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ÖZET 
Bu araştırma, farklı sulama programları ile sulanan kayısı ağaçlarında sulama programlarının yaprak su içeriği ve 
yaprak alanına olan etkisini araştırmak için 2008 yılı yetişme sezonunda Iğdır Ovası`nda yer alan Toprak ve Su 
Kaynakları Araştırma İstasyonu arazisinde yapılmıştır. Sulama programları, A sınıfı kaptan oluşan buharlaşma 
miktarının %50`si (S1),%75`i (S2), %100`ü (S3), %125`i (S4), %150`si (S5) ve %100`ü (S6,hasattan sonra 
sulama yapılmamıştır) kadar sulama suyu uygulanması şeklinde olmuştur. Farklı tarihlerde alınan yaprak 
örneklerinin alanları ve yaprak su içerikleri tespit edilmiştir. Varyans analizi sonucuna göre, yaprak su içeriği ve 
yaprak alanı değerleri konular arasında istatistikî olarak önemli farklılıklar göstermiştir. En yüksek yaprak su 
içeriği ve yaprak alanı değerleri S4 konusundan elde edilmiştir. En düşük yaprak su içeriği değerleri S1 ve S3 
konularından elde edilirken, en düşük yaprak alanı değerleri ise S1 ve S6 konularından elde edilmiştir. Ayrıca, 
regresyon analizi sonucuna göre, toprak su içeriği ile yaprak su içeriği,  evapotranspirasyon ile yaprak alanı ve 
yaprak su içeriği ile  yaprak alanı arasında doğrusal ilişki olduğu belirlenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Kayısı, A sınıfı buharlaşma kabı, sulama programı, yaprak alanı, yaprak su içeriği  

 

EVALUATION OF THE LEAF WATER CONTENT AND LEAF 
AREA OF APRICOT UNDER DIFFERENT IRRIGATION 

PROGRAMS 
ABSTRACT 
This study was conducted during the growing season of 2008 to investigate effects of different irrigation regimes 
on leaf water content and leaf area of apricot trees at Soil and Water Resources Research Station located in Igdir 

Plain. Leaf area and leaf water content values of leaf samples from different dates were determined. Based on 
variance analysis, both the leaf water content and leaf area values showed statistically significant differences 
among treatments. The highest values of leaf water content and leaf area were obtained by the S4 treatment. 
While the lowest leaf water content values were obtained by the S1 and S3 treatments, the lowest leaf area 
values were obtained by the S1 and S6 treatments. Moreover, regression analysis showed that there were linear 
relationships between soil water content and leaf water content, evapotranspiration and leaf area, and leaf water 
content and leaf area. 
Keywords: Apricot, class A pan, irrigation program, leaf area, leaf water content 
 
GİRİŞ 

Su, bitkilerin yaşamsal fonksiyonlarını sürdürmeleri için yaşadıkları ortamdan almaları gereken en önemli 
maddedir. Bitkiler bulundukları ortamdan aldıkları suyun büyük bir kısmını terleme yoluyla ortama verirler. 
Bitkilerin kuru madde yapımında kullandıkları suyun yaklaşık 50 katını terleme ile atmosfere verirler. Bir 
başka ifadeyle, bitkiler bulundukları ortamdan aldıkları suyun sadece % 2`sini metabolik işlemlerde 
kullanırlar. Geriye kalan % 98`ini ise transpirasyonla atmosfere verirler. Bu nedenle, toprak ve bitki 
yüzeylerinden meydana gelen evaporasyon kayıpları ile birlikte tüm bitkisel işlevlerde kullanılan su miktarı 
(bitki su kullanımı), toprak ve bitki yüzeylerinden oluşan buharlaşma ve terleme ile atmosfere verilen su 
miktarından (evapotranspirasyon) biraz daha fazladır. Ancak, bu fark % 1`den daha az olduğundan dolayı, 
genellikle evapotranspirasyonun su kullanımına eşdeğer olduğu kabul edilir Kanber ve diğ. [1] Özellikle, 
suyun kıt olduğu yarı kurak bölgelerde,  herhangi bir zamanda tam olarak bitki su gereksinimlerini belirlemek 
gerekir. Evapotranspirasyon (ET) yarı kurak bölgelerde, özellikle de meyve ağaçlarının sulama ihtiyaçlarının 
belirlenmesinde önemli bir parametredir. Evapotranspirasyon hem fizyolojik hem de çevresel faktörlere bağlıdır 
[2] ve yağış, sulama, drenaj, yüzey akış, su ve toprak içeriğindeki değişimin bir fonksiyonu olarak değişir [3]. 

