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HARRAN OVASI KOŞULLARINDA KIŞLIK KANOLADA (BRASSİCA NAPUS 
SSP. OLEIFERA) FARKLI SU DÜZEYLERİNİN VE SULAMA ZAMANLARININ 

VERİM VE VERİM BİLEŞENLERİNE ETKİSİ 
 

Effect of Different Irrigation Times and Levels on Yield and Yield 
Components Winter Canola (Brassica Napus Ssp. Oleifera) in Harran Plain 

Conditions. 
 

Pınar BAHÇECİ                                           Mustafa ÜNLÜ 
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı           Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı 

 
ÖZET 

Bu çalışmada Harran ovası koşullarında, kışlık ürün kanolanın farklı 
yetişme dönemlerinde farklı düzeylerdeki sulamaların verim ve verim bileşenleri 
üzerine etkileri belirlenmiştir. Her iki deneme yılında (2009 ve 2010 yıllarında) 3 
defa tam sulanan konulara toplam 248 ve 299 mm sulama suyu uygulanmış, tam 
sulanan konuların su tüketimi ilk yıl 552 ve ikinci yıl ise 755 mm ve tane verimleri 
ise sırasıyla 334 ve 366 kg/da olmuştur. Çalışmada tüm yetişme mevsimi için verim 
etmeni ortalama 1.16 olarak saptanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Kanola,  sulama zamanı, verim tepki etkeni, Harran ovası 

 
ABSTRACT     

This study was carried out to determine the effects of deficit irrigations on 
grain yield and yield components of winter type canola in Harran plain conditions. 
Canola was irrigated 3 times in both two years and total applied irrigation water 
amount for the full irrigation treatments were 248 and 299 mm in 2009 and 2010, 
respectively and corresponding values of water consumption was determined as 
552 mm and 755 mm and the maximum grain yield values were obtained 334 and 
366 kg/da in the first year and second year, respectively. The yield response factor 
was determined as average ky=1.16.  
Key words: Canola, irrigation time, yield response factor, Harran plain 
 
Giriş 

Türkiye'de büyük boyutlara ulaşan yağ açığını kapatabilmek amacıyla yeni 
bitkisel yağ kaynaklarını geliştirilmesi gereklidir. Ülkemizde çeşitli yağ bitkileri 
yetiştirilmesi için elverişli ekolojiye sahip olmasına rağmen, yağlı tohum ve bitkisel 
yağlarda açık yıllardır devam etmektedir.  

Kanolanın babası olarak anılan Manitoba Üniversitesi öğretim üyesi Dr. 
Baldur Stefansson 1968 yılında düşük asit oranına sahip seçici tohumlama 
yöntemini geliştirmiştir. Kanada da 1974 yılında, düşük erüsik asit ve glukozinolat 
içeren bir kolza çeşidinin üretilmesi başarılmış ve Canola olarak adlandırılmıştır 
(Canola- Can adian Oil Low Acid). 
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Kanola, bitkisel yağ kaynağı olarak yağlı tohumlu bitkiler olan ayçiçeği, 
soya, pamuk ve yer fıstığı arasında dünyadaki üretimi açısından üçüncü sırayı 
almaktadır. Kanolanın yetişme döneminin kısa olması, kışlık olarak yetişebilmesi 
kendisinden sonraki ürüne daha fazla zaman bırakması, potansiyel olarak buğday 
kadar gelir getirmesi, kanolanın ekim nöbetine sokulmasını gerektiren en önemli 
özelliklerinden biridir. 

Faraji ve ark. (2008) yüksek sıcaklık stresi ve tamamlayıcı sulamanın iki 
çeşit kanolanın bakla verimini ve çiçek sayısını artırdığını; geç ekimin çiçeklenme 
dönemini kısalttığını, dolayısıyla çiçek sayısının azalmasına neden olduğunu, 
Sinaki ve ark. (2007), büyüme dönemindeki kanolada en fazla verim azalması, 
çiçeklenme dönemindeki su stresinde (%30.3) ve sonra harnup gelişmesinde 
(%20.7) meydana geldiğini, uzun dönem su stresinde, bitki başına harnup sayısı 
en duyarlı verim bileşeni olduğunu ve su stresinin tohum yağ içeriğini azaltırken, 
protein içeriğini artırdığını bildirmişlerdir.  

