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ÖZET 
Bu araºtýrma, iran üçgülü+ biryýllýk çim karýºýmýnda karýºým oranýnýn ot verimi ve ot kalitesine etkisinin 
saptanmasý amacýyla yürütülmüºtür. Araºtýrma ile ilgili tarla denemeleri, 2001-2004 yýllarý arasýnda Çukurova 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi�nin kýraç koºullardaki arazisinde üç tekrarlamalý tesadüf bloklarý deneme desenine 
uygun olarak sürdürülmüºtür. Denemelerde, Ýran üçgülü ve biryýllýk çim saf ekimleri ile  % 80 Ýran üçgülü+ % 
20 biryýllýk çim,  % 60 Ýran üçgülü+ % 40 biryýllýk çim, % 40 iran üçgülü+ % 60 biryýllýk çim, % 20 Ýran 
üçgülü+ % 80 biryýllýk çim karýºýmlarýnýn yaº ot, kuru ot ve ham protein verimi ile kuru ot veriminde Ýran üçgülü 
oraný incelenmiºtir. Üç yýllýk araºtýrma bulgularý,  karýºýmlarýn incelenen özelliklerinin yýldan yýla önemli 
farklýlýklar gösterdiðini ortaya koymuºtur. Üç yýllýk ortalama deðerlere göre, karýºýmlar saf Ýran üçgülünden 
istatistiksel olarak farklý olmayan, ancak saf biryýllýk çimden daha yüksek kuru ot verimi vermiºlerdir. Saf Ýran 
üçgülü karýºýmlar ve saf biryýllýk çime göre daha yüksek ham protein verimi vermiºtir. Karýºýmlarda, iran 
üçgülünün ekimdeki oraný azaldýkça karýºýmýn ot verimine katýlma oraný azalmýºtýr. Araºtýrma sonuçlarýna 
dayanýlarak, Ýran üçgülü+ biryýllýk çim karýºýmlarýnýn stabil ve ekonomik verim alýnabilmesi için bölgenin taban 
ve sulanabilir koºullarýnda yetiºtirilmesi gerektiði sonucuna varýlmýºtýr.   
 
Anahtar Kelimeler: Ýran Üçgülü, Biryýllýk Çim, Kuru Ot, Üçgül Oraný, Ham Protein Verimi  
 
 

EFFECTS OF MIXTURE RATE ON THE HAY YIELD AND HAY QUALITY OF THE MIXTURE OF 
PERSIAN CLOVER (TRIFOLIUM RESUPINATUM L.) AND ANNUAL RYEGRASS (LOLIUM 

MULTIFLORUM LAM) UNDER DRY LAND CONDITIONS OF ÇUKUROVA 
 

ABSTRACT 
This research was conducted to determine the effect of mixture rate on the hay yield and quality of Persian 
clover and annual ryegrass mixtures. The experiment was arranged in a randomized complete block design with 
three replications at the Experimental Farm of Agricultural Faculty of Çukurova University during the years of 
2001-2004.  In the research, pure stands of Persian clover and annual ryegrass and  their  seed mixtures  such as   
80 % Persian clover + 20 % annual ryegrass, 60 % Persian clover + 40 % annual ryegrass, 40 % Persian clover + 
60 % annual ryegrass, 20 % Persian clover + 80 % annual ryegrass were studied.  Hay and crude protein yields 
of pure stands and the mixtures and the percentage of Persian clover in the hay yield were determined. he study 
showed that the characters studied significantly varied from year to year. According to the averaged values of 
three years, the mixtures gave the hay yields as high as the pure stand of Persian clover, but higher than that of 
pure stand of annual ryegrass. Crude protein yield of pure stand of Persian clover was higher than both those of 
the mixtures and that of pure stand of annual ryegrass. Decreasing rate of Persian clover in the seed mixture 
decreased its contribution to the hay yield of the mixture. From the results of the research, it was concluded that 
mixtures of Persian clover and annual ryegrass should be grown not under dry land but irrigated conditions of 
Çukurova in order to obtain a stabile and economic yield.     
 
