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ÖZET 
 
 

Araştırma 2011 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla 

Bitkileri Bölümü deneme tarlalarında yürütülmüştür. Çalışmada, farklı nohut 

çeşitlerinde azotlu gübre uygulamasının ve nodozite bakterisiyle (Rhizobium ciceri) 

aşılamanın verim ve verim ögelerine etkileri araştırılmıştır. Araştırma tesadüf 

bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekrarlamalı kurulmuş, 

denemede 4 farklı uygulama (Kontrol, Bakteri, Bakteri+N ve N), 4 farklı çeşit (Işık-05, 

Yaşa-05, Azkan ve Hisar) kullanılmıştır. 

 

Araştırmada ele alınan özelliklere ilişkin varyans analiz sonuçlarına göre, çıkışa 

kadar geçen gün sayısı, çiçeklenmeye kadar geçen gün sayısı, bitki boyu, ilk meyve 

yüksekliği, hasat olgunluğuna kadar geçen gün sayısı, bitkide biyolojik verim, bitkide 

bakla sayısı, bitkide tane sayısı, bitkide tane verimi, birim alan biyolojik verimi, hasat 

indeksi ve 100 tane ağırlığı özelliklerinde istatistiki olarak önemli farklılıklar 

belirlenmiştir. 

 

Deneme sonuçlarına göre, nohuta bakteri aşılamanın verimi arttırmada etkili 

olduğunu söylemek mümkündür. Ancak aşılama ile birlikte 2,5 kg N/da uygulamasıda 

tavsiye edilebilir. Çeşitler arasında Işık-05 ve Yaşa-05 çeşitlerinin daha yüksek verime 

sahip olduğu belirlenmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Anahtar Kelimeler: Nohut (Cicer arietinum L.), bakteri aşılama, azot uygulaması,       
                                                 baklagiller 
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SUMMARY 
 
 

This study was carried out in the experimental field of Department of Field 

Crops, Faculty of Agriculture, University of Eskişehir Osmangazi during 2011. The 

objective of the study was to determine effect of the nitrogen application and bacteria 

inoculation (Rhizobium ciceri) on yield and yield components of chickpea cultivars. The 

experimental design was split plot with three replications. In the research, four different 

application (control, bakteria, bakteria+N and N) and four cultivars (Işık-05, Yaşa-05, 

Azkan and Hisar) were examined. 

 

According to the results obtained for examined characters satistically significant 

differences were determined for the days to emergence, days to flowering, plant height, 

first pod height, days to maturity, the biological yield per plant, the number of pod per 

plant, the number of seed per plant, the grain yield per plant, biological yield, harvest 

index and 100 seed weight. 

 

According to obtained result inoculation increas seed yield in chickpea. But 2,5 

kg N/da may advice with rhizobium inoculation. Işık-05 and Yaşa-05 showed higher 

values on yield and yield components. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Keywords: Chickpea (Cicer arietinum L.), bacteria inoculation, nitrogen application,      
                                                  pulses 
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1.GİRİŞ 

 

Dünya nüfusunun hızlı artışı, sınırlı üretim kaynakları, sosyo kültürel ve 

ekonomik etmenler, besinlerin teknolojisindeki ve dağıtımındaki yetersizlikler ile çevre 

koşulları, insanlığın beslenme sorunları üzerindeki olumsuz etkilerini her geçen gün 

biraz daha arttırmaktadır (Şehirali ve Akdağ 1995). 

 

Dünya’da açlık sorunu yanında, büyük oranda yetersiz ve dengesiz beslenme 

sorunu da yaşanmaktadır. Yetersiz beslenen nüfusun azaltılabilmesi için üretimin 

arttırılması, dengesiz beslenen nüfusun azaltılabilmesi için de protein oranı yüksek 

bitkisel ve hayvansal besin maddelerinin üretimlerinin artırılıp, dengeli bir şekilde 

kullanımlarının sağlanması gerekmektedir (Tanrıverdi 1996). 

 

İnsan beslenmesinde baklagiller protein bakımından zengin olmaları nedeniyle 

önemli bir yer tutarlar. Baklagillerin kuru tanelerinde ve diğer bitki organlarında 

tahıllara oranla 2-2,5 kat daha fazla protein içermekte ve aynı zamanda A, B ve D 

vitaminlerince zengindir. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerde düşük proteinli ve 

yüksek enerjili besinlerin eksikliklerini giderici olarak bu ülkelerde yetiştirilen yemeklik 

tane baklagillerin kullanım alanı daha geniştir (Şehirali 1988). 

 

Ülkemizde ticari olarak üretimi yapılan yemeklik tane baklagiller mercimek, 

nohut, fasulye ve bakladır. Yemeklik tane baklagiller son yıllarda tarla bitkileri 

içerisinde en fazla ekim alanı artışı kaydedilen ürün grubunu teşkil etmektedirler. 

Ülkemizde 1980’li yıllarda uygulanan nadas alanlarının daraltılması projesi 

araştırmalarında özellikle nohut ve mercimek buğdaygillerle münavebeye girebilecek ve 

kârlı olabilecek bitkilerden iki tanesi olarak bulunmuşlardır. Sonuçta bu proje 

kapsamında daraltılan nadas alanlarının %65-70’lik kısmını nohut ve mercimek 

kaplamıştır. Bu iki ürünün üretiminde hızlı bir artış görülmüştür. 1990 yılından sonra 

ise mercimek ve nohut ekim alanlarında daralma görülmektedir. Buna üreticinin ürettiği 

ürüne yeterince gelir bulamamasının yanında, ülkemizin ithalatçı ülkelerin kalite 

isteklerine uygun üretim yapamaması, ayrıca üretim maliyetinin yüksek olması neden 
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olmuştur. Kanada gibi gelişmiş ülkeler yeni teknoloji ve yüksek verimli çeşitlerle 

maliyeti düşürerek mercimeği ve nohutu dünya pazarlarına daha düşük fiyatlarla 

vermişler ve ülkemiz bununla rekabet edemez olmuştur. (Şahin 1998).  

 

Nohut, yemeklik tane baklagiller içinde yüksek sıcaklığa ve kurağa mercimekten 

sonra en fazla dayanmaktadır ve fakir topraklarda yetişebilen bir bitki olması nedeniyle 

kışlık tahıl-nadas ekim nöbetinin uygulandığı kurak bölgelerimizde ekim nöbetine 

girerek birim alan verimini arttırmada ve nadas alanlarımızı daraltmada önemli bir yere 

sahiptir (Eser 1978). 

 

Nohut bitkisi fazla nemden hoşlanmamakta ve yağışlı mevsimlerde mantari 

hastalıklar önemli verim kayıplarına neden olabilmektedir. Köklerindeki Rhizobium 

bakterileriyle havanın serbest azotundan faydalanabilmesi, kökleri yardımıyla toprağın 

derinliklerindeki nem ve besin elementlerinden yararlanması, yetiştiriciliğinin kolay 

olması ve gelişme döneminin kısalığı; tarımsal açıdan önemini arttırmaktadır. (Gerek, 

1989; Avçin ve ark., 1992). Nohudun Türkiye’de 446,413 ha ekim alanı, 487,477 ton 

üretimi ve 122 kg/da verimi bulunmaktadır (Tüik 2011). 

  

Yemeklik tane baklagillerin havanın serbest azotunu fikse edebilme özellikleri, 

çevrecilik ve sürdürülebilir tarımın popularitesinin arttığı bu günlerde, önemlerini daha 

da arttırmaktadır. Rhizobium bakterileri konukçu baklagil bitkisi ile ortak yaşama 

sistemi oluşturmak suretiyle toprağı azot bakımından zenginleştirmektedirler. Bakteriler 

havadaki serbest azotu tespit ederek üzerinde yaşadığı bitkiye vermekte, buna karşılık 

bitkiden karbonhidratlı maddeleri almaktadırlar. Yalnız bu yolla dünyanın yıllık azot 

kazancının 14 milyon tonun üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Birim alandan elde 

edilecek verimin arttırılması, üzerinde çalışılan bitkiye özgü yapılan araştırmalar ve 

yetiştirme tekniklerinin geliştirilmesi ile sağlanacaktır. Nohut bitkisi ekim zamanı ve 

çevre koşullarına bağlı olarak azot ihtiyacının % 42-70’ini simbiyotik yolla 

sağlayabilmektedir (Beck,1988). 

 

 Bununla beraber fiksasyon yoluyla baklagil bitkilerinin her zaman yeterince 

azot sağladığını söylemek zordur. Bunda Rhizobium bakterilerinin azot tespit etme 
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yönünden etkisiz olmaları ya da bakteri popülasyonunun az olması etkili olabilmektedir. 

İhtiyaç duyulduğu zaman baklagil bitkilerinde azot tespitinin garanti altına alınabilmesi 

için etkili bakteri ırklarının seçimi ve tohum aşılaması yapmak gerekmektedir 

(Önder,1987). 

 

Tarımda ürün miktarını sınırlayan en önemli element azottur. Canlı hücrelerin 

protoplazmasını ve çekirdeğini oluşturan protein ve aminoasitler  azotlu bileşiklerdir. 

Yüksek bitkilerin nitrat (NO3ˉ) ve amonyum (NH4
+) iyonlarına olan ihtiyacı fazla 

olmasına karşılık , kültüre alınan toprakların büyük bir kısmı azotça fakirdir. Ülkemizde 

Orta Anadolu’da nohut yetiştiriciliği yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Bu bölgelerdeki 

nohut yetiştiriciliğinde verimliliği kısıtlayıcı sebepler arasında toprakların 

çoğunluğunun kireçli, alkali bir yapıda ve azot bakımından yetersiz olması gelmektedir. 

Bu durumda nohut bitkisine azot bağlayıcı bakteri uygulamasının yapılması bunu 

yaparken de bakteri aşılama ve uygulanan azotlu gübreye maksimum düzeyde tepki 

veren genotiplerin kullanılması olumlu sonuçlar verecektir (Şahin, 2008). Ancak 

baklagillerde fazla azot Rhizobium bakterisi ile baklagillerin simbiyotik ilişkisini 

zayıflatabilmektedir (Güzel, 1982; Silva ve Uchida, 2000; Yağmur ve Engin, 2005). 

 

Bu çalışmada, farklı nohut çeşitlerinde azotlu gübre uygulamasının ve nodozite 

bakterisiyle (Rhizobium ciceri) aşılamanın verim ve verim ögelerinde ortaya çıkaracağı 

etkileri saptamak amaçlanmıştır.  
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2.LİTERATÜR ÖZETLERİ 

 

Sepetoğlu (1987), 1987 yılında Ege Bölgesinde soyanın çeşitli gelişme 

dönemlerinde topraktan kaldırdığı besin elementleri ve büyümesi ile verim arasındaki 

ilişkileri araştırmış, uygun bulunan ekolojik koşullarda biyolojik azot fiksasyonu ile 

bitkinin tüm azot ihtiyacının karşılanmakta olduğunu ve bu gibi durumlarda verilen ek 

azot gübrelenmesine bitkinin cevap vermediğini bildirmiştir. Azotça fakir olan 

topraklarda, bitkinin nodülasyon oluşturmadığını veya zayıf olduğu durumlarda ise 

bitkinin artan azot dozlarına cevap verdiğini bildirmiştir. 

 

Voss ve ark. (1987), nohut bitkisine Rhizobium aşılaması ile birlikte dekara 3-6 

kg N uygulamasının tane verimini ve bitki kuru madde miktarını arttırdığını 

bildirmişlerdir. Aşılanmayan bitkilerde nodül oluşumunun gerçekleşmediğini tespit 

etmişlerdir. 

 

Eser ve ark. (1989), Ankara ekolojik koşullarında 1984-1986 yıllarında, 160 

köylü çeşidi nohut ile yaptıkları araştırmada, çiçeklenmeye kadar geçen gün sayısını 47-

61, bitki boyunu 24,2-42 cm, meyve bağlayan ilk boğum yüksekliğini 13-33,6 cm, 

meyvede tane sayısını 1-1,23 adet, bin tane ağırlığını 126-481 g olarak tespit 

etmişlerdir. 

 

Khan ve ark. (1992), C-44 nohut çeşidinin gelişimi ve verimi üzerine farklı 

seviyelerde N, P’lu gübrelerin ve Rhizobium bakterisi ile aşılamanın etkilerini 

araştırmak için çalışmalarını yürütmüşler, bakteri ile aşılama yapıldığında nohut 

bitkisinin önemli derecede yüksek nodül kuru ağırlığı/bitki oluşturduğunu tespit 

etmişlerdir. Bitki tane verimi, biyolojik verim ve tane veriminin Rhizobium aşılama ve 

N, P’lu gübrelemeyle arttığını bildirmişlerdir. Araştırmada nohudun maksimum verimi 

ise (2337 kg/ha) 20 kg N + 50 kg P2O5/da oranlarında uygulamayla elde edilmiştir. 

Ancak tohumun çimlenmesi, bitki ağırlığı, bitkideki ilk dallanma ve hasat indeksi 

değerlerinin uygulamalardan önemli bir şekilde etkilenmediğini bildirmişlerdir. 
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Önder (1992), Çumra sulu şartlarda 1987, 1988 ve 1989 yılları arasında 10 

bodur kuru fasulye çeşidinde (Contender-22, Bodur, Ayşe, Red Kidney, Selanik, Horoz, 

59 Great Northern, Yerli Çalı, Tombul, Dermason ve White Kidney) ve 4 farklı 

uygulama ile (Kontrol, Bakteri, Bakteri+N5 ve N5) yürütmüş olduğu çalışmasında , 3 

yılın ortalamasına göre en yüksek tane verimini,  ‘Bakteri +N5’  uygulamasından elde 

etmiştir. Bitki boyu bakımından ilk yıl uygulamalar arasında fark gözlenmezken , ikinci 

ve üçüncü yıllarda Bakteri +N5 uygulaması en yüksek bitki boyunu vermiştir. Bitkide;  

dal sayısı bakımından her üç yılda da Bakteri +N5 uygulaması en yüksek değerleri 

göstermiştir. Bitki başına bakla sayısı bakımından birinci ve üçüncü yıllarda 

uygulamalar arasında istatistiki anlamda bir farklılık gözlenmezken , çalışmanın ikinci 

yılında en yüksek bitki başına bakla sayısı Bakteri +N5 uygulamasından elde edilmiştir. 

Baklada tane sayısı bakımından uygulamalar arasındaki farklılık birinci ve üçüncü 

yıllarda istatistiki bakımdan önemsiz olmuş, ancak ikinci yılda en yüksek baklada tane 

sayısı kontrol parsellerinde saptanmıştır. Bitki başına yaprak sayısı bakımından en 

yüksek değerler birinci ve üçüncü yıllarda Bakteri +N5 uygulamasından elde edilmiştir. 