Dadivar ve Khodshenas (2007), açık su yüzeyinden 50, 75, 100 ve 125 
mm buharlaşma olduğunda sulama yapılması sonucunda bitki başına bakla sayısı 
üzerine etkisinin önemli olduğunu göstermiştir. Sulamanın bitki başına bakla sayısı 
değerleri 50 mm, en düşük değerler ise 125 mm buharlaşmadan sonra yapılan 
sulamalarda elde edilmiştir.  

GAP Bölgesinin en geniş sulama alanlarından biri olan Harran Ovasında, 
tarla koşullarında Kanola sulamasına ilişkin çalışmaların yapılması, bu bitkiden 
potansiyel ürün alınmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Sayılan nedenlerle bu 
çalışma, Harran Ovasında kışlık kanolanın, (i) sulama suyu gereksinimini (ii) 
sulama programını, (iii) sulamanın verim ve bazı verim bileşenleri ile (iv) sulamanın 
yağ oranı üzerine etkilerini belirlemek için yapılmıştır. 

 
Materyal ve Yöntem 
Araştırma yerinin coğrafi konumu 

Araştırma Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Şanlıurfa iline bağlı Harran 
Ovasında bulunan Şanlıurfa merkezine 7-8 km uzaklıktaki Ziraat Fakültesi deneme 
alanında yürütülmüştür. Deneme yerinin konumu 36

0
 42’ kuzey enlemi 38

0
 58’ 

doğu boylamında olup, denizden yüksekliği 460 m’ dır  (Şekil 1).   
 

Araştırma yerinin iklim ve toprak özellikleri 
Harran Ovası, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır. Yıllık 

ortalama yağış 365 mm, ortalama sıcaklık 17.2 °C ve açık su yüzeyinden 
buharlaşması 1850 mm’dir. Yağışların mevsimlere göre dağılımı; kışın %56, 
ilkbaharda %30, sonbaharda %13 ve yazın %1 şeklindedir. Yağışlı günlerin sayısı 
ortalama 70, karla örtülü günlerin sayısı 3 tür.  

Deneme yeri toprakları, Harran serisinde, derin profilli, drenaj ve tuzluluk 
sorunu olmayan, kireç ve potasyumca zengin, organik madde ve fosfor bakımından 
fakir 2. sınıf tarım topraklarıdır.  
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Yapılan işlemler ölçmeler ve gözlemler 
Deneme de Brasicca napus ssp Oleifera  L.  Argentina çeşidi kullanılmıştır. 

Küçük taneli kışlık bir çeşit olup bin tane ağırlığı gelişme durumuna göre 2.0-3.0 gr 
arasında değişen, iyi dallanan ve 150-160 cm boylanan bir çeşittir. 

Bitki gelişmesinin bir ölçütü olarak dikkate alınan gelişme döneminin 
sonunda bitki boyları ölçülerek, toprak üstü aksamının kuru ağırlığı belirlenmiştir. 
Ayrıca tüm konularda dekara tohum verimi, 1000 tane ağırlığı, bitki boyu, bitki dal 
sayısı ve harnup sayısı, biokütle, yaprak oransal su kapsamı belirlenmiştir.  
Hasat ve harman; ilk çiçeklenmeden 50 gün sonra, harnuplar tamamen sararınca,  
birinci yıl 29 Mayıs 2009, ikinci yıl ise 9 Haziran 2010 tarihlerinde yapılmıştır. Elle 
hasat edilip, çuvallara doldurularak harman yerine getirilmiş, bitkiler tamamen 
kuruduktan sonra taneleme işlemi, elle yapılmıştır.  
 

