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ÖZ  

Bitkilerin geliĢmesinde rol oynayan en önemli faktörlerden birisi 

elementlerdir. Bazı elementlerin miktarlarındaki azalma, bitkide beslenme 

bozuklukları meydana getirmektedir. Bazı elementlerin miktarlarındaki 

artıĢ ise bitkiye zarar verebilmektedir. Bunun dıĢında bitkilere toksik etki 

gösteren elementler de vardır. Bunlar daha çok ağır metallerdir. Ağır 

metaller,endüstriyel ve ulaĢım kökenli kirleticilerle doğal çevreyi 

etkilemektedirler. Bitkilerin de çevresel faktörlerden etkileneceği açıktır.  

Bu çalıĢmada, radiata çamı (Pinus radiata D. Don)’nın 

yetiĢtirildiği topraklardaki ve yapraklarındaki Pb, Cd, Zn, Cu, Fe ve Mn 

miktarları atomik absorpsiyon spektrokopisi yöntemiyle tayin edilmiĢtir. 

Yapraklardaki metal içeriği hem kuru yakma hem de yaĢ yakma yöntemi 

ile belirlenmiĢtir. Ayrıca belli peryotlarda numuneler alınarak metal 

içerikleri izlenmiĢ ve sonuçlar tablolar halinde sunulmuĢtur.  

 

Anahtar Kelimeler: Element tayini, atomik absorpsiyon, Pinus radiata, 

spektroskopi.  

ABSTRACT 

The one of the most important factors that has influence on the 

growth of the plants is elements. The decrease of some elements in amount 

causes the malnutrition in plants. On the otherhand, increase of the 

amounts of some elements can have the hazardous effects. In addition, 

there are also elements that have toxic effects on the plants. These are 

mostly heavy metals. The heavy metals cause the deposition accured by 

industrial and transportation pullutants in environment. It is evident that the 

plants will be effected by the environmental factors.  

In this study, the concentrations of the elements Pb, Cd, Ni, Zn, 

Cu, Fe and Mn in the soils where the Pinus radiata is grown and its leaves 

in Izmit, were determined by atomic absorption spectroscopic method. The 

metal concent of the leaves is measured by both dry ashing and wet 

digestion. In addition, the metal contents were followed by taking samples 

periodically and the results were tabulated.  

 
Keywords: Determination, element, atomic absorption, Pinus radiata, 

Spectroscopy. 

 



1. GĠRĠġ 

Ġnsan, varoluĢundan bu yana doğal çevresinin fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik güçleriyle yaĢam savaĢı verirken, bir yandan da aklı ve bilgisiyle 

ona egemen olmaya çalıĢmaktadır. Ancak, teknolojik geliĢmeler 

doğrultusunda giderek doğal çevreyi yitiren bir ortam yaratılmaktadır. Bu 

ortam; hava, toprak ve suyun, organik ve inorganik yapıdaki endüstriyel ve 

ulaĢım kökenli katı, sıvı ve gaz kirleticilerden etkilenmesiyle oluĢmaktadır.  

Çevre sorunları özellikle 1980’li yıllardan itibaren Türkiye’nin 

gündemine girmiĢtir ve çeĢitli boyutlarıyla yaygın olarak tartıĢılmaktadır. Bu 

tartıĢmalar artık somut sonuçlar da vermeye baĢlamıĢ; çevre sorunlarının 

önlenmesi ve çözümlenmesi amacıyla çeĢitli yasal ve kurumsal 

düzenlemeler yapılmıĢtır.  

Kuru havadaki toz ve gazlar bir süre havada asılı kaldıktan sonra 

baĢta ağaçlar olmak üzere, bitkiler ve toprak tarafından tutulur ve burada 

birikirler. YağıĢlı havalarda ise havadaki zararlı maddeler ve ekosistemde 

kuru olarak birikmiĢ olanlar yağıĢ suyuyla toprak suyuna karıĢırlar, hatta 

akarsuların da kirlenmesine yol açarlar. Bu olumsuz geliĢmelerle hava, su ve 

toprak, doğal özelliğini kaybederek, ekosistemdeki tüm canlılar için zararlı 

maddelerle yüklenmiĢ olur.  

