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Sonuç: Kurşun ve kadmiyumun çalışma süresince pek çok ayda tolere edilebilen değerleri aştığı 
tespit edilmiştir. Bu verilere göre Gemlik Körfezi’nin metal yükü açısından kirlilik taşıdığı kanısına 
varılmıştır.

Önemli bir protein kaynağı olan balıkların ağır metal kirliliğinden etkilenmemesi için gerekli 
önlemler alınmalıdır. 
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Amaç: Amasya şehir merkezinde yol kenarlarına süs amaçlı dikilmiş olan Cupressus sempervirens 
L.’de Cu, Fe ve Mn birikimi belirlenerek, bu türün ağır metal kirliliğinin önlenmesinde biyomonitör 
olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Şehir merkezinde beş Cupressus sempervirens bireyi seçilerek yaprak 
örnekleri toplanmıştır. Örnekler etüvde 70 °C’de kurutularak öğütülmüş ve yaş yakma yöntemi 
ile çözelti haline getirilmiştir. Örneklerin Cu, Fe ve Mn konsantrasyonları, atomik absorbsiyon 
spektrofotometresi (AAS) ile belirlenmiştir. 

Bulgular: Cupressus sempervirens’de Fe 66.342 µgg-1, Cu 29.505 µgg-1 ve Mn 8.901 µgg-1 olarak 
ölçülmüştür. Cupressus sempervirens’de konsantrasyonu en fazla olan ağır metal Fe’dir ve bunu 
sırasıyla Cu ve Mn takip etmektedir. Fe konsantrasyonu bitkiler için bildirilen normal sınırlar (2-
250 µgg-1) içerisinde kalmaktadır. Cu konsantrasyonu normal değerlerin (4-15 µgg-1) üzerinde, 
hatta toksik sınırlar (20-100 µgg-1) içerisindedir. Mn konsantrasyonu ise normal değerlerden (15-
100 µgg-1) daha düşüktür. Yapılan korelasyon analizine göre Cupressus sempervirens’de Cu ve Mn 
içerikleri arasında negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Amasya şehir merkezinde Cu kirliliğinin yoğun olduğu ve Cupressus sempervirens’in 
Cu kirliliğinde biyomonitör olarak kullanılabileceği belirlenmiştir. Fe ve Mn miktarlarının az 
olmasının, Cu miktarının fazla olmasına bağlı olarak elementler arasındaki rekabetten ve Amasya 
şehir merkezinde endüstriyel faaliyetlerin çok olmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
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