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Fen Bilimleri Enstitüsü 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. Neşet ARSLAN 

 

 

Türkiye’de ekonomik öneme sahip tıbbi bitkilerden olan Papaver somniferum L.’de 

morfin, tebain, noskapin, kodein ve papaverinin sentez mekanizması göz önüne alınarak 

planlanan hasat zamanları ve organlarda alkaloid analizleri yapılmış ve alkaloidlerin en 

yüksek olduğu gelişme dönemi (ontogenetik varyabilite) ve bitkinin farklı 

organlarındaki alkaloid miktarı ve hangi alkaloidin bulunduğu organda daha etkin 

olduğunun (morfogenetik varyabilite) belirlenebilmesi amacıyla çalışma yürütülmüştür. 

Deneme 2012-2013 yıllarında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümü deneme tarlasında tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak  

yürütülmüştür. Denemede materyal olarak 2 çeşit ve 6 hat materyal olarak 

kullanılmıştır. Deneme materyali hat ve çeşitlerde, bitki boyu; 95,82-100,32 cm, kapsül 

sayısı; 1,47-2,13 adet, tepecik sayısı; 9,92-10,70 adet, kapsül+tohum verimi; 135,25-

215,66 kg/da, tohum verimi; 72,415  -125,895 kg/da, kapsül verimi; 62,485 -96.85 

kg/da arasında değişmiştir. Farklı gelişme dönemlerine göre organlardaki alkaloid 

dağılımı açısından morfin oranları; en düşük rozet 1 döneminde  tüm bitkide % 0.0177, 

en yüksek olgunlaşma döneminde kapsülde  %1,0602 olduğu, tebain oranları ; en düşük 

rozet 1 döneminde  tüm bitkide % 0,0027, en yüksek olgunlaşma döneminde kapsülde  

%1,0178, noskapin oranları; en düşük rozet 1 döneminde  tüm bitkide % 0.0193, en 

yüksek olgunlaşma döneminde kapsülde  %1,1725 olduğu belirlenmiştir. Dekara 

alkaloid verimleri bakımından ortalama morfin verimi 618,76 g/da,  Ortalama tebain 

verimi 200,43 g/da ve ortalama noskapin veriminin 384,31 g/da olduğu tespit edilmiştir. 

Tüm  alkaloidlerin dağılışı bakımından tüm bitkideki baskın alkaloidin morfin (%38,53) 

olduğu  bunu % 32,86 ile noskapinin takip ettiği belirlenmiştir. Yapmış olduğumuz 

çalışmada en yüksek morfin oranının tohum rengi bakımından mavi ve beyaz tohumlu 

haşhaşlarda ve gelişme dönemi bakımından olgunlaşma döneminde, bitki organı 

bakımından kapsülde olduğu tespit edilmiştir. 

 

Kasım 2015, 143 sayfa  

 

Anahtar Kelimeler: Haşhaş, Papaver somniferum L., Morfogenetik varyabilite, 

Ontogenetik varyabilite, Alkaloid, Morfin, Tebain, Noskapin. 
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MORPHPLOGICAL AND ONTOGENETICAL VARIABILITY IN TERMS OF  

ALKALOIDS ON DIFFERENT POPPY TYPES 

 

Fatma ALACA 

 

 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Field Crop  

 

 

Supervisor: Prof.Dr. Neşet ARSLAN 

 

This research attempts to find out the period of development with highest alkaloid 

amount (ontogenetic variability), alkaloid amounts in different parts and which alkaloid 

is more active in which part (morphogenetic variability) of the Papaver somniferum L. 

which is among the medicinal plants having economical significance in Turkey. For this 

purpose, taking into account the way of shynthesis  of morphine, thebaine, noscapine, 

codeine, and papaverine,  alkaloid analysis are made on  planned harvest times and 

parts, for  Papaver somniferum L.. The experiment is made with 3 repetition according 

to randomized blocks trial design on the trial field of Ankara University School of 

Agriculture, Department of Field Plants in 2013-2014. In the experiment use 2 lines and 

6 kinds varies. The findings on experimental lines and kinds varies as follows: Plant 

length is 95.819-100.317 cm, the number of capsules are 1.47-2.13, the number of 

stigmas is 9.92-10.70, the yield of capsule+seed is 135.247-215.658 kg, the yield of 

seed is 72.415  -125.895 kg, and the yield of capsule is 62.485 -96.845 kg. Findings in 

parts for differing development periods in terms of alkaloid distribution are as follows: 

The morphine rate, at the first rosette for the entire plant, is % 0.0177, and at the last 

ripening period  for the capsule is %1.0602. The thebaine rate at the first rosette for the 

entire plant is  % 0.0027, and at the last ripening period for the capsule is %1.0178. The 

noscapine rate at the first rosette for the entire plant is  % 0.0193, and at the last 

ripening period for the capsule is %1.1725. Findings for alcaloid yield per decare are as 

follows: average morphine yield is 618.7613 g/da, average thebaine yield is 

200.4271g/da, and average nescapine yield is  384.3094 g/da. For the entire plant while 

the most dominant one is morphine with the rate of %38.53, the second one is noscapine 

with the rate of % 32.86. At this study highest morphine rate observed; for the colour of 

seed is on blue and white seeded poppy; for the development period is at the ripening 

period, and for the parts is in the capsule. 

 

November  2015, 143 pages 

Key Words: Poppy, Papaver somniferum L., Morphogenetic Variability, Ontogenetic 

Variability, Alkaloid, Morphine, Thebaine, Noscapine. 
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1. GİRİŞ 

Papaver somniferum L. (haşhaş), Papaveraceae familyasına dahil bir türdür. 

Papaveraceae familyasında 28 cins ve yaklaşık 250 kadar tür vardır. Türkiye’de bu 

familyaya ait 5 cins bulunmaktadır (Davis vd. 1988). Flora of Turkey’de ülkemizde 19’ 

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

göre 15’i endemik olmak üzere, 36 tür ve 22 alt tür olmak üzere toplam 58 takson 

olarak verilmektedir (Davis vd. 1988, Kapoor 1997,  http://www.bizimbitkiler.org.tr, 

2015).  

Haşhaş bitkisinde çiçek tomurcuğu ve çiçekler, dalların uç kısmında bulunur. İlk önce 

ana sap ucundaki tomurcuk çiçek açar. Tomurcuk yumurta ve armut şekilli olup, çok 

iridir. Tomurcuğun dış kısmında iki adet çanak yaprağı vardır. İç kısımda ise 4 adet taç 

yaprak bulunur. Daha içte sayıları 80-150 arasında değişen erkek organlar yer alır. 

Tomurcuğun orta kısmında tepecik sayısı 4-20 adet arasında değişen 1 adet dişi organa 

sahiptir (Valizadeh ve Arslan 2013). 

Papaver somniferum L.ʼ unda içinde yer aldığı Papaver cinsinde, içerdiği alkaloidler 

bakımından önemli olan lateks (afyon sütü) bulunur (Kapoor 1997). 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, 

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 ülkemizde ‘‘kör haşhaş’’ olarak 

bilinmektedir (Tanker vd. 2007 ). Bu sınıflandırmaya göre tarımı yapılan haşhaş; 

tarlalarda kırlarda kendiliğinden yetişen gelincikle akrabadır. Anadolu dağlarında 

kendiliğinden yetişen fakat çok yıllık olan yabani haşhaşlar ise kültür haşhaşı ile aynı 

cins içinde mütalaa edilmektedir. Türkiye’de haşhaşın daha çok Papaver somniferum 

ssp.anatolicum’un beyaz ve mor çiçekli çeşitleri ekilmektedir (Anonim 2010) . 
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Haşhaşın Anadolu’da Hititlerden bu yana yetiştiriciliği yapılmaktadır, hatta Osmanlı 

döneminde ülkenin başlıca gelir kaynaklarından biriydi. Türkiye Cumhuriyeti 

kuruluncaya (1923) kadar yetiştiricilikte kısıtlama söz konusu değildi. Ancak 1933’te 

kabul edilen kanunlarla birlikte narkotik ilaç olarak kabul edilmiş ve 1938 yılı itibariyle 

TMO’nun kurulmasıyla ürün alımı ve depolaması devlet denetimi altına alınmıştır. 

Haşhaş tarımı, Birleşmiş Milletler denetiminde Türkiye, Hindistan, Avustralya, Fransa, 

İspanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Çin`de yapılmaktadır Birleşmiş Milletler 

Türkiye ve Hindistan`ı ‘geleneksel haşhaş üreticisi’ ülkeler olarak kabul etmiştir.1974 

yılında Uluslararası anlaşmalar gereği haşhaş kapsülüne çizim yasağı getirilmiştir 

(Gümüşçü vd. 2007).  

Çizelge 1.1 Dünyada haşhaş ekiliş alanları (Ha)( http://faostat3.fao.org, 2015) 

Ülke 
  2009 2010 2011 2012 

2013 

Türkiye 20043 48893 51897 54911 13511 32277 

Çek Cumhuriyeti 69793 53623 51103 31495 18363 20250 

Fransa 9800 10000 9900 10000 10000 10000 

İspanya 7220 7770 6507 6.923 7000 7000 

Almanya 4934 5281 5264 5300 5500 5500 

Macaristan 3376 3928 9169 8344 5281 5300 

Romanya 3241 3291 3678 3880 4.000 4000 

Hırvatistan 1211 1642 3479 3492 2500 3198 

Avusturya 2011 2186 2536 1740 1548 1510 

Sırbistan 944 864 950 900 900 900 

Slovakya 1923 1904 1594 1115 1.053 842 

Hollanda 842 680 708 508 370 380 

Filistin 194 198 212 206 200 190 

Makedonya 222 618 413 284 180 103 

FAOʼnun 2014 yılı raporlarına göre haşhaşın ekiminde önemli yere sahip ülkelerde  

yıllara göre ekiliş alanları çizelge 1.1ʼ de yer almaktadır. Buna göre 2008-2013 yılları 

arasında en yüksek ekim alanına sahip ülkeler Çek Cumhuriyeti ve Türkiye olduğu 

görülmektedir. Ayrıca yıllara göre bu ülkelerdeki ekiliş alanlarında kayda değer 

değişimler olduğu tespit edilmiştir. Özellikle yukarıda sözü edilen Çek Cumhuriyeti ve 

Türkiye’deki ekiliş alanları 2012 yılında en düşük seviyeye ulaşmıştır. 
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Türkiye’de Birleşmiş Milletlerin belirlediği 70 bin hektar 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). 

 

 

Şekil 1.1 Türkiye’de haşhaş tarımına izin verilen iller (Anonim, 2014) 

 

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 (Kadıoğlu 2007). 

Ülkemizde haşhaş ekilen iller Afyon, Amasya, Burdur, Çorum, Denizli, Isparta, 

Kütahya, Uşak, Balıkesir, Eskişehir, Konya, Manisa ve Tokat’tır. 

Haşhaş, tohum ve yağından gıda olarak yararlanılan, çiçeklerinden ve kuru 

kapsüllerinden dolayı süs bitkisi olarak değerlendirilen, aynı zamanda tıbbi amaçlar için 

kullanılan çok yönlü bir bitkidir. Kapsüllerinde bulunan, özellikle morfin, papaverin, 
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tebain ve kodein gibi alkaloidler, önemli ilaç hammaddeleridir (Gürkök vd. 2010). 

Aşağıda alkaloidler ile ilgili kısaca bilgi verilmiştir. 

 

1.1 Alkaloidler 

Bitkilerden elde edilen, genellikle kuvvetli fizyolojik ve farmakodinamik aktivite 

gösteren, halka içinde bir veya birden fazla azot taşıyan, bazik karakterli maddelerdir. 

Diğer sekonder metabolitler gibi alkaloidler de bitkilerde herbivorlar ve patojenlere 

karşı savunmada görev alan bileşiklerdir. Biyolojik aktivitelerine bağlı olarak bilinen 

yaklaşık 12.000 alkaloid, farmasötik, uyarıcı, narkotik ve zehir olarak kullanılmaktadır 

(Zulak vd. 2006, Gürkök vd. 2010). 

Bitkilerin genellikle belli bir organında (kök, kabuk, yaprak, meyva, tohum gibi) daha 

fazla alkaloid bulunur. Alkaloid taşıyan bir bitkinin her organında alkaloid 

bulunmayabilir (haşhaş ve tütünün meyvesinde alkaloid var tohumlarında yok). Ayrıca 

bitkilerde tek bir alkaloid tipinden daha çok aynı esas yapıyı taşıyan alkaloid grubu 

bulunur. Bunlardan biri diğerlerinden daha fazladır veya daha aktiftir. Alkaloidler 

primer, sekonder, tersiyer bazlar ve bazen de kuarterner amonyum hidratları halinde 

bulunurlar. Molekülünde oksijen atomu bulunmayan alkaloidler büyük bir çoğunlukla 

sıvı ve uçucu, su buharıyla sürüklenici ve kokuludurlar (konin, nikotin, spartein). 

Oksijenli olan alkaloidler genellikle katı ve kristalize bileşiklerdir (kinin, kafein, morfin 

gibi) (Tanker vd. 2007). 

Bitki alkaloid biyokimyasının çalışma sahası 1806 yılında morfinin izolasyonu ile 

başlamıştır. Molekülün stereo-kimyasal karmaşıklığına bağlı olarak 1952 yılına kadar 

yapısı açıklanamamıştır. Yarım yüzyılı aşkındır bitkilerdeki alkaloid biyosentezi 

kimyasal, biyokimyasal ve moleküler araştırmalarla anlaşılmaya çalışılmaktadır 

(Facchini vd. 1997) 
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Alkaloidler yüksek bitkilerde bol miktarda bulunur. Yüksek bitkilerin en az % 25’i bu 

molekülleri içerir. Genellikle % 0.01 den daha az alkaloid içeren bitkiler, alkaloid içeren 

bitkiler olarak tanımlanmazlar (Gürkök vd. 2010)  

Yapılarından yola çıkarak alkaloidler şekil ve orijinlerine göre 3 ana gruba 

ayrılmaktadırlar.  

1.1.1 Gerçek alkaloidler  

Gerçek alkaloidler amino asitten türevlenirler ve heterosiklik halkalarını bir azotla 

ortaklaşa kullanırlar. Düşük dozlarda bile biyolojik aktiviteleriyle oldukça yüksek 

reaktif moleküllerdir. Bütün gerçek alkaloidler acı bir tada sahiptir ve kahverengi bir 

sıvı olan nikotin dışında hepsi beyaz ve katıdırlar. Suda çözünebilir tuzları oluşturan 

alkaloidlerin pek çoğu bu tuzları oluşturabilmek için asitlerle birleşen kristal 

maddelerdir. Bitkilerde (1) serbest durumda, (2) tuz olarak ve (3) N-oksitler olarak 

bulunurlar. Gerçek alkaloidlerin öncülleri L-Ornitin, L-Lizin, L-Fenilalanin/L-Tirozin, 

L-Triptofan ve L-Histidin amino asitleridir. Gerçek alkoloidlere bazı biyolojik olarak 

aktif olan kokain, kinin, dopamin, morfin gibi  alkoloidler örnek olarak verilebilir 

(Aniszewski 2007) 

1.1.2 Protoalkaloidler  

Protoalkaloidler amino asitten türevlenirler ancak, heterosiklik halkanın bir parçası 

değildirler. Bu tip alkaloidler L-Tirozin ve L-Triptofan’dan oluşan bileşikleri içerirler. 

Halkasal yapıya sahiptirler ancak yapısal olarak basittirler. Bütün alkaloidlerin az bir 

kısmını oluştururlar. Hordenin, meskalin ve yohimbin bu çeşit alkaloidlere iyi 

örneklerdir (Aniszewski 2007) 

1.1.3 Yalancı alkaloidler  

Amino asitlerden türevlenmeyen temel karbon iskeletine sahip bileşiklerdir. Bunlar 

amino asitlerin öncül (prekürsör) veya postkürsörlerinden oluşmaktadırlar. N atomu 
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moleküle daha ileriki safhalarda yerleştirilir. Kapsaisin, efedrin, kafein, teobromin bu 

gruba örnek olarak verilebilir (Aniszewski 2007) 

1.1.1.1 Afyon alkaloidleri ve özellikleri 

Morfin alt grubunun alkaloidleri morfin, kodein, neopin, tebain ve oripavinden 

oluşmaktadır ve Papaver türlerinde bulunurlar (Tanker vd. 2007). 

Olgunlaşmamış haşhaş kapsüllerinin çizilmesiyle beyaz bir süt akar; bu süt kısa sürede 

esmerleşir ve katılaşır. Özel bıçaklarla toplanan kütle bir araya getirilir ve yoğrulur; 

buna afyon (opium) denir. Bu drog %10-25 oranında alkaloid karışımı içermektedir 

(Tanker vd. 2007). Yukarıda da belirtildiği gibi, haşhaş bitkisinin kapsüllerinde bulunan 

alkaloidlerden en önemlileri morfin, kodein, tebain, noskapin ve papaverindir. Haşhaş 

afyonunda yaklaşık olarak % 10 morfin, % 5 kodein, % 6 narkotin (noskapin) ve 

bunlardan başka reçine, kauçuk, yağ, mum, organik asitler (laktik asit), şeker, protein, 

su, tuzlar (sülfat ve amonyum tuzları ) bulunmaktadır (Önmez 2007). 

 Papaveraceae familyası morfin, kodein, tebain, noskapin, papaverin, narceine, 

isoboldine ve salsalinol gibi alkoloidlerinin türemiş olduğu L-tyrosine zinciri içerirler. 

Kapsüldeki alkaloid miktarı % 0.2-0.8 arasında değişmekle beraber, yapılan ıslah 

çalışmaları neticesinde bu oran % 1’in çok üzerine çıkarılmıştır (Arslan vd. 2008). 

Alkaloidler arasında çok önemli ve etkili olanları, morfin (ağrı kesici), papaverin 

(spazm çözücü), kodein ve noskapin (öksürük kesici)’dir (Tanker vd. 2007). 

1.1.1.2.1 Morfin  

 Morfin ilk kez 1803 yılında Sertürner tarafından izole edilmiş ve ‘‘afyon tuzu’’  adı 

verilmiştir. Gürkök vd. (2010) yapmış oldukları çalışmada tebainden morfin 

biyosentezinin iki yolla gerçekleştiğini belirtmişlerdir. Birinci yolun neopinon 

üzerinden kodein oluşumu ve ardından da morfinin sentezlendiği, ikinci yolun ise 

tebainden oripavin ve ardından da  morfinon ve kodeinon  redüktaz (COR)  enzimi ile 

morfin oluştuğu bildirilmiştir (Şekil 1.2).                                                                                                                
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Şekil 1.2 Morfinin biyosentez yolu (Frick vd. 2007) 

Morfinin fenolik ve alkol grubu olmak üzere 2 tane hidroksil grubu vardır. Bu özelliği 

morfini diğer alkaloidlerden ayırır. Fenolik grup metillenerek kodein elde edilir. Morfin 

kristalleri renksiz ve kokusuzdur. Morfinden eroin, pentazoin ve oksikodon gibi birçok 

yarı sentetik madde elde edilebilir. Morfinin türevleri, apomorfin, dihidromorfin, 

normorfindir. Bunlardan apomorfin zehirlenmelerde kusturucu olarak verilir (Küçük 

1996, Önmez 2007, Tanker vd. 2007). Morfin kuvvetli bir analjezik ve narkotiktir 

(Tanker vd. 2007). 

 

Şekil 1.3 Morfinin kimyasal yapısı  (C17H19NO3) (http://www.stabilis.org, 2015) 
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Morfin alkaloidi 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). 

Günümüzde içeriğinde morfin bulunan uzun bir ilaç listesi vardır. Bu ilaçlar 

(Morphalgin ve Spasmofen gibi) cerrahi operasyonlar ve ameliyat sonrası tedavilerde 

kullanılmaktadır (Crozier vd. 2006).   

1.1.1.2.2 Kodein 

Kodein 1832 yılında keşfedilmiştir. Kodein morfinin monometil eteridir ve çoğunlukla 

morfin metillenerek sentetik olarak elde edilir (kodeinde bir sekonder alkol grubu 

vardır). Haşhaşın olgunlaşmamış kapsüllerinden çıkan sıvıdan elde edilebilirse de ilaç 

olarak kullanılan kodein genellikle morfinden elde edilir (Tanker vd. 2007). Tebainin 

dikkatli hidroliziyle kodeinon elde edilir. Analjezik etkisi az ve iyi bir öksürük kesicidir. 

Kodeinin analjezik etkisi fazla olmamasına rağmen başka analjeziklerle kullanıldığında 

tesirini arttırdığından aspirin ve fenasetin ile beraber kullanılır (Tanker vd. 2007). 

Bağımlılık yapma özelliği morfine göre azdır (Küçük 1996). 

 

Şekil 1.4 Kodeinin kimyasal yapısı (C18H21NO3) (http://tr.wikipedia.org, 2015) 
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Şekil 1.5 Kodeinondan kodeine indirgenme döngüsü (NADPH). (Lenz ve Zenk 1995)  

1.1.1.2.3 Tebain 

Windholz vd. (1983) tarafından 6,7,8,14 tetrahidro-4,5-epoksi-3,6  dimetoksi-17-metil 

morfinan ismi verilmiştir (Şekil 1.7). Diğer kısa ismi paramorfindir. Kodeinon türevidir. 

Kodein sentezinde kullanılır. İlaç olarak kullanılmaz. Santral sinir sistemini uyarıcı 

etkisi vardır. Önceleri morfinin bir izomeri zannedilmiştir. Aromatik halkada CH3O 

grubu yerine HO-olduğunda bu alkaloide oripavin adı verilir (Küçük,1996). 

 

Şekil 1.6 Tebainin kimyasal yapısı (http://tr.wikipedia.org, 2015) 
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Oxytona seksiyonu içerisinde yer alan P. bracteatum İran’da ve Türkiye’nin doğusunda 

Trans-Kafkasya’da dağlarda yetişen morfin içermeyen bir türdür (Tanker vd. 2007). 

Ana alkaloidi olan tebain miktarının oldukça yüksek olduğu İran’da Shargi ve Lalezari 

(1967)’nin yapmış olduğu çalışmalarla ortaya konulmuştur. Afyon içerisindeki tebain 

oranı % 0.2-1’dir (Tanker ve Tanker 2003, Tanker vd. 2007). Ayrıca tebain, kodeinon 

türevidir. Kodeine kolayca dönüşebildiği için kodein sentezinde kullanılmaktadır 

(Lalezari ve Shafiee 1978, Küçük 1996). Oripavin ise morfin gibi bir fenoldür ve 

metillenince tebain oluşur (Tanker vd. 2007). 

1.1.1.2.4 Papaverin 

Papaverin Merck tarafından 1849 yılında afyon sütünden morfin ve kodein ekstrakte 

edildikten sonra ortaya çıkmıştır.  Papaverin benzil izokinolein halkası 4-metoksil grubu 

taşımakta ve P. somniferum L. (var. album) içinde eser miktarda bulunmaktadır. Haşhaş 

kapsülünün tüm kısımlarında özellikle ham kapsüllerinde bulunur. Uyuşturucu ve ağrı 

kesici özelliği yavaştır. Uyuşturucu etkisi fazla değildir. Papaverin, morfin ve kodein’in 

tersine merkezi sinir sistemine değil, çevredeki çizgisiz kaslar üzerine etki eder. Daha 

çok tedavide önemlidir. Papaverin düz kasları gevşetir. Kas spazm durumundaysa bu 

spazmı çözer. Bağırsak spazmlarında ve safra kesesi tıkanıklıklarında kullanılan 

ilaçların terkibine girer (Küçük 1996, Tanker ve Tanker 2003, Önmez 2007, Tanker vd. 

2007). 

 

Şekil 1.7 Papaverinin kimyasal yapısı (http://tr.wikipedia.org, 2015) 
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Papaverin, haşhaş bitkisindeki sitomegalovirüs (herpes virüsü) (CMV)  ile mücadelede 

kullanılan antiviral alkaloidlerden bir tanesidir. Papaverin sinir sistemi hastalıklarının 

tedavisinde, peptik ülser, adet ağrılarında, sindirim sistemindeki komplikasyonlar ve 

spazmlar gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır. 

1.1.1.2.5 Noskapin (Narkotin) 

1817 yılında Robiquet tarafından izole edilmiştir. Kimyasal formülü şekil 1.9’da 

verilmiştir. Noskapinin afyon (opium) içerisindeki oranı %2-10’dur. 

Benzilizokinolinlerin üyesidir. Afyon içerisinde morfinden sonra en fazla bulunan 

alkaloid narkotindir. Önceleri morfin gibi narkotik ve hipnotik tesiri olduğu zannedilmiş 

bu yüzden ismi narkotin konulmuştur. Antitussif (öksürük kesici) özellikleri 

keşfedilince ismi naskopin olarak değiştirilmiştir. Antitussif özellikleri kodeine 

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

yoktur. Kan basıncına etkisi yoktur. Öksürük kesici ve yatıştırıcı etkisinden dolayı tıpta 

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

astım hastalarında kullanılmamalıdır (Küçük 1996, Tanker ve Tanker 2003, Önmez 

2007).  

 

 

   Şekil 1.8 Noskapinin kimyasal yapısı (http://tr.wikipedia.org, 2015) 
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Türkiye’de ekonomik öneme sahip tıbbi bitkilerden olan Papaver somniferum L.’de 

morfin, tebain, noskapin, kodein ve papaverin dünyada hızla yükselen bir öneme 

sahiptir. Bu nedenle yapmış olduğumuz çalışmada bahsi geçen 5 alkaloidin sentez 

mekanizması da göz önüne alınarak planlanan hasat zamanları ve organlarda alkaloid 

analizleri yapılmış ve alkaloidlerin en yüksek olduğu gelişme dönemi (ontogenetik 

varyabilite) ve bitkinin farklı organlarındaki alkaloid miktarı ve hangi alkaloidin 

bulunduğu organda daha etkin olduğunun (morfogenetik varyabilite) belirlenebilmesi 

için bu çalışma yapılmıştır. 
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

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

olduğunu; 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. 

Sárkány ve Dános (1957) yapmış oldukları çalışmada, bitki gelişme dönemini 6 bölüme 

ayırmışlardır. Bu bölümlerin tohum, filiz, rozet, dal oluşumu, çiçeklenme, tohum 

gelişimi ve kapsül oluşumu (çizim dönemi), tohum ve kapsül olgunluğu (olgunlaşma)  

dönemleri olduğu bildirilmiştir. Primer köklerin oluşması ile birlikte morfin de teşhis 

edilmiş ve yaklaşık % 0,016-0,018 oranında bulunduğu belirtilmiştir. Aynı şekilde 

morfin miktarı filiz yapraklarında %0,087, en yüksek morfin miktarı rozet devresinde 

köklerde bulunmuş (%0,14-0,172) ve dal oluşum (sapa kalkma) devresinde morfinin 

bütün bitkiye dağılmış olduğu, tomurcuk döneminde ise kökte ve dalda azalma olduğu 

ve tomurcukta birikme olduğu bildirilmiştir. Çiçeklenmede tüm organlarda morfin artışı 

belirlenmiş ve tüm bitkide en yüksek morfin oranı yarı olgunluk (çizim) döneminde 

olduğu belirtilmiştir. Organlarda ise rozet döneminde kök, çiçeklenme döneminde 

yaprak, çizim döneminde sap ve kapsülde en yüksek morfin oranının tespit edildiği 

belirtilmiştir. Kapsülün alt kısmının her dönemde en yüksek morfin,  boğumun ise % 

morfin olarak en yüksek morfin oranına sahip olduğu bildirilmiştir (Arslan (1982).  

Heeger ve Schröder (1959) yaptıkları çalışmada, tomurcuk, çiçek, yeşil kapsül, yarı 

olgun kapsül ve olgun kapsül devrelerinde yaprak, sap ve kapsülde morfin oranlarını 

incelemişlerdir. Yapraktaki morfin oranı tomurcuk döneminde; % 0,07, çiçek 

döneminde; % 0,10, yeşil kapsül döneminde; % 0,13, yarı olgun kapsül döneminde; 

%0,11, olgun kapsül döneminde; % 0,05 olarak tespit edilmiştir. Daldaki morfin oranı 

tomurcuk döneminde; % 0,10, çiçek döneminde; % 0,11, yeşil kapsül döneminde; % 

0,10, yarı olgun kapsül döneminde; % 0,08, olgun kapsül döneminde; % 0,04 olarak 
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tespit edilmiştir. Kapsüldeki morfin oranı ise tomurcuk döneminde; % 0,10, çiçek 

döneminde; % 0,25, yeşil kapsül döneminde; % 0,30, yarı olgun kapsül döneminde; % 

0,44, olgun kapsül döneminde; % 0.47 olarak belirlemişlerdir. Morfin oranının yanında 

yaprak, sap ve kapsül verimi de ölçülmüş, böylece birim sahadan yaprak, sap kapsül 

gibi çeşitli bitki organları ile kaldırılması mümkün olabilecek morfin veriminin hesabı 

yapılmıştır. Sap ve yaprakta morfin oranı az olmakla birlikte; verimlerinin kapsül 

veriminden 3-4 kat daha fazla olması sebebiyle sap ve yaprakla kaldırılan morfin 

miktarının yeşil devrede kapsül kadar, yarı olgun devrede ise kapsülün yarısı kadar, 

olgun devrede ise kapsülün 1/3’üne yakın bir değere ulaştığını bildirmişlerdir.  

Kleinschmidt and Mothes (1959), yapmış oldukları çalışmada bitkilerin çimlenme, 3, 6, 

9 ve 12 haftalık dönemlerinde yaptığı hasatta kök, filiz, dal, yaprak ve kapsüllerinde 

alkaloid analizi yapmışlardır. Kökteki morfin oranını % 0.42-0.067, dallarda % 0.056-

0.1, yapraklarda %0.068-0.088 arasında, kapsülde ise % 0.269 olarak belirtmişlerdir. 

Kodeinin her dönemde oldukça yüksek miktarda bulunduğunu bildirmişlerdir.  

Voskerusa (1960), haşhaşta renk, çeşit, yağış ve sıcaklıkta morfin değişimi arasındaki 

ilişkileri yaptığı bir çalışmada incelemiştir. Yüksek rakımlı bölgelerde nisan-ağustos 

arasındaki dönemde, sıcaklığın düşmesiyle birlikte hem morfin oranı, hem de tohum 

veriminin düştüğünü, tohum verimi ile morfin verimi arasında önemli bir pozitif 

ilişkinin bulunduğunu tespit etmiştir. Tohum renginin morfin oranı üzerinde bir etkisi 

olmadığını belirtmiş ve morfin oranının % 0.211-0.344 arasında olduğunu bildirmiştir. 

Römisch (1961) yapmış olduğu çalışmada kurutulmuş yeşil kapsülde (çizim dönemi) 

morfin oranını %0.21, kodein oranını %0.033, tebain oranını %0.021, noskapin oranını 

%0.023 ve papaverin oranını %0.006 olarak bulmuştur.  

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

endüstrinin diğer kollarında da kullanılmakta olduğuna dikkati çekmiştir.       

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. 

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. 

Grove (1976), haşhaş tohumunda 0.5–1.7 ppm serbest morfin ve 0.1–0.5 ppm kodein 

bulmuşlardır.  

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, kodein oranını ise %0.26 olarak tespit 

etmişlerdir. 

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 
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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. 

Khanna ve Singh (1975), 5 varyete ve 3 karakter üzerinde yapmış oldukları çalışmada 

bitki kuru ağırlığı, kapsül sayısı ve stigma sayısı ile afyon, morfin ve tohum verimi 

arasında önemli korelasyon gösterdiğini belirtmişlerdir.  

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. Yağış ve nem ile birlikte ortaya çıkan 

fungal hastalıklarda kuru ağırlıkta %28’lik bir düşüşe neden olduğundan 

bahsetmişlerdir. Tebainde ise çiçeklenmeden 2 hafta sonra hızlı bir düşüş 

gözlemişlerdir.  Sera koşullarında ise en yüksek morfin oranı %1.89, kodein % 0.16 ve 

tebain ise %0.59 olarak tespit etmişlerdir.  

Arslan (1982) yapmış olduğu çalışmada rozet1 döneminde ortalama morfin oranını 

kökte %0.018 ve yaprakta %0.010, rozet2 döneminde kökte  %0.023 ve yaprakta % 

0.016 olarak tespit etmiştir. Tomurcuk ve çiçek devresinde en fazla morfin oranını üst 

ana dalda %0.288 olduğunu, yeşil olum devresinde ise ana kapsülde %0.448 olduğunu 

belirlemiştir.  Tam olum döneminde kapsüldeki tüm alkaloidlerin oranını % 0.75 

morfin, % 0.071 kodein, % 0.029 tebain, % 0.039 papaverin, % 0.106 noskapin olarak 

tespit etmiştir. En yüksek morfin oranının tohum rengi bakımından mavi tohumlu 

haşhaşlarda ve gelişme dönemi bakımından çizim döneminde, bitki organı bakımından 

kapsülde olduğunu bildirmiştir.  Mavi tohumlu haşhaşları morfin oranı bakımından 

sırasıyla kahve, pembe, sarı ve beyaz tohumlu haşhaşlar takip ettiğinden bahsetmiştir.  