                                                 
1
Bu çalışma, Erzurum Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen “Iğdır Ovası Koşullarında Damla 

Sulamanın Kayısı Ağaçlarının Gelişimine ve Verimine Etkisi ile Sulama Programının Belirlenmesi” isimli proje bünyesinde 
yapılmıştır. 
 



Bingöl Ünv. Fen. Bil. Dergisi  Science J of Bingöl Univ 
1(2), 2011                                                                                                                                                    1(2), 2011   
 

 2

Bitkilerin su tüketimlerinin belirlenmesinde; bitkinin ve toprağın izlenmesine bağlı olan direkt 
yöntemlerle, buharlaşmayı ve terlemeyi sağlayan atmosfer özelliklerini baz alan endirekt yöntemler 
kullanılmaktadır. Ayrıca, bitki su tüketiminin belirlenmesinde kullanılan bitki ve toprak özellikleri de atmosfer 
şartlarına göre şekillenmektedir. 

Bir bitkinin su içeriği genellikle toprağın su içeriğine, atmosferik şartlara ve yaprakların alanı ve onların 
stomatal ve kütiküler su buharı iletkenliğini içeren bitki özelliklerine bağlıdır. Bitkinin su içeriği, uzun bir süre 
kök, gövde ve yaprak morfolojisindeki değişikliklere ve bazı metabolik ve fizyolojik özelliklere etki edebilir 
[4,5,6].Bitkinin toprak ve atmosferle olan ilişkileri, bitki su tüketiminin kestiriminde kullanılan bir çok yöntem 
için gerekli temel bilgileri oluşturur [7].Bitkiler hem atmosfere hem de toprağa ilişkin çevrelerine tepki 
gösterdiklerinden, bazı bitkisel parametrelerin doğrudan ölçümü sulama zamanının belirlenmesinde üstün bir 
yöntem olarak ortaya çıkar. Böylesi yöntemler, genellikle bitki yaprakları ve yaprak sapları gibi bireysel bitki 
parçalarının ölçülmesini gerektirirler. Bu tekniklere örnek olarak, yaprak ve yaprak sapı su içeriği ölçümleri, 
gövde çapının ölçülmesi, basınç odacığı, yaprak difüzyon parametresi verilebilir [8]. 

Sulama uygulamalarının ve toprak rutubet rejiminin, yaprak alanı ve yaprak su potansiyeli ve yaprak 
oransal su içeriği üzerindeki fizyolojik etkisi yapılan birçok araştırmada gözlenmiştir [ 6, 9, 10-11]. 

Bu araştırma, farklı sulama programları ile sulanan kayısı ağaçlarında sulama programlarının yaprak su 
içeriği ve yaprak alanına olan etkisini araştırmak için yapılmıştır. 
 
MATERYAL ve METOT: 

Bu araştırma, Doğu Anadolu Bölgesi Iğdır Ovası`nda yer alan Toprak ve Su Kaynakları Araştırma 
İstasyonu arazisinde, 2001 yılında 8 m x 8 m sıra üzeri ve ara ile kurulan Zerdali anaçlar üzerine aşılı Şalak 
(Aprikoz) çeşidi kayısı bahçesinde 2008 yılında yürütülmüştür.  

Araştırmanın yürütüldüğü Iğdır Ovası iklim ve toprak potansiyeli yönünden oldukça zengin bir yöredir. 
Bölgenin mikro klima özelliği taşıması, tarımsal potansiyelini önemli ölçüde artırmaktadır. Ovadaki toplam 
meyve bahçesi arazisinin 1525 hektarı (%74) kayısıdır  [12]. Iğdır Ovası Doğu Anadolu Bölgesinde 44°49’ ve 
45°31’ doğu boylamları ile 39°03’ ve 40°03’ kuzey enlemleri arasında yer almaktadır ve deniz seviyesinden 
ortalama yüksekliği 850 m`dir. Uzun yıllar ortalaması olarak; yıllık sıcaklık 12.2 ○C, bağıl nem % 55, yıllık 
güneşlenme süresi 6.34 h/gün, yıllık yağış miktarı 264.6 mm’dir [13]. Deneme alanının 100 m uzağında 
kurulmuş olan meteoroloji istasyonunda 2002-2006 yıllarına ait yıllık ortalama sıcaklık 11.3 °C  ve yıllık 
ortalama bağıl nem ise % 65.9 olarak gözlenmiştir. 2008 yılında Mart- Ekim ayları arasında ölçülen yağış 
miktarı 108 mm`dir [14]. 

