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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

SU VE TUZLULUK STRESĐNĐN MÜRDÜMÜK’TE ( Lathyrus sativus L. )  
BĐTKĐ BÜYÜME, GELĐŞME, VERĐM VE SU TÜKETĐMĐ ÜZERĐNE ETKĐLERĐNĐN 

BELĐRLENMESĐ 

Sevda SAFĐ 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı 
 

Danışman: Prof. Dr. Hüseyin ŞĐMŞEK 
Đkinci Danışman: Doç. Dr. Ali ÜNLÜKARA 

Bu çalışma farklı su ve tuzluluk stresinin mürdümük (Lathyrus sativus L.) bitkisinin 
büyüme, gelişme, verim, su tüketimi ve toprak tuzluluğuna olan etkilerini araştırmak 
amacıyla, serada oluşturulan lizimetrelerde yürütülmüştür. Araştırmada beş farklı 
sulama suyu tuzluluğu (To= 0,65 dS m-1, T1= 2 dS m-1, T2= 4 dS m-1, T3= 6 dS m-1 ve 
T4= 8 dS m-1) ve dört farklı sulama rejimi (So= % 125, S1= % 100, S2= % 75 ve S3= % 
50) konuları tesadüf parsellerinde faktöriyel düzende dört tekerrür olacak şekilde ele 
alınmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre; sulama suyu miktarının azalması ile verimde azalmalar 
meydana gelmiştir. Su tüketimindeki düşüşe karşılık verim kaybındaki düşüş daha az 
olmuştur. Bu sebeple mürdümük bitkisinin, kuru ot verimi bakımından su eksikliğine 
karşı dayanıklı bir bitki olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Sulama suyu tuzluluğunun artması ile birlikte topraktaki tuzluluk artmış, buna bağlı 
olarak toprak ozmotik potansiyeli yükselmiş ve bitkilerin su alımı azalmıştır. Sonuç 
olarak da bitkilerin su tüketim değerleri düşmüştür. Sulama suyu tuzluluğu ve toprak 
tuzluluğu karşılıklı incelendiğinde, toprak tuzluluğunun, uygulanan sulama suyu 
tuzluluğuna paralel olarak arttığı gözlenmiştir.  
 
Tuzluluğa bağlı olarak oluşan verim ve bitki su tüketimi arasındaki ilişkiye bakıldığında 
yeşil ot hasadına kadar olan süreçte doğrunun eğimi veya Ky= 0,78 ve tohum hasadı 
sonrasında ise Ky= 0,79 bulunmuştur. Bu sonuçlara göre mürdümük, kuraklığa ve 
tuzluluktan kaynaklanan su kısıtına karşı dayanıklı bir yem bitkisidir. 
 
Sulama rejimi açısından ise, bitki su tüketimi % 30 azalana kadar ot verimi açısından 
herhangi bir kayıp meydana gelmemiştir. Buna karşın nispi su tüketim oranı 0,30 
değerini aştığında bitki verimi dik bir eğimle düşüş göstermiştir. Nispi bitki su tüketimi 
azalma oranı 0,30-0,50 arasında iken bitki verimi yaklaşık % 70 azalma göstermiştir.

2012, 58 sayfa 

Anahtar kelimeler: Sulama suyu tuzluluğu, su kısıtı, mürdümük (Lathyrus sativus L.), 
bitki su tüketimi, verim, toprak tuzluluğu. 
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ABSTRACT 

Master Thesis 

DETERMINING THE EFFECTS OF WATER AND SALINITY STRESS ON PLANT 
GROWTH, DEVELOPMENT, YIELD AND WATER CONSUMPTION IN 

GRASSPEA (Lathyrus sativus L.). 

Sevda SAFĐ 

Gaziosmanpaşa  University 
Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Agricultural Structures and Irrigation 

Supervisor: Prof. Dr. Hüseyin ŞĐMŞEK 
Co-Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ali ÜNLÜKARA 

 
This study has been carried out on the lizimeters in the greenhouse to investigate the 
effects of different water and salinity stress on the growth, development, yield, water 
consumption, soil salinity grasspea (Lathyrus sativus L.) plant. In this study, five 
different water salinity levels (0,65, 2, 4, 6 and 8 dS m-1) and four different irrigation 
regimes (125%, 100%, 75%  and 50%) were subjected in the randomized factorial 
design by each four replicates.  

According to the results of the study, reduction in the yield was occured by decreasing 
of amount of irrigation water. The decline of yield loss was less compared to the decline 
in water consumption. As a result of this, the grasspea plant was emerged as a plant 
resistant to a lack of water in terms of dry forage yield. 

The soil salinity was increased as increases of irrigation water salinity. Consequently, 
the osmotic potential of soil increased and the water intake of plants decreased. In 
addition, the water consumption values of plants had reduced. It was observed that the 
soil salinity increased in paralel by the salinity of irrigation water when irrigation water 
salinity and soil salinity were examined mutually. 

When the relationship between the yield and plant water consumption due to the salinity 
were considered, the slope of the line until to the process of green herbage harvest or 
Ky=0,78 and this slope after seed harvest as 0,79 were found. According to these results, 
the grasspea was a forage plant toleranted against the water constraint due to the salinity 
and drought.  

Any loss in terms of forage yield was not emerged until the reduction up to 30% in plant 
water consumption when irrigation regime was considered. On the other hand, the plant 
yield showed a step downward slope when the water consumption exceed 0,30 value. 
The plant yield reduced by approximately 70% when the relative reduction rate of plant 
water consumption was between 0,30-0,50. 

 
2012, 58 pages 

Keywords: Irrigation water salinity, water constraint, grasspea (Lathyrus sativus L.), 
plant water consumption, yield, soil salinity. 
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ÖNSÖZ 

 

Bu çalışmada farklı tuz ve su stresinin, mürdümüğün (Lathyrus sativus L.) bitki 

büyüme, gelişme, verim, su tüketimi ve toprak tuzluluğu üzerine etkileri araştırılmıştır. 

Ayrıca mürdümüğün (Lathyrus sativus L.) tuz toleransı eşiği ve eşik sonrası birim 

tuzluluk artışı için bitki gelişmesi, verim ve bitki su tüketiminde meydana gelecek 

değişimlerin belirlenmesi ve bu yem bitkisi çeşidinin yörede su kısıtı ve tuzlu şartlarda 

verim kaybı olmadan yetiştirilebilmesi için gerekli yönetim şartlarının ortaya konulması 

amaçlanmıştır. 
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1. GĐRĐŞ 

 

Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bölgelerde Mürdümük türleri çok büyük çeşitlilik 

göstermekle birlikte kuraklık koşullarına uyum yeteneğinden dolayı yıllık yağışın 300 

mm’nin altındaki düşük yağışlı alanlarda Lathyrus sativus türünün tarımı otlatma amaçlı 

olarak veya tohum ve samanı için yaygın olarak kullanılmaktadır (Abd El Moneim ve 

Sexena, 1995). Tanesi kadar önemli olan mürdümük samanı yetiştiriciler için bir protein 

kaynağıdır ve bu özelliği yetiştiriciliğindeki en belirleyici nedendir. Tanesi 

olgunlaştığında hasat edilirken hala yeşil olan dal ve yaprakları mürdümük samanının 

lezzetliliğini artırıp, kalitesini yükseltmektedir (Campbell, 1997).  Genetik çeşitliliği ve 

yarı kurak alanlardaki adaptasyon yeteneği ve diğer baklagil yem bitkilerinden kısa 

vejetasyon süresi ile amaca son derece uygun olup son yıllarda büyük çabalar 

sonucunda gittikçe artan oranda ilgi çekmektedir (Bucak ve Baysal, 2001). 

 

Mürdümük cinsi, Akdeniz havzası, Anadolu, Kafkasya ve Orta Asya’ya kadar uzanan 

bölgede yayılış göstermekte olup, 160 kadar türü kapsamaktadır (Davis, 1970; Smartt, 

1984). Ülkemizde 18’i endemik olmak üzere 58 mürdümük türünün varlığı tespit 

edilmiştir (Davis, 1970). Mürdümük türleri Türkiye’nin hemen her bölgesinde doğal 

olarak yetişmektedir. Kaynaklar mürdümük türlerinin çoğunlukla Doğu ve Güney Doğu 

Anadolu Bölgelerinde yayılış gösterdiğini bildirmekle birlikte, son yıllarda yapılan 

araştırmalarda, Samsun ve Orta Karadeniz kıyı ve iç kesimlerinde, mürdümük türlerinin 

çok önemli yayılış ve değişkenlik gösterdiği belirlenmiştir (Kılınç ve Özen, 1988a; 

Kılınç ve Özen, 1988b; Kutbay ve ark., 1995; Acar ve ark., 2001). Ülkemizde çok dar 

alanlarda ve sınırlı miktarlarda sadece yaygın mürdümük (Lathyrus sativus L.) ve nohut 

mürdümüğü (Lathyrus cicera L.)’nün tarımı yapılmaktadır.  

 

Mürdümük türleri dünya genelinde yeşil ot, kuru ot ve dane yem olarak hayvan 

beslenmesinde, yeşil gübre bitkisi olarak toprak yapısının iyileştirilmesinde ve yemeklik 

dane baklagil veya sebze olarak insan beslenmesinde kullanılmak üzere 

yetiştirilmektedir. Mürdümük türlerinin insan beslenmesinde kullanımı ülkelere ve 

yörelere göre değişiklikler ve özel tüketim tarzları içermekle birlikte genellikle kuru 

daneleri çorba yapılarak, taze yaprakları, olgunlaşmamış bakla ve daneleri ise salata, 
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sebze yemeği ve çerez olarak değerlendirilmektedir (Kumar, 1997). Loundon (1880), 

değişik kaynaklara dayandırarak, Lathyrus sativus’un 17. yy’da Avrupa’da buğday 

ununa katılarak değerlendirildiğini, bu şekilde ekmeğin açık renkli olmasının 

sağlandığını bildirmektedir. 

 

Mürdümüğün tohumlarının iri ve beyaz daneli olanları insan gıdası olarak, bol ot 

verenleri ise yem bitkisi olarak önemlidir (Gençkan, 1992). Beyaz tohumlar sakıncasız 

olmalarına karşın, koyu ve renkli tohumlar zehirli olup, muhtemelen suda eriyen 

amidlerden oluşan, miktarı köken ve çeşide göre değişen Lathyrin kapsamaktadır. 

Mürdümük türlerinde diğer birçok baklagil bitkisinde olduğu gibi beslenme üzerine 

olumsuz etkileri olan bazı maddeler bulunmaktadır (Urga ve ark., 1995). Bu 

maddelerden en önemlisi ODAP (β-N-oxalyl-L-αβ-diaminopropionic acid) veya β-N-

oxalyamino-L-alanin’dir. Yaklaşık % 28 ham protein içeren tohumlar genellikle 

kaynatma ve buğulama suretiyle zararlı etkisini kaybetmektedir (Gençkan, 1992). 

 

Dünyada ciddi bir iklim değişikliği yaşanmakta ve iklim bilimciler ülkemizin de içinde 

bulunduğu geniş alanlarda kuraklık tehlikesine işaret etmektedir. Bu sebeple gelecekte, 

kuraklığa dayanıklılığı çok iyi olan türleriyle, mürdümük cinsinin önemi daha da 

artacaktır. Türkiye’ de 4,5-5 milyon ha tarım arazisine yıllık 400 mm’nin altında yağış 

düşmektedir. Kurak bölgeler başta olmak üzere, çok farklı ekolojilere uyum sağlayan 

Mürdümük türleri, özellikle bu alanlar için verim ve beslenme kalitesi ile uygun bir 

dane baklagil, yem veya yeşil gübre bitkisi olabilir (Başaran ve ark., 2007). 

 

Kuraklık ve su basmalarına karşı gösterdikleri direnç sebebiyle Lathyrus sativus L. ve 

diğer bazı Mürdümük türleri, Doğu Afrika ve Asya’nın tropik ve sup-tropik 

bölgelerindeki ülkelerde (Hindistan, Bangladeş, Pakistan, Nepal ve Etiyopya) hala insan 

ve hayvan beslenmesi amacıyla yaygın olarak yetiştirilmektedir (Campbell, 1997). 

Mürdümük türleri kuraklığa dayanıklılığı yanında özellikle erken dönemde su 

basmalarına karşı dirençle farklı alanlarda da kullanım olanağı sunmaktadır. Bu 

alanların başında çeltik ekim alanları gelmektedir (Başaran ve ark., 2007).  
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Đyi bir sulu tarımın amacı, uzun bir süre sonunda toprak kök bölgesinde bitki 

gelişmesini engelleyecek düzeyde tuz birikimini önlemektir. Bir başka deyişle, belli bir 

süre içerisinde gelen tuz miktarı ile kök bölgesi dışına çeşitli biçimlerde taşınan tuz 

miktarı arasında bir denge oluşturmaktır (Yurtseven, 1995). 

 

Tarımsal üretim alanlarında tuzluluk ve su noksanlığı, toprakların verimliliğini olumsuz 

yönde etkileyen bitkisel verimi sınırlandıran önemli problemlerdir. Türkiye 

topraklarında da önemli bir sorun olan tuzluluk son yıllarda artan drenaj 

yetersizliğinden dolayı giderek ciddi boyutlara varmaktadır. 

 

Tuzlu toprakların ıslahının maliyeti yüksek olduğu için, son yıllarda tuza dayanıklı bitki 

tür ve genotiplerin yetiştirilmesi, bu alanları değerlendirmede en akılcı yoldur. Yüksek 

oranda çözülebilen tuz içeren ortamlarda bitkilerin büyümesini ve kabul edilebilir bir 

verimle hayat devresini tamamlayabilme kabiliyeti olarak tanımlayabileceğimiz tuz 

toleransı, bitkide farklı şekillerde kendini göstermektedir. 

 

Tuz stresi ile bağıntılı bir diğer stres çeşidi olan su stresi; bitkilerin ihtiyacı olan suyu 

alamaması durumudur. Bunun çeşitli sebepleri vardır. En önemlisi ve bitkilerin en çok 

karşılaştıkları ise toprakta yeterli suyun bulunmayışıdır. Diğer taraftan toprakta aşırı 

suyun bulunması da bitkinin su almasını engeller ki buna fizyolojik kuraklık denir. Bir 

başka sebep de topraktaki tuzun fazla olmasından dolayı serbest suyun bağlı hale 

geçmesinden kaynaklanan kuraklık durumudur ki bu da tuz stresi olarak nitelendirilir 

(Kocaçalışkan, 2002). Görüldüğü üzere esasında su ve tuz stresi birbiri ile bağıntılı iki 

kavramdır.  

 

Kısıntılı sulama, bitkileri bir miktar su stresine sokarak maliyeti azaltan ve geliri arttıran 

stratejik sulama tekniğidir. Kısıntılı sulama su maliyetinin yüksek ve su kısıtının olduğu 

yerlerde kar artışı sağlayabilir (English ve Raja, 1996). 

