


Dünyada tahıl üretiminde buğday ve 
mısırdan sonra üçüncü sırayı alan en 
önemli tahıl bitkilerinden biridir. Pirinç, 
su içinde yetiştirilen tek tahıl bitkisidir. 
Diğer tahıl bitkileri su içinde uzun süre 
yaşayamayıp canlılığını yitirdiği halde, 
pirinç suda erimiş oksijeni kullanarak 
gelişir. Hasadın ardından elde edilen 
çeltik, kavuzları çıkartılarak parlatılır ve 
beyaz renkli pirinç tanelerine 
dönüştürülür. Tanelerin görünümünü
düzeltmek amacıyla yapılan parlatma 
işlemi, aslında ürünün besleyici değerinin 
büyük ölçüde yitirilmesine neden olur. 
Çünkü bu işlem sırasında tanelerin 
yüzeyini çevreleyen protein, yağ, tiyamin
(B1 vitamini) niyasin (nikotinik asit), 
riboflavin (B2 vitamini), demir ve 
kalsiyum'ca zengin dış katman kaybolur. 
Geriye yalnızca nişasta'ca zengin bir 
ürün kalır. 

PĐRĐNÇ TARLALARINDA METAN OLUŞUMU



Türkiye'de tahıl üretimine ayrılmış yaklaşık 14 milyon 
hektarlık tarım alanının 53 bin hektarında pirinç ekimi yapılır. 
Türkiye'de üretilen pirinç üretimi yaklaşık 165 bin ton'dur. 
Başlıca pirinç üretim alanları Marmara, Karadeniz ve Ege 
bölgelerindedir. En çok üretim yapılan iller ise başta Edirne 
olmak üzere, sırasıyla Çorum, Samsun, Sinop, Đzmir, Manisa, 
Balıkesir ve Kastamonu'dur. Üretilen pirincin büyük bir bölümü
doğrudan yiyecek olarak tüketilir. Türkiye'de en çok pilav, çorba, 
dolma ve sütlü tatlı hazırlamasında kullanılır. Pirinç ayrıca 
öğütülerek un ve nişastaya dönüştürülür. Glütünden yoksun olduğu 
için ekmek yapımına uygun olmayan pirinç unu daha çok dondurma 
ve pasta sanayisinde aranan bir üründür.



Sulu çeltik alanlarında organik maddenin oksijensiz olarak 
ayrışması sonucu CH4 açığa çıkar. Organik maddelerin havasız 
ortamda ayrışması en basit haliyle iki temel aşamada 
gerçekleşmektedir. Đlk aşamada (hidroliz ve asit fermantasyonu), 
organik maddelerin asit bakterileri tarafından organik asitlere, 
alkollere ve CO2’ye dönüşümü gerçekleşmektedir. Đkinci aşama 
(metan oluşumu) ise asit bakterilerinin parçalama reaksiyonları
sonucunda oluşan ürünlerin, metanojenler tarafından metan, CO2
ve suya dönüştürülmesini içermektedir.



METAN GAZINI KÜRESEL ISINMAYA ETKĐLERĐ

Bu gaz organik artıkların oksijensiz ortamda ayrışması (anaerobik 
ayrışma) sonucunda meydana gelmektedir. Başlıca kaynakları pirinç
tarlaları, çiftlik gübreleri, çöp yığınları ve bataklıklardır. 



Oranı binlerce yıldan beri değişmemiş olan metan gazı, son birkaç
yüzyılda iki katına çıkmış ve 1950'den beri de her yıl %1 artmıştır. 
Yapılan son ölçümlerde ise metan seviyesinin 1,7 ppm'e vardığı
görülmüştür. Bu değişiklik CO2 seviyesindeki artışa göre az olsa da, 
metanın CO2'den 21 kat daha kalıcı olması nedeniyle en az CO2 kadar 
dünyamızı etkilemektedir.