Her üç yılda da en yüksek ham protein oranı Bakteri +N5 uygulamasında gözlenmiştir. 

Birinci ve ikinci yıllarda uygulamalar bin tane ağırlığını etkilemezken , üçüncü yılda en 

yüksek bin tane ağırlığı kontrol parsellerinde belirlenmiştir. Her üç yılda da N5 

uygulaması çiçeklenme süresini uzatmıştır. 

 

Müderriszade (1996), Bornova şartlarında 5 iri ve 6 orta taneli toplam 11 nohut 

genotipi ile yapılan denemede tane veriminin 142,1-277,8 kg/da, bitkide bakla sayısının 

22,6-47,3 adet/bitki, baklada tane sayısının 0,96-1,44 adet/bakla, 1000 tane ağırlığının 

352,1-489,7 g, bitki boyunun 75,0-105,7 cm, yan dal sayısının 2,0-3,3 adet/bitki 

arasında değiştiği bildirmiştir.   

 

Erdoğan (1997),  1995-1996 yıllarında Hatay ekolojik koşullarında FLIP 90-3C 

nohut çeşidi ile 6 farklı uygulama (Kontrol, 3 kg N da+ aşılama, 3kg N/da+5 kg 

P2O5/da, 3 kgN/da+ 5 kg P2O5+ aşılama, 5 kg P2O5/da+ aşılama ve aşılama) 

yapılmıştır. En uzun çıkış süresi ve en kısa çiçeklenme süresi kontrol parsellerinde 

görülürken, en kısa çıkış süresi 3kg N/da+ 5 kg P2O5/da parsellerinde ve en uzun 

çiçeklenme süresi 3 kgN/da+ 5 kg P2O5/da+ aşılama parsellerinde belirlenmiştir. En 
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yüksek ilk bakla yüksekliği ve bitki boyu değerleri sadece aşılama yapılan parsellerde, 

en düşük ilk bakla yüksekliği değerleri 3 kgN/da+ 5 kg P2O5/da+ aşılama parsellerinde, 

en düşük bitki boyu değerleri ise 3 kgN/da+ 5 kg P2O5/da parsellerinde saptanmıştır. 

Bitki başına ana dal sayısı ve bitki başına bakla sayısı bakımından en yüksek değer 3 

kgN/da+ 5 kg P2O5/da+ aşılama parsellerinde görülürken, en düşük bitki başına ana dal 

sayısı 3 kgN/da+ 5 kg P2O5/da parsellerinde, en düşük bitki başına bakla sayısı 

değerleri ise kontrol parsellerinde belirlenmiştir. Bitkide tohum sayısı en yüksek 3 

kgN/da+  aşılama parsellerinde, en düşük ise 3 kgN/da+ 5 kg P2O5/da parsellerinde 

saptanmıştır. En yüksek bitki ağırlığı ve 100 tohum ağırlığı 3 kgN/da+ 5 kg P2O5/da 

parsellerinde, en düşük değerler ise kontrol parsellerinde görülmüştür. Hasat indeksi en 

yüksek 3 kgN/da+ 5 kg P2O5/da parsellerinde saptanırken, en düşük değerler sadece 

aşılama uygulanan parsellerde belirlenmiştir. Tane verimi yönünden uygulamalar 

arasında önemli düzeyde farklılık belirlenmiş,  3kg N/da +aşılama (234.3 kg/da), 

aşılama (224 kg/da), 5 kg P2O5+ aşılama (220.3 kg/da), 3kg N/da+5 kg P2O5+ aşılama 

(213.7 kg/da) uygulamaları aynı grupta yer almış ve kontrole göre tane verimi önemli 

derecede artmış; 3kg N/da+ 5 kg P2O5 uygulaması (181.3 kg/da) ise kontrol (170 kg/da) 

ile aynı grupta yer almıştır.  

 

Meral ve ark. (1998), bakteri aşılaması ve değişik azot dozlarının nohudun verim 

ve verim ögelerine etkilerini araştırmışlar , çalışmada  materyal olarak Akçin-91 nohut 

çeşidi ve inokulant olarak da Rhizobium ciceri kullanmışlardır. Bakteri aşılaması 

yapılmayan uygulamalarda nodülasyonun oluşmadığın, kök ağırlığının, bitki boyunun, 

bitki ağırlığının, bitkide meyve sayısının, tane ağırlığının arttığını tespit etmişlerdir. 

Bitki boyu, bitki ağırlığı, bitkide meyve sayısı, tane ağırlığı ve verim yönünden toprağa 

aşılama yönteminde benzer sonuçları tespit etmişler, artan azot dozlarında bu 

özelliklerin olumlu yönde değiştiğini bildirmişlerdir. Azot uygulamasını; bakteri 

aşılaması yapılan uygulamalarda nodülasyonu azalttığını, diğer özelliklerde ise 

istatistiki olarak önemli artışlara neden olduğunu, her iki bakteri aşılama ve azot 

dozlarının verim artışına neden olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Anlarsal ve ark. (1999), Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümünde  1996-1998 yıllarında  kışlık  olarak  kıraç  arazi  koşullarında  yaptıkları  2 
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senelik çalışmada, Akçin-91 kontrol çeşidiyle ICARDA’dan sağlanan 23 nohut hattının 

Çukurova koşullarında verim ve verimle ilgili özellikleri denenmiştir.  Araştırmada, iki 

yıllık  ortalamalara  göre  hasat  indeksi  dışındaki  diğer  özelliklerde  hatlar  arasında 

istatistiksel olarak önemli farklılıklar saptanmıştır.   Hatlara  göre çiçeklenme süresinin 

97,5-115,2 gün, olgunlaşma süresinin 161,8-173,5 gün, bitki boyunun 67,9-84,2 cm, 

toplam bakla  sayısının 15,8-27,3 adet/bitki, , tane  sayısının  17,0-28,8  adet/bitki,  tane  

ağırlığının  5,3-8,6 g/bitki,  hasat  indeksinin %28,37-34,93, yüz tane ağırlığının 26,7-

37,5 g ve tane veriminin ise 178,6-271,9 kg/da arasında değiştiği kaydedilmiştir.  

Ayrıca ele alınan hatlarda tane verimi ile tane sayısı, bitkide tane ağırlığı ve hasat 

indeksi arasında; bitkide tane verimi  ile  tane  sayısı  arasında  önemli  ve  olumlu  

ilişkiler  bulunmuştur. Sonuçta, incelenen hatlar arasından 8 hattın 201,5-271,9 kg/da 

arasında tane verimi ile 34,4-37,1 g arasında yüz  tane  ağırlığına sahip olması, 

antraknoz zararına rastlanmaması ve bitki boyu dikkate alındığında  makinalı hasada 

uygun olması sebebiyle bölge koşullarında yetiştirilmesi ümitli görülmüştür. 

 

Davies ve ark (1999), çalışma Avustralya’da sulu ve kuru şartlarla yetiştirilen 3 

nohut çeşidinde yürütülmüştür. Sulama yoluyla yapılan denemede bitki başına  bakla 

sayısı 39-89 adet, bakladaki tane sayısı 1,06-1,57 adet, tohum ağırlığı 434-133 mg, 

bitkide tohum verimi 17-19 g, m2 de tohum verimi ise 545-628 g arasında değişirken, 

kuru şartlarda denemede ise bitki başına  bakla sayısı 18-36 adet, bakladaki tane sayısı 

1,05-1,29 adet, tohum ağırlığı 108-285 mg, bitkide tohum verimi 5-8 g, m2 de tohum 

verimi ise 164-264 g arasında değişiklik göstermiştir. 

 

Karasu ve ark. (1999), Isparta’da 11 nohut hat ve çeşidi ile yaptıkları 

denemelerde 2 yılın ortalaması olarak, bitki boyu 22,05-26,63 cm , yandal sayısı 2,25-

3,44  adet/bitki arasında saptanmış; hasat indeksi bakımından yıllar arasında bir farklılık 

görülmemiştir, 1000 tane ağırlığı Canıtez-87çeşidinde 498,2 g, Yerli çeşidinde 497,9 g 

ve ILC-114 çeşidinde 446,8 g olarak belirlenmiştir. 

 

Leport ve ark (1999), Batı Avustralya’da 1995 yılında 5 farklı nohut çeşidi  

kullanılarak yürütmüş oldukları çalışmalarında, m2’deki  kuru madde oranı 522-1056 g, 

m2’deki tohum verimi 163-428 g, hasat indeksi %25-43, m2’deki  bakla sayısı 523-2233 
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adet, m2’deki  tohum sayısı 496-2933 adet, bakladaki tohum sayısı 0,8-1,2 adet, bitkide 

tohum verimi 102-317 g arasında değişiklik göstermiştir. 

 

Türk (1999),  Güneydoğu Anadolu koşullarında yüksek verimli yazlık nohut 

çeşitlerinin belirlenmesi amacıyla Diyarbakır ve Kızıltepe olmak üzere iki lokasyonda 

yapılan üç yıllık (1995-1997) çalışmada ILC-482, Canıtez-87, Akçin-91, bir yerli çeşit 

ve 6 nohut hattı denenmiştir.   Araştırmada birim alan tane verimi 48,89-280,6 kg/da, 

bitki boyu 29,5-39,0 cm, ilk bakla yüksekliği 16,7-23,8 cm, yüz tane ağırlığı 28,8-45,0 

gram  arasında  elde  edilmiş  ve  tüm  bu  özellikler  bakımından  çeşitler  arasında  %1 

seviyesinde önemli istatistiki farklılıklar saptanmıştır.   Araştırma  sonucunda ILC-482 

tescilli çeşidinin yöre için yüksek verimli olduğu belirtilmiş ve ICARDA kökenli ILC-

215 çeşidi de iri taneli ve yüksek verimli olmasıyla yöre için alternatif bir çeşit olarak 

tavsiye edilmiştir. 

 

Kaya ve ark (2002), 1998 yılında Ankara’da yürütmüş oldukları çalışmalarında 

farklı aşılama yöntemleri (kontrol, tohuma aşılama ve toprağa aşılama) ve azot 

dozları’nın (0, 2, 4 ve 6 kg N/da) etkisini araştırmışlar, ele alınan özelliklerde aşılama 

yöntemleri ve azot dozları önemli farklılıklar oluşturmuş ancak hasat indeksi yönünden 

belirlenen farklılık önemsiz bulunmuştur. Tohuma aşılama yapılan bitkilerde ana kök 

etrafında iri ve az, toprağa aşılama yapılan bitkilerde ise tüm köklerde daha küçük ve 

fazla nodül oluşumu gözlenmiştir. Araştırmada 6 kg N/da uygulaması daha yüksek 

değerler göstermesine karşın; nodül oluşumu, tane verimi ve çevre yönünden tohuma 

aşılama yapılmasının ve 2-4 kg N/da gübre uygulamasının daha iyi sonuçlar verdiği 

saptanmıştır.  

 

Korkmaz ve Anlarsal (2002), 2002 yılında Çukurova bölgesinde 23 nohut hattı 

ile kıraç arazi koşullarında yürüttükleri çalışmalarında; bitki boyu 93-101,2 cm, ilk 

bakla yüksekliği 61,33-73,07 cm, bitkide bakla sayısı 44,2-100,1 adet, bitkide tane 

sayısı 45,07-107,8 adet, bitkide tane ağırlığı 15,03-33,41 g, tane verimi ise 106,8-243,5 

kg/da arasında değişmiştir. 
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Kaçar ve ark (2004a),  1999-2000 yıllarında Bursa ili ekolojik koşullarında 

yürütmüş oldukları çalışmalarında bazı nohut çeşit ve hatlarında (Canıtez-87, ILC-114 

ve Yerli Populasyonu) bakteri aşılama ve değişik azot dozlarının (0,3,6,9 ve 12 kg/da) 

verim ve verim unsurları üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Çalışmanın sonucunda 

bitki boyu değerlerini çeşitler arasında 40,38-41,90 cm arasında bulmuşlar, uygulamalar 

incelendiğinde en yüksek bitki boyu değerleri 12 kg/da N uygulamasından elde 

edilirken (41,29 cm), en düşük değerleri 3 kg/da N (40,17 cm) uygulamasından elde 

etmişlerdir. Bitkide tane sayısı ortalamaları incelendiğinde çeşitler arasındaki değerler 

16,96-18,69 adet arasında bulunurken, azotlu uygulamalar arasında istatistiki anlamda 

herhangi bir farklılık tespit edilmemiş, aşılı parseller aşısız parsellere göre daha yüksek 

değerler göstermiştir. 1000 tane ağırlığı incelenen çeşitler bakımından 444,26-505,10 g 

arasında değişmiş, uygulamalar bakımından en yüksek değerler 3 kg/da N 

uygulamasından (486,94 g) elde edilirken, en düşük değer kontrol uygulamasından 

(462,84 g) elde edilmiştir. Tane verimi değerleri incelendiğinde çeşitlerin verim 

ortalamalarının 153,53-165,11 kg/da arasında değiştiği, uygulamalar arasında herhangi 

bir istatistiki anlamda fark bulunmadığı bildirmişlerdir. 

 

Kaçar ve ark. (2004b), 1999-2000 yıllarında Bursa ili ekolojik koşullarında 

yürütmüş oldukları çalışmalarında bazı fasulye çeşit ve hatlarında (Yalova-5 , Yalova-

17 ve Şahin-90) bakteri aşılama ve değişik azot dozlarının (0,3,6,9 ve 12 kg/da ) verim 

ve verim unsurları üzerindeki etkilerini araştırmışlar; araştırmanın sonucunda bitki boyu 

bakımından uygulamalar arasında istatistiki anlamda fark bulunmamış, en yüksek 

bitkide bakla sayısı ve bitkide tane sayısı değerleri 12 kg/da N uygulamasından elde 

edilmiştir. 1000 tane ağırlığı bakımından uygulamalar arasında istatistiki anlamda 

önemli bir farklılık çıkmazken, tane verimi özelliği incelendiğinde 9 kg/da N 

uygulamasında aşısız parsellerin en yüksek değerleri gösterdiği saptanmıştır. 

 

Kaçar ve ark (2005), 2002-2004 yıllarında Bursa koşullarında yürütülmüş 

oldukları çalışmalarında, 3 farklı nohut çeşidine farklı bakteri suşlarının etkisini 

araştırmışlardır. Canıtez-87 çeşidi ile ICARDA kaynaklı ILC-114 hattı ve Yerli adlı 

köylü populasyonu bitki materyali olarak kullanılmış ve Nohut-18, 29, 31, 45, 68 ve 

Karışım bakteri suşları denenmiştir. Bitki boyu bakımından çeşit ortalamaları 36,9-38,5 
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cm arasında değişmiş, uygulamalar arasında istatistiki anlamda önemli bir fark 

bulunmamıştır. Bitkide tane sayısı çeşitlerde 15,9-17,2 adet arasında değişim 

göstermektedir, uygulamalar incelendiğinde en yüksek değerler R-- N+ parselinden 

(18,4 adet) elde edilmiştir. 1000 tane ağırlığı değerleri çeşitlerde 434,4-498,4 g arasında 

değişmiş, uygulamalar bakımından ise istatistiki anlamda fark gözlenmemiştir. Tane 

verimi bakımından çeşitler incelendiğinde ortalama değerler 143,5-151,2 kg/da arasında 

değişim göstermiş, uygulamalar incelendiğinde en yüksek değerler R-- N+ parselinden 

(163,1 kg/da) elde edilmiştir.  

