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ÖZET 

 

 
Doktora Tezi 

 

NOSKAPİN VE MORFİN ORANLARI YÜKSEK MELEZ HAŞHAŞ (Papaver 

somniferum L.) HATLARININ BAZI TARIMSAL VE BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ 

 

Gökhan İPEK 

 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. Neşet ARSLAN 

 
Bu çalışma noskapin ve morfin oranları yüksek melez haşhaş hatlarının bazı tarımsal ve 

bitkisel özelliklerinin belirlenmesiyle, çeşit geliştirme amaçlanmıştır. Araştırma Ankara 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlasında 2013-2014 ve 

2014-2015 yıllarında, tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak 

kurulmuştur. Denemede materyal olarak, noskapin ve morfin oranları yüksek melez 19 hat 

ve 2 tescil edilmiş çeşit (Ofis 96, Afyon 95) kullanılmıştır. 

 

 

Araştırma bulgularına göre çıkış süresi, birinci ve ikinci yılda sırasıyla 10-18 ve 8-15 

gün, çiçeklenme süresi, birinci ve ikinci yılda sırasıyla 214-224 ve 223-234 gün ve 

olgunlaşma süresi, birinci ve ikinci yılda sırasıyla 236-247 ve 261-273 gün arasında 

değişmiştir. Çiçek rengi, beyaz ve menekşe, tohum rengi ise sarı, mavi, pembe ve yeşil 

olarak tespit edilmiştir. İki yılın ortalaması dikkate alınarak elde edilen sonuçlara 

bakıldığında, bitki boyu 96.97-108.19 cm, bitki başına kapsül sayısı 2.18-3.88 adet, 

bitki başına kapsül verimi 5.55-9.30 g, bitki başına tohum verimi 6.40-12.61 g, bitki 

başına kapsül ve tohum verimi 12.31-21.92 g, kapsül / tohum oranı 0.703-1.066, 

tohum / kapsül oranı 0.944-1.432, kapsül uzunluğu 32.74-41.07 mm, kapsül genişliği 

34.79-41.91 mm, kapsül indeksi 0.791-1.030, kapsülde stigma (tepecik) sayısı 9.67-

11.50 adet, dekara kapsül verimi 95.60-160.56 kg/da, dekara tohum verimi 110.57-

217.63 kg/da, dekara kapsül ve tohum verimi 212.73-378.28 kg/da, morfin oranı % 

0.550-0.938, noskapin oranı % 0.117-0.707, tebain oranı % 0.016-0.231, dekara 

morfin verimi 0.523-1.134 kg/da, dekara noskapin verimi 0.160-0.956 kg/da arasında 

değişmiştir. Yürütülmüş bu araştırmada, noskapin ve morfin oranları yüksek hatlar 

incelendiğinde, yıllara göre değişmekle birlikte, bazı melez hatlarda yüksek 

bulunmuştur. Hem morfin hemde noskapin oranının yüksek olması bakımından 9  

numaralı hat, çeşit geliştirmek için tavsiye edilmektedir. 

 

 

Ağustos 2016, 188 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Papaver somniferum L., melez, haşhaş, noskapin oranı, çeşit, morfin, 

bitkisel özellikler 
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ABSTRACT 

 

Ph.D. Thesis 

 

SOME BOTANİCAL AND CULTURAL CHARACTERİSTİCS OF HYBRİD 

POPPY (Papaver somniferum L.) LİNES WİTH HİGH NOSCAPİNE AND 

MORPHİNE RATES 

 
Gökhan İPEK 

 

Ankara University  

Agricultural Faculty Field Plant Sciences  

Department of Agricultural Engineering 

 

Supervisor: Prof. Dr. Neşet ARSLAN 

 

The aim of the study was to determine some botanical and cultural characteristics of hybrid 

poppy lines with high noscapine and morphine rates. The trial was established as a 

randomized block design with 3 replications during the years of 2013-2014 and 2014-

2015, in experimental fields of the Agronomy Department, Faculty of Agriculture of 

Ankara University, Turkey. Totally high rates of morphine and noscapine of 19 hybrids lines 

and 2 poppy cultivars (Ofis 96, Afyon 95) were used as the material in this study. 

 

According to the results of the first year, emergence took 10-18 days, flowering time 

ranged from 214-224 days and it took 236-247 days for the capsule to become ripe. 

During the second year, emergence took 8-15 days, flowering time ranged from 223-234 

days while it took 261- 273 days for the capsule to become ripe. The color of poppy 

flowers were white and violet where as the color of seeds were yellow, blue, pink and 

green. Looking at the results obtained two years the average plant height ranged 96.97-

108.19 cm, number of capsules per plant 2.18-3.88, capsul yield per plant 5.55-9.30 g, 

seed yield per plant 6.40-12.61 g, capsul and seed yield per plant 12.31-21.92 g, capsul / 

seed rate 0.703-1.066, seed / capsul rate 0.944-1.432, capsul width 32.74-41.07 mm, 

capsul length 34.79-41.91 mm, capsul index 0.791-1.030, stigma number per capsul 9.67-

11.50, capsul yield 95.60-160.56 kg/da, seed yield 110.57-217.63 kg/da, capsul and seed 

yield 212.73-378.28 kg/da, morphine content % 0.550-0.938, noscapine content % 0.117-

0.707,  tebaine content % 0.016-0.231, morphine yield 0.523-1.134 kg/da, noscapine yield  

0.160-0.956 kg/da in the first and second year respectively. This research was carried out, 

when the ratio of morphine and noscapine high lines studied, although it varies according 

to the years, It was significantly higher in some hybrid line. Both the morphine and 

noscapine in terms of the high rates of 9 lines, are advisable to develop varieties. 

 

August 2016, 188 pages 

Key words: Papaver somniferum L., hybrid, poppy, noscapine content, cultivar, 

morphine, botanical characteristics 
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SİMGELER  DİZİNİ 

 

g        Gram 

M                               Metre 

m2                                 Metrekare  

kg                                  Kilogram  

da       Dekar 

o
C        Santigrad derece  

mm      Mili metre 

ml       Mili litre 

%      Yüzde 

cm      Santimetre  

Kısaltmalar 

 

AAF      Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

TMO     Toprak Mahsulleri Ofisi 

A.Ü       Ankara Üniversitesi 

K.T        Kareler Toplamı 

K.O        Kareler Ortalaması 

S.D       Serbestlik Derecesi 

USD     Dolar 

HPLC     Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi 

TLC      İnce Tabaka Kromatografisi 

DAP     Diamonyum fosfat 

HCL     Hidroklorik asit 
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1. GİRİŞ 

 

Birçok bitkinin gen kaynağı olan Türkiye haşhaş bitkisinin de anavatanıdır. Dünya 

Sağlık Örgütü (WHO)’nce yapılan çalışmaya göre tüm dünyada 20000 civarında bitki 

türünün tıbbi amaçla kullanıldığı ve 4000 bitkisel drogun daha yoğun olarak kullanıldığı 

belirtilmektedir (Arslan vd. 2004). Haşhaş da bu bitki türlerinden birisidir. 

 

Haşhaş tohum ve yağından gıda olarak faydalanılmasının yanı sıra, çiçeklerinden ve 

kuru kapsüllerinden dolayı süs bitkisi olarakta değerlendirilmektedir. Aynı zamanda 

ürettiği sekonder metabolitlerden dolayı tıbbi amaçlı olarak da kullanılan çok yönlü bir 

bitkidir. Eski zamanlardan itibaren tıbbi bir bitki olarak kullanılan haşhaş (Papaver 

somniferum L.), narkotik analjezik ya da ağrı kesici morfin, öksürük kesici kodein, 

antitümör etkisi olan noskapin  kan damarlarını genişletici papaverin  gibi farmasötik 

özelliklere sahip benzilizokinolin tipi alkaloitleri (BIA) içermektedir (Penix ve ark., 

2010; Frick ve ark. 2007, Wijekoon ve Facchini. 2012). 

 

Haşhaş önemli ve çok eski kültür bitkilerinden biridir ve çok eski yıllardan beri 

Anadolu’da tarımı yapılmaktadır. Orta Anadolu’da Hititliler döneminde (M.Ö.2000 

yılları) ekildiği bilinmektedir (Akçiçek, 1994).  Evliya çelebi 17. yüzyıl Anadolu 

seyahatlerinde İç Batı Batı Anadolu’daki haşhaş tarlalarından bahsederek buraya 

‘Afyon Diyarı’ adını vermiştir. Texier 1833-1843 Anadolu gezilerini kaleme aldığı 

eserinde Afyonkarahisar ve çevresinde haşhaşın temel geçim kaynağı olduğunu 

anlatmıştır. (Texier, 1923).  Anavatanı bazı yazarlara göre Orta Asya ve Türkistan, 

bazılarına göre Avrupa ve Akdeniz çevresi ve bazılarına göre de Kuzeydoğu Akdeniz ve 

çevresidir. Yaklaşık iki bin yıldan beri tıbbi bitki olarak insanların hizmetinde olan 

haşhaş, içerdiği alkaloitlerin etkisinden mitolojide uykunun, rüyanın ve ölümün 

sembolü olarak ifade edilmiştir. Yaşamdaki paradoksu ve karşıtların birliği kavramını 

en iyi şekilde yansıtan bitkilerden olan haşhaş, bir yandan insanlara şifa verirken diğer 

yandan keyif verici olarak kullanılmaya başladığı noktadan itibaren insanoğluna 

alışkanlık, acı ve ölüm getirmektedir (Eyüpoğlu, 1995).  
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Papaver Latincede gelincik somniferum  ise “rüya görmek” veya “uyku verici” 

anlamına gelmektedir. Papaver somniferum L. (haşhaş), Papaveraceae familyasına 

dahil bir türdür. Çok fazla kullanım alanı olduğundan dolayı halk arasında iyi bilinen 

bitkiler arasında yer almaktadır. Dünyada uzun yıllar öncesinden beri kullanımı vardır. 

Aslında haşhaşın İspanya’da 55.000 yıl öncesinde kireçtaşı mağaralarında rastlanmış 

olması en eski narkotik olduğunun göstergesidir (Quave, 2013). Papaveraceae 

familyasında 28 cins ve yaklaşık 250 kadar tür vardır. Türkiye‘de bu familyaya ait 5 

cins bulunmaktadır (Davis 1988, Tanker ve ark. 2007). Flora of Turkey‘de ülkemizde 

19’ u tek yıllık ve 20’si çok yıllık toplam 39 olarak verilen tür sayısı, en son 

düzenlemelere göre göre 15’i endemik olmak üzere, 36 tür ve 22 alt tür olmak üzere 

toplam 58 takson olarak verilmektedir (Davis 1988, Kapoor 1997, Anonim 2016). 

 

Papaver L. cinsinin çiçekleri tek, salkım veya bileşik salkım şeklindedir. Çoğunlukla 

gösterişli çiçeklere sahip olup, çiçek renkleri beyaz, eflatun, pembe veya kırmızı 

olabilmektedir. Bitkilerin meyvesi bir kapsül olup, kapsül çapı 5-7 cm olan türler 

mevcuttur (Davis 1965).  

 

Papaver somniferim L. ‘unda içinde yer aldığı Papaver cinsinde, içerdiği alkaloidler 

bakımından önemli olan latex bulunur (Kapoor 1997, Tanker vd. 2007). Papaver cinsi 

10 seksiyon altında gruplandırılmaktadır. Bunlar; Argemonidium, Carinatae, Glauca, 

Horrida, Meconella, Miltantha, Oxytona (Macrantha), Papaver, Pilosa ve 

Rhoeadium’dur. Kültürü yapılan ve haşhaş olarak bilinen Papaver somniferum bitkisi 

(2n=22), Papaver seksiyonu içerisinde yer almaktadır (Sarıyar 2002). Papaver 

somniferum’ un iki alt türü vardır: P. somniferum ssp. spontaneum ve P. somniferum 

ssp. anatolicum bu alt türlerden birincisinin kapsülleri olgunlaşınca üstten delikler 

açılmakta ve tohumları dökülmektedir. Bu alt türe Türkiye de ’’açık haşhaş’’ adı 

verilmektedir. İkinci alt türün kapsülleri olgunlaşınca açılmaz; bu alt tür de Türkiye’de 

’’kör haşhaş’’ olarak bilinmektedir. Türkiye de ağırlıklı olarak P. somniferum ssp. 

anatolicum alt türünün beyaz ve mor çiçekli varyeteleri tarımsal amaçlı olarak 

kullanılmaktadır (Tanker ve Tanker 2003). P. somniferum varyetelerinden özellikle   
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dördü, kültürü yapılan ülkelerde daha çok tanınmaktadır: var. album (beyaz çiçekli), 

var. nigrum (mor çiçekli), var. setigerum (koyu mor çiçekli), var. glabrum (kırmızı-mor 

çiçekli). Her ne kadar bu bitkinin çok çeşitli alt türü varsa da, yüksek morfin içeriğinden 

dolayı bunlardan yalnızca ikisi (P. somniferum var. album ve P. somniferum var. 

glabrum) tercih edilmektedir (Baytop 1974). 

 

Haşhaş bitkisinin boyu iklim ve yetişme şartlarına bağlı olarak 60-200 cm arasında 

değişebilmektedir. Sıcak ve tropik bölgelerde ve ülkemizde geçit bölgelerinde 

yetişmektedir (Eser vd. 2006).  Ana kapsülün yerden yüksekliği dikkate alındığında, 

normal şartlarda yetiştirilen bitkilerin boyu ortalama 1 m civarındadır. Oval şeklinde 

olan çiçek tomurcukları açmadan önce eğik halde görünmektedir. Bitkinin meyvesi olan 

kapsüller çok küçük tohumları içermektedir. Beyaz ve sarı tohumlu haşhaş çeşitleri 

beyaz çiçek, gri, mavi, çiğ kahve, pembe tohum renkli çeşitleri ise mor (viyole) nadiren 

kırmızı çiçek açmaktadır. Bitkideki kapsüllerin büyüklüğü yetiştirme şartlarına bağlı 

olarak değişmekle birlikte aynı zamanda da çeşit özelliğidir. Haşhaş kapsülleri dış 

görünüşleri itibariyle oval, konik, küresel ve silindir şekillerinde olabilmektedir. Bu 

şekillerin kendilerine has uzunlaşmış ve basıklaşmış tipleri de mevcuttur (Erdurmuş ve 

Öneş 1990, Özcan ve Atalay 2006). 

 

Haşhaş bitkisinin kapsüllerinden alınan alkaloitler tıbbi amaçla kullanıldığı için önemli 

tıbbi bitkilerdendir (Er 1997). Kapsüllerinin tam olgunlaşmadığı dönemde yani yeşil 

renkte iken; kapsül yüzeysel olarak çizilir, sütsü öz suyu kapsülün dışında birikir, suyu 

bir miktar buharlaşır ve alkaloit yoğunlaşır. Haşhaş bitkisinin kapsüllerinde bulunan 

diğer alkaloitler; morfin, kodein, tebain ve papaverindir. Öksürük kesici, spazm giderici, 

ağrı dindirici, lokal uyuşturucu ve uyku verici özelliklerinden dolayı ilgili ilaçların 

yapımında kullanılmaktadır.  

 

Önemli tıbbi bitkilerden biri olan haşhaş, iki önemli ürüne sahiptir; birincisi alkaloit 

içeren kapsülleri, diğeri ise tohumları ve yağıdır. Hippocrates (M.Ö. 460-377 ) bu 

bitkinin tıbbi yararlarını, avantajlarını ve tohumunun besin değerini açıklayan ilk kişidir 

(Bozan ve Temelli 2008). Bu iki ürünü nedeniyle Türkiye açısından kültür bitkileri 
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içerisinde rekabet gücü yüksek olan milli bir servet kaynağıdır. Kapsüllerdeki alkaloitler 

önemli tıbbi ilaçların yapılmasında, ham madde olarak ve tohumlar ağırlıklı olarak yağ 

elde etmek için kullanılmaktadır. İlk kez insanlar haşhaşın özsuyunu bebeklerin iyi 

uyumalarını sağlamak amacıyla mamalara karıştırarak kullanmışlardır (İncekara 1964). 

 

Türkiye’de en fazla yetiştirilen haşhaşlar sırasıyla mavi, beyaz ve sarı tohumlu 

çeşitlerdir. Üretilen haşhaş tohumlarından bir kısmı çiftçi ihtiyaçları için ayrılmakta, 

geri kalan kısmı ise serbest piyasada işlem görmektedir (Anonim 2013). Böbrek 

şeklinde olan tohumları tam olgunluk döneminde %40-50 oranında yağ ve 20- 30% 

protein içermektedir. Haşhaş tohumu doymamış yağ asitleri özellikle linoleik asit, oleik 

asit, Omega-6 ve Omega-9 yağ asitleri ve E vitamini bakımından oldukça zengindir bu 

sebepten dolayı antioksidan özelliğe sahiptir. Doymamış yağ asitleri karbon zinciri 

üzerinde çeşitli konumlarda karbon-karbon arasında en az bir çift bağ içermektedirler. 

Oda sıcaklığında sıvı halde olan doymamış yağ asitleri daha çok bitkisel kaynaklıdır. 

Örnek olarak zeytinyağı, fındık, fıstık, kolza, mısır, ayçiçeği ve soya yağı bu asitlerce 

zengindir (Karaca ve Aytaç 2007). Halbuki doymuş yağ asitlerinin yapısında çift bağ 

yoktur ve karbon- karbon arasında tek bir bant mevcuttur. Bu yağ asitlerinden meydana 

gelen yağlar genellikle oda sıcaklığında katıdırlar. Doymuş yağ asitleriyle alınan kalori, 

diğer yağ asitlerinin verdiği kaloriyle aynı olmasına rağmen; vücutta yağ birikimi ve 

kilo alımına ve damarlarda birikinti oluşturarak kalp damar hastalıklarına neden 

olmaktadır (Çakmakçı ve Tahmas 2012). Bu yağ asitleri hiç tüketilmeden bile insan 

vücudunda karbohidrat metabolizması ile oluşan moleküllerden sentez edilebilir. 

Haşhaş yağı %62- 72 oranında linoleik asit (omega 6) ve %15- 20 oranında oleik asit 

(omega 9) içermektedir (Arslan ve Valizadeh 2014). Haşhaş yağı mutfakta salatalarda, 

pasta, kurabiye ve yemeklerde kullanılmaktadır; ayrıca çabuk kuruyan yağlardan olduğu 

için sanayide, ressamlıkta, parfüm, kozmetik ve sabun sanayinde yapımında da 

değerlendirilmektedir (Arslan vd. 2011, Nemeth 2002). 

 

Haşhaşın olgunlaşmamış kapsülü çizilince süt gibi beyaz ve yapışkan bir sıvı çıkar. Bu 

sıvı daha sonra havanın etkisi ile kahverengiye dönüşür ve böylece afyon sakızı ortaya 

çıkar (Koç 1999, Baban 2003). Oluşan afyon sakızı; % 10 morfin, % 5 kodein ve % 6 
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noskapin alkaloitlerini içerir. Türk haşhaşı dünyada morfin bakımından en zengin afyon 

sakızına sahiptir. Bir kapsülde 20-50 mg afyon bulunur ve 1 kg afyon elde edebilmek 

için 20.000 adet kapsül gereklidir. (Baytop 1963, Baytop 1999). Zamanla haşhaş 

kapsülünden elde edilen afyon sakızı büyük bir önem kazanmıştır. Afyon’un 

‘Benzylisoquinoline’ ve ‘Phenonthrene’ olmak üzere iki temel grup alkaloit içerir 

(Singh 1979). Haşhaş kapsüllerindeki alkaloitlerden en önemlileri morfin, kodein, 

noskapin, tebain ve papaverin’dir. Türkiye’de morfin üretimi, çizilmemiş haşhaş 

kapsülünün işlenmesi suretiyle yapılır. Yetiştiriciliği yapılan haşhaş bitkileri noskapinin 

tek ticari kaynağı olmaya devam etmektedir. Afyon alkaloidlerinin 200 yıl öncesinden 

fazla süredir izolasyonunun yapılmasına rağmen metabolik biyokimyası, genomik 

özellikleri ve etkileyici moleküler genetik kombinasyonu tam olarak son zamanlarda 

saptanmıştır. ( Chen vd. 2015). Noskapinin tedavi edici uygulamaları ve değişikliklere 

yatkınlığı göz önüne alındığında, yeniden doğuş ilacı anlamına gelen “Renaissance 

drug” diye anılmaya layık bir alkaloiddir (Rida vd, 2015). 

 

Morfinin, afyon alkaloitler içerisindeki oranı %5-25 arasında değişmektedir. Morfin 

alkaloiti uyuşturucu etkiye sahip olup, ağrı dindirici olarak kullanılmaktadır. Bunu 

beyin korteksindeki ağrı merkezini uyuşturmakla yapar. Keyif verici madde olarak 

alışkanlık yapmaktadır. Hekim kontrolü olmadan bu türden ilaçların kullanılması çeşitli 

tehlikelerinden dolayı yasaklanmıştır (Üstün 1998, Tanker ve Tanker 2003). 

 

Noskapin’in afyon alkaloitleri içerisindeki oranı %2-10’dur (Tanker ve Tanker 2003). 

Noskapin eskiden narkotin olarak bilinmekteydi (Paul 2002). Antitussif (öksürük kesici) 

özellikleri keşfedilince ismi naskopin olarak değiştirilmiştir.  Öksürük kesici özellikleri 

kodeine eşdeğerdir. Bağımlılık yapmaz, ağrı kesici ve uyuşturucu değildir. Toksik 

özelliği yoktur. Öksürük yatıştırıcı etkisinden dolayı baz yada tuz halinde 

(kromsülfonat) olarak kullanılır. Öksürük kesici özellikleri nedeniyle ilaç olarak 

kullanılır. Yüksek dozlarda histamin salınmasına yol açabilir. Bu nedenle bronşit ve 

astım hastalarında kullanılmamalıdır (Tanker ve Tanker 2003., Anonim, 2009). 

Noskapin ve sentetik türevlerinin potansiyel bir anti-kanser özelliğe sahip olduğu 
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görülmüştür. Bu alkaloidlerin amacı mikrotübülleri ve hücre çoğalmasını engellemektir 

( Lopus and Naik 2015). 

 

Kodein’in afyon alkaloitleri içerisindeki oranı %0.5-3’tür. Kodein’in analjezik etkisi az 

olup, öksürük refleksini ortadan kaldırdığından çok iyi bir öksürük kesicidir. Öksürük 

ilacı olarak yüzyıllarca kullanılmış olup, halen de rağbet görmektedir. Bağımlılık yapma 

etkisi morfine göre daha azdır (Üstün 1998, Tanker ve Tanker 2003). 

 

Tebain ismi eskiden afyon ihraç eden Mısır şehri Teb’den gelmektedir (Paul 2002). 

Afyon içerisindeki oranı %0.2-1’dir (Tanker ve Tanker 2003). Ağrı kesici etkisi azdır. 

Son yıllarda, analjezik, öksürük kesici ve yatıştırıcı özelliklere sahip yarı sentetik 

ilaçların üretiminde tebain’e olan ilgi artmıştır (Önmez 2007). 

 

Papaverinin afyon alkaloitleri içerisindeki oranı %0.5-1.3’dir (Tanker ve Tanker 2003). 

Medikal amaçlı kullanımları vardır. Sentetik olarak da üretilebilir. Uyuşturucu ve ağrı 

kesici özelliği daha düşüktür. Uyuşturucu etkisi fazla değildir (Önmez 2007). Papaverin 

düz kasları gevşetir. Kas, spazm durumundaysa bu spazmı çözer. Bağırsak spazmlarında 

ve safra kesesi tıkanıklıklarında kullanılan ilaçların terkibine girer (Üstün 1998, Tanker 

ve Tanker 2003). 

 

Haşhaşta melezleme işlemi iki ya da fazla sayıdaki hat, çeşit yada türde bulunan ve 

istenen özellikleri tek bir çeşitte toplamak veya seleksiyon için varyasyonu artırmak 

amacıyla yapılır. Kendine döllenen veya kısmen yabancı döllenen bitkilerde ana olarak 

seçilen bitkilerde erkek organların uzaklaştırılması yani kastrasyon (kısırlaştırma) işlemi 

yapılmalıdır. Melezlemede F1 bitkileri üniform bir şekilde, anne ve baba bitkinin ortak 

özelliklerini gösterirler. Daha sonraki generasyonlarda açılmalar meydana gelmektedir. 

Melezlemede başarıyı yapılacak olan seleksiyon belirler. Papaver somniferum’da çeşit 

ve çevre faktörlerine bağlı olarak (rüzgâr yoluyla bir çiçekten diğerine polenler transfer 

olabilse de, fazla sayıda erkek organlarıyla ve bol miktarda polenleriyle çok renkli 

çiçekler böcekleri özellikle de arıları cezbeder) değişken oranlarda yabancı döllenme 
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görülmekle birlikte kendine döllenmenin baskın olduğu düşünülmektedir (Patra vd, 

1992). Yabancı döllenme oranları anatomik ya da fizyololojik özelliklere (mesela uygun 

döllenmenin gerçekleşmesi amacıyla stigmanın (dişicik tepesinin) üzerinde var olan 

mum tabakasının -örneğin bir böcek yoluyla - delinmesi gerekmesi (Bhandari, 1990), ya 

da stigma açılmadan önce diğerinin açılmasının gerçekleşmesi (protandry’nin varlığı) 

bağlı olarak bazı çeşitlerde artmaktadır. Nyman ve Hall (1976) düşük ve normal 

alkaloid içerikli bitkiler arasındaki yabancı döllenmeyi %9 olarak bildirmişlerdir. 

Avrupa’daki çeşitlerde yabancı döllenme oranı polinatörlerin sıklığına bağlı olarak 

%15’den %40’a kadar değişir (Morice ve Louarn, 1971). Hint varyetelerindeki yabancı 

döllenme sınırları da; çiçek rengi-arılar beyaz çiçekleri viyole renge tercih etmektedir- 

tozlayıcıların etkinliği ve popülasyonunun büyüklüğüne göre %0-70 arasında 

değişmektedir (Khanna ve Shukla, 1983). Verilen bu bilgiler haşhaşta melezlemeden 

önce ana bitkilerin erkek organlarının alınmasının gerekli olduğunu göstermektedir. 

 

Melezlemeden sonra uygulanacak izolasyonda, tomurcuklara kese kağıdı veya bez torba 

geçirmek özellikle hemen alınmadıklarında iyi sonuç vermez ve kapsüllerin gelişmesini 

aksatır. Bunların yerine, çiçeklerin izolasyonunda iri petal yapraklarını bir araya 

getirerek bir tel raptiye ile tutturmak veya iplikle bağlamak suretiyle kapatmak, daha iyi 

netice verir. 

 

Haşhaş kapsülleri tam olgunlaşmadığı dönemde ve henüz yeşil iken özel bir bıçakla 

yüzeysel olarak çizilir, kapsülden çıkan süt gibi beyaz renkte öz suyu (lateks) kapsülün 

dışında birikir. Lateksin suyu bir miktar buharlaşır, giderek koyu kahverengi renk alır ve 

yoğunlaşır. Buna ham afyon veya ham afyon sakızı denir. Ham afyon sabah çizilenlerde 

öğleden sonra, öğleden sonra çizilenlerde de ertesi sabah özel bıçaklarla toplanır; afyon 

sakızının toplanması için en ideal şartlar sabah çığ kalktıktan sonra ve yağmursuz 

havalardır. Türkiye’de 1974 yılında kapsül çizimi yasaklandıktan sonra morfin ve 

türevleri Avustralya, İspanya, Fransa ve Macaristan’da olduğu gibi kuru haşhaş 

kapsülünden elde edilmektedir. Hindistan’da halen afyon sakızı üretimi yapılmaktadır. 

Hindistan, dünya afyon sakızı üretiminde %99 paya sahiptir; Çin ve Kuzey Kore’ de az 

bir miktarda afyon üretilmektedir (Koşar vd. 2012a). 
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Dünyada uyuşturucu maddelerin ekimi, üretimi, ithali ve ihracı ülkemizin de imza 

koyduğu Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 TEK Sözleşmesi (Single 

Convention on Narcotic Drugs) ve tadiline ilişkin 1972 Protokolü’ne göre 

düzenlenmektedir. 1961 TEK Sözleşmesi, dünyadaki uyuşturucu madde işlerinin 

ülkelere tek elden yürütülmesi hükmünü getirmekte ve Birleşmiş Milletler Teşkilatının 

uyuşturucu maddelerin kontrolü hususundaki yetkisini kabul etmektedir. Dünyada 

haşhaş ekimi; Birleşmiş Milletler Teşkilatı denetiminde yasal ana üretici olarak Türkiye, 

Hindistan, Avustralya, Fransa, İspanya ve Macaristan’da yapılmaktadır (Çizelge 1.1). 

Türkiye ve Hindistan, Birleşmiş Milletler Teşkilatınca geleneksel haşhaş üreticisi 

ülkeler olarak kabul edilmektedir ( Anonim 2014 a). 

 

Çizelge 1.1 Dünya Ana Üretici Ülkeler Bazında Yasal Haşhaş Ekim Alanları (Ha) 

Yıllar Türkiye Hindistan* Avustralya Fransa* İspanya Macaristan Toplam 

2005 25.335 7.833 6.599 8.841 4.802 5.106 58.516 

2006 42.023 6.976 3.457 6.632 2.146 4.322 65.556 

2007 24.603 5.913 4.661 3.198 5.606 3.269 47.250 

2008 20.042 2.653 4.108 3.683 5.507 2.262 38.255 

2009 48.893 8.853 4.598 6.750 6.865 1.114 77.073 

2010 51.897 12.237 9.127 9.400 6.439 7.308 96.408 

2011 54.911 16.518 10.973 8.592 9.488 6.025 106.507 

2012 13.511 12.092 10.279 8.680 8.762 3.929 57.253 

2013 32.277 - 11.484 10.209 8.700 2.600 65.270 

2014 26.621 5.329 7.210 - 8.521 5.520 53.201 

* Hindistan'ın 2013 yılı ve Fransa 2014 yılı verileri INCB raporunda yer almamaktadır.  

   Kaynak: INCB Narcotic Drugs Report 2014  
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TMO'nun 2014 yılı haşhaş sektör raporuna göre haşhaşın ekiminde önemli yere sahip 

ülkelerin yıllara göre ekiliş alanları Çizelge 1.1 yer almaktadır. Buna göre 2005-2014 

yılları arasında en yüksek ekim alanına sahip ülke Türkiye olup bunu diğer ülkeler takip 

etmiştir. Ayrıca yıllara göre bu ülkelerdeki ekiliş alanlarında kayda değer değişimler 

olduğu tespit edilmiştir. Özellikle yukarıda sözü edilen Türkiye'deki ekiliş alanları 2012 

yılında en düşük seviyeye gerilemiştir (Anonim, 2014 a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.1 Dünya yasal haşhaş ekim alanları 

 

Tablo ve şekilden görüleceği üzere son beş yıllık verilerin ortalamasına göre ülkemiz 

dünya yasal haşhaş ekim alanları içerisinde %45’lik bir paya sahiptir. Bunu % 13’ lük 

pay ile Avustralya izlemiştir. 

 

Dünyada yasal haşhaş ekim ve üretimi yapan ülkelerin yanı sıra tohum için üretim 

yapan ülkeler de vardır. Dünyada haşhaş tohumu üretimi Çizelge 1.2’de verilmiştir 

(Anonim, 2015 a).  

 TÜRKİYE 

    % 45  

 HİNDİSTAN 

       % 12  

 AVUSTRALYA 

         % 13  

       DİĞER 

         % 4       İSPANYA 

         % 11  
 MACARİSTAN 

         % 6  

     FRANSA 

         % 9  



10 
 

Çizelge 1.2 Dünya Haşhaş Tohumu Ekim Üretim ve Verimi (FAOSTAT 2015) 

 

Yıllar Ekim alanı (ha)  Üretim (ton) Verim (kg/ha) 

2005 109.752 76.884 700.5 

2006 130.559 81.508 624.3 

2007 117.797 67.083 569.5 

2008 126.560 89.799 709.5 

2009 141.864 99.513 701.5 

2010 148.760 98.137 659.7 

2011 129.975 109.025 838.8 

2012 73.686 51.402 697.6 

2013 103.855 76.372 735.4 

2014 106.183 85.093 801.4 

 

 

Dünyada haşhaş tohumu üretimi Çizelge1.2’de verilmiştir. Çizelge1.2’de görüldüğü 

gibi dünya haşhaş tohumu ekim alanları yıllara göre 73.686-148.760 hektar arasında 

değişmektedir. Son 10 yıllık periyoda baktığımızda en fazla ekim alanı 2010 yılına 

aittir. Tohum üretimi de 51.402-109.025 ton arasında değişmiş; en fazla üretim 2011 

yılında olmuştur. Ekim alanına ve üretime bağlı olarak verimde de iniş ve çıkışlar 

olmaktadır. Haşhaşın tohum verimine bakıldığında 57-84 kg/da arasında değişmektedir. 

 

Ülkeler bazında üretim ise Çizelge 1.3’ de gösterilmiştir. Çizelge1.3’de görüldüğü gibi 

dünya haşhaş tohumu üretiminde en önemli üretici ülkeler Türkiye ve Çek 

Cumhuriyeti’dir. 2012 yılında haşhaş tohumu üretiminde Türkiye’ de olduğu gibi 

Dünyada’da çok sert bir düşüş yaşamıştır. 2013 ve 2014 yıllarında Dünyada ki haşhaş 

tohumu üretiminin yaklaşık olarak % 20-25’ lik kısmını Türkiye karşılamıştır. Bu da 

Türkiye’ nin önemli bir haşhaş tohumu üreticisi olduğunu göstermektedir.  
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Çizelge 1.3 Dünyada 2012 - 2014 Yılları Arasında Haşhaş Tohumu Üreten Ülkeler               

(FAOSTAT 2015) 

 

 

  

Ülkeler 

2012 2013 2014 

Ekilen 

Alan 

(ha) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(kg/ha) 

Ekilen 

Alan 

(ha) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(kg/ha) 

Ekilen 

Alan 

(ha) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(kg/ha) 

Almanya 5.500 3.200 581.8 5.500 3.200 581.8 5.400 3.000 555.6 

Avustralya 1.548 1.098 709.3 1.510 1.078 713.9 1.560 1.293 829.0 

Bulgaristan 810 500 617.3 815 525 644.2 800 500 625.0 

Çek 

Cumhuriyeti 
18.363 12.814 697.8 20.250 13.911 687.0 27.020 24.665 912.8 

Filistin 200 2.600 13.000 190 2.650 13947.4 200 2.550 12750.0 

Fransa 10.000 6.000 600.0 18.000 11.000 611.1 15.000 8.000 533.3 

Hırvatistan 2.263 1.509 666.8 3.198 3.198 1000.0 3.000 2.900 966.7 

Hollanda 370 400 1081.1 380 400 1052.6 390 410 1051.3 

İspanya 10.000 11.000 1100.0 11.000 12.000 1090.9 10.500 11.000 1047.6 

Macaristan 5.280 4.700 890.2 4.890 4.850 991.8 9.050 9.350 1033.1 

Makedonya 180 91 505.6 103 63 611.7 88 75 852.3 

Romanya 4.000 2.350 587.5 4.000 2.400 600.0 3.900 2.300 589.7 

Sırbistan 900 1.000 1111.1 900 1.000 1111.1 950 1.000 1052.6 

Slovakya 761 296 389.0 842 853 1013.1 1.704 1.827 1072.3 

Türkiye 13.511 3.844 284.5 32.277 19.244 596.2 26.621 16.223 609.4 
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Ülkemizde haşhaş ekimi 3298 Sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun ve 

Yönetmelik çerçevesinde lisansa tabi, kontrollü ve çizilmemiş haşhaş kapsülü üretimi 

şeklinde yapılmaktadır.   

 

Bakanlar Kurulu tarafından haşhaş ekimine müsaade edilen yerlerde, Toprak Mahsulleri 

Ofisi Genel Müdürlüğünce yapılan planlama çerçevesinde, Birleşmiş Milletler 

Teşkilatının ülkemize verdiği 70.000 hektar limit dâhilinde haşhaş ekimi ve çizilmemiş 

kapsül üretimi yaptırılmaktadır.  

 

2014 yılı sonbaharından itibaren Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çorum, Denizli, 

Isparta, Kütahya, Tokat ve Uşak illerinin tamamı ile Balıkesir ilinin Balya, Bigadiç, 

Dursunbey, İvrindi, Kepsut, Savaştepe ve Sındırgı ilçeleri; Eskişehir ilinin Alpu, 

Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, Mahmudiye, Mihalıççık, Seyitgazi ve Sivrihisar 

ilçeleri; Konya ilinin Ahırlı, Akören, Akşehir, Beyşehir, Derbent, Doğanhisar, Hüyük, 

Ilgın, Kadınhanı, Seydişehir, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçeleri; Manisa ilinin 

Merkez, Demirci, Gördes, Köprübaşı, Kula, Sarıgöl ve Selendi ilçelerinde izin belgesi 

karşılığında haşhaş ekimi ve çizilmemiş haşhaş kapsülü üretimi serbesttir.  

 

Söz konusu 70.000 hektar ekim limiti, ekiliş ve üretim potansiyelleri dikkate alınarak 

yerleşim birimlerine dağıtılmaktadır. Yerleşim birimi bazında verilen haşhaş ekim 

limitleri çiftçilere paylaştırılarak bu limit çerçevesinde bir çiftçiye en fazla 3 tarlasında 

haşhaş ekim izni verilmektedir (Anonim 2014 a). 
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Şekil 1.2 Türkiye’de haşhaş ekimine izin verilen iller 

 

Türkiye’de Birleşmiş Milletlerin belirlediği 700.000 dekar limit dahilinde 13 ilde 

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin iznini almak şartıyla, çiftçiler tarafından üretimi 

yapılmaktadır. Türkiye’de haşhaş üreten çiftçi sayısı yıllara göre dalgalanma 

göstermekle beraber yaklaşık 100.000 dir. Ancak dolaylı yollardan yaklaşık 1.500.000 

insanın geçiminde önemli bir rolü olan sosyo – ekonomik değere sahip bir bitkidir 

(Kahraman 2011). 

 

Haşhaş bitkisinin Türkiye’deki yetişme alanı, sıcak yazların ve orta derecede yağışların 

hüküm sürdüğü kıyı ve iç bölgeler arasındaki geçiş sahalarıdır (Darkot, 

1963).Türkiye’de yetiştirilen haşhaşların morfin oranı düşüktür. Nitekim ülkemiz 

%51’lik ekim alanına sahip olmasına rağmen dünya morfin üretiminde % 17’lik bir 

paya sahiptir. Türkiye’deki haşhaşların morfin oranı ortalama % 0.4 iken, bu oran 

Avustralya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerde % 1.5-2 arasındadır. Ülkemizdeki haşhaş 

ekim alanları Çizelge 1.4’ de gösterildiği gibi Afyon, Amasya, Tokat,  Burdur, Çorum, 

Denizli, Isparta, Kütahya, Uşak, Balıkesir, Eskişehir, Konya ve Manisa’dır (Kadıoğlu, 

2007). 
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Çizelge 1.4 Türkiye’ de illere göre 2014 yılı haşhaş ekim alanı, üretim ve verimleri 

 

 

2014 yılı verilerine göre Türkiye’de haşhaş ekimi yapılan iller arasında Afyon ili en 

fazla ekim alanı ile ilk sıradadır, bunu Denizli ve Konya izlemektedir. Çizelge 1.4’ de 

illere göre haşhaş ekim alanı, hasat edilen alan, kapsül üretimi ve verimi ile tohum 

üretimi ve verimini gösteren bilgiler verilmiştir (Anonim 2015 b). 

 

 

İller 
Ekilen Alan 

(da) 

Hasat Edilen 

Alan (da) 

Kapsül 

Üretimi 

(ton) 

Kapsül 

Verimi 

(kg/da) 

Tohum 

Üretimi 

(ton) 

Tohum 

Verimi 

(kg/da) 

Afyon 64.598 64.598 4.785 74 4.785 74 

Denizli 61.219 61.219 3.318 54 3.318 54 

Konya 43.972 43.972 3.083 70 3.083 70 

Uşak 21.200 21.200 999 47 999 47 

Amasya 14.887 14.887 558 37 558 37 

Burdur 14.322 14.322 955 67 955 67 

Manisa 14.019 14.019 826 59 826 59 

Kütahya 8.616 8.616 456 53 456 53 

Isparta 8.396 8.396 549 65 549 65 

Eskişehir 5.911 5.911 287 49 287 49 

Balıkesir 4.106 4.106 239 58 239 58 

Çorum 4.083 4.083 130 32 130 32 

Tokat 883 883 38 43 38 43 

Toplam 266.212 266.212 16.223 - 16.223 - 
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Çizelge 1.4’ de görüldüğü gibi Türkiye’de haşhaş ekiliş alanı bakımından %24.27 ile 

Afyon ilk sırada iken bunu % 23 ile Denizli ve % 16.52 ile Konya takip etmiştir. Kapsül 

ve tohum üretiminde ise yine %29.5 ile Afyon birinci iken, % 20.45 ve % 19 ile Denizli 

ve Konya ili izlemiştir. Diğer 10 ilin ekim alanındaki payı %36.21 kapsül ve tohum 

üretimindeki payı ise %31.05 olarak gerçekleşmiştir. 

