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Danışman: Prof. Dr. Mehmet Sait ADAK 

 

Dünyada hem üretilen miktarı hem de tahıl ürünlerinin ekimi alanında dünyada üst sıralarda yer 

alan arpa bitkisi yem ihtiyacının karşılanmasında ve malt üretiminde kullanılan önemli 

bitkilerden biridir. Bu araştırmada, Orta Anadolu şartlarında farklı arpa çeşitlerinde azotlu 

gübrenin farklı dozlarının verim, kalite ve azot kullanım etkinliği üzerindeki etkilerini 

belirlemek üzere yapılmıştır.  

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü İkizce Araştırma Çiftliğinde tesadüf bloklarında 

bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kuru şartlarda kurulan çalışmada, 

ana parsellere dört farklı arpa çeşidi (Akar, Burakbey, Yalın ve Özen), alt parsellere beş farklı 

(0, 3, 6, 9 ve 12 kg/da) azotlu gübre dozları yerleştirilmiştir. 

Arastırma sonuçlarına göre; azot dozları arttıkça bitki boyu, birim alandaki başak sayısı, 

biyolojik verim, tane verimi, tanedeki protein, tanedeki ve saptaki azot oranı yükselirken, hasat 

indeksi oranları düşmüştür. Ayrıca, uygulanan azot oranındaki artış beta glukan içeriğini, tane 

iriliğini, hektolitre ağrılığını ve bin tane ağırlığını önemli şekilde etkilmediği tespit edilmiştir. 

Azot kullanım etkinliği, çeşitlere göre önemli farklılıklar gösterir iken, azot dozlarının artışına 

parallel olarak düşüş eğilimi göstermiştir. 

Kışlık arpa çeşitlerinden Akar ve Yalın’ın tane verimi için 6 ile 9 kg/da azotlu gübre kullanımı 

tavsiye edilebilir sonucuna varılmıştır. Orta Anadolu iklim koşulları gibi kurak alanlarda Özen 

çeşidinin sulama ihtiyacı duyan yazlık kavuzsuz bir arpa çeşidi olarak değerlendirilmesinin 

uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Biyolojik verim açısından kışlık çeşitlerin (Akar, Burakbey 

ve Yalın) ve bu çeşitler için 9 kg/da azot dozunun uygulanmasının daha ekonomik olacağı 

görülmüştür.  

Azotlu gübrelerin daha fazla verilmesi, kaliteyi etkileyen özelliklerde protein ve azot içerikleri 

hariç anlamlı bir yükselme sağlamadığı için fazla gübre kullanılmasının maliyet ve çevre 

üzerine olumsuz etkiyi artıracağı öngörülmektedir.  

Temmuz 2019, 101 sayfa  
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ABSTRACT 

Ph.D.Thesis 

DETERMINATION OF YIELD, NITROGEN USE EFFICIENCY AND QUALITY OF SOME 

BARLEY CULTIVARS IN RESPONSE TO NITROGEN FERTILIZATION AMOUNTS 

UNDER THE CENTRAL ANATOLIAN CONDITIONS 

Halil İbrahim Fırat KON 

 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Field Crop  

Supervisor: Prof. Dr. Mehmet Sait ADAK  

Barley is an important cereal cultivated worldwide and mainly used as animal feed and also for 

malt production. This research is conducted to determine the effects of different doses of 

nitrogen fertilizers which is likely to increase the quality and quantity of barley cultivars under 

the Central Anatolian’ climate conditions. 

The experiment was laid out as a Randomised Complete Block Design (RCBD) with factorial 

combitantions and replicated three times in the experimental site of Ankara Central Research 

Institute for Field Crops. Different nitrogen fertiliser doses were applied on sub-plots with the 

amount of 0, 3, 6, 9 and 12 kg/da and barley cultivars Akar, Burakbey, Yalın and Özen were 

placed in main-plots. 

According to the results; as the nitrogen doses increased, the plant height, the number of spike 

per unit area, the biological yield, the grain yield, the protein content in grain, nitrogen content 

in the grain and straw increased, while the harvest index decreased. In addition, the increase in 

nitrogen ratio did not change the beta-glucan content, grain size, hectoliter weight and thousand 

grain weight, however, significant differences were found among barley cultivars in terms of the 

other listed parameters. Nitrogen utilization efficiency' parameters showed statistically 

significant differences among cultivars. It was determined that NUE decreased in parallel with 

the rise in nitrogen doses. 

It was found out that 6 to 9 kg/da nitrogen fertilizer use can be recommended for winter the 

barley cultivars Akar and Yalın namely, for grain yield purposes. It was detected that it is 

appropriate to consider Özen as a kind of spring hulles barley which needs irrigation in the arid 

areas such as Central Anatolia. In terms of biological yield, it was seen that 9 kg/da nitrogen 

dose for winter cultivars  (Akar, Burakbey and Yalın) would be more economical. 

The higher amount of nitrogen fertilizers does not result in a significant increase except the 

protein and nitrogen content in the quality parameters. Therefore, excessive use of fertilizers are 

expected to increase the negative impact on the cost as well as on environment. 

July, 2019 101 pages  
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1. GİRİŞ 

Küresel nüfus artışı ve diyetteki değişiklikler gıda ihtiyacını sürdürmektedir (Anonim 

2007). Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9 milyara ulaşacağı öngörülmektedir 

(Blanco vd. 2011). İnsan nüfusunun ve hayvan varlığının besin ihtiyacını 

karşılanmasında tahılların rolü oldukça büyüktür. Giderek artan dünya nüfusunun büyük 

bir kısmı bitkisel kaynaklı besinler açısından genel olarak tahıllara bağımlıdır (Gençtan 

vd. 1995). Bunun yanı sıra tahıllar geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de 

insanlığın temel besini olmaya devam edecek ve nüfus artışı karşısında önemini 

sürdürecektir (Kün 1996). 

Arpanın yaklaşık 10 500 yıl önce insan yerleşiminin başladığına inanılan birçok alanda 

bugünkü Filistin, Batı İran, Suriye, Ürdün, Lübnan ile Türkiye’nin güneyini de içine 

alan ve “Bereketli Hilal” olarak adlandırılan bölgede kültüre alındığı arkeolojik 

kalıntılar tarafından kanıtlanmıştır. Arpa Poaceae (Buğdaygiller) ailesinden buğday gibi 

dünyanın en eski kültür bitkisidir ve insan uygarlığının başlangıcından itibaren önemli 

bir gıda kaynağı olarak hizmet etmiştir (Kün vd. 1992). Arpa (Hordeum vulgare L.) 

buğdaygillerden taneleri yem, malt hazırlama ve yemeklik olarak kullanılan, geniş bir 

iklim yelpazesi koşulları altında üretilebilen önemli bir tahıl bitkisidir (Grando ve 

Gormez 2005). Ayrıca, Uzakdoğu’daki Tibet yaylası, Çin, Kore ve Japonya’nın bazı 

bölgelerinde çeltikle birlikte çıplak taneli (kavuzsuz) arpa yetiştirilerek insan gıdası 

olarak kullanıldığı bilinmektedir. Arpa unundan ekmek yapılabildiği gibi irmik, çorba 

ve hamur işlerinde de kullanılmaktadır (Kün vd. 1992).  

Bugün ise halen dünyada hem üretilen miktarı hem de ekimi alanında dünyada üst 

sıralarda yer almaktadır (Zhou 2010). Toplam her yıl hasat edilen alan yaklaşık olarak 

40-80 milyon ha ile buğday (200-220 milyon ha), çeltik (150 ile 170 milyon ha) ve 

mısırdan (140-190 milyon ha) sonra dünyada dördüncü sırada yer almaktadır. 2016 

yılında,  yaklaşık 47 milyon ha alanda ekimi yapılan arpa, ortalama 301 kg/da verime ve 

141 milyon tonluk üretime sahiptir. Ülkemizde arpa ekim alanı ise 2.7 milyon hektar 

olup, üretim 6.7 milyon ton ve verimi ise 248 kg/da’dır. Geçtiğimiz son on yılda ülkeler 

bazında arpa üretimine bakıldığında Türkiye ortalama 7.7 milyon ton ile dünyada 
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yedinci sırada yer alırken, ilk sırayı 17 milyon ton ile Rusya Federasyonu, ikinci sırayı 

11.5 milyon ton ile Almanya ve üçüncü sırayı ise 10.6 milyon ton ile Kanada almaktadır 

(FAO 2018). 

Ülkemizde üretilen tane arpanın yaklaşık % 95’i doğrudan büyük ve küçükbaş hayvan 

beslenmesinde veya yem sanayiinde enerji kaynağı olarak karma yeme katılmaktadır. 

Geri kalan kısmı ise malt sanayinde malta dönüştürülüp bira yapımında 

kullanılmaktadır. Kısacası arpa, yem ve malt sanayisi için önemli bir tahıldır (Kün 

1988). Hayvan yemi açısından tüketilen tahıllar içerisinde ilk sırada yer alan arpa, 

tanesinde yaklaşık % 7.5-15 ham protein ve % 75 oranında da sindirilebilir besin 

maddeleri içermektedir. Ülkemizdeki hayvanların ham protein ihtiyaçlarının % 9.45’i 

ve nişasta ihtiyaçlarının ise % 12.20’si arpadan karşılanmaktadır (Akkaya ve Atken 

1986). 

Sınırlı ekim alanlarında artan yem ve hammadde ihtiyacının karşılanabilmesi için arpa 

üretiminin ve veriminin artırılması önem arz etmektedir. Verimin artırılması ise genetik 

çalışmalar ile elde edilecek üstün çeşitlere (Kırtok 1989), tarım alanlarının daha etkin 

kullanımına, ileri tarım teknolojilerinin yaygınlaştırılmasına ve uygulanacak kültürel 

uygulamalara özellikle de azotlu gübrelemenin yapılmasına bağlı bulunmaktadır 

(Gemalmaz 1997). Ürünün verim ve kalitesini yükseltmek için üreticinin en önemli 

kültürel uygulamalarından birisi de gübrelemedir. Nitekim dünyada ve ülkemizin çeşitli 

bölgelerinde gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda gübrenin verim artışındaki 

etkisinin % 50'den fazla olduğu görülmüştür (Koç ve Genç 1990). Gübre etkinliğinin 

cinsi ve dozuna göre de verim büyük oranda değişim gösterebilmektedir (Simonis  

1988). 

2014 yılında dünya genelinde kimyasal gübre kullanımı 2013 yılına göre % 2 artarak 

186 900 000 ton olarak gerçekleşmiş ve ilerleyen yıllarda da artış dünya kimyasal gübre 

talebinin artacağı tahmin edilmektedir. Dünya azotlu gübre talebi 2013'de 111 400 000 

tondan 2014 yılında 113 100 000 tona, % 1.5'lik bir büyüme oranında gerçekleşmiştir. 

Azotlu gübre talebinin ise 2018'de yıllık % 1.4 büyümeyle 119 400 000 ton civarında 

olması beklenmektedir. 2014 ve 2018 yılları arasında 6 300 000 ton azot talebinde genel 
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artış olması ve bu talebin kıtalara göre dağılımı % 58'i Asya, % 22'si Amerika, % 11'i 

Afrika, % 8 ve  % 1 Okyanusya olarak ön görülmektedir (FAO 2015). Ülkemizin 2015 

yılı kimyasal gübre tüketimi 10. 7 milyon ton olurken 2016 yılında bu rakam yaklaşık 

1.3 kat artarak 13 925 448 ton olarak gerçekleşmiştir. Toplam gübre tüketimimizin 

içindeki azotlu gübrelerin oranı % 64’leri bulmaktadır (Anonim 2018).  

Azot genellikle bitki verimini belirleyen ve üretimde noksanlığı en çok görülen önemli 

bir bitki besin elementidir (Vouillot vd. 1998). Bitkiler, atmosfer ve topraktan azot 

ihtiyaçlarını karşılarlar. Atmosferdeki azottan sadece baklagiller familyasında yer alan 

bitkiler Rhizobium bakterileri ile oluşturdukları simbiyotik ilişki sayesinde 

yararlanabilmekte ve toprağa bir miktar azot bırakabilmektedirler. Atmosferdeki azotun 

toprağa geçmesi de yağmur, yıldırım ve şimşek gibi hava olayları sayesinde meydana 

gelir. Toprakta azot organik ve inorganik formda bulunur (Bakır 1985). Toprakta 

mevcut inorganik N bileşikleri Nitroz oksit (N20), Nitrik oksit (NO), Azot dioksit 

(NO2), Amonyak (NH3), Amonyum (NH4), Nitrit (N02) ve Nitrat (N03) 'dan oluşur 

(Zabunoğlu ve Karaçal 1986). Bunlardan ilk dört tanesi gaz halinde bulunurken NH4, 

N02 ve N03 toprak çözeltisinde iyonik formda bulunurlar (Öğüş 1970, İsmailçelebioğlu 

1980, Kacar 1983). Bitkiler azotu büyük pH farkı gözetmeden NH4 ve N03 formunda 

alırlar (Sezen 1991).  

Topraktan yeterli miktarda azot absorbe edemeyen bitkilerde, vejetatif gelişme sekteye 

uğrar, yaprak önce soluk yeşil rengi alır ve daha sonra sarı renge döner, ilerleyen süreçte 

de yapraklarda sararma artışı görülür ve yaprak uç kısmından iç bölümlere doğru ilerler. 

İhtiyaç fazlası azot ise bitkilerde vejetatif gelişimi destekleyerek olgunlaşmanın 

gecikmesine, kök sisteminin zayıf kalmasına, tane veriminin düşmesine, bitkilerin 

hastalık ve kuraklığa karşı direncinin azalmasına neden olur (Zabunoğlu ve Karaçal 

1986). Bitkilerdeki kuru maddenin ciddi bir kısmını oluşturan azot,  en önemli bitki 

besin maddeleri içerisinde yer almaktadır. Azot elementi, bitkilerde proteinin yaklaşık 

olarak %15-18’ni oluştururken, klorofil, enzim ve vitamin gibi temel bileşiklerin 

yapısında da yer almaktadır (Zabunoğlu ve Karaçal 1986). Uygun dozda yapılan azotlu 

gübreleme buğdaygillerde protein oranının artmasını desteklerken, yüksek oranda 
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uygulanan azot bitkide nitrat ve alkaloit miktarının artmasına neden olmaktadır (Tan ve 

Çomaklı 2009). 

Ülkemiz azotlu gübre hammaddesi ithalatına yüksek miktarlarda döviz ödemekte ve 

üretiminde de ciddi miktarlarda fosil yakıt tüketilmektedir. Uygulanan azotlu gübrelerin 

büyük bir kısmının bitkiler tarafından yararlanılamaması, sınırlı kaynakların efektif bir 

şekilde kullanılmasını zorlaştırmaktadır. Azot alım etkinliğinin düşük oranlarda olması 

üretici ve tüketicilere daha yüksek maliyetler getirmekte ve rekabet gücünü 

düşürmektedir. Azot kayıpları bitkilerde gerçekleşen gaz salınımı, kök bölgesi altına 

inerek yıkanma, nitrifikasyon ve denitrifikasyon gibi farklı şekillerde meydana 

gelmektedir. Gün geçtikçe artış gösteren dünya nüfusunu besleyebilmek için yeterli 

düzeyde bitkisel üretim yapılması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı da azotlu gübre 

kullanım miktarını ve bu gübrelerin çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşturduğu 

olumsuz etkileri azaltmanın en önemli yollarından biri de azot alım etkinliğinin 

artırılmasıdır (Karaşahin 2014). 

Bitkilerin azot kullanım etkililiklerinin bilinmesi en az gübreleme programı kadar önem 

arz etmektedir. Moll vd. (1982) tarafından detaylandırılan azot etkinliği; “N kullanım 

etkinliği” ve “N alım etkinliği”  olmak üzere iki alt kategoriye ayrılmıştır. İki farklı 

etkinlik kavramlarının geliştirilmesinin amacı azotun tarım alanında kullanımının daha 

çevreci ve ekonomik olmasına yöneliktir. 

Küresel gıda üretiminin çoğunu sağlayan yoğun tarım sistemleri sürdürülebilirlikten 

uzaktır ve gıda için artan talebin karşılanmasına yönelik yaklaşımlar doğal kaynakların 

önemli derecede tükenmesine yol açacaktır (Charpentier ve Oldroyd 2010).  

Arpa tüm dünya ülkeleri için olumlu özelliklerinden dolayı stratejik bir bitkidir. 

Gerçekleştirilen bu tarla denemesinde, Orta Anadolu bölgesi koşullarında, Akar, 

Burakbey, Yalın ve Özen arpa çeşitlerine azotlu gübrenin farklı dozları uygulanarak 

verim, kalite ve azot kullanım etkinlikleri belirlenmeye çalışılmıştır.  
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

Dünyada ve ülkemizde arpa bitkisi ile ilgili yapılan çalışmalar incelenmiş ve konumuzla 

ilgili olanları kronolojik olarak özetlenmeye çalışılmıştır. 

Foote ve Batcbelder (1953), Oregon'da kuru şartlarda yaptıkları denemelerde en fazla 

verimi hem ekimle birlikte hem de büyümenin erken devresinde ortalama bitki boyunun 

18 cm olduğu sırada uygulanan azotlu gübrelemeden aldıklarını belirtmektedirler. 

Leonard ve Martin (1963), ABD’de, kışlık arpa bitkisi üzerine yaptıkları çalışma 

sonucunda 6.5-18.5 kg/da azot dozunun, benzer bir şekilde Dubetz ve Wells (1968) 

Kanada'da yaptıkları denemelerde dekara 6.0-12.5 kg azot dozu uygulamalarının verimi 

önemli bir şekilde artırıdığını rapor etmişlerdir. 

Gökçora (1969), Türkiye şartlarında fosfor ve potasyumlu gübrelerin tohumla birlikte, 

azotlu gübrelerin ise yarısının tohumla, diğer yarısının da kardeşlenme devresinde 

uygulanmasını tavsiye etmiştir. 

Zubriski vd. (1970), artan azotlu gübre dozlarının tane verimi, ham protein oranlarını 

artırdığını ve 2.4 mm’ lik elek üstü oranlarının ise önemli derecede etkilemediğini 

göstermişlerdir.  

Bendelow (1975), on iki farklı arpa çeşidi ve üç farklı lokasyonda yaptığı çalışmada 

çeşitlerin beta glukan içeriklerini belirlemeye çalışmıştır. Sonuç olarak, Winnipeg 

(Kanada) bölgesinde beta glukan içerikleri çeşitler bazında % 1.6 ile % 3.9 arasında 

değişirken, Melfort bölgesinde % 2.6 ile % 5.9 ve Letbridge bölgesinde % 3.3 ile % 7.4 

değerleri arasında değişiklik göstermiştir. Sonuca bağlı olarak beta glukan içeriğinin 

genetik özelliklere bağlı olmasının yanında yetiştirildiği çevredeki nem oranı ile negatif 

ilişkili olduğunu rapor etmiştir. 
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Pomeranz vd. (1976), artan azotlu gübre dozlarına bağlı olarak maltlık arpa çeşitlerinde 

protein oranının, diastatik gücün arttığı ve ekstrakt oranının da azaldığını 

bulgulamışlardır. 

Brunetti vd. (1982), azot dozu çalışmasında sıfır dozundan 91 kg/ha azot dozuna kadar 

olan artışın bitki gelişim oranı, kuru madde miktarı (DMA), fotosentetik verimlilik, 

bağıl gelişim oranı (RGR), yaprak alan indeksi (LAI) ve net asimilasyon değerlerinin 

(NAR) artmasıyla sonuçlandığını raporlamışlardır. 

Erickson vd. (1982), düşük proteinli maltlık arpa çeşidi olan Karl da dahil olmak üzere 

çeşitli arpa genotiplerinden arpa samanının yem değerini incelemiştir. 1977'de Kuzey 

Dakota'daki (ABD) Langdon'da yetişen arpa gözlem parsellerinden toplanan verilerde, 

Karl'ın arpa samanının test edilen tüm diğer genotiplerden daha yüksek potansiyel 

besleme değerlerine sahip olduğunu tespit etmişlerdir. 

Henry (1987), yaptığı çalışmada başlıca tahıl lif diyeti bileşenlerinden pentezon ve beta 

glukan değerlerini buğday, arpa, yulaf ve çavdar tahıllarıdan herbirinden ikişer çeşitte 

ölçülmüştür. Sonuç olarak, tam tane ihtiva ettiği beta glukan içeriğini buğdayda % 0.6, 

arpada % 4.2, yulafta % 3.9 ve çavdarda % 2.5 olarak rapor etmiştir. 

Sairam (1989), 98 arpa genotipinde azot kullanma etkinliği ve morfolojik karakterler 

üzerinde Hindistan’da yaptıkları bir araştırmada; bitki boyunun 54-115 cm, bitkide 

kardeş sayısının 2.0-6.2, başak uzunluğunun 6.0-10.6 cm, hasat indeksinin % 30-50 ve 

bin tane ağırlığının 24.7-52.4 g olarak değiştiğini ortaya koymuşlardır. 

Brich ve Long (1990),  metrekaredeki
 
toplam kardeş sayısının ve tane veriminin 0 ila 

200 kg/ha azot dozunun artmasıyla artığını belirtmişlerdir.  Ancak, fertil kardeş sayının 

da artan azot dozu ile azaldığını gözlemlemişlerdir.  

Lekes and Zinisceva (1990), çalışmalarında yeterli dozda azotlu gübre uygulamasının 

kışlık maltlık arpa çalışmalarında kalite ve veriminde büyük bir öneme sahip olduğunu 
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ve aşırı azot uygulaması ile arpanın maltlık kalite ve verimi üzerine olumsuz etkiye 

sahip olduğunu belirtmişlerdir 

Clancy vd. (1991), 1986 ile 1987 yılları arasında yaptıkları çalışmada yedi farklı 

İskandinav arpa çeşidi ile iki farklı azot dozu  (45 ve 90 kg/ha) kullanmışlardır. Sonuç 

olarak, yüksek N seviyesinin her iki yılda da genotiplerde tahıl verimini arttırdığını 

(1986'da % 17, 1987'de % 5) 1987 yılında ise dolgun tane oranının % 4 oranında 

düştüğünü, bin tane ağırlığının ve zayıf tane oranın değişmediğini belirtmişledir. 

Grant vd. (1991), yürüttükleri 3 yıllık çalışmada altı farklı arpa çeşidinde, 0-200 kg/ha’a 

kadar altı farklı azot dozu ve farklı nem koşularının protein üretimi ve azot kullanıma 

olan etkilerini araştırmışlardır. Sonuç olarak, nemin artmasıyla protein oranlarının 

azaldığı ve toplam kaldırılan azotun arttığını rapor etmişlerdir. Ayrıca, protein 

içeriklerinin uygulanan azot dozuna bağlı olarak farklılık gösterdiğini belirtmişlerdir. 

Bunun yanı sıra, çeşitler arası saptaki azot miktarı, tane protein içeriğinin, azot kullanım 

etkinliklerinin ve toplam kaldırılan azot miktarlarının farklılık gösterdiğini 

eklemişlerdir. 

Carreck ve Christian (1992), arpada azot alımının malt kalitesi ile ilgisini araştırmak 

amacıyla yaptıkları çalışmada tane veriminin artan azot dozu ile birlikte parabolik 

olarak arttığını belirtmişlerdir. 

Eyüboğlu vd. (1993), Orta Anadolu koşullarında farklı azotlu gübre dozlarının Tokak 

157/37, Anadolu 89 ve Obruk 89 çeşitleri üzerine etikilerini inceledikleri çalışmada; en 

yüksek verimin Anadolu 89 çeşidinde 7 kg/da azot uygulmasında, diğer çeşitlerde ise 6 

kg/da N uygulamaları ile sağlandığını belirtmişlerdir. 

Nedel vd. (1993), farklı dozda azotlu gübre uygulamasının, maltlık arpanın verim ve 

kalitesi üzerine etkisini saptamak amacıyla yürüttükleri çalışmada; 1987– 1989 

yıllarında 3, 6, 9 ve 12 kg/da azotlu gübre uygulamışlar ve en fazla tane verimini 9 

kg/da azot uygulamasından elde etmişlerdir. Malt kalite parametrelerinden; toplam malt 
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proteini ve malt ekstraktın azotun 6 kg/da’ın üzerine çıkmasıyla negatif bir şekilde 

etkilendiğini belirtmişler, fakat verim ve bazı malt kalite parametrelerinin örneğin, 

diastatik gücün azotlu gübrelemeden pozitif bir şekilde etkilendiğini eklemişlerdir. 

