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ÖNSÖZ
TarÕmda verimli÷i artÕrÕp daha kaliteli ürünleri daha düúük
maliyetlerde üreterek güçlü bir ülke konumuna gelmek için, her
úeyden önce ça÷Õn bilgi ve teknolojisini kullanmak zorundayÕz.
TarÕmsal verimlili÷in artÕrÕlmasÕ ise ancak kaynaklarÕmÕzÕn daha
do÷ru ve etkin úekilde kullanÕlabilmesi ile mümkündür.
Elinizdeki bu kitapçÕk, günümüzün modern sulama sistemlerinden
olan Ya÷murlama Sulama Sistemi konusunda, verimlili÷i artÕrmak
ve do÷ru bir sulama sistemi tasarlayarak bunu arazide uygulamak
için hazÕrlanmÕútÕr. TarÕmsal ya÷murlama sistemleri hemen her türlü
arazi, toprak ve bitki türlerine rahatlÕkla uygulanabilen bir sistem olup
bugün dünyada en yaygÕn kullanÕlan sulama sistemlerinin
baúÕndadÕr.
Ya÷murlama sulama sistemlerinin kullanÕmÕ ile tarÕmsal verimli÷i
artÕrmanÕn ilk úartÕ öncelikle sistemin do÷ru bir úekilde
projelendirilmesidir. Toprak, bitki ve su üçlüsünün birlikte ele
alÕnmasÕ, sistemin buna göre projelendirilmesi ve iúletilmesi tarÕmsal
verimli÷i artÕrmak için esastÕr. Bu kaynak kitapçÕk ile, üreticilerimize
ve üretici adayÕ insanlarÕmÕza küresel ÕsÕnma ile her geçen gün daha
da azalan kullanÕlabilir suyun tarÕmda daha do÷ru ve bilinçli bir
úekilde nasÕl kullanÕlaca÷ÕnÕn aktarÕlmasÕ esas hedefimizdir. TarÕmda
her geçen gün daha önemli hale gelen ‘verimlilik’ ve ‘kalite’
problemini, ancak bilgiye dayalÕ, bilinçli üretim yaparak çözebiliriz.
Bu da, tarÕmdaki yeni bilgi ve teknolojileri takip etmekle mümkün
olacaktÕr.
Elinizdeki bu kitapçÕk bu anlamda size yardÕmcÕ olma amacÕnÕn bir
ürünüdür. AmacÕmÕz, üreticimizin bilgi ve çalÕúkanlÕ÷Õyla tarÕmda
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Birim Dönüúümleri
Uzunluk
1 Metre
: 39,36996 ønç
1 Metre
: 2,6394 Ayak
1 Metre
: 1,09361 Yard
1 Metre
: 1,4706 ArúÕn
1 Metre
: 3,28084 Feet
1 Kilometre : 0,62137 Mil
1 Kilometre : 0,17590 Fersah

Alan

: 1.000 m2
: 10.000 m2
: 1.000 m2
: 4046.8 m2

1 Dekar
1 Hektar
1 Dönüm
1 Akre

Hacim
1 Litre
1 Litre

: 0,2642 galon
: 61,02374 inç3

BasÕnç
1 bar (1 kg/cm2)
1 paskal
1 kilopaskal
1 PSI (pound/Inç2)
1 KSI (kilopaund/Inç2)

: 0,9869233 atmosfer
: 1 Newton / metre2
: 0,01 bar
: 0,06894757 bar
: 68,9476 bar

AkÕú MiktarÕ (Debi)
1 Litre/saniye
1 Litre/saat

: 3,6 m3/saat
: 0.2641721 galon/saat

Güç
1 kW

: 1,341 BG (Beygir gücü)
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Giriú
Bütün bitkilerin büyüyüp geliúebilmesi için suya ihtiyaçlarÕ
vardÕr. Bitkiler bu ihtiyaçlarÕnÕ genellikle do÷al ya÷Õúlardan karúÕlar.
Ancak her zaman ya÷Õúlar zamanÕnda ve yeterli miktarda
olmayabilir. Bu durumda bitkideki su açÕ÷ÕnÕn mutlaka karúÕlanmasÕ
gerekir.
øúte bitkilerin normal geliúmesi için gerekli olan, ancak do÷al
ya÷Õúlarla karúÕlanamayan suyun, bitkinin istedi÷i zamanda ve
istedi÷i miktarda, çevreye zarar vermeden, uygun yöntemlerle
topra÷a verilmesine sulama denir. Su topra÷a hangi úekilde verilirse
verilsin temel amaç suyu, en verimli ve ekonomik úekilde çevreye de
zarar vermeden uygulamak, toprak ve su kaynaklarÕnÕ korumaktÕr.
ønsano÷lu çok eski tarihlerden beri sulu tarÕm yapmaktadÕr.
Arkeolojik çalÕúmalar M.Ö. 4000 yÕllarÕnda MÕsÕr ve
Mezopotamya'da sulama kanallarÕ, barajlar ve göletler inúa edildi÷ini
göstermektedir. ølkel sulama makinelerinin geliútirilmesi ise daha
sonralarÕ olmuútur. Geçmiúi antik ça÷lara dek uzanan sulama,
binlerce yÕl cazibe yöntemiyle uygulanmÕútÕr. Ya÷murlama sulama
yöntemi ise önce ÕlÕman ve nemli iklim bölgelerinde tamamlayÕcÕ
sulama olarak baúlamÕú ve Sanayi Devriminden sonra teknolojideki
ilerlemeler ya÷murlama sisteminin geliúimini hÕzlandÕrmÕútÕr.
Günümüzde uygulanan ya÷murlama sulama yönteminin
temelini oluúturan çalÕúmalar 17. yüzyÕlda øngiltere'de baúlamÕú ve
bilgi ile teknoloji transferi bu ülkeden di÷er Avrupa ülkeleri ve
ABD'ye olmuútur. Ancak bu yöntem ve sisteme iliúkin en önemli
geliúmeler II. Dünya SavaúÕndan sonra hafif çelik ve alüminyum
borularÕn sistemde kullanÕmÕ ile ABD'de gerçekleúmiútir. Sulamada
iúçilik gereksinimini azaltan bu yöntem 1946'dan sonra ABD'deki
sÕnÕrlÕ sayÕdaki uygulama alanÕndan dünyanÕn hemen hemen her
ülkesine yayÕlmÕútÕr.
Türkiye'de ise bu sistemle sulamalar 1960’lÕ yÕllarda Ege
Bölgesinde uygulanmaya baúlamÕú ve daha sonra di÷er bölgelerde de
kullanÕmÕ yaygÕnlaúmÕútÕr.

SULAMA
YÖNTEMLERø

Yüzey Sulama
Yöntemleri

BasÕnçlÕ Sulama
Yöntemleri

1. Tava Sulama
2. Uzun Tava Sulama
3. KarÕk Sulama

1. Ya÷murlama Sulama

2. Damla Sulama

ùekil 1. YaygÕn olarak kullanÕlan farklÕ tarÕmsal sulama yöntemleri
1. Sulama Yöntemleri
TarÕmsal amaçlÕ yaygÕn olarak kullanÕlan farklÕ sulama
yöntemleri mevcut olup bunlar toplu olarak Sekil 1’de verilmiútir.
Yüzey Sulama Yöntemi genellikle sulama suyunun bol ve
iúçili÷in ucuz oldu÷u bölgelerde uygulanÕr.
Yüzey sulama
yönteminde, bilinçli ve kontrollü bir sulama yapmak ve su uygulama
randÕmanÕnÕ yüksek tutmak için arazi tesviyesi mutlaka gereklidir.
Bu yöntemin en önemli kÕsÕtlarÕ, sulama randÕmanÕnÕn düúük, yüzey
akÕúlar, derine sÕzma ve erozyon oluúturma riskinin yüksek olmasÕdÕr.
1.1. Ya÷murlama Sulama Yöntemi
Bilinçli olarak yapÕlan sulamanÕn tarÕmda verimi arttÕrdÕ÷Õ bir
gerçektir. Genellikle ya÷ÕúlarÕn yetersiz ve düzensiz oldu÷u
bölgelerde sulama yapÕlÕr. Bitki geliúmesi için gerekli olan, fakat
do÷al yollardan karúÕlanamayan su, dere, nehir, gölet, kanal ve kuyu
gibi çeúitli kaynaklardan alÕnarak topra÷a yüzeyden ve yeraltÕndan
verildi÷i gibi, ayrÕca ya÷murlama yoluyla da verilir.
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Ya÷murlama sulama, suyun kaynaktan belli bir basÕnçla
alÕndÕ÷Õ, kapalÕ bir sistemle tarlaya kadar iletildi÷i ve sonra atmosfere
damlacÕklar halinde püskürtüldü÷ü yöntemdir. Di÷er yüzey sulama
yöntemlerine kÕyasla ya÷murlama sulama yöntemi ile suyun istenilen
bir úekilde kontrollü ve ölçülü olarak tarlaya verilmesi mümkündür.

ùekil 2. Ya÷murlama sulama sisteminin çalÕúmasÕ
Böylece suyun yetersiz oldu÷u bölgelerde su kaynaklarÕndan
daha ekonomik olarak faydalanÕlÕr. SulamanÕn modern metotlarÕndan
biri olan ya÷murlama sulama yönteminin baúarÕlÕ olabilmesi için
çeúitli ya÷murlama sistemleri içerisinden ya÷murlama yapÕlacak
tarlanÕn büyüklü÷ü, bitki türü ve iú gücü dikkate alÕnarak en uygun
sistemi seçmek gerekir. Bunun için de sistemin iyi bir úekilde
planlanmasÕ úarttÕr.
Yüzey sulama yöntemlerinin sorun oldu÷u topo÷rafik ve her
türlü toprak koúullarÕnda ya÷murlama sulama yöntemi baúarÕyla
uygulanabilir. Ya÷murlama sulama yönteminde arazi üzerinde
belirli aralÕklarla yerleútirilen ya÷murlama baúlÕklarÕndan basÕnç
altÕnda atmosfere verilen sulama suyu buradan arazi yüzeyine düúer
ve infiltrasyonla toprak içerisine girerek bitki kök bölgesinde
depolanÕr. Bu su uygulama biçimi do÷al ya÷Õúa benzedi÷i için
ya÷murlama sulama yöntemi adÕnÕ almÕútÕr.
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Suyun baúlÕklardan basÕnç altÕnda verilmesi için basÕnçlÕ bir
boru sisteminin bulunmasÕ ve iúletme basÕncÕnÕn ya pompa birimiyle
ya da su kayna÷ÕnÕn yüksekte olmasÕ úekliyle yerçekimiyle
sa÷lanmasÕ gerekmektedir.
1.2. Ya÷murlama Sulama Yönteminin Üstünlükleri
Ya÷murlama sulama yönteminin di÷er sulama yöntemlerine
göre birçok üstünlükleri vardÕr. Bu üstünlükler úu úekilde sÕralanabilir;
Az Su – Çok Verim: Ya÷murlama sulama sistemi, çiftçilerimize
en yüksek seviyede verimlili÷i en az su tüketimi ile sa÷layan modern
bir sulama sistemidir.
E÷imli ve Engebeli Arazilerde Sulama YapÕlÕr: Yüzey sulama
yöntemleri ile sulanamayan dik e÷imli ve engebeli araziler hiç
tesviyeye gerek duyulmadan veya çok az tesviye ile ya÷murlama
sulama ile sulanabilir.
Arazi Tesviyesine Gerek Duyulmaz: Ya÷murlama sulamada
ayrÕntÕlÕ arazi tesviyesine gerek yoktur. BazÕ durumlarda sistemin
etkin çalÕúabilmesi için çok hafif bir tesviye yararlÕ olmaktadÕr. Di÷er
taraftan yüzey sulama yöntemleri yo÷un arazi tesviyesini
gerektirmektedir. Tesviye sÕrasÕnda yapÕlan kazÕ ve dolgu iúlemleri
sonucunda verimli üst toprak taúÕnmÕú oldu÷u için ürün verimi
önemli ölçüde düúmektedir.
Su Kullanma RandÕmanÕ Yüksektir: Ya÷murlama sulama ile
sulama suyunun tarlaya uygulanmasÕnda derine sÕzma, iletim ve
yüzey akÕú yolu ile su kayÕplarÕ olmamasÕ nedenleri ile su kullanma
randÕmanÕ yüksek olmakta ve buna ba÷lÕ olarak, özellikle sulama
suyunun kÕt oldu÷u yörelerde daha geniú alanlarÕn sulanmasÕna
olanak sa÷lanmaktadÕr.
Drenaj Sorunu Ortaya ÇÕkmaz: Ya÷murlama sulama ile
kontrollü su verilebilmesi nedeniyle hafif sulama olana÷Õ vardÕr.
Böylece drenaj sorunu olan yörelerde taban suyunun daha fazla
yükselmesi veya kumlu çakÕllÕ topraklarda aúÕrÕ su kaybÕ
önlenmektedir.
Erozyon Tehlikesi Oluúturmaz: E÷imi yüksek tarÕm alanlarÕnda
4

yüzey sulama yöntemleri ile yapÕlan sulama sonucunda oluúan yüzey
akÕú, ciddi erozyon sorunlarÕ meydana getirmekte ve erozyon
kontrolünde sayÕsÕz güçlükler ile karúÕlaúÕlmaktadÕr. Ya÷murlama
sulama, bu nitelikteki alanlarda erozyon sorunu oluúturmadan baúarÕ
ile uygulanabilmektedir.
Özel E÷itime Gerek Duyulmaz: Yüzey sulama yöntemleri ile su
uygulamasÕnda özel e÷itim görmüú sulama ustalarÕna gerek vardÕr.
Ya÷murlama sulamada ise sistemin takÕlmasÕ, çalÕútÕrÕlmasÕ ve
sökülmesi konularÕnda özel yetiúmiú ve beceri sahibi kiúilere
gereksinim duyulmaz.
ølk YÕlda Tam Üretim Sa÷lanÕr: Yüzey sulama yöntemlerinde,
orta ve a÷Õr tesviyeden sonra verim ancak uzun yÕllar sonra tekrar
eski düzeyine ulaúmaktadÕr. Ya÷murlama sulamada tesviyeye gerek
olmadÕ÷Õndan ilk yÕldan baúlamak üzere tam üretim sa÷lanmaktadÕr.
Az ve Eúit Su UygulamasÕ YapÕlabilir: Ya÷murlama sulama
yöntemi, tohumlarÕn çimlendirilmesi, fidelerin yer de÷iútirme ve
seyreltilme iúlemleri için sÕk sÕk, az miktarda ve eúit su uygulamasÕ
yapÕlabilen en uygun yöntemdir. Bu nitelikteki su uygulamasÕ yonca,
úeker pancarÕ gibi küçük tohumlu bitkilerin üretiminde büyük önem
taúÕmaktadÕr. AyrÕca, özellikle Çukurova Bölgesinde a÷Õr bünyeli
topraklarda kuraklÕk nedeniyle görülen çimlenme güçlü÷ü
ya÷murlama sulama ile giderilmektedir.
Daha Fazla Arazi iúleme Olana÷Õ Verir: Ya÷murlama sulama
yönteminde sulama kanallarÕna ve tarla içi arklarÕna gerek
olmadÕ÷Õndan ekilebilen arazi alanÕ artaca÷Õndan üretimde de artÕú
sa÷lanÕr. AyrÕca kanallarda ot temizleme ve yabancÕ otlarÕn yayÕlmasÕ
gibi sorunlar ortaya çÕkmaz.
Sulama Suyu ile Gübreleme YapmayÕ Sa÷lar: Ya÷murlama
sulama sisteminde eriyebilir suni gübreler sulama suyu ile birlikte
tekni÷e uygun ve ikinci bir iúçilik masrafÕnÕ gerektirmeden bitkilere
verilebilir.
Bitkileri Don ve SÕcaktan Korur: Ya÷murlama sulama sistemi
ile özellikle sebze, narenciye, ba÷ ve di÷er meyvelikler kÕú ve
ilkbahar aylarÕnda karúÕlaúÕlan don olaylarÕndan kolaylÕkla ve
emniyetle korunabilmektedir. AyrÕca, ülkemizin bazÕ bölgelerinde
zaman zaman etkisini gösteren sÕcak ve kuru rüzgârlarÕn meydana
5

getirdi÷i sürgün kurumalarÕ zamanÕnda yapÕlan ya÷murlama sulama
ile önlenebilmektedir.
Toprak HazÕrlamada KolaylÕk Sa÷lar: Ekim ve dikim iúlemleri
için gerekli olan tav suyu, ya÷murlama sulama ile en uygun biçimde
gerçekleútirilmektedir.
TarÕmsal øúlemlerin Aksamadan Yürütülmesini Sa÷lar:
Ya÷murlama sulama di÷er tarÕmsal iúlemlerin yapÕlmasÕnda esneklik
sa÷lar ve yapÕlacak iúlemlerin sayÕsÕnÕ azaltÕr. SÕra bitkileri ekiminin
sÕra aralÕ÷Õ, karÕk geniúli÷i ile sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ söz konusu de÷ildir.
AyrÕca, karÕk, tava veya açma gibi iúlemlere gerek yoktur.
Arazi EkipmanlarÕnÕn ÇalÕúmasÕnda KolaylÕk Sa÷lar:
Ya÷murlama sulamada, border ve tava yapma, kanal açma ve benzeri
arazi tarÕm alet ve makinelerinin çalÕúmalarÕnÕ güçleútirici engeller
yoktur.
Yüzlek Topraklarda Sulama YapÕlabilir: Tesviye edilmesi
sakÕncalÕ olan yüzlek (sÕ÷) topraklarda ya÷murlama sulama en uygun
yöntem olmaktadÕr.
Toprakta Sürekli Tuz YÕkanmasÕnÕ Sa÷lar: Toprak profilinde
biriken tuzlar, ya÷murlama sulama ile etkin biçimde
yÕkanabilmektedir. Ya÷murlama sulama sistemi ile düúük
ya÷murlama hÕzÕnda uygulanan su, klasik göllendirme yöntemlerine
göre daha fazla tuz yÕkamaktadÕr. AyrÕca, suyun göllenmesini
sa÷layan seddelere gerek yoktur ve e÷imli arazilerde de tuz
yÕkanmasÕ olanaklÕdÕr.
Yapraklarda Tuz ve Toz Birikimini Önler: Özellikle denize
yakÕn yörelerde rüzgârla taúÕnan tuzlu sularÕn yapraklarda bÕraktÕ÷Õ
tuz zerreleri ile yapraklarda biriken tozlar bitkiye zarar vermeden
ya÷murlama sulama ile kolayca yÕkanabilir. Sulama esnasÕnda
bitkileri yÕkayarak rüzgardan kaynaklanan kumlarÕn, toz ve kirlerin
genç bitki örtüsüne zarar vermesini önler
Sulama øúçili÷i En Aza øner: Ya÷murlama sulama sistemi,
yüzeysel sulama yöntemleri ile kÕyaslanamayacak oranda sulama
iúçili÷inden tasarruf sa÷lamaktadÕr.
Çok FarklÕ Toprak Türleri øçin Uygun Bir Sulama
Yöntemidir. Uygun tasarlandÕ÷Õ takdirde pek çok toprak türü için
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uygun bir sulama yöntemidir. Düúük su emme ve su tutma kapasiteli
marjinal toprak türlerinde bile kullanÕlabilir.
Bitkilerde So÷utma YapÕlabilir: IsÕ dalgalarÕ anlarÕnda bitkilerin
so÷utulmasÕ sa÷lanarak bitkilerin daha sa÷lÕklÕ geliúmesine ve
yetiúmesine katkÕ sa÷lar.
Topra÷Õ Nemli ve Yumuúak Tutar: Topra÷Õn nemli ve Õslak
tutulmasÕ sa÷lanarak filizlenen ve yeúeren bitkilerin daha kolay
toprak üstüne çÕkmasÕ sa÷lanmÕú olur.
ølk YatÕrÕm Maliyeti Düúüktür: Ya÷murlama sulama sisteminin
ilk yatÕrÕm maliyeti damla sulama ve di÷er modern sulama
sistemlerine göre daha düúüktür.
Sistemin TÕkanma Riski Daha AzdÕr: Sulama suyunda bulunan
ince kum, kir ve di÷er kalÕntÕlarÕn sistemi tÕkama riski daha azdÕr
1.3. Ya÷murlama SulamanÕn KullanÕmÕnÕ KÕsÕtlayan Faktörler
Yüzey sulama yöntemlerine göre ya÷murlama sulama
sistemlerinin yukarÕda sayÕlan üstünlükleri yanÕnda bu yöntemin
uygulanmasÕnÕ kÕsÕtlayan bazÕ özellikler de úu úekilde sÕralanabilir:
ølk YatÕrÕm Giderleri Yüksektir: Ya÷murlama sulama
yönteminin ilk yatÕrÕm giderleri yüzey sulama yöntemlerine kÕyasla
yüksektir, ancak damla sulamaya kÕyasla daha düúüktür.
øúletme Giderleri Yüksektir: Ya÷murlama için gerekli olan
iúletme basÕncÕ devamlÕ enerji kullanÕmÕnÕ zorunlu kÕldÕ÷Õndan
iúletme giderleri yüzey sulama yöntemlerine kÕyasla daha yüksektir.
RüzgârlÕ Havalarda Su Da÷ÕlÕm RandÕmanÕ Düúer: Sistemin
rüzgârlÕ havalarda kullanÕlmasÕ durumunda su da÷ÕlÕm randÕmanÕ
düúer. SÕcak ve kurak bölgelerde buharlaúma kayÕplarÕnÕn yüksek
olmasÕ nedeniyle özellikle gündüz yapÕlan sulamalarda sulama
randÕmanÕ düúer.
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ùekil 3. RüzgârÕn ya÷murlama sulama yöntemine olumsuz etkisi
Döllenme øle ølgili Sorunlar Yaúanabilir: E÷er bitkilerin
tozlaúma döneminde sulama yapÕlÕrsa, döllenme ile ilgili sorunlarla
karúÕlaúÕlabilir.
BazÕ HastalÕklarÕn YayÕlmasÕ Söz Konusu Olabilir: Bu
yöntemin uygulanmasÕ sonucunda bitki yapraklarÕ ÕslandÕ÷Õndan bazÕ
hastalÕklarÕn yayÕlmasÕ söz konusu olabilir.
2. Ya÷murlama Sulama Yönteminin Uygulanabilece÷i Koúullar
Ya÷murlama sulama yönteminin uygulanabilece÷i toprak,
topografya, bitki, iklim ve su kayna÷Õ koúullarÕ úöyledir:
2.1. Toprak ve Topografya Özellikleri
Ya÷murlama sulama yöntemi, birçok bitki için sulanabilir
nitelikteki her çeúit toprakta kullanÕlabilir. Kumlu topraklardan killi
topraklara kadar her türlü toprak bünye sÕnÕfÕnda, sÕ÷ topraklarda,
düz, e÷imli ya da dalgalÕ arazilerde emniyetle kullanÕlabilir. AyrÕca
tuzlu topraklarÕn iyileútirilmesi (ÕslahÕ) için ek yÕkama suyu vermede
de uygun bir yöntemdir.
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Günümüzde ya÷murlama sistemlerinin çok de÷iúik
kapasitelerde oluúu ve bunlarla su uygulamanÕn iyi bir úekilde
kontrol edilebilmesi bu sistemde fazla bir arazi düzeltilmesine
gidilmeden birçok topo÷rafik koúullarda sulama yapÕlmasÕnÕ
mümkün kÕlar.
2.2. Bitki Özellikleri
Ya÷murlama sulama yöntemi, tüm tarla bitkileri (çeltik hariç)
ile birçok sebzenin sulanmasÕnda kullanÕlmaktadÕr. Özellikle úeker
pancarÕ, patates, yonca, hububat ve havuç gibi bitkilerin
sulanmasÕnda idealdir.
Yaprak ya da meyvelerin ÕslanmasÕndan kaynaklanan
hastalÕklara duyarlÕ olan domates, fasulye, çilek gibi sebzeler ile
ba÷Õn sulanmasÕnda ya÷murlama yerine damla sulama yönteminin
uygulanmasÕ, meyve a÷açlarÕnÕn sulanmasÕnda ise damla ya da mini
ya÷murlama sulama yönteminin uygulanmasÕ önerilmektedir.
2.3. øklim Özellikleri
SulamanÕn mümkün oldu÷u yerlerde birçok iklim úartlarÕnda
ya÷murlama sulama yapmak mümkündür.
2.4. Su Kayna÷Õ Özellikleri
Ya÷murlama sulama yönteminde her türlü su kayna÷Õndan
alÕnarak sulama yapÕlabilir. Ancak düúük kottaki akarsular ya da
kuyulardan su alÕnÕyorsa, suyu arazi yüzeyine çÕkarmak ve
ya÷murlama için gerekli basÕncÕ oluúturmak için bir pompa birimine
ihtiyaç vardÕr.
Su, fazla miktarda sediment ya da yüzücü cisim içeriyorsa, bu
maddelerin çökeltme havuzlarÕnda çökeltildikten ya da süzgeçlerle
tutulduktan sonra sisteme alÕnmasÕ gerekir.
Tuzlu su koúullarÕnda ya÷murlama yerine damla sulama
yöntemi tercih edilmelidir. Sulama suyu fazla oranda çözünmüú tuz
içeriyorsa ya÷murlama sulama bir sorun yaratabilir.
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3. Ya÷murlama SulamanÕn UnsurlarÕ
Ya÷murlama sulama sistemi esas olarak aúa÷Õdaki
unsurlardan meydana gelir;
1. Su Kayna÷Õ,
2. Pompa Birimi,
3. øletim HatlarÕ,
Özel ek Parçalar,
4. Ya÷murlama baúlÕklarÕ.