 

Çizelge 1.5’de haşhaş bitkisinin 2005-2014 yılları arasındaki ekim alanı,  kapsül üretimi 

ve verimi ile tohum üretimi ve verimine ait bilgiler gösterilmiştir (Anonim 2015 b). 
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Çizelge 1.5 Türkiye’de 2005-2014 yılları arasındaki haşhaş ekim alanı, kapsül ile tohum 

üretimi ve verimleri 

 

 
 
Çizelge 1.5’ de görüldüğü gibi yıllara göre değişmeler göstermekle birlikte son 10 

yıldaki veriler incelendiğinde 2011 yılında ekim alanı 549.110 da ile en yüksek 

seviyeye ulaşmıştır.  Ekim alanı 2012 yılında 135.106 da ile en düşük seviyede 

kalmıştır. Kapsül ve tohum üretim ve verimleri dikkate alındığında 2011 yılında 40.979 

ton kapsül üretimi, 75 kg/da kapsül verimi ve 45.077 ton tohum üretimi, 82 kg/da tohum 

verimi ile en yüksek değerlere ulaşmıştır. Yine 2012 yılı verilerine göre 3.497 ton 

kapsül üretimi, 26 kg/da kapsül verimi ve 3.844 ton tohum üretimi, 28 kg/da tohum 

verimi ile en düşük değerlerde kalmıştır.  Yıllar arasında ekim alanı, kapsül ve tohum 

üretim ve verimleri arasında çok büyük farklar bulunmaktadır. Aradaki bu farkı şu 

Yıllar 
Ekilen Alanı 

(da) 

Hasat Edilen 

Alan (da) 

Kapsül 

Üretimi 

(ton) 

Kapsül 

Verimi 

(kg/da) 

Tohum 

Üretimi 

(ton) 

Tohum 

Verimi 

(kg/da) 

2005 253.350 253.350 12.403 49 13.644 54 

2006 420.230 420.238 27.443 65 30.187 72 

2007 246.032 246.032 8.164 33 8.981 37 

2008 200.429 200.429 9.849 49 10.834 54 

2009 488.931 488.931 31.086 64 34.194 70 

2010 518.970 518.970 33.555 65 36.910 71 

2011 549.110 549.110 40.979 75 45.077 82 

2012 135.106 135.106 3.497 26 3.844 28 

2013 322.773 322.773 19.244 60 19.244 60 

2014 266.212 266.212 16.223 61 16.223 61 
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şekilde açıklamak gerekirse, haşhaş hassas bir bitki olduğundan olumsuz iklim 

koşullarından (don, kuraklık, aşırı sıcaklıklar vs.) etkilenmesi nedeniyle uzun yıllar 

ortalamasına göre %33 civarında kayıp oluşmuştur. Ayrıca haşhaş ekim izni alıp ekim 

yapmayan çiftçilerden kaynaklanan beyan kayıpları ise %14 civarındadır. Üretim 

kaybının bazı yıllarda %70’lere ulaştığı da görülmüştür. 

 

Dünyada, haşhaştan elde edilen tıbbi ve bilimsel amaçlı opiyat tüketimi ortalama 400 

ton civarındadır. Dünyada önde gelen yasal haşhaş üreticisi ülkelerden Avustralya, 

Türkiye, Hindistan, Fransa, İspanya ve Macaristan arasında rekabet bulunmaktadır. 

 

Birleşmiş Milletler Teşkilatının üye olan tüm ülkelere “tıbbi ve bilimsel amaçlı opiyat  

ham madde ihtiyaçlarını öncelikle geleneksel haşhaş üreticisi ülkelerden temin 

etmeleri” yönündeki tavsiye kararı çerçevesinde en büyük opiyat ham madde ithalatçısı 

olan ABD, aldığı kararla ithalatının %80’lik kısmını geleneksel tedarik edici ülke olan 

Türkiye ve Hindistan’dan; %20’lik kısmını da diğer ülkelerden gerçekleştirmektedir. Bu 

uygulama kısaca 80/20 kuralı olarak bilinmektedir (Anonim 2014a). 

 

Ülkemizde çiftçilerin elinde bulunan geleneksel haşhaş tohumlarından üretilen haşhaş 

kapsüllerinin morfin oranı %0,4 (binde dört) civarındadır. Ancak dünyada ticari amaçla 

haşhaş ekimi yapan, morfin ve türevleri üreten ülkelerde kapsüldeki morfin oranı %2 

(yüzde iki) civarında seyretmektedir. Bu ülkeler birim kapsülden daha fazla morfin 

üretmek suretiyle üretim maliyetlerini düşürmekte ve uluslararası rekabette avantaj 

sağlamaktadırlar. 

 

Bu itibarla haşhaş tarımında verimliliğin, kârlılığın ve rekabet gücümüzün artırılması 

amacıyla Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Kamu Araştırma Kurumları (TAGEM, 

TÜBİTAK) ve üniversiteler (AÜZF) ile yapılan ortak projeler dâhilinde haşhaş tohumu 

ıslah çalışmaları sürdürülmektedir (Anonim 2014 a). 

 

Türkiye‘nin hem morfin ve türevleri ihracatı yönünden, hem de tohum ihracatı ile dünya 

pazarlarının büyük bir yeri vardır. Türkiye, 2014 yılında 65.446,345 kg morfin ve 

türevleri ihracatı gerçekleştirilerek 34.534.333,80 USD $ döviz girdisi elde edilmiştir. 
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Ayrıca yurt içinde 2.452,47 kg türev satışı yapılarak 3.155.889,89 TL gelir sağlanmıştır 

(Anonim 2014 b). Afyon Alkaloitleri Fabrikasında üretilen morfin ve türevleri, yurt içi 

ihtiyacı karşılandıktan sonra kalan % 95’ i tıbbi amaçlı olarak ihtiyaç sahibi ülkelere 

ihraç edilmektedir. (Anonim 2014 a). Dünya’ nın ve Türkiye’nin son on yıllık haşhaş 

tohumu ihracatı ve elde ettiği döviz girdileri Çizelge 1.6’ da verilmiştir. 

 

 

Çizelge 1.6 Türkiye’de ve Dünya’da Haşhaş Tohum İhracat ve Değerleri  

(FAOSTAT 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıllar 

İhracat 

Türkiye Dünya 

Miktar(ton) Değer(1000$) Miktar(ton) Değer(1000$) 

2004 23.917 30,855.00 70.687 84,470.00 

2005 14.647 28,609.00 78.514 102,363.00 

2006 22.951 33,200.00 85.367 127,291.00 

2007 14.934 35,266.00 91.036 211,798.00 

2008 9.523 50,504.00 71.113 270,566.00 

2009 14.008 47,493.00 71.228 143,738.00 

2010 16.228 52,312.00 86.556 160,916.00 

2011 24.005 60,872.00 87.657 173,960.00 

2012 16.201 49,331.00 88.191 169,024.00 

2013 20.721 84,802.00 94.321 246,654.00 
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Çizelge 1.6’ da Türkiye’nin son 10 yıllık haşhaş ihracat rakamlarının parasal olarak 

katkısına bakıldığında Dünyada ki payının % 30 – 35 civarında olduğu görülmektedir.   

 

Haşhaş tohumu ıslahındaki hedefimiz; kapsüldeki mevcut morfin oranını rakibimiz olan 

diğer ülkeler düzeyine çıkarmak, katma değeri yüksek diğer alkaloidlerce zengin 

çeşitlerin geliştirilerek üretime aktarılması suretiyle pazar payımızı artırmak, kapsül ve 

tohum verimi yüksek, kış zararlarına, kuraklığa, hastalık ve zararlılara dayanıklı haşhaş 

tohumluğu elde ederek bu tohumlukları büyük alanlarda çoğaltıp çiftçilere intikal 

ettirmektir. Bu sayede hem çiftçimizin reel geliri hem de morfin maliyetindeki azalma 

nedeniyle opiyat pazarındaki etkinliğimiz daha da artırılmış olacaktır. 

 

Tohum ıslah çalışmaları ile yüksek morfin içeren çeşitlerin geliştirilmesine paralel 

olarak morfin üretiminde de artış olması nedeniyle pazarlanabilecek miktarda morfin 

için haşhaş ekimi yapılacağından diğer alkaloidlerce zengin tohum amaçlı alternatif 

haşhaş ekimi de yaptırılarak Birleşmiş Milletler Teşkilatının ülkemize vermiş olduğu 

70.000 hektar limitin korunması ve sürdürülebilir haşhaş tarımı amaçlanmaktadır. 

 

Türkiye’nin yıllık 20 bin ton haşhaş tohumu üretimine karşılık yılda 40 bin ton 

civarında ihracat potansiyeli bulunmaktadır. Bu itibarla, ekonomik anlamda morfin 

ihtiva etmeyen ancak tohum verimi yüksek gıda amaçlı haşhaş çeşidi geliştirilmesi 

çalışmaları sürdürülmektedir. Diğer yandan çiftçilere Haşhaş Üretici Birlikleri 

vasıtasıyla çiftçilerin gıda amaçlı haşhaş tohumu üretmeleri için ekim izni verilmesine 

2007 yılında başlanmış olup devam etmektedir. 

 

Ayrıca tıbbi ve ekonomik değeri olan diğer yabani haşhaş türlerinin de ıslah edilmesi 

suretiyle ülke ekonomisine kazandırılarak gerek ilaç ham maddesi gerekse haşhaş 

tohumu üretiminde dünyada lider konuma gelmek hedeflerimiz arasındadır. 

 

Bu amaçla TÜBİTAK tarafından desteklenen bir proje dahilinde yurtdışından getirtilen 

noskapince zengin 6 haşhaş hattından bugün çeşit adayı olarak tescile sunulan hatlar 

geliştirilmiştir. Ancak, noskapince zengin haşhaş hatları ülkemiz haşhaşları kadar 

soğuğa dayanıklı değildir. Proje dahilinde bu hatlar ülkemizde tescilli iki çeşitle 
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melezlenerek soğuğa dayanıklı ve noskapince zengin yeni çeşitlerin geliştirilmesi 

çalışmaları başlatılmıştır. Bu tezin amacı; noskapin (narkotin) bakımından zengin bu altı 

hat ile tescil edilmiş iki yerli çeşidin melezlenmesi sonucu oluşan hatlardan seçilen  

noskapin (narkotin) ve morfin oranları yüksek yeni hatların, başta noskapin ve morfin 

oranları olmak üzere bazı morfolojik ve tarımsal özelliklerini ortaya koymaktır. Ayrıca, 

Türkiye'de haşhaş tarımı yapılan alanlarda ekilen mevcut çeşitler yanında,  diğer 

ülkelerle rekabet edebilmek için, noskapin ve morfin oranı bakımından yüksek yeni 

çeşitlerin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. 
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 

Işıkan (1957), haşhaşta çeşitlerin çiçek rengi ve tohum rengi arasında mutlak 

korelasyon bulunduğunu; koyu çiçek renginin ise pembe, kahve, mavi ve gri tohum 

renklerine ait olduğunu, böylece haşhaş tohumunun beyaz, sarı, pembe, kahve, mavi ve 

gri olmak üzere 6 belirgin renge sahip olduğunu, dişi organın 4-18 karpelli kapalı bir 

kapsül olduğunu ve zamanla gelişerek kozayı meydana getirdiğini, kozada bulunan 4-18 

kanatlı tepecik yıldızının bir kanadının koza içerisindeki bölmeleri birbirinden ayıran 

plasentaların birer uzantısı olduğunu belirtmiştir. 

Teteyni  (1961),  haşhaş  bitkisindeki  (Papaver  somniferum  L.)  mevcut   alkaloitlerin 

%75’nin morfin, %15’nin kodein, %7’nin tebain ve %3’ünün papaverin olduğunu 

bulmuştur. 

Işıkan (1963), 17 adet baba, 32 adet ana haşhaş hattı ve 29 haşhaş melezinden oluşan 

bitki grubunda yaptığı çalışmada; bazı bitkisel özellikler ve verim unsurları üzerinde 

heterosisi gözlemlemiştir. Bitki başına tohum verimi bakımından incelendiğinde; 

melezlerin ortalaması ebeveyn ortalamasının 1,5-2 katı, bitki başına afyon verimi 

bakımından incelendiğinde ise melezlerin ortalaması ebeveyn ortalamasının 1,5-2,5 katı 

olarak bulunmuştur. 

 

İncekara (1964), haşhaş kapsülünden elde edilen afyon sakızının büyük bir önem 

kazandığını bildirmiştir. Afyon ve afyon sakızından elde edilen diğer alkaloidlerin tıpta 

yatıştırıcı, ağrıları giderici olarak çok fazla kullanım alanına sahip olduğunu ve  

tohumlarında bulunan %40–60 arasındaki yağı haşhaş yetiştirilen alanlarda önemli bir 

kullanım alanı bulduğunu belirtmiştir. Tohumlarındaki yağın yemeklik olarak 

tüketildiği gibi yarı kuruyan yağlardan olduğu için boyacılıkta, sabun sanayinde ve 

endüstrinin diğer kollarında da kullanılabildiğine dikkati çekmiştir.       
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Loof (1966), tohum veriminin 1200-1800 kg/ha, bitki boyunun ise çeşit ve çevre 

şartlarına göre 50 cm-150 cm arasında değişebileceğini, kapsül sayısının da 8 ve daha 

üzerine çıkabileceğini kaydetmiştir. 

Musalevski ve Teodosievski (1970), Makedonya’da yetiştirilen yerel haşhaş 

çeşitlerinin kapsülündeki morfin oranının %0.22-0.55 arasında olduğunu ve bu 

karakterin hem çevre şartları, hem de çeşitlere göre değişebileceğini tespit etmişlerdir. 

 

Morice ve Louarn (1971), Afyon elde etmek için üretilen 70 ve yağlık olarak 

yetiştirilen 120 haşhaş hattında kapsüldeki morfin oranını belirlemişlerdir. Yağlık olarak 

yetiştirilen haşhaşların 15’inde ve bunlara ait F3, F4 ve F5 generasyonlarında, Afyon 

için yetiştirilenlerin 17’sinde ve bunların 19 F1 hibritinde ve 7 hattın diallel melezinin 

F1 döllerinde tespitler yapmışlardır. Morfin oranı bakımından hatlar arasında önemli 

çevresel farklılıklar çıkmıştır. Kapsül ve tohumun morfolojik karakterleri ile bağlantılı 

olmayan bu karakterin; genetik varyasyonunun varlığını göstermişlerdir. Bu yönden 

heterosisin olmadığını belirtmişlerdir. 

 

Jonsson ve Loof (1973), P. somniferum x P. orientale’nin F1 döllerini incelemişlerdir. 

Olgunlaşınca kapsülün açılması karakterinin P. orientale’den geldiğini ve hibritlerinin 

allopoliploid olduğunu, hibritlerin P. orientale’den daha yüksek  kodein, P. 

somniferum’dan da daha düşük morfin içerdiğini ve bu özelliğinden dolayı da yağ 

bitkisi olarak kullanılmasının uygun olacağını bildirmişlerdir. 

 

Kaicker vd. (1974), 8 anaç haşhaş hattı ve bunlara ait 56 resiprok F1 melezlerinin 

analizlerini yapmışlardır. 12 haşhaş hattında afyon verimi bakımından, altı hatta kapsül 

sayısı bakımından ve yirmi hatta da kapsül büyüklüğü bakımından üstün anaca göre 

daha iyi performans tespit edilmiştir. Verim bakımından ise en yüksek heterosis; P2xP3 

melezinde, morfin oranı bakımından ise heterosis P5xP1 melezinde bulunmuştur. Tüm 

karakterler yönünden en iyi performans gösteren F1 hibritlerinin verimde de en iyi 

olduğunu gözlemlemiş, heterosis gösteren melezlerin genel ve özel kombinasyon 

yeteneklerinin de yüksek olduğunu bildirmişlerdir. 
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Popov vd. (1974), Asya ve Avrupa ekolojik grubuna ait Kuzey Afrika, Doğu-Batı 

Avrupa ve Rusya varyetelerini sonbaharda ekmişler ve düşük sıcaklıklara 

dayanamadıklarını gözlemlemişlerdir. Bitkilerin %50-80’inin -7 ve -8 ºC’de zarar 

gördüğünü ve Anadolu ekolojisine ait S188, S230 ve P360 yerel çeşitlerinden % 50-75 

daha düşük tohum verimine sahip olduklarını bulmuşlardır. Avrupa-Asya ekolojik 

grubu ile Anadolu ekolojik grubu arasındaki F1 melezlerini üretmişler ve bu melezlerin 

kuru kapsüllerinde morfin oranını %0.70-0.90 arasında tespit etmişlerdir. Ebeveynlerin 

kuru kapsüllerindeki morfin oranını ise %0.45-0.60 arasında olduğunu ve ayrıca F1 

melezlerinin sonbahar ekimi için uygun olduğunu da bildirmişlerdir. 

 

Malinia ve Ivanova (1975), Rusya’da 4 yağlık haşhaş çeşidi üzerine yaptıkları 

çalışmada, tohum veriminin 34-98 kg/da ve morfin oranının %0.64-0.88 arasında 

değiştiğini tespit etmişlerdir. Tohum verimi bakımından çeşitler arasında az miktarda 

fark bulunmasına rağmen, bölgelere göre önemli farklılıklar görünmüş, ancak morfin 

oranı bakımından çeşitler ve bölgeler arasında önemli farklılık bulunmuştur. 

 

Tookey vd. (1975), beyaz ve mavi tohumlu haşhaşlarda çiçeklenmeden 4-6 gün sonra 

ve 29-33 gün sonra olmak üzere  iki hasat yaparak morfin oranlarını karşılaştırmışlardır. 

İki hasat dönemi karşılaştırıldığında birinci ve ikinci arasında bitki başına morfin 

miktarı bakımından çok az bir artış olduğu bildirilmiştir (13.0 mg/kapsül, 13.4 

mg/kapsül veya %3 artış).  

Bazilevskaya (1976), çiçek rengi ile morfin oranı arasında belli bir korelasyon 

olduğunu belirterek, beyaz çiçekli varyetelerin daha fazla afyon ancak daha düşük 

morfin, viyole çiçek rengine sahip varyetelerin ise daha az afyon fakat daha yüksek 

oranda morfin içerdiklerini kaydetmiştir. 

Tookey vd. (1976), Arizona’da serada yetiştirdikleri haşhaşlarda farklı hasat dönemi ve 

organlardaki alkaloid değişimini incelemişlerdir. Ana kapsüllerin morfin içeriği yüksek 

olduğundan dolayı analiz için ana kapsüller kullanılmıştır. Morfin içeriği bakımından 

erken orta ve geç çiçeklenen kapsüllerde farklılık olmadığını belirtmişlerdir. 

Kurutulmuş kapsülde morfin oranını %0.60 olarak tespit etmişlerdir. 
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Morton (1977), haşhaş bitkisinin soğuğa, fazla yağışa ve çok sıcaklara hassas bir bitki 

olduğunu hastalık ve zararlılara karşı da aynı hassasiyetin söz konusu olduğunu ve tüm 

bu etkenlerin kapsüldeki morfin oranını etkilediğini belirtmiştir. Haşhaşın yapraklarında 

kodein, morfin, noskapin ve narkotolin ve tohumlarında kodein, morfin, noskapin, 

papaverin, rhoedine ve tebain bulunduğunu bildirmiştir. Ayrıca genç kökler %39 yaşlı 

kökler %13 morfin içermekte olduğuna dikkat çekmiştir. 

Işıkan (1977), Yaptığı çalışmada haşhaşlarda dekara kapsül ve tohum birlikte veriminin 

134-143 kg/da, kapsül veriminin 61-63 kg/da, tohum veriminin 73-80 kg/da arasında 

değiştiğini tespit etmiştir. Bu araştırmanın sonucuna göre beyaz tohumlu haşhaşlarda 

morfin oranın %0.40, sarı tohumlularda %0.67 ve mavi tohumlarda ise %0.45 olarak 

bulmuştur. 

Emiroğlu (1978), sarı ve gri renkli haşhaşların çizilmemiş kapsüllerindeki morfin 

oranının %0.35-0.55 arasında değişim gösterdiğini bildirmiştir. 

Singh (1979), yürüttüğü bir denemede haşhaşlardaki bitki boyu değerlerinin 60-120 cm 

arasında değiştiğini tespit etmiştir. 

Hoffman ve Menary (1980),  haşhaş kapsülündeki morfin, kodein ve tebain değişimi 

üzerine yapmış oldukları çalışmada tarla koşullarında çiçeklenmeden 5 hafta sonrasında 

en yüksek morfin oranını % 1.57 ve kodein oranını % 0.10 olarak bulmuşlardır. 

Kapsüldeki alkaloidler 11. haftaya kadar az miktarda değişiklik göstermiş olduğundan 

bahsetmişler ve iki haftalık periyod içinde de morfin oranında %35’lik, kodein oranında 

ise %32’lik bir düşüş gözlendiğini bildirmişlerdir.  

Arslan (1982), değişik gelişme devrelerinde hasat edilen haşhaş bitkilerinin değişik 

kısımlardaki morfin oluşumu üzerine çalışmalar yapmıştır. Farklı tohum rengine sahip 

ve bitki organları ortalaması olarak en yüksek morfin oranının %0.23 ile yeşil olgunluk 

devresinde görüldüğünü, bunu %0.17 ile tomurcuk çiçek devresinin izlediğini 
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kaydetmiştir. Tohum renklerine göre morfin oranı bakımından sıralamanın ise gri, 

kahve, pembe, sarı ve beyaz şeklinde olduğunu belirtmiştir. 

Yadav vd. (1983), yaptıkları denemede haşhaşları bölünmüş parsellerde 6x105, 3x105, 

1,5x105 bitki/ha popülasyon yoğunluğunda 15, 30, 45 cm sıra aralığında ve 3 farklı 

ekim tarihinde (10 Kasım, 25 Kasım, 10 Aralık) ekmişlerdir; 10 Kasım’daki ekimde 

daha yüksek afyon, tohum, toplam kuru madde ve morfin içeriği tespit etmişlerdir. Geç 

ekim, daha yüksek bitki yoğunluğu ve dar sıra arasında daha düşük morfin içeriği ve 

düşük verim alındığını bildirmişlerdir. Her bitkideki kapsül sayısı, kapsül büyüklüğü, 

yaprak alan indeksi ve bitki boyundaki düşmeye bağlı olarak afyon verimi de 

düşmüştür. Çalışma sonunda, en yüksek haşhaş verimi 30 cm sıra aralığında, 10 

Kasım’daki 3x105 bitki/ha yoğunluktaki ekimde elde edilmiştir. 

Bara vd. (1984), farklı bölgelerden 13 haşhaş çeşidi, melez varyeteleri ve lokal 

populasyonları üzerinde yaptıkları 3 yıllık çalışmada; kapsül uzunlukları, bazı verim 

öğeleri, katalaz ve peroksidaz aktivitesi, protein ve morfin konsantrasyonlarının yıl ve 

genotipe göre değişimini tespit etmişlerdir. Morfin konsantrasyonunun daha değişken 

olduğunu, genel olarak yabancı tozlananların morfin konsantrasyonunun kendilenmiş 

olanlara göre daha fazla olduğunu bildirmişlerdir. Morfin konsantrasyonu ile gözlenen 

diğer karakterlerin hiçbiri arasında korelasyon bulamamışlardır. 

Vaverkova ve Feklova (1984), Çekoslovakya’da 4 iklim bölgesinde yetiştirdikleri 

haşhaşlarda bitki ve kapsül verimleri, morfin içeriği ve farklı bitki kısımlarındaki morfin 

verimlerini belirlemişlerdir. Afyon veriminin büyümeyle arttığını, kapsül gelişmesi 

boyunca sapın üst bölümlerinin en yüksek morfin içeriğine sahip olduğunu, tüm saptaki 

veya ayrı bölümlerdeki morfin veriminin, afyonun olgunlaşma safhasında, soğuk 

iklimlerde en yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. 

Brenneisen ve Borner (1985), P. somniferum ve P. bracteatum’dan oluşan 37 örnekte 

yürütülen çalışmada, lateks, kapsül, tohum ve köklerin basitleştirilmiş ultrasonik 

ekstraksiyon tekniğini kullanarak hazırladıkları ekstraktların morfin oranını HPLC 

analizi ile belirlemişlerdir. P. somniferum’un lateksinde % 21,8-27.9 morfin, %   2.2-5.6 
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kodein ve % 1.2-4.4 tebain tespit etmişlerdir. P. bracteatum’da tebain oranı köklerde % 

0.19, latekste  % 11.7  olarak bulunmuştur. 

Rousi vd. (1987), yaptığı çalışmada P. somniferum (2n= 22), ve P. bracteatum (2n= 

14), P. orientale (2n= 28) ve P. pseudo-orientale (2n= 42) arasında melezlemeler 

yapmiş, ve sadece P. somniferum melezlemede yer aldığında melez döller 

incelenmiştir.Çiçeklenme sadece P. pseudo-orientale ile olan melezde gözlenmiştir; tüm 

melez bitkiler (2n= 32) P. somniferum gibi tek yıllık olmuş, ancak morfolojik olarak 

babaya (P. pseudo-orientale) daha yakın özellikte olduğunu ve polen sterilitesinin 

yüksek oranda olduğunu tespit etmişlerdir. Bu iki türün kromozomları arasında bazı 

çiftleşmeleri incelemişlerdir. Genelde F1 melezlerinin her iki anaç türden miras kalan 

morfin ve izotebain alkaloidleri içerdiklerini belirlemişlerdir. 

Srivastava ve Sharma (1987), Papaver somniferum populasyonundan, 80 adet hat 

oluşturmuşlar ve 1981-84 yıllar arası yani üç yıllık süreyle verim öğelerini 

araştırılmışlardır. Seçilmiş materyallerin arasından anaçlarla kıyasladıkları zaman 6 

hattın tohum ve afyon verimi ile morfin oranı bakımından, sırayla %117-150, %32-66 

ve %25-39’luk yükseliş kaydederek her üç yılda da anaçlara göre açık bir üstünlük 

gösterdiklerini tespit etmişlerdir. Tohum veriminde %117-150; afyon veriminde %32-

66; morfın oranında %25-39 arasında heterosis gözlenmişlerdir. 

Bernath vd. (1988), tarafından Macaristan’da P. somniferum’a ait beş çeşit, büyüme 

odalarında (uzun gün, 14 saat) ve tropik koşullarda (kısa gün, 10 saat yüksek ve yoğun 

ışık intensitesinde), yetiştirilmiştir. Uzun günler, çeşitlerin hepsinin büyümesini 

hızlandırmıştır. Çiçeklenme Avrupa çeşitlerinde (Reading ve Kek Duna) ekimden sonra 

68-70 gün, Afganistan çeşitlerinde (UNL 15 ve 55) 58-60 gün, Hindistan çeşidinde 

(UNL 146) 55 gün sonra başlamıştır. Kısa günlerde, çeşitlerin orijinine bağlı olarak 

gelişmede 5-15 günlük bir gecikme olmuştur. Tropik koşullarda yetiştirilenlerde 

kapsülde toplam alkaloit birikimi daha fazladır. Kek Duna ve Reading çeşitlerinde 

ekolojik şartların etkisi diğerlerine göre önemsizdir. UNL 146 nispeten farklı olmakla 

birlikte, UNL 15 ve UNL 55 ile aralarında bir benzerlik göstermektedir. 



27 
 

Evren vd. (1988), Türkiye’de kültürü yapılan çizilmemiş haşhaş kapsüllerinde HPLC 

metodu  ile  yaptıkları  analizler  sonucunda  kapsülde  %0.330  morfin,  %0.040 

kodein, %0.026 tebain ve %0.048 oranında noskapinin bulunduğunu tespit etmişlerdir. 

Khanna ve Shukla (1988), P. somniferum ve Papaver setigerum arasında melezleme 

yapmışlar ve morfolojik karakterleri, mayotik anormallikleri, afyon ve tohum verimi ile 

major alkaloidlerin kalıtım öğelerini F4 kademesine kadar incelemişlerdir. Afyon verimi 

ve alkaloid oranı karakterleri bakımından F1 döllerinin triploidlerinde heterosis 

gözlemişler ve heterotik etki olarak da bazı bitkilerde yüksek oranda tebain bulunmasını 

kaydetmişlerdir. 

Krenn vd. (1988), kışlık bir haşhaş çeşidinin ıslahı üzerine araştırmalarında; farklı 

haşhaş genotiplerinin kapsüllerindeki alkaloid tayflarını karakterize etmişlerdir. 

Macaristan menşeli doğal bir çeşidin alkaloid miktarını ve bileşimini, Avusturya’da en 

çok yetiştirilen Edel-Weiss ve Marianne çeşitleriyle, diğer altı yazlık haşhaş çeşidinin 

ortalamalarını HPLC de yaptıkları analizlerle karşılaştırmışlardır. Morfin oranı ve  

toplam alkaloid miktarı; kışlık ekilen çeşitlerde ve yöresel çeşitlerde benzer özellikler 

göstermiştir. Ayrıca kışlık ve yazlık ekimin alkaloid bileşenlerine etkisini ve çevre 

faktörleriyle   olan   ilişkisini   araştırmışlardır.   Kışlık   haşhaş   çeşidi olan Marianne; 

ilkbaharda ekildiği zaman morfin ve toplam alkaloid oranı belirgin bir şekilde yüksek 

bulunmuştur. 

Erdurmuş ve Er (1989), haşhaş hatlarında fenolojik ve morfolojik karakterlerin morfin 

ve tohum verimleriyle ilişkilerini araştırmışlardır. Araştırmada kullandıkları 171 hattın 

kapsüllerinde morfin oranının % 0.32 - 0.82 arasında olduğunu belirtmişlerdir. Tohum 

verimi ve morfin oranın birlikte araştırılmasına yönelik bir seleksiyon ıslahında; uzun 

boylu, kalın saplı, kapsül sayısı fazla, özellikle kapsül stigma ışın sayısı fazla bitkilerin 

seçilmesi gerektiğini kaydetmişlerdir.  Aynı araştırmadaki sonuçlara  göre, bitki    boyu; 

79.40 - 114.65 cm, bitki başına kapsül sayısı; 1.95 - 7.20 adet, stigma ışın sayısı; 9.70 - 

14.55 adet, kapsül indeksi; 0.624-1.500, dekara kapsül verimi 73.54 - 173.56, dekara 

tohum verimi 91.73 - 228.2 kg arasında belirlenmiştir. 
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Novak ve Strakova (1989), 1985-87 yılları arasında, 20 tane yerli ve yabancı çeşidini 

tarla denemeleriyle karşılaştırmışlardır. Bitki başına tohum verimini 20.4 g olarak 

bulurlarken, morfin oranını % 0.66 - 0.75 arasında değiştiğini bulmuşlardır. 

Subtrova vd. (1989), seçilmiş haşhaş popülasyonlarında 5 alkaloitle ilgili olarak 25 

haşhaş çeşidinde yapmış oldukları denemede, kapsül ekstraktlarının HPLC ve TLC ile 

analizleri sonucunda, noskapin içeriğini en düşük %0.02, en yüksek %0.31, tebain 

içeriğini en düşük %0.0 en yüksek %0.35, kodein içeriğini en düşük %0.0 en yüksek 

%0.39, morfin içeriğini en düşük %0.1, en yüksek %0.82, papaverin içeriğinin ise 11 

genotipte ölçülebilecek miktarlarda olmadığını en yüksek değerini ise %0.3 olarak 

bulmuşlardır. 

Erdurmuş ve Öneş (1990), Kışlık olarak ekilen haşhaşlarda tomurcuklanmanın 190- 

200 günde başladığını, bu sürenin yazlıklarda 50-60 gün olduğunu, bundan yaklaşık 9- 

13 gün sonra çiçeklerin görülmeye başladığını belirtmişlerdir. Tohumların ekilmesinden 

kapsüllerin kurumasına kadar geçen sürenin, kışlık haşhaşlarda 270-280 gün,  

yazlıklarda ise 110-128 gün olduğunu, stigma ışın sayısının ortalama 10 adet olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Ghiorghita vd. (1990), yaptıkları bir araştırmada haşhaşta kendine döllenmenin kapsül 

büyüklüğünde, tohum ağırlığında ve kapsüldeki morfin oranında azalmaya neden 

olduğunu belirlemişlerdir. Kapsül sayısının artması, tohum veriminin ve bitki başına 

morfin veriminin artması arasında pozitif korelasyon olduğunu bildirmişlerdir. Morfin 

oranının büyük varyasyon gösterdiğini ancak; morfin oranıyla kapsül karakterleri ve dal 

sayısı arasında önemli bir korelasyon tespit edemediklerini bildirmişlerdir. 

Erdurmuş ve Takan (1991) yaptıkları bir araştırmada, bitki boyunun 90 - 125 cm 

arasında değiştiğini ve bitki başına kapsül sayısı ortalama değerinin 3.38 adet olduğunu 

kaydetmişlerdir. 
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Gaur ve Rathare (1991), Hindistan’da yürüttükleri bir çalışmada, farklı azot dozlarını 

uygulayarak   haşhaşta   morfin   oranı   ve   bitki   başına   kapsül   verimi     kriterlerini 

incelemişlerdir. Yürüttükleri bu çalışmada, iki farklı yılda, bitki başına kapsül verimi 

ortalamasını 8 g ve 9.7 g olarak kaydetmişlerdir. Ortalama afyon verimini ise 45.4 kg/ha 

olarak bulmuşlardır. 

Lal ve Sharma (1991), altı farklı haşhaş genotipinin sayısal ve grafiksel analizlerine 

dayanarak iki ortam üzerinde aralarındaki 6x6 diallel melezlemeden çıkan hatları ve 

dominansın anaçlarda afyon verimi, morfin, kodein, tebain ve narkotin oranları 

bakımından daha çok etkili olduğunu tespit etmişlerdir. Genellikle pozitif etkili  

dominant allellerin; narkotin hariç anaçlarda asimetrik olarak dağıldığını belirtmişlerdir. 

Mishra ve Barche (1991), Mandsaur, Madhya Pradesh’te 1987-1988 yılları arasında 

yürüttükleri çalışmada; altı haşhaş çeşidi ve bunlara ait 15 F2 hibritleri arasında % 50 

çiçeklenme gün sayısı, bitki boyu ve bitki başına kapsül sayısı bakımından önemli 

farklılıkların olmadığını tespit etmişlerdir. Morfin oranının % 8.79-12.9 arasında 

olduğunu tespit etmişlerdir. 

Kandalkar ve Nigam (1993), haşhaşta (Papaver somniferum L.) fizyolojik özellikler 

ve afyon verimi açısından kombinasyon yeteneğini araştırmışlardır. 1989  yılında 

yetiştirilen 8 farklı genotip ve bunların F1 ve F2 hibritlerinde afyon verimi ve 6 verim 

bileşenine ilişkin verilerden kombinasyon yeteneği ve genetik varyansa dair bilgiler elde 

etmişlerdir. MOP539 × NOP4, NBPGR1 × NBRI3 ve NOP4 × UO185 hibritleri afyon 

verimi ve hasat indeksi açısından en yüksek özel kombinasyon yeteneği (ÖKY) 

göstermiştir. 

Muchova vd. (1993), Slovakya’da 3 yıl süreyle yaptıkları çalışma sonucunda haşhaş 

bitkisinde tohum verimi ile birim alanındaki bitki sayısı ve kapsül başına tohum miktarı 

arasında kuvvetli bir pozitif ilişki bulurken, tohum verimi ile bitki başına kapsül sayısı 

arasında negatif bir ilişki bulunduğunu bildirmişlerdir. 
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Nigam ve Patel (1993), 1989-1990 yıllarında Hindistan’ın dört farklı bölgesinde 10 

haşhaş çeşidi ile yaptıkları çalışmada, hektara afyon verimini 37.65-40.02 kg arasında 

olduğunu, bitki başına tohum veriminin ise 7.00-7.16 g arasında değiştiğini 

kaydetmişlerdir. 

Büyükgöçmen (1994), incelemiş olduğu 193 haşhaş hattında haşhaşta bitki boyunun 60 

- 98 cm arasında,  haşhaş ana kapsüllerinde kapsül indeksinin 0.671-1.111, bitki başına 

kapsül sayısının 1.30-4.39,  bitki boyunun 60-98 cm, bitki başına tohum veriminin 2.41-

5.99 g, morfin oranının ise %0.21-0.77 arasında değiştiğini bildirmiştir. 

Karadavut (1994), yabancı orijinli haşhaş çeşit ve popülasyonlarında yürüttüğü bir 

çalışmada; çiçeklenme süresini 50-109 gün, olgunlaşma süresini 70-130 gün, bitki boyu 

değerlerini 22.21-99.71 cm, bitki başına kapsül sayısını 1.01-6.17 adet, kapsülde tepecik 

sayısını 6.40-14.72 adet, bitki başına tohum verimini 0.26-11.66g, bitki başına kapsül 

verimini 0.30-6.48g ve kapsül kabuğundaki morfin oranını % 0.22-1.22 arasında 

değiştiğini belirlemiştir. 

Patidar (1994), 1988-1999 yıllarında haşhaşta yürüttüğü çalışmada; 4 ana, 31 baba 

varyetesi ile 124 melezi incelemişlerdir. Afyon verimi bakımından  % 46.3 ve morfin 

oranı bakımından ise % 37.1 olarak üstün anaç heterosisi seviyesi belirlenmiştir. 

Engin (1995), yürüttüğü iki yıllık bir denemede dekara kapsül verimi ortalama 

değerlerini birinci yılda 80.4 kg/da, ikinci yılda ise 77.4 kg/da olarak göstermiştir. 

Dekara kapsül ve tohum birlikte verimi ortalamasını ilk yılda 186.60 kg/da, ikinci yılda 

ise 194.40 kg/da olarak bulmuştur. Birinci yılda tohum verimini 106.2 kg/da, ikinci  

yılda ise 117.0 kg/da tespit etmiştir. Morfin verimi birinci yıl 0.360 kg/da, ikici yıl ise 

0.310 kg/da olarak bulunmuştur. Morfin oranı birinci yıl, sarı tohumlu hatta %0.40, gri 

tohumlu hatta ise %0.38, ikinci yılda ise sırasıyla %0.45 ve %0.46 olarak tespit 

etmişlerdir. 
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Gümüşçü (1996), Ankara’da yürüttüğü bir araştırmada haşhaşta bitki boyunun 

kışlıklarda 66.35-98.75 cm, yazlıklarda 60.00-91.60 cm, bitki başına kapsül veriminin 

kışlıklarda 1.78-6.95 g, yazlıklarda 2.93-7.28 g, dekara kapsül veriminin kışlıklarda 

55.54-116.0 kg/da, yazlıklarda 49.26-111.10 kg/da, dekara tohum veriminin kışlıklarda 

55.40-136.0  kg/da, yazlıklarda 44.93-128.10 kg/da, morfin oranının kışlıklarda  %0.53 

- 0.98, yazlıklarda %0.53-0.96 arasında değiştiğini bulmuştur. 

Soyalp (1996), Ankara’da yürüttüğü çalışmada 28 haşhaş hattında bitki boyunun 56.6 - 

84.3 cm, dekara tohum veriminin 50.48-109.20 kg/da, dekara morfin veriminin 0.190- 

0.795 kg/da, morfin oranlarının %0.37-1.23 arasında değiştiğini bulmuştur. 

Shukla vd. (1996), haşhaş bitkisinin kapsüllerinde bulunan alkaloidlerden en 

önemlilerinin morfin, kodein, noskapin, tebain ve papaverin olduğunu ve bu 

alkaloidlerin öksürük kesici, spazm giderici, ağrı dindirici, lokal uyuşturucu ve uyku 

verici özelliklerinden dolayı ilgili ilaçların yapımında kullanılmakta olduğundan 

bahsetmişlerdir. 

Katar (1997), Tokat şartlarında haşhaşta gübre dozları (0, 5, 10, 15 ve 20 kg/da azot) ve 

uygulama zamanı ile ilgili yaptığı çalışmada, %50 çiçeklenme süresinin 200-203 gün 

olduğunu vurgulamıştır. 

Gümüşçü ve Arslan (1999), seçilmiş bazı haşhaş (Papaver somniferum L.) çeşit ve 

hatlarının verim öğelerini karşılaştırdıkları çalışmalarında; farklı yerlerden getirilmiş 

olan haşhaş hatlarının tarımsal ve bitkisel özellikleri bakımından iyi olanlarını 

belirlemeye çalışmışlardır. Iki yıl süreyle yürütülen çalışmalarda, bitkiler üzerinde hem 

morfolojik, hem de fenolojik gözlemler  yapılmıştır. Araştırmanın 1. yılında yalnız bir 

ekim zamanına göre değerlendirme yapılmış, ikinci yılında ise yazlık ve kışlık olarak iki 

farklı ekim zamanına göre değerlendirme yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; ilk 

yılda çiçeklenme süresi 79-116 gün; tohum verimi 8.22-76.75 kg/da, kapsül verimi 6.14 

- 69.72 kg/da, morfin oranı % 0.57-1.40; morfin verimi 0.046-0.458 kg/da arasında 

bulunmuştur. İkinci yılda ise; çiçeklenme süresi kışlıklarda 192-211 gün, yazlıklarda 81 

- 96 gün olmuştur. Bitki boyu kışlıklarda 66.35-98.75 cm, yazlıklarda 60.00-91.60 cm; 
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kapsül sayısı kışlıklarda 2.30-9.58 adet, yazlıklarda 1.93-3.55 adet; kapsülde tepecik 

sayısı kışlıklarda 9.98-12.88 adet, yazlıklarda 10.02-13.65 adet; kapsül verimi  

kışlıklarda 55.54-116.0 kg/da, yazlıklarda, 49.26-111.1 kg/da; tohum verimi kışlıklarda 

44.93-128.1 kg/da, yazlıklarda 55.4-136.1 kg/da; morfin verimi kışlıklarda 0.468-0.852 

kg/da, yazlıklarda 0.281-0.849 kg/da; morfin oranı kışlıklarda % 0.53-0.98, yazlıklarda 

% 0.53-0.96 arasında bulunmuştur. 

Bajpai vd. (2000), Hindistan’da 208 tane haşhaş hattını kullanarak, bazı kriterleri 

incelemişlerdir. Bu araştırmanın sonucuna göre haşhaş hatlarında bitki boyu 83.0-139.0 

cm, bitki başına kapsül verimi 1.4-5.3 g, morfin oranı %0.02-1.05, morfin verimi   0.70 

- 28.1 mg arasında değişmiştir. 

