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Projenin Amacı ve gerekçesi, metodolijisi:  Başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere 
ülkemizde biotik ve abiotik streslere karşı dayanıklı, tane ve teknolojik özellikleri bakımında 
üretici ve tüketici isteklerine cevap veren, yüksek verimli, makinalı hasada ve kışlık ekime 
uygun çeşitler geliştirmek, bunların üretim programına alınmalarını sağlayarak bölge ve ülke 
ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.  
Araştırma materyali; yerel köy populasyonları, melezleme çalışmalarında elde edilen hatlar, 
Ulusal nohut genetik kaynakları, işbirliği yapılan enstitülerin ıslah programlarında kullanılan 
hat ve çeşitler ile Uluslararası Araştırma Merkezi ICARDA temin edilen materyal 
oluşturmuştur. Kendine döllenen bir bitki olan nohutta çeşit geliştirmeye yönelik ıslah 
çalışmalarında melezleme ve seleksiyon yöntemi kullanılmaktadır.   

 

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

Geçmiş Dönem Bulguları: Bu projede Güneydoğu Anadolu Bölgesi iklim ve toprak 

koşulları için makineli tarıma elverişli, yüksek verimli, kaliteli, biotik ve abiotik streslere 

dayanıklı, kışlık olarak yetiştirilebilen ve geniş adaptasyon kabiliyetine sahip, üretici, tüketici 

ve ihracatçının isteklerine uygun çeşit geliştirmek, ileri kademedeki ıslah materyalinin 

performansını değişik lokasyonlarda test etmek ve bu proje ile ülkemizde nohut ıslahı 

konusunda faaliyet gösteren araştırma enstitüleri arasında koordinasyonu ve işbirliğini 

sağlamak ve genetik tabanı genişletmeyi amaçlanmıştır. Proje beş yıllık dilimler halinde 

süreklilik arz eden ıslah projesi olup 2013-2017 yılları arasında, Enstitüsü deneme alanlarında 

ve Adıyaman lokasyonlarında yürütülmüştür. Projede materyal olarak halen enstitüde 

yürütülmekte olan ıslah programındaki mevcut materyal, bölgeden toplanan yerel çeşitler, 



Ülkesel Nohut Islah Araştırmalarında ve ICARDA’dan temin edilen çeşit/hatlar 

oluşturmuştur. Projenin bu beşyıllık diliminde ıslahın farklı kademelerinde toplam 2404 adet 

materyal değerlendirilmiş ve bu beş yıılın sonucunda 806 adet materyal bir ileri generasyona 

aktarılmıştır. Çalışmalar sonucunda 2013 yılında antraknoz hastalığına tolerans ve kışlık 

ekime uygun Arda çeşidi geliştirilmiştir. Bu çeşidin ekim alanlarında yerinin alınması ile 

bölgedeki nohut verimleri 1.5-2 katlarına çıkmıştır. Ayrıca yapılan ıslah çalışmaları 

sonucunda verim ve bazı verim kompenentleri bakımında öne çıkan FLIP09-51C hattı tescile 

aday olarak TTSM ‘eye sunulmuştur. Bulgularımıza göre bölgede kışlık ekimlerin verim 

artışlarına neden olduğu ve buna yönelik başta antraknoz ve soğuğa dayanıklı çeşitlerin 

geliştirilmesi gerektiği ve buna bakımdan ıslah çalışmaların yürütülmesi gerektiği 

saptanmıştır. 

 
Dönem Bulguları: 

Proje beş yıllık devam eden ıslah projesi olup 2018-2022 yılları arasında 4. Beş yıllık 
dilimin birinci yılıdır. 
Projenin daha önceki beş yıllık ıslah aşamasında ileri generasyona aktarılan Açılan Materyal, 
Tek Bitki Sıraları, Gözlem Bahçeleri, Ön Verim Denemesi, Verim Denemeleri, ÜN-ÇUD, 
ÜN-BVD ve ÜN-GB Diyarbakır lokasyonunda ve  Bölge Verim Denemeleri ise Diyarbakır 
ve Kızıltepe  lokasyonunda yürütülmüştür. 2017-2018 yetiştirme sezonunda Diyarbakır 
lokasyonunda düşen yağış miktarı (461 mm) uzun yıllar ortalamasının (483.5 mm) altındade 
gerçekleşmiştir. Ayrıca nohut yetiştirme sezonunda düşen yağış dağılımı dengesiz olmuştur. 
Yağışın yaklaşık üçte biri Mayıs ayında düşmüş ve sıcaklıklarında uygun olması nedeniyle 
bölgede nohutta sorun olan antraknoz hastalığı pik yapmış ve hastalık bakımında iyi bir 
seleksiyon yılı olmuştur.  