 

Yagmur ve Engin (2005a), 1997-1998 yıllarında Van’da yürütmüş oldukları 

çalışmalarında, farklı fosfor (0, 3, 6, 9 kg P2O5 /da), azot (0, 2, 4, 6 kg N/da)  dozları  

ve  bakteri (Rhizobium ciceri) (aşılı ve aşısız) ile aşılamanın ILC 482 nohut (Cicer 

arietinum L.) çeşidinin verim ve verim unsurları üzerine etkisini incelemişler; sonuç 

olarak her iki yılda da uygulanan azot dozları bitkide tane verimi, biyolojik verim, ham 

protein oranı ve tane verimi üzerine önemli etkide bulunmuş , bin tane ağırlığı ise 

sadece 1998 yılında azot dozlarından etkilenmiştir. Fosfor dozları 1997 yılında ILC 482 

nohut çeşidinin bitkide tane verimi, biyolojik verim, ham protein ve tane verimi 

artırmıştır. Denemenin tekrarlandığı 1998 yılında ise fosfor sadece bitkide tane verimini 

etkilemiştir. Azot dozları bakımından deneme sonuçları incelendiğinde; her iki yılda da 

en yüksek tane verimi 6 kg N/da dozunda (sırasıyla 132,87 ve 87,95 kg/da) 

saptanmıştır. Bu denemede, nohudu Rhizobium bakterisi ile aşılamanın incelenen tüm 

karakterler üzerine her iki yılda da etkili olmadığı saptanmıştır. 

 

Yağmur ve Engin (2005b), 1997-1998 yıllarında Van’da yürütmüş oldukları 

çalışmalarında, farklı fosfor ve azot dozları ile bakteri (Rhizobium ciceri) aşılamanın 

nohut’un tane verimi ve bazı verim ögeleri ile ham protein oranı üzerine etkilerini 

araştırmışlar; tane verimi ortalamaları 1997 yılında, fosforun farklı doz seviyelerinde 

103,49 kg/da ile 122,75 kg/da arasında, 1998 yılında ise 64,57-78,96 kg/da arasında 

değişmiş, azot dozları bakımından, her iki yılda da en yüksek tane verimi 6 kg N/da 

dozunda (sırasıyla 132,87 ve 87,95 kg/da) saptanmıştır. Aşılamanın bitkide tane verimi 

ve hasat indeksi üzerine olan etkisinin her iki yılda da istatistiki bakımdan önemli 

olduğu saptanmıştır. 
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Karaköy (2008), Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümü’nde 2005-2006 ve 2006-2007 yetiştirme dönemlerinde yürütmüş olduğu 

çalışmasında, İnci,  İzmir-92 tescilli  çeşitleri  ve  43  nohut  yerel  genotipini  

kullanmıştır. Araştırmada, çıkış  süresi 35,1-36,5 gün, metrekaredeki bitki sayısı 15,8-

20,3 adet, çiçeklenmeye kadar geçen süre 119-124 gün, olgunlaşmaya kadar geçen süre 

164-178 gün, bitki boyu 60,1-70,5 cm, ilk bakla  yüksekliği 31,5-40,7 cm, ana dal sayısı 

2,68-4,71 adet, yan dal sayısı 3,19-5,97 adet, bitkide bakla sayısı 19,2-37,9 adet, bitkide 

tane sayısı 18,0-31,4 adet, bitkide tane verimi 6,6-16,1 g, tane verimi  91-211 kg/da, 100 

tane ağırlığı 37,6-51,5 g arasında değişim göstermiştir.   

 

Şahin (2008), 2007 yılında Tokat ilinde 20 farklı nohut genotipi kullanarak 

yaptığı çalışmada , genotiplere bakteri aşılaması (aşılama var ve aşılama yok) ve farklı 

azot dozları (0, 60 ve 120 mg N kg-1) uygulamıştır. Saksılara bitkilerin normal gelişim 

sağlamaları için fosforlu gübre 80 mg P kg-1 H3PO4 olarak uygulanmıştır. Araştırma 

sonuçlarına göre farklı nohut genotiplerinin bitki kuru madde miktarları, N 

konsantrasyonları ve sömürülen N miktarları genotiplere ve azot dozlarına bağlı olarak 

farklılık göstermiştir. Meksika, Konya Tipi ve Aziziye-94 genotiplerinin azot kullanım 

etkinlikleri aşılama yapılan ve yapılmayan koşullarda diğer genotiplerden yüksek 

çıkmıştır. İnkubasyondan sonra toprakların toplam N ve yarayışlı P içeriklerinde 

uygulamalar sonucunda önemli farklılar meydana gelmiştir. Nohut bitkisinin kuru 

madde verimi ve N alımı, N dozlarının artışıyla artmış ancak bakteri aşılamasının kuru 

madde verimi üzerine önemli etkisi olmadığı saptanmıştır. 

 

İşler ve Çoşkan (2009), Isparta ilinde Bradyrhizobium japonicum bakterisi 1809 

nolu suşu ile 6 farklı bakteri aşılama yöntemini (kontrol, tohum aşılaması, üst aşılama, 

iki defa üst aşılaması, tohum yatağına pulverize aşılama ve peat ile aşılama) soyaya 

uygulanmıştır. Deneme sonuçlarına göre, soyada uygulanan bakteri asılama 

yöntemlerinin azot fiksasyonunu arttırdığı ve bu yöntemlerin pratiğe aktarılabilir olduğu 

belirlenmiştir. En yüksek bitki tane sayısı (9,08 adet/bitki) ve bitki tane verimi (3,36 

g/bitki) tohum yatağına aşılama uygulamasından elde edilmiştir.  
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Karasu ve ark (2009), 1999-2000 yılları arasında Bursa Mustafa Kemalpaşa’da 

yürütülmüş olan çalışmada 3 farklı genotip ile (Yerel populasyon, Canıtez 87 çeşidi ve 

ILC-114 hattı) 5 farklı azot dozu (0, 30, 60, 90 ve 120 kg/ha) ve Rhizobium bakterisi 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda bakteri aşılaması tohum verimini, bitki boyunu, ilk 

bakla yüksekliğini, bakladaki tane sayısını, bitkideki tane sayısını, hasat indeksini ve 

1000 tane ağırlığını önemli ölçüde etkilerken, azot uygulamalarının hiçbir verim ve  

verim özellikleri üzerine etkisi olmadığı saptanmıştır. 2 yılın ortalaması olarak en 

yüksek tohum veriminin yerel populasyonda (2149,1kg/ha) olduğu saptanmıştır. 

 

Babagil (2010), Erzincan’da 2008-2009 yıllarında kıraç koşullarda 4 farklı nohut 

çeşidiyle (Aziziye-94, Işık, Yaşa ve Çağatay) yürüttüğü çalışmasında;  en yüksek tane 

verimi 132,3 kg/da ile Yaşa çeşidinden, en düşük tane verimi ise 99,5 kg/da ile Çağatay 

çeşidinden elde edilmiştir. Bitki boyu 37,9-42,4 cm arasında, dal sayısı 3,3-3,5 adet 

arasında, bakla sayısı 25,9-34,4 adet arasında, bitkide tane sayısı 24,9-33,2 adet 

arasında, ilk bakla yüksekliği 18,6-22,4 cm arasında ve 100 tane ağırlığı 39,2-43,1 g 

arasında değişmiştir. 
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3.MATERYAL ve YÖNTEM 

 

Farklı nohut çeşitlerinde, azotlu gübre uygulamasının ve nodozite bakterisiyle 

(Rhizobium ciceri) aşılamanın verim ve verim ögeleri üzerine olan etkilerinin 

araştırıldığı bu çalışma; 2011 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlalarında yürütülmüştür. 

 
3.1. Araştırma Yeri ve Özellikleri 
  

Çalışmanın yürütüldüğü Eskişehir ili İç Anadolu Bölgesinin kuzeybatısında, 26° 

58’ ve 32° 04’ doğu boylamları ile 39° 06’ ve 40° 09’ kuzey enlemleri arasında yer 

almaktadır. Denizden yüksekliği 792 m’dir. Eskişehir iline ait uzun yıllar ortalamaları 

ile 2011 yılı ortalama sıcaklık (C°), yağış (mm) ve nispi nem değerleri Çizelge 3.1’de 

verilmiştir. 

 

 Çizelge 3.1. Araştırma yerine ilişkin iklim verileri 

(*) Değerler Eskişehir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınmıştır. 

 

 

Aylar 

 

Uzun Yıllar (1976-2011) Deneme Yılı (2011) 

Sıcaklık    

(°C) 

Yağış 

(mm) 

Nispi 

Nem 

(%) 

Sıcaklık 

(°C) 

Yağış 

(mm) 

Nispi 

Nem 

(%) 

Ocak -0,2 31,2 75,3 1,0 18,3 70,9 
Şubat 0,9 26,9 70,8 1,3 10,6 65,9 
Mart 4,8 28,1 64,2 4,8 16,6 64,8 
Nisan 9,6 42,2 62,3 8 60,8 69,9 
Mayıs 14,9 37,5 59,2 13,7 92,3 64,9 

Haziran 19,1 23,3 54,9 18,1 32 60,3 
Temmuz 22 12,7 51,9 23,4 20 51,4 
Ağustos 21,9 8,5 53 20,6 2,2 54,7 

Eylül 16,8 18,5 58,0 18,3 7,1 52,7 
Ekim 11,8 31,3 64,6 9,1 64,0 65,3 
Kasım 5,6 35,6 70,4 1,5 0,1 62,0 
Aralık 1,6 42,4 75,8 1,5 0,1 62,0 

Toplam  338,2   324,1  
Ortalama 10,73  63,36 10,10  62,06 
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Denemenin yürütüldüğü 2011 yılı Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarının 

iklim verileri incelendiğinde aylık yağış miktarlarının uzun yıllar ortalamalarına göre 

daha yüksek olduğu görülmektedir. Aylık ortalama nem değerleri Temmuz ayı hariç 

deneme süresince uzun yıllar ortalamalarından daha yüksek değerler göstermiştir. 

Sıcaklık bakımından ise, 2011 yılı Temmuz ayı, uzun yıllar ortalamalarına göre yüksek 

değer gösterirken, diğer aylarda ortalama sıcaklık uzun yıllar ortalamasından düşük 

olmuştur. 

 

Denemenin yürütüldüğü alanlardan alınan toprak örnekleri Geçit Kuşağı 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü  laboratuarlarında analiz edilmiştir. Toprak analizi 

sonuçları Çizelge 3.2’de verilmiştir. 

 

Çizelge 3.2. Araştırma yerine ilişkin toprak analiz sonuçları 

Bünye 

% 
pH 

Tuz 

% 

Kireç % 

CaCO3 

Organik 

Madde 

Fosfor P2O5  

Kg/da 

Potasyum K2O 

Kg/da 

Tınlı 8,09 0,024 3,63 0,91 6,41 124,7 

 

Çizelge 3.2’de görüldüğü gibi , deneme yerinin toprağı tınlı bünyeye sahip olup, 

deneme alanı kuvvetli alkali reaksiyon göstermekte; tuz zararsız seviyede; organik 

madde çok az; kireç, fosfor ve potasyum ise az düzeydedir (Alparslan ve ark. 1998). 

 

3.2. Materyal 

 

Araştırmada materyal olarak Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden 

sağlanan Işık-05, Yaşa-05, Hisar ve Azkan çeşitleri kullanılmıştır. 

 

Işık-05: 2005 yılında tescil edilmiştir. Koçbaşı şeklinde açık bej renginde 

taneleri vardır. Çıkıştan sonra yaklaşık 105-110 gün sonra hasat olgunluğuna gelir. Dik 

gelişen bir çeşittir. Bitki boyu yaklaşık 30-42 cm’dir. Antraknoza, kök ve solgunluk 

hastalıklarına dayanıklıdır.  
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Yaşa-05: 2005 yılında tescil edilmiştir. Koçbaşı şeklinde açık bej renginde 

taneleri vardır. Çıkıştan sonra yaklaşık 100-105 gün sonra hasat olgunluğuna gelir. Dik 

gelişen bir çeşittir. Bitki boyu yaklaşık 30-45 cm’dir. Antraknoza, kök ve solgunluk 

hastalıklarına dayanıklıdır. 

 

Hisar: 2008 yılında tescil edilmiştir. Orta koçbaşı şeklinde kızıl kahve 

rengindedir. Çıkıştan sonra yaklaşık 96-105 gün sonra hasat olgunluğuna gelir. Dik 

gelişen bir çeşittir. Bitki boyu yaklaşık 41-48 cm’dir. Antraknoza, kök ve solgunluk 

hastalıklarına dayanıklıdır.  

 

Azkan: 2009 yılında tescil edilmiştir. Koçbaşı şeklinde ki taneleri bej 

rengindedir. Çıkıştan sonra yaklaşık 100-105 gün sonra hasat olgunluğuna gelir. Dik 

gelişen bir çeşittir. Bitki boyu yaklaşık 41-46 cm’dir. Antraknoza, kök ve solgunluk 

hastalıklarına dayanıklıdır. 

 

Denemede aşılama materyali olarak Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez 

Araştırma Enstitüsü’den temin edilen nohut nodozite bakterisi (Rhizobium ciceri) 

kullanılmıştır. 

 

3.3. Yöntem 

           

Deneme, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 

tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Ana parsellere uygulamalar , alt parsellere ise çeşitler 

yerleştirilmiştir. 

 

Toprak ekim için hazırlandıktan sonra 25 Mart 2011 tarihinde elle ekim 

yapılmıştır. Kontrol, Bakteri, Azot (N) ve Bakteri+Azot (N) olmak üzere 4 farklı 

uygulama denenmiştir. Kontrol parsellerine herhangi bir uygulama yapılmazken, sadece 

azot uygulanan parsellere 2,5 kg/da N olacak şekilde %21’lik Amonyum nitrat gübresi, 

sadece bakteri uygulanan parsellere 100 kg tohum 1 kg bakteri suşu hesabıyla bakteri 

aşılaması, Bakteri+N uygulanan parsellere ise yukarıda belirtildiği şekilde hem bakteri 

aşılaması hem de azot uygulaması yapılmıştır. 

