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Phenotypic diversity of winter bread wheat landraces in Turkey

SUMMARY

Winter bread wheat landraces are gradually disappearing in Turkey, because of spreading of new registered cultivars. This
study was conducted to evaluate genetic diversity of seven quantitative characters in winter bread wheat landraces. Landraces
were collected from seven regions (22 provinces) of Turkey. Landraces were grown under rainfed conditions according to
Augmented Design with three repeated check cultivars in 2002-2003 growing season. Using the frequencies of each phenotypic
class within a character Shannon-Weaver diversity index (H’) was employed to estimate and analyzed the diversity on the basis
of seven regions and 22 provinces. The results revealed the presence of a wide range of variability among winter bread wheat
landraces across regions, which possess high levels of variability for grain yield of per plant (H’=0.82), thousand kernel weight
(H’=0.78). These landraces must be considered as a reservoir of genes that plant breeders need in their winter wheat
improvement programs in Turkey.
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ÖZET

Türkiye’de k k yerel ekmeklik bu day çe itleri, yeni geli tirilen çe itlerin yay lmas yla giderek kaybolmaktad r. Bu
ara rma Türkiye’nin yedi bölgesinden (22 il) toplanan 307 k k yerel ekmeklik bu day popülasyonunda, 7 kantitatif karakter
bak ndan genetik çe itlili in belirlenmesi amac yla, Konya kuru ko ullar nda 2002–2003 yeti tirme sezonunda Augmented
Deneme Deseni’ne göre, 3 standart çe it kullan larak yürütülmü tür. Yedi bölge ve yirmi iki ile göre, incelenen karakterlere ait
fenotipik gruplar olu turulmu  ve fenotipik gruplar kullan larak Shannon-Weaver çe itlilik indeksi hesaplanm r. ncelenen
karakterlerin ço unlu unda yüksek oranda genetik çe itlilik belirlenirken, en yüksek genetik çe itlilik de erleri tek bitki tane
verimi (H’=0.82) ve bin tane a rl nda (H’=0.78) belirlenmi tir. Yerel k k ekmeklik bu daylar bu özellikleri ile bitki
slahç lar  için önemli genetik potansiyel ta ndan, Türkiye k k ekmeklik bu day slah programlar nda daha etkin

kullan lmal r.

ANAHTAR KEL MELER: K k yerel ekmeklik bu daylar, fenotipik çe itlilik indeksi, bitki genetik kaynaklar , Türkiye
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Son y llarda pek çok alanda oldu u gibi genetik
çal malarda da çok h zl  geli meler kaydedilmi tir.
Hem dünyada hem de ülkemizde birçok ara
geli tirilen en son teknikleri kullanarak bu day n tane
verimini, kalitesini, hastal k ve zararl lara, kura a,
so a ve toksik maddelere dayan kl k gibi pek çok
özelli ini geli tirmeye çal maktad r. Bu çal malar
için gen kayna  bulmadaki zorluk, gen kaynaklar n
belirlenmesi ve korunmas  zorunlulu unu ortaya

karm r. Türkiye, bu day n ilk kültürünün yap ld
gen merkezlerinden birisidir. Ayr ca ülkemizde de ik
zamanlarda birçok medeniyet kurulmu  olup, bu
medeniyetler taraf ndan kültüre al nm , günümüze
kadar geli tirilerek gelmi  ve genetik kaynak olma
yönünden çok önemli olan yerel bu day çe itlerimiz,
tescilli çe itlerin ekim alanlar n artmas yla giderek
yok olmaktad r.

Türkiye bu daylar  ile ilgili ilk kaynak olan “Türkiye
Bu daylar ” kitab nda, 519 bu day varyetesinin
tar n yap ld , bunlar n 223 tanesinin T. vulgare,
102 tanesinin T. durum, 100 tanesinin T. compactum,
48 tanesinin T. turgidum, 34 tanesinin T. polenicum
ve 12 tanesinin de T. persicum türüne ait oldu u
belirtilirken, Türkiye’de ekilen yerel bu day çe itlerinin
son y llarda giderek azald  ve bunlar n yerlerini slah
çe itlerinin ald  ortaya konulmu tur. Çal man n
yap ld  y llarda ülkemizin de ik yerlerinden çok
say da bu day örne inin topland , ba ak
koleksiyonu olu turuldu u, bu koleksiyonun o y llarda
dünyadaki en büyük ikinci bu day koleksiyonu
oldu u, ülkemizde bu kadar çok farkl  bu day
varyetesinin bulunmas n bu day slah çal malar
için bulunmaz bir nimet oldu u bildirilmi tir (Gökgöl,
1939).

Türkiye’de bu day slah n ba lad  ilk y llarda
yerel bu day çe itlerinden, seleksiyonla geli tirilen
Köse 220/39, Sürak 1593/51, Topba  111/33, Sertak
52 gibi çe itlerden özellikle Köse 220/39 ekmeklik
bu day çe idi, yüksek kalitesi ile beyaz yumu ak
taneli bu daylarda (K raç–66 çe idi ile birlikte) kalite
standard  olarak kullan lm r. Bu durum, ülkemiz
yerel bu daylar n ne derece önemli oldu unun
göstergesidir. Ancak ülkemizde son y llarda yap lan
slah çal malar nda yerel bu day çe itlerimiz
yeterince kullan lmam , melezleme çal malar nda
kullan lan anaçlar n ço unlu unu, daha çok yabanc
orijinli bu daylar olu turmu tur. Bu uygulamalar
ekmeklik bu day çe itlerinde genetik varyasyonu
daraltm r (Zencirci 1998, Karagöz ve Zencirci
2005).

Son y llarda özellikle kuru tar m alanlar  için
geli tirilen ekmeklik bu day çe itlerinin
ço unlu unda, belirli tane verimi potansiyeline
ula lm  olmas na ra men, genelde yeni çe itlerin
verim ve kalite özelliklerinin stabil olmamas , önemli
bir problem olarak kar za ç km r. Bu durumun
bir sonucu olarak, yakla k 30 y l önce geli tirilmi
olan Gerek–79 çe idi, kendisini tane verimi ve kalite
özellikleri yönünden geçen çe itler geli tirilmi

olmas na ra men, daha stabil olmas  nedeniyle hala
çiftçilerimiz taraf ndan oldukça tercih edilmektedir.