Keywords: Persian Clover, Annual Ryegrass, Hay, Persian Clover Percentage, Crude Protein   
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Adana, Hatay ve Ýçel illerini kapsayan Çukurova Bölgesi, ekolojik koºullarýn uygun olmasý nedeniyle 
ülkemizin en önemli bitkisel üretim bölgelerinden birisini oluºturmaktadýr. Bölgede, bitkisel üretimde 
modern tekniklerin uygulanmasý ile yüksek verim düzeylerine eriºilmiº bulunmaktadýr. Ancak, 
bölgede diðer bir tarým kolu olan hayvancýlýk ülkemiz genelinde olduðu gibi ihmal edilmiºtir. 

Bölge hayvancýlýðýnýn birçok sorunu olmakla birlikte bu sorunlar arasýnda en önemlisini, 
hayvancýlýk iºletmelerinde sistemli bir kaba yem üretim programýnýn bulunmayýºý oluºturmaktadýr. 
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Bölgede mevcut toplam 2.508.830 hayvanýn (Anonim, 1993) ana kaba yem kaynaðýný, 354.002 ha'lýk 
bir alan kaplayan (Anonim, 1987) doðal çayýr-meralar ve tarla bitkileri üretim artýklarý 
oluºturmaktadýr. Bölgedeki doðal meralar yýllardan beri süren bilinçsiz kullaným sonucu yem üretim 
potansiyellerini büyük ölçüde kaybetmiº durumdadýrlar. Bölgedeki hayvancýlýðýn kaba yem sorununun 
köklü çözümü için, bölgedeki çayýr-meralarýn ýslahý yanýnda, tarla tarýmý içinde yembitkileri 
yetiºtiriciliðinin yaygýnlaºtýrýlmasý gerekir. Bölgede halen uygulanmakta olan ekim nöbeti sistemi 
içinde biryýllýk baklagillerden adi fið, yem bezelyesi ve iskenderiye üçgülünün yulaf, arpa veya  
tritikale ile karýºým halinde yetiºtirilmesinin olanaklý olduðu ortaya konmuºtur (Tükel ve Yýlmaz, 
1987; Tükel ve Hatipoðlu, 1987; Hatipoðlu ve ark. 1990; Hasar ve Tükel, 1994 ). 

Çukurova bölgesinde kýº döneminde yetiºtirilebilecek bir diðer biryýllýk baklagil bitkisi Ýran 
üçgülü (Trifolium resupinatum L.)�dür. Akdeniz bölgesinin bitkilerinden birisi olan Ýran üçgülü, hýzlý 
büyüme özelliðine sahip olup iki biçim verebilmektedir (Geisler, 1988).  Bitkide odunlaºma yavaº 
seyrettiði için biçimin tam çiçeklenmeye kadar geciktirilmesi mümkün olmaktadýr. Ýran üçgülü yalýn 
olarak yetiºtirilebildiði gibi buðdaygillerle karýºým olarak da yetiºtirilebilmektedir. Özellikle biryllýk 
çim ile karýºým olarak ekilmesi verimi artýrmaktadýr (Sabancý ve Ürem, 1993). 

Baklagillerin buðdaygillerle karýºým halinde yetiºtirilmesi daha yüksek verim elde edilmesini 
saðlayabildiði gibi, özellikle hayvan beslemede karbonhidrat ve protein açýsýndan daha dengeli bir 
yem elde edilmesini de saðlamaktadýr. Ancak, baklagil + buðdaygil karýºýmlarýnda hem daha yüksek 
verim elde edebilmek, hem de dengeli bir kaba yem üretebilmek için karýºýmda karýºým öðelerinin 
ekim oranlarýnýn çok iyi ayarlanmasý gerekir.  

Bu araºtýrmada Çukurova�nýn kýraç koºullarýnda yetiºtirilecek Ýran üçgülü + biryýllýk çim 
karýºýmýnda en uygun karýºým oranýnýn saptanmasý amaçlanmýºtýr. 

 
MATERYAL ve YÖNTEM 
Araºtýrma ile ilgili tarla denemeleri, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araºtýrma ve Uygulama 
Çiftliðinin kýraç koºullardaki arazisi içerisinde yer alan ve bir önceki yýllarda buðday  yetiºtirilmiº 
olan arazilerde 2001-2004 yýllarý arasýnda üç yýl süre ile yürütülmüºtür. . 

