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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

KURAK KOġULLARDA FARKLI AZOT VE FOSFOR DOZLARININ 

ASPĠRDE VERĠM VE VERĠM ÖĞELERĠNE ETKĠSĠ 

Kenan KARACA 

Ahi Evran Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 

AraĢtırma, farklı azot ve fosfor dozlarının aspirde verim ve verim öğelerine etkisinin 

belirlenmesi amacıyla 2016 yılında Ahi Evran Üniversitesi BağbaĢı YerleĢkesi 

deneme arazisinde yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada deneme materyali olarak Balcı çeĢidi 

kullanılmıĢtır. Tesadüf blokları bölünmüĢ parseller deneme desenine göre, 3 

tekerrürlü kurulup yürütülmüĢtür. Denemede ana parsellere azot (0, 4, 8, 12 kg N/da) 

dozları, alt parsellere fosfor (0, 4, 8, 12 kg P/da) dozları uygulanmıĢtır.  

ÇalıĢma sonucuna göre azot ve fosfor dozlarındaki değiĢim rozette kalma süresine, 

çiçeklenme süresine, olgunlaĢma gün sayısına, bitki boyunu, yan dal sayısına, tabla 

sayısına, bin dane ağırlığına, tohum verimine ve ham yağ verimine olumlu etki 

yaptığı belirlenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda azot ve fosfor dozlarına göre bitki boyu 

48.5 -54.5 cm, yan dal sayısı 2.6-3.6 adet/bitki, tabla sayısı 3.6-4.7 adet/bitki, tabla 

çapı 19.73-22.28 mm, 1000 tane ağırlığı 34.79-37.43 g, iç kabuk oranı % 57.06-

59.37 oranında, tohum verimi 103.88-160.60 kg/da, ham protein oranı % 17.27-19.06 

arasında, yağ oranları % 35.35-38.59 ve yağ verimi 38.04-60.33 kg/da arasında 

değiĢtiği belirlenmiĢtir. En yüksek verim 12 kg N/da+12 kg P/da gübre dozundan 

182.23 kg/da olarak elde edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Aspir (Carthamus tinctorius L)., azot, fosfor, verim, ham yağ 

oranı, ham protein oranı  

DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Ġsmail DEMĠR 

Ağustos 2017, 89 sayfa 
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ON YIELD AND YIELD COMPONENTS OF SAFFLOWER (Carthamus 

tinctorius L.). IN DRY CONDITIONS 

Kenan KARACA 

Ahi Evran University 
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This study was conducted to determine the effect of different nitrogen and 

phosphorus doses on yield and yield parameters of safflower in the experimental area 

of Ahi Evran University in 2016. Experiment design was in a split plots of 

randomized complete blocks with three replications and Balcı variety was used as 

seed material. The treatments consisted of four nitrogen doses 0, 4, 8, 12 kg N/da as 

the main plots and four phosphorus doses (0, 4, 8, 12 kg P/da) as the subplots.  

According to the results, nitrogen and phosphorus doses change has positive effects 

on day of rosette stage, flowering date, day of maturity, plant height, number of side 

branches, number of table, weight per thousand seeds, seed yield and crude oil yield. 

It was determined that, plant height, number of branches, head number, head 

diameter, 1000 seed weight, hull-kernell ratio, yield, protein ratio, crude oil rate and 

oil yield ranged from 47.49 -56.20 cm, 2.19-3.90, 3.30-5.00, 18.69-22.96 mm, 31,89-

37,93 g, 54.83%-60.30%, 82.17-182.23 kg/da, 17.74% -20.17%, 33.06%-39.06% and 

31.33 – 67.98 kg/da. The highest yield was determined as 182,23 kg/da from 12kg 

N/da+12 kg P/da fertilizer doses. 

Key words: Safflower (Carthamus tinctorius L.), nitrogen, phosphorus, yield, crude 

oil ratio, protein ratio 

Supervisor: Asst. Prof. Dr. Ġsmail DEMĠR 

August 2017, 89 pages 



v 
 

ĠÇĠNDEKĠLER 

TEġEKKÜR ............................................................................................................. ii 

ÖZET ....................................................................................................................... iii 

ABSTRACT ............................................................................................................ iv 

ĠÇĠNDEKĠLER ......................................................................................................... v 

TABLOLAR LĠSTESĠ ........................................................................................... vii 

ġEKĠLLER LĠSTESĠ ................................................................................................ x 

KISALTMALAR VE SĠMGELER DĠZĠNĠ ............................................................ xi 

1. GĠRĠġ .................................................................................................................... 1 

2. KAYNAK ARAġTIRMASI ................................................................................. 8 

2.1 AZOTLU VE FOSFORLU GÜBRE ÇALIġMALARI .............................. 12 

3. MATERYAL VE YÖNTEM .............................................................................. 18 

3.1 MATERYAL ............................................................................................... 18 

3.1.1 Deneme yerinin özellikleri ................................................................... 18 

3.1.2 Deneme yerinin iklim özellikleri ......................................................... 18 

3.1.3 Deneme yerinin toprak özellikleri ........................................................ 20 

3.2 YÖNTEM .................................................................................................... 21 

3.2.1 Deneme faktörleri ve deneme deseni ................................................... 21 

3.2.2 Tarımsal uygulamalar........................................................................... 22 

3.2.3 Denemede Ġncelenen Özellikler ........................................................... 26 

3.2.3.1 ÇıkıĢ tarihi (gün) .............................................................................. 26 

3.2.3.2 Rozette kalka süresi (gün) ................................................................ 26 

3.2.3.3 Çiçeklenme süresi (gün) ................................................................... 26 

3.2.3.4 OlgunlaĢma süresi (gün) .................................................................. 27 

3.2.3.5 Bitki boyu (cm) ................................................................................ 27 

3.2.3.6 Bitkideki yan dal sayısı (adet/bitki) ................................................. 27 

3.2.3.7 Bitki baĢına tabla sayısı (adet/bitki) ................................................. 27 

3.2.3.8 Ana tabla çapı (mm) ......................................................................... 27 

3.2.3.9 Bin tane ağırlığı (g) .......................................................................... 27 

3.2.3.10 Ġç kabuk oranı (%) ............................................................................ 27 

3.2.3.11 Tohum verimi (kg/da) ...................................................................... 28 

3.2.3.12 Tohumda ham protein oranı (%) ...................................................... 28 



vi 
 

3.2.3.13 Tohumda Yağ oranı (%)................................................................... 28 

3.2.3.14 Ham yağ verimi (kg/da) ................................................................... 29 

3.2.4 Verilerin değerlendirilmesi .................................................................. 29 

4. BULGULAR VE TARTIġMA ........................................................................... 30 

4.1 ÇIKIġ SÜRESĠ GÜN SAYISI .................................................................... 30 

4.2 ROZETTE KALMA SÜRESĠ ..................................................................... 32 

4.3 ÇĠÇEKLENME GÜN SAYISI .................................................................... 35 

4.4 OLGUNLAġMA SÜRESĠ .......................................................................... 38 

4.5 BĠTKĠ BOYU .............................................................................................. 41 

4.6 BĠTKĠDEKĠ YAN DAL SAYISI ................................................................ 45 

4.7 BĠTKĠ BAġINA TABLA SAYISI .............................................................. 47 

4.8 ANA TABLA ÇAPI .................................................................................... 51 

4.9 BĠN TANE AĞIRLIĞI ................................................................................ 53 

4.10 ĠÇ KABUK ORANI .................................................................................... 56 

4.11 TOHUM VERĠMĠ ....................................................................................... 59 

4.12 TOHUMDAKĠ HAM PROTEĠN ORANI .................................................. 63 

4.13 TOHUMDAKĠ HAM YAĞ ORANI ........................................................... 65 

4.14 HAM YAĞ VERĠMĠ ................................................................................... 68 

5. SONUÇ ............................................................................................................... 72 

6. KAYNAKÇA...................................................................................................... 78 

ÖZGEÇMĠġ ............................................................................................................ 90 

  



vii 
 

TABLOLAR LĠSTESĠ 

Tablo 1.1. 2000 - 2016 yılları arası ülkemizde aspire ait istatistikler (TUĠK, 2017) ... 2 

Tablo 3.1. KırĢehir ili 2016 ve 1960-2016 uzun yıllara ait iklim verileri .................. 19 

Tablo 3.2. Deneme yerinin toprak özellikleri ............................................................ 20 

Tablo 3.3. Deneme desenine ait gübre uygulamaları ve gübre çeĢit ve miktarları .... 21 

Tablo 4.1. Farklı azot ve fosfor dozlarının çıkıĢ süresine (gün) etkisine ait varyans 

analiz sonuçları........................................................................................................... 30 

Tablo 4.2. Kurak koĢullarda yetiĢtirilen aspirde azot ve fosfor uygulamalarının çıkıĢ 

sürelerine (gün) etkileri yönünden elde edilen ortalama değerler .............................. 31 

Tablo 4.3. Farklı azot ve fosfor dozlarının rozette kalma süresine (gün) etkisine ait 

varyans analiz sonuçları ............................................................................................. 33 

Tablo 4.4 Kurak koĢullarda yetiĢtirilen aspirde azot ve fosfor uygulamalarının rozette 

kalma süresine (gün) etkileri yönünden elde edilen ortalama değerler ve LSD 

gruplaması .................................................................................................................. 34 

Tablo 4.5. Farklı azot ve fosfor dozlarının çiçeklenme süresine (gün) etkisine ait 

varyans analiz sonuçları ............................................................................................. 36 

Tablo 4.6. Kurak koĢullarda yetiĢtirilen aspirde azot ve fosfor uygulamalarının 

çiçeklenme süresine (gün) etkileri yönünden elde edilen ortalama değerler ve LSD 

gruplaması .................................................................................................................. 36 

Tablo 4.7 Farklı azot ve fosfor dozlarının olgunlaĢma süresine (gün) etkisine ait 

varyans analiz sonuçları ............................................................................................. 39 

Tablo 4.8 Kurak koĢullarda yetiĢtirilen aspirde azot ve fosfor uygulamalarının 

olgunlaĢma süresine (gün) etkileri yönünden elde edilen ortalama değerler ve LSD 

gruplaması .................................................................................................................. 39 

Tablo 4.9. Farklı azot ve fosfor dozlarının bitki boyuna (cm) etkisine ait varyans 

analiz sonuçları........................................................................................................... 42 

Tablo 4.10 Kurak koĢullarda yetiĢtirilen aspirde azot ve fosfor uygulamalarının bitki 

boyuna (cm) etkileri yönünden elde edilen ortalama değerler ve LSD gruplaması ... 42 

Tablo 4.11 Farklı azot ve fosfor dozlarının yan dal sayısına (adet/bitki) etkisine ait 

varyans analiz sonuçları ............................................................................................. 45 



viii 
 

Tablo 4.12 Kurak koĢullarda yetiĢtirilen aspirde azot ve fosfor uygulamalarının yan 

dal sayısına (adet/bitki) etkileri yönünden elde edilen ortalama değerler ve LSD 

gruplaması .................................................................................................................. 45 

Tablo 4.13. Farklı azot ve fosfor dozlarının tabla sayısına(adet/bitki) etkisine ait 

varyans analiz sonuçları ............................................................................................. 48 

Tablo 4.14. Kurak koĢullarda yetiĢtirilen aspirde azot ve fosfor uygulamalarının tabla 

sayısına (adet/bitki) etkileri yönünden elde edilen ortalama değerler ve LSD 

gruplaması .................................................................................................................. 48 

Tablo 4.15 Farklı azot ve fosfor dozlarının ana tabla çapına (mm) etkisine ait varyans 

analiz sonuçları........................................................................................................... 51 

Tablo 4.16 Kurak koĢullarda yetiĢtirilen aspirde azot ve fosfor uygulamalarının ana 

tabla çapına (mm) etkileri yönünden elde edilen ortalama değerler ve LSD 

gruplaması .................................................................................................................. 51 

Tablo 4.17 Farklı azot ve fosfor dozlarının bin tane ağırlığına (g) etkisine ait varyans 

analiz sonuçları........................................................................................................... 54 

Tablo 4.18 Farklı azot ve fosfor dozlarının bin tane ağırlığı (g)  ortalamaları ve LSD 

gruplaması .................................................................................................................. 54 

Tablo 4.19. Farklı azot ve fosfor dozlarının iç kabuk oranların etkisine ait varyans 

analiz sonuçları (%).................................................................................................... 57 

Tablo 4.20. Kurak koĢullarda yetiĢtirilen aspirde azot ve fosfor uygulamalarının iç 

kabuk oranına (%) etkileri yönünden elde edilen ortalama değerler ......................... 57 

Tablo 4.21 Farklı azot ve fosfor dozlarının tohum verimine (kg/da) etkisine ait 

varyans analiz sonuçları ............................................................................................. 59 

Tablo 4.22 Farklı azot ve fosfor dozlarında tohum verim ortalamaları (kg/da) ve LSD 

gruplaması .................................................................................................................. 60 

Tablo 4.23 Farklı azot ve fosfor dozlarının tohumdaki ham proteine (%) etkisine ait 

varyans analiz sonuçları ............................................................................................. 63 

Tablo 4.24. Kurak koĢullarda yetiĢtirilen aspirde azot ve fosfor uygulamalarının 

tohumdaki ham protein oranına (%) etkileri yönünden elde edilen ortalama değerler 

ve LSD gruplaması ..................................................................................................... 63 

Tablo 4.25. Farklı azot ve fosfor dozlarının tohumdaki ham yağ oranına (%) etkisine 

ait varyans analiz sonuçları ........................................................................................ 66 



ix 
 

Tablo 4.26. Kurak koĢullarda yetiĢtirilen aspirde azot ve fosfor uygulamalarının 

tohumdaki ham yağ oranına (%) etkileri yönünden elde edilen ortalama değerler ... 66 

Tablo 4.27. Farklı azot ve fosfor dozlarının ham yağ verimine (kg/da) etkisine ait 

varyans analiz sonuçları ............................................................................................. 68 

Tablo 4.28. Kurak koĢullarda yetiĢtirilen aspirde azot ve fosfor uygulamalarının ham 

yağ verimine (kg/da) etkileri yönünden elde edilen ortalama değerler ve LSD 

gruplaması .................................................................................................................. 69 

Tablo 5.1 AraĢtırmada incelenen özelliklerin azot ve fosfor dozlarına göre en düĢük 

ve en yüksek ortalamalar ............................................................................................ 72 

  



x 
 

ġEKĠLLER LĠSTESĠ 

ġekil 1.1. Aspir tohumunun bir görünümü (https://gobotany.newenglandwild.org) ... 5 

ġekil 1.2. Aspir bitkisinin büyüme evreleri (Mündel, 2004 „den alınmıĢtır) ............... 6 

ġekil 1.3 Tabladaki dikenleri gösteren bir görünüm (http://istecumra.net) ................. 7 

ġekil 3.1. Deneme yerinin kuĢbakıĢı görünümü (Google maps‟den elde edilmiĢtir.) 18 

ġekil 3.2. Markör ile açılmıĢ sıralardan bir görünüm ................................................ 23 

ġekil 3.3. Sıra üzerine atılan tohumların görünümü .................................................. 23 

ġekil 3.4. Markör yardımıyla sıraların açılması esnasından bir görünüm ................. 24 

ġekil 3.5. Sıraların açılmıĢ halinden bir görünüm...................................................... 24 

ġekil 3.6 Bakım iĢlemi yapılmıĢ bitkilerin görünümü ............................................... 25 

ġekil 3.7. Rozet dönemine bakım iĢlerinden bir görünüm ......................................... 26 

ġekil 3.8. Numune yakma ünitesi ve distilasyon cihazı ............................................. 28 

ġekil 3.9. Ham yağ tayin cihazı ................................................................................. 29 

ġekil 4.1 Azot ve fosfor dozlarında çıkıĢ süreleri (gün) ortalamaları ........................ 32 

ġekil 4.2 Azot ve fosfor dozlarında rozette kalma süreleri (gün) ortalamaları .......... 34 

ġekil 4.3 Azot ve fosfor dozlarında çiçeklenme süresi (gün) ortalamaları ................ 38 

ġekil 4.4 Azot ve fosfor dozlarında olgunlaĢma süresi (gün) ortalamaları ................ 41 

ġekil 4.5. Azot ve fosfor dozlarında bitki boyu (cm) ortalamaları ............................ 44 

ġekil 4.6. Azot ve fosfor uygulamalarında yan dal sayısı (adet/bitki) ortalamaları ... 47 

ġekil 4.7. Azot ve fosfor uygulamalarında tabla sayısı ortalamaları ......................... 50 

ġekil 4.8. Azot ve fosfor uygulamalarında ana tabla çapı (mm) ortalamaları ........... 53 

ġekil 4.9. Azot ve fosfor uygulamalarında bin tane ağırlıkları (g) ortalamaları ........ 56 

ġekil 4.10. Azot ve fosfor uygulamalarında iç kabuk oranının (%) ortalamaları ...... 58 

ġekil 4.11. Azot ve fosfor uygulamalarında tohum verim (kg/da) ortalamaları ........ 61 

ġekil 4.12. Azot x fosfor intereaksiyonunda tohum verim (kg/da) ortalamaları ....... 62 

ġekil 4.13. Azot ve fosfor dozlarının ham protein (%) oranlarının ortalamaları ....... 65 

ġekil 4.14. Azot ve fosfor dozlarının ham yağ oranı (%) ortalamaları ...................... 67 

ġekil 4.15. Azot ve fosfor dozlarında ham yağ verim (kg/da) ortalamaları ............... 70 

ġekil 4.16. Azot x fosfor intereaksiyonunda ham yağ verim (kg/da) ortalamaları .... 71 

 

  



xi 
 

KISALTMALAR VE SĠMGELER DĠZĠNĠ 

Bu tezin yazımında kullanılan kısaltmalar ve simgeler, ifade ettikleri 

anlamları aĢağıda verilmiĢtir 

Simgeler Anlamları 
ml Mililitre 

g Gram 

kg Kilogram 

mm Milimetre 

cm Santimetre 

m Metre 

m
2
 Metrekare 

da Dekar 

ha Hektar 

% Yüzde 

N Kuzey 

E Güney 

°C Santigrat Derece 

N Azot 

P Fosfor 

UYO Uzun Yıllar Ortalaması 

% 0,5 Yüzde 5 Önem Düzeyi 

% 0,1 Yüzde 1 Önem Düzeyi 

TUĠK Türkiye Ġstatistik Kurumu 

BDA Bin dane ağırlığı 
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1. GĠRĠġ 

Ġnsan beslenmesinde temel besin maddelerinden biri olan yağlar, günlük 

yaĢamsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için beslenme zincirinde yer alması 

gereken ana besin maddelerindendir.  

Ülkemizde bitkisel yağ ihtiyacı nüfus artıĢı ve kiĢi baĢı tüketilen yağ 

miktarına bağlı olarak artmaktadır. Bu artıĢ miktarı, diğer ülkelere göre ülkemizde 

daha yüksek oranlarda seyretmektedir. Ülkemizde yıllık yağ tüketimi ortama 18 

kg/kiĢi (Tosun, 2003)  gıda amaçlı tüketim dikkate alındığında ülkemizin (79 milyon 

kiĢi) 1.422 bin ton gıda amaçlı yağ ihtiyacı bulunmaktadır. 2016 yılında ham yağ 

üretim miktarımız 780 bin ton olup 642 bin ton yanlızca gıda amaçlı yağ açığımız 

bulunmaktadır (Anonim 1, 2017).  

Ülke içindeki tarım, ülke nüfusunun besin ihtiyaçları için gerekli olan besin 

maddelerini karĢılama görevini üstlenmiĢtir. Her ülke kendi halkının beslenmesi 

açısından halkına besin yeterliliğini sağlama gayreti içindedir. Ülkelerin kendi 

yeterliliğini sağlayabilmesi, ürün fazlalığı vermeden yurtiçi arzın gereksinimi 

karĢılayabilmesi gerekmektedir (Eraktan, 2001). 

Yağlı tohumlu bitkiler, içerdikleri yağın yanında protein, karbonhidrat, 

mineral, vitamin ile yağın alınması sonrasında kalan küspenin protein acısından 

zengin olması hayvanların beslenmesi acısından önemli bir yere sahiptir. Çevre dostu 

olarak bilinen biyodizel üretiminde bitkisel yağların kullanımı artıĢ göstermektedir 

(Arıoğlu, 2007). 

Aspir yağı %75 oranında linoleik asit içermesinden dolayı insan yaĢamı 

acısından önemli bir yere sahiptir (Hamdan ve ark., 2009). 

Ülkemizde 2000 ile 2016 yılları arasında aspir ekim alanları ve üretimi 

incelendiğinde ekim alanı ile üretim miktarı arasında paralel olarak geliĢen belirgin 

bir artıĢ gözlenmektedir (Anonim 2, 2017). 2000 yılında 18  ton olan aspir üretimi, 

2016 yılında 58 bin tona yükselmiĢtir. 2000 yılında dekara alınan verim miktarı 60 

kg/da iken, 2016 yılında 147 kg/da‟a ulaĢmıĢtır (Tablo 1.1). Son 8 yıl içerisinde aspir 

üretimi artıĢı % 233 oranında gerçekleĢmiĢtir. Bu veriler diğer yağlı tohumlu bitkiler 
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ile kıyaslandığında aspir bitkisinin diğer yağlı tohumlu bitkiler içerisindeki kıymetini 

arttırmıĢ ve giderek de arttırmaya devam etmektedir. 

 

Tablo 1.1. 2000 - 2016 yılları arası ülkemizde aspire ait istatistikler (TUĠK, 2017) 

Yıl 
Ekilen alan 

(dekar) 

Hasat edilen alan       

(dekar) 
Üretim (ton) Verim (kg/da) 

2000 300 300 18 60 

2001 350 350 25 71 

2002 400 400 2 63 

2003 2.500 2.500 170 63 

2004 1.650 1.650 150 91 

2005 1.730 1.730 215 124 

2006 4.305 4.305 395 92 

2007 16.941 16.941 395 92 

2008 54.021 53.846 7068 131 

2009 215.237 215.149 20.076 93 

2010 135.000 134.978 26.000 193 

2011 131.668 131.644 18.228 138 

2012 155.918 155.898 19.945 128 

2013 292.920 292.599 45.000 154 

2014 443.050 439.350 62.000 141 

2015 431.071 427.931 70.000 164 

2016 395.710 393.520 58.000 147 

 

2008 yılından itibaren özellikle iç bölgelerde nadas alanlarının 

değerlendirilmesi ve aspir ekim alanlarının artırılması için yapılan çalıĢmalarda 

önemli sonuçlar sağlamıĢ ve aspir ekim alanlarında ki artıĢa bağlı olarak üretim 

artmıĢtır. Ġç bölgelerde alet ve ekipman alım desteği  çiftçi bazında aspir tercihinde 

önemli sonuçlar vermiĢtir.  

Ülkemizde 2008 yılında aspir tarımını yapan il sayısı 28 iken, 2009 yılında 

36‟ya ulaĢmıĢtır. Aspir tarımına baĢlayan  8 il ekim alanlarını 161.2 bin dekar 

arttırmıĢtır. 2010 yılında ise aspir ekimi yapan il sayısı 31‟e düĢmüĢtür. 2016 yılında 

aspir ekim yapan il sayısı 41‟e yükselerek yaklaĢık 395 bin dekar alanda 58 bin ton 

ürün elde edilmiĢtir (TUĠK, 2017) 



3 
 

Aspir ekim maliyetinin yaklaĢık %75‟nin hibelerle karĢılanması ve sözleĢmeli 

tarımın geliĢtirilmesiyle bu oranda artıĢlar beklenmektedir. Ülkemizdeki yağ açığının 

kapatılması ülke ekonomisine ve bitkisel üretimimize katkı sağlayacaktır. 

Ülkemizdeki yağ açığını kapatma yöntemlerinden biri ise farklı ekolojik bölge 

özelliklerine uygun  bitki türleri belirleyerek, bu bitkilerin ekolojik isteklerine göre 

ekim yapılacak olan bölgelerin belirlenmesi gerekmektedir. 