Gökgöl (1939)’den sonra yürütülen az say da
ara rmada, ülkemiz yerel bu daylar nda birçok
özellik bak ndan slah çal malar  için yeterli
varyasyonun bulundu u belirtilmi tir (Zencirci 1995,
Karagöz ve Zencirci 2005, Zencirci ve Karagöz 2005).
Bu varyasyonu de erlendirmek ve ülkemizde bu day
üretimini s rlayan tar msal, patolojik ve kalite
karakterlerindeki yetersizli i giderebilmek ya da
iyile tirebilmek için, bu özellikler bak ndan uygun
genetik kaynaklar n bulunmas na yönelik yerel
materyal toplama ve tan mlama çal malar na
gereksinim vard r.

Bu ara rmada, ülkemizin de ik illerinden farkl
llarda toplanm  olan yerel ekmeklik bu day

popülasyonlar n, k k ekmeklik bu day slah
çal malar nda yararlanabilmesine yard mc  olmak için
çe itli karakterler bak ndan genotipik ve fenotipik
çe itliliklerinin belirlenmesi amaçlanm r.

MATERYAL ve YÖNTEM

Ara rmada, Türkiye’nin de ik bölge ve illerini
temsil edecek ekilde ( ekil 1) çe itli kurulu lardan
(Türkiye Ulusal Gen Bankas ’ndan 313 adet,
Kahramanmara  Sütçü mam Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nden 15 adet, Bahri
Da da  Uluslararas  Tar msal Ara rma
Enstitüsü’nden 11 adet ve Selçuk Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nden 1 adet) temin
edilen toplam 340 adet yerel k k ekmeklik bu day
popülasyonu ve 3 adet tescilli ekmeklik bu day çe idi
(Gerek–79, Da da –94, Karahan–99) materyal olarak
kullan lm r.

Konya ekolojik artlar nda kuru ko ullarda
yürütülen ara rma, 2002–2003 vejetasyon
döneminde Bahri Da da  Uluslararas  Tar msal
Ara rma Enstitüsü deneme tarlas nda, Augmented
deneme desenine göre kurulmu tur. Denemede
kullan lan genotipler 1.5 m2’lik (her s rada 20 adet
tohum olacak ekilde, 25 cm s ra aras  mesafede 1’er
metrelik 6 s ra) parsellere ba ak s ras  mibzeri ile
ekilmi tir. Parsellere ekimle birlikte 2.7 kg/da N, 6.9
kg/da P2O5 ve karde lenme döneminde de 4.3 kg/da
N verilmi tir. Denemede kullan lan baz
popülasyonlarda çimlenme ve ç  sa lanamam r.
Çimlenme ve ç  sa layan 307 adet ( ekil 1) yerel
popülasyon ve tescilli çe itlerde (her popülasyonda
varyasyonu temsil edecek ekilde etiketlenen belirli
say da tek bitkide) vejetasyon süresinde bitki boyu
(cm), üst bo um aras  uzunlu u (cm) ve fertil karde
say  (adet) ölçümleri yap lm r. Etiketlenen tek
bitkiler ayr  ayr  25–30 Temmuz 2003 tarihleri
aras nda elle ba ak toplamak suretiyle hasat edilmi
ve elde edilen ba ak ve tane örneklerinde ba akta
tane say  (adet), ba akta tane a rl  (g), tek bitki
tane verimi (g) ve bin tane a rl  (g) ölçümleri
yap lm r.
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ekil 1. Ara rmada kullan lan yerel k k ekmeklik bu day popülasyonlar n bölgelere ve illere göre da

Yerel k k ekmeklik bu day popülasyonlar  ve
kontrol çe itlerinde yap lan ölçümlerden elde edilen
veriler popülasyon, popülasyonun topland  bölgeler
ve iller için ayr  ayr  analiz edilmi lerdir.

Her özellikte ayr  ayr  ortalama ve standart hata
SAS istatistik analiz program nda (SAS Institute 1999)
univariate modülü kullan larak belirlenmi , incelenen
karakterlere ait fenotipik de im aral klar  ise (Bares
ve ark. 1985)’n n bildirdi ine göre olu turulmu tur.
De erlendirilen karakterlere ait fenotipik çe itlilik
oranlar  belirlemek için Shannon-Weaver çe itlilik
indeksi bölge ve il düzeyinde a da belirtilen
formüle göre hesaplanm r (Bechere ve ark. 1996).

H’= Shannon-Weaver Çe itlilik ndeksi
S:   ncelenen karakter için fenotipik s f say
pi: Bir karakter için bir s ftaki popülasyon

say n toplam popülasyon say na oran
Ara rmada incelenen karakterlere ait ortalama,

standart hata ve çe itlilik indeks de erleri kullan larak
bölgeler ve iller üzerinden yerel popülasyonlar n
çe itlilikleri incelenmi tir.

BULGULAR ve TARTI MA

Ara rmada incelenen özelliklere ait fenotipik
de im aral klar  ve popülasyon say lar  bölgelere
göre Çizelge 1’de, ortalama ve standart hatalar
bölgelere göre Çizelge 2’de, illere göre Çizelge 3’de,
çe itlilik indeksi de erleri bölgelere göre Çizelge 4’de,
illere göre Çizelge 5’de verilmi tir.