Araºtýrmanýn yapýldýðý alanýn topraklarý, pH�sý nötr, çok az tuzlu, kireçli olup tekstürü killidir 
(Özbek ve ark. 1974). Organik maddesi alt katmanlara gidildikçe azalmakta, % 0.82-1.49 arasýnda 
deðiºmektedir.Toprak rengi kýrmýzý, topografik olarak % 2-4 eðimlidir.  

Denemenin kurulduðu alanda Akdeniz Ýkliminin tipik özellikleri hakimdir. Denemelerin 
yürütüldüðü Kasým-Mayýs dönemi uzun yýllar ortalamasý sýcaklýk deðeri 14ºC, uzun yýllar ortalamasý 
yaðýº toplamý ise 555.8 mm�dir (Anonim, 2004). 2001-2002 yetiºtirme mevsiminde bu deðerler 
13.9ºC, 737.4 mm, 2002-2003 yetiºtirme mevsiminde 13.9ºC, 468 mm ve 2003-2004 yetiºtirme 
mevsiminde ise 14.1ºC, 609.3 mm olarak gerçekleºmiºtir. Bu deðerlere göre, 2001-2002 ve 2003-2004 
yetiºtirme mevsimleri normale göre daha yaðýºlý, 2002-2003 yetiºtirme mevsimi daha kurak  
geçmiºtir. 2002-2003 yetiºtirme mevsiminde Aralýk ve ªubat aylarý normale göre aha soðuk geçmiºtir. 
2002-2003 sezonunda Kasým ayý, 2003-2004 sezonunda ise Kasým, Mart ve Nisan aylarýnda normale 
göre çok az yaðýº düºmüºtür.   

Denemede, Ege Tarýmsal Araºtýrma Enstitüsü tarafýndan tescil ettirilen bir Ýran üçgülü çeºidi 
olan Demet-82 çeºidi ve Efe-82 biryýllýk çim çeºidi kullanýlmýºtýr. Deneme Tesadüf Bloklarýnda Tek 
Faktörlü deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak düzenlenmiºtir. Parsel büyüklüðü 1.2 m x 5 m 
ölçüsünde  tutulmuºtur. Araºtýrmada; % 100 Ýran üçgülü, % 80 Ýran üçgülü + % 20 biryýllýk çim, % 60 
Ýran üçgülü + % 40 biryýllýk çim, % 40 Ýran üçgülü + % 60 biryýllýk çim, % 20 Ýran üçgülü + % 80 
biryýllýk çim, % 100 biryýllýk çim  karýºým oranlarý incelenmiºtir. 

Ýran üçgülünün 3 kg/da ve biryýllýk çimin  3 kg/da ekim normu ile ekildiði dikkate alýnarak, 
karýºým öðelerinin tohumluk miktarý Gençkan (1985)�e göre hesaplanmýºtýr. Her karýºým için 
hesaplanan tohumluk miktarlarý 0.1 g hassasiyetli terazide tartýlmýº ve hazýrlanan deneme parsellerine  
Kasým ayý baºýnda 20 cm sýra aralýðý ile ekilmiºtir. Parsellerde Ýran üçgülünün % 75 çiçeklenme 
gösterdiði tarih olan Mayýs ayý baºýnda, her parselin ilk ve son sýralarý ile parsel baºýndan ve sonundan 
0.5 m�lik kýsýmlar kenar tesiri olarak ayrýlmýº ve 3.2 m2�lik net alanda biçim yapýlmýºtýr. Her parselden 
biçilen ot Ýran üçgülü ve biryýllýk çim olmak üzere karýºým bileºenlerine ayrýlmýº ve her bileºenin 
aðýrlýðý ayrý ayrý 0.1 g hassasiyetli terazide tartýlarak saptanmýºtýr. Her parselden alýnan 500 g üçgül ve 
500 g çim yeºil ot örnekleri kurutma dolabýnda 70oC�de aðýrlýðý sabitleºinceye kadar kurutulup, 
kuruyan ot örnekleri 0.1 g hassasiyetli terazide tartýlmýºtýr. Gerekli dönüºümler yapýlarak parsele üçgül 
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kuru ot verimi ve çim kuru ot verimleri belirlenmiºtir. Her parsel için belirlenen üçgül kuru ot verimi 
ile çim kuru ot veriminin toplamý o parsel için toplam kuru ot verimi olarak hesaplanmýºtýr. Parsele 
hesaplanan kuru ot verimleri dekara kuru ot verimine dönüºtürülmüºtür. Her karýºým parselinden 
saptanan üçgül kuru ot verimi, söz konusu parselin toplam kuru ot verimine oranlanarak kuru otta 
üçgül oraný hesaplanmýºtýr. Her parselde kuru ot saptanmasý amacý ile alýnan ve kurutulan ot 
örneklerinde Kaçar (1977), tarafýndan tanýmlanan Kjehldal yöntemine göre azot analizi yapýlmýºtýr. 
Örneklerde saptanan % azot deðerleri 6.25 katsayýsý ile çarpýlarak, her örnekteki % ham protein içeriði 
hesaplanmýºtýr. Her parselde her karýºým bileºeni için  saptanan ham protein oraný deðerinden 
yararlanarak her parseldeki otun ham protein içeriði saptanmýºtýr. Saptanan ham protein içeriði deðeri 
parselin kuru ot verimi ile çarpýlarak  ham protein verimi ve gerekli dönüºümler yapýlarak dekara ham 
protein verimi hesaplanmýºtýr. Tarla denemelerinden elde edilen verilere; Steel ve Torrie (1960) 
tarafýndan açýklanan tesadüf bloklarý deneme desenine göre MSTATC istatistik paket programý 
yardýmý ile varyans analizi uygulanmýºtýr.  
 