Aspir ülkemizde 2006 yılına kadar yeterince tarımı yapılmayan ve 2006 

yılından itibaren ekiminin (4.305 dekar)  devlet tarafından desteklenmesiyle  2007 

yılından itibaren önemi artmıĢtır. 2016 yılına gelindiğinde ise (395.710 dekar) 

popüler tarım bitkisi olması ve üretim miktarındaki artıĢın devam ettiği 

gözlemlenmiĢtir. Ülkemizdeki yağ açığının kapatılması yönünde aspir bitkisinin 

geleceği parlak bir bitki olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Aspir bitkisi henüz potansiyeli ve tarımda adaptasyon yeteneği tam olarak 

anlaĢılmamıĢ önemli bir yag bitkisidir. Ekim alanı diğer yağ bitkilerine göre daha az 

olmasına rağmen yağlı tohumlu bitkiler içerisinde önemli bir yere sahiptir (Gilbert ve 

ark., 2008). 

Ülkemizde yaygın olarak ekimi ve üretimi yapılan Aspir (Carthamus 

tinctorius L.) Anadolu ve geçit kuĢağı iklime sahip olan bölgelerde diğer yağlı 

tohumlara nispeten soğuğa ve kuraklığa karĢı daha çok dirençli olması ve tuzluluğa 

toleransının yüksek olması sebebiyle alternatif bir yağ bitkisidir (Arıoğlu ve ark., 

2010). 

Tarımda gübreleme, uygulacak olan bitki çeĢidine, ön bitki, ekim tarihi ve 

bölgenin iklim ve toprak yapısına bağlı olarak değiĢmektedir. Uygulanacak olan 

gübre çeĢidi ve dozu, toprak analiz sonucuna göre belirlenmelidir. Azotlu gübre 

kullanımı diğer birçok besin elementlerinden daha fazla kullanılmaktadır. Bitkilerde 

azot noksanlığında büyüme yavaĢlayarak bitki boyunun küçük olmasına yol acar. 

Buna bağlı olarak bitkideki dallanma ve tabla sayılarında azalmalara yol acar. Azotlu 

gübreleme denemelerinin sonucunda tohum verimini ve protein oranını arttırıdığının 

yanında tohumlardaki yağ oranının azaldığını bildirmiĢlerdir (Mündel, 2004). Azot 

eksikliğinde büyüme engellenir ve kök oranı azalır (Steer ve Harrigan, 1986). Bunun 
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ek olarak azot eksikliğinde radyasyonu önleme, etkili Ģekilde radyosyonun kullanımı, 

yaprak alan indeksi ve bitki ve tohumun protein içeriğini azaltır (Marschner, 2011). 

Ayrıca azot eksikliği hem vejatatif hemde generatif geliĢimi, bitki baĢına tabla 

sayısını, tabla baĢına tohum sayısını, bin tane ağırlığını, yapraklanma oranını ve 

verim ve verim unsurlarını azaltır (Steer ve Harrigan, 1986; Gilbert ve Tucker, 1967; 

Jones ve Tucker, 1968). En uygun azot miktarı üzerindeki azot miktarlarında tohum 

veriminin etkili bir Ģekilde azaltır (Engel ve Bergman, 1997). 

Yüksek azot miktarında birçok bitkide fotosentez ve bitki geliĢimini 

arttırabilir (Cechin ve Fumis, 2004; Evans, 1989; Huber ve ark., 1989). DüĢük azot 

miktarında daha düĢük fotosentezde genellikle ribuloz bisfosfat karboksilaz (Ribisco) 

aktivitesi ve klorofil içeriğinde azalmasına yol açmaktadır (Evans ve Terashima, 

1987; Fredeen ve ark., 1991) 

Aspir bitkisinin çok ciddi fosfor eksikliğinde fosfor kullanım etkinliğinin 

ayçiçeğine göre daha yüksektir (Abbadi ve Gerendás, 2015). Fosforlu gübreleme 

bitkinin kök geliĢimini hızlandırıcı etkisinden dolayı kurağa dayanımını arttırır, 

erken olgunluk, tanede irilik, bitki hastalık ve zararlılarına dayanımını arttırmasının 

yanında yüksek verimde de önemli bir yere sahiptir. Toprak analiz sonuclarına göre 

fosforun toprakta bulunmaması durumunda bitki aktivitesinde baĢlatıcı bir etkiye 

sahip olması  için toprakta 15-20 kg/da fosfor, sulu koĢullarda ise bu durum 25-35 

kg/da fosfor dozunun ekim ile birlikte verilmesi önermiĢtir (Mündel, 2004).  

ASPĠR BĠYOLOJĠSĠ 

Aspir, Compositeae familyasının bir üyesi olan Carthamus cinsinden bir 

bitkidir. YaklaĢık olarak dünyada 25 aspir türü tespit edilmiĢtir (Singh, 2011). Aspir 

bitkisi medikal ve tıbbı amaçlı, kuĢ yemi olarak değerlendirilmesinin yanında sahip 

olduğu çiçeği ve tohumlarından dolayı, kurak ve sıcak bölgelerde yaygın bir Ģekilde 

yetiĢtirilir. 

Aspir, Hindistan ve Pakistan‟da “kusum”, Çin‟de “honghua” (kırmızı çiçek) 

gibi isimlerle bilinmektedir. Ġsimlendirme ülke ve dillere göre farklılıklar 

göstermektedir. Türkiye‟nin aspir gen merkezlerinden birinde yer alması, ülkemizde 

“yalancı safran”, “Dikken” olarak eskilerden beri yaygın Ģekilde bilinmektedir. 
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Kültürü yapılan aspirin HabeĢistan, Moğolistan ve Hindistan olarak üç gen merkezi 

bulunmaktadır. Bu gen merkezlerinin en eskisi Hindistan olduğu düĢünülmektedir 

(Kupsow, 1932). Türkiye‟de yapılan çalıĢmalarda ise aspirin yabani formlarından 

olan Carthamus flavescens Spreng‟in oldugu araĢtırmacılar tarafından ortaya 

konulmuĢtur (Ashri ve Knowles, 1960). 

Bir aspir tanesi ortalama 0.030 - 0.045 g arasında bir ağırlığa sahiptir. Ayrıca  

tohumların kabukları pürüzsüz bir yapıdadır (ġekil 1.1).  

 

ġekil 1.1. Aspir tohumunun bir görünümü (https://gobotany.newenglandwild.org) 

Aspir bitkisinin vejatatif ve genaratif dönemlerde belirli evreler geçirmektedir 

(ġekil 1.2). Aspir bitkisi vejetatif evreden generatif evreye geçme aĢamasında yavaĢ 

büyüyen bir rozet evre süresi geçirmektedir. Bu evrede yapraklar toprak yüzeyine 

yakın konumda, kuraklığa dayanmasını sağlayan güçlü kökler geliĢtiği ve köklerin 

toprağın derine indiği dönemdir. Rozet durumundaki genç aspir bitkiler dona ve 

soğuğa dirençlidir. Fakat bu dönemin olumsuz yanı ise aspir bitkisi yabani otlara 

karĢı oldukça savunmasız bir durumdadır. Rozet evresinden sonra gelen sapa kalkma 

evresinde sapların hızlı bir Ģekilde boyu uzamakta ve yoğun bir Ģekilde dallanmaya 

baĢmaktadır. Dallanma açıları 30 ile 70 derece arasındadır. Dalların sayısı genetik ve 
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çevresel faktörlere bağlı olarak belli olur. Her bir dalın ucu bir adet çiçek tablası 

(ġekil 1.4) ile bitmektedir (Dajue ve Mündel, 1996).  

 

ġekil 1.2. Aspir bitkisinin büyüme evreleri (Mündel, 2004 „den alınmıĢtır) 

Tamamen geliĢmiĢ olan aspir bitkisinin kök uzunluğu yetiĢtirilen toprak 

yapısına bağlı olarak 2-3 m‟ye kadar ulaĢabilir. Bu durum geliĢmiĢ olan kök sistemi 

sayesinde toprağın alt kısımlarında bulunan nem ve besin elementlerine ulaĢmasını 

mümkün kılmaktadır. Bu sayede toprakta çok az bulunan, bitki için yararlı olan 

sulardan faydalanarak hayatta kalmasına olanak sağlamaktadır.  

Aspir yağmur sularını değerlendirerek verimli olabilen nadir bitkiler arasında 

yer almaktadır. Aspir bitkisinin sahip olduğu geliĢmiĢ kök yapısı sayesinde 2.0-2.4 m 

toprak derinliğinde bulunan su ve nemin %100‟nü kullanablilir. Bu yüzden tohum 

verimi, büyüme dönemindeki yağmurlara ek olarak yüzey altındaki toprakta bulunan 

neme de bağlıdır.  GeliĢmiĢ kök yapısından dolayı kurak koĢullarda ekimi yapılabilir. 

Sıcak ve kurak alanlarda, toprak nemi yeteri kadar bulunan alanlarda sulama veya 

300 mm yağıĢ ile yüksek verim elde edilebilir (Mündel, 2004). Homojen çıkıĢların 

sağlanması ve rozet evresinde optimum kök geliĢiminin sağlanması için ekim 

esnasında toprakta bulunan nem ve bahar yağıĢları, sapa kalkma ve sonraki 

evrelerden daha değerlidir. 

Aspirde çiçeklenme ilk çiçek tablasının oluĢmasıyla baĢlar ve daha sonraları 

diğer çiçek tablalarıda oluĢur. OluĢan tabla içerisinde çiçeklenme çemberin dıĢında 

meydana gelir. Çiçeklenme baĢladıktan sonraki haftanın ilk bir kaç gününde tablanın 

merkezine doğru ilerler. Genel olarak çiçeklenme evresi büyük ölçüde çevre 

faktörünün etkisi ile 4 hafta ya da daha fazla sürebilir. Çiçeklenme görülmeye 
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baĢladığı zaman çiçekler aspir çeĢitlerine bağlı olarak genellikle sarı, turuncu ve 

kırmızı tonlarında renkleri görülmektedir. Çiçeklenme baĢlangıçında bu renkler daha 

koyudur. Beyaz çiçek görülme olasılığı nadirdir. Yabancı döllenme oranı genellikle 

%10‟dan daha az görülmektedir (Knowles, 1969).  

 

ġekil 1.3 Tabladaki dikenleri gösteren bir görünüm (http://istecumra.net) 

TozlaĢma durumunda dıĢ etmenlerin katkısı da bulunmaktadır. Arılar, 

böcekler ve diğer biyotik etmenler yabancı tozlanma miktarını arttırır. Çiçeklenme 

sonrasındaki 4. ve 5. haftaya kadar tohumlar oluĢmaya baĢlar ve her bir tablada 15-

30 adet tohum bulunabilir. 

Bu çalıĢmada ile ülkemizdeki kurak ve yarı kurak bölgelerde bitkisel yağ 

açığının kapatılması için tarım alanı hızla artan aspir bitkisinin KırĢehir kurak 

koĢullarında farklı azot ve fosfor dozlarının verim ve verim unsurlarına etkisinin 

belirlenmesi amaçlanmıĢtır.  

AraĢtırmada elde edilecek bulgular doğrultusunda kurak koĢullarda aspir 

bitkisi için en uygun azot ve fosfor gübre dozu önerilecektir. Bu sayede fazla gübre 

kullanımı engellenerek hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlanacaktır.  Eksik 

gübre kullanımının giderilmesiyle de verim kayıpları ve kalite korunacaktır.   
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2. KAYNAK ARAġTIRMASI 

Qayyum (1988) aspirde farklı sıra aralığının verim ve bitki geliĢimini 

belirlemek amacıyla yaptığı çalıĢmada 2 aspir çeĢidi ve 4 farklı sıra aralığı (20, 30, 

40 ve 50 cm) belirlemiĢtir. ÇalıĢma sonucunda bitki boyunun 112.49 - 98.68 cm, 

dallanma miktarının 8.88-7.10 adet, bitki baĢına tabla sayısı 17.38 - 12.13 adet, tabla 

capının 18.4 - 16.9 mm , tabladaki tohum miktarı 12.17-10.30 tane, tabladaki tohum 

ağırlığı 0.66 - 0.36 g ve dekar baĢına tohum veriminin 50.8 - 37.9 kg/da aralığında 

değiĢtini bildirirken Tamdojam koĢullarında aspir yetiĢtiriciliğinda en fazla verim 

elde etmek için 20 cm sıra aralığının daha uygun olabileceğini ifade etmiĢtir. 

Eren (2002) Ankara koĢullarında yazlık ve kıĢlık olarak yetiĢtirilen bazı aspir 

çeĢitlerinin verim ve verim unsurlarını belirlemek amacıyla 2000 ve 2001 yıllında 

yapmıĢ olduğu çalıĢmada, Dinçer 5 - 154 aspir çeĢidinin, bitki baĢına tohum verimi 

27.27 g, yağ oranı % 55.25 ve yağ verimi 94 kg/da ile kıĢlık ekim uygulamasında en 

yüksek değerlere ulaĢtığını bildirmiĢtir. 

ġakir ve BaĢalma (2005) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme 

alanında Dinçer 5-18-1 çeĢit ve PI 250536, PI 250540, PI 251982 ve PI 301055 

hatları ile yaptıkları çalıĢmada, bitki boyunun 84.63 – 79.97 cm, tohum verimi 

250.57 – 228.33 kg/da, bin tane ağırlığı 48.34 – 39.80 g ve yağ oranını % 55.43 – 

54.12 arasında değiĢtiğini bildirmiĢlerdir.  

Uysal ve ark. (2006) 2004 ve 2005 yıllarında, Süleyman Demirel Üniversitesi 

araĢtırma ve uygulama çiftliğinde yer alan tarla bitkileri deneme arazisinde Dinçer 5-

118, Yenice 5-38, Remzibey-05, Gelendost-1 ve Gelendost-2 aspir popülasyonlarının 

verim ve verim öğelerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalıĢmada bitki boyu 96.0 – 

56.6 cm, dal sayısı 7.4 – 5.8 adet/bitki, tabla sayısı 10.7 – 8.7 adet/bitki, bin dane 

ağırlığı 38.7 – 28.3 g, kabuk oranı % 54.2 – 52,0 tohum verimi 80.3 – 51.8 kg/da ve 

yağ oranı % 26.9 – 23.7 arasında değiĢtiğini bildirmiĢlerdir. 

Arslan (2007) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarla Bitkileri bölümü 

uygulama alanında sulu koĢullarında yapmıĢ olduğu çalıĢmada, bitki boyunun 73.67 

– 51.65 cm, tabla sayısının 30.80 – 20.63 adet/bitki, bin tane ağırlığının 44.40 – 
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37.67 g ve tohum veriminin 170.7 – 95.5 kg/da arasında değerlere ulaĢtığını 

bildirmiĢtir. 

Nikabadi ve ark. (2008) Kabotar Abad araĢtırma istasyonunda 2 aspir 

çeĢidinin (Isfahan14 ve LL111) 8 farklı ekim zamanının (6 Mart, 21 Mart, 6 Nisan, 

21 Nisan, 6 Mayıs, 21 Mayıs, 6 Haziran ve 21 Haziran) verim ve verim ögelerine 

etkisini belirlemek amacıyla yaptıkları çalıĢma sonucunda tohum veriminin 230.06 – 

62.2 kg/da ve bin tane ağırlığının 47.0 – 26.0 g arasında değiĢiklik gösterdiğini 

bildirmiĢlerdir.  

 PaĢa (2008) 2006 ve 2007 yıllarında Namık Kemal Üniversitesinde yazlık ve 

kıĢlık ekim zamanlarında on dört aspir çeĢit ve  hattının verim ve bitkisel 

özelliklerine etkisini araĢtırmak için yapmıĢ oldukları çalıĢmada, yetiĢtirilen aspir 

çeĢit ve hatlarının yazlık ekimlere göre kıĢlık ekimlerde tohum verimi, yağ oranı ve 

yağ veriminin daha yüksek olduğunu ve kıĢlık ekimlerde Montola 2000 ve 

Centennial çeĢitlerinin diğer çeĢitlere göre ön plana çıktığını bildirmiĢtir. 

Yau (2009) Beyrut Amerikan Üniversitesinde sulu koĢullarda yaptığı 2 yıllık 

(2004 ve 2005) denemede 4 farklı tohum miktarının (6, 12, 24 ve 48 kg/da) ve 4 

farklı sıra aralığının (2.5, 5, 10 ve 20 cm) tohum verimine etkisini belirlemek 

amacıyla yaptığı çalıĢmada, sulama yapılan ve yarı kurak alanlarda ilkbahar aspir 

yetiĢtiriçiliği için en uygun aspir ekimi için en uygun kullanılacak tohum miktarının 

24 kg/da olduğunu bildirmiĢtir.  

Eslam ve ark. (2010) 2 farklı lokasyonda (Doğu Azarbeycan Tarım ve Doğal 

Kaynaklar AraĢtırma Merkezi ve Irak) ve 3 yıllık (2005-2007) çalıĢma sonucunda; 

bitki boyu 76.7 – 53.4 cm, tabla çapı 31.2 – 24.0 mm, tabla sayısı 17.8 – 8.6 

adet/bitki, bin tane ağırlığı 45.1 – 28.5 g, tohum verimi 228.4 – 141.2 kg/da, yağ 

oranı % 31.8 – 24.5 ve yağ veriminin 72.6 – 35.8 kg/da arasında değerlere 

ulaĢtıklarını bildirmiĢlerdir.  

MateaĢ ve Tabara (2010) 12 aspir hattının (TemeĢvar papulasyonu, T 5,  T 6,  

T 9,  T 10,  T 27,  T 33,  T 36,  T 40,  T 41,  T 100,  T 40) 3 ekim zamanındaki  (1. 

Mart, 2. Nisan 3. Mayıs) verimdeki etkisini belirlemek amacıyla yapmıĢ oldugu 
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çalıĢmada, tohum veriminin en yüksek 52 kg/da ile T10 hattından elde ederken T33 

aspir hattından 33.5 kg/da ile en düĢük verim elde ettiklerini bildirmiĢlerdir.  

Okçu ve ark. (2010) Erzurum ekolojisinde 2001, 2001 ve 2003 yıllarında 

Dinçer, Yenice ve Remzibey-05 aspir ceĢitlerinin tarımsal performasını belirlemek 

için yaptıkları caliĢmada üç yıllık değerlerin ortalamalarının en yüksekten düĢüğe 

göre sırayla, verimin 89.15 kg/da ile Dincer-05, 88.49 kg/da ile Remzibey-05 ve 

79.15 kg/da ile Yenice çeĢidinden, bitki boyu  100.47 cm Yenice, 71.52 cm ile 

Dincer ve 64.01 cm ile Remzibey-05, tabla sayısı 40.66 adet/bitki ile Remzibey-05, 

26.88 adet/bitki ile Yenice ve 23.83 adet/bitki ile Dincer çeĢidinden, tabla çapının 

22.2 mm ile Yenice, 21.7 mm ile Dincer ve 20.7 mm ile Remzibey çeĢidinden, bin 

tane ağırlığının 55.38 g ile Remzibey-05, 44.14 ile Dincer ve 34.01 ile Yenice 

çeĢidinden, yağ oranının % 21.36  ile Remzibey-05, % 17.22 ile Dincer ve %11.81 

ile Yenice çeĢidinden ve kabuk oranının %77.66 ile Yenice, % 68.94 ile Dincer ve 

%68.94 ile Remzibey-05 çeĢidinden elde ettiklerini bildirmiĢlerdir. 

Rudra Nayak ve ark. (2010) 2001 ve 2002 yılında 3 faklı lokasyonda (ARS 

Annigeri; RARS, Bijapur ve ARS, Karnataka'nın Bheemrayangudi)  stres 

koĢullarında 2 kontrol ve 11 aspir genotipin verim ve verim unsurlarında Stabilite 

Analizi uygulamıĢtır. AraĢtırma sonucunda sırayla en yüksek ve en düĢük sonuçları, 

tohum veriminde 197.7 (BIP-3) – 145.5 (A-2(LC)) kg/da, yüzdece yağ oranı % 27.98 

(98.101) – 27.08 (BIP-2), bitkideki tabla sayısı 20.0 (91-8) – 26.0 (BIP-3) adet/bitki, 

tabladaki tohum miktarı 28.00 (A-2(LC))- 22.56 (A-1(NC)) tane/tabla ve bin tane 

ağırlığının 49.4 (98-3) – 45.8 (A-2(LC)) g  arasında değiĢtini bildirmiĢlerdir.  

Beyyavas ve ark. (2011) ġanlıurfa koĢullarında toplam 26 aspir hat, ceĢit ve 

papulasyonunun verim ve verim unsurlarını belirlemek amacıyla yapmıĢ olduğu 

çalıĢmada, 2 yıllık ortalamaya göre tohum verimi 158.5 – 96.2 kg/da, bitki boyu 

120.5 – 99.5 cm, bitkideki dallanma sayısı 8.1 – 5.4 adet/bitki, bitkideki tabla sayısı 

19.5 – 11.7 adet/bitki, bin tane ağırlığı 41.2 – 30.4 g, yağ oranı % 34.2 – 26.2 ve yağ 

veriminin 54.1 – 25.3 kg/da arasında değiĢtiğini bildirmiĢlerdir.   

Hatipoğlu ve ark. (2012) ġanlıurfa koĢullarında Remzibey-05 ve Dincer 

çeĢidinde uygun ekim zamanını belirlemek için üç farklı yetiĢtirme sezonununda 
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(2007 – 2008, 2008 – 2009, 2009 – 2010) ve faklı ekim zamanlarında (30 Ekim, 15 

Kasım, 30 Kasım, 15 Aralık, 20 ġubat, 7 Mart, 22 Mart ve 5 Nisan) yürüttüğü 

çalıĢmada,  1. ekim zamanı olan  30 ekim tarihindeki tohum veriminin 426 kg/da , 

bitki boyunun 127.9 cm, yan dal sayısı 8.1 adet/bitki, tabla sayısı 31.8 adet/bitki, 

tabla çapi 20.77 mm ve bin tane ağırlığının 42.51 g ile en yüksek değerlere ulaĢtıgını 

bildirirken, en düĢük değerleri tohum verimi 98 kg/da, bitki boyu 45.3 cm, yan dal 

sayısı 4.5 adet/ bitki, tabla sayısı 10.5 adet/bitki, tabla çapi 16.33 mm ve bin dane 

ağırlığının 37.33 g ile 8. Ekim zamanı olan 5 nisan ekiminden elde ettiğini 

belirtmiĢlerdir. 

Ada (2013) Konya ekolojisinden toplanan 16 aspir hattı (A13,A22, A29, A30, 

C8, C12, E4, E12, F5, G8, G12, H3, J26, J27, J29, Y1-8-14-1) ve 5 çeĢitin 

(Remzibey, Black Sun1, Black Sun2, KS 06 and KS 07) adaptasyon çalıĢması 

sonucunda, 2 yıllık çalıĢma sonuçlarının ortalamalara göre en yüksek ve en düĢük 

sonuçları, bitki yüksekliği 69.90 (J27) – 50.84(F5) cm, dallanma sayısı 8.47(G12) – 

5.12(H3) adet/bitki, tabla sayısı 25.5(G12) - 12.8(A13) adet/bitki, bin tane ağırlığı 

49.2(A29) - 30.5(J29) g, tohum verimi 204.8(Remzibey) – 84.5(C8) kg/da, yağ oranı 

%34.4(Blacsun 1) – 21.7(A30) ve yağ veriminin 57.9(Blacsun 1) – 20.0 (J27) kg/da 

elde ettiklerini bildirmiĢtir. 

CoĢkun (2014) Çanakkale Labseki ekolojsinde, Dincer, Remzibey-05 ve 

Balcı aspir çeĢitlerinin yazlık ve kıslık ekim zamaınında verim ve verim 

unsurlarlarını belirlemek için yürüttüğü çalıĢmada, çiçekleneme gün sayısının 107.33 

- 100.83 gün, olgunlaĢma gün sayısının 164.67 – 158.00 gün, yan dal sayısı 7.83 – 

4.83 adet/ bitki, tabla sayısı 23.83 – 12.83 adet/ bitki, bitki bitki boyu 123.67 – 

108.80 cm, bindane ağırlıgı 39.33 – 34.50 g, tane verimi 285.67 – 203.50 kg/da, ham 

yağ oranı %30.67 – 28.50 ve ham yağ veriminin 87.51 – 57.79 kg/da olduğunu 

kaydetmiĢtir. Tabla sayısı, bitki boyu, bindane ağırlığı, yan dal sayısı ve tane verimin 

kıĢlık ekimlerde yazlık ekime göre daha yüksek çıkmasının sebebinini vejatatif 

büyüme ve geliĢmesini tamamyamadan, bitkinin yüksek sıcaklıklara maruz kalarak 

generatif evreye gecmesiyle beraber yazlık ekimlerde daha düĢük ve ham yağ 

oranının kıĢlık ekimlerde düĢük çıkmasının sebeblerinden birinin tane doldurma 
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periyodunun yazlık ekime göre daha uzun süre geçirmesi ve beraberinde tanede daha 

fazla karbonhidrat biriktiğininden kaynaklanabileceğini bildirmiĢtir.  

