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PB–069

Gaziantep İline Bağlı Bazı İlçelerde Tarım Alanlarının Sulanmasında 
Kullanılan Sularda Organik Kirleticilerin Belirlenmesi İle Bu 

Kirletici Elemanların Toksisite Düzeylerinin Araştırılması

Feyza Nur Kafadar, Saadet D. Saygıdeğer, Fatih Deniz
Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Şahinbey, Gaziantep, 

incik@gantep.edu.tr

Amaç: Bu çalışmada Gaziantep iline bağlı bazı ilçelerde bazı tarım alanlarının sulanmasında 
kullanılan akarsu sistemlerinde organik kirleticilerin belirlenmesi ve bu kirletici elemanların 
toksisite düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi oluşturmak üzere, beş farklı istasyon belirlenmiş, her 
istasyondan belli mevsimlerde su, toprak, sediment ve bitki örnekleri alınarak kromotoğrafik 
analizler GC –MS cihazında yapılmıştır.

Bulgular: Elde edilen veriler, bu analizler sonucunda düşük miktarlarda dipheylamine, heneicosane, 
pentadecane, ethanone, heptadecane, 1H-indole, nonanal, borneal, gibi kimyasalların bulunduğunu 
göstermiştir. Ayrıca, analizler sonucunda elde edilen organik kirleticilerin etkileri belirlenmeye 
çalışılmıştır.

Sonuç: Organik bileşiklerin tespiti sonucunda insan sağılığını tehdit eden bileşiklerin varlığı 
bulunmuştur. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde; kullanılan tarımsal ilaçların; herbisit, 
fungusit, insektisit, endüstride kullanılan çeşitli kimyasal maddelerin, organik madde atıklarının 
doğaya karışması sonucu çevre kirliliği oluşturarak bitki, hayvan ve insan sağlığına zarar verecek 
düzeyde olduğu görülmektedir. Bu maddeler canlı bünyesinde birikimler oluşturduğundan, 
bu çalışma sonucu tespit edilen kimyasal maddelerin insan sağlığına önemli hasarlar vereceği 
düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gaziantep, Organik bileşikler, Toksisite
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Baryum ve Çinko Uygulamasının Lemna gibba (Lemnaceae)
Bitkisinde Gibberellik Asit, Indol-3-Asetik Asit, Jasmonik Asit ve 

Salisilik Asit Miktarları Üzerine Etkisi

Zeynep Banu Doğanlara, Seher Çakmak Sadıkb, Telat Yanıkc
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Amaç: Bu çalışmada Ba ve Zn uygulamasının Lemna gibba L. bitkisinde bazı hormonların 
miktarları üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Ba ve Zn endüstriyel ve kentsel atıklar ile 
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sucul bitkilerin bulunduğu ortamlara ulaşmaktadır. Zn bitkiler için esasi bir besin olmasına rağmen 
Ba’nın biyolojik bir rolü yoktur. Her iki metalin de yüksek konsantrasyonlarda bitkiler için toksik 
olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bu çalışmada esasi bir besin olan Zn ile esasi olmayan Ba’nın L. 
gibba bitkisinin hormon miktarları üzerine etkilerinin karşılaştırılması da yapılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan bitkiler doğal yetişme ortamları olan Muş ilinde 
bir gölden alınmıştır. Bitkiler su içerisinde uygun koşullarda laboratuara getirilerek 1 hafta süre 
ile ortama adapte olmaları sağlanmıştır. Bu sürenin sonunda bitkilere 0.25, 1, 4 ve 16 mg/L 
konsantrasyolarda Ba ve Zn uygulaması yapılmıştır. Uygulamayı takiben 24., 48. ve 72. saatlerde 
bitkiler yetişme ortamlarından alınmış ve metal birikimi ve hormon miktarları belirlenmiştir.

Bulgular: Çalışma sonucunda en yüksek uygulama konsantrasyonu olan 16 mg/L metal uygulamasında 
L. gibba bitkilerinde 24., 48. ve 72. saatlerde Zn birikiminin Ba birikiminden sırası ile yaklaşık 7, 
10 ve 6 kat daha fazla olduğu belirlenmiştir. Gibberellik asit ve indol-3-asetik asit miktarlarının 
her iki metal uygulamasında, Ba uygulamasında daha belirgin olmak üzere, hem zamana hem de 
konsantrasyona bağlı olarak azaldığı tespit edilmiştir. Kontrol ile karşılaştırıldığında Jasmonik asit 
miktarının sadece 4 ve 16 mg/L Ba uygulamasında 24. saatte artış gösterdiği, diğer uygulamalarda 
ise belirgin şekilde azaldığı belirlenmiştir. Ancak, Zn uygulamasında 24. saatte belirgin bir değişim 
olmadığı, 48. ve 72. saatlerde ise düşük konsantrasyonlarda artış, yüksek konsantrasyonlarda ise 
azalma olduğu saptanmıştır. Ba uygulaması salisilik asit miktarlarında tüm konsantrasyonlarda ve 
uygulama zamanlarında belirgin bir azalmaya neden olurken, Zn uygulamasında ise 24. ve 48. 
saatlerde konsantrasyona bağlı olarak artışa neden olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç: Çalışmamızda L. gibba bitkisinde Ba birikiminin Zn birikiminden daha az olmasını bu 
elementin bilinen biyolojik bir rolünün olmamasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Buna 
ilaveten, Ba uygulamasının özellikle yüksek konsantrasyonlarda ve uygulama sürelerinde bitkilerin 
hormon mekanizmasına hasara yol açtığı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Lemna gibba, ağır metal, gibberellik asit, indol asetik asit, jasmonik asit, 
salisilik asit 

Teşekkür: Bu çalışmada bitkisel hormonlar (LC/MS/MS Sistem API 4000 Q Trap) ve ağır metaller 
(ICP MS Thermo, X-II series) T. C. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen (Proje no: 
2010K120440) Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarının 
imkanları kullanılarak belirlenmiştir.
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Adıyaman İlinde Yetişen Bazı Badem (Prunus amygdalus, Rosaceae)
Çeşitlerinin Gövdelerindeki Total Karbohidrat İçeriklerinin 

Mevsimsel Olarak İncelenmesi

Aysel Sıvacıa, Sevcan Dumanb

aAdıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Adıyaman
bAdıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman, sevcanduman3@hotmail.com

Amaç:Adıyaman ilinde yetiştirilen Prunus amygdalus L.’nin Nonpareil, Ferragnes ve Texas 
çeşitlerinin gövde örneklerinde total karbohidrat değişimlerini mevsimsel olarak incelemektir.