Deneme Konuları ve Deneme Deseni 
Çalışmada 4 sulama zamanı ve 5 su düzeyi ele alınmıştır. Deneme tesadüf 

bloklarında bölünmüş parseller deneme deseni (split plot) ile üç yinelemeli olarak 
düzenlenmiştir.  
A-Sulama zamanları  

Z0: Susuz (gerektiğinde çıkış suyu verilmiştir); Z1: Dallanma döneminde 1 
su, Z2: Çiçeklenme öncesinde 1 su; Z3: Çiçeklenme öncesi ve tohum bağlama 
dönemlerinde 2 su, Z4: Dallanma, çiçeklenme öncesi ve tohum bağlama 
dönemlerinde 3 su. 
B- Sulama düzeyleri  

I100 = Tam sulama (eksik nemin tümünün veya %100’ünün verildiği 
parseller), I75= Tanık konuya verilen suyun %75, I50 = Tanık konuya verilen suyun 
%50’si I25 = Tanık konuya verilen suyun %25’inin uygulandığı parseller, I0 = Susuz 
(gerektiğinde çıkış suyu verilen parseller. 

 
ARAŞTIRMA BULGULARI 
Konuların verim ve verim bileşenleri üzerine etkileri 

Deneme konularına uygulanan sulama suyu miktarları Çizelge 1’de 
görüşdüğü gibi, ilk yıl, en az su, dallanma döneminde bir defa sulanan Z1 
konusundaki I25 su düzeyinde sulanan konuya ve en çok su ise üç defa sulanan Z4-
I100 konusuna, sırasıyla toplam 15 mm ve 248 mm su uygulanmıştır. İkinci yıl üç 
kez sulanan I100 konusuna yaklaşık 299 mm su verilirken, I25 konusuna toplam 75 
mm verilmiştir. İkinci yıl en az sulama suyu, Z1-I25 konusuna yaklaşık, 18 mm 
olarak uygulanmıştır.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
Ç.Ü Fen ve  Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012  Cilt:27-1 

 

- 178 - 

 

Çizelge 1. Deneme konularına uygulanan sulama suyu miktarları, mm 

Sulama Zamanı 
  

Sulama Düzeyi, % 

I100 I75 I50 I25 I100 I75 I50 I25 

2009 2010 

Z0  Susuz 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1:Dallanmada 1 su 61 46 30 15 71 53 36 18 

Z2:Çiçeklenmede 1 su 135 101 67 34 82 62 41 21 

Z3:Çiçek+Tane olumu2 su 248 211 142 77. 228 171 114 57 

Z4:Dallanma+Çiçeklenme 
+Tane olumunda  3 su 

248 232 175 92 299 224 149 75 

 
Araştırmanın yürütüldüğü yıllarda konulara ilişkin mevsimlik ve dönemsel 

bitki su tüketimi değerleri, I100 deneme konusunda 552 ve 755 mm olarak 
belirlenmiştir. Banuelos ve ark. (2002) kanolanın optimal gelişimi için mevsimlik su 
tüketiminin 210- 550 mm olduğunu belirlemişlerdir. 

Efetha ve Sutton (2008) tarafından Albertada uzun dönem sürdürülen 
çalışmalarda, kanolanın mevsimlik su tüketiminin 480 mm, günlük su tüketiminin 
ise 7 mm, en kritik dönemin geç vejetasyon ve çiçeklenme dönemi olduğunu, 
Banuelos ve ark. (2002), orta Kaliforniya’da bitkinin optimal gelişimi için 210-550 
mm arasında değişen sulama suyunun gerekli olduğunu bildirmişlerdir. 

 
Sulama-tane verimi ilişkileri 

En yüksek kanola tane verimi, Z4-I100 deneme konusundan, en düşük tane 
verimi ise I0 deneme konusundan elde edilmiştir. Verim su kısıntısıyla ters orantılı 
olarak artmıştır. Varyans analizi sonuçları, sulama zamanları arasında %5, sulama 
sayıları arasında %1 ve sulama zamanları ile sulama düzeyleri etkileşimleri 
arasında ise %5 düzeyinde istatistiksel olarak önemli farklılıklar olduğunu 
göstermiştir.  