Katar ve ark. (2014) Ankara‟da 2010 yılında farklı geliĢme dönemlerinde 

(tohum oluĢumundan tam olğunlaĢmaya kadar) hasat edilen aspir tohumlarının kabuk 

oranı, bin tane ağırlığı ve yağ oranını belirlemek amacıyla yapmıĢ olduğu çalıĢmada, 

sırayla en yüksek ve en düĢük sonuçları bin tane ağırlığında 49.92 g ile Shifadan  ve 

38.99 g ile Remzibey-05 çeĢidinden, iç kabuk oranında %53.13 ile Dincer çeĢidinden 

elde ederken %46.41 ile Shifa çeĢidinden ve yağ oranı %24.22  ile Dinçer çeĢidinden 

%20.58  ile Remzibey-05 çeĢidinden elde ettiklerini bildirmiĢlerdir.   

Adalı (2016) 2014 yılında Konya koĢullarında 13 aspir 

genotipinin(Remzibey-05, Black Sun 2,  Ks 07, Balcı, Ac Stirling, Ole, V 50/63, 

Dinçer, Ayaz, Bdyas-4, Linas, Yenice ve Olas) verim ve verim ögelerini incelemek 

amacıyla yürüttüğü çalıĢmada, Balcı aspir çeĢidinin bitki boyunu 86.60 cm, bitki 

baĢına dal sayısı 8.43 adet/bitki,  bitki baĢına tabla sayısı 14.73 adet/bitki, taba çapı 

2.47 cm, tabla baĢına tohum sayısı 27.67 adet/tabla, bin dane ağırlığının 40.13 g, 

kabuk oranı % 46.39, tohum verimi 170.83 kg/da, ham yağ oranı % 38.94, ham yağ 

veriminin 66.95 kg/da, ham protein oranı % 18.14 ve ham protein verimi 30.99 kg/da 

olarak tespit etmiĢtir.  

Hacıkamiloğlu ve ark. (2016) 2013 ve 2014 yıllarında 35 aspir hattının 

çiçeklenme aĢamasındaki gün sayısı ve çiçek sayısını belirlemek amacıyla yaptığı 

çalıĢmada % 50 çiçeklenme oranına ulaĢmak için geçen gün sayısının ortalama 21 

gün olduğunu vurgulamıĢtır. Çiçek sayısı bakımından hatlar arasında önemli 

farklılıkların olduğunu hatların % 50 çiçeklenmeye ulaĢtığında çiçek sayısının 200 

ile 353 arasında değiĢtiğini belirtmiĢlerdir. 

2.1 AZOTLU VE FOSFORLU GÜBRE ÇALIġMALARI 

Hermanson ve ark (2000) azotun en önemli bitki besin maddelerinden biri 

olduğu ve birçok bitkinin azotu nitrat (NO
-
3) ve amonyum (NH

+
4) formunda aldığını, 

azot alım miktarının artmasıyla bitkinin substrat-enzim reaksiyonunun arttığını ve bu 

nedenle protein oluĢunu arttırdığını ve bitkinin büyümesine etkisi olduğunu 

belirtmiĢtir. 
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Ketterings ve ark (2003) yanlızca inorganik azotun, özellikle nitrat(NO
-
3) ve 

amonyum (NH
+

4) formlarının bitki büyümesi için gerekli olduğunu ve nitritin(NO2) 

bitkiler için toksit olduğunu ve yanlızca bitkilerde eser miktarlarda bulunduğunu 

bildirirken, azot fazlalığının aĢırı bitki büyümesine, hasatta geçikmeye, hastalıklara 

dayanımın azalmasında ve nitrat birikimine neden olabileceğini belirtmiĢlerdir. 

Tunçtürk (1998) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi deneme alanlarında yaptıkları  

2 yıllık (1997 ve 1998) çalıĢmada, 3 farklı azot formu (amonyum sülfat, Üre ve 

Amonyum Nitrat) ve 4 farklı azot dozunun (0, 4, 8 ve 12 kg N/da) aspirde verim ve 

verim ögelerine etkisini araĢtırmak için yaptıkları çalıĢmada; her iki yılın doz 

ortalamalarına göre bitki boyu 63.7 (0 kg N/da) - 69.3 (12 kg N/da) cm, tabla sayısı 

10.8 (0 kg N/da)  - 13.5 (12 kg N/da) adet/bitki, tohum verimi 135.4 (0 kg N/da) – 

168.5 (12 kg N/da) kg/da, ham yağ oranı % 25.9(12 kg N/da) -27.5(8 kg N/da) ve 

ham yağ veriminin 35.7(0 kg N/da) – 43.7(12 kg N/da) kg/da arasında değiĢtiğini 

bildirirken, aspir bitkisinin azotlu gübrelemenin farklı doz ve formlarında, yetiĢtirilen 

bölge ve farklı çeĢitlere göre değiĢtiğini bildirmiĢtir. 

Yıldırım ve ark. (2005) Van ekolojik koĢullarında 5-38 Yenice aspir 

çeĢidinde farklı azot (N0:0, N1:8 ve N2:16 kg N/da) ve fosfor (P0:0, P1:8 ve P2: 16 kg 

P/da) dozlarının verim ve kalite üzerine etkilerini incelemek amacıyla 2001 yılında 

yaptıkları çalıĢmada; azot dozlarının bitki boyu, bitki baĢına tabla sayısı, tohum 

verimi ve ham yağ verimi üzerine olumlu etki yaparken, fosfor dozlarının bitki boyu 

ve tabla sayısını olumlu etkilediğini bildirmiĢlerdir.  

Grant (2006) azotlu gübrelemenin, kuru tarım yapılan yerlerde önemli maddi 

girdilerin baĢında geldiğini, yeterli azotlu gübreleme ile optimum protein içeriği gibi 

birçok kalite faktörleri ve tohum verimi için gerekli olduğunu, fazla azot 

uygulamalarının ekonomik kayıplara ve nitratın gaz halinde kaybolmasının yanında 

nitrat sızıntısı ile çevreye olumsuz etkisinin olabileceğini vurgulamıĢtır. 

Siddiqui ve Oad (2006) Paqari-95 aspir çeĢidinin 6 farklı azot dozunun (0, 3, 

6, 8, 12, 15 ve 18 kg N/da) tohum verimini ve aspirin azot gereksinimi belirlemek 

için Sindh Tarım Üniversitesinde sulama koĢullarında yaptıkları çalıĢmada, bitki 

boyunun 136.66(0 kg N/da) – 165.66(18 kg N/da) cm, bitki baĢına dal sayısının 
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2.66(0 kg N/da) – 7.33(12 kg N/da) adet/bitki, bitki baĢına tabla sayısı 17.00(0 kg 

N/da) – 45.33(18 kg N/da) adet/bitki ve tohum verimini 58.90(0 kg N/da) – 69.47(12 

kg N/da) kg/da arasında değiĢtiğini bildirmiĢlerdir. 

Dordas ve Sioulas (2008) tarafından aspir bitkisinde yapılan 2 yıllık 

araĢtırmada artan azot dozu ile birlikte tane veriminin de arttığı kontrole göre bu 

artıĢın % 19 seviyelerinde olduğunu belirtmiĢtir. Azot dozu artıĢının yağ oranına 

etkisinin olmadığı saptanan araĢtırmada yağ verimi,  protein oranı ve tane veriminin 

artığı bildirmiĢlerdir.  

Haghighati (2010) Ġran‟nın 2 faklı lokasyonunda (Maragheh ve Sararoud) 

farklı azot (0, 3, 6 ve 9 kg N/da) ve fosfor dozlarının (0, 3 ve 6 kg P/da) aspir 

genotiplerine (537598 ve S-541) etkisini incelemek için yürütüğü 2 yıllık (2004 - 

2005) çalıĢmada Maragheh‟de fosfor dozlarının verime etkisi olmadığını tane 

veriminin azotlu gübrelemeyle arttığını belirtirken Sararoud lokasyonunda azotlu 

gübrelemenin tohum verimini arttırmadığını bildirmiĢtir. Azot ve fosfor dozu 

uygulamalarında en yüksek tane verimini Maragheh lokasyonunda 96.1 kg/da ile S-

541 çeĢidinden (9 kgN/da azot ve 6 kg P/da fosfor dozundan) ve Sararoud 

lokasyonunda ise 128.3 kg/da (6 kg N/da azot ve 3 kg P/da fosfor dozundan) elde 

ettiğini bildirmiĢtir. 

Soleymani ve Shahrajabian (2011) Isfaham ekolojik koĢullarında 4 farklı azot 

seviyesi (8.0, 9.5, 10.5 ve 12.0 kg N/da) ve 4 farklı ekim zamanında (21 Eylül,12 

Ekim ve  22 Kasım) verim ve verim unsurlarına etkisini belirlemek amacıyla 

yaptıkları çalıĢmada bitki boyu 91.42 – 88.75 cm, ilk dal yüksekliği 31.33 – 28.67 

cm, dallanma sayısı 11.00 – 9.66 adet/bitki, tabla sayısı 21.33 – 18.92 adet/bitki, 

tabladaki tohum sayısının 29.92 – 29.50 adet, bin tane ağırlığının 41.92 – 40.52 g ve 

tohum veriminin 387 – 370 kg/da arasında değiĢtiğini belirtirken Mahmoodabad 

çiftçilerine en uygun ekim zamanının 1 Kasım ve en uygun  azot dozunun 10.5 kg 

N/da olduğunu belirtmiĢlerdir.  

Zareie ve ark. (2011) 10 aspir genotipinde (22-191, V-138, Isfahan 14, 

Isfahan 28, Golsefid, Goldasht, Arak, Isfahan, Shiraz ve Kashan landaces) 3 farklı 

azot oranı (5, 10 ve 15 kg N/da) ve 2 farklı demir sülfat oranlarının (1/1000 ve 
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2/1000 g H2O 1000L) verim ve verim unsurları üzerindeki etkisini belirlemek 

amacıyla yaptıkları çalıĢmada, bitkideki dal sayısı 18.68 – 27.45 adet/bitki ve tohum 

verimin 46.6 – 96.7 kg/da arasında değiĢtiğini bildirmiĢlerdir. 

Golzarfar ve ark. (2012) 2009 yılında 2 farklı ekim zamanında (yazlık ve 

kiĢlık) azot ve fosforlu gübrelemenin aspir üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla 

yaptığı çalıĢmada 3 faklı azot (N1 = 0, N2 = 7.5 ve N3 = 15 kg N/da) ve fosfor (P1 = 

0, P2 = 5 ve P3 = 10 kg P/da) dozları kullanmiĢlardır. ÇalıĢma sonucunda bitki baĢına 

tabla sayısı 23.88 (N3) – 16.35 (N1) adet/bitki, tabladaki tohum sayısı 28.68 (N3) – 

13.50 (N1) adet/tabla, bin tane ağırlığı 34.71(N3) – 20.01(N1) ve tohum verimi 

98.3(N1) – 322.7(N3) kg/da arasında yer aldığını belirtirlerken, azot ve fosfor 

oranındaki artıĢın tohum verimi ve verim ögelerinde kıĢlık ve yazlık ekimde arttığını, 

yazlık ekimde N3 dozunda ve kiĢlık ekimde ise N4 azot dozunda aynı ekim 

zamanlarında diğer dozlar ile karĢılaltırıldığında, aspir yetiĢtiriçiliği için uygun gübre 

dozları olacağını bildirmiĢlerdir. 

El-Mohsen ve Mahmoud (2013) Cairo Üniversitesi Tarımsal AraĢtırma ve 

Deneme Merkezinde Giza aspir çeĢidinin verim ve verim unsurlarında 4 farklı bitki 

yoğunluğu (P1=20.000, P2= 13.300, P3=10.000 ve P4=8.000 bitki/da) ve azot 

dozlarının (N1=0, N2=4, N3=8 ve N4=12 kg N/da) etkisini belirlemek amacıyla 

yaptıkları 2 yıllık (2010/11 ve 2011/12) çalıĢma sonucunda azot dozlarına göre, bitki 

boyunu 104.36(N1) – 124.85(N4) cm, yandal sayısı 5.32(N1) – 7.02(N4) adet/bitki, 

bin tane ağırlığı 40.22(N1) – 59.77(N3) g ve tabla sayısı 10.11(N1) – 29.45(N3) 

adet/bitki arasında değiĢtirğini ve 8 kg/da ile 12 kg/da azot dozlarının verim 

unsurlarında çok yakın benzerlik göstermesinden dolayı Giza aspir çeĢidinde benzer 

ekolojik koĢullar için 8 kg/da azot dozunun tavsiye edilebileceğini bildirmiĢlerdir. 

Pedram ve ark. (2013) 2011 ve 2012 yetiĢtirme dönemlerinde Shahid 

Chamran Üniversitesinde, aspirde ekim sıklığı ve gübrelemenin verim ve verim 

unsurlarına etkisini ortaya cıkarmak için yaptıkları çalıĢmada 3 seviye gübreleme 

A1= 100% biyolojik gübre  (Nitroplaskin, Fosfot Barvar-2 and Alkan) A2 = %100  

kimyasal gübreler (azot 15.2 kg N/da, fosfor 10.8 kg P/da ve potasyum 10.0 kg K/da) 

ve A3= 50% kimyasal gübreli biogübre yanında 3 faklı bitki sıklığı (B1=13, B2=20 ve 

B3=27 bitki/m
2
)  kullanmıĢlardır. ÇalıĢma sonucunda sırayla en yüksek ve en düĢük, 
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bin tane ağırlığın 26.45 (B1) - 26.04g (B3), tohum verimin 399.84 (b=2) - 370.00 

(b=1) kg/da, bitki baĢına tabla sayısı 30.54 (a=1) - 19.13 adet/bitki (B2), tabladaki 

tohum miktarı 54.65 (A2) - 49.75 (A3)adet tohum, protein yüzdesinin 17.46 (A3) - 

15.67 % (A2), yağ veriminin 150.68 (B2) - 106.12 (B3) kg/da, yağ yüzdesinin 38.33 

(B2) - 30.00% (B3) ve iç oranının %58.91 (A1) – 55.84 (A2) oldugunu 

kaydetmiĢlerdir. Biyolojik gübrelerin kimyasal gübrelerle karıĢtırılması maliyet artıĢı 

sağlarken, kimyasal gübre ve diğer kimyasalların yoğun kullamını azaltacağı aynı 

zamanda verim ve verim ögelerinin arttırabileceği ve en iyi bitki sıklığının 20 bitki/ 

m
2
 olduğunu bildirmiĢlerdir.  

Eryiğit ve ark. (2015) Iğdır Üniversitesinin Tarımsal AraĢtırma Alanlarında 4 

farklı azot (N1: 0, N2: 10, N3: 15, ve N4: 20 kg N/da)ve 3 farklı sıra arasında (RD1:20, 

RD2:30 ve RD3:40 cm) yapmıĢ oldukları 2 yıllık çalıĢmanın sonucunda azot 

dozlarına göre 61.92(N1) – 72.13(N3) cm, bitki baĢına dal sayısı 5.42(N1) – 6.34(N4) 

adet/bitki, bitki baĢına tabla sayısı 9.39(N4)- 6.34(N1) adet/bitki, bin tane ağırlığı 

41.37(N1) -42.39(N3) g, tohum verimi 164.1(N1) – 215.2(N3) kg/da, tohumdaki yağ 

oranı %30.21(N1) – 30.43(N2) ve tohumdaki protein oranı %12.90(N1) – 13.89(N3) 

arasında değiĢtiğini belirtmiĢlerdir. Benzer ekolojiler için  aspir tarımında 15 kg N/da 

gübre dozunu önermiĢlerdir. 

Hüseyin ve ark. (2015) enerji amaçlı aspir tarımında farklı azot ve fosfor 

uygulamalarının biyodizel kalitesine etkilerini araĢtırmak için yaptıkları caliĢmada 

Remzibey 05 ve Balcı ceĢidinde 6 farklı fosfor (0, 2, 4, 6, 8, 10 kg P/da) dozları 

kullanmıĢlardır. ÇalıĢma sonucunda sulu Ģartlarda yetiĢtirilen çeĢitlerde yağda 

bulunan fosfor miktarı ester oranınını etkilediği, her iki çeĢitte de fosforlu gübreleme 

dozunun ester miktarını düĢürdüğü, kuru Ģartlarda ise etkili olmadığını 

belirtmiĢlerdir.  

Arslan ve Bayraktar (2016) Ankara koĢullarında Dinçer aspir çeĢidinin faklı 

azot ve fosfor seviyelerinde yağ oranı ve yağ asidi bileĢimleri üzerine etkisini 

belirlemek amacıyla 2010 ve 2011 yılında yaptıkları çalıĢmada 4 azot (N0:0, N1:5, 

N2:10, N3:15 ve N4:20 kg N/da,) ve fosfor (P0:0, P1:3, P2: 6 ve P3: 9 kg P/da) 

dozlarını kullanmıĢlardır. Birnci yılkda  azot ve fosfor uygulamalarına göre en 

yüksek yağ oranın N20(% 25.95), P3(% 25.22), P6(% 25,38) ve P9(% 25.62) 
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uygulamalarından, en düĢük yağ oranının ise N0(% 23.61) ve P0(% 23.33) 

uygulamalarından elde ettiğini bildirmiĢtir. AraĢtırmanın ikinci yılında  ise en yüksek 

yağ oranı N15 (% 25.73) uygulamasından, en düĢük yağ oranı ise N0(% 24.27) 

uygulamasında elde ettiğini bildirmiĢlerdir.  

Gülmezoğlu ve Aytaç (2016) 2010 yılında EskiĢehir koĢularında, aspir 

bitkisine topraktan ve yapraktan uygulanan çinko(Zn) EDTA 

(Etilendiamintetraasetik asit) ve Zn sülfat (ZnSO4.7H2O) kaynaklarının verim ve 

tohumdaki çinko içeriği üzerine etkilerini belirlemek için yaptıkları çalıĢmada farklı 

çinko kaynaklarının ve uygulamalarının kontrol uygulamasına göre tane verimini 

arttırdığı saptamıĢlardır.  
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1 MATERYAL 

ÇalıĢmada, 2011 yılında EskiĢehir Geçit KuĢağı Tarımsal AraĢtırma 

Enstitüsü‟nde seleksiyon yöntemiyle ıslah edilen “Balcı” aspir çeĢidi kullanılmıĢtır. 

Balcı aspir çeĢidi çiçek rengi sarı olup dikenli bir tablaya sahiptir. Bitki boyu 55 - 70 

cm, bin tane ağırlığı 40 - 48 g, iç oranı % 57 – 49, yağ ornanı % 38 – 41 arasında 

değiĢen ve diğer aspir çeĢitleriyleri kıyaslandığında kurak koĢullarda iyi performans 

gösteren yazlık çeĢitler arasındadır.  

3.1.1 Deneme yerinin özellikleri 

Deneme KırĢehir Ahi Evran Üniversitesi BağbaĢı yerleĢkesi Ziraat Fakültesi 

Uygulama Alanı, 39°08'17.5"N 34°07'01.4"E koordinatlarında 1082.6 m rakımda 

kurulmuĢtur (ġekil 3.1). 

 

ġekil 3.1. Deneme yerinin kuĢbakıĢı görünümü (Google maps‟den elde edilmiĢtir.) 

3.1.2 Deneme yerinin iklim özellikleri 

ÇalıĢmanın yapıldığı 2016 yılı ve 1960 – 2016 yıllarını kapsayan uzun yıllar 

ortalamasına (UYO) ait aylar düzeyinde maksimum, minimum ve ortalama sıcaklık 

ile toplam yağıĢ miktarları Tablo 3.1‟de verilmiĢtir. 
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü‟nden elde edilin iklim verilerine göre 2016 

yılının uzun yıllar ortalamasına göre karĢılaĢtırıldığında maksimum  ve ortalama 

sıcaklığın 2016 yılında daha düĢük olduğu, minimum sıcaklıkların ise daha yüksek 

(sıcak) olduğu görülmektedir. Yıllık toplam yağıĢ miktarına göre 2016 yılının  

yağıĢlı bir yıl olduğu özellikle aspirin yetiĢme döneminde (Mart - Ağustos) toplam 

yağıĢ miktarının neredeyse aynı düzeyde olduğu görülmektedir.  

Tablo 3.1. KırĢehir ili 2016 ve 1960-2016 uzun yıllara ait iklim verileri 

Aylar 

Maksimum 

Sıcaklık (°C) 

Minimum 

Sıcaklık (°C) 

Ortalama 

Sıcaklık (°C) 

Toplam YağıĢ 

(mm) 

2016 
Uzun 

Yıllar 
2016 

Uzun 

Yıllar 
2016 

Uzun 

Yıllar 
2016 

Uzun 

Yıllar 

Ocak 13.7 17.6 -17.2 -22.6 -0.2 -0.2 122.3 45.4 

ġubat 20.6 20.6 -7.5 -24.6 1.3 6 36.4 35.2 

Mart 24.5 27.3 -7 -21.8 5.5 7.1 43.8 37.5 

Nisan 28.3 30.9 -0.3 -8.2 10.7 13.8 23.8 45.3 

Mayıs 28.1 32.2 4.6 -1.4 15.3 14.9 98 45 

Haziran 36.2 36.2 6.8 2.6 19.5 21 16.1 36.4 

Temmuz 38.7 40.2 11.9 6.4 23 24.2 5.8 9.1 

Ağustos 36.8 39.4 13.4 5.9 22.9 25.7 0 6.9 

Eylül 33.6 36.2 3.8 1.8 18.5 18.4 42 14 

Ekim 28.8 32.8 0.3 -6.6 12.7 13.3 0 29.7 

Kasım 22.8 24.3 -8.2 -14.8 6.4 5.5 24.9 37.7 

Aralık 10.5 19.5 -13.5 -22 1.9 -1.3 42.7 47.6 

Ortalama 26.9 29.8 -1.1 -8.8 11.5 12.4  

Toplam  455.8 389.8 

 

Denemenin yürütüldüğü 2016 yılının toplam yağıĢ miktarları uzun yıllar 

yağıĢ toplamının oldukçe üzerinde gerçekleĢmiĢtir. Bu yılda yağıĢ toplamının yüksek 

olma nedeni Ocak ayında ortalamanın yaklaĢık 3 katı düzeyinde yağıĢın 

gerçekleĢmesidir. Aspir bitkisinin vejetasyon evresi (Mart-Ağustos) dikkate 

alındığında 2016 yılında gerçekleĢen yağıĢ miktarı 187.5 mm iken uzun yıllar 

toplamı ise 180.2 mm olduğu görülmektedir. Aylar bazında değerlendirildiğin Mart-

Ağustos döneminde yanlızca Mart ve Mayıs aylarında yağıĢın uzun yıllar 

toplamından fazla olduğu görülmektedir. Diğer aylarda ise özellikle rozet 
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döneminden sonra yağıĢın 21.9 mm olduğu ve uzun yıllar toplamına göre 52.4 mm 

den çok düĢüktür. YağıĢın özellikle sapa kalkma döneminden sonra gerçekleĢmesi, 

bitki boyunu, yandal sayısını, tabla sayısını ve verimi önemli ölçüde etkilemiĢtir. 