BULGULAR ve TARTIªMA 
Kuru ot verimi 
Araºtýrmada kuru ot verimi ortalamasý yýllara baðlý olarak önemli derecede farklýlýk göstermiºtir. 
Birinci yýlda 895.6 kg/da olan kuru ot verimi ortalamasý, ikinci yýlda 284.5 kg/da ve üçüncü yýlda 
210.9 kg/da�a düºmüºtür (Çizelge 1).  
 
Çizelge 1. Ýran üçgülü ve biryýllýk çimin saf ekimleri ile farklý karýºýmlarýnda farklý yýllarda saptanan kuru ot 

verimi ortalamalarý (kg/da) 
Yýl Karýºým 

2002 2003 2004 
Ortalama 

Ýran Üçgülü 731.1 c* 385.3 a 238.3 451.5 a 
% 80 Ýran Üçgülü+ % 20 Biryýllýk çim 903.2 a-c 329.1 ab 220.8 484.4 a 
% 60 Ýran Üçgülü+ % 40 Biryýllýk çim 925.8 ab 313.5 b 197.2 478.8 a 
% 40 Ýran Üçgülü+ % 60 Biryýllýkçim 1058.7 a 283.0 b 185.8 509.2 a 
% 20 Ýran Üçgülü+ % 80 Biryýllýk çim 943.9 ab 283.0 b 203.0 476.7 a 
Biryýllýk çim 810.7 bc 113.1 b 220.5 381.5 b 
Ortalama  895.6 a+ 284.5 b 210.9 c 463.7  

*) Ayný sütun içersinde benzer harf ile gösterilen ortalamalar Duncan testine göre P ≤ 0.05 hata sýnýrlarý içerisinde birbirinden farksýzdýr.  
+) Ayný satýr içersinde benzer harf ile gösterilen ortalamalar LSD testine göre P ≤ 0.05 hata sýnýrlarý içerisinde birbirinden farksýzdýr.  
 

