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Abstract : This study was conducted to determine the amount of applied water and the 

interval of irrigation water for cucumber plant by using the free surface evaporation values in 

field conditions.  The amount of  water used was based on free surface evaporation from a 

screened Class-A Pan. Irrigation treatments consisted of two irrigation intervals (I1: 4 and  I2: 

8 day), and three plant-pan coefficients (Kcp1: 0.50; Kcp2: 0.75 and Kcp3: 1.00). Plants were 

first watered at the transplanting date and scheduled irrigations were initiated after 4 and 8 

day intervals.  

According to the results, the average values of irrigation water of irrigation treatments 

varied from  320.2  to 509.2 mm; the average values of evapotranspiration of irrigation 

treatments varied from  391.2 to 572.7 mm; and the summer sguash yield varied from 17.99 

to 45.20 ton per hectare. Furthermore, the highest total yield were obtained from I2Kcp3 

treatment. En yüksek erkenci verim en fazla su uygulanan Kcp3 konularından elde edilmiştir. 

Et/Epan ratio according to treatments varied between 0.29 to 1.25. In addition, it was 

determined that irrigation programs had affected  to (P<0.01) significant level on the yield. 

Ayrıca, meyve sayısı ile sulama suyu, bitki su tüketimi ve verim arasında % 1 düzeyinde 

önemli doğrusal ilişkiler saptanmıştır.   

It can be suggest that 8 day-interval of irrigation and the pan coefficient can be applied 

according to Kcp3. And with this, time and labor will be saved. 
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1. Introduction 

The usual purpose of irrigation is to favorably maintain the water status of plants. It 

therefore seems normal that irrigation should be scheduled using some measures of plant 

water satatus (Campbell and Turner, 1990). Suya karşı bitkinin duyarlılığının bilinmesi uygun 

bir sulama yönetimi için gereklidir (Meiri et al., 1992).   

Sulu tarımda verimin artırılması bitkinin gereksinim duyduğu suyun doğru zamanda ve 

miktarda verilmesine büyük ölçüde bağlıdır. Bu nedenle, birim alandan birim suyla daha fazla 

ürün eldesi için farklı toprak ve iklim koşullarına sahip bölgelerde bitki su tüketimlerinin ve 

sulama aralıklarının yanında, suya karşı duyarlı oldukları dönemlerin de doğru olarak 

saptanması önem taşır.  

Sulama programlarının oluşturulmasında açık su yüzeyi buharlaşmasına dayalı olan 

yöntemler basit ve kolay uygulanabilir olması nedeniyle yaygın bir kullanım alanı 

bulmaktadır (Elliades, 1988). Elde mevcut pan faktörlerinin olması durumunda açık su yüzeyi 

buharlaşması (Class-A pan) sulama programlarının oluşturulmasında kullanılabilir. Böylece, 

yetiştirilen bitkilerin evapotranspirasyonu önceden belirlenmiş uygun katsayılar kullanılarak 

açık su yüzeyi buharlaşması ile tahmin edilebilir (Doorenbos ve Pruitt (1975). Yapılan 

araştırma çalışmaları bitki su tüketimiyle açık su yüzeyi buharlaşması arasında yakın bir 

ilişkinin olduğunu ve sulama uygulamalarında üreticiye yardımcı olmak için planlama 

aşamasında pan buharlaşması değerlerinin kullanılabileceğini ortaya çıkarmıştır 

(Kanber,1984). Ayrıca, A-sınıfı buharlaşma kabı bitki-su, iklim ilişkisine en iyi sonuç veren 

sistem olması nedeniyle uygulamada oldukça yaygın biçimde kullanılmaktadır.   

Bitki su tüketimi ile buharlaşma arasındaki oranın bulunması genellikle; (a) en uygun 

sulama programının belirlenmesi; (b) en uygun sulama programındaki Et/Eto oranının 
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belirlenmesi ve (c) elde edilen oranın tarla denemeleriyle doğruluğunun denetlenmesi 

şeklinde üç aşamadan oluşmaktadır (Goldberg et al., 1967).   

Cucumber belogs to the family Cucurbitacea. It is a typical vegetable that grows in warm, 

temperate, and cool tropical areas. Cucumber processing is not complicated. Cucumber can be 

pickled, canned, or frozen. There is an increasing demand for cucumber, hence it is 

considered as one of the most important economical vegetables. Worldwide production is 

more than 10 million t /year on about 800.000 ha (Duong, 1999). Türkiye’de hıyar üretim 

miktarı ise 800.000 ton dolayındadır (Anonymous, 1987).  

Bu çalışmada, farklı sulama aralıkları ve bitki-pan katsayıları (Kcp) değerleri ile oluşturulan 

sulama programlarının hıyar bitkisinin verim ve su tüketimine olan etkilerini araştırmak ve 

benzer iklim ve toprak koşullarında yetiştirilen hıyar bitkisi için en uygun sulama programının 

belirlenmesi amaçlanmıştır.  

2. Materials and methods  

Bu çalışma Van İli Merkezinde bulunan bir arazide 2001 yılında yapılmıştır. Arazi Van 

Gölü’ne 3 km. mesafede bulunmaktadır (42° 05’- 44° 22’ E and 37° 55’ - 39° 24’ N; 1720 m 

elevation). Bölgede karasal iklim görülmekte olup, uzun yıllık ortalama iklim değerlerine 

göre en yüksek ortalama sıcaklık 22,1˚C ile Temmuz ayında, en düşük sıcaklık ise -3,7˚C ile 

Ocak ayındadır. Ortalama rüzgar hızı 2,3 m/s’dir. Sulama mevsiminin büyük bir kısmını 

kapsayan yaz aylarında yağış oldukça yetersizdir. Bu nedenle bitkilerin sulanması zorunludur 

(Ertek et al., 2001)..  