Koç (2000), Tokat şartlarında haşhaş çeşitleri (Ofis–95, Afyon–95, Ofis–96) üzerine 

gölgelenme ve sıra üzeri uygulamaları sonucunda, verim, verim öğeleri ve bazı 

morfolojik özellikler bakımından çeşit, gölge ve sıra üzeri arasında istatistiki açıdan 

önemli farklılıklar bulunmuştur. İki yıllık ortalamalara göre, en yüksek tohum ve yağ 

verimi değerleri Ofis 95 çeşidinden gölgeleme uygulanmayan parsellerde ve 15 cm sıra 

üzerinden elde edilmiştir (144.6 kg/da ve 72.8 kg/da). En yüksek morfin oranı %0.712 

ile Ofis–95 çeşidinden elde edilmiştir. 

Mărculescu ve Bobıţ (2001), morfince zengin haşhaşlarda farklı gelişme dönemlerinde 

en yüksek morfin oranının zamanını tespit etmek amacıyla yapmış oldukları 

çalışmada;10 önemli gelişme dönemi belirlenmiştir. Çiçeklenme başlangıcından tam 

olgunlaşma dönemine kadar olan sürede belirlenen bu 10 hasat döneminde morfince en 

zengin dönemin tohum oluşumunun başladığı kapsülün çizim dönemine ulaştığı 

dönemde olduğu, morfin oranının çiçeklenme başlangıcında en düşük düzeyde olduğu 

maksimum seviyeye çizim döneminde ulaştığı ve sonrasında düşüş eğiliminde olduğu 

belirlenmiştir. Kapsüllerin süt olum döneminde morfin 0.546 g/100g, çizim döneminde 

0.63 g/100g ve ana kapsülde tohumların oluşmaya başladığı yan kapsüllerde tohumların 

beyaz olduğu dönemde ise 0.43 g/100g olarak tespit edilmiştir. Hektara morfin verimi 

çizim döneminde 13.1 kg/ ha ile en yüksek değere sahip olduğu belirlenmiştir. 
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Shukla ve Singh (2001), Lucknow’da haşhaşın farklı gelişme dönemlerinde alkaloid 

değişimini inceledikleri çalışmada; kotiledon döneminde ilk olarak morfinin ortaya 

çıktığını bildirmişlerdir. İlk görülen alkaloidin çimlenmeden 3 gün sonra ortaya çıkan 

noskapin olduğu ve kodein morfin ve papaverinin bitki 7 cm’e ulaştığında 

ölçülebildiğini bildirmişlerdir. Noskapin sentezinin erken dönemde başladığını ve erken 

dönemde kodeinden morfine dönüşümünde dönüşümün bloklanabildiğini (durduğunu) 

belirtmişlerdir. Tomurcuklanma başlangıcında sepal, petal ve anterde 3 alkaloid 

görülmüş ancak yumurtalıkta yalnızca morfin olduğunu tespit etmişlerdir. Çiçeklenme 

döneminde morfin ve kodein petalde, morfin ve tebain anterde, morfin ve kodein üst 

yapraklarda,  önemli alkaloid olarak tespit etmişlerdir.  Çizim döneminde kök, sap ve 

kapsülde en yüksek alkaloid oranına sahip olduğu bildirilmiştir.  

Erdemoğlu vd. (2002), Haşhaş bitkisinin hasadının yapıldığı 10 ilin 84 beldesinden 

temin edilen kapsül örneklerinde bulunan morfin miktarını, geliştirilen HPLC yöntemi 

ile analiz ederek yürüttükleri çalışmada, ortalama morfin oranlarının %0.093-0.263 

arasında değiştiğini bulmuşlardır. 

Gümüşçü (2002), seçilmiş haşhaş hatlarının melezlerinde; verim ve bazı özelliklerde 

heterosis üzerine çalışma yapmıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; morfin 

oranlarının % 0.251-0.739 arasında, kapsül verimlerinin 45.03-133.1 kg/da arasında, 

tohum verimlerinin ise 51.20-151.1 kg/da arasında değiştiği belirlenmiştir. 

Prajapati vd. (2002), Hindistan’da yaptıkları çalışmada 115 haşhaş çeşidinin 

kapsüllerinde  morfin, kodein, tebain, noskapin ve papaverin oranlarını ve aynı zamanda 

retikulin, narkotin ve oripavin biyosentetik ara ürünlerini incelemişlerdir. Morfin 

oranlarını %0.102-0.493 aralığında, kodein oranlarını %0.044-0.159 aralığında, tebain 

oranlarını %0.003-0.189 aralığında, noskapin oranlarını %0.003-0.222 aralığında, 

papaverin oranlarını %0.002-0.272 aralığında tespit etmişlerdir. İncelemeler neticesinde 

morfinin baskın alkaloid olduğunu ve onu kodein, noskapin, papaverin ve tebainin takip 

ettiğini bildirmişlerdir. Biyosentetik ara ürünlerde ise en şok kodeinon birikimi olmuş 

ve retikulin ve oripavinin nisbeten daha az olduğunu bildirmişlerdir. 
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Bernáth vd. (2003), kendine ve yabancı döllenmiş haşhaş kapsüllerinde alkaloid 

birikimi üzerine yaptıkları çalışmada, uluslararası düzenlemelerle uyumlu bir şekilde 

serbest alkaloidlerin yanı sıra yüksek alkaloid içeriğine sahip haşhaş çeşitleri 

geliştirmeye çalışmışlardır. Seleksiyon sürecince kimyasal açıdan geniş bir çeşitlilik arz 

eden beş haşhaş çeşidi kullanılmıştır. 'Kheops', 'A1', 'Tebona', 'Kék Gemona' ve 

'Przemko' 2000 ve 2001 yıllarında kendilenmiş ve melezlenmiştir. Tam olgunluğun 

ardından kendilenen ve çaprazlanan haşhaş kapsüllerinin hem biyomas (biyokülte) 

üretimi hem de alkaloid içerikleri tespit edilmiştir. Kısırlaştırılmış alkaloidsiz çeşit 

'Przemko' nin (kapsüllerinde sadece 0.01 mg/100 g morfin içeren) alkaloidce zengin 

çeşitlerle döllendiğinde kapsüllerin morfin içeriğinin 0.9 – 7.5 mg/100 g değerlerine 

kadar yükseldiği gözlenmiştir.  

Haşhaş alkaloidlerinin herkesçe bilinen biyosentetik alt yapıları göz önünde 

bulundurulduğunda; bu artış alkaloidsiz bitkilerde baskılanmış (S)- narkoklarin 

sentezindeki artışla açıklanabilir. Ancak hem alkaloidsiz çeşit hem de fertil bitkilerin 

kombinasyonunu içeren bir gen havuzundan elde edilen hibrit tohumlarda, alkaloidsiz 

bitkilerde görülen baskılanmış (S)-narkoklarin sentezi serbest kalır. Aynı zamanda 

kimyasal metaeksin de diğer kombinasyonlarda kendini gösterir. Özellikle, narkotin 

içermeyen 'Kheops', 'A1' ve 'Przemko' çeşitlerde narkotinin görülmesi   (0.1 - 1.1mg/100 

g) biyokimyasal olarak izah edilebilir. Döllenme için narkotin-türü bitkiler 'Kék 

Gemona' (11.3 mg/g narkotin biriktiren) kullanılmışsa, narkotin biyosentezi gen 

havuzunu içeren gelişmekte olan tohum dokularının 1,2-dihidroretikulin redüktazının 

aktivitesinin baskılanmasına katkıda bulunduğu ve bunun da morfinin pahasına narkotin 

birikimine neden olduğu belirtilmektedir. 

Frick vd. (2004), morfin biyosentezi üzerine yaptıkları çalışmada haşhaş çeşitlerinin 

latekslerinde 4 önemli alkaloid: morfin, tebain, kodein ve oripavin bulunduğunu 

belirtmişlerdir. Retikülin, sklourin gibi diğer biyosentetik ara ürünler sadece çok küçük 

miktarlarda bulunduğunu, kök ekstrelerinde baskın alkaloidlerin; sanguinarin ve 

türevleri olduğunu bildirmişlerdir. Yapmış oldukları çalışmada transformasyon 

lateksteki morfinan ve tetrahidrobenzilizokinolin alkaloidlerinin oranlarını değiştirmiştir 
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ancak, köklerdeki benzofenanthridin alkaloidlerinin oranlarında bir değişime sebep 

olmamıştır.  

Aytekin ve Önder (2006), farklı azot ve fosfor dozlarının haşhaş çeşidinin verim ve 

bazı verim unsurları ile kalite üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yürüttükleri 

çalışmada, en yüksek tohum (180.7 kg/da) ve kapsül verimini (140.9/da) ve morfin 

oranını (%0.74) N2-P2 parsellerinden elde etmişlerdir. 

Bernath ve Nemeth (2005), yüksek alakaloid içeren    'Kheops', 'A1', 'Tebona', 'KEK 

Gemona' ve 'Przemko' Beş haşhaş çeşidi 2001 yılında kendilenmiş ve melezlenmiştir. 

Melez generasyolar  (F1)  2001  yılında ekilmiştir. Przemko' çeşidin alkaloid zenginliği  

0,9-7,5 mg / g değerlerine yükselmiştir. F1 jenersayonundada aynı şeyler görünmüş 

olup, alkaloidler de 4.8-6.4 mg/g morfin birikimi kayit edilmiştir.  

Karadavut ve Arslan ( 2006), Ankara koşullarında yürüttükleri bir araştırmada 137 

haşhaş hattını kullanarak, bitki boyunun 22.21–99.71 cm, kapsül sayısının 1.01–6.17 

adet, tepecik sayısının 6.40–14.72 adet, kapsül uzunluğunun 0.39–6.45 cm, kapsül 

eninin 0.56–2.30 cm, bitki başına kapsül veriminin 0.30–6.48 g, bitki başına tohum 

veriminin 0.26–11.66 g ve morfin oranı değerlerinin %0.22–1.22 arasında değiştiğini 

tespit etmişlerdir. 

Koç vd. (2006), Afyon ve Denizli ekolojik koşullarında 3 yıl süreyle yürüttükleri bir 

araştırmada Afyon Kocatepe Tarımsal Araştırma Enstitüsü haşhaş ıslah çalışmalarından 

elde edilen 40 adet hat ve 3 adet çeşit ile yaptıkları çalışma sonucunda, morfin  

oranlarını birinci yıl %0.487-1.20 arasında, ikinci yıl %0.443-0.912 arasında, üçüncü yıl 

ise %0.451-0.839 arasında değiştiğini bulmuşlardır. 

Koç vd. (2006), yapmış oldukları çalışmada ülkemizde mevcut fabrikalarda işlenecek 

kapsüldeki morfin oranının %0.5 olarak öngörülmesine rağmen ekimi yapılan 

haşhaşlarda morfin oranının bazı yıllar %0.3’e kadar düştüğünü ve Afyon Bolvadin’de 

bulunan Alkaloid Fabrikasında işlenen haşhaşlardaki morfin oranının % 0,400 civarında 
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olduğunu  belirtmişlerdir. Afyon ve Denizli koşullarında seçilmiş bazı haşhaş hatlarında 

morfin oranlarını inceledikleri çalışmalarında en yüksek morfin oranını %1.020 

olduğunu belirtip yapmış oldukları çalışmadaki morfin oranının çok iyi olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Samanani vd. (2006), Kanada’da haşhaşta latisiferdeki (iletim borusu) alkaloid birikimi 

ve biyosentezinde floemdeki kalbur hücrelerinin rolü üzerine yapmış oldukları 

çalışmada; hipokotil ve kökteki kalbur hücreleri immuno-florasan yöntemiyle 

incelenmiştir. Benzylisoquinoline alkaloidlerinin biyosentetik enzimlerinin (codeinon 

reductase gibi)  bitkinin çimlenmesini takip eden ilk 1-3 gün içinde hızla yükseldiğinden 

bahsetmişlerdir. Biyosentetik enzimlerin depolanmasında kalbur hücrelerinin rolünün 

önemini belirtmişlerdir. Haşhaş bitkisinde latisiferler olgunlaşmadan önce 

benzylisoquinoline alkaloidlerinin biyosentezi kalbur hücrelerinde başladığını 

bildirmişlerdir. 

Shukla vd. (2006), Hindistan’da 98 hat üzerinde yaptıkları çalışma sonucunda 

afyondaki morfin oranının % 9.20-20.86 arasında değiştiğini kaydetmişlerdir. 

Yadav vd. (2006), Hindistan’da 122 hat üzerine yürüttükleri bir çalışmada bitki başına 

morfin oranının %9.20–20.86, tebain oranının %0.61–8.36, noskapin oranının    %3.29 

– 17.92 ve bitki başına morfin veriminin 82.00–393.70 g arasında değiştiğini 

kaydetmişlerdir. 

Yadav vd. (2007), Hindistan’da, 110 tane populasyon üzerine yaptıkları bir denemede, 

bitki boyunun 88.21-137.59 cm, sap kalınlığının 7.7-13.3 mm, bitki başına kapsül 

veriminin 6.63-18.60 g, bitki başına tohum veriminin 2.26-11.87 g, morfin oranının 

%12.75-21.03, bitki başına morfin veriminin 80.67-310.67 mg, tebain oranının %0.46- 

2.69, noskapin oranının %5.37-11.63 arasında değiştiğini tespit etmişlerdir. 

Gümüşçü vd. (2007), haşhaş kapsülündeki alkaloid oranlarının dağılımı üzerine yapmış 

oldukları çalışmada; 99 hattın kapsüllerinde; morfin (%0.110-1.140), kodein (%0.005-
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0.270), tebain (% 0.005-0.134), papaverin (% 0.001-0.440) ve noskapin (% 0.006-

0.418) oranlarının belirtilen aralıklarda  değişim gösterdiği, ayrıca toplam alkaloid 

içindeki morfinin (%42.6-87.6), kodeinin (%0.5-25.5), tebainin (% 1.9-18.1), 

papaverinin (%0.3-29.7) ve noskapinin (%1.1-41.2) aralıklarında olduğunu 

bildirmişlerdir. Yapılan çalışmada bu alkaoidlerin toplam alkaloiddeki ortalama 

miktarları ise şu şekilde verilmiştir; morfin (%67.9), kodein (%7.69), tebain (% 5.66), 

papaverin (% 3.70) ve noskapin (% 15.5).  

Gümüşçü ve Arslan (2008), Ankara şartlarında yaptıkları çalışmada, bazı melez 

hatlarında, bitki boyunun 99.33-116.10 cm, bitki başına kapsül veriminin 9.22-17.55 gr, 

bitki başına tohum veriminin 14.28-26.00 gr, dekara kapsül veriminin 45.03-133.10 

kg/da, dekara tohum veriminin 51.20-151.10 kg/da, morfin oranının %0.421-0.739 ve 

dekara morfin veriminin 0.269-0.669 kg/da arasında değiştiğini bildirmişlerdir. 

Günlü ve Öztürk (2008), dört farklı haşhaş çeşidine uygulanan farklı bor dozlarının 

verim, verim unsurları ve fenolojik özellikler üzerine etkilerini belirlemek amacıyla 

yürüttükleri çalışmada, araştırma sonucunda, bor uygulamalarının kullanılan çeşitlerde 

tohum verimi, kapsül verimi ve kapsül/tohum oranı üzerine etkisi istatistiki bakımdan 

önemli bulunurken, bitki boyu ve bitki başına kapsül sayısı üzerine etkisinin önemsiz 

olduğunu belirtmişler ve uygulanan bor dozu 0.1 kg/da’a arttırıldığında bu değerlerde 

kontrole göre artışlar, bor dozunun yükselmesi ile azalmalar belirlenmiş ve 3.6 kg/da 

uygulamasının verim değerleri üzerinde toksik etkisi görüldüğünü bildirmişleridir. 

Dittbrenner vd. (2009), Almanya’da yapmış oldukları çalışmada dünyadaki çeşitli 

lokasyonlardan temin edilmiş 300 çeşidi Gatersleben’de kültüre almışlardır. Bu kültüre 

aldıkları 300 çeşidin  1. ve 2. yıl kurutulmuş ana kapsüllerinin morfin içeriklerinin 1. yıl 

363.00 - 17,749.05 μg/g , 2. yıl 978.10 - 22,575.20 μg/g ve 3. yıl 573.30- 13,554.95 

μg/g aralığında değiştiğini tespit etmişlerdir.Yaptıkları çalışmada 300 bitkide ağırlıklı 

alkaloidin morfin olduğunu kaydetmişler, ancak noskapin, tebain kodein ve papaverinin 

değişkenlik gösterdiğini bildirmişlerdir. Yine aynı çalışmada morfin sentezinde 

morfinin öncüsünün kodein olduğunu ve kodeinden morfine dönüşüm olduğunu ve bazı 
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zamanlarda enzimatik aktivite esnasında morfin yolu bloklanıp kodeinden morfine 

dönüşüm durmakta olduğunu belirtmişlerdir.  

Harvest vd. (2009), yapmış olduğu çalışmada çiçeklenmeden 1 hafta sonrasından ticari 

hasat dönemine kadar olan sürede alınan kapsül numunelerinde morfin oranlarını 

karşılaştırmışlardır. Latex ağırlığı ve afyon miktarı arasında korelasyon olduğu ancak  

latex kapasitesi ve morfin oranı arasında korelasyon olmadığını belirtmişlerdir. Morfin 

verimi bakımından en önemli dönemin ticari hasat dönemi olduğunu bildirmişlerdir.  

Dubey vd. (2010), Hindistan’da yaptıkları bir çalışmasında 32 hattı kullanarak 

kapsüllerdeki toplam alkaloit oranı değerlerinin %0.0683-0.2260, morfin oranı 

değerlerinin %0.0360-0.1647 ve tebain oranı değerlerinin %0.0006-0.0792 arasında 

değiştiğini bildirmişlerdir. 

Shukla vd. (2010), yaptıkları çalışmada Mahalanobis genelleştirilmiş mesafelerde 

dayalı bir küme analiz yoluyla Hint kökenli 122 afyon katılımların alkaloid spektrumun 

çeşitliliğini açıklanmaktadırlar. Katılmalar, ham afyon’ da morfin, kodein, tebain, 

narkotin ve papaverin'in içerikleri arasında olan ilişkilerine göre 11 kümeler halinde 

gruplandırılmıştır. 11 kümelerinin alkaloit spektrumunun çeşitliliği daha önce bulunan 

122 kayıtlı haşhaş arasında çok düşük bir korelasyonu yansıtmaktadır. Ortalama morfin 

içeriği bir kümedeki diğer dört alkaloit toplamını aşıyor olsa bile bir kümede narkotin 

içeriği (% 15.3) olup, ve bu sonuç morfin (14.6%)’e ve geri kalan alkaloit 

içeriğinkinden daha yüksek olmaktadır. Kümeler arasında değişim aralığı papaverin için 

% 0.14 ile 5.3%  arasında ve morfin için 12.4% ile 18.0%. arasında değişmektedir. 

Arslan vd. (2011), Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde 

yaptıkları bir denemede 1000 civarında haşhaş hattını kullanmışlardır. Yapılan bu 

araştırmada tüm hatlarda morfin oranı, dekara kapsül ve tohum verimi, kapsül eni, 

kapsül boyu ve ana kapsül stigma ışın sayısı incelenmiştir. Bu araştırmanın sonucuna 

göre; morfin oranı %0.1-1.0, kapsül verimi 4-107 kg/da, tohum verimi 2 -117 kg/da, 

stigma ışın sayısı ise 5.6-13.2 adet arasında değişmiştir. 
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Nemeth-Zambori vd. (2011), Macaristan’da yaptıkları bir ıslah çalışmasında melez 

haşhaşlarının F1, F2 ve F3 nesillerinde toplam alkaloit oranı değerlerinin %1.15-1.60, 

morfin oranı değerlerinin %0.94-1.15, tebain oranı değerlerinin %0.22-0.33 ve noskapin 

oranı değerlerinin %0.00-0.08 arsında değiştiğini kaydetmişlerdir. 

Zając vd. (2011), Polonya’da Mieszko adlı düşük morfinli hatları kullanarak üç farklı 

zamanlarda yazlık ekim tarihlerini uygulamışlardır. Sonuçlara göre kapsül sayısının 1-6 

adet, bitki boyunun 90.07-110.1 cm ve bitki başına tohum veriminin 1.54-13.7 g 

arasında değiştiği bulunmuştur. Ekim tarihi ve ekim yılına göre bitki başına tohum ve 

kapsül veriminin değiştiği kaydedilmiştir. 

İpek (2011), Ankara koşullarında yürüttüğü bir tez çalışmasında ekimden itibaren 

yüksek morfinli hatlar ve çeşitlerin çıkış sürelerinin 14-24 gün, olgunlaşma sürelerinin 

237-253 gün ve çiçeklenme sürelerinin 206-224 gün arasında değiştiğini kaydetmiştir. 

Bu araştırmanın sonucuna göre bitki boyu 92.8-111.3 cm, bitki başına yan dal sayısı 

0.90-1.50 adet, bitki başına kapsül sayısı 1.90-2.50 adet, kapsül uzunluğu 41.50-55.54 

mm, kapsül eni 36.42-46.22 mm, ışın sayısı 10.65-12.75 adet, bitki başına tohumlu 

kapsül verimi 9.87-15.25 gr, bitki başına kapsül verimi 4.620-7.410 gr, bitki başına 

tohum verimi 5.180-8.225 gr, kapsül/tohum oranı 0.740-0.985, tohum/kapsül oranı 

1.015-1.350, dekara tohumlu kapsül verimi 202.97-281.67 kg, dekara kapsül verimi 

91.10-131.20 kg/da, dekara tohum verimi 108.80-155.00 kg/da, morfin oranı %0.326- 

0.765, dekara morfin verimi 0.336-0.707 kg/da arasında değişmiştir. 

Kahraman (2011),  bildirdiğine göre; haşhaştan ekonomik değeri olan tohum ve kapsül 

kabuğu olmak üzere iki önemli ürün elde edilmektedir. Bunların dışında henüz alkaloid 

oluşmamış bitkiler yeşil salata, bitki artığı sapları ise yakacak olarak 

değerlendirilmektedir. Haşhaş kapsülü morfin, kodein, tebain, noskapin ve papaverin 

gibi tıbbi öneme sahip olan ana alkaloidlerin yanı sıra yaklaşık 30 değişik alkaloid 

içermektedir. Bu alkaloidlerden morfin, kodein ve tebainin uyuşturucu özelliği olmasına 

rağmen noskapin ve papaverin uyuşturucu özelliğe sahip değillerdir. Tıpta, analjezik 

(ağrı kesici), anestezik (uyuşturucu) ve antitüssif (öksürük kesici) olarak bu 

maddelerden yararlanılmaktadır. Haşhaş tohumları gri – mavi, sarı, beyaz, çiğ kahve ve 



40 
 

pembe renklerde olabilmektedir. Haşhaş tohumunun en önemli özelliği % 45 – 54 yağ 

ve % 20 – 30 protein içeriğine sahip olmasıdır.  

Matyosava vd. (2011), Çek Cumhuriyetinde yapmış oldukları çalışmada haşhaş 

bitkisinin samanında morfin oranlarını % 0.24 - %1.85 aralığında tespit etmişlerdir.  

Rahimi vd.  (2011), Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanında 2009 yılında 

yürüttükleri çalışmada 1000’e yakın haşhaş hattından 24 tanesinde morfin oranını % 0.3 

den az bulmuşlardır. Araştırıcılar hatların tohum verimlerinin ise 93,96-131,46 kg/da 

arasında değiştiğini bildirmektedirler. 

Karabük (2012), Amasya şartlarında haşhaş (Papaver Somniferum L.) genotiplerinde 

ekim sıklığı ile azotlu gübrelemenin tarımsal ve kalite üzerine etkilerini incelediği 

doktora tezi çalışmasında; bitki boyunu 107-142 cm, bitki başına kapsül sayısını 2.002-

2.708 adet, kapsüldeki tepecik sayısını 12.01-13.15 adet, tohum verimini 76.53-161.11 

kg/da, kapsül verimini 67.22-134.30 kg/da, morfin % 0.312-0.817, tebain % 0.035-

0.147,kodein % 0-0.078, oripavin % 0-0.016, noskapin % 0- 0.439 ve papaverin 

oranlarını % 0-0.029 arasında değiştiğini bildirmiştir. 

Omidi vd. (2012), İran’da haşhaş bitkisindeki farklı gelişme dönemlerinde morfinan 

alkaloidlerin değişimini inceledikleri çalışmada, sera ortamında çimlenme, gelişme ve 

çiçek açma dönemlerinde kök ve üst organların dokularından örnek almışlar HPLC 

cihazı ile morfin, tebain ve kodein oranlarını incelemişlerdir. Morfinin bitkinin tüm 

bölümlerinde dominant alkaloid olduğunu bildirmişlerdir.  

Doğramacı (2013), doktora tezi kapsamında, Bolvadin şartlarında 2 yıl süren 

çalışmasında kullandığı çeşitlere ait bitki boyu bakımından en yüksek değerin Anayurt-

95 (126 cm), en düşük değerin ise Kemerkaya-95 (112.7 cm) çeşidine, melezlerde ise en 

yüksek değerin Şuhut- 94 × Kemerkaya- 95 (141.4 cm), en düşük değerin TMO-1 × 

Ofis-95 (100.8 cm) melezine ait olduğunu gözlemlemiştir.  
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Bitki başına kapsül sayısı bakımından en yüksek değerin Camcı-95 ve TMO-1 (9.56 

adet), en düşük değerin ise Kocatepe-96 (4.90 adet) çeşidine, melezlerde ise en yüksek 

değerin TMO-1 × TMO-2 (14.00 adet), en düşük değerin Camcı-95 × Karahisar-96  

(4.73 adet) melezine ait olduğunu gözlemlemiştir.  

Bitki başına kapsül verimi bakımından en yüksek değerin TMO-1 (26.97 g), en düşük 

değerin ise TMO-3 (11.25 g) çeşidine, melezlerde ise en yüksek değerin Kocatepe-96 × 

Kemerkaya-95 (39.24 g), en düşük değerin Ofis-95 × Anayurt-95 (6.58) melezine ait 

olduğunu gözlemlemiştir. Bitki başına tohum verimi bakımından en yüksek değerin 

TMO-1 (28.69 g), en düşük değerin ise TMO-3 (14.52 g) çeşidine, melezlerde ise en 

yüksek değerin Kocatepe-96 × Kemerkaya-95 (42.56 g), en düşük değerin Kocatepe-96 

× Şuhut-94 (10.83 g) melezinden ait olduğunu tespit etmiştir. 

Dekara kapsül verimi bakımından en yüksek değerin TMO-1 (193.8 kg/da), en düşük 

değerin ise Şuhut-94 (93.73 kg/da) çeşidine, melezlerde ise en yüksek değerin 

Kocatepe-96 × Kemerkaya-95 (327.1 kg/da), en düşük değerin Kocatepe-96 × Şuhut-94 

(63.37 kg/da) melezine ait olduğunu gözlemlemiştir. Dekara tohum verimi bakımından 

en yüksek değerin TMO-2 (219 kg/da), en düşük değerin ise Şuhut-94 (121 kg/da) 

çeşidine, melezlerde ise en yüksek değerin Kocatepe- 96 × Kemerkaya-95 (354.7 

kg/da), en düşük değerin Ofis-96 × Şuhut-94 (86.80 kg/da) melezine ait olduğunu 

gözlemlemiştir. 

Morfin oranı bakımından en yüksek değerin TMO-2 (% 0.985), en düşük değerin ise 

Afyonkalesi-95 (% 0.4247) çeşidine, melezlerde ise en yüksek değerin Ofis-95 × TMO- 

2 (% 0.8727), en düşük değerin Kemerkaya-95 × Afyonkalesi-95 (% 0.4533) melezine 

ait olduğunu gözlemlemiştir. Dekara morfin verimi bakımından en yüksek değerin 

TMO-2 (1.874 kg/da) ve TMO-1 (1.708 kg/da), en düşük değerin ise Şuhut-94 (0.570 

kg/da) çeşidine, melezlerde ise en yüksek değerin Kocatepe-96 × Kemerkaya-95 (1.748 

kg/da), en düşük değerin   Ofis-95 × Anayurt-95 (0.370 kg/da) melezine ait olduğunu 

bulmuştur. 
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Mishra vd. (2013), Hindistan’da yapmış oldukları çalışmada geliştirdikleri morfince 

zengin Rakshit çeşidinde bitki boyunu 106-112 cm, morfince fakir olan Sanchita 

çeşidinde ise 107 cm ayrıca Vivek çeşidinde 112 cm, Shyama çeşidinde 105 cm ve 

Sujata çeşidinde 80-100 cm olarak tespit etmişlerdir. 

Rahimi (2013),  Ankara koşullarında düşük morfinli haşhaş hatlarının bazı bitkisel ve 

tarımsal özellikleri üzerine yürütmüş olduğu tez çalışmasında İki yılın ortalaması olarak 

bitki boyunu 106.11-119.34 cm, kapsüllerdeki ışın (tepecik) sayısını 11.17-12.52 adet, 

dekara kapsül ve tohum birlikte verimini 205.70-260.68 kg/da, dekara kapsül verimini 

92.69-119.13 kg/da, dekara tohum verimini 108.56-142.24 kg/da, morfin oranını %0.22-

0.35, dekara morfin verimini 0.24-0.40 kg/da, toplam alkaloid oranını %0.295-0.526, 

tebain oranını %0.011-0.044, noskapin oranını % 0.011-0.050 olarak değiştiğini 

bildirmiştir.  

Lal vd. (2014), Hindistan'da 50 farklı (ırklar) Uttar Pradesh, Madhya Pradesh ve 

Rajasthan bölgelerinden toplanmıştır. 19 genetik varyasyon üzerinde ebveyenler arası 

hibridizasyon olup olmadığını belirtmek için, genetik çeşitlilik açısından çalışmalar 

yapmışlardır. Sonuçta, n2 diallel çapraz jenerasyonları beş farklı ebeveynden elde 

edilmiştir. 

Skalicky vd. (2014), Çek Cumhuriyeti’nde mavi, beyaz ve gri renk tohumlu çeşitlerde 

kuru kapsülde morfin oranlarını inceledikleri çalışmada mavi tohumlu çeşitlerde morfin 

oranını %0.238-%1.870 aralığında, gri tohumlu çeşitlerde morfin oranını %0.167-

%0.738 aralığında ve beyaz tohumlu çeşitlerdeki morfin oranını ise %0.097-%0.697 

aralığında bulmuşlardır. 

 

Alaca (2015), yürütmüş olduğu iki yıllık tez çalışmasında, materyal olarak 2 çeşit ve 6 

hat kullanmıştır. Deneme materyali hat ve çeşitlerde, bitki boyunu; 95,82-100,32 cm, 

bitki başına kapsül sayısını; 1,47-2,13 adet, tepecik (stigma) sayısını; 9,92-10,70 adet, 

dekara kapsül ve tohum verimini; 135,25-215,66 kg/da, dekara tohum verimini; 72,415 

-125,895 kg/da, dekara kapsül verimini; 62,485 -96.85 kg/da arasında değiştiğini 

belirtmiştir. Farklı gelişme dönemlerine göre organlardaki alkaloid dağılımı açısından 
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morfin oranlarını; en düşük rozet 1 döneminde tüm bitkide % 0.0177, en yüksek 

olgunlaşma döneminde kapsülde %1,0602 olduğu, noskapin oranlarını ise; en düşük 

rozet 1 döneminde tüm bitkide % 0.0193, en yüksek olgunlaşma döneminde kapsülde 

%1,1725 olduğu belirlenmiştir. Dekara alkaloid verimleri bakımından ortalama morfin 

verimini 618,76 g/da, Ortalama tebain verimini 200,43 g/da ve ortalama noskapin 

verimini de 384,31 g/da olduğu tespit etmiştir. 

 

Chen vd. (2015), yapmış oldukları çalışmaya göre, noskapinin tarihsel bir süreçte nasıl 

bir ilerleme geliştirdiğini saptamışlardır. Ayrıca noskapinin biyosentetik yolunun 

aydınlatılması yönünde yeni keşiflere yol göstermişlerdir, noskapin ve birkaç yarı 

sentetik türevlerinin potansiyel farmasötik uygulamalarını değerlendirmeye teşvik 

etmiştirler ve farmakolojik özelliklerini belirtmişlerdir. 

 

Lopus vd. (2015), yaptıkları çalışmada noskapinin ve onun sentetik türevlerinin, 

haşhaşın diğer ana bileşenleri olan alkaloitlere kıyasla daha üstün bir anti-kansorejen 

etkiye sahip olduğunu, tümör gerilemesini arttırdığını ortaya koymuşlardır ve normal 

dokulara olan toksisite etkilerinin hiç ve ya çok az olduğunu tespit etmişlerdir. 

 

Osalou (2015), yapmış olduğu çalışmada iki yılın sonunda bitkilerin boyunu 90.3-112.5 

cm, bitki başına kapsül sayısını 1.47-3.17 adet, bitki başına kapsül verimini 5.4-7.4 (g), 

dekara kapsül verimini 62.99-114.5 kg, morfin oranını %0.434-0.990, bitki başına 

morfin verimini 0.025-0.056 g, dekara morfin verimini 0.440-0.861 kg, bitki başına 

tohum verimini 5.68-8.86 g, dekara tohum verimini 73.22-142.1 kg, bitki başına 

tohumlu kapsül verimini 11.11-15.30 g, dekara tohumlu kapsül verimini 152.5-254.8 

kg, bitki başına kapsül/tohumlu kapsül oranını %42-51, dekara kapsül/tohum oranını 

0.71-1.42, kapsül indeksini 0.87-1.11 ve kapsüllerdeki ışın (tepecik) sayısını da 10.54-

12.91 (adet) arasında kaydetmiştir. 

 

Rida vd. (2015), çalışmlarında, noskapinin ve diğer sentetik türevlernin tarihsel 

keşfinin nasıl olduğu, kimyasal yapısı, biyosentezi, tıbbi olarak ve antitussif olarak 

kullanımını, bazı hastalıklara karşı tedavi edici özelliği ortaya konmuştur ve ayrıca anti-

kansorejen etkileride belirtilmiştir. 
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Valizadeh (2015), kurduğu denemede materyal olarak 7 anaç hat ve bunların resiprok 

melezleri kullanmıştır. Fenolojik-morfolojik gözlemler yapmış, heterosis-heterobeltiosis 

ve genel-özel kombinasyon uyuşması değerleri tespit etmiştir. Araştırma sonuçlarına 

göre, kapsül verimini 68.44 - 160.40 kg/da, tohum verimini 88.62 -188.20 kg/da, morfin 

oranını %0.34 - %1.62 ve toplam alkaloid oranının da %0.56 - %2.44 arasında değişim 

gösterdiğini bildirmiştir. Haşhaşların incelenen karakterlerde genel kombinasyon 

yetenekleri arasındaki farklar, bitki başına kapsül ve tohum verimi dışında, tüm 

karakterler  ile özel kombinasyon yetenekleri arasındaki farkları, haşhaşın incelenen 

karakterlerin tümünde %1 seviyesinde istatistiki açıdan önemli bulmuştur.  
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1 Araştırma Yerinin Özellikleri 

3.1.1 Araştırma yeri 

Bu araştırma, 2013-2104 ve 2014-2015 sezonlarında Ankara Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlasında yürütülmüştür. Araştırma yeri düz, 

denizden yüksekliği 860 m olup, 39
0 

57’ Kuzey enlem ve 32
0
 52’ Doğu boylamı 

dereceleri arasında yer almaktadır. Arazi tamamen eğimsiz düz yapıdadır. Araştırma 

yeri şekil 3.1’ de gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.1 Araştırma yeri alanı 

 

3.1.2 Araştırma yerinin toprak özellikleri 

Deneme alanının farklı yerlerinden ve 0-30 cm derinlikten alınan toprak numunelerinin 

analiz sonuçları  çizelge 3.1’de verilmiştir.  
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Çizelge 3.1 Deneme alanı toprak örneklerinde yapılan bazı kimyasal analiz  

                        Sonuçları* 
 
 

Toprak Özellikleri 
Analiz 

Sonuçları(2014) 

Analiz 

Sonuçları(2015) 

Organik madde (%) 0.95 0.18 

Kireç CaCo3 (%) 7.87 5.97 

Yarayışlı Fosfor P205(kg/da) 7.68 10.34 

pH 7.81 7.88 

Kil (%) 37.99 44.60 

Silt (%) 29.91 32.28 

Kum (%) 32.10 23.12 

Toplam N kapsamı (%) 0.094 0.028 

Değişebilir Potasyum K20(kg/da) 368.697 598.876 

Toplam tuz (%) 0.088 0.190 

Tekstür Killi Tınlı Killi Tınlı 

 *: Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü müdürlüğü 

 

Çizelge 3.1’de görüldüğü gibi araştırma yerinin toprağı killi-tınlı yapıya sahip olup, 

hafif alkali, orta kireçli, toplam tuz düzeyi zararsız, fosfor bakımından yeterli, 

potasyumca zengin ve organik maddece yetersizdir. Ayrıca deneme alanının drenajı iyi 

ve taban suyu sorunu yoktur. 

3.1.3 Araştırma yerinin iklim özellikleri 

Araştırmanın yürütüldüğü 2013-2014 ve 2014-2015 yılları ve uzun yıllar iklim verileri 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Ankara İstasyonundan sağlanmış olup 

çizelge 3.2’de ortalama sıcaklık (°C), yağış (mm) ve nispi nem (%) değerleri uzun yıllar 

ortalaması ve deneme yıllarına ait aylara göre ortalamaları verilmiştir. 
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Çizelge 3.2 Deneme yerine ait 2013, 2014 ve 2015 yılları ile uzun yıllara ilişkin 

meteoroloji rasat cetveli* 

 

Aylar 

Aylık Toplam Yağış (mm) Aylık Ortalama Sıcaklık 

(
o
C) 

Aylık Ortalama Nispi 

Nem (%) 

Uzun 

yıllar 
2013 2014 2015 

Uzun 

yıllar 
2013 2014 2015 

Uzun 

yıllar 
2013 2014 2015 

Ekim 30.6 24.1 

12.2 

41.7 42.4 13.1 11.6 13.3 14.4 60.4 50.2 68.0 65.1 

Kasım 33.3 0 27.3 22.2 7.1 8.6 7.5 8.6 70.0 61.6 69.2 61.2 

Aralık 45.2 4.7 44.3 5.7 2.7 -1.0 5.7 0.0 76.6 68.0 82.6 77.4 

Ocak 41.9 42.6 32.7 54.3 0.5 3.2 3.3 1.2 76.5 79.6 81.6 77.8 

Şubat 36.6 33.6 15.0 39.0 2.0 6.4 5.8 3.3 71.8 71.6 59.5 70.4 

Mart 40.4 58.4 58.0 92.1 6.2 8.5 8.5 7.1 64.0 59.5 57.9 66.3 

Nisan 48.4 50.5 43.2 25.0 11.3 13.1 13.5 9.5 59.5 59.6 52.0 53.1 

Mayıs 51.6 20.1 88.0 67.2 16.2 19.5 16.6 18.4 56.9 45.0 58.5 65.8 

Haziran 37.4 2.1 65.0 133.7 20.2 21.6 20.2 24.9 52.1 43.3 53.5 39.1 

Temmuz 14.3 17.8 8.7 5.1 23.6 23.5 25.9 24.7 45.2 41.2 38.5 43.9 

Ağustos 11.7 1.4 48.1 25.4 23.4 24.2 26.0 23.4 44.8 38.3 40.2 39.3 

Eylül 18.7 1.9 59.1 6.1 18.8 18.2 19.4 1.2 49.2 43.0 53.8 77.8 

Ort. 34.2 21.4 44.3 43.2 12.1 13.1 13.8 11.4 60.6 55.1 59.6 61.4 

Toplam 410.1 257.2 531.1 518.2 145.1 157.4 165.7 136.7 727.0 660.9 715.3 737.2 

Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara 

 

Çizelge 3.2 incelendiğinde, denemenin yürütüldüğü yıllarda elde edilen yağış değerleri 

uzun yıllar yağış ortalamaları ile karşılaştırıldığında aylık bazda önemli farklılıklar 

görülmektedir. 

Çizelge 3.2’de verilen iklim değerlerine dikkat edilirse 1. yıl denemesinde toplam yağış 

miktarı uzun yıllar ortalamasına göre daha düşük olurken, 2. yıl denemesinde daha 
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yüksek olmuştur. Özellikle 1. yıl denemenin kurulduğu Eylül ayı ve bunu takip eden 

Ekim ve Kasım aylarında neredeyse hiç yağış olmadığı için çıkışlar daha geç olmuştur. 

Araştırmanın  2. yılında Ocak, Şubat ve Mart (92.1 mm)  aylarında toplam yağış miktarı 

uzun yıllar ortalamasından (40.4 mm) ve 1. yıldan (58.0 mm) çok daha yüksek 

olmuştur. Yağışların çok fazla olması sonucu deneme tarlasında yer yer uzun süreli su 

birkintileri oluşmuş; bazı parseller bundan zarar görmüş ve verimlerin daha düşük 

olmasına yol açmıştır. Ayrıca denemenin  birinci yılı olan 2013-2014 üretim sezonunda, 

Nisan ve Haziran aylarındaki yağış miktarlarının fazla olması haşhaşın verim açısından 

önemli dönemlerden olan; sapa kalkma, tomurcuklanma ve çiçeklenme sonrası (Nisan 

ve Haziran ayları) görülen yağış miktarı verim değerlerinin daha yüksek olmasına sebep 

olmuştur. 

Araştırmanın birinci yılı olan 2013-2014 yıllarında sıcaklıklar (13.8 
o
C) hem uzun yıllar 

ortalamasından (12.1 
o
C) hem de 2. yıldan (11.4 

o
C) göre daha yüksek seyretmiştir.  

Bununla birlikte haşhaş bitkisinin vejetasyon gelişimi sırasındaki dönemsel yağış 

miktarının ve sıcaklıklarının 2013-2014 deneme yılında yüksek olması bitki gelişimini 

olumlu yönde etkilemiştir. 