Kuru ot verimi ortalamasýnýn yýllara baðlý olarak çok önemli derecede deðiºim göstermesi, yýllar 
arasýndaki iklim farklýlýðý ile açýklanabilir. Nitekim, araºtýrmanýn birinci yýlýnda denemenin 
yürütüldüðü dönemde düºen yaðýº miktarý (737.4 mm), uzun yýllar ortalamasý (613 mm) ve  ikinci ve 
üçün yýllarda düºen yaðýº miktarlarýna göre (468 mm ve 609.3 mm) oldukça fazladýr. Kýraç koºullarda 
yürütülen denemelerde, vejetasyon döneminde düºen yaðýº miktarýnýn verimi etkilemesi 
kaçýnýlmazdýr. Ayrýca, araºtýrmanýn birinci yýlýnda, ekimin yapýldýðý Kasým ayýndan itibaren normalin 
üzerinde yaðýº düºmüº ve bitkiler bölge için düºük sýcaklýklarýn baºladýðý  Aralýk sonu Ocak ayý baºýna 
kadar çok iyi geliºme göstermiºtir. Bitkiler ªubat, Mart ve Nisan aylarýnda da kuraklýk stresi ile 
karºýlaºmamýºtýr. Ayrýca,  bitkiler için hýzlý büyüme dönemi olan ªubat ve Mart aylarýnda sýcaklýk 
normalin biraz üzerinde seyretmiºtir. Bu nedenle, denemenin birinci yýlýnda bitkiler çok iyi bir 
büyüme ve geliºme göstermiºtir. Buna karºýlýk, denemenin ikinci ve üçüncü yýllarýnda ekimin 
yapýldýðý Kasým ayýnda yeterli yaðýº olmamýº ve yeterli yaðýº ancak Aralýk ayýnda baºlamýºtýr. 
Dolayýsýyla, ekim iºlemi Kasým ayýnda yapýlmasýna karºýlýk, bitkilerin toprak yüzeyine çýkýºý Aralýk 
ayýnda tamamlanmýºtýr. Araºtýrmanýn ikinci yýlýnda, ªubat ayý normale göre daha soðuk geçmiº, 
üçüncü yýlda ise Mart ayýnda bitkiler çok önemli kuraklýk stresi ile karºý karºýya kalmýºtýr. Yýllar 
arasýndaki açýklanan iklim farklýlýklarýnýn verimin yýllara baðlý olarak çok önemli derecede deðiºiklik 
göstermesinin en önemli nedeni olarak gösterilebilir. 

Araºtýrmanýn birinci yýlýnda karýºým oraný kuru ot verimini istatistiksel olarak önemli derecede 
etkilemiºtir. Ýncelenen karýºýmlarda kuru ot verimi 731.2 kg/da ile 1058.7 kg/da arasýnda deðiºmiºtir . 
En yüksek kuru ot verimi % 40 Ýran üçgülü + % 60 biryýllýk çim karýºýmýndan, en düºük verim ise saf 
Ýran üçgülünden elde edilmiºtir. Karýºýmda biryýllýk çim ekim oranýnýn % 60�a kadar artýrýlmasý 
karýºýmýn kuru ot veriminde artýºa neden olmuº, biryýllýk çim oranýnýn % 60�ýn üzerine çýkartýlmasý 
kuru ot veriminde  % 40 Ýran üçgülü + % 60 biryýllýk çim karýºýmýna göre istatistiksel olarak önemli 
bir farklýlýk yaratmamýºtýr.  Saf Ýran üçgülü, saf biryýllýk çim ve % 80 Ýran üçgülü + % 20 biryýllýk çim 
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karýºýmýnýn kuru ot verimleri istatistiksel olarak birbirinden farksýz olmuºtur. Araºtýrmada saf Ýran 
üçgülü ekiminden elde edilen kuru ot verimi ortalamasý, Soya ve ark. (1981), Soya (1999) ve Özpýnar 
ve Sabancý (1999)�nýn Ege bölgesi koºullarýnda elde ettikleri kuru ot verimi deðerlerinden daha 
yüksek, Ateº ve Tekeli (2001)�in Tekirdað koºullarýnda elde ettikleri ortalama verimden ise daha 
düºüktür. Ayný türden farklý kuru ot verimleri elde edilmesi, araºtýrmalarýn sürdürüldüðü alanlar 
arasýndaki ekolojik farklýlýklarla açýklanabilir. Saf biryýllýk çimden elde edilen kuru ot verimi 
ortalamasý, Tansý ve ark. (1990)�nýn Çukurova koºullarýnda ayný tür ile sürdürdükleri araºtýrmalarda 
elde ettikleri kuru ot verimleri ile benzerlik göstermektedir. Özel ve ark. (1991)�nýn ayný biryýllýk çim 
çeºidi ile Çukurova koºullarýnda sürdürdüðü kuru ot verimi deðerleri ise bu  araºtýrmada elde edilen 
kuru ot verimi ortalamasýndan daha yüksektir. Bu duruma neden olarak, araºtýrmalarýn sürdürüldüðü 
yýllar arasýndaki iklim farklýlýðý ve araºtýrmalarýn sürdürüldüðü araºtýrma alanlarý arasýndaki farklýlýk 
gösterilebilir.  