3.1.3 Deneme yerinin toprak özellikleri  

Deneme yerinin 0-30 ve 30-60 cm derinlikten alınan toprak özellikleri Tablo 

3.2 de verilmiĢtir. Tablo incelendiğinde toprak yapısının killi tınlı bir bünyeye sahip 

olduğu ve kil miktarının bitkisel üretimi sınırlandırıcı boyutlarda olmadığı 

görülmektedir. ÇalıĢmanın yürütüldüğü toprakların analiz sonuçlarına bakıldığında 

tuz içerikleri Richard (1954)‟e göre tuzsuz sınıfında yer almaktadır. Toprakların 

pH‟sı hafif alkali sınıfında yer alırken kireç içeriği bakımından çok fazla kireçli 

olarak sınıflandırılmaktadır. ÇalıĢma alanı topraklarının bu kadar yüksek kireç 

içeriğine sahip olması baĢta yarayıĢlı fosfor olmak üzere birçok besin elementi için 

olumsuzluk teĢkil etmektedir. Zira, yarayıĢlı fosfor bakımından zaten yetersiz (1.83 

kg/da) olan topraklarımız yüksek kireç içeriğinden dolayı verimliliğe daha olumsuz 

etki yapmaktadır. Organik madde içeriği, hem yüzey hemde yüzey altı toprağı için az 

olarak sınıflandırılsa da bu değerler Ġç Anadolu Bölgesi toprakları için kabul 

edilebilir aralıklarda yer almaktadır. YarayıĢlı potasyum bakımından çalıĢma alanı 

toprakları çok fazla alınabilir potasyum düzeyine sahiptir.     

Tablo 3.2. Deneme yerinin toprak özellikleri 

Derinlik 

Su Tutma 

Kapasitesi 

(%) 

Tuz 

% 
Ph Kireç% 

Organik 

Madde 

% 

YarayıĢlı Besin 

Maddesi (kg/da) 

Fosfor Potasyum 

0-30 56 CL 0.018 7.59 30.9 1.63 1.83 74.97 

30-60 55 CL 0.021 7.59 32.4 1.47 2.06 66.51 
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3.2 YÖNTEM 

3.2.1 Deneme faktörleri ve deneme deseni  

Deneme, 2016 yılının üretim sezonunda tesadüf blokları bölünmüĢ parseller 

deneme desenine göre, Ahi Evran Üniversitesi BağbaĢı YerleĢkesi deneme 

alanlarında 3 tekerrürlü olarak kurulmuĢtur. 

AraĢtırmada azot dozları N1 (0 kg N/da), N2 (4 kg N/da), N3 (8 kg N/da) ve N4 

(12 kg N/da) ana parsellere ve fosfor dozları  P1 (0 kg P/da), P2 (4 kg P/da), P3 (8 kg 

P/da) ve P4 (12 kg P/da) alt parsellere uygulanmıĢtır. Azot kaynağı olarak ÜRE (% 

46 N)  gübresinden, fosfor kaynağı olarak ise Triple Süper Fosfot  (CaH4(PO4)2 . 

H2O) (% 43- 44 P)  gübresi kullanılmıĢ ve gübre dozları ekimden önce parsellere 

belirlenen dozlarda uygulanmıĢtır. Gübreler serpme yöntemiyle toprağa 

uygulandıktan sonra karıĢtırılmıĢ ve takip eden günde aspir ekimi 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Tablo 3.3. Deneme desenine ait gübre uygulamaları ve gübre çeĢit ve miktarları 

Gübre Uygulamaları Gübre çeĢit ve miktarları 

N1P1 0 kg N/da + 0 kg P/da( kontrol) 

N1P2 0 kg N/da + 4 kg P/da 

N1P3 0 kg N/da + 8 kg P/da 

N1P4 0 kg N/da + 12 kg P/da 

N2P1 4 kg N/da + 0 kg P/da 

N2P2 4 kg N/da + 4 kg P/da 

N2P3 4 kg N/da + 8 kg P/da 

N2P4 4 kg N/da + 12 kg P/da 

N3P1 8 kg N/da + 0 kg P/da 

N3P2 8 kg N/da + 4 kg P/da 

N3P3 8 kg N/da + 8 kg P/da 

N3P4 8 kg N/da + 12 kg P/da 

N4P1 12 kg N/da + 0 kg P/da 

N4P2 12 kg N/da + 4 kg P/da 

N4P3 12 kg N/da + 8 kg P/da 

N4P4 12 kg N/da + 12 kg P/da 
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Denemede her alt parsel 6 m‟lik  6 adet sıradan oluĢmuĢtur. Parseller arasında 

gübre dozu etkisini minumuma indirmek için alt parsel arasında 1 m ve her blok 

arasında 3 m boĢluk  bırakılmıĢtır. Deneme alanı boĢluklar dahil 840 m
2
  (35 x 24 m) 

alana kurulmuĢtur. 

3.2.2 Tarımsal uygulamalar 

Denemenin kurulacağı alan buğday hasadından sonra sonbaharda 20-25 cm 

derinliğnde sürülerek buğday saplarının ve yabancı otların toprakla karıĢması 

sağlanmıĢtır. 2016 Mart ayında yabancı otların yok etmek ve duzenli bir tohum 

yatağı oluĢturmak amacı ile 5-10 cm derinliğinde kazayağı çekilmiĢtir. Bu sayede 

toprak yüzeyinde oluĢan kesekler parçalanmıĢ, tohum yatağı ekime uygun hale 

getirilmiĢ ve yabancı otlar ile mücedele edilmiĢtir. 

Denemenin kurulacağı alan kazıklar ile belirlenerek alt parseller 

oluĢturulmuĢtur. Gübre uygulamasından sonra gübre toprağa karıĢtılmıĢ ve takip 

eden günde markör yardımıyla alt parsellere 25 cm sıra aralığında sıralar açılmıĢtır. 

Ekimde tohumlar 5 kg/da hesabına göre markörle açılan (ġekil 3.2 ve 3.3) sıralara 

elle ekimi yapılmıĢtır. Açılan sıralardaki tohumların üstü nemli toprakla dikkatli bir 

sekilde kapatılmıĢtır Ekim iĢlemi 2 Nisan 2016 tarihinde yapılmıĢ ve rozet evresinde 

bitkiler AtakiĢi (1991)‟e göre m
2
 deki bitki sayısının (40 bitki/m

2
) sabit olması için 

10 cm sıra üzeri olacak Ģekilde tekleme yapılmıĢtır.  
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ġekil 3.2. Markör ile açılmıĢ sıralardan bir görünüm 

 

 

ġekil 3.3. Sıra üzerine atılan tohumların görünümü 
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ġekil 3.4. Markör yardımıyla sıraların açılması esnasından bir görünüm 

 

 

ġekil 3.5. Sıraların açılmıĢ halinden bir görünüm 
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Aspir rozet döneminde yabancı otlar ile rekabeti zayıf olduğundan dolayı 

yabancı otlardan uzaklaĢtırmak için ara çapası yapılmıĢtır (ġekil 3.6). 

Deneme 2 nisan 2016 tarihinde ekilen denemenin bitkilerin fizyolojik olum 

sürecini tamamlamasıyla beraber taç yaprakların kurumasının gözlemlendiği, 114. 

gün olan 17-25 Ağustos 2016 tarihinde bitkilerin hasatı yapılmıĢtır. Hasat 

yapılmadan önce parsellerin kenar tesirleri alandan uzaklaĢtırıldıktan sonra kalan 4 

sıra hasat edildi. Hasat edilen parseller diğer parametrelerin inceleme iĢlemlerin 

yapılması için her parsel ayrı cuvallara dolduruldu. 

 

ġekil 3.6 Bakım iĢlemi yapılmıĢ bitkilerin görünümü 
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ġekil 3.7. Rozet dönemine bakım iĢlerinden bir görünüm 

 

3.2.3 Denemede Ġncelenen Özellikler 

Deneme alanında hataları minimum seviyeye indirmek amacıyla kenarlarda 

bulunan birer sıra (kenar tesirleri) ve sıra baĢlarından 10 cm‟lik alan hasat sırasında 

parsellerden uzaklaĢtırılmıĢtır. Gözlem verileri her parselin ortada bulunan 4 

sırasından alınmıĢtır.  

3.2.3.1 ÇıkıĢ tarihi (gün) 

Her alt parseldeki bitkilerin ekimden itibaren bitkilerinin %80 oranında çıkıĢ 

sağladığı zamana kadar geçen süre gün olarak belirlenmiĢtir. 

3.2.3.2 Rozette kalka süresi (gün) 

ÇıkıĢların tamamlandıktan sonra baĢlayan ve bitkilerin sapa kalkma 

dönemine kadar geçen süre gün olarak belirlenmiĢtir. 

3.2.3.3 Çiçeklenme süresi (gün) 

Her alt parselde ana tablaların %80‟nin tam çiçeklendiği tarih çıkıĢ tarihinden 

itibaren gün olarak belirlenmiĢtir.  
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3.2.3.4 OlgunlaĢma süresi (gün) 

ÇıkıĢların %80 oranında görülmeye baĢladığı zamandan itibaren tüm 

tablaların hasat olgunluğuna geldiği tarihe kadar gecen süre gün sayısı olarak 

belirlenmiĢtir. 

3.2.3.5 Bitki boyu (cm) 

Bitki generatif evresini tamamladıktan sonra hasat olgunluğuna ulaĢan 10 

adet bitkinin topraktan en uç noktasına kadar olan kısım ölçülmüĢ ve ortalamaları 

elde edilmiĢtir. 

3.2.3.6 Bitkideki yan dal sayısı (adet/bitki) 

Her parselden tesadüfi olarak seçilen 10 bitkinin ana dalı hariçindeki yan 

dalların sayısı belirlenmiĢ ve ortalaması bulunmuĢtur. 

3.2.3.7 Bitki baĢına tabla sayısı (adet/bitki) 

Tesadüfi olarak seçim yapılan 10 adet bitkinin ana dal ve yan dalların her bir 

ucunda bulunan tablaların sayısı tesbit edilmiĢ ve elde edilen veri 10 „a bölünerek 

bitki baĢına tabla sayısı belirlenmiĢtir. 

3.2.3.8 Ana tabla çapı (mm) 

Tesadüfi olarak seçilen 10 bitkinin ana dal ucunda bulunan tek tablanın 

çapları kumpas yardımıyla ölçülmüĢ ve ortalamaları kaydedilmiĢtir. 

3.2.3.9 Bin tane ağırlığı (g) 

Tesadüfi olarak alınan 10 bitkinin hasat ve harman iĢlemleri 

gerçekleĢtirildikten sonra elde edilen tohumlar 10 tekerrürlü 100 adet tohum 

ağırlıkları 0,0001‟ lik hassas terazide ölçülmüĢ ve ortalamaları alınmıĢtır. 

3.2.3.10 Ġç kabuk oranı (%) 

Her parselden alınan 4 tekerrürlü 100‟er adet tohum 0,001g hassas terazi ile 

tartılmıĢtır. Her parselden alınan numunelerin tek tek içleri elle ayrılarak kabukları 

hassas terazide tartılmıĢ ve elde edilen sonuç ile tohumdaki kabuk oranı elde 

edilmiĢtir.   
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3.2.3.11 Tohum verimi (kg/da) 

Kenar tesirleri ayrılan parsellerin kalan 4 sırası ve bu sıraların kenarlarından 

birer bitki dıĢındaki bitkiler hasat edilmiĢ ve harman iĢlemi gercekleĢtirildikten sonra 

elde edilen tohumların miktarı tartılarak parsel alanı dekara oranlarak dekar verimi 

elde edilmiĢtir.  

3.2.3.12 Tohumda ham protein oranı (%) 

Her alt parselden alınan örneklerin hasat ve harman iĢlemi yapıldıktan sonra 1 

gr alınan örnekler önce öğütülerek yaĢ yakma yöntemi olan Kjeldahl methotu ile ilk 

önce N miktarları belirlenmiĢ ve 6.25 katsayısı (Sparks ve ark.,1996) ile çarpılarak 

ham protein oranları belirlenmiĢtir (ġekil 3.8). 

 

ġekil 3.8. Numune yakma ünitesi ve distilasyon cihazı 

 

3.2.3.13 Tohumda Yağ oranı (%) 

Parsel numunelerinden alınan 3 g tohum ögütülmüĢ ve  numune kurutma 

kağıtı içine konularak ham yağ tayin cihazında (ġekil 3.9) Soxhlet metodı ile N-
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hekzana maruz bırakılmıĢtır. Analiz iĢlemi bittikten sonra numuneler etüve atılarak 

kalan N-hekzanın ucurulması sağlanmıĢ ve numuneler hassas (0,0001) terazide 

tartılarak ham yağ oranları belirlenmiĢtir (Akyıldız, 1984). 

 

ġekil 3.9. Ham yağ tayin cihazı 

 

3.2.3.14 Ham yağ verimi (kg/da) 

Elde edilen dekara tohum verimi ile tohumdaki yağ oranı çarpılarak ham yağ 

verimi elde edilmiĢtir. 

3.2.4 Verilerin değerlendirilmesi 

ÇalıĢmada arazi ve laboratuvar çalıĢmaların sonunca elde edilen sonuçların 

varyans analizleri tesadüf bloklarında bölünmüĢ parseller deneme desenine göre 

MSTAT C (Russel ve Eisensmith, 1983) paket programı ile yapılmıĢtır. Uygulamalar 

arasındaki farklılıkların önem derecelerini ortaya çıkarmak için varyans analizine 

göre önemli çıkan ortalamaların karĢılaĢtırılması LSD (Least Significant Difference) 

çoklu karĢılaĢtırma testi ile yapılmıĢtır.   
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4. BULGULAR VE TARTIġMA 

4.1 ÇIKIġ SÜRESĠ GÜN SAYISI 

Farklı azot ve fosfor dozlarının bitkilerin çıkıĢ sürelerine iliĢkin varyans 

analiz sonuçları Tablo 4.1‟de, çıkıĢ süresi ortalamaları ve LSD grupları Tablo 4.2‟de 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 4.1. Farklı azot ve fosfor dozlarının çıkıĢ süresine (gün) etkisine ait varyans analiz 

sonuçları 

Varyasyon 

Kaynakları 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

Bloklar 2 0.87 0.44 0.42 

Azot (N) 3 0.83 0.28 0.12 

Hata 1 6 6.29 1.05  

Fosfor (P) 3 4.50 1.50 1.08 

N X P 9 9.00 1.00 0.72 

Hata 24 33.50 1.40  

Genel 47 55.00 1.27  

Varyasyon katsayısı  % 6.14 

**= % 1 önemlilik derecesi (p<0.01) 

 

Varyans analiz sonuçlarına göre azot ve fosfor dozlarındaki değiĢimin 

bitkinin çıkıĢ süresine etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmamıĢtır (Tablo 4.1). 
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Tablo 4.2. Kurak koĢullarda yetiĢtirilen aspirde azot ve fosfor uygulamalarının çıkıĢ 

sürelerine (gün) etkileri yönünden elde edilen ortalama değerler 

Uygulamalar ÇıkıĢ Süresi (gün) 

Azot Dozları 

N1 (0 kg N/da) 19.08 

N2 (4 kg N/da) 19.02 

N3 (8 kg N/da) 19.33 

N4 (12 kg N/da) 19.17 

Fosfor Dozları 

P1 (0 kg P/da) 19.42  

P2 (4 kg P/da) 19.67  

P3 (8 kg P/da) 18.92 

P4 (12 kg P/da) 19.00 

 

Aspirde çıkıĢ sürelerine ait gözlemler sonucunda çıkıĢ sürelerinin azot dozuna 

göre 19.02 gün ile 19.33 gün, fosfor dozuna göre ise 18.92 gün ile 19.67 gün 

arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir (Tablo 4.2).  

Azot miktarındaki değiĢim aspirde çıkıĢ süresi üzerinde etkisi önemli 

olamamakla birlikte azot dozlarına göre aspirde en kısa çıkıĢ süresi 19.02 gün ile N2 

dozundan, en uzun çıkıĢ süresi ise 19.33 gün ile N3 dozundan elde edilmiĢtir. Polat 

(2007) aspirde yapmıĢ olduğu çalıĢmasında 0 ,3, 6, 9 ve 12 kg N/da azot dozlarının 

çıkıĢ üzerinde bir etkisi olmadığını ve yıllara göre değiĢtini bildirirken  en kısa süren 

çıkıĢın 15.44 gün ile 0 kg N/da dozundan ve 16.11 gün ile 9 kg N/da dozundan en 

uzun çıkıĢ süresini elde ettiğini bildirmiĢtir.  

ÇalıĢmamızda fosfor dozlarındaki değiĢimin aspirde çıkıĢ süreleri üzerine 

etkisi olmadığı ve çıkıĢ süresinin en erken 18.92 gün ile P3 dozunda en geç çıkıĢ ise 

19.42 ile P1 dozundan elde edilmiĢtir. Aspirde çimlenme ve çıkıĢ süresinin ekim 

zamanındaki toprak sıcaklığına ve toprak nemine bağlı olarak, Esendal (1973) ve 

Armah-Agyeman (2002) 1-2 hafta arasında değiĢtiğini Kızıl ve Gül (1999) ise 19.2- 

21.2 gün arasında değiĢtiğini bildirmiĢlerdir.   

 

 



32 
 

 

ġekil 4.1 Azot ve fosfor dozlarında çıkıĢ süreleri (gün) ortalamaları 

ÇıkıĢ tarihlerine iliĢkin hazırlanan grafikten görüldüğü üzere azot ve fosfor 

dozunda dalgalanmalar elde edilse bile (19.67-18.92 gün) bu değiĢimler istatistiksel 

olarak önemli bulunmamıĢtır(ġekil 4.1). Azot ve fosfor dozu değiĢimleri bitki çıkıĢ 

tarihine etkili olmadığı çıkıĢ üzerine Esendal (1973) ve Armah-Agyeman (2002) 

belirttiği gibi ekim zamanı hava ve toprak sıcaklığı ile topraktaki nemin en önemli 

faktör olduğu düĢünülmektedir. Bitkinin çıkıĢ esnasında yeterli kökünün olmaması 

bu elementlerin alınmasını geciktirmekte ve özellikle fosforun inmobil element 

olmasından dolayı bitki tarafından alınması ve geliĢimine etki sonraki fenolojik ve 

geliĢme evrelerinde etkili olacaktır.  

 

4.2 ROZETTE KALMA SÜRESĠ 

Farklı azot ve fosfor dozlarının bitkinin rozette kalma sürelerine etkisine 

iliĢkin varyans analiz sonuçları Tablo 4.3‟de, rozette kalma sürelerinin ortalamaları 

ve LSD grupları Tablo 4.4‟de verilmiĢtir.  
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Tablo 4.3. Farklı azot ve fosfor dozlarının rozette kalma süresine (gün) etkisine ait varyans 

analiz sonuçları 

Varyasyon 

Kaynakları 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

Bloklar 2 3.04 1.52 1.28 

Azot (N) 3 19.06 6.35 5.35* 

Hata 1 6 7.12 1.19  

Fosfor (P) 3 154.73 51.58 29.59** 

N X P 9 9.69 1.08 0.62 

Hata 24 41.83 1.74  

Genel 47 235.48   

Varyasyon katsayısı % 5.44 

*= % 5 önemlilik derecesi (p<0.05) **= % 1 önemlilik derecesi (p<0.01) 

 

Varyans analiz sonuçlarına göre azot ve fosfor dozlarındaki değiĢimin aspirde 

rozette kalma sürelesine etkisi azot dozunda %5 ve fosfor dozunda ise %1 düzeyinde 

istatistiksel olarak  önemli bulunmuĢtur (Tablo 4.3). 
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Tablo 4.4 Kurak koĢullarda yetiĢtirilen aspirde azot ve fosfor uygulamalarının rozette kalma 

süresine (gün) etkileri yönünden elde edilen ortalama değerler ve LSD 

gruplaması 

Uygulamalar Rozette Kalma Süresi (gün) 

Azot Dozları 

N1 (0 kg N/da) 25.25 A * 

N2 (4 kg N/da) 24.25 AB 

N3 (8 kg N/da) 24.08 B 

N4 (12 kg N/da) 23.50 B 

Fosfor Dozları 

P1 (0 kg N/da) 26.92 A 

P2 (4 kg N/da) 24.75 B 

P3 (8 kg N/da) 23.33 BC 

P4 (12 kg N/da) 22.08 C 

LSD 

N =1.089 % 5 önemlilik derecesi (p<0.055) 

P =1.507 % 1 önemlilik derecesi (p<0.01)  

* Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatiksel olarak önemsizdir. 

 

ÇalıĢmamızda rozette kalma süresine ait gözlemler sonucunda rozette kalma 

sürelerinin azot dozuna göre 23.50 gün ile 25.25 gün, fosfor dozuna göre ise 22.08  

gün ile 26.92 gün arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir (Tablo 4.4).  

 

ġekil 4.2 Azot ve fosfor dozlarında rozette kalma süreleri (gün) ortalamaları 

Azot miktarındaki artıĢ aspirde rozette kalma süresini kısaltmıĢ ve doz artıĢı 

ile birlikte rozette kalma süresinin kısaldığı belirlenmiĢtir.  Azot dozlarına göre, N1 

dozunda 25.25 gün ile en uzun rozette kalma süresi elde edilirken, doz artıĢıyla 

beraber en kısa rozette kalma süreleri 23.50 gün ile N4 dozundan elde edilmiĢtir 
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(ġekil 4.2). ÇalıĢmamızda azot dozlarının artmasıyla beraber yaklaĢık olarak 2 gün 

rozette kalma süresini kısaldığı belirlenmiĢtir. Hermanson ve ark (2000) azotun 

protein oluĢunu arttırdığını ve bitkinin büyümesinde etkisi olduğunu belirtmiĢtir. 

Mengel ve Kirkby, 2001; Marschner, 2008‟e göre azot vejetatif geliĢmeyi kök 

geliĢimine göre daha fazla etkilediğinden üst sürgün geliĢiminin köke göre daha fazla 

olduğunu bildirmiĢtir. 

Denememizde fosfor dozlarındaki değiĢimin aspirde rozette kalma süresini 

kısaltan bir etki yaratmıĢ ve doz artıĢı ile beraber rozette kalma süreleri de 

kısaltmıĢtır. Fosfor dozlarına göre en kısa rozette kalma süresi 22.08 gün ile sırayla 

P4 dozundan elde edilirken, 26.92 gün ile P1 (kontrol) dozundan en uzun rozette 

kalma süresi elde edilmiĢtir. Fosfor dozlarının artıĢıyla birlikte çalıĢmamızda 

yaklaĢık olarak  rozette kalma süresinin 4 gün kısaldığı  görülmektedir. Rozette 

kalma süresinde artıĢ özellikle bitki geliĢiminin gecikmesine ve bu esnada kök 

geliĢimine neden olmaktadır. Rozet döneminin uzaması ayrıca yağıĢlı dönemden 

(Nisan – Haziran dönemi) iyi derecece yararlanmasını engellemektedir. Rozet 

süresinin uzaması ile yabancı ot varlığında önemli geliĢme olmakta ve yabancı ot 

rekabetinden verim  olumsuz etkilenmektedir. Mengel ve Kirkby, 2001; Marschner, 

2008‟e tarafından bitki besin elementleri içerisinden azot ve fosforun bitkinin erken 

dönemde geliĢimini teĢvik ettiği ve daha hızlı geliĢtiği bildirilmiĢtir.  

 

4.3 ÇĠÇEKLENME GÜN SAYISI 

Farklı azot ve fosfor dozlarının bitki boyuna etkisine iliĢkin varyans analiz 

sonuçları Tablo 4.5‟de, bitki boyu ortalamaları ve LSD grupları Tablo 4.6‟da 

verilmiĢtir.  
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Tablo 4.5. Farklı azot ve fosfor dozlarının çiçeklenme süresine (gün) etkisine ait varyans 

analiz sonuçları 

Varyasyon 

Kaynakları 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

Bloklar 2 2.37 1.19 1.30 

Azot (N) 3 107.17 35.72 39.27** 

Hata 1 6 5.46 0.91  

Fosfor (P) 3 84.50 28.17 16.55** 

N X P 9 7.67 0.85 0.50 

Hata 24 40.83 1.70  

Genel 47 248.00   

Varyasyon katsayısı  % 1.54 

**= % 1 önemlilik derecesi (p<0.01) 

Varyans analiz sonuçlarına göre azot ve fosfor dozlarındaki değiĢimin bitki 

boyuna etkisi azot  ve fosfor dozlarında %1 istatistiksel düzeyde önemli bulunmuĢtur 

(Tablo 4.5). 