Deneme alanı toprakları killi-tın bünyeli, derin topraklardır. Tabansuyu, tuzluluk ve sodyumluluk gibi 
sorunlar bulunmamaktadır. 

Araştırmada kullanılan sulama suyu, istasyonda içme suyu olarak da kullanılmakta olan yeraltı suyu 
olup, kullanım açısından T2A1 sınıfında olduğu tespit edilmiştir. 

Denemede, sulama programları, A sınıfı buharlaşma kabında 7 günde oluşan toplam buharlaşmanın 
farklı katsayılarının sulama suyu olarak uygulanması esasına göre, hasat sonrası sulamaların öneminin 
belirlenmesini sağlayacak ve damla sulama yöntemine uygun olacak şekilde aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.  
S1:  7 günde bir toplam buharlaşma değerinin 0.50 katsayısı ile düzeltilerek uygulanması, 
S2:  7 günde bir toplam buharlaşma değerinin 0.75 katsayısı ile düzeltilerek uygulanması, 
S3:  7 günde bir toplam buharlaşma değerinin 1.00 katsayısı ile düzeltilerek uygulanması, 
S4:  7 günde bir toplam buharlaşma değerinin 1.25 katsayısı ile düzeltilerek uygulanması, 
S5:  7 günde bir toplam buharlaşma değerinin 1.50 katsayısı ile düzeltilerek uygulanması 
S6: 7 günde bir toplam buharlaşma değerinin 1.00 katsayısı ile düzeltilerek uygulanması ve sulamaların hasat 
döneminde kesilmesi.  

Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre 6 konulu ve 3 tekerrürlü olarak düzenlenmiştir. Deneme 
deseninde sulama programları konuları oluşturmaktadır. Her tekerrürde 6 ağaç bulunmaktadır. Araştırmada 
damla sulama sistemi kullanılmıştır. Sistemde 6.8 l/saat debiye sahip kendinden basınç regülatörlü on-line tipi 
damlatıcılar kullanılmıştır. Her ağaç sırası için çift hat olarak 20 mm dış çaplı, PE lateral boru hattı döşenmiştir. 
Damlatıcılar lateral hatlar boyunca 0.5 m aralıklarla yerleştirilmiştir.  

Yaprak alanı ve yaprak su içeriğine konu olan bu araştırma, yukarıda belirtilen sulama konuları altında 
2008 yılı bitki gelişme sezonu içerisinde yapılmıştır. 

Toprak nemi ölçümleri her deneme konusunda 0-30, 30-60, 60-90 ve 90-120 cm profil derinliklerinden 
toprak numunesi alınarak gravimetrik yöntemle yapılmıştır. Toprak nemi ölçümleri sulama uygulamalarından 1 
gün önce yapılmıştır. İlk sulama, ilk baharda bitki kök bölgesinden kısa zaman aralıkları ile toprak örnekleri 
alınarak 0-120 cm toprak derinliğindeki elverişli nem % 50 değerine düştüğünde eksik nemi tarla kapasitesine 
çıkaracak şekilde bütün konulara eşit olarak uygulanmıştır.2008 yılında sulamalara Mayıs ayının son haftası 
içerisinde başlanılmış ve Eylül ayı ortalarına kadar sürdürülmüştür. Sulama uygulamalarında, her konuya ait örtü 
(kanopi gölgeleme) yüzdeleri ayrı ayrı ölçülerek sulama uygulamalarında dikkate alınmıştır [10]. Bitki su 
tüketiminin tesbit edilmesi amacıyla yapılan toprak nemi ölçümleri aylık olarak yapılmış ve 120 cm 
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derinliğindeki toprak nemi değerindeki değişiklikler dikkate alınmıştır. Buharlaşma ölçmelerinin yapıldığı A 
sınıfı buharlaşma kabı, Doorenbos ve Pruitt [15] tarafından verilen koşulları sağlayacak şekilde kurulmuştur. 