Araºtýrmanýn ikinci yýlýnda, kuru ot verimi karýºýmlara baðlý olarak 113.1 kg/da 385.3 kg/da 
arasýnda deðiºmiºtir (Çizelge 1). Ýran üçgülünün yalnýz ekiminden en yüksek kuru ot verimi elde 
edilmiº ve karýºýmda iran üçgülü oraný azaldýkça kuru ot verimi de azalmýºtýr. % 80 Ýran üçgülü + % 
20 biryýllýk çim dýºýndaki tüm karýºýmlar ve saf biryýllýk çim Ýran üçgülünün  yalnýz ekimine göre 
önemli derecede daha düºük kuru ot verimi vermiºtir. Araºtýrmada elde edilen kuru ot verimi deðerleri  
Okuyucu ve Okuyucu (1994)�nun Ýzmir koºullarýnda elde ettikleri verim deðerleri ile benzerlik 
göstermektedir. Bu yýlda ortaya çýkan kuraklýk karýºýmlarýn kuru ot verimini önemli derecede 
etkilemiº ve özellikle biryýllýk çim Ýran üçgülüne göre kuraklýktan daha fazla etkilenmiºtir. Saçak kök 
sistemine sahip olan biryýllýk çimin kazýk köklü Ýran üçgülüne göre kuraklýktan daha fazla etkilenmesi 
beklenen bir durumdur.  

Araºtýrmanýn üçüncü yýlýnda, kuru ot verimi karýºýmlara baðlý olarak 197.2 kg/da ile 238.3 kg/da 
arasýnda deðiºmiºtir (Çizelge 1). Yapýlan varyans analizi sonuçlarý, karýºýmlar arasýnda kuru ot verimi 
açýsýndan istatistiksel olarak önemli bir farklýlýk olmadýðý göstermiºtir. Üç yýllýk ortalama deðerler 
dikkate alýndýðýnda, karýºýmlara baðlý olarak kuru ot verimi 381.5 kg/da ile 451.5 kg/da arasýnda 
deðiºmiºtir. Saf Ýran üçgülü ve karºýmlar biryýllýk çimden istatistiksel olarak daha yüksek, 
birbirlerinden istatistiksel olarak farksýz olan kuru ot verimi vermiºlerdir.   

 

Kuru otta Ýran üçgülü oraný 
Ýran üçgülünün karýºýmlarýn kuru ot verimine katýlma oraný yýllara baðlý olarak önemli derecede farklýk 
göstermiºtir. Birinci yýlda, incelenen karýºýmlarda iran üçgülünün karýºýmlarýn kuru ot verimine 
katýlma oraný ortalamasý % 34 olmasýna karºýlýk, ikinci ve üçüncü yýllarda önemli derecede artýº 
göstererek % 83.2 ve % 82.3 olmuºtur (Çizelge 2). Ýkinci ve üçüncü yýllarda vejetasyon mevsiminde 
ortaya çýkan kuraklýðýn karýºýmdaki biryýllýk çimi Ýran üçgülüne göre daha fazla etkilediði için, bu 
yýllarda karýºým büyük ölçüde Ýran üçgülünden oluºmuºtur.   
 
Çizelge 2. Ýran üçgülü ve biryýllýk çimin farklý karýºýmlarýnda farklý yýllarda saptanan kuru otta iran üçgülü oraný 

ortalamalarý (%) 
Yýl Karýºým 

2002 2003 2004 
Ortalama 

% 80 Ýran Üçgülü+ % 20 Biryýllýk çim  55.6 a* 94.5 a 95.9 a 82.0 a 
% 60 Ýran Üçgülü+ % 40 Biryýllýk çim 40.0 b 87.9 a 87.7 ab 71.9 b 
% 40 Ýran Üçgülü+ % 60 Biryýllýkçim 18.9 c 84.5 a 79.7 bc 61.0 c 
% 20 Ýran Üçgülü+ % 80 Biryýllýk çim 23.0 c 66.1 b 65.9 c 51.6 d 
Ortalama    34.4 b+ 83.2 a 82.3 a 66.6 

*) Ayný sütun içersinde benzer harf ile gösterilen ortalamalar Duncan testine göre P ≤ 0.05 hata sýnýrlarý içerisinde birbirinden farksýzdýr.  
+) Ayný satýr içersinde benzer harf ile gösterilen ortalamalar Duncan testine göre P ≤ 0.05 hata sýnýrlarý içerisinde birbirinden farksýzdýr.  
 