3.1. Su Kayna÷Õ
Bu yöntemde akarsu, göl, keson kuyu, derin kuyu, gölet, baraj,
sulama kanalÕ gibi her türlü su kayna÷Õndan yararlanÕlabilir. Suyun
kalite açÕsÕndan sulamaya uygun olmasÕ ve fazla miktarda sediment
ve yüzücü cisimler içermemesi gerekir. Aksi takdirde bu maddeler
boru hatlarÕ ve baúlÕklarda tÕkanmaya neden olur.

ùekil 4. Sulama suyunun barajdan alÕnarak kanalla iletilmesi
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ùekil 5. Ya÷murlama sulama sisteminin unsurlarÕ

3.2. Pompa Birimi
Sulama suyunun ya÷mur damlalarÕ úeklinde toprak yüzeyine
püskürtülmesi için belirli bir basÕnca ihtiyaç vardÕr. Bu basÕnç pompa
birimi ile sa÷lanmaktadÕr. Su kayna÷ÕnÕn konumu, en son
ya÷murlayÕcÕda istenilen basÕncÕ sa÷layabilecek yükseklikte ise
pompaya gerek yoktur.

ùekil 6. Santrifüj Pompa.
Sulama suyu, yüzeydeki bir kaynaktan sa÷lanÕyor ve pompa ile
su yüzeyi arasÕndaki mesafe de 8 metreden daha az ise santrifüj
pompalar kullanÕlmalÕdÕr. Sulama suyu yeraltÕndan sa÷lanÕyorsa ve su
seviyesi ile pompa arasÕndaki yükseklik farkÕ 8 metreden daha fazla ise
derin kuyu pompalarÕ kullanÕlÕr. Sulamada kullanÕlan pompalarÕn
çalÕútÕrÕlmasÕnda en elveriúli güç kayna÷Õ elektrik motorlarÕdÕr.
Elektrik motorlarÕnÕn yanÕnda güç kayna÷Õ olarak, dizel ve
benzinli motorlar ile traktörün kuyruk milinden de yararlanÕlmaktadÕr.
Ya÷murlama sulama tesisi için seçilecek pompa, tesisin; su ihtiyacÕnÕ,
manometrik yüksekli÷ini ve basÕnç ihtiyacÕnÕ karúÕlayacak kapasitede
olmalÕdÕr.
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3.3. øletim HatlarÕ
øletim hatlarÕ, suyun kaynaktan alÕnarak ya÷murlama baúlÕklarÕna
kadar belli bir basÕnç altÕnda iletilmesine yarayan unsurlardÕr. øletim
hattÕ; ana boru hattÕ, yan boru hattÕ ve lateral boru hatlarÕndan meydana
gelir.
Son yÕllarda boru yapÕm tekni÷i ve üretim malzemesinde
meydana gelen de÷iúiklikler, ya÷murlama sulama yönteminin uygulama
alanlarÕnÕ önemli ölçüde artÕrmÕútÕr. Bu de÷iúimler, boru yapÕmÕnda
hafif ve ucuz plastik malzemenin kullanÕlmasÕ ve kolay boru ba÷lantÕ
parçalarÕnÕn üretimine önemli katkÕlar sa÷lamÕútÕr.

ùekil 7. Ya÷murlama sulamada kullanÕlan MandallÕ ve Kelepçeli tip
polietilen sulama borularÕ
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øletim hatlarÕnÕn önemli bir bölümünü oluúturan ana boru
hattÕnda çelik, alüminyum, sert ve yumuúak plastikler yani PVC ve PE
borular kullanÕlabilir. Ancak son yÕllarda en çok kullanÕlan boru tipi sert
ve yumuúak plastik borulardÕr. Önceleri PVC a÷ÕrlÕklÕ olan iletim
hatlarÕ yerini hammadde teknolojisindeki geliúmeye ba÷lÕ olarak bugün
için yüksek yo÷unluklu polietilene bÕrakmÕútÕr. Ana boru hatlarÕ
karúÕlaúÕlan koúullara göre toprak altÕna gömülebilece÷i gibi toprak
üstüne de döúenebilir.
øletim hattÕ içerisinde yer alan lateral boru hatlarÕ ise suyu ana
borudan ya÷murlayÕcÕlara taúÕyan borulardÕr. Sabit ya da hareketli
konumda olabilirler. Lateral borularda ana boru hatlarÕnÕn yapÕldÕ÷Õ
malzemelerden yapÕlmaktadÕr. ÇaplarÕ ana boruya göre daha küçük
olup, birbirlerine kolay ba÷lantÕ parçalarÕ ile ba÷lanÕrlar.
TaúÕnabilir sistemlerde kullanÕlan borular bir kiúi tarafÕndan
kolaylÕkla taúÕnabilecek standart uzunlukta olmalÕdÕr. øletim hattÕnda
kullanÕlan kolay ba÷layÕcÕlar standart uzunluktaki borularÕn ve
donatÕlarÕn birbirine ba÷lanmasÕnda kullanÕlÕrlar. Piyasada kullanÕlan
çok de÷iúik tipte kolay ba÷lantÕ tipleri vardÕr. Bunlar arasÕnda kelepçeli
ve mandallÕ ba÷lantÕ tipleri günümüzde en yaygÕn kullanÕlan tiplerdir.

3.4. Ek DonatÕlar
øletim hattÕ içerisinde önemli bir görevi yerine getiren
parçalardan bir bölümü de ek donatÕlardÕr. øletim hattÕnda kullanÕlan ek
donatÕlar úunlardÕr;
Yükselticiler: Suyu lateral boru hattÕndan alÕp, ya÷murlama
baúlÕ÷Õna ileten ve genellikle 2 – 3 cm çapÕnda olan borulardÕr. Boru
çapÕ, kullanÕlan baúlÕ÷Õn büyüklü÷üne, uzunlu÷u ise sulanan bitkinin
boyuna göre de÷iúir.
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ùekil 8. Ara ba÷lantÕ parçasÕ (abot), yükseltici boru, açma kapama
vanasÕ ve ya÷murlama baúlÕ÷Õ
Kör Tapalar: Ya÷murlama sulama sisteminde ana boru, yan
boru ve lateral boru hatlarÕnÕn en son ucunu veya kapatÕlmasÕ gereken
di÷er ba÷lantÕ parçalarÕnÕ kapatmak amacÕyla kullanÕlan tapalardÕr.

ùekil 9. Kör tapa
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Çap Düúürücüler (Redüksiyon): Ya÷murlama sulama
sistemindeki boru hatlarÕnÕn, farklÕ boru çaplarÕndan oluútu÷u
durumlarda, büyük çaptaki borudan küçük çaptaki boruya geçiú
sa÷lamak amacÕyla kullanÕlan parçalardÕr.

ùekil 10. Redüksiyon
Dirsekler: Ya÷murlama sulama sisteminde ana boru, yan boru
ve lateral boru hatlarÕnÕn yön de÷iútirdi÷i durumlarda kullanÕlan
parçalardÕr. Bu parçalarda suyun daha rahat akabilmesi ve lokal basÕnç
kayÕplarÕna neden olmamamsÕ için dirseklerin dik açÕlÕ olanlarÕ
kullanÕlmamalÕ, bunun yerine ùekil 11’deki gibi geniú dönüú yarÕçaplÕ
olanlar tercih edilmelidir.
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ùekil 11. Geniú dönüú yarÕçaplÕ dirsek
østavroz ve TE parçalarÕ: østavroz ve TE parçalarÕ ana borularÕ
kollara ayÕrmada kullanÕlÕr (ùekil 12.).

ùekil 12. østavroz ve TE parçasÕ
Vanalar: Ya÷murlama sulama sisteminde verilecek sulama
suyunun miktar ve basÕncÕnÕ ayarlamak amacÕyla kullanÕlan parçalardÕr.
De÷iúik amaçlarla kullanÕlan çeúitli tip ve özellikte vanalar mevcuttur.
En yaygÕn olarak kullanÕlan vanalar, küresel vanalar, sürgülü vanalar ve
kelebek vanalardÕr. AyrÕca otomatik kontrolü sa÷layan selonoid ve
hidrolik vanalar da kullanÕlmaya baúlanmÕútÕr.
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ùekil 13. Küresel vana
BasÕnç Göstergeleri (Manometreler): Pompa çÕkÕúÕnda ve
ya÷murlama baúlÕklarÕndaki basÕnç de÷erinin belirlenmesinde kullanÕlan
parçalardÕr. AyrÕca lateral boru hatlarÕnÕn baúÕna ve sonuna
yerleútirilerek, boru hattÕ boyunca basÕnç de÷iúiminin ölçülmesi için de
kullanÕlÕr.

ùekil 14. Manometre ile baúlÕk basÕncÕnÕn ölçülmesi
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Çek-Valfler: Ya÷murlama sulama sisteminde pompanÕn hemen
çÕkÕúÕna yerleútirilen ve sistemin herhangi bir nedenle durmasÕ halinde,
suyun tekrar geri dönüúünü engellemek ve böylece pompa biriminin
zarar görmesini önlemek amacÕ ile kullanÕlan parçalardÕr.

ùekil 15. Çek valf
Dip Klapesi: Pompa biriminde emme borusunun dibinde
kullanÕlan ve pompanÕn herhangi bir nedenle durmasÕ halinde, emme
hattÕndaki suyun boúalmasÕnÕ önlemek ve bir sonraki çalÕútÕrmada
pompayÕ çalÕúabilir konumda tutmak amacÕ ile kullanÕlan parçalardÕr.

ùekil 16. Dip klapesi

3.5. Ya÷murlama BaúlÕklarÕ
Sprinkler olarak da adlandÕrÕlan ya÷murlama baúlÕklarÕ, lateral
borulardan gelen sulama suyunu belirli bir basÕnç altÕnda ya÷mur
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damlalarÕ úeklinde toprak yüzeyine atan ve sistemin en önemli
unsurlarÕndan birisidir. Ya÷murlama baúlÕklarÕ lateral boyunca eúit
aralÕklarla yerleútirilen yükseltici borular üzerinde yer almaktadÕr.
Çizelge 1. Ya÷murlama baúlÕklarÕnÕn sÕnÕflandÕrÕlmasÕ.
Ya÷murlama BaúlÕklarÕ

Meme Ölçüsü

ÇalÕúma BasÕncÕ

(mm)

(bar)

(m /saat)

ÇapÕ (m)

Düúük basÕnçlÕ

3,0 - 4,5 x 2,5 - 3,5

1,5 - 2,5

0,3 - 1,5

12 - 21

Orta basÕnçlÕ

4,0 - 6,0 x 2,5 - 4,2

2,5 - 3,5

1,5 - 3,0

24 - 35

12,0 - 25,0 x 5,0 - 8,0

4,0 - 9,0

5,0 - 45,0

60 - 80

(øki memeli)

Yüksek basÕnçlÕ

Debisi
3

Ya÷murlama

ùekil 17. Yükseltici üzerine yerleútirilmiú döner ya÷murlama baúlÕ÷Õ
Ya÷murlama baúlÕklarÕndan çÕkan sulama suyunun tarlanÕn
yüzeyinde herhangi bir göllenme ya da yüzey akÕúÕ oluúturmamasÕna
dikkat edilmelidir. AyrÕca ya÷murlama sulama sistemlerinin
projelendirilmesi, ya÷murlama baúlÕklarÕn teknik özellikleri dikkate
alÕnarak yapÕlmalÕdÕr.
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ùekil 18. Yüksek kapasiteli ve yüksek basÕnçla çalÕúan ya÷murlama
baúlÕ÷Õ
Çok de÷iúik tip ve modelde ya÷murlama baúlÕklarÕ mevcuttur.
Bunlardan en yaygÕn kullanÕlanÕ döner ya÷murlama baúlÕklarÕdÕr.

ùekil 19. Peyzaj sulamada kullanÕlan
ya÷murlama baúlÕ÷Õ

toprak

altÕna

döúenmiú

AyrÕca do÷rusal ve dairesel hareketli geliúmiú ya÷murlama
sistemlerinde sabit ya÷murlama baúlÕklarÕ kullanÕlmaktadÕr. Söz konusu
ya÷murlama
baúlÕklarÕ
genellikle
tarÕmsal
amaçlÕ
olarak
kullanÕlmaktadÕr. Bunun yanÕnda peyzaj ve özel amaçlÕ sulamalarda
toprak altÕna yerleútirilen yerden yükselmeli sabit ve döner ya÷murlama
baúlÕklarÕ da yaygÕn olarak kullanÕlmaktadÕr.
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15

10

5

0

5

10

15 m

Düúük ya÷murlama baúlÕk basÕncÕ

15

10

5

0

5

10

15 m

Ideal ya÷murlama baúlÕk basÕncÕ

15

10

5

0

5

10

15 m

Çok yüksek ya÷murlama baúlÕk basÕncÕ

ùekil 20. Ya÷murlama baúlÕ÷Õ basÕncÕnÕn sulamanÕn üniformlu÷una
etkisi. (Burada yatay eksendeki sÕfÕr konumu, ya÷murlama baúlÕ÷ÕnÕn oldu÷u
yerdir. Yatay eksen mesafeyi, düúey eksen ise Õslatma miktarÕnÕ göstermektedir.)

Sabit ya÷murlama baúlÕklarÕnda sulama suyu belirli bir basÕnç ile
baúlÕk memesinde yer alan plakaya çarpar ve ince damlalar halinde
toprak yüzeyine yayÕlÕr. Bu sistemlerin iúletme basÕnçlarÕ ortalama 1-3
bar, debileri ise 5-20 litre/dakika arasÕnda de÷iúir. Çok yüksek iúletme
basÕnçlarÕ, daha çok pompa gücü gerektirece÷inden ya÷murlama
sisteminin maliyetini artÕracaktÕr. Çok düúük iúletme basÕnçlarÕ ise,
daha yüksek çaplÕ borularÕ gerekli kÕlacak olup bu da boru maliyetini
artÕracaktÕr. AyrÕca düúük veya yüksek iúletme basÕnçlarÕ üniform
olmayan sulamaya neden olaca÷Õndan verim düúüúlerine yol açacaktÕr.
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En ideal iúletme basÕncÕ, kullanÕlacak olan ya÷murlama baúlÕ÷ÕnÕn tipine
ba÷lÕ olarak de÷iúece÷inden bu de÷er mutlaka kontrol edilmelidir.
Düúük lateral basÕnç oluúmasÕ durumunda bunu yükseltmek için
aúa÷Õdaki alternatifler göz önüne alÕnmalÕdÕr.
- Sistemde oluúan basÕnç kayÕplarÕ gözden geçirilerek bu
kayÕplarÕn azaltÕlmasÕ sa÷lanabilir.
- AynÕ ya÷murlayÕcÕ için daha düúük basÕnçlarda çalÕúan
memeler kullanÕlabilir.
Bu durumda ya÷murlama mesafesinin
de÷iúebilece÷i de göz önüne alÕnmalÕdÕr.
- Daha
kullanÕlabilir.

düúük

basÕnçlarda

çalÕúabilen

ya÷murlayÕcÕlar

- Sistemde basÕncÕ artÕracak daha güçlü bir pompa kullanÕlabilir.
Bu yatÕrÕm ve enerji maliyetlerini artÕraca÷Õndan bu seçenek son
seçenek olarak de÷erlendirilmelidir.
Yüksel basÕnçlarÕ düúürmek, düúük olan basÕnçlarÕ
yükseltmekten daha kolaydÕr.
Yüksek lateral basÕnç oluúmasÕ
durumunda bunu düúürmek için sistem üzerine basÕnç düúürücüler /
ayarlayÕcÕlar yerleútirilebilir.
AyrÕca sistem üzerindeki vanalar
kullanÕlarak da basÕnç düúürülebilir.

4. Ya÷murlama Sulama Sistemlerinin Çeúitleri
Ya÷murlama sulama sistemleri, lateral hatlarÕnÕn çalÕútÕrÕlma
úekillerine göre sÕnÕflandÕrÕlmaktadÕr. BazÕ lateral hatlarÕ yÕl boyunca
sabit olarak yerinde kalÕr, bazÕlarÕ her sulamadan sonra yer de÷iútirir.
Bir kÕsÕm lateral hattÕ ve ya÷murlama baúlÕ÷Õ da su uygularken sürekli
olarak hareket etmektedir. Buna göre ya÷murlama sulama sistemleri
dört baúlÕk altÕnda toplanÕr;
1. Sabit sistemler,
2. YarÕ sabit sistemler,
3. TaúÕnabilir sistemler ve
4. Hareketli ya÷murlama sistemleri
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Hareketli ya÷murlama sistemlerini de kendi aralarÕnda üç grupta
toplanÕr:
a. Hareketli ya÷murlayÕcÕlar sistemi (Rain Gun)
b. Dairesel hareketli ya÷murlama sulama sistemleri (CenterPivot)
c. Do÷rusal Hareketli Ya÷murlama Sulama Sistemleri (LinearMove.

4.1. Sabit Sistemler
Su kayna÷Õndan itibaren ya÷murlama sisteminin bütün unsurlarÕ
sabittir. Sabit ya÷murlama sulama sistemleri kurulduktan sonra hareket
ettirilmezler. Genel olarak ana boru ve lateral hatlarÕ toprak altÕna
gömülüdür. BazÕ durumlarda lateraller toprak yüzeyine serilidir. Bu
sistemin ilk yatÕrÕm giderleri yüksek, iúçilik giderleri ise azdÕr.

ùekil 21. Sabit ya÷murlama sistemi
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4.2. YarÕ Sabit Sistemler
Pompa ünitesi ve ana boru sabit, laterallerin ise arazinin di÷er bir
bölümünü sulamak için taúÕndÕ÷Õ sistemlerdir. Belirli zaman
aralÕklarÕnda taúÕnan ya÷murlama sulama sisteminde, ana boru ve lateral
boru hatlarÕ belirli zaman dilimi içerisinde tarlanÕn bir bölümünü sular.
Daha sonra sistem tarlanÕn sulanmamÕú olan bölgesini sulamak üzere
baúka bir konuma taúÕnÕr. TarlanÕn tümünün sulanabilmesi için lateral
boru hatlarÕ ve baúlÕklar sürekli olarak bir konumdan bir di÷er konuma
taúÕnÕrlar. Bu sistemin ilk yarÕm giderleri taúÕnabilir sistemlere göre
yüksek, iúçilik giderleri ise azdÕr.

