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sıralanmaktadır. Midye ve deniz tarağı örneklerinin solungaç dokularında biriken ağır metal 
miktarları, manto dokularına oranla daha yüksek belirlenmiştir. Pb miktarı her iki türde de kabul 
edilebilir değerlerin üzerinde iken, Zn miktarı ise sadece deniz tarağı’nın solungaç ve manto 
dokularında kabul edilebilir değerlerin üzerinde bulunmuştur.

Sonuç: Çalışılan örneklerde bazı ağır metal miktarlarının kabul edilebilir değerler üzerinde 
bulunmasından dolayı bu canlıların tüketiminde daha dikkatli olunması gerekmektedir.
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Amaç: Bu çalışmada Nevşehir ili çevresinde (Derinkuyu, Kaymaklı, Çardak, Mazı, Zile) yetiştirilen 
yemeklik patates (Solanum tuberosum L.) ve bunların yetiştirildiği topraklarda kurşun (Pb) ve 
kadmiyum (Cd) gibi ağır metallerin miktarları tespit edilmiştir.

Gereç ve Yöntemler: Nevşehir ili çevresinde (Derinkuyu, Kaymaklı, Çardak, Mazı, Zile) 
yetiştirilen yemeklik patates (Solanum tuberosum L.) ve bunların yetiştirildiği topraklarda ağır metal 
içeriklerini tayin etmek amacıyla, her bölgeden 5 farklı istasyon belirlenerek örnekler toplanmıştır. 
Toplanan patates örnekleri distile su ile yıkanarak 1050C’de kurutulmuştur. Kurutulduktan sonra 
patates örnekleri ve topraklar 0,5 g tartılarak teflon hücrelere konulup 10 ml HNO

3
 kullanılarak 

CEM-MARS mikrodalga numune hazırlama cihazında 200 PSI basınçta ve 180 0C’de çözülmüştür. 
ICP-OES (Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektroskopisi) cihazında standart materyal 
kullanılarak (NIST, SRM-1547) aletin kalibrasyonu yapılmış ve element seviyeleri belirlenmiştir.

Bulgular: Ekosisteme ağır metallerin dâhil olduğu ana kaynak topraktır. Yerleşim alanlarından 
çıkan atıklar, egzoz gazları, tarımsal mücadele ilaçları, suni gübreler, fosil yakıtlar, sanayi 
atıkları başlıca ağır metal kaynakları olarak toprak kirliliğine sebep olan en önemli etkenlerdir. 
Kirlenmenin başlangıcındaki dönemlerde, ağır metaller daha ziyade toprakta bulunurken, zamanla 
kirlenme arttıkça topraktaki ağır metallerin bitkiler tarafından alınması da artış göstermektedir. 
Yaptığımız çalışmada toprak örneklerindeki Pb seviyesinin (13.86 mg l-1 ) patates örneklerine (0.14 
mg l-1) kıyasla, daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Patates örneklerinde istasyonlar arasındaki fark 
incelendiğinde, yol kenarındaki örneklerde Cd miktarı (1.90 mg l-1 ) dağlık bölgelerde (0.04 mg l-1) 
yetişen örneklere göre daha yüksek tespit edilmiştir.

Sonuç: Nevşehir bölgesinde yoğun olarak yapılan patates üretimi sonucu toprak veriminde meydana 
gelen düşüşler nedeniyle kısıtlamalara gidilmiştir. Bu sebepten dolayı sonuçlarımıza göre bölgede 
özellikle kirlenme tehdidi altında olan yol kenarı gibi alanlarda, patates ekiminin yapılmamasına 
dikkat edilmelidir.
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