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belirlenmiştir. Araştırma alanı olarak seçilen göllerin yalnızca iç kısımlardan gel-git zonlarına 
kadar yayılış gösteren bölümlerinin bitki çeşitliliği değerlendirmeye alınarak elde edilen bulgular 
incelendiğinde; en fazla tür bulunduran alan 216 tür ile Uluabat Gölü, daha sonra 164 tür ile 
Sultansazlığı, 92 tür ile Seyfe Gölü ve son olarak 54 tür ile Manyas Kuş Gölü’dür. Bu göller 
de belirlenen taksonların en fazla hangi familyalar içinde yer aldığına bakıldığında Türkiye’nin 
genel florasında Asteraceae, Fabaceaea ve Lamiaceae ilk sıralarda yer alırken, sulak alanlarda bu 
sıralamanın Poaceae, Chenoapodiaceae, Juncaceae ve Cyperaceae gibi familyalar ilk sıralarda yer 
alacak şekilde oluştuğu belirlenmiştir. Sorensen Benzerlik İndisine göre göller arasındaki en büyük 
benzerlik % 22.4 ile Sultansazlığı ve Seyfe Gölleri arasında görülürken, en az benzerlik % 6.6 ile 
Manyas ve Seyfe Gölleri arasında belirlenmiştir. Her bir türe atanan C değeri ile FKDE formülü 
kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda, Manyas Kuş Gölü için 11.12, Uluabat Gölü için 
26.29, Sultansazlığı için 31.74 ve Seyfe Gölü için ise 23.11 FKDE değerleri hesaplanmıştır.

Sonuç: FKDE değerinin yüksek olması göl ekosisteminin uzun süredir etkisi altında kaldığı biyotik 
ve abiyotik faktörlerin bileşke etkisine bağlı ekosistem performansındaki iyi durumu gösterirken, 
düşük olması ise ekosistem performansındaki düşüklüğünü ifade etmektedir. Bu durumda FKDE 
değerlerine göre en sağlıklı ve kaliteli ekosistem proseslerinin Sultansazlığı’nda (31.74) bulunduğu, 
bunu sırasıyla Uluabat ve Seyfe göllerinin (26.29 ve 23.11) izlediği görülmektedir. Bu verilere göre; 
bir göl ekosisteminin sahip olduğu bitki tür sayısının o ekosisteme önemli katkıları olmakla birlikte 
(N), asıl belirleyici olanın yüksek konservatizm katsayısı alan (C) türlerin ekosistemin bileşiminde 
daha fazla bulunmasının olduğu anlaşılmaktadır. Uluabat Gölü tür sayısı bakımından en yüksek 
değere sahipken, Sultansazlığı’nın FKDE açısından daha yüksek bir değere ulaşması ekosistem 
performanslarının daha sağlıklı ve kaliteli olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Biyolojik indikatör, ekoloji, Floristik Kalite Değerlendirme Endeksi (FKDE), 
hızlı değerlendirme, sulak alanlar.
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Amaç: Kentsel organik atıkların ekolojik prosesler ile geri dönüştürülmesi sonucu elde edilen 
kompostun Amik Ovası (Antakya) tarım alanlarında kullanılarak pamuk bitkisinin ürün miktar-
kalitesinin belirlenmesi ve pamuk yetiştiriciliğinde sulamaya dayalı toprak tuzlulaşmasında 
kompostun etkisinin araştırılması.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmanın materyalini Antakya şehrindeki ProGen Tohum A.Ş.’nin 
deneme ekim alanları, aynı şirketten elde edilen pamuk tohumları ve GATAB kompost tesisinden 
temin edilen kompost oluşturmaktadır. Araştırmamız, saksı çalışması şeklinde ve 4 tekrarlı olarak 
yürütülmüştür. Farklı oranlarda kompost içeren topraklar ile kompost içermeyen topraklar arasında 
pamuk bitkisinin gelişimi gözlenerek elde edilen ürün miktarı ve kalitesi karşılaştırılmıştır. Ayrıca 
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biri kompostlu biri kompostsuz olmak üzere 2 farklı saksıda da su stresine tabi tutulan pamuklar 
arasındaki gelişim farkları da gözlenmiştir. 