Ağaçların yetiĢmesi, o ortama ait fizyografik, edafik ve klimatik 

özelliklerin etkisi altında bulunmaktadır. Bu bakımdan, çevresel faktörlerden 

etkilenen ağaçlar, yapraklarında, gerek havadaki tozları (fabrika bacaları ve 

egzoslardan çıkan partiküller, karbon, ağır metaller ve diğer elementler) 

tutmaları ve gerekse fotosentez yoluyla CO2 tüketimi – O2 üretimi yapmaları 

nedeniyle havayı temizlemektedirler.  

Ağaçların geliĢiminde rol oynayan ana faktörlerden biri de, hiç 

kuĢkusuz ki elementlerdir. Bitkilerin aldığı bazı element miktarlarının 

düĢüĢü beslenme bozuklukları meydana getirdiği gibi, bazı elementlerin 

miktarlarının artıĢı da bitkiye zarar verebilmektedir. Diğer yandan bitkilere 

zehir etkisi gösteren elementler de vardır. Bunlar daha çok Pb, Cd gibi ağır 

metallerdir. Hatta Cu, Zn, Fe, Ni, Mn gibi elementler düĢük 

konsantrasyonlarda gerekli, fakat yüksek düzeylerde zehir etkisi 

yapmaktadırlar. Bu nedenle Kerpe’de TUR/71/521 projesi ile tesis edilen 

ağaçlandırma sahasındaki egzotik tür olan Radiata çamı (Pinus radiata D. 

Don) meĢcerelerinin ağır metal kirliliğine maruz kalıp kalmadığı, 

araĢtırmamıza konu olmuĢtur. ÇalıĢmada ağaçların ibrelerindeki ve 

yetiĢtirildiği topraklardaki Pb, Cd, Zn, Cu, Fe ve Mn miktarları Atomik 

Absorbsiyon Spektroskopisi yöntemi ile tayin edilmiĢtir. Ayrıca elementlerin 

analiz çözeltileri hazırlanırken kuru yakma ve yaĢ yakma yöntemlerinin her 

ikisi de uygulanarak yöntemler arasında bir karĢılaĢtırma yapılmıĢtır.  
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2. AĞIR METALLER VE ÇEVRE 

2.1. Elementlerin Bitki ve Çevreye Etkileri 

Bitkiler tarafından ihtiyaç duyulan gerekli besinler, öteki bir çok 

canlıdan ayrıcalıklı olarak tamamen inorganik niteliktedir. Bu açıdan bitkiler 

besin maddesi olarak ek organik bileĢiklere gerek duyan birçok mikro 

organizma, hayvan ve insanlardan temel ayrıcalıklar gösterir. Yüksek 

bitkiler için kesinlikle gerekli olduğu kabul edilen elementler: C, H, O, N, P, 

S, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, B ve Cl’dur (Aydemir ve Ġnce 1998).  

Bitkilerin elementlerden bazılarını bitkilerin havadan aldıkları 

saptanmıĢ olmasına karĢın, esas kaynağın toprak olduğu ve kökleri 

aracılığıyla sağladığı görüĢü ağırlık kazanmıĢtır (Kacar ve Katkat 1998).  

Doğadaki besin döngüsü ġekil-1’de görüldüğü gibi karĢılıklı iliĢkiler 

içindedir.  

 
ġekil 1 Doğadaki besin döngüsü 

 

Bitki gerekli elementlerden herhangi birisinin yokluğunda hayat 

döngüsünü tamamlayamaz. Besin elementlerinin haricinde bazı elementler 

vardır ki, çok düĢük konsantrasyonlarda gereklidir. Eğer bu elementlerin 

miktarları artarsa, zehir etkisi göstererek bitkinin ölümüne sebep 

olabilmektedirler. Herhangi bir elementin bitki üzerindeki zehir etkisi, o 

elementin sadece kimyasal özelliklerine değil, aynı zamanda 

konsantrasyonuna ve ortamda öteki elementlerin varlığına ve de onların 

konsantrasyonlarına bağlıdır. Bitkilerin beslenme ortamlarında bulunan ve 

kirlilikten dolayı konsantrasyonları gittikçe artan kurĢun, kadmiyum, nikel, 

çinko, bakır, demir ve mangan gibi elementler zehir etkisi 

gösterebilmektedir.  
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2.1.1. KurĢun (Pb) 