Toprak örneklerinin alındığı yerdeki ağaçlardan gelişmesini tamamlamış 5 adet yaprak örneği, toprak 
örnekleri ile aynı günde  ve aynı anda (1 Temmuz 2008, saat 10.00`da; 4 Ağustos 2008, saat 17.00`da ve 10 
Ekim 2008, saat 09.00`da) alınmıştır. Yaprak örnekleri alındıktan hemen sonra tartılmış ve yaprak alanları (YA) 
planimetre ile belirlendikten sonra [16,17], toprak numuneleri ile birlikte etüvde 105 °C sabit sıcaklıkta 24 saat 
bekletildikten sonra tartılarak kuru ağırlıkları ve daha sonra aşağıdaki formüle göre yaprak su içerikleri (YSİ) 
belirlenmiştir [6].Yaprak örnekleri bir yıllık sürgünlerin ortalarından alınmıştır [16]. 

YSİ (%) = (Yaprak yaş ağırlığı-Yaprak kuru ağırlığı)x100 / Yaprak yaş ağırlığı 

Her bir parsele uygulanan sulama suyu miktarı su sayaçları ile ölçülmüştür. Toprak su içeriğinin 
belirlenmesi ve bitki su tüketimi hesaplamaları, çiçeklenme başlangıcından ağaçların yaprak dökümü 
başlangıcına kadar olan dönem için yapılmıştır. Bitki su tüketimi (ET), Doorenbos ve Kassam [18] tarafından 
önerilen aşağıdaki su dengesi eşitliğine göre her bir konu  için ayrı ayrı hesaplanmıştır.  

ET=P+I-D-R±∆S 

Eşitlikte, P yağış, I uygulanan su miktarı, D drenaj, R yüzey akış ve ∆S toprak su içeriğindeki değişimdir. 
Tüm terimler, bitki kök bölgesinde mm olarak ifade edilmektedir. Sulama boyunca yüzey akış olmadığı ve taban 
suyu 3 m`den daha derinde olduğu için, kök bölgesine olan kapillar akış ve yüzey akış, ET hesaplamalarında 
ihmal edilebilir olarak kabul edilmiştir. Toprak su içeriği ölçümlerinin miktarı baz alınarak, 120 cm`nin 
aşağısında drenajın ihmal edilebilir olduğu kabul edilmiştir. Böylece, yukarıdaki eşitlik aşağıdaki gibi 
basitleştirilmiştir. 

ET=P+I±∆S 

Ağaç gölgeleme alanları, her sulama uygulamasından önce, her bloktaki üç ağacın sıra aralarında ve sıra 
üzerinde ağaç kanopisi düşey izdüşümü ölçülerek hesaplanmıştır.  

 Elde edilen değerler arasında farklılık olup olmadığını belirlemek için, elde edilen değerler SAS JMP 7 
paket programı kullanılarak varyans analizi yapılmıştır. Elde edilen değerlerin karşılıklı ilişkilerini belirlemek 
için bu değerler regresyon analizine tabi tutulmuştur [19]. Regresyon analizleri MS Excel kullanılarak 
yapılmıştır. 
 
BULGULAR ve TARTIŞILMASI: 
Yapılan varyans analizi sonucunda konular ve aylar arasında yaprak su içeriği ve yaprak alanı yönünden 
istatistiksel olarak önemli farklar olduğu tespit edilmiştir. Farklı tarihlerde ölçülmüş olan yaprak su içeriği ve 
yaprak alanı değerleri ve varyans analizine göre istatistiksel olarak önemli olduğu belirlenen farklılıkların 
Duncan testi sonuçları Çizelge 1`de verilmiştir. Duncan testine göre en yüksek YSİ değerine sahip olan S4 
konusu birinci gruba girerken diğer konuların tamamı ikinci grupta yer almıştır. YA bakımından yine en yüksek 
değere sahip olan S4 konusu birinci gruba girerken en düşük değerlere sahip olan S6 ve S1 konuları en alt grupta 
yer almışlardır. Böylece, ağaçlara verilen sulama suyu arttıkça yaprak alanının da arttığı tespit edilmiştir. Benzer 
sonuçlar, aynı araştırma kapsamında 2002-2008 yılları için ağaç taç ve gövde çapı gelişiminde de gözlenmiştir 
[14,20].YSİ ve YA ile toprak su içeriği, evapotranspirasyon ve iklimsel veriler arasındaki ilişkiler aşağıda 
ayrıntılı olarak verilmiştir.  
 