.
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Çizelge 1. Bölgelere göre yerel ekmeklik bu day çe itlerinde incelenen karakterlere ait fenotipik de im
aral klar  ve popülasyon say lar  (adet)

Karakterler Marmara Ege Akdeniz ç Anadolu Do u Anadolu G.D. Anadolu Karadeniz Genel

BB (cm)
<50 (çok k sa) 0 0 0 0 0 0 0 0
51-80 (k sa) 0 1 1 4 4 4 6 20
81-110 (orta) 7 39 16 75 94 19 25 275
111-140 (uzun) 1 3 0 3 3 0 2 12
140< (çok uzun) 0 0 0 0 0 0 0 0
UBAU (cm)
<20 (çok k sa) 0 0 0 0 1 2 0 3
21-30 (k sa) 0 4 5 5 15 7 3 39
31-40 (orta) 4 31 8 59 59 10 19 190
41-50 (uzun) 4 8 4 18 26 4 10 74
50< (çok uzun) 0 0 0 0 0 0 1 1
FKS (adet)
<1.5 (çok dü ük) 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6-2.5 (dü ük) 0 0 0 0 2 0 0 2
2.6-3.5 (orta) 1 0 2 1 3 2 1 10
3.6-4.5 (yüksek) 2 8 3 14 20 5 10 62
4.5< (çok yüksek) 5 35 12 67 76 16 22 233
BTA (g)
<0.6 (çok dü ük) 0 0 0 3 3 0 1 7
0.7-1.1 (dü ük) 2 33 8 69 60 13 25 210
1.2-2.0 (orta) 6 9 9 10 38 10 5 87
2.1-2.6 (yüksek) 0 1 0 0 0 0 2 3
2.6< (çok yüksek) 0 0 0 0 0 0 0 0
BTS (adet)
<15 (çok dü ük) 0 0 0 0 0 0 0 0
16-25 (dü ük) 0 0 0 0 1 0 1 2
26-35 (orta) 2 32 4 56 30 12 15 151
36-55 (yüksek) 6 11 13 26 70 11 16 153
55< (çok yüksek) 0 0 0 0 0 0 1 1
TBV (g)
<3.0 (çok dü ük) 0 0 0 1 5 0 1 7
3.1-4.5 (dü ük) 2 14 2 36 25 5 11 95
4.6-6.0 (orta) 3 24 7 35 28 11 14 122
6.1-7.5 (yüksek) 3 5 5 9 30 5 4 61
7.5< (çok yüksek) 0 0 3 1 13 2 3 22
BinTA (g)
<30 (çok dü ük) 0 1 0 3 9 0 3 16
31-38 (dü ük) 1 19 9 39 36 4 17 125
39-46 (orta) 5 18 6 37 47 18 9 140
47-54 (yüksek) 2 5 2 3 9 1 4 26
54< (çok yüksek) 0 0 0 0 0 0 0 0
BB: Bitki Boyu, UBAU: Üst Bo um Aras  Uzunlu u, FKS: Fertil Karde  Say , BTA: Ba akta Tane A rl , BTS: Ba akta Tane Say ,
BinTA: Bin Tane A rl , TBV: Tek Bitki Tane Verimi .

Bitki boyu:

Yerel k k ekmeklik bu day popülasyonlar ndan
275 tanesi bitki boyu ortalamas  bak ndan orta (81–
110 cm) de im aral nda yer al rken, 20 tanesi k sa
(51–80 cm) de im aral nda ve 12 tanesi de uzun

(111–140 cm) de im aral nda yer alm r (Çizelge
1).

Bölgeler aras nda en yüksek bitki boyu
(107.50±3.23 cm) Marmara Bölgesi’nden toplanan
yerel ekmeklik bu day popülasyonlar ndan elde
edilirken, en dü ük bitki boyu (90.80±2.25 cm)
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Akdeniz Bölgesi’nden toplanan popülasyonlar ndan
elde edilmi tir (Çizelge 2). Bu özelik bak ndan
bölgeler aras nda en yüksek çe itlilik indeksi
(H’=0.67) Güney Do u Anadolu Bölgesi
popülasyonlar nda belirlenirken, en dü ük çe itlilik
indeksi (H’=0.27) Do u Anadolu Bölgesi
popülasyonlar nda belirlenmi tir (Çizelge 4).

ller baz nda bitki boyu incelendi inde en yüksek
de er (108,83±4.17 cm) K rklareli’nden toplanan
popülasyonlarda, en dü ük de er (87.00±4.66) ise
Samsun’dan toplanan popülasyonlarda tespit
edilmi tir (Çizelge 3). ller aras nda en yüksek çe itlik
indeksi (H’=0.960) Kastamonu’dan toplanan
popülasyonlarda, en dü ük çe itlilik indeksi ise
Gümü hane ve Edirne’den (H’=0.000) toplanan
popülasyonlarda belirlenmi tir (Çizelge 5). Bu iki ilden
toplanan popülasyonlar n tamam  ayn  fenotipik
de im aral nda yer alm r.

Denemede kullan lan standart çe itlerin bitki
boylar  ise, Gerek–79 ve Karahan–99 çe itlerinde
82.50 cm olurken, Da da –94 çe idinde 91.70 cm
olmu tur (Çizelge 3). Ara rmada kullan lan yerel
ekmeklik bu day popülasyonlar n büyük
ço unlu unun bitki boyu ortalamalar  her üç standart
çe itten daha yüksek olmu tur. Ehdaie ve Waines
(1989) ve Elings (1991) yapt klar  çal malarda
benzer sonuçlar elde etmi lerdir.  Bitki boyunun uzun
ve sap sa laml n az olmas  (Austin ve ark. 1989)
yerel bu day çe itlerinin slah çe itlerine göre en
önemli dezavantajlar ndand r. Yerel bu daylar n bu
eksikli i herhangi bir stres faktörünün olmad  verimli
tar m alanlar nda yeti tirildiklerinde yatma
problemlerini ortaya ç karabilmektedir. Buna kar k,
bu day tar n büyük bir k sm n kuru tar m
alanlar nda yap ld  ülkemizde, uzun boylu bu day
çe itlerinde kuru tar m alanlar nda yatma ender
kar la lan bir sorundur. Bunun yan  s ra uzun boylu
yerel ekmeklik  bu daylar n,   özellikle    Orta Anadolu
Bölgesinde    ilkbaharda    kar la labilen     kurakl k
Stresinde    (erken   ya da   geç),    stres     öncesinde

bünyelerinde biriktirdikleri kuru maddeyi tane
doldurmada kullanma olanaklar  göz önüne al rsa
(Miralles ve Slafer 1995; Seidel 1996), yerel
bu daylar n kuru ko ullar için yap lacak slah
çal malar  aç ndan önemli bir potansiyele sahip
oldu u söylenebilir.

