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ÖZET: AraĢtırma Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlalarında
1997-98 döneminde yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada, makarnalık buğdayda bazı özellikler arası iliĢkiler ve bu
özelliklerin ana sap tane verimine doğrudan ve dolaylı etkileri incelenmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre
baĢak tane verimi ile bitki boyu, baĢak uzunluğu, fertil baĢakçık sayısı ve baĢakta tane sayısı arasında
sırasıyla; 0.578*, 0.793**, 0.646*, 0.824** düzeyinde olumlu ve önemli iliĢkiler belirlenmiĢtir. Path
katsayısı analizi sonucunda, bitki boyu, fertil baĢakçık sayısı ve baĢakta tane sayısının baĢakta tane
verimini etkileyen en önemli özellikler olduğu saptanmıĢtır.

THE PATH ANALYSIS AND THE CORRELATIONS BETWEEN MAIN STEM
YIELD AND SOME YIELD COMPONENTS IN DURUM WHEAT
SUMMARY: The research was carried out in the experimental field of Field Crops Department,
Facıılty of Agriculture, Ankara University in 1997-98. This study was conducted to determine
correlations among some traits and direct and indirect effects of these traits on main stem yield in
durum wheat. According to results obtained, signifıcant and positive correlations were found as:
0.578*, 0.793**, 0.646*, 0.824** between grain yield per spike, and plant heigth, ear length, number
of fertile spikelet and kernels per spike respectively. As a result of path coefficient analysis it was
found that plant length, number of fertile spikelet and kernels per spike were the most important
characters for determining grain yield per spike in durum wheat.