 

3.2 Materyal 

Bu çalışmada materyal olarak noskapin ve morfin oranları yüksek hatlarla, Toprak 

Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ait “Ofis 96” ve “Afyon 95” çeşitlerinin 

melezlenmesinden elde edilen 4. generasyondaki 19 hat kullanılmıştır. Denemede 

kullanılan materyalin morfin ve noskapin oranları ile tohum renkleri çizelgede 

gösterilmiştir (Çizelge 3.3). Bu hatlardan 2’ si tescilli haşhaş çeşidi olmak üzere 8 tanesi 

sarı, 6 tanesi mavi, 4 tanesi pembe ve 3 tanesi yeşil renklidir (Şekil 3.2). 
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Çizelge 3.3 Denemede kullanılan haşhaş çeşit ve melez hatların tohum renkleri, morfin 

ve noskapin oranları 

 

Hat ve çeşit 

numarası 
Tohum rengi Morfin oranı Noskapin oranı 

1  (Ofis 96) Sarı 0,630 - 

2  (1x7) Sarı 0,945 0,519 

3  (5x7) Sarı 0,848 0,353 

4  (6x7) Pembe 0,892 0,744 

5  (7x4) Yeşil 0,859 0,644 

6  (7x4) Pembe 0,946 0,341 

7  (7x5) Mavi 0,701 1,063 

8  (7x5) Sarı 0,963 0,339 

9  (7x5) Mavi 0,889 0,911 

10  (7x5) Sarı 0,856 0,621 

11  (1x8) Mavi 0,849 1,086 

12  (4x8) Yeşil 0,829 1,066 

13  (4x8) Pembe 0.841 0.576 

14  (6x8) Mavi 0,849 0,846 

15  (6x8) Sarı 0,912 0,216 

16  (8x1) Yeşil 0,796 0,840 

17  (8x2) Mavi 0,853 0,557 

18  (8x3) Sarı 1,008 0,305 

19  (8x5) Mavi 0,819 1,217 

20  (8x6) Pembe 0,692 0,929 

21  (Afyon 95) Sarı 0,580 - 
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    Şekil 3.2 Denemede kullanılan haşhaş çeşit ve melez hatlarına ait tohum renkleri 

3.3 Yöntem 

3.3.1 Deneme parsellerinin hazırlanması ve ekim 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Araştırma ve Uygulama 

alanında yürütülen bu araştırma, 2013-2014 ve 2014-2015 yılları arasında tesadüf 

blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü 4’er sıra olarak kurulmuştur ve parsel 

boyutları kenar tesirler hariç 4.8 m2’dir. Ekim alanı toplam 3 (A, B, C,) bloktan ve her 

blok 21 parselden oluşmuştur ve toplam net  ekim alanı (21 × 3 × 4.8) = 302.4 m2 dir.  

Deneme kurulmadan önce tüm deneme alanı kazayağı ile sürülmüş ve ekilecek alan 

tırmıkla düzeltilerek çok küçük tohumlu olan haşhaş için uygun bir ekim yatağının 

hazırlanmasına dikkat edilmiştir. Tırmık çekilmeden önce dekara 3,5 kg P2O5 hesabi ile 
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diamonyumfosfat (DAP) gübresi verilmiştir. Ekim markör ile açılan sıralara elle 

yapılmıştır.  Parsel boyu 4m,  sıra sayısı da, kenar parseller de  beş, diğer parsellerde ise 

dört adet olarak oluşturulmuştur. Ekimler, 30 cm sıra aralık mesafesi verilerek, 

gerçekleştirilmiş ve daha sonra sıra üzerleri de 10 cm olarak seyreltme yapılmıştır. 

Ekim sonrası deneme alanının genel bir görünümü şekil 3.3’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.3 Deneme alanından ekim sonrası bir görünüm 

 

Deneme de ilk yıl ekim 27.09.2013 tarihinde yapılmıştır. Ekim sonrası yeterli yağış 

olmadığı için çimlenme ve bitkilerin kışa rozet döneminde girmesini sağlamak için, çok 

kurak geçen Ekim ve Kasım aylarında periyodik olarak sulama yapılmıştır. İlk 

sulamanın yapıldığı 07.10.2013 tarihinden 22.11.2013 tarihine kadar periyodik olarak 

sulama devam etmiştir.  

İkinci yılda, ekimler yine kışlık olarak 02.10.2014 tarihinde yapılmıştır. Ekimden sonra 

yeterli yağış olduğu için yağmurlama sulama yapılmamıştır. Ekim sonrası bitki 

çıkışlarının genel bir görünümü şekil 3.4 ve 3.5’de gösterilmiştir.  
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Şekil 3.4 Deneme alanından haşhaş bitkisinin ilk yıl çıkış gözlemi 

 

 

Şekil 3.5 Deneme alanından haşhaş bitkisinin ikinci yıl çıkış gözlemi 
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Birinci yıl yağışlar başlamamış olduğundan dolayı toprak çatlamış ve nem ihtiyacından 

dolayı bitkilerin gelişimi yavaş olmuştur. Bu sebeple yağışlar başlayıncaya kadar belirli 

aralıklarla yağmurlama sulama tekrar edilmiştir. İkinci yıl yağışlar yeterli olduğundan 

ekimden sonra pek sulamaya ihtiyaç duyulmamıştır. Deneme süresince uygulanan 

işlemler çizelge 3.4’te verilmiştir.  

Çizelge 3.4 Deneme süresince gerçekleştirilmiş işlemler 

 

İşlemler 

 

2013-2014 

 

2014-2015 

  Ekim 
27.09.2013 02.10.2014 

 

Birinci Çapa 

 

21 - 22.02.2014 

 

10 - 11.03.2015 

 

Amonyum Nitrat (3 kg/da) 

 

04.03.2014 

 

30.03.2015 

 

2. Çapa ve 1. Seyretme 
 

27 – 28.03.2014 

 

16 – 17.04.2015 

 

Boğaz Doldurma 

 

Çapa Sonrası 

 

Çapa Sonrası 

 

İkinci Seyreltme 
 

26 – 27 Nisan 2014 

 

- 

 

Sulama 

 

09.04.2014 

 

08.05.2015 

Yaprak Gübresi (50gr/16 lt su) 

(N-P-K-B-Cu-Fe-Mn-Zn) 

 

10.04.2014 

 

11.04.2015 

Fungusit ilacı (50 g / 16 lt su) 10.04.2014 11.04.2015 

Amonyum sülfat (3 kg / da) 
23.04.2014 18.05.2015 

 

Tomurcuk Kapatılması 
 

Çiçeklenme Dönemi 

 

Çiçeklenme Dönemi 

 

Hasat 

 

07 - 09.07.2014 

 

22 - 24.07.2015 

 

Çiçeklenme döneminde hatların hepsinde, mümkün olduğu kadar, kendilenmiş tohumlar 

elde etmek için, çiçekler tomurcukken kese kağıdı ve tel ile kapatılmıştır. Kendileme 

yapılmış bitkileri ayırt edebilmek amacıyla etiketleme yapılmış ve etiketlere çiçek 

renkleri kaydedilmiştir (Şekil 3.6 ve 3.7). 07-09.07.2014 tarihlerinde hasat işlemi 

yapılmıştır. 
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Şekil 3.6 Haşhaş bitkisinde kendileme işlemleri 

 

Şekil 3.7 Tel ile kapatılarak kendilenmiş haşhaş bitkisi 

3.4 Verilerin Elde Edilmesi 

Denemede kullanılan 21 hatta ait fenolojik ve morfolojik gözlemler yapılmıştır. 

Verilerin elde edilmesinde Işıkan (1957), Erdurmuş (1989), Karadavut (1994), Soyalp 

(1996), Duru (1993) ve Gümüşçü (1996)’ İpek (2011) ve Rahimi(2013)’ den 

yararlanılmıştır.  
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3.4.1 Fenolojik gözlemler 

Çıkış süresi: Parsellerdeki bitkilerin yarısının (%50), ekimden sonra toprak yüzeyine 

çıktıkları tarih çıkış tarihi, ekimden bu tarihe kadar geçen süre de çıkış süresi olarak 

kabul edilmiştir. 

 

Şekil 3.8 Deneme alanından birinci çapa sonrası görünüm 

Çiçeklenme süresi: Parsellerdeki bitkilerin yarısının (%50), ana kapsüllerinin çiçek 

açmayı tamamladığı tarih o hat için çiçeklenme tarihi, çıkıştan bu tarihe kadar geçen 

süre de çiçeklenme süresi olarak kabul edilmiştir. 
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Şekil 3.9 Deneme alanından çiçeklenme dönemine ait görünüm 

 

Olgunlaşma süresi: Parsellerdeki bitkilerin hepsinin kapsüllerinin kuruyup, 

tohumlarının kapsül içine döküldüğü tarih o hat için olgunlaşma tarihi, ekimden bu 

tarihe kadar geçen süre de olgunlaşma süresi olarak kabul edilmiştir.  

 

Şekil 3.10 Haşhaş kapsüllerinin çiçeklenme sonrası görünümü 
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3.4.2 Morfolojik gözlem, ölçüm ve laboratuar analizleri 

Morfolojik gözlemlerde bitkilerin tümünde tohum rengi, çiçek rengi ele alınırken, bitki 

habitusu ile ilgili diğer karakterler parsellerden tesadüfen seçilen 10 bitki üzerinde 

ölçüm, sayım ve analizler sonucu elde edilmiştir. 

Çiçek rengi: Parsellerdeki bitkiler çiçek açtıktan sonra taç yaprak renkleri 

kaydedilmiştir. 

Tohum rengi: Haşhaş bitkisi beyaz, sarı, pembe, mavi, gri, kahverengi ve yeşil (nefti) 

gibi çeşitli tohum renklerine sahiptir. Ülkemizde yaygın olarak görülen tohum renkleri 

ise sarı, mavi ve beyazdır. Tohum renginin genotipe bağlı oluşundan, çalışmada 

kullanılan hatların tohum renkleri ekimden önce kaydedilmiş, parsellerdeki bitkiler 

olgunlaşınca, hasat edilen kapsüllerin içinde bulunan tohumların renkleri tekrar 

belirlenmiştir. 

Pusluluk: Bitkilerin yaprak, sap ve kapsülleri ince bir mum tabakası ile örtülü 

olabilmektedir. Parsellerdeki hatlarda kapsül olgunlaşma dönemi öncesinde pusluluk 

gözlemleri yapılmıştır. 

Sap tüylülüğü: Bitkilerin saplarında tüyler bulunabilmektedir. Parsellerdeki hatlarda 

çiçeklenme sonrası sap tüylülüğü gözlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Tohum rengi: Haşhaş bitkisi beyaz, sarı, pembe, mavi, gri, kahverengi ve yeşil (nefti) 

gibi çeşitli tohum renklerine sahiptir. Türkiye’de yaygın olarak görülen tohum renkleri 

ise sarı, mavi ve beyazdır. Tohum renginin genotipe bağlı oluşundan, çalışmada 

kullanılan hatların tohum renkleri ekimden önce kaydedilmiş, parsellerdeki bitkiler 

olgunlaşınca, hasat edilen kapsüllerin içinde bulunan tohumların renkleri tekrar 

belirlenmiştir. 
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Bitki boyu (cm): Parselden tesadüfi olarak seçilen 10 bitkide kök boğazından en uzun 

saptaki kapsülün tepesine kadar olan mesafe metre ile ölçülmüş ve elde edilen değerler 

toplanarak, ölçülen bitki sayısına bölünmek suretiyle bu değer tespit edilmiştir. 

Bitki başına kapsül sayısı (adet): Parsellerden tesadüfi olarak seçilen 10 bitkide kapsül 

sayıları sayılarak belirlenmiş ve elde edilen değerler toplanarak, bitki sayısına bölünmek 

suretiyle bu değer bulunmuştur. 

Kapsül eni (mm): Parselden tesadüfi olarak,seçilen 10 bitkinin ana kapsülünün en 

geniş yerinde kumpas ile ölçülerek ve elde edilen değerler toplanarak, ölçülen bitki 

sayısına bölünmek suretiyle bu değer tespit edilmiştir. 

Kapsül uzunluğu (mm): Parselden tesadüfi olarak seçilen 10 bitkinin ana kapsülünde, 

kapsül tabanından stigma disklerine kadar olan mesafe kumpas ile  ölçülmüş ve elde 

edilen değerler toplanarak, ölçülen bitki sayısına bölünmek suretiyle bu değer tespit 

edilmiştir. 

Kapsül indeksi: Her parselde belirlenen ana kapsül uzunluğu ve kapsül eni ölçümlerine 

ait değerlerin birbirine bölünmesi suretiyle bulunmuştur. 

Kapsüllerdeki stigma ışın (tepecik) sayısı (adet): Parsellerden tesadüfi olarak, 

seçilen10 bitkide kapsüllerdeki ışın sayıları sayılarak belirlenmiş ve elde edilen değerler 

toplanarak, kapsül sayısına bölünmek suretiyle bu değer tespit edilmiştir.  

Bitki başına kapsül verimi (g): Parsellerden tesadüfi olarak seçilen 10 bitkinin tüm 

kapsülleri kesilerek, tohumları çıkartılıp kalan boş kapsüller tartılıp bitki sayısına 

bölünerek bu değer belirlenmiştir. 

Bitki başına tohum verimi (g): Parsellerden tesadüfi olarak, seçilen 10 bitkinin tüm 

kapsülleri kesilerek tohumları çıkartılıp daha sonra bu tohumlar tartılıp bitki sayısına 

bölünerek bu değer belirlenmiştir. 
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Bitki başına kapsül ve tohum verimi (g): Parsellerden tesadüfi olarak seçilen 10 

bitkinin tüm kapsülleri kesilerek, tohumları ile birlikte tartılıp bitki sayısına bölünerek 

bu değer belirlenmiştir. 

Dekara kapsül verimi (kg/da): Parsellerde kenar tesir sıraları bırakılarak, kalan  

bitkiler parsel verimleri için hasat edilmiştir. Buradan elde edilen kapsül verim 

değerlerine seçilen bitkilerin toplam kapsül değerleri de ilave edildikten sonra parsel 

verimi belirlenip, bundan yararlanılarak da dekar verimleri hesaplanmıştır. 

Dekara tohum verimi (kg/da): Parsellerde kenar tesir sıraları bırakılarak, kalan bitkiler 

parsel verimleri için hasat edilmiştir. Buradan elde edilen tohum verim değerlerine 

seçilen bitkilerin toplam tohum değerleri de ilave edildikten sonra parsel verimi 

belirlenip, bundan yararlanılarak da dekar verimleri hesaplanmıştır. 

Dekara kapsül ve tohum verimi (kg/da): Parsellerde kenar tesir sıraları bırakılarak, 

kalan bitkiler parsel verimleri için hasat edilmiştir. Buradan elde edilen kapsül ve tohum 

verim değerlerine, seçilen bitkilerin toplam kapsül ve tohum değerleri de  ilave 

edildikten sonra parsel verimi belirlenip, bundan yararlanılarak da dekar verimleri 

hesaplanmıştır. 

Kapsül/tohum oranı: Her parselde belirlenen bitki başına kapsül ve tohum verimlerine 

ait değerlerin birbirine bölünmesi suretiyle bulunmuştur. 

Tohum/kapsül oranı: Her parselde belirlenen bitki başına kapsül ve tohum verimlerine 

ait değerlerin birbirine bölünmesi suretiyle bulunmuştur. 

Dekara morfin verimi (kg/da): Dekardan elde edilen kapsül verimiyle, hatlara ait 

morfin oranları kullanılarak bu değer belirlenmiştir. 

Dekara noskapin verimi (kg/da): Dekardan elde edilen kapsül verimiyle, hatlara ait 

noskapin oranları kullanılarak bu değer belirlenmiştir. 
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3.4.3 Alkoloid analizleri 

Her parselden tesadüfi olarak seçilmiş olan ve ölçümleri yapılan bitkilerin kapsülleri bir 

araya toplanarak Tarla Bitkileri Bölümü’nde bulunan değirmen ile öğütülmüştür. 

Öğütülen bu materyaller küçük naylon torbalara doldurularak, etiketlenmiştir. 

Hazırlanan numunelerin başta morfin ve noskapin olmak üzere diğer alkaloidlerin 

oranının tespiti için Afyon Alkaloitleri Fabrikasına (AAF) gönderilmiştir. Afyon 

Alkaloitleri Fabrikası Laboratuarında HPLC (Yüksek Basınçta Likit Kromotografisi) 

cihazı ile morfin analizleri yapılmıştır. TMO Genel Müdürlüğnden alınan özel izinle 

Bolvadin AAF’na gidilmiş analizler tarafımdan yapılmıştır. Analize hazırlama ve analiz 

aşağıdaki gibi yapılmıştır. 

3.4.3.1 Haşhaş kapsulünde % alkaloit miktar tayini 

 

Haşhaş kapsülü 0.5 mesh değirmende öğütüldükten sonra toz edilmiş kapsülden 

yaklaşık 0.3 g vezin kaplarına tartılır. Vezin kabına 5 ml 0.01 N HCl ilave edilir. Asgari 

üç saat HCl ile muamelesi sağlanarak alkaloitlerin ekstraksiyon işlemi başlamış olur. 

Kolonların dip kısmına pamuk konulmak suretiyle vezin kabındaki toz kapsül 

süspansiyonu kolona yüklenir. Daha sonra kolondan 0.01 N HCl geçirilerek alkaloit 

ekstraktı 50 ml lik balon jojeye toplanır. Balon joje iyice çalkalanır.  

 

Enjektör ile alkaloit çözeltisinden 2 ml numune alınır ve 0.45 m filtreden geçirilerek 

Shimadzu marka HPLC cihazında alkaloit analizi için viale alınır. Analizden 

kaynaklanan hataları minimize etmek amacıyla her bir numuneden iki paralel çalışılır. 

Eğer paraleller arasında alkaloit sonuçlarında belirgin farklar varsa numune hazırlama 

işlemi tekrar yapılır. 

 

Cihazda numune analiz süresi 15 dk dır. Kromotogramda alkaloitlerin geliş sırası; 

Morfin, Kodein, Oripavin, Tebain, Papaverin ve Naskopin şeklindedir. Deneme 

süresince yapılan gözlem ve sonuçlarla ilgili bazı resimler şekil 3.10 - 3.23 de 

gösterilmiştir. 
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3.4.2 Verilerin değerlendirilmesi 

Tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülen denemeden elde 

edilen verilerin varyans analizleri yapılmış, hatlar arasında ele alınan özellikler 

yönünden görülen farkların önem düzeylerini belirlemek amacıyla Duncan Testi 

uygulanmış ve AÖF değerleride verilmiştir. (Manas 1970, Düzgüneş vd. 1987). İkinci 

yılda aşırı yağış sonucu blokun birisinde(1. veya 3. Blok yazılacak) zarar gören üç 

parsel değerlendirme dışı bırakılmış ve değerlendirme Düzgüneş vd. 1987 den 

yararlanılarak eksik parsel metoduna göre yapılmıştır. Tüm istatistik hesaplamalar 

bilgisayarda MSTAT-C programı kullanılarak yapılmıştır. Bir çok karakterde yıl x hat 

interaksiyonu önemli çıktığından varyans analizleri yıllar üzerinden ayrı ayrı verilmiştir; 

ancak, birleştirilmiş yıllara ait varyans analizler ve ortalamalarda çizelgelere 

konulmuştur. 

 

 

Şekil 3.11 Çıkış sonrası çapalanan deneme alanının görünümü 
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Şekil 3.12 İkinci çapa sonrası haşhaş bitkilerinin görünümü 

 

Şekil 3.13 Haşhaş bitkilerinin seyreltme sonrasına ait görünümü 
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Şekil 3.14 Haşhaşların çiçek açımına ve kendileme yapımına ait görünümü 

 

Şekil 3.15 Deneme parsellerinin hasat sonrası toplu olarak görünümü 
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Şekil 3.16 Hasat sonrası kapsüllerin kesilerek tohumlarının ayrılması 

 

Şekil 3.17 Alkaloid analizi için hazırlanmış öğütülmüş haşhaş kapsül numuneleri 
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Şekil 3.18 Numunelerin vezin kaplarında 0,3 g olarak tartılması 

 

Şekil 3.19 Tartılan numunelerin HCL ile muamele edilmesi 
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Şekil 3.20 Vezin kaplarında HCL ile ıslatılan numunelerin üç saat bekletilmesi 

 

Şekil 3.21 Kolondan geçirilen 0.01 NHCl alkaloit ekstraktının 50 ml lik balon jojeye      

toplanması 
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Şekil 3.22 Enjektör ile alkaloit çözeltisinden 2 ml numune alıp ve 0.45 m filtreden 

geçirilerek HPLC cihazında alkaloit analizi için viallere alınması 

 

 

Şekil 3.23 Viallerin HPLC cihazına verilmesi için bölmelerine konması 
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Şekil 3.24 HPLC cihazına konulan numunelerin okumasının yapılması  
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

4.1 Fenolojik Gözlemler 

4.1.1 Çıkış süresi 

Denemede kullanılan 21 materyale ait çıkış sürelerinin, birinci yılda 10-18 gün, ikinci 

yılda ise 8-15 gün arasında değiştiği gözlenmiştir. Buna göre her iki yılda da çok büyük 

farklar olmamakla beraber iki hafta içerisinde tüm parsellerde çıkışlar tamamlanmıştır. 

En erken çimlenen 1ve 10 numaralı hatlar (8 gün) olurken, en geç 20 numaralı hatta (18 

gün) çimlenme olmuştur. Soyalp (1996), yürüttüğü çalışmada 28 hatta ait çıkış 

sürelerini 27-51 gün arasında bulmuştur. İpek (2011), yürüttüğü bir tez çalışmasında 

ekimden itibaren hatlar ve çeşitlerin çıkış sürelerinin 14-24 gün arasında değiştiğini 

belirtmiştir. Karabük (2012), yaptığı bir tez çalışmasında ekimden itibaren 3 çeşit ve bir 

hatta ait çıkış sürelerini her iki yılda 11-15 gün arasında değiştiğini kaydetmiştir. 

Doğramacı (2013), yaptığı tez çalışmasında bulunan değerlere bakıldığında çıkış 

sürelerinin 6-9 gün arasında değiştiğini bildirmiştir. Rahimi (2013), yaptığı çalışmada 7-

14 gün arasında değiştiğini belirtmiştir. Valizadeh (2015), yaptığı tez çalışmasında çıkış 

sürelerini 28-30 gün arasında değiştiğini kaydetmiştir.  

Bulunan değerlere bakıldığında Karabük (2012) ve Rahimi (2013)’ ün değerleriyle 

paralellik göstermiş, ancak İpek (2011), Soyalp (1996) ve Valizadeh (2015)’in 

değerlerine göre daha erken çıkış gösterdiği tespit edilmiştir. Çıkış biyolojik olayın ilk 

safhasını oluşturmaktadır. Bilindiği gibi biyolojik olayların cereyanı ekolojik olaylara 

ve bu olayların etki derecesine bağlıdır. Diğer taraftan bu safhanın sağlıklı bir şekilde 

meydana gelmesi tohumun canlılığını ve ihtiva ettiği besin maddelerine bağlıdır 

(Karabük 2012). 
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4.1.2 Çiçeklenme süresi 

Her iki yılda da materyallerin ilk çiçeklenme tarihi ve %50 çiçeklenme tarihi 

gözlemlenmiştir. (Çizelge 4.1). Çiçeklenme süreleri hatlara göre ilk yılda 214-224 gün 

arasında değişmesine rağmen ikinci yılda 223-234 gün arasında değişmiştir. Bu 

farklılık, çıkış tarihinden ve iki yıl arasındaki yağış ve sıcaklık farklarından 

kaynaklanmıştır. ilk yıl en erken çiçeklenen 10 numaralı hat ( 214 gün) olurken ikinci 

yıl en erken 1 numaralı hat (223 gün) olmuştur. En geç çiçeklenme ise ilk yıl 12 

numaralı hat (224 gün) iken, ikinci yılda en geç çiçeklenen 14 numaralı hat (234 gün) 

olmuştur. % 50 çiçeklenme süresi bakımından en erken birinci yıl 9 numaralı hat iken, 

ikinci yıl 1 numaralı hat olmuştur. En geç % 50 çiçeklenme süresi her iki yılda da 20 

numaralı hatta olmuştur.  Katar (1997), Tokat şartlarında haşhaşta gübre dozları (0, 5, 

10, 15 ve 20 kg/da azot) ve uygulama zamanı ile ilgili yaptığı  çalışmada,  %50  

çiçeklenme  süresinin  200-203  gün gibi  kısa  sürelere sınırlandığını vurgulamaktadır. 

Bernath vd. (1988), yaptıkları çalışmada çiçeklenmenin Avrupa çeşitlerinde ekimden 

sonra 68-70, Afganistan çeşitlerinde 58-60, Hindistan çeşitlerinde ise 55 gün sonra 

başladığını bildirmişlerdir. Erdurmuş ve Öneş (1990), kışlıklarda tomurcuklanmanın 

190-200 günde başladığını, bu sürenin yazlıklarda 50-60 gün olduğunu, bundan yaklaşık 

9-13 gün sonra çiçeklerin görülmeye başladığını belirtmişlerdir. İpek (2011), yürüttüğü 

bir tez çalışmasında ekimden itibaren hatlar ve çeşitlerin çiçeklenme sürelerinin 206-

224 gün arasında değiştiğini  kaydetmiştir. Karabük (2012), yaptığı bir tez çalışmasında 

3 çeşit ve bir hattın çıkıştan itibaren çiçeklenme sürelerinin 195-210 gün arasında 

değiştiğini belirtmiştir.  Doğramacı (2013), yaptığı tez çalışmasında bulunan değerlere 

bakıldığında çiçeklenme sürelerinin 224-233 gün arasında değiştiğini bulmuştur. 

Rahimi (2013), yaptığı çalışmada 201-234 gün arasında değiştiğini bildirmiştir. 

Valizadeh (2015), yaptığı tez çalışmasında çıkış sürelerini 206-221 gün arasında 

değiştiğini belirtmiştir. Çiçeklenme süresini, Büyükgöçmen (1994), 75-85 gün 

Karadavut (1994), 50-109 gün, Gümüşçü (1996), 79-116 gün, Soyalp (1996), 53.67-

75.00 gün arasında bulmuşlardır. Bu araştırma sonucu bulunan değerler, Valizadeh 

(2015), Rahimi (2013), Doğramacı (2013), Karabük (2012), İpek (2011), Katar (1997), 

Erdurmuş ve  Öneş (1990)’in sonuçlarıyla ufak farklılık sergilese de, paralellik 

göstermektedir. Çiçeklenme süresi, çeşide, iklim faktörlerine ve özellikle toprak 
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sıcaklığına bağlıdır (Karabük 2012); bu farklılıklarda büyük ihtimalle açıklanan 

nedenlerden kaynaklanmaktadır. Diğer kaynaklar da belirtilen değerler yazlık ekimlere 

ait olduğundan çiçeklenme süresi daha kısa olmuştur. 

Çizelge 4.1 Haşhaş çeşit ve melez hatlarının ilk çiçeklenme ve %50 çiçeklenme tarihleri 

 

 

Hat No. 

İlk çiçeklenme %50 Çiçeklenme 

     2013-2014        2014-2015       2013-2014       2014-2015 

  1* 06-09.05.2014 15-17.05.2015 11-15.05.2014 19-23.05.2015 

  2 09-13.05.2014 17-21.05.2015 15-19.05.2014 23-27.05.2015 

  3 08-12.05.2014 18-22.05.2015 14-18.05.2014 25-29.05.2015 

  4 10-13.05.2014 18-21.05.2015 14-19.05.2014 24-28.05.2015 

  5 11-14.05.2014 20-24.05.2015 15-19.05.2014 27.05-01.06.2015 

  6 10-14.05.2014 18-20.05.2015 16-20.05.2014 22-26.05.2015 

  7 12-15.05.2014 20-24.05.2015 17-21.05.2014 25-30.05.2015 

  8 09-14.05.2014 18-21.05.2015 15-19.05.2014 23-28.05.2015 

  9 06-10.05.2014 18-20.05.2015 11-14.05.2014 23-26.05.2015 

  10 05-11.05.2014 17-20.05.2015 12-16.05.2014 21-25.05.2015 

  11 10-14.05.2014 22-25.05.2015 16-20.05.2014 28.05-01.06.2015 

  12 13-16.05.2014 20-24.05.2015 17-21.05.2014 27.05-02.06.2015 

  13 11-15.05.2014 21-24.05.2015 16-19.05.2014 25-30.05.2015 

  14 11-16.05.2014 24-26.05.2015 18-21.05.2014 29.05-03.06.2015 

  15 09-14.05.2014 19-22.05.2015 15-18.05.2014 23-27.05.2015 

  16 11-15.05.2014 18-22.05.2015 17-19.05.2014 24-27.05.2015 

  17 11-14.05.2014 23-26.05.2015 16-21.05.2014 28.05-01.06.2015 

  18 10-15.05.2014 22-26.05.2015 17-21.05.2014 27-30.05.2015 

  19 09-13.05.2014 21-24.05.2015 14-18.05.2014 26-29.05.2015 

  20 11-16.05.2014 23-27.05.2015 18-22.05.2014 30.05-04.06.2015 

  21* 08-12.05.2014 16-22.05.2015 13-16.05.2014 23-26.05.2015 

 *Tescil edilmiş haşhaş çeşitleri Sıra no 1: Ofis 96, 21: Afyon 95 
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4.1.3 Olgunlaşma süresi 

Olgunlaşma süreleri (Çizelge 4.2) melez hat ve çeşitlere göre ilk yıl 236-247 gün 

arasında değişmesine rağmen ikinci yılda 261-273 gün arasında değişmiştir. Bu 

farklılık, çıkış tarihinden ve özellikle çıkıştan hemen sonra iki yıl arasındaki yağış ve 

sıcaklık farklarından kaynaklanmıştır. İlk yılda en erken olgunlaşan 9 ve 10 numaralı 

hatlar olmuştur (236 gün). İkinci yılda ise en erken olgunlaşan 1 ve 21 numaralı hatlar 

olmuştur (261 gün). İlk yılda 17 ve 19 numaralı hatlar en geç olgunlaşan(247 gün) 

hatlar olurken, ikinci yılda ise 20 numaralı hat (273 gün) olmuştur. Çiçeklenme süresi 

ve olgunlaşma süresi arasındaki fark, ilk yılda, ikinci yıla göre daha az bulunmuştur; bu 

farklılık, iki yıl arasındaki yağış ve sıcaklık farklılığından kaynaklanmıştır. Erdurmuş 

(1989), kışlık ektiği 171 haşhaş hattın da olgunlaşma süresini 222-234 gün arasında 

bulmuştur. Erdurmuş ve Öneş (1990), tohumların ekilmesinden kapsüllerin kurumasına 

kadar geçen sürenin, kışlık haşhaşta 270-280 gün, yazlıklarda ise 110-128 gün olduğunu 

belirtmişlerdir. İpek (2011), yürüttüğü bir tez çalışmasında ekimden itibaren hatlar ve 

çeşitlerin olgunlaşma sürelerinin 237-253 gün arasında değiştiğini kaydetmiştir. 

Karabük (2012), yaptığı bir tez çalışmasında 3 çeşit ve bir hattın çıkıştan itibaren, 

olgunlaşma sürelerinin 250-255 gün arasında değiştiğini belirtmiştir. Doğramacı (2013), 

yaptığı çalışmada bulunan değerlere bakıldığında olgunlaşma sürelerinin ilk yıl 263-269 

gün ikinci yıl ise 264-267 gün arasında değiştiğini bulmuştur. Rahimi (2013), yaptığı tez 

çalışmasında tohumların ekilmesinden kapsüllerin kurumasına kadar geçen sürenin  ilk 

yıl 230-236 gün ikinci yıl ise 268-271 gün arasında değiştiğini bildirmiştir. Valizadeh 

(2015), yaptığı tez çalışmasında olgunlaşma sürelerinin 240-258 gün arasında 

değiştiğini belirtmiştir. Olgunlaşma süresini, Büyükgöçmen (1994),106-119 gün,  

Karadavut (1994), 70-130 gün, Gümüşçü (1996), kışlık ekilenlerde 223-254 gün 

arasında, yazlıklarda ise 103-115 gün ve Soyalp (1996), 97-115 gün arasında değiştiğini 

belirtmişlerdir. Kapsül olgunlaşma süreleri çiçeklenme ile alakalı bir durumdur. Haliyle 

çiçeklenme süresinin kısa oluşu daha erken kapsül olgunlaşmasına da neden olmuştur 

(Karabük, 2012). Bu çalışma sonucu bulunan değerler, Valizadeh (2015), Rahimi 

(2013), Doğramacı (2013), Karabük (2012), İpek (2011), Erdurmuş ve  Öneş (1990)’in 

sonuçlarıyla aşağı yukarı ufak farklılıklar olsada, paralellik göstermektedir.  
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Çizelge 4.2 Haşhaş çeşit ve melez hatlarının olgunlaşma süreleri (gün) 

 

Hat No. 

Olgunlaşma süreleri 

2013-2014       2014-2015 

  1* 237 261 

2 240 265 

3 242 267 

4 241 266 

5 244 270 

6 243 264 

7 243 267 

8 245 268 

9 236 265 

10 236 263 

11 241 270 

12 239 265 

13 242 269 

14 246 271 

15 245 268 

16 244 267 

17 247 271 

18 245 271 

19 247 269 

20 246 273 

  21* 238 261 

*Tescil edilmiş haşhaş çeşitleri Sıra no 1: Ofis 96, 21: Afyon 95 

 

 

4.2 Morfolojik Gözlem, Ölçüm ve Laboratuar Analizleri 

 
 

4.2.1 Çiçek rengi ve tohum rengi 

Çizelge 4.3’de görüleceği gibi denemede kullanılan materyaller, çiçek renkleri 
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bakımından incelendiğinde, beyaz ve menekşe olmak üzere 2 değişik renk 

gözlenmiştir. Tohum renkleri bakımından incelendiğinde, 8 tane sarı, 6 tane mavi, 4 

tane pembe ve 3 tane yeşil renk gözlemlenmiştir. Işıkan (1957), çeşitlerin çiçek 

renkleri ile tohum renkleri arasında mutlak bir korelasyon olduğunu, beyaz çiçek 

renginin mutlak surette beyaz ve sarı tohum, viyole ve kırmızı çiçek renginin ise 

pembe, mavi ve gri tohum renklerine ait olduğunu belirtmiştir. Bazilevskaya (1976), 

çiçek rengi ile morfin oranı arasında belli  bir korelasyon olduğunu belirterek, beyaz 

çiçekli varyetelerin daha fazla afyon, ancak daha düşük morfin, viyole çiçek rengine 

sahip varyetelerin ise daha az afyon fakat daha yüksek oranda morfin içerdiklerini 

kaydetmiştir. Büyükgöçmen (1994), yaptığı çalışmada kullandığı popülasyondaki 

hatların çiçek rengi dağılımını 12 adet beyaz, 2 adet koyu viyole, 179 adet de viyole 

renk olarak bildirmiştir. Bu popülasyondaki  hatların tohum rengine gelince, 129 

tanesinin mavi, 35 tanesinin kahve, 9 tanesinin beyaz, 4 tanesinin yeşil, 3 tanesinin sarı 

ve 13 tanesinin de pembe renkli tohumlara  sahip olduğunu tespit etmiştir. Karadavut 

(1994), denemesinde kullandığı 97 popülasyon ve çeşitte çiçek renkleri bakımından 

yaptığı inceleme sonunda viyole,  beyaz, viyole benekli beyaz, siyah benekli kırmızı, 

beyaz benekli pembe, viyole benekli pembe, viyole benekli kırmızı ve beyaz benekli 

kırmızı olmak üzere 8 değişik renk gözlemiştir. Tohum rengi yönünden yaptığı 

incelemede mavi, gri, sarı, siyah, pembe, kahve ve beyaz olmak üzere 7 değişik renk 

bildirmiştir. Gümüşçü (1996), yaptığı çalışmada materyallerin göstermiş olduğu çiçek 

renklerini, viyole, beyaz, viyole benekli kırmızı, beyaz benekli pembe, beyaz benekli 

kırmızı, viyole benekli beyaz ve beyaz benekli viyole olarak belirtmiştir. Tohum rengi 

bakımından mavi, yeşil, pembe, gri, sarı, kahve ve beyaz olmak üzere 7 farklı renk 

bildirmiştir. Soyalp (1996), yaptığı çalışmada, denemesindeki 28 hattın çiçek renkleri 

bakımından viyole, kırmızı benekli viyole, beyaz benekli viyole, açık viyole, kırmızı 

benekli açık viyole, beyaz benekli açık viyole, kırmızı, viyole benekli kırmızı, beyaz, 

viyole benekli beyaz ve kırmızı benekli beyaz olmak üzere 11 renge ayrıldığını 

gözlemiştir. Kullandığı haşhaş hatlarının tohum rengi bakımından mavi, gri, sarı, 

siyah, pembe, kahve, nefti ve beyaz olmak üzere 8 değişik renk tespit etmiştir. İpek 

(2011), denemede kullanılan 24 adet haşhaş hat ve çeşidin göstermiş olduğu çiçek 

renklerini menekşe (viyole renk) renginin tonları olmak üzere, açık menekşe, orta 

menekşe, koyu menekşe ve beyaz olarak kaydetmiştir. Tohum rengi bakımından mavi, 
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pembe, kahve, sarı ve beyaz olmak üzere 5 farklı tohum rengi tespit etmiştir. 

Doğramacı (2013), yaptığı çalışmada çiçek renklerini açık mor, mor ve beyaz renk 

olarak saptamış ve tohum renginin de 3 tanesi gri, 1 tanesi pembe, 8 tanesi sarı, 2 

tanesi de beyaz olduğunu kaydetmiştir. Rahimi (2013), yaptığı tez çalışmasında,  

denemede kullanılan materyaller, çiçek renkleri bakımından incelediğinde, menekşe ve 

beyaz olmak üzere 2 değişik renk bulmuş olup, tohum renkleri bakımından 

incelediğinde, 11 tane mavi, 7 tane sarı, 3 tane beyaz ve 3 tane pembe renk olduğunu 

belirtmiştir. Valizadeh (2015), yaptığı araştırmada,  çiçek renkleri bakımından mor ve 

beyaz olmak üzere 2 değişik renk bulmuştur ayrıca tohum renkleri bakımından 

incelediğinde, denemede kullanılan haşhaş çeşit ve hatların tohum rengi 3 tanesinde 

beyaz, 2 tanesinde mavi, 1 tanesinde pembe ve 1 tanesinde de kirli beyaz olduğunu 

kaydetmiştir.  Bu çalışmada da araştırıcıların belirttikleri çiçek renklerine benzer 

renkler görülmüştür. Ancak daha az varyasyon (2 renk) göstermiştir. Tohum renkleri 

bakımından diğer yapılan çalışmalarla benzer olmakla birlikte, daha az değişkenlik 

göstermiş olup 4 tane farklı renk gözlemlenmiştir. 

Çizelge 4.3 Denemede kullanılan haşhaş çeşit ve melez hatlarının çiçek ve tohum rengi  

Hat No Çiçek rengi Tohum 

rengi 

Hat No Çiçek rengi Tohum 

rengi 

1(Ofis 96) Beyaz Sarı 12 Menekşe Yeşil 
2 Beyaz Sarı 13 Menekşe Pembe 
3 Beyaz Sarı 14 Menekşe Mavi 
4 Menekşe Pembe 15 Beyaz Sarı 
5 Menekşe Yeşil 16 Menekşe Yeşil 
6 Menekşe Pembe 17 Menekşe Mavi 
7 Menekşe Mavi 18 Beyaz Sarı 
8 Beyaz Sarı 19 Menekşe Mavi 
9 Menekşe Mavi 20 Menekşe Pembe 
10 Beyaz Sarı 21(Afyon 95)  Beyaz Sarı 
11 Beyaz Mavi 
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4.2.2 Pusluluk 

Denemede kullanılan 21 materyal arasında pusluluk açısından standartlar hariç belirgin 

bir farklılık görülmemiştir; tescil edilen haşhaş çeşitleri “Ofis 96” ve “Afyon 95” 

çeşitlerinin tipik pusluluğu gözlenmiş olup diğer hatlarda pusluluk gözlemlenmemiştir. 

Erdurmuş (1989), kapsül pussuzluğu  yönünden yapılacak seleksiyonda, hem tohum 

verimi, hem de morfin oranı yönünden olumlu sonuç alınabileceğini belirtmiştir. 

Büyükgöçmen (1994), 193 popülasyon üzerinde yaptığı çalışmada pusluluk yönünden, 

89 popülasyonun hem puslu hem de pussuz, 30 popülasyonun tamamen pussuz, 74 

popülasyonun ise tamamen puslu bitkilerden oluştuğunu bildirmiştir. Karadavut 

(1994), denemesinde kullandığı 97 popülasyon ve çeşitte pusluluk durumunu 

incelemiş, 91 popülasyon ve çeşidin %50-100 arasında pusluluk gösterdiğini, tamamen 

pusluluk gösteren popülasyon ve çeşit  sayısının 63 olduğunu, kapsüllerinde pusluluk 

görülmeyen popülasyon ve çeşit sayısının ise 6 adet olduğunu bildirmiştir. Doğramacı 

(2013), denemedeki materyalin %43’ünün pusluluk, %57’sinin pussuzluk özelliği 

gösterdiğini belirtmiştir. Rahimi (2013), yaptığı çalışmada ise pusluluk açısından hatlar 

arasında farklılık olmadığını bildirmiştir. Valizadeh (2015), tez çalışmasında tüm çeşit 

ve hatlarda kapsüller üzerindeki mumsu tabaka gözlemlediğini; ancak Ofis- 8 çeşidinin 

az puslu olduğu kaydetmiştir. 

4.2.3 Sap tüylülüğü 

 

Sap tüylülüğü karakteri, hatlar içerisinde bulunan bitkilerde nadiren görülmüştür. Bu 

özellik açısından, hatlar arasında farklılık bulunmamıştır. 

