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Amaç: Gaziantep’te mısır bitkisi (Zea mays L.) yoğunlukla yetiştirilmektedir. Bu bitkilerin 
yetiştirildiği tarım alanlarda çoğunlukla sulama suyu olarak evsel ve sanayi atık suları 
kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu sulardan toprağa kurşun ve kadmiyum gibi ağır metaller 
bulaşmaktadır. Bu bitkilerde metal birikimine bağlı olarak fizyolojik hasarın belirlenmesi 
amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada, Gaziantep iline bağlı bazı ilçelerde, tarım alanlarının 
sulanmasında kullanılan sular ve bu suların karıştığı toprak önekleri ile mısır bitkisinin yaprak 
örnekleri alınarak, Pb ve Cd derişimleri yaş yakma metodu (Kaçar, 2008) ile atomik absorbsiyon 
spektrofotometresi kullanılarak ölçülmüştür. Bu amaçla 14 istasyon belirlenerek, istasyonlara yaz 
mevsiminde arazi çıkışları yapılarak örnekler toplanmıştır. Bu istasyonlardan toplanan bitkilerde 
ağır metal miktarları ölçülmüş ve bu metallerin birikimi sonucunda oluşan hasarları ölçmek 
amacıyla bitki örneklerinden (yapraktan) elde edilen ekstrattaki fotosentetik pigment miktarları 
(klorofil a, klorofil b, karetenoid miktarları) ölçülmüştür. Bitki örneklerinden (yapraktan) elde 
edilen ekstrattaki fotosentetik pigmentlerinin absorbansları, spektrofotometre (Cintra 202 GBC) 
kullanılarak, % 80’lik asetona karşı (tanık), 662, 645 ve 470 nm’de okunmuştur. Klorofil a, klorofil 
b ve karotenoid miktarları Lichtenthaler ve Wellburn (1985)’e göre hesaplanmıştır.

Bulgular: Su, toprak ve bitki örneklerinin metal derişimleri istasyonlara göre farklılıklar 
gösterdikleri belirlenmiştir. Mısırda ölçülen fotosentetik pigment miktarlarında anlamlı azalmalar, 

P  düzeyinde gözlenmiştir.

Sonuç: Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, sulardan toprağa karışan kurşun ve kadmiyum 
bitkiler tarafından alınmış ve bitkilerin yapraklarında fotosentetik pigment miktarında P  
düzeyinde azalmaya neden olmuştur. Sonuç olarak bitkilerin fizyolojik yapısında hasarlar 
belirlenmiş ve bu ürünlerin üretiminde ürün kayıplarına yol açtığı tespit edilmiştir.
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