Araştırma alanı toprakları tınlı bünyeye sahip olup, düz ve düze yakın topraklardır. Sulama 

yönünden önemli bazı toprak özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.   

Ekime hazır hale getirilen parsellere, sıra arası 40 cm ve sıra üzeri 130 cm ve parseller arası 

1.00 m olacak şekilde 15/05/2001 tarihinde salatalık tohumları el ile ekilmiştir.  Her tohum 
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yatağına 3-4 adet tohum bırakılmış, çıkıştan sonra seyreltme yapılmıştır. Parsel boyları 2.00 m 

alınmış ve  her parselde toplam 3 sıra ve 15 bitki yer almıştır. Çalışmada.....???...... salatalık 

çeşidi kullanılmıştır. Ekimle birlikte 165 gr /parsel diamonyum fosfat (DAP); çiçeklenme 

döneminde (3 Temmuz) ve meyve bağlamanın yoğun olduğu dönemde (29 Temmuz)            

68 g/parsel üre formunda azot uygulanmıştır. Yetişme mevsimi boyunca gerekli ilaçlı tarımsal 

savaşım ve yabancı ot mücadelesi sürdürülmüş ve çapa yapılmıştır.    

Denemede kullanılan sulama suyu araştırma alanında bulunan kuyudan motopomp 

yardımıyla sağlanmıştır. Suyun parsellere iletilmesinde 4 cm çapındaki plastik sulama 

borusundan, suyun ölçülmesinde su sayacından faydalanılmıştır. Sulama suyu her bir karığın 

başından verilmiştir. Sulamada kullanılan suyun debisi 2 l/s’ dir. Laboratuar analiz 

sonuçlarına göre sulama suyu sınıfı C3S1 olup, sodyum zararı yönünden düşük, elektriksel 

iletkenlik yönünden orta düzeyde  sayılır ve  sulamada kullanılabilir özelliktedir (Table 2). 

Konular, iki farklı sulama aralığı (I1: 4 ve I2: 8 gün) ve üç farklı pan katsayısı (Kcp1: 0.50;  

Kcp2: 0,75 ve Kcp3: 1,00) oluşturulmuş ve tesadüf parselleri deneme desenine göre üç 

yinelemeli olarak düzenlenmiştir. Sulamalar kapalı karık sulama yöntemiyle yapılmıştır. İlk 

meyvelerin görülmesiyle, tüm parseller tarla kapasitesi düzeyine kadar sulanmış ve daha sonra 

I1 konularına 4, I2 konularına ise 8 günde bir sulama uygulaması yapılmıştır. En son sulama 

bitki gelişiminin durduğu ve verimin azalmaya başladığı 28 Ağustos tarihinde  yapılmıştır.    

Sulama suyu hesabında, esasları Doorenbos ve Pruitt (1975) and Kanber (1984)’de verilen 

açık su yüzeyi buharlaşmasından yararlanılmıştır (Eşitlik 1). 

I = A x Epan x Kcp                                                                                       (1) 

 Eşitlikte; I: sulama suyu miktarı (l), A: parsel alanı (m2), Epan: Class-A pan’daki 

buharlaşma (25mm, 50mm),  Kcp: bitki-pan katsayısı  

Sulama suyu hesabında yararlanılan buharlaşma değerlerini izlemek amacıyla, deneme 

alanı yakınına Class-A pan buharlaşma kabı yerleştirilmiştir.  
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Evapotranspiration was calculated for each tretament by a water balance method (Eq. 2) 

(James, 1988). 

Et = I  +  R  +  Cr - Dp  - Rf  +  ∆s                                                                                         (2) 

Where Et is the evapotranspiration (mm), I the irrigation water (mm), R the  rainfall (mm), 

Cr the capillar rise (mm), Dp the loss by deep percolation (mm), Rf  the surface run-off (mm), 

∆s : the change in profile soil water content (mm). 

Eşitlikte sulama suyu (I), her konu için ayrı ayrı Eşitlik 1. yardımıyla hesaplanmıştır. 

Precipitation (R) was measured daily at a nearby weather satation. Deneme alanı topraklarında 

taban suyu sorunu olmadığından, kılcal yükseliş (Cr) sıfır sayılmıştır. Kök bölgesindeki      

(90 cm) mevcut su değeri ile, sulamada uygulanan su miktarının toplamları, araziye ilişkin 

tarla kapasitesi değerinin üzerinde ise anılan suyun derine sızdığı varsayılmış ve bu değer 

derine sızma (Dp) değeri olarak alınmıştır (Kanber et al., 1993).  

Soil water measurements were taken throughout the crop growing season. Profil soil water 

contents to the 90 cm depth in 30 cm increments were measured gravimetrically (oven dry 

basis) at transplanting, before each irrigations and final harvest.  

Sulama suyu kullanım randımanı (IWUE) ve su kullanım randımanının (WUE) 

belirlenmesinde Howell et al. (1990) ve Kanber et al. (1992)’de verilen Eşitlik 3 ve 4 

kullanılmıştır.  

