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İklim ve İncir İklim ve İncir

E
koloj �k faktörler ve tarım 
b�rb�r�nden ayrılması mümkün 
olmayan �k� ter�md�r. B�r türün 

ekoloj�k �stekler� onun yet�şme 
sınırlarını coğraf�k olarak �şaretleyen 
en öneml� parametred�r.İlerleyen 
satırlarda s�z�nle paylaşmak �ste-
d�ğ�m�z ver�ler�n heps� �stasyo-
numuzda 2008 yılında yürütmüş 
olduğumuz “İnc�r�n Kl�matoloj�k, 
Coğraf�k ve Jeoloj�k İstekler�: Aydın 
Model�” �s�ml� projeye a�tt�r. Proje 17 
�lçeye bağlı 170 adet köydek� 244.578 
dekar alanı kapsamaktadır.

Kıyı bölgeler� olarak; Akden�z, 
Ege, Marmara ve Karaden�z kıyıları 
boyunca uzayan bu ekoloj�k bölgede 
�kl�m faktörler� �nc�r�n normal b�r 
şek�lde yet�şmes�ne elver�şl�d�r. 

oM�n�mum sıcaklıklar -9,-10 C'n�n 
altına düşmez. Yalnız meyveler�n 
o lgunlaşma zamanlar ı ,  yağış, 
neml�l�k ve rüzgâr durumları �nc�r�n 
kurutulmasına uygun olmadığı �ç�n 
buralarda yet�şt�r�len ürünler taze 
tüket�me yönel�k üret�lmekted�r. Yağış 
ve bağıl nem�n opt�mal�n üzer�nde 
seyrett�ğ� Karaden�z kıyılarında 
sıcaklığında yeters�z olmasından 
do lay ı  ü re t �m  yö re  �h t � yac ın ı 
karşılayacak m�ktarda kalmıştır. 
Güney Doğu Anadolu'dak� düşük kış 
sıcaklıkları, yıllık yağış m�ktarının 
azlığı ve uygun bağıl nem�n olmaması 
g�b� sınırlayıcı �kl�msel faktörler 
burada da ekonom�k anlamda 
yet�şt�r�c�l�ğ� engellemekted�r. Sulama 
�mkânının olduğu bölgelerde ve 
Akden�z es�nt�l� “Garb�” rüzgârının 
etk �s �nde kalan yer lerde �nc � r 
bahçeler�ne rastlanır. İç Anadolu'da 
bazı neh�r ve ırmak vad�ler�n�n çok dar 
ve ufak m�krokl�ma alanlarında 
amatör olarak yapılmaktadır.

Büyük ve Küçük Menderes 
havzalarında �kl�m ve toprak şartları 
gerek �nc�r�n yet�şt�r�lmes� ve gerekse 
de kurutulması açısından �deal 
özell�kted�r. Dünyanın en kal�tel� taze 
ve kuru �nc�rler� bu ekoloj�k bölgeden 
e lde  ed � l � r.  Sonbahar,  k ış  ve 
�lkbaharda ılıman, yağışlı, yazları 
sıcak ve kurak geçen Akden�z 
�kl�m�n�n hüküm sürdüğü bölgede 
rüzgarlar kurutma mevs�m�nde en 
uygun b�r şek�lde eser. Kurutma 
mevs�m� olan Ağustos ve Eylül ayları 
genel olarak kurak geçer. Bu durum 
�nc�rler�n kolay, tem�z, kal�tel� ve ucuz 
b�r şek�lde kurutulmasını sağlar.

Aydın'da �nc�r
Aydın �l�nde �nc�r yet�şt�r�c�l�ğ�n�n 

en yoğun yapıldığı alanlar Naz�ll�, 
Germenc�k ve İnc�rl�ova �lçeler�ne 
a�tt�r. İk�nc� sırada �se Bozdoğan, 
Sultanh�sar, Aydın-Merkez İlçe; 

ü ç ü n c ü  s ı r a d a  � s e  K u y u c a k , 
Buharkent, Köşk ve Yen�pazar �lçeler� 
gelmekted�r. D�ğer �lçeler ve �lg�l� 
köylerde daha sınırlı b�r yayılışı 
bulunan �nc�r alanları büyüklükler�ne 
göre aşağıda bel�rt�lm�şt�r. İnc�r�n, 
yoğun olduğu bölgelerdek� coğraf�k, 
kl�mat�k ve jeoloj�k �stekler�nden b�r 
veya b�rkaçını b�rl�kte bulamadığı 
d�ğer �lçelerde sınırlı yayılış göster-
d�ğ�, ancak bu çalışma sonuçları 
doğrultusunda az olarak bulunduğu 
d�ğer yörelerde detaylı anal�zler 
sonucunda lokal de olsa b�rden çok 
ekoloj�k faktörler�n çakıştığı yen� 
yet�şme alanları bulunab�leceğ� 
gözlenmekted�r.