Ceylan ve Kaya (1983), alkaloidlerin bileşiminin ve miktarının aynı bitkide değişik 

organlarda farklı olduğunu bildirmiştir. Alkaloidlerin bu şekilde dağılımının bitkinin 
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hangi organının (kök, gövde, yaprak, çiçek, tohum ve meyve) etken madde bakımından 

önemli olduğunu ortaya koymada belirleyici olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca aynı bitki 

cinsinin farklı türlerinde ve aynı türün taksonomik ve genetik farklılık gösteren 

taksonlarında alkaloid içeriklerinin de değişiklik gösterebileceğinden bahsetmişlerdir. 

Köklerde sentezlenerek bitkinin diğer organlarına taşınan alkaloidlerin son ürün 

olmayıp, protein metabolizması sırasında amino asitlerden oluşan ara maddeler 

olduğunu bildirmişlerdir. 

Ceylan (1983)’ın bildirdiğine göre; yapılan çalışmalarda bitkilerde bulunan etken 

maddenin bütün organlara dağılımının eşit olmadığı saptanmıştır. Toprak altı ve toprak 

üstü organlardaki etken madde kalitelerinde farklılıklar olduğu gözlenmiştir. Bazen de 

tek bir organa lokalize olduğu görülmüştür. Özellikle çiçeklerdeki ve meyvelerdeki 

etken maddeler vejetatif organlarınkinden kimyasal bileşim ve kalite yönünden farklılık 

göstermektedir.   

Franz (1983), tarafından yapılan çalışmalarda kantaronda bulunan sekonder maddelerin 

oluşumunun, genetik yapı ile birlikte çevre faktörlerine bağlı olarak ortaya çıktığı 

belirtilmiştir. Naphthodianthron türevlerinden olan hiperisin konsantrasyonundaki 

değişimlerin yalnızca genotip özelliklerinden değil aynı zamanda çevresel koşulları, 

bitki gelişim dönemi, analiz edilen bitki kısımları, toplama zamanı, kurutma metodu ve 

depolama koşullarına bağlı olarak varyasyon gösterdiği bildirilmiştir. 

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.  

Kırıcı ve Özgüven (1994), Atropa belladonna’nın farklı gelişme dönemlerinde 

(morfogenetik varyabilite) ve varyetelerinde alkaloid kompenentlerinin değişimi üzerine 

yapmış oldukları çalışmada; Atropa belladonna ve varyetelerinde alkaloid bileşenlerinin 

oranlarının gelişme dönemlerine, ekolojik çevre ve iklim koşullarına göre değiştiğini ve 
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drog folianın major alkaloidi olarak hyoscyamine ve scopolamine içerdiğini 

saptamışlardır. Ayrıca yapılan çalışmada, bitkinin genç dönemlerinde hyoscyamine’in 

scopolamine daha hızlı dönüştüğü, yaşlandığında ise dönüşümün yavaşladığı tespit 

edilmiştir. Bunun sonucu olarak, hyoscyamine oranının çiçeklenme sonrası dönemde 

maksimum değere ulaştığı, scopolamine oranının ise bitkinin genç dönemlerinde yüksek 

olmakla birlikte, bitkinin gelişmesine bağlı olarak azaldığı saptanmıştır.        

Soyalp (1996), çalışmasında 28 haşhaş hattında incelemiş olduğu karakterlere ilişkin 

sonuçları; bitki boyunun 56.6-84.3 cm arasında değiştiğini, en fazla yoğunluğun 60-65 

cm, dekara tohum verimini ortalama 50.48-109.20 kg/da, dekara morfin verimini 

ortalama 0.190-0.795 kg/da, morfin oranlarının % 0.37-1.23 arasında değiştiğini 

bulmuştur. 

Bernáth ve Németh (1998),  Poppy kitabında fizyolojik ve ekolojik bakış açıları ile ilgili 

yazmış oldukları bölümde haşhaşın büyüme dönemleri ve alkaloid birikimi arasında 

korelasyon olduğunu ilk kez Vágujfalvi ve Tétényi (1967)’de rapor edildiğini 

bildirmişlerdir. Alkaloid birikiminde iki önemli dönem olduğunu bu dönemlerin 

tomurcuk oluşumu öncesi ve çiçek açma döneminin başlangıcı olduğunu bildirmişlerdir. 

Vejetasyon döngüsünde tebain/morfin oranları yüksek ve morfin yönünde değişim 

gösterdiğini belirtmişlerdir. Ayrıca haşhaşın gelişim dönemlerini ilk olarak Morász 

(1979)’ın 7’ye ayırdığını bildirmişlerdir. Yazdıkları bölümde, haşhaşın gelişme 

dönemlerinden ilkinin embriyo dönemi olduğunu, ikinci dönemin ise tohum kabuğu 

çatladıktan sonra ilk yaprakların çıkış yaptığı ilk 15-20 günlük sürede olan gelişim 

olduğunu bildirmiştir. Üçüncü dönemin rozet dönemi olarak da adlandırılan yaprakların 

çıktığı ve generatif organların oluştuğu döneme kadar olan süreye denilmekte olduğunu 

ve bu dönemin yazlık ekimde 50-60, kışlık ekimde ise 180-220 gün süren en uzun 

dönem olduğunun altını çizmişlerdir.  Dördüncünün ise boğum aralarının uzadığı ve 

dallanmanın başladığı dönem olduğunu, ana eksendeki çiçeklenmenin bitimine kadar 

genellikle 21-30 gün kadar süren bir periyodu kapsadığını. Sulama ve gübrelemeye en 

çok ihtiyaç duyulan dönem olduğunu belirtmişlerdir. Beşinci dönemde çiçeklenme 

bitmiş ve kapsül ile tohumlar oluşmaya başlamış olduğu dönem ve 20-30 gün kadar 

süren bu dönemde yan dalların da çiçek açtığını ve çiçeklerinin petal yapraklarını 
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döktüklerini, kapsüllerin renginin ise yeşil renkli olduğunu belirtmişlerdir. Çiçeklenme 

boyunca güneş, kuru ve sıcak hava (18-20ΧC) olmasının olumlu etkisinden 

bahsedilmiştir. Son dönemin ise yaprakların döküldüğü tohumun perikarptan ayrıldığı 

ve koza sallandığında ses çıkardığı rengin sarardığı dönem olduğunu bu dönemde 

sıcaklığın 20 
0
C ‘nin üzerinde olması gerektiğini bildirmişlerdir. 

Fist (1998), Tazmanya’da haşhaş endüstrisi üzerine yazmış olduğu makalede belirli 

oranda verilen nitratlı gübrelemenin bitkideki alkaloid oranı üzerine olumlu etkisinden 

söz etmiştir. 1996 yılına kadar morfin içerikli haşhaşlar yetiştirilirken son yıllarda 

tebain içerikli haşhaşların üretimi de önem kazanmış olduğunu ifade etmiştir. Tebainin 

elde edilmesi zor olduğundan dolayı araştırıcıların morfin içeren materyallerde 

biyosentez yolunu durdurarak mutantlar oluşturduklarını ve bu sayede tebain morfine 

dönüşmeden elde edildiğini belirtmiştir.  

Laughlin vd. (1998) Kapsüldeki maksimum morfin oranını tamamen çiçeklenmeden 6 

hafta sonra yani çizim döneminde  %1,1 olarak tespit etmişlerdir. Kuru hasatta bu 

oranın %10 seviyesinde düştüğü gözlemlenmiştir. Sap+yapraktaki morfin 

konsantrasyonunun çiçeklenmeden 6 hafta sonrasında maksimumum % 0,1olarak tespit 

edilmiş ancak ticari hasat döneminde hızlı bir şekilde düşüş göstermiştir. 2. periyottaki 

çiçeklenmeden 7 hafta sonrasında tüm bitkiden ekstrakte edilen morfin sadece kapsüle 

göre %50 daha büyük olduğu yine Laughlin (1980) tarafından gözlemlenmiştir. Genel 

olarak Tazmanya’da yapılan çalışmalarda ticari hasat döneminde kapsüldeki morfin 

oranlarında %10 oranında düşüş olduğu bildirilmiştir. Ayrıca morfin ve kodein en 

yüksek konsantrasyona çiçeklenmeden 5 hafta sonrasında ulaşmış ancak tebain en 

yüksek konsantrasyon seviyesine çiçeklenmeden 1 hafta sonra ulaşmıştır. Tebainde 

çiçeklenmeden 2 hafta sonrasında % 48’lik bir düşüş söz konusu olduğu bildirilmiştir. 

Psenak (1998) P. somniferum L. ve P. setigerum L.  hariç Papaver türlerinde tebain 

veya oripavin morfinan alkaloid biyosentezinde son üründür. P. somniferum L. ve P. 

setigerum L. ‘da ise tebain, kodeinon ve kodein üzerinden morfine dönüşür. Tebain 

kimyasal yapısına oksijen atomu bağlanmasıyla neopine (P.somniferum L.’da Parker 

vd.. 1972 tarafından belirlendi) ve sonrasında da neopinin izomerize olmasıyla 
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kodeinona dönüşmektedir. Kodeinonun indirgenmesi sonucunda ise kodein 

oluşmaktadır. P. somniferum L.’un kapsülündeki oripavin miktarı, morfin sentezinde 

oripavinin rolü hakkında bilgi verir. P. somniferum L.’da tebainden morfin sentezinin 2. 

yolu olarak, oripavinin kimyasal yapısına hidrojen katılımıyla morfin ve morfinan 

ortaya çıkar. 

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. 

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) yaptıkları çalışmada ülkemizde ekim izni verilen 10 ilden 

toplanan haşhaş örneklerini geliştirdikleri HPLC analizi yöntemiyle analiz etmişlerdir. 
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Morfin oranlarını % 0.093-0.263, kodein oranlarını % 0.001-0.021, noskapin oranlarını 

% 0.010-0.036, papaverin oranlarını % 0.010-% 0.028 aralığında bulmuşlardır.  

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. 

Tanker ve Tanker (2003),   haşhaş bitkisinin tohum ve kapsülden oluşan iki önemli 

ürüne sahip ve  kültür bitkilerimiz içerisinde rekabet gücü yüksek olan milli bir servet 

kaynağımız olduğunu belirtmişlerdir. Haşhaş tohumlarının beyazdan siyaha kadar 

değişen renklerde ve 1mm kadar çapında küremsi tanecikler şeklinde olduğunu ve  

tohumların %40-50 oranında yağ içermekte olup, yağ kalitesi açısından önemli olan 

linoleik asit (ortalama %62) bakımından zengin olduğundan bahsetmişlerdir. Koyu sarı 

renkli tohumlarda yağ oranı daha yüksek bulunmuştur. Beyaz çiçekli varyeteleri beyaz 

ve sarı tohum, mor çiçekli varyeteleri ise pembe ve kahverengi hatta maviye kadar 

giden renkli tohum vermekte olduğunu ifade etmişlerdir. Tohumlar elenerek perikarptan 

ayrılırsa yağ içerisinde bir miktar alkaloid bulunabileceği ancak perikarptan tamamen 

ayrılmış  tohumlarda hiç alkaloid bulunmaması gerektiği üzerinde durmuşlardır.  

Frick vd. (2004) ‘nın 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.  

Lošák ve Richter (2004) Çek Cumhuriyetinde bölünmüş azot dozları ve gübrelemenin 

haşhaştaki verime etkilerini inceledikleri çalışmada; 4 farklı azot uygulamasında; 1. 

uygulamada rozet döneminde tek doz (0.6g/saksı), 2. uygulamada rozet döneminde 

(0.6g/saksı) ve çiçek döneminde bölünmüş doz (0.3 g/saksı), 3. uygulamada rozet 

döneminde tek doz (0.9g/saksı), 4. uygulamada rozet döneminde (0.9g/saksı) ve çiçek 

döneminde bölünmüş doz (0.3 g/saksı) uygulanmıştır. Morfin oranları 1. uygulamada 

%0,85, 2. uygulamada %0,91, 3. uygulamada %0,96, 4. uygulamada ise %1,01 olarak 

ölçülmüştür.  

Kutchan (2005) Erken dönemdeki morfin sentezinin lateks borularını çevreleyen 

parankim hücrelerinde yapılmakta olduğunu bildirmiştir. Buna karşılık geç dönemlerde 

morfin sentezinin ise morfinan alkaloidlerin (morfin,tebain ve kodein) depolandığı 

latisiferde sentezlendiğini belirtmiştir. 

Karadavut ve Arslan (2006), Ankara şartlarında haşhaş çeşit ve popülasyonları ile 

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

gün, bitki boyunu 22.21-99.71 cm, kapsül sayısını 1.01-6.17 adet, tepecik sayısını 6.40-

14.72 adet, bitki başına tohum verimini 0.26-11.66 g, bitki başına kapsül verimini 0.30-

6.48 g 

ve kapsüllerin morfin oranını % 0.22-1.22 arasında 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 olduğunu  belirtmişlerdir. Afyon ve Denizli koşullarında seçilmiş bazı haşhaş 

hatlarında morfin oranlarını inceledikleri çalışmalarında en yüksek morfin oranını 
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%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. 

Arslan vd. (2007), 2005-2006 yıllarında Ankara’da yaptıkları çalışma sonucunda 

Bingöl-Karlıova ve Ağrı-Tutak civarından toplanan materyallerin tebain oranlarının 

oldukça yüksek olduğunu bildirmektedirler. 

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

oldukları çalışmada; 99 hattın kapsüllerinde; morfin (%0.110-1.140), kodein (%0.005-

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).  

Larkin vd. (2007) Yapmış oldukları çalışmada; Papaver somniferum bitkisinde RNAi 

kullanılarak COR enzimi ile morfinan alkaloidlerinin arttırılmasını hedeflemiştir. Hem 

serada hem de tarlada yetiştirilen transgenik hatların kapsüllerindeki alkaloid miktarlarında 

4 yıl sonra belirgin bir artış gözlemişlerdir. Toplam alkaloid miktarındaki artış, morfin, 

kodein ve tebain miktarındaki artışa bağlanabileceğini belirtmişlerdir. COR enziminin 
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miktarının artmasıyla birlikte morfin ve kodeinde artış beklenebileceği ancak tebaindeki 

artışın tahmin edilemeyen bir durum olduğu bildirilmiştir. Bunun nedenini ise tebain 

oluşumunun COR enziminin aktivite göstermesinden önce gerçekleşmesine bağlamışlardır. 

Yani tebainin, morfin ve kodein biriktiren veziküllere geçişini engelleyen bir mekanizmanın 

işlemesinden dolayı olabileceğini belirtmişlerdir. 

Önmez (2007), Haşhaş afyonunda yaklaşık olarak % 10 morfin, %5 kodein, % 6 

narkotin (noskapin) ve bunlardan başka reçine, kauçuk, yağ, mum, organik asitler 

(laktik asit), şeker, protein, su, tuzlar (sülfat ve amonyum tuzları ) bulunduğunu 

belirtmiştir. 

Tanker vd. (2007), Haşhaş yapraklarının ilk döneminden sonra yaklaşık %0.02-0.04 

toplam alkaloid içerdiğini belirtmişlerdir. 

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 

zamanlarda enzimatik aktivite esnasında morfin yolu bloklanıp kodeinden morfine 

dönüşüm durmakta olduğunu belirtmişlerdir. Denemenin 1. yılında 2 bitkide kodein 

oranı yüksek bulunmuş bunun nedeninin ise 1. yıldaki bitkilerin olgunlaşma 

dönemlerinde sert rüzgarların esmesi ve düşük sıcaklıklardan dolayı morfin yolunun 

tıkanmış ve kodein olarak depolanmış olduğunu bildirmişlerdir. Bitki başına kapsül 

sayısı ve stigma sayılarının alkaloid içeriği ile korelasyonuna baktıklarında önemlilik 

olmadığını bildirmişlerdir. 

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

hasat dönemine kadar olan sürede alınan kapsül numunelerinde morfin oranlarını 



 
  25 

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.  

Al-Hussiany (2011)’e göre Papaver somniferum L’un kapsüllerindeki en yüksek morfin 

içeriğinin çiçeklenmeden 2-3 hafta sonra görüldüğünü bildirmiştir. Eğer bu süreden 

daha erken hasat yapılırsa tebain ve kodein gibi alkaloidlerin baskın olarak görülmekte 

olduğunu,  hasadın çok gecikmesi durumunda ise morfinde ayrışma olduğunu 

belirtmiştir. 

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. 

Arslan vd. (2011b), yaptıkları araştırma sonucunda, Oxytona seksiyonundaki papaver 

türlerinin tebain oranlarını %0.010 - %2.350 arasında olduğunu tespit etmişlerdir. 

İpek (2011) Ankara şartlarında seçilmiş yüksek morfinli haşhaş (Papaver somniferum 

L.) hatlarının bazı bitkisel ve tarımsal özellikleri üzerine yaptığı çalışmada; çıkış 

süresini 14-24 gün, çiçeklenme süresini 206-224 gün, olgunlaşma süresini 237-253 gün, 

bitki boyunu 92.8-111.3 cm, bitki başına yan dal sayısını 0.90-1.50 adet, bitki başına 

kapsül sayısını 1.90-2.50 adet,  stigma ışın sayısını 10-65-12.75 adet, dekara kapsül 

verimini 91.10-131.20 kg, dekara tohum verimini 108.80-155.00 kg, dekara morfin 

verimini 0.336-0.707 kg, morfin oranını % 0.326-0.765 arasında bulmuştur. 

Kahraman (2011)’ın 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 
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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 

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. En yüksek morfin, kodein 

ve tebain oranını üst organlarda çiçeklenme döneminde gözlemişlerdir. Morfinin 

bitkinin tüm bölümlerinde dominant alkaloid olduğunu bildirmişlerdir.  
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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 verimi 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.  

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. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1 Araştırma Yerinin Özellikleri 

3.1.1 Araştırma yeri 

Bu araştırma, 2011 ve 2013 yılları arasında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla 

Bitkileri Bölümü deneme tarlasında yürütülmüştür. Araştırma yerinin 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. 

 

 

 

 

 

               

 

Şekil 3.1 Araştırma alanın konumu 
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3.1.2 Araştırma yerinin toprak özellikleri 

 

 

Şekil 3.2 Deneme alanı toprağı 

Şekil 3.2’de görülen deneme yerinden alınan toprak örneği, Ankara Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Toprak Bölümü laboratuvarlarında analiz edilmiştir. Analiz sonuçları çizelge 

3.1’de verilmiştir. 

Çizelge 3.1 Araştırma yerinin toprak özellikleri 

Tekstür 

Su ile 

doymuşluk 

(%) 

Tuz 

(%) 

pH Kireç(%) Toplam N 

(%) 

Yarayışlı 

Fosfor 

P205(kg/da) 

Değişebilir 

Potasyum 

K20(kg/da) 

Organik 

madde 

(%) 

Killi 

Tınlı 

 

61 

 

0.042 

 

7.37 

 

5.66 

 

0.145 

 

5.52 

 

192 

 

1.05 

 

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

hafif alkali, kireçli, toplam tuz düzeyi zararsız, fosforca orta, potasyumca zengin ve 

organik maddece yetersizdir. Ayrıca deneme alanının drenajı iyi ve taban suyu sorunu 

yoktur. 
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3.1.3 Araştırma yerinin iklim özellikleri 

Deneme alanına ilişkin 2011, 2012 ve 2013 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. 

Çizelge 3.2  2011, 2012 ve 2013 vejetasyon dönemleri ve uzun yıllara (1986-2013) ait   

iklim verileri 

 

Aylar 

 

Aylık Ort. Sıcaklık (°C) Aylık Toplam Yağış (mm) Aylık Ort. Nem (%) 

Uzun    Uzun    Uzun    

Yıllar 2011 2012 2013 Yıllar 2011 2012 2013 Yıllar 2011 2012 2013 

Ocak -1.4 2.4 -0.9 3.2 37.9 42.0 93.3 45.3 81.8 78.1 87.8 79.4 

Şubat 0.1 3.2 -1.9 6.4 32.5 24.3 47.7 35.0 76.2 69.8 84.1 71.5 

Mart 4.3 6.0 3.7 8.6 37.9 57.5 43.0 60.7 72.0 67.1 67.3 59.5 

Nisan 9.7 10.0 14.9 13.2 38.1 50.1 24.8 44.5 65.3 65.6 52.0 59.7 

Mayıs 14.1 15.2 17.5 19.5 45.9 73.1 65.1 21.7 62.6 62.3 59.7 45.1 

Haziran 18.5 19.7 24.2 21.7 31.3 44.4 1.2 22.3 56.9 55.4 38.7 43.6 

Temmuz 21.8 25.6 27.0 23.5 14.8 10.7 4.6 17.0 49.0 42.7 35.8 41.4 

Ağustos 22.0 23.8 24.0 24.1 11.2 21.1 7.4 1.6 47.5 44.9 38.2 38.7 

Eylül 17.2 20.1 21.1 18.2 15.0 0.6 3.6 2.0 52.2 42.4 35.3 43.6 

Ekim 11.9 10.9 15.8 - 23.3 62.4 19.5 - 64.8 65.1 56.0 - 

Kasım 5.3 3.3 8.4 - 30.1 10.9 23.5 - 73.8 70.3 78.0 - 

Aralık 3.8 3.8 3.3 - 43.9 39.3 90.2 - 80.1 74.9 85.0 - 

Ortalama 10.6 12.0 13.1 15.4 - - - - 65.2 61.6 59.8 53.6 

Toplam - - - - 361.9 436.4 423.9 250.1 - - - - 

Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü,Ankara 
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Çizelge 3.2 incelendiğinde, denemenin yürütüldüğü yıllarda elde edilen yağış değerleri 

uzun yıllar yağış ortalamaları ile karşılaştırıldığında aylık bazda önemli farklılıklar 

görülmektedir. 

Eylül ayında sıcaklıklar, iki üretim yılında da birbirine yakın değerlerdedir. Ancak ilk 

yıl 2012 yılına göre ekim ayında  5°C, uzun yıllar ortalamasına göre de 1°C sıcaklık 

düşüşü olmuştur. Genel olarak bakıldığında 2011 yılı sıcaklık değerlerinin 2012’ye göre 

daha düşük olduğu görülmektedir. 1. yıl sıcaklığın düşük olması ve erken dönemde kar 

yağışının başlamış olmasıyla birlikte, haşhaş bitkileri çok küçük ve zayıf olarak kışa 

girmişler; bu nedenle de kış girişinde alınan numuneler de (rozet 1) bitkiler yeterli 

büyüklüğe ulaşamamışlardır. Haşhaşın gelişiminde verim açısından önemli 

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

Haziran ayları) görülen yağış miktarı bitki açısından çok faydalı olmaktadır. Kış 

aylarının sert geçmesine karşılık bu aylarda yağış miktarının yeterli olması bitkiler 

açısından olası kayıpların olmasını engellemiş ve bitkiler sorunsuz bir şekilde 

gelişmelerini tamamlamışlardır. 

Araştırmanın ikinci yılı olan 2012-2013 yıllarında ise sıcaklıklar bir önceki yıllara göre 

daha yüksek seyretmiştir. Ancak 2. yılda eylül ve ekim aylarında yeterli yağış 

düşmediğinden çıkış için sulama yapılmıştır. Kasım-Aralık aylarında ise yağışın 

mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi verim değerlerinin daha yüksek olmasına 

sebep olmuştur. 2012 ve 2013 yıllarında toplam yağış uzun yıllar ortalamasından fazla 

olmuştur. Bununla birlikte 2012 yılında nisan, haziran, temmuz ve ağustos aylarında, 

2013 yılında da nisan, mayıs ve ağustos aylarında uzun yıllar ortalamasından daha az 

yağış düşmüştür. Haşhaş bitkisinin vejetasyon gelişimi sırasındaki dönemsel yağış 

miktarının yüksek olması bitki gelişimini olumlu yönde etkilemiştir. 

3.2 Materyal 

Bu çalışmada materyal olarak, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından 

tescil edilen haşhaş çeşitleri “Ofis 8 ve Tmot’’ ile “Hat-M’’ hattı ve A.Ü.Z.F. Tarla 

Bitkileri Bölümü haşhaş koleksiyonundan temin edilen haşhaş hatları “ Nar-1, Nar-5, 
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Hat-169, Hat-198 ve Hat-2010’’ kullanılmıştır. Nar-5 hattı 2014 yılında Ofis NP adı ile 

tescil edilmiştir.  

Çizelge 3.3 Denemede kullanılan hat ve çeşitlerin adları, tohum renkleri ve alkaloidleri  

Çeşitler 

Adı Tescil Yılı Tohum 

Rengi 

Ana Alkaloidi 

Ofis 8  05.04.2011 Beyaz Morfin 

TMOT 14.04.2010 Mavi Tebain 

Hatlar 

NAR-1 --- Mavi Noskapin 

NAR-5 (Ofis NP) 2014 Pembe Noskapin-Morfin 

Hat-169 --- Mavi Noskapin-Morfin 

Hat-198 --- Pembe Noskapin-Tebain 

Hat-M --- Mavi Morfin 

Hat-2010 --- Beyaz Alkaloid fakir, tohumluk, yerli 

 

3.3 Metod 

3.3.1 Deneme deseni ve ekim 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Araştırma ve Uygulama 

alanında yürütülen bu araştırma, 2011-2012 ve 2012-2013 yılları arasında tesadüf 

blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. İlk yıl ekim, 

06.10.2011, ikinci yıl 30.09.2012 tarihlerinde 3 m x 1,5 m (4.5 m
2
)  boyutlarındaki 

parsellere, 30 cm sıra arası mesafe olacak şekilde markörle açılan sıralara yapılmıştır. 

Bu çalışmada ekim alanı toplam üç (A, B ve C) bloktan ve her blok 8 parselden 

oluşmuştur.  Her iki deneme yılında (kenar tesirler ve yollarla birlikte) 108 m² deneme 

alanında araştırma yürütülmüştür (Şekil 3.4). Denemenin kuruluş yılında ve daha 

sonraki yılda yabancı ot mücadelesi için çapalama yapılmıştır.  
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Şekil 3.4 Haşhaş bitkisinin deneme deseni ve deneme alanından görünüm 

3.3.1.1 Bakım işlemleri 

Bitkilerin gelişimlerini tamamlayabilmeleri için bazı temel bakım işlemleri 

uygulanmıştır. Bunlar birinci ve ikinci yıl ayrı olarak ele alınarak detaylandırılmıştır. 

3.3.1.1.1 Birinci yıl bakım işlemleri: 

Birinci yıl ekim 06.10.2011 tarihinde yapıldıktan sonra kuru hava şartlarından dolayı 

çimlenmenin gerçekleşebilmesi için yağmurlama sulama yapılmıştır. 17.10.2011 

tarihinde ilk çıkışlar görülmüştür. Şekil 3.5’te görüldüğü gibi çıkışlar tamamlandığında  

          

Şekil 3.5 Haşhaş bitkisinin ilk yıl çıkış gözlemi. 
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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. 26.12.2011 tarihinde kar yağışları 

başladığından dolayı bitkiler zayıf olmasına rağmen daha fazla geciktirmeden ilk 

numune (rozet 1) alımı yapılmıştır. 09-14.04.2012 tarihinde yabancı ot mücadelesi için 

ilk çapa işlemi yapılmıştır. Ardından da seyreltme işlemi ile birlikte 24.04.2012 

tarihinde ikinci numune alımı (rozet 2) yapılmıştır. Seyreltme bitkilerin iyi gelişme 

gösterebilmeleri için sıra üstü mesafe 10 cm olacak şekilde olması gerekirken, sonraki 

numune alımlarında materyalin yeterli olması için her iki yılda da yaklaşık 5 cm olarak 

ayarlanmıştır (Şekil 3.6).  

                

     Şekil 3.6 Haşhaşta seyreltme öncesi ve seyreltme sonrası görünüm 

Fungal etmenlere karşı fungusit uygulaması ve bitkilerin kışın etkisinden kolay 

kurtulabilmesi ve çabuk toparlanabilmesi amacıyla sıvı yaprak gübresi kullanılmıştır.         

Çiçeklenme döneminde tüm hat ve çeşitlerde sonraki yılın materyallerini elde etmek 

için kendilenmiş tohumlar elde etmek amacıyla çiçekler tomurcukken kese kağıdı ve tel 

ile kapatılmıştır. Kendileme yapılmış bitkileri ayırt edebilmek amacıyla etiketleme 

yapılmış ve etiketlere çiçek renkleri kaydedilmiştir. Kendilenmiş tohumların kapsülden 

alınması esnasında bu kayıtlar gözönünde bulundurularak hatlardaki açılmalar 

minimum seviyeye indirilmiştir (Şekil 3.7). 
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Şekil 3.7 Haşhaşta kendileme işlemleri. 

3.3.1.1.2 İkinci yıl bakım işlemleri 

30.09.2012 tarihinde ekim yapıldıktan sonra çimlenmenin gerçekleşmesi için 

yağmurlama sulama yapılmıştır. Sonrasında yağışların yeterli olması nedeniyle bitkiler 

kışa daha iyi girmiş ve rozet dönemine ait ilk numuneler de alınabilmiştir (Şekil 3.8).  

            

Şekil 3.8 Haşhaşta ikinci yıl rozet1 dönemi bitkileri 

30.03.2013 tarihinde rozet 2 dönemi numuneleri alınırken, seyreltme işlemi yapılmıştır. 

Yine birinci yıla paralel olarak aynı bakım işlemleri tekrarlanmıştır. İlk yıla göre bitkiler 
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daha büyük olarak kışa girdiklerinden dolayı numune alımları da bir önceki yıla göre 

yaklaşık bir ay kadar öne çekilmiştir.  

3.3.2 İncelenen özellikler ve yöntemler 

3.3.2.1 Morfolojik özellikler 

3.3.2.1.1 Bitki boyu (cm) 

Parsellerden tesadüfen seçilen 10 bitkide kök boğazından en uzun daldaki kapsülün 

bağlandığı yere kadar olan mesafe metre ile ölçülerek bitki boyu tespit edilmiştir   

(Şekil 3.9).  

 

Şekil 3.9 Bitki boyu ölçümü yapılması. 

3.3.2.1.2 Bitki başına kapsül sayısı (adet) 

Parsellerden tesadüfen seçilen 10 bitkinin yan ve ana dallardaki kapsülleri sayılarak 

bitki sayısına (10) bölünmüştür. 
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3.3.2.1.3 Kapsüldeki tepecik (stigma ışın) sayısı 

Haşhaş kapsüllerinin stigması parçalı durumda olup; stigma ışınlarının her biri kapsül 

içindeki plasentaya karşılık gelmektedir. Seçilen bitkilerin ana kapsülündeki kanatlar 

sayılarak ortalaması alınmıştır (Şekil 3.10). 

       

Şekil 3.10 Stigma (Işın) sayımı yapılması 

3.3.3.2 Verim çalışmaları 

3.3.3.2.1 Kapsül ve tohum verimi (kg/da) 

Parsellerde kenar tesir sıraları bırakılarak, kalan bitkiler parsel verimleri için hasat 

edilmiştir. Bitkilerde kapsül hasadı yapıldıktan sonra kapsüller kesilmeden 

kapsül+tohum ağırlığı, kapsüller kesildikten sonra ise ayrı ayrı kapsül ve tohum 

ağırlıkları ölçülmüştür (Şekil 3.11). 10 bitki numunesi alındıktan sonra parselde kalan 

bitkilerin kapsül, tohum ve kapsül+tohum verimlerine, seçilen 10 bitkinin kapsül, tohum 

ve kapsül+tohum verimleri de ilave edilerek parsel verimleri bulunmuş, buradan da 

dekara verim hesaplanmıştır.  
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   Şekil 3.11 Seçilen bitkilerde kapsül, tohum ve kapsül+tohum ağırlıklarının ölçümü 

3.3.3.3 Farklı hasat dönemlerine göre organlardaki alkaloid dağılımı 

3.3.3.3.1 Hasat dönemleri 

Gelişme dönemleri, alkaloid spektrumunun dağılımını büyük ölçüde belirlemek 

amacıyla bitkinin önemli 5 gelişme dönemi olarak belirlenmiştir. Bitkilerin 5 önemli 

gelişme dönemi olarak rozet1, rozet2, sapa kalkma, tomurcuk-çiçek, çizim ve 

olgunlaşma (hasat) dönemleri  belirlenmiştir. Organlar ise bitkinin gelişme dönemine 

bağlı olarak; tüm bitki, kök, yaprak, sap, tomurcuk-çiçek ve kapsül olmak üzere 6 

grupta toplanmıştır.  

Çizelge 3.4 Denemede kullanılan hat ve çeşitlerin numune alım tarihleri  

Gelişme Dönemleri 2012 2013 

Ekim 06.10.2011 30.09.2012 

Rozet 1 26.12.2011 20.12.2013 

Rozet 2 24.04.2012 30.03.2013 

Sapa Kalkma 08.05.2012 23.04.2013 

Tomurcuk-Çiçek 19.05.2012 11.05.2013 

Çizim 09.06.2012 26.05.2013 

Olgunlaşma 09.07.2012 28.06.2013 
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3.3.3.3.1.1 İlk gelişme dönemi (rozet) 

Rozet 1: Kışlık ekilen haşhaş bitkilerinde kışa girerken bitkiler rozet halini aldığında ilk 

numune alınmıştır. Bu dönemde alınan numunelerde bitkiler küçük olduğundan dolayı 

sadece tüm bitki analizi yapılmıştır (Şekil 3.12).  

