
ODUN ANATOMİSİ
1. GİRİŞ



1.1. Odun Anatomisinin Biyoloji Bilimindeki Yeri

Odun Anatomisi, Bitki Anatomisi içinde kendine özgü 
özel bir alandır. 

Odunun makroskobik, mikroskobik ve ultramikroskobik 
yapılarını inceler. 

Aynı zamanda ağaç türlerinin, odunlarının teşhisi ve 
teknolojik özellikleri ile de ilgilenmektedir. 

Biyoloji Bilim Dalı içerisindeki odun anatomisinin yeri 
yandaki şemada gösterilmiştir.



1.2. Ağacın Yapısı ve Kısımları

Ağaç, uzun ömürlü, her yıl boy ve çap artımı yapan, 
boyu 5 m’nin üzerinde, uzun ve tek gövdeli, odunsu 
dokulara sahip, yüksek bir bitkidir.

Boyu 5 m’den az olan, bir ya da birkaç gövdeli odunsu 
bitkiler çalı sınıfına girmektedir.

Ağaçlarda kök, gövde ve taç olmak üzere üç ana kısın 
bulunmaktadır. Büyüme bu üç kısımda meydana gelen 
faaliyetlerle gerçekleşmektedir.



Köklerin görevi ağacı toprağa bağlamak ve topraktan su ya da erimiş haldeki mineral 
tuzları absorbe etmektir.

Gövdenin iki görevi vardır. Bu görevler, yapısında bulunan diri odun ile öz odun adı 
verilen iki farklı tabaka yardımı ile gerçekleştirilir.

Diri odun, köklerden yapraklara su ve mineral ileten hücrelere sahiptir. Aynı zamanda 
destek görevini üstlenir. Yeni odunsu dokular üretildikçe diri odunun iç tarafındaki 
hücreler ölür ve öz odunu oluşturur.



Öz odun, ağacın merkezindeki ölü odun kısmı olup, ağaca etki eden kuvvetlere 
karşı koyma görevini, yai derstek görevini üstlenmiştir. Öz odun birçok 
bakımdan diri oduna benzer fakat kimyasal ve fiziksel özellikleri bakımından 
ondan farklıdır.

Ağaçlar, yaşayan dokularında kimyasal değişikliklerle üretilen ekstraktif  
maddeleri dışarıya atamazlar ve bunları gövdenin ortasına doğru iterler. 
Gövdenin ortasında atık maddelerin biriktirilmesi ile öz odun oluşur. 



Ekstraktif  maddelerin bulunuşu ile öz odun aşağıda kısaca özetlenen özellikleri 
kazanmaktadır.

- Öz odun mantarlar tarafından çürütülmeye ve böcek tahribatına karşı, diri 
odundan daha dayanıklıdır.

- Öz odunda permeabilite (geçirgenlik) azalır. Ekstraktif  maddeler sıvı madde 
geçiş yollarını tıkadıkları için odunun emprenye edilme kabiliyeti de azalır, ya 
da ortadan kalkar.



Gövdenin merkezinde öz bulunur. Özün 
etrafında her yıl kambiyum tarafından 
üretilen yıllık halkalar yer almaktadır.

Gövde odununun yapısı, bu dersin esas 
konusunu oluşturur.

Kambiyum gövdede ve dallarda her yıl 
çap artımını sağlayan üreyimli bir 
tabakadır.



Kambiyum odunda içe doğru bölünerek ksilem 
(odun) kısmını, dışa doğru bölünerek floem (iç 
kabuk) kısmını oluşturur.

Ağaçta kabuk iç ve dış olmak üzere iki kısma 
ayrılmaktadır. İç kabuk (floem) kambiyumda üretilen 
genç ve canlı floem hücrelerinden meydana  
gelmektedir. Floem hücreleri zamanla yaşlanarak 
ölür ve dış kısma itilerek dış kabuğu meydana getirir.





Ölü kabuk tabakası (dış kabuk), 
kambiyumun yakınındaki olgunlaşmamış 
hücreleri, mantar, böcek, kuş ve diğer 
zararlılara larşı korumakta; yangın, 
soğuk hava, aşırı sıcaklık ve kuraklığa 
karşı izolasyon görevi yapmaktadır.



Ağaçta dallanmanın görüldüğü üst kısma taç 
denir.

Taçta gövdenin ve her dalın ucunda bulunan uç 
tomucuklar, boyuna yönde uzamayı ve 
tomurcuklanmayı gerçekleştirmektedir. Ayrıca 
fotosentez reaksiyonu ile ağacın büyümesi için 
gerekli besin maddeleri üretilemektedir. Bu 
reaksiyonun gerçekleşmesi için köklerle alınan su 
ve mineral tuzlar, gövdede diri odunda bulunan 
hücreler yardımıyla yapraklara taşınır.