ùekil 22. YarÕ sabit ya÷murlama sistemi
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4.3. TaúÕnabilir Sistemler
Sulama bitti÷inde hem laterallerin hem de ana borunun arazinin
sulanacak olan di÷er bölümüne taúÕndÕ÷Õ sistemlerdir. Bu sistemlerin ilk
yatÕrÕm giderleri az, iúçilik giderleri yüksektir.

ùekil 23. TaúÕnabilir ya÷murlama sulama sistemi

5. Ya÷murlama Sulama Sistemlerinin PlanlanmasÕ
Ya÷murlama sulama sistemlerinin en uygun biçimde proje alanÕna
yerleútirilmesi birçok etkene ba÷lÕdÕr. Ya÷murlama sulama sistemlerinin
planlanmasÕnda dikkat edilmesi gereken noktalar úunlardÕr;
x Ya÷murlama sulama sistemleri planlanÕrken imkanlar ölçüsünde,
pompa birimi proje alanÕnÕn ortasÕna yerleútirilmelidir. Böyle bir
yerleúim en ekonomik boru çapÕnÕn seçimine imkan tanÕmaktadÕr.
Ana boru hattÕ hakim e÷im yönünde yerleútirilmelidir. Lateral boru
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hatlarÕ mümkünse mevcut arazi e÷imine ve hakim rüzgâr yönüne dik
yerleútirilmelidir.
Ya÷murlama Sulama Sisteminin TasarÕmÕ
Bölgenin sÕcaklÕk,
rüzgar ve nem bilgileri

Arazinin haritasÕ

Mevcut su miktarÕ ve
kalitesi

Toprak

Su alma
hÕzÕ

Bitki

Kök
derinli÷i

Su tutma
kapasitesi

Sulama hÕzÕ
Her bir
sulamada süre

Maksimum su
ihtiyacÕ

Her sulamadaki
miktar
Sulama aralÕ÷Õ
Sprinkler mesafesi ve laterallerin
ilerlemesi
Sulama periyodu

Sprinkler seçimi

Boru boyutlarÕnÕn belirlenmesi

Sistemin kapasitesi

Toplam dinamik yük
PompanÕn ve motorun seçimi
Di÷er aksesuarlarÕn ve ek parçalarÕn seçimi
TasarÕmÕn çizimi
Gerekli malzeme listesinin çÕkarÕlmasÕ
øúletme talimatÕ

ùekil 24. Ya÷murlama sulama sisteminin planlanmasÕ
x Lateral boru hattÕndaki basÕnç de÷iúmesi, iúletme basÕncÕnÕn yüzde
20’sini aúmamalÕdÕr. Daha küçük boru çapÕnÕn seçilebilmesi ve uygun
su da÷ÕlÕmÕnÕn sa÷lanabilmesi için lateral boru hatlarÕnÕn kÕsa
tutulmasÕnda yarar bulunmaktadÕr. Lateral boylarÕ zorunlu
kalmadÕkça 250 metreden fazla olmamalÕdÕr.
x Birden fazla lateral hattÕnÕn aynÕ anda çalÕúmasÕnÕn zorunlu oldu÷u
durumlarda, lateral hattÕnda tercihen aynÕ çapta veya en fazla iki ayrÕ
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çapta boru kullanÕlmalÕdÕr. Lateral hatlarÕnÕ baúlangÕç pozisyonuna
getirme sÕrasÕnda bu boru hatlarÕnÕn taúÕmasÕ uzun zaman aldÕ÷Õndan,
zaman alÕcÕ tertip biçiminden kaçÕnÕlmalÕdÕr.
x BasÕnç düzenlemelerinde kolaylÕk sa÷lamak amacÕ ile boru
çaplarÕndaki de÷iúim, ana boru hattÕnda yapÕlmalÕdÕr. Ya÷murlama
sulama sisteminde kullanÕlacak ya÷murlama baúlÕ÷ÕnÕn hÕzÕ, topra÷Õn
su emme hÕzÕndan küçük olmalÕdÕr. De÷iúik toprak bünyelerinde
önerilen baúlÕk hÕzlarÕ Tablo 1’de verilmiútir.
Bitkiler su ve besin maddelerinin büyük bir bölümünü kök bölgesinin
üst kÕsÕmlarÕndan alÕrlar. Toplam kullanÕlabilir suyun %80-90’ÕnÕn
alÕndÕ÷Õ kök derinli÷ine etkili kök derinli÷i denir. Bu derinlik toprak su
rezervuarÕndaki su miktarÕnÕ belirler.

6. Ya÷murlama Sulama Sistemlerinin øúletme ve BakÕmÕ
Bir ya÷murlama sulama sistemi ne kadar iyi projelendirilmiú
olursa olsun, sistem proje úartlarÕnÕn özelli÷ine göre çalÕútÕrÕldÕ÷Õ sürece
baúarÕlÕ sonuç alÕnÕr. So÷u÷a, güneú ÕúÕ÷Õna ve sÕca÷a karúÕ daha
dayanÕklÕ hale getirilen ve ÕúÕ÷Õ emici de÷il, yansÕtÕcÕ olabilmesi için, en
uygun bir renkte imal edilen, ya÷murlama borularÕ, iyi kullanÕlmalarÕ
úartÕ ile yÕllarca hizmet edebilecek özelliklere sahiptir. Bunun temini
için iúletme ve bakÕm konusunda aúa÷Õdaki tavsiyelere uyulmasÕ yararlÕ
olacaktÕr.
9 EkipmanlarÕn uzun ömürlü olmasÕnÕ sa÷lamak tamir ve
de÷iútirilmelerinde minimum masraf yapÕlmasÕnÕ temin için
ya÷murlama sistemi dikkatli bir úekilde çalÕútÕrÕlÕp, korunmalÕdÕr.
9Ya÷murlama sistemi belirli bir basÕnç gerektirdi÷inden,
sistemin randÕmanlÕ çalÕúabilmesi için mutlaka uygun bir pompa
seçilmelidir.
9 Döner ya÷murlama baúlÕklarÕ, memeler ve lastik contalar gibi
zamanla yÕpranabilen parçalar, zaman zaman kontrol edilmeli ve
gerekti÷inde de÷iútirilmelidir.
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9 BorularÕn taúÕnmasÕ çok itinalÕ úekilde yapÕlmalÕ ve uzun
mesafeye taúÕnacaklarÕ zaman üzerine raflar yapÕlmÕú treylerin üzerine
yerleútirilerek taúÕnmalÕdÕr. Böylece, borularÕn e÷ilme veya çarpma
sonucu zedelenmesi önlenmiú olur.
9 Sabit veya yarÕ sabit ya÷murlama sistemlerinde borularÕn
toprak iúleme aletlerinden zarar görmeyece÷i bir derinli÷e gömülmesi
gerekir. Sabit ya÷murlama sistemleri için boru gömme derinli÷i, ÕlÕman
iklim bölgelerinde 45 santimetre, kÕúÕn úiddetli don yapan bölgelerde 80
santimetre den az olmamalÕdÕr.

ùekil 25. BorularÕn toprakaltÕna montajÕ
9 Güç kayna÷Õ olarak elektrik motoru kullanÕlÕyorsa mutlaka
toprak hattÕnÕn yaptÕrÕlmasÕ gereklidir.
9 Sistem ilk defa kuruldu÷unda veya sulamaya yeni
baúlandÕ÷Õnda, boru hatlarÕ sonundaki kör tapalar açÕk bÕrakÕlmalÕ ve
sistem önce küçük debide çalÕútÕrÕlmalÕdÕr. Böylece, lateral ve ana boru
hatlarÕ içerisindeki yabancÕ maddelerin dÕúarÕ atÕlmasÕ sa÷lanmalÕdÕr.
9 Boru ve baúlÕklarda küçük parçalarÕn yapÕúma ihtimali
nedeniyle gres ya÷Õ kullanÕlmamalÕdÕr. Sabit veya yarÕ sabit
ya÷murlama sistemlerinde basÕnç denemesi yapÕlmadan borularÕn üstü
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kapatÕlmamalÕdÕr. Ya÷murlama
yardÕmÕyla kontrol edilmelidir.

baúlÕklarÕndaki

basÕnç

ölçerler

9
Çok
rüzgârlÕ
havalarda
uygun
su
da÷ÕlÕmÕ
sa÷lanamayaca÷Õndan sistem çalÕútÕrÕlmamalÕdÕr. Ancak zorunluluk
halinde lateral boru hatlarÕnÕn aralÕklarÕ daraltÕlarak uygun su da÷ÕlÕmÕ
sa÷lanmalÕdÕr. Sistemle gübre tatbikatÕ yapÕlmÕú ise sistemin tamamÕ
iyice yÕkanmalÕdÕr.
9 BorularÕn contalarÕnÕ takmadan önce conta yuvalarÕ mutlaka
temizlenmelidir. Contalar, conta a÷zÕ boru içine bakacak úekilde
takÕlmalÕdÕr (ùekil 26.) Contalar uzun süre kullanÕlmayacak ise
yuvalarÕndan çÕkarÕp temizlendikten sonra muhafaza edilmelidir.

ùekil 26. Plastik boruya conta takÕlmasÕ
9 BorularÕ takmadan önce, contalÕ ve contasÕz baúlarÕ sabunlu su
ile kayganlaútÕrÕlmalÕdÕr.
9 Planlanan bitki çeúidinin de÷iútirilmesi halinde sistem çalÕúma
süresi ve sulama aralÕ÷Õ mutlaka bir sulama uzmanÕna
hesaplattÕrÕlmalÕdÕr.
9 Borular çok rahatlÕkla taúÕnabildi÷inden yerde sürüklenmemeli
ve yüksekten atÕlmamalÕdÕr.
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ùekil 27. Lateral boru hatlarÕnÕn taúÕnmasÕ
9 Sulama mevsimi sonunda, ekipmanlarÕ kÕúlÕk koruma
yerlerine yerleútirmeden önce, sistemin herhangi bir yerinde mevcut
olabilecek yÕpranma ve aúÕnmayÕ görmek amacÕyla, bütün parçalar tek
tek kontrol edilmelidir. Böylece, sulama mevsiminden önceki boú
zamanlarda, tamir edilmesi veya de÷iútirilmesi gereken parçalar
üzerinde gereken çalÕúmalarÕn rahatlÕkla yapÕlmasÕ sa÷lanmÕú olur.
Özellikle sabit ya÷murlama sistemlerinde sulama sezon sonunda
sistemdeki suyun tamamen boúaltÕlmasÕ gerekir.
7. Ya÷murlama
KullanÕlmasÕ

Sulama

Sistemlerinin

Özel

Amaçlar

øçin

Ya÷murlama sulama yöntemi sulamanÕn yanÕnda peyzaj
sulamasÕ, dondan korunma ve gübreleme gibi çeúitli amaçlar için de
kullanÕlmaktadÕr.
7.1. Peyzaj SulamasÕ
Peyzaj sulamasÕ için özel tasarlanmÕú ya÷murlama baúlÕklarÕ
toprak altÕna yerleútirilerek yeúil alanlarÕn sulanmasÕ yapÕlabilmektedir.
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ùekil 28. Ya÷murlama sulama sisteminin peyzaj amaçlÕ kullanÕmÕ
7.2. Ya÷murlama Sulama ile Gübreleme
Ya÷murlama sulama sistemleri, sulama suyu ile birlikte gübre
verilmesi için de kullanÕlmaktadÕr. Bu úekilde verilen gübreler,
genellikle suda eriyebilir özellikteki Azot ve Potasyumlu gübrelerdir.
Fosfor bu úekilde çok nadir durumlarda verilir. Çünkü Fosforun gübre
olarak kullanÕlan formlarÕ suda kÕsmen eriyebilir özelliktedir ve
Fosforlu gübreler genellikle bitkinin ekim zamanÕ topra÷a verilir.
Azotun, gübre halindeki de÷iúik formlarÕ ya÷murlama sistemi
yoluyla topra÷a verilmek için çok uygun yapÕdadÕr. Bu gübrelerden en
iyi sonuç bunlarÕn bitkinin maksimum büyüme devresinde verilmesi ile
elde edilir.
Gübre, ya÷murlama sulama sistemleri ile tarlaya verilmeden
önce, topra÷Õn ve bitkinin yeúil aksamlarÕnÕ Õslatacak úekilde, sistemin
yeteri kadar çalÕútÕrÕlmasÕ gerekir.
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ùekil 29. Ya÷murlama sulama ile gübre uygulamasÕ
Bundan sonra eriyik halindeki gübre, sisteme enjekte edilir. Bu
iúlemin yapÕlmasÕ için gerekli olan zaman verilecek eriyik miktarÕ ve
eriyi÷in konsantrasyonuna ba÷lÕdÕr. Fakat normal olarak bu süre 30
dakikadan az olmamalÕdÕr.
7.3. Ya÷murlama Sulama ile Dondan Korunma
Çeúitli bitkilerin sulanmasÕ için geliútirilen ya÷murlama sulama
sistemleri, ülkemizde özellikle kÕú aylarÕnda bitkilerin dondan korunma
amacÕ ile de kullanÕlmaktadÕr. AçÕkta yetiútirilen çilek, domates, biber,
meyve, narenciye bahçeleri ve ba÷larda baúarÕ daha yüksek olmaktadÕr.
Bu bahçelerde toprak yüzeyine yakÕn kÕsÕmlarda sÕcaklÕ÷Õn eksi 6
dereceye düúmesi halinde bile saatte 2,5 mm. ya÷murlama hÕzÕ ile
yapÕlan ya÷murlama bitkiyi don zararÕndan koruyabilmektedir.
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Ya÷murlama ile oluúturulacak esinti toprak yüzeyindeki kÕsmen
so÷uk olan tabaka ile daha sÕcak üst tabakayÕ karÕútÕrarak dondan zarar
görmeyi önler.
Ya÷murlama sÕrasÕnda püskürtülecek 0 0C sÕcaklÕktaki su, donma
sÕrasÕnda 80 kalorilik ÕsÕ enerjisi açÕ÷a çÕkaraca÷Õndan, bitki çevresinde
dondan zarar görmeyi önleyecek bir ortam oluúturmaktadÕr.
Ya÷murlama sÕrasÕnda hava neminin bir miktar yükseltilmesi de
korumada yardÕmcÕ olmaktadÕr. Ya÷murlama ile dondan koruma
yapÕlacaksa, ya÷murlama sulama sistemi dondan korunacak tüm alanÕ
kaplayacak úekilde yerleútirilmelidir. Dondan korunacak yer meyve
bahçeleri ise ana boru hattÕ toprak altÕnda, lateral boru hatlarÕ toprak
yüzeyinde kalacak úekilde yerleútirilmelidir.

ùekil 30. Ya÷murlama sulama ile meyve bahçesinin dondan korunmasÕ

Çeúitli bitkilerin sulanmasÕ için geliútirilen ya÷murlama sulama
sistemleri, ülkemizde özellikle kÕú aylarÕnda bitkilerin dondan korunma
amacÕ ile de kullanÕlmaktadÕr.
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8. Ya÷murlama Sisteminin Sökülüp TakÕlmasÕ, KullanÕlmasÕ ve
KullanÕm DÕúÕ EsnalarÕnda Dikkat Edilecek Noktalar
SatÕn aldÕ÷ÕnÕz ya÷murlama sistemler uygun malzeme
kullanÕlarak kaliteli bir úekilde dizayn edilip üretilerek tüketicilere
sunulmaktadÕr. Sistemimizden en iyi verimi alabilmeniz ve çok uzun
süreler problemsiz kullanabilmeniz için aúa÷Õdaki noktalara dikkat
edilmesi gerekmektedir.
8.1. Ya÷murlama Sisteminin Kurulumu Öncesi Dikkat Edilecek
Hususlar
9 Sisteme su taúÕyan ana hat borusunun ve ya÷murlamada
kullanÕlacak olan lateral borularÕnÕn uygun çaplarda seçilmesi
sistemin performansÕ açÕsÕndan çok önemlidir. Bilhassa sisteme su
taúÕyÕcÕ ana boru yeterli ölçüde büyük çaplÕ olacak úekilde
seçilmelidir.
9 Ya÷murlama sisteminin projelendirilmesinde bilgisayar programlarÕ
kullanÕlmalÕ veya uzman kiúilerden destek alÕnmalÕdÕr.
9 Ya÷murlama sisteminin projelendirmesinde ana hat borusunun
boyu ve suyun alÕndÕ÷Õ nokta ile sulamanÕn yapÕldÕ÷Õ nokta
arasÕndaki kot farkÕ arttÕkça boruya gelecek olan basÕncÕn artaca÷Õ
mutlaka göz önüne alÕnmalÕdÕr.
9 Ya÷murlama sisteminde projelendirme yapÕlÕrken suyun boru
içindeki akÕú hÕzÕ 2 metre/saniye’yi geçmemesi gerekti÷ine dikkat
edilmelidir. Bu de÷er sa÷lanamÕyorsa mutlaka daha büyük boru
çaplarÕna gidilmelidir.
9 Su içinde kum, çamur, pislik ve benzeri yabancÕ maddeler hem
suyun akÕúÕna zarar verip sulama sisteminin verimlili÷i azaltacak
hem de ya÷murlayÕcÕlarda ve memelerde tÕkanÕklÕklara neden
olaca÷Õndan bu gibi durumlarda suyun çekildi÷i uca mutlaka uygun
özelliklerde bir filtre kullanÕlmalÕdÕr.
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9 Ya÷murlama borularÕnda kÕrÕlan /hasar gören parçalar var ise bunlar
ya tamir edilerek kullanÕlmalÕ veya yenileri ile de÷iútirilmedir.
KÕrÕlmÕú veya çatlamÕú mandallar asla kullanÕlmamalÕdÕr.
8.2. Ya÷murlama Sisteminin Kurulumu EsnasÕnda Dikkat Edilecek
Hususlar
9 Sistemi söküp takarken zorlayÕcÕ hareketlerden ve darbelerden
kaçÕnÕnÕz.
9 Ba÷lantÕ noktalarÕnda conta yuvalarÕ temizlenerek contanÕn yuvaya
tam olarak oturmasÕ sa÷lanmalÕdÕr.
9 AúÕnan, yÕrtÕlan ve bozulan contalar yenileri ile de÷iútirilmelidir.
9 BorularÕ takmadan önce conta ve erkek baúlÕklarÕ sabunlu su veya
arap sabunu ile kayganlaútÕrÕnÕz. Böylece borularÕn daha kolay
sökülüp takÕlmasÕ sa÷lanÕú olunacaktÕr.
9 BorularÕn birbirleri ile uygun bir úekilde ba÷landÕ÷Õ kontrol
edilmelidir.
8.3. Ya÷murlama Sisteminin Devreye AlÕnmasÕ ve ÇalÕútÕrÕlmasÕ
EsnasÕnda Dikkat Edilecek Hususlar
9 Ya÷murlama sistemi küçük debilerde ve basÕnçlarda kÕsa bir süre
için çalÕútÕrÕp lateral veya ana borunun kör tapasÕnÕ kÕsa bir süre açÕk
tutarak boru hattÕnÕn temizlenmesi sa÷lanacaktÕr.
9 Sisteme basÕnç verilirken ilk önce 1-2 bar gibi düúük basÕnçlardan
baúlanarak kademeli olarak basÕnç yükselmelidir. Bu sayede
sistemde su koçu olarak ta bilinen darbelerin olumsuz etkisi en aza
indirilecektir.
9 Polietilen borular prensip olarak 20 oC çalÕúma sÕcaklÕ÷Õna göre
dizayn edilirler. SÕcaklÕk arttÕkça polietilen borunun performansÕ
çok belirgin olarak azalacaktÕr. Bu yüzden kullanÕm dÕúÕ kalan boru
hatlarÕnÕn sÕcaklÕ÷Õ güneú ÕúÕ÷Õ altÕnda 50-60 oC’lere kadar
çÕkaca÷Õndan boru hattÕ kurulup devreye alÕnÕrken mutlaka boru
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içindeki sÕcak su tamamen borunun içinden dÕúarÕya atÕlÕncaya
kadar boru hattÕnÕn basÕncÕ 2-3 bar gibi düúük de÷erlerde
tutulmalÕdÕr. SÕcak su dÕúarÕ atÕlÕp boru içinden geçen su dolayÕsÕ ile
boru so÷utuluncaya kadar basÕnç 3-4 barÕ geçmemelidir.
8.4. Ya÷murlama Sistemi KullanÕm DÕúÕ Oldu÷unda Dikkat Edilecek
Hususlar
9 KullanÕm dÕúÕ olan borular mümkün oldu÷unca direkt güneú ÕúÕ÷Õ
altÕnda bÕrakÕlmamalÕdÕr. Çok uzun süreler güneú ÕúÕ÷Õ boruya zarar
vermektedir.
9 Boru kafalarÕnÕn üzerinden traktörle ve di÷er araçlarla geçmek
kafayÕ ezip zarar verece÷inden bundan kaçÕnÕlmalÕdÕr.
9 Polietilen borularÕn asla keskin cisimlerde
ettirilmemelidir. Boruyu çizip zarar verebilirler.

