
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

479

PB–054

Seyitgazi Ovası’nda (Eskişehir) Yetiştirilen Beta vulgaris
(Pancar, Chenopodiaceae) Bitkisinde Makro ve

Mikro Elementlerin İncelenmesi

Arzu Çiçek, Murat Ardıç, Ahmet Şahin
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 26480 Meşelik, Eskişehir, 

mardic@ogu.edu.tr

Amaç: Bu çalışmada, yoğun bor yataklarının ve bor işletme atıklarının etkisi altında olan Seyitgazi 
Ovası’nda (Eskişehir) tarımı yapılan Beta vulgaris (pancar) bitkisinin farklı aksamlarında başta bor 
(B) olmak üzere diğer makro (Ca, K, Mg, Na ve P) ve mikro (Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni ve Zn) 
element seviyelerinin tespit edilmesi hedeflenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Seyitgazi Ovası’nda (Eskişehir) 2011 yılı sonbahar mevsiminde 10 
lokaliteden toplanan B. vulgaris örneklerinin yaprakları, kabukları ve iç gövdeleri analiz için 
kullanılmıştır. Farklı kısımları analize tabi tutulan örnekler 800C’ta kurutulmuştur. Etüvde 
tamamen nemi giderilen numuneler porselen havanda öğütülerek iyice homojen haline getirilmiş ve 
öğütülmüş materyaller kuru ağırlık çalışılması nedeni ile 2 saat kadar tekrar etüvde bekletilmiştir. 
Kuru ve homojen numunelerden analitik terazi ile tartım yapılarak her numuneden 0.5 g alınmıştır. 
Numunelere 9 ± 0.1 mL konsantre nitrik asit ve 3± 0.1 mL konsantre perklorik asit ilave edilerek 
karıştırılmış ve mikrodalga yakma ünitesinde (CEM Mars Xpress) sindirme işlemine tabi 
tutulmuştur. Organik yıkımları biten örnekler soğutulup, santrifüjlendikten sonra filtre kâğıdından 
süzülerek, hacimleri 100 ml’ye tamamlanmış ve Varian marka ICP-OES 720 ES ile element 
içerikleri saptanmıştır. Tüm işlemler kör numunelerde de aynı şekilde uygulanmıştır.

Bulgular: İç Anadolu’nun tipik karasal ikliminin tam olarak hüküm sürdüğü Seyitgazi Ovası 
(Eskişehir), organik madde bakımından zengin bazik özellikler gösteren topraklara sahiptir. 
Bölgede en çok yetiştirilen tarım bitkilerinden biri olan pancar yöre halkının ekonomik gelişimi 
açısından büyük önem arz etmektedir. Dünyada bilinen bor yataklarının %70’i Türkiye’de 
bulunmaktadır. Seyitgazi Ovasında bulunan Kırka Bor Maden İşletmesi en zengin bor yatağını 
işlemektedir. Seyitgazi Ovası’nda belirlenen lokalitelerden alınan B. vulgaris örneklerinde bor 
seviyeleri incelendiğinde toprak üstü aksamlarının en yüksek 458 mg kg-1 bor içerdiği, bununla 
birlikte toprak altında gelişen gövde kısmında kirletici kaynaktan uzaklaştıkça bor seviyesinin 
azaldığı tespit edilmiştir. Al, Cd, Ca, Fe, Cr ve Ni seviyelerinin ise gövdeyi saran kabuk kısmında 
yapraklara oranla daha yüksek olduğu saptanmıştır. K, Mg, Na, Cu, Mn, P ve Zn miktarlarının ise 
bor elementine benzer şekilde yapraklarda daha fazla biriktiği tespit edilmiştir.

Sonuç: Çalışma alanındaki element dağılımları ArcGIS 9.3 programı ile modellenerek haritalar 
oluşturulmuştur. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, element dağılımlarının lokalitelerin kirlilik 
düzeyine ve pancar bitkisinin farklı aksamlarına göre farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Ayrıca, 
element seviyeleri literatürde yer alan bitkiler için belirlenen kritik limit değerlerle karşılaştırılmış, 
bor ve demir birikimlerinin oldukça yüksek olduğu saptanmıştır.
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