  

Tablo 4.6. Kurak koĢullarda yetiĢtirilen aspirde azot ve fosfor uygulamalarının çiçeklenme 

süresine (gün) etkileri yönünden elde edilen ortalama değerler ve LSD 

gruplaması 

Uygulamalar Çiçeklenme süresi (gün) 

Azot Dozları 

N1 (0 kg N/da) 82.50 C * 

N2 (4 kg N/da) 83.92 BC 

N3 (8 kg N/da) 85.00 B 

N4 (12 kg N/da) 86.58 A 

Fosfor Dozları 

P1 (0 kg P/da) 86.33 A 

P2 (4 kg P/da) 85.08 AB 

P3 (8 kg P/da) 83.75 BC 

P4 (12 kg P/da) 82.83 C 

LSD 

N = 1.444 önemlilik derecesi %1 (p<0.01) 

P  = 1.489 önemlilik derecesi %1 (p<0.01) 

 * Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak önemsizdir 
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Aspirde farklı azot ve fosfor dozlarının çiçeklenme sürelerine ait gözlemler 

sonucunda çiçeklenme sürelerinin azot dozuna göre 82.50 gün ile 86.58 gün, fosfor 

dozuna göre ise 82.83 gün ile 86.33 gün  arasında değiĢtiği tespit edilmiĢtir (Tablo 

4.6).  

Aspirde, azot dozlarındaki artıĢ çiçeklenme süresinin uzamasına neden 

olmuĢtur. N1 (kontrol) dozunda 82.50 gün ile en kısa çiçeklenme süresi elde 

edilirken, azot dozlarının artmaĢıyla 86.58 gün ile N4 dozundan uzun çiçeklenme 

süresi elde edilmiĢtir ve kontrol grubuna göre çiçeklenme süresini yaklaĢık olarak 4 

gün daha uzun olduğu gözlemlenmiĢtir. Benzer sonuç ketencik bitkisinde yapılan bir 

çalıĢmada azot dozlarının çiçeklenmeyi geciktirdiği ve 15 kg N/da dozunda 

çiçeklenmenin 67.83 gün ile en uzun, 7.5 kg N/da dozunda 60.17 gün ile en erken 

olduğunu bildirmiĢtir (Yıldırım, 2015). Azot doz artıĢı vejetatif geliĢimi teĢvik ettiği 

ve buna bağlı olarak çiçeklenmenin geçiktiği vurgulanmıĢtır (Mengel ve Kirkby, 

2001; Marschner, 2008). 

ÇalıĢmamızda fosfor dozlarındaki değiĢim çiçeklenme süresi üzerine etkisi 

doz artıĢıyla beraber çiçeklenme süresinde azalma olarak gerçekleĢmiĢtir. Fosfor 

dozlarına göre en uzun çiçeklenme süresi 86.33 gün ile P1 kontrol dozunda elde 

edilirken fosfor dozu artıĢıyla birlikte P4 dozunda 82.83 gün ile en kısa çiçeklenme 

süresi gözlenmiĢtir. Genel olarak kontrol (P1) grubuna göre çiçeklenme süresi P4 

dozunda yaklaĢık olarak 4 gün daha kısa sürmüĢtür. Yıldırım (2015) „a göre ketencik 

bitkisinde fosfor dozu artıĢı ile çiçeklenme süresinin kısaldığını ve 10 kg P/da 

uygulamasında 66 gün çiçeklenme süresinin gerçekleĢtiğini bildiriken en kısa 

çiçeklenme süresini ile 12.5 kg P/da dozunda 63 gün olarak gerçekleĢtiğini 

bildirmiĢtir. Fosforun bitkide  çiçeklenme, tohum bağlama, erken büyüme ve kök 

oluĢumunu teĢvik ettiği bildirilmiĢtir (Mengel ve Kirkby, 2001; Marschner, 2008). 
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ġekil 4.3 Azot ve fosfor dozlarında çiçeklenme süresi (gün) ortalamaları 

Çiçeklenme sürelerine ilĢkin oluĢturulan grafikte azot doz artıĢının 

çiçeklenme süresini uzattığı, bunun yanında fosfor dozu artıĢının ise tam tersi oranda 

çiçeklenme süresini kısalttığı görülmektedir (ġekil 4.3). Çiçeklenmenin gecikmesi 

özellikle kurak koĢullarda tohum oluĢunun daha kurak ve sıcak döneme gelmesine 

neden olabileceğinden geç çiçeklenme tohum kalitesi ve verime olumsuz etki 

yapacaktır. Elde edilen çiçeklenme süresi kültürel uygulamalar yanında çevre 

koĢullarına bağlı olarakta değiĢim gösterebilmektedir.  

 

4.4 OLGUNLAġMA SÜRESĠ 

Farklı azot ve fosfor dozlarının olgunlaĢma süresine etkisine iliĢkin varyans 

analiz sonuçları Tablo 4.7‟de, bitki boyu ortalamaları ve LSD grupları Tablo 4.8‟de 

verilmiĢtir.  
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Tablo 4.7 Farklı azot ve fosfor dozlarının olgunlaĢma süresine (gün) etkisine ait varyans 

analiz sonuçları 

Varyasyon 

Kaynakları 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

Bloklar 2 1.62 0.81 0.47 

Azot (N) 3 225.56 75.19 43.48** 

Hata 1 6 10.37 1.73  

Fosfor (P) 3 178.23 59.41 23.00** 

N X P 9 34.02 3.78 1.46 

Hata 24 62.00 2.58  

Genel 47 511.81   

Varyasyon katsayısı  % 1.14 

**= % 1 önemlilik derecesi (p<0.01) 

 

Varyans analiz sonuçlarına göre azot ve fosfor dozlarındaki değiĢimin 

olgunlaĢma süresine etkisi azot ve fosfor dozlarında %1 istatistiksel düzeyde önemli 

bulunmuĢtur (Tablo 4.7). 

Tablo 4.8 Kurak koĢullarda yetiĢtirilen aspirde azot ve fosfor uygulamalarının olgunlaĢma 

süresine (gün) etkileri yönünden elde edilen ortalama değerler ve LSD 

gruplaması 

Uygulamalar OlgunlaĢma Süresi (gün) 

Azot Dozları 

N1 (0 kg N/da) 137.5 C * 

N2 (4 kg N/da) 139.8 B 

N3 (8 kg N/da) 141.0 B 

N4 (12 kg N/da) 143.5 A 

Fosfor Dozları 

P1 (0 kg P/da) 143.5 A 

P2 (4 kg P/da) 140.1 B 

P3 (8 kg P/da) 140.0 BC 

P4 (12 kg P/da) 138.2 C 

LSD 

N = 1.990 önemlilik derecesi %1 (p<0.01) 

 P = 1.835 önemlilik derecesi %1 (p<0.01) 

* Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak önemsizdir. 
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OlgunlaĢma süresine ait gözlemler sonucunda olgunlaĢma sürelerinin azot 

dozuna göre 137.5 gün ile 143.5 gün arasında, fosfor dozuna göre ise 138.2 gün ile 

143.5 gün  arasında değiĢtiği tespit edilmiĢtir (Tablo 4.8). 

ÇalıĢmamızda azot miktarındaki değiĢimin olgunlaĢma süresi üzerine etkisi, 

doz artıĢı ile olgunlaĢma süresinde gecikme olarak belirlenmiĢtir. Azot dozlarına 

göre 137.5 gün ile N1 (kontrol) dozundan en kısa hasat tarihi elde edilirken, 143.5 

gün ile N4 dozunda en uzun olgunlaĢma süresi elde edilmiĢ ve çalıĢmamızda kontrol 

dozuna göre olgunlaĢma süresi  N4 dozunda 6 gün geciktiği belirlenmiĢtir. Polat 

(2007) azot dozlarının hasat tarihine etkisinin %1 seviyesinde önemli olduğunu, artan 

azot dozlarının aspirde olgunlaĢma süresini uzattığını ve kontrol dozunda 113.56 gün 

olan sürenin azot uygulamalarıyla 114.16 (3 kg N/da), 114.78 (6 kg N/da), 115.30 (9 

kg N/da) ve 116.22 (12 kg N/da) gün olarak  değiĢtirğini tespit edilmiĢtir. Azotun  

protein oluĢunu arttırdığı, bitkinin büyümesini teĢvik ettiği (Hermanson ve ark., 

2000) ve generatif geliĢmeyi geciktirerek bitkinin daha büyük bir habütüse sahip 

olmasına katkı sağladığı bildirilmiĢtir(Esendal, 1981; Rajput ve ark. 1992; Yıldırım 

ve ark., 2005). Azot doz artıĢı, vejetatif  geliĢimin teĢvik edilmesine ve yetiĢme 

süresinin uzamasına neden olmaktadır (Oad,  2006). 

AraĢtırmamızda fosfor dozundaki değiĢimin olgunlaĢma süresi üzerine etkisi 

doz artıĢı ile beraber olgunlaĢma süresinde kısalma olarak  belirlenmiĢtir. Fosfor doz 

değiĢimine göre 138.2 gün ile P4 dozundan en erken hasat tarihi edilirken, kontrol 

(P1) dozunda 143.5 gün ile en geç hasat tarihi elde edilmiĢtir. ÇalıĢmamızda fosfor 

dozlarnın artĢıyla beraber olgunlaĢma süresinde yaklaĢık 5 günlük kısalma 

gerçekleĢmiĢtir. 
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ġekil 4.4 Azot ve fosfor dozlarında olgunlaĢma süresi (gün) ortalamaları 

Hasat tarihlerine iliĢkin oluĢturulan grafikte  azot dozlarındaki artıĢ vejetatif 

geliĢmeyi teĢvik etmesi nedeniyle hasat tarihini geciktirmiĢ ve en yüksek azot 

dozunda (N4) kontrole (N1) göre yaklaĢık 6 gün geçikme görülmektedir. Fosfor dozu 

değiĢimi ise azotun tam tersi etki yaparak hasat tarihinin daha erken olmasına neden 

olduğu ve fosfor uygulanmayan kontrol dozunun (P1) en yüksek fosfor dozu olan P4 

dozuna göre yaklaĢık 5 gün daha geç olgunlaĢtığı görülmektedir(ġekil 4.4).  Yıldırım 

2015, ketencik bitkisinde azot dozun artıĢının hasat tarihini geciktirdiğini ve fosfor 

dozu artıĢının olgunlaĢma süresini kısaldığını bildirmiĢtir. 

 

4.5 BĠTKĠ BOYU 

Farklı azot ve fosfor dozlarının bitki boyuna etkisine iliĢkin varyans analiz 

sonuçları Tablo 4.9‟de, bitki boyu ortalamaları ve LSD grupları Tablo 4.10‟de 

verilmiĢtir.  
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Tablo 4.9. Farklı azot ve fosfor dozlarının bitki boyuna (cm) etkisine ait varyans analiz 

sonuçları 

Varyasyon 

Kaynakları 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

Bloklar 2 9.26 4.63 0.28 

Azot (N) 3 88.47 88.47 5.44* 

Hata 1 6 97.49 16.25  

Fosfor (P) 3 19.72 19.72 6.34** 

N X P 9 58.10 6.45 2.07 

Hata 24 74.59 3.10 
 

Genel 47 564.01  
 

Varyasyon katsayısı  % 3.37 

*= % 5 önemlilik derecesi (p<0.05) **= % 1 önemlilik derecesi (p<0.01) 

 

Varyans analiz sonuçlarına göre azot ve fosfor dozlarındaki değiĢimin bitki 

boyuna etkisi azot dozlarında %5, fosfor dozlarında ise %1 istatistiksel düzeyde 

önemli bulunmuĢtur (Tablo 4.9). 

 

Tablo 4.10 Kurak koĢullarda yetiĢtirilen aspirde azot ve fosfor uygulamalarının bitki boyuna 

(cm) etkileri yönünden elde edilen ortalama değerler ve LSD gruplaması 

Uygulamalar Bitki Boyu (cm) 

Azot Dozları 

N1 (0 kg N/da) 48.5 C * 

N2 (4 kg N/da) 52.0 BC 

N3 (8 kg N/da) 54.5 A 

N4 (12 kg N/da) 54.1 AB 

Fosfor Dozları 

P1 (0 kg P/da) 50.9 BC 

P2 (4 kg P/da) 51.5 B 

P3 (8 kg P/da) 53.2 A 

P4 (12 kg P/da) 53.5 A 

LSD 

N = 1.485 önemlilik derecesi %5 (p<0.05) 

 P = 2.013 önemlilik derecesi %1 (p<0.01) 

* Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak önemsizdir. 
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Bitki boyuna ait ölçümler sonucunda bitki boyunun azot dozuna göre 48.5 cm 

ile 54.5 cm arasında, fosfor dozuna göre ise 50.9 cm ile 53.53 cm arasında değiĢtiği 

tespit edilmiĢtir (Tablo 4.10).  

Azot miktarındaki artıĢ bitki boyuna olumlu etki yapmıĢ ve doz artıĢı ile 

birlikte bitki boyu artmıĢtır. Azot miktarındaki artıĢ, 8 kg N/da uygulamasında en 

yüksek (54.5 cm) bitki boyu elde edilirken bu kademeden sonraki doz artıĢı bitki 

boyuna negatif yöne etki etmiĢ ve 12 kg N/da dozunda bitki boyunun 54.1 cm olarak 

ölçülmüĢtür. Azot dozlarına ait bitki boyu gruplandırmasında 54.45 cm ile N3 

dozunda en yüksek ve 48.53 cm ile kontrol dozunda (N1) en düĢük bitki boyu  elde 

edilmiĢtir. Azotlu gübre kullanımı ile vegetatif geliĢme artmakta, bunun sonucu 

olarak bitki boyunda artıĢlar olmaktadır. Tunçtürk (1998), Dinçer aspir çeĢidi ile 

yaptığı araĢtırmada azot (0, 4, 8, ve 12 kg N/da) dozları uygulaması sonucunda  0 kg 

N/da dozunda 63.3 cm, 4 kg N/da dozunda 66.9 cm, 8 kg N/da dozunda 68 ve 12 kg 

N/da dozunda ise 69.9 cm bitki boyu elde ettiğini ve artan azot dozu ile bitki 

boyunda artıĢ olduğunu bildirmiĢtir. Eryiğit ve ark. (2015) ise en yüksek bitki 

boyunu aspirde 72.13 cm ile  15 kg/da N uygulmasından ve Sezer (2010), farklı azot 

(0, 5, 10 kgN/da) dozlarında bitki boyunun en yüksek 90 cm ile 10 kg N/da dozundan 

elde ettiğini bildirmiĢtir. Benzer ve farklı bitki ile yapılan çalıĢmalarda azot dozu 

uygulamasının bitkinin vejetatif aksamında olumlu etkisinin olduğunu ve bitki 

boyunun artan azot dozu ile paralel arttığını bildirmiĢlerdir (Yıldırım ve ark. (2005), 

Magsood ve ark. (2006), Grant (2006) ve Öz (2008)). 

AraĢtırmamızda fosfor dozundaki değiĢiminin bitki boyuna pozitif yönde etki 

yaptığı ve doz artıĢı ile bitki boyununda 50.9 cm ile 53.5 cm arasında değiĢtiği 

gözlenmiĢtir. En yüksek bitki boyunun 53.5 ve 53.2 cm ile sırasıyla P4 ve P3 

dozlarından el dedilirken  en düĢük bitki boyu ise  50.9 cm ile kontrol (P1) dozunda 

elde edilmiĢtir. Yıldırım ve ark. (2005), yaptıkları çalıĢmada 0, 8 ve 16 kg/da‟lık 

fosfor dozu uygulamalarının bitki boyu üzerinde artıĢa neden olmasına rağmen 

istatistiki anlamda önemli olmadığını ve bitki boyunun sırasıyla 46.4, 54.8 ve 63.6 

cm olduğunu bildirmiĢlerdir. Ayrıca Sezer (2010) farklı fosfor dozlarının (0, 4, 8, 12 

kg P/da) bitki boyu değiĢimine etkisini %5 düzeyinde önemli bulmuĢ ve en yüksek 

bitki boyunu 12 kg P/da uygulamasından 88.1 cm olarak tespit etmiĢtir. Yıldırım 
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(2015) ise ketencik bitkisinde fosfor dozunun (5.0, 7.5, 10.0, 12.5 kg P/da) bitki 

boyuna etkisini %5 düzeyinde istattistiksel anlamda önemli bulmuĢ ve en yüksek 

bitki boyunu 12.5 kg P/da uygulamasından 92.24 cm olarak belirlemiĢtir. HaĢhaĢ 

bitkisinde fosfor dozunun bitki boyuna etkisinin %1 düzeyinde önemli olduğu ve en 

yüksek bitki boyunun 6-9 kg P/da uygulamasında sırasıyla 118-120 cm olarak 

gerçekleĢtiğini bildirmiĢtir. 

 

ġekil 4.5. Azot ve fosfor dozlarında bitki boyu (cm) ortalamaları 

Kurak koĢullarda gerçekleĢtirdiğimiz araĢtırmada farklı azot ve fosfor 

dozlarının bitki boyuna etkisi yapılan çalıĢmalar ile benzer sonuçlar göstermektdir. 

Artan azot ve fosfor dozu bitki boyunda artıĢa neden olmuĢ ve en yüksek bitki boyu  

azot dozlarında N3 dozunda 54.5 cm ve fosfor dozlarında ise P3 ve P4 dozlarında 

sırasıyla 53.2 ve 53.5 cm olarak belirlenmiĢtir (ġekil 4.5). Bitki boyu her ne kadar 

azot ve fosfor dozlarının artıĢından olumlu etkilense de bitki boyu bulgularımız diğer 

araĢtırmacıların aspir bitki boyu sonuçlarından biraz daha düĢük olduğu 

görülmektedir. Bunun sebebi olarak aspirin yetiĢme dönemi iklim Ģartları özellikle 

yağıĢ miktarının yanında toprağın fiziksel ve kimyasal komposizyonundan  

kaynaklandığı söylenebilir.  
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4.6 BĠTKĠDEKĠ YAN DAL SAYISI 

Farklı azot ve fosfor dozlarının bitkideki yan dal sayısının etkisine iliĢkin 

varyans analiz sonuçları Tablo 4.11‟de, yan dal ortalamaları ve LSD grupları Tablo 

4.12‟de verilmiĢtir.  

Tablo 4.11 Farklı azot ve fosfor dozlarının yan dal sayısına (adet/bitki) etkisine ait varyans 

analiz sonuçları 

Varyasyon 

Kaynakları 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

Bloklar 2 0.41 0.21 0.48 

Azot (N) 3 6.89 2.30 5.31* 

Hata 1 6 2.59 47.88  

Fosfor (P) 3 1.84 0.62 6.38** 

N X P 9 1.95 0.22 2.24 

Hata 24 2.32 0.238 
 

Genel 47 16.01  
 

Varyasyon katsayısı % 9.94 

*= % 5 önemlilik derecesi (p<0.05) **= % 1 önemlilik derecesi (p<0.01) 

 

Varyans analiz sonuçlarına göre azot ve fosfor dozlarındaki değiĢimin 

bitkideki yan dal sayısına etkisi azot dozlarında %5, fosfor dozlarında ise %1 

istatistiksel düzeyde önemli bulunmuĢtur (Tablo 4.11). 

Tablo 4.12 Kurak koĢullarda yetiĢtirilen aspirde azot ve fosfor uygulamalarının yan dal 

sayısına (adet/bitki) etkileri yönünden elde edilen ortalama değerler ve LSD 

gruplaması 

Uygulamalar Yan Dal Sayısı (adet/bitki) 

Azot Dozları 

N1 (0 kg N/da) 2.6 C * 

N2 (4 kg N/da) 3.0 B 

N3 (8 kg N/da) 3.4 A 

N4 (12 kg N/da) 3.6 A 

Fosfor Dozları 

P1 (0 kg P/da) 2.8 B 

P2 (4 kg P/da) 3.1 AB 

P3 (8 kg P/da) 3.2 A 

P4 (12 kg P/da) 3.3 A 

LSD 

P  = 0.3556 % 1 önemlilik derecesi (p<0.01) 

N = 0.3575 % 5 önemlilik derecesi (p<0.05) 

* Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak 

önemsizdir. 
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Bitkideki yan dal sayılarına ait ölçümler sonucunda yan dal sayısının azot 

dozuna göre 2.6 adet/bitki ile 3.6 adet/bitki arasında, fosfor dozuna göre ise 2.8 

adet/bitki ile 3.3 adet/bitki arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir (Tablo 4.12).  

Azot miktarındaki artıĢ bitkideki yan dal sayısına olumlu etki yapmıĢ ve doz 

artıĢı ile birlikte yan dal sayısını artmıĢtır. Azot miktarındaki artıĢ 8 ve 12 kg N/da 

uygulamalarında sırayla 3.4 ve 3.6 adet/bitki ile  en yüksek yandal sayısı elde 

edilmiĢtir (Tablo 4.12). Azot dozlarına ait bitki boyu gruplandırmasında 2.6 

adet/bitki ile kontrol dozunda (N1) en düĢük yandal sayısı elde edilmiĢtir. Azotlu 

gübre kullanımı ile vegetatif geliĢme artmakta, bunun sonucu olarak yan dal 

sayısında artıĢlar olmaktadır. Azot içeriklikli gübre kullanımının aspirde yan dal 

sayısına olumlu etki yaptığı ve azot doz artıĢı ile yandal sayısında artıĢ olduğu birçok 

araĢtırmacı tarafından bildirilmiĢtir (Ahmed ve ark. (1985), Sounda ve De (1989), 

Zaman ve Das (1990), Güney (1997)). Tunçtürk (1998) aspirde azotlu gübre 

miktarını ve formlarını belirlemek amacıyla yaptığı çalıĢmada azot dozlarının (0, 4, 8 

,12 kg N/da)  yan dal sayısının 5.9 – 6.3 adet/bitki arasında değiĢtini ve yan dal 

sayısında önemli etkisinin olduğunu bildirmiĢtir. El-Mohsen ve Mahmoud (2013) 

Giza aspir çeĢidinde farklı azot dozlarının (N1=0, N2=4, N3=8 ve N4=12 kg N/da) 

etkisini belirlemek amacıyla yaptıkları çalıĢmada 0 kg N/da uygulamasında en düĢük 

yandal sayısını 5.32 adet/bitki, en yüksek yan dal sayısını ise 7.02 adet/bitki ile  12 

kg N/da  uygulamasından elde ettiklerini bildirmiĢlerdir. Sezer (2010) Van 

koĢullarında aspirde farklı azot ve fosfor dozlarının etkisini belirlemek amacıyla 

yaptığı çalıĢmada azot dozlarının yan dal sayısınına etkisi %1 düzeyinde istatistiksel 

olarak önemli olduğunu, en düĢük yandal sayısını 3.8 adet/bitki ile 0 kg N/da 

uygulamasında , en yüksek yan dal sayısının ise 4.6 adet/bitki ile  10 kg N/da 

uygulamasından elde ettiğini bildirmiĢtir.  

ÇalıĢmamızda fosfor doz değiĢiminin yan dal sayısına olumlu etki yaptığı ve 

yan dal sayısının 2.8 adet/bitki ile 3.3 adet bitki arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir. En 

düĢük yan dal sayısının 2.8 adet/bitki ile 0 kg P/da uygulasıdan elde edilirken,  en 

yüksek yan dal sayısı 8 ve 12 kg P/da dozlarından sırayla 3.2 ve 3.3 adet/bitki olarak 

belirlenmiĢtir. Sezer (2010) yapmıĢ olduğu çalıĢmada, aspir bitkisinin farklı fosfor 

dozlarına etkisi istatistiksel olarak %5 seviyesinde önemli olduğunu, en düĢük yan 
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dal sayısının 3.6 adet/bitki ile kontrol  uygulamasından elde ettiğini ve en yüksek yan 

dal sayısının ise 4.5 adet/bitki ile 12 kg P/da uygulamasından elde ettiğini 

bildirmiĢtir.  

