T A E E K A 

mw ÇOK NEMLİ Uill] NEMLİ 

............ 
• • tll • • • • •• ............ . . " . . . . .. . . . . . . . . . ... 

§YARI NEMLİ ~ARI KURAK 
. . . 
·::. •••• KIIRAK 

1 

Şekil 7: Erinç'in İndis Formülüne Göre Denizli'nin Yağış Etkinliğinin 
Aylık Durumu. 
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1 

AYLAR o ş M N M H T A E E K A YILLIK 
ORT.MAX. 
SICAKLIK 7.2 9.7 13.1 19.1 Z3.5 27.7 m.5 32.1 27.2 21..4 15.8 9.1 19.8 

ORT.YAÖIŞ 
:ıru ~ MİKTARI il.00.7 ffi.6 61.0 ~.o :D.2 17.2 15.5 2.6 8.9 33.1 'TI? "-'TI .1 

lt8Iş1~Wı 182.8 EB.7 ffi~8 Z3.8 16.9 7.4 5.9 0.9 3.9 18.5 25.2 ı:E.1 al.9 
+-4 t:.ııd lı4 +-4 +-4 
ı-l < < ı-l +-4 ı-l ::s o:: o:: ::s ~ ::s ~ :=> ::::> ~ ::s ~ z t:.ııd lı4 z ~ z 

KATEGORİ ÇOK NEMLİ KURAK z H H H H H o:: o:: ıı:ı:: o:: t:.ııd o:: < < < < o < >ı >ı >ı >ı C)t >ı 

Tablo 6: Erinç'e Göre Acıpayam'ın Yağış Etkinliği 

AYLAR O Ş M N M H T A E E K A 

ACIPAYAM 

gçoK NEMLİ 

.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . 

~ YARI NEMLİ ~YARI KURAK C·:·::( KURAK 

Şekil 8: Erinç'in İndis Formülüne Göre Acıpayam'ın Yağış Etkinliğinin 
Aylık Durumu. 
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Denizli'nin aylık ortalama sıcaklıklarina göre çizilmiş sıcaklık di

yagramında en soğuk ay olarak Ocak ayı görülür. Bu istasyonda 

günlük ortalama sıcaklığın yıl içindeki seyrini gösteren diyagramda da 

en soğuk ay olarak Ocak ayı görülmekle beraber, kış mevsiminin en 

soğuk devresi arada bazı yükselmelere rağmen 9 Ocak-6 Şubat 

arasındaki devredir. Bununla birlikte Ocak, Şubat ve Aralık aylarında 

sıcaklığın 0°C'nin altına indiği gün yoktur. Ocak ayında ve şubat 

ayının ilk 10 gününde sıcaklık 4,7°C ile 7°C'nin üzerindedir. Kış 

mevsiminde ortalama sıcaklığın en düşük olduğu gün 4,7°C ile 

16,17,23,31 Ocak tarihleridir. Şubat ayı başlarında sıcaklık Ocak ayı 

sıcaklık eğrisi ile aynı özellikleri gösterir. Ancak şubat ayının ilk 1 O 

gününden sonra sıcaklık artmaya başlar. Denizli'de günlük değerlere 

göre en sıcak aylar Temmuz veAğustos aylarıdır. Yıl içindeki en 

sıcak devre 6 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasına rastlar. Bu devre

deki günlük ortalama sıcaklıklar 26-28°C arasında değişir. Sıcak dev

renin bitiminden yaklaşık Ağustos'un 20 sinden itibaren sıcaklıklar 

seri olarak azalmaya başlar. Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere 

aylık ortalama sıcaklıklara göre Denizli'de bütünüyle en sıcak ay ola

rak görülen Temmuz ayı olmakla beraber Ağustos ayının 20 sine 

kadar da sıcaklıklar devam eder. 

Sıcak ve soğuk devreler arasında günlük sıcaklık iniş ve 

çıkışları, yaza yaklaşırken hafiflemekte, yazdan uzaklaşırken artmak

tadır. Yaz mevsiminde ortalama sıcaklığın en yüksek olduğu günler 

28.6°C ile 18 Temmuz, 28°C ile 17 Temmuz günleridir. Bu duruma 

göre yılı teşkil eden en sıcak ay ortalaması ile en soğuk ay ortala

ması arasındaki fark 21.1°C olduğu halde, en sıcak gün ile en soğuk 

gün arasındaki fark 24.1°C dir. Ancak en soğuk ay olarak beliren 

Ocak ayında sıcaklık bir gün bile 0°C'nin altına inmez (en düşük 

sıcaklık 2°C dir). 
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Acıpayam için günlük ortalama sıcaklıkların yıl içindeki seyrini 

gösteren diyagram incelenirse (şekil 10) sıcaklık eğrisindeki iniş ve 

çıkışların Denizli istasyonu ile benzerlik gösterdiği anlaşılır. Ancak 

Acıpayam istasyonunda kış ve yaz sıcaklıkları Denizli istasyonu kadar 

yüksek değildir. Ocak ayında en düşük sıcaklık l ,2°C, Temmuz 

ayında en yüksek sıcaklık 24,8°C dir. İki istasyon arasındaki bu fark 

Acıpayarn'ın yükseltisinin Denizli'ye göre daha fazla olmasından kay

naklanır. 

Denizli'de gerçek sıcaklıkların (saat 7.00, 14.00, 21.00 deki rasat

lar) frekanslarına gelince; gün esnasındaki üç ölçmenin 33 yıllık 

(1957-1990) tutarı 37144 değerden 861; (%2,3 ü) sıfır derecenin 

altında ölçülen değerlerdir. Az bir orana sahip olan sıfır derecenin 

altındaki sıcaklıklar Ocak, Şubat, Mart, Kasım ve Aralık aylarında 

ölçülmüştür (Tablo 7). Bu sıcaklıkların çoğu bitkilerin yetişme devresi 

dışında görüldüğü için bitki hayatı bakımından tehlike yaratmaz. 