Dünyada yapılan birçok çalışmada kanolada optimum ürüne ulaşmak için 
elverişli nemin %75’in üzerinde olması önerilmektedir. Banuelos ve ark. (2002), 
kanolanın elverişli nem düzeyine karşı çok duyarlı olduğunu bildirmektedirler. 

Faraji ve ark. (2008), sulamanın kanolanın bakla verimini ve çiçek sayısını 
artırdığını, Tahir ve ark. (2007) erken vejetatif dönemde, çiçeklenmede ve tohum 
bağlama döneminde verilen üç su ile büyüme hızı, net asimilasyon miktarı, harnup 
başına tane sayısının ve tohum veriminin en yüksek olduğunu belirtmişlerdir. 
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Çizelge 2. Verim ve verim bileşenlerine ilişkin varyans analiz sonuçları  

Varyasyon  
Kaynağı 

Tohum 
verimi 

Bin  
tane 

Biyo 
kütle 

Dal  
sayısı 

Harnup 
sayısı 

Bitki  
boyu 

Hasat 
 indeksi 

Yağ  
içeriği 

09 10 09 10 09 10 09 10 09 10 09 10 09 10 09 10 

Sulama 
Zamanı (A) 

* * * ns ns * ns ns ns ns ns ns * ns ns ** 

Sulama 
Düzeyleri (B) 

** ** ** ** ** ** * ** ** * ** ** * * 
ns 

** 

AxB 
Etkileşimi 

* 
ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

** ** 

 
Sulamalar tane büyüklüğünü önemli düzeyde etkilemiştir. Denemenin ilk 

yılında, sulama zamanları (sayıları) tane büyüklüğünü, istatistiksel olarak %5, 
sulama düzeyleri ise %1 düzeyinde etkilemiştir. Etkileşim ise önemsiz bulunmuştur. 
İkinci yıl sulama zamanlarının tane büyüklüğüne etkisi önemsiz, sulama 
düzeylerinin %1 düzeyinde önemli, etkileşim ise önemsiz bulunmuştur. 

Kanolanın biyokütle verimleri sulama düzeylerinden %95 olasılıkla farklı 
biçimde etkilenmiş, sulama zamanlarının etkisi önemsiz, ikinci yıl ise, sulama 
zamanları arasında istatistiksel olarak %95, sulama düzeyleri arasında ise %99 
olasılıkla önemli farklılıkların olduğu anlaşılmıştır. Gruplandırmada I50, I75 ve I100 

sulama düzeyleri birinci (a), I25  ikinci (b) ve susuz konu Z0-I0ise üçüncü(c) gruba 
girmiştir. Bu durumda, su kısıntısının en fazla %50 düzeyinde tutulması gerektiği 
söylenebilir.  

Sulama zamanları dal sayısını istatistiksel olarak etkilemezken, sulama 
düzeyleri birinci yıl %5, ikinci yıl %1 düzeyinde önemli fark yaratmıştır. Duncan 
sonuçlarına göre, her iki deneme yılında da sulama düzeyleri iki farklı grup 
oluşturmuştur. Sulanan tüm konular birlikte birinci (a), sulanmayan konu ise ikinci 
(b) verim grubuna girmiştir.  

Rathore ve Patel (1990); Majid ve Simpson (1997), üç sulama ile kanola 
bitkisinde maksimum büyüme hızına ve maksimum net asimilasyon hızına 
ulaşıldığını, bitki boyu ve dal sayısının sulama sıklığıyla arttığını bildirmişlerdir.  

Bitki başına harnup sayılarında sulama zamanları arasında istatistiksel 
anlamda önemli farklar bulunamamıştır. Buna karşı, sulama düzeyleri arasında 
istatistiksel olarak ilk yıl %1, ikinci yıl ise %5 düzeyinde önemli farkların olduğu 
saptanmıştır. Sulama düzeylerine ilişkin konu ortalamaları üç farklı grup 
oluşturmuştur. Tahir ve ark. (2007), erken vejetatif dönemde, çiçeklenmede ve 
tohum bağlama döneminde verilen üç su ile harnup başına tane sayısı ve tohum 
veriminin en yüksek olduğunu, bildirmişlerdir. Sunulan çalışma, literatürdeki 
sonuçları desteklemektedir. Çalışmanın her iki yılında da sulanan konulardaki tüm 
sulama düzeyleri, birlikte, birinci (a), susuz konu ise ikinci (b) gruba girmiştir.  