direkt

temas

9 Polietilen borular ÕsÕdan ve ateúten uzak tutulmalÕdÕr. Ateú veya
anÕz yakÕlacaksa mutlaka boru ve ba÷lantÕ parçalarÕ o ortamdan
uzaklaútÕrÕlmalÕdÕr.
9 KullanÕlmayan contalar toplanarak güneúten etkilenmeyecek úekilde
muhafaza edilmelidir. Asla güneúte uzun süre bÕrakÕlmamalÕdÕr.
9 SatÕn aldÕ÷ÕnÕz ya÷murlama sisteminin kendi malÕnÕz oldu÷unu
hatÕrdan çÕkarmayÕnÕz. YukarÕdaki noktalara dikkat edildi÷inde
ya÷murlama sistemimizi çok uzun süreler problemsiz olarak
kullanabileceksiniz. Beklenmedik bir sorunla karúÕlaútÕ÷ÕnÕzda
ARILI ya÷murlama uzmanlarÕ ile temasa geçiniz.
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YAöMURLAMA SULAMA SøSTEMLERøNøN
PROJELENDøRøLMESø

Y

Ya÷murlama
sulama
sistemlerinde
projenin
baúarl,
ekonomik
ve ve
su
ağmurlama
sulama
sistemlerinde
projenin
başarılı,
ekonomik
da÷lmnn
üniform üniform
olabilmesi
için hidrolik
do÷ru yaplmas
su dağılımının
olabilmesi
içindizaynnn
hidrolik dizaynının
doğru
gerekir. gerekir.
yapılması
Ya÷murlama sulama sistemlerinden herhangi birisine karar verilirken
seçimi snrlayan baz önemli etmenler vardr. Bunlar su kayna÷nn
kapasitesi, arazinin büyüklü÷ü, úekli ve e÷imi ile çiftçinin ekonomik
durumudur.
E÷er eldeki mevcut su miktar sulanacak alanda ekili bitkilerin
ihtiyacn tam anlam ile karúlamyorsa, seçilecek sulama yöntemi
sulama suyunu en randmanl kullanan yöntem olmaldr.
Ülkemizdeki ortalama tarm arazilerinin büyüklü÷ü 1 dekar ile 50 dekar
arasnda de÷iúmektedir. Bunun yannda araziler da÷nk bir yapdadr.
Bundan dolay bu tür arazilere önerilebilecek en uygun ya÷murlama
sulama yöntemi yar taúnabilir ya÷murlama sulama sistemidir. Bu
sistemde su kayna÷ hariç tüm ya÷murlama ekipmanlar bir tarladan
di÷erine taúnabilmektedir.
Üretici böyle bir sistemi tercih edece÷i zaman, su kayna÷nn en kt
oldu÷u zamana, en çok su ihtiyac olan arazi büyüklü÷üne ve ekilecek
bitkiler içerisinde günlük su tüketimi en yüksek olan bitkiye göre
planlama ve projelendirme yaplmaldr.
Di÷er yandan su kayna÷nn kapasitesi ve sulanacak arazinin
büyüklü÷ü, istenilen úartlar sa÷lyorsa böyle yerlerde hareketli
ya÷murlama sistemlerinden birisi önerilebilir. Çünkü büyük alanlarn
sulanmasnda elle hareket ettirilen yar taúnabilir ya÷murlama
sisteminin kullanlmas durumunda, iúçilik ve enerji giderleri çok
yüksek olmaktadr. Ayrca sistemin yer de÷iútirmesi srasnda da birçok
olumsuzluklar ortaya çkabilmektedir. Bundan dolay büyük alanlarda
ya÷murlama makinelerinin kullanlmas bir anlamda zorunluluk arz
etmektedir.
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Bir ya÷murlama sisteminin projeleme ve iúletme yönünden yeterlili÷ini
saptamak amacÕyla aúa÷Õda belirtilen beú temel etmen kontrol
edilmelidir.
1. Ya÷murlama hÕzÕ: Su, hiçbir zaman topra÷Õn su alma hÕzÕnÕn
üstündeki bir ya÷murlama hÕzÕyla uygulanmamalÕdÕr. AyrÕca, fazla
miktarda oluúacak buharlaúma kayÕplarÕnÕ önleyebilecek yeterlilikte
olmalÕdÕr. Yani ya÷murlama hÕzÕ hafif toprakta 25 mm/saat, tÕnlÕ
toprakta 8-16 mm/saat ve killi toprakta ise 2-8 mm/saat de÷erlerini
geçmemelidir.
2. Su uygulama derinli÷i: Bir sulamada uygulanacak su derinli÷i
miktarÕ, topra÷Õn su tutma kapasitesinin üstünde olmamalÕdÕr. øhtiyaçtan
daha fazla miktarlar, yalnÕzca zararlÕ tuzlarÕ topraktan uzaklaútÕrmak
amacÕyla yÕkama yapÕldÕ÷Õnda uygulanmalÕdÕr.
3. Sistem kapasitesi: Sistem unsurlarÕ, bitkinin sulama suyuna en fazla
gereksinim duydu÷u dönemdeki miktarÕ sa÷layabilecek kapasitede
olmalÕdÕr.
4. Eú su da÷lÕmÕ: Su da÷ÕlÕm eúitli÷i, hemen hemen tüm sulama
sistemlerinde projeleme kriteri olarak kullanÕlmaktadÕr. Su, toprak
yüzeyine olanaklar oranÕnda eú bir da÷ÕlÕmla uygulanmalÕdÕr
(Christiansen eú da÷ÕlÕmÕ %84’ün üzerinde olmalÕdÕr).
5. Bitki zararlanmasÕ: Su, bitkiye fiziksel olarak zarar vermeyecek bir
biçimde verilmelidir.
6. Günlük su tüketimi: Bitkilerin ihtiyaç duyduklarÕ suyun ya÷Õúlarla
karúÕlanamayan kÕsmÕ sulama ile topra÷a verilmektedir. Bitki su
tüketimi, toprak yüzeyinden olan buharlaúma ve bitki yapraklarÕndan
olan terleme miktarlarÕnÕn toplamÕdÕr, derinlik cinsinden mm ile ifade
edilir. Bitkinin tüketti÷i su miktarÕ, bitki cinsine ve iklim koúullarÕna
göre de÷iúir. SÕcaklÕk arttÕkça, bitki su tüketimi artar. Rüzgâr hÕzÕ
arttÕkça, bitki su tüketimi artar. Güneúlenme süresi arttÕkça, bitki su
tüketimi artar. Ba÷Õl nem arttÕkça, bitki su tüketimi azalÕr. Bitkinin
tüketti÷i su miktarÕ her ay de÷iúti÷i için, bitkiye verilmesi gereken su
miktarÕ da her ay farklÕ olmalÕdÕr. Tablo 6 ve Tablo 7’da örnek olarak
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Konya ve Urfa yörelerimiz için aylÕk su tüketim de÷erleri sunulmuútur.
FarklÕ bitkiler için maksimum su tüketimi bu kitapçÕ÷Õn sonunda Tablo
5’de verilmiútir.
7. Tüketilmesine izin verilen kullanÕlabilir su miktarÕ (MAD):
Genellikle kullanÕlabilir su miktarÕ %50’ye düúünce sulamaya baúlanÕr.
Bu oran bitki türüne ba÷lÕ olarak de÷iúir ve toplu olarak Tablo 4’de
verilmiútir. Bitkiler solma noktasÕnÕ geçtikten sonra da topraktan su
almaya devam etseler de topra÷Õn nem içeri÷indeki azalmalarÕn bir
sonucu olarak bitkinin terleme oranÕ iyice düúmekte, bitki strese
girmekte ve bu durum bitkiden kaliteli ve yüksek verim alÕmÕnÕ
engellemektedir.
8. Lateral ve ya÷murlama baúlÕklarÕnÕn yerleútirme aralÕklarÕ:
Ya÷murlama sulama sistemlerinde pek çok çeúit ya÷murlama baúlÕ÷Õ
kullanÕlmaktadÕr. Bu ya÷murlama baúlÕklarÕnÕn performans de÷erleri de
birbirlerinden farklÕlÕk göstermektedir.
Bu ya÷murlama baúlÕ÷Õ
genellikle 12 m x 12 m aralÕklÕ olarak yerleútirilmektedir. Ancak bazen
15 m x 15 m sistemi de kullanÕlmaktadÕr. 360o dönen bir ya÷murlama
baúlÕklarÕna ait tipik de÷erler Çizelge 2’de verilmiútir.
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Çizelge 2. Tipik bir ya÷murlama baúlÕ÷Õna ait teknik özellikler
Meme
çapÕ
(mm)

BasÕnç
(Bar)

Sulama
yarÕçapÕ
(m)

BaúlÕk Debisi
(m3/h)

Ya÷murlama hÕzÕ (mm/saat)
L1 x L2
12 x 12 m

L1 x L2
12 x 28 m

L1 x L2
18 x 18 m

3.18 mm
1/8”

2.0
12.8
0.55
3.8
2.6
2.5
13.3
0.62
4.3
2.9
3,0
13.6
0.68
4.7
3.2
3.5
13.9
0.74
5.1
3.4
4,0
14.2
0.79
5.5
3.7
4.5
14.4
0.84
5.8
3.9
5.0
14.6
0.89
6.2
4.1
5.5
14.7
0.93
6.5
4.3
L1: ya÷murlama baúlÕklarÕ ararsÕ mesafe (m), L2: Lateraller arasÕ mesafe (m)

2.4
2.6
2.8
2.9

Çizelge 3. De÷iúik rüzgâr hÕzlarÕnda tavsiye edilen ya÷murlama baúlÕk
aralÕklarÕ
YERLEùTøRME
DÜZENø
Kare veya
Dikdörtgen
Eúkenar Üçgen
veya
ùaúÕrtmalÕ

RÜZGÂR HIZI

YAöMURLAMA
BAùLIKLARI ARASINDAKø
MESAFE (L1)

RüzgârsÕz

% 65 d.

2 metre/sn

% 60 d.

3,5 metre/sn
4 metre/sn
RüzgârsÕz

% 50 d.
% 30 d.
% 75 d.

2 metre/sn

% 70 d.

3,5 metre/sn

% 60 d.

4 metre/sn

% 35 d.

d : Ya÷murlama baúlÕ÷Õ sulama dairesi çapÕ, L1 baúlÕklar arasÕ mesafe
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L1

d

d

ùekil 31. Ya÷murlama baúlÕklarÕnÕn yerleútirilmesinde esas alÕna
ölçüler

L1

D

L2 = 0,86 L1

L1

ùekil 32. Üçgen sulama sisteminin yerleútirilmesi
Üçgen tipi yerleútirme sisteminde yerleútirmede, ya÷murlama
baúlÕklarÕ arasÕ mesafe birbirlerine eúittir. Bu sistemde ya÷murlama
baúlÕklarÕnÕn Õslak alanlarÕ birbirlerini kÕsmen örter. DolayÕsÕ ile
ya÷murlama baúlÕklarÕ aralÕklarÕ dikdörtgen ve kare tiplere göre daha
fazla olabilir. Bu tip tertip biçimleri daha ziyade sabit sistemlerde
kullanÕlÕr.
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L2
D

L1

ùekil 33. Kare ve dikdörtgen tipi sulama sisteminin yerleútirilmesi
Kare ve dikdörtgen tertip sistemi taúÕnabilir ve yarÕ taúÕnabilir
sistemlerde yaygÕn olarak kullanÕlÕr.
Kare tiplerde ya÷murlama
baúlÕklarÕ ile lateraller arasÕ mesafe birbirine eúittir (L = S). Dikdörtgen
tertip sistemi daha ziyade yüksek rüzgar hÕzÕna sahip alanlarda yaygÕn
olarak kullanÕlÕr.
Ya÷murlama sulamada, rüzgarÕn sulamanÕn uniformlu÷u üzerine
olumsuz bir etkisi vardÕr. RüzgarlÕ havalarda yapÕlacak sulama
esnasÕnda bu özelli÷in göz önüne alÕnmasÕ gerekmektedir. %75-80 olan
ya÷murlama sulama verimli÷i, rüzgarÕn her 7.5 km/saat’lik hÕzÕ için %5
azalmaktadÕr. Yüksek rüzgar hÕzÕ, su uygulama ve su da÷ÕlÕmÕnÕ
olumsuz etkiler. Genel olarak rüzgar hÕzÕ 3,5 m/saniye’nin üzerinde ise
ya÷murlama sulama tercih edilmemelidir.
Yüksek sÕcaklÕk durumunda ya÷murlama sulama yapÕlmasÕ, baúta
buharlaúma ile su kayÕplarÕnÕ artÕrÕr ve günün sÕcak saatlerinde de
ya÷mur damlalarÕ yapraklar üzerinde mercek etkisi ile yakmalara neden
olabilir. Bu nedenle, sÕcak yörelerde günün serin saatlerinde ya da gece
sulamasÕ tercih edilmelidir.
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Rüzgar

Lateral

DOöRU

Rüzgara dik yönde laterlaller

Rüzgar

Rüzgar yönü

Kuru bölge

YANLIù

Rüzgara paralel yönde laterlaller
ùekil 34. RüzgarÕn ya÷murlama Õslatma desenine (üniformlu÷una) etkisi
9. Pompa çÕkÕú basÕncÕnÕn hesaplanmasÕ: Etkili bir sulama yapmak
için gerekli pompa basÕncÕ úu úekilde hesaplanÕr:
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Ppompa (bar )

Pyükseklik (bar )  Psürtünme (bar )  Pya÷murlama baúlÕk çÕkÕú basÕncÕ (bar )

Bu denklemede:
Ppompa : Pompa çÕkÕúÕndaki basÕnç olup (bar) cinsinden bulunur
Pyükseklik: Pompa ekseni ile suyun basÕlaca÷Õ yükseklik farkÕ göz
önüne alÕnarak hesaplanÕr; her 10 m yükseklik için 1 bar (=1 kg
/cm2) basÕnç göz önüne alÕnÕr.
Psürtünme: Suyun akÕúÕ esnasÕnda düz borularda su ile boru iç yüzeyi
arasÕndaki sürtünmeden dolayÕ oluúan basÕnç kaybÕdÕr. Borularda
oluúan sürtünme kayÕplarÕ hesaplanabilece÷i gibi çizelgelerden veya
tablolardan da bulunabilir.
PYerel: Suyun akÕúÕ esnasÕnda sistem üzerinde bulunan dirsek, TE,
istavros, abot, vana ve benzeri ba÷lantÕ ve ek parçalar suyun akÕúÕnÕ
zorlaútÕraca÷Õndan bu parçalarda basÕnç kayÕplarÕ oluúur.
PYa÷. baúlÕ÷Õ: Ya÷murlama baúlÕklarÕnÕn etkili çalÕúmasÕ için gerekli
basÕnç olup bu çalÕúma basÕncÕ baúlÕ÷ÕnÕn türüne ba÷lÕ olarak
genellikle 2 –5 bar arasÕnda de÷iúir.
Sürtünme kaybÕ: Bu kayÕp; suyun boru içinde akÕúÕna ba÷lÕ olarak su
ile boru arasÕnda oluúan sürtünmeden kaynaklanan bir basÕnç kaybÕdÕr.
Bu kayÕp úu úekilde hesaplanÕr.
1,852

Psürtünme

§Q ·
10,78*109 * ¨ ¸
©C¹

P
: BasÕnç kaybÕ m
sür.

1
D 4,852

L

Q

: AkÕú miktarÕ litre / saniye

D

: Boru iç çapÕ mm

C

: Sürtünme katsayÕsÕ 145

L

: Boru uzunlu÷u m

Örnek: 1200 m uzunlu÷unda ve 100 mm iç çapÕnda bir polietilen boru
8 litre/saniye’lik su taúÕmaktadÕr. Boruda oluúan sürtünme kaybÕnÕ
hesaplayÕnÕz.
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1.852

Psürtünme

§ 8 ·
10, 78 *10 ¨
¸
© 145 ¹
9

*

1
*1200
1004.852

11, 95 m

Böylece bu boruda sürtünmeden dolayÕ oluúan kayÕp 11,95 m /10 =
1,195 bar elde edilir.
Yerel BasÕnç KaybÕ: Bu kayÕp; ana ve lateral boru hattÕ boyunca
kullanÕlan ek parçalardan kaynaklanan basÕnç kaybÕdÕr ve aúa÷Õdaki
ba÷ÕntÕ ve Çizelge 4 kullanÕlarak hesaplanÕr.

Hl

¦K

V2
2g

l

Hl
Kt

Lokal basÕnç kaybÕ m
Lokal basÕnç katsayÕsÕ

V

Suyun hÕzÕ metre / saniye

g

Yerçekimi ivmesi ( 9,81 metre / saniye 2 )

Örnek: Üzerinde 15 abot, 1 adet tam açÕk küresel vana, 1 geniú açÕlÕ
dirsek ile 2 adet TE bulunan bir lateraldeki suyun hÕzÕ 1.5 metre/saniye
oldu÷una göre sistemde lokal sürtünme sonucu oluúan basÕnç kaybÕnÕ
hesaplayÕnÕz
Çizelge 4’den abot için K l = 1.2, küresel vana için K l = 0.05, geniú
açÕlÕ dirsek K l = 0.3, ve TE için K l = 1.2 alÕnÕrsa;
Hl

¦ Kl

V2
2g

(15*1.2  0.05  0.3  2 *1.2)

1.52
2 * 9.81

2.38 metre

Böylece bu boruda ek parçalardan dolayÕ oluúan kayÕp 2,38 m /10 =
0,238 bar elde edilir.
10. Pompa ve pompa motoru gücünün hesaplanmasÕ : Etkili bir
sulama yapmak için gerekli pompa gücü Beygir Gücü (BG) úu úekilde
hesaplanÕr:

N

0,134 *

Q

P

K p * Km

N =PompanÕn motor gücü (BG)
Q =Suyun debisi (Litre/saniye)
P = Pompa çÕkÕúÕndaki basÕnç (bar)
Șp =: Pompa verimi
Șm =: Motor verimi
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veya kilowat (kW)
olarak;

N

98,1 *

Q

P

K p * Km

N = PompanÕn motor gücü (kW)
Q= Suyun debisi (metreküp/saniye)
P = Pompa çÕkÕúÕndaki basÕnç (bar)
Șp =: Pompa verimi
Șm =: Motor verimi

úeklinde hesaplanÕr. Ortalama pompa verimlili÷i %60-70 arasÕnda
alÕnabilir. Küçük pompalarda ise verim %40’a kadar düúebilir. Birkaç
bin beygir gücündeki pompalarda verim %85’e kadar çÕkabilir. Pompa
motoru verimlilikleri (Șm)ise Çizelge 5’deki gibidir.
Çizelge 5. Pompa motoru ve pompa verimlilikleri
Verimi (Șm)
(%)

Motor Cinsi

Küçük benzinli motor (1kW)

20

Küçük dizel motor (1.5 – 2 kW)

30 – 40

Büyük dizel motor (3 – 10 kW)

60 – 70

Elektrikli motor

75 - 90

Pompa Cinsi

Verimi (Șp)
(%)

Küçük pompa

40

Orta pompa

60 - 70

Büyük pompa

85
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Çizelge 4. Ek parçalarda oluúacak lokal basÕnç kayÕp katsayÕlarÕ
Ek Parça AdÕ

Lokal BasÕnç
KatsayÕsÕ (KL)

0.2-0.4

90q Geniú radyuslu
dirsek

0.2

90q Dik dirsek

1.5

180q deri dönüú

0.1-1.5

Vana

Klapeli

Sürgülü
Vana

Küresel
Vana

45q Dirsek

Tam açÕk

0.05

1/3 kapalÕ

5.5

2/3 KapalÕ

210

Tam açÕk

0.15

1/3 kapalÕ

0.30

2/3 KapalÕ
Tam açÕk
1/3 kapalÕ

1.5
0.15
0.30

2/3 KapalÕ

1.5

TE (Tek yönde akÕú)

0.01-0.05

TE (øki yönlü akÕú)

1.0-2.0

Redüksiyon

0.1-0.4

Istavros

0.8-1.5

ABOT TakÕmÕ
Dip klapesi
Süzgeç

0.5-1.3
0,8
0,67-1,25
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Gösterimi

11. Boru çaplarÕnÕn hesaplanmasÕ: Tüm ya÷murlama baúlÕklarÕnda
gerekli basÕnç elde etmek için uygun bir boru çapÕ belirlemek önemlidir.
Düzgün ve üniform bir ya÷murlama elde etmek için sistemin baúÕndaki
ya÷murlama baúlÕ÷Õ ile sondaki baúlÕk arasÕndaki basÕnç farkÕ %20’yi
geçmemelidir. Bu basÕnç farkÕ %20’yi geçerse daha büyük çaplÕ bir
boru kullanÕlmalÕdÕr. AyrÕca o úekilde bir boru çapÕ seçilmelidir ki boru
içindeki suyun akÕú hÕzÕ 2.0 m/saniye’yi geçmemelidir.
Boru çapÕna ba÷lÕ olarak bir hattan geçecek olan maksimum su miktarÕ
Çizelge 6’da verilmiútir.
Çizelge 6. Plastik borulardan geçecek olan hidrolik açÕdan ekonomik
maksimum su miktarlarÕ.
AkÕú MiktarÕ (Debi)

Boru ÇapÕ
(mm)

Litre/saniye

Metreküp/saat

50
63
75
90
110
125
140
160
200

3
5
7
10
14
18
23
30
44

11
17
24
35
52
67
83
107
157

Bir borudaki suyun akÕú hÕzÕ úu úekilde hesaplanÕr:

V

1000 Q
0.785 D 2

V = Suyun akÕú hÕzÕ (m/s)
Q = Suyun debisi (Litre/saniye)
D = Boru iç çapÕ (mm)

51

Örnek: Küçük bir dizel motor ile çalÕúan pompa 2 litre/saniye
debisindeki suyu kanaldan çekerek 3 m’lik bir yüksekli÷e basmaktadÕr.
Pompa verimli÷ini %50 ve motor verimli÷ini %20 kabul ederek gerekli
motor gücünü hesaplayÕnÕz?