Dağlardan akan bal….
Aydın İl �nde �nc�r�n yet�şt�ğ� 

köyler�n yükselt�ler�ne bakıldığında % 
22's�n�n alçak rakımlarda (50-250 m), 
% 29'unun orta rakımlarda (250-500 
m ) ,  %  4 3 ' ü n ü n  o r t a - y ü k s e k 
rakımlarda (500-750 m), % 4'ünün �se 
yüksek rakımlarda (750-900 m) 
bulunduğu gözlenm�şt�r (Şek�l 2). Batı 
Anadolu'nun �ç kes�mler�nde De-
n�zl�'den başlayıp Kuşadası'ndan Ege 
den�z�ne açılan doğu-batı yönünde 
uzanan Büyük Menderes havzasının 
kuzey�nde bulunan dağ s�ls�les�n�n 
güney bakılarında ve aynı havzadan 
güneye doğru açılan Akçay havza-

sında (Bozdoğan) kuzey-güney 
doğrultusunda yer alan Madran 
dağlarının doğu bakılarında yet�şen 
�nc�r�n �kl�m ver�ler�n� kend� �stekler� 
doğrultusunda tem�n edeb�lmek �ç�n 
bu coğraf�k konumunu bel�rled�ğ� 
görülmekted�r. N�tek�m tüm köyler�n 
ağırlıklı yükselt� ortalaması 459,8 m 
olup bu rakımlar sayes�nde �nc�r yıllık 
yağışını m�n�mum 600-700 mm 
sev�yes�nde tutmakta ve ağırlıklı 
ortalama yıllık yağışı olan 730 mm'y� 
bulab�leceğ� yükselt� lere doğru 
çek�ld�ğ� gözlenmekted�r. İnc�r b�tk�s� 
yıllık ortalama sıcaklık açısından B. 
Menderes havzasının ortasındak� 
sıcak alanlardan da kaçınmakta ve 
daha yüksek rakımlara çıkmak 
suret�yle ortalama sıcaklık değer� 

0olan 14,7 C'y� bulab�leceğ� bölgelere 
çek�lmek suret�yle kuraklığa karşı b�r 
savunma mekan�zması gel�şt�rmek-
ted�r. 

Karar vermeden önce !
Çok yıllık b�tk� yet�şt�r�c�l�ğ�nde 

bahçe kurum aşamasında ver�lecek 
kararların sonuçları kend�n� en az 5-6 
sene sonra göstermeye başlar k� bu 
süre ekonom�k anlamda yet�şt�r�c�l�k 
düşünen üret�c� �ç�n c�dd� para, zaman 
ve emek kaybı demekt�r. Yet�şt�r�c�l�ğ� 
düşünülen b�tk� türü �nc�r g�b� kal�te 
ölçütler� (özell�kle kuru meyvede) 
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açısından öneml� olan yaz aylarında 
esen hak�m rüzgarların yönler� ve 
geld�kler� yerlerden taşıdıkları özel-
l�kler d�kkate alındığında bu vad�lerde 
�ç kes�mlerden esen ve kurutucu 
(karasal) etk�ler� olan rüzgarlar �le 
den�zden esen neml� rüzgarların ç�ft 
yönlü karşılıklı etk�ler�ne açık bölgeler 
olduğu da unutulmamalıdır. 

Topograf�k yapının neml� den�z 
havasını �çer�lere, kuru havanında �ç 
bölgelerden kıyı bölgelere taşın-
masına �z�n ver�r yapıda olması 
(dağların den�ze d�k olması) nede-
n�yle Büyük ve Küçük Menderes 
havzasında hak�m olan rüzgar 
s�stemler� kal�tel� kurutmalık �nc�r 
yet �ş t � r �c � l �ğ �n �n burada sınır l ı 
kalmasında en öneml� rolü üstlen-
m�şt�r. Kuzeyden esen ve “gümüş-
kanat”adı ver�len poyraz, �nc�rler�n 
olgunlaşması ve kuruması �ç�n çok 

öneml�d�r ve öğleden önce eser. 
Meyven�n �r�leşmes� ve �nce kabuklu 
olmasında rol oynayan öğleden sonra 
batıdan esen neml� den�z rüzgarına 
“İmbat” �sm� ver�l�r. Bu �k� rüzgarın 
nöbetleşe esmes� arzu ed�l�r (Duyar, 
1997). 