GİRİŞ
Bitki ıslahının en önemli amaçlarından birisi, üzerinde çalıĢılan bitkinin verim ve
kalitesini iyileĢtirmektir. Artan nüfusun besin gereksiniminin karĢılanması söz konusu
olduğunda, verimin artırılması kaçınılmaz olmaktadır. Buğdayda birim alan verimini artırmada,
yetiĢtirme teknikleri yanında; baĢaklarını tam dolduran çok sayıda ana sapın birim alanda
yetiĢtirilmesi de gereklidir (Kumbhar, 1979).
Verim, çevre koĢulları ve bitkisel özelliklerin birlikte etkisiyle oluĢmaktadır. Kalıtsal
yapıya sahip olması nedeniyle bitkisel özelliklerin verime etkisinin bilinmesi ıslah çalıĢmalarında
zaman ve iĢ gücünden kazanç sağlamaktadır (Akdağ ve ġehirali 1992).
Verimi oluĢturan öğelerin birbirini etkilemesi doğrudan ya da dolaylı olabilmektedir.
Ġki özellik arasındaki doğrudan iliĢkiyi ortaya koyan basit korelasyon katsayıları seleksiyonda
baĢarılı sonuçlar alınmasında yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle son yıllarda birçok ıslahçı,
korelasyon katsayılarının doğrudan ve dolaylı etkilerinin bileĢenlerine ayrılmasına olanak
sağlayan, basitçe bir standart kısmi regresyon katsayısı olarak tanımlanabilecek path katsayısı
analizi ile ilgilenmeye baĢlamıĢtır (Shabana ve ark. 1990, Akanda ve Mundt 1996). Path
katsayısı analizi; buğday, arpa. mısır, fasulye, soya fasulyesi ve kolza gibi bitkilerde verim ve
pekçok özellik arasındaki iliĢkinin açıklanmasında baĢarıyla kullanılmıĢtır (Garcia del Moral
ve ark. 1991, Diz ve ark. 1994).
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Bu araĢtırmada, makarnalık buğday ana sap verimine etkili olan bazı özellikler arasındaki
doğrudan ve dolaylı iliĢkiler incelenmiĢtir
MATERYAL VE YÖNTEM
AraĢtırma 1997-1998 vejetasyon döneminde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla
Bitkileri Bölümü deneme tarlalarında yapılmıĢtır. Deneme alanının toprağı tekstür bakımından
killi-tınlı yapıdadır. Organik maddesi % 1,96 dolayında olup, 6 kg/da P2O5 ve 78,3 kg/da K20
içermektedir. Toplam tuz değeri % 0,02, kireç değeri % 0,85 ve pH değeri 7,85 tir. AraĢtırma
yerinin uzun yıllar ortalama yağıĢ toplamı 377,6 mm, ortalama sıcaklığı I l,7°C ve ortalama nispi
nemi % 60; 1997-98 yetiĢtirme döneminde ise yağıĢ miktarı 472,9 mm, ortalama sıcaklık ve nispi
nem değerleri ise sırasıyla 10,8° C ve % 68,1 olmuĢtur.
AraĢtırma, dört tekrarlamalı tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuĢtur.
Materyal olarak üç makarnalık buğday çeĢidi (Çakmak-79, Kunduru-1149, Kızıltan-91)
kullanılmıĢtır.
Ekim normal sıklık ve derinlikte (sıra arası 20cm, sıra üzeri 2-3cm, derinlik 5-6 cm) 2
metrelik sıralara her parsel üç sıra olarak 31. 10. 1997 tarihinde yapılmıĢtır. Ekim sırasında 15
kg/da diamonyum fosfat (DAP), sapa kalkma baĢlangıcında ise 4 kg/da saf azot (N) üzerinden
amonyum nitrat gübresi uygulanmıĢtır.
Hasatta, her parselin orta sırasının orta kısmından (l m'lik bölümden) rastgele 10'ar bitki
kökleriyle alınmıĢ, tüm ölçüm ve tartımlar bu bitkilerin ana sapları üzerinde yapılmıĢtır.
Bitki boyu: Kök boğazı ile en üst baĢakçığın ucu arasındaki uzunluğun (cm)
ölçülmesiyle,
BaĢak uzunluğu: BaĢak ekseninin en alt boğumu ile en üst baĢakçığın ucu arasındaki
uzunluğun (cm) ölçülmesiyle,
Fertil baĢakçık sayısı: BaĢakta tane oluĢturan baĢakçıkların sayılmasıyla,
BaĢakta tane sayısı: BaĢaklar ayrı ayrı harman edilip taneler sayılarak,
BaĢak tane ağırlığı: Her baĢaktan elde edilen tanelerin tartılmasıyla,
Bin tane ağırlığı: Her baĢaktan elde edilen tane ağırlığının tane sayısına bölünüp, bin ile
çarpılmasıyla saptanmıĢtır.
Elde edilen veriler, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde geliĢtirilen TARĠST paket
programı kullanılarak önce korelasyon analizine ve daha sonra doğrudan ve dolaylı etkilerin
hesaplanması için path analizine tabi tutulmuĢtur.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Makarnalık buğdayda incelenen özellikler arasında saptanan basit korelasyon katsayıları
Çizelge 1 'de verilmiĢtir. Çizelge incelendiğinde, baĢak tane verimi (baĢak tane ağırlığı) ile baĢak
uzunluğu ve baĢakta tane sayısı arasında % 1 düzeyinde önemli ve olumlu; baĢak tane verimi ile
fertil baĢakçık sayısı ve bitki boyu arasında ise % 5 düzeyinde önemli ve olumlu; baĢak tane
verimi ile bin tane ağırlığı arasında ise önemsiz ve olumsuz iliĢki olduğu görülmektedir. Ayrıca
bitki boyu ile baĢak uzunluğu, baĢak uzunluğu ile baĢakta tane sayısı ve fertil baĢakçık sayısı
arasında da önemli ve olumlu iliĢki saptanmıĢtır.
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Çizelge 1. Makarnalık buğdayda incelenen bazı özellikler arasındaki korelasyon katsayıları.
Özellikler
BaĢak tane ağırlığı
1
Bitki boyu
2
BaĢak uzunluğu
3
Fertil baĢakçık sayısı 4
BaĢakta tane say ısı
5
Bin tane ağırlığı
6
(*:p<0,05; **p<0,01)