 

Dünyanın farklı yerlerinde kısıntılı sulama su stresine karşı kısmen dayanıklı birçok 

bitkide başarı ile uygulanmaktadır. Ancak kısıntılı sulamayı patateste uygulamak 

zordur. Çünkü yumru oluşumundan hemen sonra kısa süreli bir su stresi patates verim 
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ve kalitesini düşürmektedir (Shock ve ark., 1993). Bunun tersine su stresi bazı bitkilerde 

kaliteyi arttırabilir. Örneğin su stresi tahıllarda protein içeriğinin; pamukta lif 

uzunluğunu ve dayanımını; üzümde ve şeker pancarında şeker oranını arttırmaktadır 

(Krieg, 1986; Musick ve Porter, 1989; Uçan ve Gençoğlan, 2004). 

 

Kısıntılı sulama, su kullanım randımanının yükseltilmesinin bir yoludur. Kısıntılı 

sulama yapılacak bitki, gelişme periyodunun herhangi bir döneminde veya sezon 

boyunca belirli oranlarda su stresine maruz bırakılmakta ve verimde önemli düşüş 

olmaksızın sulama suyundan tasarruf edilmesi beklenmektedir (Kırda, 2002). Kısıntılı 

sulama programlarının oluşturulmasında su ile verim arasındaki ilişkinin bilinip, 

kısıntılı programın ona göre şekillendirilmesi gerekmektedir. Bazı araştırmacılar bitki 

su tüketimi eksikliği ile verim azalışı arasında doğrusal bir ilişkinin olduğunu ortaya 

koymuş ve bu ilişkiyi verim tepki etmeni (Ky) olarak tanımlamışlardır (Kanber, 1977; 

Stewart ve ark., 1977; Doorenbos ve Kassam, 1986; Baştuğ, 1987; Kırda, 2002; Yazar 

ve ark., 2002). 

 

Bu çalışmada farklı tuz ve su stresinin, Mürdümüğün (Lathyrus sativus L.) bitki 

büyüme, gelişme, verim, su tüketimi ve toprak tuzluluğu üzerine etkileri araştırılmıştır. 

Ayrıca Mürdümüğün (Lathyrus sativus L.) tuz toleransı eşiği ve eşik sonrası birim 

tuzluluk artışı için bitki gelişmesi, verim ve bitki su tüketiminde meydana gelecek 

değişimlerin belirlenmesi ve bu yem bitkisi çeşidinin yörede su kısıtı ve tuzlu şartlarda 

verim kaybı olmadan yetiştirilebilmesi için gerekli yönetim şartlarının ortaya konulması 

amaçlamaktadır.  

 



2. KAYNAK ÖZETLERĐ 

 

Tuzluluk, sularda veya topraklarda var olan çözünmüş mineral tuzların 

konsantrasyonundan ileri gelmektedir. Çözünmüş mineral tuzları, Na+, Ca++, Mg++ ve 

K+ katyonlarını ve Cl–, SO4
=, HCO3

– ve NO3
– anyonlarını içine alan başlıca çözülebilir 

maddeleri kapsamaktadır. Son derece yüksek tuzluluktaki sularda B, Sr, Li, SiO2, Rb, F, 

Mo, Mn, Ba ve Al mineral maddeleri de tuzluluğa katkı sağlamaktadır (Tanji, 1990). 

 

Tuzlu topraklar genellikle kurak ve yarı kurak iklim bölgelerindeki sulama alanlarında 

meydana gelir. Yağışlı bölgelerde toprakta eriyebilir tuzlar doğal yağışlarla topraktan 

yıkanarak yer altı suyuna, oradan da akarsu ve denizlere ulaştığı için tuzlulaşma olayına 

pek rastlanmaz. Ancak kurak ve yarı kurak bölgelerde sulama suları ile gelen tuzlar, 

yetersiz yağış nedeniyle alt katmanlara yeterince yıkanamaz, taban suyuna karışamaz ve 

çoğu zaman yer altı suları açık denizlere ulaşamaz. Bunun sonucunda da lokal kapalı 

havzalar meydana gelir. Ayrıca yüksek buharlaşma, bitkilerin transpirasyonunun 

şiddetli olması tuzların toprakta birikimini arttıran önemli bir faktör olmaktadır (Güngör 

ve Erözel, 1994; Akgül, 2002). 

 

Sulamada kullanılacak suların tuzluluk dereceleri veya içirdikleri erimiş katı madde 

miktarlarının ölçütü olarak elektriksel iletkenlik terimi kullanılmaktadır. Elektriksel 

iletkenliğin belirlenmesi için uygulanacak ve yapılacak işlemler Wilcox tarafından 

açıklanmıştır. Buna göre elektriksel iletkenlik, genellikle 25oC olmak üzere belirli bir 

sıcaklıktaki çözeltinin 1 cm uzunluk ve 1 cm2 kesit alanına sahip sütunun ohm cinsinden 

direncinin tersi olarak ifade edilmektedir (Ayyıldız, 1990). 

 

Sulamanın olduğu her yerde toprağa tuz iletimi de söz konusudur (Kanber ve ark., 1992; 

Yurtseven ve Bozkurt, 1997; Yurtseven, 1999; Akgül, 2002). Sulama suları ile toprağa 

iletilen tuzlar, toprak çözeltisi içerisinde birikerek üzerinde yetiştirilen bitkiyi farklı 

biçimde etkilerler. Bu tuzlar toprak fiziksel özelliklerini etkileyebileceği gibi doğrudan 

bitki üzerine toksik, yani zehir etkisi de yapabilirler ve sonuçta verimde azalmalara 

neden olurlar (Kara ve Apan, 2000). 
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Bitki yetişme ortamındaki fazla tuz, bitkinin gelişmesini önemli ölçüde sınırlar. Tuzlar 

bitki büyümesine üç şekilde etki ederler (Bayraklı, 1998); 

 

� Fiziksel etki; ozmotik basıncın yükselmesi sonucu bitkinin su alımı ve 

dolayısıyla beslenmesi yavaşlar veya tamamıyla durur. Bitki su alımında güçlük 

çeker. Buna ozmotik etki de denir. 

 

� Kimyasal etki; bir kısım tuzlar, bitki besin maddelerinin alımını zorlaştırıp, 

metabolizmayı bozarak bitkinin bünyesine zarar verirler. Buna özel iyonların 

toksisitesi de denir.  

 

� Dolaylı etkiler; tuzluluk veya sodyumluluğun toprak üzerinde meydana getirdiği 

değişiklikler, bitkilerin gelişmesine etki eder. Örneğin su alımının sağlanması 

için metabolik enerjinin kullanılması ve verimde düşme meydana gelmesi gibi. 

 

Toprak ve su tuzluluğu, toprak suyunun yarayışlılığını azaltır, çimlenme, gelişme ve 

verim düşüşüne neden olur (Tanji, 1990). Şayet verimde kayba neden olacak bir 

konsantrasyona kadar bitki kök bölgesinde tuz birikiyorsa bir tuzluluk problemi 

mevcuttur. Sulanan alanlarda, bu tuzlar genelde tuzlu yüksek su tablasından veya 

uygulanan sudaki tuzlardan kaynaklanmaktadır. Bitkilerin tuzlu toprak çözeltisinden 

suyu artık alamadığı ve önemli bir zaman diliminde su stresiyle sonuçlanan bir düzeye 

kadar kök bölgesinde tuzlar biriktiğinde verim kayıpları meydana gelir. Su alımı önemli 

derecede azalırsa, bitki gelişme hızını yavaşlatır. Daha koyu veya mavimsi yeşil renk ve 

bazen daha kalın daha mumsu yapraklar gibi bitki semptomları görülebilir ki bu 

belirtiler kuraklık etkisiyle oluşan semptomlarla benzerdir (Ayers ve Westcot, 1989).  

 

Bir bitkinin tuz toleransı, bitkinin kök gelişme ortamındaki fazla tuzun etkilerine, 

dayanma kapasitesi olarak tanımlanabilir. Gerçekte bir bitkinin tuz toleransı kesin bir 

değerle ifade edilemez. Çok sayıda etkenlere, şartlara ve sınırlara bağlıdır. Öncelikle 

mevcut tuzlar, sonra bitkinin yetiştirildiği ve toleransını önemli ölçüde değiştirebileceği 

şartlar ve daha sonra da bitki toleransını etkileyen bitkinin çeşidi ve yaşı belirtilmelidir.  
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Yetiştiricilere yararlı olabilmek amacıyla; tuz toleransı belirli konsantrasyondaki tuzlar 

tarafından neden olunan gelişme veya verim azalması terimlerinde ifade edilmelidir. 

Tabi ki belirtilmiş olan etkenler gelişim düşüşü derecesini etkilemektedir. Bitkilerin 

tuzlara dayanabileceği kapasite mutlak terimlerle belirtilememesinden dolayı belirli 

şartlar altında bilinen tuz konsantrasyonlarına nispi bitki tepkileri şeklinde tahmin 

edilebilmektedir (Tanji, 1990). Maas ve Hoffman (1977)'ın yaptığı çalışmadan sonra 

çeşitli bitkilerin tuz toleransları nispi verim, eşik tuzluluk değeri ve eşik sonrası 

tuzluluğun birim artışı için yüzde verim düşüşü terimleriyle geleneksel olarak ifade 

edilmiştir (Rhoades ve ark., 1992).  

 

Araştırma sonuçları bir eşik düzeyi aşılıncaya kadar toprak tuzluluğunun bitki verimini 

ölçülebilir şekilde azaltmadığını belirtmektedir. Eşiğin ötesinde, tuzluluk arttıkça verim 

yaklaşık olarak doğrusal şekilde düşmektedir. Doğrusallıktan olan sapmaların çoğu, 

ticari olarak kabul edilemez seviyelerde verimin azaldığı yüksek tuzluluk düzeylerinde 

gerçekleştiği için göz ardı edilebilir. Maas ve Hoffman (1977) tarafından önerildiği gibi 

verim-tepki modelinde, tuz toleransını ifade etmek için eşik değeri ve eşik sonrası eğim 

şeklinde iki katsayı sağlanmalıdır. Eşik, verim düşüşünün olmadığı maksimum toprak 

tuzluluğunu belirtirken eğim, eşiğin ötesinde birim tuzluluk artışı için yüzde verim 

düşüşünü belirtir. Tuzluluğa karşı bitki verim-tepki modelinde toprağın saturasyon 

çamuru tuzluluğu (ECe) dikkate alınmaktadır (Hoffman ve ark., 1992). Yıkama oranının 

% 15-20 alınması durumunda uygulanan sulama suyu tuzluluğunun (ECi) 1,5 katı 

alınarak toprak saturasyon çamuru tuzluluğu (ECe) yaklaşık olarak tahmin edilebilir 

(Ayers ve Westcot, 1989). Söz konusu verim-tepki modelinde bitkilerin öncelikle 

toprak çözeltisi ozmotik potansiyeline tepki verdiği varsayılmaktadır. Özel iyon veya 

elementlerin etkileri ayrıca dikkate alınmalıdır ve önem bakımından ikinci sırada yer 

almaktadır (Tanji, 1990). 

 

Her bitkinin tuzluluğa gösterdiği tepki farklıdır. Ancak bütün kültür bitkilerinde, bitki 

cinsine göre değişen, belirli bir tuzluluk düzeyinden sonra verimde kararlı bir azalma 

görülür (Maas ve Hoffman, 1977). Toprak tuzluluğu ile verim arasındaki kuramsal ilişki 

Şekil 2.1’ de gösterilmiştir.  
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Şekil 2.1. Toprak tuzluluğu ve verim arasındaki kuramsal ilişki (Meiri ve Plaut, 1985) 
 

Her bitki için farklı olan, ‘a’ gibi bir tuzluluk düzeyine kadar verimde herhangi bir 

azalma görülmemektedir. Ancak ele alınan bitki için toprak tuzluluk düzeyi bitkinin 

tolere edebileceği tuzluluk düzeyini aştığında, birim tuzluluk artışına paralel olarak 

verimde doğrusal bir azalma görülmektedir. Bu azalma aşağıdaki eşitlikle ifade 

edilebilir (Meiri ve Plaut, 1985). 

 

Y/Ymax= 1 – b (ECe-a) 

 

Burada; 

Ymax; Tuzsuz koşuldaki verim, 

b; Eğrinin eğimi, 

ECe; Toprak saturasyon tuzluluk değeri, 

a; Verimin azalmaya başladığı eşik tuzluluk değeri. 

 

Genel bir gruplandırma ile bitkiler tuza dayanım durumlarına göre, dayanıklı, yarı 

dayanıklı ve hassas bitkiler olarak sınıflandırılabilir (Maas ve Hofmann, 1977). 

 

Bitkilerin tuzluluğa duyarlı olmasının anlamı, düşük tuzluluk düzeylerinde dahi çözelti 

içerisinde oluşan ozmotik basınç değerlerinin bitki kökleri tarafından 

karşılanamamasıdır. Genelde sebzeler 1,0-3,8 dS m-1 dolaylarındaki tuzluluklarda 

verimde azalma göstermeye başlarlar. Tarla bitkilerinde ise bu değer 1,0-10,0 dS m-1 

arasında, yem bitkilerinde 1,6-9,9 dS m-1 arasında olabilmektedir (Ayers ve Westcot, 

1989). 
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Maas ve ark., (1986), iki sorgum çeşidinin (Sorghum bicolor (L.) Moench., cvs 

Northrup King 265 ve Asgrow Double TX) tuza toleransını gelişmenin üç farklı 

safhasında incelemişlerdir. Her iki çeşitin vejetatif gelişme safhasında tuzluluğa hassas 

iken olgunlaşma safhasında ise daha az hassas olduğunu, tuzluluğun ortalama tohum 

ağırlıklarına önemli etki yapmazken vejetatif gelişmeyi önemli derecede etkilediğini 

belirtmişlerdir.   

 

Warrick (1989), su-verimlilik ilişkisi ve tuzluluk-verimlilik ilişkisi şeklindeki 

çalışmaları bir model çerçevesinde incelemiştir. Modelde, tuzluluk-verim ilişkisinde 

doğrusal azalan bir ilişki, su-verim ilişkisinde doğrusal artan bir ilişki kabul edilmiştir. 

Oransal verim olarak sonuçlar değerlendirilmiştir. Sonuçlara göre, bitki veriminde 

azalmanın olduğu ilk değer toprağın elektriksel iletkenliği 3,9 dS m-1 olduğu değer 

olarak saptanmıştır. Bu aradaki verim azalmasının doğrusal bir azalma şeklinde olduğu 

sonucuna varılmıştır.  

 

Grive ve ark., (1999) tuzluluğun tohum üretimi ve gelişmeye olan etkilerini 

inceledikleri bir araştırmada tuzlulukla birlikte tohum üretiminin önemli bir şekilde 

azalma gösterdiğini bildirmişlerdir. 

 

Yurtseven ve ark., (2001a) bir yağ bitkisi olan kolzada (Brassica napus oleifera) sulama 

suyu tuzluluğu ile sulama aralığının verime ve vejetatif gelişmeye etkisini araştırmıştır. 