 

Şekil 3.12 Rozet 1 dönemi bitki görünüşü 

Rozet 2: Kışlık ekilen haşhaş bitkilerinde kıştan çıkarken bitkiler daha rozet 

halindeyken numune alınmıştır. Bu dönem bitkiler yeniden uyanmaya başlamışlardır 

(Şekil 3.13). 

 

Şekil 3.13 Rozet 2 dönemi bitki görünüşü 
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3.3.3.3.1.2  Sapa kalkma dönemi 

Rozet 2 döneminden hemen ardından havaların ısınmasıyla birlikte bitkiler kısa sürede 

sapa kalkmaktadır. Bitkilerin %50’ si sapa kalktığında sapa kalkma numuneleri alınmış 

ve organlara göre parçalanarak kurutulmuştur (Şekil 3.14). 

 

Şekil 3.14 Sapa kalkma dönemi bitki görünüşü 

3.3.3.3.1.3 Tomurcuk + çiçeklenme döneminde 

Denemedeki bitkilerin %50’si tomurcuk ve çiçeklendiğinde numuneler alınmış ve 

organlarına ayrılarak kurutulmuştur (Şekil 3.15). 

 

Şekil 3.15 Tomurcuk-çiçek dönemi bitki görünüşü 
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3.3.3.3.1.4 Çizim döneminde (yeşil olum) 

 Bitkilerin %75’i çizim dönemine (yeşil olum) ulaştığında numuneler alınmış ve 

organlarına ayrılarak kurutulmuştur (Şekil 3.16). 

 

Şekil 3.16 Çizim dönemi bitki görünüşü 

3.3.3.3.1.5 Olgunlaşma dönemi 

Bitkilerin %75’i olgunlaşma dönemine ulaştığında bitki başına verimlerin de 

değerlendirileceği 10 bitki numunesi alınmış ve ölçümler yapıldıktan sonra bitkiler 

parçalara ayrılarak kurutulmuştur (Şekil 3.17). 

 

Şekil 3.17 Olgunlaşma (hasat) dönemi  bitki görünüşü 
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3.3.3.3.2 Bitki organları 

3.3.3.3.2.1 İlk gelişme dönemi (rozet) 

Rozet 1 döneminde bitkiler yeterli büyüklüğe ulaşamadığından dolayı materyal yetersiz 

kaldığı için numuneler tüm bitki olarak belirlenmiştir. Rozet 2 döneminde ise bitkiler 

tüm bitki, kök ve yapraklarına ayrılarak kurutulmuşlardır (Şekil 3.18).  

 

Şekil 3.18 Rozet 2 dönemi bitkilerinin tüm bitki, kök ve yaprak olarak kurutulması 

3.3.3.3.2.2 Sapa kalkma dönemi  

Bitkiler kış sonunda havaların ısınmasıyla birlikte rozet döneminden çıkarak boyları 

uzamaya başlar buna  sapa kalkma denir. Bitkilerin %50 si sapa kalktığında numuneler 

alınmıştır. Numuneler alındıktan sonra kökleri yıkanarak topraktan arındırılmış ve sap, 

yaprak, kök ve tüm bitki olmak üzere parçalara ayrılarak gölgede normal koşullarda 

kurutulmuştur (Şekil 3.19). 
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Şekil 3.19 Sapa kalkma dönemi bitkilerinin tüm bitki, kök, sap ve yaprak olarak   

          kurutulması 

3.3.3.3.2.3 Tomurcuk + çiçek döneminde 

Bitkiler sapa kalkma dönemini tamamlar tamamlamaz çiçek tomurcuklarını çıkartır. 

Çiçek tomurcukları 2-3 gün içerisinde çiçek açarlar. Bu dönemde alınan numunelerde  

tomurcuk + çiçek durumu, sap, yaprak, kök ve tüm bitki olarak parçalara ayrılmış ve 

kurutulmuştur (Şekil 3.20). Çiçek numuneleri  çiçeklerin çok hassas olması  ve 

dokunulduğunda döküldüğü için tarlada alınmış ve kurutma kağıtlarında saklanarak 

kurutulmuştur. 



 
  44 

 

         Şekil 3.20 Tomurcuk-Çiçek dönemi bitkilerinin tüm bitki, kök, sap, yaprak ve      

tomurcuk-çiçek olarak kurutulması 

3.3.3.3.2.4 Çizim döneminde (yeşil olum) 

Bitkiler çiçek-tomurcuk döneminin yaklaşık 15-20 gün sonrasında çizim dönemine 

ulaşırlar. Çizim döneminde kapsüller büyür ve gelişirler renkleri grileşmeye başlar. 

Dokunulduğunda sertleşmeye başladığı rahatlıkla anlaşılır. Tohumlar da kapsülün 

içinde belirginleşmeye başlamıştır. Kapsül kopartıldığında içinden süt önce beyaz renkli 

akmakta sonrasında havayla temas ettiğinden oksidasyona uğrayarak kahverengiye 

dönüşmektedir. Bu dönemde alınan numuneler kapsül, sap, yaprak, kök ve tüm bitkiye 

parçalanarak kurutulmuştur (Şekil 3.21). 
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Şekil 3.21 Olgunlaşma dönemi bitkilerinin tüm bitki, kök, sap, yaprak ve kapsül     

olarak kurutulması 

 

3.3.3.3.2.5 Olgunlaşma dönemi 

Olgunlaşma dönemi numunelerinde bitkiler zaten kuru olduklarından dolayı kurutma 

işlemi yapılmamıştır. Verim değerlendirmesi için alınan 10 bitki numunelerinden verim 

değerlendirmesi yapıldıktan sonra numuneler alınmış ve parçalara ayrılarak 

öğütülmüştür.Bu dönemde bitkinin koza, sap, yaprak, kök ve tüm bitki kısımları 

kullanılmıştır. 

Her bir gelişme döneminde analiz edilecek organlar bitki hasat edilir edilmez parçalara 

ayrılarak kurutulmuş ve kahve değirmeninde öğütülerek hazırlanan numuneler alkaloid 

analizleri için. TMO Genel Müdürlüğü kanalıyla Afyon Alkaloidleri Fabrikası Kalite 

Kontrol Laboratuarına gönderilmiştir. 
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3.3.3.2.2 Alkaloid oranları (%) 

Bitki, literatür çalışmaları referans alınarak belirlenen farklı gelişme dönemlerinde hasat 

edilmiştir. Her bir dönemde parçalara ayrılarak kurutulup analizi yapılan organlardaki 

morfin, noskapin  ve tebain  gibi alkaloidlerin oranları tespit edilmiştir. Bunlardan afyon 

içerisinde önemli bir büyüklüğe sahip ve ekonomik önemi olan 3 tanesi istatistik analize 

tabi tutulmuştur. Parsele ait kapsül kabuklarından yeterli miktarda alınıp öğütülerek, toz 

haline getirilmesi suretiyle hazırlanan örneklerin HPLC yöntemi ile analizi yapılmıştır. 

İstatistik analiz tabloları sırasıyla morfin, tebain ve noskapin alt başlıklarında 

verilmiştir.  

3.3.3.2.3 Alkaloid verimleri (kg/da) 

Dekara kapsül verimi ve alkaloid oranlarından yararlanılarak hesaplanmıştır. Kapsül 

verimi (kg/da) x kapsülde morfin oranı (%) 

3.3.3.4 Analizler 

Her parselden tesadüfi olarak seçilmiş, gözlem ve ölçümleri yapılmış bitkilerin 

kapsüllerinden hazırlanan numunelerin (Şekil 3.22) Afyon Alkoloidleri Fabrikası 

Laboratuvarında HPLC (Yüksek Basınçta Likit Kromotorografisi) cihazı ile morfin, 

tebain, papaverin, kodein ve noskapin analizleri yapılmıştır. 
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Şekil 3.22 Öğütülmüş ve etiketlenmiş haşhaş numuneleri 

3.3.3.4.1 HPLC analizi 

Parsele ait kapsül kabuklarından yeterli miktarda alınıp öğütülerek, toz haline 

getirilmesi suretiyle hazırlanan örneklerin HPLC yöntemi ile analizi yapılmıştır. HPLC 

analizine hazırlık olarak önce numuneler tartılmış ve HCl ile ıslatılmıştır (Şekil 3.23). 

Islatılan numuneler süzülmüş ve viyallere doldurularak HPLC cihazında analiz 

yapılmıştır (Şekil 3.24). 
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Şekil 3.23 Tartılan haşhaş numunelerinin HCl ile ıslatılması 

 

Şekil 3.24 HPLC cihazı ile analizin yapılması 



 
  49 

3.3.4. Verilerin değerlendirilmesi 

Araştırmada elde edilen veriler, tesadüf parseller deneme desenine göre 3 tekrarlamalı 

olarak kurulmuştur. Denemeye ait veriler SAS (1998) bilgisayar programından 

yararlanılarak varyans analizleri yapılmış ve ortalamalar arasındaki farklılıkların 

belirlenmesi amacıyla Duncan testi uygulanmış ve Aöf değerleri de verilmiştir. 

Denemelerin varyans analizleri hem ayrı yıllar halinde, hem de birleştirilmiş yıllar 

olarak yapılmış; hemen tüm karakterlerde yıl x çeşit interaksiyonları önemli 

çıkmadığından değerlendirmeler yıllar ortalaması üzerinden verilmiştir. (Düzgüneş vd., 

1987).  
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Haşhaşın (Papaver somniferum L.) bazı çeşit ve hatlarında alkaloid birikimi ve 

değişimini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada bazı morfolojik tarımsal özellikler 

de incelenmiştir. Araştırma sonuçları bu bölümde verilmiş ve tartışma ile de daha önce 

yapılan çalışmalarla karşılaştırılmıştır. 

4.1 Morfolojik Özellikler 

Deneme materyallerinin bitki boyu, kapsül sayısı ve stigma sayısı analiz sonuçları 

çizelge 4.1’de verilmiştir. Buna göre her iki yılda da çeşit ve hatların bitki boyları, 

kapsül sayısı ve stigma sayıları arasındaki farkların istatistiki olarak önemsiz olduğu, 

yıllar arasında ise bitki boyları ve stigma sayıları bakımından %1 düzeyinde önemli fark 

olduğu görülmektedir. Buna karşılık yıl x çeşit interaksiyonu ise istatistiki olarak 

farklılık göstermemiştir. Sonuçlar çizelge 4.2 - 4.4  ‘de verilmiştir.  

Çizelge 4.1 Farklı haşhaş tiplerinde bitki boyu, kapsül ve stigma sayıları varyans analizi    

(birleştirilmiş yıllar) 

V.K. S.D. 
Bitki Boyu Kapsül Sayısı Stigma Sayısı 

K.O. K.O. K.O. 

Genel 47 ------ ------- -------- 

Yıllar 1 1173.152** 0.092 60.525** 

Bloklar 4 127.474 0.055 0.362 

Çeşitler 7 166.148 0.242 0.471 

Yıl X Çeşit 7 67.507 0.068 0.159 

Hata 28 51.186 0.058 0.546 

 (**)işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir; (Yıl:%5 :4,20;  %1: 7,64) 
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4.1.1 Bitki boyu (cm) 

Yıllara göre bitki boyları ortalamaları çizelge 4.2’de verilmiştir. Buna göre, farklı 

haşhaş tiplerine ait ortalama bitki boyu değerlerinin 2012 yılı için 85.67- 96.10 cm 

arasında; 2013 yılında ise 84.70-104.53 cm arasında değiştiği görülmektedir. En yüksek 

bitki boyu 2013 yılında 104.53 cm ile Tmot’ dan elde edilirken, en düşük bitki boyu 

Hat-198 den (84.70 cm) elde edilmiştir (çizelge 4.2). 

Çizelge 4.2 Farklı haşhaş tiplerinde ortalama bitki boyu değerleri ve duncan grupları 

(cm) 

 Bitki Boyu (cm) 

Hat ve Çeşitler 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 86.90 95.80 91.35 

Hat-198 86.27 84.70 85.48 

Hat-Nar-5 87.07 100.57 93.82 

Hat-Nar-1 94.90 103.60 99.25 

Hat-2010 85.67 108.37 97.02 

Ofis-8 94.90 104.90 99.90 

Tmot 96.10 104.53 100.32 

Hat-M 95.20 103.63 99.42 

Ortalama    90.88 B  95.819 
 

100.76 A 95.82 

Aöf 
%5 ÖD 
%1 ÖD 

%5 ÖD 
%1 ÖD 

%5 ÖD 
%1 ÖD 

 

Yapılan ölçümler sonucunda 2013 yılına ait farklı haşhaş tiplerinin ortalama bitki boyu 

(100.80 cm) 2012 yılına oranla (90.90 cm) daha uzun olduğu tespit edilmiştir (çizelge 

4.2). Yıllar arasındaki bu farklılığın nedeninin değişen iklim koşullarından kaynaklı 

olduğu düşünülmektedir. İklim koşullarından dolayı birinci yılda bitkilerin kışa daha 

zayıf girmesi ve kışın daha sert geçmesi, ikinci yılda mart, nisan, haziran ve temmuz 

aylarında iyi yağış düşmesi bu farklılığa neden olmuş olabilir. Hasat dönemleri 

bakımından iki yıl arasında farklılıklar oluşmuştur. Örneğin rozet 2 dönemi numuneleri 

1. yıl 24.04.2012 ikinci yıl ise 07.04 2013 tarihinde yapılmıştır. Çizim dönemi 

numuneleri 1. yıl 09.06.2012, ikinci yıl ise 26.05.2013 tarihlerinde yapılmıştır. Haşhaş 

üzerine yapılan çalışmalarda bitki boyu ortalamalarını; Işıkan (1957) 80-100 cm,  Loof 

(1966) 50-150 cm, Erdurmuş (1989) 79.40-114.65 cm, Gümüşçü (2002) 99.33-116.1 

cm, Gümüşçü ve Arslan (2008) 99.33-116.10 cm, İpek (2011) 92.8-111.3 cm,  Zając vd. 
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(2011) 90.07-110.1 cm olarak belirlemişler, ayrıca Mishra vd., (2013) Hindistan’da beş 

çeşit ile yapmış oldukları çalışmada bitki boylarını  80 -112 cm  olarak tespit etmişlerdir  

ve bu değerler bulgularımızla büyük ölçüde uyum göstermektedir. Bulgularımızın 

aksine Rahimi (2013) (106,11-119,34 cm) ve Karabük (2012) ‘ün (124-136 cm)  

bulduğu değerler bizim bulduğumuz değerlerden daha yüksektir. Soyalp (1996) bitki 

boyu (56,6-84,3 cm) değerleri bizim bulgularımıza göre oldukça düşüktür. Bu farklar 

muhtemelen denemelerin yazlık veya kışlık olarak kurulmasıyla, yıllar arasındaki iklim 

değişiklikleri, deneme yeri ve deneme materyali ile ilgilidir. 

4.1.2 Bitki başına kapsül sayısı  

Bitki başına kapsül sayısına ilişkin varyans analiz sonuçları çizelge 4.1’de verilmiştir. 

Buna göre her iki yılda da çeşit ve hatların kapsül sayıları arasındaki fark ve yıl x çeşit 

interaksiyonu da istatistiki olarak önemli olmamıştır. Deneme materyallerinin kapsül 

sayısı ortalamaları çizelge 4.3’de verilmiştir. 

Çizelge 4.3 Farklı haşhaş tiplerinde bitki başına ortalama kapsül sayısı (adet) 

 Kapsül Sayısı (Adet) 

Hat ve Çeşitler 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 1.70 1.70 1.70 

Hat-198 2.07 2.20 2.13 

Hat-Nar-5 2.00 2.00 2.00 

Hat-Nar-1 1.90  1.93 1.92 

Hat-2010 2.00 1.60 1.80 

Ofis-8 1.90  1.63 1.77 

Tmot 1.97 1.63 1.80 

Hat-M 1.40 1.53 1.47 

Ortalama 1.87  1.78  1.82 

Aöf 
%5 ÖD 
%1 ÖD 

%5 ÖD 
%1 ÖD 

%5 ÖD 
%1 ÖD 

 

Çizelge 4.3 incelendiğinde, farklı haşhaş tiplerine ait bitki başına ortalama kapsül sayısı 

2012 yılı için en yüksek değer 2.07 ile Hat-198’de ve en düşük 1.40 ile Hat-M ‘de; 2013 

yılı için yine en yüksek Hat-198’de (2.20) ve  en düşük Hat-M’de (1.53) tespit 

edilmiştir. Bitki başına kapsül sayısı yıllar arasında da önemli çıkmamıştır. 
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Loof (1966) bitki başına kapsül sayısının 8 ve daha üzerine çıkabileceğini kaydetmiştir. 

Bitki basına kapsül sayısını; Erdurmuş (1989), 1.95-7.20, Büyükgöçmen (1994), 1.30-

4.39 adet, Karadavut (1994), 1.01-6.17 adet, Gümüşçü (1996), kışlıklarda 2-30-9.58 

adet, yazlıklarda ise 1.93-3.55 adet, Soyalp (1996), 1.20-3.07 adet, İpek (2011) 1.90-

2.50 adet, Rahimi (2013) iki yılın ortalaması olarak 2.13-2.96 adet arasında bulduklarını 

belirtmişlerdir.  

Bu çalışmada 1.47-2.13 adet olarak bulunan bitki başına kapsül sayısının üst sınırları 

araştırıcıların bulgularına göre düşük olmakla birlikte, Büyükgöçmen (1994), Karadavut 

(1994) ve Soyalp (1996)’in bulmuş olduğu sonuçların arasında kalmaktadır. 

4.1.3 Kapsülde stigma ( tepecik ) sayısı 

Deneme materyallerinin stigma sayısına ilişkin varyans analiz sonuçları çizelge 4.1’de 

verilmiştir. Buna göre her iki yılda da çeşit ve hatların stigma sayılarındaki farkların 

istatistiki olarak önemsiz olduğu, yıllar arasında ise %1 düzeyinde önemli fark olduğu 

görülmektedir. Buna karşılık yıl x çeşit interaksiyonu ise farklılık göstermemiştir. 

Deneme materyallerinin kapsül başına stigma sayısı ortalamaları çizelge 4.4’de 

verilmiştir. 

Çizelge 4.4 Farklı haşhaş tiplerinde kapsül başına stigma sayısı ortalama değerleri ve 

duncan grupları 

 Stigma Sayısı (Adet) 

Hat ve Çeşit 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 8.90 10.96 9.93 

Hat-198 8.77 11.10 9.93 

Hat-Nar-5 8.67 11.16 9.92 

Hat-Nar-1 8.97 11.53 10.25 

Hat-2010 9.57 11.83 10.70 

Ofis-8 9.03 11.43 10.23 

Tmot 9.00 11.30 10.15 

Hat-M 9.70 11.23 10.47 

Ortalama 9,08 B   11,32 A  10.20 

Aöf 
%5 ÖD 

%1 ÖD 
%5 ÖD 

%1 ÖD 
%5 ÖD 

%1 ÖD 
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Çizelge 4.4 incelendiğinde, ortalama stigma sayısı değerlerinin 2012 yılı için 8.67-9.70;  

2013 yılında ise 10.96-11.83 arasında değiştiği görülmektedir. 2012 yılında en yüksek 

değer Hat-M’de, en düşük değer ise Hat-Nar-5’de ölçülmüştür. 2013 yılında ise stigma 

sayısı en fazla Hat-2010’ da, en düşük değer ise Hat-169 (10.96) elde edilmiştir. İki 

yılın ortalaması olarak; en yüksek Hat-2010 (10.70) ve en düşük değer de Hat-Nar-5 de 

(9.92) olduğu belirlenmiştir.  

Bazı araştırıcılar yaptıkları çalışmalarda stigma sayılarını ölçmüşlerdir. Bunlar; Işıkan 

(1957) bitki başına stigma sayısının 4-18, Karadavut ve Arslan (2006) stigma sayısını 

6.40-14.72, İpek (2011) stigma sayısını 10.65-12.75, Arslan vd. (2011) stigma sayısı ise 

5.6-13.2, Karabük (2012) ise kapsüldeki stigma sayısını 12.01-13.15 olarak 

ölçmüşlerdir. Bulgular Karadavut ve Arslan (2006)  ve İpek (2011)’le uyumlu olmakla 

birlikte Karabük (2012)’ye göre düşük bulunmuştur. Bunun nedeninin iklim koşulları, 

yetiştirme teknikleri ve kullanılan materyale bağlı olabileceği düşünülmektedir.  

4.2 Verim  

Deneme materyallerinin kapsül+tohum, tohum ve kapsül verimlerine ait birleştirilmiş 

yıllar varyans analizi değerleri çizelge 4.5’de verilmiştir. Buna göre kapsül+tohum 

verimi bakımından  hem çeşitler, hem de yıllar arasında fark %1 seviyesinde  önemli, 

yılxçeşit interaksiyonu ise önemsiz çıkmıştır.  

  Çizelge 4.5  Farklı haşhaş tiplerinde kapsül+tohum verimi,  tohum verimi  ve kapsül 

verimi varyans analizi (birleştirilmiş yıl) 

V.K. S.D. 

Kapsül+Tohum 

Verimi (kg/da) 

Tohum Verimi 

(kg/da) 

Kapsül Verimi 

(kg/da) 

K.O. K.O. K.O. 

Genel 47 -------- ------------- -------- 

Yıllar 1 2544.942** 1290.650** 355.395* 

Bloklar 4 434.837 201.959 120.097 

Çeşitler 7 3599.941** 1544.575** 741.556** 

Yıl X Çeşit 7 501.118 253.496 165.794 

Hata 28 228.425 100.640 74.495 

(**)işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir;(*)işaretli F değerleri P<0.05 seviyesinde 

önemlidir(%5 :4,20;  %1: 7,64) 
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4.2.1 Kapsül+tohum verimi (kg/da) 

2012 ve 2013 yıllarına ait ortalama kapsül+tohum verimleri ve oluşan farklı gruplar 

çizelge 4.6 ‘da verilmiştir. 2012 ve 2013 yıllarında en yüksek dekara kapsül+tohum 

verimi yerli materyal olan ve alkaloid bakımından fakir tohum için üretimi geliştirilen 

Hat-2010’da sırasıyla 230.51 ve 200.81 kg/da olarak tespit edilmiştir. En düşük 

kapsül+tohum verimi değerleri ise en düşük Hat-Nar-5’te 2012 yılında 146.00 ve 

2013’te 124.50 olarak tespit edilmiştir (çizelge 4.6). 2012 yılı dekara kapsül+tohum 

verimi (180.40 kg/da) 2013 yılı veriminden (165,83 kg/da) daha yüksek olmuştur.İki 

yılın ortalaması olarak en yüksek verim (215.66 kg/da) Hat-2010’dan, en düşük verim 

de (135.25 kg/da) Hat-Nar-5’te elde edilmiş; çeşit ve hatlar, kapsül+tohum verimleri 

bakımından beş farklı grup oluşturmuştur. 

Çizelge 4.6 Farklı haşhaş tiplerinde ortalama kapsül+ tohum verimleri (kg/da) ve 

duncan grupları     

Hat ve Çeşitler 
Kapsül+ Tohum Verimleri (kg/da) 

2012 2013 2012+2013 

Hat-169 
178.84 149.65 164.24 cd, D 

Hat-198 
175.01 186.72 180.87 cb, C 

Hat-Nar-5 
146.00 124.50 135.25 e, E 

Hat-Nar-1 
149.40 149.92 149.66 ed, E 

Hat-2010 
230.51 200.81 215.66 a, A 

Ofis-8 
209.47 168.69 189.08 b, B 

Tmot 
174.43 172.79 173.61 bcd, D 

Hat-M 
179.52 173.59 176.56 cb, C 

Ortalama 
180.40 A 165.83 B  173.12 

Aöf (Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 
%5 ÖD 

%1 ÖD %5 17.87 

%1 24.11 

*Aynı harfle gösterilen değerler istatistikî olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir 
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Yaptıkları çalışmalarda haşhaşlarda dekara kapsül + tohum veriminin; Işıkan (1977), 

134-143 kg/da, Erdurmuş (1989), 165.27-401.70 kg/da ve Soyalp (1996),  94.60-205.02 

kg/da arasında değiştiğini belirtmişlerdir. Engin (1995), dekara kapsül + tohum verimi 

ortalamasını ilk yılda 186.60 kg/da, ikinci yılda ise 194.40 kg/da olarak göstermiştir. 

İpek (2011), ortalama kapsül + tohum verimini 202.97-281.67 kg/da, Rahimi (2013) 

dekara kapsül + tohum verimini 205.70-260.68 kg/da, arasında değiştiğini kaydetmiştir. 

Bulgularımızla iki yılın ortalaması olarak bulunan değerler (135,25-215,66 kg/da) 

Soyalp (1996)’un bulduğu değerlere yakın olmakla birlikte, Işıkan (1977)’ın bulduğu 

değerlerin üstünde çıkmıştır. Bu çalışma sonuçları İpek (2011) ve Rahimi (2013) ‘ün 

belirlediği değerlere göre düşük olmasının muhtemelen denemelerin yazlık veya kışlık 

olarak kurulmasıyla, yıllar arasındaki iklim değişiklikleri ve deneme materyali ile ilgili 

olabileceği tahmin edilmektedir. 

4.2.2 Tohum verimi (kg/da) 

Tohum verimine ait birleşmiş yıllar varyans analizi değerleri çizelge 4.5’ de verilmiştir. 

Buna göre tohum verimi bakımından hem çeşitler, hem de yıllar arasında fark, %1 

seviyesinde önemli, yılxçeşit interaksiyonu ise önemsiz bulunmuştur. 2012 ve 2013 

yıllarına ait ortalama tohum verimleri ve oluşan farklı gruplar çizelge 4.7 ‘de  

verilmiştir. 
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Çizelge 4.7 Farklı haşhaş tiplerinde ortalama tohum verimi değerleri (kg/da) ve duncan 

grupları 

Hat ve Çeşitler 

Tohum Verimi (kg/da) 

2012 2013 2012+2013 

Hat-169 
92.62 77.71 85.17  cde, E 

Hat-198 
100.88 107.27 104.08  b, B 

Hat-Nar-1 
85.16 

82.87  
84.02  de, E 

Hat-Nar-5 
79.33 65.50 72.42 e, E 

Hat-2010 
143.93 107.86 125.90  a, A 

Ofis-8 
108.96 92.96 100.96 b, C 

Tmot 
97.17 95.98 96.57 bcd, D 

Hat-M 
99.65 94.58 97.12 bcd, D 

Ortalama 
100.96 A 90.59 B 95.78 

AÖF(Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 
%5 ÖD 

%1 ÖD 
%5  11.86 

%1 16.00 

*Aynı harfle gösterilen değerler istatistikî olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük 

harfler %5 düzeyinde önemliliği göstermektedir 

 

Çizelge 4.7 incelendiğinde, 2012 ve 2013 yıllarında ve birleşmiş yıllar ortalamasında   

en yüksek dekara tohum verimi yine yüksek tohum verimi için geliştirilen Hat-2010’da 

görülmüştür (sırasıyla 143.93, 107.86, 125.90). En düşük tohum verimi ise yine kapsül 

bakımından küçük olan Hat-Nar-5’te (sırasıyla 79.33, 65.50, 72.42) olduğu 

belirlenmiştir. Yıllar arasında tüm çeşitlerin ortalama verimlerinde ise 2012 yılının 

veriminin (100.96 kg/da) 2013 yılına (90.59 kg/da) göre daha fazla olduğu çizelge 

4.7’de görülmektedir.  

 

Er ve Arslan (1972), haşhaş tarımında bir dekar alandan 100-150 kg tohum 

alınabileceğini bildirmişlerdir. Yapmış oldukları çalışmalarda Loof (1966) tohum 

veriminin 120-180 kg/da, Işıkan (1977),  73-80 kg/da, Camcı (1983), 136.0-145.0 kg/da 

Erdurmuş (1989),  91.73-228.20 kg/da, Gümüşçü (1996),  kışlıklarda 44.93-128.10 

kg/da, yazlıklarda ise 55.40-136.0 kg/da, Soyalp (1996), ortalama 50.48-109.20 kg/da, 
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Gümüşçü ve Arslan (2008),  51.20-151.10 kg/da arasında değiştiğini bulmuşlardır. İpek 

(2011), Ankara koşullarında yürüttüğü tez çalışmasında ortalama dekara tohum verimini 

108.80-155.00 kg/da arasında değiştiğini kaydetmiştir. Rahimi vd. (2011) 93.96- 131.46 

kg/da, Arslan vd. (2011), yaptıkları çalışmada dekara tohum veriminin 1.74 -117.01 

kg/da ve Rahimi (2013), Ankara koşullarında yaptığı çalışmada tohum veriminin 

108.56-142.24 kg/da arasında değiştiğini tespit etmişlerdir. Yapmış olduğumuz 

araştırma sonunda elde edilen dekara tohum verimi değerleri (72.42-125.90 kg/da) 

Gümüşçü ve Arslan (2008), Gümüşçü (1996) gösterdiği değerlerin arasında yer almış, 

Işıkan (1977), Erdurmuş (1989), Soyalp (1996) ve Arslan vd. (2011)’nin belirlediği 

değerlerin üstünde, Loof (1966) ve İpek (2011)’in altında kalmış ve Rahimi vd. 

(2011)’nin kaydettiği değerlerle paralellik göstermiştir. Bu farkların muhtemelen 

denemelerin yazlık veya kışlık olarak kurulmasıyla, yıllar arasındaki iklim 

değişiklikleri, yetiştirme teknikleri ve deneme materyali ile ilgili olduğu 

düşünülmektedir. 

                  

4.2.3 Kapsül verimi (kg/da) 

Kapsül verimine ait birleştirilmiş yıllar varyans analizi değerleri çizelge 4.5’de 

verilmiştir. Buna göre kapsül verimi bakımından  yıllar arasındaki fark %5 seviyesinde, 

çeşit bakımından %1 seviyesinde  önemli, yıl x çeşit interaksiyonu ise önemsiz 

bulunmuştur.  

 

Deneme yıllarına ait ortalama kapsül verimleri ve oluşan farklı gruplar çizelge 4.8’de 

verilmiştir. 2012 ve 2013 yıllarında dekara kapsül verimi en yüksek yerli materyal ve 

alkaloid bakımından fakir tohum için üretimi geliştirilen Hat-2010’da sırasıyla 101.18, 

92.51 ve 96.85 kg/da, en düşük ise 2012 yılında Hat-Nar-1’de 63.82 kg/da ve 2013’te 

Hat-Nar-5’te 58.82 kg/da olarak tespit edilmiştir (Çizelge 4.8).  

Yapılan araştırmalarda dekara kapsül verimini Işıkan (1977), 61-63 kg/da, Camcı 

(1983), 114.0 kg/da, Erdurmuş (1989), 73.540-173.560 kg/da, Soyalp (1996), 44.12-

95.81 kg/da, Gümüşçü (1996), kışlıklarda 55.54-116.0 kg/da, yazlıklarda ise 49.26-

111.10 kg/da, Gümüşçü ve Arslan (2008), 45.03-133.10 kg/da, Arslan vd. (2011), 2.63-
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107.35 kg/da ve Rahimi (2013) 92.69-119.13 kg/da arasında değiştiğini tespit 

etmişlerdir. İpek (2011), Ankara koşullarında yürüttüğü tez çalışmasında ortalama 

dekara kapsül veriminin 91.10-131.20  kg/da, arasında değiştiğini kaydetmiştir.  

 

Çizelge 4.8 Farklı haşhaş tiplerinde ortalama kapsül verimi değerleri ve duncan grupları 

Hat ve Çeşitler Kapsül verimi (kg/da) 

2012 2013 2012+2013 

Hat-169 
85.76 71.87 78.82 bc, C 

Hat-198 
73.57 79.62 76.60 c, C 

Hat-Nar-1 
63.82 

67.10 
65.46 d, D 

Hat-Nar-5 
66.15 58.82 62.49 d, D 

Hat-2010 
101.18 92.51 96.85 a, A 

Ofis-8 
100.98 75.82 88.40 ba, B 

Tmot 
76.93 79.77 78.35 bc, C 

Hat-M 
79.68 79.01 79.35 bc, C 

Ortalama 
81.01 a 75,57 a 78.29 

AÖF(Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 
%5 ÖD 

%1 ÖD 
%5 10.21 

%1 13.77 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistikî olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir 

 

Bu çalışmada dekara kapsül verimini (62.49-96.85 kg/da); Işıkan (1977)’ın bildirmiş 

oldukları değerlerin üstünde, Erdurmuş (1989), Gümüşçü (1996), Soyalp (1996), Arslan 

vd. (2011) bulduğu değerlerin arasında ve İpek (2011) ve Rahimi (2013)’nin gösterdiği 

değerlerin ise altında kalmıştır. Bu farklar muhtemelen denemelerin yazlık veya kışlık 

olarak kurulmasıyla, yıllar arasındaki iklim değişiklikleri ve deneme materyali ile 

ilgilidir. 
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4.3 Farklı Gelişme Dönemlerine Göre Organlardaki Alkaloid Dağılımı  

4.3.1 Morfin  

4.3.1.1 Rozet 1 döneminde morfin dağılışı 

Deneme materyallerinin rozet1 gelişme döneminde morfin oranlarına ilişkin varyans 

analizi sonuçları çizelge 4.9’da verilmiştir. Morfin oranı bakımından yıllar ve ekimi 

yapılan hat ve çeşitler arasındaki farklılık % 1 seviyesinde önemli, yıl x çeşit 

interaksiyonu önemsiz bulunmuştur.  