IWUE = (Ey / I ) x 100                                                                                                         (3) 

WUE = (Ey / Et) x 100                                                                                                         (4) 

Eşitlikte;  IWUE : irrigation water use efficiency (t /ha mm), Ey: Ekonomik verim (t ha-1), 

I: irrigation water (mm), WUE: water use efficiency (t /ha mm), Et: plant water consumption, 

mm. Hesaplamalarda ekonomik verim yerine doğrudan bir hektar alandan elde edilen verim 

kullanılmıştır.  
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Ayrıca, farklı sulama düzeylerinin bitki su tüketiminin oluşmasındaki payının 

belirlenmesinde Eşitlik 5’ den yararlanılmıştır. 

Irc = (I / Et ) x 100                                                                                                                (5) 

Eşitlikte, Irc : Uygulanan sulama suyunun bitki su tüketimini karşılama yüzdesi, % 

Hasat işlemleri, meyvelerin olgunlaşmaya başlamasından itibaren, son hasada kadar ve 

pazarlanabilir büyüklükteki meyveler 2-3 günde bir el ile yapılmıştır. Alt parseller dahil tüm 

parsellerden elde edilen verimler tartılarak, konulara ilişkin verim miktarları bulunmuştur. 

Ayrıca, her konuya ilişkin meyve sayısı, meyve çapı ve uzunluğu da belirlenmiştir. Konulara 

ilişkin ilk dört hasat toplamı belirlenmiş ve erkenci verim olarak adlandırılmıştır.   

Statistical analysis of the data was performed using a completely randomized design with 

three replications and two irrigation intervals and three pan coefficients factors. The analysis 

variance (ANOVA) also accounted for factors. The level of the significant difference (LSD at 

P = 0.01)  was used in the ANOVA to test the effect of irrigation treatments on different 

response variables (Steel and Torrie, 1980).  

3. Results and discussion 

3.1. Uygulanan sulama suyu ve bitki su tüketimi miktarları 

Deneme konularının sulama ve bitki su tüketimine ilişkin bilgiler Tablo 3’de verilmiştir. 

Ekilen tohumun çıkışı sağlanıp belirli bir fide büyüklüğüne gelinceye kadar toplam 83.1 mm 

sulama suyu uygulanmış. Daha sonra ilk meyvenin görülmesiyle birlikte tüm parsellere 

yaklaşık tarla kapasitesine getirecek kadar su verildikten sonra, her 4 ve 8 günde bir olmak 

üzere sistemli sulamalara 7 Temmuz’da başlanmıştır. Sulama aralığının 4 gün olduğu 

konulara programlı olarak 14, sulama aralığının 8 gün olduğu konularda ise 7 kez sulama 

yapılmıştır. Yetişme mevsimi boyunca toplam buharlaşma 689.5 mm dir. Öte yandan, toplam 

olarak en az sulama suyu 320.2 mm ile Kcp1 ve en yüksek sulama suyu ise 509.2 mm ile her 

iki sulama aralığında da Kcp3 konularına uygulanmıştır. En fazla buharlaşma Temmuz ayında 
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olmuş ve dolayısıyla en yüksek su uygulaması da bu ay içerisinde yapılmıştır. Benzer şekilde, 

bitki su tüketimleri uygulanan sulama suyu düzeyinin artmasıyla artış göstermiştir. Konulara 

uygulanan sulama suyu ile konuların bitki su tüketimleri arasında % 1 düzeyinde çok önemli 

doğrusal bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir (R2 = 0,98 **) (Fig. 1). Yetişme mevsimi boyunca 

düşen yağış ise oldukça düşük olup toplam 11,3 mm olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, konulara 

ilişkin yığışımlı su tüketimleri grafiksel olarak Şekil 2’de verilmiştir. 

3.2. Verim Miktarları  

Deneme konularından elde edilen verimler 4’de verilmiştir. İlk hasada tohumun ekiminden 

62 gün sonra başlanmış ve mevsim boyunca 17 kez hasat yapılmıştır. En son hasat 6 Eylül’de 

yapılmış olup, ekimden sonra toplam yetişme dönemi uzunluğu 114 gün olarak belirlenmiştir. 

 Erkenci verim yönünden konular incelendiğinde, her iki sulama aralığında da en fazla su 

uygulanan ve bitki su tüketiminin yüksek olduğu Kcp3 konusunda en yüksek erkenci verim 

elde edilmiştir.  

Konulardan elde edilen ortalama toplam en yüksek verim her iki sulama aralığında da en 

fazla su uygulanan konulardan (I1Kcp3, I2Kcp3) elde edilmiştir. Parsellerden elde edilen verim 

değerleri ilk hasattan son hasada dek giderek artış göstermiştir. En düşük verimler ise en az su 

uygulanan Kcp1 konularından alınmıştır. Uygulanan sulama suyu miktarına bağlı olarak 

verimde de artış gözlenmiştir. Genelde düşük verimli bir hasadı daha yüksek bir hasat 

izlemiştir (Fig. 3).  

3.3. Water-yield  relationships 

 İstatistiksel analiz sonucunda, verim değerlerine bitki-pan katsayılarının (Kcp) % 1 

(P<0.01) düzeyinde önemli etkisi olduğu, I ve IxKcp interaksiyonunun ise önemsiz olduğu 

anlaşılmıştır (Table 5). Duncan karşılaştırma testine göre konular bitki-pan katsayısı 

yönünden iki gruba ayrılmış ve en yüksek verim grubunu Kcp3 konuları oluşturmuştur. 
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Dolayısıyla en yüksek su uygulanan konular en yüksek verim grubuna, en az su uygulanan 

konular ise en düşük verim grubuna girmiştir (Tablo 6). 