Üç meteoroloj �  �stasyonunu 
(Aydın merkez, Naz�ll�, Sultanh�sar) 
kapsayan �ncelemelerde net b�r 
şek�lde yaz (Haz�ran, Temmuz, 
Ağustos) aylarında �nc�r�n olgun-
laşmasını ve dalında buruklaşmasını 
sağlayan karasal etk�l� (doğudan 
gelen) ve den�zsel etk� l �  (Ege 
den�z�nden gelen) rüzgarların farklı 
zamanlarda eserek karşılıklı etk� 
oluşturdukları görülmekted�r. Bu 
bölgelerde esen hak�m rüzgar 
yönler�nde den�zsel kökenl� (nem 
taşıyan) hak�m rüzgarların karasal 
rüzgarlara oranla b�raz daha fazla 

etk�l� olduğu görülmekted�r. Türk�-
ye'n�n d�ğer bölgeler�nde kurutmalık 
�nc�r yet�şt�rmek �ç�n gerekl� olan 
karasal ve den�zsel kökenl� rüzgar-
ların çakıştığı böyle bölgeler� terc�h 
etmek kal�tey� arttıracaktır 

Sonuç olarak; yüksek kal�tede 
kuru �nc�r meyve eldes� �kl�msel 
faktörlere bağlıdır. İkl�m şartları 
kontrol altına alınamayacağına göre 
bunların ürün üzer�ne olan etk�ler�n�n 
�y� anal�z ed�l�p herhang� ekstrem 
değ�ş�kl�ğ�n sonuçlarının önceden 
tahm�n ed�lmes� öneml�d�r. Küresel 
ısınmaya bağlı �kl�msel değ�ş�mler�n 
�nc�r tarımı üzer�ne olması muhtemel 
etk�ler�n�n öngörüsünde bulunab�l-
mek �ç�n bu çalışma b�r ön çalışma 
n�tel�ğ�nde olup, bundan sonra ya-
pılab�lecek daha detaylı çalışmalara 
ışık tutmaktadır.

�kl�msel faktörlere sıkı sıkıya bağlı 
olan b�r türse daha somut ver�lerle 
hareket etmek zorunluluğu vardır. 
Sofralık taze �nc�r yet�şt�r�c�l�ğ�nde �se 
karşılanması gereken �kl�m �stekler� 
kurutmalıkta olduğu kadar sınırlayıcı 
değ�ld�r. Sıcaklık ve yağış �steğ�n�n 
karşılandığı her yerde yet�şt�r�c�l�ğ� 
yapılab�l�r.

Kuru �nc�r üret�m� yapılması 
düşünülen b�r bölgede karar verme-
den önce bu bölgede öneml� bazı özel 
�k l �m �stekler �n�n karşı lanması 
gerekt�ğ� unutulmamalıdır. Hak�m 
anakayanın ve mevcut toprağın 
özell�kler�n�n b�l�nmes� öneml� fakat 
tek başına yeterl� değ�ld�r. Büyük ve 
Küçük Menderes havzalarında hak�m 
ana kaya yapısına �nc�r yet�şt�r�-
c�l�ğ�n�n yapıldığı d�ğer bazı bölge-
lerde de rastlanması bunun karar 
aşamasında yardımcı b�r parametre 
olab�leceğ�n� gösterm�şt�r. Toprak 
�stekler� yönünden çok seç�c� ol-
mayan �nc�r b�tk�s� çok neml� topraklar 
har�ç hemen her toprakta hatta 
kayalıklar üzer�nde dah� yaşamını 
sürdüreb�l�r. Ancak kuru �nc�r kal�tes� 
söz konusu olduğunda kumlu-k�ll�, 
yeterl� organ�k materyal ve k�rece 
sah�p toprakları terc�h eder. Bu 
çalışmada elde ed�len ver�ler Ay-
dın'da �nc�r yet�şt�r�c�l�ğ� yapılan 
alanların yaklaşık olarak %43'ünün 
haf�f bünyel�, haf�f as�tl� nötre yakın, 
der�n, su tutma kapas�tes� zayıf, 
drenajı �y� ve ver�ml� toprakları veren 
gnays-ş�st ve gnays anakayasından 
meydana geld�ğ�n� göstermekted�r.

B�r yörede ekonom�k anlamda 
yet�şt�r�c�l �k yapılması düşünül-
düğünde öncel�kle yapılması gereken 
en yakın �kl�m �stasyonundan uzun 
yıllar sıcaklık, yağış, bağıl nem ve 
hak�m rüzgar yönler� �le �lg�l� ver�ler�n 
değerlend�r�lmes�d�r. Bu b�lg�ler�n 
ışığında proje kapsamında Temmuz, 
Ağustos ve Eylül aylarına a�t son 30 
yıllık ( 1975-2005 ) meteoroloj�k 
ver�ler Devlet Meteoroloj� İşler� Genel 
Müdür lüğü 'nden  ( D M İ )  tem�n 
ed�lm�şt�r. Bu aylar �ç�n Naz�ll�, 
Sultanh�sar, Aydın Merkez �lçeler�ne 
a�t ortalama bağıl nem, toplam yağış 
m�ktarı, sıcaklık ve hak�m rüzgar yönü 
�le �lg�l� b�lg�ler değerlend�r�lm�şt�r. 