 



16 
 

Ekim 5 cm derinliğinde, sıra arası 30 cm, sıra üzeri 5 cm ve en küçük parsel 5,4 

m² (3m x 1,8 m) olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Ekim sırasında tüm parsellere 6 

kg/da P2O5 hesabı ile TSP (%43-44) gübresi verilmiştir. 

 

Şekil 3.1. Denemenin genel görünüşü (a) 
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                  Şekil 3.2. Denemenin genel görünüşü (b) 
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Şekil 3.3. Denemenin genel görünüşü (c) 

 

          3.3.1. Verilerin Elde Edilmesi 

 

Hasatta her alt parselden tesadüfi olarak 5 bitki seçilmiş ve bu bitkilerde bitki 

boyu, ilk meyve yüksekliği, bitkide biyolojik verim, bitkide bakla sayısı, bitkide tane 

sayısı ve bitkide tane verimi belirlenmiştir. Yine her alt parselde 0,25 m²’lik alan 

içerisinde kalan bitkiler hasat edilmiş ve bu bitkilerden birim alan biyolojik ve tane 

verimi elde edilerek hasat indeksi hesaplanmıştır. Daha sonra her alt parsel ayrı ayrı 

hasat edilerek, harmanlanmış ve birim alan tane verimi bulunmuştur. Gözlemler tüm 

parseller üzerinde, ölçümler ve tartımlar ise seçilen ve harmanlanan bitkiler üzerinde 

yapılmıştır (Tosun ve Eser, 1975; Aydın , 1988). 

 

 



19 
 

 
         Şekil 3.4. Deneme hasatı genel görünüşü 

 

Çıkışa Kadar Geçen Gün Sayısı 

Her alt parselde bitkilerin %50’sinin toprak yüzüne çıktığı günün tarihi ile ekim 

tarihi arasındaki süre, gün sayısı olarak belirlenmiştir. 

 

Çiçeklenmeye Kadar Geçen Gün Sayısı 

Her alt parseldeki bitkilerin %50’sinin çiçeklendiği günün tarihi ile ekim tarihi 

arasındaki süre gün olarak hesaplanmıştır. 

 

Bitki Boyu (cm)  

Seçilen 5 bitkide, bitkinin kök boğazı ile en uç nokta arasındaki mesafe dikey 

olarak ölçülerek (cm) bulunmuştur. 
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İlk Meyve Yüksekliği (cm)  

Seçilen 5 bitkide, bitkinin kök boğazı ile ilk meyvenin oluştuğu boğuma kadar 

olan uzunluk ölçülerek (cm) belirlenmiştir. 

 

Hasat Olgunluğuna Kadar Geçen Gün Sayısı 

Meyvelerin büyük çoğunluğunun hasat olgunluğuna geldiği tarih ile ekim tarihi 

arasındaki gün sayısı olarak belirlenmiştir. 

 

Bitkide Biyolojik Verim (g/bitki) 

Seçilen 5 bitki ayrı ayrı toprak yüzeyinden kesilerek ve her bitki hassas terazide 

tartılarak g/bitki  olarak belirlenmiştir. 

 

Bitkide Bakla Sayısı (adet) 

Seçilen 5 bitkide her bitkinin baklaları sayılarak belirlenmiştir. 

 

Bitkide Tane Sayısı (adet)  

Seçilen 5 bitkide, her bitkinin baklaları harman edilerek ve tohumları sayılarak 

belirlenmiştir. 

 

Bitkide Tane Verimi (g) 

Seçilen 5 bitkide, her bitkinin harman edilen tohumları tartılarak g olarak 

belirlenmiştir. 

 

Birim Alan Biyolojik Verimi (g/m²) 

Her alt parselde 0,25 m²’lik alandan alınan bitkiler toprak yüzeyinden kesilerek 

tartılmış, g/m² olarak belirlenmiştir. 

 

Birim Alan Tane Verimi (g/m²) 

 Her alt parsel ayrı ayrı hasat edilerek harmanlanmış ve tohumlar tartılarak g/m² 

olarak belirlenmiştir. 
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Hasat İndeksi (%) 

Birim alan tane veriminin birim alan biyolojik verime bölünmesiyle % olarak 

bulunmuştur.  

 

100 Tane Ağırlığı 

Her alt parsellerden 4 tane 100 tohum sayılmış, tartılmış ve ortalaması alınarak 

100 tane ağırlığı bulunmuştur. 

 

3.3.2.Verilerin Değerlendirilmesi 

 

Veriler tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre varyans 

analizi yapılmıştır. Uygulamalar arasındaki farklılıklar ile bu farklılığın önem düzeyini 

belirlemek amacıyla LSD testi uygulanmıştır (Yurtsever, 1984, Düzgüneş ve ark. 1987).  
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

Bu araştırma 2011 yılında farklı nohut çeşitlerinde, azotlu gübre uygulamasının ve 

nodozite bakterisiyle (Rhizobium ciceri) aşılamanın, çıkışa kadar geçen gün sayısı, 

çiçeklenmeye kadar geçen gün sayısı, bitki boyu, ilk meyve yüksekliği, hasat 

olgunluğuna kadar geçen gün sayısı, bitkide biyolojik verim, bitkide bakla sayısı, 

bitkide tane sayısı, bitkide tane verimi, birim alan biyolojik verimi, birim alan tane 

verimi, hasat indeksi ve 100 tane ağırlığı üzerine  etkilerini belirlemek amacıyla 

yürütülmüştür. Ele alınan özelliklere ilişkin veriler ve bu verilerin değerlendirilmesi ayrı 

ayrı başlıklar altında açıklanmıştır. 

 

4.1. Çıkışa Kadar Geçen Gün Sayısı 

 

Bakteri aşılamanın ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde çıkışa kadar geçen 

gün sayısına ilişkin varyans analiz sonuçları Çizelge 4.1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.1 Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde çıkışa kadar 

geçen gün sayısına ilişkin varyans analiz sonuçları. 

V.K. S.D. K.T. K.O. F 
Genel 47 609,48 12,97 

 Tekerrür 2 40,04 20,02 1,96 
Uygulamalar (A) 3 243,06 81,02 7,95* 

Hata-1 6 61,12 10,19 
 Çeşitler (B) 3 70,90 23,63 4,33* 

AxB 9 63,52 7,06 1,29 
Hata-2 24 130,83 5,45 

 *0,05 düzeyinde önemli %CV=9,06 

 

Çizelge 4.1’de görüldüğü gibi, çıkışa kadar geçen gün sayısı yönünden 

uygulamalar ve çeşitler arasındaki farklılık 0,05 düzeyinde önemli bulunmuş, bu 

farklılığın önem düzeyini belirlemek amacıyla LSD testi yapılmış sonuçlar Çizelge 

4.2’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.2 Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde çıkışa kadar 

geçen gün sayısına ilişkin ortalama değerleri. 

Uygulamalar Işık-05 Yaşa-05 Azkan Hisar Ortalama 
Kontrol 38,33 36,33 36,33 37,33 37,08b 
Bakteri 38,67 37,67 38,33 39,67 38,58b 

N 43,33 40,67 38,33 38,00 40,08ab 
Bakteri+N 47,00 41,67 43,00 41,00 43,17a 
Ortalama 41,83a 39,08b 39,00b 39,00b 

 LSD0,05(Uygulama)=3,190 
LSD0,05(Çeşit)=1,969 
 

Çizelge 4.2 de görüldüğü gibi, çıkışa kadar geçen gün sayısı 36,33-47,00 gün 

arasında değişmiştir. Çıkışa kadar geçen gün sayısı yönünden en düşük değer 36,33 gün 

ile Azkan ve Yaşa-05 çeşitlerinde ve kontrol uygulamasından elde edilmiştir. En yüksek 

değer ise 47,00 gün ile Işık-05 çeşidinde ve Bakteri + N uygulanan parsellerde 

belirlenmiştir. 

 

Çıkışa kadar geçen gün sayısı bakımından uygulamalar arasında en düşük değer 

37,08 gün ile kontrol uygulamasından, en yüksek değer ise 43,17 gün ile Bakteri + N 

uygulamasından elde edilmiştir. Sadece N uygulanan parsellerde çıkışa kadar geçen gün 

sayısı 40,08 gün iken, sadece bakteri uygulanan parsellerde bu değer 38,58 gündür. 

Çeşitler yönünden en yüksek değer 41,83 gün ile Işık-05 çeşidinde en düşük değer ise 

39,00 gün ile Azkan ve Hisar çeşitlerinde belirlenmiştir. Yaşa-05 çeşidinde çıkışa kadar 

geçen gün sayısı 39,08 gün olmuştur.  

 

4.2. Çiçeklenmeye Kadar Geçen Gün Sayısı 

 

 Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde çiçeklenmeye kadar 

geçen gün sayısına ilişkin varyans analiz sonuçları Çizelge 4.3’te verilmiştir. 

 

 

 

 



24 
 

 

Çizelge 4.3. Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde çiçeklenmeye 

kadar geçen gün sayısına ilişkin varyans analiz sonuçları. 

V.K. S.D. K.T. K.O. F 
Genel 47 133,98 2,85 

 Tekerrür 2 0,54 0,27 3,38 
Uygulamalar (A) 3 14,90 4,97 6,94* 

Hata-1 6 4,29 0,71 
 Çeşitler (B) 3 85,40 28,46 31,29** 

AxB 9 7,02 0,78 0,59 
Hata-2 24 21,83 0,91 

 *0,05 düzeyinde önemli ve **0,01 düzeyinde önemli %CV=2,15 

 

Çizelge 4.3’de görüldüğü gibi, çiçeklenmeye kadar geçen gün sayısı bakımından 

uygulamalar arasındaki farklılık istatistiki olarak 0.05 düzeyinde önemli bulunurken, 

çeşitler arasındaki farklılık istatistiki olarak 0.01 düzeyinde önemli bulunmuş bu 

farklılığın önem düzeyini belirlemek amacıyla LSD testi yapılmış sonuçlar Çizelge 

4.4’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.4. Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde çiçeklenmeye 

kadar geçen gün sayısına ilişkin ortalama değerleri. 

Uygulamalar Işık-05 Yaşa-05 Azkan Hisar Ortalama 
Kontrol 76,33 77,33 79,33 78,67 77,92b 
Bakteri 76,67 77,00 80,67 78,67 78,25b 

N 77,67 77,67 80,00 78,67 78,50b 
Bakteri+N 77,33 78,67 82,00 79,67 79,42a 
Ortalama 77,00C 77,67C 80,50A 78,92B 

 LSD0,05(Uygulama)=0,845 
LSD0,01(Çeşit)=1,089 
 

 Çizelge 4.4’de görüldüğü gibi, çiçeklenmeye kadar geçen gün sayısı 76,33-82,00 

gün arasında değişmiştir. Çiçeklenmeye kadar geçen gün sayısı bakımından en düşük 

değer 76,33 gün ile Işık-05 çeşidinin kontrol parsellerinde bulunmuştur. En yüksek 

değer ise Azkan çeşidinde Bakteri+N uygulanan parsellerden elde edilmiştir. 
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Çiçeklenmeye kadar geçen gün sayısı bakımından uygulamalar arasında en 

düşük değer 77,92 gün ile kontrol uygulamasından, en yüksek değer ise 79,42 gün ile 

Bakteri+N uygulamasından elde edilmiştir. Sadece N uygulanan parsellerde 

çiçeklenmeye kadar geçen gün sayısı 78,50 gün iken sadece bakteri uygulanan 

parsellerde bu değer 78,25 gündür. Çeşitler yönünden en yüksek değer 80,50 gün ile  

Azkan çeşidinde, en düşük değer ise 77,00 gün ile Işık-05 çeşidinde belirlenmiştir. 

Çiçeklenmeye kadar geçen gün sayısı Yaşa-05 çeşidinde 77,67 gün ve Hisar çeşidinde 

78,92 gündür. 

 

4.3. Bitki Boyu  

 

 Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde bitki boyuna ilişkin 

varyans analiz sonuçları Çizelge 4.5’te verilmiştir. 

 

Çizelge 4.5 Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde bitki boyuna 

ilişkin varyans analiz sonuçları. 

V.K. S.D. K.T. K.O. F 
Genel 47 1587,04 33,77 

 Tekerrür 2 35,85 17,93 0,73 
Uygulamalar (A) 3 303,37 101,12 4,14 

Hata-1 6 146,40 24,40 
 Çeşitler (B) 3 421,60 140,53 6,39** 

AxB 9 151,81 16,87 0,77 
Hata-2 24 528,00 22,00 

 **0,01 düzeyinde önemli %CV=10,16 

 

Çizelge 4.5’te görüldüğü gibi, bitki boyu bakımından çeşitler arasındaki farklılık 

istatistiki olarak 0,01 düzeyinde önemli bulunmuş, bu farklılığın önem düzeyini 

belirlemek amacıyla LSD testi yapılmış sonuçlar Çizelge 4.6’da gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.6. Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde bitki boyuna 

ilişkin ortalama değerleri. 

Uygulamalar Işık-05 Yaşa-05 Azkan Hisar Ortalama 
Kontrol 55,57 58,67 60,33 64,70 59,82 
Bakteri 52,83 58,33 62,50 60,87 58,63 

N 52,43 54,27 62,23 58,90 56,96 
Bakteri+N 51,87 50,77 51,80 58,20 53,16 
Ortalama 53,18B 55,51AB 59,22A 60,67A 

 LSD0,05(Uygulama)=5,356 
 

 Çizelge 4.6’da görüldüğü gibi, bitki boyu 50,77-64,7 cm arasında değişmiştir. 

Bitki boyu bakımından en düşük değer 50,77 cm ile Yaşa-05 çeşidinde Bakteri+N 

uygulamasından elde edilmiştir. En yüksek değer ise 64,7 cm ile Hisar çeşidinde kontrol 

parsellerinde belirlenmiştir. 

 

Bitki boyu bakımından uygulamalar arasında en düşük değer 53,16 cm ile 

Bakteri + N uygulamasından, en yüksek değer ise 59,82 cm ile kontrol uygulamasında 

belirlenmiştir. Sadece bakteri uygulanan parsellerde bitki boyu 58,63 cm iken, sadece N 

uygulanan parsellerde bu değer 56,96 cm’dir. Çeşitler yönünden en yüksek değer 60,67 

cm ile Hisar çeşidinden , en düşük değer ise 53,18 cm ile Işık-05 çeşidinde 

belirlenmiştir. Yaşa-05 çeşidinde bitki boyu 55,51 cm iken Azkan çeşidinde 59,22 cm 

ölçülmüştür. 

 

4.4. İlk Meyve Yüksekliği  

 

Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde ilk meyve 

yüksekliğine ilişkin varyans analiz sonuçları Çizelge 4.7’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.7. Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde ilk meyve 

yüksekliğine ilişkin varyans analiz sonuçları. 