N

0,134 *

Q

P

K p * Km

0,134*

2 * 0.3
0,5* 0, 2

0,8 BG

veya

N

98,1 *

Q

P

K p * Km

98,1*

0,002 * 0,3
0,59 kW
0,5* 0, 2

olarak bulunur.
12. Toplam lateral durak sayÕsÕ
Anahat Üzerindeki Toplam Õ
adet
Lateral Durak SayÕs

Laterallerin Toplam Uzunlu÷u (m)
Lateraller ArasÕ UzaklÕk ( m)

13. Günlük toplam lateral durak sayÕsÕ
Günlük Toplam Lateral
Durak SayÕsÕ

adet/gün

Toplam Lateral Durak SayÕsÕ (adet)
Sulama AralÕ÷Õ ( saat / gün )

14. Sulama randÕmanÕ: Sulama randÕmanÕ; bitkinin tüketti÷i su
miktarÕnÕn su kayna÷Õndan alÕnan su miktarÕna oranÕdÕr. Sulama
randÕmanÕ sÕcak ve kurak iklimlere göre de÷iúmekle birlikte %70-75
arasÕ alÕnabilir.
15. Her durakta sulama süresi
Toplam sulama suyu miktarÕ (mm) = dl
Ya÷murlama hÕzÕ (mm/saat) = Iy

Her Durakta Sulama Süresi ( saat )

52

dl
Iy

16. Bir lateralin günlük durak sayÕsÕ
Çifçinin Günlük ÇalÕúma
Bir Lateralin Günlük
adet
Durak SayÕsÕ

Süresi saat / gün
Her Durakta ÇalÕúma
Süresi ( saat )

17. Lateral gereksinimi
Lateral
adet =
Gereksinimi

Günlük Toplam Lateral Durak SayÕsÕ (adet)
Bir Lateralin Günlük Durak SayÕsÕ (adet)

18. Bir lateral üzerindeki baúlÕk sayÕsÕ

Bir Lateral Üzerindeki
Lateral Uzunlu÷u (m)
adet =
BaúlÕklar ArasÕ UzaklÕk (m)
BaúlÕk SayÕsÕ
19. Uygulanacak maksimum net sulama suyu

d n = MAD * Pw * AW * Drz
dn

: Maksimum sulama derinli÷i (m)

MAD : Tüketilmesine izin verilen kullanÕlabilir su miktarÕ (%)
Pw : Islanan alan yüzdesi (%)
AW : Topra÷Õn su tutma kapasitesi mm / m
Drz : Bitkinin etkili kök derinli÷i (mm)

20. BaúlÕ÷Õn ya÷murlama (infiltrasyon) hÕzÕ

Iy=

1000* q* 3,6
L1 * L2

bu ba÷ÕntÕdan hareketle her bir ya÷murlama baúlÕ÷ÕnÕn debisi;

q=

I y * L1 * L2
1000* 3.6
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I y : Ya÷murlama hÕzÕ ( mm / saat )
q : BaúlÕk debisi ( Litre / saat )
L1 : BaúlÕklar arasÕ mesafe ( m )
L2 : Lateraller arasÕ mesafe ( m )

Öte yandan baúlÕ÷Õn infiltrasyon hÕzÕ (debisi) aúa÷Õdaki ba÷ÕntÕdan da
hesaplanabilir.

q= C* a* 2* g * h
q : BaúlÕk debisi ( metreküp / saniye )
C : Boúaltma katsayÕsÕ ( 0.95  0.96 arasÕnda alÕnÕr )
a : Memenin kesit alanÕ ( metre 2 )
g : Yerçekimi ivmesi metre / saniye 2
h : Memedeki basÕnç ( m )
21. Ya÷murlama baúlÕ÷Õ Õslatma yarÕçapÕ: Ya÷murlama baúlÕ÷ÕnÕn
Õslatma yarÕçapÕ aúa÷Õdaki ba÷ÕntÕ ile hesaplanabilir;

R = 1.35 *

d *h

R : Islatma yarÕçapÕ m
d : Memenin yarÕçapÕ m
h : Memedeki basÕnç ( m )
Maksimum Õslatma yarÕçapÕ su jetinin ya÷murlama baúlÕ÷Õndan 30-32o
açÕlÕ olarak terk etmesi durumunda gerçekleúir.
Do÷ru bir ya÷murlama için damlacÕklarÕn büyüklü÷ü önemlidir.
Ya÷mur damlacÕklarÕ topra÷a çarptÕ÷Õnda onu da÷Õtacak büyüklükte
olmalÕdÕr. Bu yüzden damlacÕklarÕn büyüklükleri ne çok büyük ne de
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çok küçük olmalÕdÕr. DamlacÕklar çok büyük olduklarÕnda da çarptÕ÷Õ
topra÷Õ sÕkÕútÕrÕp topra÷Õn su emme hÕzÕnÕ azaltabilir.
Memeden püskürtülen su jeti havada parçalanarak ya÷murlama
damlacÕklarÕna dönüúür. Bu parçalanma meme basÕncÕyla birlikte artar.
Ya÷murlama baúlÕ÷Õndan çÕkan su jetinin parçalanma indeksi
pd aúa÷Õdaki ba÷ÕntÕdan hesaplanabilir.

pd

h
10* q

0.4

h : Memedeki basÕnç ( m )
pd : Parçalanma indekisi
q : BaúlÕk debisi

litre / saniye

ødeal damlacÕk çapÕ, parçalanma indeksi pd = 4 durumunda oluúur. pd
de÷eri 2’den büyük ise bu durum normal kabul edilebilir.
Do÷ru bir ya÷murlama için damlacÕklarÕn büyüklü÷ü önemlidir.
Ya÷mur damlacÕklarÕ topra÷a çarptÕ÷Õnda onu da÷Õtacak büyüklükte
olmalÕdÕr. Bu yüzden damlacÕklarÕn büyüklükleri ne çok büyük ne de
çok küçük olmalÕdÕr. DamlacÕklar çok büyük olduklarÕnda da çarptÕ÷Õ
topra÷Õ sÕkÕútÕrÕp topra÷Õn su emme hÕzÕnÕ azaltabilir.
Memeden püskürtülen su jeti havada parçalanarak ya÷murlama
damlacÕklarÕna dönüúür. Bu parçalanma meme basÕncÕyla birlikte artar.
Parçalanma indeksi pd aúa÷Õdaki ba÷ÕntÕdan hesaplanabilir.

pd

h
10* q

0.4

pd : Parçalanma indekisi
q : BaúlÕk debisi

litre / saniye
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ødeal damlacÕk çapÕ, pd = 4 durumunda oluúur. pd de÷eri 2’den büyük
ise bu durum normal kabul edilebilir.
DamlacÕk çapÕ, ya÷murlama baúlÕ÷Õ basÕncÕ ile aúa÷Õdaki tablodaki gibi
iliúkilendirilmiú ise bu çalÕma úartlarÕ kabul edilip damlacÕk boyutu
oluúmuú demektir.
DamlacÕk çapÕ
(mm)
3.175 – 4.75
4.75 – 6.35
6.35 – 9.50

BaúlÕk basÕncÕ
(m)
25 – 35
30 – 40
35 – 50

22. Sistemin toplam ihtiyaç duyaca÷Õ su kapasitesi
SulanmasÕ planlanan tarla için ihtiyaç duyulacak suyun miktarÕ
aúa÷Õdaki ba÷ÕntÕdan hesaplanÕr.

Q=

A* d
* 0.278
F*H*K

Q : PompanÕn toplam su kapasitesi litre / saniye
A : Sulanacak alan metre 2
d : Toplam sulama suyu gereksinimi (derinli÷i) cm
H : PompanÕn günlük çalÕúma süresi saat / gün
F : Sulama süresi ( periyodu) gün
Ș : Sulama verimli÷i

23. Ya÷murlama (Sulama) hÕzÕ
Her bir ya÷murlama baúlÕ÷Õ için sulama hÕzÕ aúa÷Õdaki ba÷ÕntÕdan
hesaplanÕr.

Ra =

q
360* A
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Ra : Sulama hÕzÕ cm / saat
q : BaúlÕk debisi

litre / saniye

A : Sulama alanÕ metre 2

Benzer úekilde bu de÷er;

Iy=

1000* q
L1 * L2

I y : Sulama hÕzÕ ( mm / saat )
q : BaúlÕk debisi ( m 3 / saat )
L1 : BaúlÕklar arasÕ Mesafe ( m )
L2 : Lateraller arasÕ Mesafe ( m )

ba÷ÕntÕsÕndan da elde edilir.
24. Sulama aralÕ÷Õ
Sulama aralÕ÷Õ, her sulamada uygulanacak net sulama suyu miktarÕnÕn
bitkinin günlük su tüketimine bölünmesi ile elde edilir.

SA

dn
ET

SA : Sulama aralÕ÷Õ gün
d n : Sulama suyu miktarÕ ( mm )
ET : Günlük bitki su tüketimi mm / gün

25. Toplam baúlÕk sayÕsÕ
Toplam BaúlÕk SayÕsÕ = Lateral SayÕsÕ (adet)* Bir Lateral Üzerindeki BaúlÕk SayÕsÕ (adet)

26. Bir lateralin debisi qL
Lateral Debisi (Litre / saat) = BaúlÕk debisi (Litre / saat)* Bir Lateral Üzerindeki BaúlÕk SaysÕsÕ (adet)

27. Sistemin toplam debisi Q
Sistemin Toplam Debisi (Litre / saat) = Lateral Debisi (Litre / saat)* Lateral SayÕsÕ (adet)
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28. Lateralde müsaade edilen sürtünme kaybÕ

hL

0,2 * hS

hL

Lateralde Müsaade Edilen Sürtünme kaybÕ( m )

hS

øúletme ( ÇalÕúma ) BasÕncÕ m

Lateraller üzerinde bulunan ya÷murlama çÕkÕú a÷zÕ (abotlar) dolayÕsÕ ile
boru basÕncÕnda kayÕplarÕ oluúur. Ancak bu kayÕplar iúletme basÕncÕnÕn
%20’sini geçmemelidir.
Çizelge 7: ÇÕkÕú sayÕsÕna ba÷lÕ F düzetme faktörü
ÇÕkÕú SayÕsÕ

F Düzetme faktörü

1
2
3
4
5
6
7
8
10 - 11
12 - 15
16 - 20
21- 30
 31

1.00
0.52
0.44
0.41
0.40
0.39
0.38
0.37
0.37
0.37
0.35
0.36
0.36

Lateraller üzerindeki abotlar dolayÕsÕ ile oluúan sürtünme kaybÕnÕ
hesaplamak için aúa÷Õdaki ba÷ÕntÕ kullanÕlÕr. Burada F düzetme
katsayÕsÕ olup çizelge 6’dan hesaplanÕr.

hL

F*J

F

ÇÕkÕú sayÕsÕna ba÷lÕ düzetme faktörü ( Tablodan )

J

borudaki sürtünme kaybÕ ( m )
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Lateral boruda oluúan lokal kayÕp
Lokal KayÕp (m)= ª¬ øúletme BasÕncÕ (m)+ Sürtünme KayÕplarÕ m º¼* 0.10

29. Lateral giriú basÕncÕ

PLG

hS 

3
'z
* hL r
 yükseltici ( m )
4
2

(Ʀz): Sulanan alanÕn e÷imi olup e÷im aúa÷Õ ise (-), yukarÕ ise (+) alÕnmalÕdÕr.

hs

øúleme çalÕúma basÕncÕ ( m )

hl

Lateral borudaki lokal basÕnç kaybÕ( m )

30. Lateral çÕkÕú basÕncÕ

PLÇ

PLÇ  hL r ' z  yükseltici ( m )

' z : Laterallerin e÷imi aúa÷Õ ise (+), yukarÕ ise (-) alÕnmalÕdÕr.

Suyun, sulanacak alanda üniform da÷ÕlÕmÕ için ya÷murlama sulama
sisteminde lateral giriú ve çÕkÕú basÕnlarÕ arasÕndaki farkÕn iúletme
basÕncÕnÕn %20’sinden fazla olmamasÕ gerekir.
PLG  PLÇ d 0,2 hS olmalÕdÕr.

31. Ana boru çapÕnÕn belirlenmesi

H fta

H m max d 0.15 H m

h fa

0.15 H m
La

Hm

PLG  h fta  hse r 'Z
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H fta

Ana boru hattÕndaki toplam yük kaybÕ ( m )

H m max

Ana hatta izin verilebilir maksimum yük kaybÕ ( m )

La

Ana boru boyu m

Hm

Toplam dinamik yük kayÕplarÕ toplamÕ m

'Z

Ana hattaki lateral ile pompa arasÕndaki kot farkÕ m

hSE

Pompa ile su kayna÷Õ arasÕnaki kot farkÕ , emme yüksekli÷i ( m )

hLg

Lateral baúlangÕcÕndaki yük kaybÕ m

Ana boru çapÕ;

D

1.3* Q * 1000

D : Boru çapÕ mm
Q : Suyun Debisi ( m 3 / saniye )
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ÖRNEK YAöMURLAMA SULAMA PROJE
HESAPLAMAMALARI

ÖRNEK PROJE 1: Konya bölgesinde 200 x 130 m boyutlarÕnda
e÷imsiz bir arazide mÕsÕr tarÕmÕ yapÕlacaktÕr. Bu arazinin ya÷murlama
sulama sistemi ile sulanmasÕ planlanmaktadÕr. Sulama suyu, tarlanÕn
hemen kenarÕnda 4 metre emme derinli÷inde bulunan bir kanaldan
alÕnmasÕ planlanmaktadÕr. Çiftçi günde 18 saat sulama yapmayÕ
planlamaktadÕr. Arazideki topra÷a ve bitkiye ait veriler aúa÷Õdaki
gibidir. Verilerden yola çÕkarak sistemin projelendirmesini yapÕnÕz.
a) Topra÷a ait veriler:
Toprak

: TÕnlÕ

Topra÷Õn infiltrasyon hÕzÕ

: 12 mm/saat (Tablo 1)

Tarla kapasitesi (FC)

: %22 (Tablo 2)

Solma noktasÕ (WP)

: %10 (Tablo 2)

Birim hacim a÷ÕrlÕ÷Õ (n)

: 1.40 gr/cm3 (Tablo 3)
Kanal

Sulanacak tarla

200 m
ùekil 35. 200 x 130 m boyutlarÕnda sulanacak mÕsÕr tarlasÕ
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130 m

Motopomp

b) Bitki verileri:
Bitki

: MÕsÕr (maksimum Boy 1.8 m)

Etkili kök derinli÷i (Drz)

: 1.20 m (Tablo 4)

Tüketilmesine izin verilen
kullanÕlabilir su oranÕ (MAD)
: 0.6 (Tablo 4)
Bitkinin günlük su tüketimi (ET) : 6.57 mm/gün (Tablo 5)
HESAPLAMALAR
1) Su derinli÷i (mm) olarak topra÷Õn su tutma kapasitesi

AW mm / m
AW mm / m

FC  WP *
22  10 *

AS gr / cm 3
DW gr / cm 3

1.4 gr / cm 3
1 gr / cm 3

* 10
* 10

168 mm

2. Net Sulama Suyu Miktar

dn

AW * Drz * MAD

dn

168*1.20* 0.6

120.96 mm

3. Sulama AralÕ÷Õ

SA
SA

dn
ET
120.96
6 ,57

18.4 gün

Bitkiyi strese sokmamak için hesaplanan küsuratlÕ de÷erler bir alt
de÷ere yuvarlanÕr, yani 18 gün alÕnÕr.
Böylece düzeltilmiú sulama suyu miktarÕ;

d

18( gün )* 6.57 mm / gün

d

118.28 mm
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úeklinde hesaplanÕr.
4. Toplam Sulama Suyu MiktarÕ

dt

d
Ea

118.26
0.75

157.68 mm

Ea : Ya÷murlama sulama randÕmanÕ %75
5. BaúlÕk seçimi
BaúlÕk seçiminde topra÷Õn infiltrasyon hÕzÕ önemlidir. Seçilen baúlÕ÷Õn
ya÷murlama hÕzÕ, topra÷Õn infiltrasyon hÕzÕndan küçük olmalÕdÕr.
Çiftçi günde 18 saat çalÕúabilece÷ine göre 157.68’lik suyu 18 saatte
uygulayabilmek için solama hÕzÕnÕn

157.68 mm
18 saat

8.7 mm / saat

den büyük, tÕnlÕ topra÷Õn su alma hÕzÕ olan 14 mm/saat hÕzÕndan küçük
olmasÕ gerekir. Buna göre seçilecek baúlÕk özellikleri aúa÷Õdaki gibi
olabilir.
Meme çapÕ
ÇalÕúma basÕncÕ
Debi
Ya÷murlama HÕzÕ
Tertip aralÕ÷Õ

: 4.5 x 5.0 mm
: 2 atm (20 m)
: 1.94 m3/saat
: 13.5 mm/saat
: 12 x 12 mm

6. Toplam Lateral Durak SayÕsÕ
Anahat Üzerindeki Toplam Lateral Durak SayÕsÕ =

200 m
= 17 Adet
12 m

7. Günlük Toplam Lateral Durak SayÕsÕ
Günlük Toplam Lateral Durak SayÕsÕ =

17 (adet)
= 1 Adet / gün
18 (saat / gün)

Toplam lateral durak sayÕsÕ 17 ve sulama aralÕ÷Õ 18 hesaplandÕ÷Õndan
çiftçi sulamayÕ 17 günde bitirir ve 1 gün dinlenir.
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8) Her Durakta Sulama Süresi
157.69 (mm )
13.5 ( mm / saat )

Her Durakta Sulama Süresi ( saat )

12 saat

9) Bir Lateralin Günlük Durak SayÕsÕ
Bir Lateralin Günlük Durak SayÕsÕ=

18 (saat / gün)
= 1 adet / gün
12 (saat)

10) Lateral Gereksinimi

1 (adet)
= 1 adet
1 (adet)
11) Bir Lateral Üzerindeki BaúlÕk SayÕsÕ
Lateral Gereksinimi (adet) =

Bir lateral Üzerindeki BaúlÕk SayÕsÕ (adet) =

130 (m)
= 11 adet
12 (m)

12) Toplam BaúlÕk SayÕsÕ

Toplam BaúlÕk SayÕsÕ (adet)

1 * 11 = 11 adet

13) Bir Lateralin Debisi qL

Lateral Debisi (m3 / saat)= 1.94 (m3 / saat)*11(adet)=21.34 m3 / saat
14) Sistemin Toplam Debisi Q
Sistemin Toplam Debisi = 21.34( m3 / saat )* 1 ( Adet)

21.34 m3 / saat
5.92 litre / saniye

15) Sistemin Toplam Debisi Q
Sistemin Toplam Debisi= 21.34( m3 / saat )* 1 ( Adet)

16) Lateral ÇapÕnÕn Belirlenmesi

q

Lateralde Müsaade Edilen Sürtünme KaybÕ
hL

0,2 * hS

0,2 * 20( m )

4m
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21.34 m3 / saat
5.92 litre / saniye

Lateral Boru Boyu : 130 m
Lateral Boru Seçimi: ølk etapta Ø75 mm’lik polietilen boru seçilirse
borunun iç çapÕ 70.3 mm olacaktÕr.
17) Lateral Boruda Oluúan Yük KaybÕ:
1,852

Psürtünme

§ 5.92 ·
10, 78*10 * ¨
¸
© 145 ¹
9

1
*130
70.34,852

4.04 m

Boru üzerinde 11 adet baúlÕk çalÕútÕ÷Õndan Çizelge 7’den F = 0.37
bulunur.

hL

F*J

0.37* 4.04

1.49 m

18) Lateral Boruda Oluúan Lokal KayÕp

Yersel KayÕp (m)= ª¬ 20 (m)+1.49 m º¼* 0.10 2.15 m
19) Lateral Giriú BasÕncÕ
PLG

20 

3
*1,49 r 0  1.8
4

22.92 m

20) Lateral ÇÕkÕú BasÕncÕ
PLÇ

22,92  1.49 r 0  1.8

19.63 m

21) Lateral Boru ÇapÕnÕn Kontrolü
ya÷murlamanÕn üniform yapÕlabilmesi için lateral borunun giriú basÕncÕ
ile çÕkÕú basÕncÕ arasÕndaki fark %20’den fazla olmamalÕdÕr.