Çizelge 4.9 Rozet 1 gelişme döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin organlardaki morfin   

dağılışı varyans analizi (birleştirilmiş yıl) 

Tüm Bitki 

VK SD KO KT F 

Genel 47 -------- 0.00243799 -------- 

Yıllar 1 0.00024526 0.00024526 11.60** 

Bloklar 4 0.00003051 0.00012202 1.44 

Çeşitler 7 0.00013085 0.00091595 6.19** 

Yılxçeşit 7 0.00008042 0.00056295 3.80 

Hata 28 0.00002114 0.00059181 -------- 

 (**)işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir;  (%5 :4,20;  %1: 7,64) 

 

Deneme materyallerinin rozet1 gelişme döneminde ortalama morfin oranları ve Duncan 

grupları çizelge 4.10’da verilmiştir. 
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Çizelge 4.10 Rozet 1 döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin organlarındaki ortalama 

morfin oranı dağılışı ve duncan grupları (2012-2013) 

Hat ve Çeşitler 

Tüm Bitki Morfin Oranları (%) 

2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.010   0.020 0.015 c, B 

Hat-198 0.013 0.018 0.015 cb, B 

Hat-Nar-5 0.026 0.016 0.021 b, B 

Hat-Nar-1 0.011 0.018 0.015 c, B  

Ofis-8 0.022 0.034 0.028 a, A 

Hat-2010 0.015 0.014 0.014 c, B 

Tmot 0.012 0.021 0.017 cb, B 

Hat-M 0.014 0.020 0.017 cb, B 

Ortalama 0.016  B 0.0200 A 0.018 

Aöf (Çeşit) 

%5 ÖD 

%1 ÖD 
%5 ÖD 

%1 ÖD 
%1 0.007 

%5 0.005 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistikî olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir 

 

Çizelge 4.10’da da görüldüğü gibi rozet 1 gelişme döneminde analizi yapılan hat ve 

çeşitlerin tüm bitki numunelerinde morfin oranları yılların ortalaması olarak en yüksek 

Ofis-8’de (0.028) ve en düşük ise Hat-2010’ da (0.014) tespit edilmiştir. Tüm bitkide 

%5 önemlilik derecesinde 3, %1’likte ise 2 ayrı grup tespit edilmiştir. 2012 yılı morfin 

oranı ortalamaları 0,010 (Hat-169) ile 0,026 (Hat-Nar 5) arasında değişirken, 2013 

yılında ise 0,014 (Hat-2010) ile 0,034 (Ofis-8) arasında değişmiştir. 2013 yılı ortalama 

morfin oranı 2012 yılından daha yüksek olmuştur. 

Sarkany ve Danos (1957), primer köklerin oluşumu ile birlikte morfinin teşhis edilmiş 

olduğunu ve yaklaşık % 0,016-0,018 oranında bulunduğunu bildirmişlerdir. Arslan 

(1982) yapmış olduğu çalışmada rozet 1 döneminde ortalama morfin oranını kökte 

%0.018 ve yaprakta % 0.010 olarak tespit etmiştir.  Shukla & Singh (2001) Lucknow’da 

haşhaşın farklı gelişme dönemlerinde alkaloid değişimini inceledikleri çalışmada 

bitkinin 4 yapraklı (rozet1) döneminde: morfin oranını % 0.047 olarak tespit etmişlerdir. 

Sarkany ve Danos (1957)’un çalışması ile bulgularımızın yakın olduğu, Shukla ve 
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Singh (2001)’e göre ise -Ofis 8 hariç- oldukça düşük olduğu görülmektedir (Çizelge 

4.10). 

4.3.1.2 Rozet 2 döneminde farklı organlardaki morfin dağılışı 

Deneme materyallerinin rozet 2 gelişme döneminde farklı organlarındaki morfin 

oranlarına ilişkin varyans analizi sonuçları çizelge 4.11’de verilmiştir. Buna göre ekimi 

yapılan hat ve çeşitlerin farklı organlarındaki morfin oranı yıllara göre tüm bitki, kök ve 

yaprakta  %1 seviyesinde; haşhaş hat ve çeşitler arasında ise kök ve yaprakta %1, tüm 

bitkide ise %5 seviyesinde önemli olmuştur. Yıl x çeşit interaksiyonu ise yalnızca kökte 

%1 seviyesinde önemli iken, tüm bitki ve yapraklarda önemsiz bulunmuştur.  

Köklerde yıl x çeşit interaksiyonu önemli olduğundan, kökteki morfin oranlarına ilişkin 

2012 ve 2013 yılı ortalama morfin oranları ayrı hazırlanmış ve tüm yıllarda Duncan 

grupları oluşturulmuştur.  Tüm bitki ve yapraklardaki ortalama morfin oranları ise 

birleştirilmiş yıllar üzerinden verilmiştir (Çizelge 4.12- 4.13).  

Çizelge 4.11 Rozet 2 döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin farklı organlarındaki morfin 

dağılışına ait varyans analizi (birleştirilmiş yıl) 

  Tüm Bitki Kök Yaprak 

VK SD KO KO KO 

Genel 47 --------- ------------ ----------- 

Yıllar 1 0.00552552** 0.09724501** 0.00693602** 

Bloklar 4 0.00027833 0.00037994 0.00030396 

Çeşitler 7 0.00150976* 0.00724754** 0.00196557  ** 

Yılxçeşit 7 0.00048957 0.00176189** 0.00021464 

Hata 28   0.00020083 0.00020828 0.00015958 

 (**)işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir;(*)işaretli F değerleri P<0.05 seviyesinde önemlidir 

(%5 :4,20;  %1: 7,64). 

 

Çizelge 4.12’de görüldüğü gibi, hat ve çeşitlerin rozet 2 gelişme döneminde tüm bitki 

de morfin oranları bakımından % 5 seviyesinde 4, % 1 seviyesinde ise üç grup oluşmuş 

ve morfin oranları % 0.031 (Hat-2010) ile 0.077  (Ofis-8) arasında değişmiştir.  
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Çizelge 4.12’de görüldüğü gibi, rozet 2 gelişme döneminde analizi yapılan hat ve 

çeşitlerin kök numunelerinde morfin oranları yılların ortalamasında en yüksek Ofis-8’ 

de (0.216) ve en düşük Tmot’ta (0.107) tespit edilmiştir. 2012 yılı morfin oranı 

ortalamaları 0.133 (Tmot) ile 0.270 (Ofis-8) aralığında değişirken, 2013 yılında ise 0.072 

(Hat-169) ile 0.161 (Ofis-8) aralığında değişim göstermiştir. Köklerde morfin oranı 

bakımından 2012 yılında % 5 seviyesinde 5 grup oluşurken, 2013 yılında ise 4 grup 

oluşmuştur.  

Çizelge 4.12 Rozet 2 döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin tüm bitki ve kökteki 

ortalama morfin oranı dağılışı  ve duncan grupları (2012-2013) 

Çeşitler 

Tüm Bitki Morfin Oranları (%) Kök Morfin Oranları (%) 

2012 2013 Ortalama 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.040    0.037 0.039 dc  0.172 dc, DC 0.02 d, C 0.122 cd, C 

Hat-198 0.046 0.044 0.045 dc  0.171 d, DC 0.075 d, C 0.123 cd, C 

Hat-Nar5 0.088 0.047 0.069ba 0.231 b, B 0.073 d, C 0.152 b, B 

Hat-Nar1 0.042 0.029 0.036dc 0.155 de, DE 0.079 cd, D 0.117d, C 

Ofis-8 0.103 0.050 0.077 a 0.270 a, A 0.161 a, A 0.216 a , A 

Hat-2010 0.038 0.023 0.031 d 0.169 d, DC 0.113 cb, B 0.141 cb, B 

Tmot 0.065   0.038 0.052 bc 0.133 e, E 0.081 cd, C 0.107 d, C 

Hat-M 0.057 0.040 0.049 dc 0.194 c, C 0.121 b, B 0.158 b, B 

Ortalama 
0.060 A 

 

0.039 B 

 

0.049 0.187 A 

 

0.097 B 

 

0.142 

Aöf 

(Çeşit) 

%5 ÖD 

%1 ÖD 
%5 ÖD 

%1 ÖD 
%1 ÖD 

%5 0.017 

%1  0.033 

%5 0.024 

%1 0.037 

%5 0.027 

%1 0.023 

%5 0.017 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 

 

Sarkany ve Danos (1957), yapmış oldukları çalışmada organlarda rozet döneminde 

kökün en yüksek morfin oranına sahip olduğunu bildirmişlerdir. Arslan (1982) yapmış 

olduğu çalışmada rozet 2 döneminde kökte   %0.023 ve yaprakta % 0.016 olarak tespit 

etmiştir.  

Shukla ve Singh (2001) Lucknow’da haşhaşın farklı gelişme dönemlerinde alkaloid 

değişimini inceledikleri çalışmada bitkinin 8 yapraklı (rozet2) döneminde kökteki 
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morfin oranını % 0.040 olarak tespit etmişlerdir. Bulgularımızın Sarkany ve Danos 

(1957) ile uyumlu olduğu ve Shukla ve Singh (2001)’e göre oldukça yüksek olduğu,  

Arslan (1982)’ye göre ise düşük olduğu görülmektedir (Çizelge 4.12) 

Çizelge 4.13 Rozet 2 döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin yapraktaki ortalama morfin 

oranları ve duncan grupları (2012-2013)  

Hat ve Çeşitler 

Yaprak Morfin Oranları (%) 

2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.038 0.018  0.028 cd, D 

Hat-198 0.041  0.028  0.035 bcd, C  

Hat-Nar-5 0.061 0.016  0.039 cb, C 

Hat-Nar-1 0.042 0.018 0.030 cd, D 

Ofis-8 0.092 0.062  0.077 a, A 

Hat-2010 0.028 0.007  0.018 d, D 

Tmot 0.050 0.017 0.033 bcd, D 

Hat-M 0.055 0.047  0.051 b, B 

Ortalama 0.051 A 0.027 B 0.039 

Aöf (Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%1  0.020 

%5  0.015 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 

Çizelge 4.13’te görüldüğü gibi, rozet 2 gelişme döneminde analizi yapılan hat ve 

çeşitlerin kök numunelerinde yapraklardaki morfin oranları bakımından % 5 ve % 1 

seviyesinde 4 farklı grup oluşmuş ve morfin oranları % 0.018 (Hat-2010) ile 0.077 

(Ofis-8)  arasında değişmiştir.  

Sarkany ve Danos (1957) yaptıkları çalışmada morfinin haşhaşta filiz yapraklarında 

(rozet 2 dönemi) %0,087 oranında, en yüksek morfin oranının ise bu dönemde % 0,14-

0,172 aralığında köklerde bulunduğunu bildirmişlerdir. Shukla ve Singh (2001) bitkinin 

8 yapraklı (rozet2) döneminde yapraktaki morfin oranını % 0.040 olarak tespit 

etmişlerdir. 
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Sarkany ve Danos (1957) ve Shukla ve Singh (2001)   ile bulgularımızı karşılaştıracak 

olursak, rozet 2 döneminde yaprakta 0.177-0.777 aralığında morfin bulunmuş ve bu 

oranın araştırıcılara  göre yüksek olduğu görülmüştür. Kökteki morfin oranın (0.107-

0.216) ise Sarkony ve Danos(1957)’un bulguları ile yakın olduğu tespit edilmiştir.  

Ceylan ve Kaya (1983) ve Kan ve Arslan (2001) yapmış oldukları çalışmalarda aynı 

bitki cinsinin farklı türlerinde ve aynı türün taksonomik ve genetik farklılık bulunan 

taksonlarında alkaloid içerikleri değişiklik gösterebileceğini; bitkilerin bazı kalıtsal olan 

karakterlerinin bitki besin maddeleri ve çevre koşullarından etkilenebildiğini ve 

alkaloidlerin köklerde sentezlenerek bitkinin diğer organlarına taşındığından söz 

etmişlerdir.  

4.3.1.3 Sapa kalkma döneminde farklı organlardaki morfin dağılışı 

Deneme materyallerinin sapa kalkma gelişme döneminde farklı organlardaki morfin 

oranlarına ilişkin varyans analiz sonuçları çizelge 4.14’te verilmiştir. Buna göre ekimi 

yapılan hat ve çeşitlerin farklı organlarındaki morfin oranı yıllara göre sapta  % 1 

seviyesinde; haşhaş hat ve çeşitler arasında ise sap ve tüm bitkide %1, kök ve yaprakta 

ise % 5 seviyesinde önemli olmuştur. Yıl x çeşit interaksiyonu ise yalnızca sapta % 1 

seviyesinde önemli iken, tüm bitki, kök ve yapraklarda önemsiz bulunmuştur.  

Saplarda yıl x çeşit interaksiyonu önemli olduğundan, saptaki morfin oranlarına ilişkin 

2012 ve 2013 yılı ortalama morfin oranları ayrı hazırlanmış ve tüm yıllarda Duncan 

grupları oluşturulmuştur.  Tüm bitki, yaprak ve kökteki ortalama morfin oranları ise 

birleştirilmiş yıllar üzerinden verilmiştir (Çizelge 4.15-4.17).  
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Çizelge 4.14 Sapa kalkma döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin farklı organlardaki 

morfin dağılışı varyans analizi (birleştirilmiş yıl) 

  Tüm Bitki Kök Yaprak Sap 

VK SD KO KO KO KO 

Genel 47 ---------- ------------- ------------- ------------ 

Yıllar 1 0.00128651* 0.02817852** 0.00055352 0.11456302** 

Bloklar 4 0.00011544 0.00221946 0.00063421 0.00093671 

Çeşitler 7 0.00271335** 0.00441021* 0.00159993* 0.00514307** 

Yılxçeşit 7 0.00023293 0.00175228 0.00065343 0.00352116** 

Hata 28 0.00020503 0.00064079 0.00033311 0.00037138 

 (**)işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir;(*)işaretli F değerleri P<0.05 seviyesinde önemlidir 

(%5 :4,20;  %1: 7,64). 

 

Çizelge 4.15 Haşhaş hat ve çeşitlerinin sapa kalkma gelişme döneminde tüm bitki ve 

kökteki ortalama morfin oranı dağılışı ve duncan grupları (2012-2013) 

Çeşitler Tüm Bitki Morfin Oranları (%) Kök Morfin Oranları (%) 

 2012 2013 Ortalama 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.081 0.066    0.074 c, D 0.155  0.116  0.136 bc 

Hat-198 0.080 0.076 0.078 c, C 0.132  0.103  0.117 c 

Hat-Nar-5 0.091 0.091 0.091 bc,  C 0.168 0.104  0.136 bc 

Hat-Nar-1 0.075 0.085  0.080 c, C 0.176  0.111  0.144 bc 

Ofis-8 0.125 0.117  0.121 a, A 0.175  0.145 0.160 ba 

Hat-2010 0.061 0.042 0.051 d, D 0.115 0.058  0.086 d 

Tmot 0.102 0.074 0.088 c, C 0.129  0.136 0.133 bc 

Hat-M 0.118 0.097  0.107 ba, B 0.231   0.122 0.176 a 

Ortalama 0.091 a 0.081a 0.086 0.160 A 0.112 B 0.136 

Aöf (Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 
%5 ÖD 

%1 ÖD 
%1  0.023 

%5 0.017 
%5 ÖD 

%1 ÖD 
%5 ÖD 

%1 ÖD 
%1 ÖD 

%5  0.030 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 
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Çizelge 4.15’de görüldüğü gibi, hat ve çeşitlerin sapa kalkma gelişme döneminde tüm 

bitkide morfin oranları bakımından % 5 ve % 1   seviyesinde 4 grup oluşmuş ve morfin 

oranları % 0.051 (Hat-2010) ile 0.121 (Ofis-8) arasında değişmiştir. Kökteki morfin 

oranları bakımından % 5 seviyesinde 4 farklı grup oluşmuş ve morfin oranları 0.086 

(Hat-2010) ile % 0.176 (Hat-M)  arasında değişmiştir. Shukla ve Singh (2001)’in 

yapmış oldukları çalışmada 16 yapraklı (sapa kalkma) döneminde kökteki morfin 

oranını %0.028 olarak bulmuşlardır. Bulgularımızın bu değerlere göre oldukça yüksek 

olduğu görülmektedir (Çizelge 4.15) 

Rozet 2 dönemindeki kökte bulunan morfin oranlarının (0.107-0.216) sapa kalkma 

döneminde (0.086-0.176)  azaldığı görülmektedir (Çizelge 4.12, Çizelge 4.15). Bunun 

nedeninin Sarkany ve Danos (1957)’un bahsettiği dal oluşum (sapa kalkma) devresinde 

morfinin bütün bitkiye dağılmış olmasına ve morfinin süt boruları ile bitkinin üst 

organlarına doğru taşınmasına bağlı olarak kökteki morfin oranınındaki azalmadan 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Kökle ilgili olarak önceki hasat dönemleri ve organlara 

göre durum değişmeye başlamıştır. En yüksek ve en düşük değerlerin farklı hat ve 

çeşitlere kaymaya başlaması morfin sentezinin bitkiler arasında varyasyonları 

oluşturmaya başladığını göstermektedir. 

Çizelge 4.16’ da görüldüğü gibi, sapa kalkma gelişme döneminde analizi yapılan hat ve 

çeşitlerin sap numunelerinde morfin oranları yılların ortalamasında en yüksek Ofis-8’ de 

(0.195) ve en düşük Hat-Nar-1’de (0.109) tespit edilmiştir. 2012 yılı morfin oranı 

ortalamaları 0.126 (Hat-Nar-1) ile 0.282 (Ofis-8) aralığında, 2013 yılında ise 0.058 

(Hat-2010) ile 0.109  (Ofis-8) aralığında değişim göstermiştir. Saplarda morfin oranı 

bakımından 2012 ve 2013 yıllarında % 5 seviyesinde 4 grup oluşmuştur. Shukla ve 

Singh (2001)’in yapmış oldukları çalışmada 16 yapraklı (sapa kalkma) döneminde 

saptaki morfin oranını % 0.009 olarak bulmuşlardır. Bulgularımıza göre bu değerler 

oldukça düşük olduğu görülmektedir (Çizelge 4.16) 
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Çizelge 4.16  Haşhaş hat ve çeşitlerinin sapa kalkma döneminde  yaprak ve saptaki 

ortalama morfin oranı dağılışı  ve duncan grupları (2012-2013) 

Yaprakta Morfin Oranları (%) Sapta Morfin Oranları (%) 

 Çeşitler 2012 2013 Ortalama 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.061 0.062  0.062 dc 0.133 d, D 0.084 abc, C 0.108 e ,D 

Hat-198 0.074 0.085 0.079 bac 0.195b, CB 0.088 abc ,B 0.142cb, C 

Hat-Nar5 0.079 0.069 0.074 bac 0.203 b, B 0.101 ba ,A 0.152 b, B 

Hat-Nar1 0.096 0.048 0.072 bc 0.126 d, D 0.092  ba, B 0.109 d, D 

Ofis-8 0.084 0.090 0.087 ba 0.282 a,  A 0.109  a, A 0.195 a, A 

Hat-2010 0.057 0.029 0.043 d 0.179cb, CBD 0.058 d, C 0.119 ced, D 

Tmot 0.074 0.081 0.077 bac 0.143 cd, CD 0.088 abc, B 0.116 ed, D 

Hat-M 0.095 0.100 0.098 a 0.209 b, B 0.068 cd, C 0.139 cbd, D 

Ortalama 0.077  0.071  0.074 0.184A 0.086  B 0.135 

Aöf (Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 
%1 ÖD 

%5 0.022 

%1   0.059 

%5   0.043 

%1  0.030 

%5   0.021 

%1  0.031 

%5  0.023 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 

Çizelge 4.16’ya göre, hat ve çeşitlerin sapa kalkma döneminde, yapraktaki morfin 

oranları bakımından % 5 seviyesinde 4 grup oluşmuş ve morfin oranları % 0.043 (Hat-

2010) ile 0.096 (Hat-M) arasında değişmiştir.  

Shukla ve Singh (2001)’in yapmış oldukları çalışmada 16 yapraklı (sapa kalkma) 

döneminde yapraktaki morfin oranını % 0.015 olarak bulmuşlardır. Bulgulara göre bu 

değerlerin oldukça düşük olduğu görülmektedir (Çizelge 4.16) 

4.3.1.4 Tomurcuklanma ve çiçek döneminde farklı organlardaki morfin dağılışı 

Deneme materyallerinin tomurcuk-çiçek döneminde farklı organlardaki morfin 

oranlarına ilişkin varyans analiz sonuçları çizelge 4.17’de verilmiştir. Buna göre ekimi 

yapılan hat ve çeşitlerin farklı organlarındaki morfin oranı yıllara göre tüm bitki, kök ve 
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sapta  % 1 seviyesinde; haşhaş hat ve çeşitler arasında ise kök, sap ve tomurcuk-çiçekte 

% 1 önemli, tüm bitki ve yaprakta ise önemsiz bulunmuştur. Yıl x çeşit interaksiyonu 

ise kökte % 1 seviyesinde, sapta % 5 seviyesinde önemli bulunmuş; tüm bitki, yaprak 

ve tomurcuk-çiçekte farklılık göstermemiştir.  

Çizelge 4.17 Tomurcuk-çiçek döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin farklı organlardaki 

morfin dağılışı varyans analizi (birleştirilmiş yıl) 

  Tüm Bitki Kök Yaprak Sap Tomurcuk-

Çiçek 

VK SD KO KO KO KO KO 

Genel 47 --------------- --------------- ------------------- ------------------ ------------------ 

Yıllar 1 0.00262552* 0.00997633** 0.00003008 0.00632502** 0.00335002 

Bloklar 4 0.00012490 0.00044846 0.00052133 0.00108454 0.00564796 

Çeşitler 7 0.00122219 0.00488395** 0.00275824 0.00775545** 0.05272890** 

Yılxçeşit 7 0.00096576 0.00331410** 0.00258299 0.00534169* 0.01599750 

Hata 28 0.00049913 0.00026879 0.00068645 0.00072997 0.00399710 

 (**)işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir;(*)işaretli F değerleri P<0.05 seviyesinde önemlidir 

(%5 :4,20;  %1: 7,64). 

 

Kök ve sapta yıl x çeşit interaksiyonu önemli olduğundan, kök ve saptaki morfin 

oranlarına ilişkin 2012 ve 2013 yılı ortalama morfin oranları ayrı hazırlanmış ve tüm 

yıllarda Duncan grupları oluşturulmuştur. Tüm bitki, yaprak ve tomurcuk-çiçek 

ortalama morfin oranları ise birleştirilmiş yıllar üzerinden verilmiştir (Çizelge 4.18, 

Çizelge 4.19, Çizelge 4.20).  

Çizelge 4.18’de görüldüğü gibi, hat ve çeşitlerin tomurcuk-çiçek gelişme döneminde 

tüm bitki de morfin oranları bakımından % 5 seviyesinde 2 grup oluşmuş ve morfin 

oranları % 0.166 (Hat-Nar-1) ile 0.134 (Hat-2010) arasında değişmiştir. Yapraklardaki 

morfin oranları bakımından % 5 seviyesinde 3 grup ve % 1 seviyesinde ise 2 farklı grup 

oluşmuş ve morfin oranları % 0.104 (Tmot) ile % 0.164 (Hat-198)  arasında değişmiştir.  
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Çizelge 4.18 Tomurcuk-çiçek gelişme döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin tüm bitki ve 

kökteki ortalama morfin oranı dağılışı  ve duncan grupları (2012-2013) 

 Tüm Bitki Morfin Oranları (%) Kök Morfin Oranları (%) 

Çeşitler 2012 2013 Ortalama 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.129 0.139 0.134  0.124 b, B 0.121 a, A 0.123 a ,A 

Hat-198 0.126 0.147 0.136 0.076 c, C 0.085 ba, B 0.080 b ,B 

Hat-Nar-5 0.152 0.120 0.136  0.076  c, C 0.063 b, C 0.070 cb, C 

Hat-Nar-1 0.192 0.140 0.166  0.157 a, A 0.060 bc, C 0.109 a, A 

Ofis-8 0.168 0.151 0.160  0.072 c, C 0.057   bc, C 0.064 cbd, C 

Hat-2010 0.155 0.113   0.134  0.073 c, C 0.023 c, C 0.048 d, C 

Tmot 0.160 0.155 0.158  0.039  d, D 0.070 b, C 0.055 cd, C 

Hat-M 0.162 0.161 0.162  0.160 a, A 0.067 b, C 0.114 a, A 

Ortalama 0.156 a 0.141 b 0.148 0.097 A 0.068  B 0.083 

Aöf (Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 
%1 0.021 

%5 0.015 

%1 0.052 

%5  0.038 

%1 0.026 

%5 0.019 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 

Çizelge 4.18’de görüldüğü gibi, tomurcuk-çiçek gelişme döneminde analizi yapılan hat 

ve çeşitlerin kök numunelerinde morfin oranları yılların ortalamasında en yüksek Hat-

169’ da (0.123) ve en düşük Hat-2010 (0.048)’de tespit edilmiştir. 2012 yılı morfin 

oranı ortalamaları 0.039  (Tmot) ile 0.160 (Hat-M) aralığında değişirken, 2013 yılında 

ise 0.023 (Hat-2010) ile 0.121 (Hat-169) aralığında değişim göstermiştir. Köklerde 

morfin oranı bakımından 2012 yılında % 1 ve % 5 seviyesinde 4 grup oluşurken, 2013 

yılında ise her iki seviyede de üç grup oluşmuştur. Shukla ve Singh (2001)’in yapmış 

oldukları çalışmada tomurcuk döneminde kökteki morfin oranını % 0.013, çiçek 

döneminde ise kökteki morfin oranını % 0.038 olarak bulmuşlardır. Bulgularımızın bu 

değerlere göre oldukça yüksek olduğu görülmektedir (Çizelge 4.18) 

 Tomurcuk-çiçek döneminde morfinin üst organlara toplanması nedeniyle kökteki 

konsantrasyonda azalma olduğu Omidi vd. (2012) ve Sarkany ve Danos (1957)  
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tarafından bildirilmiştir. Bu çalışma sonuçlarında da kökteki morfin oranlarının üst 

organlardaki oranlara kıyasla daha az olduğu görülmektedir (Çizelge 4.18, Çizelge 4.19, 

Çizelge 4.20) 

Denemede birinci yıl yüksek olan morfin oranının (0.073) ikinci yılda düşüş gösterdiği 

(0.023) görülmektedir. Fist (1998) ve Dittbrenner vd. (2009) İklim şartlarından ya da dış 

etkenlerden dolayı morfine dönüşümün bloklanabildiğinden bahsetmişlerdir. Bu farkın 

ikinci yılda meydana gelen iklim değişikliğinin bir sonucu olarak Dittbrenner vd. 

(2009)’nın yapmış oldukları çalışmada olduğu gibi morfin sentezinin bloklanmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Çizelge 4.19’da görüldüğü gibi, sap numunelerinde morfin oranları yılların 

ortalamasında en yüksek Ofis-8’ de (0.199) ve en düşük Tmot (0.083)’de tespit 

edilmiştir. 2012 yılı morfin oranı ortalamaları 0.059 (Tmot) ile 0.275 (Ofis-8) aralığında 

değişirken, 2013 yılında ise 0.101 (Hat-M) ile 0.166  (Hat-168) aralığında değişim 

göstermiştir. Saplarda morfin oranı bakımından 2012 yılında % 5 seviyesinde 4 grup 

oluşurken, 2013 yılında ise tek grup oluşmuştur. Yıllar arasındaki bu farklılığın nedeni 

materyal metod bölümünde de kısaca belirtilmiş olduğu üzere mevsimsel kaymalardan 

dolayı hasat dönemlerinde yıllar arasında farklılık oluşmuştur. Bitkilerdeki gelişme 

dönemleri yaklaşık olarak belirlendiğinden dolayı yıllar arasında çıkan sonuçlarda 

farklılık görülmüştür. Ayrıca rüzgar nem gibi etkenlerden morfin sentezi bloklandığı 

için bazı çeşitlerde morfin miktarı bir önceki yıla oranla azalmıştır. 
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Çizelge 4.19 Tomurcuk-çiçek döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin yaprak ve saptaki 

ortalama morfin oranı dağılışı ve duncan grupları (2012-2013) 

 Yaprak Morfin Oranları (%) Sap Morfin Oranları (%) 

Çeşitler 2012 2013 Ortalama 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.117 0.178 0.148 0.166 b 0.159  a 0.163 abc, B 

Hat-198 0.177 0.152 0.164  0.173 b 0.166  a 0.170 ba, B 

Hat-Nar5 0.159 0.123 0.141  0.150 cb 0.147 a 0.149 bcd, C 

Hat-Nar1 0.174 0.141 0.157  0.116 c 0.133 a 0.125 cde, C 

Ofis-8 0.140 0.155 0.147  0.275 a 0.123  a 0.199 a, A 

Hat-2010 0.133 0.087 0.110  0.150 cb 0.105  a 0.127 bcd, C 

Tmot 0.087  0.121 0.1040  0.059 d 0.108 a 0.083 e, D 

Hat-M 0.123 0.167 0.145  0.135 cb 0.101 a 0.118 ed, C 

Ortalama 0.141 0.139 0.140 0.153 A 0.130 B 0.142 

Aöf 

(Çeşit) 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 
%1 ÖD 

%5 0.032 

%1 ÖD 

%5 0.033 

%1  0.043 

%5 0.032 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 

Sarkany ve Danos (1957) tomurcuklanma döneminde sapta morfin miktarı bakımından 

azalma olduğu ve morfinin tomurcukta birikim gösterdiği bildirilmiştir. Yapılan 

çalışmada ise hat ve çeşitlerin büyük çoğunluğunda saptaki morfin oranında sapa 

kalkma dönemindeki numunelere göre azalma olmadığı ve artışın devam ettiği 

gözlenmiştir (Çizelge 4.16, Çizelge 4.19). Heeger ve Schröder (1959), yaptıkları 

çalışmada saptaki morfin oranını tomurcuk döneminde; %0.10, çiçek döneminde %0.11, 

Arslan (1982) yapmış olduğu çalışmada tomurcuk ve çiçek devresinde en fazla morfin 

oranını üst ana dalda %0.288 olduğunu, Shukla ve Singh (2001)’in yapmış oldukları 

çalışmada ise tomurcuk döneminde saptaki morfin oranını % 0.110 olarak bulmuşlardır. 

Bulgularımızın bu değerlere yakın olduğu yalnız Arslan (1982) ‘ye göre düşük olduğu 

görülmektedir (Çizelge 4.19). 
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Sarkany ve Danos (1957) yapmış oldukları çalışmada organlarda çiçeklenme 

döneminde yaprağın en yüksek morfin oranına sahip olduğunu bildirmişlerdir. Heeger 

ve Schröder (1959), yaptıkları çalışmada yapraktaki morfin oranını tomurcuk 

döneminde; %0.07, çiçek döneminde %0.10, Shukla ve Singh (2001)’in yapmış 

oldukları çalışmada ise tomurcuk döneminde yapraktaki morfin oranını % 0.112 olarak 

bulmuşlardır. Bu değerler bulgularımıza yakın olduğu görülmektedir (Çizelge 4.19) 

Çizelge 4.20’ye göre, hat ve çeşitlerin tomurcuk-çiçek gelişme döneminde tomurcuk-

çiçekte de morfin oranları bakımından % 5 seviyesinde 3 grup; % 1 seviyesinde 3 grup 

oluşmuş ve morfin oranları % 0.146 (Hat-2010) ile 0.418 (Hat-Nar-5)  arasında 

değişmiştir.  

Çizelge 4.20 Tomurcuk-çiçek döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin tomurcuk-çiçekteki 

ortalama morfin oranı dağılışı  ve duncan grupları (2012-2013) 

 Tomurcuk -Çiçek Morfin Oranları (%) 

Çeşitler 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.121  0.212 0.167 c, C 

Hat-198 0.348  0.321 0.335 ba, B 

Hat-Nar-5 0.547  0.289 0.418 a, A 

Hat-Nar-1 0.284  0.290 0.287 b, B 

Ofis-8 0.327 0.354 0.340 ba, B 

Hat-2010 0.133  0.159 0.146 c, C 

Tmot 0.313  0.319 0.316 b, b 

Hat-M 0.357  0.352 0.355 ba, B 

Ortalama 0.304  0.287  0.295 

Aöf (Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%1 0.101 

%5 0.075 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir 

Sarkany ve Danos (1957)  çiçeklenme döneminde tüm organlarda morfinin belirgin artış 

gösterdiğini belirlemiştir. Yapılan çalışmadaki sonuçları değerlendirecek olursak morfin 
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köklerde azalmakla birlikte tüm organlarda artış gözlenmiştir. Bernáth ve Németh 

(1998) Poppy kitabında fizyolojik ve ekolojik bakış açıları ile ilgili yazmış oldukları 

bölümde alkaloid birikiminde iki önemli dönem olduğunu bu dönemlerin tomurcuk 

oluşumu öncesi ve çiçek açma döneminin başlangıcı olduğunu bildirmişlerdir. 