V.K. S.D. K.T. K.O. F 
Genel 47 1278,94 27,21 

 Tekerrür 2 85,20 42,60 3,03 
Uygulamalar (A) 3 170,07 56,69 4,03 

Hata-1 6 84,39 14,06 
 Çeşitler (B) 3 514,51 171,50 12,16** 

AxB 9 86,16 9,57 0,68 
Hata-2 24 338,61 14,11 

 **0,01 düzeyinde önemli %CV=20,56 

 

Çizelge 4.7’de görüldüğü gibi, ilk meyve yüksekliği bakımından çeşitler 

arasındaki farklılık istatistiki olarak 0.01 düzeyinde önemli bulunmuş, bu farklılığın 

önem düzeyini belirlemek amacıyla LSD testi yapılmış sonuçlar Çizelge 4.8’de 

gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.8. Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde ilk meyve 

yüksekliğine ilişkin ortalama değerleri. 

Uygulamalar Işık-05 Yaşa-05 Azkan Hisar Ortalama 
Kontrol 20,73 26,67 32,07 27,80 26,82 
Bakteri 20,67 27,10 31,47 27,33 26,64 

N 20,31 24,47 28,77 29,73 25,82 
Bakteri+N 19,80 20,30 23,67 24,90 22,17 
Ortalama 20,38C 24,63BC 28,99A 27,44AB 

 LSD0,01(Çeşit)=4,289 
 

 Çizelge 4.8’de görüldüğü gibi, ilk meyve yüksekliği 19,80-32,07 cm arasında 

değişmiştir. İlk meyve yüksekliği bakımından en düşük değer 19,8 cm ile Bakteri+N 

uygulaması yapılan Işık-05 çeşidinden elde edilmiştir. En yüksek değer ise 32,07 cm ile 

kontrol uygulamasında Azkan çeşidinde belirlenmiştir. 
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İlk meyve yüksekliği bakımından uygulamalar arasında en düşük değer 22,17 

cm ile Bakteri+N uygulamasından, en yüksek değer ise 26,82 cm kontrol 

uygulamasından elde edilmiştir. Sadece N uygulanan parseller ilk meyve yüksekliği 

25,82 cm iken sadece bakteri uygulanan parsellerde 26,64 cm’dir. Çeşitler yönünden en 

yüksek değer 28,99 cm ile Azkan çeşidinde , en düşük değer ise 20,38 cm ile Işık-05 

çeşidinde belirlenmiştir. Yaşa-05 çeşidinde ilk meyve yüksekliği 24,63 cm iken Hisar 

çeşidinde 27,44 cm’dir. 

 

4.5. Hasat Olgunluğuna Kadar Geçen Gün Sayısı 

 

Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde hasat olgunluğuna 

kadar geçen gün sayısına ilişkin varyans analiz sonuçları Çizelge 4.9’da verilmiştir. 

 

Çizelge 4.9 Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde hasat 

olgunluğuna kadar geçen gün sayısına ilişkin varyans analiz sonuçları. 

V.K. S.D. K.T. K.O. F 
Genel 47 133,92 2,85 

 Tekerrür 2 1,04 0,52 0,13 
Uygulamalar (A) 3 3,42 1,14 0,28 

Hata-1 6 24,46 4,08 
 Çeşitler (B) 3 37,42 12,47 5,06** 

AxB 9 8,42 0,93 0,38 
Hata-2 24 59,17 2,46 

 **0,01 düzeyinde önemli %CV=1,36 

 

Çizelge 4.9’da görüldüğü gibi, hasat olgunluğuna kadar geçen gün sayısı 

bakımından çeşitler arasındaki farklılık istatistiki olarak 0,01 düzeyinde önemli 

bulunmuş, bu farklılığın önem düzeyini belirlemek amacıyla LSD testi yapılmış 

sonuçlar Çizelge 4.10’da gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.10. Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde hasat 

olgunluğuna kadar geçen gün sayısına ilişkin ortalama değerleri. 

Uygulamalar Işık-05 Yaşa-05 Azkan Hisar Ortalama 
Kontrol 123,33 122,67 122,33 124,00 123,08 
Bakteri 124,33 122,00 124,00 124,67 123,75 

N 124,33 122,00 123,00 125,33 123,67 
Bakteri+N 124,00 122,67 122,33 124,33 123,33 
Ortalama 124,00AB 122,33B 122,92AB 124,58A 

 LSD0,01(Çeşit)=1,793 
 

 Çizelge 4.10’da görüldüğü gibi, hasat olgunluğuna kadar geçen gün sayısı 122-

125,33 gün arasında değişmiştir. Hasat olgunluğuna kadar geçen gün sayısı bakımından 

en düşük değer 122 gün ile bakteri uygulaması yapılan Yaşa-05 çeşidinden elde 

edilmiştir. En yüksek değer ise sadece N uygulanan Hisar çeşidinde belirlenmiştir. 

 

Hasat olgunluğuna kadar geçen gün sayısı bakımından uygulamalar arasında en 

düşük değer 123,08 gün ile kontrol uygulamasından, en yüksek değer ise 123,75 gün ile 

bakteri uygulamasında elde edilmiştir. Sadece N uygulanan parsellerde bu değer 123,67 

gün iken Bakteri+N uygulanan parsellerde bu değer 123,33 gündür. Çeşitler yönünden 

en yüksek değer 124,58 gün ile Hisar çeşidinde , en düşük değer ise 122,92 gün ile 

Azkan çeşidinde belirlenmiştir. Yaşa-05 çeşidinde hasat olgunluğuna kadar geçen gün 

sayısı 122,33 gün , Işık-05 çeşidinde 124 gündür. 

 

4.6. Bitkide Biyolojik Verim  

 

Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde bitkide biyolojik 

verime ilişkin varyans analiz sonuçları Çizelge 4.11’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.11 Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde bitkide 

biyolojik verime ilişkin varyans analiz sonuçları. 

V.K. S.D. K.T. K.O. F 
Genel 47 7045,51 149,90 

 Tekerrür 2 47,41 23,71 3,52 
Uygulamalar (A) 3 1432,87 477,62 70,91** 

Hata-1 6 40,41 6,73 
 Çeşitler (B) 3 1734,81 578,27 61,48** 

AxB 9 3564,27 396,03 42,1** 
Hata-2 24 225,74 9,41 

 **0,01 düzeyinde önemli %CV=21,40 
 

Çizelge 4.11’de görüldüğü gibi, bitkide biyolojik verim bakımından 

uygulamalar, çeşitler arasındaki farklılık ile uygulama x çeşit interaksiyonu  istatistiki 

olarak 0,01 düzeyinde önemli bulunmuş, bu farklılığın önem düzeyini belirlemek 

amacıyla LSD testi yapılmış sonuçlar Çizelge 4.12’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.12. Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde bitkide 

biyolojik verime ilişkin ortalama değerleri (g/bitki) 

Uygulamalar Işık-05 Yaşa-05 Azkan Hisar Ortalama 
Kontrol 62,13CD 41,93İ 44,65Hİ 54,27EFG 50,74 
Bakteri 86,26A 53,08FG 60,41DE 51,93FG 62,92 

N 43,93Hİ 49,92GH 68,98C 48,49GHİ 52,83 
Bakteri+N 76,89B 63,33CD 50,20GH 58,73DEF 62,29 
Ortalama 67,31 52,06 56,06 53,35 

 LSD0,01(Uygulama x Çeşit)=7,004 
 

 Çizelge 4.12’de görüldüğü gibi bitkide biyolojik verim 41,93-86,26 g/bitki 

arasında değişmiştir. Bitkide biyolojik verim bakımından en düşük değer 41,93 g ile 

kontrol uygulaması yapılan Yaşa-05 çeşidinden elde edilmiştir. En yüksek değer ise 

86,26 g ile bakteri uygulaması yapılan Işık-05 çeşidinde belirlenmiştir. 

 

 Bitkide biyolojik verim bakımından uygulamalar arasında en düşük değer 50,74 

g ile kontrol uygulamasından, en yüksek değer ise 62,92 g ile bakteri uygulamasından 

elde edilmiştir. Sadece N uygulanan parsellerde bu değer 52,83 g iken Bakteri+N 
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uygulanan parsellerde 62,29 g’dır. Çeşitler yönünden en yüksek değer 67,31 g ile Işık-

05 , en düşük değer ise 52,06 g ile Yaşa-05 çeşidinde belirlenmiştir. Azkan çeşidinde 

bitkide biyolojik verim 56,06 g iken Hisar çeşidinde 53,35 g’dır. 

 

4.7. Bitkide Bakla Sayısı  

 

Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde bitkide bakla sayısına 

ilişkin varyans analiz sonuçları Çizelge 4.13’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.13. Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde bitkide bakla 

sayısına ilişkin varyans analiz sonuçları 

V.K. S.D. K.T. K.O. F 
Genel 47 11197,17 238,24 

 Tekerrür 2 74,37 37,18 1,43 
Uygulamalar (A) 3 3768,74 1256,25 48,16** 

Hata-1 6 156,49 26,08 
 Çeşitler (B) 3 1076,74 358,91 16,84** 

AxB 9 5609,46 623,27 29,25** 
Hata-2 24 511,38 21,31 

 **0,01 düzeyinde önemli %CV=21,54 

 

Çizelge 4.13’te görüldüğü gibi, bitkide bakla sayısı bakımından uygulamalar ve 

çeşitler arasındaki farklılık ile uygulama x çeşit interaksiyonu istatistiki olarak 0,01 

düzeyinde önemli bulunmuş, bu farklılığın önem düzeyini belirlemek amacıyla LSD 

testi yapılmış sonuçlar Çizelge 4.14’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.14. Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde bitkide bakla 

sayısına ilişkin ortalama değerleri (adet). 

Uygulamalar Işık-05 Yaşa-05 Azkan Hisar Ortalama 
Kontrol 67,80DE 53,93F 58,13EF 67,33DE 61,80 
Bakteri 109,60A 70,63D 71,13CD 66,80DE 79,54 

N 53,42F 69,87D 82,32B 49,92F 63,88 
Bakteri+N 86,60B 87,20B 70,00D 81,67BC 81,37 
Ortalama 79,35 70,41 70,40 66,43 

 LSD0,01(Uygulama X Çeşit)=10,542 
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Çizelge 4.14’de görüldüğü gibi bitkide bakla sayısı 49,92-109,60 adet arasında 

değişmiştir. Bitkide bakla sayısı bakımından en düşük değer sadece N uygulanan Hisar 

çeşidinden elde edilmiştir. En yüksek değer ise 109,60 adet ile sadece bakteri aşılaması 

yapılan Işık-05 çeşidinde belirlenmiştir. 

 

Bitkide bakla sayısı bakımından uygulamalar arasında en düşük değer 61,8 adet 

ile kontrol uygulamasından, en yüksek değer ise 81,37 adet ile Bakteri+N 

uygulamasından elde edilmiştir. Sadece N uygulanan parsellerde bitkide bakla sayısı 

63,88 adet iken bakteri uygulanan parsellerde 79,54 adet bitkide bakla sayısı elde 

edilmiştir. Çeşitler yönünden en yüksek değer 79,35 adet ile Işık-05 çeşidinde , en 

düşük değer ise 66,43 adet ile Hisar çeşidinden elde edilmiştir. Azkan çeşidi bitkide 

bakla sayısı 70,4 adet iken Yaşa-05 çeşidi 70,41 adettir. 

 

4.8. Bitkide Tane Sayısı 

 

Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde bitkide tane sayısına 

ilişkin varyans analiz sonuçları Çizelge 4.15’te verilmiştir. 

 

Çizelge 4.15 Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde bitkide tane 

sayısına ilişkin varyans analiz sonuçları 

V.K. S.D. K.T. K.O. F 
Genel 47 12134,88 258,19 

 Tekerrür 2 23,85 11,93 0,40 
Uygulamalar (A) 3 4034,03 1344,68 45,47** 

Hata-1 6 177,43 29,57 
 Çeşitler (B) 3 1496,51 498,84 29,20** 

AxB 9 5993,03 665,89 38,98** 
Hata-2 24 410,01 17,08 

 **0,01 düzeyinde önemli %CV=22,95 

 

Çizelge 4.15’te görüldüğü gibi, bitkide tane sayısı bakımından uygulamalar ve 

çeşitler arasındaki farklılık ile uygulama x çeşit interaksiyonu istatistiki olarak 0,01 
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düzeyinde önemli bulunmuş, bu farklılığın önem düzeyini belirlemek amacıyla LSD 

testi yapılmış sonuçlar Çizelge 4.16’da gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.16 Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde bitkide tane 

sayısına ilişkin ortalama değerleri 

Uygulamalar Işık-05 Yaşa-05 Azkan Hisar Ortalama 
Kontrol 69,60C 51,73EF 57,07DE 63,67CD 60,52 
Bakteri 109,40A 69,02C 69,60C 64,07CD 78,02 

N 51,15EF 67,87C 80,83B 45,09F 61,23 
Bakteri+N 85,87B 84,73B 68,47C 81,93B 80,25 
Ortalama 79,01 68,34 68,99 63,69 

 LSD0,01(Uygulama X Çeşit)=9,440 
 

Çizelge 4.16’da görüldüğü gibi bitkide tane sayısı 45,09-109,40 adet arasında 

değişmiştir. Bitkide tane sayısı bakımından en düşük değer 45,09 adet ile sadece N 

uygulanan Hisar çeşidinden belirlenmiştir. En yüksek değer ise sadece bakteri 

uygulaması yapılan Işık-05 çeşidinde belirlenmiştir. 

 

Bitkide tane sayısı bakımından uygulamalar arasında en düşük değer 60,52 adet 

ile kontrol uygulamasından, en yüksek değer ise 80,25 adet ile Bakteri+N 

uygulamasından elde edilmiştir. Sadece N uygulanan parsellerde bitkide tane sayısı 

61,23 adet iken bakteri uygulanan parsellerde bu değer 78,02 adettir. Çeşitler yönünden 

en yüksek değer 79,01 adet ile Işık-05 çeşidinde , en düşük değer ise 63,69 adet ile 

Hisar çeşidinde belirlenmiştir. Azkan çeşidinde bitkide tane sayısı 68,99 adet iken Yaşa-

05 çeşidinde 68,34 adettir. 