İlk yıl hem sulama zamanlarının ve hem de sulama düzeylerinin hasat 
indeksi değerlerini farklı etkiledikleri, konular arasında istatistiksel olarak %5 
düzeyinde önemli farklılıkların olduğu, ikinci yılında yalnızca sulama düzeyleri 
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arasında istatistiksel olarak %5 düzeyinde önemli farkların olduğu saptanmıştır. 
Kanola sulamasında toprak nem içeriğinin %75 ve üzerinde olması verimde önemli 
artışlar sağladığına değinilmektedir (Krogman ve Hobbs, 1975; Efetha ve Sutton, 
2008). 

 
Sulamaların yağ içeriğine etkileri 

Yağ içerikleri su kısıntısıyla ters orantılı olarak artmıştır. En yüksek yağ 
içeriği toprak profilindeki eksik nemin tamamının uygulandığı ve 3 kez sulamanın 
yapıldığı konudan, en düşük yağ içerikleri ise sulama suyu uygulanmayan I0 
deneme konusundan elde edilmiştir. Her iki yılda da sulama düzeyi x sulama 
zamanı etkileşimi istatistiksel olarak %1 önem düzeyinde farklı bulunmuştur. 
Parveen ve ark. (1996) ve Padmani ark. (1992), sulama düzeylerinin yağ içeriği 
üzerine etkisinin önemsiz olduğunu, Henry ve Mc Donald (1978) aşırı kuraklığın 
yağ içeriğini azaltırken, protein içeriğini artırdığını, Ahmadi ve Bahrani (2009) 
çiçeklenme dönemindeki su stresinin yağ verimini düşürdüğünü, Tahir ve ark. 
(2007) sulama sayılarının yağ ve protein içeriğini etkilemediğini belirtmektedirler. 
Jensen ve ark. (1996), toprak kuruluğunun ve buharlaşma isteğinin yağ ve protein 
içeriğini önemli düzeyde etkilemediğini belirlemişlerdir. 

 
Tohum verimini etkileyen verim bileşenleri arasındaki ilişkiler 

Denemenin birinci yılında, bütün verim bileşenleri arasında yakın ve pozitif 
ilişkiler elde edilmiştir. En yüksek bağdaşım katsayısı tane verimi ile biyokütle 
arasında, R=0.96 olarak bulunurken, bunu R=0.83 harnup sayısı ve R=0.82 ile bin 
tane ağırlığı izlemiştir. Tane verimini en fazla etkileyen biyokütle ile diğer verim 
bileşenleri arasında pozitif yüksek bağdaşım katsayılarına sahip ilişkiler elde 
edilmiştir.  

Krogman ve Hobbs (1975), uygun toprak nem düzeyi koşullarında 
yaprakların ve harnupların verim artışında önemli rolü olduğunu, Sinaki ve ark. 
(2007), uzun dönem su stresinde bitki başına harnup sayısının en duyarlı verim 
bileşeni olduğunu, harnup oluşum zamanındaki kısa dönemli su stresinin, bakla 
sayısını, bakladaki tane sayısını ve tane ağırlığını azalttığını belirlemişlerdir. Tahir 
ve ark. (2007), sulama sayıları ile bitki başına harnup sayısı ve harnup başına tane 
sayısı arasında doğrusal bir ilişki olduğunu belirlenmiştir. 

Su kullanım randımanları, sulama programlarına bağlı olarak değişmiştir. 
Ancak, toplam ve sulama suyu kullanım randımanlarının değişimleri, birbirinden 
farklıdır. Toplam su kullanma randımanları (WUEET), sulama suyu artışına bağlı 
olarak artmıştır.  