Çalışmamızda morfin birikimleri göz önüne alındığında çiçek ve tomurcuk 

dönemlerinde birikimin artmış olduğu görülmektedir (Çizelge 4.18- 4.20) 

Heeger ve Schröder (1959), yaptıkları çalışmada morfin oranını tomurcuk-çiçek 

döneminde; tomurcukta % 0.10 ve çiçekte % 0.25 olduğunu bildirmiştir. Shukla ve 

Singh (2001)’in yapmış oldukları çalışmada, çiçekteki morfin oranı % 0.199 ( petal, 

sepal, anter, ovaryumun morfin oranlarının ortalaması alınmıştır) olarak bulunmuştur.  

Çiçeklenme döneminde morfin ve kodeini petalde, morfin ve tebaini anterde, morfin ve 

kodeini üst yapraklarda,  önemli alkaloid olarak tespit etmişlerdir. Heeger ve Schröder 

(1959) ve  Shukla ve Singh (2001)’in bulguları bu çalışma bulgularına yakın olduğu 

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

dönemlerinde morfinan alkaloidlerin değişimini inceledikleri çalışmada en yüksek 

morfin, kodein ve tebain oranını üst organlarda çiçeklenme döneminde tespit etmişler ve 

morfinin bitkinin tüm bölümlerinde dominant alkaloid olduğunu bildirmişlerdir. 

Çalışmada generatif organlarda ayrı ayrı analiz yapılmamış, çiçek ve tomurcuk tüm 

olarak analiz edilmiştir ve analiz sonucunda generatif organlarda morfinin tebain ve 

noskapine göre baskın alkaloid olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 4.20, Çizelge 4.40, 

Çizelge 4.60) . Ayrıca tüm gelişme dönemleri göz önüne alındığında en yüksek morfin 

oranları generatif organlarda (tomurcuk-çiçek-kapsül) olduğu görülmüştür.  

4.3.1.5 Çizim döneminde farklı organlardaki morfin dağılışı 

Deneme materyallerinin çizim gelişme döneminde farklı organlardaki morfin oranlarına 

ilişkin varyans analiz sonuçları çizelge 4.21’ de verilmiştir. Buna göre ekimi yapılan hat 

ve çeşitlerin farklı organlarındaki morfin oranı yıllara göre kök, yaprak ve kapsülde % 5 

seviyesinde; haşhaş hat ve çeşitler arasında ise tüm bitki, kök, sap ve kapsül % 1 

önemli, yaprakta ise % 5 seviyesinde önemli bulunmuştur. Yıl x çeşit interaksiyonu ise 

tüm organlarda farklılık göstermemiştir.  
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Çizelge 4.21 Çizim döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin farklı organlardaki morfin 

dağılışı varyans analizi (birleştirilmiş yıl) 

  Tüm Bitki Kök Yaprak Sap Kapsül 

VK SD KO KO KO KO KO  

Genel 47 ---------- --------------- ------------ ------------- ------------ 

Yıllar 1 0.00741276 0.00138138* 0.00217352* 0.00162169 0.02516252* 

Bloklar 4 0.00250956 0.00016691 0.00061860 0.00065489 0.00457233 

Çeşitler 7 0.03035636** 0.00477467** 0.00267590* 0.00683506** 0.08745176** 

Yılxçeşit 7 0.00422545 0.00059526 0.00151281 0.00073082 0.00816933 

Hata 28 0.00390974 0.00028482 0.00039181 0.00064667 0.00512114 

(**)işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir;(*)işaretli F değerleri P<0.05 seviyesinde önemlidir 

(%5 :4,20;  %1: 7,64). 

 

 

Çizelge 4.22 Çizim döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin tüm bitki ve kökteki ortalama 

morfin oranı dağılışı ve duncan grupları (2012-2013) 

 Tüm Bitki Morfin Oranları (%) Kök Morfin Oranları (%) 

Çeşitler 2012 2013 Ortalama 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.146 0.181 0.164 dc, C 0.062 0.061 0.062 cd, D 

Hat-198 0.149 0.177 0.163 dc, C 0.050 0.055 0.053 ed, D 

Hat-Nar-5 0.236 0.192 0.214 bc, B 0.110 0.141 0.126 a, A 

Hat-Nar-1 0.137 0.163 0.150 dc C 0.102 0.087 0.095 b, B 

Ofis-8 0.239 0.379 0.309 a, A 0.072 0.089 0.081 cb, C 

Hat-2010 0.100 0.113 0.107 d, C 0.043 0.029 0.036   e, D 

Tmot 0.270 0.260 0.265 ba, A 0.044 0.080 0.062 cd, D 

Hat-M 0.112 0.122 0.117 d, C 0.043 0.070 0.057 ed, D 

Ortalama 0.199  0.174 0.186 0.077 a 0.066 a 0.0711 

Aöf (Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 
%1  0.100 

%5 0.074 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%1 0.027 

%5  0.020 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 
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Çizelge 4.22’de görüldüğü gibi, hat ve çeşitlerin çizim döneminde tüm bitki de morfin 

oranları bakımından % 5 seviyesinde 4 grup; % 1 seviyesinde 3 grup oluşmuş ve morfin 

oranları % 0.107 (Hat-2010) ile 0.309 (Ofis-8)  arasında değişmiştir. Kökteki morfin 

oranları bakımından % 5 seviyesinde 5 grup ve % 1 seviyesinde ise 4 farklı grup 

oluşmuş ve morfin oranları % 0.036   (Hat-2010) ile 0.126 (Hat-Nar -5) arasında 

değişmiştir.  

Sarkany ve Danos (1957) tüm bitkide en yüksek morfin oranını yarı olgunluk (çizim) 

döneminde olduğu belirtilmiştir. Ancak bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda tüm 

bitkideki olgunlaşma dönemi morfin oranlarının çizim dönemine göre daha yüksek 

olduğu görülmektedir (Çizelge 4.22, Çizelge 4.26). Organlarda ise çizim döneminde sap 

ve kapsülde en yüksek morfin oranının tespit edildiğini bildirmişlerdir. 

Çizelge 4.23 Haşhaş hat ve çeşitlerinin çizim döneminde yaprak ve saptaki ortalama 

morfin oranı dağılışı ve duncan grupları (2012-2013) 

Çeşitler 

Yaprak Morfin Oranları (%) Sap Morfin Oranları (%) 

2012 2013 Ortalama 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.095 0.167 0.131 b, B 0.199 0.194 0.196 a, A 

Hat-198 0.130 0.116 0.123 bc, B 0.137 0.142 0.139 cd, C 

Hat-Nar-5 0.139 0.130 0.134 b,  B 0.174 0.176 0.175 ab, B 

Hat-Nar-1 0.074 0.122 0.098 c, C 0.128 0.134   0.131 d, C 

Ofis-8 0.171 0.172 0.172 a, A 0.151 0.187 0.169 abc, B 

Hat-2010 0.144 0.147 0.145 ab, B 0.092 0.079 0.085 e, D 

Tmot 0.111 0.131 0.121 bc, B 0.125   0.179 0.152 bcd, B 

Hat-M 0.145 0.129 0.137 b, B 0.131 0.138 0.135 cd, C 

Ortalama 0.139A 0.126 A 0.133 0.154  0.142  0.148 

Aöf (Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%1 0.032 

%5  0.024 
%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%1 0.041 

%5  0.030 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir 
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Çizelge 4.23’te görüldüğü gibi, hat ve çeşitlerin çizim gelişme döneminde yaprakta 

morfin oranları bakımından %5 ve % 1 seviyesinde 3 grup oluşmuş ve morfin oranları 

% 0.098 (Hat-Nar-1) ile 0.172 (Ofis-8)  arasında değişmiştir. Saptaki morfin oranları 

bakımından ise % 5 seviyesinde 5 grup; % 1 seviyesinde 4 grup oluşmuş ve morfin 

oranları % 0.085 (Hat-2010) ile 0.196 (Hat-169)  arasında değişmiştir. 

Heeger ve Schröder (1959), yaptıkları çalışmada yapraktaki morfin oranını çizim 

döneminde; % 0.13 olduğunu bildirmiştir. Bu değer bulgularımız aralığında yer 

almaktadır. Laughlin vd. (1998)  Sap+yapraktaki morfin konsantrasyonunun çizim 

döneminde maksimumum % 0.1 olarak tespit etmiştir. Bu çalışmada ise Laughlin vd. 

(1998)’nin aksine  yaprak ve saptaki morfin oranlarının tamamına yakınının % 0.1’den 

büyük olduğu görülmektedir (Çizelge 4.23). Shukla ve Singh (2001)’in yapmış oldukları 

çalışmada ise çizim döneminde yapraktaki morfin oranını % 0.112 olarak bulmuşlardır. 

Bu değerin bulgularımız aralığında yer aldığı görülmektedir (Çizelge 4.23) 

Çizelge 4.24 Çizim döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin saptaki ve kapsüldeki ortalama 

morfin oranı dağılışı ve duncan grupları (2012-2013) 

Çeşitler 
Kapsül Morfin Oranları (%) 

2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.272 0.468 0.370 bc, C 

Hat-198 0.416 0.379 0.398 cb, B 

Hat-Nar-5 0.469 0.466 0.468 ab, B 

Hat-Nar-1 0.338 0.391 0.365 bc, C 

Ofis-8 0.630 0.732 0.681 a, A 

Hat-2010 0.257 0.270 0.263 d, C 

Tmot 0.388 0.427 0.407 cb, B 

Hat-M 0.449 0.452 0.450 cb, B 

Ortalama 0.448 A 0.403 A  0.425 

Aöf (Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 
%5 ÖD 

%1 ÖD 
%1 0.114 

%5 0.085 

*Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler %5 düzeyinde 

önemliliği göstermektedir 

Çizelge 4.24’de görüldüğü gibi, hat ve çeşitlerin çizim gelişme döneminde kapsüldeki 

morfin oranları bakımından % 5 seviyesinde 4 grup ve % 1 seviyesinde ise 3 farklı grup 
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oluşmuş ve morfin oranları % 0.263  (Hat-2010) ile % 0.681 (Ofis-8)  arasında 

değişmiştir.  

Heeger ve Schröder (1959), yaptıkları çalışmada saptaki morfin oranını çizim 

döneminde; % 0.10, kapsüldeki morfin oranını da % 0.30 olduğunu bildirmişlerdir. Bu 

değerler bulgularımız aralığında yer almaktadır. Römisch (1961) yapmış olduğu 

çalışmada kurutulmuş yeşil kapsülde (çizim) morfin oranını % 0.21, Shukla ve Singh 

(2001)’in yapmış oldukları çalışmada ise çizim döneminde saptaki morfin oranını 

%0.066, kapsüldeki morfin oranını ise % 0.337 olarak bulmuşlardır. Heeger ve 

Schröder (1959) ve Shukla ve Singh (2001)’in değerlerinin bulgularımızla uyumlu 

olduğu ancak Römisch (1961)’nin değerinin düşük olduğu görülmektedir (Çizelge 4.24) 

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. Çalışmamızda 2012 ve 

2013 yılı kapsüldeki morfin oranları arasında çok büyük farklılık oluşmamıştır. Her iki 

yılda da çizim döneminde (mayıs) sıcaklık, yağış ve nem bakımından çok farkın 

olmamasından dolayı morfin oranları da birbirine yakın çıkmıştır (Çizelge 3.2, ve 4.24).  

Arslan (1982), yapmış olduğu çalışmada yeşil olum devresinde ise ana kapsülde %0.448 

olduğunu belirlemiştir. Bu değer bulgularımız aralığında yer almaktadır. 

Mărculescu ve Bobıţ (2001), çiçeklenme başlangıcından tam olgunlaşma dönemine 

kadar olan sürede belirledikleri 10 hasat döneminde morfince en zengin dönemin tohum 

oluşumunun başladığı kapsülün çizim dönemine ulaştığı dönemde olduğunu ve morfinin 

kapsüllerin süt olum döneminde 0.546 g/100g (% 0.546), çizim döneminde ise 0.63 

g/100g (% 0.630) bulunduğunu bildirmişlerdir. Bu değerler Ofis 8 hariç diğerlerinden 

daha yüksektir.  

 Al-Hussiany (2011) Papaver somniferum L’un kapsüllerindeki en yüksek morfin 

içeriğinin çiçeklenmeden 2-3 hafta (çizim dönemi) sonra görülmekte olduğunu 
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bildirmiştir. Al-Hussiany (2011)’in aksine çalışmamızda olgunluk döneminde yapılan 

hasatta elde edilen sonuçlara göre çizim dönemindeki morfin oranlarında artış olduğu 

görülmektedir (Çizelge 4.24 ve Çizelge 4.28 ). 

4.3.1.6 Olgunlaşma döneminde farklı organlardaki morfin dağılışı 

Deneme materyallerinin olgunlaşma döneminde farklı organlardaki morfin oranlarına 

ilişkin varyans analiz sonuçları çizelge 4.25’ te verilmiştir. Buna göre ekimi yapılan hat 

ve çeşitlerin farklı organlarındaki morfin oranı yıllara göre tüm bitkide % 5 seviyesinde 

ve sapta % 1 seviyesinde; haşhaş hat ve çeşitler arasında ise kapsülde % 1 önemli 

bulunmuştur. Yıl x çeşit interaksiyonu ise tüm organlarda istatistiki olarak farklılık 

göstermemiştir.  

Çizelge 4.25 Olgunlaşma  döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin farklı organlardaki 

morfin dağılışı varyans analizi (birleştirilmiş yıl) 

  Tüm Bitki Kök Yaprak Sap Kapsül 

VK SD KO KO KO KO KO 

Genel 47 ------- --------- ----------- ----------- ----------- 

Yıllar 1 0.11930102* 0.00000208 0.00233105 0.05360033** 0.02167500 

Bloklar 4 0.00571467 0.00056517 0.00152846 0.00244852 0.00431019 

Çeşitler 7 0.02903338 0.00078214 0.00588190 0.00806156 0.19789937** 

Yılxçeşit 7 0.00841350 0.00070932 0.00480640 0.00435438 0.04588410 

Hata 28 0.02126243 0.00085714 0.00215112 0.00519407 0.01171162 

 (**)işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir;(*)işaretli F değerleri P<0.05 seviyesinde önemlidir 

(%5 :4,20;  %1: 7,64). 

Tüm organlarda yıl x çeşit interaksiyonu istatistiki olarak önemsiz bulunduğu için tüm 

organlarda ortalama morfin oranları birleştirilmiş yıllar üzerinden verilmiştir ve Duncan 

grupları oluşturulmuştur.  (Çizelge 4.26- 4.28) 

Çizelge 4.26’da görüldüğü gibi, hat ve çeşitlerin olgunlaşma döneminde tüm bitkideki 

morfin oranları % 0.181 (Hat-169) ile % 0.386 (Hat-M)  arasında değişmiştir. Kökte 
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morfin oranları % 0.018 (Hat-Nar -5)  ile % 0.054  (Hat-M)  arasında değişmiştir. 

Kleinschmidt ve Mothes  (1959), yapmış olduğu çalışmada kökteki morfin oranını % 

0.42-0.067 olarak tespit etmiştir. Bulgularımızın Kleinschmidt ve Mothes  (1959)’ın 

bulgularına yakın olduğu görülmektedir. 

 

Çizelge 4.26 Olgunlaşma döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin tüm bitki ve kökteki  

ortalama morfin oranı dağılışı  ve duncan grupları (2012-2013) 

 Tüm Bitki Morfin Oranları (%) Kök Morfin Oranları (%) 

Çeşitler 2012 2013 Ortalama 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.183 0.179   0.181 0.015 0.024 0.019  

Hat-198 0.284 0.170 0.227  0.028 0.027 0.027  

Hat-Nar-5 0.400 0.199  0.299  0.019 0.021 0.020  

Hat-Nar-1 0.327 0.195 0.261  0.010 0.025 0.018  

Ofis-8 0.334 0.330 0.332  0.020 0.031 0.025  

Hat-2010 0.298   0.138 0.218  0.021 0.036 0.029  

Tmot 0.405 0.260 0.333  0.025 0.028 0.026  

Hat-M 0.405 0.368 0.386  0.079 0.028 0.054  

Ortalama 0.329 b 0.230 b 0.280 0.027   0.028 0.027 

Aöf (Çeşit) %5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 

Çizelge 4.27’de görüldüğü gibi, hat ve çeşitlerin olgunlaşma döneminde yaprakta 

morfin oranları % 0.048 (Tmot) ile % 0.147 (Hat-Nar-5)  arasında değişmiştir. Heeger 

ve Schröder (1959), yaptıkları çalışmada yapraktaki morfin oranını tam olgunluk 

döneminde; %0.05 olduğunu bildirmiştir. Bu değer bulgularımız aralığında yer 

almaktadır. Kleinschmidt ve Mothes (1959), yapmış olduğu çalışmada yapraktaki 

morfin oranını % 0.068-0.088 olarak tespit etmiştir. Bulgularımızın Kleinschmidt ve 

Mothes (1959)’in bulgularına göre daha yüksek olduğu görülmektedir (Çizelge 4.27). 
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Çizelge 4.27’ de görüldüğü gibi, hat ve çeşitlerin olgunlaşma döneminde saptaki morfin 

oranları % 0.063 (Hat-2010) ile % 0.176 (Hat-Nar -1)  arasında değişmiştir.  

 

Çizelge 4.27 Olgunlaşma döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin yaprak ve saptaki 

ortalama morfin oranı dağılışı  ve duncan grupları (2012-2013) 

Çeşitler 

Yaprak Morfin Oranları (%) Sap Morfin Oranları (%) 

2012 2013 Ortalama 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.153 0.094 0.123  0.183 0.075 0.129  

Hat-198 0.134 0.115 0.124  0.155 0.072 0.113  

Hat-Nar-5 0.041 0.108 0.074 0.211 0.103 0.157  

Hat-Nar-1 0.198 0.096 0.147  0.177 0.174 0.176  

Ofis-8  0.113 0.114 0.114  0.166 0.115 0.140  

Hat-2010 0.128 0.072 0.100  0.063 0.063 0.063  

Tmot 0.028 0.068 0.048  0.188 0.039   0.114  

Hat-M 0.087 0.104 0.095  0.102 0.069 0.085  

Ortalama 0.110 0.096  0.103 0.156 A 0.089 B 0.122 

Aöf 

(Çeşit) 

%5 ÖD 

%1 ÖD 
%5 ÖD 

%1 ÖD 
%5 ÖD 

%1 ÖD 
%5 ÖD 

%1 ÖD 
%5 ÖD 

%1 ÖD 
%5 ÖD 

%1 ÖD 

Büyük harfler %1 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 

Heeger ve Schröder (1959), yaptıkları çalışmada saptaki morfin oranını tam olgunluk 

döneminde; % 0.04 olduğunu bildirmiştir. Kleinschmidt ve Mothes (1959), yapmış 

olduğu çalışmada saptaki morfin oranını % 0.056-0.1 olarak tespit etmiştir. 

Bulgularımızın Heeger ve Schröder (1959) ve Kleinschmidt ve Mothes (1959)’ın 

bulgularına göre daha yüksek olduğu görülmektedir (Çizelge 4.27).  

Çizelge 4.28’de görüldüğü gibi, hat ve çeşitlerin olgunlaşma döneminde kapsüldeki 

morfin oranları bakımından % 5 ve % 1 seviyelerinde 3 farklı grup oluşmuş ve morfin 

oranları % 0.415 (Hat-2010) ile % 1.060 (Ofis-8)  arasında değişmiştir. Pfeifer ve Weiss 

(1958) kapsüldeki morfin oranlarını haşhaş çeşitlerine göre % 0.38 - % 0.67 arasında 
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tespit etmişlerdir. Heeger ve Schröder (1959), yaptıkları çalışmada kapsüldeki morfin 

oranını tam olgunluk döneminde % 0.47 olduğunu bildirmiştir. Kleinschmidt ve Mothes  

(1959) ise yapmış olduğu çalışmada kapsüldeki morfin oranını % 0.269 olarak tespit 

etmiştir. Pfeifer ve Weiss (1958) ve Heeger ve Schröder (1959)’in değerlerinin 

bulgularımızla uyumlu olduğu, ancak Kleinschmidt ve Mothes  (1959)’ın bulgularına 

göre oldukça yüksek olduğu görülmektedir (Çizelge 4.28). Laughlin vd. (1980) 

çiçeklenmeden 7 hafta sonrasında tüm bitkiden ekstrakte edilen morfinin sadece kapsüle 

göre % 50 daha büyük olduğunu gözlemlemiştir. 

Çizelge 4.28 Olgunlaşma döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin kapsüldeki ortalama 

morfin oranı dağılışı ve duncan grupları (2012-2013) 

Çeşitler 

Kapsül Morfin Oranları (%) 

2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.816 0.747 0.781 ab, B 

Hat-198 0.783 0.774 0.778 ab, B 

Hat-Nar-5 0.833 0.867 0.850 ab, B 

Hat-Nar-1 0.949 0.746 0.848 ab, B 

Ofis-8  0.910 1.210 1.060 a, A 

Hat-2010 0.422 0.408 0.415 c, C 

Tmot 0.814 0.723 0.769 ab, B 

Hat-M 1.036 0.749 0.892 ab, B 

Ortalama 0.821  A 0.778 A 0.799 

Aöf (Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%1 0.173 

%5  0.128 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir.  

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 sera koşullarında ise en yüksek morfin oranını 

%1.89 olarak bulmuşlardır. Ayrıca iki haftalık periyod içinde de morfin oranında 
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%35’lik bir düşüşün meydana geldiğini bildirmişlerdir. Yapmış olduğumuz çalışmadaki 

bulgular bu değerlerin altında kalmıştır. Arslan (1982) yapmış olduğu çalışmada Tam 

olum döneminde kapsüldeki morfin oranını % 0.75 olarak tespit etmiştir. Bu değer 

bulgularımız aralığında yer almaktadır. Ayrıca en yüksek morfin oranının tohum rengi 

bakımından mavi tohumlu haşhaşlarda bulunduğunu bildirmiştir. Yapmış olduğumuz 

çalışmada ise en yüksek morfin oranı  birinci yıl mavi tohumlu olan Hat-M ‘de ikinci yıl 

ve yıllar ortalamasında ise beyaz tohumlu olan Ofis-8’de tespit edilmiştir.  Laughlin vd. 

(1998) ise kapsüldeki maksimum morfin oranını tam çiçeklenmeden 6 hafta sonra 

(olgunlaşma) %1,1 olarak tespit etmişlerdir. Ayrıca morfin ve kodeinin en yüksek 

konsantrasyona çiçeklenmeden 5 hafta sonrasında ulaşmış olduğundan bahsetmiştir. 

Çalışmamızda 2013 yılında Ofis 8 (% 1.21) bu değerin üzerine çıkmış; diğer oranlar  

%1.1 oranının altında kalmıştır. Morfinin en yüksek değerine olgunlaşma döneminde 

ulaştığı çizelge 4.28’de görülmektedir.  

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

kapsüllerinde morfin oranlarını % 0.102-0.493 aralığında, Shukla ve Singh (2001) ise  

olgunlaşma döneminde kapsüldeki morfin oranını % 0.101 olarak bulmuşlardır. Bu 

değerlerin bulgularımıza göre oldukça düşük olduğu görülmektedir (Çizelge 4.28). 

Karadavut ve Arslan (2006), Ankara şartlarında haşhaş çeşit ve popülasyonları ile 

yürüttükleri çalışmada kapsüllerin morfin oranını % 0.22-1.22 arasında, Koç vd. (2006) 

Afyon ve Denizli koşullarında seçilmiş bazı haşhaş hatlarında morfin oranlarını 

inceledikleri çalışmalarında en yüksek morfin oranını % 1.020 olduğunu, Gümüşçü vd. 

(2007)’ı haşhaş kapsülündeki alkaloid oranlarının dağılımı üzerine yapmış oldukları 

çalışmada; 99 hattın kapsüllerinde; morfin oranını % 0.110-1.140 arasında olduğunu 

bildirmişlerdir. Dittbrenner vd. (2009), Almanya’da 300 çeşit ile yapmış oldukları 

çalışmada,  çeşitlerin 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. Yine aynı çalışmada morfin sentezinde morfinin 

öncüsünün kodein olduğunu ve kodeinden morfine dönüşüm olduğunu ve bazı 

zamanlarda enzimatik aktivite esnasında morfin yolunun bloklanıp kodeinden morfine 

dönüşümün durmakta olduğunu belirtmişlerdir.  
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İpek (2011) morfin oranını % 0.326-0.765, Arslan vd. (2011), Ankara Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde yaptıkları bir denemede morfin oranını 

%0.1-1.0 arasında, Karabük (2012) Amasya şartlarında haşhaş (Papaver Somniferum 

L.) genotiplerinde ekim sıklığı ile azotlu gübrelemenin tarımsal ve kalite üzerine 

etkilerini incelediği çalışmada kapsüldeki morfin oranını % 0.312-0.817 olarak 

bulmuşlardır. Ayrıca Ankara şartlarında yürütmüş olduğu çalışmada Rahimi (2013) 

kapsüldeki morfin oranını % 0.22-0.35 aralığında olduğunu bildirmiştir. Skalicky vd. 

(2014), 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.  

Yapmış olduğumuz çalışmada elde edilen kapsüldeki morfin değerlerinin (% 0.415-

1.060); İpek (2011), Karabük (2012) ve Rahimi (2013) ‘den yüksek olduğu, Karadavut 

ve Arslan (2006), Koç vd. (2006), Arslan vd. (2011)’nın sonuçları ile paralellik 

gösterdiği görülmektedir. Skalicky vd. (2014)’nın yapmış olduğu çalışmadaki mavi 

tohumlu çeşitlerin morfin oranlarına göre bulgularımızın üst sınırı düşük olmakla 

birlikte; gri ve beyaz tohumlu çeşitlere göre yüksek olmuştur.  

4.3.2 Tebain 

4.3.2.1 Rozet 1 döneminde tebain dağılışı 

Deneme materyallerinin rozet1 gelişme döneminde tebain oranlarına ilişkin varyans 

analizi sonuçları çizelge 4.29’da verilmiştir. Buna göre tebain oranı bakımından yıllar 

arasındaki farklılık % 5 seviyesinde önemli olmuştur. Ekimi yapılan hat ve çeşitler ile 

yıl x çeşit interaksiyonu önemsiz bulunmuştur. Deneme materyallerinin rozet1 gelişme 

döneminde ortalama tebain oranları ve Duncan grupları çizelge 4.30’da verilmiştir. 
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Çizelge 4.29 Rozet 1 döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin organlardaki tebain dağılışı 

varyans analizi (birleştirilmiş yıl) 

Tüm Bitki 

VK SD KO KT F 

Genel 47 ------- 0.00090098 ---------- 

Yıllar 1 0.00013002 0.00013002 7.36* 

Bloklar 4 0.00000758 0.00003033 0.43   

Çeşitler 7 0.00001759   0.00012315 1.00 

Yılxçeşit 7 0.00001759 0.00012315 1.00 

Hata 28 0.00001765 0.00049433 ----------- 

 (*)işaretli F değerleri P<0.05 seviyesinde önemlidir (%5 :4,20). 

 

Çizelge 4.30 Rozet 1 gelişme döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin organlarındaki 

ortalama tebain oranı dağılışı ve duncan grupları (2012-2013) 

Çeşitler 

Tüm Bitki Tebain Oranları (%) 

2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.003  0.001 0.002  

Hat-198 0.0020  0.001 0.002  

Hat-Nar-5 0.002   0.001 0.001  

Hat-Nar-1 0.003   0.001 0.002 

Ofis-8 0.012   0.001 0.006 

Hat-2010 0.004   0.001 0.003  

Tmot 0.002   0.001 0.002  

Hat-M 0.007   0.001 0.004  

Ortalama 0.004 a 0.001 a 0.003 

Aöf (Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır.  
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Çizelge 4.30’da görüldüğü gibi rozet 1 gelişme döneminde analizi yapılan hat ve 

çeşitlerin tüm bitki numunelerinde tebain oranları yılların ortalaması olarak en yüksek 

Ofis-8’ de (0.006) ve en düşük ise Hat-Nar-5’de (0.001) tespit edilmiştir. Shukla ve 

Singh (2001) Lucknow’da haşhaşın farklı gelişme dönemlerinde alkaloid değişimini 

inceledikleri çalışmada 4 yapraklı (rozet1) döneminde tebain oranını % 0.019 olarak 

bulmuşlardır. Bu değer bulgularımızın aralığında yer almaktadır (Çizelge 4.30). 

4.3.2.2 Rozet 2 döneminde farklı organlardaki tebain dağılışı 

Deneme materyallerinin rozet 2 gelişme döneminde farklı organlarındaki tebain 

oranlarına ilişkin varyans analizi sonuçları çizelge 4.31’ da verilmiştir. Buna göre ekimi 

yapılan hat ve çeşitlerin farklı organlarındaki tebain oranı yıllara göre tüm bitki ve kökte  

%1 seviyesinde; haşhaş hat ve çeşitler arasında ise tüm bitki, kök ve yaprakta %1 

seviyesinde önemli olmuştur. Yıl x çeşit interaksiyonu ise yalnızca kökte %1 

seviyesinde önemli iken, tüm bitki ve yapraklarda önemsiz bulunmuştur.  

Çizelge 4.31 Rozet 2 gelişme döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin farklı organlarındaki 

tebain dağılışına ait varyans analizi (birleştirilmiş yıl) 

  Tüm Bitki Kök Yaprak 

VK SD KO KO KO 

Genel 47 --------- --------------- ----------------- 

Yıllar 1 0.00133247** 0.05122133** 0.00040833 

Bloklar 4 0.00014236 0.00238033 0.00031121 

Çeşitler 7 0.00159129** 0.02051176** 0.00169327** 

Yılxçeşit 7 0.00051133 0.01495057** 0.00082286 

Hata 28 0.00006355 0.00182795 0.00020578 

 (**)işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir (%1: 7,64). 

 

 

Köklerde yıl x çeşit interaksiyonu önemli olduğundan, kökteki tebain oranlarına ilişkin 

2012 ve 2013 yılı ortalama morfin oranları ayrı hazırlanmış ve tüm yıllarda Duncan 
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grupları oluşturulmuştur.  Tüm bitki ve yapraklardaki ortalama tebain oranları ise 

birleştirilmiş yıllar üzerinden verilmiştir (Çizelge 4.32- 4.33).  

Çizelge 4.32’de görüldüğü gibi, hat ve çeşitlerin rozet 2 gelişme döneminde tüm bitki 

de tebain oranları bakımından %5 seviyesinde 4, % 1 seviyesinde ise üç grup oluşmuş 

ve tebain oranları % 0.053 (Tmot) ile 0.003 (Hat-2010) arasında değişmiştir. Hat ve 

çeşitlerin kök numunelerinde ise tebain oranları yılların ortalamasında en yüksek Tmot’ 

da (0.195) ve en düşük Hat-Nar-1 (0.019)’ de tespit edilmiştir. 2012 yılı morfin oranı 

ortalamaları % 0.349 (Tmot) ile % 0.027 (Hat-Nar-1) aralığında değişirken, 2013 yılında 

ise % 0.054 (Hat-Nar-5) ile % 0.010 (Hat-Nar-1) aralığında değişim göstermiştir. 

Köklerde morfin oranı bakımından 2012 ve 2013 yıllarında % 5 seviyesinde 2 grup 

oluşmuştur. Shukla ve Singh (2001) Lucknow’da haşhaşın farklı gelişme dönemlerinde 

alkaloid değişimini inceledikleri çalışmada 8 yapraklı (rozet2) döneminde kökteki 

tebain oranını % 0.053 olarak bulmuşlardır. Bu değer bulgularımızın aralığında yer 

almaktadır. 

Çizelge 4.32 Rozet 2 döneminde hat ve çeşitlerinin tüm bitki ve kökteki ortalama tebain 

oranı dağılışı ve duncan grupları (2012-2013) 

Çeşitler 

Tüm Bitki Tebain Oranları (%) Kök Tebain Oranları (%) 

2012 2013 Ortalama 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.009 0.009 0.009 cd, C 0.033 b, B 0.012 b, A 0.023  b, B 

Hat-198 0.003 0.010 0.007 cd, C 0.053 ab, B 0.012 b, A 0.032  ab, B  

Hat-Nar-5 0.003 0.008 0.006 cd, C 0.061 ab, B 0.054 a, A 0.057 ab, B 

Hat-Nar-1 0.017 0.007 0.012 cd, C 0.027 b, B 0.010 b, B 0.019  b, B 

Ofis-8 0.019 0.007 0.013 bc, B 0.113 ab, B 0.039 ab, A 0.076 ab, B 

Hat-2010 0.001 0.004 0.003 d,C 0.031 b, B 0.017 b, A 0.024 b, B 

Tmot 0.076 0.030 0.053 a, A 0.349 a, A 0.042 ab, A 0.195 a,  A 

Hat-M 0.037 0.007 0.022 b, B 0.066 ab, B 0.023 ab, A 0.045 b, B 

Ortalama 0.021 A 0.010 B 0.015 0.092 A 0.026 B   0.059 

Aöf (Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%1 0.013 

%5 0.009 

%1  0.140 

%5 0.101 

%1 0.046 

%5 0.033 

%1 0.068 

%5 0.051 

*Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 
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Çizelge 4.33’ de görüldüğü gibi, yapraklardaki tebain oranları bakımından %5 ve % 1 

seviyesinde ise 2 farklı grup oluşmuş ve tebain oranları % 0.057 (Tmot) ile % 0.004 

(Hat-2010)  arasında değişmiştir. Shukla ve Singh (2001) Lucknow’da haşhaşın farklı 

gelişme dönemlerinde alkaloid değişimini inceledikleri çalışmada 8 yapraklı (rozet2) 

döneminde yapraktaki tebain oranını % 0.004 olarak bulmuşlardır. Bu değer 

bulgularımıza yakın olduğu görülmektedir. 