Bulgular: Yapılan çalışmada %3 kompost içeren saksılardan 53 gr ürün %45 randıman (tohumlu/
tohumsuz elyaf oranı), %6 kompost içeren saksılardan 47 gr ürün %44 randıman, %10 kompost 
içeren saksılardan 42 gr ürün %44 randıman, %6 kompost ve suni gübre(amonyum nitrat) içeren 
saksılardan 54 gr ürün %44 randıman, kompost içermeyen saksılardan 36 gr ürün %42 randıman 
elde edilmiştir. Su stresine tabi tutulan örneklerden ise %6 kompost içeren saksılardan 31 gr ürün 
%44 randıman, kompost içermeyen saksılardan ise 16 gr ürün %43 randıman elde edilmiştir. 
Pamukların ekiminden 40 gün sonraki bitki boyları; %3 kompost içeren saksılarda ortalama 25cm, 
%6 kompost içeren saksılarda ortalama 28cm, %10 kompost içeren saksılarda ortalama 29cm, %6 
kompost ve suni gübre içeren saksılarda ortalama 25cm, kompost içermeyen saksılarda ortalama 
23cm olarak ölçülmüştür. Su stresine tabi tutulan örneklerden %6 kompost içeren saksılarda boy 
ortalaması 21cm iken, kompost içermeyen saksılarda boy ortalaması 15cm olarak ölçülmüştür. Elyaf 
analiz sonuçları ise şöyledir: İplik olabilirlik kabiliyeti; kompost içerenlerde 137, içermeyenlerde 
115 / Mikroner; kompost içerenlerde 5.54, içermeyenlerde 5.16 / Uzunluk; kompost içerenlerde 
27.04, içermeyenlerde 24.87 / Uniformite; kompost içerenlerde 85.8, içermeyenlerde 83.6, / Kısa 
elyaf uzunluğu; kompost içerenlerde 5.7, içermeyenlerde 4.6 / Güç; kompost içerenlerde 30.4, 
içermeyenlerde 29.1 / Elastikiyet; kompost içerenlerde 6, içermeyenlerde 5.9 / Sarılık; kompost 
içerenlerde 7.8, içermeyenlede 8.2 / çepel; her ikisinde de 0.14 olarak bulunmuştur. 

Sonuç: Kompostun yüksek miktarda kararlı organik madde içermesinden ve nutrientlerin varlığından 
dolayı; kompost içeren topraklarda gelişen pamuk bitkisinin daha hızlı geliştiği ve yaprak sayısı, 
bitki boyu, meyve sayısı gibi özelliklerinin kompost içermeyen toprakta gelişen pamuk bitkisine 
göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Çiçeklenme gerçekleşip ürünler toplandıktan sonra pamuk 
miktarı da, gramaj olarak kompostlu toprak bitkilerinden daha fazla toplanmıştır. Ayrıca toplanan 
pamukların yapılan elyaf analizleri sonucu birçok özellik bakımından kompost içeren toprakların 
ürünleri kompost içermeyen toprakların ürünlerine göre (iplik olma kabiliyeti, elastikiyet, güç 
vb.) daha üstün olduğu belirlenmiştir. Kompost yüksek su tutma kapasitesine sahiptir ve bundan 
dolayı kullanıldığı topraklarda özellikle yüksek su ihtiyacı olan bitkilerin tarımında tuzlulaşmanın 
engellenmesini sağlar. Su stresine dayandırılan diğer 2 saksı çalışmasında ise, kompost içeren 
toprağın bitkisi kompost içermeyen toprağın bitkisine göre gramaj olarak yaklaşık 2 katı kadar ürün 
vermiştir. Kentsel organik atıkların kompost olarak tarım alanlarında kullanılması atık miktarını 
azaltırken; sera gazı emisyonunun azaltılması, ekolojik ayak izinin küçültülmesi gibi doğaya 
olan katkılarının yanında toprağa da olumlu kimyasal, biyolojik ve fiziksel iyileşmesine katkılar 
sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ekoloji, geri dönüşüm, kompost, pamuk, organik atıklar 