Acıpayam'da gerçek sıcaklıkların (saat 7 .00, 14.00, 21.00 deki ra

satlar) frekanslarında ise gün esnasındaki üç ölçmenin 30 yıllık 

(1960-1990) tutarı olan 28560 değerden 2066 sı (%7 ,2 si) sıfır dere

cenin altında ölçülen değerlerdir (Tablo 8). Denizli istasyonuna göre 

daha fazla değere sahip olan sıfır derecenin altındaki sıcaklıklar 

Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Ekim, Kasım, Aralık aylarında görülür. 

Nisan ve Ekim ayları yetişme devresi içinde yer aldığından 

Acıpayam' da bu aylar bitki hayatı için kritik devrelerdir. Acıpayam 

istasyonunda Denizli istasyonuna göre don olaylarının daha fazla 

olması Acıpayam'ın Denizli'den daha yüksekte yer alması ile 

açıklanabilir. 

Denizli'de yetişme devresinde bitkiler için elverişli olan 9-21°C 

ler arasındaki sıcaklıkların frekansı %44 (Toplam 21828 değerden 

9624 ü 9-21°C ler arasırida ölçülmüştür), 21-30°C ler arasındaki 
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AYLAR o ş M N M H T A E E K A Tonlam i 
-18,0 -15.1 
-15,0 -12,1 
-12,0 - 9,1 1 1 0 M?. 

- 9,0 - 6,1 15 12 1 2R o 07fi 
- 6,0 - 3,1 73 61 10 4 13 161 0.433 
- 3,0 - 0,1 269 177 67 32 126 671 1,806 
- 0,0 - 2,9 554 413 211 8 8 144 363 1701 4.579 
- 3,0 5,9 646 538 439 63 1 48 273 610 2618 7,048 

6,0 8,9 725 676 676 324 12 2 164 568 739 3886 10,461 
9,0 11,9 526 494 678 642 142 3 35 465 658 617 42no 1 .4ffi 

12,0 14 9 256 320 496 700 435 44 2 190 704 602 440 4159 111$ 
15 o 17 !1 64 129 307 548 722 230 32 77 554 596 407 164 3830 W311 
18,0 20,9 9 39 197 371 675 592 285 404 687 489. 254 38 4Mn 10 R?fi 

21,0 23,9 1 9 72 224 514 721 658 732 555 298 106 5 ~j;!Q"' 1 fl As:IR 

24,0 26l9 7 125 340 530 745 657 337 250 9 1 3061 8 240 
27,0 29,9 2 46 204 387 556 454 384 122 3 2158 5 RnQ 
30,0 32,9 8 99 328 441 440 272 17 1605 4 ~?.1 

33 o 35,9 1 17 141 351 324 44 1 879 2 366 

36 o 38 9 1 23 90 71 185 0 49R 
39,0 41,9 1 4 1 6 o 016 
Toplam 3138 am 3162 3::ro 3162 3::ro 3162 3162 no 3162 :no Xiil 37144 

Tablo 7: Denizli'nin saat 7 .00, 14.00, 21.00 Rasatlarına Göre Sıcaklık Frekımsları 

(I 957-1990). 
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AYLAR o ş M N M H T A E E K A Toplam % % 
-21.0 -18.1 
-18.0 -15.1 1 1 0,003 
-15.0 -12,1 3 5 1 ı ı () o ()~!'\ 

-12,0 - 9, 1 26 22 3 2 9 62 0.217 C") 
C") 

-9,0 - 6,1 96 50 24 12 62 244 0.854 N --o,u - 3,1 188 143 56 59 140 586 2,051 l'-

-3,0 - 0,1 318 240 166 11 17 146 265 1163 4 072 
-0,0 2,9 543 507 384 98 3 4 69 328 541 2477 8 672 
3,0 5,9 505 473 371 285 22 17 207 409 520 2909 o 185 1 

6,0 8,~ 405 354 435 486 146 3 44 380 473 483 3209 11.ZE 
9,0 11,~ 198 206 304 440 1417 56 6 232 522 410 270 3061 10.717 

12,0 14,~ 34 102 219 346 591 272 31 67 432 391 260 101 2846 gqA,4 l'-
00 
O) 

15,0 17 .~ 6 33 143 221 447 541 235 363 407 283 195 18 2892 10.~ -o 
18,0 20,~ 6 90 163 300 506 572 566 382 218 102 2 2907 10.178 

<ql 

21,0 23,~ 24 112 195 325 525 440 239 204 32 2096 7,338 

24,0 26,9 2 67 173 239 378 324 211 142 2 1538 5,385 1 

27 o 29 9 20 95 230 231 199 262 68 1105 3,869 

~{) o ~? cı 1 25 138 283 326 159 10 942 3,298 
.-ı 

33,0 35:9 4 31 182 179 40 436 1,526 23 
36,0 38 ~ 2 32 41 1 76 0,266 ın 

Toplam ~ 2142 23?2 2'Z:O 2418 2343 21.lW 2311 2il) 2311 2'n: ~ affi) . --

Tablo 8: Acıpayam'ın Saat 7.00, 14.00, 21.00 Rasatlarma Göre Sıcaklık Frekansları (1960-1990). 

N ..... 
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sıcaklıkların frekansı %40,7 dir (Toplam 22687 değerden 8899 u). 

Böylece Denizli'de yetişme devresi içinde 9-30°C ler arasındaki 

sıcaklıkların oranı %84,7 yi bulur. Bu durum Denizli'de yetişme dev

resının bitkilerin sıcaklık istekleri bakımından uygun sıcaklık 

şartlarında olduğunu gösterir. 