Üst bo um aras  uzunlu u

Bu özellik bak ndan en yüksek de er Marmara
Bölgesinden toplanan yerel bu day
popülasyonlar nda (42.29±1.96 cm) belirlenirken, en
dü ük de er (32.21±1.15 cm) Güney Do u Anadolu
Bölgesi popülasyonlar nda tespit edilmi tir (Çizelge
2). Üst bo um aras  uzunlu u bak ndan ller
aras nda ise en yüksek de er Edirne orijinli
(43.83±3.09 cm), en dü ük de er (31.38±2.19 cm) de
Denizli orijinli popülasyonlarda belirlenmi tir (Çizelge
2 ve Çizelge 3).

Üst bo um aras  uzunlu u Karahan–99 çe idinde
26.82 cm, Gerek–79 çe idinde 32.83 cm ve Da da –
94 çe idinde de 33.58 cm olmu tur  (Çizelge 3). Yerel
bu day çe itlerinin ço unlu u bu özellik yönünden
standart çe itlerden daha yüksek de ere sahip
olmu tur. Söz konusu karakter bak ndan en yüksek
çe itlilik indeksi bölgeler aras nda Marmara Bölgesi,
iller aras nda da Denizli ve Gümü hane orijinli
popülasyonlarda (H’=1.00) tespit edilmi tir (Çizelge 4
ve Çizelge 5).

Ekmeklik bu dayda üst bo um aras n uzun
olmas  istenen bir durumdur. Çünkü uzun üst bo um
aras , uzun bayrak yaprak k  demektir. Bayrak
yaprak k , bitkinin di er organlar nda sentezlenen
besin maddelerinin bir k sm  depolamas  yan nda
(Aguado ve ark. 2000), kuruyuncaya kadar fotosentez
yapmaya devam eden bir organd r. Bu nedenle
ekmeklik bu day slah programlar  için, yerel ekmeklik
bu day çe itleri bu özellik bak ndan önemli bir
potansiyel göstermi lerdir.

Çizelge 2. Bölgelere göre yerel ekmeklik bu day çe itlerinde incelenen karakterlere ait ortalama ve standart
hatalar

Bölgeler BB (cm) UBAU (cm) FKS (adet) BTA (g) BTS (adet) TBV (g) BinTA (g)

Marmara 107.50 ± 3.23 42.29 ± 1.96 4.58 ± 0.39 1.22 ± 0.15 39.08 ± 2.03 5.33 ± 0.45 42.09 ± 2.03

Ege   96.97 ± 1.42 35.86 ± 0.84 5.40 ± 0.17 0.99 ± 0.07 33.93 ± 0.90 5.01 ± 0.20 40.04 ± 0.88

Akdeniz   90.80 ± 2.25 33.60 ± 1.34 5.27 ± 0.03 1.16 ± 0.11 39.86 ± 1.40 5.83 ± 0.32 39.07 ± 1.39

ç Anadolu   95.98 ± 1.03 36.63 ± 0.61 5.51 ± 0.12 0.90 ± 0.05 34.00 ± 0.63 4.81 ± 0.14 37.74 ± 0.63

Karadeniz   94.65 ± 1.62 37.04 ± 0.96 5.36 ± 0.19 0.99 ± 0.08 36.18 ± 1.00 5.05 ± 0.22 39.46 ± 1.00

Do u Anadolu   95.74 ± 0.92 36.11 ± 0.55 5.46 ± 0.11 1.14 ± 0.04 37.73 ± 0.56 5.64 ± 1.12 38.98 ± 0.57

G. Do u Anadolu   91.34 ± 1.94 32.21 ± 1.15 5.15 ± 0.23 1.12 ± 0.09 37.09 ± 1.20 5.46 ± 0.27 42.00 ± 2.00
BB: Bitki Boyu, UBAU: Üst Bo um Aras  Uzunlu u, FKS: Fertil Karde  Say , BTA: Ba akta Tane A rl , BTS: Ba akta Tane Say ,
BinTA: Bin Tane A rl , TBV: Tek Bitki Tane Verimi.
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Çizelge 3. llere göre yerel ekmeklik bu day çe itlerinde ve standart çe itlerde incelenen karakterlere ait
ortalamalar ve standart sapmalar

ller BB (cm) UBAU (cm) FKS (adet) BTA (g) BTS (adet) TBV (g) BinTA (g)

Ad yaman 90.94 ± 1.99 31.76 ± 1.14 5.02 ± 0.23 1.10 ± 0.09 36.83 ± 1.16 5.24 ± 0.28 42.01 ± 1.18
Bolu 97.50 ± 5.38 31.28 ± 3.09 5.11 ± 0.62 1.09 ± 0.25 39.73 ± 3.15 5.39 ± 0.75 37.21 ± 3.20
Denizli 96.11 ± 3.80 31.38 ± 2.19 4.92 ± 0.43 1.06 ± 0.17 35.13 ± 2.23 4.89 ± 053 43.41 ± 2.26
Edirne 105.28 ± 5.38 43.83 ± 3.09 4.78 ± 0.62 1.14 ± 0.25 38.62 ± 3.15 5.56 ± 0.75 42.05 ± 3.20
Erzurum 93.02 ± 1.90 37.22 ± 1.09 5.48 ± 0.22 1.04 ± 0.09 37.20 ± 1.12 5.41 ± 0.27 37.96 ± 1.13
Eski ehir 96.50 ± 2.69 36.73 ± 1.55 5.36 ± 0.31 0.98 ± 0.12 38.16 ± 1.58 5.38 ± 0.38 38.00 ± 1.60
Gümü hane 97.82 ± 2.69 40.04 ± 1.55 6.23 ± 0.31 0.83 ± 0.12 32.62 ± 1.58 5.15 ± 0.38 41.10 ± 1.60
Hakkari 100.48 ± 2.49 38.89 ± 1.43 5.74 ± 0.28 1.30 ± 0.11 41.52 ± 1.46 6.09 ± 0.35 35.81 ± 1.48
K.Mara 90.80 ± 2.26 33.60 ± 1.30 5.27 ± 0.26 1.16 ± 0.10 39.86 ± 1.32 5.83 ± 0.32 39.07 ± 1.34
Kars 95.74 ± 1.99 35.33 ± 1.14 5.54 ± 0.23 0.90 ± 0.09 35.92 ± 1.16 4.92 ± 0.28 35.76 ± 1.18
Kastamonu 94.83 ± 4.17 37.83 ± 2.40 4.77 ± 0.48 1.40 ± 0.19 43.57 ± 2.44 6.12 ± 0.58 40.88 ± 2.48
Kayseri 93.83 ± 9.32 36.67 ± 5.36 6.83 ± 1.07 0.82 ± 0.43 30.14 ± 5.46 5.86 ± 1.30 41.70 ± 5.54