Tuzluluk etkisiyle yaş ağırlıklar azalmıştır. Biyokütle değerleri üzerinde de tuzluluğun 

etkisinin benzer olduğu ve tuzluluğun biyokütle üretimini önemli düzeyde azalttığı 

gözlenmiştir. Bitki gelişiminin bir göstergesi olarak değerlendirilen bitki yaprak alanları 

da tuzluluğun artışı ile önemli düzeyde azalma göstermiştir. 

 

Yurtseven ve ark., (2002a), Macar fiği (Vicia pannonica Crantz) bitkisinde sulama suyu 

tuzlulukları ve su miktarlarının yıkama uygulanmayan koşullarda bitki verimi ve 

kalitesi ile toprak profil tuzlulaşması üzerine olan etkilerini ortaya koymak amacıyla 

serada, 35 cm çapında ve 65 cm yüksekliğinde PVC lizimetrelerde yaptıkları çalışmada, 

dört farklı sulama suyu tuzluluğu (0,25; 1,5; 3,0 ve 6,0 dS m-1) ve iki farklı su miktarı 

(gereksinilen suyun % 70 ve % 100 olarak uygulanması) konularını, 4 tekrarlamalı 
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olarak, tesadüf parsellerinde faktöriyel düzende ele almışlardır. Tuzluluğun artması ile 

yeşil ot verimleri azalırken, biokütle verimi artmıştır. Su miktarı ise bu verimler üzerine 

etkili olmamıştır. Kuru ot verimleri ise tuzluluk ve su miktarlarının birlikte etkisi altında 

değişme göstermiştir. Bitki protein içerikleri tuzlulukla birlikte önemli bir azalma 

göstermiş ancak, toplam kül içerikleri artmıştır. Toprak profil tuzlulukları ise tuzlulukla 

birlikte artmıştır. 

 

Yurtseven ve ark., (2002b), Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz) bitkisinde sulama 

suyu tuzluluğu, uygulanan su miktarı ve farklı tuzluluktaki yıkama sularının verim ve 

kalite ile toprak tuzlulaşması üzerine olan etkilerini ortaya koymak amacıyla serada, 35 

cm çapında ve 65 cm yüksekliğinde PVC lizimetrelerde yürüttükleri çalışmada dört 

farklı sulama suyu tuzluluğu (T=0,25; 1,5; 3,0 ve 6,0 dS m-1) ve iki farklı su miktarı 

(gerek duyulan suyun % 70 ve % 100' ü olarak uygulanması) konuları ile yine aynı 4 

farklı tuzluluktaki yıkama suyu konuları  (C=0,25; 1,5; 3,0 ve 6,0 dS m-1), 4 

tekrarlamalı olarak, tesadüf parselleri deneme düzeninde ele alınmıştır. Yeşil ot verimi, 

her bir sulama suyu tuzluluğu (T) seviyesi içerisinde, yıkama suyu tuzluluklarına (C) 

göre değişiklik göstermezken, kuru ot verimleri C düzeylerine göre önemli azalmalar 

göstermişlerdir. Bitki protein ve toplam kül içeriklerinde ise C düzeyleri için değişim 

görülmemektedir. Toprak profil tuzlulukları ise, uygulanan sulama suyu tuzluluğuna 

bağlı olarak tüm konularda artmıştır. Ayrıca yıkamada kullanılan suların tuzluluklarının 

yüksek olması, profil tuzluluklarının da yüksek olmasına neden olmuştur. 

 

Irshad ve ark., (2002) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda tuz stresi altındaki 

bitkilerde köklerin su alma yeteneklerinde önemli azalmalar meydana geldiğinden kök 

gelişimi ve gövde uzaması gibi faaliyetlerde gerileme görülür. Stres altındaki bitkilerin 

gövde çapları azaldığı gibi boyları da kontrole göre küçük kalmaktadır. Aynı şekilde 

yaprak alanı ve generatif evreye geçişte çiçeklenme ve meyve verimi de olumsuz 

etkilenir. Tuz stresinin yukarıda sayılan sonuçları uzun dönemde ortaya çıkan 

arızalardır. Stres altındaki bitkilerin sürgün ve köklerinde kuru madde ve yaş 

ağırlıklarında önemli ölçüde azalmalar olduğu birçok bitkide rapor edilmiştir.  
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Đtalya’da Rivelli ve ark., (2002) tarafından yapılan çalışmada toprak tuzluluğundaki her 

3,5 dS m-1’lik artışın, sorgum veriminde % 9,4’lük azalmaya neden olduğunu ve 

yetiştirme sezonu sonunda toprak tuz konsantrasyonunda önemli bir artış olduğunu 

saptamışlardır.  

 

Thimmaiah (2002), sorgumu 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0 ve 12,0 dS m-1 seviyelerindeki tuzlu 

suyla sulamıştır. Verim ve protein miktarının 2,0-8,0 dS m-1 aralığında birbirine yakın 

olarak azaldığını, 12,0 dS m-1 değerinde ise bu azalmanın maksimuma ulaştığını 

belirtmiştir.   

 

Abid ve ark., (2003) buğday ve sorgum ile yaptıkları çalışmada bitkilerin verimlerinin 

tuzluluk artışıyla azaldığını, toprak tuzluluğunun 0-15 cm’de tuzluluk artışıyla doğrusal 

olarak arttığını bildirmişlerdir.   

 

Öztürk ve ark., (2004), tarafından yapılan çalışma farklı düzeyde tuzluluğa sahip sulama 

suları ile farklı oranlardaki sulama suyu kısıtının melisa bitkisinin verim ve uçucu yağ 

içeriğine etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada melisanın su stresine 

dayanıklı bir bitki olduğu % 25 su kısıtının bile verimde önemli bir azalmaya neden 

olmadığı bulunmuştur. Sulama suyu tuzluluğu 6,0 dS m-1 olan konuda verim 

alınamamıştır. Ancak 4,0 dS m-1 tuzluluk düzeyine kadar bitkinin yetiştirilebileceği ve 

artan tuzlulukla uçucu yağ oranında azalma olduğu belirlenmiştir. 

 

Rabie ve Almadini (2005), tuz stresinin ürünü tehdit eden ve sulamada yetersizliğe 

neden olan bir olgu olduğunu vurgulayarak; tuz stresinin tarlada üç önemli etkisinin 

varlığına değinmişlerdir. Bunlar; su potansiyelini azaltmak, iyon dengesizliği ve toksik 

etkiye neden olduğunu belirtmişlerdir.  

 

Parlak ve Özaslan Parlak (2006), silajlık Early Sumac ve Rox sorgum çeşitlerinde 

sulama suyu tuzluluklarının bitki verimi ve kalitesi ile toprak tuzlulaşması üzerine olan 

etkilerini ortaya koymak amacıyla yürüttükleri çalışmada, beş sulama suyu tuzluluğu 

(0,29; 3,0; 6,0; 9,0; 12,0 dS m-1) ve iki sorgum çeşidi ele almışlardır. Early Sumac 

çeşidi Rox çeşitine göre daha verimli bulunmuştur. Tuzluluğun artması ile bitki boyu 
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kısalmış, yeşil ot verimi, kuru ot verimi azalmış ve ham protein oranında da düşme 

meydana gelmiştir. Sulama suyu tuzluluğunun artması ile toprak tuzluluğunda artış 

olduğu saptamıştır.  

 

Mahdavi ve Sanav (2007), dört farklı tuz konsantrasyonunun (0,0; 6,0; 12,0; 18,0dSm-1) 

dört farklı mürdümük çeşitinde (ardabil, sharekord, mashhad ve zanjan), tohum 

çimlenme yüzdesi, prolin konsantrasyonu, malondialdehit (MDA), çimlenme indeksi, 

radikula ve hipokotil uzunluğu ve ağırlığına etkilerini incelemişlerdir. Sonuçlar 

tuzluluğun tohum çimlenme yüzdesi ve çimlenme indeksi üzerine önemli etkilerinin 

olduğunu göstermiştir. Çimlenme yüzdesi en çok ve en az 6,0 ve 18,0 dS m-1 tuzluluk 

seviyesinde gözlenmiştir. Tuzluluğun radikula ve hipokotil uzunluğu, kuru ve yaş 

ağırlık, MDA ve prolin konsantrasyonu üzerinde önemli etkisinin olduğu gözlenmiştir. 

Tuzluluğun fide kuru ağırlığı üzerine etkisi bulunmamıştır. Tuzluluğun artması radikula 

ve hipokotil uzunluğu, kuru ve yaş fide ağırlığı ve gelişmiş prolin ve MDA’yı 

azaltmıştır. 18,0 dS m-1 tuz seviyesinde en yüksek çimlenme yüzdesi Sharekord 

çeşitinde görülmüştür. Sharekord ve ardabil çeşitleri sırasıyla tuzluluk stresine en 

toleranslı ve en hassas çeşitler olarak bulunmuştur. 

 

Geren ve ark., (2011) farklı tuz konsantrasyonlarında ( 0;50;100;150 mMol NaCl) ve 

mikoriza (Acaulospora bireticulata) uygulanan Kıbrıs mürdümüğü (Lathyrus ochrus) 

bitkisinde ortaya çıkabilecek tarımsal ve fizyolojik özellikleri incelemek amacıyla 

yürüttükleri çalışmada, kuru madde verimi, yaş kök verimi, yaprakta klorofil a-b ve 

prolin içeriği ile zar dayanıklığı gibi özellikler incelenmiştir. Sonuçlara göre; artan tuz 

dozları, kontrol uygulamasına göre, yukarıdaki özelliklerin tümünü olumsuz 

etkilemiştir. Mikorizanın Lathyrus ochrus bitkisinin fizyolojik yapılarına olumlu 

katkıları saptanmış, mikorizal birliktelik gerçekleştirilen bitkiler, uygulanmayan 

bitkilere göre, farklı düzeylerde tuz stresine maruz kaldıklarında daha iyi performans 

sergilemişlerdir.   
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Đklim değişikliğinin hızlandığı ve etkisini giderek artırdığı günümüzde, su stresi üzerine 

yapılan araştırmalar gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Yüksek sıcaklık ve 

radyasyon ile birlikte kuraklık, bitkilerin verimliliğini, hatta hayatta kalmalarını 

güçleştiren en önemli çevresel faktördür (Boyer, 1982). Geçmiş 20 yılda kuraklık 

koşullarında su kontrolü yapabilen stratejik bitkilerde çalışmalar yoğunlaşmıştır 

(Schulze, 1986). Bu stratejik bitkilerin su kısıntısı koşullarında fizyolojik ve 

biyokimyasal performansları araştırılmıştır (Chaves, 1991; Cornic ve Massacci, 1996). 

 

Keck ve ark., (1984), yaptıkları çalışmalarında tuzlu ve kısıtlı su uygulamalarının 

çiçeklenme döneminden itibaren yonca bitkisinin gelişmesi ve azot fiksasyonuna 

etkisini araştırmak üzere sulama suları elektriksel iletkenlikleri 1,0; 3,0 ve 9,0 dS m-1 ve 

uygulama miktarları 2,3; 4,7 ve 7,0 cm olacak şekilde faktöriyel düzende bir sera 

denemesi yürütmüşlerdir. Bu araştırmada tuzlu ve kısıtlı su uygulamalarında bitkinin 

kök kısmı etkilenmezken toprak üstü aksamının gelişmesi tuzluluktan önemli derecede 

etkilenmiştir. Su kısıtının yüksek olduğu konularda verimde azalma gözlenmemiş, su 

kısıtının olmadığı konularda ise tuzluluğa bağlı olarak verim azalmaları gözlemişlerdir. 

Tuzluluktan dolayı üçüncü biçimden itibaren tuzluluğun artışıyla verim azalması 

gözlenmiştir. 

 

Öztürk (1991), soya bitkisi üzerinde su stresinin etkisini araştırmıştır. Bitki boyunun 8-

10 cm’ye ulaştığı dönemi V1 (ilk gelişme dönemi) olarak isimlendirmiştir. Araştırmacı 

soya fasulyesinin, V1 döneminde su stresine maruz bırakıldığında, diğer dönemlerde 

strese uğratılan bitkilere kıyasla hasat dönemine daha erken girdiğini aynı zamanda 

bitkilerin cılız kaldığını ve bitki veriminde de % 50’den fazla kayıplar ortaya çıktığını 

söylemiştir. Bunun yanı sıra bitkilerin boyunda kontrole göre % 36 düzeyinde azalma 

gösterip bitkilerde terleme ile kaybettikleri suyun miktarı da, kontrole göre % 51 

oranında azalmış olduğunu gözlemlemiştir. V1 döneminden itibaren su stresi altında 

kalmış bitkinin kuru madde üretiminin de yine kontrole göre % 51 oranında azaldığını 

rapor etmiştir. Araştırmacı su stresinin kuru madde üretimine etkisinin vejetatif gelişme 

dönemlerinde daha şiddetli olduğunu V1 döneminden itibaren su stresi uygulanan 

bitkilerde kuru madde üretiminin azalmasında, muhtemelen bu bitkilerde fotosentez 

organları olan yaprakların azalması ile ilgili olduğunu belirtmiştir. Ayrıca su stresinin 
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uygulandığı bitkilerin köklerinin ise, kontrol bitkilere kıyasla daha derinlere ulaştığını 

belirtmiştir.  

 

Gençoğlan ve Yazar (1999) tarafından, I. ürün mısır bitkisinde su-verim ilişkileri, su 

kısıntısının verim ve verim unsurları ile kök dağılımına etkilerini belirlemek amacıyla 

bir araştırma yürütülmüştür. Araştırmada sulama konuları her 10 günde bir 120 cm 

toprak profili içerisinde kullanılan suyun % 100, % 80, % 60, % 40, % 20 ve % 0 

uygulamaları şeklinde ele alınmıştır. Sulama konuları için sulama suyu kullanım 

randımanı 1,0-2,43 kg da-1 mm-1 ve su kullanım randımanı 0,22-1,25 kg da-1 mm-1 

arasında değişim göstermiştir. Aynı zamanda sulama suyundan yapılan kısıntı 

düzeylerine göre verim parametrelerinde de düşüşler meydana gelmiştir. Mısır 

köklerinin su stresi artışıyla toprak profilinde daha derinlere doğru gittiği gözlenmiştir. 

Mısır köklerinin daha çok toprak yüzeyinden itibaren 40 cm derinlik içerisinde 

yoğunlaştığı saptanmıştır. 

 

Sepaskhah ve ark., (2006), su ve tuz stresi altında şekerpancarı, darı ve buğday için 

değerlendirme ve gelişme modeli başlıklı çalışmalarında sözü edilen bitkiler için model 

geliştirilmiştir. Model, farklı kalitedeki sulama sularının, yıkama fraksiyonunun ve 

uygulanan su miktarının ürün verimine etkisini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. 

Farklı kalitedeki suların (kışlık buğday ve şeker pancarı için 0,25; 0,65 ve 1,15 dS m-1, 

darı için 0,15 ve 1,11 dS m-1) kullanılmasıyla yıkama gereksiniminin ve uygulanan su 

miktarının artış gösterdiği, tuzluluk artışıyla birlikte hasat sonrası toprak tuzluluk 

değerlerinde artış olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda su stresinin tuz stresinden 

istatistiksel olarak daha önemli olduğu belirlenmiştir. 