Acıpayam'da ise yetişme devresinde bitkiler için elverişli olan 9-

2l0C ler arasındaki sıcaklıkların frekansı %53,1 (Toplam 16932 

değerden 9007 si 9-21°C ler arasında ölçülmüştür), 21-30°C ler 

arasındaki sıcaklıkların frekansı ise %27 ,6 dır (Toplam 16932 

değerden 4679 u). Böylece Acıpayam'da yetişme devresi içinde 9-

300C ler arasındaki sıcaklıkların oranı %78,7 yi bulur. Bu durum 

Acıpayam'da yetişme devresinin bitkilerin sıcaklık istekleri bakımından 
genelde uygun sıcaklık istekleri bakımından genelde uygun şartlarda 

olduğunu göstermekle birlikte Nisan ve Ekim aylarındaki don olayları 

bitki hayatını olumsuz yönde etkiler. 

Bilindiği gibi gibi 30°C nin üzerindeki sıcaklıklar buharlaşmayı 

şiddetlendirerek bitki hayatı üzerinde olumsuz bir rol oynarlar. Deniz

li'de toplam 37144 değerden 2675 i (%7 ,2) 30°C nin üzerinde, 

Acıpayam'da ise toplam 28560 değerden 1454 ünün (%5,1) 30°C nin 

üz~rinde ölçülmüştür. Anlaşılacağı gibi hem Denizli hem Acıpayam'da 

buharlaşmayı artırıcı sıcaklık oranları fazla yüksek değildir. 

Bitki hayatı üzerinde yıllık yağış tutarı kadar yağışların karakteri 

de önemlidir. Birkaç dakikadan yarım saate kadar devam eden 

şiddetli yağmurlar, sağnak yağışları meydana getirirler. Toprak çok 

kısa bir sürede düşen bol miktardaki bu suyu tutamayacağından, 

yağışın büyük bir kısmı yüzeysel akışlarla kaybolacaktır. Bu durumda 

bitkiler için asıl faydalı olan yağışlar, sağnak yağışlar değil, uzun 

sürede yağan bol yağışlarda geniş anlamda Akdeniz iklim bölgesi da

hilindeki yerlerde, ortalama bir değer olarak 25 mm'nin üstünde olan 

günlük yağışlar sağnak yağış, 25 ınm'nin altında <?lanlar ise normal 
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yağış olarak kabul edilirler. Sağnak karakterdeki yağışlarda; 25-50 

mm arasındaki günlük yağışlar az şiddetli sağanaklar, 50-100 mm 

arasındaki günlük yağışlar orta şiddetli sağanaklar ve 1000 mm.nin 

üstündeki günlük yağışlar, şiddetli sağanaklar olmak üzere üç gruba 

ayrılırlar (2). 

Bitki hayatı ıçın önemi büyük olan yağış karakterini ortaya 

koyabilmek amacıyla Denizli ve Acıpayam'ın sağnak yağış diyagram

ları çizilmiştir (şekil 11-12). Bu diyagramların çiziminde Denizli'de 

1929-1990 yılları arasında, Acıpayam'da ise 1955-1992 yılları arasında 

yapılan günlük yağış rasatlarından sadece Nisan-Ekim devresi 

yağışları esas alınmıştır. 

Denizli'de hakim olan günlük yağışlar 25 mm nin altındadır ki 

normal yağışlardır. Denizli'de 1929-1990 yılları arasında günlük 

yağışların %95.6 sı 25 mm.nin altında olmuştur (Tablo 9). 25-50 mm 

arasındaki yağışların oranı %40 dır. 50-100 mm arasındaki yağışlar 

ise %0,3 dür. Yetişme devresindeki günlük yağışlar ele alındığı tak

tirde Denizli'de yağışların %96.6 sı 25 mm.nin altında düşmüştür. 

25?50 mm arasındaki günlük yağışların oranı %2,8, 50-100 mm 

arasındaki günlük yağışlar %0,4, 100 mm den fazla yağışlar ise De

nizli'de görülmez (Tablo 10). Denizli'de düşen günlük yağışların 

tamamına yakın bir kısmının 25 mm.nin altında düşmesi, bitki 

hayatını olumlu yönde etkiler. 

Acıpayam'da ise hakim olan günlük yağışlarda 25 mm.nın 

altındadır ki normal yağışlardır. Acıpayam' da 1929-1990 yılları 

arasında günlük yağışların 95,7 si 25 mm nin altında olmuştur (Tablo 

1 1) 25-50 mm arasındaki oranı %4 dür. 50-100 mm arasındaki 

yağışlar ise %0,2 dir. 

(2) Y.Dönmez- Umumi Klimotoloji ve İklim Çalışmaları, İstanbul Üniversitesi. 

Coğrafya Enst.Yay. No:l02 İstanbul 1984, s:186-187. 
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AYLAR o ş M N M H T A E E K A trol>LAM 

25 mm'den az 543 512 512 460 431 225 89 59 137 267 370 539 4144 

25-50 mm 33 24 19 10 7 7 5 2 8 10 17 33 175 

50-100 mm 3 4 1 - - - - - - - 1 4 13 

100 mm'den fazla - - - - - - - - - - - - -

Tablo 9: Denizli'de Günlük Yağış Frekansları ve Yüzdeleri 

AYLAR N M H T A E E TOPLAM '.t 

25 mm'den az 460 431 225 89 59 137 267 1668 96.6 

25-50 mm 10 7 7 5 2 8 10 49 2.8 

50-100 mm · 3 4 1 - - - - 8 0.4 

100 mm'den fazla. - - - - - - - - -

-
Tablo 10: Denizli'de Yetişme Devresinde Günlük Yağış Frekansları ve Yüzdeleri. 
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Acıpayam'da yetişme devresinde günlük yağışlar ele alındığı taktirde 

yağışların %96,6 sı 25 mm.nin altında düşmüştür. 25-50 mm. 

arasındaki günlük yağışların oranı % 1,4, 50-100 mm arasındaki 

günlük yağışlar 0,3, 100 mm den fazla yağışlar ise Acıpayarn'da 

görülmez (Tablo 12). Acıpayam'da da günlük yağışların tamamına 

yakın bir kısmının 25 mm. nin altında düşmesi bitki hayatının olum

lu yönde etkiler. 

