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Ö N S Ö Z 

Güneydoğu Anadolu Bölges i 'nin sulamaya açılmasıyla ortaya çıkacak tarıms al 
potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesini temin etmek amac ıyla GAP 
Idaresi Başkanlığı tarafından Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne bir 
dizi Tarıms al Araştırma ve Geli ştirme Çalı şması yaptırılmı ştır. 

Şanlıurfa-Akçakale Koruklu mevkiinde tah s is edilen 276 dekarlık bir Araştırma 
Istasyonu kurulması, 31 adet projeden oluşan araştırma çalışmalarının yür ütül
mesi, GAP Böl gesi'nde Tarı msa l Konularda Veri Bankası Olu şturulması ve Uzaktan 
Algılama Mer kezi K uru l ması olmak üzere dört bileşenden olu şan proje çal ışmaları 
1987-1992 yı ll a rı arası nda yürütül müştür. 

Planlanan pr oje çalı şmaları üç a ş amalı olarak ele alınmış olup tamamlanan 
bölümü, birinci a ş amayı o l u şturan Adaptasyon Çalışmalarını içermektedir. 

Proje paketin in araştırma çalı şmalarır:ıdan bitkisel üreti mle ilgili olanlar, 
Koruklu mevkii nde kurulan Araştır~a Istasyonu ' nda hayvansal üreti mle ilgi l i 
olanlar i se TI GEM Ceylanpınar Tarım I şletmes i 'nde yürütülmüştür. 

Bu rapor, yürütül en alt pro j el erle ilgili o 1 a rak saptanan il k sonuçl ar ı ortaya 
koymaktadır . 

Söz konu su proje pa ketinin ikinci aşaması olan yet i ştirme teknikleri ile ilgili 
araştırmalar, i l k a şamada elde edilen .. verilere bağlı olarak ve adaptasyonu 
saptanmı ş tür ve çeş itlerle Harran Universitesi Ziraat Fakültesi 'nin de 
katkıları il e yine Çukurova üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından 1993- 1996 
yılları ara s ında sürdürülecektir. 



1. GİRİŞ 

Önceleri doğrudan in san beslenmesinde kullanılan arpa, bugün dünyada ve 
yurd umuzda hayvan beslenmes inde yemlik olarak ve endüstride malt-bira yapımında 
kullanılmak üzere başlıca iki amaçla yetiştirilmekte ve ıslah edilmektedir. 

Arpa, Türkiye'de 3.5 milyon hektar ekim ve 7.2 milyon ton üretimi ile buğdaydan 
sonra ikinci sıray ı almaktadır (Tarımsal yapı ve üretim, 1989). 

Nüfusumuzun beslenmesi ve geniş çiftçi kitlesinin yıllık geliri büyük ölçüde 
tahıllara bağlıdır. Tahıllar geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de 
insanlığın temel besin maddesi olmaya devam edecek; hızla artan nüfus 
karşısında önemini sürdürecektir. Arpa, buğdaya göre daha erkenci olması nedeni 
ile düşük ve düzensiz yağış alan yerler için iyi bir bitkidir . Tuzluluğa ve 
alkaliliğe oldukça dayanıklı olması yanında , çıkıştan sonra buğdaya göre hızlı 
büyüme s i, yaban c ı ot 1 ara kar ş ı rekabet gücünü art ırmaktadır . Di ğer taraftan 
ülkemizde arpa, hayvan beslenmesinde öneml i miktarda kullanılmaktad ır . Ayrıca, 
gün geçtikçe önem kazanan biracılık sanayinin hammaddesi olması, ikinci ürün 
ekilen yerlerde erkenci li ğ i ile kendisinden sonra gelen bitkiye, di ğer kışl ık 
bitkilerden daha uzun bir yet i şme süresi bırakması nedeniyle önemi gün geçtikçe 
artmaktadır. 

GAP Bölgesi ' nde bitkisel üretimi kısıtlayan en önemli ekolojik faktör , yağış
sıcaklık ili şkis inin dengeli olmayışıdır. Bölgede ilkbahar başında sıcaklık 
hızla artarken yağış ve nem düşmekte bu da gerek kışlı gerekse yazlı k ürünlerde 
verim azalışıarına neden olmaktadır. 