Weston vd. (1993), yürüttükleri çalışmada artan azotlu gübre dozlarının tane verimi, 

protein oranı, eriyebilir toplam azot ve diastatik güç gibi parametrelerde ciddi oranda 

artışa neden olduğunu; bin tane ağırlığı, ekstrakt ve 2.4 mm’ lik elek üstü oranlarında 

ise düşüş gerçkleştiğini saptamışlardır. 

Jackson vd. (1994), 1989-1990’da ABD’nin Montano eyaletinde 3 farklı bölgede 

yaptıkları tarla denemelerinde, kavuzsuz (çıplak) arpa çeşidine 0, 34, 67 ve 101 kg/ha N 

dozları uygulamışlardır. Betaglukan hariç tüm parametler azot dozlarına göre artış 

göstermiştir. Waxy kavuzsuz (çıplak) arpa çeşidinin verimi azot dozlarına bağlı olarak 

800 ile 4100 kg/ha arasında dalgalanmıştır. Beta glukan içeriği, N azot dozu dışındaki 

çevresel faktörlerle de ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Baethgen vd. (1995), maltlık arpada farklı gelişme dönemlerinde uygulanan azotlu 

gübrenin verim ve verim bileşenlerine olan etkisini belirlemek için yaptıkları çalışmada, 

azotun başak sayısı üzerinde önemli etkisi olduğunu belirtmişlerdir. Maltlık arpa 

yetiştiriciliğinde ilk kardeş gelişimi ve ürün eldesi için az miktarda azotun yeterli 

olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Eagles vd. (1995), arpada malt kalitesi üzerine çeşit ve çevrenin etkisini araştırmak 

amacıyla 1990 ve 1991 yıllarında 0, 20, 40, 80 ve 106 kg/ha N azot dozlarını 

kullanmışlar ve en yüksek verimi 80 kg/ha N uygulamasından elde etmişlerdir. Tanede 

protein konsantrasyonu azot dozunun artmasıyla doğrusal olarak artmıştır. Artan azot 

dozuna göre, ham protein oranının % 9.82 (0 kg/da)-16.6 (16 kg/da) arasında değişim 

gösterdiğini saptamışlardır. Malt ekstraktı ise artan N dozuyla polinominal olarak 

azalmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, azotlu gübre uygulamalarının arpa bitkisinde tane 

protein konsantrasyonlarını yükseltirken malt ekstraktını azalttığını belirtmişlerdir. 
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Mac Taggart ve Smith (1996), toprak azotunun alımının, ürün büyümesinin ilk 

evrelerinde ılımlı olarak, hasata kadar devam ettiğini;  çiçeklenme sırasında ise 

maksimum olduğunu belirtmiştir. 

Fathi vd. (1997), 2 yıllık çalışmada altı farklı arpa çeşidine sekiz farklı azotlu gübre 

dozunu uygulayarak azot tepkisinin genotipik farklılıklarını incelemişlerdir. Optimum 

verim için N oranlarının çeşitler arasında önemli ölçüde değiştiğini belirtmişlerdir. 

Ayrıca kullandıkları yarı bodur arpa çeşidinin diğer çeşitlere göre azota daha iyi cevap 

verdiğini eklemişlerdir. 

Delogu vd. (1998), yüksek verimli arpa ve buğday çeşidi olan Jaidor ve Gemini azot 

(N) alım ve kullanım verimliliği, sırasıyla 0, 80 ve 140 kg/ha N ve 0, 140 ve 210 kg/ha 

dozları ile test edilmiştir. Farklı tane veriminin, farklı azot alımı ve kullanımı ile ilgili 

olduğunu belirtmişlerdir. En yüksek verimin arpa için 80 kg/ha N, buğday için 210 

kg/ha N olduğunu kaydetmişlerdir. 

Oscarsson vd. (1998), kavuzlu ve kavuzsuz çeşitlerin de bulunduğu on farklı arpa 

çeşidini tane kalitesi ve verimi üzerine farklı yıllarda, çeşitli yerlerde ve azotlu 

gübreleme oranlarında yaptıkları araştırmalarda, azotlu gübrelemenin tanenin protein 

içeriğine etkisinin önemli olduğunu vurgulamışlardır. Ayrıca denemede kullanılan on 

arpa çeşidinde verimin 3250-6690 kg/ha, bin tane ağırlığının 40-50 g, hektolitre 

ağırlığının 66.0-81.5 kg/hl, protein içeriğinin % 8-15 ve beta glukan içeriğinin % 3.5-

5.9 arasında değişim gösterdiğini bildirmişlerdir. 

De Ruiter vd. (1998), yaptıkları iki farklı deneme sonuçlarına göre azotlu gübrelemenin 

arpa tanesinin protein içeriğini geliştirdiğini ve genellikle aminoasit konsantrasyonunu 

arttırdığını ifade etmişlerdir.  Ekim ve kardeşlenme olarak bölünmüş azot uygulaması, 

ekimle yapılan tek bir uygulama ile karşılaştırıldığında, N gübre uygulamalarının verim 

üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını belirtmişlerdir. 
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Akman vd. (1999), Isparta ekolojik koşullarında 2 yıl yürüttükleri çalışmalarda 

Tokak157/37 arpa çeşidinde altı farklı uygulamanın (0, 4, 8, 12, 16, 20 kg/da N) bazı 

verim ve kalite özelliklerine etkilerini incelmişlerdir. Çalışma bulgularına göre azotlu 

gübreleme tüm özelliklere olumlu etki yaparken, 16 kg N/da uygulamasına kadar artan 

azot dozu ile tane veriminin de arttığını belirtmişlerdir. 

Jorgensen vd. (1999), yüksek lisin oranına sahip dört farklı arpa çeşidinin besin değerini 

incelemek için yaptıkları çalışmada 0 ve 180 kg/ha N dozlarını uygulamışlardır. Kuru 

maddedeki protein düzeyinin 95’den 147 g/kg’a kadar artış gösterdiğini saptamışlardır. 

Bu artışa bağlı olarak arpa tanesinde lizin, treonin ve metionin amino asit miktarlarının 

da arttığını belirtmişlerdir. 

De Reuiter (1999), azotlu gübre uygulamasının artmasıyla  (0, 50, 100 ve 150 kg/ha N) 

beta glukan ve azot içeriğinin arttığını fakat azot indeksinin düştüğünü raporlamıştır. 

Sönmez ve Yılmaz (1999), Van ekolojik koşullarında 1994 ve 1995 yıllarında 

yürüttükleri çalışmada, farklı düzeydeki azot ve fosforlu gübre dozlarının kışlık arpa 

çeşidi olan Anadolu-86’nın verim ve verim unsurularına olan etkilerini incelemişlerdir. 

Araştırma sonucunda, artan azot dozlarının bin tane ağırlığı haricinde, metrekaredeki 

başak, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı ve tane verimini ciddi oranda artırdığını 

belirtmişlerdir. En yüksek tane veriminin de  (444.6 kg/da) 12 kg/da N uygulamasından 

elde edildiğini rapor etmişlerdir.  

Jackson (2000), yaptığı çalışmada iki maltlık arpa çeşidi (Clark ve Harrington) üzerinde 

on iki farklı azotlu gübre dozu (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 ve 140 

kg/ha N) uygulamıştır. Verim ve tanedeki protein miktarının azot dozunun artmasıyla 

arttığını fakat 2,5 mm üzeri değerinin 80 kg/ha N gübre uygulamasından sonra 

azaldığını rapor etmiştir. 

Spunar vd. (2002), 1999-2001 yılları arasında Çek Cumhuriyetinde yaptıkları çalışmada 

altı farklı kışlık arpa ile üç farklı yazlık arpa çeşitlerini bazı önemli özellikler açısından 
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karşılaştırmışlardır. Sonuç olarak kışlık çeşitler ortalama 88 cm uzunluğunda olurken 

yazlık çeşit ortalamaları 70 cm civarında olmuşlardır. 

Kartal vd. (2003),  1996 ve 1997 dönemi Erzurum iklim koşullarında yürüttükleri 

çalışmada beş farklı azotlu gübre dozu uygulamasının (0, 2, 4, 6, 8 kg/da N), üç farklı 

arpa genetopin maltlık özelliklerine etkisini belirlemişlerdir. Çalışma sonucunda, ham 

protein oranı, tanedeki nem oranı, 2.5-2.8 mm’lik elek üstü oranı, ekstrakt oranı, bin 

tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı gibi parametreler açısından genotipler arasındaki 

farklılıklar istatisksel olarak anlamlı olmuştur. Azot dozu düzeyinin, tane verimine, bin 

tane ağırlığına, hektolitre ağırlığına, ekstrakt oranına ve ham protein içerğine olan 

etkisinin önemli olduğunu vurgulamışlardır. En yüksek tane veriminin (312.8 kg/da), 

yine en yüksek 2.5 mm’lik elek üstü oranının (% 80.3) 6 kg/da N uygulamasından ve en 

yüksek ekstrakt oranın ise 2 kg/da azot uygulmasından elde edildiğini belirtmişledir. 

Moreno vd. (2003), 1998 ve 2000 yılları arasında farklı azotlu gübre uygulamaları 

stratejilerine arpa bitkisinin üretkenlik tepkilerini ölçmek için yaptıkları çalışmada 100 

kg/ha ve 150 kg/ha N arasında önemli derecede fark bulunmadığını ancak, 200 kg/ha N 

dozunun verimi ciddi şekilde düşürdüğünü tespit etmişlerdir.  

Petrie vd. (2003), yaptıkları çalışmalarda kışlık yemlik ve maltlık arpa çeşitlerinde farklı 

dozlarda azot gübresi kullanmışlardır. Çeşitlere 0, 50, 100 ve 150 kg/ha N uygulaması 

sonucunda azotlu gübrenin, bitki boyu, tane verimi ve tane proteinini artırırken, 

hektolitre ağırlığında azalamaya neden olduğunu belirtmişlerdir. 

Prystupa vd. (2003), yaptıkları araştırmada azot ve fosfor eksikliğinin ve azot ve fosfor 

interaksiyonunun arpanın kardeşlenme ve yaprak görünüşü üzerinde etkisini 

belirlemeye çalışmışlardır. Denemede iki farklı azot ve fosforlu gübre dozu 

kullanmışlardır. Hem azot hem fosfor eksikliğinin yaprak ve kardeşlenme oranının 

geciktirdiğini saptamışlardır.  
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McKenzie vd. (2004), 1997-1999 yılları arasında güney ve merkez Alberta bölgesinde 

(Kanada) on farklı arpa çeşidinin 0, 40, 80, 120, and 160 kg/ ha N gübre dozlarına olan 

tepkilerini araştırmışlardır. En yüksek tane verimini iki yarı bodur çeşitlerinden (CDC 

Earl ve Kasota) en düşük verimi ise kavuzsuz çeşitlerden (Falcon ve Phoenix) elde 

etmişlerdir. Protein içeriği açısından en yüksek değer kavuzsuz çeşitlerde 

gözlemlenirken, en düşük değerler yüksek verimli çeşitlerde tespit edilmiştir.   

Patel vd. (2004), arpa bitkisi üzerine yaptıkları azot dozu araştırmasında 60 kg/ha N‘dan 

100 kg/ha N‘a kadar olan doz aralığında tane veriminin ciddi şekilde arttığını 

belirtmişlerdir. Ancak, 100 kg/ha azot dozu ile 80 kg/ha üzerindeki dozlar arasında 

verim açısından önemli farkların bulunmadığını rapor etmişlerdir. 

Budaklı vd. (2005), farklı azotlu gübre dozlarının iki sıralı arpa çeşitlerini verim, verim 

bileşenleri ve kalite açısından nasıl etkilediklerini belirlemek için 2003 ve 2004 

sezonunda gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda, uygulanan azot dozlarının, bin tane 

ağırlığı dışında, incelenen diğer tüm parametreler üzerinde anlamlı etkiye sahip 

olduğunu rapor etmişlerdir. Artan azot dozu tane verimini, bitki boyunu, başak 

uzunluğunu ve başakta tane sayısını artırmış ancak, hasat indeksini  azaltmıştır. 

Engin (2005), Adıyaman yöresinde 3 yıl süreyle yürüttüğü çalışmada on iki farklı arpa 

çeşidinin maltlık kalitesini tespit etmeyi amaçlamıştır. Tane verimi ve kalite kriteri 

olarak tane iriliği, protein içeriği, ekstrakt oranı, viskozite ve friablite oranları 

incelenmiştir. İncelen özellikler bakımından sonuçlar arasında önemli farklar 

bulunmuştur.  En yüksek tane verimi Prosa (417 kg/da), en yüksek tane iriliği Opal (% 

94.8), en düşük protein içerği Prosa (% 10.8), en yüksek ekstrakt içeriği ve frabilite 

değeri Madras (% 77.4-92.3) çeşitlerinde elde edilmiştir. 

Singh ve Singh (2005), yaptıkları araştırmada 80 kg/ha azot dozun da 20, 40 ve 60 

kg/ha azot dozlarına göre daha yüksek tane proteini değerini aldıklarını 

gözlemlemişlerdir. 
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Kumawat vd. (2006), 60 kg/ha N uygulamasının 0, 20 ve 40 kg/ha N uygulamalarına 

göre bitki büyüme oranını, kuru madde birikimini ve tüm büyüme aşamalarındaki 

kardeş sayısını ve % 50 çiçeklenmede döneminde yapraktaki klorofil miktarını (2.67 

mg/g) önemli ölçüde arttırdığını bildirmiştir. 

Sandhu (2006),  yaptığı çalışmada arpa tane veriminin 78 kg/ ha‘a kadar önemli ölçüde 

arttığını; sonuç olarak da, düşük dozlara kıyasla bitki boyu, kardeş sayısı, yaprak alan 

indeksi, kuru madde birikimi (DMA) ve 1000 tane ağırlığı gibi parametrelerin daha 

yüksek değerler de olduğunu raporlamıştır. 

Alam vd. (2007), azotlu gübrenin farklı arpa çeşitlerinde verim ve verim bileşenleri 

üzerindeki etkisini araştırmak için yaptıkları çalışmada dört farklı arpa çeşidi ve beş 

farklı uygulama (0, 30, 60, 90 ve 120 kg/ha N) kullamışlardır. Verim ve verim 

bileşenlerinin çoğu, 120 kg/ha N uygulamasında anlamlı olarak en yüksek bulunmuştur. 

Çeşitler arasında da en yüksek değerleri BB1 çeşdinin en düşük değerleri ise Karan 19 

çeşidinin gösterdiğini belirtmişlerdir.  

Yalçın vd. (2007), Türkiye'de yetiştirilen kavuzsuz (çıplak) arpaların genotip ve 

çevrenin beta-glukan ve diyet lif içeriği üzerine etkilerini araştırdıkları çalışmada on altı 

kavuzsuz (çıplak) arpa hattı ve bir tane kavuzlu standart arpa çeşidi (Tarm-92) 

kullanılmıştır. Araştırma Sincan, Yenimahalle ve haymana olmak üzere üç farklı 

lokasyonda yürütülmüştür. Sonuç olarak Sincan lokasyonunda beta glukan içerekleri % 

3.88 ile % 5.18, Yenimahalle lokasyonunda % 4.13 ile % 5.08 ve Haymana 

lokasyonunda da% 3.73 ile % 4.90 arasında değişiklik göstermiştir. Bazı kavuzsuz 

(çıplak) arpa hatları umutvar olarak belirtilmiştir. 

Zeidan (2007), Kahire ‘de yaptığı çalışma sonucunda 70 kg/ha azot uygulamasından, 

diğer düşük azot oranlı uygulamalara kıyasla (50 kg/ha ve 30 kg/ha) arpa bitkisinde 

daha yüksek bitki boyu (83.10 cm)  değerleri elde ettiğini raporlamıştır. 
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Abeledo vd. (2008), Arjantin ‘de 1944’den 1998 yılına kadar piyasaya sürülmüş dört 

farklı maltlık arpa çeşitlerini farklı azot dozlarına (20, 50, 110 ve 160 kg/ha) göre azot 

alımlarını değerlendirmişlerdir. Azot hasat indeksinin ve başaktaki azot içeriğinin eski 

çeşitlere göre yeni çeşitlerde daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. 

Liu vd. (2008), 1980-2000 yılları arasında Çin’de yaptıkları ayrıntılı çalışma ile azot 

kullanım etkinliğinin zamansal ve bölgesel olarak değiştiğini göstermişlerdir. 1980-

1990 yılları arasında azot kullanım etkinliği artış gösterirken, 1990-2000 yılları arasında 

uygulanan azot artışına bağlı bir şekilde N kullanım etkinliği ciddi bir düşüş trendi 

sergilediğini belirtmişlerdir. 

Alley vd. (2009), çalışmalarında aşırı azotlu gübrelemenin arpa bitkisini hastalıklara 

karşı hassaslaştırdığı ve yatmayı arttırdığını bununla birlikte verimin azalmasına sebep 

olduğunu söylemişlerdir. Fakat yetersiz azot varlığının arpa yetiştiriciliğinde düşük 

verime yol açtığını belirtmişlerdir. Çalışmalarında azotlu gübre uygulama zamanı ve 

oranı bakımından ekimden sonra daha yüksek verime ulaşıldığını eklemişlerdir. 

Albrizio vd. (2010), yaptıkları çalışmada su varlığının azot absorpsiyonunu artırttığını, 

özellikle de arpa bitkisinin kuraklık stresi için en hassas aşamalarda daha fazla su 

mevcudiyeti ile yüksek azot emilimi ve konsantrasyonuna sahip olduğunu 

vurgulamışladır. 

Griffey vd. (2010), yürüttükleri çalışmada, kışlık kavuzlu ve kavuzsuz (çıplak) arpa 

genotiplerinin tane kompozisyonunda hatlar arasındaki değişkenliğin belirlenmesi 

amacıyla, arpa türleri tane ağırlığı, nişasta, beta glukan, yağ, kül ve protein içeriği 

bakımından önemli ölçüde farklılıklar saptamışlardır. Kavuzsuz (çıplak) hatları, kavuzlu 

ve maltlık hatlara göre daha yüksek nişasta içeriğine ve maltlık hatlara göre daha 

yüksek beta glukan içeriğine sahip olduğunu rapor etmişlerdir. Ancak, kavusuz (çıplak) 

hatlarda maltlık ve kavuzlu hatlara göre daha düşük tane ağırlığı, yağ ve kül içeriği elde 

ettikleri de belirtilmiştir. 
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Karahan ve Sabancı (2010), yaptıkları çalışmada dokuz farklı yazlık arpa çeşidinin 

(Akhisar-98, Bilgi-91, Bornova-92, Kaya, Sur-93, Süleymanbey-98, Şahin-91, 

Şerifehanım-98 ve Vamıkhoca-98) Güneydoğu Anadolu Bölgesinde year alan 

Diyarbakır ve Ceylanpınar lokasyonlarında adaptasyon yeteneklerini belirlemek için 

verim ve verim öğeleri ile birlikte bazı kalite kriterlerini araştırmışlardır. Çeşitlerin iki 

lokasyondaki verim ortalamalarının 388-487 kg/da arasında değiştiğini, en yüksek tane 

verimi ortalamasının 487 kg/da ile Vamıkhoca-98 çeşidinden elde edildiğini ve en 

düşük tane verimi ortalamasının da 388 kg/da ile Bornova- 92 çeşidi olduğunu rapor 

etmişlerdir. Ayrıca, Ceylanpınar lokasyonunda tanedeki protein oranlarının yükseldiğini 

fakat tane veriminin % 40 azaldığını tespit etmişlerdir. 

Paynter ve Harasymow (2010), batı Avusturalya’ da üç farklı lokasyonda, dört farklı 

azotlu gübre dozunun, dokuz (2 sıralı) arpa çeşidi üzerine olan etkilerini kalite ve beta 

glukan içeriği açısından incelemişlerdir. Tanedeki beta glukan içeriğnin çeşit, çevre ve 

azot dozlarına göre varyasyon gösteriğini belirtmiştir. Calingiri bölgesinde % 3.2 ile % 

5.4, Meckeringand lokasyonunda % 2.6 ile % 4.7 Mt Kokeby lokasyonunda da % 2.8 ile 

% 4.4 arasında değim gösterdiğini göstermişlerdir. Calingiri yetişen arpa çeşitleri en 

yüksek beta glukan konstrasyonuna % 4.18 ile sahip olurken bunu sırasıyla Meckering 

(% 3.65) ve MtKokeby’in (% 3.56) takip ettiğini belirtmişlerdir. Ayrıca, çeşit ile bölge 

arasındaki etkileşimin beta glukan üzerinde azotlu gübre dozundan daha büyük bir etkisi 

olduğunu belirtmişler ve çeşit nedeniyle beta glukandaki değişimin % 1.1-1.4, bölge 

nedeniyle % 0.6 olurken azota bağlı değişikliğin 0.3 ile 0.4 oranında olduğunu rapor 

etmişlerdir. 

Alzueta vd. (2012),  azot ve kükürt elementlerinin arpa bitkisindeki kardeşlenme 

üzerine etkilerini araştırdıkları çalışmada,  yüksek azot kullanımının arpa bitkisindeki 

kardeş sayısın da artırdığını raporlamışlardır.  

Anbessa ve Juskiw (2012), Alberta’da (Kanada) yaptıkları çalışma sonucunda arpa 

çeşitleri Tukwa ve Noble'ın tane veriminin, N gübresi oranı ile doğrusal olarak arttığını 

göstermiştir. Ancak, Manley'nin tane veriminin, yüksek azot altında düşüş gösterdiğini 
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eklemişlerdir. Bunun, yüksek girdi koşulunun hedeflendiği durumlarda, N kullanım 

etkinliğindeki iyileşmenin dikkate alınması gerektiğinin önemini vurgulamışlardır. 

Meena vd. (2012), arpa bitkisi üzerine yaptıkları çalışmada, azot uygulamasının 30’dan 

90 kg/ha kademeli olarak arttırıldığında nitrojen ve protein içeriğinin giderek arttığını 

bildirmişlerdir. 

Thomason vd. (2012), 2005 ve 2007 yılları arasında zadoks skalasını baz alarak 

kavuzsuz (çıplak) kışlık arpa bitkisinin azot dozu, zamanı ve yaprak fosfor 

uygulamasına karşı tepkilerinin belirmek için yürüttükleri çalışmada, verimin 

maksimize edilmesi için 112 kg/ha azotun 45 kg zadoks skalsına göre GS 25 

döneminde, diğer 67 kg kısmının ise GS30 döneminde verilmesinin gerekli olduğunu 

rapor etmişlerdir. Ayrıca artan azot uygulamalarının tane protein oranını pozitif 

etkilediğini ve GS45 döneminde yapılan azot uygulamasının tane proteinini % 0.7 

artırttığını belirtmişlerdir. 

Biel ve Jacyno (2013), araştırmalarında, Polonya'da yetiştirilen dört adet yazlık kavuzlu 

arpa çeşitlerinin (Antek, Skarb, Nagradowicki ve Granal) kimyasal bileşimini ve 

besleyici değerini değerlendirmişlerdir. Arpadaki yüksek ham protein içeriğine, daha 

düşük nişasta ve diyet lifi içeriğinin eşlik ettiğini belirtmişlerdir. 

Bleidere vd. (2013), Letonya State Stende Cereal Breeding Institute’de 2 yıl yürüttükleri 

tarla denemelerinde üç farklı arpa çeşidine, üç farklı azot dozunun  (80, 20, 160 kg/ha 

N) verim ve kalite özelliklerini araştırmışlardır. Araştırma sonuçlarına göre maksimum 

toplam fenolik içerik, antiradikal aktivite (2011) ve tokoferol içeriği (2012 yılında) 

değerleri 160 kg/ha N uygulamasıyla elde edildiğini belirlemişlerdir. 