 

ġekil 4.6. Azot ve fosfor uygulamalarında yan dal sayısı (adet/bitki) ortalamaları 

Kurak koĢullarda gerçekleĢtirdiğimiz araĢtırmada farklı azot ve fosfor 

dozlarının yan dal sayısına etkisi, yapılan çalıĢmalarla uyum içerisinde 

görülmektedir. Artan azot ve fosfor dozlarının bitkideki yan dal sayısını arttırmıĢ ve 

en yüksek yan dal sayısının N4 dozunda 3.6 adet/bitki ve fosfor dozunda ise 3.3 

adet/bitki ile P4 dozundan elde edilmiĢtir(ġekil 4.6). Yandal sayısı, azot ve fosfor 

dozlarında istatistiksel olarak önemli bulunmamasına rağmen araĢtırmacıların yan 

dal sayısından biraz daha düĢük olduğu belirlenmiĢtir. DüĢük olma sebebi arasında 

iklim faktörleri özellikle sulama yapılmadan yetiĢtirmede aspirin yetiĢme 

döenmindeki sıcaklık ve yağıĢ miktarı, ekim sıklığı, toprağın fiziksel ve kimyasal 

yapısı, uygulanan gübre formu ve uygulama zamanlarının farklı olmasından 

kaynaklanabilir. 

  

4.7 BĠTKĠ BAġINA TABLA SAYISI 

Farklı azot ve fosfor dozlarının bitki baĢına tabla sayısına etkisine iliĢkin 

varyans analiz sonuçları Tablo 4.13‟de, tabla sayısı ortalamaları ve LSD grupları 

Tablo 4.14‟de verilmiĢtir.  
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Tablo 4.13. Farklı azot ve fosfor dozlarının tabla sayısına(adet/bitki) etkisine ait varyans 

analiz sonuçları  

Varyasyon 

Kaynakları 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

Bloklar 2 1.02 0.51 1,30 

Azot (N) 3 9.02 3.01 7.65* 

Hata 1 6 2.36 0.39  

Fosfor (P) 3 2.05 0.68 3.79* 

N X P 9 2.01 0.22 1.24 

Hata 24 4.31 0.18 
 

Genel 47 20.77  
 

Varyasyon katsayısı % 10.22 

*= % 5 önemlilik derecesi (p<0.05) 

Varyans analiz sonuçlarına göre  azot ve fosfor dozlarındaki değiĢimin 

bitkideki tabla sayısına etkisi azot ve fosfor dozlarında %5 düzeyde istatistiksel 

olarak önemli bulunmuĢtur (Tablo 4.13). 

Tablo 4.14. Kurak koĢullarda yetiĢtirilen aspirde azot ve fosfor uygulamalarının tabla 

sayısına (adet/bitki) etkileri yönünden elde edilen ortalama değerler ve LSD 

gruplaması 

Uygulamalar Tabla Sayısı (adet/bitki) 

Azot Dozları 

N1 (0 kg N/da) 3.55 C * 

N2 (4 kg N/da) 3.96 B 

N3 (8 kg N/da) 4.41 A 

N4 (12 kg N/da) 4.69 A 

Fosfor Dozları 

P1 (0 kg P/da) 3.86 B 

P2 (4 kg P/da) 4.06 AB 

P3 (8 kg P/da) 4.30 A 

P4 (12 kg P/da) 4.38 A 

LSD 
N ve P = 0.3575 önemlilik derecesi %5 (p<0.05) 

* Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak önemsizdir. 

 

Bitkideki tabla sayılarına ait ölçümler sonucunda tabla sayısının azot 

dozlarına göre 3.55 adet/bitki ile 4.69 adet/bitki arasında, fosfor dozuna göre ise 3.86 

adet/bitki ile 4.38 adet/bitki arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir (Tablo 4.14). 
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Aspir bitkisinde, azot miktarındaki artıĢlar bitkideki tabla sayısını arttırmıĢ ve 

doz artıĢı ile tabla sayısının arttığı belirlenmiĢtir. Azot uygulamalarına göre en 

yüksek bitki baĢına tabla sayısı 4.41ve 4.69 adet/bitki ile sırayla 8 kg N/da ve 12 kg 

N/da uygulamalarından elde edilmiĢ ve 3.55 adet/bitki ile en düĢük tabla sayısı 

kontrol (0kg N/da) uygulamasında belirlenmiĢtir (Tablo 4.14). Azot uygulamaları 

sonucunda bitki boyunu arttırmıĢ ve bununla beraber dallanma sayısı da arttığı 

belirlenmiĢtir. Aspir bitkisinde tablanın konumu her dalın sonunda yer almasından 

dolayı, bitki boyunda ve yan dal sayısındaki artıĢ tabla sayısını da arttırmıĢtır. 

Tunçtürk (1998) 4 farklı azot dozunun (0, 4, 8 ve 12 kg N/da) aspirde verim ve verim 

ögelerine etkisini araĢtırmak için yaptığı çalıĢmada tabla sayısının en düĢük 10.8 adet 

bitki ile 0 kg N/da uygulamasından, en yüksek tabla sayısını 13.5 adet/bitki ile 12 kg 

N/da uygulamasından elde ettiğini ve azotlu gübrelemenin farklı doz ve formlarında, 

yetiĢtirilen bölge ve farklı çeĢitlere göre değiĢtiğini bildirmiĢtir. Siddiqui ve Oad 

(2006) Paqari-95 aspir çeĢidinde yaptıkları çalıĢmada  bitki baĢına tabla sayısı en 

düĢük 17.00 adet/bitki ile 0 kg N/da uygulamasından elde ettiklerini ve en düĢük 

tabla sayısının ise  45.33 adet/bitki ile 18 kg N/da uygulamasından elde etmiĢlerdir. 

Soleymani ve Shahrajabian (2011) 4 farklı azot uygulamasında  ve 3 ekim 

zamanında tabla sayısı 21.33 – 18.92 adet/bitki arasında değiĢtiğini belirtmiĢleridir. 

Golzarfar ve ark. (2012) aspirde 3 farklı azot dozu uygulaması sonucunda tabla sayısı 

16.35 adet/bitki ile 0 kg N/da uygulamasından en düĢük, 23.88 adet/bitki 15 kg N/da 

uygulamasından en yüksek tabla sayısını elde ettiklerini bildirmiĢlerdir. El-Mohsen 

ve Mahmoud (2013) Giza aspir çeĢidinde yaptığı çalıĢmada tabla sayısının 10.11(0 

kg N/da) – 29.45(8 kg N/da) adet/bitki arasında değiĢtiğini bildirmiĢlerdir. Eryiğit ve 

ark. (2015) yapmıĢ oldukları 2 yıllık çalıĢmanın sonucunda en düĢük tabla sayısı 6.34 

ile kontrol dozu olan 0 kg/ N/da uygulamasından elde ederlerken, en yüksek bitki 

baĢına tabla sayısı 9.39 adet/bitki ile 20 kg N/da uygulamasından elde ettiklerini 

belirtmiĢlerdir. Yıldırım ve ark. (2005) ise aspir bitkisinde azot dozlarının tabla 

sayısına olumlu etkilediğini bildirmiĢtir.  

Aspir bitkisinde yaptığımız çalıĢmada fosfor dozlarındaki değiĢimin tabla 

sayısını olumlu yönde etki yaptığı ve doz artıĢı ile tabla sayısında 3.86 adet/bitki ile 

4.38 adet/bitki arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir. Bitki baĢına tabla sayısının 4.30 ve 

4.38 adet/bitki ile sırayla P3 ve P4 dozlarından elde edilirken, en düĢük bitki baĢına 
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tabla sayısının ise 3.86 adet/bitki ile kontrol (P1) dozundan elde edilmiĢtir. Yıldırım 

ve ark. (2005) 5-38 Yenice aspir çesidi üzerine yaptıkları çalıĢmada fosfor dozlarının 

aspirde tabla sayısını olumlu etkilediğini bildirmiĢlerdir. 

 

ġekil 4.7. Azot ve fosfor uygulamalarında tabla sayısı ortalamaları 

Azot ve fosfor doz değiĢimlerine göre hazırlanan tabla sayısına iliĢkin 

grafikte  hem azot hemde fosfor dozunun artıĢı bitkide tabla sayınını artırmıĢtır. 

Kurak koĢullarda verimi etkileyen en önemli faktörlerden birisi olan tabla sayısının 

azot ve fosfor gübre dozuyla artması azot ve fosfor dozunun öneminide 

göstermektedir. Azot ve fosfor dozunun değiĢmesiyle en yüksek tabla sayısını azot 

dozuna göre 4.4 ve 4.7 adet/bitki ile  sırayla N3 ve N4 dozlarından ve fosfor dozlarına 

göre ise 4.3 ve 4.4 adet/bitki ile sırayla P3 ve P4 dozlarından elde edilmiĢtir (ġekil 

4.7). Bitkideki tabla sayısına ait bulgularımız bazı araĢtırmacıların sonuçlarından 

düĢük, bazılarına göre ise uyum içerisinde olduğu görülmektedir. Bulgularımızın 

genel olarak düĢük olmasının nedeni; iklim faktörleri özellikle yetiĢme dönemi yağıĢ 

ve sıcaklığın etkisi, toprağın fiziksel ve kimyasal yapısı, kültürel uygulama 

farklılıklarının etkisi olarak gösterilebilir.   
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4.8 ANA TABLA ÇAPI 

Farklı azot ve fosfor dozlarının bitkideki ana tabla çapına etkisine iliĢkin 

varyans analiz sonuçları Tablo 4.15‟de, tabla çapı ortalamaları ve LSD grupları 

Tablo 4.16‟de verilmiĢtir.  

Tablo 4.15 Farklı azot ve fosfor dozlarının ana tabla çapına (mm) etkisine ait varyans analiz 

sonuçları  

Varyasyon 

Kaynakları 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

Bloklar 2 22.63 11.32 2.36 

Azot (N) 3 54.12 18.04 3.77 

Hata 1 6 28.74 4.78  

Fosfor (P) 3 22.90 7.63 7.80** 

N X P 9 7.42 0.82 0.86 

Hata 24 22.92 0,95 
 

Genel 47 158.73  
 

Varyasyon katsayısı % 4.71 

**= % 1 önemlilik derecesi (p<0.01) 

Varyans analiz sonuçlarına göre azot ve fosfor dozlarındaki değiĢimin ana 

tabla çapına etkisi yanlızca fosfor dozlarında %1 istatistiki düzeyinde önemli 

bulunmuĢtur (Tablo 4.15). 

Tablo 4.16 Kurak koĢullarda yetiĢtirilen aspirde azot ve fosfor uygulamalarının ana tabla 

çapına (mm) etkileri yönünden elde edilen ortalama değerler ve LSD gruplaması 

Uygulamalar Ana Tabla Çapı (mm) 

Azot Dozları 

N1 (0 kg N/da) 19.73 

N2 (4 kg N/da) 19.77 

N3 (8 kg N/da) 21.14 

N4 (12 kg N/da) 22.28 

Fosfor Dozları 

P1 (0 kg P/da) 19.81 C * 

P2 (4 kg P/da) 20.32 BC 

P3 (8 kg P/da) 21.50 A 

P4 (12 kg P/da) 21.29 AB 

LSD 
P = 1.116 önemlilik derecesi %1 (p<0.01) 

* Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak önemsizdir. 
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Bitkideki ana tabla çapına ait ölçümler sonucunda ana tabla çapının azot 

dozuna göre 19.73 mm ile  22.28 mm arasında, fosfor dozlarına göre ise 19.81 mm 

ile 21.50 mm arasında değiĢtiği tesbit edilmiĢtir(Tablo 4.16).  

Azot miktarındaki artıĢ ana tabla çaplarında olumlu etki yapmıĢ ve tabla 

çaplarını arttırmıĢtır. Azot miktarındaki artıĢla beraber en yüksek tabla çapı değeri 

22.28 mm ile  12 kg N/da uygulamasından elde edilmiĢtir. Ancak bu artıĢ istatistiksel 

olarak önemli bulunmamıĢtır. Polat (2007) farklı azot dozlarını farklı sıra arası ve 

farklı azot dozlarının aspirde etkisini belirlemek amacıyla yaptığı çalıĢmada azot 

dozlarının tabla çapını arttırdığı ve bu artıĢın  %1 istatistiksel düzeyinde önemli 

olduğunu bildirirken 2 yıllık ortalamaya göre en yüksek tabla çapını 23.3 mm ile 12 

kg N/da uygulamasından elde ederken, en düĢük 22.1 mm ile 0 kg N/da 

uygulamasından elde ettiğini bildirmiĢtir. AraĢtırmacıların tabla çapı büyüklüğü 

bakından farklılıkların çiçeklenme sırasındaki sıcaklığa ve nemin düĢük olmasına 

Esendal (1981), sapa kalkma dönemindeki yüksek sıcaklıkların ve yağıĢın yetersiz 

olması ile (Uslu ve ark. 2002) iliĢkili olduğunu belirlemiĢlerdir. Arslan ve Bayraktar 

(2016) ana tabla çapı sayılarının birinci yılında 22.0 – 25.0 mm, ikinci yılında ise 

23.0 – 25.3 mm arasında değiĢtiğini ve farklı iklim ve ekolojik koĢullarda aspir 

bitkisinin ana tabla çapının çevre Ģartlarına göre çok fazla etkilenmediğini 

bildirmiĢtir. 

AraĢtırmamızda fosfor dozlarındaki değiĢiminin ana tabla çapına etkisi 

istatistiksel olarak önemli bulunmuĢ ve en büyük tabla çapı 21.50 mm ile P3 

dozundan elde edilmiĢtir. Fosfor dozlarının tabla çapına etkisi P3 dozuna kadar 

pozitif bir etki yaparken, P3 dozundan sonra fosforun tabla çapına etkidi negatif 

olmuĢ ve P4 dozunda, 21.29 mm ile düĢüĢe neden olmuĢtur. En düĢük tabla çapının 

ise 19.81 mm ile kontrol (P1)  dozundan elde edilmiĢtir.  Aspir çeĢit çalıĢmalarında 

ana tabla çapı değerlerinin Qayyum (1988) 18.4 - 16.9 mm arasında değiĢtiğini ve 

Okçu ve ark. (2010) ise en yüksek ana tabla çapının 22.2 mm ile Yenice, 21.7 mm ile 

Dincer ve 20.7 mm ile Remzibey çeĢidinden elde ettiklerini bildirmiĢlerdir. 
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ġekil 4.8. Azot ve fosfor uygulamalarında ana tabla çapı (mm) ortalamaları 

Kurak koĢullarda gerçekleĢen bu çalıĢmada  farklı azot ve fosfor dozlarının 

ana tabla çapında artıĢlara neden olduğu fakat sadece fosfor dozunun etkisinin 

istatistiksel anlamda önemli olduğu belirlenmiĢtir. Azot dozuna göre bu artıĢ 

istatistiksel düzeyde önemsiz olmasına rağmen tabla çapının 19.73 mm‟den 22.28 

mm‟ye arttırdığı belirlenmiĢtir(ġekil 4.8). Fosfor fozlarına göre ise tabla çapında P3 

ugulamasına kadar artmiĢ ve P4 uygulamasında tabla çapında düĢüĢe sebep olmuĢtur. 

Farklı bitkiler üzerinde yapılan çalıĢmalar sonucunda ayçiçeğinde Ali ve Rasool 

Noorka (2013) yaptıkları çalıĢmada, azot ve fosfor dozlarının ayçiçeğinde etkili 

olduğunu ve en yüksek tabla çapının 13.5 kg N/da ile 7.5 kg P/da uygulamalarından 

elde ettiğini bildirmiĢlerdir. Sadozai ve ark (2013) tarafından ayçiçeğinde yaptıkları 

benzer çalıĢmada ise fosfor dozlarının artmasıyla beraber tabla çaplarının arttığını, 

Sadiq ve ark., (2000) tarafından yapılan çalıĢmada ise ayçiçeğinde en yüksek tabla 

çapının 6 kg P/da dozunda elde ettiğini bildirmiĢtir.  

 

4.9 BĠN TANE AĞIRLIĞI 

Farklı azot ve fosfor dozlarının bin tane ağırlıklığına etkisine iliĢkin varyans 

analiz sonuçları Tablo 4.17‟de, bin tane ortalamaları ve LSD grupları Tablo 4.18‟da 

verilmiĢtir.  
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Tablo 4.17 Farklı azot ve fosfor dozlarının bin tane ağırlığına (g) etkisine ait varyans analiz 

sonuçları  

Varyasyon 

Kaynakları 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

Bloklar 2 1.43 0.71 0.27 

Azot (N) 3 59.42 19.81 7.42* 

Hata 1 6 16.02 2.67  

Fosfor (P) 3 43.30 14.43 9.98** 

N X P 9 24.91 2.77 1.91 

Hata  24 34.70 1.45 
 

Genel 47 179.78  
 

Varyasyon katsayısı % 3.30 

**= % 1 önemlilik derecesi (p<0.01) *= % 5 önemlilik derecesi (p<0.05) 

 

Varyans analiz sonuçlarına göre azot ve fosfor dozlarındaki değiĢimin bin 

tane ağırlıklarına etkisi azot dozlarında %5, fosfor dozlarında ise %1 düzeyinde  

istatistiksel olarak önemli bulunmuĢtur (Tablo 4.17). 

 

Tablo 4.18 Farklı azot ve fosfor dozlarının bin tane ağırlığı (g)  ortalamaları ve LSD 

gruplaması 

Uygulamalar Bin tane ağırlığı (g) 

Azot Dozları 

N1 (0 kg N/da) 34.79 B * 

N2 (4 kg N/da) 36.14 AB 

N3 (8 kg N/da) 37.46 A 

N4 (12 kg N/da) 37.48 A 

Fosfor Dozları 

P1 (0 kg P/da) 34.93 B 

P2 (4 kg P/da) 36.47 A 

P3 (8 kg P/da) 37.43 A 

P4 (12 kg P/da) 37.03 A 

LSD 

N = 1.632 önemlilik derecesi %5 (p<0.05)  

P = 1.373 önemlilik derecesi %1 (p<0.01) 

* Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak önemsizdir. 
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Bin dane ağırlığına ait ölçümler sonucunda bin dane ağırlığının azot dozlarına 

göre 34.79 g ile 37.48 g arasında, fosfor dozlarına göre ise 34.93 g ile 37.43 g 

arasında değiĢtiği saptanmıĢtır (Tablo 4.18). 

Aspir bitkisinde gerçekleĢtirdiğimiz çalıĢmada azot dozlarındaki artıĢ bin 

dane ağırlığına etkisi olumlu olduğu ve azot dozlarının artıĢıyla bin dane ağırlığının 

arttığı gözlenmiĢtir. Azot dozlarına göre en yüksek bin dane ağırlığı  8 ve 12 kg N/da 

uygulamalarından sırayla 37.46 ve 37.48 g arasında ölçüldüğü ve en küçük bin dane 

ağırlığının 0 kg N/da (kontrol) uygulamasında elde edildiği belirlenmiĢtir. Soleymani 

ve Shahrajabian (2011) yaptıkları çalıĢma sonucunda bin tane ağırlığının 41.92 – 

40.52 g arasında değiĢtiğini saptamıĢtır. Golzarfar ve ark. (2012)  3 farklı azot 

dozunun aspirde etkisini belirlemek amacıyla yaptığı çalıĢmada bin tane ağırlığının 

20.01 g ile 0 kg/ N/da uygulamasında en düĢük, 34.71 g ile 15 kg N/da 

uygulamasından en yüksek olduğunu bildirmiĢlerdir. El-Mohsen ve Mahmoud 

(2013) Giza aspir çeĢidinde bin tane ağırlığının 40.22 g (0 kg N/da) ile 59.77 g (8 kg 

N/da)  arasında değiĢtiğini bildirmiĢlerdir. Eryiğit ve ark. (2015) aspirde bin dane 

ağırlığının 41.37 g (0 kg N/da) - 42.39 g (15 kg N/da) arasında değiĢtiğini 

belirtmiĢlerdir. Sezer (2010) yaptığı çalıĢmada ise aspirde azot dozlarının artıĢı bin 

dane ağırlığına etki yapmadığı ve azot dozlarına göre 34 g ile 0 kg N/da 

uygulamasında en düĢük bin dane ağırlığını elde ederken en yüksek bin dane 

ağırlığının 34.8 g ile 10 kg N/da uygulamasından elde ettiğini bildirmiĢtir. ġaĢtı 

(2007) farklı miktarlarda ve dozlarda uygulanan azotun bin dane ağırlığında etkisinin 

olmadığını ve bin dane ağırlığının 42.32 g ile 46.84 g arasında değiĢtiğini 

belirtmiĢtir. Polat (2007), kuru koĢullarda yetiĢtirilen farklı azot ve fosfor dozlarının 

aspir bitkisinde verim ve verim öğelerine etkisini belirlemek amacıyla 2 yıllık 

çalıĢmada her iki yılda da azot dozlarının bin tane ağırlığına etkisi olduğunu ve azot 

dozuna göre en düĢük bin dane ağırlığını 34.84 g ile 0 kg N/da uygulamasından, en 

yüksek bin dane ağırlığının ise 40.90 ve 40.70 g ile sırayla 9 ve 12 kg N/da 

uygulamasından elde ettiğini bildirmiĢtir.  

ÇalıĢmamızda fosfor dozundaki değiĢiminin bin dane ağırlığına olumlu etki 

yapmıĢ ve bin dane ağırlığının 34.93 g ile 37.43 g arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir. 

En yüksek bin dane ağırlığının 36.47, 37.43 ve 37.03 g ile sırayla P2, P3 ve P4 
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dozlarından elde edilirken en düĢük 34.93 g ile kontrol (P1) dozundan elde edilmiĢtir. 

Sezer (2010) aspirde farklı fosfor gübre dozlarındaki artıĢ bin dane ağırlığına %5 

düzeyinde etkisinin olduğunu ve  en yüksek bin dane ağırlığının 31.2 g ile 8 kg P/da 

uygulamasından,  en yüksek bin dane ağırlığını ise 35.4 g ile 12 kg P/da 

uygulamasından elde ettiğini bildirmiĢtir. Yıldırım ve ark. (2005) farklı fosfor 

dozlarının aspir bitkisine bin dane ağırlığına etkisinin olmadığını ve bin dane 

ağırlığının 43.08 g ile 44.61 g arasından değiĢtiğini bildirmiĢtir.  

 

ġekil 4.9. Azot ve fosfor uygulamalarında bin tane ağırlıkları (g) ortalamaları 

Kurak koĢullarda gerçekleĢtirdiğimiz çalıĢmamızda farklı azot ve fosfor 

dozlarının bin tane ağırlığındaki ölçüm sonuçların yapılan çalıĢmalar ile uyum 

içerisinde olduğu görülmektedir(ġekil 4.9).  

 

4.10 ĠÇ KABUK ORANI 

Farklı azot ve fosfor dozlarının iç kabuk oranına etkisine iliĢkin varyans 

analiz sonuçları Tablo 4.19‟de, iç kabuk ortalamaları Tablo 4.20‟de verilmiĢtir.  
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Tablo 4.19. Farklı azot ve fosfor dozlarının iç kabuk oranların etkisine ait varyans analiz 

sonuçları (%) 

Varyasyon 

Kaynakları 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

Bloklar 2 55.13 27.56 6.06* 

Azot (N) 3 1.76 0.60 0.13 

Hata 1 6 27.31 4.55  

Fosfor (P) 3 38.99 13.00 2.43 

N X P 9 81.08 9.01 1.68 

Hata  24 128.48 5.35 
 

Genel 47 332.78  
 

Varyasyon katsayısı % 4.00 

*= % 5 önemlilik derecesi (p<0.05) 

 

Varyans analiz sonuçlarına göre azot ve fosfor dozlarındaki değiĢimin iç 

kabuk oranına etkisi azot ve ve fosfor dozlarında istatistiksel olarak önemsiz 

bulunmuĢtur(Tablo 4.19) 

Tablo 4.20. Kurak koĢullarda yetiĢtirilen aspirde azot ve fosfor uygulamalarının iç kabuk 

oranına (%) etkileri yönünden elde edilen ortalama değerler  

Uygulamalar Ġç kabuk oranı (%) 

Azot Dozları 

N1 (0 kg/da) 57.54 

N2 (4 kg/da) 57.83 

N3 (8 kg/da) 58.04 

N4 (12 kg/da) 57.98 

Fosfor Dozları 

P1 (0 kg/da) 57.64 

P2 (4 kg/da) 57.06 

P3 (8kg /da) 57.32 

P4 (12 kg/da) 59.37 

 

Ġç kabuk oranına ait ölçümler sonucunda iç kabuk oranının azot dozuna göre 

% 57.54 ile % 58.04 arasında, fosfor dozlarına göre ise % 57.06 ile % 59.37 arasında 

değiĢtiği belirlenmmiĢtir (Tablo 4.20). 
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Azot miktarındaki artıĢ, tohumun iç kabuk oranını belli bir seviyede etki 

yapmıĢ ve doz artıĢıyla beraber iç kabuk oranının da arttığı belirlenmiĢtir.  Bu artıĢın 

N3 dozuna kadar olumlu olduğu ve N3 dozundan sonra iç kabuk oranının azaldığı 

saptanmıĢtır.  Ancak bu artıĢın istatistiksel olarak önemli olmadığı belirlenmiĢtir. En 

düĢük iç kabuk oranı %57.54 ile kontrol (N1) uygulamasından elde edilirken, en 

yüksek iç kabuk oranı 58.04 ile N3 uygulamasından elde edildiği belirlenmiĢtir. ġaĢtı 

(2007) Aspir bitkisinde gerçekleĢtirdiği çaliĢmada azot dozlarının iç kabuk oranını 

etkilemediğini ve kabuk oranının % 44.34 (kontrol) ile % 48.10 (12 kg N/da) 

arasında değiĢtiğinin bildirmiĢtir. Pekcan ve Esendal (2015) ayçiçeğinde yaptığı 

çalıĢmada azot dozlarının kabuk oranını etkilemediğini bildirmiĢtir. Demir (2009) 

ayçiçeğinde yağtığı çaliĢma sonucunda azot dozlarının iç kabuk oranına etkisinin 

olduğunu ve doz artıĢıyla beraber iç kabuk oranının düĢtüğünü bildirmiĢtir. 