PLG m  PLÇ m d 0,2 * hS m

olmalÕ

22.92  19.63 d 0,2 * 20
3.3 m d 4 m oldu÷undan bu boru çapÕ uygundur.
AyrÕca lateral borudaki akÕú hÕzÕ;
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V

1000 *5.92 Litre / saniye
0.785* 70.32 mm

1000 Q
0.785 D 2

1.53 m / s

olarak hesaplanÕr. Bu de÷er 2 metre/saniye’den küçük oldu÷undan
lateral boru çapÕ uygundur
22) Pompa Seçimi
Pompa seçiminde önemli olan parametreler pompanÕn debisi ve
manometrik basma yüksekli÷idir.
PompanÕn debisi : 21.34 m3/saat
PompanÕn manometrik basma yüksekli÷i
øúletme BasÕncÕ ....................... : 20.00 m
Lateral Sürtünme kaybÕ .......... : 1.49 m
Lokal basÕnç kayÕplarÕ ............ : 2.15 m
Statik emme yüksekli÷i .......... : 4.00 m
Topografya (E÷im) kaybÕ ....... : 0.00 m
BaúlÕk yükseltici ..................... : 1.80 m
±
Toplam basma yüksekli÷i
: 29.44 m § 30.00 m
23) PompanÕn Gücü: Sistemde pompa verimini %60, motor verimini
de %70 alÕnacaktÕr. 30 m manometrik basma yüksekli÷i 3 bar
olaca÷Õndan bu de÷erler denklemde yerine yazÕlÕrsa;
N

0,134 *

Q

P

K p *Km

0,134 *

5.92 Litre / saniye * 3 bar
0,6 * 0,7

1 kW = 1,36 BG dönüúümü kullanÕlarak;

N

5,6 BG

5,6 BG
1.341

4, 2 kW

hesaplanÕr.
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5,6 BG

24) Gerekli malzeme Listesi
Ø75 mm çaplÕ lateral boru ..................................... : 130 m
Ya÷murlama baúlÕ÷Õ (sprinkler) ................................. : 11 adet
Ø75 Abot ve ba÷lantÕ takÕmÕ ..................................... : 11 adet
Ø75 Motopomp
..................................... : 1 adet
Ø75 ES
..................................... : 1 adet
Ø75 Körtapa
..................................... : 1 adet
Emme borusu (Pompa emme a÷zÕna ba÷lanacak)....................: 6 metre
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ÖRNEK PROJE 2: Konya bölgesinde 174 x 144 m boyutlarÕnda 25
dekarlÕk e÷imsiz bir arazide úekerpancarÕ tarÕmÕ yapÕlacaktÕr. Bu
arazinin ya÷murlama sulama sistemi ile sulanmasÕ planlanmaktadÕr.
Sulama suyu, tarlanÕn hemen kenarÕnda 5 metre emme derinli÷inde
bulunan bir kanaldan alÕnmasÕ planlanmaktadÕr. Çiftçi günde 18 saat
sulama yapmayÕ planlamaktadÕr. Arazideki topra÷a ve bitkiye ait
veriler aúa÷Õdaki gibidir.
Verilerden yola çÕkarak sistemin
projelendirmesini yapÕnÕz.
a) Topra÷a ait veriler:
Toprak

: TÕnlÕ

Topra÷Õn infiltrasyon hÕzÕ

: 12 mm/saat (Tablo 1)

Topra÷Õn su tutma kapasitesi (AW) : 180 mm/m (Tablo 1)

Motopomp

174 m

Sulanacak tarla

144 m
ùekil 36. 174 x 144 m boyutlarÕnda sulanacak úeker pancarÕ tarlasÕ
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b) Bitki verileri:
Bitki

: ùeker pancarÕ

Etkili kök derinli÷i (Drz)

: 1.0 m (Tablo 4)

Tüketilmesine izin verilen
kullanÕlabilir su oranÕ (MAD) : %55 (Tablo 4)
Bitkinin Günlük Su Tüketimi : 7.33 mm/gün (Tablo 5)
SÕra arasÕ (Sp)

: 0.4 m

SÕra üzeri (Sr)

: 0.20 m

c) Seçilen baúlÕk verileri:
q (BaúlÕk debisi)

: 1.58 m3/saat

hs (ÇalÕúma basÕncÕ)

: 20 m

Islatma ÇapÕ

: 28 m

HESAPLAMALAR
1) Net Sulama Suyu Miktar

dn

AW * Drz * MAD

dn

180*1.0* 0.55

91.8 mm

2) Bitkinin Günlük Su Tüketimi
ùeker pancarÕnÕn en çok su tüketimi Temmuz ayÕ itibarÕ ile 227.3
mm’dir. Temmuz ayÕ 31 gün çekti÷inden;

ET

227.3
31

7,33 mm / gün

Bu de÷er Tablo 5’den de elde edilebilirdi.
3) Sulama AralÕ÷Õ
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SA
SA

dn
ET
91.8
7.33

13 gün

úeklinde hesaplanÕr.
4) Toplam Sulama Suyu MiktarÕ

dt

dn
Ea

91.8
0.75

122.5 mm

Ea : Ya÷murlama sulama randÕmanÕ %75
5) BaúlÕ÷Õn Ya÷murlama HÕzÕ

Iy

1000* q* 3.6
L1 * L2

Iy

Ya÷murlama hÕzÕ ( mm / saat )

q

BaúlÕk debisi ( litre / saniye )

L1

BaúlÕklar arasÕ mesafe m

L2

Laterller arasÕ mesafe m

1000* 0.44* 3.6
12* 12

11 mm / saat

6) Toplam Lateral Durak SayÕsÕ
Anahat Üzerindeki Toplam Lateral Durak SayÕsÕ =

144 m
= 12 Adet
12 m

7) Günlük Toplam Lateral Durak SayÕsÕ
Günlük Toplam Lateral Durak SayÕsÕ (adet / gün) =

12 (adet)
= 1 Adet
13 (saat / gün)

8) Her Durakta Sulama Süresi
Her Durakta Sulama Süresi ( saat )

122.5 ( mm )
11 ( mm / saat )
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11 saat

9) Bir Lateralin Günlük Durak SayÕsÕ
Bir Lateralin Günlük Durak SayÕsÕ(adet) =

12 (saat / gün)
= 1 adet / gün
11 (saat)

10) Lateral Gereksinimi

Lateral Gereksinimi (adet) =

1 (adet)
= 1 adet
1 (adet)

Su kayna÷ÕnÕn yeterli olmasÕ durumunda lateral sayÕsÕ arttÕrÕlabilir. Bu
projede di÷er tarÕmsal uygulamalara zaman ayÕrabilmek üzere günlük 2
lateral çalÕútÕrÕlacaktÕr.
11) Bir Lateral Üzerindeki BaúlÕk SayÕsÕ
Bir Lateral Üzerindeki BaúlÕk SayÕsÕ (adet) =

174 (m)
= 15 adet
12 (m)

12) Toplam BaúlÕk SayÕsÕ

Toplam BaúlÕk SayÕsÕ (adet)

2 * 15 = 30 adet

13) Lateral Boru ÇapÕnÕn Belirlenmesi
Lateralde müsaade edilen sürtünme kaybÕ;
hL

20
* hS
100

20
* 20( m )
100

4m

Lateral Boru Seçimi: Ø75 mm’lik polietilen boru seçilirse borunun iç
çapÕ 70.3 mm olacaktÕr. Lateral boru boyu 174 m olacaktÕr.
14) Bir Lateralin Debisi qL
Lateral Debisi (Litre / saat) = 1.58 (m3 / saat)* 15 (adet) = 23.7 m3 / saat
= 6.58 lt / saniye
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15) Lateral Boruda Oluúan Yük KaybÕ:
1,852

Psürtünme

§ 6.58 ·
10,78 *109 * ¨
¸
© 145 ¹

1
*174
70.34,852

6.67 m

Sistemde 2 adet lateral bulundu÷undan laterallerdeki toplam sürtünme
kaybÕ 2*2.67 = 13.34 m olarak hesaplanÕr.
Boru üzerinde 15 adet baúlÕk çalÕútÕ÷Õndan Tablo 6’dan F = 0.37
bulunur.

hL

F*J

0.37* 13.34 4.94 m

16) Lateral Boruda Oluúan Lokal KayÕp

Yersel KayÕp (m)= ª¬ 20 (m)+ 2.47 m º¼* 0.10 2.25 m
17) Lateral Giriú BasÕncÕ
PLG

hS 

PLG

20 

3
'z
* hL r
 yükseltici ( m )
4
2

3
* 2,47 r 0
4

21.85 m

18) Lateral ÇÕkÕú BasÕncÕ

PLÇ
PLÇ

PLÇ  hL r ' z  yükseltici ( m )
21,85  2.47 r 0  0 19.38 m

19) Lateral Boru ÇapÕnÕn Kontrolü
Ya÷murlamanÕn üniform yapÕlabilmesi için lateral borunun giriú basÕncÕ
ile çÕkÕú basÕncÕ arasÕndaki fark %20’den fazla olmamalÕdÕr.

PLG m  PLÇ m d 0,2 * hS m

22.85  19.38 d 0,2 * 20
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olmalÕ

2.47 m d 4 m oldu÷undan bu boru çapÕ uygundur.
AyrÕca lateral borudaki akÕú hÕzÕ;
V

1000 *6.67 Litre / saniye
0.785* 70.32 mm

1000 Q
0.785 D 2

1.72 m / saniye

olarak
hesaplanÕr. Bu de÷er 2 m/saniye’den küçük oldu÷undan lateral boru
çapÕ uygundur
20) Ana Boru Debisi
Sistemde aynÕ anda iki lateral çalÕúaca÷Õndan

Q

2* q

2* 23.7

47.4 m 3 / saat

13.17 lt / saniye

21) Ana Boru Seçimi: Ana boru için Ø110 mm’lik polietilen boru
seçilirse borunun iç çapÕ Ø102,5 mm olacaktÕr. Ana borunun boyu
ise145 m olur.
22) Ana Boruda Yük KaybÕ
1,852

Psürtünme

§ 13.17 ·
10,78 *109 * ¨
¸
© 145 ¹

1
*145 3.23 m
102.54,852

AyrÕca ana borudaki akÕú hÕzÕ;
V

1000 Q
0.785 D 2

1000 *13.17 Litre / saniye
0.785* 102.52 mm

1.60 metre / saniye

olarak hesaplanÕr. Bu de÷er 2 metre/saniye’den küçük oldu÷undan

lateral boru çapÕ uygundur
23) Pompa Seçimi
Pompa seçiminde önemli olan parametreler pompanÕn debisi ve
manometrik basma yüksekli÷idir.
PompanÕn debisi : 47.4 m3/saat
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PompanÕn manometrik basma yüksekli÷i;

±

øúletme BasÕncÕ ....................... : 20.00 m
Lateral Sürtünme kaybÕ .......... : 13.34 m
Lokal basÕnç kayÕplarÕ ............ : 4.94 m
Statik emme yüksekli÷i .......... : 5.00 m
Topografya (E÷im) kaybÕ ....... : 0.00 m
BaúlÕk yükseltici ..................... : 0.0m

Toplam basma yüksekli÷i

: 43.28 m § 45.00 m

24) PompanÕn Gücü: Sistemde pompa verimini %60, motor verimini
de %70 alÕnacaktÕr. 45 m manometrik basma yüksekli÷i 45 /10 = 4.5
bar olaca÷Õndan, ;

N
N
N

0,134 *

Q P
K p * Km

13,17 Litre / saniye * 4,5 bar
0.6 * 0.7
18,9 BG
18,9 BG
14,1 kW
1,341
0,134 *

18,9 BG

25) Gerekli Malzeme Listesi
Ø110 mm çaplÕ ana boru ......................................: 135 m
Ø75 mm çaplÕ lateral boru ......................................: 342 m
Ø110 mm Motopomp
......................................: 1 adet
Ø110 mm ES
......................................: 1 adet
Ø110 - Ø 75 mm TE
......................................: 2 adet
Ø110 mm Körtapa
......................................: 1 adet
Ø75 mm Körtapa
......................................: 2 adet
Ya÷murlama baúlÕ÷Õ (sprinkler)..................................: 30 adet
Ø75 Abot ve ba÷lantÕ takÕmÕ ......................................: 30 adet
Emme borusu (Pompa emme a÷zÕna ba÷lanacak) ................... : 6 metre
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ÖRNEK PROJE 3: Konya bölgesinde 400 x 250 m boyutlarÕnda %58 e÷iminde bir arazide bu÷day tarÕmÕ yapÕlacaktÕr. Mevcut toprak
neminin %50 azaldÕ÷Õ bir dönemde bu arazinin ya÷murlama sulama
sistemi ile sulanmasÕ planlanmaktadÕr. Çiftçi günde 20 saat sulama
yapmayÕ planlamaktadÕr. Su kayna÷Õ arazinin ortasÕnda olup arazideki
topra÷a ve bitkiye ait veriler aúa÷Õdaki gibidir. Verilerden yola çÕkarak
sistemin projelendirmesini yapÕnÕz.
a) Topra÷a ait veriler:
Toprak

: Kumlu

Topra÷Õn su tutma kapasitesi
Kök derinli÷i

: AW=120 mm/m,
: Drz=1.5 m oldu÷una göre

Bu derinlikteki su tutma kapasitesi : 120 mm/m*1.5 m= 180 mm.
Nem % 50 azaldÕ÷Õna göre (MAD) : Verilecek net sulama suyu miktarÕ;
dn= 180mm*0.50 = 90 mm olarak hesaplanÕr.
Topra÷Õn su tutma kapasitesi

: 1.20 mm/cm

b) Bitki verileri
Bitki

: Bu÷day

Etkili kök derinli÷i

: 150 m (Tablo 4)

Bitkinin günlük su tüketimi

: 7.5 mm/gün (Tablo 5)
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250 m

Motopomp

Anahat borusu

Sulanacak tarla

400 m
ùekil 37. 400 x 250 m boyutlarÕnda sulanacak bu÷day tarlasÕ
1) Sulama AralÕ÷Õ,

Sulama AralÕ÷Õ
dn
Et

SA

Su alama derinli÷i
Maksimum sulama ihtiyacÕ

90 mm
7.5 mm / gün

12 gün

Bu aúamadan sonra Toplam sulama suyu miktarÕ (dt) hesaplanÕr;
(Toplam sulama suyu miktarÕ = (Net sulama suyu miktarÕ /Sulama
randÕmanÕ). dt= (dn/Ea) Sulama randÕmanÕ kurak bölgelerde %70,
Ya÷ÕúlÕ ve ÕlÕman bölgelerde %75 alÕnÕr.)
Toplam Sulama Suyu MiktarÕ:
Toplam sulama suyu miktarÕ
dt

Net sulama suyu miktarÕ
Sulama randÕmanÕ

dn
Ea
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En ksa sulama periyodu

Sualama derinli÷i
Maksimum sulama ihtiyac
90 mm
7.5 mm / gün

12 gün

Sistemin Kapasitesi
Sistemin kapasitesi =

Sulama derinli÷i * Alan
* 0.278
Sulama periyodu * Günlük çalúma süresi * Sulama verimlili÷i

Sistemin kapasitesi = 14.9 litre / saniye

2) ødeal Sulama Hz
ødeal sulama hz = 2 cm/ saat (Tablo 1’den, Kaba ve ince bünyeli kumlar
ve tnl kumlar)
3) Ya÷murlama Baúl÷ Aral÷, Debisi ve Basnc
L1 = 12.2 m, L2 = 18.3 m, ødeal ya÷murlama hz = 1 cm/ saat (Tablo
1’den, Kaba ve ince bünyeli kumlar ve tnl kumlar)

Iy
q

1000* q* 3.6
L1 * L2
L1 * L2 * I y
1000* 3.6

12* 18* 10
1000* 3.6

Iy

Ya÷murlama hz ( mm / saat )

q

Baúlk debisi ( litre / saniye )

L1

Baúlklar aras mesafe m

L2

Lateraller aras mesafe m

0.6 litre / saniye

Böylece seçilecek olan ya÷murlama baúlklarnn bu debiyi vermesi
gerekir.
4) Gerekli Ya÷murlama Baúlklarnn Says
Tarlanın genişliği 250 m olup ana boru ortadan geçeceği için her bir
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lateral 125 m olacaktÕr. Ya÷murlama baúlÕklarÕ arasÕ 12 m alÕnÕrsa
herekli ya÷murlama baúlÕk sayÕsÕ 125 / 12 § 10 baúlÕk bulunur.
5) Gerekli Sulama Suyu
Her bir lateraldeki debi = 10 * 0.6 = 6 litre/saniye
Her bir sulamada 2 lateral sulandÕ÷Õ esas alÕnÕrsa gerekli toplam debi =
2 * 6 = 12 litre /saniye olur.
6) Lateral Boruda Oluúan Yük KaybÕ:
Ø75 mm’lik polietilen boru seçilirse borunun iç çapÕ 70.3 mm olacaktÕr.
Lateral boru boyu 116 m olacaktÕr.
1,852

Psürtünme

§ 6 ·
10,78 *10 * ¨
¸
© 145 ¹
9

1
*116 3.75 m
70.34,852

Boru üzerinde 10 adet baúlÕk çalÕútÕ÷Õndan Tablo 6’dan F = 0.37
bulunur.

hL

F*J

0.37 * 3.75 1.39 m

7) Ana Boru Debisi
Sistemde aynÕ anda 1 lateral çalÕúacaksa;

Q

1* q

1* 6

6 lt / saniye

Ana boru için Ø110 mm’lik polietilen boru seçilirse borunun iç çapÕ
Ø102,5 mm olacaktÕr. E÷er su kayna÷Õ tarlanÕn ortasÕnda ise gerekli
ana borunun boyu ise 192 m olur.
1,852

Psürtünme

§ 6 ·
10,78*10 * ¨
¸
© 145 ¹
9

1
*192 1 m
102.54,852

8) Pompa Seçimi
Pompa seçiminde önemli olan parametreler pompanÕn debisi ve
manometrik basma yüksekli÷idir.

79

PompanÕn debisi : 6,0 litre/saniye = 21,6 m3/saat
PompanÕn manometrik basma yüksekli÷i

±

øúletme BasÕncÕ........................: 25.00 m
Ana hat Sürtünme kaybÕ..........: 1.00 m
Lateral Sürtünme kaybÕ...........: 3.75 m
Lokal basÕnç kayÕplarÕ.............: 1.39 m
Statik emme yüksekli÷i...........: 10.00 m
Topografya (E÷im) kaybÕ........: 0.00 m
BaúlÕk yükseltici......................: 0.6 m

Toplam basma yüksekli÷i

: 41.74 m § 42.00 m

9) Pompa ve Motor Gücü: Sistemde pompa verimini %60, motor
verimini de %70 alÕnacaktÕr. 42 m manometrik basma yüksekli÷i 4.2
bar olaca÷Õndan;
N

0,134 *

N

0,134 *

N

8.04 BG

Q

P

K p *Km
6 Litre / saniye * 4, 2 bar
# 8.04 BG
0,6 * 0,7
8 BG
# 6.0 kW
1,341

10) Gerekli malzeme Listesi
Ø110 mm ÇaplÕ ana boru ...........................: 135 m
Ø75 mm ÇaplÕ lateral boru ......................... : 342 m
Ø110 mm Motopomp.................................: 1 adet
Ø110 mm ES .............................................: 1 adet
Ø110 - Ø 75 mm TE .................................. : 2 adet
Ø110 mm Körtapa......................................: 1 adet
Ø75 mm Körtapa.........................................: 2 adet
Ya÷murlama baúlÕ÷Õ (sprinkler) .................. : 30 adet
Ø75 Abot ve ba÷lantÕ takÕmÕ ......................: 30 adet
Emme borusu (Pompa emme a÷zÕna ba÷lanacak). : 6 metre
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ÖRNEK PROJE 4: Bu÷day bitkisi yetiútirilen bir arazide ya÷murlama
sulama sistemi kuruludur. Sisteme iliúkin bilgilerle birlikte gerekli di÷er
bilgiler aúa÷Õdaki gibidir. Verilen bilgiler ÕúÕ÷Õnda, uygulanacak net ve
toplam sulama suyu miktarÕ, sulama aralÕ÷Õ ve sulama süresini
hesaplayÕnÕz.
Gerekli bilgiler;
FC : Milli kil topra÷Õn tarla kapasitesi %32 (Tablo 2)
PW : Solma noktasÕ %20,
Ȗ

: Hacim a÷rÕlÕ÷Õ 1.26 g/cm3

Drz : Etkili Kök derinli÷i 0.60 m
Topra÷Õn su alma hÕzÕ 19 mm/h
ET : Bitki su tüketimi 5.2 mm/gün
qo

: Ya÷murlama baúlÕ÷Õ debisi 2.5 m3/saat

L1 x L2 :Tertip Biçimi 12 x 12 m
Rüzgar HÕzÕ: 1.5 m/saniye
MAD : Toprakta tüketilmesine izin verilen su oranÕ %40

HESAPLAMALAR:
1) Topraktaki KullanÕlabilir Elveriúli Su MiktarÕ;
dn

( FC - PW ) MAD D rz J
100

(32 - 20 ) x 0.40 x 600 x 1.26
100

2) Maksimum Sulama AralÕ÷Õ

SA max

dn
ET

39.31
5.2

7 gün
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39.31 mm

3) Her Sulamada Uygulanacak Net Sulama Suyu MiktarÕ;

dn

ET* SA

5, 2 * 7

36, 4 mm

4) Ya÷murlama HÕzÕ
Iy

§ 1000 q o ·
¨
¸
© L1 L2 ¹

§ 1000 x 2.5 ·
¨
¸
© 12 x 12 ¹

17.36 mm /saat  19 mm /saat

Böylece bu e÷er maksimum ya÷murlama hÕzÕ olan 19 mm/saat
de÷erinden küçük oldu÷undan ya÷murlama hÕzÕ uygundur.
5) Su Uygulama RandÕmanÕ
ET = 5.2 mm/gün
dn = 36.4 mm
U = 1.5 m/saniye = 1,5 x 3.6 = 5.4 km/saat
RüzgarÕn bu hÕzÕna karúÕlÕk ya÷murlama randÕmanÕ (Ea) yaklaúÕk %66
olarak belirlenir.
6) Her Sulamada Uygulanacak Toplam Sulama Suyu MiktarÕ

dt

dn
Ea

36.4
0.66

55.15 mm

7) Sulama Süresi

Ta

dt
Iy

55.4
17.36

3.18 saat

olarak hesaplanÕr.
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3 saat 11 dakika

ÖRNEK PROJE 5: Yonca bitkisi yetiútirilen bir arazide ya÷murlama
sulama sistemi kuruludur. Sisteme iliúkin bilgilerle birlikte gerekli di÷er
bilgiler aúa÷Õdaki gibidir. Verilen bilgiler ÕúÕ÷Õnda, uygulanacak net ve
toplam sulama suyu miktarÕ, sulama aralÕ÷Õ ve sulama süresini
hesaplayÕnÕz.
Gerekli bilgiler;
FC : Topra÷Õn tarla kapasitesi %29,
PW : Solma noktasÕ %18,
Ȗ
: Hacim a÷rÕlÕ÷Õ 1.26 g/cm3
Drz : Etkili Kök derinli÷i 1.20 m
Topra÷Õn su alma hÕzÕ: 9 mm/h
ET : Bitki su tüketimi 6.6 mm/gün
qo
: Ya÷murlama baúlÕ÷Õ debisi 1.2 m3/saat
L1 x L 2
:Tertip Biçimi 12 x 12 m
Rüzgar HÕzÕ: 1.5 m/s
MAD :Toprakta tüketilmesine izin verilen su oranÕ %40

HESAPLAMALAR:
1) Topraktaki KullanÕlabilir Elveriúli Su MiktarÕ;
( FC - PW ) MAD D rz J (29 - 18 ) x 0.40 x 1200 x 1.26
dn
100
100
2) Maksimum Sulama AralÕ÷Õ

SA max

dn
ET

66.53
6.6

10 gün

3) Her Sulamada Uygulanacak Net Sulama Suyu MiktarÕ;

dn

ET* SA

6, 6 *10

66 mm
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66.53 mm

4) Ya÷murlama HÕzÕ
Iy

§ 1000 q o ·
¨
¸
© L1 L 2 ¹

§ 1000 * 1.2 ·
¨
¸
© 12 * 12 ¹

8.33 mm /saat  9 mm /saat

Böylece bu e÷er maksimum ya÷murlama hÕzÕ olan 9 mm/saat
de÷erinden küçük oldu÷undan ya÷murlama hÕzÕ uygundur.
5) Su Uygulama RandÕmanÕ
ET = 6.6 mm/gün
dn = 66 mm
U = 1.5 m/saniye = 1,5 x 3.6 = 5.4 km/saat
RüzgarÕn bu hÕzÕna karúÕlÕk ya÷murlama randÕmanÕ (Ea) yaklaúÕk %69
olarak belirlenir.
6) Her Sulamada Uygulanacak Toplam Sulama Suyu MiktarÕ

dt

dn
Ea

66
0.69

95.65 mm

7) Sulama Süresi

Ta

dt
Iy

95.65
8.33

11.48 saat
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11 saat 29 dakika

ÖRNEK PROJE 6:
VERøLENLER:
Yer
Bitki
Bitki Su Tüketimi (ET)
Tüketim Temmuz)
Etkili Kök Derinli÷i (Drz)
Toprak YapÕsÕ
Topra÷Õn Su Tutma Kapasitesi (AW)
Arazi E÷imi (BatÕ-Do÷u yönünde)
Tüketilmesine Izin Verilen Su MiktarÕ (MAD)
Topra÷Õn ønfiltrasyon HÕzÕ (Ig)
Sulama RandÕmanÕ (Ea)
Kuyu Debisi (Q)
Satik Emme Yüksekli÷i

: Orta Anadolu
: ùekerpancarÕ
: 206 mm/ay (Max.
: 1.20 m
: ønce Kumlu-TÕn
: 100 mm/m
: %2,3
: %55
: 12,5 mm/h
: %75
: 20 L/s
: 5 m.