Sulama suyu kullanma randımanları (IWUE) ise sulama suyu artıkça 
azalma eğilimi göstermiştir. Her iki yılın sonuçları birlikte tartışıldığında, su miktarı 
arttıkça toplam su kullanma (WUEET) randımanının arttığı; buna karşı sulama suyu 
kullanma randımanının (IWUE) ise azalmıştır. 

Howell ve Ark. (1986),  mısıra eş düzeyde su kısıntısı uygulayarak 
yürüttükleri çalışmada su kısıntısının fazla olmadığı konuların WUEET değerlerinin 
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birbirine yakın olduğunu belirlerken, birçok araştırmacı ise su kısıntısının yapıldığı 
döneme bağlı olarak WUEET’nin değiştiğini saptamıştır. 

Her iki deneme yılında da tane verimi (Y) ile bitki su tüketimi (ET) arasında 
yüksek bağdaşım katsayılarına sahip, doğrusal ilişkiler elde edilmiştir (R=0.877 ve 
R=0.895). Denemeden elde edilen iki yılık ET ve Y değerleri arasında, %99 
güvenle istatistiksel olarak önemli (R=0.832), yakın, doğrusal bir ilişki olduğu 
saptanmıştır. Yaron (1971)’un belirttiği gibi, her birim su azalışına karşılık tane 
veriminde azalma oranının sabit olmadığı belirlenmiştir.  

Dönemsel verim tepki etmenlerinin iki yıllık ortalama değerlerine ilişkin 
sonuçlar Şekil 1’de gösterilmiştir. İki yıllık ortalama dönemsel ky değerleri 1.11 ile 
1.80 arasında değişirken, en büyük ky değeri dallanma (Z1) döneminde yapılan su 
kısıntılarına ilişkin konuda elde edilmiştir. Anılan şekilden görüldüğü gibi 
denemenin mevsimsel verim tepki etmeni ky=1.16 olarak bulunmuştur. Sulama 
sayısı azaldıkça ky değeri yükselme göstermiştir. Bu durum her iki deneme yılında 
da benzer şekildedir. Bütün deneme yıllarında sulama sayılarını yüksek olduğu 
konuların ky değerleri düşük, sulama sayılarının düşük olduğu konuların ky 
değerleri yüksek bulunmuştur.  

 

 
 

Şekil 1. Dönemsel ve mevsimsel verim tepki (ky) etmenleri 
 

Tartışma ve Sonuçlar 
Deneme konuları arasında her iki yılda da tane verimlerinde %1 düzeyinde 

istatistiksel yönden farklılık bulunmuştur. Su kısıntısı belirli bir düzeyden sonra 
kanola tane veriminin azalmasına neden olurken, susuz konu ile sulanan konular 
arasında verim artış oranları yaklaşık olarak, konulara göre %220 ile %250 
arasında değişmiştir.  

Sulama sayıları aynı olmasına karşın çiçeklenme döneminde verilen su, 
dallanma dönemindeki sulamaya göre, verimi önemli düzeyde artırmıştır. Sulama 
sayıları 2 ve 3 olan konularda ise verim artışı olmasına karşın, artışlar arasındaki 
fark istatistiksel anlamda önemli değildir. Bu sonuçlara göre %25’ten fazla su 
kısıntısı yapılmasının, kanolada önemli düzeyde ürün kaybına neden olacağını 
göstermektedir.  

Su tüketiminin büyük bir bölümü yağışlarla karşılanmıştır. Su kısıntısı 
uygulanmayan deneme konusunda kanolanın mevsimlik su tüketimi, (ET), 
araştırma yıllarında, sırasıyla 552 ve 755 mm olarak belirlenirken; bunlara verilen 
sulama suyu miktarları, 250 mm ve 300 mm dir. İki yıllık sonuçlara göre, Harran 
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ovasında yetiştirilen kanolada su kısıntısı yapılmasının, özellikle kurak yıllarda, 
aşırı verim düşüşleri ile sonuçlanacağını göstermiştir.    

Buna göre, eğer sulama suyunun kıt olduğu bir yerde kanola yetiştiriliyorsa 
sulama çiçeklenme zamanı yapılmalıdır.   
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