rklareli 108.83 ± 4.17 41.37 ± 2.40 4.47 ± 0.48 1.27 ± 0.19 39.37 ± 2.44 5.20 ± 0.58 42.11 ± 2.48
Konya 94.73 ± 3.30 33.94 ± 1.89 5.12 ± 0.38 0.92 ± 0.15 36.55 ± 1.93 4.68 ± 0.46 36.41 ± 1.96
Kütahya 97.11 ± 1.53 36.59 ± 0.88 5.48 ± 0.18 0.98 ± 0.07 33.73 ± 0.90 5.02 ± 0.21 39.49 ± 0.91
Malatya 90.00 ± 6.59 32.08 ± 3.79 4.08 ± 0.75 1.28 ± 0.30 42.05 ± 3.86 5.12 ± 0.92 40.78 ± 3.92
Samsun 87.00 ± 4.66 31.43 ± 2.68 4.38 ± 0.53 1.18 ± 0.21 39.16 ± 2.73 5.13 ± 0.65 41.36 ± 2.77
Siirt 100.00 ± 9.32 42.00 ± 5.36 8.17 ± 1.07 1.36 ± 0.43 42.66 ± 5.46 6.90 ± 1.30 41.85 ± 5.54
Sivas 96.24 ± 1.27 37.50 ± 0.73 5.63 ± 0.14 0.87 ± 0.06 32.38 ± 0.74 4.67 ± 0.18 37.95 ± 0.75
Tokat 92.76 ± 3.11 37.02 ± 1.79 5.04 ± 0.36 0.85 ± 0.14 34.30 ± 1.82 4.16 ± 0.43 36.38 ± 1.85
Van 96.00 ± 1.49 35.07 ± 0.86 5.03 ± 1.50 1.29 ± 0.07 37.48 ± 0.87 6.05 ± 0.21 42.46 ± 0.89
Yozgat 94.86 ± 9.57 32.83 ± 6.03 5.38 ± 0.17 1.02 ± 0.29 37.03 ± 6.51 4.85 ± 1.72 36.66 ± 6.23
Standart Çe itler
Gerek-79 82.50 32.83 3.50 1.09 40.28 4.24 35.19
Da da -94 91.70 33.58 4.50 1.17 39.82 5.20 39.48
Karahan-99 82.50 26.82 5.33 1.43 43.38 7.42 42.75
BB: Bitki Boyu, UBAU: Üst Bo um Aras  Uzunlu u, FKS: Fertil Karde  Say , BTA: Ba akta Tane A rl ,
BTS: Ba akta Tane Say , BinTA: Bin Tane A rl , TBV: Tek Bitki Tane Verimi

Çizelge 4. Yerel ekmeklik bu day çe itlerinde bölgelere göre incelen karakterlere ait çe itlilik indeksi (H’)
de erleri

Özellikler Marmara Ege Akdeniz. ç Anadolu Do u Anadolu G.D. Anadolu Karadeniz Ortalama

BB 0.54 0.33 0.32 0.32 0.27 0.67 0.63 0.37
UBAU 1.00 0.70 0.96 0.67 0.72 0.90 0.72 0.60
FKS 0.82 0.69 0.73 0.47 0.52 0.73 0.67 0.49
BTA 0.81 0.56 1.00 0.48 0.71 0.99 0.56 0.54
BTS 0.81 0.82 0.79 0.90 0.60 1.00 0.66 0.54
TBV 0.99 0.86 0.93 0.67 0.92 0.89 0.81 0.82
BinTA 0.82 0.77 0.87 0.69 0.83 0.58 0.84 0.78
Ortalama 0.83 0.68 0.80 0.60 0.65 0.82 0.70 0.59

BB: Bitki Boyu, UBAU: Üst Bo um Aras  Uzunlu u, FKS: Fertil Karde  Say , BTA: Ba akta Tane A rl , BTS: Ba akta Tane Say ,
BinTA: Bin Tane A rl , TBV: Tek Bitki Tane Verimi

Fertil karde  say

Bölgeler aras nda en yüksek fertil karde  say
Do u Anadolu Bölgesi’ne ait popülasyonlarda
(5.46±0.11 adet) tespit edilirken, en dü ük fertil
karde  say  (4.58±0.39 adet) ise Marmara
Bölgesi’nden toplanan popülasyonlarda belirlenmi tir
(Çizelge 2). ller aras nda en yüksek fertil karde
say  (6.83±1.07 adet) Kayseri’den toplanan
popülasyonlarda, en dü ük fertil karde  say
(4.08±0.75 adet) ise Malatya’dan toplanan
popülasyonlardan elde edilmi tir (Çizelge 3).
Bölgelerde  bu  özelli e  ait  en yüksek çe itlilik
indeksi Marmara Bölgesi popülasyonlar nda
(H’=0.82), iller aras nda en yüksek çe itlilik indeksi

Tokat, Bolu, Denizli ve Edirne’den toplanan
popülasyonlardan elde edilmi tir (Çizelge 5).