Amerika ve birçok batı ülkesinde çöplüklerin büyük yer 
kaplaması sorun yaratmaktadır. Organik çöplerden pek çoğu ayrışarak 
büyük miktarda metan salgılamakta, bu gaz da özellikle iyi 
havalandırması olmayan ve kontrol altında tutulmayan eski 
çöplüklerde patlamalara ve içten yanmalara neden olmaktadır. Daha 
da önemlisi atmosfere salınan metan oranı artmakta ve bunun sonucu 
olarak da sera etkisi tehlikeli boyutlara varmaktadır.





DENEYĐN ADI:
Pirinç Bitkisinin Metan 

Oluşturması

DENEYĐN AMACI:
Orta öğretim öğrencileri ile pirinç üretiminde metan gazı
gözlemleyerek metan gazının küresel ısınmaya etkisini 
açıklamak



DENEYĐN YAPILMASINDA 
KULLANILAN MALZEMELER:

1. Çeltik tohumu



2. Bitkiyi yetiştirmeye 
uygun ortam, saksı

ve toprak

3. Su



DENEYĐN YAPILIŞI:

• Çeltik tohumu toprağa serpilmeden üç gün önce 

ıslatıldı ve su içinde bekletildi.



• Daha sonra ekiminin 
yapılacağı toprak 3 cm kadar 
su ile dolduruldu.

•Tohumlar suyun içine serpildi. 
•Suyu azaldıkça su ilavesi 
yapıldı.



• Büyüme sürecinde bitki için 
doğru ortam sağlandı (Güneş
alan ve sıcak olan bir yer).

• Suyun yüzeyine gelen 
kabarcıklar sayesinde 
metan gazının açığa 
çıkışı gözlendi.



DENEYĐN SONUCU:

Bu yaptığım deneyle pirinç
bitkisinin metan oluşturmasını
gözlemledik ve metanın küresel 
ısınmaya etkilerini dolayısıyla 
küresel ısınmayı konuşup 
tartışacak bir ortam sağlamış
olduk.

Küresel ısınma konusunda yapılanlar ve 
yapabileceklerimiz hakkında daha doğru 
ve güncel bilgiler edindik. Ayrıca deney 
yapabilmek için illaki bir laboratuar 
ortamına ihtiyaç duyulmadığını eldeki az 
ve sınırlı malzeme ile de birçok deneyin 
yapılabileceğini anlamış ve göstermiş
olduk.



Eğer çıkan gazı bir deney tüpünde 
toplayıp aşağıdaki düzeneği kurup 
gereken işlemleri yapsaydık gazın 
yanması sayesinde bu gazın metan 
olduğunu ispat edebilirdik. Metan 
gazı yanıcıdır. Kontrollü bir çıkış
sağlanmadığında patlama ile 
sonuçlanır. Böyle tehlikeli sonuçların 
gerçekleşmesini göze alamadığımız 
için sadece düzeneği anlatmakla 
yetineceğim. Çünkü deneyi yapmak 
oldukça tehlikelidir. 



Aşağıdaki düzenekte tüpte metan gazı vardır. Ancak bu gazın 
çıkışı sadece cam borunun ucundan olmaktadır. Gaz çıkışını
kontrol ettiğimizden yanma olayını güvenli bir şekilde görürüz. 
Lastik tıpanın yanından metan gazı çıktığını düşünelim! Tüpün 
içindeki metan gazı, kontrolsüz olarak yanmak isteyecek. Tüp 
içinde birikmiş gaz, hızlı yanma isteğini tüpün patlaması ile 
sonuçlandıracaktır. Bu deney bir öğretmen gözetiminde 
yapılmalıdır. Ayrıca kaza anında ne yapılması gerektiği 
kararlaştırılmalı ve çok dikkatli olunmalıdır.



KAYNAKLAR: 

• kuresel-isinma.org

• www.gsl.gsu.edu.tr/gwp/tr/index.html www.kuresel-isinma.org

• www.cevreonline.com

• tr.wikipedia.org

• www.kureselisinma.org

• www.iklim.cevreorman.gov.tr

• www.tema.org.tr



ÖRÜMCEK AĞI