3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

3.1. Materyal  

 

3.1.1. Araştırma yeri 

 

Araştırma, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü içerisinde yer alan 

Biyosistem Mühendisliği Bölümü’ne ait, çelik konstrüksiyonlu cam örtülü serada 

25.04.2011 ile 20.07.2011 tarihleri arasında yürütülmüştür. Su stresi oluşturabilmek ve 

tuzlu su uygulanması sonucu toprakta oluşacak tuzluluğun yağmurla yıkanmasını 

önlemek amacıyla denemeler cam örtülü bir serada yürütülmüştür. Araştırma boyunca 

gerekli havalandırma deneme serasında, yan ve çatı havalandırma açıklıkları 

kullanılarak doğal yollarla sağlanmıştır. Sera tabanı topraktır. Araştırmada sulama 

amaçlı olarak kullanılacak su kampus su şebekesinden karşılanmıştır. 

 

 
3.1.2. Araştırmada kullanılan toprak, bitki ve sulama suyunun özellikleri 

 

Deneme toprakları Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü içerisindeki 

Araştırma ve Uygulama arazisinden kazılarak alınmıştır. Deneme toprakları hava 

kurusu hale geldikten sonra 4 mm’lik elekten elenmiş ve killi özellik göstermesinden 

dolayı kum ile 1/5 oranında karıştırılarak saksılara doldurulmuştur. Deneme 

topraklarında tuzluluk problemi yoktur. Deneme topraklarının bazı fiziksel özellikleri 

Çizelge 3.1’ de verilmiştir. 

 

Çizelge 3.1. Denemede kullanılan toprakların bazı fiziksel özellikleri 

pH 
EC, 

dS/m 
Kum 
(%) 

Kil 
(%) 

Silt 
(%) 

Bünye 
Sınıfı, 

Hacim 
Ağırlığı, 
(g/cm3) 

Tarla 
Kapasitesi, 

(%) 

Solma 
Noktası, 

(%) 
7,0 1,65 55,21 17,98 26,81 SL 1,42 13,45 9,32 
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Denemede Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nden 

temin edilen 531 hat nolu yaygın mürdümük (Lathyrus sativus L.)  tohumları 

kullanılmıştır. 29 Nisan 2011 tarihinde tohumlar saksılara ekilmiş ve can suları 

verilmiştir. Ekimden hemen önce azot gereksinimini karşılamak amacıyla 10 kg/da 

DAP gübresi verilmiştir. 

 

Yaygın mürdümük (Lathyrus sativus L.)  tek yıllık olup, kuvvetli bir kazık köke sahip 

olup, 30-100 cm kadar boylanabilen sap ise tüysüzdür. Gövdenin kesiti kanat ile birlikte 

4-6 mm genişliğindedir. Yaprak sapı oldukça uzun ve geniş kanatlıdır. Sülükler çok 

dallanmış, yaprağı oluşturan yaprakçıklar 5-15 cm uzunlukta ve 3-5 mm genişliktedir. 

Yaprakçıklar çoğu kez 5 veya 7 adet kuvvetli ve çok ince paralel uzun damarlı ve 

mavimsi yeşil renktedir. Kulakçıklar hemen hemen yaprak sapı kadar uzun veya onun 

yarı uzunluğunda, yarı ok formunda ve dişlidir. Çiçek rengi çoğunlukla beyazdır. Ancak 

pembe veya mavimsi olanları da vardır (Şekil 3.1). Baklalar yassı olup 3-4 cm 

uzunlukta, 1-2 cm genişlikte ve 6 mm kalınlıkta kanatlı, sarı-gri renkli, ince damarlıdır 

ve 1-6 adet tohum bulundururlar. Tohumları balta biçiminde köşeli olup, 7-15 mm 

uzunlukta, 5-9 mm genişlikte, 4-6 mm kalınlıkta; gri, kırmızımsı-sarı, kahverengimsi 

veya yeşilimsi renktedirler. Çoğunlukla kahverengi benekler içeren tohumların renkli 

olanlarının bin tohum ağırlığı 150-180 g kadardır (Karadağ, 2009). 

 

   
 
Şekil 3.1. Yaygın mürdümük bitkisi ve pembe-mavimsi çiçekleri 
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Araştırmada 5 farklı kalitede sulama suları kullanılmıştır. Kampus şebeke suyu (To) 

kontrol sulama suyu olarak alınmış, diğer 4 farklı kalitedeki sular ise (T1, T2, T3 ve T4) 

olarak belirlenmiştir. T1, T2, T3 ve T4 kalitelerindeki sulama suları farklı tuzlar 

kullanılarak elde edilmiş, yapay hazırlanmış sulama sularıdır. Kontrol konusu (To) olan 

kampus şebeke suyu tuzluluk düzeyini belirlemek amacıyla elektriksel iletkenliği 

ölçülmüş ve 0,65 dS m-1 olarak saptanmıştır. Diğer sulama suları ise T1=2,0 dS m-1,     

T2=4,0 dS m-1, T3=6,0 dS m-1, T4=8,0 dS m-1 olacak şekilde hazırlanmıştır.  

 

3.1.3. Denemede kullanılan lizimetreler 

 

Denemede bitki yetiştirme ortamı olarak plastik saksılardan yararlanılmıştır. Bu 

saksılar, serbest drenajlı lizimetre şeklinde, dijital baskülde tartıldığı için tartılı lizimetre 

gibi kullanılmıştır. Saksılar 34 cm yüksekliğinde ve 35 cm çapında olup 40 kg hava 

kurusu toprak içermektedir. Lizimetreler 50 cm çaplı plastik kaplar içerisine 

yerleştirilerek drenaj suyunun da kontrolü sağlanmıştır. Denemede toplam 64 adet saksı 

kullanılmıştır. Denemede kullanılan lizimetreler Şekil 3.2’ de görülmektedir. 

 

          

 
Şekil 3.2. Denemede kullanılan lizimetrelerin genel bir görünüşü 
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3.1.4. Denemelerde kullanılan kimyasal maddeler (tuzlar) 

 

Denemede ele alınan sulama suyu tuzluluk düzeylerinin oluşturulmasında, suda 

eriyebilirlikleri yüksek olan üç farklı tuz kullanılmıştır. Bunlar NaCl, CaCl2 ve MgSO4 

tuzlarıdır. Bu tuzlar kullanılarak farklı düzeylerde tuz konsantrasyonları oluşturulmuş, 

bu konsantrasyonlardaki sulama suları denemede kullanılmıştır. Tuzlu suların 

hazırlanmasında farklı tuzların kullanılmasıyla tuz dengesinin belli bir iyon yönünde 

bozulmaması amaçlanmıştır (Yurtseven ve Sönmez, 1996) ve tüm sulama suyu 

konularında SAR değeri 5 civarında tutulmuştur. 

 

3.1.5. Denemelerde kullanılan yardımcı ekipmanlar 

 

Denemede saksıların altına sızan yıkama sularını toplamak için 50 cm iç çapa sahip 

plastik kaplar kullanılmıştır. Farklı tuzluluk düzeylerindeki sulama sularının 

hazırlanmasında 100 litrelik plastik bidonlardan yararlanılmıştır. Deneme boyunca 

gerekli olan kimyasal maddelerin (tuzların)  tartımı ve hazırlanmasında hassas dijital 

terazi, beher ve erlen gibi laboratuar araçlarından yararlanılmıştır. Deneme sonunda 

toprak örneklerinin alınmasında toprak burgusu, örneklerin kurutulmasında bölüm 

laboratuarında bulunan etüv kullanılmıştır. Sulama suyu ve drenaj sularının 

tuzluluklarının belirlenebilmesi amacıyla laboratuar tipi pH ve elektriksel iletkenlik 

ölçme aleti (430 pH/Cond Meter JENWAY), saturasyon ekstraksiyon cihazı gibi 

laboratuar malzeme ve ekipmanları kullanılmıştır.  

 

     

     



3.2. Yöntem 

 

3.2.1. Deneme konuları 

Araştırmada yaygın mürdümük (Lathyrus sativus L.) bitkisi kullanılmıştır. Denemenin 

su stresi veya sulama rejimi kısmında dört farklı sulama suyu düzeyi uygulama olarak 

seçilirken, tuzluluk kısmında beş farklı elektriksel iletkenliğe sahip sulama suyu 

kullanılmıştır (Çizelge 3.2). Çizelge 3.2’den de anlaşılacağı gibi So aşırı su, S1 tam su, 

S2 ve S3 kısıntılı su uygulamalarını temsil etmektedir. Denemelerin su stresi kısmında, 

uygulanacak suyun So= % 125, S1= % 100, S2= % 75 ve S3= % 50’ si uygulanmıştır. 

Denemelerin tuzluluk stresi kısmında, To= 0,65 dS m-1 (kontrol), T1= 2,0 dS m-1, T2= 

4,0 dS m-1, T3= 6,0 dS m-1 ve T4= 8,0 dS m-1 elektriksel iletkenliğe sahip sular 

kullanılmış ve eksik su miktarına, yıkama suyu ilave edilerek sulamalar yapılmıştır 

(Çizelge 3.2). Su kısıtı denemeleri için sulama suları doğrudan kampus şebeke 

suyundan sağlanmıştır. Tuzluluk stresi denemelerindeki kontrol konusu (To), aynı 

zamanda su stresi denemesinde yer alan So nolu konudur. Araştırma tesadüf parselleri 

deneme desenine göre 4 tekerrür olarak düzenlenmiştir (Şekil 3.3). Yani her bir tuzluluk 

konusundan ve her bir sulama rejimi konusundan 8 er adet saksı vardır. Bunlardan 4 er 

adeti yaş ot hasadında, geriye kalan 4 er adeti ise tohum hasadında kullanılmıştır. 

Böylece denemede bitkiler, (8 konu x 4 tekerrür yaş ot hasadı için, 8 konu x 4 tekerrür 

tohum hasadı için) toplamda 64 adet saksıda yetiştirilmişlerdir. Ayrıca deneme konuları 

çaprazlanmamış, sulama ve tuzluluk konuları ayrı ayrı çalışmalar olarak ele alınmıştır. 

 

Çizelge 3.2. Tuzluluk ve sulama rejimi denemelerinde konular ve sembolleri 

Tuzluluk Denemeleri Sulama Rejimi Denemeleri 
Uygulamalar ECi (dS/m) Uygulamalar P 

 To* 0,65  So* 1,25 

T1 2,0 S1 1,0 
T2 4,0 S2 0,75 
T3 6,0 S3 0,50 
T4 8,0   

ECi : Sulama suyu elektriksel iletkenliği 
P     : Sulama suyu uygulama katsayısı 
*     : Tuzluluk denemesindeki To konusu ile sulama rejimindeki So konusu aynıdır.  
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3.2.2. Sera çalışmalarında uygulanan yöntemler 

 

3.2.2.1. Serada lizimetrelerin oluşturulması 

 

Denemede kullanılmak üzere Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü 

içerisindeki Araştırma ve Uygulama arazisinden kazılarak alınan topraklar, seraya 

getirilerek burada hava kurusu olacak şekilde kurumaya bırakılmıştır. Kuruyan 

topraklar 4 mm göz açıklıklı elekten elenerek 1/5 oranında ince kum ile karıştırılmıştır. 

Hava kurusu olan topraklar homojenliği sağlamak amacıyla birçok defa karıştırıldıktan 

sonra her saksıya 40 kg gelecek şekilde tartılmış ve deneme planına göre 

yerleştirilmiştir (Şekil 3.4). Lizimetrelerden sulama sonrası drene olabilecek suyun 

kontrolünü sağlamak amacıyla lizimetrelerin altına plastik kaplar yerleştirilmiştir. 

Deneme başlamadan önce her bir saksının tarla kapasitesi ağırlıkları belirlenmiştir. 

Bunu belirleyebilmek için saksılarda bulunan topraklar şebeke suyu ile tamamen 

doyurulduktan sonra altlarındaki deliklerinden olan drenaj sona erene kadar 

beklenilmiştir. Buharlaşmayı önlemek amacıyla saksıların üzerleri kapatılmıştır. Drenaj 

sona erdikten sonra yapılan tartımla her bir saksının ağırlığı o saksının tarla kapasitesi 

(WFC) olarak kabul edilmiştir (Ünlükara ve ark., 2008a; Ünlükara ve ark., 2008b).  

 

     
 
Şekil 3.4. Denemede kullanılan toprakların elenmesi ve saksılara yerleştirilmesi 
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3.2.2.2. Ekim, tuzlu suların hazırlanması ve sulama 

 

Saksılara 29 Nisan 2011 tarihinde 20’şer adet tohum ekimi yapılmıştır. Tohumların 

çimlenmesinden sonra her saksıda 8 adet bitki kalacak şekilde seyreltme yapılmıştır. 

Ekimden hemen önce azot gereksinimini karşılamak amacıyla 10 kg da-1 DAP gübresi 

verilmiştir. Saksılara ekilen mürdümük tohumları çimlenip 5-6 cm oluncaya kadar su 

stresine ve tuzlu suya maruz bırakılmamış, bitkilerin çıkışı sağlandıktan sonra deneme 

konularına göre uygulamalara başlanmıştır. Her sulamadan önce saksılar tartılarak 

topraktaki nem miktarını toprağın tarla kapasitesine ulaştıracak miktarda sulama suyu 

uygulaması yapılmıştır.  

 

Tohum ekiminden itibaren toprak yüzeyinde görülen yabancı otlar elle koparılarak 

yabancı ot mücadelesi yapılmıştır. Yaş ot hasadı 27 Haziran 2011’de yapılmıştır. 

Uygulanan sulama suyu kalitesine ve sulama suyu miktarına göre bitkiler değişik 

zamanlarda tohum hasadına gelmişlerdir. Hasat elle yapılmıştır.                                             

 

3.2.2.3. Sulama zamanı ve uygulanacak sulama suyu miktarının belirlenmesi 

 

Sulama suyu ihtiyaçları ağırlık esasına göre periyodik olarak 2-3 gün arayla tartılıp bitki 

su tüketimlerinin belirlenerek tüketilen suyun konulara göre uygulanması şeklinde 

yapılmıştır (Şekil 3.5). 

 

Şekil 3.5. Dijital terazi yardımıyla saksıların ağırlıklarının değişimlerinin belirlenmesi 
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Su stresi denemelerinde her sulamada saksılara verilecek sulama suyu miktarları; 

  

P
WW
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w
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×
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=

ρ
                                                                                           (3.1) 

 

eşitliği yardımıyla hesaplanmıştır. Eşitlikte I, her sulamada uygulanacak su miktarını 

(litre); Wfc, saksıların tarla kapasitesi ağırlıklarını (kg), Wa, sulama öncesi saksı 

ağırlığını, ρw, suyun yoğunluğu (1000 g dm-3 veya kg lt-1) ve P ise su uygulama 

katsayısını göstermektedir. Su uygulama katsayıları sırasıyla (P) S3, S2, S1 ve So 

konuları için sırasıyla 0,50; 0,75; 1,00 ve 1,25’tir. 