Denizli ile Acıpayam çevresinde hakim rüzgar yönlerini ve bun

ların yüzde cinsinden frekanslarını ortaya koymak için bu istasyonlara 

Rubinstein formülü uygulanmıştır. 

Buna göre Denizli'de İlkbahar mevsiminde rüzgarların %34 ü N 

51°C W dan ve %33 ü S 31°W dan; yaz mevsiminde rüzgarların 

%48 i N 9°W dan; sonbahar mevsiminde rüzgarların 42,4 ü S 

3 l .5°W dan; kış mevsiminde ise rüzgarların %39 u S 3 .6°W dan es

mektedir (şekil: 13). 

Denizli'de Kış mevsiminde güney sektörlü rüzgarların yörenin ik

limini ılıtacağı ve buradaki bitki örtüsü üzerinde olumlu etkiler 

sağlayacağı kuşkusuzdur. Denizli'de yaz mevsiminde ise kuzey 

sektörlü rüzgarlar etkilidir. Yaz mevsiminde kuzey sektörlü rüzgarların 

hakim oluşu, kuzeyin nemli havasını beraberinde taşımaları, 

dolayısıyla bu mevsimde yüksek sıcaklıkların sebeb olacağı fazla bu

harlaşmanın azalmasına yol açmaları bakımından yörenin bitki örtüsü 

üzerinde olumlu etkileri görülür. 

Acıpayam istasyonunda rüzgarların çoğunluğu kuzey sektörlüdür 

(şekil: 14). İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinde ise güney sektörlü 

rüzgarlar ikinci derecede etkili rüzgarlardır. 



AYLAR o ş M N M H T A E E K A TOPLAM 

25 mm'den az 301 275 289 267 257 149 79 65 85 1179 246 364 2556 

25-50 mm 31 18 10 5 3 1 2 o 2 3 11 21 107 

50-100 mm 2 1 1 - - - - - - - 1 2 7 

100 mm'den fazla - - - - - - - - - - - - -

Tablo 11: Acıpayam'da Günlük Yağış Frekansları ve Yüzdeleri. 

AYLAR N M H T A E E tı'OPLAM % 

25 mm'den az 267 257 149 79 65 85 179 1081 98.1 

25-50 mm 5 3 l 2 o 2 3 ıs 1.4 

50-100 mm 2 1 1 - - - - 4 0,3 

100 mm'den fazla - - - - - - - - -

Tablo 12: Acıpayam'da Yetişme Devresinde Günlük Yağış Frekansları ve Yüideierf; 
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Şekil 13: Rubinstein Formülüne Göre Denizli'nin Hakim Rüzgar 

Yönleri ve Frekansları. 
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Şekil 14: Rubinstein Formülüne Göre Acıpayam'ın Hakim Rüzgar 

Yönleri ve Frekansları. 
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AKDAG'DA TOPRAK BİTKİ ÖRTÜSÜ İLİŞKİLERİ 

Bitkinin kökleriyle tutunduğu, beslendiği yerin toprak olması ve 

bitki bünyesini teşkil eden elemanların çoğunu toprakdan alınası 

bakımından bitki örtüsü ile toprak arasında sıkı bir ilişki vardır (3). 

Bir sahanın bitki örtüsü iklim bakımından olumlu şartlara sahip olsa 

bile, toprak şartları uygun değilse bitkiler gelişmelerini tam olarak 

sürdüremezler. Farklı edafık şartlar, belirli iklim şartlarının tayin ettiği 

bitki topluluğu alanları veya kuşakları içinde yerel veya yöresel 

değişiklikler meydana getirirler (4); Toprak şartlarının bitki hayatı 

üzerindeki etkisi, bu noktada daha da önem kazanır. 

Akdağ ve yakın çevresinin toprak-bitki örtüsü ilişkileri, sahada 

yaygın toprak tiplerinin fiziki ve kimyasal özelliklerinin bitki hayatı 

üzerindeki etkileri açısından ele alınmıştır. 

Denizli'ye art Köy İşleri Bakanlığı, Topraksu Genel Müdürlüğü 

tarafından yayınlanan Toprak Kaynağı Envanter Raporlarından faydala

narak hazırladığımız toprak haritasından Akdağ'ın bulunduğu saha 

Kırmızı Kahverengi Akdeniz Toprakları ile Kireçsiz Kahverengi 

Orman Toprakları sahası içinde kalmaktadır (şekil: 15). Mevcut diğer 

toprak tiplerinden kolüviyal topraklar, Redzina toprakları, Kahverengi 

orman toprakları, Regosol topraklar, Kestane renkli topraklar ve 

Kırmızı kestane toprakları daha dar sahalarda görülür. Akdağ'ın zirve

sini ise çıplak kaya ve molozlar oluşturur. 

(3) Y.Dönmez- Bitki Coğrafyası. İstanbul Ünv. Coğrafya Enst. Yay. No:3213, 

İstanbul 1985. s.61. 

(4) S.Erinç- Vejetasyon Coğrafyası, İstanbul Ünv. Coğrafya Ense. Yay. No:92. 

İstanbul 1977, s.37. 
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Kırmızı Kahverengi Akdeniz Toprakları Akdağ ve çevresinin 

haklın toprak tipini teşkil eder. Akdağ'ın kuzeyi, güneyi, doğusu ve 

batısında bu topraklar görülür. Bu topraklar esas itibariyle Kırmızı 

Akdeniz ve Kahverengi Akdeniz topraklarının karışık halidir. ABC 

profiline sahip topraklardır. AI horizonu iyi gelişmiş orta derecede or

ganik madde ve mineral madde ile iyice karışmıştır. Kurak mevsim

lerde A ve B horizonu sert bir hal alır. Üzerinde gelişen tabii vejeta

syon genellikle makiler ve muhtelif orman ağaçlarıdır. Oluştukları 

yerlerde yıllık yağış tutarı 400-1000 mm arasında değişir. 

Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları Akdağ'ın güneyinde 

Karapınar çevresinde; Eymir'in kuzeyinde ve Karınlık Dere, Kale De

resi, Kelleci Dere ile Gebze Deresi arasında görülür. A(B)C profiline 

sahip topraklardır. A horizonu iyi teşekkül etmiştir. Gözenekli bir 

yapısı vardır. A horizonundaki organik madde genellikle asit karakter

li olup mineral kısımdan ayrı veya çok az bir karışma gösterir. Tabii 

Vejetasyon esas olarak yaprağını döken orman ağaçlarıdır. Oluştukları 

yerlerde yıllık ortalama yağış 500-750 mm. civarındadır. 

Kireçsiz Kahverengi Topraklar Akdağ'ın daha çok kuzeyinde; Ka

rahisarlı ve Hisar köyleri çevresinde Dikmen ve Eymir köylerinin ku

zeyinde, Babadağ ve Kayapınar yerleşmelerinin batısında yer alan 

topraklardır. Bu topraklar A(B)C profillidir. Genellikle yıkanma mev

cut olup üst toprak alt toprağa nazaran daha asitli bir karakter taşır. 

Bitki örtüsünü genellikle çalı. formasyonu oluşturur. Bu toprakların 

meydana geldikleri yerlerde yıllık yağışlar 400-7 50 mm civarın dadır. 

Redzina Toprakları Akdağ'ın daha ziyade kuzeyinde Acıdere 

köyünün çevresinde Armutlu Dere çevresi Akçay Dere, Babadağ 

Dere, Kocakkavak dere, Yeniköy Dere, Oğuzlar Dere, Bekirler Dere 

ile Karaarslan Dere çevresinde yaygındır. Ayrıca güneyde daha dar 

alanlarda da ortaya çıkar. Bu topraklar bütün özelliklerini yüksek de-
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recede kirece sahip ana maddeden alır. CaCo3 bütün profile dağılmış 

durumdadır. Üzerinde gelişen bitki örtüsü genellikle çalı formasyonu

dur. Oluştukları yerlerde yıllık yağış tutarı 500-750 mm. dolayındadır. 

Kırmızı Kestane Toprakları Akdağ'ın güneyinde Çalıköy V akıfköy 

ve Gümüştepe'nin doğusunda; Sofular ve Kırkköy çevresinde yer alır. 

Sıcaklığın ve yağışın kestane renkli topraklara nazaran daha fazla 

olduğu yerlerde oluşur. Oluştukları yerlerde ortalama yıllık yağışlar 

genellikle 450-700 mm civarındadır. Fazla sıcaklık toprakdaki demiri 

fazla okside ettiğinden renk kırmızılaşır. Aynı şekilde sıcaklık organik 

madde parçalanmasını artırdığından, organik maddece zengin değildir. 

Kestane Renkli Topraklar Dikmen çevresinde ve güneyde 

Çalıköy ile Kırk.köy arasında bulunur. ABC veya A(B)C profiline 

sahip bir toprak türüdür. A horizonu nisbeten kalın, orta derecede or

ganik madde muhtevasına ve dağılabilir kıvama sahiptir. Tabii Vejeta

syon çalılardan ve seyrek ağaçlardan ibarettir. Yılın birçok ayı kurak 

geçen iklimlerde yer alır. Oluştukları yerlerde yıllık ortalama yağışlar 

genellikle 400-600 mm. civarındadır. 

Regosol Topraklar Babadağ yerleşmesinin kuzeydoğusunda, 

Acıderenin doğusunda, V akıfköy'ün kuzeyinde yayılış gösterir. Rego

soller bütün iklimlerde oluşabilirler. Bu topraklar genellikle yüksek 

geçirgenlik ve düşük su tutma kapasitelerinden dolayı muhitin iklimi 

ne olursa olsun fizyolojik olarak kuru topraklardır. Bütün karakterini 

diğer toprak oluşum faktörlerinden çok ana materyalden alan Azonal 

topraklar grubuna dahil olup (A) C profillidirler. 

Kolüvyal Topraklar Eymir ve Vakıfköy'ün güneyinde, Karahi

sarlı'nın kuzeyinde ve Kocaderenin kuzey batısında görülür. Hemen 

her iklim bölgesinde bulunabilirler. Üzerlerinde gelişen Vejetasyon da 

çok çeşitli olabilir. Kolüviyal topraklarda asli renk üzerinde oluştuğu 
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ana materyale bağlıdır. Yan derelerin kısa mesafelerden taşıyarak 

meylin azalmış olduğu yerlerde depo ettikleri materyallerin meydana 

getirdiği genç (A) C profilli topraklardır. 

Akdağ'ın zirvesinde ise çıplak kaya ve molozların yer aldığı 

görülür. Üzerinde toprak örtüsü bulunmadığı ıçın bu kesim 

parçalanmış sert kaya ve taşlarla kaplıdır ve bu yüzden genellikle 

bitki örtüsünden yoksundur. 
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JEOl\'IORFOLOJİK ÖZELLİKLER 

Bilindiği gibi bitki örtüsünün dağılışında ve gelişmesinde 

yükselti, bakı ve eğim gibi topoğrafık faktörlerin önemli etkisi vardır. 

Bir sahanın bitki örtüsünün, toprak ve iklim şartları ile olduğu kadar 

yer şekilleriyle de sıkı bir ilişkisi vardır. Dağlık bir sahanın çeşitli 

bitlci örtüsü ile ovalık bölgelerin tek tip bitki toplulukları farklı rölyef 

şartlarının bir neticesidir. İklim ve toprak bitki hayatı üzerine 

doğrudan doğruya tesir ettikleri halde, rölyefin tesiri dolaylıdır (5). 