a. Ortalama Bağıl Nem (%)
Havanın bağıl nem� b�tk�ler �ç�n en 

az yağış kadar öneml� b�r meteoroloj�k 
parametred�r. Kuru �nc�r yet�şt�r�c�l�ğ� 
yapılmak �stenen b�r yerde bunu 
sınırlayan en öneml� faktör bölgedek� 
bağıl nemd�r. Sıcaklık, yağış ve 
toprak �stekler� karşılanmış olsa b�le 
yet�şt�rme sezonundak� yüksek nem 
meyve reng�n�n koyulaşmasına, mey-
ven�n çatlamasına ve �nc�r�n kuru-
masını gec�kt�rerek c�dd� kal�te 
kayıplarının yaşanmasına neden 
olur.  Nem�n az olması meyve 
kabuğunun kalınlaşmasına neden 
olarak kal�tey� olumsuz etk�ler. 
Kurutmanın doğal şartlarda güneşe 
maruz bırakılarak yapıldığı ve 
gıdalarda bulunan su m�ktarının, 
kend�n� çevreleyen havanın bağıl 
nem� �le �l�şk�l�s� göz önünde bulundu-

rulduğunda bu faktör daha fazla ön 
plana çıkmaktadır. Kurutma dö-
nem�nde (Ağustos-Eylül) sıcaklığın 
saat 12.00-14.00 arası maks�mum 
düzeylerde seyretmes� neden�yle 
bağıl nem düşerek meyveler�n hızla 
kurumasına neden olur. Akşam 
saatler�nde yükselen bağıl nem �se 
meyveler�n tekrar b�r m�ktarda olsa 
nem kazanmasına neden olur. Bölge 
şartları �deal şartlar olarak kabul 
ed�ld�ğ�ne göre 12.00-14.00 saat-
ler�nde ortalama olarak %32-37 
arasında değ�şen hava bağıl nem� 
saat 21.00'de %50-65, saat 07.00'de 
%72-79 düzeyler�ne er�şmekte ve 
kurutmalık �nc�r yet�şt�r�c�l�ğ� yapılacak 
olan bölgede bağıl nem açısından 
gerekl� bu değerler karşılanmaktadır. 
Bu sayede %40-45 nem �çer�ğ� �le 
serg�lere alınan �nc�r %20-25 nem 
�çer�ğ�ne ulaşıncaya kadar kuruya-
b�lmekted�r

b. Yağış 
Yağış �nc�r �ç�n düştüğü döneme 

bağlı olarak olumlu ve olumsuz etk�s� 
olan meteoroloj�k b�r olaydır..İnc�r 
ağacının opt�mum yağış �steğ� yıllık 
625 mm'd�r. Yağış m�ktarının 550 mm 
altına düşmes� durumunda sulan-
ması gerek�r. Özell�kle kurutmacılık, 
yönünden yağışların Kasım-Haz�ran 
aylarında olması, kurutma dönem�n�n 
yağışsız ve bulutsuz geçmes� �sten�r. 
Aydın �l�nde Ağustos-Eylül aylarında 
düşen ortalama toplam yağış m�ktarı 
bölgey� tems�l eden �stasyonlarda 
4,1-9,8 mm arasında değ�şm�şt�r. 
Kurutma dönem� süres�nce bu uzun 
yıllar ortalamalarının üzer�nde düşen 
yağışlar meyve kal�tes�nde düş-
melere neden olur ve arzu ed�lmez.

c. Sıcaklık
İnc�r meyves�n� olgunlaştıra-

b�lmes� �ç�n de yüksek sıcak-lıklara 
gereks�n�m duyar. Temmuz ayının 
son haftasında başlayıp Ağustos 
ayının sonuna kadar devam eden 45 
günlük uzun b�r olgunlaşma per�-
yoduna sah�pt�r. Bu süre �ç�nde buruk, 
olgun ve ham meyvey� aynı anda 
görmek mümkündür.  Temmuz, 
Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan 

0dönemde 30 C'den yüksek sıcak-
lıkların olduğu gün sayısı 21,9 �le 
30,5,  saat 14.00'dek� ortalama 

0sıcaklıklar 30,7 �le 35 C arasında 
değ�ş�r. 

d. Hak�m Rüzgar Yönü
İnc�r yet�şt�r�c�l�ğ�n� sınırlayan en 

öneml �  faktör  yöredek�  hak �m 
rüzgarlar ve bunların taşıdığı nem ve 
sıcaklık özell�kler�d�r. Kurutmalık �nc�r 
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