Araºtýrmanýn birinci yýlýnda, tohum karýºýmdaki üçgül oraný azaldýkça kuru ot verimine katýlma 
oraný da azalmýºtýr. Ýran üçgülünün yüksek oranda yer aldýðý karýºýmlarda kuru ot verimine katýlma 
oraný tohum karýºýmýndaki oranýndan daha düºük olmasýna karºýlýk, tohum karýºýmýnda % 20 oranýnda 
bulunduðunda karýºýmýn kuru ot verimine katkýsý % 20 olmuºtur. Bu duruma neden olarak, yüksek 
oranda iran üçgülü içeren tohum karýºýmlarýnda Ýran üçgülünün yatmasý sonucu kuru madde 
kayýplarýnýn ortaya çýkmasý gösterilebilir. Kuru otta üçgül oraný ile ilgili bu bulgular Thomas (1991)�ýn 
bulgularýný desteklemektedir.  
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Araºtýrmanýn ikinci yýlýnda, Ýran üçgülünün karýºýmýn kuru ot verimine katýlma oraný 
karýºýmlara baðlý olarak % 66.1 ile % 94.5 arasýnda deðiºmiºtir. Birinci yýlda olduðu gibi, Ýran 
üçgülünün tohum karýºýmýndaki oraný azaldýkça karýºýmýn kuru ot verimine katkýsý azalmýºtýr. Ancak, 
Ýran üçgülünün karýºýmdaki oranýnýn % 40�a kadar azaltýlmasý karýºýmýn kuru ot verimine katýlma 
oranýnda istatistiksel olarak önemli bir farklýlýk yaratmamýºtýr.  Tohum karýºýmýnda % 20 Ýran üçgülü 
içeren karýºýmda Ýran üçgülünün karýºýmýn kuru ot verimine katýlma oraný diðer karýºýmlara göre 
istatistiksel olarak önemli derecede daha düºük olmuºtur. Araºtýrmanýn ikinci yýlýnda, biryýllýk çimin 
Ýran üçgülüne göre daha fazla etkilenmesi karýºým otunun büyük oranda Ýran üçgülünden oluºmasýna 
neden olmuºtur. Araºtýrmanýn üçüncü yýlýnda, ikinci yýlda olduðu gibi Ýran üçgülünün karýºýmýn kuru 
ot verimine katýlma oraný tohum karýºýmýndaki oraný ile orantýlý olmamýº ve karýºýmýn verimi büyük 
ölçüde Ýran üçgülünden oluºmuºtur. Üç yýllýk ortalama deðerler dikkate alýndýðýnda, Ýran üçgülünün 
karýºýmýn verimine katýlma oranýnýn tohum karýºýmýndaki oraný azaldýkça azaldýðý ve karýºýmlara baðlý 
olarak % 51.6 ile % 82 arasýnda deðiºtiði ortaya çýkmaktadýr.  

 
Ham protein verimi   
Yýllar arasýndaki önemli iklim farklýlýðý nedeniyle, ham protein verimi ortalamasýnda yýllara baðlý 
olarak önemli farklýlýklar ortaya çýkmýºtýr. Birinci yýlda 125.6 kg/da olarak saptanan ortamla ham 
protein verimi, ikini yýlda 45.2 kg/da ve üçüncü yýlda 28 kg/da�a düºmüºtür (Çizelge 3).  Kuru ot 
veriminin ikinci ve üçüncü yýllarda azalmasý nedeniyle ham protein verimi de azalmýºtýr. 
 
 
Çizelge 3. Ýran üçgülü ve biryýllýk çimin saf ekimleri ile farklý karýºýmlarýnda farklý yýllarda saptanan ham protein  

verimi ortalamalarý (kg/da) 
Yýl Karýºým 

2002 2003 2004 
Ortalama 

Ýran Üçgülü 162.4 a* 71.3 a 39.9 a 91.2 a 
% 80 Ýran Üçgülü+ % 20 Biryýllýk çim 150.9 ab 52.0 b 31.0 ab 78.0 b 
% 60 Ýran Üçgülü+ % 40 Biryýllýk çim 123.5 bc 44.4 b 29.7 ab 65.9 c 
% 40 Ýran Üçgülü+ % 60 Biryýllýkçim 125.2 bc 49.0 b 27.1 b 67.1 c 
% 20 Ýran Üçgülü+ % 80 Biryýllýk çim 111.9 c 42.2 b 25.9 b 60.0 c 
Biryýllýk çim 76.9 d 12.5 c 14.4 c 34.6 d 
Ortalama  125.9 a+ 45.2 b 28.0 c 66.1 

