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PD–024

Gaziantep’te Atık Suların Karıştığı Sulak Alanlarda Yetişen Bazı 
Bitkilerde Çinko (Zn) Miktarlarının Belirlenmesi 

Saadet D. Saygideğer, Feyza Nur Kafadar, Edibe Özgün
Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Şahinbey, Gaziantep, 

özgun_biyoloji@hotmail.com

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.
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Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi oluşturmak üzere, 14 farklı istasyon belirlenmiş, her 
istasyondan belli mevsimlerde su, toprak ve bitki örnekleri alınmıştır. Toprak, su ve bazı bitkilerde 
mısır, domates, biber, patlıcan ve nane de (Zea Mays L., Lycopersicum esculentum., Capsicum 
annuum., Solanum melongena ve Mentha piperita) Zn miktarları yaş yakma metodu (Kaçar, 2008) 
ile atomik absorbsiyon spektrofotometresi kullanılarak belirlenmiştir.

Bulgular: Elde edilen bulgulara göre; Zn miktarları; mısır’da 56-401 mg/kg, domates’de 33-
285 mg/kg, patlıcan’da 29-285 mg/kg, biber’de 142-5275 mg/kg ve nane’de 218-783 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, biber, mısır, nane ve patlıcan’da Zn miktarlarının 
sınır değerlerin üstüne çıktığı görülmektedir. İncelenen bitkilerde Zn’ce kirliliğin yoğun olduğu 
sonucuna varılmıştır. Bu alanlarda yetişen tarım bitkileri insanlar tarafından çok tüketilmektedir. 
Besin ziciri aracılığıyla bu metal insanlara geçmekte ve insan sağlığı için riskler oluşturmaktadır. 
Bu alanlardan acilen metallerin temizlenmesi ve önlemlerin alınması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gaziantep, Zn miktarı, tarım bitkileri, toksisite.

Teşekkür: Bu çalışma, “DPT 2003K 120490-6’’nolu DPT projesi desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
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Gemlik Körfezi’nden Avlanan Ekonomik Balık Türlerinde 
Ağır Metal Birikiminin Tespiti
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Amaç: Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nden 2010 yılı Mart ayından 2011 yılı Mart ayına kadar 
aylık periyotlarla, bölgede avlanan balıkçılardan alınan Gümüş (Atherina boyeri), Hamsi (Engraulis 
encrasicolus), İstavrit (Trachurus mediterraneus), Sardalya (Sardinella maderensis) ve Zargana 
(Belone belone) gibi ekonomik balık türlerinin solungaç ve kas dokularında biriken Pb (kurşun) ve 
Cd (kadmiyum) düzeylerinin tayin edilmesi. 

Gereçler ve Yöntemler: Balık örneklerinin solungaç ve kas dokuları mikrodalga çözünürleştirme 
sisteminde, kuvvetli asit yardımıyla çözünürleştirilmiştir. Daha sonra hazırlanan doku örneklerinin 
ağır metal konsantrasyonları Alevli Atomik Absobsiyon Spektrofotometre (AAS) cihazı kullanılarak 
tespit edilmiştir.

Bulgular: Elde edilen verilere göre, en yüksek Pb değerleri Mart 2010’da Sardalya balığının kas 
dokusunda 7,07 µg/g Pb ve Zargana balığının solungaçlarında 6,74 µg/g Pb (kuru ağırlık) olarak 
belirlenmiştir. 

En yüksek Cd değerleri ise, 2010 yılının Temmuz ayında Sardalya balığının solungaçlarında 3,62 
µg/g Cd, 2010 yılının Mart ayında Zargana solungaçlarında 3.005 µg/g Cd (kuru ağırlık) olarak 
tayin edilmiştir. Bazı aylarda Pb ve Cd değerleri balıkların solungaç ve kas dokularında ölçülebilir 
değerlerin altında bulunmuştur.