Sistem Tertibi olarak ana boru hattÕ polietilen ya÷murlama su
borularÕndan teúekkül edecek ve aúa÷Õda verilen tarla parselinin
ortasÕndan toprak altÕna gömülerek geçirilecektir. Böylece laterallerin
çift yönlü çalÕútÕrÕlmasÕ sa÷lanacaktÕr.
N
E÷im=%2,3

300 m

120 m

Su Kayna÷Õ
Q= 20L/s

120 m

ùekil 38. 240 x 300 m boyutlarÕnda sulanacak úeker pancarÕ tarlasÕ
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KullanÕlacak Ya÷murlama BaúlÕ÷ÕnÕn Teknik Özellikleri:
Tipi
Meme ÇapÕ (Ø)
Debisi (qs)
ÇalÕúma BasÕncÕ (hs)
Tertip AralÕ÷Õ (L1xL2)
BaúlÕk Ya÷murlama HÕzÕ (Iy)

: Döner ya÷murlama baúlÕ÷Õ
: 4.4x2.5 mm
: 1.44 m3/h (= 0,4 L/s)
: 25 m
: 12x12 m
: 10 mm/h

øSTENENLER:
1. Sistemi yarÕ taúÕnabilir olarak projelendiriniz.
2. KullanÕlacak malzemelerin listesi çÕkarÕnÕz.
ÇÖZÜM:
1.Net Sulama Suyu MiktarÕ
Net Sulama Suyu MiktarÕ
Etkili Kök Derin. u Topr. Su Tutma Kapasitesi u Tüketil. øzin Veril. Su MiktarÕ
dn

Drz. u AW u MAD

1.20m u 100

Eúitlikte;

mm
u 0.55 66mm.
m

dn

Det
dEK
PEK

: Net Sulama Suyu MiktarÕ, mm
: Etkili Kök derinli÷i, m
: Topra÷Õn Su Tutma kapasitesi, mm/m
: Tüketilmesine øzin verilen su miktarÕ,%’dir.

2.Sulama AralÕ÷Õ
SA

dn
Et

Eúitlikte;

66mm
10Gün
6.6mm/gün

SA: Sulama AralÕ÷Õ, gün
Dn: Net Sulama Suyu MiktarÕ, mm
Et: Bitkinin Günlük Su Tüketimi, mm/gün’dür.
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3.Toplam Sulama Suyu MiktarÕ
dt

dn
Ea

Eúitlikte;

66mm
0.75

88mm

dn: Net Sulama Suyu MiktarÕ, mm
dt: Toplam Sulama Suyu MiktarÕ, mm
Ea: Sulama Uygulama RandÕmanÕ, %’dir.

4. Uygun Ya÷murlama BaúlÕ÷ÕnÕn Seçimi
KullanÕlacak olan Ya÷murlama baúlÕ÷ÕnÕn ya÷murlama hÕzÕ ile Topra÷Õn
infiltrasyon hÕzÕ karúÕlaútÕrÕlÕr.
BaúlÕk Ya÷murlama HÕzÕ (Iy) : I y

qs u 3600
L1 u L2

0.4 u 3600
10mm / h
12 u 12

Topra÷Õn ønfiltrasyon HÕzÕ Ig= 12,5 mm/h >Iy=10 mm/h oldu÷undan
seçim do÷rudur. Her bir Lateral bir sulamada toplam 10 tane durakta
sulama yapacaktÕr. Her bir hidrant 5 tane lateral lateral hattÕnda hizmet
görecektir.
N
Ana boru
(240/2)=120 m

240 m.

Pompa
Lateral Boru

300 m

ùekil 39. Ön sistem tertibi
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5.Ana Hat Üzerindeki Toplam Lateral Durak SayÕsÕ

Ana boru ve lateral hatlarÕnÕn aúa÷Õdaki ùekil 39’daki gibi döúenmesi
planlanmÕútÕr. Bu durumda ana boru 2 yönlü çalÕúacaktÕr.
Ana boru ve laterallerin projelendirilmesinde temel prensip olarak;
x Lateral boylarÕ zorunlu kalmadÕkça 250 m.den fazla olmamalÕdÕr,
x Ana boru hattÕ, mevcut arazi e÷imine paralel olarak döúenmelidir,
x Lateraller, mevcut arazi e÷imine ve rüzgâr do÷rultusuna dik olarak
döúenmelidir.
Ana Hat Üzerindeki Toplam Lateral Durak SayÕsÕ
Lateraller in Toplam Katedece÷i UzaklÕk
Lateraller ArasÕ UzaklÕk
Ana Hat Üzerindeki
380300
12

u2

Toplam

Lateral

Durak

saysÕ

50 Adet

6. Günlük Toplam Lateral Durak SayÕsÕ

Günlük Toplam Lateral Durak SayÕsÕ
Toplam Lateral durak SayÕs 50
5 A det
Sulama AralÕ÷Õ
10

7.Her Durakta Sulama Süresi
Her Durakta Sulama Süresi
dt
Iy

Toplam Sulama Suyu MiktarÕ
BaúlÕk HÕzÕ

88 mm
# 8.8 Saat
10mm/h

8. Bir Lateralin Günlük Durak SayÕsÕ
Bir Lateralin Günlük durak sayÕsÕ
20 Saat
8.8 Saat

Çiftçinin Günlük ÇalÕúma süresi
Her Durakta ÇalÕúma süresi

2.2 | 2 Adet
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Bu durumda 1 lateral günde 2 durakta sulama yapabilir.
9. Lateral Gereksinimi
Lateral Gereksinim i
5
2

Günlük Toplam Lateral Durak sayÕsÕ
Bir Lateralin Günlük Durak SayÕsÕ

2.5 | 3 Adet

10.Lateral Uzunlu÷u
Latera Uzunlu÷u

Tarla Boyu
2

240m
2

120 m

11. Bir Lateral Üzerindeki BaúlÕk SayÕsÕ

Aúa÷Õda ùekil 40’da ana boru hattÕna ba÷lanacak lateral ve baúlÕklarÕn
ba÷lantÕ detay aralÕklarÕ gösterilmiútir.
Bir Lateral Üzerindeki BaúlÕk sayÕsÕ

Lateral Uzunlu÷u
BaúlÕklar ArasÕ UzaklÕk

120 m
10 Adet
12 m

12. Toplam BaúlÕk SayÕsÕ
Toplam BaúlÕk sayÕsÕ Lateral sayÕsÕ u Bir Lateral Üzerindeki BaúlÕk sayÕsÕ
3 u 10 30 Adet
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1. Durak
2. Durak
Lateral

BaúlÕk

Vana

12 m

12 m

4. Durak
5. Durak

6m

Ana Boru

ùekil 40. Ana boru hattÕna ba÷lanacak lateral
ba÷lanacak baúlÕklarÕn ba÷lantÕ aralÕklarÕ

ve

laterallere

13. Bir Lateralin Debisi, qL
Lateral Debisi
1.44 u 10

BaúlÕk Debisi u Bir Lateral Ü zerindeki BaúlÕk sayÕsÕ ; q L

14.4 m 3 / h

14.Sistemin Toplam Debisi, Q
Sistem debisi

Lateral Debisi u Lateral SayÕsÕ ; Q

14.4 ( m / h ) u 3
3

Q

43.2 m3 / h
3.6

43.2 m 3 / h

12 L / s

Su kayna÷ÕnÕn debisi Q=12 L/s20 L/s oldu÷undan seçilen bu
ya÷murlama baúlÕ÷Õ uygundur. Ancak su kayna÷Õ yeterli oldu÷undan
günlük 3 lateral yerine 5 lateral çalÕútÕrÕlacak ve her bir (5’lik set) günde
toplam 10 lateral dura÷ÕnÕ sulayacaktÕr. Bu durumda da seçilen baúlÕk
uygundur. Lateralin debisinde bir de÷iúiklik yoktur. Seçilen
ya÷murlama baúlÕ÷Õna göre proje alanÕna kurulacak ya÷murlama sulama
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sisteminin son úekli ve gerekli 5 adet lateral hattÕnÕn hangi günde hangi
konumda olaca÷Õ aúa÷Õdaki úekilde ayrÕntÕlarÕ ile gösterilmiútir (ùekil
41). Sistem debisini 5 laterale göre belirlemek gerekir. Sonuçta
sistem debisi;

Lateral Debisi u Lateral SayÕsÕ ;

Sistem debisi

Q 14.4 ( m / h ) u 5
Olarak bulunur.

72 m 3 / h

3

Ana
Boru

Vana

E

P

D

1 Nolu
Lateral
1

2

3

4

5

6

C

2 Nolu
Lateral
7

8

9

10

11

3 Nolu
Lateral
12

13

14

15

16

17

18

B

A

4 Nolu
Lateral

5 Nolu
Lateral

19

20

21

22

23

24

25

ùekil 41. Ana boru ve lateral hatlarÕnÕn döúenmesi
15. Lateral Boru ÇapÕnÕn Belirlenmesi

Aúa÷Õda ùekil 42’de ana boru hattÕna ba÷lanacak lateral ve baúlÕklarÕn
ba÷lantÕ detay aralÕklarÕ gösterilmiútir.
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6m

6m

12 m

1. BaúlÕk

9. BaúlÕk

10. BaúlÕk

24 m
E

Lateral
HattÕ

Uzatma
Borusu

Tarla
SÕnÕrÕ

Vana

ùekil 42. Vanaya en uzak noktada ba÷lanan lateral ve uzatma
borusunun ayrÕntÕlÕ olarak gösterilmesi

a) Lateral üzerindeki ilk baúlÕk ana boruya ba÷landÕ÷Õ noktadan
itibaren (12/2)=6.cÕ m.ye konulacaktÕr.
b) Bir lateral üzerindeki baúlÕk sayÕsÕ 10 Adet
c) Lateral uzunlu÷u L 120  6  6 108m (ølk baúlÕkla son baúlÕk
arasÕ mesafe ùekil 42)
d) Fn=10=0.353 (F Faktörü Tablosu)
e) Lateral debisi, qL = 14,4 m3/h
f) Ya÷murlama baúlÕ÷Õ iúletme basÕncÕ, hs=25 m
g) Lateral HattÕ Boyunca øzin Verilebilir Yük KaybÕ
'h

20
20
uh s
u 25 5m
100
100

h) Ø63’lük boru seçilirse nomogramdan 14,4 m3/h ‘lük debiye karúÕlÕk
gelen yük kaybÕ (J=3,44m/100m)’dir.
i)

Lateral hattÕ boyunca oluúacak sürtünme kaybÕ

hf

Ju

L
u F Eúitli÷i ile hesaplanÕr.
100

Eúitlikte;
hf : Boru hattÕ boyunca oluúacak olan yük kaybÕ, m
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J : 100 m boru boyunca oluúacak yük kaybÕ, m/100m (ùekil 43.)
L : Boru hattÕnÕn uzunlu÷u, m,
F : Düzeltme faktörü’dür (boyutsuz).
L
108
u F 3,44 u
u 0.353 1,31m Seçilen lateral boru
100
100
çapÕnÕn uygun olabilmesi için hf<'h olmalÕdÕr. 1.65m < 5 m
oldu÷undan Ø63 uygundur.
hf

Ju

j)

Lateral giriúindeki basÕnç yükü

hu

'Z
·
§3
h s  ¨ u h f ¸  hh #
 hu
2
¹
©4

·
§3
25  ¨ u 1,31¸  0.50 # 0
¹
©4

26,48m

('Z=0)
k) Lateral sonundaki en son baúlÕktaki basÕnç yükü

hd

h u  h f # 'Z  hd

26,48  1.31 # 0

25,17 m

26.48–25.17=1,31m < 5 m oldu÷undan Ø63 boru uygundur.
Not: YukarÕdaki eúitliklerde (j ve k úÕklarÕnda) kot farkÕnÕn ('Z) iúareti
lateral giriúindeki basÕnç yükünü hesaplarken lateral “bayÕr aúa÷Õ
çalÕúÕrsa iúareti (-)”, “bayÕr yukarÕ çalÕúÕrsa iúareti (+)” alÕnÕr. Lateral
sonundaki basÕnç yükünü hesaplarken de lateral “bayÕr aúa÷Õ çalÕúÕrsa
iúareti (+)”, “bayÕr yukarÕ çalÕúÕrsa iúareti (-)” alÕnÕr.
l) Uzatma borusunda oluúacak yük kaybÕ
Uzatma borusunun uzunlu÷u 24 m.dir. Uzatma borusu çapÕ lateral çapÕ
ile aynÕ olacaktÕr (Ø63) oluúacak yük kaybÕ

hf

Ju

L
100

3,44 u

30
100

1,03m

NOT: ølk baúlÕkla vana arasÕndaki e÷im, bayÕr yukarÕ ise (+), bayÕr aúa÷Õ
ise (-) alÕnÕr. Toplam manometrik yüksekli÷e ilave edilir ya da çÕkarÕlÕr
(iúaretine göre).
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ùekil 43. Plastik Borularda Sürtünme KayÕplarÕ, HÕz-Debi øliúkileri
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16. Ana Boru ÇapÕnÕn Belirlenmesi

Büyük arazilerin projelemesinde ana boru hattÕnÕn toprak altÕndan
geçirilmesi önerilir. AyrÕca bir sulama projesinin ilk yatÕrÕm masraflarÕ
içinde mali açÕdan en fazla girdiyi oluúturan ana boru maliyetidir. Ana
boru hattÕnÕn projelendirilmesinde birçok yöntem kullanÕlmakla birlikte
bunlardan uygulamada en çok kullanÕlanÕ “Ana Boru HattÕnda øzin
Verilen Maksimum Yük KaybÕnÕn HesaplanmasÕ Yöntemi”dir. Bu
yöntemin esasÕnÕ “Ana boru HattÕnda meydana gelecek Yük KaybÕ
PompanÕn Üretti÷i BasÕncÕn %15’inden Fazla OlmamalÕdÕr” ilkesi
oluúturur. Bu projede ana boru çapÕnÕn belirlenmesinde söz konusu
yöntem kullanÕlmÕútÕr.
Ana Boru
Bölümleri

Debi, m3/h

Debi, L/s

A-B (60 m)

14.4

4,0

B-C (60m)

28.8

8,0

C-D (60m)

43.2

12,0

D-E (60 m)

57.6

16,0

E-P (30 m)

72.0

20,0

V

Ø75
J

hf

1,11

1,77

1.06

V

Ø90
J

1,54

2,63

ALTERNATøF BORU ÇAPLARI, mm
Ø110
hf
V
J
hf
V

Ø125
J

hf

1,92

1,15

V

Ø140
J

hf

1,57
1,55

2,10

1,26
1,60

1,59 1,67 0,50

17. Toplam Manometrik Yükseklik, Hm
a. Ana Boru Yük KayÕplarÕ (m)
Ana Boru Seçimleri

AB=60 m
BC=60 m
CD=60 m
DE=60 m
EP =30 m
TOPLAM (hfa)

Ø75
Ø90
Ø110
Ø125
Ø140

Yük
KayÕplarÕ
1,06
1,57
1,26
1,15
0,50
5,54

m
m
m
m
m
m

%2,3
E÷im

Pompa
270 m

E

ùekil 44. Ana boru hattÕnÕn meyil aúa÷Õ döúenmesi
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Pompa ile E noktasÕ arasÕ, PE = 270 m.dir (ùekil 44). Pompadan E’ye
do÷ru bayÕr aúa÷Õ %2,3 e÷im oldu÷una göre Pompa ile E noktasÕ
arasÕndaki kot farkÕ;

'E

2,3 u

270
100

6,21m. dir.

b. Toplam Manometrik Yükseklik (Hm)
Toplam manometrik yükseklik; Lateral hattÕndaki sürtünme kaybÕ,
Uzatma borusunda oluúacak sürtünme kaybÕ, sistemde kullanÕlacak
yükseltici boru uzunlu÷u, vana ile ilk baúlÕk arasÕndaki kot farkÕ, (bayÕr
yukarÕ+, bayÕr aúa÷Õ -), ana boruda oluúacak sürtünme kayÕplarÕ, pompa
ile ana boru sonu arasÕndaki kot farkÕ (bayÕr yukarÕ+, bayÕr aúa÷Õ -),
statik emme yüksekli÷i ve emme borusuyla klapede meydana gelecek
yük kayÕplarÕnÕn toplanmasÕyla elde edilir.

+

+

25,00
1,31
0,50
1,03
5,00
3,00
5,54

m
m
m
m
m
m
m

(-) 6.21

m

35,17
3,51
38,69

m
m
m

Ya÷murlama baúlÕ÷Õ iúletme basÕncÕ
Lateral hattÕndaki sürtünme kaybÕ
Yükseltici boyu
Uzatma Borusunda Oluúan Yük KaybÕ
Statik Emme Yüksekli÷i
Emme Borusu ve Klapede Oluúan Yük KayÕplarÕ
Ana Boru HattÕndaki Yük KaybÕ
Ana Boru HattÕnda E÷imden DolayÕ Oluúacak BasÕnç
(kazanç)
ARA TOPLAM
(%10 Minör KayÕplar)
TOPLAM

NOT: Ana boru yönü bayÕr aúa÷Õ e÷imde (-), bayÕr yukarÕ e÷imde (+) alÕnÕr.

c. Ana boru çaplarÕnÕn uygunlu÷unun kontrolü

Ana boruda øzin verilen sürtünme kaybÕ 38,69*0.15=5,80 m bu de÷ere
ana boru e÷im aúa÷Õ oldu÷undan yükseklik dolayÕsÕ ile kazanÕlacak kot
farkÕ ilave edilir.5,8+6,21=12,01 m.
Hmmax 12,01 > hfa=5,54 m oldu÷undan “Seçilen Ana Boru ÇaplarÕ”
uygundur.
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18. Gerekli Motor Gücü
Beygir Gücü Olarak;
HBG

Q u Ȗ u Hm
75 u Ș m u Ș p

20 u 1u 38,69
75 u 0.75 u 0.80

17,19 BG | 17 BG

Hesaplanan motor gücüne bir emniyet payÕ eklenmelidir. Eklenecek
emniyet payÕ %10’dan az olmamalÕdÕr. Motorlar genel olarak üzerlerine
yazÕlÕ gücün ancak %80’i kadar yüklenerek çalÕútÕklarÕ için seçilen
motorun gücüne %29 kadar bir miktar eklenir.
Kilo-Watt Olarak;
HKW

Q u Ȗ u Hm
102 u Ș m u Ș p

20 u 1u 38,69
102 u 0.75 u 0.80

12,64 # 13 kW

Eúitliklerde;
J :Suyun yo÷unlu÷u, t/m3
Kp :Pompa randÕmanÕ
Km :Motor randÕmanÕ
102 75 :Sabit sayÕlar’dÕr.