Fosfor miktarındaki artıĢı tohumun iç kabuk oranına etkisi istatistiksel 

anlamda önemli bulunmamazken  en düĢük iç kabuk oranı % 57.06 ile P2 

uygulamasından, en yüksek iç kabuk oranı % 59.37 ile P4 uygulamasından elde 

edilmiĢtir. 

 

ġekil 4.10. Azot ve fosfor uygulamalarında iç kabuk oranının (%) ortalamaları 

Kurak koĢullarda gerçekleĢtiriğimiz araĢtırmada farklı azot ve fosfor 

dozlarının iç kabuk oranına istatistiksel olarak etkisinin olmadığı ve yapılan benzer 

çalıĢmalar ile uyum içinde olduğu, farklı bitkilerin azot ve fosfor dozlarındaki 

etkisine iliĢkin yapılan çalıĢmaların sonuçlarına göre uyum içerisinde olduğu 
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görülmektedir. Azot dozunda en yüksek kabuk oranı % 58.04 ile N3 dozundan, fosfor 

dozuna göre ise % 59.37 ile P4 uygulamasından elde edilmiĢtir(ġekil 4.10).  

 

4.11 TOHUM VERĠMĠ 

Farklı azot ve fosfor dozlarının tohum verimine etkisine iliĢkin varyans analiz 

sonuçları Tablo 4.21‟de. tohum verimi ortalamaları ve LSD grupları Tablo 4.22‟da 

verilmiĢtir.  

Tablo 4.21 Farklı azot ve fosfor dozlarının tohum verimine (kg/da) etkisine ait varyans 

analiz sonuçları  

Varyasyon 

Kaynakları 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

Bloklar 2 166.01 83.01 0.42 

Azot (N) 3 26347.48 8782.49 44.48** 

Hata 1 6 1184.70 197.45  

Fosfor (P) 3 8516.19 2838.73 49.12** 

N X P 9 2131.09 236.79 4.10** 

Hata 24 1387.01 57.79 
 

Genel 47 39732.48  
 

Varyasyon katsayısı % 5.65 

**= % 1 önemlilik derecesi (p<0.01) 

 

Varyans analiz sonuclarına göre azot ve fosfor dozlarındaki değiĢimin tohum 

verimine etkisi azot x fosfor intereaksiyonu, azot ve fosfor dozlarında % 1 düzeyinde 

istatistiksel olarak önemli bulunmuĢtur (Tablo 4.21) 
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Tablo 4.22 Farklı azot ve fosfor dozlarında tohum verim ortalamaları (kg/da) ve LSD 

gruplaması 

Uygulamalar Tohum Verimi (kg/da) 

Azot Dozları 

N1 (0 kg N/da) 103.88 B * 

N2 (4 kg N/da) 119.94 B 

N3 (8 kg N/da) 153.60 A 

N4 (12 kg N/da) 160.60 A 

Fosfor Dozları 

P1 (0 kg N/da) 116.07 D 

P2 (4 kg N/da) 128.93 C 

P3 (8 kg N/da) 141.50 B 

P4 (12 kg N/da) 151.52 A 

Azot X Fosfor 

N1P1 (0 kg N/da + 0 kg P/da)  82.17 I 

N1P2 (0 kg N/da + 4 kg P/da) 97.72 HI 

N1P3 (0 kg N/da + 8 kg P/da) 112.34 FGH 

N1P4 (0 kg N/da + 12 kg P/da) 123.28 EGF 

N2P1 (4 kg N/da + 0 kg P/da) 107.90 GH 

N2P2 (4 kg N/da + 4 kg P/da) 116.24 EFG 

N2P3 (4 kg N/da + 8 kg P/da) 128.52 DEF 

N2P4 (4 kg N/da + 12 kg P/da) 127.12 DEF 

N3P1 (8 kg N/da + 0 kg P/da) 142.87 BCD 

N3P2 (8 kg N/da + 4 kg P/da) 151.33 B 

N3P3 (8 kg N/da + 8 kg P/da) 146.73 BC 

N3P4 (8 kg N/da + 12 kg P/da) 173.46 A 

N4P1 (12 kg N/da + 0 kg P/da) 131.31 CDE 

N4P2 (12 kg N/da + 4 kg P/da) 150.45 B 

N4P3 (12 kg N/da + 8 kg P/da) 178.42 A 

N4P4 (12 kg N/da + 12 kg P/da) 182.23 A 

LSD 
N =21.27,  P= 8.681 N X P = 17.36 % 1 önemlilik derecesi (p<0.01) 

* Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak önemsizdir. 

 

ÇalıĢmamızın tohum verimine ait ölçümler sonucunda tohum veriminin azot 

dozuna göre 103.88 kg/da ile 160.60 kg/da arasında, fosfor dozuna göre ise 116.07 

kg/da ile 151.52 kg/da arasında ve azot x fosfor intereaksiyonuna göre ise 82.17 

kg/da ile 182.23 kg/da arasında değiĢtiği gözlemlenmiĢtir (Tablo 4.22). 

Azot miktarındaki artıĢ  tohum verimine olumlu etki yapmıĢ ve doz artıĢı ile 

beraber tohum verimide arttırmıĢtır. Azot miktarlarındaki artıĢın sonucunda en 

yüksek tohum verimi 153.60 ve 160.60 kg/da ile N3 ve N4 uygulamarından elde 

edilmiĢtir. En düĢük tohum verimi ise 103.88 kg/da ile kontrol (N1) dozunda olduğu 

saptanmıĢtır. Tunçtürk (1998) yaptığı çalıĢmada tohum verimi 135.4 (0 kg N/da) – 



61 
 

168.5 (12 kg N/da) kg/da arasında değiĢtiğini bildirmiĢtir. Siddiqui ve Oad (2006) 

Paqari-95 aspir çeĢidinin 6 farklı azot dozunun (0, 3, 6, 8, 12, 15 ve 18 kg N/da) 

tohum verimini 58.90(0 kg N/da) – 69.47(12 kg N/da) kg/da arasında değiĢtiğini, 

Zareie ve ark. (2011) 10 aspir genotipinde  farklı azot dozunda yaptığı çalıĢmada 

tohum verimin 46.6 – 96.7 kg/da arasında değiĢtiğini, Golzarfar ve ark. (2012) 

aspirde azotlu gübrenin önemine vurgulamak amacıyla yaptıkları çalıĢmada tohum 

verimi 98.3(0 kg N/da) – 322.7(15 kg N/da) kg/da arasında yer aldığını 

belirtmiĢlerdir. Grant (2006) yeterli azotlu gübrelemenin optimum tohum verimi için 

gerek olduğunu, Yıldırım ve ark. (2005) ve  Dordas ve Sioulas (2008) azot dozlarının 

tohum verimine etkisi olduğunu ve aspir bitkisinin azotlu gübrelemenin farklı doz ve 

formlarında, yetiĢtirilen bölge ve farklı çeĢitlere göre değiĢtiğini bildirmiĢlerdir.  

 

ġekil 4.11. Azot ve fosfor uygulamalarında tohum verim (kg/da) ortalamaları 

AraĢtırmamızda fosfor dozundaki değiĢim tohum verimine olumlu etki 

yapmıĢ ve doz artıĢı ile beraber tohum veriminin de 116.07 kg/da ile 151.52 kg/da 

arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir. En yüksek tohum veriminin 151.52 kg/da ile P4 

uygulamasından, en düĢük tohum verimi 116.07 kg/da ile P1 uygulamasından elde 

edilmiĢtir(ġekil 4.11). Aytekin ve Önder (2006) in haĢhaĢ bitkisinde fosfor dozlarının 

tohum verimini etkilediği ve tohum veriminde 138.57 kg/da ile en düĢük 0 kg P/da 

dozundan elde ederken, en yüksek 153.24 kg/da ile 9 kg P/da uygulamasından elde 

ettiğini bildirmiĢlerdir. Haghighati (2010) aspirde yaptığı çalıĢma sonucunda fosfor 

dozu uygulamalarında en yüksek tane verimini Maragheh lokasyonunda 96.1 kg/da 
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ile S-541 çeĢidinden (9 kg N/da azot ve 6 kg P/da fosfor dozundan) ve Sararoud 

lokasyonunda ise 128.3 kg/da (6 kg N/da azot ve 3 kg P/da fosfor dozundan) elde 

ettiğini bildirmiĢtir. Singh ve Singh (2013) aspirde fosfor dozlarının verime etkisi 

olduğunu bildirirken, en düĢük tohum verimini 0 kg P/da dozunda 177 kg/da elde 

ederken, en yüksek tohum verimini ise 236 kg/da ile 8 kg P/da uyulamasından elde 

etmiĢlerdir. 

 

ġekil 4.12. Azot x fosfor intereaksiyonunda tohum verim (kg/da) ortalamaları 

ÇalıĢmamızda azot x fosfor interaksiyonunun tohum verimine etkisi pozitif 

yönde etki yaptığı ve dozlarının artıĢıyla tohum veriminin arttığı görülmektedir. En 

yüksek tohum veriminin 173.46, 178.42 ve 182.23 kg/da ile sırayla N3P4, N4P3 ve 

N4P4 uygulamalarından elde edildiği, en düĢük tohum verimi 82.17 kg/da ile N1P1 

dozu olan kontrol uygulamasından elde edilmiĢtir(ġekil 4.12). Aytekin ve Önder 

(2006) haĢhaĢ bitkisinde azot x fosfor intereaksiyonun etkisinin %1 düzeyinde 

olduğunu  ve haĢhaĢ tohum veriminin 108.90 – 180.70 kg/da arasında değiĢtini 

bildirmiĢlerdir. Yıldırım (2015) ketençik bitkisinde yaptığı çalıĢmada azot ve fosfor 

intereaksiyonunun istatistiksel olarak %1 düzeyinde önemli olduğu ve azot fosfor 

intereaksiyonunda tohum veriminin 72.12 - 197.90 kg/da arasında değiĢtiğini 

bildirmiĢtir.   

KırĢehir ekolojik koĢullarda kurak koĢullarda gerçekleĢtirdiğimiz çalıĢmada 

her iki doz grubununda aspirde tohum verimi arttırdığı belirlenmiĢtir. Aspirde 
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yapılan gübreleme çalıĢma sonucuna göre bizim çalıĢmamızın uyum içerisinde 

olduğu görülebilir.  

4.12 TOHUMDAKĠ HAM PROTEĠN ORANI 

Farklı azot ve fosfor dozlarının tohumdaki ham protein oranlarına etkisine 

iliĢkin varyans analiz sonuçları Tablo 4.23‟de. ham protein oranları ortalamaları ve 

LSD grupları Tablo 4.24‟de verilmiĢtir.  

Tablo 4.23 Farklı azot ve fosfor dozlarının tohumdaki ham proteine (%) etkisine ait varyans 

analiz sonuçları  

Varyasyon 

Kaynakları 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

Bloklar 2 1.472 0.74 3.06 

Azot (N) 3 14.32 4.78 19.87** 

Hata 1 6 1.44 0.24  

Fosfor (P) 3 0.90 0.30 0.96 

N X P 9 1.12 0.12 0.40 

Hata 24 7.49 031  

Genel 47 26.75   

Varyasyon katsayısı % 3.03 

**= % 1 önemlilik derecesi (p<0.01) 

Varyans analiz sonuçlarına göre azot dozlarındaki değiĢimin ham protein 

oranı (%) üzerine etkisi %1 düzeyinde önemli bulunurken, fosfor dozu ve azot x 

fosfor interaksiyonu ham protein oranı üzerine etkisi istatistiksel olarak önemsiz 

bulunmuĢtur(Tablo 4.23). 

Tablo 4.24. Kurak koĢullarda yetiĢtirilen aspirde azot ve fosfor uygulamalarının tohumdaki 

ham protein oranına (%) etkileri yönünden elde edilen ortalama değerler ve 

LSD gruplaması 

Uygulamalar Ham Protein Oranı (%) 

Azot Dozları 

N1 (0 kg/da) 17.91 B * 

N2 (4 kg/da) 18.25 B 

N3 (8 kg/da) 18.34 B 

N4 (12 kg/da) 19.72 A 

Fosfor Dozları 

P1 (0 kg/da) 18.28  

P2 (4 kg/da) 18.41  

P3 (8kg /da) 18.54  

P4 (12 kg/da) 18.65  

LSD 
N  = 0.7415 % 1 önemlilik derecesi (p<0.01) 

Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatiksel olarak önemsizdir. 
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Tohumdaki ham protein oranına ait analizler sonucunda ham protein oranı 

azot dozuna göre % 17.91 ile % 19.72 arasında, fosfor dozlarına göre % 18.28 ile 

%18.65 arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir (Tablo 4.24). 

Azot dozlarındaki artiĢ tohumdaki ham protein oranına etkisi %1 düzeyinde 

istatistiksel olarak önemli olduğu ve en düĢük ham protein oranı %17.91 ile N1 

dozundan elde edilirken en yüksek ham protein oranı %19.72 ile N4 dozundan elde 

edilmiĢtir. Polat (2007) aspirde farklı azot ve sıra arasının etkisni belirlemek 

amacıyla yaptığı çalıĢmada azot dozlarının protein oranını arttırdığını,  2 yıllık 

ortalamaya göre en düĢük ham protein oranını  %12.34 ile kontrol dozundan elde 

ederken, en yüksek protein oranını %13.86 ile 12 kg N/da uygulamasından elde 

ettiğini bildirmiĢtir. Azot bitkide proteinlerin, aminoasitlerin, nükleik asitlerin, 

enzimlerin, klorofilin, ATP (Adenozintrifosfat) ve ADP (Adenozindifosfat)‟nin 

yapısında yer almaktadır (Kacar ve Katkat, 1998; Marschner, 1995). Birsin 2001‟e 

göre artan azot dozları buğday bitkisinde protein içeriğini artığını, farklı çeĢitlerde 

uyguladığı azot dozları (0,6,9,12,15 kgN/da) sonucunda protein oranının % 11.0 ile 

%19.2 arasında değiĢtiğini bildirmiĢtir. Ahmed ve ark., (1985), aspir bitkisine 6 kg 

N/da azot ile 4 kg P/da fosfor dozu uygulandığında, bitkideki çiçek miktarı, yan dal 

sayısı, tabla sayısı, 1000 tohum ağırlığı, protein oranı ve dekara tohum veriminin 

arttığını bildirmiĢlerdir. Demir (2009) ayçiçeğinde yaptığı çalıĢmada azot dozlarnın 

bin tane ağırlığında pozitif bir etkiye sahip olduğunu ve artan azot uygulamalarıyla 

beraber bin dane agırlığının arttığını belirtirken, en düĢük bin dane ağırlığını 49.02 g 

ile 4 kg N/da uygulamasından, 54.38 g ile 8 kg N/da uygulamasından en yüksek bin 

dane ağırlığını elde ettiğini bildirmiĢtir. 

Fosfor dozlarındaki  değiĢimin ham protein oranına etkisinin istatistiksel 

olarak önemli olmadığı ve en düĢük ham protein oranı %18.28 ile P1 dozundan elde 

edilirken en yüksek ham protein oranı %18.65 ile P4 dozundan elde edilmiĢtir. 

Pradhan ve ark. (1995), ÇalıĢkan (1997), Malik ve ark. (2006), Shahid ve ark. (2009) 

ve Abdul Jabbar ve ark. (2012) fosforun ham protein oranında etkili olduğunu 

bildirmiĢlerdir.  
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ġekil 4.13. Azot ve fosfor dozlarının ham protein (%) oranlarının ortalamaları 

Ham protein oranı değiĢimine ait grafikte görüldüğü üzere azot dozu artıĢına 

paralel ham protein oranı artıĢ göstermiĢ ve P4 uygulamasında bu artĢ en yüksek 

seviyeye ulaĢmıĢtır(ġekil 4.13). Fozfor dozu uygulamasında doz artıĢı protein 

içeriğine her nekadar olumlu etki yapsada bu etki istatistiksel olarak önemli 

çıkmamıĢtır. Farklı ekolojilerde ve farklı uygulamalar içeren aspir çalıĢmalarında 

protein oranı Sinan (1984) 11.88 - 19.40, Gencer (1987) % 15.68-19.55, Musa ve 

Munoz (1990) % 18.1, Musa ve ark., (1993) % 17.7, Kızıl (1997) % 17.7-19.8 

aralığında değiĢtiğini bildirmiĢlerdir. Elde ettiğimiz bulgular araĢtırmacıların 

bulgularıyla paralellik göstermekte olup değerlerimiz yapılan çalıĢmalarla uygunluk 

göstermektedir. 

 

4.13 TOHUMDAKĠ HAM YAĞ ORANI 

Farklı azot ve fosfor dozlarının tohumdaki ham yağ oranlarına etkisine iliĢkin 

varyans analiz sonuçları Tablo 4.25‟de, ham yağ oranları ortalamaları ve LSD 

grupları Tablo 4.26‟de verilmiĢtir.  
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Tablo 4.25. Farklı azot ve fosfor dozlarının tohumdaki ham yağ oranına (%) etkisine ait 

varyans analiz sonuçları  

Varyasyon 

Kaynakları 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

Bloklar 2 9.26 19.64 1.41 

Azot (N) 3 88.47 21.98 1.58 

Hata 1 6 97.49 13.90  

Fosfor (P) 3 19.72 0.11 0.04 

N X P 9 58.10 3.57 1.50 

Hata 24 74.59 19.64 
 

Genel 47 278.33  
 

Varyasyon katsayısı  % 4.15 

 

Varyans analiz sonuçlarına göre azot ve fosfor dozlarındaki değiĢimin 

tohumdaki yağ oranına etkisi istatistiksel düzeyde önemsiz olduğu bulunmuĢtur 

(Tablo 4.25) 

Tablo 4.26. Kurak koĢullarda yetiĢtirilen aspirde azot ve fosfor uygulamalarının tohumdaki 

ham yağ oranına (%) etkileri yönünden elde edilen ortalama değerler  

Uygulamalar Ham yağ oranları (%) 

Azot Dozları 

N1 (0 kg N/da) 36.62 

N2 (4 kg N/da) 35.35 

N3 (8 kg N/da) 38.59 

N4 (12 kg N/da) 37.59 

Fosfor Dozları 

P1 (0 kg P/da) 37.12 

P2 (4 kg P/da) 36.73 

P3 (8 kg P/da) 37.21 

P4 (12 kg P/da) 37.09 

 

Tohumdaki yağ oranlarına ait analizler sonucunda tohumdaki ham yağ 

oranlarının azot dozlarına göre % 35.35 ile %38.59 arasında değiĢtiği, fosfor dozuna 

göre ise % 36.73 ile % 37.21 arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir (Tablo 4.26) 
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ÇalıĢmamızda azot miktarındaki artıĢ tohumdaki ham yağ oranına etkisinin 

olmadığı belirlenmiĢtir. Azot dozlarına göre ham yağ oranlarını % 35.35  ile  N2 

uygulamasından en düĢük ham yağ oranı elde edilirken, en yüksek ham yağ oranını 

%38.59 ile N3 uygulamasından elde edilmiĢtir.  Tunçturk ve Yıldırım (2004) azotlu 

gübrelemenin ham yağ oranına etkisinin olmadığını ve yağ oranının % 27.6 ile % 

26.3 arasında değiĢtiğini bildirmiĢlerdir. Dordas ve Sioulas (2008) artan azot 

dozlarında aspir tohumlarındaki yağ oranınını arttırmadığını bildirmiĢlerdir. 

ÇalıĢmamızda fosfor dozlarındaki değiĢiminin tohumdaki ham yağ oranına 

etkisinin olmadığı belirlenmiĢtir. Fosfor dozlarına göre en düĢük ham yağ oranı % 

36.73 ile P2 dozundan elde edilirken en yüksek ham yağ oranı % 37.21 ile P3 

dozundan elde edilmiĢtir. Tunçtürk (2003) yaptığı çalıĢma sonucunda artan fosfor 

dozlarının ham yağ oranı üzerinde etkisinin önemsiz olduğunu, 0 kg/da dozunda % 

23.6, 0 kg N/da dozunda % 23.8 ve 12 kg/da dozunda ise % 23.1 olarak elde ettiğini 

bildirmiĢtir. Yıldırım (2015) sulama koĢullarında ketencik bitkisinde yaptığı çalıĢma 

sonucunda fosfor dozunun tohumdaki ham yağ oranını azalttığını ve ham yağ oranın 

% 26.34 - 28.62 arasında değiĢtiğini bildirmiĢtir. Sezer (2010) yaptığı çalıĢmasında 

fosfor dozlarının aspir bitkisinden önemli bir etki yaratmadığını ve ham yağ 

oranlarının % 25.9 ile kontrol uygulamasından elde ederken, en düĢük yağ oranını 

%24.5 ile 12 kg P/da uygulamasından elde etmiĢtir. 

 

ġekil 4.14. Azot ve fosfor dozlarının ham yağ oranı (%) ortalamaları 
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Kurak koĢullarda yaptığımız çalıĢma sonucunda azot dozlarına göre en 

yüksek ham yağ oranını % 38.59 il N3 dozundan, fosfor uygulamalarına göre % 

37.21 ile P3 uygulamasından elde edilmiĢtir (ġekil 4.14). Azot ve fosfor dozların 

benzer ve aynı bitki üzerinde kimi araĢtırmacılara göre istatistiksel olarak önemli 

bulurken bazılarına göre ise önemsiz bulunmuĢtur. Aspir bitkisinde yapılan ham yağ 

sonuçları dikkate alındığında bizim çalıĢmamızın sonuçlarının araĢtırmacıların elde 

ettiği sonuçlardan yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Son yıllarda ıslah çalıĢmaları 

sonucunda geliĢtirlen çeĢitlerde ham yağ oranında artıĢ sağlanmıĢtır. AraĢtırmada 

kullandığımız balcı çeĢiti de ham yağ oranı (%38–41) yüksek olan çeĢitlerden 

birisidir. 

 

4.14 HAM YAĞ VERĠMĠ 

Farklı azot ve fosfor dozlarının tohumdaki ham yağ verimine etkisine iliĢkin 

varyans analiz sonuçları Tablo 4.27‟de,  ham yağ verim ortalamaları ve LSD grupları 

Tablo 4.28‟de verilmiĢtir.  