Yapılan bu araştırma ile; yakında sulu tarımın gireceği GAP Bölgesi'nin iklim 
ve toprak koşullarında yüksek verimli ve kaliteli arpa ürünü sağlayacak; kısa, 
kurağa, yatmaya, hastalık ve zararlılara dayanıklı yemlik ve biralık arpa 
çeşitleri elde etmek, b u n l arı gerekli testlerden ve bölge çeşit verim 
denemelerinden geçirdikten sonra, yeti ştiricinin kullanımına sunmak 
amaçlanmıştır . 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal 

Bu araştırmada yerli ve yabancı kaynaklardan temin edilen çeşit ve hatlar yer 
almıştı r . Diğer taraftan çeşit verim denemesinde, başta Çukurova Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nün geliştirdiği arpa materyalinden ve 
bölge koşull arına uyabilecek CIMMYT ve ICARDA arpa materyalinden verim, 
erkencilik, kışa ve hastalıklara dayananıklı'lık bakımından üstün olanlardan 
se.ç il en 1989 yılı nda 30, 1990 yılı nda 40, 1991 yılı nda 48 arpa çeşit ve ha tt ı 
yer almı ştır . 

2. 2. Yöntem 

İntrodüksiyon denemesi her çeşit veya hat ıçın tek parsel şeklinde ve 
tekerrürsüz; çeşit verim denemeleri ise tesadüf blokları deneme desen ine göre 
ve 4 tekrarlamalı olarak yapılmı ştır. 

Ekim işlemi, mz'ye 450 adet canlı tohum gelecek şekilde mibzer ile Kasım ayının 
ilk yarısında yapılmıştır. Azotun yarısı ve fosforun tamamı ekimden önce, 
azotun diğer yarısı da kardeşlenme ve sapa kalkma dönemlerinde iki eşit kısımda 
olacak şeki lde 14 kg saf azot ve 6 kg P205 kompoze gübre uygulaması 
yapılmıştır. Gübrelemeden sonra yağmurlama sistemi ile tüm parseller sulanmış 



ve sul amaya vejetasyonun kritik devrelerinde de devam edilmiştir. Bitki 
gelişmesi s ı rasında yabanc ı ot müdahalesi gerekti~ i duruml arda elle mücadele 
yap ıl mıştır . 

Denemeye alınan çeşitler; başaklanma süresi, başaklanma erme süresi, m2de sap 
sayıs ı , m2de baş ak sayısı, bitki boyu, başak tane sayısı, başak tane a~ırlı~ı, 
bin tane a~ırlı~ı, hektolitre ağırlı~ı, protei n oran ı , t ane verimi gibi 
kriterl er aç ı sından incelenmeye alı nmış ve değerl endirmeler; tesadüf blokları 
deneme deseni standart yöntemlerine göre hazırlanmış bilgisayar programları 
kullan ı larak yapılmıştır. 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Araşt ı rmaya alınan biralık ve yeml i k arpa çeşit l erinin incel enmesi ile elde 
edilen araştırma bulguları incelenen yı ll arın ortalamas ı halinde aşağıda 
tablo'da toplu halde gösterilmektedir. 

Tablo 1: Biralık Arpa Çeş it Verim Denemesinde En Yüksek ve En Düşük Değeri 
Veren Çe ş it ve Hatlar 

incel enen En yü ksek değeri En düşük de~eri veren 
özellikler veren çeşit veya hat çeşit veya hat 

Baş akl anma-Erme Arupo "s" Legia, Auropa"s", Er- Al am, Gold-Marker 
Süresi (gün) (En Geç Başaklanan) (En Erken Başaklanan) 

Sap Sayı s ı 
(m2 ;adet)* SSCB 

Başak Say ı s ı 
(m2 /adet) Nordic 

Bitki Boyu (cm) Legia 

Başak Tane 
Say ı sı (adet) Gold Marker 

Baş ak Tane 
Ağırlığı (gr) 82 ÇZT 15 

Bi n Tane 
.A~ ı rl ı ğı (gr) 82 ÇZT 20 

Hektol i tre 82 ÇZT 06 hattı 
Ağ ırlı ğ ı (kg/ hl) Cl ipper çeşidi 

Protein oranı 
(%) * Arupo "s" 

Tane verimi Gol d Marker/arkroyal 82 ÇZT 07 
(kg /da) Gol d Marker 

Er - Al am 

* İki y ı llık orta l ama l ard ı r. 
Not : (*) haricindek i özellikl er 3 yıllı k ort al ama l arı göster mektedir. 