Denemede kullan lan standart çe itler aras nda
Karahan–99 çe idi 5.33 adet ile en yüksek fertil
karde  say na sahip olurken, Da da –94 çe idinde
bu de er 4.5 adet, Gerek–79 çe idinde ise 3.50 adet
olmu tur (Çizelge 3).

Standart çe itlerle kar la ld nda,
popülasyonlardan 233’ünün (%75.90) fertil karde
say , Karahan–99 çe idi ile birlikte en yüksek
de im aral nda (4.5 adet <), 62 adedinin (%20.20)
Da da –94 çe idi ile birlikte yüksek de im
aral nda (3.6-4.5 adet) ve 10 adedinin (%3.26) de
Gerek–79 çe idi ile birlikte orta de im aral nda
(2.6-3.5 adet) yer ald  görülmektedir (Çizelge 1).



AKÇURA ve TOPAL / Bitkisel Ara rma Dergisi (2006) 2: 8–16

14

Yerel bu day çe itlerinin ço unlu unda fertil
karde  say  yüksek olmu tur. Yerel bu day
çe itlerinin fertil karde  say lar n yüksek olmas
önemli bir özelliktir. Bu dayda karde lenme özelli i,
olumsuz artlar n bitki s kl  azaltmas na kar  telafi
etme yetene ine i aret eder. Ekim hatas , çimlenme
ve ç taki olumsuzluklara ba  olarak birim alandaki
bitki say  azald  zaman, azalan bitki s kl  telafi
edebilmek amac yla bu tip bitkiler daha fazla
karde lenmektedir. Aksine bitki s kl  fazla oldu u
zaman ise karde lenme azalmaktad r (Darwinkel
1978; Akkaya 1994). Ayr ca,  bu dayda  tane verimini
yüksek  oranda  etkileyen  üç  temel   unsur;
metrekaredeki ba ak  say ,  ba akta  tane  say  ve

ba akta tane a rl r (Sade, 1999). Bu dayda fertil
karde  say  ile metrekaredeki ba ak say  aras nda
da yüksek oranda bir ili ki oldu u göz önüne al nacak
olursa, ülkemizin yerel ekmeklik bu day
popülasyonlar n ço unlu unun,  Orta Anadolu’da
yürütülen slah çal malar nda fertil karde  say
yönünden genetik kaynak olarak kullan labilecek
özellikleri ta klar  göstermektedir. Bunlara ilave
olarak, orta ve dü ük karde  say na sahip olan yerel
ekmeklik bu day popülasyonlar  da, y ll k ya
ortalamas n Orta Anadolu’ya göre yüksek olan
Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi’nin iç kesimlerinde
yürütülecek slah çal malar nda genetik kaynak
olarak kullan labilecek potansiyeli ta maktad r.

Çizelge 5. Yerel ekmeklik bu day çe itlerinde illere göre incelen karakterlere ait çe itlilik indeksi (H’) de erleri*

ller PS BB UBAU FKS BTA BTS TBV BinTA Ortalama

Ad yaman 22 0.773 0.895 0.645 0.902 0.994 0.858 0.591 0.808
Bolu 3 0.918 0.918 0.918 0.918 0.918 1.000 0.918 0.930
Denizli 6 0.650 1.000 0.918 0.650 0.918 0.921 1.000 0.865
Edirne 3 0.000 0.918 0.918 0.918 0.918 0.918 0.000 0.656
Erzurum 24 0.250 0.658 0.657 0.614 0.918 0.979 0.763 0.691
Eski ehir 12 0.414 0.650 0.811 0.592 0.980 0.715 0.715 0.697
Gümü hane 12 0.000 1.000 0.414 0.657 0.811 0.776 0.885 0.649
Hakkari 14 0.597 0.940 0.592 0.691 0.371 0.980 0.742 0.702
K.Mara 17 0.523 0.960 0.732 0.937 0.685 0.926 0.870 0.805
Kars 22 0.439 0.914 0.845 0.705 0.721 0.816 0.871 0.759
Kastamonu 5 0.960 0.865 0.865 0.960 0.865 0.960 0.960 0.919

rklareli 5 0.722 0.971 0.865 0.722 0.722 0.865 0.960 0.832
Konya 8 0.670 0.887 0.670 0.544 0.985 0.811 0.811 0.768
Kütahya 37 0.303 0.549 0.639 0.480 0.878 0.844 0.737 0.633
Samsun 4 0.811 0.000 0.811 1.000 0.811 0.946 1.000 0.768
Sivas 54 0.227 0.582 0.586 0.472 0.618 0.752 0.695 0.562
Tokat 9 0.918 0.878 0.991 0.503 0.853 0.829 0.773 0.821
Van 39 0.292 0.644 0.679 0.662 0.858 0.835 0.911 0.697
Yozgat 7 0.592 0.592 0.863 0.592 0.863 0.914 0.914 0.761

*Popülasyon say  1 olan Siirt, Kayseri ve popülasyon say  2 olan Malatya illerine ait çe itlilik indeksi hesaplanmam r.
PS: Popülasyon say , BB: Bitki Boyu, UBAU: Üst Bo um Aras  Uzunlu u, FKS: Fertil Karde  Say , BTA: Ba akta Tane A rl ,
BTS: Ba akta Tane Say , BinTA: Bin Tane A rl , TBV: Tek Bitki Tane Verimi.

Ba akta tane a rl

Bölgeler aras nda bu özellik bak ndan en
yüksek de er (1.22±0.15 g) Marmara Bölgesi
popülasyonlar ndan elde edilirken, en dü ük de er
(0.90±0.05 g) ç Anadolu Bölgesi popülasyonlar ndan
elde edilmi tir (Çizelge 2). Bu özellik bak ndan iller
kar la lacak olursa, en dü ük de er (0.82±0.43 g)
Kayseri orijinli popülasyonlardan, en yüksek de er
(1.36±0.43 g) Siirt’ten toplanan popülasyonlardan elde
edilmi tir (Çizelge 3). Çe itlilik indeksi bak ndan
de erlendirilecek olursa bölgeler aras nda en yüksek
de er (H’=1.00)  Akdeniz Bölgesi, en dü ük de er
(H’=0.48) ç Anadolu Bölgesi’nden toplanan
popülasyonlardan elde edilmi tir. Bu özellik
bak ndan iller aras nda Samsun en yüksek çe itlilik
indeksi de erine (H’=1.00) sahip olmu tur (Çizelge 4
ve Çizelge 5).