 

Tuz stresi denemesinde her sulamada saksılara verilecek sulama suyu miktarları;  
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eşitliği yardımıyla hesaplanmıştır (Ünlükara ve ark., 2008a). Eşitlikte I, her sulamada 

uygulanacak su miktarını (litre) ve LF, yıkama oranını belirtmektedir. Tuz stresi 

denemelerinde bitki su tüketimi, saksıların tarla kapasitesi ağırlıklarından sulama anında 

tartılan saksı ağırlıkları çıkartılarak belirlenmiştir. Saksılarda aşırı tuz birikimini 

önlemek ve her bir tuzluluk konusu için belirli bir toprak tuzluluk seviyesini yakalamak 

amacıyla yıkama oranı % 20 alınmıştır (Maas and Hoffman, 1977; Ayers and Westcott, 

1989). Sızan drenaj suları lizimetrelerin altında bulunan kaplarda toplanmış, hacimleri 

ve EC değerleri her sulamadan sonra ölçülmüştür. Böylece toprak oturması ve bitki 

gelişmesi nedeniyle zamanla tarla kapasitesi ağırlığında oluşabilecek değişimlerin 

izlenmesi yanında her bir tuzluluk konusu için net bitki su tüketimi belirlenebilmiştir. 

 

Mürdümük bitkisinin gelişme döneminde haftada bir, hasada kadar ise 15 günde bir 

bitki boyu ölçülmüştür. Her konudan 4’er adet saksı yaş ot verimi değerlendirilmesinde 

kullanılmış ve yaş ot hasadı yapıldıktan sonra bitkinin yaş ot verimi ve kuru ot verimi 

belirlenmiştir. Geriye kalan 4’er adet saksılar ise tohum verimi değerlendirmesi 



24 
 

amacıyla bırakılmış ve tohum olgunlaşmasından sonra hasat edilmiştir. Bitkilerin 

büyüme, gelişme ve verim değerleri 8 (sekiz) bitkinin ortalaması olarak 

değerlendirilmiştir.  Deneme sonunda bitki boyu, bakla sayısı, tohum sayısı, yaş ot 

verimi, kuru ot verimi, tohum verimi ve bin tohum ağırlığı belirlenmiştir. 

 

Hasatta her bir saksıdan saksı derinliği boyunca alınan toprak örneklerinden deneme 

sonu tuzluluk ve pH değerleri belirlenmiştir. Toprak tuzluluğunun belirlenmesi 

amacıyla yaygın olarak kullanılan saturasyon çamuru ekstraksiyon yöntemi 

kullanılmıştır ( Richards, 1954; Carter, 2000).  

 

Su stresi nedeniyle birim bitki su tüketimi azalışına karşılık verimde meydana gelen 

azalmayı belirlemek için aşağıda verilen su üretim fonksiyonu eşitliği kullanılmıştır. 
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−×=−                                                                                (3.3) 

 

eşitlikte; Ym ve ETm; su stresi oluşmadan elde edilen maksimum verimi ve bitki su 

tüketimini, Ya ve ETa; su stresi altında elde edilen verimi ve bitki su tüketimini, ve Ky; 

bitki verim-su tüketim katsayısını belirtmektedir (Doorenbos ve Kassam, 1986).  

 

Su stresi ve tuzluluk nedeniyle bitki su tüketiminde düşüşler meydana gelmektedir. Bu 

düşüşleri belirlemek için Allen ve ark., (1998) de verilen aşağıdaki eşitlik kullanılmıştır; 

 

csadjc ETkET ×=                                                                                           (3.4) 

 

eşitlikte; ETc adj, su stresi nedeniyle düzeltilmiş bitki su tüketimini (mm/gün), ks, bitki 

transpirasyonu üzerine su stresini tanımlamakta ve ETc ise kontrol konularında meydana 

gelen bitki su tüketimini göstermektedir. ET terimlerinin birbirine oranlanmasıyla bitki 

su stresi katsayısı (ks) aşağıdaki eşitlik yardımıyla belirlenmiştir. 

ETc

ET
k

adjc

s =                                                                                                  (3.5) 
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eşitlikteki ETc ve ETc adj değerleri sırasıyla kontrol ve su stresi uygulanan konularda 

meydana gelen bitki su tüketimlerini temsil etmekte olup deneme boyunca saksı 

ağırlıklarının ve saksı altına sızan suların düzenli olarak ölçülmesiyle belirlenmiştir 

(Ünlükara ve ark., 2008a ve 2008b). 

 

Tuzluluk stresi nedeniyle verimde meydana gelen azalışları belirlemek amacıyla Maas 

and Hoffman (1977) tarafından geliştirilen tuz toleransı modeli kullanılmıştır. Bu 

model; 

 

100
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b
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Y

Y
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a ×−−=                                                              (3.6) 

 

eşitliği ile gösterilmektedir. Eşitlikte; Ym, ECe < ECe threshold durumunda elde edilen 

maksimum verimi, Ya, ECe > ECe threshold durumunda elde edilen verimi, ECe, bitki kök 

bölgesindeki toprağın saturasyon çamuru ekstraksiyonunun elektriksel iletkenlik 

değerini (dS m-1), ECe threshold, verim kaybının ilk meydana geldiği andaki saturasyon 

çamuru ekstraksiyonunun elektriksel  iletkenlik değerini (dS m-1), ve b, eşik sonrası 

birim tuzluluk artışı için verim düşüşünü ifade etmektedir (Allen ve ark., 1998). 

 

Tuzluluk stresi nedeniyle bitki su tüketimde meydana gelen düşüşleri belirlemek 

amacıyla kullanılan tuzluluk stresi katsayısını elde etmek amacıyla aşağıdaki eşitlik 

kullanılmıştır; 
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eşitlikte; Ks, tuzluluk-su tüketimi düşüş katsayısını ve Ky ise verim tepki faktörünü ifade 

etmektedir (Allen ve ark., 1998). 
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3.2.3. Laboratuvar Çalışmalarında Uygulanan Yöntemler 

 

3.2.3.1. Bitkide incelenen özellikler  

 

Bitkide incelenen özelliklere ait değerlendirmeler Karadağ (1999)’a göre alınmıştır. 

� Bitki boyu (cm): % 50 çiçeklenme döneminde örnek bitkilerin boyları toprak 

seviyesinden en tepedeki tomurcuğa kadar cm olarak ölçülmüştür.   

� Yaş ot verimi(g/saksı): Rastgele seçilerek kök boğazından kesilen bitkilerin 

toprak üstü aksamı tartılmıştır.  

� Kuru ot verimi(g/saksı): Yaş ot verimi saptanan bitkiler, kurutma dolabında 70 

°C' de sabit ağırlığa ulaşıncaya kadar kurutulduktan sonra tartılarak bulunmuştur.  

� Bitki başına dolu bakla sayısı (adet/saksı): Bitkiler hasat olgunluğuna eriştiğinde 

bitkide en az bir tohum içeren normal gelişmiş baklalar sayılmıştır.  

� Baklada tohum sayısı (adet/saksı): Bitkideki tohum sayısının dolu bakla sayısına 

bölünmesiyle saptanmıştır. 

� Bitki başına tohum verimi (g/saksı): Her bitkinin baklaları el ile harman 

edildikten sonra 0,01 grama kadar hassas terazide tartılarak bulunmuştur.  

� Bin tohum ağırlığı (g/saksı): Her parselden elde edilen tohumlardan rastgele 

alınan 4x100'lük örnekler ayrı ayrı tartılıp ortalaması alınarak bulunmuştur. 

 

3.2.3.2. Toprak fiziksel ve kimyasal analizleri 

 

Deneme topraklarında bünye, hacim ağırlığı, tarla kapasitesi ve solma noktası analizleri 

aşağıda belirtilen yöntemlere göre yapılmıştır. 

� Toprak bünyesi: Bouyoucos’un (1951) belirttiği esaslara göre hidrometre 

metodu ile belirlenmiştir. Analizde belirlenen kum, silt ve kil yüzdelerine göre, toprak 

sınıflandırma üçgeni kullanılarak bünye sınıfı belirlenmiştir.  

� Hacim ağırlığı (g/cm3): Yeşilsoy ve Güzeliş’in (1966) belirttiği esaslara göre 

silindir yöntemi ile belirlenmiştir.  

� Tarla kapasitesi (%): Anonim’de (1954) belirtilen esaslara göre, poroz levhalı 

basınçlı membran aleti ile örneklerin doygun hale getirildikten sonra 1/3 atm basınç 

altında tutulmalarıyla belirlenmiştir.  
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� Devamlı solma yüzdesi (%): Anonim’in (1954) belirttiği esaslara göre, basınçlı 

membran aleti ile örneklerin doygun hale getirildikten sonra 15 atm basınç altında 

tutulmalarıyla belirlenmiştir. 

 

3.2.3.3. Toprak örneklerinde tuzluluk ölçümü 

 

Denemede kullanılan saksılardan toprak örnekleri alınmış ve çamur süzüklerinin 

çıkarılması amacıyla laboratuara taşınmıştır. Toprak örnekleri laboratuarda hava kuru 

hale gelinceye kadar bekletilmiş; hava kuru toprak örnekleri dövülmüş ve 2 mm’lik 

elekten geçirilmiştir. Daha sonra 2 mm’lik elekten elenmiş toprak örneklerinden 150 g 

tartılarak saf su ile saturasyon çamuru hazırlanmıştır. Hazırlanan saturasyon çamuruna 

vakum uygulanarak çamur süzükleri çıkarılmış ve elektriksel iletkenlik (EC) ölçümleri 

yapılmıştır. 

 

3.2.3.4. Su kullanım etkinliği (WUE) 

 

Su kullanım etkinliği (water use efficiency) bitkilerde birim kuru ağırlık üretimi için 

harcanan su miktarı olarak tarif edilir (Kramer, 1983). Deneme sonunda elde edilen 

kuru ağırlıklar ayrı ayrı tartılmış ve bitki su tüketimleri hesaplanmıştır. Kramer 

(1983)’de belirtilen esaslara göre, su kullanım etkinliği, her bir bitki için yetişme 

periyodu boyunca tükettiği suyun aynı bitkinin kuru ağırlığına bölünmesi yoluyla 

bulunmuştur. 

 

Mürdümük bitkisinin su kısıtı ve sulama suyu kalitelerinde göstereceği tepkinin 

belirlenmesi için elde edilen verilerin istatistiksel analizinde bilgisayar programları MS 

Excell 7.0 ve SPSS 11.5 programlarından yararlanılmıştır. Elde edilen verilerin 

istatistiksel karşılaştırmalarında standart hata barları kullanılmıştır. Varyans analizi 

(Oneway anova) ve Duncan Çoklu Karşılaştırma Testi uygulanmıştır. Verilerin 

ortalama standart hataları Excell 7.0 paket programında belirlenerek, grafikler elde 

edilmiş ve verilerin üzerine standart hata barları yerleştirilmiştir (Gomez ve Gomez, 

1984).



4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

 

4.1. Sulama rejimi ve sulama suyu tuzluluğunun bitki büyüme özelliklerine etkisi 

 

4.1.1. Sulama rejiminin bitki büyüme özelliklerine etkisi 

 

Yeşil ot hasadına kadar olan dönemde sulama suyu uygulamalarının mürdümük 

bitkisinin vegetatif gelişimine ve su kullanım etkinliğine olan etkisi Çizelge 4.1 ve Şekil 

4.1’ de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.1. Su kısıtının yeşil ot hasadına kadar olan dönemde bazı bitki büyüme 
parametrelerine etkisi 

 ------------------Uygulamalar-------------------  

So  S1 S2 S3 Ortalama P>F 

ECe (dS m-1) 1,77 2,12 1,56 1,54 1,75 ÖD 

pH 7,98 a 7,55 b 7,63 b 7,70 ab 7,72 * 

Bitki su tüketimi (lt/saksı) 25,28 a 18,19 b 16,75 b 13,09 c 18,33 ** 

Bitki boyu (cm) 60,6 65,3 61,2 54,2 60,3 ÖD 

Kuru ot verimi (g/saksı) 24,9 a 25,0 a 24,5 a 19,5 b 23,5 * 

Su kullanım etkinliği (g/lt) 1,02 b 1,38 a 1,48 a 1,49 a 1,34 ** 

* P<0,05, ** P<0,01 düzeyde önemli, ÖD önemli değil 

 

Yeşil ot hasadına kadar So, S1, S2 ve S3 konularında tüketilen su miktarları (ET) 

sırasıyla 25,28; 18,19; 16,75; 13,09 litre/saksı olmuştur. Su tüketimlerinde meydana 

gelen bu farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0,01). Duncan çoklu 

karşılaştırma testi sonuçlarına göre en fazla bitki su tüketimi So konusunda, sonra S1 ve 

S2 konularında ve en az S3 konusunda gerçekleşmiştir. So konusunda başlangıçtaki saksı 

tarla kapasitesi değerine göre tüketilen su miktarlarına ilaveten % 25 oranında su 

uygulanmasına çalışılmıştır. Fakat bitki gelişmesiyle birlikte saksı tarla kapasitesi 

değeri tam isabetli şekilde tahmin edilemediğinden dolayı bu konuya yeşil ot hasadına 

kadar ancak % 6,2 kadar bir oranda fazla su uygulanmıştır. Buna karşılık tarla 

kapasitesine göre tüketilen suyun tamamının uygulandığı S1 konusunda ise bitki 

büyümesiyle tam uyumlu şekilde saksı tarla kapasitesi değeri isabetli bir şekilde 
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artırılamadığı için bir miktar kısıntı meydana gelmiştir. Neticede So konusunda verilen 

fazla suyun bir kısmı bitki su tüketiminde kullanılmış ve daha yüksek bir su tüketimi 

değeri elde edilmiştir. So konusuna göre S1, S2 ve S3 konularında sırasıyla % 28, % 33,6 

ve % 48,2 oranında daha düşük bitki su tüketimi gerçekleşmiştir. Diğer bir deyişle S1, 

S2 ve S3 konuları sırasıyla % 28, % 33,6 ve % 48,2 kadar su kısıtına maruz kalmıştır. 

 

Suyun eksik verilmesi bitki boylarında önemli bir farklılığa yol açmamıştır. Ortalama 

bitki boyu 60,3 cm olarak belirlenmiştir (Çizelge 4.1 ve Şekil 4.1b). 

 

Çizelge 4.1’ de görüldüğü gibi farklı oranlarda sulama uygulamaları sonucunda toprak 

üstü kuru ot veriminde meydana gelen farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 

(P<0,05).  Duncan çoklu karşılaştırma testine göre en fazla kuru ot verimi S1, So ve S2 

konularında (25,0 g; 24,9 g; 24,5 g) elde edilirken en az bitki kuru ot verimi S3 

konusunda (19,5 g) elde edilmiştir (Şekil 4.1d). S1 konusuna göre S3 konusunda verim 

kaybı % 22 düzeylerinde kalırken su tüketimi S1 konusuna göre % 28 ve So konusunda 

göre ise % 48,2 daha düşüktür. Su tüketimindeki düşüşe göre verim kaybındaki düşüşün 

daha az olması nedeniyle mürdümük bitkisinin kuru ot verimi bakımından su 

eksikliğine karşı dayanıklı bir bitki olduğu ortaya çıkmaktadır. Bitki boyunda önemli bir 

değişimin olmaması da bu sonucu desteklemektedir. 