4.2.4 Bitki boyu (cm) 

 

Çeşit ve hatların bitki boyu değerlerine ait varyans analizi sonuçları çizelge 4.4’te, 

Duncan Testi sonucu oluşan farklı gruplar ve bitki boyu ortalama değerleri ise çizelge 

4.5’te,  bitki boyu bakımından hatların dağılımı ise şekil 4.1’ de verilmiştir. 
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Çizelge 4.4 Haşhaş çeşit ve hatlarının bitki boyu varyans analizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

(**)işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir;(*)işaretli F değerleri P<0.05 seviyesinde önemlidir 

 

Bu denemeye ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.4’ de görüleceği gibi bitki boyu 

bakımından, hem hatlar hem de yıl × hatlar arasındaki interaksiyon istatistiki olarak 

%1 seviyesinde önemli çıkmıştır. Bundan dolayı yıllar kendi içinde ayrı ayrı 

değerlendirilmiştir. Çizelge 4.5’te verilmiş olan bitki boyuna ait birinci yılın ortalama 

değerleri 100.47-117.47 cm arasındadır. Bitki boyu en uzun 13 numaralı hatta (117.47 

cm), en kısa 2 numaralı hatta (100.47 cm) ölçülmüştür. İkinci yılın ortalama değerleri 

ise 90.17-105.20 cm arasında değişmiştir. Bitki boyu en uzun 8 numaralı hatta (105.20 

cm), en kısa 11 numaralı hatta (90.17 cm) ölçülmüştür. Bu 21 materyal, ilk yılda bitki 

boyu bakımından %5 seviyesinde 8 ve %1 seviyesinde de 5 farklı grup, ikinci yılda 

ise % 5 seviyesinde 8 ve %1 seviyesinde 7 farklı grup oluşturmuştur. İlk yılda bitki 

boyları ortalaması 107.06 cm iken, ikinci yıl ise 95.87 cm olmuştur. Bu farklılık, 

özellikle iki yıl arasındaki yağış ve sıcaklık farklarından kaynaklanmıştır. 2014 yılında 

bitki boyu en uzun 13 numaralı hatta (117.47 cm), 2015 yılında ise 8 numaralı hatta 

(105.20 cm) bulunmuş, iki yılın ortalaması olarak 8 numaralı hat (108.19 cm) ilk sırayı 

almıştır (Çizelge 4.5). 

 

 

 

V.K. S.D. K.O. F. 

Yıl 1 4281.668 44.8295 

Blok 4 95.510  

Hat 20 53.373 3.7759** 

Yıl×Hat 20 55.114 3.8981** 

Hata 80 14.135  

Genel 125   
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Çizelge 4.5 Haşhaş çeşit ve hatlarının bitki boyu ortalama değerleri (cm) ve Duncan 

grupları* 
 

* Küçük harfler %5,  büyük harfler %1 düzeyinde önemliliği göstermektedir.

Hat ve Çeşit 
Sıra No 

  2014   2015   2014+2015 (Ortalama) 

  1  (Ofis 96) (St.)   103.80      fgh       DE   94.27      d-h       B-G   99.04       cde      BCD 

  2  (1x7)   100.47      h          E   93.47      e-h      C-G   96.97        e          D 

  3  (5x7)   101.60      gh        E   94.97      c-h      B-G   98.29       de        CD 

  4  (6x7)   106.97      c-h       B-E   90.77      h          FG   98.87       de        BCD 

  5  (7x4)   107.10      c-g       B-E   92.10      gh       EFG   99.60       cde       BCD 

  6  (7x4)   115.13      ab        AB   97.67      b-g      A-G   106.40      ab       AB 

  7  (7x5)   106.97      c-h       B-E   92.83       e-h     D-G   99.90       cde      BCD 

  8  (7x5)   111.17      a-e      A-D   105.20      a         A   108.19      a          A 

  9  (7x5)   106.93      c-h      B-E   99.73       a-d      A-E   103.33     a-d       A-D 

  10  (7x5)   104.07      fgh      CDE   101.37     ab       AB   102.72      a-e       A-D 

  11  (1x8)   106.97      c-h       B-E   90.17       h          G   98.57        de        BCD 

  12  (4x8)   106.23      d-h      CDE   93.57      e-h      C-G   99.90        cde      BCD 

  13  (4x8)   117.47      a          A   92.60      e-h     EFG   105.04      abc      A-D 

  14  (6x8)   106.10      d-h      CDE   97.93       b-f       A-F   102.02      b-e       A-D 

  15  (6x8)   109.20      b-f       A-E   92.47      fgh       EFG   100.84      b-e       A-D 

  16  (8x1)   112.13      a-d      A-D   100.33      abc     A-D   106.23      ab        ABC 

  17  (8x2)   113.03      abc      ABC   93.40       e-h      D-G   103.22      a-d       A-D 

  18  (8x3)   105.20      e-h       CDE   96.93      b-g       B-G   101.07     b-e        A-D 

  19  (8x5)   104.47     fgh       CDE   101.13     ab       ABC   102.80      a-e        A-D 

  20  (8x6)   111.30     a-e        A-E   94.17      d-h        B-G   102.74      a-e       A-D 

  21  (Afyon 95) (St)   101.87      gh         E   98.27      b-e        A-F   100.07      cde      BCDE 

  Ort.   107.06   95.87   101.75 

  AÖF 
 % 5 = 6.609 

 % 1 = 8.843 

 % 5 = 5.771 

 % 1 = 7.723                            

 % 5 = 6.109 

 % 1 = 8.100 



79 
 

Işıkan (1957), Anadolu haşhaşlarının boylarını ortalama 80-100 cm arasında 

değiştiğini belirtmiştir. Löff (1966), bitki boyunun çeşit ve çevre şartlarına göre 0.5-1.5 

m arasında değiştiğini bildirmiştir. Bazilevskaya (1976), çalıştığı haşhaşlarda ortalama 

bitki boyunun 110 cm’den fazla olduğunu bulmuştur. Yaptıkları çalışmalarda 

haşhaşlarda bitki  boylarının,  Singh  (1979),  60-120  cm,   Erdurmuş  (1989),  79.40-

114.65 cm, Erdurmuş ve Takan (1991),   90-125 cm,  Büyükgöçmen (1994), 60-98 cm,    

Karadavut (1994), 22.21-99.71 cm, Soyalp (1996), 56.6-84.3 cm, Gümüşçü (1996), 

kışlıklarda 66.35-98.75 cm, yazlıklarda ise 60.00-91.60 cm arasında değiştiğini 

belirtmişlerdir. Bajpai vd. (2000), Hindistan’da 208 haşhaş hattında, bitki boylarının 

83.0-139.0 cm arasında değiştiğini bulmuştur. Koç vd. (2004), haşhaş çeşitlerinde 

farklı çinko dozlarının (0, 2, 4, 8 kg/da) etkilerini belirlemek üzere yaptıkları 

çalışmada, en yüksek bitki boyunu, tarla denemesinde 80.50 cm ile dekara 2 kg çinko 

uygulamasından, saksı denemesinde ise 76.50 cm ile kontrol olan dekara 0 kg çinko 

uygulamasından elde etmişlerdir. Aytekin ve Önder (2006), haşhaşta farklı azot ve 

fosfor dozlarının verim ve bazı verim unsurları ile kalite özelliklerinin etkisi üzerine 

yaptıkları çalışmada, ortalama en uzun bitki boyunu, 129 cm ile 12 kg N/da uygulanan 

parsellerden ve 120 cm ile 9 kg /da fosfor uygulanan parsellerden elde etmişlerdir. 

Zając vd. (2011), Polonya’da düşük morfinli haşhaşlar üzerine gerçekleştirdiği bir 

araştırmada, bitki boyu ortalamalarının 90.07-110.1 cm arasında değiştiğini 

göstermişlerdir. Yadav vd. (2007), Hindistan’da, 110 tane popülasyon üzerine 

yaptıkları bir denemede bitki boyu ortalamalarının   88.21-137.59 cm arasında 

değiştiğini tespit etmişlerdir. Günlü ve Öztürk (2008), haşhaşta farklı bor dozlarının (0, 

0.1, 0.3, 0.9, 3.6 kg/da) verim ve verim unsurları ve kalite üzerine etkilerini belirlemek 

üzere yaptıkları çalışmada, ortalama en yüksek bitki boyunu 113.47 cm ile dekara 0.9 

kg bor uygulanan parsellerden elde etmişlerdir. Gümüşçü ve Arslan (2008), yaptıkları 

çalışmada bitki boyunu 99.33-116.10 cm  arasında bulmuşlardır. İpek (2011), 

yürüttüğü bir tez çalışmasında ortalama bitki  boyunu 92.8-111.3 cm arasında 

değiştiğini kaydetmiştir. Karabük (2012), yaptığı bir tez çalışmasında ilk yılda, 3 çeşit 

ve bir hattın ortalama bitki boyunu 124-127 cm ve ikinci yılda ise 116-136 cm arasında 

değiştiğini kaydetmiştir. Doğramacı (2013), çalışmasında ilk yıl bitki boyunu 108.7-

141.4 cm, ikinci yıl ise 100.8-138.7 cm arasında değiştiğini bulmuştur. Rahimi (2013), 

tez çalışmasında bitki boyunu birinci yıl 89.21-103.09 cm, ikinci yıl ise 120.80-138.95 
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cm arasında değiştiğini bildirmiştir. Alaca (2015),  materyal olarak 2 çeşit ve 6 hat 

kullandığı denemesinde bitki boyunu iki yılın ortalaması olarak 95,82-100,32 cm 

arasında değiştiğini tespit etmiştir. Osalou (2015), tez çalışmasında bitki boyuna ait iki 

yılın ortalama değerlerini 90.3 - 112.7 cm arasında değiştiğini bildirmiştir.  Valizadeh 

(2015), yaptığı araştırmada bitki boyunu ilk yıl 98.38-102.80 cm, her iki yılın 

ortalamasını ise 100.66 cm olarak kaydetmiştir. 

 

Yapılan bu araştırmada iki yılın ortalamasına bakıldığında bitki boyuna ilişkin bulunan  

değerlerle yukarıdaki literatür değerleri arasında az çok bir paralellik görülmekle 

birlikte, Büyükgöçmen (1994), Karadavut (1994), Soyalp (1996), Gümüşçü 

(1996)’nün çalışmalarında elde ettiği ortalama bitki boyu değerleri, bulunan 

değerlerden daha azdır. Erdurmuş ve Takan (1991), Yadav vd. (2007),  Gümüşçü ve 

Arslan (2008), Zając vd. (2011), İpek (2011), Karabük (2012),  Rahimi (2013), Osalou 

(2015) ve Valizadeh (2015) belirttiği değerler ile paralellik göstermektedir. Alaca 

(2015)’ nın bulmuş olduğu değerlerin üst sınırıyla aynı doğrultuda olduğu 

gözlenmiştir.  Doğramacı (2013)’ nın belirttiği değerlerin altında kalmıştır.  

 

Bu farklar muhtemelen denemelerin yazlık veya kışlık olarak kurulmasıyla, yıllar 

arasındaki iklim değişiklikleri, materyal farklılığı, gübreleme, sulama gibi bakım işleri 

ile ilgilidir. 

 

Bu araştırmada bitki boyu yönünden en fazla yoğunluk iki yılın ortalama değerlerine 

göre (9 hat) 100-105 cm aralığında olmuştur (Şekil 4.1). 
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   Şekil 4.1 Haşhaş çeşit ve hatlarının farklı bitki boylarına göre dağılımı 

4.2.5 Bitki başına kapsül sayısı (adet) 

 

Çeşit ve hatların bitki başına kapsül sayısı değerlerine ait varyans analizi sonuçları 

çizelge 4.6’da, Duncan Testi sonucu oluşan farklı gruplar ve bitki başına kapsül sayısı 

ortalama değerleri ise çizelge 4.7’de  bitki başına kapsül sayısı bakımından hatların 

dağılımı ise şekil  4.2’ de verilmiştir. 

   

Çizelge 4.6 Haşhaş çeşit ve hatlarının bitki başına kapsül sayısı varyans analizi 

  

 

 

 

 

 

 

(**) işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir; (*)işaretli F değerleri P<0.05 seviyesinde önemlidir 
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Bitki Boyu (cm) 

Hat Sayısı 

(adet) 

V.K. S.D. K.O. F. 

Yıl 1   0.534        0.4284  

Blok 4   1.246  

Hat 20   0.928          3.5739 **   

Yıl×Hat 20   0.488       1.8814 *   

Hata 80   0.260  

Genel 125   
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Çizelge 4.6’ da görüleceği gibi, bitki başına kapsül sayısı bakımından hatlar arasındaki 

fark istatistiki olarak %1 seviyesinde önemli, yıl × hatlar arasındaki interaksiyon ise % 5 

seviyesinde önemlidir. Bundan dolayı yıllar kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

 

Çizelge 4.7’te verilmiş olan bitki başına kapsül sayısına ait değerlerin ortalaması İlk 

yılda 2.87 adet iken, ikinci yıl ise 2.74 adet olmuştur. 2014 yılında bitki başına kapsül 

sayısı en fazla 16 numaralı hatta (4.19 adet), 2015 yılında ise 1 numaralı hatta (3.73 

adet) bulunmuştur. Bitki başına kapsül sayısı iki yılın ortalaması olarak en fazla 16 

numaralı hatta (3.88 adet), en az 20 numaralı hatta (2.18 adet) ölçülmüştür. 

 

Bitki başına kapsül sayısına ait ilk yılın ortalama değerleri 2.10-4.19 adet arasındadır. 

Bitki başına kapsül sayısı en fazla 16 numaralı hatta (4.19 adet), en az 14 numaralı hatta 

(2.10 adet) ölçülmüştür. İkinci yılın ortalama değerleri ise 1.83-3.73 adet arasında 

değişmiştir. Bitki başına kapsül sayısı en fazla 1 numaralı hatta (3.73 adet), en az 5 

numaralı hatta (1.83 adet) ölçülmüştür. Bu 21 materyal, ilk yılda bitki başına kapsül 

sayısı bakımından %5 seviyesinde 5 ve %1 seviyesinde de 3 farklı grup, ikinci yılda 

ise % 5 seviyesinde 6 ve %1 seviyesinde 7 farklı grup oluşturmuştur (Çizelge4.7). 
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Çizelge 4.7 Haşhaş çeşit ve hatlarının bitki başına kapsül sayısı (adet) ortalama 

değerleri ve Duncan grupları* 

* Küçük harfler %5,  büyük harfler %1 düzeyinde önemliliği göstermektedir 

 

 

Hat ve Çeşit 
Sıra No 

  2014   2015   2014+2015 (Ortalama) 

  1  (Ofis 96) (St.)   3.03     b-e       ABC   3.73      a            A   3.38     ab         AB 

  2  (1x7)   2.93     b-e       ABC   2.70     cde       C-F   2.82     b-e       ABC 

  3  (5x7)   2.90     b-e       ABC   2.63     de         DEF   2.77     b-e        BC 

  4  (6x7)   2.40     cde        C   2.50     de         D-G   2.45     cde       BC 

  5  (7x4)   3.23     a-d       ABC   1.83      f            G   2.53     cde       BC 

  6  (7x4)   2.13      e          C   2.47     de         EFG   2.30     de         BC 

  7  (7x5)   3.80     ab         AB   2.67     de         C-F   3.23     abc       ABC 

  8  (7x5)   2.77     b-e       BC   2.57     de         D-G   2.67     b-e        BC 

  9  (7x5)   2.90     b-e       ABC   3.27     abc       A-D   3.08     a-d        ABC 

  10  (7x5)   2.73     cde       BC   3.43     ab         ABC   3.08     a-d        ABC 

  11  (1x8)   3.30     abc       ABC   2.63     de         DEF   2.97     b-e        ABC 

  12  (4x8)   2.90     b-e       ABC   2.23      ef        EFG   2.57     b-e        BC 

  13  (4x8)   2.60     cde       BC   2.47     de        EFG   2.53     cde       BC 

  14  (6x8)   2.97     b-e       ABC   2.63     de        DEF   2.80     b-e       ABC 

  15  (6x8)   2.83     b-e       ABC   2.90     bcd       B-F   2.87     b-e       ABC 

  16  (8x1)   4.19      a          A   3.57     a            AB   3.88      a           A 

  17  (8x2)   3.13     b-e      ABC   2.67     de         C-F   2.90     b-e       ABC 

  18  (8x3)   2.10      e          C   2.67     de         C-F   2.38     de         BC 

  19  (8x5)   2.87     b-e      ABC   2.97     bcd       A-E   2.92     b-e       ABC 

  20  (8x6)   2.20      de        C    2.17      ef         FG   2.18      e           C 

  21  (Afyon 95) (St)   2.37     cde       C   2.87      bcd      B-F   2.62     b-e       BC 

  Ort.   2.87   2.74   2.80 

  AÖF 
 % 5 = 1.041 

 % 1 = 1.393 

 % 5 = 0.5740 

 % 1 = 0.7681 

 % 5 = 0.8285 

 % 1 = 1.099 
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Haşhaş bitkisinde kapsüller ana sap ve yan dalların ucunda oluşmaktadır. Bitkide 

dallanma ise ana sapın üst yaprak koltuklarından başlayarak, alta doğru devam 

etmektedir (İlisulu 1973). Bu nedenle bitki başına tohum ve kapsül verimine ana 

daldaki kapsülün katkısı en yüksek olmaktadır. Bu katkı alt kapsüllere doğru inildikçe 

azalmaktadır. Löff (1966), yaptığı araştırmada bitki başına kapsül sayısının 8 ve daha 

üzerine çıkabileceğini ifade etmiştir. Erdurmuş (1989), yürütmüş olduğu bir çalışma 

sonucunda bitki başına kapsül sayısını 1.95-7.20 adet arasında bulmuştur. Bhandari vd. 

(1989), dört farklı haşhaş çeşidine uyguladıkları azotlu gübre miktarında, 30   

kg/ha’dan 90 kg/ha’a çıkarılmasıyla bitki başına kapsül sayısının 1.25 adetten 3.36 

adete çıktığını bildirmişlerdir. Bitki başına kapsül sayısını Erdurmuş ve Takan (1991), 

ortalama 3.38 adet olarak tespit etmiştir. Yaptıkları çalışmalarda bitki başına kapsül 

sayısını Büyükgöçmen (1994), 1.30-4.39 adet, Gümüşçü (1996), kışlıklarda 2.30-9.58 

adet, yazlıklarda ise 1.93-3.55 adet, Soyalp (1996), 1.20-3.07 adet ve Karadavut ve 

Arslan (2006), 1.01–6.17 adet arasında bulduklarını belirtmişlerdir. Gümüşçü ve 

Arslan (1999), bitki başına kapsül sayısının 2.30-9.58 adet arasında değiştiğini 

bildirmişlerdir. Aytekin ve Önder (2006), haşhaşta farklı azot ve fosfor dozlarının 

verim ve bazı verim unsurları ile kalite özelliklerinin etkisi üzerine yaptıkları 

çalışmada, ortalama en yüksek bitki başına kapsül sayısını 2.4 adet ile 12-18 kg N/da 

uygulanan parsellerden ve 2.5 adet   ile 6 kg/da fosfor uygulanan parsellerden elde 

etmişlerdir. Günlü ve Öztürk (2008), haşhaşta farklı bor dozlarının (0, 0.1, 0.3, 0.9, 3.6 

kg/da) verim ve verim unsurları ve kalite üzerine etkilerini belirlemek üzere yaptıkları 

çalışmada, ortalama en yüksek bitki başına kapsül sayısını 3.77 adet ile dekara 0.1 kg 

bor uygulanan parsellerden elde etmişlerdir. İpek (2011), Ankara koşullarında 

yürüttüğü bir tez çalışmasında bitki başına kapsül sayısını 1.90-2.50 adet arasında 

değiştiğini belirtmiştir. Karabük (2012), yaptığı bir tez çalışmasında, bitki başına 

kapsül sayısı bakımından genotipler arasında istatistiki olarak önemli bir farklılığın 

olduğunu ve 2.002-2.708 adet arasında değiştiğini kaydetmiştir. Doğramacı (2013), 

yaptığı tez çalışmasında çeşitler ve melezler arasında en yüksek bitki başına kapsül 

sayısını ilk yıl 4.43-9.30 adet, ikinci yıl ise 4.73-14.00 adet arasında değiştiğini 

bildirmiştir. Rahimi (2013), araştırmasında bitki başına kapsül sayısını iki yılın 

ortalama değerleri alındığında 2.13-2.96 adet arasında değiştiğini bildirmiştir. Alaca 

(2015), tez çalışmasında bitki başına kapsül sayısının 1,47-2,13 adet arasında 
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değiştiğini tespit etmiştir. Osalou (2015), yaptığı çalışmada bitki başına kapsül 

sayısının ilk yıl 1.47-2.37 adet, ikinci yıl ise 1.67-3.17 adet arasında değiştiğini 

kaydetmiştir. Valizadeh (2015), yaptığı araştırmada ise bitki başına kapsül sayısını 

1.93-3.70 adet arasında olduğunu bildirmiştir. 

 

Yapılan bu araştırmada iki yılın ortalaması olarak bitki başına kapsül sayısına ilişkin 

bulunan değerlerle, Valizadeh (2015), Osalou (2015), Rahimi (2013),  Karabük (2012), 

İpek (2011) ve Günlü ve Öztürk (2008), tarafından tespit edilen değerler az çok 

farklılık gösterse de uyum içindedir. Büyükgöçmen (1994), Karadavut (1994), 

Bhandari vd. (1989), Soyalp (1996) ve Alaca (2015)’ nın bulmuş olduğu sonuçların üst 

değerleriyle paralellik göstermektedir. Doğramacı (2013)’ nın bulduğu değerlerin 

altında kalmıştır. 

 

Bu araştırmada bitki başına kapsül sayısı yönünden en fazla yoğunluk iki yılın 

ortalama değerlerine göre (12 hat) 2.5-3 adet aralığında olmuştur (Şekil 4.2).  

     

Şekil 4.2 Haşhaş çeşit ve hatlarının farklı bitki başına kapsül sayısına göre dağılımı 
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4.2.6 Bitki başına kapsül verimi (g) 

 

Çeşit ve hatların bitki başına kapsül verimi değerlerine ait varyans analizi sonuçları 

çizelge 4.8’de, Duncan Testi sonucu oluşan farklı gruplar ve bitki başına kapsül verimi 

ortalama değerleri ise çizelge 4.9’da bitki başına kapsül verimi bakımından hatların 

dağılımı ise şekil  4.3’ de verilmiştir. 

   

Çizelge 4.8 Haşhaş çeşit ve hatlarının bitki başına kapsül verimi varyans analizi 

  

 

 

 

 

 

 

 

(**) işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir; (*)işaretli F değerleri P<0.05 seviyesinde önemlidir 

 

Bu denemeye ait varyans analizi sonuçları çizelge 4.8’ de görüleceği gibi bitki başına 

kapsül verimi bakımından, hem hatlar  hem de yıl × hatlar arasındaki interaksiyon 

istatistiki olarak %1 seviyesinde önemli çıkmıştır. Bundan dolayı yıllar kendi içinde 

ayrı ayrı değerlendirilmiştir.  

 

Çizelge 4.9’ da da görüldüğü gibi bitki başına kapsül verimine ait ilk yılın ortalama 

değerleri 5.79-10.50 g arasındadır. Bitki başına kapsül verimi en fazla 16 numaralı hatta 

(10.50 g), en az 8 numaralı hatta (5.79 g) ölçülmüştür.  

 

 

V.K. S.D. K.O. F. 

Yıl 1   40.619        8.8166 

Blok 4   4.607  

Hat 20   4.917       5.1748** 

Yıl×Hat 20   3.713         3.9078** 

Hata 80   0.950  

Genel 125   
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İkinci yılın ortalama değerleri ise 9.95-4.67 g arasında değişmiştir. Bitki başına kapsül 

verimi en fazla 10 numaralı hatta (9.95 g), en az 4 numaralı hatta (4.67 g) ölçülmüştür. 

Bu 21 materyal, ilk yılda bitki başına kapsül verimi bakımından %5 seviyesinde 6 ve 

%1 seviyesinde de 5 farklı grup, ikinci yılda ise % 5 seviyesinde 8 ve %1 seviyesinde 

5 farklı grup oluşturmuştur.  

 

İlk yılda bitki başına kapsül verimi ortalaması 7.63 g iken, ikinci yıl ise 6.49 g 

olmuştur. 2014 yılında bitki başına kapsül verimi en fazla 16 numaralı hatta (10.50 g), 

2015 yılında ise 10 numaralı hatta (9.95 g) bulunmuş, iki yılın ortalaması olarak 16 

numaralı hat (9.30 g) ilk sırayı almıştır.  
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Çizelge 4.9 Haşhaş çeşit ve hatlarının bitki başına kapsül verimi (g) ortalama değerleri 

ve Duncan grupları* 

* Küçük harfler %5,  büyük harfler %1 düzeyinde önemliliği göstermektedir 

 

Hat ve Çeşit 
Sıra No 

  2014   2015   2014+2015 (Ortalama) 

  1  (Ofis 96) (St.)   7.62     c-f      B-E   8.15      b         B   7.89      b-e        A-D 

  2  (1x7)   6.32       ef       DE   6.10     c-g      DE     6.21      efg        CDE 

  3  (5x7)   7.11     def     CDE   6.11     c-g      DE     6.61      d-g        B-E 

  4  (6x7)   7.15     def     CDE   4.67      h          E   5.91      efg        DE 

  5  (7x4)   8.94     a-d     A-D   5.42     fgh      DE    7.18       b-f        B-E 

  6  (7x4)   7.09     def     CDE   6.55     cde      CD   6.82      b-g         B-E 

  7  (7x5)   9.09     abc      ABC   6.14     c-g      DE     7.62      b-f         A-E 

  8  (7x5)   5.79     f           E   5.31      gh       DE   5.55       g             E 

  9  (7x5)   7.78     c-f      B-E   8.00      b        BC   7.89       a-d        A-D 

  10  (7x5)   6.86     ef      CDE   9.95      a         A   8.41       ab          AB 

  11  (1x8)   7.93    cde      A-E   6.40      c-g       D   7.11      b-g         B-E 

  12  (4x8)   7.37     c-f      CDE   5.63     d-h      DE   6.50      d-g         B-E 

  13  (4x8)    8.20     b-e      A-E   5.65    d-h      DE     6.93      b-g         B-E 

  14  (6x8)   10.17   ab       Ab   6.44    c-f        D   8.31      a-d        ABC 

  15  (6x8)   7.81     cde     B-E    6.28     c-g       D   7.05      b-g         B-E 

  16  (8x1)   10.50    a        A   8.11     b          B   9.30        a            A 

  17  (8x2)   6.82     ef      CDE   5.51    e-h      DE     6.17      efg           DE 

  18  (8x3)   6.67      ef      CDE   6.37     c-g       D   6.52       d-g         B-E 

  19  (8x5)   7.58     c-f      B-E   6.16     c-g      DE   6.87      b-g          B-E 

  20  (8x6)   6.99      ef     CDE   6.65     cd      BCD   6.82     c-g           B-E 

  21  (Afyon 95) (St)   6.45      ef     CDE   6.79      c      BCD   6.62      d-g          B-E 

  Ort.   7.63   6.49   7.06 

  AÖF 
 % 5 = 1.979 

 % 1 = 2.648 

 % 5 = 1.122 

 % 1 = 1.501 

 % 5 = 1.584 

 % 1 = 2.100 
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Büyükgöçmen (1994), yapmış olduğu çalışmada bitki başına kapsül verimini 2.06-5.41  

g arasında bulmuştur. Karadavut (1994), yapmış olduğu araştırmada bitki başına 

kapsül verimini 0.30-6.48 g arasında belirtmiştir. Soyalp (1996), bitki başına kapsül 

veriminin 1.808-4.045 g arasında değiştiğini bulmuştur. Gümüşçü (1996), bitki başına 

kapsül verimini kışlıklarda 1.78-6.95 g arasında değiştiğini, yazlılarda ise 2.93-7.28 g 

arasında olduğunu bildirmiştir. Erdurmuş (1989), kışlık ekim sonucu bitkilerde 

ortalama bitki başına kapsül verimini 10.54 g olarak kaydetmiştir. Gaur ve Rathore 

(1991), farklı azot dozlarının haşhaşta morfin ve bitki başına kapsül verimi 

konularında yürüttükleri bir çalışmada, bitki başına kapsül verimlerini ortalama 8g ve 

9.7 g olarak iki farklı yılda elde etmişlerdir. Bajpai vd. (2000), Hindistan’da 208 tane 

haşhaş hattını kullanarak,  bitki başına kapsül verimi değerlerinin 1.4-5.3 g arasında 

değiştiğini tespit etmiştir. Yadav vd. (2007), Hindistan’da yaptıkları bir denemede bitki 

başına kapsül verimi ortalamalarının 6.63-18.60 g arasında değiştiğini tespit 

etmişlerdir. Gümüşçü ve Arslan (2008),  yaptıkları çalışmada melez haşhaş hatlarında, 

bitki başına kapsül verimini 9.22-17.55 g arasında değiştiğini bulmuşlardır. İpek 

(2011), yürüttüğü bir tez çalışmasında ortalama bitki başına kapsül verimini 4.620-

7.410 g arasında değiştiğini kaydetmiştir. Doğramacı (2013), yaptığı tez çalışmasında 

çeşitler ve melezler arasında en yüksek bitki başına kapsül verimini ilk yıl 7.60-39.24 

g, ikinci yıl ise 6.58-28.66 g arasında değiştiğini bildirmiştir. Rahimi (2013), 

araştırmasında bitki başına kapsül verimini iki yılın ortalama değerleri alındığında 

7.00-9.35 g arasında değiştiğini kaydetmiştir. Osalou (2015), yaptığı çalışmada bitki 

başına kapsül verimini iki yılın ortalama değerlerine göre 5.40-7.40 g  arasında 

değiştiğini kaydetmiştir. Valizadeh (2015), yaptığı araştırmada ise bitki başına kapsül 

veriminin 4.52-6.71 g, arasında olduğunu bildirmiştir. 

 

Yapılan bu çalışma sonucunda bulunan değerler (5.55-9.30 g) Erdurmuş  (1989)’un 

kışlık ekim sonucu elde ettiği bitkilerde, bulduğu değerlerden düşük olmasına rağmen 

ikinci yılda uyum içerisindedir. Bu araştırma sonucu iki yılın ortalaması, Yadav vd. 

(2007)’ın buldukları değerlerin içerisinde, Gümüşçü (1996), Büyükgöçmen (1994), 

Karadavut (1994), Bajpai vd. (2000), İpek (2011), Soyalp (1996), Osalou (2015) ve 

Valizadeh (2015)’ in elde etmiş oldukları sonuçlardan daha fazla, ancak Gümüşçü ve 

Arslan (2008) ve Doğramacı (2013)’ nın elde ettiği değerlerden daha azdır. Bu farklar 
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denemelerin yapıldığı yıllar arasındaki iklim farklılığı, ayrıca lokasyonlar arasındaki 

iklim/toprak özelliği farklılılığı, ekimlerin yazlık veya kışlık olması, denemelerde 

kullanılan materyal farklılığı, ayrıca gübreleme, sulama gibi bakım işleri farklılığı, 

bitki başına kapsül verimini farklı şekillerde etkilemiş olabilir. Verim açısından, bitki 

başına kapsül ağırlığının yüksek olması üretici ve ıslahçı tarafından istenen bir 

özelliktir. 

 

Bu araştırmada bitki başına kapsül verimi yönünden en fazla yoğunluk iki yılın 

ortalama değerlerine göre (10 hat) 6-7 g aralığında olmuştur (Şekil 4.3). 

 

 
                                                                                                    Bitki başına kapsül verimi (g)      

 

 

    Şekil 4.3 Haşhaş çeşit ve hatlarının farklı bitki başına kapsül verimine göre dağılımı 
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4.2.7 Bitki başına tohum verimi (g) 

 

Çeşit ve hatların bitki başına tohum verimi değerlerine ait varyans analizi sonuçları 

çizelge 4.10’da, Duncan Testi sonucu oluşan farklı gruplar ve bitki başına tohum 

verimi ortalama değerleri ise çizelge 4.11’de bitki başına tohum verimi bakımından 

hatların dağılımı ise şekil  4.4’ de verilmiştir. 

   

Çizelge 4.10 Haşhaş çeşit ve hatlarının bitki başına tohum verimi varyans analizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

(**) işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir; (*)işaretli F değerleri P<0.05 seviyesinde önemlidir 

 

Çizelge 4.10’ da görüleceği gibi bitki başına tohum verimi bakımından, hem hatlar hem 

de yıl × hatlar arasındaki interaksiyon istatistiki olarak %1 seviyesinde önemli çıkmıştır. 

Bundan dolayı yıllar kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilmiştir.  

 

Çizelge 4.11’ de verilmiş olan bitki başına tohum verimine ait ilk yılın ortalama 

değerleri 6.40-14.30 g arasındadır. Bitki başına tohum verimi en fazla 16 numaralı hatta 

(14.30 g), en az 21 numaralı hatta (6.40 g) ölçülmüştür.  

 

 

V.K. S.D. K.O. F. 

Yıl 1   38.346         7.3434 

Blok 4   5.222  

Hat 20   12.623         9.5294** 

Yıl×Hat 20   4.924         3.7169** 

Hata 80   1.325  

Genel 125   
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İkinci yılın ortalama değerleri ise 5.26-11.19 g arasında değişmiştir. Bitki başına tohum 

verimi en fazla 10 numaralı hatta (11.19 g), en az 4 numaralı hatta (5.26 g) ölçülmüştür. 

Bu 21 materyal, ilk yılda bitki başına tohum verimi bakımından %5 seviyesinde 9 ve 

%1 seviyesinde de 6 farklı grup, ikinci yılda ise % 5 seviyesinde 7 ve %1 seviyesinde 

6 farklı grup oluşturmuştur.  

 

İlk yılda bitki başına tohum verimi ortalaması 8.94 g iken, ikinci yıl ise 7.84 g 

olmuştur. 2014 yılında bitki başına tohum verimi en fazla 16 numaralı hatta (14.30 g), 

2015 yılında ise 10 numaralı hatta (11.19 g) bulunmuş, iki yılın ortalaması olarak 16 

numaralı hat (12.61 g) ilk sırayı almıştır (Çizelge 4.11). 
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Çizelge 4.11 Haşhaş çeşit ve hatlarının bitki başına tohum verimi (g) ortalama değerleri 

ve Duncan grupları* 

 

* Küçük harfler %5,  büyük harfler %1 düzeyinde önemliliği göstermektedir 

 

Hat ve Çeşit 
Sıra No 

  2014   2015   2014+2015 (Ortalama) 

  1  (Ofis 96) (St.)   7.72      e- ı       EF   7.11     ef         C-F   7.41      efg        EFG 

  2  (1x7)   7.25      f-ı        EF   6.52     fg         EF   6.89       fg          FG 

  3  (5x7)   8.79      d-h      C-F   6.89      f          C-F   7.84      d-g        B-G 

  4  (6x7)   7.53      e-ı        EF   5.26      g           F   6.40       g           G 

  5  (7x4)   10.60    bcd       B-E   6.80      f          DEF   8.72       b-f        B-G 

  6  (7x4)   7.80      e-ı       DEF   7.43      c-f       CDE   7.62       d-g        C-G 

  7  (7x5)   11.40     bc        ABC   8.56      b-e      BCD   9.98       bc          BC 

  8  (7x5)   7.65      e-ı         EF   7.33      def      CDE   7.49       efg        D-G 

  9  (7x5)   8.83     d-h        B-F   9.99      ab         AB   9.41       bcd        B-E 

  10  (7x5)   6.99     ghı        EF   11.20      a           A   9.09       b-e         B-F 

  11  (1x8)   11.60    b          AB   8.84      bc         BC   10.20       b           AB 

  12  (4x8)   8.54     d-ı        C-F   7.54       c-f       CDE   8.04      d-g         B-G 

  13  (4x8)   8.47     d-ı       DEF   7.23       ef         C-F   7.85      d-g         B-G 

  14  (6x8)   11.1     bc       BCD   8.73      bcd       BCD   9.92       bc          BCD 

  15  (6x8)   9.58     b-e       B-F   7.90       c-f        CDE   8.74       b-f         B-G 

  16  (8x1)   14.30    a           A   10.90       a           A   12.60       a           A 

  17  (8x2)   9.24    c-f        B-F   7.08       ef          C-F   8.16      c-g         B-G 

  18  (8x3)   6.90     hı         EF   7.25      def         C-F   7.07       fg          EFG 

  19  (8x5)   9.19    c-g       B-F   7.25      def         C-F   8.22      c-g         B-G 

  20  (8x6)   7.81    e-ı       DEF   7.70      c-f          CDE   7.75      d-g        B-G 

  21  (Afyon 95) (St)   6.40     ı           F   7.11       ef          C-F   6.75       g           FG 

  Ort.   8.94   7.84   8.39 

  AÖF 
 % 5 = 2.237 

 % 1 = 2.993 

 % 5 = 1.488 

 % 1 = 1.991 

 % 5 = 1.870 

 % 1 = 2.480 
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Novak ve Strakova (1989), 20 tane yerli ve yabancı haşhaş çeşidiyle yaptıkları bir 

araştırmada bitki başına tohum verimini 20.4 g olarak bulmuşlardır. Erdurmuş (1989), 

yaptığı çalışmada bitki başına tohum verimini 9.17-22.82 g arasında değiştiğini 

kaydetmiştir. Nigam ve Patel (1993), 10 tane haşhaş çeşidi ile yaptıkları çalışmada, bitki 

başına tohum veriminin 7.00-7.16 g arasında değiştiğini ortaya koymuşlardır. Muchova 

vd. (1993), yaptıkları çalışmada bitki başına tohum verimini 2.77-4.46 g arasında 

değiştiğini belirtmişlerdir. Büyükgöçmen (1994), yaptığı araştırmada bitki başına tohum 

verimini 2.41-5.99 g arasında bulmuştur. Karadavut (1994), çalıştığı haşhaş hatlarında 

bitki başına tohum verimini 0.26-11.66 g arasında olduğunu bildirmiştir. Gümüşçü 

(1996), yapmış olduğu çalışmada haşhaş hatlarında bitki başına tohum verimini 

kışlıklarda 2.15-7.73 g, yazlıklarda ise 3.30-8.15 g arasında değiştiğini belirtmiştir. 

Soyalp (1996), yürüttüğü çalışmada bitki başına tohum verimini 2.067-4.359 g arasında 

değiştiğini bildirmiştir. Yadav vd. (2007), Hindistan’da yaptıkları bir denemede bitki 

başına tohum verimi ortalamalarının 2.26-11.87 g arasında değiştiğini tespit etmişlerdir. 

Gümüşçü ve Arslan (2008), yaptıkları çalışmada melez haşhaşlarda bitki başına tohum 

verimini 14.28-26.00 g arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Zając vd. (2011),  

Polonya’da düşük morfinli haşhaşlar üzerine gerçekleştirdiği bir araştırmada, bitki 

başına tohum verimi ortalamalarının 1.54-13.7 g arasında değiştiğini göstermişlerdir. 

İpek (2011), Ankara koşullarında yürüttüğü bir tez çalışmasında ortalama bitki başına 

tohum verimini 5.180-8.225 g arasında değiştiğini kaydetmiştir.  

 

Doğramacı (2013), yaptığı tez çalışmasında çeşitler ve melezler arasında en yüksek bitki 

başına tohum verimini ilk yıl 10.41-42.56 g, ikinci yıl ise 11.50-30.55 g arasında 

değiştiğini bildirmiştir. Rahimi (2013), yaptığı çalışmasında bitki başına tohum verimini 

iki yılın ortalama değerlerine göre 8.76-11.38 g arasında değiştiğini belirtmiştir. Osalou 

(2015), yaptığı çalışmada bitki başına tohum verimini iki yılın ortalama değerleri 

alındığında 5.180-8.225 g arasında değiştiğini tespit etmiştir. Valizadeh (2015), yaptığı 

tez çalışmasında ise bitki başına tohum veriminin 6.24-8.29 g, arasında olduğunu 

kaydetmiştir. 
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Yapılan bu çalışma sonucunda bulunan değerler iki yılın ortalaması olarak bulunan 

değerler (6.40-12.61 g), Yadav vd. (2007),  Karadavut (1994) ve Rahimi (2013)’ nin 

tespit ettiği değerlerin içerisinde, Novak ve Strakova (1989), Gümüşçü ve Arslan (2008) 

ve Doğramacı (2013)’ nın bulduğu değerlerin altında, ancak, Muchova vd. (1993), 

Büyükgöçmen (1994), Gümüşçü (1996),  Soyalp (1996), İpek (2011), Osalou (2015) ve 

Valizadeh (2015)’ in  elde etmiş oldukları sonuçların üstünde yer almaktadır. Bu farklar  

muhtemelen denemelerin yazlık veya kışlık olarak kurulmasıyla, yıllar arasındaki iklim 

değişiklikleri ve deneme materyali ile ilgilidir. 

 

Bu çalışmada bitki başına tohum verimi yönünden en fazla yoğunluk iki yılın ortalama 

değerlerine göre (7 hat) 7-8 g aralığında olmuştur (Şekil 4.4). 

 

                                                                                               Bitki başına tohum verimi (g) 

Şekil 4.4 Haşhaş çeşit ve hatlarının farklı bitki başına tohum verimine göre dağılımı 
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4.2.8 Kapsül / Tohum oranı 

 

Çeşit ve hatların kapsül / tohum oranı değerlerine ait varyans analizi sonuçları çizelge 

4.12’de, Duncan Testi sonucu oluşan farklı gruplar ve kapsül / tohum oranı ortalama 

değerleri ise çizelge 4.13’ de kapsül / tohum oranı bakımından hatların dağılımı ise şekil  

4.5’ de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.12 Haşhaş çeşit ve hatlarının kapsül / tohum oranı varyans analizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(**) işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir; (*)işaretli F değerleri P<0.05 seviyesinde önemlidir 

 

Bu çalışmaya ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.12’ de görüleceği gibi kapsül / 

tohum oranı bakımından hatlar arasındaki fark istatistiki olarak %1 seviyesinde 

önemli, yıl × hatlar arasındaki interaksiyon ise önemsizdir.  