Çizelge 4.33 Rozet 2 gelişme döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin yapraklarındaki 

ortalama tebain oranı dağılışı ve duncan grupları (2012-2013)  

Çeşitler 

Yaprak Tebain Oranları (%) 

2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.006  0.007 0.007 b, B 

Hat-198 0.007  0.009 0.008 b, B 

Hat-Nar-5 0.009  0.037 0.023 ab, B 

Hat-Nar-1 0.010 0.013 0.011 ab, B 

Ofis-8 0.025 0.014   0.019 ab, B 

Hat-2010 0.001 0.007 0.004 b, B 

Tmot 0.082 0.031 0.057 a, A 

Hat-M 0.028  0.006 0.017 ab, B 

Ortalama 0.021  0.015  0.018 

Aöf (Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%1 0.023 

%5  0.017 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 

4.3.2.3 Sapa kalkma döneminde farklı organlardaki tebain dağılışı 

Deneme materyallerinin sapa kalkma gelişme döneminde farklı organlardaki tebain 

oranlarına ilişkin varyans analiz sonuçları çizelge 4.34’ te verilmiştir. Buna göre ekimi 

yapılan hat ve çeşitlerin farklı organlarındaki tebain oranı yıllara göre sap ve kökte %1 

seviyesinde; haşhaş hat ve çeşitler arasında ise tüm bitki, kök, yaprak ve sapta  %1 
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seviyesinde önemli olmuştur. Yıl x çeşit interaksiyonu ise kök ve sapta %1 seviyesinde 

önemli iken, tüm bitki ve yapraklarda önemsiz bulunmuştur.  

Çizelge 4.34 Sapa kalkma döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin farklı organlardaki 

tebain dağılışı varyans analizi (birleştirilmiş yıl) 

  Tüm Bitki Kök Yaprak Sap 

VK SD KO KO KO KO 

Genel 47 ------------ ------------- ------------- ------------- 

Yıllar 1 0.00056033 0.07505008** 0.00067500 0.08593669** 

Bloklar 4 0.00019267 0.00035715 0.00012842 0.00066456 

Çeşitler 7 0.00621462** 0.01227062** 0.00667118** 0.02099019** 

Yılxçeşit 7 0.00009776 0.00563237** 0.00023086 0.01223083** 

Hata 28 0.00023805 0.00038322 0.00023939 0.00056328 

(**)işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir (%1: 7,64) 

 

Kök ve Sapta yıl x çeşit interaksiyonu önemli olduğundan, kök ve saptaki tebain 

oranlarına ilişkin 2012 ve 2013 yılı ortalama tebain oranları ayrı hazırlanmış ve tüm 

yıllarda Duncan grupları oluşturulmuştur.  Tüm bitki ve yapraktaki ortalama tebain 

oranları ise birleştirilmiş yıllar üzerinden verilmiştir (Çizelge 4.35, Çizelge 4.36).  

Çizelge 4.35’ te görüldüğü gibi, hat ve çeşitlerin sapa kalkma döneminde tüm bitki de 

tebain oranları bakımından %5 ve % 1 seviyesinde 3 grup oluşmuş ve tebain oranları % 

0.099 (Tmot) ile 0.009 (Hat-Nar-1) arasında değişmiştir. Kök numunelerinde ise tebain 

oranları yılların ortalamasında en yüksek Tmot’ da (0.159) ve en düşük Hat-Nar-5 

(0.03)’te tespit edilmiştir. 2012 yılı tebain oranı ortalamaları 0.042 (Hat-Nar-5) ile 0.262 

(Tmot) aralığında değişirken, 2013 yılında ise 0.011 (Hat-2010) ile 0.056 (Tmot) 

aralığında değişim göstermiştir. Köklerde tebain oranı bakımından 2012 yılında % 5 

seviyesinde 3 grup; 2013 yılında %5 seviyesinde 3 grup oluşmuştur. 
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Çizelge 4.35 Sapa kalkma döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin tüm bitki ve kökteki 

ortalama tebain oranı dağılışı ve duncan grupları (2012-2013) 

Çeşitler Tüm Bitki Tebain Oranları (%) Kök Tebain Oranları (%) 

 2012 2013 Ortalama 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.017 0.007 0.012 bc, C 0.048 c, D 0.016 bc,  C 0.032  d, C 

Hat-198 0.017 0.017 0.017 bc, C 0.078 cd, D 0.02 bc, C 0.049 cd, C 

Hat-Nar-5 0.017 0.012 0.015 bc, C 0.042 cd, D 0.018 bc, C 0.03 d, C 

Hat-Nar-1 0.009 0.010 0.009 c, C 0.056 cd,  D   0.012 bc, C 0.034 cd, C 

Ofis-8 0.069 0.056 0.063 ab, B 0.156 ab, B 0.036 ab, B 0.096 ab, B 

Hat-2010 0.019 0.005 0.012 bc, C 0.059 cd, D 0.011 c,  C 0.035  cd, C 

Tmot 0.108 0.089 0.099 a, A 0.262 a, A  0.056 a, A 0.159  a, A 

Hat-M 0.022 0.026 0.024 bc, C   0.125 bc, C 0.024 ab, B 0.075 abc, B 

Ortalama 0.035  0.028  0.031 0.103 A 0.024 B 0.064 

Aöf (Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 
%5 ÖD 

%1 ÖD 

%1 0.025 

%5 0.018 

%1 0.065 

%5 0.047 

%1 0.018 

%5 0.013 

%1 0.031 

%5 0.023 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 

Çizelge 4.36’ te görüldüğü gibi, sapa kalkma döneminde analizi yapılan hat ve çeşitlerin 

yapraktaki tebain oranları bakımından %5 ve % 1 seviyesinde ise 4 farklı grup oluşmuş 

ve tebain oranları % 0.110 (Tmot) ile 0.01 (Hat-2010)  arasında değişmiştir. Shukla ve 

Singh (2001) Lucknow’da haşhaşın farklı gelişme dönemlerinde alkaloid değişimini 

inceledikleri çalışmada 16 yapraklı (sapa kalkma) döneminde yapraktaki tebain oranını 

% 0.002 olarak bulmuşlardır. Bu değerin bulgularımıza göre oldukça düşük olduğu 

görülmektedir. 
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 Çizelge 4.36 Sapa kalkma döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin yaprak ve saptaki  

tebain oranı dağılışı  ve duncan grupları (2012-2013) 

Çeşitler Yaprak Tebain Oranları (%) Sap Tebain Oranları (%) 

 2012 2013 Ortalama 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.020 0.009 0.015  cd, D 0.031 d, C 0.015 c, B  0.023 e, D 

Hat-198 0.032 0.024 0.028 bcd, D 0.133 b, B 0.042 b, A  0.088 b, B  

Hat-Nar-5 0.020 0.010 0.015 cd ,D 0.069 cd, C 0.02 c, B 0.044 cde, C 

Hat-Nar-1 0.04 0.06 0.05 ab, B  0.052 cd, C 0.008 c, B 0.030 de, D 

Ofis-8 0.049 0.026 0.037 bc, C 0.074 cd, C 0.051 ba,  A 0.063 cb, B 

Hat-2010 0.013 0.006 0.01 d, D 0.083 cbd, C 0.010 c, B 0.046 cde, C 

Tmot 0.118   0.102 0.110 a, A 0.356 a, A 0.058 a, A 0.207  a , A 

Hat-M 0.0173    0.011 0.014 cd, D 0.096 cb, B 0.013 c, B 0.055 cd, C 

Ortalama 0.039  0.031  0.035 0.112 A  0.027B 0.069 

Aöf (Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 
%5 ÖD 

%1 ÖD 

%1 0.025 

%5 0.018 

%10.079 

%5 0.057  

%1 0.022 

%5 0.016 

%1 0.038 

%5 0.028 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 

Çizelge 4.36’da görüldüğü gibi, sapa kalkma döneminde analizi yapılan hat ve çeşitlerin 

sap numunelerinde tebain oranları yılların ortalamasında en yüksek Tmot’ta (0.207) ve 

en düşük Hat-169 (0.023)’da tespit edilmiştir. 2012 yılı morfin oranı ortalamaları 0.031 

(Hat-169) ile 0.356 (Tmot) aralığında değişirken, 2013 yılında ise 0.008 (Hat-Nar-1) ile 

0.058 (Tmot) aralığında değişim göstermiştir. Saplarda tebain oranı bakımından 2012 

yılında % 5 seviyesinde 4 grup; 2013 yılında % 5 seviyesinde 3 grup oluşmuştur. 

Shukla ve Singh (2001) yaptıkları çalışmada 16 yapraklı dönem (sapa kalkma) 

döneminde saptaki tebain oranını % 0.002 olarak bulmuşlardır. Bu değer bulgulara göre 

oldukça düşük olduğu görülmektedir (Çizelge 4.36). 
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4.3.2.4 Tomurcuklanma ve çiçek döneminde farklı organlardaki tebain dağılışı 

Deneme materyallerinin tomurcuk-çiçek döneminde farklı organlardaki tebain 

oranlarına ilişkin varyans analiz sonuçları çizelge 4.37’ de verilmiştir. Çizelge 4.37’ de 

görüldüğü gibi ekimi yapılan hat ve çeşitlerin farklı organlarındaki tebain oranı yıllara 

göre tüm bitki ve kök  %1 seviyesinde; haşhaş hat ve çeşitler arasında ise tüm bitki, 

kök, yaprak, sap ve tomurcuk-çiçek %1 önemli bulunmuştur. Yıl x çeşit interaksiyonu 

ise kökte %1 seviyesinde önemli bulunmuş; tüm bitki, yaprak, sap ve tomurcuk-çiçekte 

farklılık göstermemiştir.  

Çizelge 4.37 Tomurcuk-çiçek döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin farklı organlardaki 

tebain dağılışı varyans analizi (birleştirilmiş yıl) 

  Tüm Bitki Kök Yaprak Sap Tomurcuk-

Çiçek 

VK SD KO KO KO KO KO 

Genel 47 ----------- -------------- ------------- ----------- ----------- 

Yıllar 1 0.00986133** 0.00800833** 0.00004033 0.00000252 0.0024366 

Bloklar 4 0.00333954 0.00027379 0.00035296 0.00108821 0.0002375 

Çeşitler 7 0.02447619** 0.00554556** 0.00804100** 0.02150207** 0.1145858** 

Yılxçeşit 7 0.00226786 0.00211229** 0.00048605 0.00199933 0.0014055 

Hata 28 0.00086804 0.00018660 0.00049751 0.00067814 0.0015147 

(**)işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir (%1: 7,64). 

 

Kökte yıl x çeşit interaksiyonu önemli olduğundan, kökteki 2012 ve 2013 yılı ortalama 

tebain oranları ayrı hazırlanmış ve tüm yıllarda Duncan grupları oluşturulmuştur.  Tüm 

bitki, yaprak, sap ve tomurcuk-çiçekte ortalama tebain oranları ise birleştirilmiş yıllar 

üzerinden verilmiştir (Çizelge 4.38-4.40).  
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Çizelge 4.38 Tomurcuk-çiçek döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin tüm bitki ve kökteki 

ortalama tebain oranı dağılışı ve duncan grupları (2012-2013) 

 Tüm Bitki Tebain Oranları (%) Kök Tebain Oranları (%) 

Çeşitler 2012 2013 Ortalama 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.025 0.023 0.024 c, C 0.057 cb, C 0.020 b, B 0.039 cb, B 

Hat-198 0.017 0.017 0.017 c, C 0.048  bdc, C 0.035 ba, B 0.042 cb, B 

Hat-Nar-5 0.037   0.043 0.040 c, C 0.019 de, E 0.017 b, B 0.018 ed, D 

Hat-Nar-1 0.022 0.02 0.021 c, C 0.017 e,  E 0.010 b, B 0.013 e, D 

Ofis-8 0.079 0.147 0.113 b, B 0.041  bcd, D 0.026 b, B 0.033 cd, C 

Hat-2010 0.026 0.028 0.027 c, C 0.074 ab, B 0.031 ba, B 0.052 b, B 

Tmot 0.156 0.243 0.2 a, A 0.164 a, A 0.058 a, A 0.111 a, A 

Hat-M 0.014 0.083 0.049 c, C 0.023  cde, E 0.040 ba, B 0.032 cd, C 

Ortalama 0.076 A 0.047 B 0.061 0.055 A 0.030 B 0.042 

Aöf (Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%1 0.05 

%5 0.035 

%10.019 

%5  0.013 

%10.043 

%5 0.031 

%1 0.022 

%5 0.016 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 

Çizelge 4.38’ de görüldüğü gibi, hat ve çeşitlerin tomurcuk-çiçek döneminde tüm bitki 

de tebain oranları bakımından %5 seviyesinde 3 grup oluşmuş ve tebain oranları % 

0.017 (Hat-198) ile 0.2 (Tmot) arasında değişmiştir. Kökteki tebain oranları yılların 

ortalamasında en yüksek Tmot’ da (0.111) ve en düşük Hat-Nar-1 (0.013)’de tespit 

edilmiştir. 2012 yılı tebain oranı ortalamaları 0.017 (Hat-Nar-1) ile 0.164 (Tmot) 

aralığında değişirken, 2013 yılında ise 0.01 (Hat-Nar-1) ile 0.058 (Tmot) aralığında 

değişim göstermiştir. Köklerde tebain oranı bakımından 2012 yılında % 5 seviyesinde 5 

grup oluşurken, 2013 yılında ise her iki seviyede de 2 grup oluşmuştur. Tmot tebaince 

zengin olan çeşitlerden olması ve sentezin de daha çok kökte olması nedeniyle kökteki 

tebain oranı bakımından diğerlerine göre daha yüksektir. Tmot tomurcuk-çiçek 

döneminde en yüksek tebain oranına sahip çeşit olarak öne çıkmıştır. Ancak Hat-Nar-1 

noskapince zengin olduğu için yapılan analizlerde tebaince en fakir hat olarak 

görülmektedir. 
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Çizelge 4.39 Tomurcuk-çiçek döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin yaprak ve saptaki   

ortalama tebain oranı dağılışı  ve duncan grupları (2012-2013) 

 Yaprak Tebain Oranları (%) Sap Tebain Oranları (%) 

Çeşitler 2012 2013 Ortalama 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.042 0.028 0.035 b, B 0.056 0.050 0.053 cd, C 

Hat-198 0.044 0.042 0.043 b, B 0.083 0.119 0.101 b, B 

Hat-Nar-5 0.044 0.023 0.034 b, B 0.049 0.057 0.053cd, C 

Hat-Nar-1 0.045 0.027 0.036 b, B 0.022 0.023 0.023 d, D 

Ofis-8 0.043 0.052 0.047 b, B 0.086 0.081 0.083 bc, B 

Hat-2010 0.026 0.02   0.023 b, B 0.072 0.035   0.054 cd, C 

Tmot 0.134 0.136 0.135 a, A 0.245 0.191   0.218 a, A 

Hat-M 0.005 0.040 0.023 b, B 0.036 0.097 0.067 bc, B 

Ortalama 0.048  0.046  0.047 0.082  0.081  0.081 

Aöf (Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%1 0.036 

%5 0.026 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%1 0.042 

%5 0.031 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 

Çizelge 4.39’da görüldüğü gibi, hat ve çeşitlerin tomurcuk-çiçek döneminde 

yapraklardaki tebain oranları bakımından %5 seviyesinde 2 farklı grup oluşmuş ve 

tebain oranları % 0.14 (Tmot) ile 0.023 (Hat-M)  arasında değişmiştir. Sapta tebain 

oranları bakımından ise %5 seviyesinde 4 grup oluşmuş ve tebain oranları % 0.023 

(Hat-Nar-1) ile 0.218 (Tmot) arasında değişmiştir.  

Çizelge 4.40’da görüldüğü gibi, tomurcuk-çiçek döneminde analizi yapılan hat ve 

çeşitlerin tomurcuk–çiçekteki tebain oranları bakımından %5 seviyesinde 4 farklı grup 

oluşmuş ve tebain oranları % 0.437 (Tmot) ile 0.012 (Hat-2010)  arasında değişmiştir. 
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Çizelge 4.40 Tomurcuk-çiçek döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin tomurcuk–çiçekteki 

ortalama tebain oranı dağılışı ve duncan grupları (2012-2013) 

 Tomurcuk -Çiçek Tebain Oranları (%) 

Çeşitler 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.015 0.022 0.018 d, D 

Hat-198 0.041 0.050 0.046 cd, C 

Hat-Nar-5 0.098 0.065 0.082 bcd, C 

Hat-Nar-1 0.076 0.064 0.07 cd, C 

Ofis-8 0.144 0.152    0.148 ab, B 

Hat-2010 0.011 0.013 0.012 d, D 

Tmot 0.443 0.430 0.437 a,  A 

Hat-M 0.193 0.112 0.153 ab, B 

Ortalama 0.128  0.114    0.121 

Aöf (Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 
%5 ÖD 

%1 ÖD 
%1 0.062 

%5 0.046 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 

Hoffman ve Menary (1980) tebain oranının çiçeklenmeden 2 hafta sonra hızlı bir düşüş 

gösterdiğini ve Laughlin vd. (1998) ise tebainin en yüksek konsantrasyon seviyesine 

çiçeklenmeden 1 hafta sonra ulaşmış olduğundan ve tebainde çiçeklenmeden 2 hafta 

sonrasında % 48’lik bir düşüş söz konusu olduğunu bildirmiştir. Yapmış olduğumuz 

çalışmada çiçeklenme döneminden sonra çizim döneminde kapsüldeki tebain oranında 

yaklaşık olarak %48’lik bir düşüşün söz konusu olduğu görülmektedir (Çizelge 4.40, 

Çizelge 4.44)  

4.3.2.5 Çizim döneminde farklı organlardaki tebain dağılışı 

Deneme materyallerinin çizim gelişme döneminde farklı organlardaki tebain oranlarına 

ilişkin varyans analiz sonuçları çizelge 4.41’ ta verilmiştir. Buna göre ekimi yapılan hat 

ve çeşitlerin farklı organlarındaki tebain oranı yıllara göre tüm bitki ve sapta %1 
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seviyesinde; haşhaş hat ve çeşitler arasında ise tüm bitki, yaprak, sap ve kapsülde %1 

önemli, kökte ise % 5 seviyesinde önemli bulunmuştur. Yıl x çeşit interaksiyonunda ise 

sapta %5 seviyesinde farklılık göstermiştir.  

Çizelge 4.41 Çizim döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin farklı organlardaki tebain 

dağılışı varyans analizi (birleştirilmiş yıl) 

  Tüm Bitki Kök Yaprak Sap Kapsül 

VK SD KO KO KO KO KO 

Genel 47 -------- ------------ --------------- ---------- -------- 

Yıllar 1 0.00693602** 0.00026602 0.00008533 0.00738792** 0.00109252 

Bloklar 4 0.00024083 0.00037933 0.00006629 0.00066140 0.00190458 

Çeşitler 7 0.01073974** 0.0016278* 0.00789767** 0.02051051** 0.03598171** 

Yılxçeşit 7 0.00221093 0.00079856 0.00097277 0.00233386* 0.00288904 

Hata 28 0.00064371 0.00033948 0.00036361 0.00051214 0.00074658 

 (**)işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir;(*)işaretli F değerleri P<0.05 seviyesinde önemlidir 

(%5 :4,20;  %1: 7,64). 

 

Saplarda yıl x çeşit interaksiyonu önemli olduğundan, saptaki tebain oranlarına ilişkin 

2012 ve 2013 yılı ortalama tebain oranları ayrı hazırlanmış ve tüm yıllarda Duncan 

grupları oluşturulmuştur.  Tüm bitki, kök, yaprak ve kapsüldeki ortalama tebain oranları 

ise birleştirilmiş yıllar üzerinden verilmiştir (Çizelge 4.42 - 4.44).  

Çizelge 4.42’ de görüldüğü gibi, hat ve çeşitlerin çizim döneminde tüm bitki de tebain 

oranları bakımından %5 seviyesinde 3 grup oluşmuş ve tebain oranları % 0.008 (Hat-

169) ile 0.129 (Ofis-8)  arasında değişmiştir. Kökteki tebain oranları bakımından %5 

seviyesinde 3 farklı grup oluşmuş ve tebain oranları % 0.014 (Hat-Nar-1) ile 0.064 

(Tmot)  arasında değişmiştir. 
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Çizelge 4.42 Çizim döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin tüm bitki ve kökteki ortalama 

tebain oranı dağılışı ve duncan grupları (2012-2013) 

 Tüm Bitki Tebain Oranları (%) Kök Tebain Oranları (%) 

Çeşitler 2012 2013 Ortalama 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.007 0.009 0.008 c, C 0.013 0.020 0.017 bc 

Hat-198 0.030 0.031 0.031 abc, C 0.043 0.026 0.035 abc 

Hat-Nar-5 0.016 0.021 0.019 abc, C 0.019 0.032 0.025 bc 

Hat-Nar-1 0.005 0.018 0.012 abc, C 0.014 0.015 0.014 c 

Ofis-8 0.085 0.172 0.129 a, A 0.013 0.043 0.028 bc 

Hat-2010 0.007 0.013 0.01 bc, C 0.037 0.02 0.029 bc 

Tmot 0.033 0.117 0.075 ab, B 0.087 0.041 0.064 a 

Hat-M 0.028 0.022 0.025 c,C 0.052 0.044 0.048 abc 

Ortalama 0.027 B 0.051 A 0.039 0.035  0.030    0.032 

Aöf (Çeşit) %5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%1 0.041 

%5 0.030 

%5 Ö 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%1 0.0294 

%5 0.0218 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 

Çizelge 4.43’ de görüldüğü gibi, hat ve çeşitlerin çizim döneminde görüldüğü gibi, hat 

ve çeşitlerin çizim döneminde yapraktaki tebain oranları bakımından %5 seviyesinde 4 

farklı grup oluşmuş ve tebain oranları % 0.014 (Hat-2010) ile 0.119 (Tmot) arasında 

değişmiştir. Sap numunelerinde tebain oranları yılların ortalamasında en yüksek Tmot’ 

da (0.211) ve en düşük Hat-Nar-1 (0.025)’de tespit edilmiştir. 2012 yılı tebain oranı 

ortalamaları 0.028 (Hat-Nar-1) ile 0.19 (Tmot) aralığında değişirken, 2013 yılında ise 

0.023 (Hat-Nar-1) ile 0.233 (Tmot) aralığında değişim göstermiştir. Saplarda tebain 

oranı bakımından 2012 yılında % 5 seviyesinde 3 grup oluşurken, 2013 yılında % 5 

önemlilik düzeyinde ise 3 grup oluşmuştur. 
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Çizelge 4.43 Çizim döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin yaprak ve saptaki ortalama 

tebain oranı dağılışı ve duncan grupları (2012-2013)  

 Yaprak Tebain Oranları (%) Sap Tebain Oranları (%) 

Çeşitler 2012 2013 Ortalama 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.038 0.054 0.046 cb, C 0.089 b 0.061 cd 0.075 cbd, CB 

Hat-198 0.024 0.012 0.018 cd, D 0.046 cb 0.082 cd 0.064 cd, CBD 

Hat-Nar-5 0.005 0.026   0.016 cd, D 0.033 c 0.068 cd 0.051 ed, CED 

Hat-Nar-1 0.04 0.019 0.029 cd, D 0.028 c 0.023 d 0.025 e, E 

Ofis-8 0.052 0.077 0.065 b, B 0.048 cb 0.149 b 0.098 b, B 

Hat-2010  0.020 0.008 0.014 d, D 0.035 c 0.031 cd 0.033 e, ED 

Tmot 0.144 0.094 0.119 a, A 0.19 a 0.233 a 0.211 a, A 

Hat-M 0.014 0.024 0.019 cd, D 0.070 cb 0.091 cb 0.081 cb, CB 

Ortalama 0.042  0.039  0.041 0.067 B  0.092 A 0.0798 

Aöf (Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%1 0.030 

%5 0.023 

%1 ÖD 

 %5 0.034 

%1 ÖD 

%5 0.044 

%1 0.036 

%5 0.027 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir.  

Çizelge 4.44’ te kapsüldeki tebain oranları bakımından %5 seviyesinde 5 grup ve % 1 

seviyesinde ise 4 farklı grup oluşmuş ve tebain oranları % 0.021 (Hat-169) ile % 0.256 

(Tmot)  arasında değişmiştir. Römisch (1961) yapmış olduğu çalışmada kurutulmuş 

yeşil kapsülde (çizim) tebain oranını %0.021, Hoffman ve Menary (1980), ise haşhaş 

kapsülündeki morfin, kodein ve tebain değişimi üzerine yapmış oldukları çalışmada, 

tebainde çiçeklenmeden 2 hafta sonra hızlı bir düşüş gözlemişlerdir.  Sera koşullarında 

en yüksek tebain oranını %0.59 olarak tespit etmişlerdir. Yapmış olduğumuz çalışmada 

çizim döneminde elde edilen değerlere göre Hoffman ve Menary (1980)’nin değerleri 

oldukça yüksek, Römisch (1961)’in ise bulgularımızla uyumlu olduğu görülmektedir 

(Çizelge 4.44). 

 

 



 
  99 

Çizelge 4.44 Çizim döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin kapsüldeki ortalama tebain 

oranı dağılışı ve duncan grupları (2012-2013) 

 Kapsül Tebain Oranları (%) 

Çeşitler 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.018 0.025 0.021  e, D 

Hat-198 0.054 0.086 0.070 dc, C 

Hat-Nar-5 0.057 0.050 0.053 cde, D 

Hat-Nar-1 0.050   0.020 0.035 de, D 

Ofis-8 0.066 0.092 0.079 c, C 

Hat-2010  0.024 0.043 0.034 de, D 

Tmot 0.266 0.246 0.256 a, A 

Hat-M 0.184    0.080 0.132 b, B 

Ortalama 0.09 0.080  0.085 

Aöf (Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%1 0.044 

%5 0.032 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 

4.3.2.6 Olgunlaşma döneminde farklı organlardaki tebain dağılışı 

Deneme materyallerinin olgunlaşma döneminde farklı organlardaki tebain oranlarına 

ilişkin varyans analiz sonuçları çizelge 4.45’ de verilmiştir. Buna göre ekimi yapılan hat 

ve çeşitlerin farklı organlarındaki tebain oranı istatistiki olarak yıllara göre kök ve 

yaprakta %1 seviyesinde; haşhaş hat ve çeşitler arasında ise kök ve kapsülde %1 

seviyesinde; sapta ise % 5 düzeyinde önemli bulunmuştur. Yıl x çeşit interaksiyonu ise 

tüm organlarda istatistiki olarak farklılık göstermemiştir.  

Tüm organlarda yıl x çeşit interaksiyonu istatistiki olarak önemsiz bulunduğu için tüm 

organlarda ortalama tebain oranları birleştirilmiş yıllar üzerinden verilmiştir ve Duncan 

grupları oluşturulmuştur.   (Çizelge 4.46 - 4.48) 
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Çizelge 4.45 Haşhaş hat ve çeşitlerinin olgunlaşma döneminde farklı organlardaki 

tebain dağılışı varyans analizi (birleştirilmiş yıl) 

  Tüm Bitki Kök Yaprak Sap Kapsül 

VK SD KO KO KO KO KO 

Genel 47 ---------- --------- --------------- -------------- -------------- 

Yıllar 1 0.00438919 0.00299252  ** 0.00395126** 0.00028033 0.04326002 

Bloklar 4 0.00615969 0.00015992 0.00077522 0.00052117 0.01449702 

Çeşitler 7 0.01099069 0.00356059** 0.00141573 0.00992643* 0.73408057** 

Yılxçeşit 7 0.01056524 0.00068847   0.00087828 0.00188852 0.01330826 

Hata 28 0.00679871 0.00033263 0.00044446 0.00168862 0.01187224 

 (**)işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir;(*)işaretli F değerleri P<0.05 seviyesinde 

önemlidir (%5 :4,20;  %1: 7,64). 

 

Çizelge 4.46  Olgunlaşma döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin tüm bitki ve kökteki 

ortalama tebain oranı dağılışı  ve duncan grupları (2012-2013) 

 Tüm Bitki Tebain Oranları (%) Kök Tebain Oranları (%) 

Çeşitler 2012 2013 Ortalama 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.042 0.017 0.030 0.008 0.007 0.008 d, D 

Hat-198 0.177 0.066 0.122 0.010 0.027 0.021 dc, C 

Hat-Nar-5 0.170 0.021 0.095  0.016 0.016 0.016 dc, C 

Hat-Nar-1 0.034 0.045 0.039 0.003 0.023   0.013 dc, C 

Ofis-8 0.074 0.190 0.132 0.003 0.073 0.076 a, A 

Hat-2010 0.034 0.027 0.013  0.014 0.046 0.030 dc, C 

Tmot 0.076 0.123 0.100 0.031 0.090 0.060 ba, B 

Hat-M 0.060 0.025 0.042 0.036 0.043 0.040 bc, C 

Ortalama 0.083    0.064 0.074 0.025   B 0.041 A 0.033 

Aöf (Çeşit) %5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%1 0.029 

%5 0.022 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 
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Çizelge 4.46’ da görüldüğü gibi, hat ve çeşitlerin olgunlaşma döneminde tüm bitkideki 

tebain oranları bakımından önemli bir farklık görülmemiş ve tebain oranları % 0.0297 

(Hat-169) ile 0.132 (Ofis-8)  arasında değişmiştir. Kökte tebain oranları bakımından %5 

seviyesinde 4 grup oluşmuş ve tebain oranları % 0.008 (Hat-169) ile 0.076 (Ofis-8)  

arasında değişmiştir 

Çizelge 4.47 Olgunlaşma döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin yaprak ve saptaki 

ortalama tebain oranı dağılışı  ve duncan grupları (2012-2013) 

 Yaprak Tebain Oranları (%) Sap Tebain Oranları (%) 

Çeşitler 2012 2013 Ortalama 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.059 0.015 0.037  0.019 0.011 0.015 c 

Hat-198 0.062   0.042 0.052  0.082 0.100 0.091 ba 

Hat-Nar-5 0.005 0.017 0.011 0.084 0.025 0.055 abc 

Hat-Nar-1 0.062 0.016 0.039  0.023 0.035 0.029 bc 

Ofis-8 0.053 0.031 0.042  0.104 0.159 0.132 a 

Hat-2010  0.056 0.017 0.036  0.021 0.029 0.025 bc 

Tmot 0.04 0.051 0.045  0.073 0.110 0.092 ba 

Hat-M 0.008 0.011 0.01 0.056 0.033   0.044 abc 

Ortalama 0.043 A 0.025 B 0.034 0.058 A 0.063 A 0.060 

Aöf (Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%1 ÖD 

%5 0.049 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 

Çizelge 4.47’ de görüldüğü gibi, hat ve çeşitlerin olgunlaşma döneminde yapraktaki 

tebain oranları bakımından % 5 seviyesinde 2 farklı grup oluşmuş ve tebain oranları % 

0.01 (Hat-M) ile 0.052 (Hat-198)  arasında değişmiştir. Sapta tebain oranları 

bakımından %5 seviyesinde 3 farklı grup oluşmuş ve tebain oranları % 0.015 (Hat-169) 

ile 0.132 (Ofis-8)  arasında değişmiştir. 
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Çizelge 4.48 Olgunlaşma döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin kapsüldeki ortalama 

tebain oranı dağılışı  ve duncan grupları (2012-2013) 

 Kapsül Tebain Oranları (%) 

Çeşitler 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.047 0.067 0.057 c, C 

Hat-198 0.125 0.192 0.159 c, C 

Hat-Nar-5 0.086 0.093 0.089 c, C 

Hat-Nar-1 0.042 0.07 0.056 c, C 

Ofis-8 0.418 0.667 0.542 b, B 

Hat-2010  0.037 0.054 0.046 c, C 

Tmot 0.946 1.089 1.018 a, A 

Hat-M 0.100 0.050 0.075 c, C 

Ortalama 0.225  0.285 0.255 

Aöf (Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%1 0.174 

%5 0.129 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 

Çizelge 4.48’de görüldüğü gibi, hat ve çeşitlerin olgunlaşma döneminde kapsüldeki 

tebain oranları bakımından %5 seviyesinde 3 grup oluşmuş ve tebain oranları % 1.018 

(Tmot) ile 0.046 (Hat-2010)  arasında değişmiştir. Pfeifer ve Weiss (1958) yaptıkları 

çalışmada 3 ayrı haşhaş çeşidinde kapsüldeki tebain oranlarını incelemişlerdir. Birinci 

haşhaş çeşidinde tebain oranını % 0.008, ikinci haşhaş çeşidinde % 0.010 ve üçüncü 

haşhaş çeşidinde ise %0.015 olarak tespit etmişlerdir.  Römisch (1961) yapmış olduğu 

çalışmada kapsülde tebain oranını %0.021, Arslan (1982) yapmış olduğu çalışmada 

tebain oranını % 0.029, Prajapati vd. (2002), Hindistan’da yaptıkları çalışmada kapsülde 

tebain oranlarını %0.003-0.189 aralığında,  Gümüşçü vd. (2007)’ı 99 hattın 

kapsüllerinde; , tebain oranlarını % 0.005-0.134 aralığında, Arslan vd. (2011b) , 

yaptıkları araştırma sonucunda Oxytona seksiyonundaki papaver türlerinin tebain 

oranlarını % 0.010-% 2.350 arasında olduğunu tespit etmişlerdir. Karabük (2012) tebain 
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oranlarını % 0.035-0.147, Rahimi (2013) ise  düşük morfinli haşhaş hatlarında tebain 

oranını % 0.011-0.044 aralığında bulmuşlardır. Yapmış olduğumuz çalışmadaki 

bulgularımızda (% 0.046-1.018) Pfeifer ve Weiss (1958), Römisch (1961), Arslan 

(1982), Prajapati vd. (2002), Gümüşçü vd. (2007), Karabük (2012), Rahimi (2013)’e 

göre yüksek tebain oranına sahip olduğu görülmektedir.  