 

Kuru ot verimi için su kullanım etkinliği (WUE) üzerine farklı sulama uygulamalarının 

etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0,01). En yüksek su kullanım etkinliği 

1,49; 1,48 ve 1,38 g/litre ile S3, S2 ve S1 konuları sahip iken en az su kullanım 

etkinliğine 1,02 g/litre ile So konusu sahip olmuştur (Çizelge 4.1 ve Şekil 4.1c). Su 

kısıtının artmasına karşılık bitki kuru ot veriminde nispeten daha düşük verim azalışı 

nedeniyle kısıt konularında en yüksek düzeyde su kullanım etkinliği gerçekleşmiştir. 

Benzer sonuçlar Gençoğlan ve Yazar (1999)’ da da belirtilmektedir.  
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Tohum hasadına kadar olan dönemde sulama suyu uygulamalarının mürdümük 

bitkisinin vegetatif gelişimine ve su kullanım etkinliğine olan etkisi Çizelge 4.2 ve Şekil 

4.1’ de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.2. Su kısıtının tohum hasadına kadar olan dönemde bazı bitki büyüme parametrelerine 
etkisi 

 
------------------Uygulamalar-------------------  

So  S1 S2  S3  Ortalama P>F 

ECe (dS m-1)  1,87 2,08 1,90 1,51 1,84 ÖD 

pH 7,80 7,70 7,75 7,73 7,75 ÖD 

Bitki su tüketimi (lt/saksı) 41,3 a 30,0 b 23,9 b 16,0 c 27,8 ** 

Bakla Sayısı (adet/saksı) 7,20 6,00 7,10 5,70 6,50 ÖD 

Tohum sayısı (adet/saksı) 117,5 104,8 113,8 98,5 108,6 ÖD 

Tohum verimi, (g/saksı) 9,02 9,99 12,08 10,50 10,40 ÖD 

Bin tohum ağırlığı, (g/saksı) 77,4 b 96,3 a 107,1 a 107,6 a 97,1 ** 

Su kullanım etkinliği (g/lt) 0,23 b 0,33 b 0,52 a 0,66 a 0,44 ** 

* P<0,05, ** P<0,01 düzeyde önemli, ÖD önemli değil 

 

Tohum hasadına kadar bitki su tüketimi değerleri karşılaştırıldığında konular arasındaki 

farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0,01). Yeşil ot hasadına kadar bitki 

su tüketimi değerlendirmesinde olduğu gibi bitki gelişimine paralel isabetli şekilde saksı 

tarla kapasiteleri değerleri artırılamadığı için So konusunda ortalama olarak % 25 yerine 

% 8,5 kadar fazla su verilmiştir. Yıkamada kullanılması gereken % 16,5 kadar su bitki 

su tüketiminde kullanılmış ve So konusunun bitki su tüketimi (41,3 litre/saksı) en 

yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Buna göre S1, S2 ve S3 konularında sırasıyla % 27,4; % 

42 ve % 61,3 oranında bitkiler su kısıtına maruz kalmışlardır (Şekil 4.1a). 

 

Farklı düzeylerde su uygulamaları bakla sayısında ve tohum sayısında önemli 

değişimlere neden olmamıştır. Denemede ortalama olarak bitki başına 6,50 adet bakla 

ve 108,6 adet/saksı tohum alınmıştır (Şekil 4.1e). 

 

Farklı sulama uygulamaları mürdümük bitkisinde bakla sayısı ve tohum ağırlığında 

önemli bir değişikliğe neden olmazken tohum veriminde de önemli bir değişikliğe 

neden olmamıştır. Denemeden ortalama 10,4 g/saksı tohum verimi elde edilmiştir. So 
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konusuna göre S3 konusunda % 61,3 oranında daha az su tüketilmesine karşın tohum 

veriminin azalmaması bu bitkinin kuraklığa karşı tohum verimi açısından son derece 

dayanıklı olduğunu göstermektedir (Şekil 4.1f,). 

 

Farklı düzeylerde sulama uygulamaları bin tohum ağırlığı üzerinde etkili olmuş ve 

konular arası farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0,01). En yüksek bin 

tohum ağırlığı 107,6; 107,1 ve 96,3 g ile S3, S2 ve S1 konularında yani kısıt konularında 

belirlenirken en düşük bin tohum ağırlığı 77,4 g ile So konusunda belirlenmiştir. Bu 

sonuçlara göre su kısıtı danedeki kuru madde oranını arttırmaktadır (Şekil 4.1f). Benzer 

sonuçlar Öztürk ve ark., (2004)’de de elde edilmiştir. 

 

Tohum verimi için su kullanım etkinliği üzerine farklı sulama oranları etkili olmuş ve su 

kullanım etkinliğindeki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0,01). 

Tüketilen birim litre su başına S3 ve S2 konusunda 0,66 g ve 0,52 g tohum üretilirken S1 

ve So konularında 0,33 g ve 0,23 g tohum üretilmiştir (Şekil 4.1d). So konusuna göre S1, 

S2 ve S3 konularında su, tohum üretiminde 1,43 kat, 2,26 kat ve 2,87 kat daha etkin 

kullanılmıştır.          
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        a                  b 
 
 

         

        c                                     d 

 

               

                                           e                                                                                f 

Şekil 4.1.  Su kısıtının bazı bitki büyüme parametrelerine, su kullanım etkinliğine ve bitki su 
tüketimine etkisi ( a) bitki su tüketimi (lt/saksı), b) bitki boyu (cm), c) su kullanım etkinliği 
(g/lt), d) kuru ot verimi (g/saksı), e) bakla ve tohum sayısı (adet/saksı), f) tohum verimi ve bin 
tohum ağırlığı (g/saksı)). 
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4.1.2. Sulama suyu tuzluluğunun bitki büyüme özelliklerine etkisi 
 

Yeşil ot hasadına kadar olan dönemde sulama suyu tuzluluğu uygulamalarının 

mürdümük bitkisinin vegetatif gelişimine ve su kullanım etkinliğine olan etkisi Çizelge 

4.3 ve Şekil 4.2’ de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.3. Sulama suyu tuzluluğunun yeşil ot hasadına kadar olan dönemde bazı bitki büyüme 
parametrelerine etkisi 

 -----------------------Uygulamalar--------------------------  

To T1  T2  T3  T4  Ortalama P>F 

ECe (dS m-1) 1,77 c 3,05 b 5,17 a 5,16 a 6,10 a 4,25 ** 

pH 7,98 a 7,65 ab 7,60 b 7,55 b 7,58 b 7,67 * 

Bitki su tüketimi (lt/saksı) 25,3 a 25,5 a 20,3 b 19,6 b 17,2 b 21,6 ** 

Yıkama oranı (LF) 0,061 b 0,082 b 0,091 ab 0,120 a 0,120 a 0,095 ** 

Bitki boyu (cm) 60,6 ab 71,0 a 58,9 b 54,1 b 54,3 b 59,8 * 

Kuru ot verimi (g/saksı) 24,9 ab 25,7 a 22,2 abc 20,4 bc 19,2 c 22,5 * 

Su kullanım etkinliği (g/lt) 1,02 0,95 1,14 1,13 1,09 1,07 ÖD 

* P<0,05, ** P<0,01 düzeyde önemli, ÖD önemli değil 

 

Yapılan varyans analizi sonuçlarına göre yeşil ot hasadına kadar konular arasında 

meydana gelen bitki su tüketimleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli 

bulunmuştur (P<0,01). Konu ortalamalarını karşılaştırmak için yapılan Duncan Çoklu 

Karşılaştırma Testi sonuçlarına göre en yüksek bitki su tüketimi kontrol konusunda ve 

T1 konusunda sırasıyla 25,3 ve 25,5 lt/saksı gerçekleşmiştir (Şekil 4.2a).  

 

Artan tuzluluk bitki su tüketimini azaltmış ve T2, T3 ve T4 konularında sırasıyla 20,3; 

19,6 ve 17,2 lt/saksı bitki su tüketimi meydana gelmiştir. T2, T3 ve T4 konularında 

tuzluluğun artmasıyla birlikte bir azalma olmasına karşın bu konular arasında 

ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmamış ve aynı Duncan 

grubunda yer almıştır (Çizelge 4.3).  

 

Tuzlu su uygulamaları esnasında bitkinin tükettiği suya ilaveten yıkama suyu da 

eklenmiştir. Yıkama oranı LF=0,20 hedeflenmesine karşın denemede gerçekleşen 
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ortalama yıkama oranı 0,095 olmuştur. Konular arası yıkama oranı farkı da yeşil ot 

hasadına kadar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0,01). 

 

Duncan Çoklu Karşılaştırma Testine göre LF=0,12 yıkama oranıyla T4 ve T3 

konularında en fazla yıkama gerçekleşmiş ve bunu sırasıyla LF=0,091 ile T2,            

LF=0,082 ile T1 ve LF=0,061 ile To konusu izlemiştir (Çizelge 4.3). 

 

Saksılar tartılarak sulama uygulamaları yapıldığı için, tuzluluk nedeniyle bitki 

gelişimindeki düşüş tam isabetli bir şekilde belirlenememiş ve bu su neticede yıkama 

suyu şeklinde saksılara uygulandığından dolayı tuzluluğu fazla olan konularda daha 

fazla yıkama gerçekleşmiştir. 

 

Tuzlu su ile sulamalar sonucu tuzlu su konuları arasında bitki boyu farklılığı istatistiksel 

olarak önemli bulunmuştur (P<0,05). En fazla boylanma 71,0 cm ile T1 konusunda 

gözlenmiştir. En az boylanma ise 54,3 cm ve 54,1 cm ile sırasıyla T4 ve T3 konularında 

gözlenmiştir (Şekil 4.2b). Kontrol konusu bu iki grup arasında yer almıştır  (60,6 cm). 

Tuzlulukta hafif artışlar bitki boyunda olumlu gelişmeye neden olurken yüksek tuzluluk 

düzeyleri bitki boyunu düşürmüştür.  

 

Farklı düzeylerde tuzlu su uygulamaları sonucunda saksılardan hasat edilen toprak üstü 

bitki kuru ağırlığında meydana gelen farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 

(P<0,05. En fazla bitki kuru ot verimi T1 konusundan (25,7 g/saksı) alınırken en az bitki 

kuru ot verimi T4 konusundan (19,2 g/saksı) alınmıştır. Diğer tuzlu su uygulamaları 

sonucu bu iki sınır arasında bitki kuru ot verimi değişmiş ve tuzluluğun etkisiyle 

azalmıştır (Şekil 4.2c). Kontrol konusuna göre bitki kuru ot veriminde T4 konusunda % 

22,9 düşük verim alınmıştır. Araştırma sonuçları artan tuzluluk dozlarının bitki toplam 

kuru madde üzerine olumsuz etkilerini açıkça ortaya koymaktadır. Tuzluluğun, bitki 

gelişiminin bir göstergesi olan toplam kuru madde üzerine olan olumsuz etkileri Đnal 

(2002), Alpaslan ve Güneş (2001), Caines ve Shennan (1999) ve Güneş ve ark., (1996) 

tarafından yapılan araştırmaların sonucunda da bulunmuş ve araştırmacıların elde ettiği 

sonuçlar bu çalışma ile paralellik göstermiştir. Bir başka ifade ile tuzluluğun bitkinin 
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vejetatif gelişmesi üzerine olumsuz etkileri birçok araştırmacı tarafından ortaya 

konmuştur. 

 

Bitkilerin tükettikleri su başına ürettiği kuru ot verimi (WUE), farklı tuzlu su 

uygulamalarından etkilenmemiştir. Denemede tüketilen her bir litre su için ortalama 

1,07 g kuru bitki kuru ot verimi elde edilmiştir. Düşük tuzlulukta yüksek miktarda bitki 

kuru ot verimi elde edilmesine karşın bitki su tüketimi de yüksektir. 

 

Artan tuzlulukla birlikte bitki kuru ot verimi düşmüş ve bununla birlikte bitki su 

tüketimi de düşmüştür. Bu nedenle su kullanım etkinliğinde istatistiksel olarak önemli 

bir farklılık olmamıştır (Şekil 4.2d). 

 

Tohum hasadına kadar olan dönemde sulama suyu tuzluluğu uygulamalarının 

mürdümük bitkisinin vejetatif gelişimine ve su kullanım etkinliğine olan etkisi Çizelge 

4.4 ve Şekil 4.2’ de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.4. Sulama suyu tuzluluğunun tohum hasadına kadar olan dönemde bazı bitki büyüme 
parametrelerine etkisi 

 -----------------------Uygulamalar-------------------------   

To  T1  T2 T3 T4 Ortalama P>F 

ECe (dS m-1) 1,87 c 2,92 c 4,93 b 6,16 ab 6,87 a 4,55 ** 

pH 7,80 7,83 7,34 7,70 7,90 7,71 ÖD 

Bitki su tüketimi (lt/saksı) 41,3 a 37,0 a 26,4 b 24,6 b 21,0 b 30,1 ** 

Yıkama oranı (LF) 0,088 0,120 0,083 0,120 0,088 0,099 ÖD 

Bakla sayısı (adet) 7,15 6,33 6,23 5,53 7,63 6,57 ÖD 

Tohum sayısı (adet) 117,5 110,5 107,0 115,0 99,0 109,8 ÖD 

Tohum verimi (g/saksı) 9,53 ab 11,03 a 8,25 ab 7,30 b 6,50 b 8,52 * 

Bin tohum ağırlığı (g/saksı) 76,5 ab 85,4 a 84,7 a 76,8 ab 65,8 b 77,8 * 

Su kullanım etkinliği (g/lt) 0,243 0,278 0,310 0,353 0,320 0,300 ÖD 

* P<0,05, ** P<0,01 düzeyde önemli, ÖD önemli değil 

 

Tohum hasadına kadar bitki su tüketimleri arasında muameleler nedeniyle oluşan 

farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0,01). En fazla bitki su tüketimi 

yeşil hasat su tüketimine benzer şekilde To ve T1 konularında, sonra ise T2, T3 ve T4 

konularında meydana gelmiştir. To, T1, T2, T3 ve T4 konuları için ortalama bitki su 
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tüketimi sırasıyla 41,3; 37,0; 26,4; 24,6 ve 21,0 litre/saksı olmuştur (Şekil 4.2a). To 

konusuna göre T4 konusunda bitki su tüketimi % 49,2 oranında daha düşük olmuştur. 

Artan tuzluluk bitki su tüketimini düşürmüştür. Benzer sonuçlar Kesmez (2003) ve 

Altunal Ekmekçi (2007) tarafından da bulunmuştur. Sulama suyu tuzluluğunun artması 

ile bitki su tüketiminde görülen azalma, fizyolojik kuraklık nedeniyle bitkinin suyu 

almada karşılaştığı zorluklardan ortaya çıkmaktadır (Ayyıldız, 1990). 