Denemede kullan lan standart çe itlerin ortalama
ba akta tane a rl  ise, Karahan–99 çe idinde 1.43
g, Da da –94 çe idinde 1.17 g, Gerek–79 çe idinde
1.09 g olmu tur (Çizelge 3). Bu çe itlerin ba akta
tane a rl  de im aral klar na bak lacak olursa, 2
çe it (Gerek–79 ve Da da –94) dü ük de im
aral nda (0.6–1.1 g) yer al rken, Karahan–99 çe idi
ise orta de im aral nda (1.2–2.0 g) yer alm r
(Çizelge 1).

Denemede kullan lan standart çe itler ile yerel
ekmeklik bu day popülasyonlar  ba akta tane

rl  yönünden kar la rmak gerekirse, 210 adet
popülasyon Gerek–79 ve Da da –94 çe itleri ile
birlikte   dü ük   de im   aral nda   (0.6–1.1 g) yer
al rken, 87 adet popülasyon ise standart çe itler
aras nda en yüksek ba akta tane a rl na sahip olan
Karahan-99 çe idi ile birlikte orta de im aral nda
(1.2–2.0 g)  yer  alm r.  Di er   popülasyonlardan   3
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tanesi yüksek de im aral nda (2.1–-2.6 g) yer
al rken, 7 tanesi ise çok dü ük (<0.6 g) de im
aral nda yer alm r. Elde edilen bu sonuçlar
modern bu day çe itlerinin eski bu day çe itlerine
göre daha dü ük ba akta tane a rl na sahip
oldu unu bildiren (Perry ve D’antuono 1989)’nun
ara rma sonucunun benzeridir.

Ara rmada kullan lan yerel bu day
popülasyonlar n baz lar n ba aktaki tane a rl
yönünden standart çe itlerden üstün olmas , ekmeklik
bu dayda ileriki y llarda ba akta tane a rl
art rmak amac  ile yap lacak slah çal malar nda
genetik kaynak olarak kullan labilece ini
göstermektedir. Bunlara ilave olarak, kuru ko ullarda
ba akta tane a rl n tane verimi ile yüksek oranda
olumlu ili kisi (Leilah ve Al-Khateeb 2005) ve yüksek
kal m özelli ine sahip olmas  (Satyavart ve ark.
2002) göz önüne al rsa, tane verimini art rmak için
yerel ekmeklik bu daylarda, ba akta tane a rl na
dayal  seleksiyon yap lmas  sonucunda tane verimi
standart çe itler seviyesinde ya da yüksek hatlar n
elde edilebilece i söylenebilir.

Ba akta tane say

Bölgeler aras nda en yüksek ba akta tane say
(39.86±2.03 adet) Marmara Bölgesi’nden toplanan
popülasyonlarda, en dü ük ba akta tane say
(33.93±0.90 adet) ise Ege Bölgesi’ne ait
popülasyonlardan elde edilmi tir (Çizelge 2). ller
aras nda ise en yüksek ba akta tane say
(43.57±2.44 adet)  Kastamonu’dan toplanan
popülasyonlardan, en dü ük ba akta tane say
(30.14±5.46 adet) ise Kayseri’den toplanan
popülasyonlardan elde edilmi tir. Bu özellik
bak ndan bölgeler aras nda en yüksek çe itlilik
indeksi Güney Do u Anadolu Bölgesi (H’=1.00) ve ç
Anadolu Bölgesi (H’=0.90) popülasyonlar ndan elde
edilmi tir (Çizelge 4).

Denemede kullan lan standart çe itlerin ortalama
ba akta tane say lar  ise, Karahan–99 çe idinde
43.38 adet, Da da –94 çe idinde 40.28 adet ve
Gerek–79 çe idinde ise 39.82 adet olmu tur (Çizelge
3). Bu çe itlerin ba akta tane say  de im
aral klar na bak lacak olursa, her üç çe itte yüksek
de im aral nda (36–55 adet) yer alm r.

Denemede kullan lan standart çe itler ile yerel
ekmeklik bu day popülasyonlar  ba akta tane say
yönünden kar la rmak gerekirse, 153 adet
popülasyon üç standart çe itle birlikte yüksek de im
aral nda (36–55 adet), 151 adet popülasyon orta
(26–35 adet), 2 adet popülasyon dü ük (16–25 adet),
1 adet popülasyon ise çok yüksek de im aral nda
(55 adet <) yer alm r (Çizelge 1).

Ara rmada kullan lan yerel bu day
popülasyonlar n baz lar n ba aktaki tane say
yönünden standart çe itlerden üstün olmas  önemli bir
özelliktir. Bu özellik, bu genotiplerin ekmeklik
bu dayda ileriki y llarda ba akta tane say
art rmak amac  ile yap lacak melezleme slah
çal malar nda genetik kaynak olarak
kullan labilece ini göstermektedir. Ayn ekilde,

(Moghaddam ve ark. 1997) taraf ndan ran orijinli
ekmeklik bu day yerel çe itleri ile yürütülen ara rma
sonucunda da baz  yerel bu day çe itlerinin ba aktaki
tane say  yönünden standart çe itlerden üstün
oldu unu ve yerel bu day çe itlerinin bu özelli i ile
slah çal malar nda ekmeklik bu dayda tane verimini
art rmada kullan labilece ini belirlemi lerdir.