Tablo 2: Yemlik Arpa Çeşi t Verim Denemesinde En Yüksek ve En Düşük 
Degeri Veren Çe ş it ve Hatlar 

İncelenen En yüksek degeri veren En düşük değeri veren 
Öze ll i kl er çeş it veya hat çeşit veya hat 

Başaklanma (En Erken Başakl anan 
Süresi (gün) çeşit) 

M 972 B 
Gloria "s" j Copal "sıı 

Ga lt/Brea "s" 

Başakl anma-Erme (En geç ba şaklanan-
Süresi (gün) e ren çe ş it) 

Ga 1 t/Brea 
Gl oria "s"/ Copal 
As 54 Avt 

m2de Sap 
Sayısı (adet )* Mal bo 

m2de Ba şak 
Sayısı (adet ) 

82 ÇZT 25 
82 ÇZT 21 

Bitki Boyu 
(cm) 82 ÇZT 28 

Başak Tane 
Sayısı (adet ) M 9742 B 

Başak Tane 
Agırlıgı (gr ) M 9724 B 

Bin Tane 
Agı r lı gı (gr ) Gloria "s"/Copal lls ll 

Hekto 1 i tre Marker 
Agırlığı (kg/hl) As 54 Avt 

Protein oranı 
(%) * Mal bo 

Tane verimi Marker 
(kg /da) Beechar/ Brigs L. Gerbol 

82 ÇZT 21 

*: İki yıllık ortalama, diger özellikler ise üç yıllık ortalamalardır. 

Tahıllarda en önemli özell i klerden biri olan başaklanma-erme süresi ni n uzunluğu 
i le veri m aras ında oluml u bir ilişki vardır ve çeşi tl erin başaklanma-erme 
süres inin uzun olmas ı i stenir. Çünkü bu devrede oluşan asimilatlar ı n %80'den 
fazlası tanede bi rikmekted i r . Tahıllarda verimi etkileyen di~er bi r unsur ise 
ba şak tane sayı s ıdır. 

Çe ş itl erde bin tane agırlıgının yüksek . olma~ ı danelerin i ri liğin i ve 
olgunluğunu , ni ş a stanın fazlalığını gösterır . Bıralık arpalarda t anelerin çok 



cıl ız veya çok iri olması istenmez. Çünkü cılız taneler in extrat oran ı dü şük , 
çok iri tanelerin ise kavuz damarları kalın ve çimlenmesi güç olur. 

Arpada protein miktarının yüksek olması, yetişme döneminde aldı ğ ı yağış ve 
toprak suyu miktarına bağlıd ır; fazl a su proteince faki r, az su i se protei nce 
zengin arpa elde edilmesine neden olmaktadır . Yeml ik ar palarda, prote in 
oranını n biralık çeş itleri n aksine yüksek olması istenmektedir. 

4. SONUÇ 

üç yı ll ı k deneme sonuç ı arı na göre tane veri mi ve i nce 1 en en d i ğer öze ll i kl er 
yönünden dikkati çeken biralık çeşi t ve hatlardan ; Cli pper, Er-Alam, Arupo ~ 
Nefia, legia, Gold Marker ve Gold Marker // Ark .Royal, yeml i k ~ ve 
~dan; Ye~il~ Beecıier/Brigs [, Amp- Hc 1905, H2 72/ Brigs , Manker, 82 ÇZT 
Q ' in bölge oşulları na iyi uyum sağladığı tespit edi lmi şt i r. Bu çeşitler 
erkenciliği ile Güneydoğu Anadolu Bölges i'nde Nisan, May ıs ayları nda görül en 
aş ırı sıcaklardan etkilenmemekt edir. Bu çeş itlerin, bölgede ekilen geleneksel 
çeşitlerin yerine ekilmesi tavsiye edilmektedir. 



TARIMSAL ARAŞTI RMA GEL İ ŞTİRME PROJE ÇERÇ EVES iNDE YÜRÜTÜLEN ÇAL IŞMALAR 

1. GA P Böl gesi ne Adapte Olabil ecek Şeftali, Kayı s ı , Badem ve Nektar i n 
Çeşitler i n i n Sap tanmas ı 

2. GAP Böl gesi nde De~işik Nar Çeş i tler i nin Adaptasyonu 

3 . Ülkemizde Yeti ştiri c ili ~ i Yapılan Çi l ek Çeş itl er i ni n GAP Bölgesine 
Adaptasyonu 

4. GAP Bölgesine Uygun Pi kan Cevi zi Çeş i t l er i ni n Saptanmas ı 

5. Doğal Ol ar ak Yetişen Çok Yıllık Soğan l ı - Yumrul u ve Rizoml u Süs Bitki lerin in 
Tarlada Ür etim Olanakl arı 

6. Sulamanı n GAP Al anında Yüksek Veri ml i Sofral ık ve Şarapl ı k Üzüm 
Çe ş i t l erinin Ver i m ve Kal itel erine Etki s i 

7. GAP Böl gesinde Sebze Yeti şti ric i liğinin Gel iştirilmes i 

8 . GAP Bölgesi nde Yüks ek Veri mli Lif Teknoloj ik özelli kl eri üstün Pamu k 
Çeşi tl er inin Saptanması 

9 . GAP Bölges inde Sulu Koşullara Uygun Yemlik ve Biralık Ar pa Çeşitleri n i n 
Saptanmas ı 

