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Amaç: Gaziantep iline bağlı bazı ilçelerde, akarsu sistemlerine evsel ve sanayi atık suları 
karışmaktadır. Bu çalışmada, bu suların karıştığı sulak alanlarda yetişen sulak alan bitkilerinin Zn 
miktarlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi oluşturmak üzere, 14 farklı istasyon belirlenmiş, her 
istasyondan belli mevsimlerde su, toprak, sediment ve bitki örnekleri alınarak biyokimyasal 
analizler yapılmıştır. Toprak, su, sediment ve bazı bitkilerde (Polygonum sp., Phragmites sp., 
Thypha sp ve Rumex sp.) Zn miktarları yaş yakma metodu (Kaçar, 2008) ile atomik absorbsiyon 
spektrofotometresi kullanılarak belirlenmiştir.

Bulgular: Elde edilen bulgulara göre; Polygonum sp. (çoban değneği)’nin 14-545 mg/kg, 
Phragmites sp. (su kamışı)’nin, 21-285 mg/kg, Thypha sp.’nin 357-2635 mg/kg, ve Rumex sp. 
(kuzu kulağı)’nin 55-2935 mg/kg düzeylerinde olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Bitkilerde normal sınırlar arasında bulunması gereken Zn miktarı 20-400 mg/kg’dır. Sonuç 
olarak; elde edilen bulgular ışığında, Zn miktarının ölçüm yapılan bazı bitkilerde normal değerlerin 
üzerinde bulunduğu tespitedilmiştir. Özellikle Rumex sp. bitkisinde normal sınır değerlerin çok 
üstüne çıkıldığı görülmektedir. İndikatör bitkiler olan bu bitkiler kirlilik düzeyinin belirlenmesinde 
sıkça kullanılmaktadır. Bu bilgiler ışığında belirlenen istasyonlarda Zn’ce kirliliğin yoğun olduğu 
sonucuna varılmıştır. Bu bitkilerin yetiştiği alanlarda tarım alanlarıda bu sularla sulanmakta 
dolayısyla toprak ve sulama sularıda Zn’ce toksik hale gelmektedir. Dolayısıyla bu alanlarda çevre 
kirliliği başlamakta ve doğa kirlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gaziantep, Zn miktarı, sulak alanlar, toksisite.

Teşekkür: Bu çalışma, “DPT 2003K 120490-6’’nolu DPT projesi desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Gaziantep iline bağlı bazı ilçelerde, akarsu sistemlerine evsel ve sanayi atık suları 
karışmaktadır. Bu sularla tarım alanları sulanmaktadır. Bu çalışmada, bu suların karıştığı tarım 
alanlarında yetiştirilen bazı tarım bitkilerinin Zn miktarlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.


