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Sonuç: Yapılan çalışmalar sonucunda, yayılış gösteren bitkilere ve habitat çeşitliliğine bakıldığında 
3 alanın birbiriyle ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Antalya, Manavgat, Sorgun Ormanı, Boğaz Ormanı, Titreyengöl, Bitki Çeşitliliği

PD–008

Malus domestica (Elma)’da Makroelement İçeriği ve Rezorbsiyon

Ali Bilgina, Elif Uzuna, Arzu Cansaranb, Çağrı Balcıa, Şule Güzela

aRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Rize,
abilgin1@gmail.com

bAmasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Amasya

Amaç: Amasya bölgesinde bol miktarda yetişen ve meyve olarak bölge ve ülke ekonomisine 
katkısı olan elmanın, yüksekliğe bağlı olarak makroelement içeriğinin değişimi ve rezorbsiyon 
değerlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma alanı Amasya il sınırları içerisinde yer alan 6 farklı lokaliteden 
seçilmiştir. Bu lokaliteler; Boğazköy Bölgesi (413 m), Uzunoba-Kurnaz Arası (467 m), Boyalı 
Bölgesi (900 m), Pamuklu Bölgesi (Ormanözü – Mörek Köyü’nün Mezrası; 598 m) ve Ahırlar 
Bölgesi (Değirmendere Köyü’nün Mezrası; 470 m), Maya fabrikası etrafı (380 m) şeklindedir.

Yaklaşık 10 mg ağırlığında tartılan öğütülmüş kuru örnekler ince kalay kapsül içine konur ve kapsül 
kapatılır. Kapsüller daha sonra Flash 2000 NCS analyzer cihazının autosampler kısmına yerleştirilir. 
Örnek, yanma reaktörüne girdiğinde 900 – 1000°C’ye kadar ısıtılmış özel fırın içerisine girer ve 
bir miktar saf Oksijen ve Helyum gazı sisteme eklenerek örneklerin yanması sağlanır. Bu durumda 
örnekler elementel (basit) gaz haline dönüşürler. Gaz formuna geçen elementler TCD dedektör 
yardımıyla yakalanır ve kolon üzerine aktarılır. Kolonda oluşan piklerin alanı hesaplanarak N, C 
ve S değerleri belirlenir.

Bulgular: Yüksekliğe bağlı olarak N yönünden istatiksel olarak P<0,05 seviyesinde, C yönünden 
ise P<0,01 seviyesinde önemli bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. S yönünden istatiksel olarak 
önemli bir farklılık bulunmamıştır. 

Özellikle Boğazköy Bölgesi, Uzunoba-Kurnaz Arası ve Maya fabrikası etrafındaki lokaliteler 
C elementi bakımından Tukey HSD testine göre farklılıklar arz etmektedir. Pamuklu Bölgesi 
(Ormanözü – Mörek Köyü’nün Mezrası)sinde N değeri en az, Uzunoba-Kurnaz arasındaki 
lokalitede ise N değeri en fazla çıkmıştır. Boğazköy Bölgesinde C değeri en az, Maya fabrikası 
etrafındaki lokalitede ise C değeri en fazla çıkmıştır. Ahırlar bölgesinde S en az, Maya fabrikası 
etrafındaki lokalitede ise S değeri en fazla çıkmıştır.

Bitkilerdeki gelişme dönemleri arasında N, C ve S yönünden bir farklılığın olup olmadığı 
araştırılmış ve N yönünden P<0,01 seviyesinde çok önemli bir farklılığın olduğu, S yönünden ise 
P<0,05 seviyesinde önemli bir farklılığın olduğu görülmektedir. C yönünden istatiksel olarak önemli 
bir farklılık bulunamamıştır. Dönem olarak karşılaştırma yaptığımızda N, C ve S elementlerinde 
generatif dönemde artma, senesens dönemde ise azalma olduğu görülmüştür. 