Ayrıca, sulama suyu ve bitki su tüketimi ile verim arasındaki ilişkiler Şekil 4’de verilmiştir. 

Şekilden görüldüğü gibi su ile verim ve su tüketimi ile verim arasında % 1 düzeyinde önemli 

doğrusal ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Sulama suyu ve dolayısıyla su tüketimi arttıkça 

verimde buna bağlı olarak doğrusal bir artış olduğu görülmektedir. Öte yandan, sulama 

suyunun, bitki su tüketimine (Et) oranla verim üzerinde daha etkili olduğu anlaşılmıştır       

(R2 = 0.80**). Bu durum hıyar bitkisinin suya karşı çok duyarlı olduğunu göstermektedir. 

Many vegetable species are shallow-rooted and sensitive to mild water stress (Sammis, 1980). 

Ayrıca, yüksek düzeyde su uygulanan konularda elde edilen hıyar kalitesi artmış, az su 

uygulamasında ise meyveler eğri şekilli ve mat bir görünüm oluşturmuştur.  Yapılan acılık 

testi sonucunda, daha az su uygulanan konularda acılık oranı artmış ve en yüksek su 

uygulama düzeylerinde ise meyvenin tamamen tatlı bir tada sahip olduğu belirlenmiştir 

(Table 7). Sonuçta, optimum verime ulaşılmanın yanı sıra, kaliteli verim alınması için hıyar 

bitkisinde sulama programının çok önemli olduğu ve meyvede acılaşmayı önlemek için 

benzer iklim ve toprak koşullardaki yörelerde sulama programlarının oluşturulmasında Kcp3 

katsayısının altındaki katsayıların seçilmemesi önerilir.  

3.4. Plant growth properties 

3.4.1. Fruit number 

Deneme konularından elde edilen vegetative ve generative gelişim özelliklerine ilişkin 

ortalama değerler Tablo 4’de verilmiştir. Deneme konularından elde edilen ortalama meyve 

sayıları sulama suyu miktarı ve bitki su tüketimiyle artış göstermiştir. Şekil 5’de 

görülebileceği gibi meyve sayısı ile sulama suyu, bitki su tüketimi ve verim arasında %1 

önem düzeyinde doğrusal ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Bitki su tüketiminin sulama suyuna 

oranla meyve sayısındaki artışa etkisinin daha fazla olduğu saptanmıştır (R2 = 0.83 **). Öte 
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yandan, meyve sayılarının artışı, verim artışını sağlayan en önemli faktör olmuştur. Mannini 

(1988) Adriatic coast (in Italy)’da ve Güler ve İbrikci (2002) Türkiye’de yapmış oldukları 

çalışmalarında sulama suyunun meyve sayısını artırdığını ve buna bağlı olarak verim de artış 

olduğunu saptamıştır.  

Ayrıca istatistiksel analiz sonucunda Kcp değerlerinin meyve sayılarını % 1 (P<0.01) önem 

düzeyinde etkilediği saptanmıştır (Table 8). I ve IxKcp interaksiyonunun ise önemsiz olduğu 

anlaşılmıştır. Duncan karşılaştırma yöntemine göre meyve sayıları Kcp’ye göre 3 gruba 

ayrılmış ve en yüksek verim grubunu Kcp3 konusu oluşturmuş ve onu sırasıyla Kcp2 ve Kcp1 

izlemiştir (Table 9). Sonuç olarak, meyve sayısının sulama suyu düzeyi ile artış gösterdiği ve 

sulama aralıklarının meyve sayısı üzerine önemli bir etkisinin olmadığı ve hıyar bitkisinin bu 

çalışma sonucuna göre 8 gün aralıklı sulanabileceği söylenebilir.   

3.4.2. Fruit diameter 

Konulardan elde edilen ortalama meyve çapları Tablo 4’de verilmiştir. Tablodan da  

görülebileceği gibi meyve çapları sulama suyu ve bitki su tüketimi  arasında önemli bir 

bağıntı bulunamamıştır. Ayrıca yapılan istatistiksel analiz sonucu da bunu doğrulamıştır.  Öte 

yandan meyve çaplarının verim artışına önemli bir katkısı olmamıştır. Bu durum, meyve 

çapının belirli bir düzeye gelmesi için bu çalışmada Kcp1’e göre uygulanan en ez suyun yeterli 

olduğunu göstermektedir. Ayrıca bunda, meyvenin belli bir büyüklüğe gelince, yanı 

pazarlama sorunu oluşturmayacak düzeye gelince toplanmış olmasının da etkisinin olduğu 

söylenebilir.   

3.4.3. Fruit length 

Konulardan elde edilen ortalama meyve uzunlukları (Tablo 4)’de verilmiştir. Tablodan 

görülebileceği gibi, konuların ortalama meyve uzunluğu değerleri birbirine oldukça yakındır. 

Bu nedenle, meyve uzunluğu ile sulama suyu, bitki su tüketimi ve verim arasında istatistiksel 
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olarak önemli bir bağıntı bulunamamıştır. Burada da, yukarıda meyve çapı için yapılan 

yorumların geçerli olduğu söylenebilir.  

