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Sonuç: Yüksekliğe bağlı olarak N ve C konsantrasyonu değişmektedir. Generatif dönemde N 
içeriğinin maksimum olduğu görülmektedir. Rezorbsiyon yönünden değerlendirildiğinde N kullanım 
verimliliğinin normal sınırlar içerisinde olduğu, ancak N resorbsiyon kulanınım yeterliliği yönünden 
değerlendirildiğinde elde edilen değerin %0.7’nin üstünde olduğu görülmektedir. Bu değer senesens 
döneminde kalıcı dokulara aktarılan N değerinin yeterince gerçekleşemediğini ifade etmektedir.
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Amaç: Bu çalışmada Amasya ilinde farklı trafik yoğunluğuna sahip olan altı ayrı bölgede (Boyalı, 
Pamuklu, Maya fabrikası etrafı, Boğazköy, Ahırlar ve Uzunoba-Kurnaz arası) bulunan elma 
bitkisinin yapraklarında ve meyvelerinde kurşun (Pb), çinko (Zn), kadmiyum (Cd), bakır (Cu), 
krom (Cr), demir (Fe), mangan (Mn), kobalt (Co) ve nikel (Ni) konsantrasyonları belirlenmiş ve 
elde edilen bulgular trafik ve maya fabrikasının bir kirliliğe yol açıp açmadığı belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Öğütülmüş ve kurutulmuş bitki örneklerinden 0,3 gram tartılır ve 125 
ml’lik erlenmayere konulur. Mikropipet yardımı ile 5 ml nitrik asit, 3 ml perklorik asit ilave edilir. 
Hafif çalkalayarak bitki örneğinin asit ile tamamen ıslanması sağlanır. Erlenmayerler ısıtıcı üzerine 
yerleştirilir ve 250 ºC. Ortamdan nitrik asidin büyük bir kısmı uzaklaştıktan sonra bitki çözeltisi 
açık sarı bir renk gösterir. Nitrik asit miktarı azaldıkça çözeltide sıcaklık yükselmeye devam eder 
ve en sonunda perklorik asidin parçalanmamış organik materyali de oksitlemesiyle çözeltinin 
rengi açılır. Yakmanın sonunda erlenmayer içinde yaklaşık 1 ml perklorik asit kalmalı ve bitki 
çözeltisi beyaz renkli olmalıdır. Yeterince soğuduktan sonra erlenmayere bir miktar saf su ilave 
edilir, çalkalanır. Kantitatif olarak 100 ml’lik mezure huniler yerleştirilir.Hunilerin içerisine filtre 
kağıtları yerleştirilir. Erlenmayerdeki çözeltiler filtre kağıtlarından süzülerek saf su ile 100 ml’ye 
tamamlanır. 

Sıvı ortama aktarılan numuneler Pekin Elmer Marka, Optima 7000 DV Model, ICP-OES Cihazında 
ppm cinsinden ağır metal değerleri okunur.

Bulgular: Yapraklarda yapılan değerlendirmede, trafik yoğunluğu bakımından farklı olan lokaliteler 
karşılaştırıldığında lokaliteler arasında Mn, Co ve Ni bakımından istatiksel olarak önemli farklar 
olduğu gözlenmiştir. Trafiğin yoğun olduğu alanda Mn ve Co yönünden farklılıklar varken maya 
fabrikasının olduğu alanda ise Ni yönünden istatiksel olarak önemli farklılıklar bulunmuştur. Cr, 
Mn, Fe ve Co da yoğun trafiğin olduğu lokalitelerde ağır metal değerleri diğer lokalitelerden daha 
yüksek çıkmıştır. Maya fabrikası civarında ise Zn ve Ni değerleri diğer lokalitelerden daha yüksek 
bulunmuştur. Araştırma materyali olarak kullanılan yapraklardan yıkanan ve yıkanmayanlar 
kendi arasında değerlendirildiğinde Fe ve Zn yönünden önemli farklılıklar tespit edilmiştir. Diğer 
elementlerde önemli bir farklılık tespit edilmemiştir.
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Meyvelerde yapılan değerlendirmede, lokaliteler arasında herhangi bir farklılık gözlenmemiştir. 
Meyvelerin yıkanan ve yıkanmayanları kendi arasında değerlendirildiğinde sadece Ni yönünden 
farklılık olduğu belirlenmiştir.. 

Sonuç: Sonuç olarak yurdumuzda Başta Amasya olmak üzere birçok yerde bulunan ve meyvesi 
yiyecek ve içecek olarak kullanılan elma ile ilgili yapılan bu çalışmada meyveler üzerinde 
insan sağlığını tehdit edecek düzeyde bir ağır metal konsantrasyonuna rastlanılmamıştır. Ancak 
yaprakları üzerinde yapılan değerlendirmede Mn ve Co değerleri yoğun trafiğin olduğu alanlarda 
diğer alanlara oranla oldukça yüksektir. 
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Amaç: Bu çalışmada, Sinop ilinde bulunan Erica arborea komünitesine ait türlerden malakofil 
karaktere (kuraklığa toleranslı, yarı-yaprak döken) sahip Cistus creticus L. ve sklerofiloz (kurakçıl, 
her dem yeşil) karaktere sahip Arbutus unedo L.’nin yapraklarında kuru ağırlık, alan, SLA ve 
SLM’nın aylara ve mevsimlere bağlı olarak değişimi araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Her tür için seçilen beş bitki bireyinden bir yıl boyunca aylık olarak yaprak 
örnekleri toplanmış, toplanan yaprak örneklerinin sapları kesilerek preste kurutulduktan sonra Leaf 
Area Measurement yazılım programı kullanılarak yaprak alanları ölçülmüştür. Yaprak örnekleri 65 
0C’de sabit ağırlığa gelene kadar kurutularak yaprak kuru ağırlıkları belirlenmiştir. Yaprak alanının 
yaprak kuru ağırlığına oranlanması ile SLA; yaprak kuru ağırlığının yaprak alanına oranlanması 
ile de SLM değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen veriler SPSSistatistiki olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: A. unedo’da SLA ve SLM, C. creticus’da ise yaprak alanı, SLA ve SLM bakımından 
hem aylık hem de mevsimsel varyasyon olduğu belirlenmiştir. En yüksek SLA değeri her iki türde 
de Haziran ayında görülürken en yüksek SLM değeri A. unedo için Mayıs, C. creticus için Eylül 
ayında görülmüştür. A. unedo’da yaprak kuru ağırlığı ve yaprak alanı ile SLA ve SLM arasında 
herhangi bir korelasyon saptanmazken, C. creticus’da yaprak alanı ile SLA arasında pozitif, yaprak 
alanı ile SLM arasında negatif bir korelasyon olduğu saptanmıştır. A. unedo’nun ortalama yaprak 
alanı, kuru ağırlık ve SLM değerlerinin, C. creticus’unkinden daha büyük olduğu, ortalama SLA 
değerinin de C. creticus’da daha büyük olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç: A. unedo’da daha yüksek olan SLM değeri yapraklardan C. creticus’a göre daha az su 
kaybının olduğunu, C. creticus’ta SLA değerinin A. unedo’dan daha yüksek olması ise net fotosentez 
oranının daha yüksek olduğunu gösterir.
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