Bilindiği gibi yükseldikçe sıcaklık azalır, yağış artar. Bunun 

yanında güneye bakan yamaçlar, kuzeye bakan yamaçlara göre daha 

fazla güneş enerjisi alır. Bu nedenle bir dağın eteği ile zirvesi 

arasında yükselti ve bakının tesiriyle, yağış ve sıcaklık şartları birbi

rinden farklı çeşitli bitki kademeleri yer alır. Dağların eteğinde, 

sıcaklık istekleri daha yüksek olan ağaçlardan müteşekkil ormanlar 

yer alır. Yükseldikçe sıcaklığın azalmasına ve yağışın artmasına bağlı 

olarak, yağış istekleri daha fazla ve soğuğa dayanıklı ağaçlar sahaya 

hakim olmaya başlarlar (6). 100 m. yükseldikçe bitkilerin vejetasyon 

dönemine başlamaları veya çiçek açmaları 4-6 gün kadar 

geçikmektedir (7). 

Kuzey yüzlerde lOOOm. den, güney yüzlerde 1200-1300 m.den 

daha yüksek yerlerde sıcaklık şartları kızılçamların gelişmesine elve

rişli olmadığı için bu seviyenin üstünde kızılçamlar yerini karaçamlara 

bırakır. Karaçam ormanları kuzey ve güney yamaçlarda 1700-1750 m. 

lere kadar her yanı yoğun bir şekilde kaplar. Akdağ'ın zirve 

(5) Y .Dönmez a.g.e., s.92. 

(6) Y.Dönmez a.g.e., s.92. 

(7) İAtalay, Vejetasyon Coğrafyasının Esasları, Dokuz Eylül Üniv. Yay., 0901 

DK-89-004-056, İzmir, 1990, s.70. 
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yaklaşıldıkça karaçamların ortadan kalktığı ve yerını 

(Juniperus excelsa ve Juniperus foetidissima) bıraktığı 

Rölyefin bitki hayatı üzerindeki dolaylı tesiri kendini bakı 

vasıtasıyla da gösterir. Kuzey ve güney yamaçlarda ısınmanın farklı 

olması ve yamaçların yağış getiren nemli hava kütlelerine karşı olup 

olmaması bitkilerin dağılışında büyük rol oynar. Dağların güneye 

bakan yamaçları, kuzeye bakan yamaçlardan daha fazla güneş enerjisi 

aldığından güney yamaçlarda kuzey yamaçlara göre sıcaklık isteği 

daha fazla olan bitkiler yer alır. Palamut meşesine oranla nem isteği 

daha yüksek olan saçlı meşeler kütlenin daha nemli olan kuzey 

yüzlerinde, sıcaklık isteği daha yüksek aynı zamanda daha kurakçıl 

karakterdeki palamut meşeleri ise kütlenin daha sıcak ve kurak olan 

güney yüzlerini seçmişlerdir. 

Akdağ kütlesinde farklı yaşama ortamı oluşturan vadilerde bitki 

örtüsünün çeşitlendiği dikkati Çeker. Buralarda karaçamlar arasına sey

rek olarak kestane (Castane Sativa), titrek kavak (Populus tremula) ve 

kurtbağrı (Ligustrum vulgare) karışır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
AKDAG VE ÇEVRESİNDE BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN COGRAFİ 

DAGILIŞI 

Akdağ ve çevresinin hakiın bitki formasyonları, iklim, toprak ve 

rölyef şartları gözönünde tutularak Orman Formasyonu ve Çalı For

masyonu olmak üzere iki grupta toplanabilir. 

Bölgedeki orman formasyon hakim elemanlarını kızılçam (Pinus 

brutia), karaçam (Pinus nigra), boylu ardıç (Juniperus excelsa), kokar 

ardıç, (Juniperus foetidissima) gibi iğne yapraklı ağaçlarla saçlı meşe 

(Quercus Cerris) ve palamut meşesi (Quercus ithaburencis) gibi yay

van yapraklı ağaçların meydana getirdiği kuru ormanlardır. 

Akdağ ve çevresinde ikinci bitki formasyonu olarak sözü edilen 

Çalı Formasyonu genelde kuru ormanların tahrip sahalarına kapsayan 

ve hakim elemanlarını mazı meşesi (Quercus infectoria) ile bazı 

maki elemanlarının, dağınık olarak da geyik dikeni (Crataegus mono

gyra) ve yaseminin (Jasminium fruticans) oluşturduğu bir 

formasyondur. 

İnceleme bölgesinde en. geniş yayılışa kızılçam (Pinus brutia) ve 

karaçam (Pinus nigra) ormanları sahiptir. Akdağ kütlesinin batı yarısı 

zirveden eteklere kadar karaçam ormanlarıyla kaplıdır. Karaçam or

manları genelde 1200m-1300m ye kadar yükselen kızılçam orman

larının üstünden başlar. İnceleme bölgesinin kuzey ve kuzeydoğusunda 

Akdağ'ın 1300-1900m ler arası önemli bir karaçam sahasıdır. 

Karaçama oranla daha dar bir alanda yayılış gösteren kızılçam 

omıanları, dağlık kütlelerin gerek kuzey gerek günye yüzlerinde 

karaçam sevi ye si altından başlar ve 900-1 OOOm. le re kadar iner. 

Kızılçam ormanlarının üst sınırını iklim şartları belirler. Kuzey 
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yüzlerde lOOOm.nin, güney yüzlerde l 200- l 300m.den daha yüksek 

yerlerde sıcaklık şartları kızılçamların gelişmesine elverişli olmadığı 

için, bu seviyelerin üstünde kızılçamların yerini karaçamlara bırakır. 

Buna karşılık kızılçamların alt sınırı doğal şartlara değil, beşeri faali

yetlere bağlıdır. Orman tahripleri, tarla açmaları, kızılçamların alt 

sınırının yükselmesine yol açmıştır. 