Johansson vd. (2013), azotlu gübrelemenin, azotsuz gübrelemeye kıyasla verim artışı, 

tane protein konsantrasyonu, SDS ile ekstrakte edilebilen ve ekstrakte edilemeyen 

proteinler ve küçük monomerik proteinlerin miktarını artırdığını açıkça belirtmişlerdir. 
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Aghdam ve Samadiyan (2014),  2012 yılında Isfahan’da yaptıkları çalışmada dört farklı 

azot  (0, 50, 100 and 150 N kg/ha (üre)) dozunun üç farklı arpa çeşidi (Nosrat, Reyhan 

ve Bahman)  üzerine etkilerini araştırmışlardır. 150 kg/ha N dozu, metrekare başına 

verimli kardeş sayısı ve bitki boyu uzunluğu açısından en yüksek değerleri gösterdiğini 

raporlamışlardır. 

Alazmani (2014), araştırmasında, farklı seviyelerde inorganik gübre azotun 2012-2013 

yıllarında, Gorgan Research Station'daki (İran) arpa çeşitlerinin verim ve verim 

unsurları üzerindeki etkisini incelemiştir. Üre kaynağından 75,150 and 225 kg/ha 

dozlarını farklı arpa çeşitlerine (Gorgan//L.17//SAwsom/GC, GLLU/ Rusewll//Caeuva 

ve FIBERDA/STE//L.527//SAwsom/GC)  uygulamıştır. 225 kg/ha oranında uygulanan 

azot, maksimum bitki boyu, hasat indeksi, yem verimi, tane verimi ve protein verimi ile 

sonuçlanmıştır. 

Mal vd. (2014), 2011-2012 sezonunda yaptıkları çalışmada farklı azot düzeylerinin arpa 

genotiplerinin verim ve azot kullanım verimliliğine etkisini incelemişlerdir. Tane 

veriminin (4.50 t/ha) ve saman veriminin (5.99 t/ha), 90 kg/ha N kadar önemli bir artış 

gösterdiğini ve en yüksek protein içeriğinin (% 11.18), kabuk içeriğinin (% 11.97) ve 

hektolitre ağırlığının (64.71 kg/hl) 120 kg/ha N ile elde edildiğini saptamışlardır. 

Shejbalová vd. 2014, Çek Cumhuriyeti’nde yaptıkları çalışmada, yazlık arpalara 

uygulanan farklı organik ve mineral gübrelerin (N) etkisini araştırmışlardır. Mineral 

gübre uygulanan alanlardan alınan verimlerin kontrol uygulamalarına göre % 55 ile % 

68 daha fazla olduğunu saptamışlardır. 

Sirat (2014), 2008- 2010 yılları arasında Samsun ve Amasya Orta Karadeniz iklim 

şartlarında altı farklı arpa çeşidinin farklı kalite kriterlerini incelmek amacıyla 

gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda; en yüksek bin tane ağırlığını 46.8 g ile Anadolu-

98 ve 44.8 g ile Balkan-96 çeşitlerinden elde ettiğini belirtmişlerdir. Yine çalışma 

sonucunda, hektolitre ağırlığı açısından Şerifehanım-98 69.0 kg/hl ile en yüksek değere 

sahip olurken, tane iriliği oranı bakımından da Balkan-96 (% 90.1) çeşidi diğer çeşitlere 
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göre üstünlük göstermiş, ham protein oranı açısından da Lord % 13.1 ile en yüksek 

değeri elde eden çeşit olmuştur. 

Aleminew ve Legas (2015), Estayish Etiyopya'da 120 kg/ha N uygulaması, düşük 

nitrojen seviyelerine kıyasla arpa bitkisinin (89.6 cm) belirgin bir şekilde daha yüksek 

boya sahip olduğunu kaydetmişlerdir. Benzer şekilde, Alazmani (2014), Golestan 

Eyaleti (İran) yaptığı çalışmada 225 kg/ha N uygulamasının diğer düşük azot 

düzeylerine göre önemli ölçüde daha yüksek bitki boyunu (82.10 cm) kaydettiğini 

bildirmiştir. 

Okudan ve Kara (2015),  Isparta koşullarında, karabuğday bitkisi için uygun azot 

dozunu (kontrol, 1.5, 3, 4.5, 6 ve 7.5 kg/da) belirlemek ve azot oranının verim ve kalite 

kriterlerine olan etkisini incelemek için 2014 yetiştirme döneminde yürüttükleri çalışma 

neticesinde; en uzun bitki boyunun (77.0 cm), en yüksek tane veriminin (125.4 kg/da) 

ve biyolojik verimin (431.3 kg/da) 7.5 kg/da azot uygulamasından, en yüksek bin tane 

ağırlığının (24.2 g), AE (11.91), GE (67.74) 6.0 kg/da N uygulamasından elde edildiğini 

rapor etmişlerdir. 

Biruk ve Demelash (2016), azotlu gübre düzeyinin maltlık arpa çeşitlerinin verim ve 

kalitesi üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla, 2013 sezonunda, Sidama bölgesinde 

(Etiyopya)  tarla denemesi yürütmüşlerdir. Denemede üç farklı arpa çeşidi (Sabini, 

Bahat ve yerel) ve beş farklı azotlu gübre düzeyi (52.5, 64, 75.5, 87 ve 98.5 kg/ha) 

kullanılmıştır.  Bahat çeşidinin kardeş sayısı, hasat indeksi, bin tane ağırlığı, hektolitre 

ağırlığı ve tane proteini içeriği bakımından daha yüksek değerler gösterdiğini rapor 

etmişlerdir. Öte yandan, yerel çeşitlerin başak uzunluğu, bitki boyu ve saman verimi 

bakımından daha yüksek değerler gösterdiğini belirtmişlerdir. 

Çöken ve Akman (2016), Isparta bölgesi 2013-2014 döneminde on üç farklı arpa 

çeşidinin verim ve kalite özelliklerinin belirlemek için yürüttükleri araştırmada, bitki 

boyunun 73.6-89.6 cm, metrekarede başak sayısının 394-597, başakta tane sayısının 23-

67, başak uzunluğunun 7.4-9.5 cm, bin tane ağırlığının 44-57 gr, dekara tane veriminin 

170-363 kg, hasat indeksinin % 15.5-30.1, hektolitre ağırlığının 66.2-76.2 kg/hl, 
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biyolojik verimin 749.4-1366.1 kg, protein içeriğinin %  9.6-16.3 ve azot oranının % 

1.5-3.2 arasında değiştiğini belirtmişlerdir.  

Hofer vd. (2016),  azotlu gübrelemenin arpa bitkisinde başak yanıklığı hastalığına olan 

etkisini araştırmışlardır. Sonuç olarak, optimum şekilde azotlu gübre uygulanan bitkiler, 

serada sprey aşılamadan sonra arpa başaklarında daha az mantar gelişmesi 

gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar, azot gübrelemesinin, kanopi özelliklerini ve muhtemel 

bitki fizyolojisini etkileyerek, arpadaki fusarium tahıl enfeksiyonunu kısıtladığını 

belirtmişlerdir. 

Kováčik vd. (2016), yaptıkları çalışmada, arpa (BBCH 23) gelişme döneminde 

uygulanan düşük azot dozunun ekiminden önce toprağa uygulanan yüksek N dozundan 

daha çok arpa tane verimini arttırdığını belirtmişlerdir. 

Atar vd. (2017), Isparta iklim koşullarında kışlık ekmeklik buğday çeşitlerinin azot 

kullanım etkinliklerinin belirlenmesi amacıyla dört farklı çeşit ve üç farklı azot dozu 

kullanarak yürüttükleri araştırmada, 12.5 kg/da N dozu uygulamasının, 7.5 kg/da N 

dozuna göre verimi, protein oranını ve tepki indeksini arttırdığını, agronomik ve 

fizyolojik etkinlik değerlerini ise azalttığını belirtmişlerdir. Ayrıca çalışmanın birinci 

yılında Esperia çeşidinin (262 kg/da) tane verimi açısından diğer çeşitlere üstünlük 

sağladığını, ikinci yılda ise Adana-99 çeşidinin (211 kg/da) öne çıktığını rapor 

etmişlerdir. 

Sirat ve Sezer (2017), Bafra ovası  Orta Karadeniz iklim koşullarında, 2007-2009 

yetiştirme dönemlerinde, yürüttükleri araştırmada, on iki adet iki sıralı arpa çeşidini 

verim, verim öğeleri ile bazı kalite özellikleri açısından karşılaştırmışlardır. Araştırma 

neticesinde, verim ve kalite parametreleri açısından, Fahrettinbey, Sladoran ve Çumra-

2001 çeşitlerinin, diğer çeşitlere göre Bafra Ovası ekolojik koşullarına daha uygun 

olduğu sonucunu elde etmişlerdir.  
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Niguse ve Kassaye (2018), Etiyopya’nın güneyinde yürüttükleri çalışmada üç farklı 

arpa çeşidinin (Darshina, HB1307 ve EH 1493) dört farklı azotlu gübre düzeyine (0, 

23,46 ve 69 kg/ha) verim ve verim bileşenleri açısından etkilerini araştırmışlardır. 

Araştırma sonucunda bitki gelişimi, verim ve verim bileşenlerinin azotlu gübrelemenin 

artmasıyla arttığını tespit etmişlerdir. En yüksek tane verimini EH1493 çeşidinden 450 

kg/da ile 69 kg/ ha N dozundan elde edildiğini belirtmişlerdir. En yüksek bitki boyunu 

ise yerel çeşit olan Darshina’dan 100.77 cm ile elde etmişlerdir. 
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3. MATERYAL VE METOT 

3.1 Deneme Materyali  

Çalışmada kullanılan materyaller Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü tarafından geliştirilen Akar, Burakbey, Yalın ve Özen arpa çeşitleridir. 

Çeşitlerle ilgili açıklamalar aşağıda özetlenmiştir. 

Akar: “ İki sıralı yemlik arpa çeşidi olan Akar 2012 yılında tescil edilmiştir. Çeşit, 

kılçıklı, uzun ve düzgün başaklı, beyaz ve iri taneli, geniş uzun yapraklı ve uzun boylu 

bir bitkidir. Alternatif gelişme tabiatında, sağlam saplı yatmaya dayanıklı, kardeşlenme 

kapasitesi yüksek, eş zamanlı olgunlaşmaya sahip, başaklanma zamanı orta, başak 

kırılıcılığı olmayan ve kolay harmanlanabilen ve yüksek verimli bir çeşittir.” 

 

Şekil 3.1 Akar kışlık arpa çeşidi 

Burakbey: “İki sıralı yemlik arpa çeşidi olan Burakbey 2013 yılında tescil edilmiştir. 

Çeşit, kılçıklı, uzun ve düzgün başaklı, beyaz ve iri taneli, geniş uzun yapraklı ve uzun 

boylu bir bitkidir. Alternatif gelişme tabiatlı, sağlam saplı yatmaya dayanıklı, 

kardeşlenmesi yüksek, eş zamanlı olgunlaşmaya sahip, başaklanma zamanı orta, başak 

kırıcılığı olmayan, harman olması iyi ve yüksek verimli bir çeşittir.” 
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Şekil 3.2 Burakbey kışlık arpa çeşidi 

Yalın: “İki sıralı kavuzsuz (çıplak) arpa çeşidi olan Yalın 2014 yılında tescil edilmiştir. 

Çeşit, kılçıklı, orta-uzun başaklı, beyaz-kehribar tane rengine sahip ve orta-uzun boylu 

bir bitkidir. Alternatif gelişme tabiatlı, sağlam saplı yatmaya orta dayanıklı, 

kardeşlenmesi yüksek, orta geçci, başak kırıcılığı olmayan, harmandan sonra kavuzu 

kolay ayrılan ve yüksek verimli bir çeşittir.” 

 

 

Şekil 3.3 Yalın kışlık kavuzsuz (çıplak) arpa çeşidi 

Özen: “İki sıralı yazlık kavuzsuz (çıplak) arpa çeşidi olan Özen 2012 yılında tescil 

edilmiştir. Çeşit, kılçıklı, orta-uzun başaklı, beyaz-kehribar tane rengine sahip ve orta-

kısa boylu bir bitkidir. Yazlık gelişme tabiatında, sağlam saplı yatmaya dayanıklı, 



23 
 

kardeşlenme kapasitesi yüksek, orta-erkenci, eş zamanlı olgunlaşmaya sahip, başak 

kırıcılığı olmayan, harmandan sonra kavuzu ayrılan ve verimli bir çeşittir.” 

 

Şekil 3.4 Özen yazlık kavuzsuz (çıplak) arpa çeşidi 

Azotlu gübre olarak taban gübresi Diamonyum Fosfat (DAP %18 N), üst gübre olarak 

da Amonyum Nitrat (AN %33 N) ve kontrol parseline fosfor eşitliği için Triple Süper 

Fosfat (TSP % 42 P) kullanılmıştır. Gübre dozları N harfi ile belirtilmiş, N0=0 kg/da, 

N3=3 kg/da, N6=6 kg/da, N9=9 kg/da ve N12=12 kg/da şeklinde gösterilmiştir. 

3.2 Deneme Alanı 

Araştırma, Ankara Haymana karayolunun 45. km’sinde, ikizce ve Topaklı köyü 

hudutları içinde bulunan Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü İkizce Araştırma 

Çiftliğinde yürütülmüştür. Araştırma yeri 925 metre rakımına sahip olup,  32.40 N ve 

39.36 E yer almaktadır. Çalışma alanının toplam alanı 5140 da olup bunun 4770 da’lık 

kısmı tarımsal faaliyetler, işletme binaları ve yolları içermektedir, geri alan 370 da 'lık 

kısım ise göl, sazlık ve bataklık arazilerdir. 
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Şekil 3.5 Çalışma alanın coğrafi konumu 

 

3.2.1 Deneme alanının iklim ve toprak özellikleri 

Deneme alanı, tipik karasal iklimin hâkim olduğu bölge içinde yer almaktadır. 

Denemenin kurulduğu parsellerde alınan toprak örneklerinin analizleri neticesinde; tüm 

parsellerin killi-tınlı yapıda, hafif alkali, tuzsuz özelliğe sahip olduğu ve genelde kireçli 

oldukları ortaya çıkmıştır. Organik madde ve toplam azot  oranları açısından yetersiz, 

ancak yarayışlı fosfor ve potasyum açısından yeterli düzeye sahip oldukları 

saptanmıştır. 

Araştırma yerinin yağış ve sıcaklık uzun yıllar ortalaması Şekil 3.6 

‘da ve denemenin yürütüldüğü yıllara ait sıcaklık (°C), oransal nem ve aylık toplam 

yağış (mm) değerleri Çizelge 3.1’de gösterilmiştir. Denemenin yürütüldüğü döneme ait, 

Ankara ilinin uzun yıllar ortalaması ile 2016-17 ve 2017-18 yılları karşılaştırıldığında; 

uzun yıllar ortalamasına göre toplam yağış miktarı 387.0 mm iken, denemenin 

yürütüldüğü birinci yılda 273.1 mm, ikinci yılda ise 407.0 mm olarak belirlenmiştir. 
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İkinci yıl ortalama yağış miktarı hem uzun dönem ortalması hemde birinci yıla göre 

daha yüksek olarak gerçekleşmiştir. Sıcaklık bakımından da denemenin yürütüldüğü 

birinci yılda ortalama değerler uzun yıllar ortalamasından daha düşük olurken ikinci 

yılda eşit olarak gerçekleşmiştir. 

 

Şekil 3.6 Çalışma alanına ait uzun yıllık yağış ve sıcaklıkların aylara göre değişimi     

(MGM 2018) 

Çizelge 3.1 Araştırma yerinin uzun yıllar ortalması (UYO) ve 2016-2017 ve 2017-2018                          

ekim yıllarına ilşkin iklim verileri 

  Yağış (mm) Sıcaklık (°C) Oransal nem (%) 

Aylar UYO 2016-2017 2017-2018 UYO 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

Eylül 17.8 42.3 2.2 18.8 16.1 19.8 49.5 37.6 

Ekim 27.6 7.7 22.8 12.9 11.3 9.8 56.1 56.5 

Kasım 31.7 22.6 35.2 7.1 4.6 4.7 56.2 72.8 

Aralık 43.9 26 36.8 2.4 -2.9 2 76.5 80.2 

Ocak 39.5 30.29 42.4 0.2 -5 0.9 80.5 77.0 

Şubat 35 0.3 39.8 1.6 -0.3 4.2 71.1 74.9 

Mart 38.6 39.3 46.8 5.7 5.2 7.9 61.5 64.9 

Nisan 42.3 8 6.8 11.3 8.1 12.2 52.6 51.2 

Mayıs 51.2 49.3 77.2 16.1 13 16.7 59.0 64.0 

Haziran 34.2 34 64.2 20.1 17.3 19.8 61.5 56.1 

Temmuz 13.7 4 30.4 23.5 22.6 22.7 42.5 48.3 

Ağustos 11.5 9.4 2.4 23.4 21.9 23.2 48.6 39.4 

Toplam 387.0 273.1 407           

Ortalama       11.9 9.3 11.9 59.6 60.24 
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Araştırma bölgesinde denemenin kuruldu alanlardan 20 cm derinlikten alınan toprak 

numuneleri Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde analiz yaptırılmıştır ve sonuçları çizelge 3.2’de 

gösterilmiştir.  

Çizelge 3.2 Araştırma yeri toprağının belirlenen fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Özellikler   Toprak Derinliği 20 cm 

  Birimi Sonuç (2016) Sonuç (2017) 

Su ile doygunluk  % 68 55 

Bünye Sınıfı  

 

Killi Tın  Killi Tın  

EC  dS/m 0,7 0,85 

Toplam Tuz  % 0.030 

 Suyla Doymuş 

Toprakta pH 

 

7,78 7,82 

Kireç   % 26,98 22,4 

Bitkiye Yarayışlı 

Fosfor  (P2O5) 
kg/da 7,08 5,7 

Bitkiye Yarayışlı 

Potasyum (K2O) 
kg/da 83,08 110 

Organik Madde  % 1,11 1,48 

Amonyum Azotu   % 0,00093 

 Nitrat Azotu   % 0,00442 

 Toplam Azot  % 0,09047 0.114 

Ekstrakte Edilebilir 

Kalsiyum  
mg/kg 11942,4 

 Ekstrakte Edilebilir 

Magnezyum  
mg/kg 571.456 

 Bitkiye Yarayışlı 

Demir 
mg/kg 4,21 0,86 

Bitkiye Yarayışlı 

Bakır 
mg/kg 0,94 1,81 

Bitkiye Yarayışlı 

Çinko (kg/da) 
mg/kg 0,62 1,67 

Bitkiye Yarayışlı 

Mangan (kg/da) 
mg/kg 6,4 0,12 

Özgül ağırlığı  g/cm
3
   2,6 
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3.3 Yöntem 

 

3.3.1 Denemenin kurulması ve yürütülmesi 

Deneme, 2016–2017 ve 2017- 2018 üretim döneminde, tesadüf bloklarında bölünmüş 

parseller deneme desenine göre, üç tekerrürlü olarak kuru koşullarda kurulmuştur. Ana 

parsellere çeşit alt parsellerde gübre dozları yerleştirilmiştir. 

Ekim: Denemenin kurulacağı alanda toprak, sadece kazayağı ile sürülerek ekim için 

hazırlanmıştır. Ekim işlemi, parsel mibzeri ile 10 m x 1,20 m= 12 m² lik parsellere ve 

20 cm sıra aralığında ve her parsel 6 sıra olacak şekilde yapılmıştır. Tohumluk miktarı, 

500 tohum/m
2
 olacak şekilde uygulanmıştır. İlk yıl kışlık arpa çeşitler Akar, Burakbey 

ve Yalın 28.09.2016 tarihinde, yazlık Özen çeşidi ise 30.03.2017 yılında ekimi 

tamamlanmış ve 18.07.2017 tarihinde hasat edilmiştir. İkinci yıl ise kışlık arpa çeşitler 

Akar, Burakbey ve Yalın 12.10.2017 tarihinde, yazlık Özen çeşidi ise 28.03.2018 

yılında ekimi tamamlanmış ve 19.07.2018 tarihinde hasat edilmiştir. 

Gübreleme: Denemede arpa çeşitlerine kontrol (N-gübresiz)  parseli hariç ekimle 

birlikte taban gübresi olarak 12 kg/da Diamonyum Fosfat (DAP) (5.5 kg/da P2O5 ve 2.1 

kg/da N) uygulanmıştır. Kontrol parseline sadece fosfor olarak TSP (triple süper fosfat) 

verilmiştir. Üst gübre olarak her bir parsel için belirtilen gübre dozları (0, 3, 6, 9, 12 

kg/da N) ilkbahar döneminde tamamlanmıştır. Amonyum Nitrat şatısındaki 

kısıtlamalardan dolayı azot kaynağı olarak Amonyum Sülfat (% 21 N) gübresi 

kullanılmıştır.  

Mücadele: Yabancı ot mücadelesi olarak geniş yapraklı yabancı otlara karşı erken sapa 

kalkma döneminde yabancı ot ilacı uygulanmıştır. İlaç olarak 150 ml/da 2,4-D 

Isooctylester kullanılmıştır. 
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3.4 Gözlem ve Ölçümler 

Araştırmada, değerlerin elde edilmesinde Adak (1994), Akdeniz vd. (2004), Akkaya 

(1987), Mc Cleary (2006) ve Kacar (2013) kullandıkları metotlar esas alınarak aşağıdaki 

gözlem ve ölçümler belirtilen şekilde yapılmıştır. 

3.4.1 Verim ve verim parametreleri 

Çıkışa kadar geçen gün sayısı (gün): Parsellerde bitkilerin en az %50’nin çıkış yaptığı 

günün tarihi verilerek, ekimden itibaren gün olarak belirlenmiştir. 

Bitki boyu (cm): Arpanın hasadından birkaç gün önce tarlada, her parselde toplam 10 

bitkide, ana sapta toprak yüzünden bitkinin en üst başakçığın ucu arasındaki uzunluk 

(kılçık hariç) ölçülerek belirlenmiştir.  

Birim alandaki başak sayısı (başak/m
2
): Hasat sırasında her alt parselde sıra üzerinde 

1 m
2
’lik kısımda kalan bitkiler biçilmiş ve daha sonra başaklar sayılarak m

2
’deki başak 

sayısı hesaplanmıştır. 

Başakta tane sayısı (adet/başak) : Her parselden alınan 10 bitkinin ana sapı üzerindeki 

başaklar tek tek elle harmanlanarak her başaktaki tane sayısı bulunmuştur.  

Biyolojik verim (kg/da): Hasat sırasında “Hege” parsel biçerdöverinin arakasına 

bağlanan çuvallara biriktirilen sap ve saman ile elde edilen tane verimi ayrı ayrı 

tartılmış ve ikisinin toplamı olarak bulunmuştur. 

Tane verimi (kg/da): Her parseldeki bitkiler parsel biçerdöveri ile hasat edildikten 

sonra, elde edilen taneler tartılarak değerler “kg/da” birimine çevrilerek hesaplanmıştır. 

Hasat indeksi (%): (tane verimi/biyolojik verim) x 100 formülü ile bulunmuştur. 
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3.4.2 Kalite analizleri 

Tane iriliği dağılımı (%): Her alt parselden elde edilen tanelerin 2.5-2.8 mm 

eleklerden geçirilerek bulunmuştur. 2.5 mm’nin altında kalan taneler elek altı, 2.5-2.8 

mm arasında kalan taneler ise elek üstü olarak sınıflandırılmıştır. 

Beta glukan analizi (%): Mc Clearyl yöntemine göre yapılmıştır. 

Hektolitre ağırlığı (kg/hl): Eleme işlemi tamamlanan tanelerin hektolitre analizleri için 

Near İnfrared Transmission (NIT) cihazı kullanılarak bulunmuştur 

Bin tane ağırlığı (g): Bin tane ağırlığı tayini amacıyla 4 tekerrürlü 100 tane sayımının 

ortalaması 10 ile çarpılarak hesaplanmıştır. 

Tanedeki protein oranı (%): Eleme işlemi tamamlanan tane örneklerinin protein 

analizleri Near İnfrared Transmission (NIT) cihazı kullanılarak yapılmıştır. 

