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Endüstrileşme ve kentleşmenin doğada 

meydana getirdiği en önemli sorunlardan birisi 
çevre kirliliği olarak kabul edilmektedir. Toprak su 
ve hava kirliliğine ağır metallerin büyük katkısı 
vardır. Günümüzde madenlerin metal ve kimya 
fabrikalarının atıklarından çevreye ağır metaller 
yayılmaktadır. Ayrıca bazı mantar ilaçları ve ahşap 
koruyucularının da içlerinde ağır metaller 
bulunmaktadır. Bunlar su ve havanın etkisiyle geniş 
alanlara yayılarak bitkilerin gelişimleri üzerinde 
olumsuz etkilere sebep olmaktadırlar. Topraklara 
karışan kadmiyumun (Cd) %54-58’inin fosforlu 
gübrelerden , % 39–47’ sinin atmosferden ve % 2–
5’ nin kanalizasyon atıklarının kullanımından 
kaynaklandığı bildirilmektedir. 

Bu çalışmada, maydanoz fideleri 75 µM, 
150 µM, 300 µM, CdCl2 ile 15 gün muamele 
edilerek bitki yapraklarında protein, total fenolik 
madde, klorofil, karotenoid miktarları 
belirlendi.Kadmiyum yaprakların perotein ve total 
fenolik madde içeriğini artırdı. Bununla birlikte 
yüksek konsantrasyondaki kadmiyum klorofil ve 
karotenoid miktarlarını önemli ölçüde azaltmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Maydanoz, kadmiyum, 
fenolik bileşikler, fotosentetik pigmentler  
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 Bu çalışmada, bahçe ve yeşil alan 
düzenlemelerinde süs bitkisi olarak 
kullanılmalarının yanı sıra birer aromatik ve tıbbi 
bitki olma özelliği de taşıyan; Aesculus 
hippocastaneum (At kestanesi), Althea rosea 
(Gülhatmi), Atropa belladonna (Güzelavrat otu), 
Cassia acutifolia (Sinameki), Castanea sativa 
(Kestane), Chenopodium anthelminthicum 

(Kazayağı), Citrus aurantium (Portakal), Citrus 
limonum (Limon), Crataegus monogyna (Alıç), 
Draceana sp. (Kardeşkanı), Eleagnus angustifolia 
(İğde), Eucalyptus sp.(Okaliptüs, Sıtma ağacı), 
Juglans regia (Ceviz), Juniperus foetidissima 
(Kokar Ardıç), Laurus nobilis (Defne), Lavandula 
stoechas (Lavanta), Lonicera spp. (Hanımeli), 
Melia azederach (Tesbih ağacı), Melissa officinalis 
(Melisa, Oğulotu), Mentha piperita (Nane), Morus 
alba (Beyaz dut), Morus nigra (Kara dut), Nerium 
oleander (Zakkum), Origanum onitra 
(Mercanköşk), Passiflora caerulea (Çarkıfelek), 
Pinus pinea (Fıstık çamı), Punica granatum (Nar), 
Rosa sp. (Gül), Rosmarinus officinalis (Biberiye), 
Salix babylonica (Söğüt), Salvia officinalis 
(Adaçayı), Sedum acre (Damkoruğu), Spartium 
junseum (Katırtırnağı), Thymus zygioides (Kekik), 
Tilia tomentosa (Ihlamur), gibi taksonların belirli 
amaçlar için uygun olup olmadıkları araştırılmıştır. 
Bu türlerin bazılarının henüz bazı yörelerde peyzaj 
düzenlemelerinde kullanıldıkları tespit edilmiş, 
ancak bazılarının yoğunluk kazanmadıkları 
gözlenmiştir. Belirlenen birçok türün tıbbi alanda 
kullanım buldukları izlenmiş, bahçe ve yeşil alan 
düzenlemelerinde çok yönlü kullanımlarının 
yararları tartışılmıştır. 
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 Bitki türlerinin çevresel stres faktörlerine 
karşı toleransları farklı farklıdır. Bu durum bitkinin 
türüne, stres faktörüne, strese maruz kalma süresine 
ve strese maruz kalan doku veya organın yapısına 
göre büyük değişiklikler gösterir. Bitkilerin bu stres 
faktörlerine karşı hangi tepkiler verdiğini ve hangi 
uyum mekanizmaları geliştirdiğini belirlemek 
oldukça önemlidir. Sucul organizmalarda ağır metal 
birikiminin incelenmesi, ağır metallere karşı 
duyarlılığı yüksek türlerin belirlenmesinin yanı sıra 
organizmada meydana gelen yapısal ve işlevsel 
bozuklukların belirlenmesi bakımından da önem 
taşımaktadır. 
 Çalışmamızda Kayseri yöresinden 
toplanan Spirodela polyrrhiza (Lemnaceae) 
örneklerine laboratuar ortamında, farklı tuz 
konsantrasyonları uygulanarak, büyüme oranına ve 
Ni alınım kapasitesine etkisi incelenmiştir. 
Spirodela polyrrhiza örneklerinin nikel içeriği 
Mikrowave’de çözüldükten sonra Varian ICP-OES 
cihazı kullanılarak belirlenmiştir. Tuz 