Toprak Su İçeriği -Yaprak Su İçeriği İlişkileri 

Gelişme sezonu içerisinde ölçülmüş olan toprak su içeriği ve yaprak su içeriği değerleri Çizelge 1 ve 
Şekil 1`de verilmiştir. Yaprak su içeriği (YSİ) değerlerinin vejetasyon periyodu içerisinde zamanla azaldığı 
tespit edilmiştir. Kaynaş ve Kaynaş [21], bazı erik klon anaçlarının kurağa dayanımları üzerine yaptıkları 
çalışmada, bitkilere verilen su miktarı ile yaprak su potansiyeli (YSP) ve yaprak oransal su kapsamı (YOSK) 
arasında doğrudan bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir. YSP ve YOSK değerlerinin mevsimin başından sonuna 
doğru giderek azalma gösterdiğini, bitkilere verilen su miktarı azaldıkça YSP ve YOSK değerlerinin 
de azaldığını bildirmişlerdir. 
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Çizelge 1. Farklı sulama programlarının yaprak su içeriği ve yaprak alanına olan etkileri 

Konular 
Yaprak su içeriği (%) Yaprak alanı(cm2) 

1 Temmuz 4 Ağustos 10 Ekim Ortalama 1 Temmuz 4 Ağustos 10 Ekim Ortalama 

S1 70.99 68.68 65.75 68.47 b* 54.70 57.17 41.43 51.10  c* 
S2 71.88 69.03 68.74 69.88 b 65.70 53.97 44.90 54.86  abc 
S3 72.97 67.75 64.51 68.41 b 66.60 55.90 39.17 53.89  bc 
S4 74.24 72.47 71.86 72.86 a 74.07 67.10 49.23 63.47  a 
S5 73.81 68.99 65.54 69.45 b 72.20 63.30 45.17 60.22  ab 
S6 73.36 70.27 66.21 69.95 b 57.13 48.60 46.90 50.88  c 

Ort. 72.87 a** 69.53 b 67.10 b 69.84 65.07 a** 57.67 a 44.47 b 55.74 
*Duncan testine göre istatistiksel olarak konular arasındaki önemli olan farklılıkları gösteriyor (P ≤ 0.05). 
**Duncan testine göre istatistiksel olarak aylar arasındaki önemli olan farklılıkları gösteriyor (P ≤ 0.01). 

 

 
Şekil 1. Farklı tarihlerdeki toprak su içeriği- yaprak su içeriği değerleri  
En yüksek YSİ değeri yaprak örneklerinin alındığı her üç günde de S4 konusunda gözlenirken (%74.24,72.46 ve 
71.86), en düşük YSİ değerleri 1 Temmuz 2008 tarihinde S1 konusunda (%70.99), 4 Ağustos 2008 ve 10 Ekim 
2008 tarihlerinde S3 konusunda  (%67.75 ve 64.51) gözlenmiştir. Stankovic ve diğ. [6] Yugoslavya'da 7 
yaşındaki 7 kayısı çeşidi üzerinde yaptıkları bir denemede, kayısı bitkisindeki YSİ değerinin çeşitlere göre 
farklılık gösterdiğini belirtmişlerdir. Vejetasyon döneminde 400 mm yıllık yağış düştüğü için, susuz 
koşullarda YSİ değerinin % 60.2 ile %70.8 arasında değiştiğini belirtmişlerdir. 
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Şekil 2.Farklı tarihlerdeki toprak su içeriği- yaprak su içeriği ilişkileri 