Tanedeki azot İçeriği (%): Tanede saptanan protein miktarı 6.25 katsayısına 

bölünmesi ile elde edilmiştir. 

Saptaki Azot İçeriği (%): Sap örneklerindeki azot miktarı kjeldahl metodu ile 

belirlenmiştir. 

3.4.3 Azot kullanım verimliliği parametreleri 

a- Agronomik etkinlik (AE)= (TVn-TV0)/ Nn 

“TVn: Azotlu gübre uygulanan parselden elde edilen tane verimi (kg)” 

“T0: Kontrol parselinden (azotlu gübre uygulanmayan) elde edilen tane verimi, (kg)” 
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“Nn: Parsele uygulanan N miktarı, (kg)” 

b. Fizyolojik Etkinlik (FE)= (TBVn-TBV0) / (Nk-N0) 

“TBVn: Gübre uygulanan parselden elde edilen biyolojik verim (tane+sap), (kg)” 

“TBV0: Kontrol parselinden (azotlu gübre uygulanmayan) elde edilen biyolojik verim 

(tane+sap), (kg)” 

“Nk: Gübre uygulanan parselden toplam ürün (tane+sap) ile alınan N miktarı, (kg)” 

“N0: Kontrol parselinden (azotlu gübre uygulanmayan) toplam ürün (tane+sap) ile 

alınan N miktarı, (kg)” 

c. Agrofizyolojik Etkinlik(AFE) = (TVn-T0)/Nk-N0 

“TVn: Azotlu gübre uygulanan parselden elde edilen tane verimi, (kg)” 

“T0: Kontrol parselindenden (azotlu gübre uygulanmayan) elde edilen tane verimi, (kg)” 

“Nk: Gübre uygulanan parselden toplam ürün (tane +sap) ile alınan N miktarı, (kg)” 

“N0: Kontrol parselinden (azotlu gübre uygulanmayan) toplam ürün (tane+sap) ile 

alınan N miktarı, (kg)” 

d. Geri Dönüşüm Etkinliği (GE)= (Nk-N0) / Nn x 100 

“Nk: Gübre uygulanan parselden toplam ürün (tane +sap) ile alınan N miktarı, kg” 
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“N0: Kontrol parselinden (azotlu gübre uygulanmayan) toplam ürün (tane+sap) ile 

alınan N miktarı, (kg)” 

“Nn: Parsele uygulanan N miktarı, kg” 

e. Yararlılık Etkinliği (YE) = FE x GE 

Azot kullanım etkinliğine ait parametreler her bir uygulamada yukarıdaki formüllere 

göre hesaplanmıştır.  

3.5 Verilerin Değerlendirilmesi 

Araştırma sonucunda elde edilmiş veriler, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller 

deneme düzenine göre varyans analizine tabi tutulmuş ve önemli olan karakterler 

arasındaki farklar ise AÖF testine göre belirlenmiştir. Analizler için istatistik paket 

MSTAT-C programından yararlanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

4.1 Çıkışa kadar geçen gün sayısı 

Orta Anadolu koşullarında farklı azot dozlarında yetiştirilen arpa çeşitlerinde çıkış 

sürelerine ilişkin varyans analiz sonuçları Çizelge 4.1’de verilmiştir. 

Farklı azot dozları ile muamele edilen arpa çeşitlerinde çıkış süreleri ortalamaları, 

çeşitler bakımından istatistiki (P<0.01) olarak farklılık göstermiştir. Ancak,  çeşit x azot 

dozu interaksiyonu istatistiki (P>0.05)  açıdan önemsiz bulunmuştur. Çeşitlerin çıkış 

sürelerine ilişkin iki yılda elde edilen ortalamalar arasındaki farklılıkların önem 

seviyelerini belirlemek için AÖF testi yapılmış ve sonuçları Çizelge 4.2 ’de 

sunulmuştur. 

Çizelge 4.1  Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun çıkış süresi etkisine ait 

varyans analiz sonuçları 

  
1. Yıl  2.Yıl 

Varyasyon 

Kaynakları 
SD K. Top. K.Ort. F 

K. 

Top. 

K. 

Ort. 
F 

Tekerrür 2 2.80 1.40 1.44 0.53 0.27 0.40 

Çeşit 3 970.80 323.60 333.32** 264.40 88.13 133.03** 

Hata 1 6 6.80 1.13 1.17 1.60 0.27 0.40 

Azot Dozu 3 2.67 0.67 0.69 0.17 0.04 0.06 

Çeşit x Azot Dozu 9 5.87 0.49 0.50 3.43 0.29 0.43 

Hata 2 24 31.07 0.97   21.20 0.66   

Toplam 47 1020.00     291.33     

**p<0.01,  *p<0.05, CV: 1.Yıl % 4.42- 2.Yıl % 6.42 
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Çizelge 4.2 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun çıkış süresi etkisine ait ortalamaları (gün) 

 1.Yıl 2.Yıl 

Azotlu gübre dozları (kg/da) Çeşitler Ort. Çeşitler Ort. 

Akar Burakbey Yalın Özen Akar Burakbey Yalın Özen 

0 12 11 11.33 16.33 12.67 25.33 24.67 23.33 15.33 22.17 

3 11.67 11 11.67 16.33 12.67 24.33 25 24 15 22.08 

6 12 11.33 11 16 12.58 24.67 24.67 23.33 14.33 21.75 

9 12 11.67 10.67 16.33 12.67 24 24.33 23.67 15 21.75 

12 12 11.67 11 16.33 12.75 25 24.33 24 15.67 22.25 

Ort. 11.93 b 11.33 bc 11.13 c 16.27 a 12.67 24.67 a 24.60 a 23.67 b 15.07 c 22 

1.Yıl AÖF: 0.60, 2.Yıl AÖF: 0.73.  

 

 

3
3
 

 

 



34 
 

Araştırmanın iki yılında da farklı gübre dozları uygulanmış arpa çeşitlerinde ölçülen 

çıkış sürelerine (gün) ilişkin ortalamalar Şekil 4.1’de sunulmuştur. 

 

Şekil 4.1 Farklı azot dozu uygulanan arpa çeşitlerinin araştırmanın 1.ve 2. yılındaki 

çıkışa kadar geçen sürelerine ilişkin ortalamaları 

Farklı arpa çeşitlerine farklı düzeylerdeki azotlu gübre uygulaması yapılarak 1. Yıl ve 2 

yıldan elde edilen çıkış gün sayılarına ilişkin veriler değerlendirilmiştir. Her dört çeşitte 

de artan N uygulamaları çıkış gün sayısını önemli derecede değiştirmezken çeşitler 

bazında farklar önemli (P<0.01) bulunmuştur (Çizelge 4.2). 

Çeşitlere bağlı olarak 1. yılda gün sayısı 16.27 ile 11.13 gün arasında değişmiştir. 1. 

yılda çeşitler arasında ise en yüksek çıkışa kadar geçen gün sayısı yazlık arpa çeşidi 

olan Özen’de gözlemlenmiştir. Özen çeşidini sırasıyla Akar, Burakbey ve Yalın kışlık 

çeşitleri izlemiştir. 2. yıl verileri değerlendirildiğinde ise yine her dört çeşitte de artan N 

uygulamaları çıkış gün sayısını önemli derecede değiştirmezken çeşitler bazında farklar 

önemli (P<0.01) bulunmuştur. Akar ve Burakbey kışlık arpa çeşitleri sırasıyla 24.67 ve 

24.60 ile en yüksek değerleri elde etmişlerdir. Bu çeşitleri sırasıyla Yalın ve Özen çeşidi 

takip etmiştir (Şekil 4.1). 
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Ekim tarihinden itibaren bitkilerin % 50’sinin toprak yüzeyinde görüldüğü süre olarak 

bilinen çıkış süresi, çeşitlerin yetiştirildiği çevreyle ilgili faktörlere göre değişiklik 

gösterebilmekte (Chastain vd. 1995, Sale vd. 1996) ve çeşitlerin vernalize olma istekleri 

yazlık, kışlık ve alternatif olmalarına bağlı olarak farklılık göstermektedir (Kün 1988).  

Isparta koşullarında on bir arpa hattı ve çeşitlerinin çıkış süreleri üzerine yapılan bir 

çalışmada; ortalama çıkış sürelerinin 15- 16 gün arasında gerçekleştiği gözlemlenmiştir 

(Sadıç 1998). Bu sonuçlar birinci yıla göre paralellik gösterirken ikinci yıl için uyum 

içeresinde olmadığı gözükmektedir. Bu durumun ikinci yılda çeşitlerin ekimden sonra 

çimlenme için yetersiz olan yağış miktarı ile açıklanabileceği düşünülmektedir. Her ne 

kadar Ekim ayı yağış ortalaması uzun yıllar yağı ortalama değerine yakın  değer olsa da  

Ekim ayının ilk haftalarının çok kurak olarak geçtiği gözlemlenmiştir. Ayrıca, en 

yüksek azot dozu uygulamasının çıkışa etkisi beklenirken uygulamalar arası farkların 

önemsiz olduğu görülmüştür. Bu durumunda topraktaki hazır azot varlığının çimlenme 

üzerine etkisinin daha önemli rol oynadığı düşünülmektedir. 

4.2 Bitki Boyu 

Çizelge 4.3’de gösterildiği üzere, birinci yılda arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot 

dozunun bitki boyu ortalamaları,  çeşit x azot dozu interaksiyonu açısından istatistiksel 

(P<0.05) olarak önemli bulunmuştur. Ancak ikinci yılda bitki boyu ortalamaları 

bakımında sadece çeşitler, istatistiksel (P<0.05) olarak önemli bulunmuştur. Bitki 

boyuna ilişkin birinci ve ikinci yılda elde edilen ortalama değerlerin, çeşit x azot dozu 

interaksiyonu (P<0.05) açısından aralarındaki farkların önem seviyelerini belirlemek 

için yapılan AÖF testinin neticeleri Çizelge 4.4’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.3 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun bitki boyu etkisine ait varyans analiz sonuçları 

  1. Yıl 2.Yıl 

Varyasyon Kaynakları SD K. Top. K.Ort. F K. Top. K. Ort. F 

Tekerrür 2 76.17 38.08 1.27 79.08 39.54 3.09 

Çeşit 3 3916.36 1305.45 43.60** 12126.25 4042.08 315.66* 

Hata 1 6 179.62 29.94 6.00 76.83 12.81 6.00 

Azot Dozu 3 390.28 97.57 18.17** 56.16 14.04 1.06 

Çeşit x Azot Dozu 9 133.82 11.15 2.07* 162.57 13.55 1.02 

Hata 2 24 171.83 5.37  425.25 13.29  

Toplam 47 4868.08   12926.14   

**p<0.01, *p<0.05, CV: 1.Yıl % 3.05- 2.Yıl % 4.29 

 

Çizelge 4.4 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun bitki boyu etkisine ait ortalamaları (cm) 

 1.Yıl 2.Yıl 

Azotlu gübre dozları (kg/da) Çeşitler Ort. Çeşitler Ort. 

 Akar B.bey Yalın Özen   Akar B.bey Yalın Özen  

0 73.33 e 73.78 e 79.22 bcd 60.11f 71.61 93.11 89.11 93.33 60.00 83.89 

3 75.44 de 75.89 de 82.89 ab 63.00 f 74.31 94.53 91.56 93.22 58.56 84.47 

6 81.78 abc 79.00 cd 83.11 a 62.22 f 76.53 95.00 92.22 89.11 63.56 84.97 

9 83.33 a 82.11 abc 84.22 a 62.67 f 78.08 95.33 95.11 89.56 58.67 84.67 

12 82.89 ab 82.89 ab 85.56 a 62.44 f 78.44 96.67 93.89 95.22 61.22 86.75 

Ort. 79.36 78.73 83.00 62.09  75.79 94.93 a 92.38 a 92.09 a 60.40 b 84.95 

 (P<0.05). 1.Yıl AÖF: 3.85, 2.Yıl AÖF: 3.19. 

3
6
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Araştırmanın iki yılında da farklı gübre dozları uygulanmış arpa çeşitlerinde ölçülen 

bitki boyuna (cm) ilişkin ortalamalar Şekil 4.2’de sunulmuştur. 

 

 

Şekil 4.2 Farklı azot dozu uygulanan arpa çeşitlerinin araştırmanın 1.ve 2. yılındaki 

bitki boyuna ilişkin ortalamaları 

 

Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun bitki boyuna ilişkin verileri 

incelendiğinde uygulanan azot dozuna bağlı olarak bitki boyu 71.61 cm ile 78.44 cm 

arasında değişim göstermiştir. En yüksek bitki boyu değeri 82.99 cm ile Yalın çeşidinde 

gözlemlenirken en düşük bitki boyu değeri ise 62.08 cm ile Özen çeşidinden elde 

edilmiştir (Çizelge 4.4). 

Her dört çeşit için de artan N dozu uygulamaları bitki boyunu artırmış, en yüksek bitki 

boyu;   Yalın çeşidi için 3, 6, 9 ve 12,  Akar çeşidi için 6, 9 ve 12 ve Burakbey çeşidi 

için ise 9 ve 12 kg/da uygulamarında gözlemlenmiştir. Artan N dozu uygulamalarına 

rağmen en kısa bitki boyu, Özen çeşidinin tüm uygulamalarından elde edilmiştir (Şekil 

4.2). 
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2018 yıllına ilişkin bitki boyu verileri değerlendirildiğinde ise, çeşitlere bağlı olarak 

bitki boyu 94.92 cm ile 60.4 cm arasında varyasyon göstermiştir. Çeşitler arasında ise 

en yüksek bitki boyu Akar, Burakbey ve Yalın sırasıyla 94.92, 92.37 ve 92.08 cm ile a 

grubunda yer alırken, en düşük bitki boyu ise 60.04 cm ile b grubunda yer alan Özen 

çeşidinden elde edilmiştir (Çizelge 4.4, Şekil 4.2). İkinci yıl bitki boyu ortalmalaranın 

ilk yıla göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun ikinci yıldaki daha 

yüksek yağış miktarı ve azotun bitki tarafından absorbe edilmesini artışı ile 

açıklanabileceği düşünülmektedir. 

Bitki boyu uzunluğu uygulanan azot dozu miktarına (Petrie vd. 2003, Zeidan, 2007)   ve 

çeşitlere göre (Çöken ve Akman 2016) değişiklik göstermektedir. Birinci ve ikinci yıl 

araştırma sonuçlarında açık bir şekilde görüldüğü yazlık ve kışlık arpa çeşitleri arasında 

bitki boyu değerlerinin ciddi farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Spunar vd. (2002), 

yaptığı çalışmada da yazlık ve kışlık çeşitler üzerine bitki boyuna ait elde edilen 

sonuçlar, araştırma sonuçlarını destekler niteliktedir. 

4.3 Birim Alandaki Başak Sayısı 

Çizelge 4.5’de gösterildiği üzere, birinci yılda farklı azot dozu uygulamaları yapılan 

arpa çeşitlerinde birim alandaki başak sayısı ortalamaları bakımından,  çeşit ve azot 

dozu istatistiki (P<0.01) olarak farklılık göstermiştir. Ancak,  çeşit x azot dozu 

interaksiyonu istatistiki (P>0.05) açıdan önemsiz bulunmuştur. İkinci yıl içinse birim 

alandaki başak sayısı açısından, azot dozu istatistiki (P<0.05) olarak farklılık 

gösterirken, çeşit x azot dozu interaksiyonu istatistiki (P>0.05) açıdan önemsiz 

bulunmuştur. Birim alandaki başak sayısına ilişkin iki yılda elde edilen ortalamaların 

çeşit ve azot dozu açısından önem düzeylerini belirlemek için yapılan AÖF analizinin 

sonuçları Çizelge 4.6’da sunulmuştur.  
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Çizelge 4.5 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun birim alandaki başak sayısı etkisine ait varyans analiz sonuçları 

  1. Yıl 2.Yıl 

Varyasyon Kaynakları SD K. Top. K.Ort. F K. Top. K. Ort. F 

Tekerrür 2 17659.51 8829.754 3.582973 4418.257 2209.128 1.038576 

Çeşit 3 142480.1 47493.38 19.27205** 10290.42 3430.139 1.612609 

Hata 1 6 14786.19 2464.365 6 12762.45 2127.075 6 

Azot Dozu 3 210585.6 52646.4 20.48927 ** 122134.1 30533.53 3.309739 * 

Çeşit x Azot Dozu 9 29504.49 2458.708 0.956896 46327.78 3860.648 0.418482 

Hata 2 24 82222.8 2569.463  295211.5 9225.36  

Toplam 47 497238.7   491144.5   

**p<0.01, *p<0.05, CV: 1.Yıl % 10.79- 2.Yıl % 27.72 

Çizelge 4.6 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun birim alandaki başak sayısı etkisine ait ortalamaları (başak/m
2
) 

 1.Yıl 2.Yıl 

Azotlu gübre dozları (kg/da) Çeşitler Ort. Çeşitler Ort. 

Akar B.bey Yalın Özen Akar B.bey Yalın Özen 

0 400.33 400.00 500.00 308.33 402.17 c 354.00 267.40 213.85 290.58 281.46 b 

3 437.50 438.33 400.83 324.17 400.21 c 300.67 341.80 336.05 335.68 328.55 b 

6 478.33 523.33 509.17 405.83 479.17 b 329.00 389.00 347.75 348.70 353.61 ab 

9 584.17 550.83 591.67 433.33 540.00 a 378.00 356.20 321.45 333.78 347.36 ab 

12 552.50 531.67 557.50 460.83 525.63 a 454.58 420.25 438.53 371.27 421.16 a 

Ort. 490.57 a 488.83 a 511.83 a 386.50 b 469.43 363.25 354.93 331.53 336.00 346.43 

1.Yıl AÖF: 44.35- 42.15, 2.Yıl AÖF: 79.87.  

3
9
 

 



40 
 

Araştırmanın iki yılında da farklı gübre dozları uygulanmış arpa çeşitlerinde ölçülen 

birim alandaki başak sayısına ait ortalamalar Şekil 4.3’de sunulmuştur. 

 

 

Şekil 4.3 Farklı azot dozu uygulanan arpa çeşitlerinin araştırmanın 1.ve 2. yılındaki 1 

birim alandaki başak sayısına ilişkin ortalamaları 

Araştırmanın birinci ve ikinci yıllarına ilişkin verilerin birlikte yer aldığı Çizelge 4.6 

incelendiğinde; birinci yıl için farklı azot dozu uygulamalarına bağlı olarak birim 

alandaki başak sayısı ortalamaları 400 ile 526 adet arasında değişimiş ve aralarındaki 

fark istatistiksel (P<0.01) olarak önemli bulunmuştur. En yüksek başak sayısı değerleri 

12 ve 9 kg azot uygulamalarından alınırken, kontrol ve 3 kg azot uygulamalarında 

sırasıyla 402 ve 400 birim alandaki başak sayısıyla en düşük değerler elde edilmiştir. 

Çeşitlerin ortalamalarına bakıldığında da en yüksek birim alandaki başak sayısı, 512, 

491 ve 489 sırasıyla Yalın, Akar, Burakbey çeşitlerinde, en düşük değer ise 387 ile 

Özen çeşidine gözlemlenmiştir (P<0.01) (Şekil 4.3). 

Araştırmanın ikinci yılına ait veriler değerlendirildiğinde ise; farklı azot dozu 

uygulamalarına bağlı olarak birim alandaki başak sayısı ortalamaları 281 ile 421 
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arasında değişim göstermiş olup aralarındaki fark istatistiki  (P<0.05) olarak önemli 

bulunmuştur (Çizelge 4.6). 

En yüksek başak sayısı değerleri 12 kg azot dozu uygulamasından alınırken, 6 ve 9 kg 

azot uygulamaları ab grubunda yer alarak takip etmişlerdir. Kontrol ve 3 kg azot 

uygulamalarında sırasıyla 281 ve 329 birim alandaki başak sayısıyla en düşük değerler 

olmuşlardır. Birinci yıl başak sayısı verilerinin ikinci yıla göre daha düşük olmasının en 

önemli nedenlerinden birinin de ikinci yıl meydana gelen  dolu zararıdır (Şekil 4.3).  

Çöken ve Akman (2016) yürüttükleri çalışmada yıllar ortalaması sonucuna göre arpa 

çeşitlerinin m
2
’deki başak sayılarının 395–548 adet arasında değişim gösterdiğini rapor 

etmişlerdir. Orta Anadolu koşullarında gerçekleştirilen bu çalışma sonucunda başak 

sayısı açısından paralellik gösterdiği görülmektedir. Ayrıca, azotlu gübrelemenin kardeş 

sayısına (Prystupa vd. 2003 ve Alzueta vd. 2012) olan etkisi birim alandaki başak 

sayısını (Baethgen vd. 1995) doğrudan etkilediği bilinmektedir. Araştırmanın sonuçları 

inceldiğinde genotiplerin başak sayısının, azot dozlarına göre önemli ölçüde 

değişebileceğini göstermektedir. Benzer çalışamlar da da azot dozunun arttrılması ile 

m
2
‘deki başak sayısının artırıldığı bilinmektedir (Sönmez ve Yılmaz 1999, Budaklı vd. 

2005). Araştırmacıların sonuçlarında da vurgulandığı üzere azotun vegatatif gelişmeyi 

direk olarak desteklemesi ve bununda tahıllarda kardeşlenmeyi teşvik etmesi başak 

sayısında önemli ölçüde artış elde elilmesini mümkün kılmıştır.  

4.4 Başakta tane sayısı (adet/başak) 

Çizelge 4.7’de görüldüğü üzere farklı azot dozu uygulamaları yapılan arpa çeşitlerinde 

başaktaki tane sayısı açısından, birinci ve ikinci yıl içinde çeşitler istatistiki (P<0.01)   

olarak farklılık göstermiştir. Ancak,  çeşit x azot dozu interaksiyonu istatistiki (P>0.05) 

açıdan iki deneme yılı içinde önemsiz bulunmuştur. Başaktaki tane sayısına ait iki yılda 

da elde edilen ortalamaların çeşitler açısından farkların anlam düzeylerini belirlemek 

için gerçekleştirilen AÖF testinin sonuçları Çizelge 4.8’de sunulmuştur. 
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Çizelge 4.7 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun birim alandaki başak sayısı etkisine ait varyans analiz sonuçları 

  1. Yıl 2.Yıl 

Varyasyon Kaynakları SD K. Top. K.Ort. F K. Top. K. Ort. F 

Tekerrür 2 75.7201 37.86005 4.520623 73.81901 36.9095 1.262701 

Çeşit 3 600.49 200.1633 23.9002** 1101.855 367.2849 12.56508** 

Hata 1 6 88.04365 14.67394 1.75212 46.34978 7.724963 0.264277 

Azot Dozu 3 69.8805 17.47013 2.085994 241.3287 60.33219 2.064007 

Çeşit x Azot Dozu 9 86.65771 7.221476 0.86227 168.2548 14.02123 0.479676 

Hata 2 24 267.9988 8.374963  935.3794 29.23061  

Toplam 47 1188.791   2566.987   

**p<0.01, *p<0.05, CV: 1.Yıl % 13.83- 2.Yıl % 27.35 

 

Çizelge 4.8 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun başaktaki tane sayısı etkisine ait ortalamaları (adet/başak) 

 1.Yıl 2.Yıl 

Azotlu gübre dozları (kg/da) Çeşitler Ort. Çeşitler Ort. 

Akar B.bey Yalın Özen Akar B.bey Yalın Özen 

0 23.29 21.63 17.32 19.64 16.38 25.39 23.97 25.91 13.16 18.67 

3 28.39 21.42 21.17 21.00 19.00 25.00 19.68 17.77 12.39 18.88 

6 27.85 19.65 18.55 17.40 17.89 21.81 18.72 14.90 11.28 17.41 

9 25.04 21.86 16.62 17.56 18.01 26.12 22.30 24.02 14.57 19.51 

12 24.94 22.28 15.87 16.83 18.38 23.04 25.10 17.50 12.68 18.86 

Ort. 25.90 a 21.37 b 17.91 c 18.49 c 20.92 24.27 a 21.95 ab  20.02 b 12.82 c 20.40 

1.Yıl AÖF: 13.83, 2.Yıl AÖF: 27.35. 