Açılan materyal (F2+F3+F4+F5) kademesinde 90 adet, Tek bitki sıralarında 301 adet, 
ÜNGB 13 adet, Nohut Ön Verim denemesinde 52 hat + 2 standart, Nohut verim denemeleri 
(iri taneli, küçük taneli ve ikinci yılında olan) üç farklı denemeden 45 hat/çeşit ve bir adet 
tescil denemesinde 14 adet genotip olmak üzere  toplam 537 adet materyal kışlık olarak 
yürütülen denemelerde değerlendirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda 229 adet materyal bir 
üst generasyona aktarılmıştır. 

Diyarbakır lokasyonunda yürütülen nohut verim denemelerinde (NVD SS, NVD LS ve 
NVD-2) yer alan  genotiplerin  çiçeklenme gün sayısı (ÇGS) 93.0 ile 103.6 gün, , bitki boyları 
(BB) 52.2 ile 73.1 cm, ilk bakla yüksekliği (İBY) 18.2 ile 32.6 cm arasında, yüz tane ağırlığı 
(YTA) 29.9 ile 39.0 g,  ortalama tane verimleri (TV) 32.0 ile 553.1 kg/da arasında ve 1…9 
skalasına göre antraknoz hastalık değerleri (Ant.)  ise 3 ile 8 değerleri arasında değişmiştir.  

Üç farkı çevrede yetiştirilen NBV denemesinde yer alan genotiplerin incelenen 
parametrelerin lokasyonlar üzerinde birleştirilmiş Varyans analizleri sonucunda ÇGS, BB ve 
TV yönünde lokasyon,  çeşit ve lokasyon x çeşit interaksiyonun önemli olduğu; BB ve 
ortalama elek değeri (ENO) bakımında çeşitlerin ve YTA yönünde ise çeşit ile lokasyonx çeşit 



interaksiyonun önemli olduğu görülmüştür.  Bu denemede yer alan genotiplerin üç çevre 
ortalamaları üzerinde genotip karakter ilişkisi incelendiğinde BB ve İBY bakımında standar 
olarak kullanılan Diyar 95 çeşidi, ENO ve YTA bakımında FLIP97-503C genotip en iyi 
durumda iken antraknoz değeri bakımında ise en kötü genotip olmuştur. TV yönünde FLIP06-
138C genotipi ile Arda çeşidi en yüksek ortalama verimlere sahip olurken, verim yönünde 
ortalamaların üzerinde verim veren ve en stabil olan Arda çeşidi ile FLIP 03-131C genotipi 
en ideal genotipler olmuştur. 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Çalışmada kullanılan materyaller ile ilgili elde 
edilen veriler yurt içi kongre veya dergilerde yayınlanması düşünülmektedir. 

3. Darboğazlar: Proje kapsamında yurt içi ve yurt dışı dergilerde yapılan yayın ücretlerin 
ilgili bütçe kalemlerinde ödenememesi, yurt dışında istenilen materyalin gümrük kapılarında 
zamanında çıkış yapılmadığında getirilen materyalin zamanında ekimlerin yapılmamasına 
neden olmaktadır. 

4. Projede Önerilen Değişiklikler * :   

4.1. Materyal ve Yöntem: Açılan ve Gözlem bahçeleri kademelerinde yurtiçi ve yurt 
dışında temin edilen materyaller dahil edilmiştir. 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Proje takviminde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

4.3. Personel: 2018 yılında projeye dahil olan veya çıkan personel olmamıştır. 

4.4. Bütçe: Bütçede herhangi bir ek talep yapılmamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