3.4.4. Average fruit weight  

Konulara ilişkin ortalama meyve ağırlıkları ile uygulanan sulama suyu, bitki su tüketimi ve 

verim arasında % 1 önem düzeyinde doğrusal bir ilişki belirlenmiştir (Figure 6). Her iki 

sulama aralığında da sulama suyu düzeyi arttıkça, ortalama meyve ağırlığı değerleri de buna 

bağlı olarak artış göstermiştir. Manini (1988)’in belirttiğine göre sulama suyu ve bitki su 

tüketiminin ortalama meyve ağırlığını artırmış ve bunun verim artışına etkisi olmuştur. 

 Genel olarak sık sulanan konularda ortalama meyve ağırlığı değerleri seyrek sulananlara 

göre daha yüksek bulunmuştur (Table 4). Sonuçta, sulama suyu ve bitki su tüketimi ortalama 

meyve ağırlılarını artırmış ve bu artışa bağlı olarak verimde de artış olduğu söylenebilir. 

3.5. Sulamalar öncesi ve sonrası toprak suyu durumu 

Deneme parsellerinde her bir konuya ilişkin sulamalar öncesi ve sonrası toprak profilinin 

90 cm derinliğinde ölçülen toprak suyu kapsamları grafiksel olarak Şekil 7’de verilmiştir. 

Sulamalar öncesi toprak suyu içerikleri solma noktası düzeyine (140 mm) yaklaşırken, 

sulamalar sonrası nem içerikleri tarla kapasitesine (263 mm) yaklaşım göstermiştir. Ayrıca, I2 

sulama aralığında sulama aralığının uzaması nedeniyle I1 konularına göre, sulamalar öncesi 

toprak nem kapsamları solma noktasına daha fazla yaklaşım göstermiştir. Sulamalar sonrası 

nem kapsamları ise, bir defada verilen toplam sulama suyunun daha fazla olması nedeniyle, I2 

konularında tarla kapasitesine I1 konularına göre daha çok yaklaşmıştır. Bitkiler sulama 

aralığına bağlı olarak topraktan daha fazla nem kaldırmıştır (Meiri ve ark. 1992). Genel 

olarak, sulamalar öncesi ve sonrası toprak nem kapsamları yetişme mevsimi sonuna doğru 

giderek azalmıştır. Bu durum, sezon sonuna doğru uygulanan sulama suyunun 

evapotranspirasyonu karşılayamamasına ve dolayısıyla toprak profilinde daha önce 

depolanmış olan suyun bir kısmının tüketilmesine bağlanabilir (Ertek et al. 2004).   
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Öte yandan, Kcp katsayıları arttıkça toprağa uygulanan sulama suyu arttığı için, toprak 

profilindeki sulamalar öncesi ve sonrası nem kapsamları da buna bağlı olarak artış 

göstermiştir. Öte yandan, her iki sulama aralığında da benzer konularda aynı miktar su 

uygulanmasına karşın I2 konularında daha fazla ürün alınması, bu konularda I1 konularına 

göre tarla kapasitesine daha fazla yaklaşılmış olmasına bağlanabilir.  Çünkü sık sulamalarda 

uygulanan sulama suyu miktarına bağlı olarak, uygulanan suyun bir kısmı evaporasyonla 

kaybolmakta iken, aynı miktar suyun yığışımlı olarak bir defada verilmesi durumunda 

uygulanan suyun evaporasyona daha az maruz kalacağı ve ıslatma derinliğinin artacağı ve 

böylece  toprakta depolanarak (derine süzülme ve yüzey akışa neden olmayacak miktarda) 

bitkinin kullanımına sunulacağı açıktır.  

3.6.  Irrigation water use and  water use efficiencies 

Tablo 4’de konulara uygulanan toplam sulama suyu, verim, sulama suyu kullanım 

randımanı (IWUE), su kullanım randımanı (WUE) ve uygulanan sulama suyunun bitki su 

tüketimini karşılama yüzdesi (Irc), oransal verim ve oransal bitki su tüketimi değerleri 

verilmiştir. Tablodan görüleceği gibi sulama suyu kullanım randımanı irdelendiğinde, 

maksimum verimin alındığı ve en fazla su uygulanan konuda, birim su başına da en yüksek 

ürün alındığı görülebilir. Birim su başına en fazla ürün her iki sulama aralığında da Kcp3 

konusundan alınmıştır. Genel olarak fazla su uygulanan konularda daha yüksek su kullanım 

randımanı (IWUE) değerleri elde edilmiştir. Bu durum hıyar bitkisinin sulama suyuna karşı 

oldukça duyarlı olduğunu göstermektedir. Ayrıca, I2 sulama aralığında I1’e göre IWUE 

değerleri daha yüksek çıkmıştır. Sulama suyu ile bitki su tüketimleri birbirine bağlı olarak 

artış göstermiş olduğundan, konulara ilişkin su kullanım randımanları da (WUE), sulama suyu 

kullanım randımanlarında olduğu gibi bir benzer değişim göstermiştir.  

In all agricultural systems, low WUE can occur when soil evaporation is high in relation to 

crop evapotranspiration, early growth rate is low, water application does not correspond to 



 12 

 

crop demand, and shallow roots are unable to utulize deep water in the soil profile. These 

problems are especially pronounced in instensive vegetable production systems, where large 

inputs of irrigation and nutrients are common (Stark et al., 1983; Doerge et al., 1991).  