4
2
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Araştırmanın iki yılında da farklı gübre dozları uygulanmış arpa çeşitlerinde ölçülen 

başaktaki tane sayısına ilişkin ortalamalar Şekil 4.4’de sunulmuştur. 

 

Şekil 4.4 Farklı azot dozu uygulanan arpa çeşitlerinin araştırmanın 1.ve 2. yılındaki 

başaktaki tane sayısına ilişkin ortalamaları 

Başakta tane sayısına ilişkin iki yıllık ortalama veriler incelendiğinde çeşitler arasında 

büyük bir değişimin olduğu gözükmektedir. Birinci yıl başakta tane sayısı değerleri 

17.91-25.90 adet aralığında olurken, başakta tane sayısı Akar çeşidinde en yüksek değer 

olmuştur. Uygulanan farklı azot dozlarına bağlı olarak başakta tane sayısı değerinde 

önemli farklar bulunmamıştır. İkinci yılda ise tane sayısı değerleri 12.82-24.27 adet 

arasında değişim göstermiş ve başakta tane sayısı Akar çeşidinde en yüksek olurken 

bunu 21.95 ile Burakbey çeşidi izlemiştir (Çizelge 4.8, Şekil 4.4) 

Bunun sonucunda başakta en yüksek tane sayısı Akar çeşidinden alınmıştır (Çizelge 

4.8). Başaktaki tane sayısının çeşitlerin genotipik yapısına göre değişim gösterdiği 

düşünülmektedir. Bulguların, başaktaki tane sayısının çeşitlere bağlı olarak değiştiğini 

bildiren Budaklı vd. (2005), Çöken ve Akman (2016), Sirat ve Sezer (2017)’in 

bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Başakta tane sayısı, başakta toplam ve fertil 

başakçık sayısı, her bir başakçıktaki çiçek sayısı ve bunların tane bağlama oranları ile 
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yakından ilgilidir. Tane bağlama oranları da çevre faktörlerinin etkisi altındadır. 

Çiçeklenme dönemimde (Nisan-Mayıs-Haziran) yaşanacak olan kuraklık stresi tane 

sayısı üzerine etki gösterebilmektedir. Yine aynı dönemdeki çok yüksek sıcaklık 

görülmesi ve nemin düşük olması döllenmeyi olumsuz etkiyelebilmekte bundan dolayı 

tane bağlama oranını düşürmektedir (Kaydan ve Yağmur 2007). Fakat ayalara göre 

iklim verileri incelendiğinde çiçeklenme dönemlerinde benzer sıcaklık ve nem 

oranlarına maruz kalan çeşitler her iki yılda da çeşitler bazında yakın ortalama değerlere 

sahip olmuşlardır. Çevre ve genotipik faktörlerin azot dozuna göre başaktaki tane 

sayısını daha büyük oranda etkilediği görülmüştür. 

4.5 Biyolojik verim (kg/da) 

Çizelge 4.9’da gösterildiği üzere, birinci yıl için farklı azot dozu uygulaması yapılan 

arpa çeşitlerinde biyolojik verim ortalamaları,  çeşit (P<0.05) ve azot dozu (P<0.01)  

istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Ancak,  çeşit x azot dozu interaksiyonu istatistiki 

(P>0.05) açıdan önemsiz bulunmuştur. İkinci yıl için, azot dozları (P<0.01), çeşitler 

(P<0.05) ve çeşit x azot dozu interaksiyonunun (P<0.05)  etkisi de önemli bulunmuştur. 

Biyolojik verime ait iki yılda elde edilen ortalamalar AÖF testine tabi tutulmuş ve 

sonuçları Çizelge 4.10’da sunulmuştur. 

 

Çizelge 4.9 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun biyolojik verim etkisine ait 

varyans analiz sonuçları 

  1. Yıl 2.Yıl 

Varyasyon 

Kaynakları 

SD K. Top. K.Ort. F K. Top. K. Ort. F 

Tekerrür 2 35993.13 17996.56 0.1712 141248.1 70624.05 1.9435 

Çeşit 3 2432685 810894.9 7.7162* 1013639 337879.6 9.2984* 

Hata 1 6 630536 105089.3 6 218022.9 36337.15 6 

Azot Dozu 3 3255917 813979.3 26.0610** 1213984 303496 22.7085** 

Çeşit x Azot 

Dozu 

9 182065.4 15172.12 0.4857 

391063.9 32588.66 2.4383* 

Hata 2 24 999475 31233.59  427675.4 13364.86  

Toplam 47 7536671   3405633   

**p<0.01, *p<0.05, CV: 1.Yıl % 14.42- 2.Yıl % 14.00 
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Çizelge 4.10 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun biyolojik verim etkisine ait ortalamaları (kg/da) 

  1.Yıl 2.Yıl 

Azotlu 

gübre 

dozları 

(kg/da) 

Çeşitler Ort. Çeşitler Ort. 

Akar B.bey Yalın Özen Akar B.bey Yalın Özen 

0 891.67 1055 852.5 641.67 860.21c 690.67fı 730.17eı 579.83hı 553.58ı 638.56 

3 1253.33 1250.83 1109.17 824.17 1109.37b 689.33fı 817.92dg 758.33eh 623.17hı 722.19 

6 1263.33 1444.17 1192.5 921.67 1205.42b 818.67dg 838.50df 914.67ce 611.42hı 795.81 

9 1640.83 1765.83 1435.83 1023.33 1466.46a 960.00bd 1096.33ac 1106.00ac 602.50hı 941.21 

12 1561.67 1736.67 1512.5 1118.33 1482.29a 1116.00ab 1249.08a 1103.67ac 645.92gı 1028.67 

Ort. 1322.17a 1450.50a 1220.50a 905.83b 1224.75 854.93 946.4 892.5 607.32 825.29 

1.Yıl AÖF: 289.64 -146.96 ve 2.Yıl AÖF: 192.27. 

 

4
5
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Araştırmanın iki yılında da farklı düzeyde azotlu gübre dozu uygulanmış arpa 

çeşitlerinde ölçülen biyolojik verime ait ortalamalar (kg/da) Şekil 4.5’de sunulmuştur. 

 

Şekil 4.5 Farklı azot dozu uygulanan arpa çeşitlerinin, araştırmanın 1.ve 2. yılındaki 

biyolojik verime ilişkin ortalamaları 

Denemenin ilk yılında farklı azot dozu uygulamalarına bağlı olarak biyolojik verim 

ortalamaları 860.21 ile 1482.29 kg/da arasında değişim göstermiştir. Biyolojik verim 

ortalamaları azot dozunun artmasıyla artış göstermişlerdir. En yüksek değerler 12 ve 9 

kg/da azot uygulamasında gözlemlenirken, 6 ve 3 kg/da azot dozu uygulamaları 

sonucunda elde edilen biyolojik verimler de “b” grubunda yer almıştır. Kontrol 

uygulamasından (N0)’den alınan 860.20 kg/da biyolojik verim değeri ise farklı grupta 

(c) yer almıştır. Çeşitlerin genel ortalamalarına bakıldığında ise 1322.17 ile 905.83 

kg/da arasında biyolojik verim tespit edildiği görülmekte ve istatistiksel açıdan sadece 

iki grup (a ve b) meydana gelmiştir. En yüksek biyolojik verim değerleri Burakbey, 

Akar ve Yalın çeşitlerinden elde edilmiş ve aynı grupta (a) yer almışlardır. En düşük 

değer ise 905.83 kg/da biyolojik verim ile Özen çeşidinden elde edilmiş ve farklı 

grupta(b) yer almıştır (Çizelge 4.10). 
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Arpa çeşitlerine azotlu gübrenin farklı dozları muamele edilerek elde edilen 2018 yıllına 

ait biyolojik verim verileri değerlendirildiğinde, uygulanan azot dozuna bağlı olarak 

biyolojik verim 638.56 ile 1028.67 kg/da arasında değişmiştir. Çeşitler arasında ise en 

yüksek biyolojik verim 946.40 kg/da ile Burakbey çeşidinden alınırken en düşük 

biyolojik verim ise 607.32 kg/da ile Özen çeşidinden elde edilmiştir (Şekil 4.5). 

Akar ve Burakbey çeşitlerinde artan N uygulamaları biyolojik verimi artırmıştır. En 

yüksek biyolojik verim;   Burakbey çeşidinde 12 kg/da azot uygulamasından elde 

edilirken. 1116 kg/da değeri ile Akar çeşidi 12 kg/da uygulaması ab gurubunda yer 

alarak ikinci en yüksek değere sahip olmuştur. Yalın çeşidinin 12 ve 9 kg azot dozları 

ile Burakbey çeşdindeki 9 kg azot dozu uygulamalarında abc gurubunda yer alarak en 

yüksek değerleri takip etmişlerdir (Şekil 4.5, Çizelge 4.10 ). 

 En düşük biyolojik verim ise; Özen çeşidinde kontrol uygulamasında 553.58 kg/da ile 

gerçekleşmiştir. Burakbey ve Akar çeşitlerinin kontrol uygulamasından elde edilen 

ortalama biyolojik verim değerleri sırasıyla 730.17 ve 690.67 kg/da ile Özen (645.92 

kg/da) çeşidine uygulanan 12 kg/da azot uygulamalarına göre daha yüksek değere sahip 

olmuştur (Çizelge 4.10). 

Çalışma sonuçlarının, Çöken ve Akman (2016), Isparta ilinde elde ettikleri biyolojik 

verim 749.4-1366.1 kg/da,  Niguse ve Kassaye (2018)’nin Etiyopya’da gerçekleştirdiği 

araştırma neticesinde elde edilen 778 ile 1235 kg/da verim değeri ile uyum gösterdiği 

görülmektedir. Benzer bir şekilde Biruk ve Demelash (2016), arpa çeşitlerinin ve azot 

oranlarının saman veriminde önemli bir değişime etkisinin olduğunu belirtmişlerdir. 

 Çalışmada artan azot dozlarının biyolojik verimi artırdığı görülmüştür. Sonuç olarak 

azot bitkilerde vejetatif gelişmeyi teşvik ederek (Zabunoğlu ve Karaçal 1986) sap 

verimini artırmaktadır. Shafi vd. (2011), yaptıkları çalışma sonucunda sap veriminin 

farklı azot dozlarına göre önemli ölçüde değiştiğini raporlamışladır. 
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4.6 Tane verimi (kg/da) 

Çizelge 4.11’de gösterildiği üzere, birinci yılda farklı azot dozu uygulaması yapılan 

arpa çeşitlerinde tane verimi ortalamaları, azot dozu ve çeşit (P<0.01) ve çeşit x azot 

dozu interaksiyonu  açısından önemli (P<0.05) olarak tespit edilmiştir. İkinci yılda, çeşit 

x azot dozu interaksiyonu istatiksel (P>0.05)  açıdan önemsiz bulunurken, azot dozları 

ve çeşitler (P<0.01) arasındaki farklar önemli bulunmuştur. Tane verimine ilişkin elde 

edilen ortalamar AÖF testine tabi tutulmuş ve sonuçları Çizelge 4.12’de sunulmuştur. 

 

Çizelge 4.11 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun tane verimi etkisine ait 

varyans analiz sonuçları 

  1. Yıl 2.Yıl 

Varyasyon 

Kaynakları 

SD K. Top. K.Ort. F K. Top. K. Ort. F 

Tekerrür 2 9911.782 4955.891 1.437232 12138.35 6069.173 3.538947 

Çeşit 3 105647.8 35215.93 10.2127** 193016 64338.65 37.5160** 

Hata 1 6 20689.32 3448.22 6 10289.79 1714.966 6 

Azot Dozu 3 49318.56 12329.64 22.0396** 14445.35 3611.337 24.7774** 

Çeşit x Azot 

Dozu 

9 

13086.73 1090.561 1.949416* 1752.344 146.0286 1.001905 

Hata 2 24 17901.75 559.4296  4664.034 145.7511  

Toplam 47 216555.9   236305.8   

**p<0.01, *p<0.05, CV: 1.Yıl % 8.72- 2.Yıl % 5.18 
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 Çizelge 4. 12 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun tane verimi etkisine ait ortalamaları (kg/da) 

  1.Yıl 2.Yıl 

Azotlu 

gübre 

dozları 

(kg/da) 

Çeşitler Ort. Çeşitler Ort. 

Akar B.bey Yalın Özen Akar B.bey Yalın Özen 

0 229.73fh 260.38eg 228.13gh 180.86ı 224.77 250.46 255.22 202.36 131.05 209.77 d 

3 302.66bd 279.66ce 228.06gh 206.75hı 254.28 258.68 286.37 212.24 138.90 224.05 c 

6 327.80ab 309.27bc 256.20eg 213.38hı 276.66 275.96 292.25 213.49 146.37 232.02 c 

9 352.53a 357.44a 269.06df 233.19fh 303.06 291.83 301.28 227.72 156.15 244.24 b 

12 330.60ab  362.88a 253.50eg 237.75fh 296.18 305.71 316.4 234.95 160.42 254.37 a 

Ort. 308.66 313.93 246.99 214.38 270.99 276.53 a 290.30 a 218.15 b 146.58 c 232.89 

1.Yıl AÖF: 39.33 ve 2.Yıl AÖF: 37 - 10.03 

 

4
9
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Araştırmanın iki yılında da farklı düzeyde azotlu gübre dozu uygulanmış arpa 

çeşitlerinde ölçülen tane verimine ait ortalamalar (kg/da) Şekil 4.6’de sunulmuştur. 

 

Şekil 4.6 Farklı azot dozu uygulanan arpa çeşitlerinin, araştırmanın 1.ve 2. yılındaki 

tane verimine ilişkin ortalamaları 

Arpa çeşitlerine azotlu gübrenin farklı dozları muamele edilerek araştırmadan elde 

edilen birinci yılına ait tane verimi verileri değerlendirildiğinde, uygulanan azot dozuna 

bağlı olarak tane verimi 224.77 ile 296.18 kg/da arasında değişmiştir. Çeşitler arasında 

ise en yüksek tane verimi 313.93 kg/da ile Burakbey çeşidinden alınırken en düşük tane 

verimi ise 214.38 kg/da ile Özen çeşidinden elde edilmiştir (Çizelge 4.12). 

Burakbey ve Özen çeşitlerinde artan N uygulamaları tane verimini artırmış, Akar ve 

Yalın çeşitlerinde ise 9 kg /da azot uygulamasından sonra tane veriminde azalma 

gerçekleşmiştir. En yüksek tane verimi;   Burakbey çeşidinde, 9, 12 ve Akar çeşidinde 

6, 9 ve 12 kg/da azot uygulamasında, en düşük tane verimi; Özen çeşidinin kontrol 

uygulamasında saptanmıştır. Burakbey çeşidi kontrol uygulamasından elde edilen 

ortalama tane verimi 260.38 kg/da ile Yalın (253.5 kg/da)  ve Özen (214.38) çeşitlerine 

uygulanan 12 kg/da azot uygulamalarına göre daha yüksek değere sahip olmuştur (Şekil 

4.6).  
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İkinci yıl verileri değerlendirildiğinde de farklı azot dozu uygulamalarına bağlı olarak 

verim ortalamaları 209.77 ile 254.37 kg/da arasında değişim göstermiştir. En yüksek 

ortalamalar 12 kg/da azot uygulamasında gözlenirken, 9 kg/da uygulaması neticesinde 

elde edilen verim 244.24 kg/da ile b grubunda yer almıştır. 6 ve 3 kg/da azot dozu 

uygulamalarından elde edilen verimler “c” grubunda yer alırken, en düşük ortalama 

değer 209.77 kg/da (d) ile azot dozu uygulaması yapılmayan kontrol (N0)’dan elde 

edilmiştir. Çeşitlerin genel ortalamalarına bakıldığında ise 276.53 ile 146.58 kg/da 

arasında olduğu görülmüş ve istatistiksel açıdan sadece üç grup (a, b ve c) meydana 

gelmiştir.  En yüksek verim değerleri Burakbey ile Akar çeşitlerinden elde edilmiş ve 

aynı grupta (a) yer almışlardır. Bu çeşitleri 218.15 kg/da ortalama ile Yalın kavuzsuz 

arpa çeşidi takip etmiş ve b grubunu oluşturmuştur. En düşük değer ise 146.58 kg/da 

verim ile Özen çeşidinde gözlemlenmiş ve farklı grupta (c) yer almıştır (Çizelge 4.12). 

Bu çalışmanın sonucu olarak azot uygulamasının tüm arpa çeşitlerinin tane verimlerini 

arttırdığını göstermiştir. Tane verimi, 12 kg/da azota kadar yükselme oranları ile tüm 

çeşitlerde neredeyse doğrusal olarak artmıştır. Test edilen çeşitlerden Burakbey ve Özen 

en yüksek N seviyesine kadar cevap vermeye devam etmiştir (Şekil 4.6).  Anbessa ve 

Juskiw (2012), yaptıkları çalışma sonuçlarında da veriminin artan N oranlarına pozitif 

lineer tepkilerini bildirmiştir ve bulunan sonuçlarla paralellik gösterdiği görülmüştür. 

Ancak, birinci yıl verileri inceldiğinde Akar ve Yalın çeşitleri verim açısından azota 

olan tepkileri belli bir miktara kadar artış gösterirken, bu miktardan sonra azalma 

olduğu dikkati çekmektedir. Bu sonuçta Akman vd. (1999)‘ nin sonuçlarıyla uyum 

göstermektedir. Artan N gübresi uygulamasına cevap olarak tane verimindeki belirgin 

artış, arpa bitkisinin kökleri tarafından artan N mevcudiyetine ve N alımına bağlanabilir 

(Kaizzi vd. 2012).  Her ne kadar ikinci yıl yağış verileri ilk yıla göre yüksek olsada tane 

verimi açısından tam tersi durum söz konusu olmuştur. Bu durumun ikinci yıl 

gerçekleşen dolu zararı ile açıklanabilir. Her iki yıl yürütülen sonuçlar 

değerlendirildiğinde, kavuzlu arpa çeşitlerinin kavuzsuz (çıplak) arpa çeşitlerine oranla 

tane verimi açısından daha yüksek performans göstermişlerdir. Mevcut bulguların 

McKenzie vd. (2004)’nin çalışma sonuçları ile uyumlu olduğu görülmüştür. Kavuzlu 

çeşitlerin sahip olduğu kavuz ve tane iriliği verim yönünden avantaj sağlamış olduğu 

düşünülmektedir. 
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Analiz sonuçlarına göre yazlık arpa çeşidi Özen için tane veriminin dekara ortalama 

131.05 ile 237.05 arasında azotlu gübreleme dozuna bağlı olarak değişim gösterdiği 

görülmektedir. Daha önce yapılan araştırmalarda bu çalışmanın yürütüldüğü bölge 

ekolojisinden farklı yerlerde ve farklı yazlık arpa çeşitlerinden farklı sonuçlar elde 

edilmiştir (Karahan ve Sabancı 2010, Kartal vd. 2003). Yapılan bu araştırmalar sonucu 

elde edilen verilere değerlendirildiğinde, çevre değiştikçe verimde de olumlu veya 

olumsuz olarak ciddi değişiklikler meydana geldiği görülmüştür. Bu sebepten dolayı, 

Özen çeşidinin sulama ihtiyacı duyan yazlık kavuzsuz bir arpa çeşidi olarak 

değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

4.7 Hasat İndeksi (%) 

Çizelge 4.13’de gösterildiği üzere, birinci yılda farklı azot dozu uygulaması yapılan 

arpa çeşitlerinde hasat indeksi ortalamaları açısından,  azot dozu istatistiki (P<0.01)  

olarak farklılık göstermiştir. Ancak,  çeşit ve çeşit x azot dozu interaksiyonu istatistiki 

(P>0.05) açıdan önemsiz bulunmuştur. İkinci yıla ait değerler incelediğinde de, azot 

dozları ve çeşitler ve çeşit x azot dozu interaksiyonunun istatisksel (P<0.01)  olarak 

önemli olduğu görülmüştür. Hasat indeksine ilişkin iki yılda elde edilen azot dozu 

ortalamla değerleri arasındaki farkların anlam düzeylerini belirlemek için yapılan AÖF 

testinin neticeleri Çizelge 4.14’de sunulmuştur. 

 

Çizelge 4.13 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun hasat indeksi etkisine ait 

varyans analiz sonuçları 

  1. Yıl 2.Yıl 

Varyasyon Kaynakları SD K. Top. K.Ort. F K. Top. K. Ort. F 

Tekerrür 2 
39.7677 19.8838 0.4714 234.564 117.282 7.2680 

Çeşit 3 
104.6918 34.8972 0.8274 914.8102 304.9367 18.8971** 

Hata 1 6 
253.0574 42.1762 6 96.81968 16.13661 6 

Azot Dozu 3 
349.9023 87.4755 4.6199** 441.0229 110.2557 11.2129** 

Çeşit x Azot Dozu 9 
58.33022 4.8608 0.2567 409.6031 34.1335 3.4713** 

Hata 2 24 
605.8986 18.9343 

 
314.6537 9.832929 

 

Toplam 47 
1411.648 

  
2411.474 

  

**p<0.01, *p<0.05, CV: 1.Yıl %18.85- 2.Yıl % 10.87 
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Çizelge 4. 14 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun  hasat indeksi etkisine ait ortalamaları (%) 

  1.Yıl 2.Yıl 

Azotlu 

gübre 

dozları 

(kg/da) 

Çeşitler Ort. Çeşitler Ort. 

Akar B.bey Yalın Özen Akar B.bey Yalın Özen 

0 27.21 26.39 26.75 28.38 27.18a 36.25a 35.03ab 35.09ab 23.77dg 32.53 

3 24.81 23.14 20.81 25.28 23.51b 38.10a 34.94ab 28.08cd 22.43dg 30.89 

6 27.10 21.46 21.83 23.29 23.42b 33.79ab 34.95 ab 23.79dg 24.06eg 29.14 

9 21.50 20.46 19.17 22.79 20.98b 30.61bc 28.19cd 20.62g 25.92cf 26.34 

12 21.14 21.35 17.23 21.57 20.32b 27.40ce 27.60ce 21.32fg 24.87dg 25.30 

Ort. 24.35 22.56 21.16 24.26 23.08 33.23 32.14 25.78 24.21 28.84 

1.Yıl AÖF: 3.61, 2.Yıl AÖF: 5.21. 

 

 

5
3
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Araştırmanın iki yılında da farklı düzeyde azotlu gübre dou uygulanmış arpa 

çeşitlerinde ölçülen hasat indeksine ait ortalamalar (%) Şekil 4.7’de sunulmuştur. 

 

Şekil 4.7 Farklı azot dozu uygulanan arpa çeşitlerinin, araştırmanın 1.ve 2. yılındaki 

hasat indeksine ilişkin ortalamalar 

 

Farklı azot dozu uygulamalarına bağlı olarak hasat indeksi oranları, birinci yılda % 

20.32- 27.18 değişmiştir. En yüksek hasat indeksi değeri % 27.18 ile kontrol 

uygulamasından elde edilmiş ve diğer uygulamalara göre farklı grupta (a) yer almıştır.  

Diğer 3, 6, 9 ve 12 kg/da azot uygulamaları ise aynı grupta (b) yer almışlardır. Arpa 

çeşitlerine azotlu gübrenin farklı dozları muamele edilerek araştırmanın ikinci yılından 

elde edilen hasat indeksine ait veriler değerlendirildiğinde de, uygulanan azot dozuna 

bağlı olarak hasat indeksi % 32.53 ile 25.30 arasında değişmiştir. Çeşitler arasında ise 

hasat indeksi % 24.21 ile 33.23 arasında değişim göstermiştir. En yüksek hasat indeksi 

değerleri Akar çeşidinde kontrol ve 3 kg/da azot uygulamasından sırasıyla % 36.25 ve 

38.10 ile elde edilmiştir. En yüksek değerleri ab grubunda yer alan Burakbey çeşidine 

kontrol, 3 ve 6 kg/da dozları. Akar çeşidinde 6 kg/da dozu ile Yalın çeşidinin kontrol 

uygulaması izlemiştir. En düşük değer ise Yalın çeşidinin 9 kg/da azot dozu 

uygulamasından elde edilmiştir ve g grubu % 20.61 ile oluşturmuştur. Buna en yakın 

grup olan fg grubu ise yine Yalın çeşidine uygulanan 12 kg/da dozu olmuştur (Çizelge 

4.14).  
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Farklı çeşitlere uygulanan farklı azot dozları (3, 6, 9 ve 12 kg/da) uygulamaları hasat 

indeksleri üzerine olumsuz etkiye sahip olmuştur. Akkaya (1987),  azot miktarının 

artması vejetatif gelişmeyi destekleyip toplam verimi daha fazla artırırken, bununla 

birlikte hasat indeksinin azalmasına sebep olduğu vurgulanmaktadır. Yüksek azot dozu 

uygulamalarının tahıllarda hasat indeksi değerini düşürdüğü bazı araştırmacılar (Akman 

vd. 1999; Budaklı vd. 2005) tarafından da belirtilmektedir. Mevcut bulgular önceki 

çalışmaların sonuçları ile uyum göstermektedir (Akkaya 1987,  Akman vd. 1999 ve 

Budaklı vd. 2005). 