 

4.9. Bitkide Tane Verimi           

 

Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde bitkide tane verimine 

ilişkin varyans analiz sonuçları Çizelge 4.17’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.17 Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde bitkide tane 

verimine ilişkin varyans analiz sonuçları 

V.K. S.D. K.T. K.O. F 
Genel 47 1652,77 35,16 

 Tekerrür 2 0,11 0,06 0,03 
Uygulamalar (A) 3 288,55 96,18 43,30** 

Hata-1 6 13,33 2,22 
 Çeşitler (B) 3 462,73 154,24 68,40** 

AxB 9 833,92 92,66 41,09** 
Hata-2 24 54,12 2,25 

 **0,01 düzeyinde önemli %CV=21,59 

 

Çizelge 4.17’de görüldüğü gibi, bitkide tane verimi bakımından uygulamalar ve 

çeşitler arasındaki farklılık ile uygulama x çeşit interaksyionu istatistiki olarak 0,01 

düzeyinde önemli bulunmuş, bu farklılığın önem düzeyini belirlemek amacıyla LSD 

testi yapılmış sonuçlar Çizelge 4.18’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.18. Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde bitkide tane 

verimine ilişkin ortalama değerleri 

Uygulamalar Işık-05 Yaşa-05 Azkan Hisar Ortalama 
Kontrol 32,88C 22,10Hİ 21,20Hİ 23,37Hİ 24,88 
Bakteri 37,70AB 24,60FGH 27,31EF 24,25FGH 28,46 

N 20,44İ 28,41DE 31,56CD 21,53Hİ 25,49 
Bakteri+N 38,71A 34,41BC 23,77GHİ 27,10EFG 30,99 
Ortalama 32,43 27,38 25,96 24,06 

 LSD0,01(Uygulama X Çeşit)=3,429 
 

Çizelge 4.18’de görüldüğü gibi bitkide tane verimi 20,44-38,71 g arasında 

değişmiştir. Bitkide tane verimi bakımından en düşük değer 20,44 g ile sadece N 

uygulanan Işık-05 çeşidinden elde edilmiştir. En yüksek değer ise 38,71 g ile Bakteri+N 

uygulanan Işık-05 çeşidinde belirlenmiştir. 

 

Bitkide tane verimi bakımından uygulamalar arasında en düşük değer 24,88 g ile 

kontrol uygulamasından, en yüksek değer ise 30,99 g ile Bakteri+N uygulamasından 

elde edilmiştir. Sadece N uygulanan parsellerde bitkide tane verimi 25,49 g iken bakteri 
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uygulanan parsellerde bitkide tane verimi 28,46 g’dır. Çeşitler yönünden en yüksek 

değer 32,43 g ile Işık-05 , en düşük değer ise 24,06 g ile Hisar çeşidinde belirlenmiştir. 

Yaşa-05 çeşidinde bitkide tane verimi 27,38 g iken Azkan çeşidinde 25,96 g’dır. 

 

4.10 Birim Alan Biyolojik Verimi 

 

Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde birim alan biyolojik 

verimine ilişkin varyans analiz sonuçları Çizelge 4.19’da verilmiştir. 

 

Çizelge 4.19 Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde birim alan 

biyolojik verimine ilişkin varyans analiz sonuçları 

V.K. S.D. K.T. K.O. F 
Genel 47 4936512 105032 

 Tekerrür 2 188338 94169 0,87 
Uygulamalar (A) 3 737916 245972 2,27 

Hata-1 6 649973 108328 
 Çeşitler (B) 3 674143 224714 4,57* 

AxB 9 1506771 167419 3,41** 
Hata-2 24 1179370 49140 

 *0,05 düzeyinde önemli **0,01 düzeyinde önemli %CV=26,51 

 

Çizelge 4.19’da görüldüğü gibi, birim alan biyolojik verimi bakımından çeşitler 

arasındaki farklılık 0,05 düzeyinde önemli bulunurken, uygulama x çeşit interaksiyonu 

istatistiki olarak 0,01 düzeyinde önemli olarak bulunmuş, bu farklılığın önem düzeyini 

belirlemek amacıyla LSD testi yapılmış sonuçlar Çizelge 4.20’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.20. Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde birim alan 

biyolojik verimine ilişkin ortalama değerleri 

Uygulamalar Işık-05 Yaşa-05 Azkan Hisar Ortalama 
Kontrol 1120B 1102B 927B 1230B 1095 
Bakteri 1089B 1181B 968B 1164B 1101 

N 1818A 1179B 1217B 1184B 1349 
Bakteri+N 1264B 1833A 1023B 1246B 1342 
Ortalama 1322 1324 1034 1206 

 LSD0,01(Uygulama X Çeşit)=506,276 
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Çizelge 4.20’de görüldüğü gibi birim alan biyolojik verimi 927-1833 g/m² 

arasında değişmiştir. Birim alan biyolojik verimi bakımından en düşük değer 927 g/m² 

ile kontrol uygulaması yapılan Azkan çeşidinden elde edilmiştir. En yüksek değer ise 

1833 g/m² ile Bakteri+N uygulaması yapılan Yaşa-05 çeşidinde belirlenmiştir. 

 

Birim alan biyolojik verimi bakımından uygulamalar arasında en düşük değer 

1095 g/m² ile kontrol uygulamasından, en yüksek değer ise 1349 g/m² ile N 

uygulamasından elde edilmiştir. Bakteri+N uygulanan parsellerde birim alan biyolojik 

verimi 1342 g/m² iken sadece bakteri uygulanan parsellerde bu değer 1101 g/m²’dir. 

Çeşitler yönünden en yüksek değer 1324 g/m² ile Yaşa-05 çeşidinde, en düşük değer ise 

1034 g/m² ile Azkan çeşidinde belirlenmiştir. Işık-05 çeşidinde birim alan biyolojik 

verimi 1322 g/m² iken Hisar çeşidinde 1206 g/m²’dir. 

 

4.11 Birim Alan Tane Verimi 

 

Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde birim alan tane 

verimine ilişkin varyans analiz sonuçları Çizelge 4.21’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.21 Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde birim alan tane 

verimine ilişkin varyans analiz sonuçları 

V.K. S.D. K.T. K.O. F 
Genel 47 158897 3380 

 Tekerrür 2 3143 1571 0,20 
Uygulamalar (A) 3 22609 7536 0,95 

Hata-1 6 47688 7948 
 Çeşitler (B) 3 12462 4154 1,82 

AxB 9 18227 2025 0,89 
Hata-2 24 54765 2281 

 %CV=26,56 

 

Çizelge 4.21’de görüldüğü gibi, birim alan tane verimi bakımından uygulamalar, 

çeşitler ve uygulama x çeşit interaksiyonu istatistiki olarak önemli çıkmamıştır. Çizelge 

4.22’de ise birim alan tane verimine ait ortalama değerler verilmiştir. 
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Çizelge 4.22. Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde birim alan tane 

verimine ilişkin ortalama değerleri (g/m²) 

Uygulamalar Işık-05 Yaşa-05 Azkan Hisar Ortalama 
Kontrol 201 216 207 237 215 
Bakteri 260 264 237 220 245 

N 192 210 212 129 186 
Bakteri+N 214 278 218 199 227 
Ortalama 217 242 218 196 

  

 Çizelge 4.22’de görüldüğü gibi birim alan tane verimi 129-278 g/m² arasında 

değişmiştir. Birim alan tane verimi bakımından en düşük değer 129 g/m² ile sadece N 

uygulaması yapılan Hisar çeşidinden elde edilmiştir. En yüksek değer ise 278 g/m² ile 

Bakteri+N uygulaması yapılan Yaşa-05 çeşidinde belirlenmiştir. 

 

 Birim alan tane verimi bakımından uygulamalar arasında en düşük değer 186 

g/m² ile N uygulamasından, en yüksek değer ise 245 g/m² ile bakteri uygulamasından 

elde edilmiştir. Kontrol parsellerinde birim alan tane verimi 215 g/m² iken Bakteri + N 

uygulanan parsellerde bu değer 227 g/m²’dir. Çeşitler yönünden en yüksek değer 242 

g/m² ile Yaşa-05 çeşidinden, en düşük değer ise 196 g/m² Hisar çeşidinde belirlenmiştir. 

Işık-05 çeşidinde birim alan tane verimi 217 g/m² iken Azkan çeşidinde birim alan tane 

verimi 218 g/m² ‘ dir.  

 

4.12 Hasat İndeksi 

 

Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde hasat indeksine 

ilişkin varyans analiz sonuçları Çizelge 4.23’te verilmiştir. 
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Çizelge 4.23 Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde hasat indeksine 

ilişkin varyans analiz sonuçları 

V.K. S.D. K.T. K.O. F 
Genel 47 1598,97 34,02 

 Tekerrür 2 27,05 13,53 0,56 
Uygulamalar (A) 3 34,52 11,51 0,47 

Hata-1 6 145,99 24,33 
 Çeşitler (B) 3 599,64 199,88 13,10** 

AxB 9 425,57 47,28 3,10* 
Hata-2 24 366,20 15,26 

 *0,05 düzeyinde önemli **0,01 düzeyinde önemli %CV=12,89 

 

Çizelge 4.23’te görüldüğü gibi, hasat indeksi bakımından çeşitler arasındaki 

farklılık istatistiki olarak 0.01 düzeyinde önemli bulunurken, uygulama x çeşit 

interaksiyonu  istatistiki olarak 0.05 düzeyinde önemli olarak bulunmuş, bu farklılığın 

önem düzeyini belirlemek amacıyla yapılan LSD testi sonuçları Çizelge 4.24’te 

gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.24. Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde hasat 

indeksine ilişkin ortalama değerleri (%) 

Uygulamalar Işık-05 Yaşa-05 Azkan Hisar Ortalama 
Kontrol 48,63ABC 51,14A 44,25BCDE 42,46CDE 46,62 
Bakteri 50,60AB 46,99ABCD 40,97DE 42,06CDE 45,15 

N 49,23AB 47,98ABC 47,40ABCD 34,32F 44,73 
Bakteri+N 39,90EF 52,00A 44,43BCDE 41,26DE 44,4 
Ortalama 47,09 49,53 44,26 40,02 

 LSD0,05(Uygulama x Çeşit)=6,587 

 

Çizelge 4.24’te görüldüğü gibi hasat indeksi % 34,32-52,00 arasında değişmiştir. 

Hasat indeksi bakımından en düşük değer % 34,32 ile sadece N uygulanan Hisar 

çeşidinden elde edilmiştir. En yüksek değer ise % 52,00 ile Bakteri+N uygulaması 

yapılan Yaşa-05 çeşidinde belirlenmiştir. 

 

Hasat indeksi bakımından uygulamalar arasında en düşük değer % 44,4 ile 

Bakteri+N uygulamasından, en yüksek değer ise % 46,62 ile kontrol uygulamasından 
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elde edilmiştir. Sadece N uygulanan parsellerde hasat indeksi % 44,73 iken , bakteri 

uygulanan parsellerde % 45,15‘dir. Çeşitler yönünden en yüksek değer % 49,53 ile 

Yaşa-05 çeşidinde , en düşük değer ise % 40,02 ile Hisar çeşidinde belirlenmiştir. Işık-

05 çeşidinde hasat indeksi % 47,09 iken Azkan çeşidinde % 44,26‘dır. 

 

4.13. 100 Tane Ağırlığı 

 

Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde 100 tane ağırlığına 

ilişkin varyans analiz sonuçları Çizelge 4.25’te verilmiştir. 

 

Çizelge 4.25 Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde 100 tane 

ağırlığına ilişkin varyans analiz sonuçları. 

V.K. S.D. K.T. K.O. F 
Genel 47 198,49 4,22 

 Tekerrür 2 10,08 5,04 1,90 
Uygulamalar (A) 3 10,47 3,49 1,32 

Hata-1 6 15,89 2,65 
 Çeşitler (B) 3 70,78 23,59 7,36** 

AxB 9 14,35 1,59 0,50 
Hata-2 24 76,92 3,20 

 **0,01 düzeyinde önemli %CV=4,83 

 

Çizelge 4.25’te görüldüğü gibi, 100 tane ağırlığı bakımından çeşitler arasındaki 

farklılık istatistiki olarak 0,01 düzeyinde önemli bulunmuş, bu farklılığın önem düzeyini 

belirlemek amacıyla LSD testi yapılmış sonuçlar Çizelge 4.26’da gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.26. Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının nohut çeşitlerinde 100 tane 

ağırlığına ilişkin ortalama değerleri (g) 

Uygulamalar Işık-05 Yaşa-05 Azkan Hisar Ortalama 
Kontrol 43,96 42,36 43,92 42,70 43,23 
Bakteri 45,16 40,46 43,92 40,71 42,56 

N 43,40 41,72 43,48 41,20 42,45 
Bakteri+N 42,92 40,33 43,25 41,18 41,92 
Ortalama 43,86A 41,22B 43,64A 41,45B 

 LSD0,01(Çeşitler)=2,044 
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 Çizelge 4.26’da görüldüğü gibi 100 tane ağırlığı 40,33-45,16 g arasında 

değişmiştir. 100 tane ağırlığı bakımından en düşük değer 40,33 g ile Bakteri+N 

uygulanan Yaşa-05 çeşidinden elde edilmiştir. En yüksek değer ise 45,16 g ile sadece 

bakteri uygulanan Işık-05 çeşidinden belirlenmiştir. 

 

 100 tane ağırlığı bakımından uygulamalar arasında en düşük değer 41,92 g ile 

Bakteri+N uygulamasından, en yüksek değer ise 43,23 g ile kontrol uygulamasından 

elde edilmiştir. Sadece N uygulanan parsellerde 100 tane ağırlığı 42,25 g iken bakteri 

uygulanan parsellerde bu değer 42,56 g‘dır. Çeşitler yönünden en yüksek değer 43,86 g 

ile Işık-05 çeşidinde, en düşük değer ise 41,22 g ile Yaşa-05 çeşidinde belirlenmiştir. 

Azkan çeşidinde 100 tane ağırlığı 43,64 g iken Hisar çeşidinde 41,45 g‘dır. 
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5.TARTIŞMA 
  

Farklı nohut çeşitlerinde, azotlu gübre uygulamasının ve nodozite bakterisiyle 

(Rhizobium ciceri) aşılamanın nohutta verim ve verim ögelerine ilişkin tartışmaları 

aşağıda açıklanmıştır. 

 

Çıkışa Kadar Geçen Gün Sayısı 

 

Yemeklik tane baklagillerde şartlar uygun olduğunda çıkış 15-20 gün içerisinde 

tamamlanmaktadır (Şehirali 1988). Ancak Çizelge 3.1. incelendiği zaman Nisan ayı 

uzun yıllar sıcaklık ortalaması 9,6 °C iken, denemenin yürütüldüğü 2011 yılında Nisan 

ayı sıcaklık ortalamasının 8 °C olduğu görülmektedir. Ekim yapıldıktan sonra tohumlar 

çimlenebilmek için gerekli sıcaklığı uzun süre bulamamıştır. Sıcaklığın yetersizliğinden 

dolayı çıkış yaklaşık 40 günde tamamlanabilmiştir.  

 

Çıkışa kadar geçen gün sayısına ilişkin ortalama değerler incelendiğinde çeşitler 

ve uygulamalar arasında istatistiki anlamda fark olduğu görülmektedir.  