Uygulanan sulama suyunun bitki su tüketimini karşılama yüzdesi (Irc) ise, her iki sulama 

aralığında da en az su uygulanan konularda daha düşük bulunmuştur. Ayrıca I2 konularında 

I1’konularına oranla Irc değerleri daha yüksek bulunmuştur. Bu durum, sık sulanan konularda 

bitki suyu strese girmeden daha rahat bulacağından ve bir defada uygulanan su derinliğinin 

daha az olması nedeniyle radyasyonla daha fazla su tüketilmiş olmasına bağlanabilir. Çünkü, 

I1 konularında sulama önceleri toprakta belirlenen su miktarı, I2’ye göre solma noktasına 

daha yakındır ve bitki sulama suyundan daha fazla su tüketmiştir. Ayrıca bu çalışmada 

uygulanan sulama programlarına göre uygulanan sulama suyunun bitki su tüketimini 

karşılama yüzdesinin % 80’den fazla olduğu ve ele alınan sulama konularının anılan oranı 

fazla etkilemediği söylenebilir.  

Sonuç olarak, benzer iklim ve toprak koşullarına sahip yörelerde hıyar üretiminde  birim su 

başına en ekonomik verim alınabilmesi için, sulama programı oluşturulmasında I2Kcp3 

konusunun dikkate alınması daha uygun olabilecektir. Because, low water use efficiency 

decreases productivity and increases crop production cost (Bravo, 1987).  

3.7.  Et /Epan change 

Deneme konularında sulama programlarına bağlı olarak yığışımlı su tüketimi (Et) ile 

buharlaşma (Epan) arasındaki ilişki Şekil 8’de verilmiştir. Et ile Epan arasında tüm konularda 

%1 düzeyinde önemli doğrusal bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Şekilde görülen her bir 

sulama konusuna ilişkin doğrunun eğimi sulama mevsimi için Kcp (Et/Epan) katsayı değerlerini 

vermektedir. Bu değerler tüm konularda lineer olmakla beraber konular arasında sulama suyu 

ve bitki su tüketimi farklılıklar nedeniyle ilişki denklemleri ve korelasyon katsayıları biraz 

farklılık göstermiştir. Çok sayıda yapılan çalışmalar bitki su tüketimi ile açık su yüzeyi 
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buharlaşması arasında yakın bir ilişkinin olduğunu ortaya çıkarmıştır (Kanber, 1984). Bu 

durum açık su yüzeyi buharlaşmasından yararlanarak sulama programının oluşturulmasının 

yerinde bir uygulama olduğunu bir kez daha göstermektedir. Böylece, bu çalışmada en iyi 

sonuç alınan Kcp3 konusundaki  Et - Epan ilişki denklemi  sulama programı oluşturulmasında 

kullanılabilir (Et = 1.05 Epan + 96.718). Daha açıkçası, hıyar sulamasında 8 günlük buharlaşma 

değerleri yukarıda bahsedilen denklemde yerine konularak hıyar bitkisine verilecek net 

sulama suyu miktarı bulunabilir. Ayrıca anılan denklemde Kcp’nin 1.05 çıkmış olması, ilgili 

konuda bitkinin uygulanan sulama suyu yanında toprakta daha önce mevcut bulunan su dan 

da yararlandığını göstermektedir. Table 4’de verilen Irc (I/ Et) değerleri bunu doğrulamaktadır. 

Et/Epan oranlarının yetişme dönemindeki değişimi Şekil 9’da verilmiştir. Et/Epan oranlarının, 

benzer sulama programlı konularda artma süreçleri birbirlerine çok benzemekte olup, 

mevsimlik ortalama 0.29 - 1.25 arasında değişmiştir. En az su uygulanan konularda daha 

düşük Et/Epan oranı elde edilmiştir. Ayrıca başlangıçtan sezon sonuna doğru Et/Epan oranı tüm 

konularda sürekli artış eğiliminde olup Eylül ayı içersinde tekrar düşmeye başlamıştır. 

Büyüme başlangıcından ilk sulamaya kadar, bitki örtüsünün henüz tam olarak gelişmemiş ve 

dolayısıyla su tüketiminin de daha düşük olması nedeniyle bu dönemde Et/Epan oranı düşüktür. 

Sistemli sulama uygulamalarının başlandığı çiçeklenme ve meyve oluşum dönemlerinde ise 

bu oran bitkinin olgunlaşması, örtü yüzdesini artırması ve buna bağlı olarak su tüketim hızın 

da artması nedeniyle bu dönemde Et/Epan oranı en yüksek düzeydedir. Öte yandan hıyar 

bitkisinde sürekli büyüme eğilimi görülmemesi ve son hasat doğru bitki veriminin azalması 

ve yapraklarının yavaş yavaş kuruyarak azalmaya başlamasından ve dolayısıyla bitki su 

tüketiminin de buna bağlı olarak azalmasından dolayı hasat sonuna doğru bu oran azalma 

göstermiştir. Çünkü, bitki su  tüketimi (Et) ile örtü gelişimi arasında %1 düzeyinde önemli 

doğrusal bir ilişki olduğu araştırmalarla belirlenmiştir (Kanber, 1984; Ertek et al., 2004). 