*) Ayný sütun içersinde benzer harf ile gösterilen ortalamalar Duncan testine göre P ≤ 0.05 hata sýnýrlarý içerisinde birbirinden farksýzdýr.  
+) Ayný satýr içersinde benzer harf ile gösterilen ortalamalar Duncan testine göre P ≤ 0.05 hata sýnýrlarý içerisinde birbirinden farksýzdýr.  
 
 

Araºtýrmanýn birinci yýlýnda, en yüksek ham protein verimi ortalamasý (162.4 kg/da) saf Ýran 
üçgülü parsellerinden elde edilmiº, en düºük verim ise (76.9 kg/da) saf biryýllýk çim parsellerinden 
elde edilmiºtir. Bir baklagil bitkisi olan iran üçgülünün bir buðdaygil olan biryýllýk çime göre daha 
fazla ham protein içermesi nedeniyle, bu sonuç beklenen bir sonuçtur.  Ýran üçgülünün saf ekimden 
elde edilen ham protein verimi deðeri; Soya ve ark. (1981) ve  Soya (1999)�nýn ayný tür için 
saptadýklarý ham protein verimi deðerlerinden oldukça yüksektir. Biryýllýk çimin saf ekiminde elde 
edilen ortalama ham protein verimi deðeri Karakurt ve Ekiz (1991)�in ayný tür için saptadýklarý ham 
protein verimi deðerinden daha yüksektir. Karýºýmlarýn ham protein verimleri, karýºýmdaki Ýran üçgülü 
oraný azaldýkça azalmýºtýr. % 80 Ýran üçgülü+ % 20 biryýllýk çimi karýºýmýndan saf Ýran üçgülü 
parelerinde elde edilen hap protein veriminden istatistiksel olarak farklý olmayan ham protein verimi 
ortalamasý elde edilmiºtir. Diðer karýºýmlar ise  saf Ýran üçgülüne göre istatistiksel olarak önemli 
derecede daha düºük ham protein verimi vermiºtir. Araºtýrmada karýºýmlardan elde edilen ham protein 
verimi deðerleri; Sabancý ve Ürem (1993)�in ayný türlerin benzer  karýºýmlarý için saptadýklarý ham 
protein verimi deðerlerinden daha yüksektir.  

Araºtýrmanýn ikinci ve üçüncü yýlýnda, karýºýmlarýn ham protein verimleri istatistiksel olarak 
birbirinden farklý olmamýº, saf biryýllýk çime göre ise istatistiksel olarak daha yüksek olmuºtur, saf 
üçgüle göre ise genellikle daha düºük olmuºtur. Söz konusu yýlarda, karýºýmlarýn veriminin saf iran 
üçgülünden daha düºük olmasý ve karýºým kuru otunun büyük ölçüde üçgülden oluºmasý nedeniyle 
ham protein verimi açýsýndan karýºýmlar arasýnda önemli bir farklýlýk ortaya çýkmamýºtýr. Üç yýllýk 
ortalama deðerler dikkate alýndýðýnda, karýºýmlarýn saf Ýran üçgülüne göre daha düºük, biryýllýk çimden 
ise daha yüksek ham protein verimi verdiði ortaya çýkmaktadýr.  
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SONUÇ 
Araºtýrma bulgularý, Çukurova�nýn kýraç koºullarýnda Ýran üçgülü + biryýllýk çim karýºýmlarýnýn normal 
yaðýºlý yýllarda  bölgede daha önce denenen diðer biryýllýk baklagil+ buðdaygil karýºýmlarý kadar ve 
hatta daha yüksek verim verebilmesine karºýlýk, kurak yýllarda özellikle biryýllýk çimin kuraða çok 
hassas olmasý nedeniyle çok düºük verim verdiði, bu nedenle Ýran üçgülü+ biryýllýk çim 
karýºýmlarýndan stabil ve ekonomik bir verim alýnabilmesi için bölgenin taban ve sulanabilen kesimleri 
için önerilmesi gerektiðini ortaya koymuºtur.    
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