 Toprak su içeriği ile yaprak su içeriği arasında doğrusal bir ilişki tespit edilmiştir. Tespit edilen doğrusal 
ilişkilere ait determinasyon katsayıları 1 Temmuz 2008,4 Ağustos 2008 ve 10 Ekim 2008 tarihleri için sırayla 
0.62, 0.21 ve 0.77 olmuştur (Şekil 2). Demirtaş ve Kırnak [22] tarafından da benzer ilişki tespit edilmiştir ve 
yaprak oransal su içeriğinin toprak su içeriğindeki değişime bağlı olarak değiştiği belirtilmiştir. 4 Ağustos 
tarihinde determinasyon katsayısının düşük çıkmasının, bu tarihte yaprak ve toprak örneklerinin diğer günlere 
göre daha geç bir saatte (17.00`da) alınmış olmasından kaynaklanmıştır. Çünkü atmosferin evaporatif talebine 
yaprağın tepkisi topraktan farklı olmuştur, atmosferin evaporativ talebi artarken yaprak su potansiyeli ve 
dolayısıyla yaprak su içeriği azalmıştır [10], yaprak üzerinde atmosferin evaporatif talebinin kümülatif etkisi söz 
konusu olmuştur ve gün boyunca güneş enerjisi etkisinde olan yapraktan atmosfere olan buhar taşınımından dolayı 
yaprak su içeriği sabah saatlerine göre daha da azalmıştır.   

 
Ayrıca, bitkiye verilen su miktarı, toprak nem içeriği, transpirasyon ve iklim değerleri ile yaprak oransal 

su kapsamı (YOSK) arasında kuvvetli bir ilişki yapılan bir çok çalışmada belirlenmiştir [23,11]. Goldhamer ve diğ. 
[24] şeftalide yaptıkları çalışmada toprak nemi ile yaprak su potansiyeli (YSP) ve YOSK arasında benzer 
ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Kırnak ve Demirtaş [11],kiraz ağaçlarında faydalı suyun %100, %75, %50 ve 
%25ì seviyesinde su verilmesi durumunda yaptıkları çalışmada yaprak alanında kontrol konusuna göre azalmalar 
olduğunu tespit etmişlerdir. Yaprak oransal su kapsamında da verilen su miktarına paralel olarak azalmalar 
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, mevsimlik YSP`nin zamanla düşüş gösterdiğini de belirtmişlerdir.  
Sıcaklık, Bağıl Nem-Yaprak Su İçeriği İlişkileri 

 Genel olarak yaprak su içeriği ile sıcaklık arasında ters bir ilişki, yaprak su içeriği ile bağıl nem arasında 
ise doğrusal bir ilişkinin olması gerekir. Kırnak ve Demirtaş [11] tarafından kayısıda, Garnier ve Berger [23] 
tarafından şeftalide, Kaynaş ve Kaynaş [21] tarafından erikte yapılan çalışmalarda yaprak oransal su 
kapsamında benzer değişimler saptamışlardır. Ayrıca bitkiye verilen su miktarı, toprak nem içeriği, 
transpirasyon ve iklim değerleri ile YOSK arasında kuvvetli bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmada, 
4 Ağustos tarihinde elde edilen yaprak su içeriği değerlerinin farklılığı nedeniyle yukarıda belirtilen ilişki elde 
edilememiştir. Bu durum, yukarıda da belirtildiği gibi 4 Ağustos tarihinde yaprak ve toprak örneklerinin diğer 
günlere göre daha geç bir saatte (17.00`da) alınmış olmasından kaynaklanmıştır. Çünkü, yukarıda da belirtildiği 
gibi gün boyunca güneş enerjisi etkisinde olan yapraktan atmosfere olan buhar transferi ile yaprak su içeriği sabah 
saatlerine göre daha da azalmıştır.   
Evapotranspirasyon -Yaprak Alanı İlişkileri 

Gelişme sezonu içerisinde ölçülmüş olan evapotranspirasyon ve yaprak alanı değerleri Şekil 3`de 
verilmiştir. Genel olarak evapotranspirasyon değeri arttıkça yaprak alanının da arttığı anlaşılmaktadır. En yüksek 
YA değeri, yaprak örneklerinin alındığı her üç günde de S4 konusunda gözlenirken (74.07, 67.10 ve 49.23 cm2), 
en düşük YA değerleri 1Temmuz 2008 tarihinde S1 konusunda (54.70 cm2), 4 Ağustos 2008 tarihinde S6 
konusunda (48.60 cm2) ve 10 Ekim 2008 tarihinde S3 konusunda  (39.17 cm2) gözlenmiştir. ET ile yaprak alanı 
arasında doğrusal bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Benzer bulgular Kırnak ve Demirtaş [11] tarafından da ifade 
edilmiştir. Tespit edilen doğrusal ilişkilere ait determinasyon katsayıları 1 Temmuz 2008,4 Ağustos 2008 ve 10 
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Ekim 2008 tarihleri için sırayla 0.77, 0.68 ve 0.02 olmuştur. 10 Ekim 2008 tarihindeki düşük R2 değerine 
özellikle atmosfer su içeriği olmak üzere başka faktörlerin etkili olduğu kanaatine varılmıştır. Stankovic ve diğ. 
[6] Yugoslavya'da 7 yaşındaki 7 kayısı çeşidi üzerinde yaptıkları bir denemede, susuz koşullarda ortalama 
yaprak alanının 28 cm2 olduğunu ve yaprak alanının çevre şartlarından çok çeşide bağlı olarak değiştiğini 
belirtmişlerdir. Bozkurt ve diğ. [16] tarafından farklı çeşitteki kayısı ağaçları üzerinde yapılan araştırmada ise 
yaprak alanı 25.2 cm2 ile 31.2  cm2 olarak tespit edilmiştir. 