Doorenbos ve Kassam (1979)’da yıllık bitkilerde dikimden yetişme mevsimi ortalarına kadar 
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Et/Epan oranlarında bir artma meydana gelir ve daha sonra sabitleşme, yetişme dönemi 

sonlarına doğru ise bir azalma olacağı belirtilmiştir. Ayrıca, Goldberg ve ark. (1976)’da, 

Et/Epan oranı ile bitkinin toprağı örtme yüzdesi arasında doğrusal bir ilişkinin olduğunu ve 

bitki örtüsünün toprağı % 80 oranında kapatıncaya kadar bu ilişkinin devam ettiğini 

bildirmişlerdir. Bu çalışmada, benzer sonuçlar elde edildiği açıktır.   

4. Conclusions 

Çalışmada, Van yöresi tarla koşullarında hıyar bitkisine konulara göre uygulanan sulama 

suyu miktarları 320.2-509.2 mm; mevsimlik su tüketimleri 391.2-596,6 mm olarak 

belirlenmiştir. En yüksek verim sulama aralığının 8 gün olduğu ve en fazla su uygulanan 

I2Kcp3 konusundan  (45.2 t ha-1), en düşük verim ise sulama aralığının 4 gün olduğu ve en az 

su uygulanan I1Kcp1 konusundan (17.99 t ha-1) elde edilmiştir. Verim değerlerine sulama 

aralıklarının (I) ve IxKcp interaksiyonunun önemli bir etkisi olmazken, bitki-pan katsayılarının 

(Kcp) % 1 (P< 0.01) düzeyinde önemli etkisi olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca istatistiksel analiz 

sonucunda Kcp meyve sayılarını % 1 önem düzeyinde etkilemiştir. Birim su başına en yüksek 

verim I2Kcp3 konusundan alınmıştır. Genel olarak fazla su uygulanan konularda daha düşük 

su kullanım randımanı (IWUE) değerleri elde edilmiştir. Uygulanan sulama suyunun bitki su 

tüketimini karşılama yüzdesi (Irc) ise, genelde uygulanan suyunun artışına bağlı olarak 

artmıştır. Ayrıca, sulama suyu, bitki su tüketimi, meyve sayısı, ortalama meyve ağırlığı ve 

verim arasında % 1 düzeyinde önemli doğrusal ilişkilerin olduğu bulunmuştur. Meyve 

sayılarının artışı, verim artışını sağlayan en önemli faktör olmuştur. En yüksek erkenci verim 

en fazla su uygulanan Kcp3 konularından alınmıştır. Yukarıda açıklananlar dikkate alındığında 

hıyar bitkisinin sulama suyuna oldukça duyarlı olduğu anlaşılmıştır.   

Bu nedenle, benzer iklim ve toprak koşullarında hıyar yetiştiriciliğinde, ekonomik verime 

ulaşılması için sulama suyu hesabında bitki-pan katsayısının (Kcp3) 1.0 alınmasının, sulama 

aralıkları arasında istatistiksel bir fark olmaması nedeniyle, işçilik ve zamandan tasarruf 
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sağlanması ve sulama randımanlarına en iyi cevap vermesi nedeniyle sulamaların 8 gün 

aralıkla yapılması önerilir.  

Ayrıca, bu çalışmada hıyar bitkisi için uygulanacak en alt sınırdaki su miktarının Kcp3 

konusunda olduğu anlaşıldığından benzer toprak ve iklim koşullarında yapılacak çalışmalarda 

hıyar bitkisi için en düşük pan katsayısının 1.0 ve sulama aralığının en az 8 gün alınmasının 

uygun olacağı söylenebilir.  
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Tables in the article 

 

 

Table 1. Soil characteristics of trial plots 
Depth 

(cm) 

γ 

(g cm-3) 
FC 

(Pw) 

WP 

(Pw) 

Saturation 

(%) 

pH EC  

dS m-1 

Salt 

(%) 

Lime 

(%) 

P 

(kg ha-1) 

K 

(kg ha-1) 

Organic 

matter (%) 

Texture 

0-30 1.44 19.46 10.36 44.1 8.15 2.58 0.07 10.69   4.6 363 1.08 Loamy 

30-60 1.31 22.93 12.24 44.0 8.18 2.42 0.07 10.56 18.3 363 1.13 Loamy 

60-90 1.49 19.92 10.67 49.5 8.19 2.15 0.07 6.73 13.7 316 0.75 Loamy 

    γ: unit weight of soil  

 

 

 

Tablo 2. Analysis of irrigation water  

 

 

Class of 

irrigation 

water 

EC 

dS m-1 

pH Cations  (me L-1) Anions (me L-1)  Na 

  % 

SAR 

Na+ K+ Ca2+ Mg2+ CO3
2 - HCO3

- Cl- SO4
2 -   

C3- S1 9.54 7.35 2.52 0.09 1.66 5.18 - 4.76 2.27 2.42 26.6 1.36 

 

 

 

 

Table 3. Monthly and total irrigation water amount (I), plant water consumption (Et), 

evaporation and precipitation (mm)* 
 

Treatments 

MONTHS 

May June July Agust September Total 

    I    Et      I    Et      I    Et      I    Et      I    Et     I    Et 

I1Kcp1 15.19 30   67.88 50 141.1 180 96 130 -  8.47 320.17 398.47 

I1Kcp2 15.19 30   67.88 50 187.6 215 144 180 -  11.50 414.67 486.50 

I1Kcp3 15.19 30   67.88 50 234.1 270 192 235 - 11.56 509.17 596.56 

I2Kcp1 15.19 30   67.88 50 129.1 182 108 118 -  11.20 320.17 391.20 

I2Kcp2 15.19 30   67.88 50 169.6 210 162 155 - 17.51 414.67 463.51 

I2Kcp3 15.19 30   67.88 50 210.1 245 216 225 - 20.72 509.17 572.72 

Evaporation **           68.0         171.0        215.8         211.0             23.7          689.5 

Precipitation**             -            4.5            6.8             -                -            11.3 

* Irrigation during the seedling stage was added to I. 