 

 

Çizelge 4.13’ de verilmiş olan kapsül / tohum oranına ait iki yılın ortalama değerleri 

0.703-1.066 arasında değişmiştir. Kapsül / tohum oranı en fazla 1 numaralı hatta 

(1.066), en az 11 numaralı hatta (0.703) kaydedilmiştir. Bu 21 materyal, kapsül / 

tohum oranı bakımından % 5 seviyesinde 7 ve %1 seviyesinde de 4 farklı grup 

oluşturmuştur.  

 

 

V.K. S.D. K.O. F. 

Yıl 1   0.033     14.9514 

Blok 4   0.002  

Hat 20   0.048        4.6230** 

Yıl×Hat 20   0.010         0.9241 

Hata 80   0.010        

Genel 125   
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İlk yıl kapsül / tohum oranı ortalaması 0.872, ikinci yıl ise 0.839 olmuştur. 2014 

yılında en yüksek kapsül / tohum oranı 10 numaralı hatta (1.010), 2015 yılında ise 1 

numaralı hatta (1.137) bulunmuş; iki yılın ortalaması olarak 1 numaralı hat (1.066) ilk 

sırayı almıştır (Çizelge 4.13). 
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Çizelge 4.13 Haşhaş çeşit ve hatlarının kapsül / tohum oranı ortalama değerleri ve 

Duncan grupları* 

 

* Küçük harfler %5,  büyük harfler %1 düzeyinde önemliliği göstermektedir 

 

 

 

Hat ve Çeşit 
Sıra No 

  2014   2015   2014+2015 (Ortalama) 

  1  (Ofis 96) (St.)   0.993      ab           1.137       a          A   1.066      a           A 

  2  (1x7)   0.927     abc          0.937      bc        BC   0.932     abc       ABC 

  3  (5x7)   0.810     bcd          0.893      bcd      BCD   0.852     b-g        A-D 

  4  (6x7)   0.963      ab           0.887      b-f      BCD   0.924     a-d       ABC 

  5  (7x4)   0.847     a-d           0.813      c-h      BCD   0.829     b-g       BCD 

  6  (7x4)   0.927     abc          0.883      b-f      BCD   0.905     a-e       A-D 

  7  (7x5)   0.800     bcd          0.723       h         D   0.761     efg      BCD  

  8  (7x5)   0.760     bcd           0.717      h         D   0.739      fg       CD 

  9  (7x5)   0.883     abc          0.827      b-h      BCD   0.856     b-g      A-D        

  10  (7x5)   1.010      a               0.890     b-e      BCD   0.950     abc      ABC 

  11  (1x8)   0.680      d               0.730      h          D   0.703      g          D 

  12  (4x8)   0.863     a-d          0.750     fgh       D   0.804     c-g       BCD 

  13  (4x8)   0.967     ab           0.783     d-h      BCD   0.875     b-f       A-D 

  14  (6x8)   0.930    abc           0.753     e-h      CD   0.841     b-g      BCD 

  15  (6x8)   0.813    bcd          0.800     c-h      BCD   0.806     c-g      BCD 

  16  (8x1)   0.737     cd             0.743     gh        D   0.738      fg       CD 

  17  (8x2)   0.747     cd             0.780     d-h      BCD   0.763     d-g      BCD 

  18  (8x3)   0.963     ab             0.890     b-e      BCD   0.927     abc      ABC 

  19  (8x5)   0.823    a-d          0.850     b-h      BCD    0.837     b-g      BCD 

  20  (8x6)   0.890    abc          0.873     b-g      BCD   0.881     b-f      A-D 

  21  (Afyon 95) (St)   0.980    ab            0.960     b          AB   0.970     ab       AB 

  Ort.   0.872   0.839   0.855 

  AÖF 
 % 5 = 0.1953 

 % 1 = - 

 % 5 = 0.1381 

 % 1 = 0.1847 

 % 5 = 0.1625 

 % 1 = 0.2154 
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Günlü ve Öztürk (2008), haşhaşta farklı bor dozlarının (0, 0.1, 0.3, 0.9, 3.6 kg/da) 

verim ve verim unsurları ve kalite üzerine etkilerini belirlemek üzere yaptıkları 

çalışmada, en yüksek kapsül / tohum oranı 3.6 kg bor uygulanan parsellerden elde 

edilmiş olup, kapsül veriminin (38.37 kg/da) tohum veriminden (31.22 kg/da) daha 

yüksek olduğu dikkat çekmektedir. İpek (2011), Ankara koşullarında yürüttüğü bir tez 

çalışmasında ortalama kapsül / tohum oranını 0.740-0.985 arasında değiştiğini 

kaydetmiştir. Rahimi (2013), yapmIş olduğu tez çalIşmasInda kapsül / tohum oranına 

ait iki yılın ortalama değerlerinin 0.70-0.98 arasında değiştiğini bildirmiştir. Osalou 

(2015), çalışmasında kapsül / tohum oranının 0.76-1.42 arasında değiştiğini 

saptamıştır. 

 

Yapılan bu çalışma sonucunda iki yılın ortalaması olarak bulunan değerler (0.703-

1.066) İpek (2011) ve Rahimi (2013)’ nin belirttiği değerlerle uyum içerisindedir. 

Osalou (2015)’ nun bulmuş olduğu değerlerin üst sınırının (1.42) altında kalmıştır. 

 

Bu çalışmada kapsül / tohum oranı yönünden en fazla yoğunluk iki yılın ortalama 

değerlerine göre (10 hat) 0.800-0.900 aralığında olmuştur (Şekil 4.5). 

 
 Kapsül / tohum oranı 

 

 

  Şekil 4.5 Haşhaş çeşit ve hatlarının farklı kapsül / tohum oranına göre dağılımı 
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4.2.9 Tohum / Kapsül oranı 

 

Çeşit ve hatların tohum / kapsül oranı değerlerine ait varyans analizi sonuçları çizelge 

4.14’de, Duncan Testi sonucu oluşan farklı gruplar ve kapsül / tohum oranı ortalama 

değerleri ise çizelge 4.15’ de tohum / kapsül oranı bakımından hatların dağılımı ise şekil  

4.6’ da verilmiştir. 

 

Çizelge 4.14 Haşhaş çeşit ve hatlarının tohum / kapsül oranı varyans analizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

(**) işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir;(*)işaretli F değerleri P<0.05 seviyesinde önemlidir 

 

Çizelge 4.14’de ki varyans analizinde de görüleceği gibi, tohum / kapsül oranı 

bakımından hatlar arasındaki fark istatistiki olarak %1 seviyesinde önemli, yıl × hatlar 

arasındaki interaksiyon ise önemsizdir.  

 

Çizelge 4.15’ de verilmiş olan tohum / kapsül oranına ait iki yılın ortalama değerleri 

0.944-1.432 arasında değişmiştir. Tohum / kapsül oranı en fazla 11 numaralı hatta 

(1.432), en az 1 numaralı hatta (0.944) olarak tespit edilmiştir. Bu 21 materyal, tohum / 

kapsül oranı bakımından % 5 seviyesinde 5 ve %1 seviyesinde de 4 farklı grup 

oluşturmuştur. 

 

V.K. S.D. K.O. F. 

Yıl 1   0.044        5.4014 

Blok 4   0.008  

Hat 20   0.087         4.5290** 

Yıl×Hat 20   0.018         0.9599 

Hata 80   0.019  

Genel 125   
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İlk yıl tohum / kapsül oranı ortalaması 1.175, ikinci yıl ise 1.211 olmuştur. 2014 yılında 

en yüksek tohum / kapsül oranı 11 numaralı hatta (1.493), 2015 yılında ise 8 numaralı 

hatta (1.400) bulunmuş; iki yılın ortalaması olarak 11 numaralı hat (1.432) ilk sırayı 

almıştır (Çizelge 4.15). 
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Çizelge 4.15 Haşhaş çeşit ve hatlarının tohum / kapsül oranı ortalama değerleri ve 

Duncan grupları* 

 

* Küçük harfler %5,  büyük harfler %1 düzeyinde önemliliği göstermektedir    

 

Hat ve Çeşit 
Sıra No 

  2014   2015   2014+2015 (Ortalama) 

  1  (Ofis 96) (St.)   1.010      d              0.878       g          E    0.944     e             D 

  2  (1x7)   1.143    bcd           1.067     efg       CDE   1.105     cde        BCD 

  3  (5x7)   1.237    bcd           1.123     def        B-E   1.180     bcd        A-D 

  4  (6x7)   1.040      d             1.137      def       B-E   1.089      de         BCD 

  5  (7x4)   1.227    bcd           1.247      a-e       A-D   1.237      a-d        A-D 

  6  (7x4)   1.090    cd             1.130     def        B-E   1.111      cde       BCD 

  7  (7x5)   1.257    a-d          1.383       a          AB   1.320      abc       ABC 

  8  (7x5)   1.323    abc         1.400       a           A   1.361       ab        AB 

  9  (7x5)   1.137    bcd           1.210      a-f        A-D   1.172      bcd       A-D 

  10  (7x5)   1.017     d               1.123      def       B-E   1.070      de         BCD 

  11  (1x8)   1.493     a                1.373       a          AB   1.432      a            A 

  12  (4x8)   1.163    bcd           1.340      abc       AB   1.251      a-d        ABC 

  13  (4x8)   1.037     d             1.283      a-d       A-D   1.161      b-e        A-D 

  14  (6x8)   1.117    bcd          1.360      ab        AB   1.238      a-d        A-D 

  15  (6x8)   1.243     a-d          1.260      a-e       A-D   1.253      a-d        ABC 

  16  (8x1)   1.360      ab           1.310      a-d       ABC   1.337      ab          AB 

  17  (8x2)   1.353      ab           1.283      a-d       A-D   1.319      abc       ABC 

  18  (8x3)   1.050       d            1.147      c-f        A-D   1.099      cde        BCD 

  19  (8x5)   1.217    bcd           1.173      b-f        A-D   1.195      bcd        A-D 

  20  (8x6)   1.127    bcd          1.160      c-f        A-D   1.141      b-e         A-D 

  21  (Afyon 95) (St)   1.027      d           1.047       fg         DE   1.038      de           CD 

  Ort.   1.175   1.211   1.193 

  AÖF 
 % 5 = 0.2556 

 % 1 = - 

 % 5 = 0.1953 

 % 1 = 0.2613 

 % 5 = 0.2240 

 % 1 = 0.2970 
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İpek (2011), Ankara koşullarında yürüttüğü bir tez çalışmasında ortalama tohum / 

kapsül oranını 1.015-1.350 arasında değiştiğini kaydetmiştir. Rahimi (2013), yaptığı 

çalışmada  tohum / kapsül oranını iki yılın ortalaması olarak 1.04-1.44 arasında 

değiştiğini bildirmiştir. Yapılan bu çalışma sonucunda iki yılın ortalaması olarak 

bulunan değerler (0.944-1.432), İpek (2011) ve Rahimi (2013)’ nin kaydetmiş olduğu 

değerlerle uyum içerisindedir. 

 

Bu çalışmada tohum / kapsül oranı yönünden en fazla yoğunluk iki yılın ortalama 

değerlerine göre (7 hat) 1.100-1.200 aralığında olmuştur (Şekil 4.6). 

 

 

 
            Tohum / kapsül oranı 

 

 

       Şekil 4.6 Haşhaş çeşit ve hatlarının farklı tohum / kapsül oranına göre dağılımı 
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4.2.10 Kapsül uzunluğu (mm) 

 

Çeşit ve hatların kapsül uzunluğu değerlerine ait varyans analizi sonuçları çizelge 

4.16’da, Duncan Testi sonucu oluşan farklı gruplar ve kapsül uzunluğu ortalama 

değerleri ise çizelge 4.17’de kapsül uzunluğu bakımından hatların dağılımı ise şekil  

4.7’ de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.16 Haşhaş çeşit ve hatlarının kapsül uzunluğu varyans analizi 

 

 

 

 

 

 

 

(**) işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir;(*)işaretli F değerleri P<0.05 seviyesinde önemlidir 

 

Bu çalışmaya ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.16’ da görüleceği gibi kapsül 

uzunluğu bakımından, hem hatlar hem de yıl × hatlar arasındaki interaksiyon istatistiki 

olarak %1 seviyesinde önemli çıkmıştır. Bundan dolayı yıllar kendi içinde ayrı ayrı 

değerlendirilmiştir.  

 

Çizelge 4.17’ de verilmiş olan kapsül uzunluğuna ait ilk yılın ortalama değerleri 34.34-

44.72 mm arasındadır. Kapsül uzunluğu en fazla 18 numaralı hatta (44.42 mm), en az 

21 numaralı hatta (34.34 mm) ölçülmüştür. İkinci yılın ortalama değerleri ise 30.31-

39.60 mm arasında değişmiştir. Kapsül uzunluğu en fazla 9 numaralı hatta (39.60 mm), 

en az 5 numaralı hatta (30.31 mm) ölçülmüştür.   

V.K. S.D. K.O. F. 

Yıl 1   164.275        30.6879 

Blok 4   5.353  

Hat 20   33.279         9.3053** 

Yıl×Hat 20   11.283         3.1550** 

Hata 80   3.576  

Genel 125   
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İki yılın ortalama değerleri de 32.74-41.07 mm arasında değişmiştir. Bu 21 materyal, ilk 

yılda kapsül uzunluğu bakımından %5 seviyesinde 6 ve %1 seviyesinde de 5 farklı 

grup, ikinci yılda ise % 5 seviyesinde 8 ve %1 seviyesinde 5 farklı grup oluşturmuştur. 

İlk yılda kapsül uzunluğu ortalaması 37.45 mm iken, ikinci yıl ise 35.16 mm olmuştur.  

İki yılın kapsül uzunluğu ortalama değerleri de 32.74-41.07 mm arasında değişmiştir. 

(Çizelge 4.17).  
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Çizelge 4.17 Haşhaş çeşit ve hatlarının kapsül uzunluğu ortalama değerleri ve Duncan 

grupları* 

* Küçük harfler %5,  büyük harfler %1 düzeyinde önemliliği göstermektedir    

 

 

 

 

 

Hat ve Çeşit 
Sıra No 

  2014   2015   2014+2015 (Ortalama) 

  1  (Ofis 96) (St.)   34.42      f          E   31.93     e-h       DE   33.17     fg           D 

  2  (1x7)   34.54      f          E   33.70     c-g      CDE   34.12     efg        CD 

  3  (5x7)   35.99     def      DE   37.41     ab       ABC   36.70     cde       BCD 

  4  (6x7)   40.92     bc       ABC   34.29     b-f      CDE   37.60      cd       ABC 

  5  (7x4)   35.16      f        DE   30.31       h         E   32.74       g          D 

  6  (7x4)   41.01     bc       ABC   35.20     b-e      BCD   38.10     abc       ABC 

  7  (7x5)   35.51     ef        DE   30.68     gh         E   33.10      fg          D 

  8  (7x5)   36.14     def      DE   33.47     d-h      CDE   34.80      d-g       CD 

  9  (7x5)   38.19     cde      CDE   39.60      a          A   38.89      abc      AB 

  10  (7x5)   35.51      ef        DE   36.77    abc      ABC   36.14     c-f        BCD 

  11  (1x8)   36.07      def      DE   36.83    abc      ABC    36.45     cde      BCD 

  12  (4x8)   36.01      def      DE   33.74     c-g      CDE   34.88      d-g      BCD 

  13  (4x8)   38.93      cd       BCD   34.51     b-f      CDE   36.72     cde       BCD 

  14  (6x8)   38.90      cd      BCD   36.81     abc      ABC   37.86     bcd       ABC 

  15  (6x8)   36.30      def      DE   36.57     a-d      ABC   36.44     cde        BCD 

  16  (8x1)   36.01      def      DE   37.56     ab       ABC   36.79    cde         BCD 

  17  (8x2)   37.18      def      CDE   36.02    bcd      A-D   36.60    cde         BCD 

  18  (8x3)   44.72       a         A   37.42     ab       ABC   41.07     a             A 

  19  (8x5)   38.12      cde      CDE   34.49     b-f      CDE   36.31    cde        BCD 

  20  (8x6)   42.39      ab       AB   39.36     a           AB   40.87     ab           A 

  21  (Afyon 95) (St)   34.34       f         E   31.73     fgh      DE   33.03     g             D 

  Ort.   37.45   35.16   36.30 

  AÖF 
 % 5 = 2.957 

 % 1 = 3.958 

 % 5 = 3.276 

 % 1 = 4.384 

 % 5 = 3.073 

 % 1 = 4.074 
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Bazilevskaya (1976), kapsül şeklinin kalıtsal, melezlemelerde uzun şeklin yuvarlaklığa 

dominant olduğunu belirtmiştir. Kapsül uzunluklarının, Büyükgöçmen (1994), 27.6-

42.9 mm, Karadavut (1994), 3.2-64.5 mm, Gümüşçü (1996), kışlıklarda 34.80-

41.65 mm, yazlıklarda ise 30.43-39.25 mm, İpek (2011), 41.50-55.54 mm ve Arslan,  

vd. (2011), 12.50 - 45.09 mm arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Doğramacı (2013), 

yaptığı tez çalışmasında çeşitler ve melezler arasında en fazla kapsül uzunluğunun ilk 

yıl 39.1-52.6 mm, ikinci yıl ise 42.0-53.0 mm arasında değiştiğini bildirmiştir. Rahimi 

(2013), kapsül uzunluğu, iki yılın ortalaması olarak 42.28-50.50 mm arasında 

bulmuştur. Valizadeh (2015), yaptığı araştırmasında ise kapsül uzunluğunun 37.42-

43.25 mm arasında olduğunu kaydetmiştir. 

 

Bu araştırmada kapsül uzunluğu, iki yılın ortalaması olarak 32.74-41.07 mm arasında 

bulunmuştur. Bu değerlere dikkat edilirse, Büyükgöçmen (1994), Karadavut (1994), 

Gümüşçü (1996), Arslan (2011) ve Valizadeh (2015)’ in  elde ettiği ortalama 

sonuçlarla az veya çok bir paralelil olduğu söylenebilir. Ancak İpek (2011), Doğramacı 

(2013) ve Rahimi (2013)’ nin bulmuş olduğu değerlerin altında kalmıştır.  Kapsül 

uzunluğu kapsülün büyüklüğü hakkında fikir verir. Kapsülün iri olması çiftçi açısından 

talep edilen bir özelliktir. Bu denemelerin çoğunluğunun yazlık olması yanında, 

deneme yılında kış aylarının nispeten ılık geçmesi ve ilkbahar yağışlarının biraz 

düzenli seyretmesi bitki gelişimini olumlu yönde etkilemesi aradaki farklılığa neden 

olabilir. 
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Bu çalışmada kapsül uzunluğu yönünden en fazla yoğunluk iki yılın ortalama 

değerlerine göre (10 hat) 36.00-38.00 mm aralığında olmuştur (Şekil 4.7). 

 
                                                                                                        Kapsül uzunluğu (mm) 

       Şekil 4.7 Haşhaş çeşit ve hatlarının farklı kapsül uzunluğuna göre dağılımı 

 

4.2.11 Kapsül genişliği (mm) 

 

Çeşit ve melez hatların kapsül genişiliği değerlerine ait varyans analizi sonuçları çizelge 

4.18’de, Duncan Testi sonucu oluşan farklı gruplar ve kapsül genişliği ortalama 

değerleri ise çizelge 4.19’da kapsül genişiliği bakımından hatların dağılımı ise şekil 4.8’ 

de verilmiştir. 
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Çizelge 4.18 Haşhaş çeşit ve hatlarının kapsül genişliği varyans analizi 

 

 

 

 

 

 

 

(**) işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir;(*)işaretli F değerleri P<0.05 seviyesinde önemlidir 

 

Çizelge 4.18’ de görüleceği gibi kapsül genişliği bakımından, hem hatlar hem de yıl × 

hatlar arasındaki interaksiyon istatistiki olarak %1 seviyesinde önemli çıkmıştır. 

Bundan dolayı yıllar kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilmiştir.  

 

Çizelge 4.19’ da verilmiş olan kapsül genişliğine ait ilk yılın ortalama değerleri 36.42-

43.96 mm arasındadır. Kapsül genişliği en fazla 6 numaralı hatta (43.96 mm), en az 2 

numaralı hatta (36.42 mm) ölçülmüştür. İkinci yılın ortalama değerleri ise 30.91-41.16 

mm arasında değişmiştir.  

 

Kapsül genişliği en fazla 16 numaralı hatta (41.16 mm), en az 7 numaralı hatta (30.91 

mm) ölçülmüştür. Bu 21 materyal, ilk yıl kapsül genişliği bakımından %5 seviyesinde 8 

ve %1 seviyesinde de 8 farklı grup, ikinci yılda ise % 5 seviyesinde 8 ve %1 

seviyesinde 7 farklı grup oluşturmuştur. İlk yılda kapsül genişliği ortalaması 40.09 mm 

iken, ikinci yıl ise 36.81 mm olmuştur. İki yılın kapsül genişliği ortalama değerleri de 

34.79-41.91 mm arasında değişmiştir. (Çizelge 4.19). 

 

 

 

V.K. S.D. K.O. F. 

Yıl 1   339.546       21.5383 

Blok 4   15.765  

Hat 20   25.668        14.2120**    

Yıl×Hat 20   10.044         5.5614** 

Hata 80   1.806  

Genel 125   
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Çizelge 4.19 Haşhaş çeşit ve hatlarının kapsül genişliği ortalama değerleri ve Duncan 

grupları* 

 

* Küçük harfler %5,  büyük harfler %1 düzeyinde önemliliği göstermektedir    

 

 

Hat ve Çeşit 
Sıra No 

  2014   2015   2014+2015 (Ortalama) 

  1  (Ofis 96) (St.)   42.98      ab        AB   40.84      a          A   41.91       a          A 

  2  (1x7)   36.42       h         H   33.74     fg         EFG   35.08      h           H 

  3  (5x7)   37.95     fgh       FGH   36.76     d-e      B-E   37.06     d-g        D-H 

  4  (6x7)   41.56     bcd     A-D   37.06     cde      B-E   39.31     bcd       A-F 

  5  (7x4)   38.21     fgh      E-H   31.38     gh         G   34.79      h           H 

  6  (7x4)   43.96      a         A   35.63     ef        DEF   39.79     abc       A-D 

  7  (7x5)   39.56     efg       D-G   30.91      h          G   35.24      gh         H 

  8  (7x5)   36.84      h         H   36.06     ef        C-F   36.45     e-h        FGH 

  9  (7x5)   40.33     de        C-F   36.90     cde      B-E   38.62      cde      B-G 

  10  (7x5)   40.65     de        B-E   39.88     ab       AB   40.27      abc      ABC 

  11  (1x8)   37.87     gh        FGH   36.90     cde      B-E   37.39     d-g        C-H 

  12  (4x8)   39.54     efg      D-G   33.01     gh        FG   36.28     fgh        GH 

  13  (4x8)   41.45     bcd     A-D   37.37     b-e      BCD   39.41     abc       A-E 

  14  (6x8)   42.79     abc      ABC   36.83     de        B-E   39.81     abc       A-D 

  15  (6x8)   40.57     de        B-E   38.92     a-d       A-D   39.74     abc       A-D 

  16  (8x1)   41.07     cde      BCD   41.16      a           A   41.12     ab         AB 

  17  (8x2)   37.49      h         GH   36.02     ef        DEF   36.75     e-h       E-H 

  18  (8x3)   41.16    b-e       BCD   38.67     a-d      A-D   39.92     abc      A-D 

  19  (8x5)   39.82    def       D-G   36.58     de        B-E   38.20      c-f      C-G 

  20  (8x6)   40.56     de       B-E   38.94     a-d      A-D   39.75     abc      A-D 

  21  (Afyon 95) (St)   41.12    b-e      BCD   39.40     abc      ABC   40.26     abc     ABC 

  Ort.   40.09   36.81   38.44 

  AÖF 
 % 5 = 1.879 

 % 1 = 2.514 

 % 5 = 2.512 

 % 1 = 3.361 

 % 5 = 2.184 

 % 1 = 2.895 
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Yaptıkları çalışmalarda kapsül genişliğini, Büyükgöçmen (1994), 24.3-39.8 mm, 

Karadavut (1994),  5.6-23.0  mm,  Gümüşçü  (1996),  kışlıklarda  31.28-41.95  mm,  

yazlıklarda ise 26.68-36.22 mm, İpek (2011), 36.42-46.22 mm, Arslan, vd. (2011), 

7.37 - 34.71 mm, Doğramacı (2013), ilk yıl 43.1-51.4 mm, ikinci yıl ise 38.8-50.1 mm, 

Rahimi (2013), 42.07-49.10 mm ve Valizadeh (2015)’ de 30.70-44.83 mm arasında 

değiştiğini bildirmişlerdir.  

 

Bu araştırmada kapsül genişliği iki yılın ortalaması olarak 34.79-41.91 mm arasında 

bulunmuştur.  

 

Bu değerlere dikkat edilirse Gümüşçü  (1996)’ kışlık değerleri, İpek (2011)’ in alt sınır 

değerleriyle ve Valizadeh (2015)’ in değerleriyle bir paralellik göstermektedir. Bu 

araştırmanın değerleri Karadavut (1994)’un elde ettiği sonuçların çok üstünde 

olmuştur. Ayrıca Büyükgöçmen (1994) ve Gümüşçü (1996)’nün yazlık değerlerinin 

üst sınırıyla bir paralellik olsa da, bu değerlerin de üstünde sonuçlar elde edilmiştir. 

Ancak Doğramacı (2013) ve Rahimi (2013)’ nin değerlerinin altında kalmıştır.  

 

Kapsül genişliği kapsülün büyüklüğü hakkında fikir verir. Kapsülün iri olması çiftçi 

açısından arzu edilir. El ile yapılan hasatta kolaylık sağlar ve verim açısından istenen 

bir özelliktir. 
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Bu çalışmada kapsül genişliği yönünden en fazla yoğunluk iki yılın ortalama 

değerlerine göre (9 hat) 38.00-40.00 mm aralığında olmuştur (Şekil 4.8). 

 
     Kapsül genişliği (mm) 

 

 Şekil 4.8 Haşhaş çeşit ve hatlarının farklı kapsül genişliğine göre dağılımı 

 

4.2.12 Kapsül indeksi (uzunluk / en) 

 

Çeşit ve hatların kapsül indeksi (uzunluk / en) değerlerine ait varyans analizi sonuçları 

çizelge 4.20’de, Duncan Testi sonucu oluşan farklı gruplar ve kapsül indeksi ortalama 

değerleri ise çizelge 4.21’de kapsül indeksi bakımından hatların dağılımı ise şekil 4.9’ 

da verilmiştir. 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

34-36 36-38 38-40 40-42

Hat Sayısı 

(adet) 



113 
 

Çizelge 4.20 Haşhaş çeşit ve hatlarının kapsül indeksi varyans analizi 

 

 

 

 

 

 

 

(**) işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir;(*)işaretli F değerleri P<0.05 seviyesinde önemlidir 

 

Çizelge 4.20’ de görüleceği gibi kapsül indeksi bakımından, hem hatlar hem de yıl × 

hatlar arasındaki interaksiyon istatistiki olarak %1 seviyesinde önemli çıkmıştır. 

Bundan dolayı yıllar kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilmiştir.  

 

Çizelge 4.21’ de verilmiş olan kapsül indeksine ait ilk yılın ortalama değerleri 0.800-

1.090 arasındadır. Kapsül indeksi en fazla 18 numaralı hatta (1.090), en az 1 numaralı 

hatta (0.800) ölçülmüştür. İkinci yılın ortalama değerleri ise 0.783-1.073 arasında 

değişmiştir. Kapsül indeksi en fazla 9 numaralı hatta (1.073), en az 1 numaralı hatta 

(0.783) ölçülmüştür. Bu 21 materyal, ilk yılda kapsül indeksi bakımından %5 

seviyesinde 7 ve %1 seviyesinde de 5 farklı grup, ikinci yılda ise % 5 seviyesinde 6 

ve %1 seviyesinde 4 farklı grup oluşturmuştur. İlk yılda kapsül indeksi ortalaması 

0.936 iken, ikinci yıl ise 0.959 olmuştur. İki yılın kapsül indeksi ortalaması da 0.791-

1.030 arasında değişmiştir. (Çizelge 4.21)  

 

 

 

 

V.K. S.D. K.O. F. 

Yıl 1   0.016        0.8430 

Blok 4   0.019  

Hat 20   0.021       7.5968** 

Yıl×Hat 20   0.006      2.1205** 

Hata 80   0.003  

Genel 125   
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Çizelge 4.21 Haşhaş çeşit ve hatlarının kapsül indeksi ortalama değerleri ve Duncan 

grupları* 

* Küçük harfler %5,  büyük harfler %1 düzeyinde önemliliği göstermektedir    

 

 

Hat ve Çeşit 
Sıra No 

  2014   2015   2014+2015 (Ortalama) 

  1  (Ofis 96) (St.)   0.800      g         E   0.783        f          D   0.791       f           D 

  2  (1x7)   0.950     cde      BCD   1.000      a-e       AB   0.975      a-d       AB 

  3  (5x7)   0.950     cde      BCD   1.017      abc      AB   0.983     a-d        AB  

  4  (6x7)   0.987     bcd      ABC   0.927      cde      BC   0.957     a-d        AB 

  5  (7x4)    0.923     c-f       BCD   0.970      b-e      AB   0.947     a-d        AB 

  6  (7x4)   0.930     cde      BCD   0.990      a-e      AB   0.960     a-d        AB 

  7  (7x5)   0.897     def       CDE   0.993      a-e      AB   0.945     a-d        AB 

  8  (7x5)   0.983     bcd      ABC   0.930      cde      BC   0.957     a-d        AB 

  9  (7x5)   0.950     cde      BCD   1.073       a         A   1.012     ab         AB 

  10  (7x5)   0.877     efg      CDE   0.920      de        BC   0.893     de        BCD 

  11  (1x8)   0.953     b-e      BCD   0.997      a-e       AB   0.975     a-d       AB 

  12  (4x8)   0.913     c-f       CDE   1.023      ab        AB   0.963     a-d       AB 

  13  (4x8)   0.940     cde      BCD   0.923      de        BC   0.931    bcd       ABC 

  14  (6x8)   0.910     c-f       CDE   1.000      a-e       AB   0.955     a-d       AB 

  15  (6x8)   0.897     def      CDE    0.940      b-e        B   0.913     cd        ABC 

  16  (8x1)   0.880     efg      CDE   0.913       e         BC   0.897     de        BCD 

  17  (8x2)   0.990     bc        ABC   1.000      a-e      AB   0.995     abc      AB 

  18  (8x3)   1.090      a          A   0.970      b-e      AB   1.030      a          A 

  19  (8x5)   0.957      b-e      BCD   0.943      b-e       B   0.950     a-d      AB 

  20  (8x6)   1.043      ab       AB   1.010      a-d      AB   1.027      a          A 

  21  (Afyon 95) (St)   0.837      fg        DE   0.810        f       CD   0.823      ef       CD 

  Ort.   0.936   0.959   0.947 

  AÖF 
 % 5 = 0.09039 

 % 1 = 0.1209 

 % 5 = 0.09039           

% 1 = 0.1209 

 % 5 = 0.08900 

 % 1 = 0.1180 
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Yumurtalığın gelişmesiyle oluşan haşhaş kapsülünün iriliği, verime etki eden önemli 

komponentlerden biridir. Genel olarak ana sap üzerinde gelişen esas kapsül, yan dallar 

üzerinde meydana gelen kapsüllerden daha büyüktür (Karabük 2012). İncekara 

(1964)’nın bildirdiğine göre haşhaş, kapsül indeksine göre 5 gruba ayrılmaktadır. Buna 

göre kapsül indeksi 1.25 ve daha yukarı olanlar oval, 1.05-1.25 arası konik, 1.00-1.05 

arası yuvarlak, 0.75-1.00 arası fıçı, 0.75 ve daha aşağı basık gruba girmektedir. 

İncekara (1949), yürüttüğü bir araştırmada kapsül indeksi değerlerini 0.43-1.97 

arasında değiştiğini göstermiştir. Erdurmuş (1989), kapsül indeksi değerlerini 0.62-

1.50 arasında tespit etmiştir. Büyükgöçmen (1994), araştırmasında kapsül indeksi 

değerlerini 0.67-1.11 arasında değiştiğini kaydetmiştir. Soyalp (1996), yaptığı bir tez 

çalışmasında kullandığı hatlarda kapsül indeksini 0.97-1.72 arasında değiştiğini 

belirtmiştir. Gümüşçü ve Arslan (1999), yaptıkları çalışmada kışlık haşhaşlarda kapsül 

indeksi değerlerinin 0.90-1.18 arasında, yazlık haşhaşlarda ise kapsül indeksi 

değerlerinin 0.97-1.25 arasında değiştiğini tespit etmişlerdir. Gümüşçü (2002) bazı 

haşhaş hat ve melezlerinde yürüttüğü çalışmasında kapsül indeksi değerlerini 0.70-0.90 

arasında tespit etmiştir. Karabük (2012), yaptığı bir tez çalışmasında uygulanan azotlu 

gübre, ekim sıklığı ve genotip sonucunda ortalama kapsül indeksi değerlerini 0.906-

1.361 arasında değiştiğini kaydetmiştir. Doğramacı (2013), yaptığı tez çalışmasında 

çeşitler ve melezler arasında en yüksek kapsül indeksini ilk yıl 0.81-1.22, ikinci yıl ise 

0.89-1.19 arasında değiştiğini bildirmiştir. Rahimi (2013), yaptığı çalışmasında kapsül 

indeksini iki yılın ortalama değerlerine göre 0.943-1.137 arasında değiştiğini 

belirtmiştir. Osalou (2015), yaptığı çalışmada kapsül indeksini iki yılın ortalama 

değerleri alındığında 0.87-1.11 arasında değiştiğini tespit etmiştir. Valizadeh (2015), 

yaptığı tez çalışmasında ise kapsül indeksinin 0.958-1.395 arasında olduğunu 

kaydetmiştir. 

 

Bu çalışmadan iki yılın ortalaması olarak elde edilen kapsül indeksi değerleri (0.791-

1.030); Valizadeh (2015), Osalou (2015), Rahimi (2013), Doğramacı (2013), Karabük 

(2012), Gümüşçü ve Arslan (1999), Soyalp (1996), Erdurmuş (1989), ve İncekara 

(1949)’nın göstermiş oldukları değerlerin içerisinde yer almakta ve az veya çok bir 

paralellik göstermektedir. Kapsül indeksi genetik bir özellik olmasına rağmen bir çok 

ekolojik faktörlerden de etkilenebilir; çünkü fizyolojik açısından bakıldığında her 
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hangi bir canlı organının gelişmesi ve büyümesi belirli bir sınıra kadar genetik olsa da 

çevre faktörlerinin de etkisi altındadır (Kaçar 1983, Odabaş 2003). Bunlara ilaveten 

çoğu zaman kapsül indeksi değerleri farklı araştırıcılar tarafından değişik şekillerde 

ölçülmektedir; örneğin kimi araştırıcı, tepecikten kapsül sapının birleştiği noktaya 

kadar boy ölçümü yaparken, kimi araştırıcı ise tepeciğin kapsüle birleştiği noktadan 

kapsülün tabanına kadar olan kısmı kapsül boyu olarak göstermektedir. Bu durum 

karşısında haliyle kapsül indeksi farklı olacak ve kapsül şekilleri farklı adlar (oval, fıçı 

ve yuvarlak gibi) alacaktır. 

 

Bu çalışmada kapsül indeksi yönünden en fazla yoğunluk iki yılın ortalama değerlerine 

göre (14 hat) 0.900-1.000 aralığında olmuştur (Şekil 4.9). 

 
 Kapsül indeksi 

 

      Şekil 4.9 Haşhaş çeşit ve hatlarının farklı kapsül indeksine göre dağılımı 
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4.2.13 Kapsülde stigma ışın ( tepecik ) sayısı (adet) 

 

Çeşit ve hatların stigma (tepecik) sayısı değerlerine ait varyans analizi sonuçları çizelge 

4.22’ de, Duncan Testi sonucu oluşan farklı gruplar ve stigma (tepecik) sayısı ortalama 

değerleri ise çizelge 4.23’de stigma (tepecik) sayısı bakımından hatların dağılımı ise 

şekil 4.10’ da verilmiştir. 

 

Çizelge 4.22 Haşhaş çeşit ve hatlarının stigma (tepecik) sayısı varyans analizi 

 

 

 

 

 

 

 

(**) işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir; (*)işaretli F değerleri P<0.05 seviyesinde önemlidir 

 

Bu araştırmaya ait varyans analizi sonuçları çizelge 4.22’ de görüleceği gibi stigma 

(tepecik) sayısı bakımından hatlar arasındaki fark istatistiki olarak %1 seviyesinde 

önemli, yıl × hatlar arasındaki interaksiyon ise önemsizdir. 

 

Çizelge 4.23’ de verilmiş olan stigma (tepecik) sayısına ait iki yılın ortalama değerleri 

9.67-11.50 adet arasında değişmiştir. Stigma (tepecik) sayısı en fazla 13 numaralı hatta 

(11.50 adet), en az 21 numaralı hatta (9.67 adet) kaydedilmiştir. Bu 21 materyal, stigma 

(tepecik) sayısı oranı bakımından % 5 seviyesinde 6 ve %1 seviyesinde de 3 farklı grup 

oluşturmuştur (Çizelge 4.23).  

 

 

V.K. S.D. K.O. F. 

Yıl 1   7.765         3.7261 

Blok 4   2.084  

Hat 20   1.532         4.3205** 

Yıl×Hat 20   0.218        0.6159 

Hata 80   0.355  

Genel 125   
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Çizelge 4.23 Haşhaş çeşit ve hatlarının kapsüldeki stigma (tepecik) sayısı ortalama 

değerleri ve Duncan grupları* 

 

* Küçük harfler %5,  büyük harfler %1 düzeyinde önemliliği göstermektedir    

 

 

Hat ve Çeşit 
Sıra No 

  2014   2015   2014+2015 (Ortalama) 

  1  (Ofis 96) (St.)   10.40        10.37     b-f       A-E   10.38     c-f       ABC 

  2  (1x7)   10.43        10.20     d-g       B-F   10.32     c-f       ABC  

  3  (5x7)   10.60        10.40     b-f       A-E   10.50     c-f       ABC 

  4  (6x7)   10.67        9.633     gh        EF   10.15     def        BC 

  5  (7x4)   10.97        10.07    e-h       C-F   10.52      bf       ABC 

  6  (7x4)   11.07        11.00     ab       AB   11.03     a-e        AB 

  7  (7x5)   11.73        10.50     a-e      A-E   11.12     a-d        AB 

  8  (7x5)   10.53        10.10     e-h     C-F   10.32     c-f        ABC 

  9  (7x5)   11.30        10.93     abc     A-D   11.12     a-d        AB 

  10  (7x5)   10.30         9.933     e-h     EF   10.12      ef         BC 

  11  (1x8)   11.10         9.967     e-h     DEF   10.53     a-f        ABC 

  12  (4x8)   11.07         11.13       a        A   11.10     a-d       AB 

  13  (4x8)   11.90        11.10       a        A   11.50      a          A 

  14  (6x8)   11.47        10.83      a-d     A-E   11.15    abc        AB 

  15  (6x8)   10.28        10.27     c-g      A-F   10.27     c-f       ABC 

  16  (8x1)   11.25        11.03      ab      AB   11.14     abc      AB 

  17  (8x2)   10.87        10.40      b-f     A-E   10.63     a-f       ABC 

  18  (8x3)   10.27        9.733       fgh    EF   10.00      f          BC 

  19  (8x5)   11.93        11.03       ab     AB   11.48      ab        A 

  20  (8x6)   10.90        10.37       b-f    A-E   10.63     a-f       ABC 

  21  (Afyon 95) (St)   9.87          9.47         h        F   9.67       f           C 

  Ort.   10.90   10.40   10.65 

  AÖF 
 % 5 = - 

 % 1 = - 

 % 5 = 0.6703 

 % 1 = 0.8970 

 % 5 = 0.9681 

 % 1 = 1.284 
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İncekara (1949), Ankara koşullarında stigma ışın sayısının 4-18 arasında değiştiğini 

bulmuştur. Erdurmuş ve Öneş (1990), stigma ışın sayısının ortalama 10 olduğunu, 

Erdurmuş  (1989),  9.70-14.55 adet,  Büyükgöçmen (1994), 8.1-11.8 adet, Karadavut 

(1994), 6.40-14.72 adet, Soyalp  (1996), 9.34-14.13 adet, Gümüşçü (1996),   

kışlıklarda 9.98-12.88 adet, yazlılarda ise 10.02-13.65 adet, Katar (1997)’ye göre 

uygulanan gübre dozlarında (0, 5, 10, 15 ve 20 kg/da azot) tepecik sayısını 11.17–

12.73 adet, İpek (2011), 10.65-12.75 adet ve Arslan vd. (2011), 5.60- 13.20 adet, 

Karabük (2012), 12.01-13.15 adet arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Ayrıca 

Doğramacı (2013), yaptığı tez çalışmasında ilk yıl 11.43-13.97 adet, ikinci yıl ise 

11.43-13.87 adet arasında değiştiğini bildirmiştir. Rahimi (2013), yaptığı çalışmasında 

iki yılın ortalama değerlerine göre 11.17-12.52 adet arasında değiştiğini belirtmiştir. 

