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PB–089

Gaziantep’te Atık Suların Karıştığı Bazı Tarım Alanlarında Yetişen 
Bazı Bitkilerde Mangan (Mn) Miktarlarının Belirlenmesi 

Saadet D. Saygıdeğer, Feyza Nur Kafadar
Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Şahinbey, Gaziantep, 

incik@gantep.edu.tr

Amaç: Gaziantep iline bağlı bazı ilçelerde, akarsu sistemlerine evsel ve sanayi atık suları 
karışmaktadır. Bu çalışmada, bu suların karıştığı bazı tarım alanlarında yetiştirilen bitkilerinin Mn 
miktarlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi oluşturmak üzere, 14 farklı istasyon belirlenmiş, her 
istasyondan belli mevsimlerde su, toprak ve bitki örnekleri alınarak biyokimyasal analizler 
yapılmıştır. Toprak, su ve bazı bitkilerde (mısır, domates, biber, patlıcan ve nane’de) Mn miktarları 
yaş yakma metodu (Kaçar, 2008) ile atomik absorbsiyon spektrofotometresi kullanılarak 
belirlenmiştir.

Bulgular: Elde edilen bulgulara göre; mısır bitkisinin Mn derişiminin 78–1980 mg/kg, domatesin 
180–1683 mg/kg, patlıcan 1424–1772 mg/kg, nanenin 615 mg/kg ve biberin 175–1093 mg/kg 
düzeylerinde olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Bitkilerde normal sınırlar arasında bulunması gereken Mn miktarı 20–400 mg/kg’dır. 
Sonuç olarak; elde edilen bulgular ışığında, Mn miktarının ölçüm yapılan tüm bitkilerde normal 
değerler üzerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Özellikle mısır bitkisinde Mn miktarının normal sınır 
değerlerin çok üstüne çıktığı görülmektedir. Bu bilgiler ışığında belirlenen istasyonlarda Mn’ca 
kirliliğin yoğun olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bitkiler insanlar tarafından yoğun tüketilmektedir. 
İnsan sağlığı açısından riskler oluşmaktadır. Bu nedenle acilen tedbirler alınmalıdır. 

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

Teşekkür: Bu çalışma, “DPT 2003K 120490-6’’nolu DPT projesi desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
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Çimento Tozu Kirliliğinin Bitkilerin Çimlenme, Büyüme ve 
Gelişmesi Üzerindeki Fizyolojik Etkilerinin Belirlenmesi

Neslihan Kartal, Salih Mutlu
Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Erzincan, 

neslihan_kartal86@hotmail.com

Amaç: Nüfusun artmasına paralel olarak barınma ve konut ihtiyacı günden güne artmaktadır. Bu 
ihtiyaç çimento sanayisinin hızlı bir şekilde gelişmesine sebep olmuştur. Çimento sanayisi etrafına 
verdiği kirlilik etmeni maddelerle ve yapılaşmadaki katkısıyla doğal ortamların bozulmasında 
önemli bir role sahiptir. Buna ilaveten çimento fabrikaları yapısında ağır metalleri ve bazı toksik 
bileşikleri içeren kirlilik etmenlerini atmosfere vererek çevre kirlenmesine sebep olmaktadırlar. Bu 
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çalışmayla, çimento tozu kirliliğinin bitkilerin çimlenme ve gelişmesi üzerindeki fizyolojik etkileri 
ortaya çıkarılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çimento fabrikasından bacasındaki filtrede tutulan ve filtrede tutul(a)
mayan atık tozlar temin edilmiştir. Çimento tozundan buğday (Triticum aestivum cv. Gün-90) 
tohumlarının bulunduğu çimlenme ortamına değişik konsantrasyonlarda (10-4, 10-3, 10-2 ve 10-1 w/v) 
ilave edilerek, 6 gün boyunca takip edilmiştir. Bu sürenin sonunda; tohumlarının çimlenme yüzdesi 
(%) değerlerine, fidelerinin kök ve gövde uzunluğu ile kuru ağırlık miktarlarına ve klorofil (a, b ve 
total) miktarına çimento tozunun etkileri belirlenmiştir.

Bulgular: Filtre edilmiş ve edilmemiş çimento tozu muamelesinin çimlenme yüzdesi üzerine en 
yüksek konsantrasyon hariç herhangi bir etkisi olmamıştır. Kontrol bitkisiyle karşılaştırıldığında 
her iki uygulama da konsantrasyon artışına paralel olarak kök uzunluğunu önemli miktarda inhibe 
ederken gövde uzunluğu üzerine istatistik olarak herhangi bir etkisi olmamıştır. Filtre edilmiş toz 
muamelesiyle kuru ağırlık artarken filtre edilmemiş kısım ise kontrole göre azaltmıştır. Her iki 
uygulama klorofil a, b ve total miktarını düşürürken konsantrasyon artışına paralel olarak filtre 
edilmiş olan bu parametrelerin miktarını artırırken filtre edilmemiş toz uygulaması ise azaltmıştır.

Sonuç: Çimento tozunun doğal ortamındaki bitkilerin büyüme ve gelişmeleri üzerinde meydana 
getirdiği zararlı etkiler üzerine bazı çalışmalar mevcuttur. Çimento tozu içerisinde bulunan ağır 
metallerin bitki metabolizmasındaki yıkıcı etkileri de çalışılmıştır. Fakat çimento tozunun deneysel 
ortamda bitkiler üzerine etkileri üzerine sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmayla çimento 
fabrikalarının bacalarından çevreye bırakılan atıkların özellikle klorofil miktarı ve buna bağlı 
olarak da fotosentetik mekanizma daha sonrasında da büyüme ve gelişme üzerine etkilerinin 
olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Büyüme ve gelişme, çimlenme, çimento tozu, kirlilik stresi, klorofil miktarı

Teşekkür: Filtre edilmiş ve edilmemiş çimento tozu temin etmemizi sağlayan Aşkale Çimento 
AŞ’ye teşekkürlerimi sunarım.
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Flurokloridonun Vicia sativa (Fabaceae) Bitkisinde
Askorbat Peroksidaz, Guaiacol Peroksidaz ve 

Total Fenolik İçeriği Üzerine Etkisi

Armağan Kayaa, Emel Yiğitb

aAdıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Adıyaman,
armagan@posta.adiyaman.edu.tr

bİnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Malatya

Amaç: Furokloridon ayçiçeği ve patates gibi kültür bitkilerinin ekildiği alanların ıslahında 
kullanılan bir herbisit olup, literatür taramamızda üzerinde etkili olduğu bilinen Vicia sativa 
L.’nın antioksidan sistem üzerindeki etkilerinin araştırılmadığı dikkat çekmiştir. Bu nedenle 
araştırmamızda flurokloridonun yabani bir bitki olan V. sativa bitkisinde stres biyobelirteci olan 
bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkisi değerlendirilmiştir.


