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(PC1) ve % 21.96 ‘ ini de II. Temel Bileşenin (PC2) 
oluşturduğu saptanmıştır.  
 Bu makalede ele alınan karakterlere dayalı 
olarak Samsun ekolojik koşullarında en uygun 
keten ekim zamanını tespit etmek için gerekli 
parametrelerin kullanılması ve analiz edilerek 
yorumlaması yapılacaktır.   
  
Anahtar Kelimeler:  Keten, ekim zamanı, 
biyolojik ve tarımsal özellikler   
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 Bu araştırma Ordu ilinde bulunan bir yol 
yapım şantiyesi etrafında yetişen bazı bitki 
örneklerindeki ağır metallerin birikim düzeyleri 
üzerinedir. Bu bitkiler Urtica dioica L.(Urticaceae), 
Salix alba L. (Salicaceae), Rubus caesius L. 
(Rosaceae), Alnus glutinosa L. (Betulaceae), 
Robinia pseudoacacia L. (Fabaceae-
Leguminoceae), Pinus nigra J.F (Coniferae), 
Corylus avellena L. (Betulaceae), Pteridium 
aquilinum L. (Pteridophyta) ve Sambucus ebulus L. 
(Caprifoliacea)’dur. Örnekler araştırma alanından 
Mayıs 2006-Ekim 2006 tarihleri arasında 3 kez 
toplanmıştır. Toplanan bitkilerde Cd, Pb, Mn, Zn, 
Cu ağır metalleri atomik absorpsiyon 
spektrofotometresi grafit fırınında tespit edilmiştir. 
Yapılan analizler sonucunda bitkilerde ağır metal 
birikiminin mevsimel, iklimsel ve çevresel faktörler 
ile bitkiye göre değiştiği tespit edilmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler:  Cd, Pb, Mn, Zn, Cu Ağır 
metalleri, Ordu, mevsimsel değişim   
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 Bu çalışmada 0, 1, 5 ve 25 mg/L’lik 
derişimlerde Cr (VI) içeren büyüme ortamında 9 
gün boyunca bırakılan Chlorella vulgaris 
hücrelerinde Cr (VI) birikimi ve biyokonsantrasyon 
faktörleri (BKF) ile hücre sayısı, büyüme hızı, 
fotosentetik pigment (klorofil-a, klorofil-b) ve 
protein miktarları belirlenmiştir. Araştırmada Cr 
(VI) birikimi, BKF, hücre sayımı, klorofil-a ve 
klorofil-b miktarları günlük olarak belirlenmişken, 
protein miktarları ise 1., 3., 6. ve 9. günlerde 
yapılmıştır. Cr(VI) birikimi uygulama süresine ve 
konsantrasyona göre arttığı belirlenmiştir. En 
yüksek BKF değeri 1 mg/L’lik Cr (VI) derişiminde 
hesaplanmışken en düşük değer 25 1 mg/L’lik Cr 
(VI) derişiminde belirlenmiştir. Bu da artan metal 
derişimiyle birlikte BKF değerlerinin azaldığını 
göstermiştir. Cr (VI)’nin büyümeyi olumsuz yönde 
etkilediği belirlenmiştir. Korolfil-a ve klorofil-b 
miktarları da Cr (VI) akümüasyonundan olumsuz 
yönde etkilenmiştir. 9. günün sonunda 25 mg/L’lik 
derişimdeki klorofil-a ve klorofil-b miktarları 
kontrollerine göre sırasıyla 16.8 ve 14.2 kat 
azalmıştır. Günlere göre en yüksek protein 
miktarları kontrol örneklerde bulunmuşken (3.81-
4.29 mg/g Y.A.), en düşük miktarlar ise 25 mg/l’lik 
Cr (VI) derişimlerinde (2.50-1.49 mg/g Y.A.) 
belirlenmiştir. Sonuçlarımıza göre C. vulgaris’in 
Cr(VI)’a oldukça hassas olduğu belirlenmiştir. 
Ayrıca ortamdaki Cr(VI)’un toksik etkilerini 
değerlendirmek için indikatör organizma olarak 
kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Chlorella vulgaris, 
biyoakümülasyon, fizyolojik etki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