4.8 Tane İriliği Dağılımı (%) 

Çizelge 4.15’de, farklı azot dozu uygulaması yapılan arpa çeşitlerinde tane iriliği 

dağılımı (%) ortalamaları bakımından,  iki yılda da çeşitler arasında istatistiksel 

(P<0.01)  olarak farklar önemli bulunmuştur. Tane iriliği dağılımına ilişkin iki yılda 

elde çeşit ortalamlarına ait farkların önem düzeylerini belirlemek için yapılan AÖF 

testinin neticeleri Çizelge 4.16’da sunulmuştur. 

 

Çizelge 4.15 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun tane iriliği dağılımı (2.8 

mm+ 2.5 mm) etkisine ait varyans analiz sonuçları 

  1. Yıl 2.Yıl 

Varyasyon 

Kaynakları 

SD K. Top. K.Ort. F K. Top. K. Ort. F 

Tekerrür 2 67.1722 33.5861 0.7044 2.2564 1.1282 0.0500 

Çeşit 3 56294.493 18764.831 393.546** 47218.216

0 

15739.40 697.494** 

Hata 1 6 223.3891 37.2315 0.7808 135.3939 22.5656 6.0000 

Azot Dozu 3 75.0413 18.7603 0.3935 107.2523 26.8131 2.3916 

Çeşit x Azot 

Dozu 

9 1011.0892 84.2574 1.7671 158.6922 13.2243 1.1795 

Hata 2 24 1525.8029 47.6813  358.7674 11.2115  

Toplam 47 59196.988   47980.578   

**p<0.01, *p<0.05, CV: 1.Yıl % 10.89- 2.Yıl % 6.53 
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Çizelge 4.16 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun tane iriliği dağılımı (2.8 + 2.5 mm) etkisine ait ortalamaları (%) 

  1.Yıl 2.Yıl 

Azotlu 

gübre 

dozları 

(kg/da) 

Çeşitler Ort. Çeşitler Ort. 

Akar B.bey Yalın Özen Akar B.bey Yalın Özen 

0 95.32 88.36 47.85 18.75 62.57 84.59 68.25 29.68 13.97 49.12 

3 94.77 87.72 53.30 16.74 63.13 84.79 72.27 34.52 13.69 51.32 

6 94.90 88.27 51.70 15.66 62.63 86.28 73.16 34.51 13.34 51.82 

9 95.47 87.68 52.00 16.43 62.89 86.51 71.32 39.36 15.46 53.16 

12 85.90 89.94 69.54 16.86 65.56 81.07 70.09 37.12 14.13 50.60 

Ort. 93.27 a 88.39 a 54.88 b 16.89 c 63.36 84.65 a 71.02 b 35.04 c 14.12 d 51.21 

1.Yıl AÖF: 5.13, 2.Yıl AÖF: 4.24. 

5
6
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Araştırmanın iki yılında da farklı gübre dozları uygulanmış arpa çeşitlerinde ölçülen 

tane iriliği dağılımına ilişkin ortalamalar (%) Şekil 4.8’de sunulmuştur. 

 

Şekil 4.8 Farklı azot dozu uygulanan arpa çeşitlerinin, araştırmanın 1.ve 2. yılındaki 

tane iriliği dağılımına ilişkin ortalamalar 

Farklı azot dozu uygulanan arpa çeşitlerinin, tane iriliği dağılımı verilerini içeren 

Çizelge 4.16 incelendiğinde birinci yıl için tane iriliği dağılımı 2.8 mm elek üstü değeri 

Akar çeşidinde ortalama % 93.27, iken Burakbey çeşidinde % 88.39 olmuştur ve aynı 

grupta (a) yer almışlardır.  Yalın çeşidi ise % 54.88 ile b grubunda yer alırken, Özen 

çeşidi % 16.89 ile son grupta (c) yer almıştır. Benzer şekilde ikinci yılda da Akar 

çeşidinde ortalama % 84.65 ile en yüksek değere sahip olmuştur ve a grubunda yer 

almıştır. Burakbey çeşidi ise % 71.02 ile b grubunda ikinci en yüksek değeri elde 

etmiştir. Yalın çeşidi ise % 35.04 c grubunda yer alırken Özen çeşidi % 14.12 ile son 

grupta (d) yer almıştır. 

Arpa bitkisi için yapılan elek analizleri tanelerin dolgun veya zayıf olduğunu belirttiği 

gibi tanelerin homojen olup olmadığı hakkında da bilgi verebilir. Bundan dolayı, 

arpanın irilik ve yeknesaklık analizinde 2.8, 2.5, 2.2 mm çapındaki eleklerde 100 g 

tohum temizlenmiş halde kısa süre içerisinde elenmekte ve eleme sonunda her elek 

üzerinde kalan arpa miktarı tartılarak % miktarı tespit edilmektedir. İki elek üstü (2.2 ile 
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2.5 veya 2.5 ile 2.8) toplamı % 75’ten yüksek ise numunenin irilik bakımından homojen 

olarak değerlendirilir (Elgün ve Certel 1987, Çölkesen 1993). Arpa ile ilgili yapılan 

birçok çalışmada çeşitlerin tane iriliği açısından istatiksel olarak önemli farklara sahip 

olduğu araştırmacılar tarafından ortaya konulmuştur. Kışlık kavuzlu çeşitlerden elde 

edilen bulgular tane irliği dağlımı % 84.2-94.8 arasında değiştiğini belirten Engin 

(2005) ve % 78.9-91.9 arasında değiştiğini belirten Sirat (2014) ile uyum 

göstermektedir. Yalın ve Özen çeşitlerinin kavuzsuz (çıplak) olması tane iriliği 

açısından düşük değerlere sahip olmasının nedeni olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, 

tane iriliğinin genetik ve çevre faktörlerine bağlı olarak değişim gösterdiği belirtilmiştir 

(Fox vd. 2003).  

4.9 Beta Glukan Miktarı  (%) 

Çizelge 4.17’de gösterildiği gibi, birinci yılda farklı azot dozu uygulanan arpa 

çeşitlerinde beta glukan miktarı ortalamaları bakımından, çeşit x azot dozu 

interaksiyonu istatistiki (P>0.05) açıdan önemsiz bulunmuştur. Ancak, ikinci yılda beta 

glukan miktarı ortalamaları bakımından çeşitler arasındaki fark önemli bulunurken 

(P<0.01), birinci yıla benzer şekilde çeşit x azot dozu interaksiyonu istatistiki (P>0.05)  

açıdan önemsiz olmuştur. Beta glukan miktarına ilişkin ikinci yılda elde edilen çeşit 

ortalamlarına ait farkların anlam düzeylerini belirlemek için yapılan AÖF testinin 

sonuçları Çizelge 4.18’de gösterilmiştir. 

Çizelge 4.17 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun betaglukan miktarına ait 

varyans analiz sonuçları 

  1. Yıl 2.Yıl 

Varyasyon Kaynakları SD K. Top. K.Ort. F K. Top. K. Ort. F 

Tekerrür 2 0.00963 0.00481 0.00546 0.0346 0.0173 0.2022 

Çeşit 3 5.94494 1.98165 2 1.9641 0.6547 7.6444** 

Hata 1 6 5.28941 0.88157 6 0.7830 0.1305 1.5237 

Azot Dozu 3 2.46755 0.61689 1 0.5460 0.1365 1.5938 

Çeşit x Azot Dozu 9 14.6146 1.21788 1.90734 0.2542 0.0212 0.2473 

Hata 2 24 20.4327 0.63852   2.7406 0.0856   

Toplam 47 49     6.3226     

**p<0.01, *p<0.05, CV: 1.Yıl % 19.82- 2.Yıl % 7.75 
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Çizelge 4.18 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun beta glukan miktarı 

etkisine ait ortalamaları (%) 

  1.Yıl 2.Yıl 

Azotlu 

gübre 

dozları 

(kg/da) 

Çeşitler Ort. Çeşitler Ort. 

Akar B.bey Yalın Özen Akar B.bey Yalın Özen 

0 4.12 4.12 3.99 4.46 4.17 3.78 3.78 3.67 3.39 3.65 

3 4.32 4.42 1.79 4.26 3.70 3.80 3.66 3.88 3.38 3.68 

6 4.41 4.43 3.76 4.17 4.19 3.86 3.82 4.04 3.39 3.78 

9 4.45 4.07 4.07 4.22 4.20 3.98 3.90 3.92 3.64 3.86 

12 4.53 4.08 4.06 2.89 3.89 3.96 4.06 4.03 3.52 3.89 

Ort. 4.36 4.22 3.53 4.00 4.03 3.88 a 3.84 a 3.91 a 3.46 b 3.77 

2.Yıl AÖF: 0.21. 

 

Araştırmanın iki yılında da farklı gübre dozları uygulanmış arpa çeşitlerinde ölçülen 

beta glukan miktarına ilişkin ortalamalar (%) Şekil 4.9’da sunulmuştur. 

 

 

Şekil 4.9 Farklı azot dozu uygulanan arpa çeşitlerinin, araştırmanın 1.ve 2. yılındaki 

beta glukan miktarına ilişkin ortalamalar 

 

Çizelge 4.18’de görüldüğü üzere beta glukan miktarı çeşitler açısından Yalın, Akar ve 

Burakbey sırasıyla % 3.91. 3.88 ve 3.84 değerleri ile a grubunda yer alırken Özen çeşidi 

3.46 ile en düşük değere sahip olarak b grubunda yer almıştır (P<0.01). 
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Yapılan araştırmalarda (Bendelow 1975, Henry 1987, Yalçın vd. 2007, Paynter ve 

Harasymow 2010) arpa çeşitlerinde beta glukan konsantrasyonlarının % 2-6 arasında 

değiştiği belirtilmiştir ve çalışmada bulunan bulgularla uyum göstermektedir.  Ayrıca, 

çeşit ve bölge faktörlerini beta glukan üzerinde azotlu gübre dozundan daha büyük bir 

etkisi olduğu (Jackson vd. 1994, Paynter ve Harasymow 2010 ve Ehrenbergerova vd. 

2008) daha önceki çalışmalarda ortaya konulmuş ve araştırma bulgularıyla paralellik 

göstermiştir.  

 

4.10 Hektolitre Ağırlığı (kg/hl) 

Çizelge 4.19’da gösterildiği üzere, farklı azot dozu uygulanan arpa çeşitlerinde 

hektolitre ağırlığı ortalamaları bakımından,  her iki yılda da çeşitler arası fark 

istatistiksel (P<0.01) olarak önemli bulunmuştur. Hektolitre ağırlığına ilişkin iki yılda 

elde edilen çeşit ortalamaları arasındaki farkların önem seviyelerini belirlemek için 

yapılan AÖF testinin sonuçları Çizelge 4.20’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.19 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun hektolitre ağırlığı etkisine 

ait varyans analiz sonuçları 

  1. Yıl 2.Yıl 

Varyasyon Kaynakları SD K. Top. K.Ort. F K. Top. K. Ort. F 

Tekerrür 2 5.54116 2.77058 8.48742 6.5518 3.2759 2.5794 

Çeşit 3 1044.29 348.097 1066.36** 1349.0369 449.6790 354.07** 

Hata 1 6 1.9586 0.32643 6 7.6201 1.2700 6.0000 

Azot Dozu 3 5.84718 1.46179 2.51105 5.1294 1.2823 0.5346 

Çeşit x Azot Dozu 9 5.07648 0.42304 0.72669 12.0528 1.0044 0.4187 

Hata 2 24 18.6286 0.58214   76.7654 2.3989  

Toplam 47 49     1457.1565   

**p<0.01, *p<0.05, CV: 1.Yıl % 1.03- 2.Yıl % 2.23 
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Çizelge 4.20 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun hektolitre ağırlığı etkisine 

ait ortalamaları (kg/hl) 

  1.Yıl 2.Yıl 

Azotlu 

gübre 

dozları 

(kg/da) 

Çeşitler Ort. Çeşitler Ort. 

Akar B.bey Yalın Özen Akar B.bey Yalın Özen 

0 70.70 70.16 80.77 75.42 74.26 65.19 65.46 77.43 68.56 69.16 

3 70.47 68.77 80.09 75.44 73.69 65.56 65.55 77.18 68.74 69.26 

6 70.85 69.73 80.08 75.58 74.06 65.61 65.66 77.33 68.76 69.34 

9 70.30 69.90 79.67 75.23 73.78 65.60 65.95 76.82 66.29 68.66 

12 70.04 69.53 79.69 74.16 73.36 65.90 66.05 77.20 69.00 69.54 

Ort. 70.47 c 69.62 d 80.06 a 75.17 b 73.83 65.57 c 65.74 c 77.19 a 68.27 b 69.19 

1.Yıl AÖF: 0.51, 2.Yıl AÖF: 1.00. 

 

Araştırmanın iki yılında da farklı gübre dozları uygulanmış arpa çeşitlerinde ölçülen 

hektolitre ağırlığına (kg/hl) ilişkin ortalamalar Şekil 4.10’da sunulmuştur. 

 

 

Şekil 4.10 Farklı azot dozu uygulanan arpa çeşitlerinin, araştırmanın 1.ve 2. yılındaki 

hektolitre ağırlığına ilişkin ortalamalar 
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Arpa çeşitlerine azotlu gübrenin farklı dozları muamele edilerek gerçekleştirilen 

çalışmadan elde edilen hektolitre ağırlığına ilişkin veriler değerlendirilmiştir. Her dört 

çeşitte de artan N uygulamaları hektolitre ağırlığını önemli derecede değiştirmezken 

çeşitler bazında farklar önemli (P<0.01) bulunmuştur (Çizelge 4.20). 

Birinci yılda, çeşitlere bağlı olarak hektolitre ağırlığı 69.62 kg/hl ile 80.06 kg/hl 

arasında değişmiştir. Çeşitler arasında ise en yüksek hektolitre ağırlığı 80.06 kg/hl ile 

Yalın çeşidinden alınırken en düşük hektolitre ağırlığı ise 70.47 kg/hl ile Akar 

çeşidinden elde edilmiştir. İkinci yılda ise hektolitre ağırlığı 65.57 kg/hl ile 77.29 kg/hl 

arasında değişmiştir. Çeşitler arasında ise en yüksek hektolitre ağırlığı 77.29 kg/hl ile 

Yalın çeşidinden alınırken en düşük hektolitre ağırlığı ise 65.57 kg/hl ile Akar ve 65.74 

kg/hl ile Burakbey çeşitlerinden elde edilmiştir (Şekil 4.10). 

Arpa ile yapılan çalışmalarda çeşitlerin hektolitre açısından istatiksel olarak önemli 

farklara sahip olduğu birçok araştırmacı tarafından ortaya konulmuştur. Farklı arpa 

çeşitlerden elde edilen bulgular hektolitre ağırlığının 66.0-81.5 kg/hl (Oscarsson vd. 

1998), 66.2-76.3 kg/hl (Çöken ve Akman 2016), 69.5-70.7 kg/hl (Kartal vd. 2003) 

arasında değiştiğini belirtmişlerdir ve araştırma bulgularıyla uyum göstermiştir. Her 

dört çeşitte de artan N uygulamaları hektolitre ağırlığını önemli derecede 

değiştirmezken, Kartal vd. (2003) hektolitre ağırlığının 4 kg/da N dozuna kadar 

arttığını, daha yüksek dozlarda önemsiz oranlarda azaldığını, yine Petrie vd. (2003) 

artan azotlu gübre dozlarının hektolitre ağırlığında azalamaya neden olduğunu 

belirtmişler ve deneme bulguları ile uyum göstermemiştir. Ancak Clancy vd. (1991) ise, 

azotun hektolitre ağırlığına etkisinin önemli olmadığını bildirmiş ve araştırma bulguları 

ile paralellik göstermiştir. 
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4.11 Bin Tane Ağırlığı (g) 

Çizelge 4.21’de gösterildiği gibi, her iki yılda da farklı azot doz uygulanan arpa 

çeşitlerinde bin tane ağırlığı ortalamaları bakımından,  çeşitler arasındaki fark 

istatistiksel (P<0.01) olarak önemli bulunmuştur. Bin tane ağırlığı ilişkin iki yılda elde 

edilen çeşit ortalamaları arasındaki farkların önem seviyelerini belirlemek için yapılan 

AÖF testinin sonuçları Çizelge 4.22’de gösterilmiştir. 

Çizelge 4.21 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun bin tane ağırlığı etkisine ait 

varyans analiz sonuçları 

  1. Yıl 2.Yıl 

Varyasyon 

Kaynakları 

SD K. Top. K.Ort. F K. Top. K. Ort. F 

Tekerrür 2 0.3589 0.1794 0.1543 2.9090 1.4545 0.9918 

Çeşit 3 1890.95

6 

630.318

9 

542.14*

* 

1698.210

8 

566.070

3 

385.99*

* 

Hata 1 6 6.9759 1.1626 6.0000 8.7990 1.4665 6.0000 

Azot Dozu 3 4.0541 1.0135 0.6847 9.3652 2.3413 1.2812 

Çeşit x Azot Dozu 9 22.2396 1.8533 1.2520 16.9005 1.4084 0.7707 

Hata 2 24 47.3685 1.4803   58.4773 1.8274 
 

Toplam 47       1794.661

8   
**p<0.01, *p<0.05, CV: 1.Yıl % 2.87- 2.Yıl % 3.68 

 

Çizelge 4.22 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun bin tane ağırlığına etkisine 

ait ortalamaları (g) 

  1.Yıl 2.Yıl 

Azotlu 

gübre 

dozları 

(kg/da) 

Çeşitler Ort. Çeşitler Ort. 

Akar B.bey Yalın Özen Akar B.bey Yalın Özen 

0 49.36 45.18 39.99 33.46 42.00 42.70 40.37 33.64 28.66 36.34 

3 48.46 45.63 41.38 33.93 42.35 41.95 38.65 34.78 29.31 36.17 

6 48.99 45.53 40.83 33.72 42.27 43.73 39.52 34.84 29.09 36.80 

9 49.14 45.24 41.12 33.88 42.35 44.36 41.09 34.85 28.92 37.31 

12 47.86 46.11 43.46 33.79 42.81 42.57 39.93 35.11 29.37 36.74 

Ort. 48.76 a 45.54 b 41.36 c 33.76 d 42.35 43.06 a 39.91 b 34.65 c 29.07 d 36.67 

 1.Yıl AÖF: 0.96, 2.Yıl AÖF: 1.08. 
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Araştırmanın iki yılında da farklı gübre dozları uygulanmış arpa çeşitlerinde ölçülen bin 

tane ağırlığı (g) ilişkin ortalamalar Şekil 4.11’de sunulmuştur. 

 

 

Şekil 4.11 Farklı azot dozu uygulanan arpa çeşitlerinin, araştırmanın 1.ve 2. yılındaki 

bin tane ağırlığına ilişkin ortalamalar 

 

Farklı azot dozu uygulanan arpa çeşitlerinin, bin tane ağırlığı verilerini içeren Çizelge 

4.22 incelendiğinde, birinci yılda bin tane ağırlığı Akar çeşidi için ortalama 48.76 g, 

Burakbey çeşidi 45.54 g,  Yalın çeşidi 41.36 g ve Özen çeşidinden 33.76 g olarak elde 

edilmiştir. Tüm çeşitlerin ortalama bin tane ağırlığına bakıldığında en yüksek değer 

Akar çeşidine ve en düşük değerin ise Özen çeşidine ait olduğu görülmektedir. Benzer 

şelikde, ikinci yıl verileri incelendiğinde de Akar çeşidi ortalama 43.06 g ile a grubunda 

en yüksek değer olarak ortaya çıkmıştır. Bu değeri sırasıyla Burakbey çeşidi 39.91 g 

(b),  Yalın çeşidi 34.65 g (c) izlemiş ve Özen çeşidi de 29.07 g ile en düşük değere sahip 

olarak d grubunda yer almıştır (P<0.01).  

Bu çalışmanın sonucu olarak her iki yılda da bin tane ağırlığı çeşitlere göre farklılık 

göstermiş ve bulunan değerlerin daha önceki çalışmalarla (Sairam 1989, Oscarsson vd. 

1998, Kartal vd. 2003,  Çöken ve Akman 2016)  uyumlu olduğu ortaya çıkmıştır. 

Niguse ve Kassaye (2018) artan azot dozlarına bağlı olarak bin tane ağırlığının arttığını 
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belirtirken, Eagles vd. (1995) ve Clancy vd. (1991)  mevcut bulgularla paralellik 

göstererek azot dozlarının bin tane ağırlığına etkisinin önemsiz olduğunu saptamışlardır. 

Birinci yılda uygun iklim koşulları nedeniyle tane dolum döneminin daha uzun sürmesi 

bin tane ağırlığını da artırmıştır (Garcia ve ark. 1991). 

4.12 Tanedeki Protein Oranı (%) 

Birinci yılda farklı düzeyde azotlu gübre uygulanan arpa çeşitlerinde tanedeki protein 

içeriği açısından,  çeşit (P<0.01) ve azot dozu istatistiki (P<0.01)  olarak farklılık 

sergilemiştir. Ancak,  çeşit x azot dozu interaksiyonu istatistiki (P>0.05) açıdan önemsiz 

bulunmuştur. Çizelge 4.22’de gösterildiği üzere, ikinci yılda farklı seviyede azot dozu 

uygulanan arpa çeşitlerinde tanedeki protein ortalamaları, azot dozu, çeşit (P<0.01) ve 

çeşit x azot dozu interaksiyonu açısından anlamlı (P<0.01) bulunmuştur. 

Tanedeki protein içeriğine ilişkin iki yılda edinilen çeşit, azot dozu ve çeşit x azot dozu 

interaksiyonun ortalamaları arasındaki farkların anlam düzeylerini belirlemek için 

yapılan AÖF testinin sonuçları Çizelge 4.23’de gösterilmiştir. 

Çizelge 4.23 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun tanedeki protein oranı 

etkisine ait varyans analiz sonuçları 

  1. Yıl 2.Yıl 

Varyasyon Kaynakları SD K. Top. K.Ort. F K. Top. K. Ort. F 

Tekerrür 2 2.0575 1.0287 3.93 35.9816 17.9908 14.18 

Çeşit 3 104.7183 34.9061 133.66** 115.5041 38.5014 30.36** 

Hata 1 6 0.8966 0.1494 0.57 7.6089 1.2681 6.00 

Azot Dozu 3 66.9041 16.7260 64.04** 50.3797 12.5949 38.03** 

Çeşit x Azot Dozu 9 4.2616 0.3551 1.35 16.2733 1.3561 4.09** 

Hata 2 24 8.3565 0.2611 
 

10.5954 0.3311 
 

Toplam 47 
   

236.3430 
  

**p<0.01, *p<0.05, CV: 1.Yıl % 3.98 - 2.Yıl % 4.62 
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Çizelge 4.24 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun tanedeki protein oranı etkisine ait ortalamaları (%) 

  1.Yıl 2.Yıl 

Azotlu 

gübre 

dozları 

(kg/da) 

Çeşitler Ort. Çeşitler Ort. 