 

4.3.3 Noskapin 

4.3.3.1 Rozet 1 döneminde noskapin dağılışı  

Deneme materyallerinin rozet1 gelişme döneminde noskapin oranlarına ilişkin varyans 

analizi sonuçları çizelge 4.49’da verilmiştir. Noskapin oranı bakımından yıl x çeşit 

interaksiyonu ve yıllar arasındaki farklılık önemsiz bulunmuştur.  

Deneme materyallerinin rozet 1 gelişme döneminde ortalama noskapin oranları ve 

Duncan grupları çizelge 4.50’de verilmiştir. 

Çizelge 4.49 Rozet 1 döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin organlardaki noskapin 

dağılışı varyans analizi (birleştirilmiş yıl) 

 

 Tüm Bitki 

VK SD KO KT F 

Genel 47 --------- 0.05338192 -------- 

Yıllar 1 0.00168033 0.00168033 1.52 

Bloklar 4 0.00073258 0.00293033 0.66 

Çeşitler 7 0.00116665 0.00816658   1.05 

Yılxçeşit 7 0.00136738 0.00957167   1.23 

Hata 28 0.00110832 0.03103300 --------- 
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Çizelge 4.50’ de de görüldüğü gibi rozet 1 gelişme döneminde analizi yapılan hat ve 

çeşitlerin tüm bitki numunelerinde noskapin oranları yılların ortalaması olarak en 

yüksek Hat-198’ de (0.043) ve en düşük ise Ofis-8’de (0.005) tespit edilmiştir. 2012 yılı 

noskapin oranı ortalamaları 0.073 (Hat-198) ile 0.0010 (Hat-Nar 5, Hat-2010, Ofis-8 ve 

Tmot) arasında değişirken, 2013 yılında ise 0.027 (Tmot) ile 0.009 (Ofis-8) arasında 

değişmiştir. 2013 yılı ortalama noskapin oranı 2012 yılından düşük olmuştur. Shukla ve 

Singh (2001) Lucknow’da haşhaşın farklı gelişme dönemlerinde alkaloid değişimini 

inceledikleri çalışmada; noskapin sentezinin erken dönemde başladığını bitkide ilk 

görülen alkaloidin çimlenmeden 3 gün sonra ortaya çıkan noskapin olduğunu 

belirtmişlerdir.  

Çizelge 4.50 Rozet 1 gelişme döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin organlarındaki 

ortalama noskapin oranı dağılışı ve duncan grupları (2012-2013) 

Çeşitler 

Tüm Bitki Noskapin Oranları (%) 

2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.053 0.01 0.031  

Hat-198 0.073 0.012 0.043 

Hat-Nar-5 0.001 0.008 0.005 

Hat-Nar-1 0.037 0.012 0.025  

Ofis-8 0.001 0.012 0.006  

Hat-2010  0.001 0.009 0.005  

Tmot 0.001 0.027   0.014  

Hat-M 0.034 0.018 0.026  

Ortalama 0.025 0.013  0.019  

Aöf (Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 
%5 ÖD 

%1 ÖD 
%5 ÖD 

%1 ÖD 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 
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4.3.3.2 Rozet 2 döneminde farklı organlardaki noskapin dağılışı 

Deneme materyallerinin rozet 2 gelişme döneminde farklı organlarındaki noskapin 

oranlarına ilişkin varyans analizi sonuçları çizelge 4.51’ de verilmiştir. Buna göre ekimi 

yapılan hat ve çeşitlerin farklı organlarındaki noskapin oranı kökte yıllar ile haşhaş hat 

ve çeşitlerine göre %1 seviyesinde; tüm bitkide ise haşhaş hat ve çeşitler %5 

seviyesinde önemli olmuştur. Yıl x çeşit interaksiyonu ise yalnızca kökte %1 

seviyesinde önemli iken, tüm bitki ve yapraklarda önemsiz bulunmuştur. 

Çizelge 4.51 Rozet 2 gelişme döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin farklı organlarındaki 

noskapin dağılışına ait varyans analizi 

  Tüm Bitki Kök Yaprak 

VK SD KO KO KO 

Genel 47 ------- ------------ ------------- 

Yıllar 1 0.00018019 0.13632008** 0.00147408 

Bloklar 4 0.00247610 0.00246977 0.00214752 

Çeşitler 7 0.00805462* 0.03454461** 0.00750400* 

Yılxçeşit 7 0.00524466 0.01905185** 0.00219908 

Hata 28 0.00189710 0.00147841 0.00121764 

(**)işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir;(*)işaretli F değerleri P<0.05 seviyesinde 

önemlidir (%5 :4,20;  %1: 7,64). 

 

Köklerde yıl x çeşit interaksiyonu önemli olduğundan, kökteki noskapin oranlarına 

ilişkin 2012 ve 2013 yılı ortalama noskapin oranları ayrı hazırlanmış ve tüm yıllarda 

Duncan grupları oluşturulmuştur.  Tüm bitki ve yapraklardaki ortalama noskapin 

oranları ise birleştirilmiş yıllar üzerinden verilmiştir (Çizelge 4.52- 4.53).  

Çizelge 4.52’ -de görüldüğü gibi, hat ve çeşitlerin rozet 2 gelişme döneminde tüm bitki 

de noskapin oranları bakımından %5 seviyesinde dört grup oluşmuş ve noskapin 

oranları % 0.136 (Hat-Nar-1) ile 0.038 (Tmot) arasında değişmiştir. Hat ve çeşitlerin 

kök numunelerinde noskapin oranları yılların ortalamasında en yüksek Hat-Nar-1’ de 



 
  106 

(0.254) ve en düşük Hat-M (0.038)’de tespit edilmiştir. 2012 yılı noskapin oranı 

ortalamaları 0.402 (Hat-Nar-1) ile 0.048 (Hat-169) aralığında değişirken, 2013 yılında 

ise 0.133 (Hat-198) ile 0.035 (Tmot) aralığında değişim göstermiştir. Köklerde noskapin 

oranı bakımından 2012 yılında % 5 seviyesinde 5 grup oluşurken, 2013 yılında ise 4 

grup oluşmuştur. 

Çizelge 4.52 Rozet 2 döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin tüm bitki ve kökteki 

ortalama noskapin oranı dağılışı  ve duncan grupları (2012-2013).  

Çeşitler 

 Tüm Bitki Noskapin Oranları (%) Kök Noskapin Oranları (%) 

2012 2013 Ortalama 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.169 0.087 0.128 ab 0.048 de, D 0.075 bdac, C 0.062 dc, D 

Hat-198 0.153  0.072 0.113 bac 0.234 cb, B 0.133 a, A 0.183 ab, B 

Hat-Nar-5 0.114 0.089 0.102 bdac 0.283  b, B 0.081 bdac, C 0.182 ab, B 

Hat-Nar-1 0.106 0.165 0.136 a 0.402 a, A 0.106 ba, A 0.254 a, A 

Ofis-8 0.048 0.074 0.061 bdc 0.076  ed, D 0.025 d, D 0.051 dc, D 

Hat-2010  0.059 0.041 0.050 dc 0.160 cd, C 0.098 bac, B 0.129 cb, C 

Tmot 0.031 0.045 0.038 d 0.22  cb, B 0.035 dc, C 0.127 cb, C 

Hat-M 0.047 0.124 0.086 bdac 0.030  d, D 0.047 bdc, C 0.038 d, D 

Ortalama 0.091  0.087  0.089 0.1816 A 0.0750 B 0.128 

Aöf (Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%1 ÖD 

%5  0.052 

%1 0.112 

%5 0.081 

%10.070 

%5 0.051 

%1 0.061 

%5 0.046 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 

Çizelge 4.53’de görüldüğü gibi, hat ve çeşitlerin rozet 2 gelişme döneminde 

yapraklardaki noskapin oranları bakımından %5 seviyesinde ise 3 farklı grup oluşmuş 

ve noskapin oranları % 0.135 (Hat-Nar-1) ile 0.040 (Hat-M)  arasında değişmiştir.  
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Çizelge 4.53 Rozet 2 döneminde hat ve çeşitlerinin yapraktaki ortalama noskapin oranı 

dağılışı  ve duncan grupları (2012-2013) 

Çeşitler 

Yaprak 

2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.102 0.100 0.101 ab 

Hat-198 0.061 0.127 0.094 abc 

Hat-Nar-5 0.045 0.053 0.049 bc 

Hat-Nar-1 0.168 0.102 0.135 a 

Ofis-8 0.032 0.049 0.040 bc 

Hat-2010  0.075 0.075 0.075 bc 

Tmot 0.03 0.056 0.043 bc 

Hat-M 0.021 0.059 0.040 c 

Ortalama 0.067 A 0.078 A 0.072 

Aöf (Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%1  ÖD 

%5 0.041 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 

4.3.3.3 Sapa kalkma döneminde farklı organlardaki noskapin dağılışı 

 

Deneme materyallerinin sapa kalkma gelişme döneminde farklı organlardaki noskapin 

oranlarına ilişkin varyans analiz sonuçları çizelge 4.54’ de verilmiştir. Buna göre ekimi 

yapılan hat ve çeşitlerin farklı organlarındaki noskapin oranı yıllara göre kök, yaprak ve 

sapta  %1 seviyesinde; haşhaş hat ve çeşitler arasında ise tüm organlarda %1 

seviyesinde önemli olmuştur. Yıl x çeşit interaksiyonu ise yalnızca kökte %1 

seviyesinde önemli iken, tüm bitki, kök ve yapraklarda önemsiz bulunmuştur.  
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Çizelge 4.54 Sapa kalkma döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin farklı organlardaki 

noskapin dağılışı varyans analizi (birleştirilmiş yıl) 

  Tüm Bitki Kök Yaprak Sap 

VK SD KO KO KO KO 

Genel 47 ---------- --------------- -------------- -------------- 

Yıllar 1 0.00011102 0.17136300** 0.01274008** 0.03984769** 

Bloklar 4 0.00049708 0.00044967 0.00153746 0.00128998 

Çeşitler 7 0.01018112** 0.03023352** 0.00711457** 0.02429112** 

Yılxçeşit 7 0.00232864 0.01706752** 0.00148665 0.00521121 

Hata 28 0.00112773 0.00101331 0.00088751 0.00252272 

 (**)işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir; (%1: 7,64). 

 

Köklerde yıl x çeşit interaksiyonu önemli olduğundan, kökteki noskapin oranlarına 

ilişkin 2012 ve 2013 yılı ortalama noskapin oranları ayrı hazırlanmış ve tüm yıllarda 

Duncan grupları oluşturulmuştur.  Tüm bitki, yaprak ve saptaki ortalama noskapin 

oranları ise birleştirilmiş yıllar üzerinden verilmiştir (Çizelge 4.55- 4.56).  

Çizelge 4.55’ de görüldüğü gibi, sapa kalkma gelişme döneminde analizi yapılan hat ve 

çeşitlerin tüm bitki numunelerinde noskapin oranları bakımından %5 seviyesinde 3 grup 

oluşmuş ve noskapin oranları % 0.138 (Hat-Nar-1) ile 0.041 (Tmot) arasında 

değişmiştir. Kök numunelerinde ise noskapin oranları yılların ortalamasında en yüksek 

Hat-Nar-5’ te (0.241) ve en düşük Tmot (0.042)’da tespit edilmiştir. 2012 yılı noskapin 

oranı ortalamaları 0.049 (Hat-2010) ile 0.416 (Hat-Nar-5) aralığında değişirken, 2013 

yılında ise 0.029 (Ofis-8) ile 0.126 (Hat-Nar-1) aralığında değişim göstermiştir. 

Köklerde noskapin oranı bakımından 2012 ve 2013 yıllarında % 5 seviyesinde 4 grup 

oluşmuştur. 
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Çizelge 4.55 Sapa kalkma döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin tüm bitki ve kökteki 

noskapin oranı dağılışı  ve duncan grupları (2012-2013) 

Çeşitler 

Tüm Bitki Noskapin Oranları (%) Kök Noskapin Oranları (%) 

2012 2013 Ortalama 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.1580 0.097 0.128 ab, A 0.169 cd, C   0.080 cb, B 0.124 b, B 

Hat-198 0.133 0.086 0.11 ab, A 0.167 cd, C 0.061 cb, B  0.114 cb, B 

Hat-Nar-5 0.127 0.136 0.132 ab, A 0.416 a,  A 0.066 cb, B 0.241 a, A 

Hat-Nar-1 0.146 0.130 0.138 a, A 0.283 bc, B 0.126 a, A 0.205 a, A 

Ofis-8 0.077 0.085 0.081 abc, B 0.134 cd, C 0.029 d, C 0.081 cd, C 

Hat-2010  0.057 0.044 0.051 bc, C 0.049 d, D 0.041 cd, C 0.045 d, C 

Tmot 0.016 0.065 0.041 c, C  0.049 d, D 0.035 cd, C 0.042 d, C 

Hat-M 0.023 0.068 0.045 bc, C 0.165 cd, C 0.037 cd, C 0.101 cb, B 

Ortalama 0.092  0.089  0.953 0.179A 0.059 B 0.119083 

Aöf (Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 
%5 ÖD 

%1 ÖD 
%1 0.0536 

%5 0.0397 

%1 0.1008 

%5 0.0727 

%10.044 

%50.030 

%1 0.051 

%5 0.04 

*Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler %5 düzeyinde 

önemliliği göstermektedir. 

 

Çizelge 4.56’da görüldüğü gibi, hat ve çeşitlerin sapa kalkma gelişme döneminde 

yapraktaki noskapin oranları bakımından %5 seviyesinde ise 4 farklı grup oluşmuş ve 

noskapin oranları % 0.143 (Hat-Nar-1) ile 0.041 (Hat-2010)  arasında değişmiştir. 

Saptaki noskapin oranları bakımından %5 seviyesinde 4, %1 seviyesinde ise üç grup 

oluşmuş ve noskapin oranları % 0.01 (Tmot) ile 0.187 (Hat-Nar-1) aralığında olduğu 

belirlenmiştir.  
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Çizelge 4.56 Sapa kalkma döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin yaprak ve saptaki 

ortalama noskapin oranı dağılışı ve duncan grupları (2012-2013) 

Çeşitler 

Yaprak Noskapin Oranları (%)  Sap Noskapin Oranları (%) 

2012 2013 Ortalama 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.085 0.105 0.095 cb, B 0.146   0.072 0.109 bc, BA 

Hat-198 0.075 0.121 0.098 cb, B 0.167 0.06 0.113 bc, BA 

Hat-Nar-5 0.095 0.111 0.103 ab, A 0.231 0.084 0.158 ba, A 

Hat-Nar-1 0.159 0.128 0.143 a, A 0.238 0.135 0.187 ba, A 

Ofis-8  0.044 0.080 0.062 bcd, C 0.035 0.033 0.034 d, BC 

Hat-2010 0.02 0.063 0.041 d, D 0.076 0.038    0.057 dc, BC 

Tmot 0.018 0.077 0.048 cd, D 0.001 0.018 0.01 d, C 

Hat-M 0.025 0.096 0.061 bcd, C 0.04 0.032 0.036 d, BC 

Ortalama 0.065 B 0.098 A 0.081 0.117 A 0.059 B 0.088  

Aöf (Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 
%5 ÖD 

%1 ÖD 
%1 0.048 

%50.035 

%5 ÖD 

%1 ÖD 
%5 ÖD 

%1 ÖD 
%10.080 

%5 0.059 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 

4.3.3.4 Tomurcuklanma ve çiçek döneminde farklı organlardaki noskapin dağılışı 

Deneme materyallerinin tomurcuk-çiçek döneminde farklı organlardaki noskapin 

oranlarına ilişkin varyans analiz sonuçları  çizelge 4.57’de verilmiştir. Buna göre ekimi 

yapılan hat ve çeşitlerin farklı organlarındaki noskapin oranı yıllara göre tüm bitki ve 

kökte %5, yaprakta ise %1; haşhaş hat ve çeşitler arasında ise tüm bitki, yaprak, 

tomurcuk-çiçek ve sapta %1 önemli bulunmuştur. Yıl x çeşit interaksiyonunda ise sapta 

%1, yaprakta ise %5 seviyesinde önemli bulunmuş; tüm bitki, kök ve tomurcuk-çiçekte 

istatistiki olarak farklılık göstermemiştir.  

Sap ve yaprağın yıl x çeşit interaksiyonu önemli olduğundan, sap ve yapraktaki 2012 ve 

2013 yılı ortalama noskapin oranları ayrı hazırlanmış ve tüm yıllarda Duncan grupları 

oluşturulmuştur.  Tüm bitki, kök ve tomurcuk-çiçekte ortalama noskapin oranları ise 

birleştirilmiş yıllar üzerinden verilmiştir (Çizelge 4.58-4.60).   
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Çizelge 4.57 Tomurcuk-çiçek döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin farklı organlardaki 

noskapin dağılışı varyans analizi (birleştirilmiş yıl) 

  Tüm Bitki Kök Yaprak Sap Tomurcuk-

Çiçek 

VK SD KO KO KO KO KO 

Genel 47 -------- ------------ -------------- ------------ ------------- 

Yıllar 1 0.01168752* 0.04985852* 0.06063408** 0.00028033 0.0004142   

Bloklar 4 0.00227465 0.00890246 0.00081690 0.00072583 0.0001706 

Çeşitler 7 0.02999431** 0.01584626 0.03994542  ** 0.06499552** 0.0301551** 

Yılxçeşit 7 0.00498233   0.01383443 0.01601075* 0.00588843** 0.0033775 

Hata 28 0.00230455 0.01064353 0.00236690 0.00044433 0.0008964 

   (**)işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir;(*)işaretli F değerleri P<0.05 seviyesinde 

önemlidir (%5 :4,20;  %1: 7,64). 

   Çizelge 4.58 Tomurcuk-çiçek döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin tüm bitki ve kökteki 

ortalama noskapin oranı dağılışı ve duncan grupları (2012-2013) 

Çeşitler 

Tüm Bitki Noskapin Oranları (%) Kök Noskapin Oranları (%) 

2012 2013 Ortalama 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.212 0.192 0.202 a, A 0.165 0.077 0.121  

Hat-198 0.159 0.157 0.158 ab, A 0.283 0.045 0.164  

Hat-Nar-5 0.153 0.177 0.165 a, A 0.032 0.086 0.059  

Hat-Nar-1 0.001 0.163 0.082 abc, B 0.154 0.092 0.123  

Ofis-8 0.074 0.102 0.088 abc, B 0.144   0.023 0.084  

Hat-2010  0.001 0.030 0.016 c, C 0.015 0.034 0.024  

Tmot 0.028 0.011 0.02 bc, C 0.001 0.027   0.014  

Hat-M 0.023 0.067 0.045 cb, C 0.126 0.021 0.074  

Ortalama 0.0813 b 0.113 a 0.0969 0.115 a 0.051 b 0.083 

Aöf 

(Çeşit) 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%1 0.077 

%5  0.057 
%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük 

harfler %5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 
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Çizelge 4.58’ de görüldüğü gibi, hat ve çeşitlerin tomurcuk-çiçek döneminde tüm bitki 

de noskapin oranları bakımından %5 seviyesinde 3 grup oluşmuş ve noskapin oranları 

% 0.016 (Hat-2010) ile 0.202 (Hat-169) arasında değişmiştir. Kökteki noskapin oranları 

ise % 0.014 (Tmot) ile 0.164 (Hat-198)  arasında değişmiştir.  

Çizelge 4.59 Tomurcuk-çiçek döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin yaprak ve saptaki 

ortalama noskapin oranı dağılışı  ve duncan grupları (2012-2013) 

Çeşitler 

Yaprak Noskapin Oranları (%) Sap Noskapin Oranları (%) 

2012 2013 Ortalama 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.226 a 0.183 b 0.205 cb, B 0.222 a, A 0.161 cb, C 0.191 c, C 

Hat-198 0.219 a 0.172 b 0.195 cbd, B 0.175 b, B 0.088 ed, D 0.131 d, D 

Hat-Nar-5 0.205 b 0.268 a 0.236 b, B 0.239 a, A 0.213 b, B 0.226 b, B 

Hat-Nar-1 0.269 a 0.393 a 0.331 a, A 0.238 a, A 0.346 a, A 0.292 a, A 

Ofis-8 0.143 c 0.125 b 0.134 ced, C 0.072 c, C 0.103 cd, D 0.087 e, E 

Hat-2010  0.001 e 0.139 b 0.070 e, D 0.069 c, C 0.025 ef, E 0.047 f, F 

Tmot 0.075 d 0.179 b 0.127 ed, D 0.001 d, D 0.029 ef, E 0.015 fg, G 

Hat-M 0.002 e 0.251 a 0.126 ed, D 0.001 d, D 0.014 f, E 0.008 g, G 

Ortalama 0.143 B 0.214 A 0.178 0.127 0.122 0.125 

Aöf (Çeşit) %1 ÖD 

%5 0.044 

%1 ÖD 

%5 0.112 

%1 0.078 

%5 0.058 

%1 0.028 

%5  0.020  

%1 0.067 

%5 0.048 

%1 0.034 

%5 0.025 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 

Çizelge 4.59’da deneme materyallerinin tomurcuk-çiçek döneminde yaprağın noskapin 

oranları bakımından yılların ortalamasında ise % 5 seviyesinde 4, ve % 1 seviyesinde de 

4 farklı grup oluşmuş ve noskapin oranları yılların ortalamasında 0.070 (Ofis-8) ile % 

0.331 (Hat-Nar-1) arasında değişmiştir. 2012 yılı noskapin oranı ortalamaları 0.0013 

(Ofis-8) ile 0.269 (Hat-Nar-1) aralığında değişirken, 2013 yılında ise 0.125 (Hat-2010) 

ile 0.393 (Hat-Nar-1) aralığında değişim göstermiştir. Yapraklarda noskapin oranı 

bakımından 2012 yılında % 5 seviyesinde 5 grup oluşurken, 2013 yılında ise % 5 

seviyesinde 2 grup oluşmuştur. Yıllar arasında görülen farklılığın mevsimsel faktörlere 

bağlı olabileceği düşünülmektedir. 
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Çizelge 4.59’da görüldüğü gibi, hat ve çeşitlerin tomurcuk-çiçek döneminde yılların 

ortalamasında sapta noskapin oranları bakımından % 5 seviyesinde 7, ve % 1 

seviyesinde de 7 farklı grup oluşmuş ve noskapin oranları % 0.346 (Hat-Nar-1) ile   

0.008 (Hat-M) arasında değişmiştir. Sapta 2012 yılında en yüksek noskapin oranları 

noskapince zengin hat olan Hat-Nar-1(0.238) ve morfince zengin olan Hat-Nar-5 

(0.239), en düşük ise Hat-M’de ve Tmot’ta  0.0010  olarak bulunmuştur. Burada 

değerlerin düşüklüğünden dolayı cihaz okuma yapamadığı için temsili bir rakam olan 

0.001 kullanılmıştır. 2013 yılında en yüksek noskapin oranı Hat-Nar-1 (0.346), en 

düşük noskapin oranı ise Hat-M’de (0.014) olarak tespit edilmiştir. 2012 yılında % 5 

seviyesinde 4, ve % 1 seviyesinde ise 4; 2013 yılında % 5 seviyesinde 5, ve % 1 

seviyesinde ise 5 oluşmuştur. 

Çizelge 4.60 Tomurcuk-çiçek döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin tomurcuk-çiçekteki 

ortalama noskapin oranı dağılışı ve duncan grupları (2012-2013) 

Çeşitler 

Tomurcuk -Çiçek Noskapin Oranları (%) 

2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.120  0.130 0.125 cd, C 

Hat-198 0.204 0.127 0.165 b, B 

Hat-Nar-5 0.123 0.16 0.142 cb, B 

Hat-Nar-1 0.236 0.295 0.265 a, A 

Ofis-8  0.084 0.064 0.074 ef, E 

Hat-2010 0.069 0.076 0.072 ef, E 

Tmot 0.125 0.057 0.091 ed, D 

Hat-M 0.037 0.044 0.041 f, E 

Ortalama 0.125 0.119 0.122 

Aöf (Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%1 0.0478 

%5  0.0354 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 
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Çizelge 4.60’da görüldüğü gibi, hat ve çeşitlerin tomurcuk-çiçek döneminde tomurcuk–

çiçekteki noskapin oranları bakımından % 5 seviyesinde 5 farklı grup oluşmuş ve 

noskapin oranları % 0.041 (Hat-M) ile 0.265 (Hat-Nar-1)  arasında değişmiştir.  

4.3.3.5 Çizim dönemi farklı organlardaki noskapin dağılışı 

Deneme materyallerinin çizim gelişme döneminde farklı organlardaki noskapin 

oranlarına ilişkin varyans analiz sonuçları çizelge 4.61’de verilmiştir. Buna göre ekimi 

yapılan  hat ve çeşitlerin farklı organlarındaki noskapin oranı yıllara göre tüm bitki, sap 

ve kapsülde % 1 seviyesinde; haşhaş hat ve çeşitler arasında ise tüm bitki, yaprak, 

sap,kök ve kapsülde % 1 önemli bulunmuştur. Yıl x çeşit interaksiyonunda ise tüm 

bitki, kök, sap, ve kapsülde % 1 seviyesinde farklılık göstermiştir.  

Çizelge 4.61 Çizim döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin farklı organlardaki noskapin 

dağılışı varyans analizi (birleştirilmiş yıl) 

  Tüm Bitki Kök Yaprak Sap Kapsül 

VK SD KO KO KO KO KO 

Genel 47 --------- ------------ ------------------ ---------------- ---------- 

Yıllar 1 0.13177552** 0.00046813 0.01371942 0.01492838** 0.08155130** 

Bloklar 4 0.00490633 0.00139780 0.00708115 0.00128638 0.01177699 

Çeşitler 7 0.02932543** 0.00857174** 0.09951341** 0.13245608** 0.37204479** 

Yılxçeşit 7 0.03031062** 0.00728199** 0.01536828 0.01127167** 0.05430777** 

Hata 28 0.00345869 0.00086135 0.00901367 0.00123846 0.00604380 

 (**)işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir;(*)işaretli F değerleri P<0.05 seviyesinde önemlidir 

(%5 :4,20;  %1: 7,64). 

 

Tüm bitki, kök, sap, ve kapsülde yıl x çeşit interaksiyonu önemli olduğundan, 2012 ve 

2013 yılı ortalama noskapin oranları ayrı hazırlanmış ve tüm yıllarda Duncan grupları 

oluşturulmuştur (Çizelge 4.62, Çizelge 4.63, Çizelge 4.64).  

Çizelge 4.62’de görüldüğü gibi, hat ve çeşitlerin çizim döneminde tüm bitki 

numunelerinde noskapin oranları yılların ortalamasında en yüksek Hat-Nar-1’ de 
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(0.233) ve en düşük Tmot’ta (0.064) tespit edilmiştir. 2012 yılı noskapin oranı 

ortalamaları 0.025 (Hat-198) ile 0.177 (Hat-Nar-1) aralığında değişirken, 2013 yılında 

ise en yüksek değer Hat-Nar-1’de (0.440), en düşük değer ise Tmot (0.047)’da 

bulunmuştur. Tüm bitkide noskapin oranı bakımından 2012 yılında % 5 seviyesinde 3 

grup oluşurken, 2013 yılında % 5 önemlilik düzeyinde 4 grup, iki yıl ortalamasında ise 

% 5 seviyesinde 2, ve % 1 seviyesinde de 3 farklı grup oluşmuştur. Tüm bitkideki 

hatların yıllar arasındaki farklılığının nedeninin, melezlerin hala açılıyor olması ve 

açılma gösteren bitkilerin yalnızca çiçek rengine göre ayırt edilebildiğinden dolayı 

çizim döneminde çiçek rengi gözlemi yapılamadığı için numune alımlarında ana-

babaların özelliklerini gösteren bireylerden de numune alınmış olabileceği 

düşünülmektedir. Örneğin Hat-Nar-1 noskapince zengin hatlardan olmasına rağmen 

2012 yılında alınan numune analizinde en düşük noskapin oranına sahip bitki olarak 

göze çarpmaktadır. Oysa 2013 yılı değerine baktığımızda noskapin değerinin en yüksek 

hat olduğu açıkça görülmektedir. 

Çizelge 4.62 Çizim döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin tüm bitki ve kökteki noskapin 

oranı dağılışı ve duncan grupları (2012-2013) 

Çeşitler 
Tüm Bitki Noskapin Oranları (%) Kök Noskapin Oranları (%) 

2012 2013 Ortalama 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.001 d, C 0.189 cb, B 0.095 bc, B 0.025 bc, C 0.107 ab, A 0.066 bcd, C 

Hat-198 0.177 a, A 0.203 cb, B 0.190 a, A 0.057 bc, C 0.038 cb, C 0.048 ecd, D 

Hat-Nar5 0.127 ba, A 0.236 b, B 0.181 ab, A 0.112 ba, A 0.044 cb, C 0.078 bc, B 

Hat-Nar1 0.025 dc, C 0.440 a, A 0.233 a, A 0.048 bc, C 0.137  a, A 0.093 ba, A 

Ofis-8 0.038dc, C 0.119 cbd, C 0.078 bc, B 0.174 a, A 0.064 bc, B 0.119 a, A 

Hat-2010 0.052 dc, C 0.076 cd, C 0.064 bc, B 0.002 c, C 0.047 dc, B 0.024 ef, E 

Tmot 0.082 bc, B 0.047 d, C 0.064 c, C 0.001 c, C 0.010 d, D 0.006 f, E 

Hat-M 0.040 dc, C 0.070 cd, C 0.055 bc, C 0.022 c, C 0.042 dc, D 0.032 efd, D 

Ortalama 0.068B 0.173A 0.120 0.055A 0.061  A 0.058 

Aöf 

(Çeşit) 

%1 0.082 

%5 0.059 

%1 0.185 

%5 0.133 

%1 0.094 

%5 0.070 

%1 0.088 

%5 0.063 

%1 0.050 

%5 0.036 

%1 0.047 

%5  0.035 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 
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Çizelge 4.62’de hat ve çeşitlerin çizim döneminde kök numunelerinde ise noskapin 

oranları yılların ortalamasında en yüksek Ofis-8’ de (0.119) ve en düşük Tmot’ta 

(0.006) tespit edilmiştir. 2012 yılı noskapin oranı ortalamaları 0.174 (Ofis-8) ile 0.001 

(Tmot) aralığında değişirken, 2013 yılında ise en yüksek değer Hat-Nar-1’de (0.137), en 

düşük değer ise Tmot (0.010)’da bulunmuştur. Kökte noskapin oranı bakımından 2012 

yılında % 5 seviyesinde 3 grup oluşurken, 2013 yılında % 5 önemlilik düzeyinde 3 

grup, iki yıl ortalamasında ise % 5 seviyesinde 4 farklı grup oluşmuştur. 