 
Şekil 3. Farklı tarihlerdeki evapotranspirasyon- yaprak alanı değerleri 

 
Şekil 4. Farklı tarihlerdeki evapotranspirasyon- yaprak alanı ilişkileri 
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Yaprak Su İçeriği - Yaprak Alanı İlişkileri 
Farklı tarihlerde ölçülmüş olan yaprak su içeriği ve yaprak alanı değerleri Çizelge 1 ve Şekil 5`de, farklı 

tarihlerdeki yaprak su içeriği - yaprak alanı ilişkileri ise Şekil 6`da verilmiştir. Tespit edilen doğrusal ilişkilere ait 
determinasyon katsayıları; 1 Temmuz 2008,4 Ağustos 2008 ve 10 Ekim 2008 tarihleri için sırayla 0.51, 0.18 ve 
0.58 olmuştur. 

Genel olarak yaprak su içeriğinin zamanla azalmasına karşın yaprak alanının da azaldığı tespit 
edilmiştir. Çünkü, bitkilerin su içerikleri; toprağın su içeriği ve atmosfer şartlarına ilaveten, yaprakların alanı ve 
su buharına karşı onların stomatal ve kütiküler direnci gibi bitki özelliklerine bağlıdır [6].  

Yaprak su içeriğinin bir başka ifade şekli olan yaprak oransal su kapsamı (YOSK) ile yaprak su 
potansiyeli (YSP) arasında kuvvetli ve paralel bir değişim gösteren ilişki olduğu bir çok araştırmacı tarafından 
tespit edilmiştir [22, 25]  ve yaprak su içeriğinin hücre büyümesi ve bölünmesi üzerine dolayısıyla yaprak 
alanına olumlu etkisi olduğu belirtilmiştir [22]. 

 

 
Şekil 5. Farklı tarihlerdeki yaprak su içeriği - yaprak alanı ilişkileri 

 
Şekil 6. Farklı tarihlerdeki yaprak su içeriği - yaprak alanı ilişkileri 
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SONUÇLAR: 
Farklı sulama programları ile sulanan kayısı ağaçlarında, sulama programlarının kayısı ağaçlarının 

yaprak su içeriği ve yaprak alanına olan etkisini araştırmak için yapılan bu araştırmada, en yüksek yaprak su 
içeriği ve yaprak alanı değerleri S4 konusundan elde edilmiştir. En düşük YSİ değerleri S1 ve S3 konularından, 
en düşük yaprak alanı değerleri ise ise S1 ve S6 konularından elde edilmiştir. Yaprak su içeriği (YSİ) 
değerlerinin vejetasyon periyodu içerisinde zamanla azaldığı ve toprak su içeriği ile yaprak su içeriği arasında 
doğrusal bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak yaprak su içeriği ile sıcaklık arasında ters bir ilişki, 
yaprak su içeriği ile bağıl nem arasında ise doğrusal bir ilişkinin olması gerekir. Ancak, bu çalışmada, 4 Ağustos 
tarihinde elde edilen yaprak su içeriği değerlerinin farklılığı nedeniyle yukarıda belirtilen ilişki elde 
edilememiştir. Evapotranspirasyon değeri arttıkça yaprak alanının da arttığı anlaşılmaktadır. ET ile yaprak alanı 
arasında doğrusal bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yaprak su içeriğinin zamanla azalmasına karşın yaprak 
alanının da azaldığı ve aralarında doğrusal bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 
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