 

Tohum hasadına kadar yıkama oranları değerlendirildiğinde ortalama LF=0,099 

oranında bir yıkama gerçekleşmiştir. Konular arasında yıkama oranı farklılığı 

istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. 

 

Bitkilerde tuzluluk bakla sayısında istatistiksel olarak önemli bir değişime neden 

olmamıştır. Her bitkide ortalama 6,57 adet bakla bulunmaktadır (Çizelge 4.4). Tuzluluk 

bakla sayısında değişime neden olmadığı gibi tohum sayısında da bir değişime neden 

olmamıştır. Ortalama olarak 109,8 adet/saksı tohum alınmıştır (Şekil 4.2e).  

 

Bakla ve tohum sayılarındaki farklılık önemli bulunmamasına karşın tohum verimleri 

arasında tuzluluğun meydana getirdiği farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 

(P<0,05). Duncan çoklu karşılaştırma test sonuçlarına göre en fazla tohum düşük 

tuzluluğun olduğu T1 konusundan 11,03 g elde edilirken, en az tohum verimi 7,30 g ve 

6,47 g değerleri ile T3 ve T4 konularından elde edilmiştir. Kontrol konusu ile T2 

konusundan sırasıyla 9,53 g ve 8,25 g tohum alınmış olup iki grup arasında yer almıştır 

(Şekil 4.2f). 

 

Denemede ortalama bin tohum ağırlığı 77,8 gramdır. T1 konusunda 85,4 g, To 

konusunda 76,5 g, T2 konusunda 84,7 g, T3 konusunda 76,8 g ve T4 konusunda ise 65,8 

g’dır (Şekil 4.2f). Tuzlu su uygulamalarından yalnızca T4 konusunda bin tohum ağırlığı 

kontrol konusundan daha düşüktür. Düşük ve orta düzeyde tuzluluğun bin tohum 

ağırlığı üzerine pozitif bir etkisi vardır ve bu etki istatistiksel olarak önemlidir (P<0,05). 

 

Bitki kuru ot verimi için su kullanım etkinliğine benzer şekilde tohum için su kullanım 

etkinliği üzerinde de tuzluluk önemli farklılığa neden olmamıştır.    
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                               a  b 

              
                                c  d 

          
                              e f 

Şekil 4.2. Sulama suyu tuzluluğunun bazı bitki büyüme parametrelerine, su kullanım etkinliğine 
ve bitki su tüketimine etkisi ( a) bitki su tüketimi (lt/saksı), b) bitki boyu (cm), c) kuru ot verimi 
(g/saksı), d) su kullanım etkinliği (g/lt), e) bakla ve tohum sayısı (adet), f) tohum verimi ve bin 
tohum ağırlığı (g/saksı)). 
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4.2. Sulama rejimi ve sulama suyu tuzluluğunun toprak tuzluluğuna etkisi 

 

Bu bölümde, farklı sulama suyu tuzluluk değerlerinin ve farklı sulama rejimlerinin 

toprak tuzluluğuna yaptığı etkiler incelenmiştir. Bu amaçla, toprakların saturasyon 

eriyiği elektriksel iletkenliği ölçülerek sulama suyu ile toprağa verilen tuzların hasat 

döneminde toprakta bulunan miktarları belirlenmiş ve grafiksel olarak 

değerlendirilmiştir. 

 

Araştırmada konulara göre toprakta biriken tuz miktarının belirlenmesi amacıyla 

deneme sonunda kök bölgesi derinliği boyunca alınan toprak örnekleriyle hazırlanan 

saturasyon çamuru ekstraksiyonunda elektriksel iletkenlik değerleri (EC) okunarak 

toprak tuzluluğu belirlenmiştir. 

 

4.2.1. Sulama suyu uygulamalarının toprak tuzluluğuna etkisi 

 

Yeşil ot hasadına kadar yapılan sulama suyu uygulamalarının toprak tuzluluğuna etkisi 

istatistiksel olarak önemli düzeyde bulunmamıştır. Toprak neminin tarla kapasitesine 

ulaştırıldığı S1’de en yüksek toprak tuzluluğu (2,12 dS m-1) elde edilmiştir. Tarla 

kapasitesine göre uygulanması gereken sudan % 25 ve % 50 kısıt yapılan S2 ve S3 

konularında ise azalan su miktarlarıyla birlikte toprak tuzluluğu da azalmıştır (Çizelge 

4.5, Şekil 4.3a).  

 
Çizelge 4.5. Sulama rejiminin yeşil ot hasadına kadar olan dönemde toprak tuzluluğuna etkisi 

 -----------------------Uygulamalar------------------------  

So S1 S2  S3  Ortalama P>F 

ECe (dS m-1) 1,77 2,12 1,56 1,54 1,75 ÖD 

pH 7,98 a 7,55 b 7,63 b 7,70 ab 7,72 * 

Bitki su tüketimi (lt/saksı) 25,28 a 18,19 b 16,75 b 13,09 c 18,33 ** 

* P<0,05, ** P<0,01 düzeyde önemli, ÖD önemli değil 
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Yeşil ot hasadına kadar yapılan sulama uygulamalarının pH üzerine etkisi 

incelendiğinde istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0,05). pH değeri en yüksek So 

uygulamalarında bulunmuş, bunu sırasıyla S3, S2 ve S1 uygulamaları izlemiştir. Deneme 

toprakları saturasyon çamurundan elde edilen süzüklerde yapılan pH ölçümleri Şekil 

4.3b’ de gösterilmiştir.   

 

Deneme sonunda toprak tuzluluk değerleri incelendiğinde en yüksek tuzluluk değeri S1 

tam sulamanın yapıldığı konuda ortaya çıkmış, bunu sırasıyla S2, So ve S3 uygulamaları 

izlemiştir. Sulama suyu uygulamaları deneme sonunda toprak tuzluluğunu istatistiksel 

olarak önemli düzeyde etkilememiştir. Toprak tuzluluğunun hasatta So, S1, S2 ve S3 

konuları için sırasıyla 1,87 dS m-1; 2,08 dS m-1; 1,90 dS m-1 ve 1,51 dS m-1 olduğu 

belirlenmiştir ( Çizelge 4.6 ve Şekil 4.3a). 

 

Çizelge 4.6. Sulama rejiminin tohum hasadına kadar olan dönemde toprak tuzluluğuna etkisi 

 ------------------------Uygulamalar-------------------------  

So  S1  S2  S3  Ortalama P>F 

ECe (dS m-1) 1,87 2,08 1,90 1,51 1,84 ÖD 

pH 7,80 7,70 7,75 7,73 7,75 ÖD 

Bitki su tüketimi (lt/saksı) 41,3 a 30,0 b 23,9 b 16,0 c 27,8 ** 

** P<0,01 düzeyde önemli, ÖD önemli değil 

 

Tohum hasadına kadar sulama suyu uygulamalarının pH üzerine etkisi incelendiğinde 

istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (Şekil 4.3b). Bu sonuçlara göre topraklar bazik 

reaksiyon göstermekte olup artan toprak tuzluluğuyla birlikte baziklik azalmıştır.  
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       a              b 
 

Şekil 4.3. Sulama uygulamalarının toprak tuzluluğuna ve toprak pH’sına etkisi  a) EC (dS m-1), 
b) pH . 

 

4.2.2. Sulama suyu tuzluluğunun toprak tuzluluğuna etkisi 

 

Yeşil ot hasadına kadar uygulanan sulama suyu tuzluluğuna göre toprak tuzluluğu To, 

T1, T2, T3 ve T4 konularına göre sırasıyla 1,77 dS m-1, 3,05 dS m-1, 5,17 dS m-1,         

5,16 dS m-1 ve 6,10 dS m-1 olmuştur (Çizelge 4.7 ve Şekil 4.4a). Tuzlu su uygulamaları 

sonucu konular arasında meydana gelen farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 

(P<0,01). Uygulanan sulama suyu tuzluluğuna göre toprak tuzluluğu T0 için 2,72 kat, T1 

için 1,53 kat, T2 için 1,28 kat, T3 için 0,86 kat ve T4 için 1,01 kat artış göstermiştir.  

 

Çizelge 4.7. Sulama suyu tuzluluğunun yeşil ot hasadına kadar olan dönemde toprak 
tuzluluğuna etkisi 

 -------------------------Uygulamalar--------------------------   

To  T1  T2 T3  T4  Ortalama P>F 

ECe (dS m-1) 1,77 c 3,05 b 5,17 a 5,16 a 6,10 a 4,25 ** 

pH 7,98 a 7,65 ab 7,60 b 7,55 b 7,58 b 7,67 * 

Bitki su tüketimi (lt/saksı) 25,3 a 25,5 a 20,3 b 19,6 b 17,2 b 21,6 ** 

Yıkama oranı (LF) 0,061 b 0,082 b 0,091 ab 0,120 a 0,120 a 0,095 ** 

* P<0,05, ** P<0,01 düzeyde önemli, ÖD önemli değil 
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Duncan çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına göre yeşil ot hasadına kadar toprakta en 

fazla tuz birikiminin olduğu konular T4, T2 ve T3 konuları olurken, T1 ve To konuları 

toprakta en az tuz birikiminin olduğu uygulamalardır. 

 

Yeşil ot hasadına kadar sulama suyu tuzluluğu uygulamalarının pH üzerine etkisi 

incelendiğinde istatistiksel olarak önemli farklılıklar bulunmuştur (P<0,05). pH değeri 

To uygulamasından T4 uygulamasına doğru azalma göstermiştir (Şekil 4.4b). 

 

Deneme sonunda tuzlu su uygulamaları sonucu konular arasında meydana gelen 

farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0,01). Uygulanan sulama suyu 

tuzluluğuna göre toprak tuzluluğu To için 2,87 kat, T1 için 1,46 kat, T2 için 1,24 kat, T3 

için 1,03 kat ve T4 için 0,85 kat artış göstermiştir (Çizelge 4.8). Uygulanan sulama suyu 

tuzluluğunun düşük olduğu konularda toprak tuzluluğu daha yüksek oranda artış 

gösterirken, yüksek sulama suyu tuzluluğunda toprak tuzluluğu daha düşük oranlarda 

artış göstermiştir. Tüm konular için LF= 0,20 düzeyinde yıkama uygulamasına karşın 

toprak tuzluluğunda farklı oranlarda meydana gelen bu artışın nedeni tuzluluk nedeniyle 

bitki su tüketiminde meydana gelen değişimden kaynaklanmaktadır. 

 

Çizelge 4.8. Sulama suyu tuzluluğunun tohum hasadına kadar olan dönemde toprak tuzluluğuna 
etkisi 

 -----------------------Uygulamalar--------------------------   

To  T1 T2 T3  T4 Ortalama P>F 

ECe (dS m-1) 1,87 c 2,92 c 4,93 b 6,16 ab 6,87 a 4,55 ** 

pH 7,80 7,83 7,34 7,70 7,90 7,71 ÖD 

Bitki su tüketimi (lt/saksı) 41,3 a 37,0 a 26,4 b 24,6 b 21,0 b 30,1 ** 

Yıkama oranı (LF) 0,088 0,120 0,083 0,120 0,088 0,099 ÖD 

** P<0,01 düzeyde önemli, ÖD önemli değil 

 

Duncan çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına göre, toprakta en fazla tuz birikimi T4 ve 

T3 konularında, sonra T2 ve en az tuz birikimi T1 ve To konularında gerçekleşmiştir. 

Uygulanan sulama suyu tuzluluğuna göre toprak tuzluluğu değişimi Çizelge 4.8 ve 

Şekil 4.4a’da verilmiştir. Çizelgeden görüldüğü gibi kontrol konusundaki tuzlulukla 

kıyaslandığında artan tuzluluğa paralel olarak toprakların tuzluluk değerleri genel olarak 

yükselme göstermiştir. 
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Yurtseven ve Öztürk (2001) ve Yurtseven ve ark., (2001b)’nin bildirdiği gibi 

araştırmamızda da toprak tuzlulukları sulama suyu tuzluluklarının artışına bağlı olarak 

artmıştır. Tuzlulaşmanın derecesi daha tuzlu sulama sularının uygulandığı lizimetrelerde 

daha yüksek olmuştur.  

 

Tohum hasadına kadar saksılara uygulanan farklı sulama suyu tuzluluk değerlerinin pH 

üzerine etkisi incelendiğinde istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (Şekil 4.4b). 

             

   a      b 
 

Şekil 4.4. Sulama suyu tuzluluğunun toprak tuzluluğuna ve toprak pH’sına etkisi                       
a) EC (dS m-1), b) pH. 

 

Mass ve Hoffman (1977) tarafından geliştirilen tuz tolerans modeli yardımıyla 

mürdümük için eşik tuzluluk değeri ve verim azalması eğrisinin bulunmasına 

çalışılmıştır. Eşik değeri doğrunun Y eksenini kesim noktası değeri ve kontrol konusu 

verim değeri arasındaki farkın eğime bölünmesiyle elde edilir. Yeşil ot hasadına kadar 

mürdümüğün 3,06 dS m-1 toprak tuzluluğuna kadar verimde bir azalma olmamış, bu 

eşik değerinden sonra ise verim birim toprak tuzluluğu artışı için % 8,24 oranında 

azalma göstermiştir (Şekil 4.5). Tohum hasadı sonrasında ise 2,78 dS m-1 toprak 

tuzluluğuna kadar verimde bir azalma olmamış, bu eşik değerinden sonra ise verim 

birim toprak tuzluluğu artışı için % 10,32 oranında azalma göstermiştir (Şekil 4.6).   
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Şekil 4.5. Mürdümük bitkisinin yeşil aksamı için tuz tolerans modeli 

 

Şekil 4.6. Mürdümük bitkisinin tohumları için tuz tolerans modeli 

4.3. Sulama suyu tuzluluğu ve sulama rejiminin bitki su tüketimine etkisi 

 

Sulama suyu tuzluluğunun oluşturduğu yüksek ozmotik basınç nedeniyle bitki su 

tüketimi tuzluluk artışına paralel olarak azalmaktadır. Bitki su tüketiminin tuzlu 

koşullarda azaldığına ilişkin birçok araştırma sonucu bulunmaktadır (Güngör ve 

Yurtseven 1991, Yurtseven ve Sönmez 1996). 
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Deneme konularından ölçülen bitki su tüketimleri değerlendirildiğinde, yapılan kısıt 

oranı ile ters orantılı su tüketimleri ortaya çıkmaktadır (Şehirali ve ark., 2005). En 

yüksek bitki su tüketimi, su kısıtı yapılmayan So konusundan elde edilmiştir. Bunu 

sırasıyla S1, S2 ve S3 konuları izlemiştir. Diğer deneme konularında ölçülen bitki su 

tüketimleri ise So konusuna göre, % 27 (S1), % 42 (S2) ve % 61 (S3) azalmıştır.  