Çizelge 4.63 Çizim dönemi haşhaş hat ve çeşitlerinin yaprak ve saptaki noskapin oranı 

dağılışı ve duncan grupları (2012-2013) 

Çeşitler 

Yaprak Noskapin Oranları (%) Sap Noskapin Oranları (%) 

2012 2013 Ortalama 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.425 0.285 0.355 a, A 0.324 a, A 0.348 b, B 0.336 a,  A 

Hat-198 0.06 0.153 0.107 b, B 0.127 d, C 0.145 c, C 0.136 c, C 

Hat-Nar-5 0.090 0.195 0.143 b, B 0.191 c, B 0.343 b, B 0.267 b, B 

Hat-Nar-1 0.397 0.487 0.442 a, A 0.279 b, A 0.467 a, A 0.373 a, A 

Ofis-8  0.133 0.112 0.123 b, B 0.061 e, D 0.023 d, D 0.042 d, D 

Hat-2010 0.106 0.090 0.100 b, B 0.063 e, D 0.025 d, D 0.044 d, D 

Tmot 0.171 0.145 0.158 b, B 0.032 fe,  D 0.017 d, D 0.024 d, D 

Hat-M 0.047 0.226 0.137 b, B 0.020 f, D 0.011 d, D 0.016 d, D 

Ortalama 0.179 0.212 0.195 0.137B 0.172 A 0.155 

Aöf (Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%10.152 

%5  0.112 

%10.053 

%50.038 

%10.109 

%5 0.078 

%10.056 

%5  0.042 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 

Çizelge 4.63’de görüldüğü gibi, hat ve çeşitlerin çizim gelişme döneminde yaprak 

numunelerinde noskapin oranları yılların ortalamasında en yüksek Hat-Nar-1’ de 

(0.442) ve en düşük Hat-2010’da (0.100) tespit edilmiştir. 2012 yılı noskapin oranı 

ortalamaları 0.047 (Hat-M’) ile 0.425 (Hat-169) aralığında değişirken, 2013 yılında ise 

en yüksek değer Hat-Nar-1’de (0.487), en düşük değer ise Hat-2010 (0.095)’da 
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bulunmuştur. Yaprakta noskapin oranı bakımından iki yıl ortalamasında % 5 

seviyesinde 2 farklı grup oluşmuştur. 

Çizelge 4.63’de görüldüğü gibi, hat ve çeşitlerin çizim gelişme döneminde sap 

numunelerinde noskapin oranları yılların ortalamasında en yüksek Hat-Nar-1’ da 

(0.373) ve en düşük Hat-M’de (0.016) tespit edilmiştir. 2012 yılı noskapin oranı 

ortalamaları 0.324 (Hat-169) ile 0.020 (Hat-M) aralığında değişirken, 2013 yılında ise 

en yüksek değer Hat-Nar-1’de (0.467), en düşük değer ise Hat-M (0.011)’da 

bulunmuştur. Sapta noskapin oranı bakımından 2012 yılında % 5 seviyesinde 6 grup 

oluşurken, 2013 yılında % 5 önemlilik düzeyinde 4 grup, İki yıl ortalamasında ise % 5 

seviyesinde 4 farklı grup oluşmuştur. 

Çizelge 4.64 Çizim dönemi haşhaş hat ve çeşitlerinin kapsüldeki noskapin oranı dağılışı 

ve duncan grupları (2012-2013) 

Çeşitler 

Kapsül Noskapin Oranları (%) 

2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.141 cd, D 0.48 cb, B 0.310 c, C 

Hat-198 0.293 bc, C 0.255 ed, C 0.274 c, C 

Hat-Nar-5 0.436 ba, B 0.526 b, B 0.481 b, B 

Hat-Nar-1 0.562 a, A 0.973 a, A 0.767 a, A 

Ofis-8 0.379 bc, C 0.308 cd, C 0.343 c, C 

Hat-2010  0.08 d, D 0.084  ef, D 0.082 d, D 

Tmot 0.108 cd, D 0.014 f, D 0.061 d, D 

Hat-M 0.015 d, D 0.033 f, D 0.024 d, D 

Ortalama 0.252 B 0.334 A 0.293 

Aöf (Çeşit) %10.189 

%50.136 

%10.189 

%5 0.137 

%1 0.124 

%5 0.092 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 

Çizelge 4.64’de görüldüğü gibi, hat ve çeşitlerin çizim gelişme döneminde kapsül 

numunelerinde noskapin oranları yılların ortalamasında en yüksek Hat-Nar-1’de (0.767) 
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ve en düşük Hat-M’de (0.024) tespit edilmiştir. 2012 yılı noskapin oranı ortalamaları 

0.562 (Hat-Nar-1’) ile 0.015 (Hat-M) aralığında değişirken, 2013 yılında ise en yüksek 

değer Hat-Nar-1’de (0.973), en düşük değer ise Tmot (0.014)’ta bulunmuştur. Kapsülde 

noskapin oranı bakımından 2012 yılında % 5 seviyesinde 4 grup oluşurken, 2013 

yılında % 5 önemlilik düzeyinde 4 grup, iki yıl ortalamasında ise % 5 seviyesinde 4 

farklı grup oluşmuştur. Römisch (1961) yapmış olduğu çalışmada kurutulmuş yeşil 

kapsülde (çizim) noskapin oranını %0.023 olarak tespit etmiştir. Bulgularımıza göre bu 

değerin uyumlu olduğu görülmektedir.  

 

4.3.3.6 Olgunlaşma döneminde farklı organlardaki noskapin dağılışı 

Deneme materyallerinin olgunlaşma döneminde farklı organlardaki noskapin oranlarına 

ilişkin varyans analiz sonuçları  çizelge 4.65’te verilmiştir. Buna göre ekimi yapılan  hat 

ve çeşitlerin farklı organlarındaki noskapin oranı hat ve çeşitler arasında tüm bitki, sap 

ve kapsülde %1 seviyesinde önemli bulunmuştur. Yıllar arasında ve yıl x çeşit 

interaksiyonunda ise tüm organlarda istatistiki olarak farklılık göstermemiştir.  

Çizelge 4.65 Olgunlaşma döneminde haşhaş hat ve çeşitlerinin farklı organlardaki 

noskapin dağılışı varyans analizi (birleştirilmiş yıl) 

  Tüm Bitki Kök Yaprak Sap Kapsül 

VK SD KO KO KO KO KO 

Genel 47 --------- -------------- ------------- ------------ ------------- 

Yıllar 1 0.00065269 0.00280602 0.00063075 0.00119002 0.09563138 

Bloklar 4 0.01045850   0.00163073 0.00025306 0.00106417 0.02032594 

Çeşitler 7 0.06279800** 0.00201624 0.00254551 0.02253371** 1.31299461** 

Yılxçeşit 7 0.00374807 0.00279802 0.00323713 0.00254540 0.12088181     

Hata 28 0.00764374 0.00185604 0.00251692 0.00210655 0.03964107 

 (**)işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir (  %1: 7,64). 
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Tüm organlarda yıl x çeşit interaksiyonu istatistiki olarak önemsiz bulunduğu için tüm 

organlarda ortalama tebain oranları birleştirilmiş yıllar üzerinden verilmiştir ve Duncan 

grupları oluşturulmuştur.  (Çizelge 4.6-4.68) 

Çizelge 4.66’ da görüldüğü gibi, hat ve çeşitlerin olgunlaşma döneminde tüm bitkideki 

noskapin oranları bakımından önemli bir farklılık görülmemiş ve en yüksek noskapin 

oranı noskapince zengin hatlardan Hat-Nar-1 (0.283) ve en düşük noskapin oranı ise 

morfince zengin olan Hat-M’de (0.033) görülmüştür. Tüm bitkide noskapin bakımından 

%5 seviyesinde 3 ve %1 seviyesinde 4 farklı grup oluşturmuşlardır. Kökte noskapin 

oranları % 0.006 (Hat-M) ile 0.055 (Hat-Nar-5)  arasında değişmiştir 

Çizelge 4.66 Olgunlaşma dönemi haşhaş hat ve çeşitlerinin tüm bitki ve kökteki 

noskapin oranı dağılışı ve duncan grupları (2012-2013) 

Çeşitler 

Tüm Bitki Noskapin Oranları (%) Kök Noskapin Oranları (%) 

2012 2013 Ortalama 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.199   0.288 0.243 ab, A 0.013 0.017 0.015  

Hat-198 0.124 0.152 0.138 bc, B 0.010 0.019 0.015  

Hat-Nar-5 0.288 0.230 0.259 ab, A 0.074 0.036 0.055  

Hat-Nar-1 0.282 0.284 0.283 a,  A 0.033 0.029 0.016  

Ofis-8 0.066 0.053 0.060 b, C 0.034 0.027 0.030  

Hat-2010 0.063 0.049 0.056 b, C  0.013 0.014 0.014  

Tmot 0.120 0.050 0.085 b,C 0.037 0.032 0.035  

Hat-M 0.044 0.021 0.033 b, C 0.011 0.001   0.006  

Ortalama 0.148  0.141  0.145 0.037 0.022 0.029 

Aöf (Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%10.140 

%5  0.103 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 

Çizelge 4.67’ de görüldüğü gibi, hat ve çeşitlerin olgunlaşma döneminde yapraktaki 

noskapin oranları % 0.077 (Tmot) ile 0.132 (Hat-198)  arasında değişmiştir. Sapta 



 
  120 

noskapin oranları bakımından %5 ve %1 seviyesinde 4 farklı grup oluşmuş ve noskapin 

oranları % 0.022 (Hat-2010) ile 0.199 (Hat-Nar-1)  arasında değişmiştir. 

Çizelge 4.67 Olgunlaşma dönemi haşhaş hat ve çeşitlerinin yaprak ve saptaki noskapin 

oranı dağılışı ve duncan grupları (2012-2013) 

Çeşitler 

Yaprak Noskapin Oranları (%) Sap Noskapin Oranları (%) 

2012 2013 Ortalama 2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.129 0.101 0.115  0.127   0.078 0.103 cb, C 

Hat-198 0.159 0.105 0.132  0.062 0.060 0.061 cd, D 

Hat-Nar-5 0.067 0.107 0.087  0.129 0.109 0.119 b, B 

Hat-Nar-1 0.125 0.095 0.110  0.237 0.162 0.199 a, A 

Ofis-8  0.141 0.108 0.110  0.022 0.088 0.055 bcd, D 

Hat-2010 0.113 0.066 0.090  0.025 0.018   0.022 d, D 

Tmot 0.040 0.114 0.077  0.0197 0.026 0.023 d, D 

Hat-M 0.074   0.095 0.084  0.030 0.032 0.031 cd, D 

Ortalama 0.106 0.099 0.103 0.082A 0.072A 0.077 

Aöf (Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%1 0.073 

%5 0.054 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 

Çizelge 4.68’ de görüldüğü gibi, hat ve çeşitlerin olgunlaşma döneminde kapsüldeki 

noskapin oranları bakımından %5 seviyesinde 3 grup oluşmuş ve noskapin oranları % 

1.173 (Hat-Nar-1) ile 0.048 (Tmot)  arasında değişmiştir. 

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,  Gümüşçü vd. (2007)’i haşhaş kapsülündeki alkaloid 

oranlarının dağılımı üzerine yapmış oldukları çalışmada; noskapin oranını % 0.006-
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0.418 aralığında  değişim gösterdiğini, Prajapati vd. (2002) ise Hindistan’da yaptıkları 

çalışmada 115 haşhaş çeşidinin kapsüllerinde  noskapin oranlarını %0.003-0.222 

aralığında olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca morfinin baskın alkaloid olduğunu  ve onu 

kodein, noskapin, papaverin ve tebainin takip ettiğini bildirmişlerdir. Karabük (2012) 

Amasya şartlarında haşhaş noskapin oranını % 0- 0.439, Rahimi (2013) ise noskapin 

oranını % 0.011-0.050 aralığında bulmuştur. Bulgularımıza göre (%0.049- %1.173) 

Pfeifer ve Weiss (1958), Gümüşçü vd. (2007), Prajapati vd. (2002), Karabük (2012) ve 

Rahimi (2013)’nin değerleri düşük Arslan (1982)’nin değerleri ise uyumludur. 

Çizelge 4.68 Olgunlaşma dönemi haşhaş hat ve çeşitlerinin kapsüldeki noskapin   oranı 

dağılışı ve duncan grupları (2012-2013) 

Çeşitler 

Kapsül 

2012 2013 Ortalama 

Hat-169 0.650 1.039 0.844  b, B 

Hat-198 1.109 0.709 0.909 ab, B 

Hat-Nar-5 0.675 1.176 0.925 ab, B 

Hat-Nar-1 1.078 1.267   1.173 a, A 

Ofis-8 0.126 0.279   0.202 c, C 

Hat-2010  0.111 0.095   0.103 c, C 

Tmot 0.077 0.020 0.048 c, C 

Hat-M 0.106 0.061 0.084 c, C 

Ortalama 0.491  0.581  0.536 

Aöf (Çeşit) 
%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%1 0.318 

%5 0.236 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 

4.3.1. Alkaloid verimleri  

Deneme materyallerinin dekara morfin, tebain ve noskapin verimlerine ilişkin varyans 

analiz sonuçları çizelge 4.69’da verilmiştir. Buna göre  ekimi yapılan hat ve çeşitler ile 

dekara verimleri  arasındaki farklılık yıllar arasında morfin bakımından % 5 önemli, 

çeşitler arasında morfin, tebain ve noskapinde % 1 önemli, yıl x çeşit interaksiyonunda 

ise morfinde % 5 önemlilik olduğu görülmektedir. Deneme materyallerinin tebain ve 

noskapinde yıllar arasında ve yılxçeşit interaksiyonunda önemli bir farklılık olmamıştır. 
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Çizelge 4.69 Haşhaş hat ve çeşitlerinin dekara morfin,tebain ve noskapin verimi varyans 

analizi (birleştirilmiş yıllar) 

  Morfin Tebain Noskapin 

VK SD KO KO KO 

Genel 47 ----------- ------------ --------------- 

Yıllar 1 64006.4133* 29028.987 16243.153 

Bloklar 4 10185.0157 9349.436 16720.805 

Çeşitler 7 122965.9189** 456075.169** 593125.092** 

Yılxçeşit 7 65134.9235* 11346.074 53597.167 

Hata 28 10466.006 9509.881 27715.780 

(**)işaretli F değerleri P<0.01 seviyesinde önemlidir;(*)işaretli F değerleri P<0.05 seviyesinde önemlidir 

(%5 :4,20;  %1: 7,64). 

 

Morfin veriminde yıl x çeşit interaksiyonu önemli olduğundan, morfin verimlerine 

ilişkin 2012 ve 2013 yılı ortalama morfin verimleri ayrı hazırlanmış ve tüm yıllarda 

Duncan grupları oluşturulmuştur. Ortalama tebain ve noskapin verimleri ise 

birleştirilmiş yıllar üzerinden verilmiştir (Çizelge 4.81- 4.82).  

Çizelge 4.70 Yıllara göre haşhaş hat ve çeşitlerinin dekara morfin verimi (g/da)  

Çeşitler 

Morfin Verimi (g/da) 

2012 2013 Ortalama 

Hat-169 694.06 cb 540.03 cb  617.04 b,B 

Hat-198 576.57 bcd 614.77  b 595.67 b, B 

Hat-Nar-5 527.36 ed 586.05  cb 556.71 cb, C 

Hat-Nar-1 624.77 cbd 437.76 cb 531.26  cb, C 

Ofis-8 723.92 b 959.64  a 841.78  a, A 

Hat-2010 427.33 e 379.15 c 403.24 c, C 

Tmot 627.25 cbd 570.70 cb 598.98 b, B 

Hat-M 1040.97 a 569.86 cb 805.42 a, A 

Ortalama 655.28 a 582.24 b 618.761 

Aöf 
%1 ÖD 

%5 137.25 

%1 ÖD 

%5 212.97 

%1 81.61 

%5 60.49 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 
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Çizelge 4.70 incelendiğinde, deneme materyallerinin dekara morfin verimi bakımından 

yılların ortalamasında en yüksek Ofis-8 (841.78)’de ve en düşük Hat-2010’da  (403.24) 

tespit edilmiştir.  2012 yılında dekara morfin verimi en fazla morfince zengin olan 

hatlardan Hat-M’de (1040.97), en düşük ise Hat-2010 çeşidinde (427.33) görülmüştür. 

2013 yılında ise en yüksek morfin verimi tohum için geliştirilen hatlardan Ofis-8 

(959.64) en düşük ise Hat-2010 (379.15)’de olduğu görülmüştür. İki yıl ortalamasında 

% 5 seviyesinde 3, % 1 seviyesinde ise 3 farklı grup oluşmuştur. 

Heeger ve Schröder (1959), yaptıkları çalışmada morfin oranının yanında yaprak, sap ve 

kapsül verimini de ölçmüş, böylece birim sahadan yaprak, sap kapsül gibi çeşitli bitki 

organları ile kaldırılması mümkün olabilecek morfin veriminin hesabını yapmışlardır. 

Sap ve yaprakta morfin oranının az olmakla birlikte; verimlerinin kapsül veriminden 3-4 

kat daha fazla olması sebebiyle sap ve yaprakla kaldırılan morfin miktarının yeşil 

devrede kapsül kadar, yarı olgun devrede ise kapsülün yarısı kadar, olgun devrede ise 

kapsülün 1/3’üne yakın bir değere ulaştığını bildirmişlerdir.  

Çizelge 4.71 incelendiğinde 2012 yılında dekara tebain verimi en fazla tebaince zengin 

olan çeşitlerden Tmot’ta (725.59), en düşük ise Hat-Nar-1’de  (28.14) görülmüştür. 

2013 yılında ise en yüksek tebain verimi Tmot’ta (876.53), en düşük ise Hat-Nar-1’de 

(41.18)  olduğu görülmüştür. İki yıl ortalamasında % 5 seviyesinde 3, % 1 seviyesinde 

ise 3 farklı grup oluşmuştur. 
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Çizelge 4.71 Yıllara göre haşhaş hat ve çeşitlerinin dekara tebain verimi (g/da)  

Çeşitler 

Tebain Verimi (g/da) 

2012 2013 Ortalama 

Hat-169 42.19 48.85   45.52  c, C 

Hat-198 90.71 153.35 122.03 c, C 

Hat-Nar-5 56.03 61.86 58.94  c, C 

Hat-Nar-1 28.14 41.18 34.66  c, C 

Ofis-8  326.68 529.94 428.31 b, B 

Hat-2010 37.69 50.90 44.30 c, C 

Tmot 725.59 876.53 801.06 a, A 

Hat-M 99.66 37.54 68.60 c, C 

Ortalama 175.84 A 225.02   A 200.427 

Aöf 
%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%1 77.789 

%5 57.67 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 

Çizelge 4.72 Yıllara göre haşhaş hat ve çeşitlerinin dekara noskapin verimi (g/da)  

Çeşitler 

 Noskapin Verimi (g/da) 

2012 2013 Ortalama 

Hat-169 559.6 738.6 649.08 a, A 

Hat-198 819.7 559.6 689.62 a, A 

Hat-Nar-5 427.9 802.3 615.08 a, A 

Hat-Nar-1 744.5 745.1 744.83 a, A 

Ofis-8 100.2 225.0 162.61  b, B 

Hat-2010 113.1 86.8   99.97  b, B 

Tmot 59.4 16.6 38.00 b, B 

Hat-M 103.0 47.6 75.28 b, B 

Ortalama 365.91  402.71  384.309 

Aöf 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%5 ÖD 

%1 ÖD 

%1 132.8 

%5 98.44 

Aynı harfle gösterilen değerler istatistiki olarak birbirinden farksızdır. Büyük harfler %1,  küçük harfler 

%5 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 

Çizelge 4.72  incelendiğinde 2012 yılında dekara noskapin verimi en fazla noskapince 

zengin olan hatlardan Hat-198 (819.7), en düşük ise Tmot’ta  (59.4) görülmüştür. 2013 
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yılında ise noskapin verimi en yüksek Hat-Nar-5’te  (802.3), en düşük ise Tmot’ta 

(16.6)  olduğu görülmüştür. İki yıl ortalamasında %5 seviyesinde 2, % 1 seviyesinde ise 

2 farklı grup oluşmuştur. Prajapati vd. (2002) Hindistan’da yaptıkları çalışmada 

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

takip ettiğini bildirmişlerdir.  

4.4.4. Bitki gelişim dönemlerine göre alkaloidlerin dağılışı   

Bitki gelişim dönemlerine göre morfin, tebain, noskapin, kodein ve papaverin gibi 

önemli alkaloidlerin oranlarının dağılışı denemede kullanılan tüm haşhaş hat ve 

çeşitlerinin ve yılların ortalaması olarak çizelge 4.84’de verilmiştir.  

Çizelge 4.73  Bitki gelişim dönemlerine göre tüm bitkideki alkaloid oranlarının dağılışı  

 Tüm Bitki Alkaloidler 

Gelişme Dönemleri 
%Morfin %Tebain %Noskapin %Papaverin %Kodein 

Rozet1 0,018 0,002 0,102 0,010 0,079 

Rozet2 0,049 0,011 0,093 0,014 0,060 

Sapa Kalkma 0,086 0,018 0,091 0,012 0,061 

Çiçek+Tomurcuk 0,147 0,023 0,098 0,006 0,081 

Çizim 0,185 0,014 0,120 0,011 0,056 

Olgunlaşma 0,276 0,045 0,145 0,017 0,048 

Ortalama 0,127 0,019 0,108 0,012 0,064 

%  38.53 5.70 32.86 3.49 19.42 

 

Çizelge 4.84’ü incelediğimizde; tüm bitkideki morfin oranlarının rozet 1 döneminden 

olgunlaşma dönemine kadar arttğı görülmektedir. Tebain oranların rozet 1 döneminden 

tomurcuk çiçek dönemine kadar artmış çizim döneminde azalmıştır. Noskapin oranları 

ise tüm gelişme dönemlerinde çok önemli bir farklılık göstermemekle birlikte tam olum 

döneminde artmıştır. Papaverin oranları dönemlere göre artma ve azalma göstermiş en 

yüksek olgunlaşma döneminde bulunmuştur. Kodein oranları en yüksek tomurcuk-çiçek 

döneminde olmak üzere ilk gelişme dönemlerinde yüksek bulunmuş; çizim ve tam 

olgunlaşma döneminde ise azalmıştır. Ayrıca tüm bitkideki baskın alkaloidin morfin 
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(%38.53) olduğu  bunu % 32.86 ile noskapinin takip ettiği belirlenmiştir. Deneme 

materyalinin dördünün noskapince zengin hatlardan oluşması toplam alkaloid içerisinde 

noskapinin payını yükseltmiştir. Papaverin tüm bitkide en az orana (% 3.49) sahip 

alkaloid olmuştur.Bu değerler şekil 4.1’de grafik halinde gösterilmiştir. Şekil 4.1’de 

görüldüğü gibi morfinin rozet1 döneminden itibaren bitkinin büyüme süreci boyunca 

artış göstermiş, noskapin ve papaverin sabit kalmış, kodein ise düşüş göstermiştir.  

 

 

Şekil 4.1 Alkaloidlerin bitki gelişim dönemlerine göre tüm bitkideki grafiksel dağılışı 

Kleinschmidt ve Mothes  (1959), yapmış oldukları çalışmada kodeinin her dönemde 

oldukça yüksek miktarda bulunduğunu bildirmişlerdir. Şekil 4.1’de alkaloidler arasında 

kodeinin noskapinden sonra rozet2 döneminde en yüksek değerde olduğu ve her 

dönemde de papaverin ve tebainden daha yüksek değere sahip olduğu görülmektedir. 

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

üzerine yapmış oldukları çalışmada tarla koşullarında kodein oranını % 0.10, sera 

koşullarında ise en yüksek kodein oranını % 0.16 olarak bulmuşlardır. Çizim dönemi ve 

olgunlaşma dönemi arasında kodein oranında ise %32’lik bir düşüş gözlendiğini 

bildirmişlerdir. Laughlin vd. (1998) ise kodeinin en yüksek konsantrasyona 

çiçeklenmeden 5 hafta sonrasında ulaşmış olduğunu bildirmiştir. Ancak bizim 
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yaptığımız çalışmada en yüksek değere tomurcuk - çiçek döneminde ulaşmış ve çizim 

döneminde Hoffman ve Menary (1980) ile uyumlu olarak düşüşe geçmiştir. Shukla ve 

Singh (2001)’in  Lucknow’da haşhaşın farklı gelişme dönemlerinde alkaloid değişimini 

inceledikleri çalışmada noskapin sentezinin erken dönemde başladığını ve erken 

dönemde kodeinden morfine dönüşümün de bloklanabildiğini (durduğunu) 

belirtmişlerdir. Dittbrenner vd. (2009), morfin sentezinde morfinin öncüsünün kodein 

olduğunu ve kodeinden morfine dönüşüm olduğunu ve bazı zamanlarda enzimatik 

aktivite esnasında morfin yolu bloklanıp kodeinden morfine dönüşüm durmakta 

olduğunu belirtmişlerdir. Morfin miktarının gelişme dönemi boyunca artması, kodeinin 

ise tomurcuk- çiçek döneminden sonra düşmesi, kodeinin morfine dönüşmesinden 

dolayı konsantrasyonunun azalmasından ileri gelmektedir (Çizelge 4.73 ve Şekil 4.1)  

Çizelge 4.74  Bitki gelişim dönemlerine göre tomurcuk-çiçek, çizim ve tam olgunlaşma 

dönemlerinde kapsüldeki alkaloid oranlarının dağılışı  

 Kapsül Alkaloidler 

Gelişme Dönemleri 
%Morfin %Tebain %Noskapin %Papaverin %Kodein 

Çiçek+Tomurcuk 

0,296 0,121 0,113 0,0243 0,142 

Çizim 

0,425 0,085 0,291 0,018 0,090 

Olgunlaşma 

0,799 0,255 0,482 0,026 0,099 

Ortalama 

0,507 0,154 0,295 0,023 0,110 

Çizelge 4.85’de görüldüğü tomurcuk-çiçek döneminden olgunlaşma dönemine kadar 

morfin, tebain ve noskapin oranları artarken, kodeinde azalma olmuş; papaverinde ise 

önemli bir değişim olmamıştır.  Ayrıca tomurcuk-çiçek-kapsüldeki baskın alkaloidin 

morfin olduğu (0,799) belirlenmiştir. Çizelge 4.85’deki değerler şekil 4.2 de grafik 

halinde gösterilmiştir.  
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Şekil 4.2 Alkaloidlerin bitki gelişim dönemlerine göre kapsüldeki grafiksel dağılışı 

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

kapsüllerinde papaverin oranlarını %0.002-0.272 aralığında tespit etmişlerdir. Gümüşçü 

vd. (2007) ise kodein oranını (%0.005-0.270) aralığında bulmuşlardır. Yapmış 

olduğumuz çalışma sonuçları papaverin oranları bakımından Prajapati vd. (2002)’nın 

çalışmasına göre düşük olmakla birlikte, kodein bakımından  Gümüşçü vd. (2007)’nın 

değerlerine benzerlik göstermiştir. Al-Hussiany (2011)’e göre Papaver somniferum 

L’un kapsüllerindeki en yüksek morfin içeriğinin çiçeklenmeden 2-3 hafta sonra 

görüldüğünü bildirmiştir. Eğer bu süreden daha erken hasat yapılırsa tebain ve kodein 

gibi alkaloidlerin baskın olarak görülmekte olduğunu belirtmiştir. 
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5. SONUÇ 

Bu çalışmada; 

Deneme materyali hat ve çeşitlerde, bitki boyu; 95.82-100.32 cm, kapsül sayısı; 1.47-

2.13 adet, tepecik sayısı; 9.92-10.70 adet, kapsül+tohum verimi; 135.25-215.66 kg/da, 

tohum verimi; 72.42  -125.90 kg/da, kapsül verimi; 62.49 -96.85 kg/da arasında 

değişmiştir.   

Farklı gelişme dönemlerine göre organlardaki alkaloid dağılımı;  

Ortalama morfin oranları; rozet 1 döneminde  tüm bitkide % 0.018, rozet 2 döneminde 

kökte % 0.142, yaprakta % 0.039 ve tüm bitkide % 0.049; sapa kalkma döneminde  

kökte % 0.136 , yaprakta % 0.074, tüm bitkide % 0.086 ve sapta % 0.135; tomurcuk-

çiçek döneminde kökte % 0.083, yaprakta % 0.140, tüm bitkide % 0.148, sapta % 0.142 

ve tomurcuk-çiçekte % 0.295 ; çizim döneminde kökte % 0.071, yaprakta % 0.133, tüm 

bitkide % 0.186, sapta % 0.148 ve kapsülde % 0.425; olgunlaşma döneminde kökte % 

0.027, yaprakta % 0.103, tüm bitkide %0.280, sapta % 0.122 ve kapsülde % 0.799 

olarak bulunmuştur. Morfin bakımından en yüksek ortalama değerin olgunlaşma 

döneminde kapsülde olduğu, ayrıca tüm hat ve çeşitler arasında ise olgunlaşma 

döneminde kapsülde  Ofis 8 çeşidinin (%1.060) öne çıktığı görülmektedir (Çizelge 

4.28).  

Ortalama tebain oranları; rozet 1 döneminde tüm bitkide % 0.003, rozet 2 döneminde 

kökte %  0.059, yaprakta % 0.018 ve tüm bitkide % 0.015; sapa kalkma döneminde 

kökte % 0.064, yaprakta % 0.035, tüm bitkide % 0.031 ve sapta % 0.069; tomurcuk-

çiçek döneminde kökte % 0.042, yaprakta % 0.047, tüm bitkide % 0.061, sapta % 0.081 

ve tomurcuk-çiçekte %0.121; çizim döneminde kökte % 0.032, yaprakta % 0.041, tüm 

bitkide % 0.039, sapta % 0.080 ve kapsülde % 0.085; olgunlaşma döneminde kökte % 

0.033, yaprakta % 0.034, tüm bitkide % 0.074, sapta % 0.060 ve kapsülde % 0.255 

olarak bulunmuştur. Tebain bakımından en yüksek ortalama değerin olgunlaşma 
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döneminde kapsülde olduğu, ayrıca tüm hat ve çeşitler arasında ise olgunlaşma 

döneminde kapsülde Tmot’un (%1.018) öne çıktığı görülmektedir (Çizelge 4.48).  

Ortalama noskapin oranları; rozet 1 döneminde tüm bitkide % 0.019, rozet 2 döneminde 

kökte %  0.128, yaprakta % 0.072 ve tüm bitkide % 0.089; sapa kalkma döneminde  

kökte % 0.119, yaprakta % 0.081, tüm bitkide % 0.091 ve sapta % 0.088; tomurcuk-

çiçek döneminde kökte % 0.083, yaprakta % 0.178, tüm bitkide % 0.097, sapta % 0.125 

ve tomurcuk-çiçekte %0.122; çizim döneminde kökte % 0.058, yaprakta % 0.196, tüm 

bitkide % 0.120, sapta % 0.155 ve kapsülde % 0.293; olgunlaşma döneminde kökte % 

0.030, yaprakta % 0.102, tüm bitkide % 0.145, sapta % 0.077 ve kapsülde % 0.536 

olarak bulunmuştur. Noskapin bakımından en yüksek ortalama değerin olgunlaşma 

döneminde kapsülde olduğu, ayrıca tüm hat ve çeşitler arasında ise olgunlaşma 

döneminde kapsülde  Hat-Nar-1’in (%1.173) öne çıktığı görülmektedir (Çizelge 4.68).  

Dekara alkaloid verimleri bakımından; ortalama morfin verimi 618.76 g/da  olarak 

bulunmuş en yüksek morfin verimi ise Ofis-8’ de (841.78 g/da) tespit edilmiştir. 

Ortalama tebain verimi 200.43g/da olmakla birlikte tebain verimi en yüksek Tmot’ta 

(801.06 g/da) olduğu ve ortalama noskapin veriminin 384.31 g/da, noskapin verimi en 

yüksek Hat-Nar-1(744.83 g/da)’de olduğu görülmüştür.  

Bu çalışmada en yüksek morfin oranının tohum rengi bakımından mavi ve beyaz 

tohumlu haşhaşlarda ve gelişme dönemi bakımından olgunlaşma döneminde, bitki 

organı bakımından kapsülde olduğu tespit edilmiştir. 

Tüm alkaloidlerin gelişim dönemlerine göre tüm bitki ve kapsüldeki dağılışını 

inceleyecek olursak; tüm bitkideki baskın alkaloidin morfin (%38.53) olduğu  bunu % 

32.86 ile noskapinin takip ettiği belirlenmiştir. 

Kaynaklarda; Heeger ve Schröder (1959) morfin oranının yanında yaprak, sap ve kapsül 

verimini de ölçmüşler, böylece birim alandan yaprak, sap kapsül gibi çeşitli bitki 

organları ile kaldırılması mümkün olabilecek morfin verimini hesaplamışlardır.  Sap ve 
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yaprakta morfin oranı az olmakla birlikte; verimlerinin kapsül veriminden 3-4 kat daha 

fazla olması sebebiyle sap ve yaprakla kaldırılan morfin miktarının yeşil devrede kapsül 

kadar, yarı olgun devrede ise kapsülün yarısı kadar, olgun devrede ise kapsülün 1/3’üne 

yakın bir değere ulaştığını bildirmişlerdir. Kaynaklarda belirtilen bu sonuçlara göre 

morfin oranlarını sap+yaprak ya da tüm bitkinin tüm ağırlığı üzerinden hesaplayacak 

olursak daha az bitki ile daha çok alkaloid verimi elde edilebileceği anlaşılmaktadır.  

Yapmış olduğumuz çalışma 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, tebain, noskapin ve oripavinin de aranan alkaloidler arasında yer alması 

nedeniyle haşhaş bitkisi üzerinde yapılacak olan her türlü çalışma önem kazanmaktadır. 

Özellikle haşhaşta alkaloid birikimi ve gelişme dönemlerine göre bitkideki dağılımı 

konusundaki çalışmalar son derece önemli hale gelmiştir. Bu nedenle yapmış 

olduğumuz çalışmadan elde ettiğimiz bulgularımızın sonraki çalışmalara temel 

oluşturacağı düşünülmektedir.  
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