Osalou (2015), araştırmasında iki yılın ortalama değerleri alındığında 10.54-12.91 adet 

arasında değiştiğini tespit etmiştir. Valizadeh (2015), yaptığı tez çalışmasında ise 

11.12-12.80 adet arasında olduğuna dikkat çekmiştir. 

 

Yapılan bu araştırma sonucunda elde edilen stigma ışın sayısı 9.67-11.50 adet  

değerleri İncekara (1949), Erdurmuş ve Öneş (1990), Büyükgöçmen (1994), Karadavut 

(1994), Gümüşçü (1996), Soyalp  (1996)’ in bildirmiş olduğu değerler arasında 

kalmaktadır. Diğer taraftan çalışmadan elde edilen değerlerin üst sınırı (11.50 adet) 

Katar (1997), İpek (2011), Doğramacı (2013), Rahimi (2013), Osalou (2015) ve 

Valizadeh (2015)’ in bulmuş oldukları alt değerlerle hemen hemen örtüşmektedir. 

Bilindiği gibi stigma ışın sayısı genetik yapıya bağlı olan bir çeşit özelliğidir, ancak 

kültürel tedbirler ve ekolojik faktörlerde bir yere kadar genetik yapıyı etkiler; bu 

durum birçok özellik için geçerlidir. 
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Bu çalışmada stigma (tepecik) sayısı yönünden en fazla yoğunluk iki yılın ortalama 

değerlerine göre (7 hat) 10.00-10.50 ve (7 hat) 11.00-11.50  aralığında olmuştur (Şekil 

4.10). 

 

 

                                                                    Stigma (tepecik) sayısı (adet) 

 

  

Şekil 4.10 Haşhaş çeşit ve hatlarının farklı stigma (tepecik) sayısına göre dağılımı 

4.2.14 Dekara kapsül verimi (kg/da) 

 

Çeşit ve hatların dekara kapsül verimi değerlerine ait varyans analizi sonuçları çizelge 

4.24’de, Duncan Testi sonucu oluşan farklı gruplar ve dekara kapsül verimi ortalama 

değerleri ise çizelge 4.25’de dekara kapsül verimi bakımından hatların dağılımı ise şekil 

4.11’ de verilmiştir. 
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   Çizelge 4.24 Haşhaş çeşit ve hatlarının dekara kapsül verimi varyans analizi 

 

 

 

 

 

 

(**) işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir; (*)işaretli F değerleri P<0.05 seviyesinde önemlidir 

 

Çizelge 4.24’ de görüleceği gibi dekara kapsül verimi bakımından, hem hatlar hem de 

yıl × hatlar arasındaki interaksiyon istatistiki olarak %1 seviyesinde önemli çıkmıştır. 

Bundan dolayı yıllar kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilmiştir.  

 

Çizelge 4.25’ de verilmiş olan dekara kapsül verimine ait ilk yılın ortalama değerleri 

102.53-185.94 kg/da arasındadır. Dekara kapsül verimi en fazla 16 numaralı hatta 

(185.94 kg/da), en az 8 numaralı hatta (102.53 kg/da) ölçülmüştür. İkinci yılın ortalama 

değerleri ise 77.83-165.83 kg/da arasında değişmiştir. Dekara kapsül verimi en fazla 10 

numaralı hatta (165.83 kg/da), en az 4 numaralı hatta (77.83 kg/da) ölçülmüştür. Bu 21 

materyal, ilk yıl dekara kapsül verimi bakımından %5 seviyesinde 10 ve %1 seviyesinde 

de 10 farklı grup, ikinci yılda ise % 5 seviyesinde 9 ve %1 seviyesinde de 9 farklı grup 

oluşturmuştur. İlk yılda dekara kapsül verimi ortalaması 135.16 kg/da iken, ikinci yıl ise 

108.26 kg/da olmuştur (Çizelge 4.25). 

 

Dekara kapsül verimine ait iki yılın ortalama değerleri 95.60-160.66 kg/da arasında 

değişmiştir. Dekara kapsül verimi en fazla 16 numaralı hatta (160.66 kg/da), en az 8 

numaralı hatta (95.60 kg/da) ölçülmüştür. 

V.K. S.D. K.O. F. 

Yıl 1   22790.755     454.4428 

Blok 4   50.151  

Hat 20   1453.616     27.2278** 

Yıl×Hat 20   1099.418       20.5933** 

Hata 80   53.387  

Genel 125   
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Çizelge 4.25 Haşhaş çeşit ve hatlarının dekara kapsül verimi ortalama değerleri ve 

Duncan grupları* 

* Küçük harfler %5,  büyük harfler %1 düzeyinde önemliliği göstermektedir    

 

 

Hat ve Çeşit 
Sıra No 

  2014   2015   2014+2015 (Ortalama) 

  1  (Ofis 96) (St.)   134.94     d-g     EFG   135.83     b          B   135.44     bc       BCD 

  2  (1x7)   111.92      ıj         IJ   101.67    efg       D-G   106.80     g-j       GHI       

  3  (5x7)   125.91     f-ı       E-I   101.83     ef        D-G   113.92     e-ı       FGH 

  4  (6x7)   126.61     e-ı       E-I   77.83        I          I   102.22      ıj          HI 

  5  (7x4)   158.31      bc      CD   90.33       h          H   124.32     cde       C-F 

  6  (7x4)   125.55      f-ı      E-I   109.18     cde      CD   117.46     e-h        E-H 

  7  (7x5)   160.97       b       BC   102.33     e          C-G   131.65     cd         B-E 

  8  (7x5)   102.53       j         J   88.66       h          H   95.60         j            I 

  9  (7x5)   137.77     def      EFG   133.33     b          B   135.65      bc         BC 

  10  (7x5)   121.48     ghı      F-J   165.83     a          A   143.76       b           B 

  11  (1x8)   141.14     de       C-F   106.67    cde       CD   123.96     c-f         C-F 

  12  (4x8)   130.51     d-h      E-I   93.92      gh        FGH   112.22     f-ı         FGH 

  13  (4x8)   145.21     cd       CDE   94.18      fgh      E-H   119.75     ef           D-G 

  14  (6x8)   180.09      a         AB   107.33    cde      CD   143.76      b             B 

  15  (6x8)   138.30     def      D-G   104.67     de       CDE   121.54     def        C-G 

  16  (8x1)   185.94      a          A   135.17      b          B   160.66      a            A 

  17  (8x2)   120.78     ghı      G-J   91.83        h         GH   106.36     hıj         GHI 

  18  (8x3)   118.11      hı       G-J   106.17     cde      CD   112.14     f-ı         FGH 

  19  (8x5)   134.23     d-g     E-H   102.67      e         C-F   118.45     efg        EFG 

  20  (8x6)   123.78     f-ı       F-I   110.83     cd        CD   117.36     e-h        E-H 

  21  (Afyon 95) (St)   114.22      ıj        HIJ   113.17      c          C    113.75    e-ı         FGH 

  Ort.   135.16   108.26   121.75 

  AÖF 
 % 5 = 15.12 

 % 1 = 20.23 

 % 5 = 7.892 

 % 1 = 10.56 

 % 5 = 11.87 

 % 1 = 15.74 
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Dekara kapsül verimi için yapılan araştırmalarda Dabral ve Patel (1975), 64-124 kg/da, 

Işıkan (1977), 61-63 kg/da, Emiroğlu (1978), 29.1-32.9 kg /da, Camcı (1983), 

114.0 kg/da, Erdurmuş (1989), 73.540-173.560 kg/da, Soyalp (1996), 44.12-95.81 

kg/da değerlerini bulmuşlardır. Engin (1995), yaptığı iki yıllık denemede hatların 

ortalama kabuk verimlerini ilk yıl için 80.4 kg/da, ikinci yıl için 77.4 kg/da olarak 

tespit etmiştir. Gümüşçü (1996), yaptığı çalışmada dekara kapsül verimini kışlıklarda 

55.54-116.0 kg/da arasında değiştiğini, yazlıklarda ise 49.26-111.10 kg/da arasında 

olduğunu bildirmiştir. Koç vd. (2004), haşhaş çeşitlerinde farklı çinko dozlarının (0, 2, 

4, 8 kg/da) etkilerini belirlemek üzere yaptıkları çalışmada, en yüksek dekara kapsül 

verimini, tarla denemesinde 95.11 kg/da ile dekara 2 kg çinko uygulamasından, saksı 

denemesinde ise 84.58 kg/da ile kontrol olan dekara 0 kg çinko uygulamasından elde 

etmişlerdir.  Aytekin ve Önder (2006), haşhaşta farklı azot ve fosfor dozlarının verim 

ve bazı verim unsurları ile kalite özelliklerinin etkisi üzerine yaptıkları çalışmada, 

ortalama en yüksek dekara kapsül verimini, 133.59 kg/da ile 18 kg N/da uygulanan 

parsellerden ve 116.85 kg/da ile 6 kg /da fosfor uygulanan parsellerden elde 

etmişlerdir. Gümüşçü ve Arslan (2008), yaptıkları çalışmada melez haşhaş hatlarında 

dekara kapsül verimini 45.03-133.10 kg/da arasında olduğunu bildirmişlerdir. Günlü 

ve Öztürk  (2008), haşhaşta farklı bor dozlarının (0, 0.1, 0.3, 0.9, 3.6 kg/da) verim ve 

verim unsurları ve kalite üzerine etkilerini belirlemek üzere yaptıkları çalışmada, en 

yüksek dekara kapsül verimini 101.16 kg/da ile dekara 0.1 kg bor uygulanan 

parsellerden, en düşük dekara kapsül verimini ise 37.64 kg/da ile dekara 3.6 kg bor 

uygulanan parsellerden elde etmişlerdir.  

 

İpek (2011), Ankara koşullarında yürüttüğü bir tez çalışmasında ortalama dekara 

kapsül veriminin 91.10-131.20 kg/da arasında değiştiğini kaydetmiştir. Arslan vd. 

(2011), yaptıkları bir çalışmada dekara kapsül veriminin 2.63-107.35 kg/da arasında 

değiştiğini tespit etmişlerdir.  

 

Karabük (2012), haşhaşta farklı azot dozlarının (0, 6, 12, 18 kg/da) verim ve verim 

unsurları ve kalite üzerine etkilerini belirlemek üzere yaptıkları çalışmada, en yüksek 

dekara kapsül verimini 110.31 kg/da ile dekara 18 kg azot uygulanan parsellerden, en 
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düşük dekara kapsül verimini ise 73.57 kg/da ile dekara 0 (kontrol) kg azot uygulanan 

parsellerden elde etmiştir.  Doğramacı (2013), yaptığı tez çalışmasında çeşitler ve 

melezler arasında en yüksek dekara kapsül verimini ilk yıl 63.37-327.10 kg/da, ikinci 

yıl ise 54.87-238.80 kg/da arasında değiştiğini bildirmiştir. Rahimi (2013), yaptığı 

çalışmasında dekara kapsül verimini iki yılın ortalama değerlerine göre 92.69-119.13 

kg/da arasında değiştiğini belirtmiştir.  

 

Alaca (2015), yaptığı tez çalışmasında dekara kapsül verimini iki yılın ortalama 

değerlerini göz önünde tutarak 62.49-96.85 kg/da arasında değiştiğini belirtmiştir. 

Osalou (2015), yaptığı çalışmada dekara kapsül verimini ilk yıl 62.99-107.00 kg/da, 

ikinci yıl ise 66.93-114.5 kg/da arasında değiştiğini tespit etmiştir. Valizadeh (2015), 

yaptığı tez çalışmasında ise dekara kapsül verimini 77.74-106.20 kg/da, arasında 

olduğunu kaydetmiştir. 

 

Yapılan  bu  araştırma  sonucunda  elde  edilen  dekara  kapsül  verimi  değerleri (95.60- 

160.56 kg/da) Işıkan (1977), Emiroğlu (1978), Gümüşçü (1996), Soyalp (1996), Alaca 

(2015), Osalou (2015) ve Valizadeh (2015)’ in bildirmiş oldukları değerlerin üstünde 

kalmış, Gümüşçü ve Arslan (2008), Erdurmuş (1989) ve Doğramacı (2013)’ nın 

bulduğu değerlerin arasında kalmış ve İpek (2011) ve Rahimi (2013)’ nin gösterdiği 

değerlerle uyum içerisindedir.   

 

Bu farklar muhtemelen denemelerin yazlık veya kışlık olarak kurulmasıyla, yıllar 

arasındaki iklim değişiklikleri ve deneme materyali ile ilgilidir. 
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Bu çalışmada dekara  kapsül  verimi yönünden en fazla yoğunluk iki yılın ortalama 

değerlerine göre (8 hat) 95-115 kg/da ve (8 hat) 115-135 kg/da  aralığında olmuştur 

(Şekil 4.11). 

 
                                                                                                       Dekara kapsül verimi (kg/da) 

 

 

  Şekil 4.11 Haşhaş çeşit ve hatlarının farklı dekara kapsül verimine göre dağılımı 

 

 

4.2.15 Dekara tohum verimi (kg/da) 

 

Çeşit ve hatların dekara tohum verimi değerlerine ait varyans analizi sonuçları çizelge 

4.26’da, Duncan Testi sonucu oluşan farklı gruplar ve dekara tohum verimi ortalama 

değerleri ise çizelge 4.27’de dekara tohum verimi bakımından hatların dağılımı ise şekil 

4.12’ de verilmiştir. 
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     Çizelge 4.26 Haşhaş çeşit ve hatlarının dekara tohum verimi varyans analizi 

 

 

 

 

 

 

 

(**) işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir; (*)işaretli F değerleri P<0.05 seviyesinde önemlidir 

 

Çizelge 4.26’ da görüleceği gibi dekara tohum verimi bakımından, hem hatlar hem de 

yıl × hatlar arasındaki interaksiyon istatistiki olarak %1 seviyesinde önemli çıkmıştır. 

Bundan dolayı yıllar kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilmiştir.  

 

Çizelge 4.27’ de verilmiş olan dekara tohum verimine ait ilk yılın ortalama değerleri 

116.17-253.23 kg/da arasındadır. Dekara tohum verimi en fazla 16 numaralı hatta 

(253.23 kg/da), en az 21 numaralı hatta (116.27 kg/da) ölçülmüştür. İkinci yılın 

ortalama değerleri ise 87.67-186.50 kg/da arasında değişmiştir. Dekara tohum verimi en 

fazla 10 numaralı hatta (186.50 kg/da), en az 4 numaralı hatta (87.67 kg/da) 

ölçülmüştür. Bu 21 materyal, ilk yıl dekara tohum verimi bakımından %5 seviyesinde 

12 ve %1 seviyesinde de 8 farklı grup, ikinci yılda ise % 5 seviyesinde 10 ve %1 

seviyesinde de 9 farklı grup oluşturmuştur. İlk yılda dekara tohum verimi ortalaması 

158.56 kg/da iken, ikinci yıl ise 130.68 kg/da olmuştur. Dekara tohum verimine ait iki 

yılın ortalama değerleri 110.57-217.63 kg/da arasında değişmiştir 16 numaralı hat 

(217.63 kg/da)  tohum verimi ile ilk sırayı almıştır (Çizelge 4.27). 

 

 

 

V.K. S.D. K.O. F. 

Yıl 1   24414.009   313.0181 

Blok 4   77.996  

Hat 20   3749.719       82.3203** 

Yıl×Hat 20   1488.748       32.6836** 

Hata 80   45.550  

Genel 125   
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Çizelge 4.27 Haşhaş çeşit ve hatlarının dekara tohum verimi ortalama değerleri ve 

Duncan grupları* 

* Küçük harfler %5,  büyük harfler %1 düzeyinde önemliliği göstermektedir    

 

 

Hat ve Çeşit 
Sıra No 

  2014   2015   2014+2015 (Ortalama) 

  1  (Ofis 96) (St.)   136.71       ı         FG   118.50     e-ı       E-H   127.61     g-j       GHI 

  2  (1x7)   128.56      ıjk      GH   108.67      ı          H   118.67     ıjk        IJ 

  3  (5x7)   155.66      efg     DE        114.83     ghı      GH   135.25     fg        GH 

  4  (6x7)   133.34      ıjk      G   87.67        j           I   110.56      k          J 

  5  (7x4)   188.42       c        D   113.33     hı         GH   150.93     de        DEF 

  6  (7x4)   138.29      hı       FG   123.83     d-g      EFG   131.16f    gh        GHI 

  7  (7x5)   202.05       b       BC   142.67      c         CD   172.46     bc         BC 

  8  (7x5)   135.47       ıj       FG   122.17     d-h      EFG   128.87     ghı       GHI 

  9  (7x5)   156.36      efg      DE   166.50      b          B   161.43     cd         CD 

  10  (7x5)   123.78      jkl       GH   186.50      a          A   155.14      d          DE 

  11  (1x8)   205.95       b         B   147.35      c          C   176.65      b           B 

  12  (4x8)   151.42      fg        EF   125.67     def      EFG   138.55     fg          FG 

  13  (4x8)   150.99      gh       EF   120.66     e-h      E-H   135.38     fg          GH 

  14  (6x8)   196.92      bc       C   145.50      c          C    171.21     bc         BC 

  15  (6x8)   169.65      d        DE          131.67     d          DE   150.76      de        DEF 

  16  (8x1)   253.23      a          A   182.02      a          A   217.63       a           A 

  17  (8x2)   163.63     de       DE   118.00     f-ı        FGH   140.82      ef         EFG 

  18  (8x3)   122.19     kl        GH    120.83     e-h      E-H   121.56      hıj        HIJ 

  19  (8x5)   162.74     def      DE   120.84     e-h      E-H   141.84      ef         EFG 

  20  (8x6)   138.30     hı        FG   128.34     de        EF   133.32      fg         GH 

  21  (Afyon 95) (St)   116.17      l          H   118.66     e-ı       E-H   117.47      jk           IJ 

  Ort.   158.56   130.68   144.63 

  AÖF 
 % 5 = 12.16 

 % 1 = 16.27 

 % 5 = 10.01 

 % 1 = 13.40 

 % 5 = 10.97 

 % 1 = 14.54 
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Yapılan araştırmalar da; Er ve Arslan (1972), haşhaş tarımında bir dekar alandan 100-

150 kg tohum alınabileceğini bildirmişlerdir. Malinia ve Ivanova (1975), Rusya’da 4 

yağlık haşhaş çeşidi üzerinde yaptıkları çalışmada, tohum veriminin 34-98 kg/da 

arasında değiştiğini tespit etmişlerdir. Dabral ve Patel (1975), Hindistan’da farklı 

bölgelerden topladıkları  10 haşhaş hattında tohum veriminin 73-114 kg/da arasında 

olduğunu saptamışlardır. Işıkan (1977), yapmış olduğu çalışmada dekara tohum 

verimini 73-80 kg arasında bulmuştur. Emiroğlu (1978), yapmış olduğu araştırmada 

kullandığı 5 çeşitte ortalama tohum verimini 42.7 kg/da bulmuştur. Camcı (1983), 

yaptığı çalışmada tohum verimine ilişkin değerlerin 136.0-145.0 kg/da arasında 

değiştiğini bildirmiştir. Öğretir (1985), tohum verimini güzlük ekimlerde ortalama 142 

kg/da, yazlık ekimlerde ise 82 kg/da olarak bulmuştur. Erdurmuş (1989), yapmış 

olduğu araştırmada dekara tohum veriminin 91.730-228.200 kg/da arasında değiştiğini 

ortalama 139.980 kg/da olduğunu kaydetmiştir. Engin (1995), iki ayrı hasat zamanının 

verim ve kalite üzerine etkisini saptamak amacıyla yaptığı iki yıllık denemede birinci 

yılda tohum verimini 106.2 kg/da, ikinci yılda ise 117.0 kg/da olarak bulmuştur. 

Gümüşçü (1996), yatığı çalışmada dekara kapsül verimini kışlıklarda 44.93-128.10 

kg/da arasında değiştiğini, yazlıklarda ise 55.40-136.0 kg/da arasında olduğunu 

bildirmiştir. Soyalp (1996), dekara tohum  verimini ortalama 50.48-109.20 kg/da 

arasında değiştiğini bulmuştur. Koç vd. (2004), haşhaş çeşitlerinde farklı çinko 

dozlarının (0, 2, 4, 8 kg/da) etkilerini belirlemek üzere yaptıkları çalışmada, en yüksek 

dekara tohum verimini, tarla denemesinde 110.22 kg/da ile dekara 4 kg çinko 

uygulamasından, saksı denemesinde ise 104.49 kg/da ile kontrol olan dekara 0 kg 

çinko uygulamasından elde etmişlerdir. Aytekin ve Önder (2006), haşhaşta farklı azot 

ve fosfor dozlarının verim ve bazı verim unsurları ile kalite özelliklerinin etkisi üzerine 

yaptıkları çalışmada, ortalama en yüksek dekara tohum verimini, 171.04 kg/da ile 18 

kg N/da uygulanan parsellerden ve 153.24 kg/da ile 9 kg/da fosfor uygulanan 

parsellerden elde etmişlerdir. Gümüşçü ve Arslan (2008), yaptıkları çalışmada dekara 

tohum verimini 51.20-151.10 kg/da arasında değiştiğini bulmuşlardır. Günlü ve 

Öztürk (2008), haşhaşta farklı bor dozlarının (0, 0.1, 0.3, 0.9, 3.6 kg/da) verim ve 

verim unsurları ve kalite üzerine etkilerini belirlemek üzere yaptıkları çalışmada, en 

yüksek dekara tohum verimini 117.77 kg/da ile dekara 0.1 kg bor uygulanan 

parsellerden, en az dekara tohum verimini ise 31.22 kg/da ile dekara 3.6 kg bor 
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uygulanan parsellerden elde etmişlerdir. İpek (2011), Ankara koşullarında yürüttüğü 

bir tez çalışmasında ortalama dekara tohum verimini 108.80-155.00 kg/da arasında 

değiştiğini kaydetmiştir. Arslan vd. (2011), yaptıkları bir çalışmada dekara tohum 

veriminin 1.74 -117.01 kg/da arasında değiştiğini tespit etmişlerdir. Karabük (2012), 

haşhaşta farklı azot dozlarının (0, 6, 12, 18 kg/da) verim ve verim unsurları ve kalite 

üzerine etkilerini belirlemek üzere yaptığı çalışmada, en yüksek dekara tohum verimini 

131.50 kg/da ile dekara 12 kg azot uygulanan parsellerden, en düşük dekara tohum 

verimini ise 99.08 kg/da ile dekara 0 (kontrol) kg azot uygulanan parsellerden 

bulmuştur. Doğramacı (2013), yaptığı tez çalışmasında çeşitler ve melezler arasında en 

yüksek dekara tohum verimini ilk yıl 86.80-354.70 kg/da, ikinci yıl ise 95.90-254.60 

kg/da arasında değiştiğini bildirmiştir. Rahimi (2013), yaptığı çalışmasında dekara 

tohum verimini iki yılın ortalama değerlerine göre 108.56-142.24 kg/da arasında 

değiştiğini belirtmiştir. Alaca (2015), yaptığı tez çalışmasında dekara tohum verimini 

iki yılın ortalama değerlerini göz önünde tutarak 72.42-125.90 kg/da arasında 

değiştiğini belirtmiştir. Osalou (2015), yaptığı çalışmada dekara tohum verimini ilk yıl 

73.22-116.10 kg/da, ikinci yıl ise 80.96-142.10 kg/da arasında değiştiğini tespit 

etmiştir. Valizadeh (2015), yaptığı tez çalışmasında ise dekara tohum verimini 87.46-

113.80 kg/da, arasında olduğunu kaydetmiştir. 

 

Yapılan bu araştırma sonucunda elde edilen dekara tohum verimi değerleri (110.57-

217.63 kg/da) Doğramacı (2013), Erdurmuş (1989)’un gösterdiği değerlerin arasında 

yer almış, Işıkan (1977), Gümüşçü (1996), Soyalp (1996), Emiroğlu (1978) ve Öğretir 

(1985)’ in belirlediği değerlerin üstünde kalmış ve Gümüşçü ve Arslan (2008), Günlü 

ve Öztürk (2008), İpek (2011), Karabük (2012), Rahimi (2013), Alaca (2015), Osalou 

(2015) ve Valizadeh (2015)’ in  kaydettiği değerlerin üst sınırlarıyla bir paralellik 

göstermiştir. Bu farklar muhtemelen denemelerin yazlık veya kışlık olarak 

kurulmasıyla, yıllar arasındaki iklim değişiklikleri ve deneme materyali ile ilgilidir. 
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Bu çalışmada dekara  kapsül  verimi yönünden en fazla yoğunluk iki yılın ortalama 

değerlerine göre (7 hat) 130-150 kg/da aralığında olmuştur (Şekil 4.12). 

 

 

                                                                          Dekara tohum verimi (kg/da) 

 Şekil 4.12 Haşhaş çeşit ve hatlarının farklı dekara tohum verimine göre dağılımı 

 

4.2.16 Morfin oranı (%) 

 

Çeşit ve hatların morfin oranı değerlerine ait varyans analizi sonuçları çizelge 4.28’de, 

Duncan Testi sonucu oluşan farklı gruplar ve morfin oranı ortalama değerleri ise çizelge 

4.29’da morfin oranı bakımından hatların dağılımı ise şekil 4.13’ de verilmiştir. 
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Çizelge 4.28 Haşhaş çeşit ve hatlarının morfin oranı varyans analizi 

 

 

 

 

 

 

 

(**) işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir; (*)işaretli F değerleri P<0.05 seviyesinde önemlidir 

 

Çizelge 4.28’ de görüleceği gibi morfin oranı bakımından, hem hatlar hem de yıl × 

hatlar arasındaki interaksiyon istatistiki olarak %1 seviyesinde önemli çıkmıştır. 

Bundan dolayı yıllar kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilmiştir.  

 

Çizelge 4.29’ da verilmiş olan morfin oranına ait ilk yılın ortalama değerleri % 0.531-

0.919 arasındadır. Morfin oranı en fazla 18 numaralı hatta (% 0.919), en az 8 numaralı 

hatta (% 0.531) ölçülmüştür.  

 

İkinci yılın ortalama değerleri ise % 0.565-0.958 arasında değişmiştir. Morfin oranı en 

fazla 18 numaralı hatta (% 0.958), en az 20 numaralı hatta (% 0.565) ölçülmüştür. Bu 

21 materyal, ilk yıl morfin oranı bakımından %5 seviyesinde 9 ve %1 seviyesinde de 6 

farklı grup, ikinci yılda ise % 5 seviyesinde 7 ve %1 seviyesinde de 8 farklı grup 

oluşturmuştur. İlk yılda morfin oranı ortalaması % 0.747 iken, ikinci yıl ise % 0.715 

olmuştur. Morfin oranına ait iki yılın ortalama değerleri % 0.550-0.938 arasında 

değişmiş 18 numaralı hat (% 0.938) ilk sırayı almıştır (Çizelge 4.29). 

 

 

V.K. S.D. K.O. F. 

Yıl 1   0.032         9.4694 

Blok 4   0.003  

Hat 20   0.056         8.3090** 

Yıl×Hat 20   0.015         2.2261**    

Hata 80   0.007  

Genel 125   



132 
 

Çizelge 4.29 Haşhaş çeşit ve hatlarının morfin oranları ortalama değerleri ve Duncan 

grupları* 

* Küçük harfler %5,  büyük harfler %1 düzeyinde önemliliği göstermektedir    

 

 

Hat ve Çeşit 
Sıra No 

  2014   2015   2014+2015 (Ortalama) 

  1  (Ofis 96) (St.)   0.583     hı         EF   0.568       g          H   0.575     hı         FG 

  2  (1x7)   0.788     a-e       A-E   0.735     cde       B-G   0.761     b-f       A-E 

  3  (5x7)   0.624     f-ı        C-F   0.792    bcd       A-E   0.708     c-h      B-G 

  4  (6x7)   0.760     b-f       A-E   0.710     c-f       C-H   0.735     b-g      B-F 

  5  (7x4)   0.739     c-g       A-F   0.662     efg       D-H   0.700     c-h      B-G 

  6  (7x4)   0.848     a-d       AB        0.878     ab         AB   0.863     ab        AB 

  7  (7x5)   0.910     ab         A   0.701     def       C-H   0.805     a-d      A-D 

  8  (7x5)   0.531     ı            F   0.570      g           H   0.550       ı          G 

  9  (7x5)   0.879     abc        A   0.792      bcd      B-E   0.835     abc      ABC 

  10  (7x5)   0.603     ghı        DEF   0.761      cde      B-F   0.682     d-I       C-G 

  11  (1x8)   0.822     a-d       ABC   0.617      fg       FGH   0.719     c-g      B-G 

  12  (4x8)   0.741     c-g       A-E   0.660     efg      D-H   0.701     c-h      B-G 

  13  (4x8)   0.765     a-f       A-E   0.649     efg      E-H   0.707     c-h      B-G 

  14  (6x8)   0.728     c-h      A-F   0.802     bcd      A-E   0.765     b-e      A-E 

  15  (6x8)   0.832     a-d      ABC   0.809     bcd      A-D   0.820     abc      ABC 

  16  (8x1)   0.717     d-h      A-F   0.606      fg       FGH   0.662     e-ı       C-G 

  17  (8x2)   0.804     a-e      A-D   0.761     cde      B-F   0.782     b-e      A-E 

  18  (8x3)   0.919     a          A   0.958      a           A   0.938      a          A 

  19  (8x5)   0.767     a-f       A-E   0.822      bc       ABC   0.795      b-e      A-E 

  20  (8x6)   0.665     e-ı        B-F   0.565      g           H   0.615     ghı       EFG 

  21  (Afyon 95) (St)   0.659     e-ı        B-F   0.596     fg         GH   0.628     f-ı       D-G 

  Ort.   0.747   0.715   0.731 

  AÖF 
 % 5 = 0.1566 

 % 1 = 0.2095 

 % 5 = 0.1167 

 % 1 = 0.1561 

 % 5 = 0.1359 

 % 1 = 0.1803 
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Musalevski ve Teodosievski (1970), Makedonya’da yetiştirilen yerel haşhaş 

çeşitlerinin morfin oranlarının %0.22-0.55 arasında bulunduğunu ve bu karakterin hem 

çevre şartları hem de çeşitlere göre değişebileceğini tespit etmişlerdir. Morice ve 

Lovarn (1971), haşhaş kapsüllerinin içerdiği morfin oranı, iklim faktörüne bağlı olarak 

değişim gösterdiğini açıklamışlardır. Popov vd. (1974), Avrupa-Asya ekolojik grubu  

ile Anadolu ekolojik grubu arasındaki F1 melezlerini üretmişler ve bu melezlerin kuru 

kapsüllerinde morfin oranını %0.70-0.90 arasında tespit etmişlerdir. Ebeveynlerin kuru 

kapsüllerindeki morfin oranının ise %0.45-0.60 arasında olduğunu belirtmişlerdir. 

Malinia ve Ivanova (1975), morfin oranının %0.64-0.88 arasında bulunduğunu, çeşide 

ve yetiştirme bölgesine göre faklılık gösterdiğini de tespit etmişlerdir. Tookey vd. 

(1976), olgunlukta morfin oranının kapsül kuru ağırlığının (tohumla birlikte) %0.6’sını 

oluşturduğunu bildirmişlerdir. Işıkan (1977), beyaz tohumlu haşhaşlarda morfin   

oranın %0.40, sarı tohumlularda %0.67 ve mavi tohumlarda %0.45 olarak bulmuştur. 

Emiroğlu (1978), sarı ve gri renkli 5 haşhaş çeşidinde çizilmemiş kapsüllerdeki 

morfin oranının %0.35-0.55 arasında değiştiğini bildirmiştir.  

 

Camcı (1983), araştırmasında kullandığı çeşitlerin morfin oranlarının %0.41-0.56 

arasında değiştiği bulmuştur. Evren vd. (1988), yaptıkları çalışmada HPLC metodu ile 

yapılan analiz sonucunda kapsülde %0.33 morfin tespit etmişlerdir. Erdurmuş (1989), 

yaptığı çalışmada kapsülde morfin oranı bakımından hatlar arasında geniş bir 

varyasyonun (%0.325-0.820) bulunduğunu ve ortalama değerin %0.54 olduğunu 

belirtmiştir. Novak ve Strakova (1989), 1985-87 yılları arasında, 20 tane yerli ve 

yabancı çeşidi tarla denemeleriyle karşılaştırmış ve morfin oranının %0.66-0.75 

arasında değiştiğini bulmuşlardır. Subrtova vd. (1989), yaptıkları çalışmada morfin 

oranının %0.1-0.82 arasında olduğunu bildirmişlerdir. Strakova (1990), yaptığı 

çalışmada, 16 yerli ve yabancı varyetenin kullanıldığı bir denemede en iyi görülen 3 

varyetenin morfin oranlarını %0.67-0.74 arasında değiştiğini bulmuştur. 

 

Büyükgöçmen (1994), yaptığı çalışma sonucunda morfin oranını %0.21-0.77 arasında 

bildirmiştir. Karadavut (1994), çalıştığı 97 adet haşhaş popülasyon ve çeşidinde morfin 

oranını %0.22-1.22 arasında bulmuştur. Engin (1995), iki yıllık denemesinde birinci 
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yıl sarı tohumlu hatta %0.40, gri tohumlu hatta %0.38 morfin oranı tespit ederken, 

ikinci yılda sırasıyla %0.45 ve %0.46 değerlerini tespit etmiştir.  

 

Gümüşçü (1996),   kışlıklarda %0.53-0.98, yazlıklarda ise %0.53-0.96, Soyalp (1996), 

%0.37-1.23 ve Karadavut ve Arslan (1996), %0.22-1.22 arasında değiştiğini tespit 

etmişlerdir. Bajpai vd. (2000), Hindistan’da yaptıkları bir araştırmada 208 tane haşhaş 

hattını kullanarak, kapsüldeki morfin oranı değerlerinin %0.02-1.05 arasında 

değiştiğini kaydetmişlerdir. Erdemoğlu vd. (2002), 10 ilin 84 beldesinden temin edilen 

kapsül örneklerinde bulunan ortalama morfin oranlarının %0.093-0.263 arasında 

değiştiğini bulmuşlardır. Prajapati vd. (2002), Hindistan’da yürüttükleri bir araştırmada 

115 yerli hattı kullanarak, alkaloit oranlarını incelemişlerdir; bu araştırmanın sonucuna 

göre ortalama morfin oranları %≤0.001-0.493 arasında değişmiştir.  

 

Koç vd. (2004), haşhaş çeşitlerinde farklı çinko dozlarının (0, 2, 4, 8 kg/da) etkilerini 

belirlemek üzere yaptıkları çalışmada, en yüksek morfin oranını, tarla denemesinde  

%0.61  ile  dekara  2  kg  çinko  uygulamasından,  saksı  denemesinde  ise %0.63 ile 

yine dekara 2 kg çinko uygulamasından elde etmişlerdir. Aytekin ve Önder (2006), 

haşhaşta farklı azot ve fosfor dozlarının verim ve bazı verim unsurları ile kalite 

özelliklerinin etkisi üzerine yaptıkları çalışmada, ortalama en yüksek morfin oranını, 

% 0.69 ile 12 kg N/da uygulanan parsellerden ve %0.62 ile 6-9 kg/da fosfor uygulanan 

parsellerden elde etmişlerdir.  

 

Koç vd. (2006), yaptıkları çalışmada, Afyon ve Denizli’de 3 yıl boyunca yürüttükleri 

deneme sonucunda morfin oranlarını birinci yıl %0.487-1.020 arasında, ikinci yıl 

%0.443-0.912 arasında, üçüncü yıl ise %0.451-0.839 arasında değiştiğini bulmuşlardır. 

Shukla vd. (2006), Hindistan’da 98 hat üzerine gerçekleştirdikleri bir araştırmada 

kapsüllerden alınan alkaloitteki morfin oranlarının %9.20–20.86 arasında değiştiğini 

kaydetmişlerdir.  
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Yadav vd. (2007), Hindistan’da, 110 tane popülasyon üzerine yaptıkları bir denemede, 

haşhaş afyonundaki morfin oranı ortalamasının %12.75-21.03 arasında değiştiğini 

tespit etmişlerdir. Gümüşçü vd. (2007), Ankara koşullarında 99 seçilmiş hattın üzerine 

yürüttükleri bir çalışmada morfin oranlarının %0.110-1.140 arasında değiştiğini tespit 

etmişlerdir.  

 

Gümüşçü ve Arslan (2008), yaptıkları çalışmada morfin oranının %0.421-0.739 

arasında değiştiğini bildirmişlerdir.  Dubey  vd.  (2010),  Hindistan’da  yaptıkları  bir  

çalışmasında  32 hattı kullanarak kapsüllerdeki morfin oranı değerlerinin %0.0360-

0.1647 arasında değiştiğini bildirmişlerdir.  

 

İpek (2011), yürüttüğü bir tez çalışmasında ortalama morfin oranının %0.326-0.765 

arasında değiştiğini kaydetmiştir. Arslan vd. (2011), yaptıkları bir çalışmada ortalama 

morfin oranının %0.131- 0.936 arasında değiştiğini tespit etmişlerdir. Nemeth-Zambori 

vd. (2011), Macaristan’da yaptıkları bir ıslah çalışmasında melez  haşhaşlarının  F1,  

F2  ve  F3  nesillerinde  morfin  oranı  değerlerinin ortalama %0.94-1.15 arasında 

değiştiğini kaydetmişlerdir. Karabük (2012), haşhaşta farklı azot dozlarının (0, 6, 12, 

18 kg/da) verim ve verim unsurları ve kalite üzerine etkilerini belirlemek üzere yaptığı 

tez çalışmasında, morfin oranı üzerine genotiplerin (3 çeşit ve bir hat) istatistiki 

anlamda önemli etkiye sahip olduğunu ve bu genotiplerde ortalama morfin oranlarının 

%0.312- 0.817 arasında değiştiğini tespit etmiştir; bu araştırma sonucu elde edilen 

morfin oranlarının ortalama değerleri 2010 yılı %0.22, 2011 yılı ise %0.36 olarak 

bulunmuştur.  

 

Doğramacı (2013), Bolvadin şartlarında morfin oranı bakımından tescilli çeşitlerde en 

yüksek değerin TMO-2 (% 0.985), en düşük değerin ise Afyonkalesi-95 (% 0.425) 

çeşidine ait olduğunu gözlemlemiştir. Çeşitler arası melezlerde en yüksek değerin Ofis-

95 × TMO-2 (% 0.873), en düşük değerin ise Kemerkaya-95 × Afyonkalesi-95 (% 

0.453) melezinden elde edildiğni belirtmektedir. Rahimi (2013), yaptığı tez 

çalışmasında düşük morfinli haşhaş hatlarında morfin oranını iki yılın ortalama 
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değerlerine göre % 0.220-0.350 arasında değiştiğini bildirmiştir. Alaca (2015), yaptığı 

araştırmasın da morfin oranını iki yılın ortalama değerlerini göz önünde tutarak % 

0.181-0.386 arasında değiştiğini belirtmiştir. Osalou (2015), yaptığı çalışmada morfin 

oranını iki yılın sonucunda ki ortalamalara göre % 0.434-0.990 arasında değiştiğini 

tespit etmiştir. Valizadeh (2015), yaptığı tez çalışmasında ise anaçlar ve melezler 

arasında morfin oranını % 0.342-1.624 arasında değiştiğini, morfin oranı yönünden 

genel ortalama değerlerini %0.945, anaçlar ortalamasını %0.774 ve melezler 

ortalamasını da %0.974 olduğunu kaydetmiştir. 

 

Yapılan bu araştırma sonucunda iki yılın ortalama değerleri (%0.550-0.938), 

Valizadeh (2015), Osalou (2015), Doğramacı (2013), Karabük (2012), Arslan vd. 

(2011), İpek (2011), Karabük (2012), Gümüşçü ve Arslan (2008), Gümüşçü vd. 

(2007), Koç vd. (2006), Bajpai vd. (2000), Karadavut ve Arslan (1996),  Soyalp   

(1996), Büyükgöçmen (1994), Gümüşçü (1996), Strakova (1990), Subrtova vd. (1989), 

Erdurmuş (1989), Emiroğlu (1978), Işıkan (1977), Tookey vd. (1976) ve Malinia ve 

İvanova (1975) , Popov vd. (1974),’nin tespit ettikleri değerlerle az ya da çok bir 

paralellik söz konusudur, Alaca (2015), Rahimi (2013), Dubey  vd. (2010), Erdemoğlu 

vd. (2002), Evren vd. (1988), Camcı (1983), Musalevski ve Teodosievski (1970)’nin 

kaydettikleri değerlerin üstünde yer almıştır. Bu farklar muhtemelen deneme 

materyalleri, denemelerin kurulduğu yerler ve yıllar arasındaki iklim değişiklikleri ve 

denemelerin yazlık veya kışlık kurulmasıyla ilgilidir. 

 

Yapılan bu çalışmada morfin oranı yönünden en fazla yoğunluk iki yılın ortalama 

değerlerine göre (10 hat) % 0.700-0.800 aralığında olmuştur (Şekil 4.13). 
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                                                                                                            Morfin oranı (%) 

           Şekil 4.13 Haşhaş çeşit ve hatlarının farklı morfin oranına göre dağılımı 

4.2.17 Noskapin oranı (%) 

 

Çeşit ve hatların noskapin oranı değerlerine ait varyans analizi sonuçları çizelge 

4.30’da, Duncan Testi sonucu oluşan farklı gruplar ve noskapin oranı ortalama değerleri 

ise çizelge 4.31’de noskapin oranı bakımından hatların dağılımı ise şekil 4.14’ de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 4.30 Haşhaş çeşit ve hatlarının noskapin oranı varyans analizi 

 

 

 

 

 

 

 

(**) işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir; (*)işaretli F değerleri P<0.05 seviyesinde önemlidir 
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V.K. S.D. K.O. F. 