1
0,578*
0,793**
0,646*
0,824**
-0,368

2

3

0,639*
0,020
0,254
0,368

4

0,571
0,765** 0,597*
-0,244
-0,415

5

-0,563

6

-

Makarnalık buğdayda baĢak tane verimi ile incelenen diğer özellikler arasındaki
korelasyon katsayıları ile bu korelasyon katsayıları içerisinde doğrudan ve dolaylı etkilere iliĢkin
path katsayısı değerleri Çizelge 2'de verilmiĢtir. Çizelge incelendiğinde, baĢak tane verimi
üzerinde istatistiksel açıdan önemli etkilere bitki boyu, baĢak uzunluğu, fertil baĢakçık sayısı ve
baĢakta tane sayısının sahip olduğu görülmektedir. BaĢak tane verimi ile bitki boyu arasındaki
olumlu ve önemli düzeydeki 0,578'lik korelasyon katsayısının %59.45 (0.7907)'i doğrudan
etki, geri kalan % 40.55 ise dolaylı etkilerden oluĢmuĢtur. BaĢak tane verimi ile baĢak uzunluğu
arasındaki olumlu ve önemli düzeydeki 0.793'lük korelasyon katsayısının % 26.68 (-0.4541 )
'sinin doğrudan etki ile geri kalan % 73.32'sinin ise dolaylı etkilerden oluĢtuğu
anlaĢılmaktadır. BaĢak veriminin bitki boyu ve baĢak uzunluğu ile olumlu ve önemli iliĢkide
olduğunu gösteren bulgularımız ; Fonseca ve Patterson ( 1968), Bhatt (1973), Yürür ve ark.
(1981) ve Demir ve Tosun (1991)'un sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Buğday çeĢitlerinde,
bitki boyunun artması fazla olmamak koĢuluyla fotosentez organlarının ve baĢağın uzun olmasına
neden olmakta dolayısıyla baĢak tane verimini artırmaktadır (Yürür ve ark. 1981).
BaĢak tane verimi ile fertil baĢakçık sayısı arasındaki olumlu ve önemli düzeydeki
0,646'lık korelasyon katsayısının % 38,48 ( 0,4481 )'i doğrudan etki ile geri kalar % 61.52’i ise
dolaylı etkilerden oluĢmuĢtur. BaĢakta tanenin oluĢtuğu fertil baĢakçık sayısının artması tane
veriminin de artmasına etkili olmaktadır (Tosun ve Yurtman, 1973; Yürür ve ark. 1981).
BaĢak tane verimi ile baĢakta tane sayısı arasındaki olumlu ve önemli düzeydeki 0,824
korelasyon katsayısının % 36.09 (0,5482)'u doğrudan etkiden, geri kalanı % 63.91’i ise dolaylı
etkilerden ortaya çıkmıĢtır. Bu özellik bakımından elde ettiğimiz bulgular; Fonseca ve Patterson
(1968), Puri ve ark. (1982) ve Garcia del Moral ve ark. (1991 )'nın sonuçlarıyla uyumludur.
SONUÇ
A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlalarında yürütülen bu
çalıĢmada; makarnalık buğdayda ana sap verimi ile bitki boyu, baĢak uzunluğu, fertile baĢakçık
sayısı ve baĢakta tane sayısı arasında olumlu ve önemli iliĢki olduğu saptanmıĢtır. Bitki boyunun
belli ölçüde artmasının verimi olumlu yönde etkilediği (Demir ve Tosun 1991) belirtilirken bu
araĢtırmada da benzer sonuçlar alınmıĢtır. Ayrıca bitki boyu ile onun bir kısmı olan baĢak
uzunluğu, baĢak uzunluğu ile baĢakta tane sayısı ve fertil baĢakçık sayısı arasında da olumlu ve
önemli iliĢki bulunmuĢtur. Makarnalık buğdaylarda yapılacak seleksiyonda bitki boyu, fertile
baĢakçık sayısı ve baĢakta tane sayısının dikkate alınabileceği sonucuna varılmıĢtır.
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Çizelge 2. Makarnalık buğdayda baĢak tane verimi ile incelenen bazı özellikler arasındaki
doğrudan ve dolaylı etkilere iliĢkin path katsayıları ve etki payları.
Doğrudan etki
Bitki boyu

Dolaylı etki

Korelasyon katsayısı
0,578*

BaĢak uzunluğu
Fertil baĢakçık sayısı
BaĢakta tane sayısı
Bin tane ağırlığı
BaĢak uzunluğu

0,793**
Bitki boyu
Fertil baĢakçık sayısı
BaĢakta tane sayısı
Bin tane ağırlığı

Fertil baĢakçı k
sayısı

0,646*
Bitki boyu
BaĢak uzunluğu
BaĢakta tane sayısı
Bin tane ağırlığı

BaĢakta tane sayısı

0,824**
Bitki boyu
BaĢak uzunluğu
Fertil baĢakçık sayısı
Bin tane ağırlığı

Bin tane ağırlığı

-0,368
Bitki boyu
BaĢak uzunluğu
Fertil baĢakçık sayısı
BaĢakta tane sayısı

Path katsayısı
0,7907
-0,2899
0,0089
0,1392
-0,1012
-0,4541
0,5049
0,2559
0,4194
0,0673
0,4481
0,0156
-0,2593
0,3271
0,1141
0,5482
0,2008
-0,3474
0,2673
0,1551
-0,2752
0,2906
0.1110
-0,1858
-0,3089

Etki payı %
59,45
21,80
0,66
10,46
7,60
26,68
29,67
15,04
24,64
3,95
38,48
1,34
22,27
28,09
9,80
36,09
13,22
22,87
17,60
10,20
23.49
24,80
9,47
15,86
26,36
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