HBG :Güç Gereksinimi,BG ;
HKW :Güç Gereksinimi,KW ;
Hm :Manometrik yükseklik,m ;
Q :Sistem debisi, L/ s ;

19.Malzeme Listesi
De÷iúik seçeneklerde planlamalar yapÕldÕktan sonra planlanan her bir
seçenek için Malzeme listesi hazÕrlanarak (Çizelge 9) maliyet analizi
yapÕlÕr. En son aúamada da ekonomik açÕdan en uygun sistem tertibi
seçilerek arazide uygulamasÕna geçilir.
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Çizelge 9a. Malzeme Listesi (ANA BORU HATTI TOPRAK ALTINA GÖMÜLÜ)
MALZEME ADI

63
YAöMURLAMA
BORUSU+(UZATMA
BORUSU)
 63 DøRSEK
 63 KUöU BOYNU
 63 KÖR TAPA
 63 KOMPLE DøùLø TE (ABOT)
 63 CONTA
1”, 1,20 LøK YÜKSELTøCø VE PE KÜRESEL VANA
(KOVA)
(ÇøFT MEMELø) 4,4x2,5 MM. ÇAPLI, 2.5 ATM.,
1,44 M3/H DEBøLø, 12x12 TERTøP ARALIKLI
ÇAPLI YAöMURLAMA BAùLIöI
75 GEÇME MUFLU TEMøZ SU BORUSU
90 GEÇME MUFLU TEMøZ SU BORUSU
110 GEÇME MUFLU TEMøZ SU BORUSU
125 GEÇME MUFLU TEMøZ SU BORUSU
140 GEÇME MUFLU TEMøZ SU BORUSU
75 CONTA
90 CONTA
110 CONTA
125 CONTA
140 CONTA
75/90 REDÜKSøYON KIRDÖKÜM MUFLU
90/110 REDÜKSøYON KIRDÖKÜM MUFLU
110/125 REDÜKSøYON KIRDÖKÜM MUFLU
125/140 REDÜKSøYON KIRDÖKÜM MUFLU
75/63 KIRDÖKÜM DøùLø TE
90/63 KIRDÖKÜM DøùLø TE
110/63 KIRDÖKÜM DøùLø TE
125/63 KIRDÖKÜM DøùLø TE
140/63 KIRDÖKÜM DøùLø TE
75 KIRDÖKÜM KÖRTAPA
63 POMPA BAöLATISI (ALÜMøNYUM)
63 GALVANøZLø BORU PARÇASI (øKø UCU
DøùLø, 80 CM UZUNLUKTA)
63 TAM GEÇøùLø KÜRESEL VANA
140 ÇAPA UYGUN POMPA BAöLANTI PARÇASI
HM=38,69 M; Q=72 M3/H ÖZELLøKLERE HAøZ
SANTRøFÜJ POMPA
17 BG. LøK YA DA 13KW. LøK ELEKTRøK MOTORU
TOPLAM
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MiktarÕ

Birimi
(m/AD.)

690

m.

10
5
5
50
185
50

AD.
AD.
AD.
AD.
AD.
AD.

50

AD.

60
60
60
60
30
13
14
14
14
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5

m.
m.
m.
m.
m.
AD.
AD.
AD.
AD.
AD.
AD.
AD.
AD.
AD.
AD.
AD.
AD.
AD.
AD.
AD.
AD.
AD.

5
1
1

AD.
AD.
AD.

1

AD.

Birim
FiyatÕ
(YTL)

TutarÕ
(YTL)

Çizelge 9b. Malzeme Listesi
MALZEME ADI
 75 PE YAöMURLAMA BORUSU
 140/75 PE TE
 110/75 PE TE
 75 PE KÖR TAPA
 75 PE KOMPLE DøùLø TE (ABOT)
 75 CONTA
1”, 50 cm.lik YÜKSELTøCø VE PE KÜRESEL
VANA (KOVA)
(ÇøFT MEMELø) 4,4x2,5 MM. ÇAPLI, 2.5
ATM., 1,44 M3/H DEBøLø, 12x12 TERTøP
ARALIKLI
ÇAPLI
YAöMURLAMA
BAùLIöI
 140 PE YAöMURLAMA BORUSU
 110 PE YAöMURLAMA BORUSU
 140/90 PE REDÜKSøYON
140 CONTA
110 CONTA
 110 PE KÖR TAPA

140
POMPA
BAöLANTISI
(ALÜMøNYUM)
 140 PE POMPA BAöLANTI ES’ø
HM=34,09 M; Q=72 M3/H ÖZELLøKLERE
HAøZ SANTRøFÜJ POMPA
16 BG. LøK YA DA 12 kW. LøK ELEKTRøK
MOTORU
TOPLAM
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MiktarÕ

Birimi
(m/AD.)

570
3
2
5
50
155
50

m
AD.
AD.
AD.
AD.
AD.
AD.

50

AD.

186
108
1
35
1
1
1

m
m
AD.
AD.
AD.
AD.
AD.

1
1

AD.
AD.

1

AD.

Birim TutarÕ
FiyatÕ (YTL)
(YTL)

100

Temmuz

A÷ustos

Eylül

-

IV. Sulama
V. Sulama
VI. Sulama

VII. Sulama
VIII. Sulama
IX. Sulama

X. Sulama
XI. Sulama
XII. Sulama

Toplam

631,3

88,6

187

206

149,7

841,73

86,6/0,75=118,13

187/0,75=249,33

206/0,75=274,66

149,7/0,75=199,60

39,37
841,73

21-25 Eylül
-

39,37

11-15 Eylül

39,37

83,11

21-25 A÷ustos
1-5 Eylül

83,11

83,11

11-15 A÷ustos

1-5 A÷ustos

91,5

21-25 Temmuz

91,5
91,5

11-15 Temmuz

1-5 Temmuz

66,53

20-25 Haziran

66,53
66,53

11-15 Haziran

1-5 Haziran

-

37,39/10=3,93

37,39/10=3,93

37,39/10=3,93

83,11/10=8,13

83,11/10=8,13

83,11/10=8,13

91,5/10=9,2

921,510=9,1

91,5/10=9,1

66,53/10=6,65

66,53/10=6,65

66,53/10=6,65

Verilmesi
Verilecek
AylÕk Bitki Su
Sulama Süresi
Su
Tüketimi
gereken Toplam Sulama Tarihleri
(Saat)
MiktarÕ
(mm)
Su MiktarÕ, mm
(mm)

834,3

(3,93*2)*5=39,3

(3,93*2)*5=39,3

(3,93*2)*5=39,3

(8,13*2)*5=81,3

(8,13*2)*5=81,3

(8,13*2)*5=81,3

(9,1*2)*5=91

(9,1*2)*5=91

(9,1*2)*5=91

(6,65*2)*5=66,5

(6,65*2)*5=66,5

(6,65*2)*5=66,5

Pompa Biriminin
Her Bir Sulamada
Toplam ÇalÕúma
Süresi (Saat)

ùeker pancarÕ yetiúme dönemi boyunca toplam on iki defa sulanacaktÕr. Pompa ünitesi toplam 834,3 saat çalÕúacaktÕr. Ekonomik
analizde bu hususun dikkate alÕnmasÕ gerekir.

Haziran

I. Sulama
II. Sulama
III. Sulama

Sulama No Ait Oldu÷u
Ay

Çizelge 10. Sulama PlanÕ AyrÕntÕlarÕ

Bu Projede Sulama AralÕ÷Õ 10 Gün Olup, Sulama 5 Günde Bitirilecektir.

20. Sulama PlanÕ

21.Laterallerin ÇalÕúma PozisyonlarÕ

Ana boru arazinin tam ortasÕnda geçmekte olup araziyi iki eúit parçaya
bölmüútür. Lateral hatlarÕ bu 300 m.lik güzergah boyunca ana boruya
ba÷lanacaktÕr. ùekil 41’den de anlaúÕlaca÷Õ üzere ana hat üzerinde
toplam (25+25=50) lateral dura÷Õ vardÕr. Sulamaya baúlanÕldÕ÷Õnda aynÕ
anda 5 lateral hattÕ çalÕúacak, çalÕútÕ÷Õ durakta sulama bitti÷inde her bir
lateral devamÕndaki ana hat üzerindeki lateral dura÷Õna ba÷lanacak,
sulama bu úekilde peyderpey devam edecektir. ùekil 41 dikkatlice
incelendi÷inde aslÕnda her lateral hattÕ toplamda (5+5=10) durakta
çalÕúacaktÕr. Pompa-Ana boru sonu istikametinde her bir lateral
dura÷Õna 1’den 25’e kadar numara verelim. Bu durumda birlikte
çalÕúacak lateraller aúa÷Õdaki gibi olacaktÕr.
Çizelge 11. Birlikte ÇalÕúacak Lateraller
SULAMA GÜNÜ
1.GÜN
2.GÜN
3.GÜN
4.GÜN
5.GÜN

BøRLøKTE ÇALIùACAK
LATERALLERøN DURAK
NUMARALARI
1,6,11,16,21
2,7,12,17,22
3,8,13,18,23
4,9,14,29,24
5,10,15,20,25
25,20,15,10,5
24,19,14,9,4
23,18,13,8,3
22,17,12,7,2
21,16,11,6,1

Not: YukarÕdaki tabloda koyu renkle verilen lateral durak numaralarÕ, ùekil 41’de
tarlanÕn ikinci kÕsmÕndaki kesikli çizgi ile gösterilen lateral duraklarÕnÕ ifade etmektedir.
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PROJELENDøRMEDE KULLANILACAK TABLOLAR

Tablo 1. Çeúitli topraklarÕn su tutma kapasiteleri, infiltrasyon hÕzlarÕ
ve uygulanacak ya÷murlama hÕzlarÕ

TOPRAK
(Ortalama
Koúullar)
Kaba ve ince
bünyeli kumlar ve
tÕnlÕ kumlar
Orta -kaba bünyeli
kumlu tÕn ve ince
kumlu tÕnlar
Çok ince kumlu
tÕnlar, kumlu-killi
tÕnlar ve siltli tÕnlar
Orta derecede ince
bünyeli kumlu tÕnlar
ve siltli killi tÕnlar
ønce bünyeli kumlu
killer ve kil

Su Tutma ønfiltrasyon BaúlÕk HÕzÕ, mm/saat
HÕzÕ
Kapasitesi
E÷im E÷im E÷im
(mm/metre) (mm/saat)
% 0–5 %5-10 % 10 +
42–83

25–13

20–10

15–8

10–5

83–125

19–9

15–8

11–6

8–4

125–208

10–6

9–5

8–4

5–3

125–208

8–5

6–4

5–3

4–3

125–208

4–2
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4 ve az 3 ve az

3 ve az

Tablo 2. Toprak – su iliúkileri yönünden önemli toprak özellikleri

Toprak
Bünyesi

Kum
Kumlu
TÕn
TÕn
Killi TÕn
Milli Kil
Kil

Tarla
Kapasitesi
(%)
(FC)

Solma
NoktasÕ
(%)
(WP)

9
(6-12)
14
(10-18)
22
(18-26)
27
(23-31)
31
(27-35)
35
(31-39)

4
(2-6)
6
(4-8)
10
(8-12)
13
(11-15)
15
(13-17)
17
(15-19)

Toplam KullanÕlabilir Su
Hacim
Su Derinli÷i
Kuru a÷ÕrlÕk
(%)
(cm/m)
(%)
Pv = Paw *
d= AW
Paw = FC-WP
As
*As*Drz/100
5
(4-6)
8
(6-10)
12
(10-14)
14
(12-16)
16
(14-18)
18
(16-20)

8
(6-10)
12
(9-15)
17
(14-20)
19
(16-22)
21
(18-23)
23
(20-25)

8
(6-10)
12
(9-15)
17
(14-20)
19
(17-22)
21
(18-23)
23
(20-25)

Tablo 3. Topraklardaki boúluk oranÕ ve birim hacim a÷ÕrlÕ÷Õ

Toprak Bünyesi
Kum
Kumlu TÕn
TÕn
Killi TÕn
Milli TÕn
Kil

Toplam Boúluk
(%) (n)

Birim hacim A÷ÕlÕ÷Õ
(%) (As)

38
(32-42)
43
(40-47)
47
(43-49)
49
(47-51)
51
(49-53)
53
(51-55)

1.65
(1.55-1.80)
1.50
(1.40-1.60)
1.40
(1.35-1.50)
1.35
(1.30-1.40)
1.30
(1.30-1.40)
1.25
(1.20-1.30)
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Tablo 4. BazÕ bitkilerin etkili kök derinlikleri ve tüketilmesine izin
verilen kullanÕlabilir su oranlarÕ (MAD)
Bitki Türü
Ananas
Arpa
Asma
Ayçiçe÷i
Bezelye
Biber (Taze)
Ceviz
ÇayÕr
Çilek
Domates
Fasulye (Kuru)
Fasulye (Yeúil)
Fi÷
Havuç
HÕyar
Hububat (KÕúlÕk)
Hububat (YazlÕk)
Ispanak
Kabak
Karpuz
Kavun
Kereviz
Lahana
Meyve a÷açlarÕ
Marul
MÕsÕr
Muz
Nane
Pamuk
Patates
PatlÕcan
Sofra pancarÕ
So÷an (Yeúil)
So÷an (Kuru)
Sorgum
Soya
ùeker pancarÕ
ùeker kamÕúÕ
Turp
Turunçgiller
Tütün
YerfÕstÕ÷Õ
Yonca
Zeytin

Etkili kök Derinli÷i [Drz) (m)

MAD

0.3-0.6
1.0-1.5
1.2-2.0
0.8-1.5
0.6-1.0
0.5-1.0
1.7-2.4
0.5-1.5
0.2-0.3
0.4-0.8
0.6-0.9
0.5-0.7
0.9
0.5-1.0
0.7-1.2
1.5-1.8
1.0-1.5
0.3-0.5
0.6-0.9
1.0-1.5
1.0-1.5
0.3-0.5
0.4-0.5
1.8
0.30-0.5
1.0-1.7
0.5-0.8
0.4-0.8
0.8-1.7
0.4-0.6
0.8
0.6-1.0
0.3-0.5
0.6
1.0-1.2
0.6-1.3
0.7-1.2
0.7-1.2
0.3
1.2-1.5
0.5-1.0
0.5-1.0
1.0-1.8
1.2-1.7

0.50
0.55
0.35-0.45
0.45
0.40
0.25
0.50
0.5
0.15
0.40
0.45
0.45
0.50
0.35
0.50
0.55
0.55
0.20
0.50
0.45
0.35
0.20
0.45
0.65
0.30
0.60
0.35
0.40
0.60
0.35
0.45
0.50
0.25
0.50
0.55
0.65
0.55
0.65
0.30
0.50
0.55
0.50
0.55
0.65
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0.40
0.57
0.57
0.72

3.50

5.00

5.00

6.25

Patates

Pancar

Meyveler

Meyveler (otlu)

0.57

5.00

ÇayÕr, Mera

0.43

0.57

5.00

Pamuk

3.75

0.57

5.00

Yonca

Hububat

Lt/sn
Ha

Serin øklim

mm/gün

Bitki

7.00

6.25

6.25

5.00

5.00

6.25

6.25

6.25

mm/gün

0.81

0.72

0.72

0.57

0.57

0.72

0.72

0.72

Lt/sn
Ha

IlÕman øklim

8.75

7.50

7.50

6.25

5.50

7.50

7.50

7.50

mm/gün

SÕcak øklim

Tablo 5. BazÕ bitkilerin günlük en yüksek su tüketimleri

1.01

0.87

0.87

0.72

0.63

0.87

0.87

0.87

Lt/sn
Ha

9.50

8.75

8.75

7.50

7.50

8.75

8.75

8.75

mm/gün

1.10

1.01

1.01

0.87

0.87

1.01

1.01

1.01

Lt/sn
Ha

Yüksek Çöl øklimi

12.00

11.25

11.25

10.00

10.00

11.25

11.25

11.25

mm/gün

1.39

1.30

1.30

1.16

1.16

1.30

1.30

1.30

Lt/sn
Ha

Alçak Çöl øklimi
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3,6

26,7

30,8

42,9

323,9

Ekim

KasÕm

AralÕk

Toplam

6,3

Temmuz

13,2

25,2

Haziran

Eylül

44,4

MayÕs

A÷ustos

30,5

27,2

Nisan

33,2

ùubat

Mart

39,8

Ocak

42,38

1,19

5,37

10,55

8,92

7,77

4,97

2,67

0,94

YONCA

15,84

0,61

4,18

7,30

2,83

0,93

BUöDAY

: 43 YIL

RASAT SÜRESø

Ya÷Õú
mm.

: MERKEZ (BTAE)

øLÇES ø

Aylar

: KONYA

øLø

: 37°52'N
: 32°30'E

14,38

6,60

4,22

1,44

2,12

ARPA

23,37

3,40

8,62

7,24

2,48

1,63

AYÇøÇEöø

20,70

1,20

3,92

7,03

5,48

2,21

0,86

MISIR

11,71

0,58

3,28

3,19

2,85

1,33

0,48

KAVUN

19,24

1,04

3,33

7,29

4,37

2,87

0,34

PATATES

28,61

4,43

7,24

7,58

6,57

1,79

1,00

18,28

1,44

2,32

7,16

4,69

1,63

1,04

ùEKER
FASULYE
PANCARI

øLK DON ORTALAMA TARøHø : 22 EKøM
SON DON ORTALAMA TARøHø : 14 NøSAN

GÜNLÜK SU TÜKETøMø u (mm)

YÜKSELTø : 1028 m.

BOYLAM

ENLEM

Tablo 6. Konya Merkez) için bazÕ bitkilerin günlük en yüksek su tüketimleri
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1,8

19,7

27,0

51,7

328,4

Eylül

Ekim

KasÕm

AralÕk

Toplam

0,0

A÷ustos

22,5

MayÕs

1,9

38,9

Nisan

0,2

43,8

Mart

Temmuz

47,2

ùubat

Haziran

73,7

Ocak

47,6

26,0

2,3

6,1

6,9

5,1

0,7

0,6

BUöDAY

44,3

0,7

4,0

12,5

14,7

6,3

5,3

0,8

PAMUK

: 14 YIL

RASAT SÜRESø

Aylar

: CEYLANPINAR D.Ü.Ç

øLÇES ø

Ya÷Õú
mm.

: URFA

øLø

: 36°50'N
: 39°55'E

85,6

2,2

6,3

10,8

15,4

17,9

14,0

11,9

3,5

3,6

29,6

6,7

9,4

7,5

4,5

1,4

27,5

1,5

1,6

5,6

9,2

5,1

2,4

2,3

39,0

3,5

5,7

10,2

7,8

4,1

4,0

3,7

38,7

4,3

7,8

8,3

10,9

6,0

0,8

0,8

39,3

3,7

5,6

9,8

10,7

7,0

2,1

0,6

BøBER

16,3

3,9

6,7

4,2

1,4

AYÇøÇEöø

øLK DON ORTALAMA TARøHø : 20 ARALIK
SON DON ORTALAMA TARøHø : 17 MART

YÜKSELTø : 395 m.
GÜNLÜK SU TÜKETøMø u (mm)
YONCA
MISIR
BAMYA DOMATES PATLICAN

BOYLAM

ENLEM

Tablo 7. Urfa CeylanpÕnar DÜÇ için bazÕ bitkilerin günlük en yüksek su tüketimleri

ÖRNEK
YAöMURLAMA SULAMA PROJELERø

Ø75
HDPE BORU

Ø125
HDPE BORU

ùekil 45. 1 Hektar alan için ya÷murlama sulama yerleúimi

ùekil 46. 2 Hektar alan için ya÷murlama sulama yerleúimi
112

113

15
18 m

ùekil 47. 10 Hektar alan için ya÷murlama sulama yerleúimi

P

15 m

Ø75
PE BORU

270 m

15 m

15 m

Ø140
PE BORU

370 m

18 m

250 m

15 m

100 m

18 m

15 m

Ø75
PE BORU

17 m

Ø160
PE BORU

500 m

ùekil 48. 12,5 Hektar alan için ya÷murlama sulama yerleúimi

P

P

Ø160
PE BORU

17 m

18 m
17.0

114

115

186 m

30 m

9m

108 m

18 m

Ø75
LATERALLER

9m

ARILI PLASTøK SANAYø A.ù.

SULAMA SøSTEMø øLE SULANMASI

YS371 V1
10 HEKTARLIK ALANIN YAöMURLAMA

540 m

HAZIRLAYAN

PROJE ADI

PROJE NO

ùekil 49. 10 Hektar alan için ya÷murlama sulama yerleúimi

Ø 125
A NA H AT

6m

9m

116

ùekil 50. 4 Hektar alan için ya÷murlama sulama yerleúimi

117

ùekil 51. 6 Hektar alan için ya÷murlama sulama yerleúimi

118

Lateraller ve ya÷murlama baúlÕklarÕ

Ana hat borusu

ùekil 52. SarÕ sabit ya÷murlama sulama sistemi

Sulanacak alan

Su
kayna÷Õ

P
Pompa

Sulanan
alan

Sulanan
alan

KAYNAKLAR
1) SulamanÕn Temel EsaslarÕ 1, YayÕn No: 2, Adana Zirai Üretim
øúletmesi ve Personel E÷itim Müdürlü÷ü, 2007
2) SulamanÕn Temel EsaslarÕ 2, YayÕn No: 3, Adana Zirai Üetim
øúletmesi ve Personel E÷itim Müdürlü÷ü, 2007
3) Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi, YayÕn No: 4, Adana Zirai
Üetim øúletmesi ve Personel E÷itim Müdürlü÷ü, 2007
4) Phocaides, A., Handbook on Pressurized Irrigation Techniques.
Second edition, FAO 2007
5) Sen, M., Guidelines for Planning and Design of Micro Irrigation in
Arid and Semi-arid Regions, ICID.CIID, 2006
6) Kay, M., Hatcho, N., Small - Scale Pumped Irrigation: Energy and
Cost, FAO, 2002
7) Mehmet, O., Bicak, H.A., Modern and Traditional Irrigation
Technologies in the Eastern Mediterranean, International
Development Research Centre, 2002
8) Brouwer C., Prins, K., Kay, M., Heibloem, M., Irrigation Water
Management: Irrigation Methods, FAO Training Manual No 5
9) Türkiye’de Sulanan Bitkilerin Su Tüketimleri Rehberi Topraksu
Genel Müdürlü÷ü AraútÕrma Daire BaúkanlÕ÷Õ YayÕn No:35, Rehber
No: 5, 1982

119