Yıl 1   0.046         2.5801 

Blok 4   0.018  

Hat 20   0.181     11.1638** 

Yıl×Hat 20   0.032       1.9593* 

Hata 80   0.016  

Genel 125   
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Çizelge 4.30’ de görüleceği gibi, noskapin oranı bakımından hatlar arasındaki fark 

istatistiki olarak %1 seviyesinde önemli, yıl × hatlar arasındaki interaksiyon ise % 5 

seviyesinde önemlidir. Bundan dolayı yıllar kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilmiştir.  

 

Çizelge 4.31’ de verilmiş olan noskapin oranına ait ilk yılın ortalama değerleri % 0.159-

0.796 arasındadır. noskapin oranı en fazla 9 numaralı hatta (% 0.796), en az 1 numaralı 

hatta (% 0.159) ölçülmüştür.  

 

İkinci yılın ortalama değerleri ise % 0.075-0.781 arasında değişmiştir. Noskapin oranı 

en fazla 4 numaralı hatta (% 0.781), en az 1 numaralı hatta (% 0.075) ölçülmüştür. Bu 

21 materyal, ilk yıl noskapin oranı bakımından %5 seviyesinde 8 ve %1 seviyesinde de 

7 farklı grup, ikinci yılda ise % 5 seviyesinde 8 ve %1 seviyesinde de 10 farklı grup 

oluşturmuştur. İlk yılda noskapin oranı ortalaması % 0.454 iken, ikinci yıl ise % 0.416 

olmuştur. Noskapin oranına ait iki yılın ortalama değerleri % 0.117-0.707 arasında 

değişmiş; 9 numaralı hat (% 0.707) ilk sırayı almıştır (Çizelge 4.31).  
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Çizelge 4.31 Haşhaş çeşit ve hatlarının noskapin oranları ortalama değerleri ve Duncan 

grupları* 

* Küçük harfler %5,  büyük harfler %1 düzeyinde önemliliği göstermektedir    

 

 

 

 

Hat ve Çeşit 
Sıra No 

  2014   2015   2014+2015 (Ortalama) 

  1  (Ofis 96) (St.)   0.159      h          G   0.075      h           J   0.117       ı            F 

  2  (1x7)   0.302     fgh       D-G   0.303      fg        F-I   0.302      ghı       DEF 

  3  (5x7)   0.273     gh        EFG   0.301      fg        F-I   0.287      ghı       DEF 

  4  (6x7)   0.563     a-f       A-F   0.781      a          A   0.672      ab         A 

  5  (7x4)   0.648     abc      A-D   0.451      e         D-G    0.549      a-d       A-D 

  6  (7x4)   0.345     e-h      D-G   0.398      ef        FG   0.371      d-h       B-F 

  7  (7x5)   0.723     ab        AB   0.375      ef       FGH   0.549      a-d       A-D 

  8  (7x5)   0.359     e-h      C-G   0.214       g        HIJ   0.286      ghı       DEF 

  9  (7x5)   0.796       a         A   0.617       b        A-D   0.707       a           A 

  10  (7x5)   0.321      fgh      D-G   0.343      ef        F-I   0.332      fgh       C-F 

  11  (1x8)   0.703      ab       ABC   0.631       b        ABC   0.667      ab          A 

  12  (4x8)   0.712      ab       ABC   0.440       e         EFG   0.576      a-d       ABC 

  13  (4x8)   0.635     a-d       A-D   0.451      de       D-G   0.543      a-e        A-D 

  14  (6x8)   0.391     c-h       B-G   0.589      bc       B-E   0.490      b-g       A-D 

  15  (6x8)   0.321     fgh      D-G   0.362      ef        F-I   0.341      e-h       C-F 

  16  (8x1)   0.378     d-h      B-G   0.287     fg         GHI   0.332      fgh       C-F 

  17  (8x2)   0.417     c-h      B-G   0.466     cde      C-F   0.442      c-g       A-E 

  18  (8x3)   0.233      gh       FG   0.191     gh         IJ   0.212       hı         EF 

  19  (8x5)   0.607     a-e       A-E   0.669     ab        AB   0.638      abc      AB 

  20  (8x6)   0.480     b-g      A-G   0.579     bcd      B-E   0.529       a-f     A-D 

  21  (Afyon 95) (St)   0.162      h          G   0.207      g         HIJ   0.184       hı       EF 

  Ort.   0.454   0.416   0.435 

  AÖF 
 % 5 = 0.2661 

 % 1 = 0.3561 

 % 5 = 0.1278 

 % 1 = 0.1710 

 % 5 = 0.2055 

 % 1 = 0.2725 
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Pfeifer ve Weiss (1958) yaptıkları çalışmada 3 ayrı haşhaş çeşidinde kapsüldeki  

noskapin oranlarını incelemişlerdir. Birinci haşhaş çeşidinde noskapin oranını % 

0.006, ikinci haşhaş çeşidinde % 0.047 ve üçüncü haşhaş çeşidinde ise % 0.022 olarak 

tespit etmişlerdir. Arslan (1982) yapmış olduğu çalışmada tam olum döneminde 

kapsülde noskapin oranını  % 0.106 olarak kaydetmiştir. Evren vd. (1988), haşhaş 

kapsüllerinde % 0.048 oranında noskapinin bulunduğunu tespit etmişlerdir. Prajapati 

vd. (2002), Hindistan’da yürüttükleri bir araştırmada 115 yerli  hattı kullanarak, 

alkaloit oranlarını incelemişlerdir; bu araştırmanın sonucuna göre ortalama noskapin 

oranları %≤0.001-0.529 arasında değişmiştir. Yadav vd. (2006), Hindistan’da 122 hat 

üzerine yürüttükleri bir çalışmada kapsüllerden alınan alkaloitteki noskapin oranlarının 

%3.29–17.92 arasında değiştiğini kaydetmişlerdir. Shukla vd. (2006), Hindistan’da 98 

hat üzerine gerçekleştirdikleri bir araştırmada kapsüllerden alınan alkaloitteki noskapin 

oranlarının %8.79–17.97 arasında değiştiğini kaydetmişlerdir. Yadav vd. (2007), 

Hindistan’da yaptıkları bir denemede haşhaş afyonundaki noskapin oranı 

ortalamalarının %5.37-11.63 arasında değiştiğini tespit etmişlerdir.  

 

Gümüşçü vd. (2007), Ankara koşullarında 99 seçilmiş hattın üzerine yürüttükleri bir 

çalışmada noskapin oranlarının %0.006-0.418 arasında değiştiğini tespit etmişlerdir. 

Nemeth-Zambori vd. (2011), Macaristan’da yaptıkları bir ıslah çalışmasında melez 

haşhaşlarının F1, F2 ve F3 nesillerinde noskapin oranı değerlerinin (ortalama) 

%0.00-0.08   arsında   değiştiğini   kaydetmişlerdir.   Karabük   (2012),   yaptığı   bir 

tez çalışmasında 3 çeşit ve bir hattın noskapin oranı değerlerini %0.0-0.439 arasında 

değiştiğini kaydetmiştir. Rahimi (2013), yaptığı çalışmada düşük morfinli haşhaş 

hatlarında noskapin oranlarına ait iki yılın ortalama değerlerinin % 0.011-0.050 

arasında değiştiğini kaydetmiştir. Alaca (2015), yaptığı araştırmasında noskapin 

oranını iki yılın ortalama değerlerini göz önünde tutarak % 0.033-0.283 arasında 

değiştiğini belirtmiştir. 

 

Bulgular sonucu elde edilen iki yılın ortalama değerleri (%0.117-0.707), Yadav vd. 

(2006), Shukla vd. (2006) ve Yadav vd. (2007) hariç diğerlerinin üstünde sonuçlar 

tespit edilmiştir. Bu farklar muhtemelen deneme materyalleri ve denemelerin yazlık 

veya kışlık kurulmasıyla ilgilidir. 
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Yapılan bu çalışmada noskapin oranı yönünden en fazla yoğunluk iki yılın ortalama 

değerlerine göre (5 hat) % 0.300-0.400 ve (5 hat) % 0.500-0.600 aralığında olmuştur 

(Şekil 4.14). 

 

 

 
        Noskapin oranı (%) 

 

     Şekil 4.14 Haşhaş çeşit ve hatlarının farklı noskapin oranına göre dağılımı 

 

4.2.18 Toplam alkaloid oranı (%) 

 

Çeşit ve hatların toplam alkaloid oranı ortalama değerleri çizelge 4.32’de toplam 

alkaloid oranı bakımından hatların dağılımı ise şekil 4.15’ de verilmiştir 

 

Çizelge 4.32’ de verilmiş olan toplam alkaloid oranına ait ilk yılın ortalama değerleri % 

0.873-1.904 arasındadır. Toplam alkaloid oranı en fazla 9 numaralı hatta (% 1.904), en 

az 1 numaralı hatta (% 0.873) ölçülmüştür. İkinci yılın ortalama değerleri ise % 0.799-

1.685 arasında değişmiştir.  
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Toplam alkaloid oranı en fazla 19 numaralı hatta (% 1.685), en az 1 numaralı hatta (% 

0.799) ölçülmüştür. Bu 21 materyalin, ilk yıldaki toplam alkaloid oranlarının ortalaması 

% 1.403 iken, ikinci yıldaki ortalaması % 1.316 olmuştur. Toplam alkaloid oranına ait 

iki yılın ortalama değerleri % 0.836-1.708 arasında değişmiştir. Toplam alkaloid oranı 

en fazla 9 numaralı hatta (% 1.708), en az 1 numaralı hatta (% 0.836) ölçülmüştür 

(Çizelge 4.32).  

 

Teteyni (1961), haşhaş bitkisindeki mevcut alkaloitlerin %75’inin morfin, %15’inin 

kodein, %7’sinin tebain ve %3’ünün papaverin olduğunu belitmiştir. Sharma vd.  

(1999), yürüttükleri bir ıslah çalışmasında gama ışını ve etil metan sulfonat’ı 

kullanarak alkaloit içeren haşhaşları, alkaloitsiz haşhaşlara dönüştürmüşlerdir. 

Gümüşçü vd.  (2007), Ankara koşullarında 99 seçilmiş hattın üzerine yürüttükleri bir 

çalışmada toplam alkaloit oranlarının %0.141-1.643 arasında değiştiğini tespit 

etmişlerdir. Dubey vd. (2010), Hindistan’da yaptıkları bir çalışmasında 32 hattı 

kullanarak kapsüllerdeki  toplam alkaloit oranı değerlerinin %0.0683-0.2260 arasında 

değiştiğini bildirmişlerdir. Nemeth-Zambori vd. (2011), Macaristan’da yaptıkları bir 

ıslah çalışmasında melez haşhaşlarının F1,  F2 ve  F3 nesillerinde toplam  alkaloit 

oranı değerlerinin (ortalama) %1.15-1.60 arsında değiştiğini bulmuştur. 

 

Yapılan bu çalışmada elde edilen toplam alkaloid oranı iki yılın ortalama değerleri göz 

önüne alındığında (% 0.836-1.708); Gümüşçü vd. (2007), Dubey vd. (2010) ve 

Nemeth-Zambori vd. (2011)’ nin elde ettikleri değerleri ile aşağı yukarı aynı 

doğrultudadır. 
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Çizelge 4.32 Haşhaş çeşit ve hatlarının toplam alkaloid oranları ortalama  

                      değerleri* 

 

 

 

 

 

 

Hat ve Çeşit 
Sıra No 

  2014   2015   2014+2015 (Ortalama) 

  1  (Ofis 96) (St.)   0.873   0.799   0.836 

  2  (1x7)   1.294   1.220   1.257 

  3  (5x7)   0.996   1.260   1.128 

  4  (6x7)   1.520   1.504   1.512 

  5  (7x4)   1.515   1.319   1.417 

  6  (7x4)   1.437   1.474   1.456 

  7  (7x5)   1.834   1.268   1.551 

  8  (7x5)   1.017   0.907   0.962 

  9  (7x5)   1.904   1.512   1.708 

  10  (7x5)   1.067   1.292   1.180 

  11  (1x8)   1.754   1.518   1.636 

  12  (4x8)   1.717   1.323   1.520 

  13  (4x8)   1.584   1.293   1.439 

  14  (6x8)   1.321   1.597   1.459 

  15  (6x8)   1.387   1.343   1.365 

  16  (8x1)   1.354   1.127   1.241 

  17  (8x2)   1.513   1.581   1.547 

  18  (8x3)   1.533   1.369   1.451 

  19  (8x5)   1.557   1.685   1.621 

  20  (8x6)   1.337   1.292   1.315 

  21  (Afyon 95) (St)   0.957   0.957   0.957 

  Ort.   1.403   1.316   1.360 
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Yapılan bu çalışmada toplam alkaloid oranı yönünden en fazla yoğunluk iki yılın 

ortalama değerlerine göre (9 hat) % 1.400-1.600 aralığında olmuştur (Şekil 4.15). 

 

 

 

             Toplam alkaloid oranı (%) 

 

         Şekil 4.15 Haşhaş çeşit ve hatlarının toplam alkaloid oranına göre dağılımı 

 

4.2.19 Dekara morfin verimi (kg/da) 

 

Çeşit ve hatların dekara morfin verimi değerlerine ait varyans analizi sonuçları çizelge 

4.33’de, Duncan Testi sonucu oluşan farklı gruplar ve dekara morfin verimi ortalama 

değerleri ise çizelge 4.34’de dekara morfin verimi bakımından hatların dağılımı ise 

şekil 4.16’ da verilmiştir. 
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Çizelge 4.33 Haşhaş çeşit ve hatlarının dekara morfin verimi varyans analizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

(**) işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir; (*)işaretli F değerleri P<0.05 seviyesinde önemlidir 

 

Çizelge 4.33’ de görüleceği gibi dekara morfin verimi bakımından, hem hatlar hem de 

yıl × hatlar arasındaki interaksiyon istatistiki olarak %1 seviyesinde önemli çıkmıştır. 

Bundan dolayı yıllar kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilmiştir.  

 

Çizelge 4.34’ de verilmiş olan dekara morfin verimine ait ilk yılın ortalama değerleri 

0.539-1.464 kg/da arasındadır. Dekara morfin verimi en fazla 7 numaralı hatta (1.464 

kg/da), en az 8 numaralı hatta (0.539 kg/da) ölçülmüştür. İkinci yılın ortalama değerleri 

ise 0.506-1.259 kg/da arasında değişmiştir. Dekara morfin verimi en fazla 10 numaralı 

hatta (1.259 kg/da), en az 8 numaralı hatta (0.506 kg/da) ölçülmüştür. Bu 21 materyal, 

ilk yıl dekara morfin verimi bakımından %5 seviyesinde 10 ve %1 seviyesinde de 8 

farklı grup, ikinci yılda ise % 5 seviyesinde 10 ve %1 seviyesinde de 10 farklı grup 

oluşturmuştur. İlk yılda dekara morfin verimi ortalaması 1.014 kg/da iken, ikinci yıl ise 

0.773 kg/da olmuştur. Dekara morfin verimine ait iki yılın ortalama değerleri 0.523-

1.134 kg/da arasında değişmiştir; 9 numaralı hat (1.134 kg/da) ilk sırayı almıştır 

(Çizelge 4.34). 

 

 

 

V.K. S.D. K.O. F. 

Yıl 1   1.823       810.3969 

Blok 4   0.002  

Hat 20   0.148       10.1754** 

Yıl×Hat 20   0.115         7.8898** 

Hata 80   0.015  

Genel 125   
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Çizelge 4.34 Haşhaş çeşit ve hatlarının dekara morfin verimi ortalama değerleri ve 

Duncan grupları* 

 

 

* Küçük harfler %5,  büyük harfler %1 düzeyinde önemliliği göstermektedir    

 

Hat ve Çeşit 
Sıra No 

  2014   2015   2014+2015 (Ortalama) 

  1  (Ofis 96) (St.)   0.783      hıj      E-H   0.768     def        E-H   0.775      fg        EFG 

  2  (1x7)   0.885      f-ı       C-G   0.746      d-g      E-H   0.815      efg       C-F 

  3  (5x7)   0.778      ıj         E-H   0.807      de        D-G   0.792      fg         DEF 

  4  (6x7)   0.960      e-ı       C-G   0.552       ıj         IJ   0.756      fg         EFG 

  5  (7x4)   1.174      b-e      ABC   0.598      hıj        HIJ   0.886      c-g        A-F 

  6  (7x4)   1.063      d-g      B-G   0.958      bc        BCD   1.010      a-e        A-E 

  7  (7x5)   1.464       a          A    0.715      e-h       E-I   1.090      ab         AB 

  8  (7x5)   0.539        j         H   0.506        j          J   0.522       h          G 

  9  (7x5)   1.213       bcd     ABC   1.056        b          B   1.134       a           A 

  10  (7x5)   0.735       ıj        GH   1.259        a          A   0.997      a-e        A-E 

  11  (1x8)   1.161       b-e     ABC   0.656       f-ı        G-J   0.908      b-g       A-F 

  12  (4x8)   0.968       d-ı      C-G   0.619       g-j        HIJ   0.793      fg          DEF 

  13  (4x8)   1.111       b-f      B-E   0.611       hıj         HIJ   0.861      d-g        B-F 

  14  (6x8)   1.320       abc     AB    0.860      cd        CDE   1.090      ab         AB 

  15  (6x8)   1.153       b-e      A-D   0.846       cd         C-F   0.999      a-e        A-E 

  16  (8x1)   1.332       ab       AB   0.819       de         D-G   1.075      abc       ABC 

  17  (8x2)   0.968       d-I      C-G   0.697       e-h        E-I   0.832      efg        B-F 

  18  (8x3)   1.080       c-f      B-F   1.015        b          BC   1.048      a-d        A-D 

  19  (8x5)   1.029       d-h     B-G   0.847       cd         CDE   0.938      a-f         A-F 

  20  (8x6)   0.825       ghı      D-H   0.627       g-j        HIJ   0.726        g          FG 

  21  (Afyon 95) (St)   0.749        ıj        FGH   0.675       f-I         F-J   0.712       gh         FG 

  Ort.   1.014   0.773   0.893 

  AÖF 
 % 5 = 0.2503 

 % 1 = 0.3349 

 % 5 = 0.1278 

 % 1 = 0.1710                        

 % 5 = 0.1990 

 % 1 = 0.2639 
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Voskerusa (1960), yüksek bölgelerde Nisan-Ağustos arasındaki aylarda sıcaklığın 

düşmesiyle hem morfin oranı ve hem de tohum veriminin düştüğünü tespit etmiştir. 

Erdurmuş (1989), yürütmüş olduğu bir araştırmada dekara morfin verimi değerlerinin 

0.377-1.012 kg/da arasında değiştiğini tespit etmiştir. Engin (1995), iki yıllık 

denemesinde birinci yıl ortalama 0.360 kg/da, ikici yıl ise 0.310 kg/da olarak 

belirtmiştir.  

 

Gümüşçü (1996), yaptığı çalışmada dekara morfin verimini kışlıklarda 0.468-0.852 

kg/da arasında değiştiğini, yazlılarda ise 0.281-0.849 kg/da arasında olduğunu 

bildirmiştir. Soyalp (1996), yapmış olduğu çalışmada dekara morfin verimini ortalama 

0.190-0.795 kg/da arasında değiştiğini bildirmiştir. Er ve Arslan (1972),  haşhaş 

tarımında bir dekar alandan 1-2 kg afyon alınabileceğini bildirmişlerdir. Bhanderi vd. 

(1989), azotlu gübrenin artan dozlarında afyon veriminin arttığını ve 30 kg/ha azotlu 

gübre verildiğinde 5.70 kg/da olan afyon verimi, 9.0 kg/da azotlu gübre verildiğinde  

afyon  veriminin  6.74  kg/da’a  çıktığını  saptamışlardır.  Gaur  ve Rathore(1991), 

yürüttükleri bir çalışma sonucu afyon verimini 4.54 kg/da olarak bulmuşlardır.  

 

Nigam ve Patel (1993), Hindistan’da 4 farklı bölgede yaptıkları bir çalışmada afyon 

verimlerini 3.765-4.002 kg/da arasında değiştiğini bulmuşlardır. Bajpai vd. (2000), 

Hindistan’da yaptıkları bir araştırmada 208 tane haşhaş hattını kullanarak, bitki başına 

morfin verimi değerlerinin 0.70-28.1 mg arasında değiştiğini kaydetmişlerdir.  Yadav 

vd. (2006), Hindistan’da 122 hat üzerine yürüttükleri bir çalışmada bitki başına morfin 

verimi ortalamalarının 82.00–393.70 mg arasında değiştiğini kaydetmişlerdir. Yadav  

vd. (2007), Hindistan’da, 110 tane popülasyon üzerine yaptıkları bir denemede bitki 

başına morfin verimi ortalamalarının 80.67-310.67 mg arasında değiştiğini tespit 

etmişlerdir. Gümüşçü ve Arslan (2008), yaptıkları çalışmada melez haşhaş hatlarında, 

dekara morfin veriminin 0.269-0.669 kg/da arasında değiştiğini belirtmişlerdir.  
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İpek (2011), yürüttüğü bir tez çalışmasında ortalama dekara morfin veriminin 0.336-

0.707 kg/da arasında değiştiğini kaydetmiştir. Doğramacı (2013), yaptığı tez 

çalışmasında çeşitler ve melezler arasında en yüksek dekara morfin verimini ilk yıl 

0.416-1.748 kg/da, ikinci yıl ise 0.370-1.874 kg/da arasında değiştiğini kaydetmiştir. 

Rahimi (2013), yaptığı çalışmasında dekara morfin verimini iki yılın ortalama 

değerlerine göre 0.240-0.400 kg/da arasında değiştiğini bildirmiştir.  

 

Alaca (2015), yaptığı tez çalışmasında dekara morfin verimini iki yılın ortalama 

değerlerini göz önünde tutarak 403.24-841.78 g/da arasında değiştiğini bulmuştur. 

Osalou (2015), yaptığı çalışmada dekara morfin verimini ilk yıl 0.440-0.864 kg/da, 

ikinci yıl ise 0.464-0.794 kg/da arasında değiştiğini kaydetmiştir. Valizadeh (2015), 

yaptığı tez çalışmasında ise dekara morfin verimini 0.307-1.939 kg/da, arasında 

olduğunu tespit etmiştir. 

 

Bu araştırma sonucu  elde edilen dekara morfin  verimlerinin  ortalama değerleri   

(0.523-1.134 kg/da), Gümüşçü (1996), Soyalp (1996), Gümüşçü ve Arslan (2008) ve 

İpek (2011), Doğramacı (2013), Rahimi (2013), Alaca (2015), Osalou (2015) ve 

Valizadeh (2015)’ in bulmuş oldukları değerlerin alt sınırından daha yüksek sonuç  

kaydedilmiş olup, Valizadeh (2015) ve Doğramacı (2013)’ nın belirtmiş olduğu üst 

değerler haricinde diğer araştırmacıların buldukları değerlerin üstünde sonuçlar elde 

edilmiştir. Bu farklar muhtemelen deneme materyalleri, denemelerin kurulduğu yerler 

ve yıllar arasındaki iklim değişiklikleri ve denemelerin yazlık veya kışlık kurulmasıyla 

ilgilidir. 
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Yapılan bu araştırma sonucunda dekara morfin verimi yönünden en fazla yoğunluk iki 

yılın ortalama değerlerine göre (6 hat) % 0.700-0.800 ve (6 hat) % 1.00-1.100 aralığında 

olmuştur (Şekil 4.16). 

 

 
                                                                                                              Dekara morfin verimi (kg/da) 

         Şekil 4.16 Haşhaş çeşit ve hatlarının farklı dekara morfin verimine göre dağılımı  

 

4.2.20 Dekara noskapin verimi (kg/da) 

 

Çeşit ve hatların dekara noskapin verimi değerlerine ait varyans analizi sonuçları 

çizelge 4.35’de, Duncan Testi sonucu oluşan farklı gruplar ve dekara noskapin verimi 

ortalama değerleri ise çizelge 4.36’da dekara noskapin verimi bakımından hatların 

dağılımı ise şekil 4.17’ de verilmiştir. 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

0.5-0.6 0.6-0.7 0.7-0.8 0.8-0.9 0.9-1.0 1.0-1.1 1.1-1.2

Hat Sayısı 

(adet) 



150 
 

   Çizelge 4.35 Haşhaş çeşit ve hatlarının dekara noskapin verimi varyans analizi 

 

 

 

 

 

 

 

(**) işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir; (*)işaretli F değerleri P<0.05 seviyesinde önemlidir 

 

Denemeye ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.35’ de görüleceği gibi dekara 

noskapin verimi bakımından, hem hatlar hem de yıl × hatlar arasındaki interaksiyon 

istatistiki olarak %1 seviyesinde önemli çıkmıştır. Bundan dolayı yıllar kendi içinde 

ayrı ayrı değerlendirilmiştir.  

 

Çizelge 4.36’ da verilmiş olan dekara noskapin verimine ait ilk yılın ortalama değerleri 

0.182-1.185 kg/da arasındadır. Dekara noskapin verimi en fazla 7 numaralı hatta (1.185 

kg/da), en az 21 numaralı hatta (0.182 kg/da) ölçülmüştür.  

 

İkinci yılın ortalama değerleri ise 0.102-0.822 kg/da arasında değişmiştir. Dekara 

noskapin verimi en fazla 9 numaralı hatta (0.822 kg/da), en az 1 numaralı hatta (0.102 

kg/da) ölçülmüştür. Bu 21 materyal, ilk yıl dekara noskapin verimi bakımından %5 

seviyesinde 7 ve %1 seviyesinde de 7 farklı grup, ikinci yılda ise % 5 seviyesinde 6 ve 

%1 seviyesinde de 7 farklı grup oluşturmuştur. İlk yılda dekara noskapin verimi 

ortalaması 0.629 kg/da iken, ikinci yıl ise 0.432 kg/da olmuştur. İki yılın ortalaması 

olarak 9 numaralı hat (0.956 kg/da) ilk sırayı almıştır (Çizelge 4.36). 

 

 

 

V.K. S.D. K.O. F. 

Yıl 1   1.124        39.1006 

Blok 4   0.029  

Hat 20   0.301         9.3943** 

Yıl×Hat 20   0.090         2.7954** 

Hata 80   0.032  

Genel 125   
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Çizelge 4.36 Haşhaş çeşit ve hatlarının dekara noskapin verimi ortalama değerleri ve 

Duncan grupları* 

 

* Küçük harfler %5,  büyük harfler %1 düzeyinde önemliliği göstermektedir 

 

Hat ve Çeşit 
Sıra No 

  2014   2015   2014+2015 (Ortalama) 

  1  (Ofis 96) (St.)   0.217      g          G   0.102      f           G   0.159      h           H 

  2  (1x7)   0.348     efg       FG   0.309     cde      DEF   0.329     fgh       D-H 

  3  (5x7)   0.343     efg       FG   0.305     de        DEF   0.324     fgh       D-H 

  4  (6x7)   0.714     b-e       A-G   0.435      b          B   0.660     b-e       A-E 

  5  (7x4)   1.026     ab        ABC   0.407     cd        CD   0.716     a-d       ABC 

  6  (7x4)   0.437     d-g       D-G   0.435      c         CD   0.436     d-h       C-H 

  7  (7x5)   1.185      a          A   0.383     cd        DE   0.784      ab       ABC 

  8  (7x5)   0.364     efg       FG   0.190     ef         FG    0.277    fgh       E-H 

  9  (7x5)   1.090     ab         AB   0.822      a          A   0.956      a           A 

  10  (7x5)   0.391     efg       EFG   0.569      b        BC   0.480     c-g        B-H 

  11  (1x8)   0.994     abc      ABC   0.677      b        AB   0.835     ab         AB 

  12  (4x8)   0.930     abc      A-D   0.412      cd      CD   0.671     a-e        A-D 

  13  (4x8)   0.922     abc      A-E   0.424      cd      CD   0.673     a-e        A-D 

  14  (6x8)   0.706     b-e      A-G   0.629       b        B   0.667     a-e        A-D 

  15  (6x8)   0.444     d-g      D-G   0.383      cd       DE   0.413     e-h        C-H 

  16  (8x1)   0.709     b-e      A-G   0.389      cd       DE   0.549     b-f        B-G 

  17  (8x2)   0.499     d-g      C-G   0.428      cd       CD   0.464     c-g        B-H 

  18  (8x3)   0.283     fg         FG   0.203      ef        FG   0.243      gh        FGH 

  19  (8x5)   0.802     a-d       A-F   0.684       b        AB   0.743     abc       ABC 

  20  (8x6)   0.615     c-f        B-G   0.641       b         B   0.628     b-e       A-F 

  21  (Afyon 95) (St)   0.182      g           G   0.235       e        EFG   0.209      gh       GH 

  Ort.   0.629   0.432   0.534 

  AÖF 
 % 5 = 0.3974 

 % 1 = 0.5318 

 % 5 = 0.1278 

 % 1 = 0.1710 

 % 5 = 0.2907 

 % 1 = 0.3854 
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Prajapati vd. (2002) Hindistan’da yaptıkları çalışmada morfinin baskın alkaloid 

olduğunu  ve onu kodein, noskapin, papaverin ve tebainin takip ettiğini bildirmişlerdir. 

Alaca (2015), yaptığı tez çalışmasında materyal olarak kullanmış olduğu 2 çeşit ve 6 

ayrı yerel hattan dekara noskapin verimini iki yılın ortalama değerlerine göre 38.00-

744.83 g/da arasında değiştiğini bulmuştur. 

 

Yapılan bu çalışma sonucunda dekara noskapin verimi yönünden en fazla yoğunluk iki 

yılın ortalama değerlerine göre (5 hat) % 0.600-0.700 aralığında olmuştur (Şekil 4.17). 

  

 
                                                                                              

                                                                                               Dekara noskapin verimi (kg/da) 

 

      Şekil 4.17 Haşhaş çeşit ve hatlarının farklı dekara noskapin verimine göre      

dağılımı 
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4.2.21 Dekara toplam alkaloid verimi (kg/da) 

 

Çeşit ve hatların dekara toplam alkaloid verimleri ortalama değerleri çizelge 4.37’de 

dekara toplam alkaloid verimi bakımından hatların  dağılımı ise şekil 4.18’ de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 4.41’ de verilmiş olan dekara toplam alkaloid verimine ait ilk yılın ortalama 

değerleri 1.036-2.978 kg/da arasındadır. Dekara toplam alkaloid verimi en fazla 7 

numaralı hatta (2.978 kg/da), en az 8 numaralı hatta (1.036 kg/da) ölçülmüştür.  

 

İkinci yılın ortalama değerleri ise 0.806-2.137 kg/da arasında değişmiştir. Dekara 

toplam alkaloid verimi en fazla 10 numaralı hatta (2.137 kg/da), en az 8 numaralı hatta 

(0.806 kg/da) ölçülmüştür. Bu 21 materyalin, ilk yıldaki dekara toplam alkaloid 

verimlerinin ortalaması 1.904 kg/da iken, ikinci yıldaki ortalaması 1.427 kg/da 

olmuştur. Dekara toplam alkaloid verimine ait iki yılın ortalama değerleri 0.921-2.317 

kg/da arasında değişmiştir. Dekara toplam alkaloid verimi en fazla 9 numaralı hatta 

(2.317 kg/da), en az 8 numaralı hatta (0.921 kg/da) ölçülmüştür. (Çizelge 4.37).  
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Çizelge 4.37 Haşhaş çeşit ve hatlarının dekara toplam malkaloid verimleri ortalama 

değerleri* 

 

 

 

Hat ve Çeşit 
Sıra No 

  2014   2015   2014+2015 (Ortalama) 

  1  (Ofis 96) (St.)   1.176   1.081   1.129 

  2  (1x7)   1.457   1.242   1.350 

  3  (5x7)   1.244   1.283   1.264 

  4  (6x7)   1.922   1.409   1.666 

  5  (7x4)   2.402   1.191   1.797 

  6  (7x4)   1.806   1.612   1.709 

  7  (7x5)   2.978   1.299   2.139 

  8  (7x5)   1.036   0.806   0.921 

  9  (7x5)   2.619   2.014   2.317 

  10  (7x5)    1.300   2.137   1.719 

  11  (1x8)   2.478   1.625   2.052 

  12  (4x8)   2.242   1.241   1.742 

  13  (4x8)   2.013   1.219   1.616 

  14  (6x8)   2.395   1.708   2.052 

  15  (6x8)   1.920   1.409   1.665 

  16  (8x1)   2.521   1.522   2.022 

  17  (8x2)   1.818   1.452   1.635 

  18  (8x3)   1.816   1.445   1.631 

  19  (8x5)   2.078   1.740   1.909 

  20  (8x6)   1.683   1.436   1.560 

  21  (Afyon 95) (St)   1.080   1.088   1.084 

  Ort.   1.904   1.427   1.666 
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Yapılan bu araştırmada dekara toplam alkaloid verimi yönünden en fazla yoğunluk iki 

yılın ortalama değerlerine göre (10 hat) 1.500-1.800 kg/da aralığında olmuştur (Şekil 

4.18). 

 

                        

Dekara toplam alkaloid verimi (kg/da) 

 

         Şekil 4.18 Haşhaş  çeşit  ve  hatlarının  dekara  toplam  alkaloid  verimine  göre  

dağılımı 
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5. SONUÇ 

 

Bu çalışmanın sonucu olarak, iki yıl boyunca yürütülmüş araştırmanın, varyans analiz 

bulguları değerlendirildiğinde incelenen karakterler yönünden çeşit ve melezlerde elde 

edilen sonuçlar çizelge 5.1’de verilmiştir.   

 

Deneme materyali hat ve çeşitlerde, çıkış süresi, çiçeklenme süresi, olgunlaşma süresi, 

çiçek rengi, pusluluk, sap tüylülüğü, tohum rengi, bitki boyu (cm), bitki başına kapsül 

sayısı (adet), kapsül uzunluluğu (mm), kapsül genişliği (mm), kapsül indeksi, 

kapsüldeki stigma (tepecik) sayısı (adet), bitki başına kapsül verimi (g), bitki başına 

tohum verimi (g), kapsül / tohum oranı, tohum / kapsül oranı, dekara kapsül verimi 

(kg/da), dekara tohum verimi (kg/da), morfin oranı (%), noskapin oranı (%), tebain 

oranı (%), dekara morfin verimi (kg/da), dekara noskapin verimi (kg/da) gibi özellikler 

incelenmiştir. 

 

Noskapin oranı bakımından en yüksek değer birinci yıl 9 numaralı melez (7x5) hatta  

(% 0.796), ikinci yılda 4 numaralı melez (6x7) hatta   (% 0.781) ulaşılmış ve istatiksel 

olarak iki yılın ortalamalarına bakıldığında 9 (7x5), 4 (6x7) ve 11 (1x8) numaralı melez 

hatlar ilk üç sırayı almıştır. Morfin oranı bakımından ise  en yüksek değer birinci yıl 18 

numaralı melez (8x3) hattan (% 0.919), ikinci yılda yine 18 numaralı melez (8x3) hattan 

(% 0.958) elde edilmiş olup istatiksel olarak iki yılın ortalama değerlerine bakıldığında 

18 (8x3), 6 (7x4) ve 9 (7x5) numaralı melez hatlar ilk üç sırada yer almıştır. 
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Çizelge 5.1 Çeşit ve melez haşhaş hatlarının incelenen özellik yönünden varyans analiz 

sonuçları 

 

 

İncelenen özellik 
Çeşit ve melez hat 

sıra no 

2014-2015 yılı 

ortalama değerleri 

Bitki boyu (cm)  8  (7x5)  108.19 

Bitki başına kapsül sayısı (adet)  16  (8x1)  3.88 

Bitki başına kapsül verimi (g)  16  (8x1)  9.30 

Bitki başına tohum verimi (g)  16  (8x1)  12.61 

Tohum / Kapsül oranı  11  (1x8)  1.432 

Kapsül / Tohum oranı  1  ( Ofis 96)  1.066 

Kapsül genişliği (cm)  1  (Ofis 96)  41.91 

Kapsül uzunluğu (cm)  18  (8x3)  41.07 

Kapsül indeksi  18  (8x3)  1.030 

Kapsülde stigma (tepecik) sayısı (adet)  13  (4x8)  11.50 

Dekara kapsül verimi (kg/da)  16  (8x1)  160.56 

Dekara tohum verimi (kg/da)  16  (8x1)  217.63 

Morfin oranı (%)  18  (8x3)  0.938 

Noskapin oranı (%)  9  (7x5)  0.707 

Toplam alkaloid oranı (%)  9  (7x5)  1.708 

Dekara morfin verimi (kg/da)  9  (7x5)  1.134 

Dekara noskapin verimi (kg/da)  9  (7x5)  0.956 

Dekara toplam alkaloid verimi (kg/da)  9  (7x5)  2.317 
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Bitki başına kapsül verimi bakımından en yüksek değer birinci yıl 16 numaralı melez 

(8x1) hattan (10.50 g), ikinci yılda 10 numaralı melez (7x5) hattan (9.95 g) elde edilmiş 

ve istatiksel olarak iki yılın ortalamasına göre 16 (8x1), 10 (7x5) ve 14 (6x8) numaralı 

melez hatlar ilk üç sırayı almıştır. Bitki başına tohum verimi bakımından ise  en yüksek 

değer birinci yıl 16 numaralı melez (8x1) hattan (14.30 g), ikinci yılda yine 10 numaralı 

melez (7x5) hattan (11.19 g) elde edilmiş olup istatiksel olarak iki yılın ortalama 

değerlerine bakıldığında 16 (8x1), 11 (1x8) ve 7 (7x5) numaralı melez hatlar ilk üç 

sırada yer almıştır.  

 

Dekara kapsül verimi bakımından en yüksek değer birinci yıl 16 numaralı melez (8x1) 

hattan (185.94 kg/da), ikinci yılda 10 numaralı melez (7x5) hattan (165.83 kg/da) 

bulunmuş ve istatiksel olarak iki yılın ortalamalarına bakıldığında 16 (8x1), 14 (6x8) ve 

10 (7x5) numaralı melez hatlar ilk üç sırayı almıştır. Dekara tohum verimi bakımından 

ise  en yüksek değer birinci yıl 16 numaralı melez (8x1) hattan (253.23 kg/da), ikinci 

yılda yine 10 numaralı melez (7x5) hattan (186.50 kg/da) elde edilmiş olup istatiksel 

olarak iki yılın ortalama değerlerine bakıldığında 16 (8x1), 11 (1x8) ve 7 (7x5) numaralı 

melez hatlar ilk üç sırada yer almıştır.  

 

Dekara morfin verimi bakımından en yüksek değer birinci yıl 7 numaralı melez (7x5) 

hattan (1.464 kg/da), ikinci yılda 10 numaralı melez (7x5) hattan (1.259 kg/da) 

bulunmuş ve istatiksel olarak iki yılın ortalamalarına bakıldığında 9 (7x5), 14 (6x8) ve 7 

(7x5) numaralı melez hatlar ilk üç sırayı almıştır. Dekara noskapin verimi bakımından 

ise  en yüksek değer birinci yıl 7 numaralı melez (7x5) hattan (1.185 kg/da), ikinci yılda 

yine 9 numaralı melez (7x5) hattan (0.822 kg/da) elde edilmiş olup istatiksel olarak iki 

yılın ortalama değerlerine bakıldığında 9 (7x5), 11 (1x8) ve 7 (7x5) numaralı melez 

hatlar ilk üç sırada yer almıştır. 

 

Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgular ışığında önerilebilecek hususlar tohum 

verimi, kalitesi, noskapin ve morfin oranları doğrultusunda olması gerekmektedir. 
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Diğer yandan tohum rengi bakımından, piyasada çok alıcı bulan renklere de dikkat 

edilmelidir; örneğin beyaz, mavi ve sarı renkli tohumlar daha fazla tutulmaktadır.  

 

Sonuç olarak, yapmış olduğumuz çalışma ile yukarıda sayılan özellikler yönünden, 

yüksek morfin oranına sahip başta 18 numaralı sarı tohumlu melez (8x3) haşhaş hattı, 

noskapin oranı bakımından 9 numaralı mavi tohumlu melez (7x5) haşhaş hattı, dekara 

kapsül ve tohum verimi bakımından ise 16 numaralı yeşil tohumlu melez (8x1) haşhaş 

hattı ekilmesi, üretilmesi ve çeşit geliştirilmesi yönünden tavsiye edilebilecek 

durumdadır. Yapılan bu çalışmada; elde edilen bulgular dahilinde belirlenen yüksek 

noskapin ve morfin oranı içeren hatların geliştirilmesine paralel olarak noskapin ve 

morfin üretiminde artış olacağından, Türk tarımına kazandırılması ve ülke 

ekonomisine katkıda bulunması sağlanmalıdır. Özellikle farklı tohum renginde (yeşil, 

pembe) alternatifler sunmak, haşhaşın tohumunu da değerlendirmek açısından çiftçiye 

kolaylık sağlayacaktır. Bu çalışmada elde edilen yeni hatların üretime alınmasıyla 

üretilen haşhaşların ortalama noskapin ve morfin oranı yükselecektir. Böylece maliyet 

azalarak uluslararası piyasada Türkiye’nin rekabet gücü artacaktır. 

 

Yapmış olduğumuz araştırma sonuçlarını gözönüne aldığımızda; haşhaş ekim alanımız 

fazla olmasına rağmen; ülkemizde üretilen haşhaş kapsülünün dekar başına veriminin 

ve alkaloid içeriğinin diğer ülkelere göre daha düşük kaldığı bilinmektedir. Dünyada 

haşhaş alkaloidlerine talebin son yıllarda çeşitlendiği morfin ve kodeinin yanında 

özellikle, noskapin ve tebainin de aranan alkaloidler arasında yer alması nedeniyle 

haşhaş bitkisi üzerinde yapılacak olan her türlü çalışma önem kazanmaktadır. Bu 

yapmış olduğumuz çalışmadan elde ettiğimiz bulgularımızın bundan sonraki yıllarda 

yapılacak olan çalışmalar için kaynak oluşturabilecek veriler ve materyal olarak 

kullanılabilecek melez haşhaş hatları tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları ışığında 

haşhaş ıslah çalışmalarına devam edilecektir. 
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