İnceleme sahasında yayvan yapraklı orman toplulukları meşelerle 

(saçlı meşe ve palamut meşesi) temsil edilir. Meşe ormanları genel 

olarak kızılçam ormanlarının alt seviyesinden başlar. Saçlı meşelerin 

(Quercus cerris) daha çok Akdağ kütlesinin kuzey eteklerinde, pala

mut meşelerinin (Quercus ithaburensis) kütlenin güney eteklerinde 

topluluklar oluşturdukları dikkati çeker. Bu durum nemlilik şartlarıyla 

ilgilidir. Palamut meşesine oranla sıcaklık isteği daha yüksek olan 

saçlı meşeler kütlenin daha nemli olan kuzey yüzlerinde, sıcaklık 

isteği daha yüksek, aynı zamanda daha kurakçıl karakterde palamut 

meşeleri ise kütlenin daha sıcak ve kurak olan güney yüzlerini 

seçmişlerdir. 

İnceleme sahasının yüksek kesimleri ardıç (Juniperus excelsa ve 

Juniperus foetidissima) ormanlarıyla kaplıdır. Eğimin fazlalığı 

dolayısıyla toprak örtüsünün inceldiği, kayaların çoğu yerde ortaya 

çıktığı bu kesimler araştırma alanının en kurak ortamını oluştururlar. 

Ardıçların çoğu yerde çalı şeklinde oluşu ve seyrek dağılışları bu 

kurak ortamın göstergesidir. Karaçam ormanlarının üst seviyesinde 

başlayan ardıç toplulukları, orman sınırına kadar devam eder. Ardıçlar 

küçük topluluklar halinde yer yer 750-800 m.lere kadar inmekte bera

ber asıl yayılış gösterdikleri seviyeler 1200-2000m. ler arasındadır. 

Sahada ikinci bitki formasyonu olarak ayırt edilen çalı formasyo

nu, bölgenin genelinde orman formasyonunun tahrip alanlarını kap

lamıştır. Çalı formasyonunun hakim elemanını mazı meşesi (Quercus 
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infectoria) oluşturur. Mazı meşeleri arasına karışan diğer türler ker

mez meşesi (Quercus coccifera); menengiç (Pistacia terebintus), katran 

ardıcı (Juniperus oxycedrus) ve tesbih (Styrax officinalis) gibi bazı· 

maki elemanlarıyla geyik dikeni (Crataegus monogyna) ve yasemın 

(Jasminium fruticans) gibi kışın yapraklarını döken çalılardır. 

Akdağ ve çevresinin bitki örtüsü hakkında daha ayrıntılı bilgi 

edinmek için aşağıda N-S yönünde ele alınan bitki kesiti incelenecek

tir. 

Akdağ (Babadağ)- Sofular arasındaki bitki kesiti. 

Bu kesit Akdağ'ın kuzey eteğinde yer alan Babadağ ile güney 

etekte yer alan Sofular arasında bu kütleyi kuzey-güney yönünde 

aşarak yapılmıştır (şekil: 16). Babadağ çevresindeki doğal bitki toplu

luğ'unu kızılçam (Pinus brutia) ormanları oluşturur. 1300m.ye kadar 

devam eden kızılçam ormanlarında ikinci derecede yaygın ağaç, türü 

saçlı meşe (Quercus Cerris) dir. Çalı katında mazı meşesi (Quercus 

infectoria), Maraş at elması (Erilobus trilabatus), çitlenbik (Celtis gla

biata), kermez meşesi (Quercus coccifera), tesbih (styrax officinalis) 

ve katran ardıçı (Juniperus oxycedrus) yaygındır. 

Kızılçam ormanlarının daha üst seviyesinden (1300m) başlayan 

karaçam (Pinus nigra) ormanları 1700-1750m. lere kadar her yam 

yoğun bir şekilde kaplar. Vadi içlerinde bitki örtüsünün çeşitlendiği 

dikkati çeker. Buralarda Karaçamlar arasında seyrek olarak kestane 

(Castanea sativa), titrek kavak (Populus tremula) ve kurtbağrı 

(Ligustrum vulgare) karışır. Bu sayılan nemcil türlerin varlığı, Akdağ 

kütlesinin kuzey yüzlerinin güney yüzlere oranla daha nemcil bir 

ortam olduğunu aksettirir. 
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Akdağ kütlesinin zirveler bölgesine yaklaştıkça, karaçamların or

tadan kalktığı ve yerini ardıçlara bıraktığı görülür. Hakim ardıç türü 

boylu ardıç (Juniperus excelsa) olmakla beraber, bunların içine 

oldukça sık oranda kokar ardıçların (Juniperus foetidissima) karıştığı 

dikkati çeker. 1700-2000m. ler arasında geniş bir yayılışa sahip olan 

ardıç ormanları içinde dağınık karaçamlara (Pinus nigra) rastlanır. 

Orman altının son derece fakir oluşu bu kesimlerin kuraklık 

şartlarının bir sonucudur. Ardıçların çoğu yerde bodur ağaçcıklar ha

linde oluşu ve seyrek dağılışında aynı sebeble ilgilidir. Ardıç orman

ları güney yamaçlarda 1500m. lere kadar iner. Bu seviyeden sonra 

sahaya yeniden karaçam (Pinus nigra) ormanları hakim olur. Karaçam 

ormanlarının üst seviyelerinde, karaçamlar içine boylu ardıç (Juniperus 

excelsa) ve kokar ardıç (Juniperus foetidissima) karışır. Geniş sahalar

da yayılış gösteren karaçam ormanları 1300m. den sonra ortadan kal

kar ve yerini kızılçam (Pinus brutia) omıanları alır. 

Kızılçam ormanlarının alt katında dağınık olarak bulunan kermez 

meşesi (Quercus coccifera) ve menengiç (Pistasia terabintus) 

kızılçamların tahrip edildikleri kesimlerde yoğunluk kazanırlar, sözü 

edilen bu maki elemanları tahrip alanlarının en yaygın çalı türleridir. 