 

Sulama suyu tuzluluğu ve sulama rejimi nedeniyle konular arasında su tüketiminde 

farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0,01). Sulama rejiminde en 

yüksek bitki su tüketimi So konusunda (Çizelge 4.1-4.2), tuzluluk denemelerinde ise en 

yüksek su tüketimleri, yaş ot hasadına kadar olan süreçte T1, deneme sonunda To 

konularında (Çizelge 4.3-4.4) belirlenmiştir. Su tüketiminin en düşük değerleri ise 

tuzluluk denemelerinde T4, sulama rejiminde ise S3 konularında belirlenmiştir. Toprak 

tuzluluğunun bitki su tüketimi üzerine etkisi Şekil 4.7 ve Şekil 4.8’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4.7. Yeşil ot hasadına kadar olan süreçte toprak tuzluluğunun bitki su tüketimi üzerine 
etkisi 
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Şekil 4.8. Deneme sonunda toprak tuzluluğunun bitki su tüketimi üzerine etkisi 

 

Bitkinin su stresine toleransı, verim tepki faktörü (Ky) ile değerlendirilmektedir. Verim 

tepki faktörü, nispi bitki su tüketimi azalmasına karşı nispi verim azalması arasındaki 

ilişkiden elde edilmektedir (Doorenbos ve Kassam, 1986). Eğer Ky ≤ 1 ise bitki 

kuraklığa karşı toleranslı ve eğer Ky ≥ 1 ise bitki kuraklığa karşı duyarlıdır. Bazı bilim 

adamları bu yöntemi tuzluluk için de kullanmaktadır (Steward ve ark., 1977; Shalhevet, 

1994; Katerji ve ark., 1998). Bu çalışmada tuzluluk ve sulama rejimine bağlı olarak 

oluşan verim ve bitki su tüketimi arasındaki ilişki, tuzluluk denemesi için Şekil 4.9’da 

ve Şekil 4.10’da, sulama rejimi için de Şekil 4.11’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.9’da görüldüğü gibi yeşil ot hasadına kadar olan süreçte doğrunun eğimi veya 

Ky= 0,78 ve tohum hasadı sonrasında ise Ky= 0,79 bulunmuştur (Şekil 4.10). Bu 

sonuçlara göre mürdümük, kuraklığa ve tuzluluktan kaynaklanan su kısıtına karşı 

dayanıklı bir yem bitkisidir. 
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Şekil 4.9. Yeşil ot hasadına kadar olan süreçte tuzluluk nedeniyle oluşan nispi bitki su tüketimi 
ve nispi verim azalması arasındaki ilişki 

 

 

Şekil 4.10. Tohum hasadına kadar olan süreçte tuzluluk nedeniyle oluşan nispi bitki su tüketimi 
ve nispi verim azalması arasındaki ilişki 

 

Şekil 4.11’ de görüldüğü gibi mürdümük nispi kuru ot verimi azalma oranı, bitki nispi 

su tüketimi azalma oranı yaklaşık 0,30 oranına kadar değişim göstermemiştir. Yani bitki 

su tüketimi % 30 azalana kadar ot verimi açısından herhangi bir kayıp meydana 

gelmemektedir. Buna karşın nispi su tüketim oranı 0,30 değerini aştığında bitki verimi 

dik bir eğimle düşüş göstermektedir. Nispi bitki su tüketimi azalma oranı 0,30-0,50 

arasında bitki verimi yaklaşık % 70 azalma göstermektedir.  
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Şekil 4.11. Yeşil ot hasadına kadar olan süreçte sulama suyu kısıtı için nispi bitki su tüketimi ve 
nispi verim azalması arasındaki ilişki 

 

Tohum için nispi verim düşüşü ile nispi su tüketimi düşüşü arasında sağlıklı bir ilişki 

kurulamamıştır.



5. SONUÇ 

 

Bu bölümde yapay olarak oluşturulmuş farklı düzeylerdeki sulama suyu tuzluluğunun 

ve farklı oranlardaki sulama rejimlerinin toprak tuzluluğuna ve saksılarda yetiştirilen 

mürdümük bitkisinin büyüme, gelişme, verim ve su tüketimi üzerine olan etkilerini 

araştırmak üzere yürütülen çalışmada elde edilen sonuçlar özetlenmiştir. 

 

Bitki verimine ilişkin sonuçlar şu şekilde özetlenebilir; 

 

� Sulama rejimi açısından en yüksek kuru ot verimi 25,0 g/saksı ile S1 konusundan 

elde edilirken en az kuru ot verimi 19,5 g/saksı ile S3 konusundan elde edilmiştir. 

Sulama suyu miktarının azalması ile verimde azalmalar meydana gelmiştir. S1 konusuna 

göre S3 konusunda verim kaybı % 22 düzeylerinde kalırken su tüketimi S1 konusuna 

göre % 28 ve So konusunda göre ise % 48,2 daha düşüktür. Su tüketimindeki düşüşe 

göre verim kaybındaki düşüşün daha az olması nedeniyle mürdümük bitkisinin kuru ot 

verimi bakımından su eksikliğine karşı dayanıklı bir bitki olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bitki boyunda önemli bir değişimin olmaması da bu sonucu desteklemektedir. Sulama 

suyu miktarının verim üzerine etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0,05). 

 

� Sulama rejimi açısından en yüksek tohum verimi S2 konusundan elde edilmiştir 

(12,8 g/saksı). Denemeden ortalama 10,40 g/saksı tohum verimi elde edilmiştir. So 

konusuna göre S3 konusunda % 61,3 oranında daha az su tüketilmesine karşın tohum 

veriminin azalmaması bu bitkinin kuraklığa karşı tohum verimi açısından son derece 

dayanıklı olduğunu göstermektedir. 

 

� Sulama suyu tuzluluğu açısından en yüksek kuru ot verimi 25,7 g/saksı ile T1 

konusundan elde edilirken, en düşük kuru ot verimi 19,2 g/saksı ile en yüksek tuzlu su 

uygulamasından elde edilmiştir. Yapılan varyans analizi sonucunda tuzluluk konuları 

kuru ot verimi üzerinde istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0,05). 
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� Sulama suyu tuzluluğu açısından en yüksek tohum verimi 11,03 g/saksı ile T1 

konusundan elde edilirken, en düşük tohum verimi 6,50 g/saksı ile T4 konusundan elde 

edilmiştir. Tohum verimleri arasında tuzluluğun meydana getirdiği farklılık istatistiksel 

olarak önemli bulunmuştur (P<0,05). 

 

Bitki özelliklerine ilişkin sonuçlar şu şekilde özetlenebilir; 

 

� Suyun eksik verilmesi bitki boylarında önemli bir farklılığa yol açmamıştır. En 

yüksek bitki boyu S1 konusundan, en düşük bitki boyu ise S3 konusundan elde 

edilmiştir. Ortalama bitki boyu 60,3 cm’dir. 

 

� Farklı düzeylerde su uygulamaları bakla sayısında ve tohum sayısında önemli 

değişimlere neden olmamıştır. Denemede ortalama olarak bitki başına 6,50 adet bakla 

ve 108,6 adet/saksı tohum alınmıştır.  

 

� En yüksek bin tohum ağırlığı 107,6 g/saksı ile S3 konusunda bulunurken, en 

düşük bin tohum ağırlığı 77,4 g/saksı ile So konusunda belirlenmiştir. Yapılan varyans 

analizi sonucunda farklı düzeylerdeki sulama uygulamaları bin tohum ağırlığı üzerinde 

etkili olmuş ve konular arasındaki farklılık önemli bulunmuştur (P<0,01). Bu sonuçlara 

göre su kısıtı danedeki kuru madde oranını arttırmıştır. 

 

� Tuzlu su ile sulamalar sonucu tuzlu su konuları arasında bitki boyu farklılığı 

istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0,05). En fazla boylanma 71,0 cm ile T1 

konusunda gözlenmiştir. En az boylanma ise 54,3 cm ve 54,1 cm ile sırasıyla T4 ve T3 

konularında gözlenmiştir. Kontrol konusu bu iki grup arasında yer almıştır (60,6 cm). 

Tuzlulukta hafif artışlar bitki boyunda olumlu gelişmeye neden olurken yüksek tuzluluk 

düzeyleri bitki boyunu düşürmüştür.  

 

� Bitkilerde tuzluluk bakla sayısında önemli bir değişime neden olmamıştır. Her 

bitkide ortalama 6,57 adet bakla bulunmaktadır. 
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� Tuzluluk bakla sayısında değişime neden olmadığı gibi tohum sayısında da bir 

değişime neden olmamıştır. Ortalama olarak 109,8 adet/saksı tohum alınmıştır.  

 

� Denemede ortalama bin tohum ağırlığı 77,8 gramdır. T1 konusunda 85,4 g, To 

konusunda 76,5 g, T2 konusunda 84,7 g, T3 konusunda 76,8 g ve T4 konusunda ise 65,8 

g’dır. Tuzlu su uygulamalarından yalnızca T4 konusunda bin tohum ağırlığı kontrol 

konusundan daha düşüktür. Düşük ve orta düzeyde tuzluluğun bin tohum ağırlığı 

üzerine pozitif bir etkisinin olduğu gözlenmesine karşın bu etki istatistiksel olarak 

önemli bulunmamıştır. 

 

Su tüketimine ilişkin sonuçlar şu şekilde özetlenebilir; 

 

� Deneme sonunda bitki su tüketimi değerleri karşılaştırıldığında konular 

arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0,01). Yeşil ot hasadına 

kadar bitki su tüketimi değerlendirmesinde olduğu gibi bitki gelişimine paralel isabetli 

şekilde saksı tarla kapasiteleri değerleri artırılamadığı için So konusunda ortalama 

olarak % 25 yerine % 8,5 kadar fazladan su verilmiştir. Yıkamada kullanılması gereken 

% 16,5 kadar su bitki su tüketiminde kullanılmış ve So konusunun bitki su tüketimi 

(41,3 litre/saksı) en yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Buna göre S1, S2 ve S3 konularında 

sırasıyla % 27,4; % 42 ve % 61,3 oranında bitkiler su kısıtına maruz kalmışlardır. 

 

� Topraktaki buharlaşma ve bitkinin kullandığı suyun toplamı olarak ifade 

edilebilen bitki su tüketimi, sulama suyu tuzluluğunun en düşük olduğu To kontrol 

konusunda en yüksek değere (41,3 lt) ulaşmıştır. Sulama suyu tuzluluğunun artması ile 

birlikte topraktaki tuzluluk artmış, buna bağlı olarak toprak ozmotik potansiyeli 

yükselmiş ve bitkilerin su alımı azalmıştır. Sonuç olarak da bitkilerin su tüketim 

değerleri düşmüştür. Sulama suyu tuzluluğu açısından ortalama bitki su tüketimi 

değerleri 41,3 lt (To), 37,0 lt (T1), 26,4 lt (T2), 24,6 lt (T3) ve 21,0 lt (T4) olarak 

bulunmuştur. 
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Toprak tuzluluğuna ilişkin sonuçlar şu şekilde özetlenebilir; 

 

� Deneme sonunda toprak tuzluluk değerleri incelendiğinde en yüksek tuzluluk 

değeri S1 tam sulamanın yapıldığı konuda ortaya çıkmış, bunu sırasıyla S2, So ve S3 

uygulamaları izlemiştir. Sulama suyu uygulamaları deneme sonunda toprak tuzluluğunu 

istatistiksel olarak önemli düzeyde etkilememiştir. Toprak tuzluluğunun hasatta So, S1, 

S2 ve S3 konuları için sırasıyla 1,87 dS m-1; 2,08 dS m-1; 1,90 dS m-1 ve 1,51 dS m-1 

olduğu belirlenmiştir. 

 

� Sulama suyu tuzluluğu ve toprak tuzluluğu karşılıklı incelendiğinde, toprak 

tuzluluğunun, uygulanan sulama suyu tuzluğuna paralel olarak arttığı görülmektedir. 

Şebeke suyu ile sulanan topraklarda tuz birikimi en az iken, en fazla tuz birikimi 8,0 dS 

m-1’lik suyla sulanan T4 konusunda olmuştur. Toprak tuzluluğunun To, T1, T2 , T3 ve T4 

konuları için sırasıyla 1,87 dS m-1; 2,92 dS m-1; 4,93 dS m-1 ve 6,16 dS m-1 ve 6,87 dS 

m-1 olduğu belirlenmiştir. Deneme sonunda tuzlu su uygulamaları sonucu konular 

arasında meydana gelen farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0,01). 

Uygulanan sulama suyu tuzluluğuna göre toprak tuzluluğu To için 2,87 kat, T1 için 1,46 

kat, T2 için 1,24 kat, T3 için 1,03 kat ve T4 için 0,85 kat artış göstermiştir.  

 

Sulama rejimi – verim, sulama suyu tuzluluğu – verim ilişkisine ait sonuçlar şu şekilde 

özetlenebilir; 

  

� Yeşil ot hasadına kadar mürdümüğün 3,06 dS m-1 toprak tuzluluğuna kadar 

verimde bir azalma olmamış, bu eşik değerinden sonra ise verim, birim toprak tuzluluğu 

artışı için % 8,24 oranında azalma göstermiştir. Deneme sonunda ise 2,78 dS m-1 toprak 

tuzluluğuna kadar verimde bir azalma olmamış, bu eşik değerinden sonra ise verim, 

birim toprak tuzluluğu artışı için % 10,32 oranında azalma göstermiştir. 

 

� Tuzluluğa bağlı olarak oluşan verim ve bitki su tüketimi arasındaki ilişkiye 

bakıldığında yeşil ot hasadına kadar olan süreçte doğrunun eğimi veya Ky= 0,78 ve 

tohum hasadı sonrasında ise Ky= 0,79 bulunmuştur. Bu sonuçlara göre mürdümük, 

kuraklığa ve tuzluluktan kaynaklanan su kısıtına karşı toleranslı bir yem bitkisidir. 
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�  Sulama rejimi açısından ise, mürdümük nispi kuru ot verimi azalma oranı, bitki 

nispi su tüketimi azalma oranı yaklaşık 0,30 oranına kadar değişim göstermemiştir. 

Yani bitki su tüketimi % 30 azalana kadar ot verimi açısından herhangi bir kayıp 

meydana gelmemektedir. Buna karşın nispi su tüketim oranı 0,30 değerini aştığında 

bitki verimi dik bir eğimle düşüş göstermektedir. Nispi bitki su tüketimi azalma oranı 

0,30-0,50 arasında bitki verimi yaklaşık % 70 azalma göstermektedir. 

 

Serada saksı koşullarında yapılan bu çalışma tarla koşullarında yapılacak olan 

çalışmalara rehberlik edecek olup, çalışma serada yürütüldüğünden bitkilerin dış ortama 

göre daha sıcak iç şartlara maruz kalmasından ve bitkilerin yetiştirildiği saksıların dış 

yüzeylerinin de atmosferle temas etmesinden dolayı günlük bitki su tüketimleri yüksek 

düzeylerde seyretmiştir. Çalışma tarla denemeleriyle de teyit edilmelidir.
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