Tablo 4.27. Farklı azot ve fosfor dozlarının ham yağ verimine (kg/da) etkisine ait varyans 

analiz sonuçları  

Varyasyon 

Kaynakları 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

Bloklar 2 39.35 24.34 0.33 

Azot (N) 3 4522.27 1560.30 20.88** 

Hata 1 6 395.29 74.72  

Fosfor (P) 3 1174.53 401.54 33.63** 

N X P 9 312.71 35.84 3.01* 

Hata 24 289.94 11.94 
 

Genel 47 6734.10  
 

Varyasyon katsayısı  % 6.93 

*= % 5 önemlilik derecesi (p<0.01) **= % 5 önemlilik derecesi (p<0.05) 
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Varyans analiz sonuçlarına göre azot ve fosfor dozlarındaki değiĢimin ham 

yağ verimine etkisi azot ve fosfor dozlarında % 1, azot x fosfor intereaksiyonunda % 

5 önem düzeyinde istatistiksel olarak önemli bulunmuĢtur (Tablo 4.27). 

Tablo 4.28. Kurak koĢullarda yetiĢtirilen aspirde azot ve fosfor uygulamalarının ham yağ 

verimine (kg/da) etkileri yönünden elde edilen ortalama değerler ve LSD 

gruplaması 

Uygulamalar Ham Yağ Verimi (kg/da) 

Azot Dozları 

N1 (0 kg N/da) 38.04 C * 

N2 (4 kg N/da) 42.56 B 

N3 (8 kg N/da) 59.22 A 

N4 (12 kg N/da) 60.33 A 

Fosfor Dozları 

P1 (0 kg N/da) 43.28 C 

P2 (4 kg N/da) 47.59 B 

P3 (8 kg N/da) 52.85 A 

P4 (12 kg N/da) 56.43 A 

Azot X Fosfor 

N1P1 (0 kg N/da + 0 kg P/da)  31.33 G 

N1P2 (0 kg N/da + 4 kg P/da) 34.23 FG 

N1P3 (0 kg N/da + 8 kg P/da) 41.66 DEF 

N1P4 (0 kg N/da + 12 kg P/da) 44.94 CD 

N2P1 (4 kg N/da + 0 kg P/da) 35.96 EFG 

N2P2 (4 kg N/da + 4 kg P/da) 42.47 CDE 

N2P3 (4 kg N/da + 8 kg P/da) 45.73 CD 

N2P4 (4 kg N/da + 12 kg P/da) 46.08 CD 

N3P1 (8 kg N/da + 0 kg P/da) 55.63 B 

N3P2 (8 kg N/da + 4 kg P/da) 58.06 B 

N3P3 (8 kg N/da + 8 kg P/da) 56.02 B 

N3P4 (8 kg N/da + 12 kg P/da) 67.17 A 

N4P1 (12 kg N/da + 0 kg P/da) 50.21 BC 

N4P2 (12 kg N/da + 4 kg P/da) 55.60 B 

N4P3 (12 kg N/da + 8 kg P/da) 67.98 A 

N4P4 (12 kg N/da + 12 kg P/da) 67.53 A 

LSD 

N ve P =3.945 % 1 önemlilik derecesi (p<0.01) 

N X P=7.891 % 5 önemlilik derecesi (p<0.05)  

* Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatiksel olarak önemsizdir. 

 

Ham yağ verinine ait değerlendirme sonucunda ham yağ veriminin, azot 

dozuna göre 38.04 kg/da ile 60.33 kg/da arasında, fosfor dozlarına göre 43.28 kg/da 

ile 56.43 kg/da arasında ve azot x fosfor intereaksiyonuna göre ise 33.33 kg/da ile 

67.98 kg/da arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir (Tablo 4.28) 
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ġekil 4.15. Azot ve fosfor dozlarında ham yağ verim (kg/da) ortalamaları 

ÇalıĢmamızda azot dozlarının miktarındaki artıĢ  ham yağ veriminde olumlu 

etki yaratmıĢ ve doz artıĢı ile birlikte ham yağ veriminin arttığı belirlenmiĢtir. Azot 

miktarlarındaki artıĢ ile en yüksek ham yağ verimi 59.22 ve 60.33 kg/da ile  8 ve 12 

kg N/da dozlarından elde edilmiĢtir. En düĢük ham yağ verimi ise 38.04 kg/da ile 0 

kg N/da (kontrol) dozundan elde edilmiĢtir (ġekil 4.15). Tunçtürk (1998) 2 yıllık 

çalıĢma sonucunda ham yağ veriminin 35.7(0 kg N/da) – 43.7(12 kg N/da) kg/da 

arasında değiĢtiğini ve aspir bitkisinin azotlu gübrelemenin farklı doz ve formlarında, 

yetiĢtirilen bölge ve farklı çeĢitlere göre değiĢtiğini bildirmiĢtir. Yıldırım ve ark. 

(2005) artan azot dozlarının ham yağ üzerinde olumlu etki yaptığını bildirmiĢlerdir. 

Polat (2007) aspir bitkisinde yaptığı çalıĢmada azot dozlarınının yağ verimine 

istatistiksel olarak % 1 düzeyde etki yaptığını ve 2 yıllık ortalama sonuçlara göre en 

düĢük 21.57 kg/da ile 0 kg N/da uygulamasından elde ederken, en yüksek yağ 

veriminin 32.70 kg/da ile 9 kg N/da uygulamasından elde ettiğini belirtmiĢtir. 

ÇalıĢmamamızın ham yağ veriminin önemli çıkmasının nedeni tohum veriminin 

yüksek çıkmasından kaynaklandığı açık bir Ģekilde görülmektedir.  Sezer (2010) 

çalıĢmasının sonucunda azot dozlarının ham yağ veriminini arttırdığını  ve en düĢük 

18.6 kg/da ile 0 kg N/da uygulamasından elde ederken, en yüksek 25.9 kg/da ile 12 

kg N/da uygulamasından elde ettiğini bildirmiĢtir.  

ÇalıĢmamızda fosfor dozundaki değiĢimininin ham yağ verimine etkisi pozitif 

olmuĢ ve  doz artıĢı ile beraber ham yağ veriminin 43.28 kg/da ile 56.43 kg/da 
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arasında değiĢtiği gözlenmiĢtir. Fosfor dozlarına göre en yüksek ham yağ verimini 

52.85 ve 56.43 kg/da ile sırayla P3 ve P4 dozlarından elde edilirken, en düĢük yağ 

verimi ise 43.28 kg/da ile P1 (kontrol) dozundan elde edilmiĢtir. Ahmed ve ark. 

(1985) ile Zaman (1990) yaptıkları çalıĢmalarda artan fosfor dozlarının bitkide ham 

yağ verimini arttırdığını belirtmiĢlerdir. Aytekin (2010) haĢhaĢ bitkisinde fosfor 

dozlarının ham yağ verimine olumlu etkisinin olduğunu bildirmiĢtir 

ÇalıĢmamızda azot x fosfor intereaksiyonun ham yağ verimine etkisi pozitif 

olmuĢ ve  doz artıĢı ile beraber ham yağ veriminin 31.33 kg/da ile 67.98 kg/da 

arasında değiĢtiği gözlenmiĢtir. Azot x fosfor intereaksiyonuna göre en yüksek ham 

yağ verimini 67.17, 67.98, 67.53 kg/da ile sırayla N3P4, N4P3  ve N4P4 dozlarından 

elde edilirken, en düĢük yağ verimi ise 31.33 kg/da ile N1P1 (kontrol) dozundan elde 

edilmiĢtir. 

 

ġekil 4.16. Azot x fosfor intereaksiyonunda ham yağ verim (kg/da) ortalamaları 

KırĢehir‟de kurak koĢullarda gerçekleĢtirdiğimiz çalıĢmamızda farklı azot, 

fosfor ve azot x fosfor intereaksiyonundaki ham yağ verimine etkisi aspir ve farklı 

bitkilerde yapılan çalıĢmalar ile uyumlu olduğu görülmektedir. Artan azot,  fosfor ve 

azot x fosfor intereaksiyonunda en yüksek ham yağ verimleri sırayla 60.33, 56.43 ve 

67.98 kg/da olarak belirlenmiĢtir (ġekil 4.16). ÇalıĢmamızda aspirin ham yağ verimi 

azot ve fozfor dozlarının yağ oranına etkisinden değilde dekara alınan tohum 

miktarındaki arıĢtan etkilediği görülmektedir.   
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5. SONUÇ 

2016 yılında KırĢehir ilinde kurak koĢullarda 4 faklı azot( N1=0, N2=4, N3=8 

ve N4=12 kg N/da) ve fosfor (P1=0, P2.=4, P3=8 ve P4=12 kg P/da) dozlarının verim 

ve verim unsurları üzerindeki etkisi araĢtırılmıĢtır. Gübre dozları uygulamalarında 

azot dozları ana parsellere fosfor dozları ise alt parsellere gelecek Ģekilde tesadüf 

bloklarında bölünmüĢ parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak 

kurulmuĢtur.  Deneme olgunlaĢmanın baĢladığı 17-25 Ağustos 2016 tarihleri 

arasında olgunlaĢma durumuna göre hasat yapılmıĢtır. Aspire uygulanan farklı azot 

ve fosfor dozlarının  çıkıĢ süresi, rozette kalma süresi, çiçeklenme gün süresi, 

olgunlaĢma süresi, bitki boyu, bitkideki yan dal sayısı, bitki baĢına tabla sayısı, ana 

tabla çapı, bindane ağırlığı, iç kabuk oranı, tohum verimi, tohumdaki ham protein 

oranı, tohumdaki yağ oranı ve ham yağ verimine etkisini incelemek amacıyla yapılan 

bu çalıĢma sonucunda elde edilen en düĢük ve en yüksek değerler Tablo 5.1‟de 

verilmiĢtir.  

Tablo 5.1 AraĢtırmada incelenen özelliklerin azot ve fosfor dozlarına göre en düĢük ve en 

yüksek ortalamalar  

Ġncelenen özellikler En düĢük değer En yüksek değer 

ÇıkıĢ süresi (gün) 18.92 19.67 

Rozette kalma süresi (gün) 22.08 26.92 

Çiçeklenme süresi (gün) 82.50 86.58 

OlgunlaĢma süresi (gün) 137.5 143.5 

Bitki boy (cm) 48.5 54.5 

Yan dal sayısı (adet) 2.6 3.6 

Tabla sayısı (adet) 3.6 4.7 

Ana tabla çapı (mm) 19.73 22.28 

Bin dane ağırlığı (g) 34.79 37.48 

Ġç kabuk oranı (%) 57.06 59.37 

Tohum verimi (kg/da) 103.88 160.60 

Ham protein oranı (%) 17.91 19.72 

Ham yağ oranı (%) 35.35 38.59 

Ham yağ verimi (kg/da) 38.04 60.33 
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ÇalıĢmada azot ve fosfor dozlarının aspirde çıkıĢ süresi üzerine etkisinin 

istatistiksel olarak önemli olmadığı belirlenmemiĢtir. En erken çıkıĢ süresi 18.92 gün 

ile 8 kg P/da uygulamasından, en geç çıkıĢ süresini ise 19.67 gün ile 4 kg P/da 

dozundan elde edilmiĢtir.  

Azot ve fosfor dozlarındaki değiĢimin aspirde rozette kalma sürelesine etkisi 

azot dozunda %5 ve fosfor dozunda ise %1 düzeyinde istatistiksel olarak  önemli 

bulunmuĢtur. ÇalıĢmamızda rozette kalma süresine ait gözlemler sonucunda rozette 

kalma sürelerinin azot dozuna göre 23.50 gün ile 25.25 gün, fosfor dozuna göre ise 

22.08  gün ile 26.92 gün arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir. Azot ve fosfor doz artıĢının 

rozette kalma süresini kısalttığı kontrole göre N4 dozunda yaklaĢık 2 gün, fosfor 

dozleında ise kontrole göre P4 dozunda yaklaĢık 5 gün daha erken rozet dönemini 

terk ettiği belirlenmiĢtir. Rozette kalma süresinde uzama kurak bölgelerde özellikle 

bahar döneminde gerçekleĢen yağıĢlardan daha az yararlamaya neden olacak ve bu 

dönemde yabancı ot varlığında artıĢtan dolayı verim kayıplarına neden olabilecektir. 

Farklı azot ve fosfor dozlarının çiçeklenme gün sürelerine etkisi azot  ve 

fosfor dozlarında %1 istatistiksel düzeyde önemli bulunmuĢtur. Çiçeklenme 

sürelerinin azot dozuna göre 82.50 gün ile 86.58 gün, fosfor dozuna göre ise 82.83 

gün ile 86.33 gün  arasında değiĢtiği tespit edilmiĢtir. Aspirde, azot dozlarındaki artıĢ 

çiçeklenme süresinin uzamasına, fosfor dozlarındaki artıĢ ise çiçeklenme süresinde 

azalmaya neden olmuĢtur. Azot dozlarında kontrole göre N4 dozu 4 gün 

çiçeklenmeyi geçiktirmiĢ bunun yanında fosfor dozlarında kontrole göre P4 dozu ise 

yaklaĢık 4 gün daha çiçeklenme süresini kısaltmıĢtır.   

AraĢtırmada, azot ve fosfor dozlarındaki değiĢimin olgunlaĢma süresine etkisi 

azot ve fosfor dozlarında %1 istatistiksel düzeyde önemli bulunmuĢtur. OlgunlaĢma 

süresine ait gözlemler sonucunda olgunlaĢma sürelerinin azot dozuna göre 137.5 gün 

ile 143.5 gün arasında, fosfor dozuna göre ise 138.2 gün ile 143.5 gün  arasında 

değiĢtiği tespit edilmiĢtir. OlgunlaĢma süresi azot doz artıĢı ile uzamıĢ ve kontrole 

göre N4 dozu yaklaĢık 6 gün olgunlaĢmayı geciktirmiĢtir. Fosfor dozları ise azotun 

tam tersi bir etki ile fosfor doz artıĢı ile olgunlaĢma süresinin kısalmasına neden 

olmuĢtur. Fosfor dozundaki değiĢime göre olgunlaĢma gün sayısı kontrole göre P4 

dozunda yaklaĢık 5 gün daha erken gerçekleĢmiĢtir.  
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ÇalıĢmada bitki boyuna, azot (%5 ve fosfor (%1) dozlarının etkisi istatistiksel 

olarak önemli çıkmıĢ ve hem azot hem de fosfor dozlarındaki artıĢa paralel olarak 

bitki boyuda artmıĢtır. Azot dozlarınının bitki boyu en düĢük 48.5 cm ile N1 

uygulamasından, en yüksek bitki boyu ise 54.5 cm ile  N3 uygulamasından elde 

edilmiĢtir. Fosfor dozuna göre bitki boyu değiĢimi ise en yüksek 53.5 ve 53.2 cm ile 

sırasıyla P4 ve P3 dozlarından, en düĢük ise  50.9 cm ile kontrol (P1) dozunda elde 

edilmiĢtir. 

Bitki verimine etki eden önemli unsurlardan biri olan yan dal sayısının azot 

ve fosfor dozu artıĢına paralel artığı gözlemlenmiĢtir. Azot ve fosfor dozunun yan dal 

sayısına etkisinde, azot dozlarında %5, fosfor dozlarında ise %1 düzeyinde 

istatistiksel olarak önemli bulunmuĢ ve yan dal sayılarını kontrol grubuna göre 

arttırdığı belirlenmiĢtir. Azot ve fosfor dozlarının yan dal sayısına  etkisine göre en 

düĢük 2.6 adet/bitki ile N1 uygulamasından elde edilirken, en yüksek yan dal sayısı 

ise 3.6 adet/bitki ile  N4 uygulamasından elde edilmiĢtir.Fosfor dozuna göre n düĢük 

yan dal sayısı 2.8 adet/bitki ile 0 kg P/da uygulasıdan elde edilirken,  en yüksek yan 

dal sayısı 8 ve 12 kg P/da dozlarından sırayla 3.2 ve 3.3 adet/bitki olarak 

belirlenmiĢtir. 

Farklı azot ve fosfor dozlarının aspir bitkisinde tabla sayısına etkisi, azot ve 

fosfor dozlarında %5 düzeyinde önemli bulunmuĢ ve doz  artıĢı ile beraber tabla 

sayını artırmıĢtır. Azot dozu değiĢiminde tabla sayısı en düĢük 3.6 adet/bitki ile N1 

dozundan elde edilirken en yüksek 4.7 adet/bitki ile  N4 dozundan elde edilmiĢtir.  

Bitki baĢına tabla sayısı fosfor dozlarına göre en yüksek 4.30 ve 4.38 adet/bitki ile 

sırayla P3 ve P4 dozlarından, en düĢük ise 3.86 adet/bitki ile kontrol (P1) dozundan 

elde edilmiĢtir. 

Aspir bitkisinde tabla çapına azot dozu değiĢimin etkisinin istatistiksel 

anlamda önemli olmadığı, fosfor dozu değiĢimin etkisinin ise %1 düzeyinde 

istatistiksel anlamda önemli olduğu belirlenmiĢtir. Genel olarak tabla çapı değiĢimi 

19.73 mm ile 22.28 mm arasında değiĢitiği gözlenmiĢtir. Fosfor dozlarına göre tabla 

çapı  21.50 mm ile P3 dozunda en yüksek ve 19.81 mm ile kontrol dozunda (P1) en 

düĢük olduğu tespit edilmiĢtir  
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AraĢtırma sonucunda farklı azot ve fosfor doz değiĢiminin BDA etkisinin  

azot dozlarında %5 ve fosfor dozlarında ise %1 düzeyinde itatistiksel anlamda 

önemli olduğu ve BDA ağırlığının doz artıĢı ile paralel artığı tespit edilmiĢtir. Azot 

dozlarına göre en yüksek bin dane ağırlığı 8 ve 12 kg N/da uygulamalarından sırayla 

37.46 ve 37.48 g arasında ölçüldüğü ve en küçük bin dane ağırlığının 0 kg N/da 

(kontrol) uygulamasında elde edildiği belirlenmiĢtir. Fosfor dozu değiĢimine göre 

BDA‟nın en yüksek 36.47, 37.43 ve 37.03 g ile sırayla P2, P3 ve P4 dozlarından elde 

edilirken en düĢük 34.93 g ile kontrol (P1) dozundan elde edilmiĢtir.  

Ġç kabuk oranına ait gözlemler sonucunda iç kabuk oranına azot ve fosfor 

dozlarının etkisinin istatistiksel anlamda önemli olmadığı ve iç-kabuk oranının % 

57.54 – 59.37 arasında değiĢtiği gözlemlenmiĢtir. 

AraĢtırmada azot ve fosfor dozları uygulamaları aspirde tohum verimini 

önemli ölçüde arttırdığı ve azot, fosfor ve azot x fosfor interaksiyonunun verime 

etkisi % 1 istatiksel düzeyde anlamlı bulunmuĢtur. Azot dozlarına göre en yüksek 

tohum verimi 153.60 ve 160.60 kg/da ile N3 ve N4 dozlarından, en düĢük ise 103.88 

kg/da kontrol dozundan elde edilmiĢtir. Fosfor dozuna göre tohum verimi en yüksek 

151.52 ile P4 dozunda, en düĢük 116.07 kg/da ile kontrol (P1) dozundan elde 

edilmiĢtir. Azot x fosfor interaksiyonunda tohum verimi en yüksek N3P4, N4P3 ve 

N4P4 uygulamalarından sırasıyla 173.46, 178.42 ve 182.23 kg/da olarak elde 

edilirken en düĢük tohum verimi ise 82.17 kg/da ile kontrol (N1P1) dozundan elde 

edilmiĢtir.   

Ham protein oranına azot dozlarının etkisi %1 düzeyinde önemli olduğu ve 

genel olarak ham protein oranının % 17.91 – 19.72 arasında değiĢtiği 

gözlemlenmiĢtir Azot dozlarındaki artiĢ tohumdaki ham protein oranını artırmıĢ ve  

en düĢük ham protein oranı %17.91 ile N1 dozundan elde edilirken en yüksek ham 

protein oranı ise %19.72 ile N4 dozundan elde edilmiĢtir. 

Ham yağ oranı azot ve fosfor dozu değiĢiminden etkilenmemiĢ ve dozların 

etkisi istatistiksel anlamda önemsiz bulunmuĢtur. Genel olarak ham yağ oranı % 

35.35 – 38.59 arasında değiĢim göstermiĢtir. 
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ÇalıĢmamızda azotve fosfor dozlarının miktarındaki artıĢ  ham yağ veriminde 

olumlu etki yaratmıĢ ve doz artıĢı ile birlikte ham yağ veriminin arttığı belirlenmiĢtir. 

Yağ verimi azot ve fosfor doz değiĢimi %1 düzeyinde azot x fosfor interaksiyonu ise 

%5 düzeyinde istatistiksel anlamda etkili olduğu tespit edilmiĢtir. Ham yağ verinine 

ait analizler sonucunda ham yağ veriminin, azot dozuna göre 38.04 kg/da(N1)  ile 

60.33 kg/da(N4) arasında, fosfor dozlarına göre 43.28 kg/da(P1) ile 56.43 kg/da(P4) 

arasında ve azot x fosfor intereaksiyonuna göre ise 33.33 kg/da(N1P1) ile 67.98 

kg/da(N4P3) arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir. Yağ verimindeki artıĢ azot ve fosforun 

yağ oranına etkisinden değilde verime olan etkisinden kaynaklanmaktadır. 

KırĢehir koĢullarında 2016 yılında yürütülen çalıĢma ile kurak koĢullarda 

aspir bitkisinde azot ve fosfor dozlarının verim ve verim öğelerine etkisi araĢtırılmıĢ 

ve benzer Ģartlara sahip aspir alanlarında gübre uygulamasının etkisinin belirlenmesi 

amaçlanmıĢtır. Sonuçlar genel olarak değerlendirilmeden iklim faktörlerinin etkisinin 

önemli olduğu özellikle kurak iklim Ģartlarında verimi, yağıĢın önemli ölçüde 

etkilediği gözlemlenmiĢtir. YağıĢın yeterli olmadığı kurak koĢullarda gübre doz 

artıĢının verime önemli bir etkisinin olmadığı da bu çalıĢma ile birkez daha 

vurgulanmıĢtır. ÇalıĢma genel olarak değerlendirildiğinde azotlu ve fosforlu gübre 

uygulamalarının verim ve kaliteye önemli etkisinin olması amacıyla uygun doz 

seçiminin sadece verim kazancı olmayacağı aynı zamanda fazla gübre kullanımıyla 

ekonomik ve çevre duyarlılığı açısında önemli olduğu belirtilmelidir. Azot ve fosfor 

dozu değiĢiminin aspirde rozette kalma süresine, çiçeklenme gün sayısına, 

olgunlaĢma gün sayısına, bitki boyuna, yan dal sayısına, tabla sayısına, tabla çapına, 

ham protein oranına, verim ve ham yağ verimine etkisi istatistiksel anlamda önemli 

bulunurken çıkıĢ zamanına, bin dane ağırlığı, iç-kabuk oranı ve ham yağ oranına 

etkisinin istatitiksel düzeyde anlamlı olmadığı belirlenmiĢtir. Aspir bitkisinde 

verimin azot ve fosfor dozu artıĢına paralel arttığı ve en yüksek tohum veriminin 

N3P4, N4P3 ve N4P4 uygulamalarından sırasıyla 173.46, 178.42 ve 182.23 kg/da 

olarak elde edilirken en düĢük tohum verimi ise 82.17 kg/da ile kontrol (N1P1) 

dozundan elde edilmiĢtir.   

AraĢtırmada kullanılan Üre ve TSP gübrelerinin Tarım Kredi Koparatifleri 

2017 güncel gübre fiyatlarına göre dekara getireceği ek maliyetleride dikkate 
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alındığında en yüksek kazancın 12 kg N/da+8 kg P/da (N4P3) gübre kullanımından 

elde edildiği belirlenmiĢtir. Hen nekadar en yüksek verim (182.23 kg/da) 12 kg 

N/da+12kg P/da uygulamasından elde edilmiĢ olsa da fosforun maliyetteki artıĢı 

aspirin tohum verimindeki kazancından daha fazla olduğundan benzer özelliklere 

sahip alanlarda aspir için 12 kg N/da+8 kg P/da gübre dozu önerilmektedir. 

Ayrıca çalıĢma sonucunda, tek yıllık tarla deneme sonuçlarının yeterli 

olmayacağı ve en az iki yıllık sonuçlarla karĢılaĢtırılarak çevresel faktörlerinde 

etkisinin gözlenmesinin önemli olduğu vurgulanmaktadır. 
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