Rezorbsiyon yönünden değerlendirildiğinde N kullanım verimliliği değerinin 37.70, N rezorbsiyon 
kullanım yeterliliği değerinin ise 1.16 olduğu tespit edilmiştir.
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Sonuç: Yüksekliğe bağlı olarak N ve C konsantrasyonu değişmektedir. Generatif dönemde N 
içeriğinin maksimum olduğu görülmektedir. Rezorbsiyon yönünden değerlendirildiğinde N kullanım 
verimliliğinin normal sınırlar içerisinde olduğu, ancak N resorbsiyon kulanınım yeterliliği yönünden 
değerlendirildiğinde elde edilen değerin %0.7’nin üstünde olduğu görülmektedir. Bu değer senesens 
döneminde kalıcı dokulara aktarılan N değerinin yeterince gerçekleşemediğini ifade etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Makroelement, Rezorbsiyon, Malus domestica, Amasya

PD–009

Malus domestica (Elma)’da Ağır Metal Birikimi

Ali Bilgina, Çağrı Balcıa, Cengiz Yıldırımb, Şule Güzela, Elif Uzuna, Pınar Kanıka, Derya Şahina

aRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Rize,
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Amaç: Bu çalışmada Amasya ilinde farklı trafik yoğunluğuna sahip olan altı ayrı bölgede (Boyalı, 
Pamuklu, Maya fabrikası etrafı, Boğazköy, Ahırlar ve Uzunoba-Kurnaz arası) bulunan elma 
bitkisinin yapraklarında ve meyvelerinde kurşun (Pb), çinko (Zn), kadmiyum (Cd), bakır (Cu), 
krom (Cr), demir (Fe), mangan (Mn), kobalt (Co) ve nikel (Ni) konsantrasyonları belirlenmiş ve 
elde edilen bulgular trafik ve maya fabrikasının bir kirliliğe yol açıp açmadığı belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Öğütülmüş ve kurutulmuş bitki örneklerinden 0,3 gram tartılır ve 125 
ml’lik erlenmayere konulur. Mikropipet yardımı ile 5 ml nitrik asit, 3 ml perklorik asit ilave edilir. 
Hafif çalkalayarak bitki örneğinin asit ile tamamen ıslanması sağlanır. Erlenmayerler ısıtıcı üzerine 
yerleştirilir ve 250 ºC. Ortamdan nitrik asidin büyük bir kısmı uzaklaştıktan sonra bitki çözeltisi 
açık sarı bir renk gösterir. Nitrik asit miktarı azaldıkça çözeltide sıcaklık yükselmeye devam eder 
ve en sonunda perklorik asidin parçalanmamış organik materyali de oksitlemesiyle çözeltinin 
rengi açılır. Yakmanın sonunda erlenmayer içinde yaklaşık 1 ml perklorik asit kalmalı ve bitki 
çözeltisi beyaz renkli olmalıdır. Yeterince soğuduktan sonra erlenmayere bir miktar saf su ilave 
edilir, çalkalanır. Kantitatif olarak 100 ml’lik mezure huniler yerleştirilir.Hunilerin içerisine filtre 
kağıtları yerleştirilir. Erlenmayerdeki çözeltiler filtre kağıtlarından süzülerek saf su ile 100 ml’ye 
tamamlanır. 

Sıvı ortama aktarılan numuneler Pekin Elmer Marka, Optima 7000 DV Model, ICP-OES Cihazında 
ppm cinsinden ağır metal değerleri okunur.

Bulgular: Yapraklarda yapılan değerlendirmede, trafik yoğunluğu bakımından farklı olan lokaliteler 
karşılaştırıldığında lokaliteler arasında Mn, Co ve Ni bakımından istatiksel olarak önemli farklar 
olduğu gözlenmiştir. Trafiğin yoğun olduğu alanda Mn ve Co yönünden farklılıklar varken maya 
fabrikasının olduğu alanda ise Ni yönünden istatiksel olarak önemli farklılıklar bulunmuştur. Cr, 
Mn, Fe ve Co da yoğun trafiğin olduğu lokalitelerde ağır metal değerleri diğer lokalitelerden daha 
yüksek çıkmıştır. Maya fabrikası civarında ise Zn ve Ni değerleri diğer lokalitelerden daha yüksek 
bulunmuştur. Araştırma materyali olarak kullanılan yapraklardan yıkanan ve yıkanmayanlar 
kendi arasında değerlendirildiğinde Fe ve Zn yönünden önemli farklılıklar tespit edilmiştir. Diğer 
elementlerde önemli bir farklılık tespit edilmemiştir.