Akar B.bey Yalın Özen Akar B.bey Yalın Özen 

0 10.81 9.80 10.50 13.33 11.11 d 11.42 gh 9.19 k 10.36 ıj 13.93 bc 11.47 

3 11.67 10.59 12.50 14.58 12.33 c 11.84 fgh 9.75 jk 10.95 hı 14.36 ab 12.06 

6 12.81 11.79 12.31 15.16 13.02 b 12.10 efg 10.42 ıj 12.57 def 14.47 ab 12.76 

9 12.48 12.02 13.32 15.57 13.35 b 12.98 cde 11.00 hı 13.89 bc 14.61 ab 13.44 

12 13.65 12.68 14.59 16.16 14.27 a 13.10 cd 12.35 dg 14.66 ab 14.93 a 13.10 

Ort. 12.29 b 11.38 c 12.65 b 14.96 a 12.82 12.29 10.54 12.49 14.46 12.44 

1.Yıl AÖF: 0.38 ve AÖF: 0.42, 2.Yıl AÖF: 0.95. 

6
6
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Araştırmanın iki yılında da farklı gübre dozları uygulanmış arpa çeşitlerinde ölçülen 

tanedeki protein oranına (%) ilişkin ortalamalar Şekil 4.12’de sunulmuştur. 

 

 

Şekil 4.12 Farklı azot dozu uygulanan arpa çeşitlerinin, araştırmanın 1.ve 2. yılındaki 

tanedeki protein oranına ilişkin ortalamalar 

Birinci yıl verileri incelediğinde, farklı azot dozu uygulamasına bağlı şekilde tanedeki 

protein oranı % 11.11 ile  % 14.27 arasında varyasyon göstermiştir. En yüksek değer 12 

kg/da azot uygulamasında gözlemlenirken, 9 ve 6 kg/da azot dozu uygulamaları 

neticesinde elde edilen değerler b grubunda yer almıştır. 3 kg/da azot dozu uygulamsı 

ise % 12.33 değeri ile c gurubunda sınıflanmıştır. Son olarak azot dozu uygulaması 

yapılmayan kontrol (N0)’den alınan % 11.11 ise diğer gruplardan farklı olarak d 

grubunda yer almıştır. Çeşitlerin genel ortalamalarına bakıldığında ise % 12.29 ile % 

14.96 arasında olduğu görülmektedir ve istatistiksel olarak sadece üç grup (a, b ve c) 

meydana gelmiştir.  En yüksek tane proteini % değerleri Özen çeşidinden elde edilmiş, 

Akar ve Yalın çeşitleri ise aynı grupta (b) yer alarak ikinci en yüksek tane proteini 

değerlerine sahip olmuşlardır. En düşük değer ise % 11.38 ile Burakbey çeşidinden elde 

edilmiş ve farklı grupta (c) yer almıştır (Çizelge 4.24). 

Arpa çeşitlerine uygulanan azotlu gübrenin farklı dozları ile elde edilen ve ikinci yıla ait 

tanedeki protein ortalamaları incelendiğinde, uygulanan azot dozuna bağlı olarak 

protein % 11.47 ile 13.10 arasında değişmiştir. Çeşitler içindeki değerler ise % 10.54 ile 
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14.46 arasında seyretmiştir. Özen çeşidinde artan N uygulamaları tane proteini artırmış, 

en yüksek değer 12 kg/da uygulamasından % 14.93 ile edilmiş ve a grubunu 

oluşturmuştur. Yine Özen çeşidine ait diğer 3, 6 ve 9 kg/da N ve Yalın çeşidine ait 12 

kg/da N uygulamaları ikinci en yüksek grup olan ab grubunda yer almışlardır. En düşük 

değerler ise Burakbey çeşidine ait kontrol (k) ve 3 kg/da N (jk) uygulamalarından elde 

edilmişlerdir. Şaşırtıcı şekilde, Özen çeşidi kontrol ortalaması % 13.93 (bc) ile Akar ve 

Burakbey çeşitlerine ait 12 kg/da N dozlarından (sırasıyla % 13.10 ve 12.35) elde edilen 

ortalamalarından yüksek değere sahip olmuştur (Çizelge 4.24, Şekil 4.12). 

Bulgulara paralel şekilde artan azot dozlarına bağlı olarak tanedeki protein oranının 

arttığı çok sayıda araştırıcı tarafından da belirlenmiştir (Zubriski vd. 1970, Pomeranz 

vd. 1976, Weston vd. 1993, Eagles vd. 1995, De Ruiter vd. 1998, Oscarsson vd. 1998, 

Kartal vd. 2003,  Meena vd. 2012, Thomason vd. 2012, Biruk ve Demelash (2016), 

Çöken ve Akman 2016). Ek olarak, tane doldurma sırasındaki nem stresi, daha yüksek 

bir protein seviyesine ve azalmış dolgunluğa neden olabileceğini; bu nedenle, yağış 

zamanlamasının da çok önemli olduğunu araştırmacılar tarafından belirtilmiştir (Biruk 

ve Demelash 2016, Hurkman vd. 2009). Griffey vd. (2010), bulgulara benzer bir şekilde 

tane proteini içeriği açısından kavuzsuz (çıplak) arpa genotiplerinin kavuzlu genotiplere 

göre daha yüksek protein içeriklerine sahip olduklarını saptamışlardır. 

4.13 Tanedeki Azot İçeriği (%) 

Çizelge 4.25’de gösterildiği gibi, birinci yılda farklı azot dozu uygulanan arpa 

çeşitlerinde tane azot miktarı ortalamaları bakımından, çeşit (P<0.01) ve azot dozu 

istatistiki (P<0.01)  olarak farklılık göstermiştir. Ancak, çeşit x azot dozu interaksiyonu 

istatistiki (P>0.05) açıdan önemsiz bulunmuştur. İkinci yıl değerleri incelendiğinde, 

farklı azot dozları uygulanan arpa çeşitlerinde tanedeki azot miktarı ortalamaları 

bakımından, çeşit, azot dozu ve çeşit x azot dozu interaksiyonu istatistiki (P<0.01) 

açıdan farklılık göstermiştir. Tanedeki azot miktarına ilişkin iki yılda elde edilen 

ortalamaların, çeşit x azot dozu interaksiyonu açısından farkların önem seviyelerini 

belirlemek için yapılan AÖF testinin neticeleri Çizelge 4.26’da sunulmuştur. 
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Çizelge 4.25 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun tanedeki azot içeriği 

etkisine ait varyans analiz sonuçları 

  1. Yıl 2.Yıl 

Varyasyon Kaynakları SD K. Top. K.Ort. F K. Top. K. Ort. F 

Tekerrür 2 0.05267 0.02634 3.9394 0.9211 0.4606 54.3353 

Çeşit 3 2.68079 0.8936 133.668** 2.9569 0.9856 116.28** 

Hata 1 6 0.02295 0.00383 0.57224 0.1948 0.0325 3.8300 

Azot Dozu 3 1.71274 0.42819 64.0498** 1.2897 0.3224 38.038** 

Çeşit x Azot Dozu 9 0.1091 0.00909 1.35994 0.4166 0.0347 4.0957** 

Hata 2 24 0.21393 0.00669 
 

0.2712 0.0085   

Toplam 47 4.79218 
  

6.0504     

**p<0.01, *p<0.05, CV: 1.Yıl % 3.98 - 2.Yıl % 4.62 

 

 

Çizelge 4.26 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun tanedeki azot içeriği 

etkisine ait ortalamaları 

  1.Yıl 2.Yıl 

Azotlu 

gübre 

dozları 

(kg/da) 

Çeşitler Ort. Çeşitler Ort. 

Akar B.bey Yalın Özen Akar B.bey Yalın Özen 

0 1.73 1.57 1.68 2.13 1.78 d 1.83 gh 1.47 k 1.66 ıj 2.23 bc 1.80 

3 1.87 1.69 2.00 2.33 1.97 c 1.89 fgh 1.56 jk 1.75 hı 2.30 ab 1.88 

6 2.05 1.89 1.97 2.43 2.08 b 1.94 efg 1.67 ıj 2.01 def 2.32 ab 1.98 

9 2.00 1.92 2.13 2.49 2.14 a 2.08 cde 1.76 hı 2.22 bc 2.34 ab 2.10 

12 2.18 2.03 2.33 2.59 2.28 a 2.10 cd 1.98 dg 2.35 ab 2.39 a 2.20 

Ort. 1.97 b 1.82 c 2.02 b 2.39 a 2.05 1.97 1.69 2.00 2.31 1.99 

 1.Yıl AÖF: 0.060 ve AÖF: 0.067, 2.Yıl AÖF: 0.15. 
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Araştırmanın iki yılında da farklı gübre dozları uygulanmış arpa çeşitlerinde ölçülen 

tanede azot içeriğine (%) ilişkin ortalamalar Şekil 4.13’de sunulmuştur. 

 

Şekil 4.13 Farklı azot dozu uygulanan arpa çeşitlerinin, araştırmanın 1.ve 2. yılındaki 

tane azot içeriğine ilişkin ortalamalar 

Farklı azot dozu uygulamalarına bağlı olarak tanedeki azot miktarı ortalamaları % 1.78 

ile % 2.28 arasında değişim göstermiştir. En yüksek değer 12 ve 9 kg/da azot 

uygulamasından elde edilirken, 6 kg/da uygulaması neticesinde bulunan değer ise b 

grubunda yer almıştır. 3 kg/da azot dozu uygulaması ise % 1.97 değeri ile c gurubunda 

sınıflanmıştır. Son olarak azot dozu uygulaması yapılmayan kontrol (N0)’den alınan % 

1.78 tanedeki azot değeri ise diğer gruplardan farklı olarak d grubunda yer almıştır. 

Çeşitlerin genel ortalamalarına bakıldığında ise % 1.82 ile % 2.39 arasında olduğu 

görülmektedir ve istatistiksel olarak sadece üç grup (a, b ve c) ortaya çıkmıştır.  En 

yüksek tane azot % değerleri Özen çeşidinden elde edilmiş, Akar ve Yalın çeşitleri ise 

aynı grupta (b) yer alarak ikinci en yüksek tane azot değerlerine sahip olmuşlardır. En 

düşük değer ise % 1.82 ile Burakbey çeşidinden elde edilmiş ve farklı grupta (c) yer 

almıştır (Çizelge 4.26). 
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Arpa çeşitlerine azotlu gübrenin farklı düzeydeki dozları uygulanarak gerçekleştirilen 

araştırmadan sağlanan 2018 yıllına ait tanedeki azot ortalamaları değerlendirildiğinde, 

uygulanan azot dozuna bağlı olarak saptaki azot miktarı 1.80 ile 2.20 arasında 

değişmiştir. Çeşitler arasında ise en yüksek değer % 2.31 ile Özen çeşidinden alınırken 

en düşük değer ise % 1.69 ile Burakbey çeşidinde gözlemlenmiştir. Her dört çeşitte de 

artan N uygulamaları tanedeki azot miktarını değerlerini artırmıştır. En yüksek azot 

miktarı (%) Özen çeşidinde % 2.39 ile 12 kg/da dozundan alınırken yine diğer en 

yüksek ikinci değerler olan % 2.34, 2.32 ve 2.30 Özen çeşidinde 3, 6 ve 9 kg/da azot 

uygulamasından elde edilerek sırasıyla ab grubunda yer almışlardır. En düşük saptaki 

azot miktarı ise; Burakbey çeşidinde kontrol uygulamasında (% 1.47) saptanmış ve k 

grubunda yer almıştır (Çizelge 4.23, Şekil 4.13). 

Araştırma bulguları azotlu gübre uygulamasının artmasıyla tanedeki azot içeriğinin 

arttığı yönündedir.  De Reuiter (1999)’in, tanedeki azot oranının % 1.39’dan % 1.87 ‘e 

kadar arttığı şeklindeki bulguları sonuçları destekler niteliktedir. Ayrıca Abeledo vd. 

(2008), yaptıkları çalışmada çeşit ve azot dozu arasında benzer şekilde anlamlı ilişkiler 

olduğunu göstermiştir. Birsin (2000), azot kullanım etkinliği ile ilgili budağday üzerine 

yaptığı çalışmada tanedeki azot oranlarının %2.04 ve % 2.38 arasında değiştini rapor 

etmiş ve çalışma bulgularıyla uyum gösterir niteliktedir. Azotlu gübre uygulmasının 

tanedeki azot oranına direk etkisinin yanında, bazı araştırmacılarında iklim koşullarının 

da etkili olduğunu belirtmişlerdir ( Cox vd. 1985, Rattunde ve Frey 1986). 

4.14 Saptaki Azot İçeriği (%) 

Çizelge 4.27’de, birinci yılda farklı azot dozları uygulanan arpa çeşitlerinde saptaki azot 

değerleri ortalamaları bakımından, çeşitler arasında istatistiksel (P<0.05) olarak önemli 

bulunmuştur. İkinci yıl verileri inceldiğinde, farklı azot dozları uygulanan arpa 

çeşitlerinde saptaki azot miktarı ortalamaları bakımından, çeşit (P<0.01) ve azot dozu 

istatistiki  (P<0.01) olarak farklılık göstermiştir. Ancak, çeşit x azot dozu interaksiyonu 

istatistiki (P>0.05) açıdan önemsiz bulunmuştur. Saptaki azot içeriğine ilişkin iki yılda 

elde edilen çeşit ve azot dozu ortalamalarının anlam düzeylerini belirlemek için yapılan 

AÖF testinin sonuçları Çizelge 4.28’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.27 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun saptaki azot içeriği etkisine 

ait varyans analiz sonuçları 

  1. Yıl 2.Yıl 

Varyasyon Kaynakları SD K. Top. K.Ort. F K. Top. K. Ort. F 

Tekerrür 2 0.05353 0.02676 0.75888 0.0585 0.0293 1.8669 

Çeşit 3 0.57211 0.1907 5.40753* 1.0798 0.3599 22.971** 

Hata 1 6 0.2116 0.03527 6 0.0473 0.0079 0.5034 

Azot Dozu 3 0.10279 0.0257 1.45035 0.2907 0.0727 4.6385** 

Çeşit x Azot Dozu 9 0.12158 0.01013 0.57181 0.2062 0.0172 1.0965 

Hata 2 24 0.56699 0.01772  0.5014 0.0157   

Toplam 47 1.62859   2.1840     

**p<0.01, *p<0.05, CV: 1.Yıl % 19.62 - 2.Yıl % 17.83 

 

Çizelge 4.28 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun saptaki azot içeriği etkisine 

ait ortalamaları  

  1.Yıl 2.Yıl 

Azotlu 

gübre 

dozları 

(kg/da) 

Çeşitler Ort. Çeşitler Ort. 

Akar B.bey Yalın Özen Akar B.bey Yalın Özen 

0 0.55 0.59 0.61 0.66 0.60 0.45 0.59 0.61 0.66 0.58 b 

3 0.65 0.56 0.66 0.95 0.70 0.59 0.59 0.66 0.91 0.69 a 

6 0.60 0.58 0.65 0.83 0.67 0.60 0.62 0.65 1.07 0.73 a 

9 0.62 0.66 0.63 0.88 0.70 0.66 0.59 0.66 0.98 0.72 a 

12 0.72 0.61 0.64 0.91 0.72 0.76 0.67 0.67 1.04 0.79 a 

Ort. 0.63 b 0.60 b 0.64 b 0.85 a 0.68 0.61 b 0.61 b 0.65 b 0.93 a 0.70  

1.Yıl AÖF: 0.060 ve AÖF: 0.16, 2.Yıl AÖF: 0.093 ve AÖF: 0.10. 
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Araştırmanın iki yılında da farklı gübre dozları uygulanmış arpa çeşitlerinde ölçülen 

sapta azot içeriğine (%) ilişkin ortalamalar Şekil 4.14’de sunulmuştur. 

 

 

Şekil 4.14 Farklı azot dozu uygulanan arpa çeşitlerinin, araştırmanın 1.ve 2. yılındaki 

sap azot içeriğine ilişkin ortalamalar 

 

Birinci yıldaki çeşitlerin genel ortalamalarına bakıldığında ise % 0.60 ile % 0.85 

arasında olduğu görülmektedir ve istatistiksel açıdan sadece iki grup (a ve b) meydana 

gelmiştir. Saptaki azot miktarına ilişkin en yüksek değer % 0.85 ile Özen çeşidinden 

elde edilmiştir. Yalın çeşidi % 0.64, Akar çeşidi % 0.63, Burakbey çeşidi ise % 0.60 ile 

b grubunda yer almışlardır. İkinci yılda farklı azot dozu uygulamalarına bağlı olarak 

saptaki azot miktarı ortalamaları % 0.58 ile % 0.79 arasında değişim göstermiştir. En 

yüksek değerler 12, 9, 6 ve 3 kg/da azot uygulamasından elde edilirken kontrol 

uygulamaları sonucu elde edilen % 0.58 değeri b grubunda yer almıştır. Çeşitlerin genel 

ortalamalarına bakıldığında ise % 1.82 ile % 2.39 arasında olduğu görülmektedir ve 

istatistiki açıdan sadece iki grup (a ve b) ortaya çıkmıştır. En yüksek sap azot değeri % 

0.93 ortalama ile Özen çeşidinden elde edilmiştir. Akar, Yalın ve Burakbey çeşitleri ise 

aynı grupta (b) yer alarak ikinci en yüksek sap azot içeriğine sahip olmuşlardır. (Çizelge 

4.28, Şekil 4.14). 
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Birinci yılda azot dozları arasında fark önemli olmazken ikinci yılda bu fark önemli 

bulunmuş ve kontrol parseline göre tüm 4 farklı dozlar a grubunda yer almıştır. 

Shejbalová vd. (2014), mineral azot azot kullanımının arpa bitkilerinde hem tane hem 

de sapta (% 0.54-% 0.75) olmak üzere azot oranında artışların olduğunu tespit etmişler 

ve çalışma bulgularıyla uyum göstermiş. Ayrıca,  her iki yılda da sonuçlar çeşitler arası 

farklılık olduğunu göstermiştir. Özelliklede kışlık çeşitler aynı grupta yer alırken yazlık 

kavuzsuz arpa çeşidi Özen her iki yılda da a grubunda yer almıştır. Özen çeşidinin daha 

yüksek içeriğe sahip olmasının yetiştirilme dönemindeki sıcaklıkla ilgili olabileceği 

düşünülmektedir.  Grant vd. (1991), yaptıkları araştırmada gibi tane protein 

konsantrasyonu ve saptaki azot konsantrasyonu nem artışı ile azaldığını ancak tane 

veriminin ve sap veriminin arttığını vurgulamışladır. 

4.15 Azot Kullanım Verimliliği Parametreleri 

4.15.1 Agronomik etkinlik (kg/kg) 

Çizelge 4.29’da gösterildiği üzere, farklı azot dozu uygulanan arpa çeşitlerinde 

agronomik etkinlik değeri ortalamaları bakımından çeşitler arasındaki fark istatisksel 

(P<0.01) olarak önemli olurken çeşit x azot dozu interaksiyonu  (P>0.05)  açısından 

önemsiz bulunmuştur. 

Agronomik etkinlik değerlerine ait iki yılda elde edilen çeşit ortalamaları arasındaki 

farkların anlam düzeylerini belirlemek için gerçekleştirilen AÖF testinin sonuçları 

Çizelge 4.30’da gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.29 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun agronomik etkinlik 

değerlerine ait varyans analiz sonuçları 

  1. Yıl 2.Yıl 

Varyasyon Kaynakları SD K. Top. K.Ort. F K. Top. K. Ort. F 

Tekerrür 2 206.3321 103.1660 5.1280 53.8640 26.9320 4.4805 

Çeşit 3 1067.803 355.9343 17.6921** 131.7241 43.9080 7.3047** 

Hata 1 6 491.8669 81.9778 4.0748 51.1545 8.5257 1.4184 

Azot Dozu 3 97.8977 32.6326 1.6220 9.2350 3.0783 0.5121 

Çeşit x Azot Dozu 9 398.3983 44.2665 2.2003 58.0032 6.4448 1.0722 

Hata 2 24 482.8395 20.1183   144.2629 6.0110   

Toplam 47 2745.137     448.2438     

**p<0.01, *p<0.05, CV: 1.Yıl % 54.15- 2.Yıl % 61.24 

 

 

Çizelge 4.30 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun agronomik etkinlik 

değerleri etkisine ait ortalamaları (kg/kg) 

  1.Yıl 2.Yıl 

Azotlu 

gübre 

dozları 

(kg/da) 

Çeşitler Ort. Çeşitler Ort. 

Akar B.bey Yalın Özen Akar B.bey Yalın Özen 

3 24.31 6.43 -0.02 8.63 9.84 2.74 10.38 1.85 2.62 4.40 

6 16.34 8.15 4.68 5.42 8.65 4.25 6.17 2.82 2.55 3.95 

9 13.64 10.78 4.55 5.81 8.70 4.60 5.12 2.72 2.79 3.80 

12 8.41 8.54 2.11 4.74 5.95 4.60 5.10 11.33 2.45 5.87 

Ort. 15.68 a 8.47 b 2.83 c 6.15 bc 8.28 4.05 b 6.69 a 4.68 b 2.60 b 4.51 

1.Yıl AÖF: 3.77 ve 2.Yıl AÖF: 2.06.  

 

Araştırmanın iki yılında da farklı gübre dozları uygulanmış arpa çeşitlerinde ölçülen 

agronomik etkinliğe (kg/kg) ilişkin ortalamalar Şekil 4.15’de sunulmuştur. 
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Şekil 4.15 Farklı azot dozu uygulanan arpa çeşitlerinin, araştırmanın 1.ve 2. yılındaki 

agronomik etkinliğe ilişkin ortalamalar 

Çeşitlerin birinci yıl genel ortalamalarına bakıldığında agronomik etkinlik değerleri 

2.83 ile 15.68 arasında olduğu görülmektedir ve istatistiksel açıdan sadece üç grup (a, b 

ve c) ortaya çıkmıştır.  En yüksek değer Akar çeşidinden elde edilirken (a) en düşük 

agronomik etkinlik değeri Yalın çeşidinden (c) elde edilmiştir. Benzer şekilde ikinci 

yılda çeşitler arası farklar önemli bulunmuştur.  İstatistiki açıdan sadece iki grup (a ve 

b) meydana gelmiş ve en yüksek değer Burakbey çeşidinden (6.69) elde edilirken diğer 

çeşitler b grubunda yer almışladır. Her iki yılda da kullanılan azot dozlarının AE etkisi 

olmamış, ancak çeşitlerin AE değerleri farklılıklar göstermişlerdir (Çizelge 4.30). Atar 

vd. (2017), yaptıkları çalışmada benzer şekilde çeşitler arasında AE değerlerinin 

farklılık gösterdiğini ve saptadıkları değerlerin 6.6 ile 15.7 arasında olduğunu 

belirtmişlerdir. Okudan ve Kara (2015), yürüttükleri farklı bir çalışmada ise azot 

dozlarının AE değerlerine etkisi olduğunu göstermiş ve çalışma bulgularıyla uyum 

göstermemiştir. 
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4.15.2 Fizyolojik etkinlik (kg/kg) 

Çizelge 4.31’de gösterildiği gibi her iki yılda da farklı azot dozu uygulanan arpa 

çeşitlerinde fizyolojik etkinlik değeri ortalamaları bakımından çeşit x azot dozu 

interaksiyonu istatistiki (P>0.05)  açıdan önemsiz bulunmuştur. Fakat ikinci yılda 

çeşitler arasında fark önemli (P<0.01) bulunmuş ve çeşitler arası farkların önem 

seviyelerini belirlemek için yapılan AÖF testinin sonuçları Çizelge 4.32’de 

gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.31 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun fizyolojik etkinlik 

değerlerine ait varyans analiz sonuçları 

  1. Yıl 2.Yıl 

Varyasyon Kaynakları SD K. Top. K.Ort. F K. Top. K. Ort. F 

Tekerrür 2 328517 164258.5 2.488469 5935.3570 2967.678 5.8748 

Çeşit 3 156650.6 52216.86 0.79107 27266.606 9088.869 17.992** 

Hata 1 6 419904.8 69984.13 1.060239 4349.8484 724.9747 1.4352 

Azot Dozu 3 183156.8 61052.25 0.924924 554.8542 184.9514 0.3661 

Çeşit x Azot Dozu 9 412450.8 45827.87 0.694279 5979.9458 664.4384 1.3153 

Hata 2 24 1584188 66007.85  
12123.699 505.1542 

 
Toplam 47 3084868   

56210.312 
  

**p<0.01, *p<0.05, CV: 2.Yıl % 32.20 

 

Çizelge 4.32 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun fizyolojik etkinlik değerleri 

etkisine ait ortalamaları (kg/kg) 

  1.Yıl 2.Yıl 

Azotlu 

gübre 

dozları 

(kg/da) 

Çeşitler Ort. Çeşitler Ort. 