 

Çeşitler açısından en düşük değer 39,00 gün ile Azkan ve Hisar çeşitlerinden 

elde edilirken, en yüksek değer ise 41,83 gün ile Işık-05 çeşidinden elde edilmiştir.  

Karaköy (2008), yaptığı çalışmada çıkışa kadar geçen gün sayısını 35,1-36,5 gün 

arasında bulmuştur.  

 

Uygulama yöntemleri bakımından en düşük değer 37,08 gün ile kontrol 

parsellerinden elde edilirken, en yüksek değer 43,17 gün ile Bakteri+N uygulanan 

parsellerde belirlenmiştir. Erdoğan (1997) , Hatay ekolojik koşullarında yaptığı 

çalışmada nohutta çıkış süresinin 17,33-19,33 gün arasında bulup, en kısa çıkış süresini 

3 kg/da N + 5 kg/da P2O5 uygulamasından elde etmiş, en uzun çıkış süresini kontrol 

parsellerinde bulmuştur. Bu sonuçlar bizim elde ettiğimiz sonuçlar ile uyum içerisinde 

değildir.  
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Çiçeklenmeye Kadar Geçen Gün Sayısı 

 

Çizelge 3.1. incelendiği zaman denemenin yürütüldüğü 2011 yılında, Nisan ve 

Mayıs aylarında alınan yağışların uzun yıllar ortalamasından oldukça yüksek olduğu 

görülmektedir. Vejetatif dönemde alınan yağışlar ve çıkış süresinin uzun olması 

çalışmamızda çiçeklenmeye kadar geçen gün sayısı değerlerinin beklenenden yüksek 

olmasına neden olmuştur. 

 

Çiçeklenmeye kadar geçen gün sayısına ilişkin ortalama değer incelendiğinde 

çeşitler ve uygulamalar arasında istatistiki anlamda fark olduğu görülmektedir. 

 

Çeşitler açısından en düşük değer 77,00 gün ile Işık-05 çeşidinden elde 

edilirken, en yüksek değer ise 80,50 gün ile Azkan çeşidinden elde edilmiştir. Eser ve . 

ark (1989), Ankara ekolojik koşullarında 160 köylü çeşidi nohut ile yaptıkları 

çalışmalarında çiçeklenmeye kadar geçen gün sayısının 47-61 gün arasında değiştiğini 

bildirmektedir. Yukarıda açıklandığı gibi vejetatif dönemde alınan yağışlar ve çıkış 

süresinin uzun olması farklı sonuçlar elde etmemizde etkili olmuş olabilir. Anlarsal ve 

ark. (1999), yaptığı çalışmasında çiçeklenmeye kadar geçen gün sayısını 97,5-115,2 gün 

arasında değiştiğini tespit etmiştir. Karaköy (2008), yaptığı çalışmada çiçeklenmeye 

kadar geçen gün sayısının 119-124 gün arasında değiştiğini belirtmiştir. İklim koşulları 

ve ekim zamanındaki farklılıklarda bizim sonuçlarımız ile uyum içerisinde olmayan 

sonuçların elde edilmesine neden olmuş olabilir. 

 

Uygulama yöntemleri açısından en düşük değer 77,92 gün ile kontrol 

uygulamasından, en yüksek değer ise 79,42 gün ile Bakteri+N uygulamasından elde 

edilmiştir. Erdoğan (1997), Hatay ekolojik koşullarında yaptığı çalışmada çiçeklenmeye 

kadar geçen gün sayısını en kısa olarak 107,3 gün ile kontrol parsellerinde bulurken, en 

uzun 113 gün ile 3 kg/da N + 5 kg/da P2O5 + aşılama uyguladığı parsellerden elde 

etmiştir. Bu sonuçlar bizim elde ettiğimiz sonuçlar ile uyum içerisindedir. 
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Bitki Boyu 

 

Araştırmamızın yürütüldüğü 2011 yılında vejetasyon döneminde alınan toplam 

yağış 223,9 mm iken bu döneme ait uzun yıllar ortalaması toplam yağış değeri 152,3 

mm’dir (Çizelge 3.1.). Araştırmamızın yürütüldüğü yılda yağışın çok olması bitkilerde 

bitki boyu değerlerinin beklenenden yüksek olmasına neden olmuştur.  

 

Bitki boyuna ilişkin ortalama değerler incelendiğinde çeşitler arasında istatistiki 

anlamda fark gözlenirken, uygulama yöntemleri açısından sonuçlar arasında istatistiki 

anlamda fark olmadığı tespit edilmiştir.  

 

Çeşitler açısından en düşük değer 53,18 cm ile Işık-05 çeşidinden elde edilirken 

, en yüksek değer 60,67 cm ile Hisar çeşidinden elde edilmiştir. Eser ve ark. (1989) 

24,2-42,0 cm, Karasu ve ark. (1999) 22,05-26,63 cm, Türk (1999) 29,5-39,0 cm, 

Babagil (2010) 37,9-42,4 cm arasında değişen bitki boyu değerleri saptamışlar. 

Araştırıcıların sonuçlarının bizim elde ettiğimiz sonuçlardan daha düşüktür. Vejetasyon 

döneminde aldığımız fazla yağış bizim daha yüksek bitki boyu değerleri elde etmemize 

neden olmuş olabilir. Müderriszade (1996) 75,0-105,7 cm, Anlarsal vd. ( 1999 ) 67,9-

84,2 cm, Korkmaz ve Anlarsal (2002) 93-101,2 cm, Karaköy (2008) 60,1-70,5 cm 

arasında değişen bitki boyu değerleri saptamışlardır. Elde edilen sonuçların değişiklik 

göstermesi hat/çeşitlerin genotipik özellikleri, toprak özellikleri, iklim koşulları ve ekim 

zamanındaki farklılıktan kaynaklanmış olabilir. 

 

Uygulama yöntemleri bakımından ise istatistiki anlamda bir fark gözlenmezken; 

en düşük bitki boyu Bakteri + N uygulanan parsellerden, en yüksek bitki boyu ise 

kontrol parsellerinden elde edilmiştir. Önder (1992), fasulyede yapmış olduğu 

çalışmasında bitki boyu bakımından, ilk yıl uygulamalar arasında istatistiki anlamda 

fark elde edemediğini bildirmektedir. 

 

 

 

 

 



44 
 

İlk Meyve Yüksekliği 

 

Araştırmamızın yürütüldüğü 2011 yılında vejetasyon döneminde alınan fazla 

yağıştan dolayı araştırmamızda ilk  meyve yüksekliği değerlerinin beklenenden yüksek 

olduğu görülmektedir (Çizelge 3.1.). 

 

İlk meyve yüksekliğine ilişkin ortalama değerler incelendiğinde çeşitler arasında 

istatistiki anlamda fark gözlenirken, uygulama yöntemleri açısından sonuçlar arasında 

istatistiki anlamda fark olmadığı tespit edilmiştir. 

  

Çeşitler açısından en düşük değer 20,38 cm ile Işık-05 çeşidinden elde edilirken, 

en yüksek değer 28,99 cm ile Azkan çeşidinden elde edilmiştir. Eser ve ark. (1989) 

yaptığı çalışmada ilk meyve yüksekliğini 13-33,6 cm arasında değiştiğini saptamıştır. 

Türk (1999) yaptığı çalışmada ilk meyve yüksekliğini 16,7-23,8 cm arasında bulurken, 

Babagil (2010) yaptığı denemede 18,6-22,4 cm arasında değişen ilk meyve yüksekliği 

değerleri saptamıştır. Bu sonuçlar bizim bulduğumuz sonuçlar ile benzerlik 

göstermektedir. Korkmaz ve Anlarsal (2002) 61,33-73,07 cm olarak, Karaköy (2008) 

31,5-40,7 cm olarak ilk meyve yüksekliği değerleri saptamışlardır. Bu sonuçlar bizim 

elde ettiğimiz sonuçlardan daha yüksektir. Elde edilen sonuçların değişiklik göstermesi 

hat/çeşitlerin genotipik özellikleri, toprak özellikleri, iklim koşulları ve ekim 

zamanındaki farklılıktan kaynaklanmış olabilir. 

 

Uygulama yöntemleri bakımından ise istatistiki anlamda bir fark gözlenmezken, 

en düşük ilk meyve yüksekliği Bakteri + N uygulanan parsellerden, en yüksek ilk 

meyve yüksekliği ise kontrol parsellerinden elde edilmiştir. Erdoğan (1997) en yüksek 

ilk bakla yüksekliğini sadece aşılama yapılan parsellerden, en düşük değerleri ise 3 kg 

N/da + 5 kg P2O5/da + aşılama uygulanan parsellerden elde etmiştir. 

 

Hasat Olgunluğuna Kadar Geçen Gün Sayısı 

 

Hasat olgunluğuna kadar geçen gün sayısına ilişkin ortalama değerler 

incelendiğinde çeşitler arasında istatistiki anlamda fark gözlenirken, uygulama 
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yöntemleri açısından sonuçlar arasında istatistiki anlamda fark olmadığı tespit 

edilmiştir. 

 

Çeşitler açısından en düşük değer 122,92 gün ile Azkan çeşidinden elde 

edilirken, en yüksek değer 124,58 gün ile Hisar çeşidinden elde edilmiştir. Anlarsal ve 

ark. (1999) yaptığı çalışmada hasat olgunluğuna kadar geçen gün sayısını 161,8-173,5 

gün değerleri arasında bulmuş olup, Karaköy (2008) yapmış olduğu çalışmada bu 

değerleri 164-178 gün arasında bulmuştur. Bu değerler bizim bulduğumuz değerler ile 

uyumlu değildir. Elde edilen sonuçların değişiklik göstermesi hat/çeşitlerin genotipik 

özellikleri, toprak özellikleri, iklim koşulları ve ekim zamanındaki farklılıktan 

kaynaklanmış olabilir. 

 

Uygulama yöntemleri açısından ise istatistiki anlamda bir farklılık 

gözlenmezken en düşük değer kontrol uygulamasından, en yüksek değer ise bakteri 

uygulamasından elde edilmiştir. 

 

Bitkide Biyolojik Verim 

 

Bitkide biyolojik verim değerleri, araştırmamızın yürütüldüğü 2011 yılı 

vejetasyon döneminde alınan fazla yağıştan dolayı beklenenden daha yüksek değerler 

göstermiştir (Çizelge 3.1.). 

 

Bitkide biyolojik verime ilişkin ortalama değerler incelendiğinden çeşitler ve 

uygulamalar arasındaki farklılık ile uygulama x çeşit interaksiyonu istatistiki olarak 

önemli bulunmuştur. 

 

Çeşitler açısından en düşük değer 52,06 g ile Yaşa-05 çeşidinden elde edilirken, 

en yüksek değer 67,31 g ile Işık-05 çeşidinden elde edilmiştir.  

 

Uygulamalar arasında en düşük değer 50,74 g ile kontrol uygulamasından elde 

edilirken, en yüksek değer ise 62,92 g ile bakteri uygulamasından elde edilmiştir. 
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Erdoğan (1997), yapmış olduğu çalışmasında en yüksek bitki ağırlığını 3 kg N/da + 5 kg 

P2O5/da parsellerinde, en düşük değerleri ise kontrol parsellerinde belirlemiştir. 

 

Bitkide Bakla Sayısı 

 

Araştırmamızın yürütüldüğü 2011 yılında vejetasyon döneminde alınan fazla 

yağıştan dolayı bitkide bakla sayısı değerlerinin normalden yüksek olduğu 

görülmektedir ( Çizelge 3.1. ). 

 

Bitkide bakla sayısına ilişkin ortalama değerler incelendiğinden çeşitler ve 

uygulamalar arasındaki farklılık ile uygulama x çeşit interaksiyonu istatistiki olarak 

önemli bulunmuştur. 

 

Çeşitler arasında en düşük değer 66,43 adet/bitki ile Hisar çeşidinden elde 

edilirken, en yüksek değer ise 79,35 adet/bitki ile Işık-05 çeşidinden elde edilmiştir. 

Çeşitli araştırıcılar nohutta yapmış oldukları çalışmalarında çok farklı sonuçlar elde 

etmişlerdir. Davies ve ark. (1999) kuru şartlarda 18-36 adet/bitki, Müderriszade (1996) 

22,6-47,3 adet/bitki, Anlarsal ve ark. (1999) 15,8-27,3 adet/bitki,Korkmaz ve Anlarsal 

(2002) 44,2-100,1 adet/bitki, Karaköy (2008) 19,2-37,9 adet/bitki ve Babagil (2010) ise 

25,9-34,4 adet/bitki bitkide bakla sayısı değerleri elde etmişlerdir. Elde edilen 

sonuçların değişiklik göstermesi hat/çeşitlerin genotipik özellikleri, toprak özellikleri, 

iklim koşulları ve ekim zamanındaki farklılıktan kaynaklanmış olabilir. 

 

Uygulamalar arasında en düşük değer 61,8 adet/bitki ile kontrol uygulamasından 

elde edilirken, en yüksek değer ise 81,37 adet/bitki ile bakteri + N uygulamasından elde 

edilmiştir. Önder (1992) çalışmasının ikinci yılında en yüksek bitki başına bakla 

sayısını Bakteri + N5 uygulamasından elde etmiştir. Erdoğan (1997), yaptığı çalışmada 

bitkide bakla sayısına ait en düşük değerleri kontrol parsellerinden elde ederken, en 

yüksek değerleri 3 kg/da N + 5 kg/da P2O5 + aşılama uygulanan parsellerden elde 

etmiştir. Sonuçlar bizim elde ettiğimiz sonuçlar ile uyum içerisindedir. 
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Bitkide Tane Sayısı 

 

Araştırmamızın yürütüldüğü 2011 yılında vejetasyon dönemi boyunca alınan 

fazla yağıştan dolayı bitkide tane sayısı değerlerinin normalden yüksek olduğu 

görülmektedir ( Çizelge 3.1. ). 

 

Bitkide tane sayısına ilişkin ortalama değerler incelendiğinde çeşitler ve  

uygulamalar arasındaki farklılık ile uygulama x çeşit interaksiyonu istatistiki olarak 

önemli bulunmuştur. 

 

Çeşitler arasında en düşük değer 63,69  adet ile Hisar çeşidinden elde edilirken, 

en yüksek değer ise 79,01 adet ile Işık-05 çeşidinden elde edilmiştir. Çeşitli araştırıcılar 

nohutta yapmış oldukları çalışmalarda farklı bitkide tane sayısı değerleri elde 

etmişlerdir. Anlarsal ve ark. (1999) 17-28,8 adet,  Kaçar ve ark. (2004a) 16,96-18,69 

adet, Kaçar ve ark. (2005) 15,9-17,2 adet, Korkmaz ve Anlarsal (2002) 45,07-107,8 

adet, Karaköy  (2008) 18-31,4 adet ve Babagil (2010) 24,9-33,2 adet arasında değişen 

bitkide tane sayısı değerleri elde etmişlerdir Elde edilen sonuçların değişiklik 

göstermesi hat/çeşitlerin genotipik özellikleri, toprak özellikleri, iklim koşulları ve ekim 

zamanındaki farklılıktan kaynaklanmış olabilir. 