** Evaporations values from May 15th to September 6nd were given month 

 

Table 4. Mean fruit yield, early yield, fruit number, fruit diameter, fruit length and mean fruit 

weight, total amount of applied irrigation water (I), irrigation water use efficiency 

(IWUE), water use efficiency (WUE), plant water consumption (Et), and irrigation 

water compensation (Irc) of treatments 

Yield Components 

and Irrigation values 

Treatments 

I1Kcp1 I1Kcp2 I1Kcp3 I2Kcp1 I2Kcp2 I2Kcp3 

Early yield, g / 7.8 m2 943 716 3503 2114 1327 5285 

Mean fruit  yield, t ha-1 17.99 21.29 33.59 18.23 24.70 45.20 

Fruit number 125 145 192 140 165 277 

Fruit  diameter, cm 3.50 3.53 3.51 3.70 3.45 3.65 

Fruit  length,  cm 14.4 14.4 15.1 13.9 15.2 14.5 

Mean fruit weight, g 112.3 114.5 136.5 101.6 116.8 127.3 

I, mm 320.2 414.7 509.2 320.2 414.7 509.2 
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Et , mm 398.5 486.5 596.6 391.2 463.5 572.7 

IWUE, t ha-1 mm 0.056 0.051 0.066 0.057 0.060 0.089 

WUE, t ha-1 mm 0.045 0.044 0.056 0.047 0.053 0.079 

Irc, % 80.4 85.2 85.4 81.9 89.5 88.9 

Oransal Yield, % 39.8 47.1 74.3 40.3 54.7 100.0 

Oransal Et, % 66.8 81.6 100.0 65.6 77.7 96.0 

 

Table 5. Variance analysis of  the yield 
Variation  sources df S.S M.S F- value 

Main effects     

I   1 73188867,6 73188867,6 1.95  ns 

Kcp   2 8955834541,8 447917270,9 11,95 ** 

İnteraction     

I*Kcp   2 65852981.8 32926490.9 0.88 ns 

Error  12 449887998.7 37490666.56  

Total 17 1484763489,8   

* * P   0.001;   df : Degree of  freedom,  S.S : Sum of  squares,   M.S : Mean square  

 

 

 

 

Table 6. Deneme konularına ilişkin verim ortalamalarının Duncan  

              Yöntemine göre karşılaştırılması  
 Tretaments    Mean (g) Significant ranges 

I1  18878,4             9 a 

I2        22911,3             9 a 

Kcp1 ** 14124,67             6 b 

Kcp2 ** 17933,67             6 b 

Kcp3 ** 30626,30             6 a 
*  *  LSD .01 = 10798,08 

 

Table 7. Deneme konularında acılık testi sonuçları  

Treatments Blocks Sonuç 

I II III 
I1Kcp1 H. Acı Acı H. Acı H. Acı 
I1Kcp2 H. Acı H. Acı H. Acı H. Acı 
I1Kcp3 Tatlı Tatlı Tatlı Tatlı 
I2Kcp1 Tatlı Acı Acı Acı 
I2Kcp2 Acı Acı Acı Acı 
I2Kcp3 Tatlı Tatlı Tatlı Tatlı 
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Table 8. Variance analysis of  the fruit number 
Variation  sources df S.S M.S F- value 

Main effects     

I   1 3874.9 3874.9     2.69 ns 

Kcp   2 31530.89 15765.45   10.95 ** 

İnteraction     

I*Kcp   2 7784.66 3892.33     2.7 ns 

Error  12 17269.5 1439.13  

Total 17 60459.99   

**  P  0.01;  df : Degree of  freedom,  S.S : Sum of  squares,   M.S : Mean square  

 

 

 

Table 9. Deneme konularına ilişkin meyve sayısı ortalamalarının 

            Duncan Yöntemine göre karşılaştırılması  
Tretaments Mean Significant ranges 

I1        164.91 9 a    

I2  194.25 9 a 

Kcp1 *** 132.65 6 b 

Kcp2 *** 171.82 6 ab 

Kcp3 *** 234.28 6 a 
*** LSD .01 = 66.9 
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Et = 1,0043 I + 68,39

R2 = 0,98 **
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Figure 1. Sulama konularında sulama suyu-bitki su tüketimi ilişk 
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Figure 2. Sulama konularında yığışımlı bitki su tüketimi   
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Şekil 3. Deneme konularında hasat edilen kabak verimlerinin zamansal değişimi 
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Şekil 4. Deneme konularında sulama suyu, bitki su tüketimi-verim ilişkisi 
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Şekil 5. Deneme konularında sulama suyu, bitki su tüketimi - meyve sayısı - verim ilişkisi 
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Figure 6. Deneme konularında sulama suyu, bitki su tüketimi – ortalama meyve ağırlığı -    

               verim ilişkisi 
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Figure 7. Soil water contents measured at irrigation initiation and after of I1 and I2 treatments   
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Figure 8. Sulama konularında Et    - Epan arasındaki ilişkile 
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 Şekil 9. Yetişme mevsimi boyunca  Et/Epan oranının değişimi  

 