Önemli bir çevre kirleticisi olan kurĢun, insan için oldukça zehirli bir 

elementtir. Doğada, genellikle kurĢun bakımından zengin anamateryalden 

oluĢmuĢ topraklarda (PbS olarak) rastlanılan kurĢun, özellikle insan etkisiyle 

kirliliğe uğramıĢ topraklarda fazla miktarda bulunmaktadır. Bitkilerin 

kurĢundan ne Ģekilde yararlandığı bilinmemektedir. 

Ġnsan için zehirli olan kirleticilerin hiçbiri, kurĢun kadar yüksek 

düzeyde insan vücudunda birikmemektedir. KurĢun, kalsiyumun metabolik 

davranıĢını bir çok yönleriyle taklit etmesi ve birçok enzim sisteminin 

görevini engellemesi nedeniyle bitkilere zehir etkisi yapmaktadır. Ġnsanlarda 

kurĢun zehirlenmesinin en önemli ve ilginç yönü özellikle gençlerde beyin 

tahribine yol açmasıdır. KurĢun kirlenmesinin hayvanlarda saldırgan bir 

davranıĢa yol açtığına iliĢkin kanıtlar vardır. Bu durum insanlarda da ortaya 

çıktığına inanılmaktadır. Büyük endüstriyel kentlerde artan suç ve suç iĢleme 

oranının nedenlerinden birinin de kurĢun kirlenmesi veya zehirlenmesi 

olduğu iddia edilmektedir (Bryce-Smith and Waldron 1974).  

KurĢun kirlenmesinin baĢlıca kaynağı, petrol ürünü yakıtlardır. 

Motorlu taĢıtlarda, vuruntu önleme maddesi olarak yakıtlara katılan tetra etil 

kurĢun eksoz gazları aracılığıyla çok küçük zerrecikler olarak atmosfere 

yayılır. Bu kaynak atmosferdeki toplam kurĢunun yaklaĢık %80’ini oluĢturur 

(Lagerwerf 1972).  

Eksoz gazlarıyla atmosfere atılan bu kurĢun bileĢiklerinin yaklaĢık 

yarısı yanmanın gerçekleĢtiği noktadan 100 m yarıçapındaki bir alana düĢer. 

Diğer yarısı ise rüzgarla daha uzak mesafelere taĢınır. Bunun doğruluğunu; 

Kuzey Greenland’da buz tepesinden alınan kar örneklerinde kurĢun 

konsantrasyonundaki büyük artıĢlar göstermiĢtir. KurĢun 

konsantrasyonundaki bu artıĢın hemen tümü artan petrol ürünleri tüketimine 

bağlanabilir (Murozimi ve Ark. 1969). 2.1.2. Kadmiyum (Cd) 

2.1.2. Kadmiyum (Cd) 

Kadmiyum, doğada kadmiyum blend (CdS), kadmiyum karbonat 

(CdCO3) Ģeklinde ve çinko filizleriyle birlikte bulunur. Ana materyale bağlı 

kadmiyum içeriğinin düĢük olmasına rağmen, kirliliğe uğramıĢ topraklardaki 

miktarı daha fazladır. 

Kimyasal olarak kadmiyum ve çinko birbirlerine çok benzeyen iki 

elementtir. Bu nedenle alım ve metabolik iĢlevlerinde kadmiyum gerekli bir 

besin elementi olan çinkonun davranıĢını taklit edebilir. Ancak çinkonun 

tersine kadmiyum zehirlidir. Zehirliliğin temel nedeni enzimler ve öteki 

proteinlerdeki thiol (SH) gruplarının kadmiyuma etkisinden kaynaklanabilir. 
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 Kadmiyum, etkisi giderek artan ikinci zehir etkili elementtir. 

Böbreklerde,dalakta ve bir dereceye kadar da karaciğerde birikerek kronik 

bir hastalığa sebep olabilir. Ancak kurĢun gibi sinirsel bozuklara yol açmaz 

(Bryce-Smith and Waldron 1974).  