10 . GAP Bölgesine Uygun Kol za Çe ş itl erini n Saptanmas ı 

ll . GAP Bölges ine Uygun Ayçiçeği Çeşi tlerinin Saptanmas ı 

12 . GAP Böl ge s i nde Sul u Koşu ll ara Uygun Ekmekl i k ve Makarna lı k Bu~day Çe ş it l e
l eri ni n Saptanmas ı 

13 . GAP Böl gesi nde Sulu Koşull ara Uyg un Çeltik Çeşitlerinin Saptanmas ı 

14 . GAP Bölges inde Yem Bi tkil er i Adaptasyonu 

15. GAP Bölges inde Sulu Koş ull arda Yeti şt i rile bi l ece k Yonca Ç eş itlerin i n 
Saptanmas ı 

16 . GAP Bölges inde I. Ürün veya I I. Ürün Ol ar ak Yet iştirilebilecek Sorghum Tür 
ve Çeş itlerinin Saptanmas ı 

17. GAP Bölges inde I. veya I I. Ürün Olarak Yetiştiril ebil ecek Mısır 
Çeşit l erin i n Saptanmas ı 

18 . Harr an Ova s ı Koşullarında Pamuk Sulaması nda Sul ama Aral ığ ı ve Su 
Tüketimi nin Belirlenmesinde Aç ık Su Yüzeyi Buharl aşmas ından Yararl anma 
Olanakl arı 

19 . Harran Ovas ı Koşullarında Ayç i çe~i Sulamasında Sulama Aralı ğ ı ve Su 
Tüketiminin Belirl enmesinde Açık-su- Yüzeyi Buharlaşmas ınd an Yararl anma 
Ol anakl arı · 



20. Har ran Ovası Koşullannda Su Yüzey i (Class-A Pan) Buharlaşmas ı ndan 
Yarar lanarak İkinci Ürün Soya İçi n Sul ama Programlarının Geliştirilmesi 

21 . GAP Bölgesinde Pilot Bi t ki Koruma Kliniklerinin Kurulması 

22. GAP Bölges inde Zi r ai Mücadele Pol it i kasına Esas Teşkil Edecek Hastalık, 
Zararl ~ ve Yabancı Otların Saptanması 

23 . Mard i n-Ceylanpınar Oval arı Toprak Kaynaklarının Temel özellik ve Da~ ıl ı mla
rını n Belirlenmes i ve Ideal Arazi Kull anım Planlarının Hazırlanması 

24. ~arran Ovas ında ÖDemli ve Yaygın Toprak Serilerinin Sulama Başlamadan 
Önceki Strükt ür ve Infiltr asyon üzellikleri ve Alkalileşme Olasılıklarının 
Belirlenmes i 

25. GAP Bölgesi nde Ent ansif Süt Sı~ırcılı~ını Geliştirmek İçin Uygulanabilecek 
I s 1 ah Organ i zasyon Mo de ll eri 

26 . . Ki lis Ti pi Güney Sarı Kırmı z ı Sı~ ı rl arın Yayılı ş Alanları, Performansları 
ve GAP Bölges i için Bu Sı~ırlardan Yararlanma Olanakları 

27. GAP Bölgesinde Yet i ştirilen İvesilerin Süt, Döl ve Et Verimlerinin 
Islah ında Egzotik Irklardan Yararlanma Olanaklar ı 

28 . GAP Bölges i nde Çeşitli Bal Arısı Irklarının Performanslarının Saptanmas ı 
ve Böl gede Mevcut Ar ı Irklarının Islahı Olanakları 

29. GAP Bölgesi nde Entans if ve Yarı Entansif Koş ullardaHindi Yetiştiriciligi 

30. GAP Bölgesi nde Sul u Koşull arda Uygul anabilecek Ekim Nöbeti Sistemleri 

31. İkinc i Ürün Dane M ı s ır Yetişti rmede Farklı Toprak İş leme Yöntemlerinin 
Teknik ve Ekonomik Yö nden Karşılaştırılmas ı 

32. Plast i k örtül ü Seral arda Bi tki Yet i ştirme Ortamının Sağ lanması 
örtüleri İle Nemlendirme Sistemlerinin Kullanılması ve Ener ji 
Belirl enmes i 

İç i n Isı 
Dengesinin 

33. GAP Bö l gesinde Tah ıll ar ve Baklagi ll er Pazarlama Yapısı ve Geliştir i lmes i 

34. GAP Bölgesinde Endüstri Bitkileri Pazarlama Yapısı ve Geliştirilmesi 

35. GAP Bölges inde Meyve ve Sebze Pazarlama Yapı s ı ve Geliştirilmesi 

36. GAP Bölges inde Hayvansal Ürünler Pazarlama Yapı sı ve Geliştirilmesi 
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