Tek bitki tane verimi

Bölgeler aras nda en yüksek tek bitki tane verimi
(5.83±0.32 g) Akdeniz Bölgesi’ne ait
popülasyonlardan elde edilirken, en dü ük tane verimi
(5.01±0.20 g) Ege Bölgesi’nden toplanan
popülasyonlardan elde edilmi tir  (Çizelge 2). Siirt ve
Kastamonu s ras yla 6.90±1.30 g ve 6.12±0.58 g tek
bitki tane verimi ile iller aras nda en yüksek tek bitki
tane verimine sahip olmu tur (Çizelge 3). Bu karakter
bak ndan çe itlilik indeks de erleri incelenecek
olursa en yüksek çe itlilik indeksi de erleri (H’=0.99)
bölgeler aras nda Marmara Bölgesi’nden, iller
aras nda da Bolu (H’=1.00), Erzurum (H’=0.98) ve
Hakkâri’den (H’=0.98) elde edilmi tir (Çizelge 4,5).

Genel olarak de erlendirilirse, denemede
kullan lan 307 adet popülasyondan 122 tanesinin tek
bitki tane verimi ortalamas  orta de im aral nda yer
al rken, 95 tanesi dü ük, 61 tanesi yüksek, 22 tanesi
çok yüksek, 7 tanesi de çok dü ük de im aral nda
yer alm r. Denemede kullan lan standart çe itlerin
ortalama tek bitki tane verimleri ise, Karahan–99
çe idinde 7.42 g, Da da –94 çe idinde 5.20 g,
Gerek–79 çe idinde 4.24 g olmu tur (Çizelge 3).

Bu sonuçlara göre, ara rmada kullan lan yerel
bu day popülasyonlar  aras nda tek bitki tane verimi
yönünden önemli varyasyonlar n oldu u söylenebilir.
Bu sonuç da (Jaradat 1991), taraf ndan Ürdün
kaynakl  132 makarnal k bu day genotipi kullan larak
yürütülen ara rman n sonucuna benzerdir. Bu
ara  yerel makarnal k bu day çe itlerini, gebecik
dönemi, ba aklanma süresi, olgunla ma süresi ve
tane verimi yönünden incelemi  ve bitki karakterleri
aras nda fenotipik ve genotipik olarak önemli
farkl klar oldu unu bildirmi tir.

Denemede kullan lan standart çe itler ile yerel
ekmeklik bu day popülasyonlar  tek bitki tane verimi
yönünden kar la rmak gerekirse, yerel ekmeklik
bu day popülasyonlar ndan, 95 adedi Gerek–79
çe idi ile birlikte dü ük (3.1–4.5 g) de im aral nda,
122 adedi Da da –94 çe idi ile birlikte orta (4.6–6.0)
de im aral nda, 61 adedi standart çe itler
içerisinde en yüksek tek bitki tane verimine sahip olan
Karahan-99 çe idi ile birlikte yüksek (6.1–7.5 g)
de im aral nda yer alm r (Çizelge 1 ve Çizelge
3). Benzer ekilde, (Moghaddam ve ark. 1997) da
baz  yerel bu day çe itlerinin tane verimi yönünden
slah çe itleri ile benzerlikler gösterdi ini
bildirmi lerdir.

Bin tane a rl

Bölgeler aras nda en yüksek bin tane a rl
(42.09±2.03) Marmara Bölgesi’ne ait popülasyonlarda



AKÇURA ve TOPAL / Bitkisel Ara rma Dergisi (2006) 2: 8–16

16

tespit edilirken, iller aras nda en yüksek bin tane
rl  ise Van’dan toplanan popülasyonlarda

(42.46±0.89) belirlenmi tir (Çizelge 2 ve Çizelge 3).
Bu özellik bak ndan bölgeler aras nda en yüksek
çe itlilik indeksi (H’=0.87) Akdeniz Bölgesi’ne ait
popülasyonlarda, iller aras nda da en yüksek çe itlilik
indeksi (H’=1.00) Denizli ve Samsun’dan toplanan
popülasyonlarda belirlenmi tir (Çizelge 5).

Denemede kullan lan standart çe itler ile yerel
ekmeklik bu day popülasyonlar  bin tane a rl
yönünden kar la rmak gerekirse, 140 adet
popülasyon Da da –94 ve Karahan–99 çe idi ile
birlikte orta de im aral nda (39–46 g) yer al rken,
125 adet popülasyon Gerek–79 çe idi ile birlikte
dü ük de im aral nda (31–38 g), 26 adet
popülasyon her üç standart çe itten daha yüksek bin
tane a rl na sahip olarak yüksek de im aral nda
(47–54 g), 16 adet popülasyon her üç standart
çe itten daha dü ük bin tane a rl  ile çok dü ük
de im aral nda (<30 g), 1 adet popülasyon ise çok
yüksek de im aral nda (54 g<) yer alm r
(Çizelge 1 ve Çizelge 3). Standart çe itlerden yüksek
bin tane a rl  gösteren popülasyonlar n bulunmas ,
bu popülasyonlar n yüksek bin tane a rl na sahip

k ekmeklik bu day slah nda kullan labilirli i
aç ndan oldukça önemlidir.

SONUÇ

Türkiye k k ekmeklik bu day yerel çe itleri bitki
boyu hariç incelenen karakterlerin tamam nda yüksek
çe itlilik göstermi tir. Tek bitki tane verimi
bak ndan, Marmara ve Do u Anadolu Bölgesi,
ba akta tane a rl  bak ndan Akdeniz ve Güney
Do u Anadolu Bölgesi; ba akta tane say
bak ndan ç Anadolu ve Güney Do u Anadolu
Bölgesi; fertil karde  say  ve üst bo um aras
uzunlu u bak ndan Marmara, Akdeniz ve Güney
Do u Anadolu Bölgesi popülasyonlar  en yüksek
çe itlilik indeksi de erlerine sahip olmu tur. ncelenen
karakterler üzerinden hesaplanan ortalama çe itlilik
indeksi de erleri göz önüne al rsa; bölgeler
aras nda Marmara ve Güney Do u Anadolu Bölgesi,
iller aras nda da Bolu, Kastamonu ve Denizli illeri ön
plana ç km r. Yerel k k ekmeklik bu daylar bu
özellikleri ile bitki slahç lar  için önemli genetik
potansiyel ta maktad r. Türkiye k k ekmeklik
bu day slah programlar nda daha etkin kullan lmalar
slah programlar n ba ar  art racakt r.
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