Akdağ'ın güney eteklerindeki Sofular köyü çevresinin hakim bitki 

topluluğu palamut meşesi (Quercus ithaburensis) ormanlarıdır. Geniş 

ölçüde tahrip edilen ve seyrek bir dağılış gösteren palamut meşesi 

toplulukları içinde yer alan saçlı meşe (Quercus cerris) ler ikinci 

ağaç türü olarak dikkati çeker. Palamut meşesi ormanlarının tahrip 

alanlarını kaplayan çalı formasyonunun başlıca elemanları mazı meşesi 

(Quercus infectoria), kermez meşesi (Quercus coccifera), menengiç 

(Pistacia terebinthus), tesbih (Styrax officinalis) gibi maki eleman

larıyla yasemin (Jasminium fruticans) dır. 
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SONUÇ 

Akdağ ve çevresi hem Akdeniz İkliminin hem Karasal İklimin 

etkilerinin birlikte görüldüğü bir sahada yer alır. İklimin bu özelliği 

yanında sahada yer alır. İklimin bu özelliği yanında sahada kırmızı 

kahverengi Akdeniz toprakları ve kireçsiz kahverengi orman toprak

larınnı hakim olması kütle üzerinde yayılış gösteren bitki örtüsünün 

genel karakterini ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır. 

Bütün bu etkiler altında Akdağ ve çevresinin bitki örtüsünü kuru or

manlar meydana getirir. 

Akdağ 2007m. ye varan yükseltisi ile, üzerinde çeşitli bitki top

luluklarınru kademeler teşkil ederek yayılış gösterdiği bir kütledir. 

İnceleme sahasında en alt seviyelerde yayvan yapraklı orman 

toplulukları olan meşeler (saçlı meşe ve palamut meşesi) yer alır. 

Meşe ormanları kızılçam ormanlarının alt seviyesinden başlar. 

İnceleme bölgesinde en geniş yayılışa sahip olan bitki topluluk

ları kızılçam ve karaçam ormanlarıdır. Bu ormanlar Akdağ üzerinde 

900-1900m. lerde dağılış gösterirler. Kızılçam ve karaçam orman

larının tahrip alanlarını maki elemanları ile diğer ağaçcıkların 

oluşturduğu bir çalı formasyonu kaplamıştır. Saha üzerinde orman ve 

çalı formasyonunu birbirinden ayırmak mümkün olmadığından, her iki 

formasyon birlikte incelenmiştir. Vadi işlerinde ıse karaçamlar 

arasında seyrek olarak kestane, titrek kavak ve kurtbağrı karışır. 

Kızılçamların hemen üzerinde yer alan karaçam ormanları, 

kızılçama oranla daha düşük sıcaklıklara dayanabildiklerinden ve yağış 

istekleri daha fazla olduğundan kütle üzerinde l 900m. lere kadar 

çıkarlar. 
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l900m. den sonra gerek yükselti ve eğimin artması, gerekse 

iklim şartlarındaki değişmeler, bu yükseltilerde ardıç ormanlarının sa

haya hakim olmasına sebeb olmuştur. İğne yaprakları orman elemanı 

olan ardıçlar Akdağ kütlesi üzerinde yer yer 750-800m. lere kadar in

mekle beraber asıl yayılış alanları yüksek sahalar olup 2000m. lere 

kadar çıkarlar. 
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ŞEKİLLER LİSTESİ 

1- Denizli'nin Sıcaklık Rejim Diyagramı 

2- Acıpayam'ın Sıcaklık Rejim Diyagramı 

3- Denizli'nin Yagış Rejim Diyagramı 

4- Acıpayam'ın Yağış Rejim Diyagramı 

5- Denizli'de Yağışın Mevsimlere Dağılışı 

6- Acıpayam'da Yağışın Mevsimlere Dağılışı 

7- Erinç'in İndis Formülüne Göre Denizli'nin Yağış Etkinliği'nin 

Aylık Durumu 

8- Erinç'in İndis Formülüne Göre Acıpayam'ın Yağış Etkinliğinin 

Aylık Durumu 

9- Denizli'de Günlük Ortalama Sıcaklıkların Yıl İçindeki Seyri 

10- Acıpayam'da Günlük Ortalama Sıcaklıkların Yıl İçindeki Seyri 

1 1 - Denizli'nin Sağnak Y ağışlaq Diyagramı 

12- Acıpayam'ın Sağnak Yağışları Diyagramı 

13- Rubinstein Formülüne Göre Denizli'nin Hakim Rüzgar Yönleri ve 

Frekansları 

14- Rubinstein Formülüne Göre Acıpayam' ın Hakim Rüzgar Yönleri 

ve Frekansları 

15- Akdağ ve Çevresinin Toprak Haritası 

16- Akdağ (Babadağ)-Sofular arasındaki bitki kesiti 

17- Akdağ ve Çevresinin Bitki Örtüsü Haritası 
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TABLOLAR LiSTESi 

1- Denizli'nin Su Bilançosu 

2- Acıpayam'ın Su Bilançosu 

3- De Mortenne'un Aylık Kuraklık İndis Formülüne Göre Denizli'nin 

Aylık İndis Değerleri 

4- De Mortenne'un Aylık Kuraklık İndis Formülüne Göre Acıpayam'ın 

Aylık İndis Değerleri 

5- Erinç'e göre Denizli'nin Yağış Etkinliği 

6- Erinç'e göre Acıpayam'ın Yağış Etkinliği 

7- Denizli'nin saat 7.00, 14.00, 21.00 Rasatlarına Göre Sıcaklık Rejim 

Frekansları 

8- Acıpayam'ın saat 7.00, 14.00, 21.00 Rasatlarına Göre Sıcaklık Fre

kansları 

9- Denizli'de Günlük Yağış Frekansları ve Yüzdeleri 

10- Denizli'de Yetişme Devresinde Günlük Yağış Frekansları ve 

Yüzdeleri 

11- Acıpayam'da Günlük Yağış Frekansları ve Yüzdeleri 

12- Acıpayam' da Yetişme Devresinde Günlük Yağış Frekansları ve 

Yüzdeleri 
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