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Ağaçlar Şehirlerin 
Sıcaklığını 
Nasıl Etkiler?
 

Dr. Tuba Sarıgül

Şehirleşme oranı yüksek bölgelerin ortalama sıcaklı-
ğı çevrelerindeki kırsal bölgelerinkinden 1-3°C da-

ha yüksektir. Geceleri bu fark 12°C’ye ulaşabilir. İlk de-
fa 1818’de İngiliz bilim insanı Luke Howard tarafından 
kayda geçirilen bu olgu ısı adası olarak isimlendirilir.

Güneş’ten Dünya’ya ulaşan radyasyon enerjisi-
nin bir kısmı atmosfer tarafından soğurulur, bir kıs-
mı atmosfer tarafından doğrudan uzaya geri yansıtı-
lır, kalan kısmı ise yerin yüzeyi tarafından soğurulur. 
Dünya’nın yüzeyi ise ışıma, konveksiyon ve buharlaş-
ma ile ısı kaybeder. Aldığı ve verdiği enerji arasındaki 
denge Dünya’nın enerji “bütçesini” oluşturur. 

Şehirlerin ortalama sıcaklığının kırsal bölgelere 
göre daha yüksek olmasının temel nedeninin şehirler-
de buharlaşma ile soğumadaki düşüş olduğu düşünü-
lüyor. Ağaçlar ve diğer bitkiler buharlaşma yoluyla so-
ğumanın yanı sıra oluşturdukları gölge etkisiyle soğu-
ma sürecine katkıda bulunur.

Örneğin gölgedeki bir nesnenin sıcaklığı, aynı ko-
şullarda güneş ışınlarına doğrudan maruz kaldığı du-
ruma göre 11°C ila 25°C daha düşük olabilir. Ağaçla-
rın ve diğer bitkilerin yaprakları ve dalları yaz ayların-
da Güneş’ten gelen enerjinin sadece %10-30’unun alt 
kısımlara geçmesine izin verir. Bu etki ağaçların altın-
daki nesnelerin güneş ışınlarını daha az soğurması-
na ve sıcaklıklarının daha az yükselmesine neden olur.

Ağaçlar ve diğer bitkiler ayrıca buharlaşma yoluy-
la soğumaya katkı sağlar. Su ve karbondioksiti fotosen-
tez yoluyla besine dönüştüren bitkiler topraktaki su-

yu kökleriyle alır. Topraktan aldıkları suyun bir kısmını 
terleme ve damlama yoluyla yapraklarından ve gövde-
lerinden dışarı verirler. Sıvı halden gaz haline geçmesi 
yani buharlaşması için suyun dışarıdan ısı alması gere-
kir. Bu nedenle buharlaşma hava sıcaklığının azalma-
sına yardımcı olur. Topraktaki nem de buharlaşma yo-
luyla soğumaya katkı sağlar. 

Araştırmalar buharlaşma ve gölge etkisinin yaz ay-
larında hava sıcaklığında 1°C ile 5°C arasında düşüşe 
neden olabileceğini gösteriyor.

Şehirlerdeki binalar ve doğal olmayan diğer yapı-
lar ve malzemeler güneş ışınlarını bitki örtüsünden ve 
topraktan daha fazla soğurur. Bu malzemelerde depo-
lanan enerji gece saatlerinde geri salınır. Bu durum 
kentsel ve kırsal bölgeler arasındaki sıcaklık farkının 
geceleri daha yüksek olmasının nedenlerindendir. Bu-
nun yanı sıra şehirlerdeki insan kaynaklı etkinlikler so-
nucu açığa çıkan ısı miktarının yüksek olması, şehir-
lerdeki enerji alışveriş dengesinin kırsal bölgelerdekin-
den farklı olmasına yol açar. Binalar inşa edilirken kul-
lanılan malzemelerin türü, binaların ve sokakların şek-
li, insan kaynaklı etkinlikler şehirlerdeki enerji alışveri-
şini etkiler. 