Akar B.bey Yalın Özen Akar B.bey Yalın Özen 

3 187.01 169.75 174.93 81.84 153.38 67.03 101.95 71.29 41.07 70.34 

6 192.46 169.86 186.58 298.27 211.79 61.97 63.04 101.26 35.94 65.55 

9 310.55 165.66 627.80 151.28 313.82 69.45 109.17 99.66 21.28 74.89 

12 299.35 150.32 167.06 78.16 173.72 71.64 79.97 93.31 28.58 68.37 

Ort. 247.34 163.90 289.09 152.39 213.18 67.52 b  88.53 a 91.38 a 31.72 c 69.79 

 2.Yıl AÖF: 18.93. 
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Araştırmanın iki yılında da farklı gübre dozları uygulanmış arpa çeşitlerinde ölçülen 

fizyolojik etkinliğe (kg/kg) ilişkin ortalamalar Şekil 4.16’da sunulmuştur. 

 

 

Şekil 4.16 Farklı azot dozu uygulanan arpa çeşitlerinin, araştırmanın 1.ve 2. yılındaki 

fizyolojik etkinliğe ilişkin ortalamalar 

Çizelge 4.32 ‘de gösterildiği üzere, ikinci yıl için çeşitlerin fizyolojik etkinlik değerleri 

31.72 ile 91.38 arasında varyasyon göstermiş ve istatistiksel olarak sadece üç grup (a, b 

ve c) meydana gelmiştir. En yüksek değerler Yalın ve Burakbey çeşitlerinde sırasıyla 

91.38 ve 88.35 olarak belirlenmiş a grubunda yer almışlardır. Bunları Akar çeşidi 67.52 

ile izlemiş (b) ve en düşük fizyolojik etkinlik değeri Özen çeşidinde 31.72 (c) ile 

gözlemlenmiştir. Her iki yılda da kullanılan azot dozlarının FE etkisi olmadığı 

görülmektedir ancak ikinci yılda çeşitlerin FE değerleri açısından istatiksel olarak 

farklılık gösterdiği görülmektedir 

 

4.15.3 Agrofizyolojik etkinlik (kg/kg) 

Çizelge 4.33’de gösterildiği üzere, farklı azot dozu uygulanan arpa çeşitlerinde 

agrofizyolojik etkinlik değeri ortalamaları bakımından her iki sene de çeşitler arasındaki 
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fark önemli olurken (P<0.01), çeşit x azot dozu interaksiyonu istatistiki (P>0.05) açıdan 

önemsiz bulunmuştur. Çeşitler arasındaki farkların önem seviyelerini belirlemek için 

gerçekleştirilen AÖF testinin sonuçları Çizelge 4.34’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.33 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun agrofizyolojik etkinlik 

değerlerine ait varyans analiz sonuçları 

  1. Yıl 2.Yıl 

Varyasyon Kaynakları SD K. Top. K.Ort. F K. Top. K. Ort. F 

Tekerrür 2 392.059 196.03 0.24893 236.1299 118.0650 1.7567 

Çeşit 3 9689.61 3229.87 4.10156* 1941.9330 647.3110 9.6316** 

Hata 1 6 15618.9 2603.15 3.3057 676.2802 112.7134 1.6771 

Azot Dozu 3 1160.82 386.94 0.49137 391.4026 130.4675 1.9413 

Çeşit x Azot Dozu 9 3723.12 413.68 0.52533 990.9029 110.1003 1.6382 

Hata 2 24 18899.4 787.474   1612.9742 67.2073   

Toplam 47 49483.9     5849.6228     

**p<0.01, *p<0.05.1.Yıl 107.24, 2.yıl CV: % 67.56 

 

Çizelge 4.34 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun agrofizyolojik etkinlik 

değerleri etkisine ait ortalamaları (kg/kg) 

  1.Yıl 2.Yıl 

Azotlu 

gübre 

dozları 

(kg/da) 

Çeşitler Ort. Çeşitler Ort. 

Akar B.bey Yalın Özen Akar B.bey Yalın Özen 

3 39.94 20.45 -0.26 14.28 18.60 12.23 37.83 0.49 16.62 16.79 

6 43.30 16.67 14.33 50.12 31.10 12.64 22.28 3.88 9.51 12.08 

9 53.71 27.60 21.08 17.19 29.90 10.78 14.38 4.62 11.13 10.23 

12 59.38 26.43 5.17 9.24 25.05 9.36 12.02 5.86 10.51 9.44 

Ort. 49.08 a 22.79 b 10.08 b 22.71 b 26.16 11.25 b 21.63 a 3.71 c 11.94 b 12.13 

1.Yıl AÖF: 23.64 ve 2.Yıl AÖF: 6.90 

 

Araştırmanın iki yılında da farklı gübre dozları uygulanmış arpa çeşitlerinde ölçülen 

agrofizyolojik etkinliğe (kg/kg) ilişkin ortalamalar Şekil 4.17’de sunulmuştur. 
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 Şekil 4.17 Farklı azot dozu uygulanan arpa çeşitlerinin, araştırmanın 1.ve 2. yılındaki 

agrofizyolojik etkinliğe ilişkin ortalamalar 

Çizelge 4.34‘de gösterildiği üzere araştırmanın birinci yılında çeşitlerin agrofizyolojik 

etkinlik değerleri 10.08 ile 49.08 arasında varyasyon göstermiş ve istatistiksel olarak 

yalnızca iki grup (a ve b) ortaya çıkmıştır.  En yüksek değer Akar çeşidi 49.08 (a) ile en 

yüksek değere sahip olurken sırasıyla Burakbey (22.79), Özen (22.71) ve Yalın (10.08) 

ile izlemiş ve b grubunda yer almışlardır. Araştırmanın ikinci yılındaki çeşitlerin genel 

ortalamalarına bakıldığında agronomik etkinlik değerleri 3.71 ile 21.63 arasında olduğu 

görülmektedir ve istatistiksel olarak yalnızca üç grup (a, b ve c) meydana gelmiştir.  En 

yüksek değeri Burakbey çeşidi 21.63 ile göstermiş ve a grubunu oluşturmuştur. 

Burakbey çeşidini Akar ve Özen çeşitleri sırasıyla 11.25 ve 11.94 (b) değerleri ile 

izlemiştir. En düşük AFE değeri ise Yalın (c) çeşidinden elde edilmiştir. Her iki yılda da 

kullanılan azot dozlarının AFE etkisi olmadığı ancak çeşitlerin AFE değerlerinin 

birbirlerinden farklılıklar göstermişlerdir. Atar vd. (2017), yaptıkları çalışmada hem 

çeşit hem de azot dozu bazında önemli farklılıklar tespit etmişlerdir. Çeşitler arası 

değerler birinci yıl verilerine benzer şekilde 19.7 ile 41.2 arasında değişmiştir.  Ayrıca, 

Dobermann (2007)’ın azot kullanım etkinliği ile ilgili yaptığı çalışmada, çeşitler ve 

diğer kültürel uygulamalarda 40-60 değerlerinin yaygın olduğunu rapor etmiş ve bu 

sonuçlar araştırmanın birinci yıl verileri ile uyum göstermiştir. Ancak, ikinci yılda elde 
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edilen ortalamaların daha önceki çalışmalar aralığında olmadığı gözükmektedir. 

Sonuçların iklimdeki değişiklerinden kaynaklanan tane veriminin azalmasının, bitki 

tarafından kaldırılan azot miktarını etkileyerek AFE değerlerinin azalmasına sebep 

olduğu şeklinde açıklanabilir. 

 

4.15.4 Geri dönüşüm etkinliği (%) 

Çizelge 4.35’de gösterildiği üzere, farklı azot dozu uygulanan arpa çeşitlerinde geri 

dönüşüm etkinlik değeri ortalamaları bakımından birinci yılda azot dozu arasındaki fark 

önemli olurken (P<0.05), araştırmanın her iki yılında da çeşit x azot dozu interaksiyonu 

istatistiki (P>0.05)  açıdan önemsiz bulunmuştur. Azot dozu ortalamları arasındaki 

farkların önem seviyelerini belirlemek için yapılan AÖF testinin sonuçları Çizelge 

4.36’de gösterilmiştir. 

Çizelge 4.35 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun geri dönüşüm etkinlik 

değerlerine ait varyans analiz sonuçları 

  1. Yıl 2.Yıl 

Varyasyon Kaynakları SD K. Top. K.Ort. F K. Top. K. Ort. F 

Tekerrür 2 1301.300 650.6504 0.6111 2980,3845 1490.192 1.8886 

Çeşit 3 125.7718 41.9239 0.0394 1811.9559 603.9853 0.7655 

Hata 1 6 14405.14 2400.857 2.2547 4706.7822 784.4637 0.9942 

Azot Dozu 3 10367.91 3455.972 3.2457* 367.2301 122.4100 0.1551 

Çeşit x Azot Dozu 9 3835.879 426.2089 0.4003 4769.6023 529.9558 0.6716 

Hata 2 24 25555.19 1064.800   18937.3755 789.0573   

Toplam 47 55591.21     33573.3306     

**p<0.01, *p<0.05.1.Yıl 62.89 
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Çizelge 4. 36 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun geri dönüşüm etkinlik 

değerleri etkisine ait ortalamaları (%) 

  1.Yıl 2.Yıl 

Azotlu 

gübre 

dozları 

(kg/da) 

Çeşitler Ort. Çeşitler Ort. 

Akar B.bey Yalın Özen Akar B.bey Yalın Özen 

3 85.66 56.80 84.74 81.30 77.12 a 28.11 35.55 56.26 67.29 46.80 

6 45.44 42.67 45.68 46.15 44.99 b 33.89 27.95 51.04 45.25 39.53 

9 38.34 62.09 29.52 31.54 40.37 b 42.60 37.08 57.61 25.85 40.78 

12 46.86 43.92 38.56 50.81 45.04 b 49.61 49.11 46.72 26.89 43.08 

Ort. 54.07 51.37 49.63 52.45 51.88 38.55 37.42 52.90 41.32 42.55 

1.Yıl AÖF: 27.49. 

 

Araştırmanın iki yılında da farklı azotlu gübre dozu uygulanmış arpa çeşitlerinde 

ölçülen geri dönüşüm etkinliğine (%) ilişkin ortalamalar Şekil 4.18’de sunulmuştur. 

 

Şekil 4.18 Farklı azot dozu uygulanan arpa çeşitlerinin, araştırmanın 1.ve 2. yılındaki 

geri dönüşüm etkinliğe ilişkin ortalamalar 

Araştırmanın birinci yılına ait veriler değerlendirildiğinde; farklı azot dozu 

uygulamalarına bağlı olarak geri dönüşüm etkinliği değerleri  % 77.12 ile 40.37 
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arasında değişim göstermiş ve aralarındaki fark istatistiki (P<0.05) olarak önemli 

bulunmuştur. En yüksek değer dekara 3 kg azot dozu uygulamasından alınırken (% 

77.12), 6, 9 ve 12 kg azot uygulamaları b grubunda yer alarak sırasıyla % 44.99, 40.37 

ve 45.04 takip etmişlerdir (Çizelge 4.36). Atar vd. (2017), yaptıkları çalışmada azot 

dozları arasındaki fark önemsiz olduğunu ve çeşitlerin GE değerleri farklılık 

gösterdiğini tespit etmişlerdir. Ancak, Okudan ve Kara (2015)  yürüttükleri farklı bir 

çalışmada ise azot dozlarının GE değerlerine etkisi olduğunu göstermiş ve bu sonuç 

çalışma bulgularıyla uyum göstermiştir. Ayrıca, Ladha vd. (2005) deneysel alanlardan 

elde edilen tahıl mahsullerinin GE hakkındaki dünya çapındaki bir veri incelemesinde, 

tek yıllık gübre N geri kazanım verimlerinin mısır için % 65, buğday için % 57 ve çeltik 

için % 46 olduğu bildirmişlerdir. Fixen vd. (2015), topraktaki K ve P varlığına bağlı 

olarak tahıllar için GE değerinin % 40-65 tipik seviyeler olduğunu belirtmişlerdir. Her 

iki yılda elde edilen veriler dünya geneli tahıl GE değerleri ile uyum göstermiştir. 

4.15.5 Yararlılık etkinliği  

Çizelge 4.37’de gösterildiği gibi, birinci yılda farklı azot dozu uygulanan arpa 

çeşitlerinde yararlılık etkinliği ortalamaları bakımından azot dozu arasındaki fark 

önemli olurken (P<0.05), ikinci yılda da yararlılık etkinliği ortalamaları bakımından 

çeşitler arasındaki fark istatiksel (P<0.01) olarak önemli bulunmuştur. Çeşit x azot dozu 

interaksiyonu ise istatistiki (P>0.05)  açıdan önemsiz bulunmuştur. Çeşit ve azot dozu 

ortalamaları arasındaki farklılıkların önem seviyelerini belirlemek için yapılan AÖF 

testinin sonuçları Çizelge 4.38’de gösterilmiştir.  
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Çizelge 4.37 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun yararlılık etkinliğine ait varyans analiz sonuçları 

  1. Yıl 2.Yıl 

Varyasyon Kaynakları SD K. Top. K.Ort. F K. Top. K. Ort. F 

Tekerrür 2 1.02E
+08

 51249213.32 5.0793 5.2E
+07

 2.6E
+07

 6.9801 

Çeşit 3 81068978 27022992.75 2.6782 1.2E
+08

 4.1E
+07

 10.91** 

Hata 1 6 1.73E
+08

 28793529.70 2.8537 3E
+07

 499739 1.3440 

Azot Dozu 3 1.27E
+08

 42218412.42 4.1842* 4599747 153324 0.4124 

Çeşit x Azot Dozu 9 24812934 2756992.66 0.2732 4E
+07

 448799 1.2070 

Hata 2 24 2.42E
+08

 10089894.98   8.9E
+07

 371822   

Toplam 47 7.5E+08     3.4E
+08

     

**p<0.01, *p<0.05.1.Yıl 46.90 ve 2.yıl CV: % 64.15 

 

Çizelge 4.38 Arpa çeşitlerine uygulanan farklı azot dozunun yararlılık etkinlik değerleri etkisine ait ortalamaları (%) 

  1.Yıl 2.Yıl 

Azotlu 

gübre 

dozları 

(kg/da) 

Çeşitler Ort. Çeşitler Ort. 

Akar B.bey Yalın Özen Akar B.bey Yalın Özen 

3 12055.56 10972.22 8555.56 6083.33 9416.67 a -44.44 2925.00 5950.00 2319.44 2787.50 

6 6194.44 6486.11 5666.67 4666.67 5753.47 b 2133.33 1805.56 5580.56 963.89 2620.83 

9 8324.07 7898.15 6481.48 4240.74 6736.11 b 2992.59 4068.52 5846.30 543.52 3362.73 

12 5583.33 5680.56 5500.00 3972.22 5184.03 b 3544.44 4324.31 4365.28 769.44 3250.87 

Ort. 8039.35 7759.26 6550.93 4740.74 6772.57  2156.48bc 3280.84b 5435.53a 1149.07c 3005.48 

1.Yıl AÖF: 2676.431 ve 2.Yıl AÖF: 1624.72 

8
4
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Araştırmanın iki yılında da farklı azotlu gübre dozu uygulanmış arpa çeşitlerinde 

ölçülen yararlılık etkinliğine (%) ilişkin ortalamalar Şekil 4.19’da sunulmuştur. 

 

Şekil 4.19 Farklı azot dozu uygulanan arpa çeşitlerinin, araştırmanın 1.ve 2. yılındaki 

yararlılık etkinliğe ilişkin ortalamalar 

Birinci yıl azot dozu genel ortalamalarına bakıldığında yararlılık etkinlik değerlerinin 

9416.67 ile 5184.03 arasında olduğu görülmektedir ve istatistiksel olarak yalnızca iki 

grup (a ve b) meydana gelmiştir. En yüksek değer dekara 3 kg azot dozu 

uygulamasından alınırken (9416.67), sırasıyla 9, 6 ve 12 kg azot uygulamaları b 

grubunda yer alarak takip etmişlerdir. İkinci yılda ise, çeşit arası farklılıklar önemli 

bulunmuştur. Genel ortalamalarına bakıldığında yararlılık etkinlik değerleri 5435.53 ile 

1149.07 arasında olduğu görülmektedir ve istatistiki olarak üç grup (a, b ve c) 

oluşmuştur.  En yüksek değeri Yalın çeşidi 5435.53 ile göstermiş ve a grubunu 

oluşturmuştur. Yalın çeşidini Burakbey (b)  3280.84 değeri ile izlemiştir. En düşük 

yararlılık etkinlik değeri ise 1149.07 ile Özen (c) çeşidi göstermiştir (Çizelge 4.38). 
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Serin iklim tahılları içerisinde arpa, Dünyada ve Türkiye’de ekiliş alanı ve üretim 

miktarı açısından buğday bitkisinden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Günümüzde 

daha çok hayvan yemi ve maltlık olarak kullanılan arpa son zamanlarda az miktarlarda 

da olsa insan beslenmesinde de kullanılmaktadır. Ancak, çok sayıda çiftçi ve üretici hala 

geliştirilmiş çeşitleri ve gübreleme yöntemlerini etkili şekilde kullanamamakta. 

Hâlbuki, tahıllar özelliklede buğday ve arpa ulusların kendi kendine gıda yeterliliği, 

gelir yaratma, kırsal alanların sosyo-ekonomik seviyesinin yükseltilmesi ve yoksulluğun 

azaltılması açısından çok büyük önem arz etmektedir. Yüksek verimli, hastalık ve 

zararlılara dayanıklı arpa çeşitlerden maksimum verimin alınması, girdi maliyetlerinin 

düşürülmesi ve en önemlisi çevrenin ve doğal kaynakların korunması için gübreleme 

yönetiminin iyi bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı ıslahçılar 

tarafından geliştirilen çeşitlerin çiftçilere ve üreticilere dağıtımından önce çeşitlerin 

azotlu gübre dozlarına karşı olan tepkilerinin belirlenmesi yararlı olacaktır. 

Bu araştırma, kuru şartlarda arpa yetiştiriciliğinde yüksek verimli ve kaliteli ürün eldesi 

amacıyla uygulanması gereken azotlu gübre oranını belirlemek için yapılmıştır. İki 

farklı yetiştirme döneminde Orta Anadolu bölgesinde gerçekleştirilen bu çalışmanın 

sonuçlarına göre kuru şartlarda yapılacak arpa üretimi ilgili aşağıdaki öneri ve 

tavsiyelere ulaşılmıştır. 

Genel olarak tane verimi 12 kg/da dozuna kadar azot oranın yükselmesiyle artmıştır. 

Özellikle de, Burakbey ve Özen çeşitleri azot dozlarına bağlı olarak tane verimi 

doğrusal bir artış göstermiştir. Ancak, çalışmanın birinci yıl verilerinden elde edilen 

sonuçlara göre, Akar ve Yalın çeşitleri logaritmik artış göstermişlerdir. Bu sebeplerden 

dolayı, birinci yılda Akar ve Yalın kışlık arpa çeşitleri için 9 kg/da azotlu gübre dozu 

optimum noktası olarak öne çıkarken, Burakbey ve Özen çeşidi için 12 kg/da veya daha 

fazla azotlu gübre uygulmasının tane verimini önemli derecede artıcağı 

düşünülmektedir.   
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Bitkisel üretimin sınırlanmasına sebep olan faktörlerden biri olan bitki besin maddeleri 

özellikle de azot elementi ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Sonuçların, çalışmanın 

yapıldığı bölgenin iklim faktörleri, kullanılan çeşit ve en önemlisi de çalışma alanındaki 

toprağın özelliğine bağlı olarak varyasyon gösterdiği görülmektedir. Bu sebeplerden 

dolayı, azot başta olmak üzere tüm bitki besin maddelerinin uygulamalarının toprak 

analizleri ve ekonomik analiz sonucuna bağlı olarak yapılmasının daha yararlı olacağı 

düşünülmektedir. 

Beklenildiği gibi yazlık çeşit olan Özen’in diğer kışlık çeşitlere oranla tane verimi 

oldukça düşük kalmıştır. Bu sebepten dolayı Orta Anadolu iklim koşulları gibi kurak 

alanlarda Özen çeşidinin sulama ihtiyacı duyan yazlık kavuzsuz bir arpa çeşidi olarak 

değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

Biyolojik verim açısından kışlık çeşitlerin (Akar, Burakbey ve Yalın) ve azot dozu 

olarak da 9 kg/da N dozunun uygulanmasının daha ekonomik olacağı görülmüştür. 

Azot içerikli gübrenin daha yüksek dozda uygulanması, kalite özelliklerinde protein ve azot 

içerikleri hariç anlamlı bir yükselme sağlamadığı için fazla gübre kullanılmasının maliyet 

ve çevre üzerine olumsuz etkiyi artıracağı öngörülmüştür. 

Tüm çeşitlerde azot geri dönüşüm etkinliği incelendiğinde 3 kg/da N dozundan fazla 

uygulanan dozlarda azotun bitki tarafından alımında azalmalar meydana geldiği 

görülmüştür. Bundan dolayı, azot dozundaki artış aralıklarının azaltılarak uygulamanın bitki 

tarafından kullanımının ve azot kayıplarının önlemesinde olumlu yönde etkili olacağı 

sonucuna varılmıştır. 

Son zamanlarda adı sıkça duyulan yavaş ve kontrollü salınımlı azotlu gübrelerin benzer 

araştırma kapsamında değerlendirilmesinin etkili olacağı düşünülmekte ve AKE açısından 

önemli sonuçlar eldesi için gerekli olacağı önerilmektedir. 
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Beta glukan gibi insan beslenmesinde son zamanlarda önemi artan bu polisakkarit bileşiğin 

içeriğinin azotlu gübre miktarına göre değişmediği ancak, çeşitler ve daha önemlisi iklim 

koşullarından daha çok etkilendiği görülmektedir. Özellikle de tane olum süresince 

meydana gelen yağış ve nemin beta glukan miktarında düşüş eğiliminde olduğu 

düşünülmektedir. 

Azot kullanım verimliliği açısından artan azotlu gübre dozlarına göre önemli farklılar 

görülmese de azot kullanım verimliliklerinin çeşitlere göre değişim gösterdiği 

görülmektedir. Kuru şartlarda birim azot başına üretilen tane verimi açısından Akar ve 

Burakbey çeşitleri öne çıkmaktadır.  

Azot kullanımının daha iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için çeşitlere uygulanan azotlu 

gübre miktarlarının yanısıra uygulama zamanın da etkili olacağı düşünülmekte ve ilgili 

çalışmaların yapılmasının önemli sonuçlar vereceği düşünülmektedir. 

Azotlu gübre miktarındaki artış tanedeki protein oranının yükselmesini sağlamıştır. Ancak 

genel olarak protein verimi göz önüne alındığında, yüksek miktarda azotlu gübre 

uygulanmasının ekonomik olarak hesaplanmasının yararlı olacağı sonucuna varılmıştır. 

İklim faktörlerindeki ani değişimlerin çeşitlerin performans ve kalite özelliklerinin en az 

azotlu gübre dozlarındaki değişim kadar etkilediği sonucuna varılmıştır. 

En önemli sonuçlardan biri de her geçen gün kendini daha da çok hissettiren iklim 

değişikliği ve bununla beraber gelen yağış rejim düzensizliği, yağış tipindeki değişim ve 

kuraklık tarımsal faaliyetleri önemli düzeyde etkilediğidir. Bu sebepten dolayı tarımsal 

araştırma sonuçlarını ve değerlendirmelerini zorlaştırmaktadır. Çözüm olarak da gelişmiş 

teknolojilerden daha çok yararlanarak anlık veri takibinin yapılması daha güvenilir ve doğru 

verilerin elde edilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir.   
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