 

Uygulamalar arasında en düşük değer 60,52 adet ile kontrol uygulamasından 

elde edilirken, en yüksek değer ise 80,25 adet ile bakteri + N uygulamasından elde 

edilmiştir. Erdoğan (1997) yaptığı çalışmasında en yüksek bitkide tane sayısını 3 kg 

N/da + aşılama parsellerinde, en düşük değerleri ise 3 kg N/da + 5 kg P2O5/da 

parsellerinde saptamıştır. Kaçar ve ark. (2004a) aşılı parsellerde daha yüksek bitkide 

tane sayısı elde ettiklerini bildirmektedirler. Bu sonuçlar bizim elde ettiğimiz sonuçlar 

ile benzerlik göstermektedir. Kaçar ve ark. (2005) en yüksek bitkide tane sayısını R- + 

N+ parsellerinde belirlemişlerdir. Sonuçları bizim çalışmamız ile uyum içerisinde 

değildir. 
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Bitkide Tane Verimi 

 

Yürütmüş olduğumuz araştırmamızda vejetasyon süresi boyunca alınan yağışın 

fazla olmasından dolayı bitkide tane verimi değerleri normalden yüksek çıkmıştır ( 

Çizelge 3.1. ). 

 

Bitkide tane verimine ilişkin ortalama değerler incelendiğinden çeşitler ve 

uygulamalar arasındaki farklılık ile uygulama x çeşit interaksiyonu istatistiki olarak 

önemli bulunmuştur. 

 

Çeşitler açısından en düşük değer 24,06 g ile Hisar çeşidinden elde edilirken, en 

yüksek değer ise 32,43 g ile Işık-05 çeşidinden elde edilmiştir. Anlarsal ve ark. (1999) 

nohutta tane ağırlığını 5,3-8,6 g, Davies ve ark. (1999) nohutta bitkide tohum verimini 

5-8 g, Korkmaz ve Anlarsal (2002) 15,03-33,41 g, Karaköy (2008) ise nohutta bitkide 

tane verimini 6,6-16,1 g arasında saptamışlardır. Elde edilen sonuçların değişiklik 

göstermesi hat/çeşitlerin genotipik özellikleri, toprak özellikleri, iklim koşulları ve ekim 

zamanındaki farklılıktan kaynaklanmış olabilir. 

 

Uygulamalar arasında en düşük değer 24,88 g ile kontrol uygulamasından elde 

edilirken, en yüksek değer ise 30,99 g ile bakteri + N uygulamasından elde edilmiştir. 

Yağmur ve Engin (2005a) Rhizobium aşılmasının bitkide tane verimini etkilemediğini 

bildirmektedirler.  

 

Birim Alan Biyolojik Verimi 

 

Araştırmamızın yürütüldüğü 2011 yılında vejetasyon dönemi boyunca alınan 

fazla yağıştan dolayı birim alan biyolojik verimi değerlerinin normalden yüksek olduğu 

görülmektedir ( Çizelge 3.1. ). 

 

Birim alan biyolojik verimine ilişkin ortalama değerler incelendiğinden çeşitler 

arasındaki farklılık ile uygulama x çeşit interaksiyonu istatistiki olarak önemli 

bulunmuştur. 
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Çeşitler arasında en düşük değer 1034,23 g/m² Azkan çeşidinden elde edilirken, 

en yüksek değer ise 1324,42 g/m² ile Yaşa-05 çeşidinden elde edilmiştir. 

 

Uygulamalar arasında en düşük değer 1095,13 g/m² ile kontrol uygulamasından 

elde edilirken , en yüksek değer ise 1349,94 g/m² ile N uygulamasından elde edilmiştir. 

Yağmur ve Engin (2005a) azot uygulaması ile biyolojik verimin arttığını ve Rhizobium 

bakterisi ile aşılamanın biyolojik verim üzerine etkili olmadığını bildirmektedirler. Bu 

sonuç bizim elde ettiğimiz sonucu desteklemektedir. 

 

Birim Alan Tane Verimi 

 

Yürütmüş olduğumuz araştırmamıza ait vejetasyon süresi boyunca alınan fazla 

yağıştan dolayı birim alan tane verimi değerlerinin normalden yüksek olduğu 

görülmektedir ( Çizelge 3.1. ). 

 

Birim alan tane verimine ilişkin ortalama değerler incelendiğinden çeşitler, 

uygulamalar ve uygulama x çeşit interaksiyonu istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. 

 

Çeşitler arasında en düşük değer 196,88 g/m² Hisar çeşidinden elde edilirken , en 

yüksek değer ise 242,38 g/m² ile Yaşa-05 elde edilmiştir. Çeşitli araştırıcılar nohutta 

yapmış oldukları çalışmalarında çok farklı birim alan tane verimi değerleri elde 

etmişlerdir. Müderriszade (199 ) 142,1-277,8 kg/da, Anlarsal ve ark. (1999) 178,6-271,9 

kg/da, Davies ve ark. (1999) 164-264 g/m2, Leport ve ark. (1999) 163-428 g/m2, Türk 

(1999) 48,89-280,6 kg/da, Korkmaz ve Anlarsal (2002) 106,8-243,5 kg/da, Karaköy 

(2008) 91-211 kg/da ve Babagil (2010) 99,5-132,9 kg/da arasında değişen birim alan 

tane verimi değerleri saptamışlardır. Elde edilen sonuçların değişiklik göstermesi 

hat/çeşitlerin genotipik özellikleri, toprak özellikleri, iklim koşulları ve ekim 

zamanındaki farklılıktan kaynaklanmış olabilir. 

 

Uygulamalar arasında en düşük değer 186,19 g/m² ile N uygulamasından elde 

edilirken , en yüksek değer ise 245,91 g/m² ile bakteri uygulamasından elde edilmiştir. 

Kaçar ve ark. (2004a), farklı nohut çeşitlerinde bakteri aşılaması ve değişik azot 
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dozlarının verim ve verim ögelerine etkisini incelediği çalışmasında, uygulamalar 

arasında tane verimi bakımından istatistiki fark gözlemlemediklerini, Karasu ve ark. 

(2009) bakteri aşılamasının tohum verimini arttırdığını bildirmektedirler. Bu sonuçlar 

bizim elde ettiğimiz sonuçları desteklemektedirler. Voss ve ark. (1987) ve Kaya ve ark. 

(2002) aşılama ile birlikte azot uygulamasının tane verimlerini arttırdığını, Önder 

(1992) en yüksek tane verimini Bakteri + N5 uygulamasından elde ettiğini, Erdoğan 

(1997) 3 kg N/da + aşılama uygulanan parsellerden en yüksek tane verimi (227 g/m2) 

elde ettiklerini bildirmektedirler. Kaçar ve ark. (2004b) en yüksek tane verimini azot 

uygulanan aşısız parsellerden, Kaçar ve ark. (2005) ise R--N+ parsellerinden en yüksek 

tane verimi elde ettiklerini bildirmektedirler. Bu sonuçlar bizim elde ettiğimiz sonuçlar 

ile benzerlik göstermemektedir. 

 

Hasat İndeksi 

 

Hasat indeksine ilişkin ortalama değerler incelendiğinden çeşitler arasındaki 

farklılık ile uygulama x çeşit interaksiyonu istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 

 

Çeşitler arasında en düşük değer % 40,02 ile Hisar çeşidinden elde edilirken, en 

yüksek değer ise % 49,53 ile Yaşa-05 çeşidinden elde edilmiştir. Anlarsal ve ark. (1999) 

nohutta % 28,37-34,93 arasında, Leport ve ark. (1999) % 25-43 arasında hasat indeksi 

değerleri saptamışlardır. 

 

Uygulamalar arasında en düşük değer % 44,4 ile bakteri + N uygulamasından 

elde edilirken, en yüksek değer ise % 46,62 ile kontrol uygulamasından elde edilmiştir. 

Khan ve ark. (1992) nohuta aşılama ile azotlu ve fosforlu gübre uygulamış ve 

uygulamaların hasat indeksi değerlerini önemli şekilde etkilemediğini bildirmişlerdir. 

Kaya ve ark. (2002) çalışmalarında aşılama yöntemleri ve azot dozlarını denemişler, 

hasat indeksi bakımından uygulamalar arasındaki farkların istatistiki olarak önemli 

olmadığını bulmuşlardır. Bu sonuçlar bizim elde ettiğimiz sonuçları desteklemektedir. 

Erdoğan (1997) en yüksek hasat indeksini 3 kg/da N + 5 kg/da P2O5 parsellerinden, en 

düşük değeri ise aşılama uygulanan parsellerden elde ettiğini bildirmektedir. Karasu ve 
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ark. (2009) bakteri aşılamasının hasat indeksini arttırdığını bildirmektedirler. Bu 

sonuçlar bizim elde ettiğimiz sonuçlar ile uyum içerisinde değildir. 

 

100 Tane Ağırlığı 

 

100 tane ağırlığına ilişkin ortalama değerler incelendiğinden çeşitler arasında 

istatistiki olarak fark gözlenmiştir ancak uygulamalar bakımından herhangi bir istatistiki 

fark gözlemlenmemiştir. 

 

Çeşitler arasında en düşük değer 41,22 g ile Yaşa-05 çeşidinden elde edilirken, 

en yüksek değer ise 43,86 g ile Işık-05 çeşidinden elde edilmiştir. Eser ve ark. (1989) 

12,6-48,1 g, Müderriszade (1996) 35,2-48,9 g, Türk (1999) 28,8-45,0 g, Anlarsal ve ark. 

(1999) 26,7-37,5 g, Karasu ve ark. (1999) 44,68-49,82 g, Kaçar ve ark. (2004a) 44,42-

50,51 g, Kaçar ve ark. (2005) 43,44-49,84 g, Karaköy (2008) 37,6-51,5 g ve Babagil 

(2010) 39,2-43,1 g arasında değişen 100 tane ağırlıkları saptamışlardır. 

 

Uygulama yöntemleri bakımından istatistiki anlamda bir fark görülmemekle 

beraber en yüksek 100 tane ağırlığı 43,23 g ile kontrol parsellerinde görülürken, en 

düşük değer 41,92 g ile Bakteri+N uygulanan parsellerde belirlenmiştir. Önder (1992) 

yapmış olduğu çalışmasında birinci ve ikinci yılda uygulamarın 1000 tane ağırlığını 

etkilemediğini, üçüncü yılda ise en yüksek bin tane ağırlını kontrol parsellerinden elde 

ettiğini bildirmektedir. Kaçar ve ark. (2004b) bakteri aşılaması ve değişik azot 

dozlarının fasulyenin verim ve verim ögelerine etkisini inceledikleri çalışmalarında 

1000 tane ağırlığı bakımından uygulamalar arasında istatistiki anlamda bir fark 

gözlemediklerini bildirmektedirler. Bu sonuçlar bizim elde ettiğimiz sonuçları 

desteklemektedir. Erdoğan (1997) yapmış olduğu çalışmasında en yüksek 100 tane 

ağırlığını 3 kg/da N + 5 kg/da P2O5 uygulamasından, en düşük değeri ise kontrol 

parsellerinden elde etmiştir. Kaçar ve ark. (2004a) ise 100 tane ağırlığına ait en yüksek 

değerleri 3 kg N/da parsellerinden, en düşük değerleri ise kontrol parsellerinden elde 

etmişlerdir. Karasu ve ark. (2009) bakteri aşılamasının 1000 tane ağırlığını arttırdığını 

bildirmektedirler. Bu sonuçlar bizim elde ettiğimiz sonuçlar ile uyum içerisinde 

değildir. 

 



52 
 

6. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 
 
 
 Bu çalışmada, bakteri aşılama (Rhizobium ciceri) ve azot uygulamasının nohut 

çeşitlerinde verim ve verim ögelerine etkileri araştırılmıştır. 

 

Araştırmamızda bölgemize adapte olmuş 4 nohut çeşidi kullanılmıştır. Bitkide 

biyolojik verim, bitkide bakla sayısı, bitkide tane sayısı, bitkide tane verimi ve 100 tane 

ağırlığı bakımından Işık-05 çeşidi en yüksek değerleri göstermiştir. Birim alan biyolojik 

verimi, birim alan tane verimi ve hasat indeksi bakımından ise Yaşa-05 çeşidinin en 

yüksek değerleri verdiği belirlenmiştir. Elde edilen bu verilere göre Işık-05 ve Yaşa-05 

çeşitlerinin Eskişehir koşullarında yüksek verim potansiyeline sahip olduğu 

söylenebilir. 

 

 Bakteri nodülasyonu oluşuncaya kadar baklagil fideleri gelişebilmek için 

topraktaki azottan faydalanırlar. Bunun için nohut yetiştiriciliğinde ekim ile birlikte 

dekara 2-3 kg N/da atılması tavsiye edilir. Araştırmamızda Bakteri+N uygulanan 

parsellerde bitkinin ilk gelişme döneminde ihtiyaç duyduğu azot karşılanmış ve etkin 

bakteri suşu ile tohumlar aşılanmıştır. Bitkide bakla sayısı, bitkide tane sayısı ve bitkide 

tane verimi gibi önemli verim ögeleri bakımından en yüksek değerler Bakteri+N 

uygulanan parsellerden elde edilmiştir. Bitkide biyolojik verim ve birim alan tane 

verimi bakımından ise en yüksek değerler sadece aşılama yapılan parsellerden elde 

edilmiş, ancak bu parselleri Bakteri+N uygulanan parseller takip etmiştir. Bu sonuçlara 

dayanarak nohut tarımında Rhizobium bakterisi ile aşılamanın verimi arttırmada etkili 

olabileceğini söylemek mümkündür. Ancak aşılama ile birlikte 2,5 kg N/da uygulaması 

da tavsiye edilebilir. Araştırmamızda hiçbir uygulama yapılmayan kontrol parselleri ile 

sadece N uygulanan parsellerde verim ve verim ögelerinin düşük olduğu görülmektedir. 

 

 Nohut tarımında yüksek verim elde edebilmek için geleneksel nohut 

yetiştiriciliği yerine, ihtiyaç duyulan yerlerde bakteri aşılaması yapılarak ekimin 

yapılması yaygınlaştırılması gerekmektedir. Ancak ülkemizde aşılama yapılacak bakteri 

zor bulunmaktadır ve bakteri aşılaması esnasında da bazı hatalar yapılmaktadır. 
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Çiftçilerimizin bakteri aşılaması konusunda bilgilendirilmesi nohut üretimini olumlu 

yönde etkileyebilecektir. 
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