2.1.3.Çinko (Zn) 

Bitkiler, hayvanlar ve insanlar için gerekli bir element olan 

çinkonun, doğada bulunan en önemli bileĢikleri çinko blendi (ZnS) ve çinko 

spat (ZnCO3) tır. Bazik püskürük kayalardan oluĢan toprakların çinko içeriği 

yüksek, silisyumca zengin anamateryalden oluĢan toprakların ise çinko 

içeriği düĢüktür (Aydemir 1992). Çinkonun topraktaki miktarı yüksek 

olduğunda, bitkilere ve mikroorganizmalara zehir etkisi yapmaktadır. 

Bitkilerde çinko zehirlenmesi kök ve yaprak büyümesinin azalmasıyla 

sonuçlanır. Bu belirtileri kloroz izler. Yüksek Zn düzeyleri bitkilerin P ve Fe 

alımını azaltır ( Schachtschabel ve Ark. 1993).  

Ġnsanlarda ise çinko zehirlenmesi olayına rastlanmamıĢtır 

(Schachtschabel ve Ark. 1993).  

Çinko, endüstride kullanılan ağır metallerin baĢında gelmektedir. 

Paslanmaya karĢı demirin galvanize edilmesi, çelik üretimi ve çeĢitli 

alaĢımlar çinko ile yapılmaktadır. Çinko ham maddelerinde genel olarak 

diğer ağır metallerde bulunmaktadır.  

2.1.4. Bakır (Cu)  

 Bakır, magmatit ve bakırca zengin koyu renkli kayalarda bakırsülfür 

(CuS2, CuFeS2), oksitlenmeden sonra malakit (Cu(OH)2CO3) Ģeklinde 

bulunur. Toprakta organik maddelere, mangan ve demiroksitlere, silikatlara 

çözünebilir olarak bağlıdır (Schachtschabel ve Ark. 1993).  

Bakır, bütün canlıların beslenmesi için gerekli bir elementtir. Bakır 

eksikliği, bitkinin geliĢimini olumsuz yönde etkilediği gibi, yüksek bakır 

düzeyleri de bitkiler ve hayvanlar için zehir etkisi yapmaktadır. Bakırın zehir 

etkisi, kısmen fizyolojik olarak önemli merkezlerde, baĢka metal iyonlarını 

ve özellikle demiri değiĢtirme veya onların yerine geçme yeteneğiyle 

ilgilidir. Bu nedenle bakır zehirlenmesinde, ilk bakıĢta demir noksanlığına 

benzeyen sararma, sık karĢılaĢılan bir belirtidir (Aydemir 1992).  

Bakır bir çok ürünlerin elde edilmesinde (Cu telleri, elektrik iletim 

telleri elektronik endüstrisinde) kullanılır.  

2.1.5. Demir (Fe) 

Demir; bitkiler, hayvanlar ve insanlar için mutlak gerekli bir 

elementtir. Yalnız bütün canlılar tarafından az miktarda gereksinim duyulur. 
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Demir konsantrasyonunun yükselmesi demir toksisitesini meydana getirerek, 

makro besin elementlerinin noksanlığına ve yapraklar üzerinde kırmızı-

kahverengi lekeler oluĢmasına neden olur (Schachtschabel ve Ark. 1993).  

Demir, doğada çok bulunan metallerden biridir. Serbest olarak 

yalnız meteorlarda bulunur, çoğunlukla oksit ve sülfürleri halindedir. 

Genellikle topraklarda demiroksit miktarı fazla olmasına karĢı, CaCO3 içeren 

topraklarda demir eksikliği görülür. 

2.1.6. Mangan (Mn) 

Bütün canlılar için gerekli bir elementtir. Mangan topraklarda 

mangan oksitler, silikatlar ve karbonatlar Ģeklinde, ayrıca demir oksitler 

tarafından absorbe edilmiĢ olarak bulunur. Mangan oksitler içinde, ağır 

metallerden Co, Ni, Zn, Cd ve Pb genellikle birlikte bulunurlar. 

 Bitkilerde mangan noksanlığını %1.5’ lik MnSO45H2O çözeltisini 

yapraklara püskürtürek önlemek mümkündür. Manganın zehir etkisi bitki 

türüne göre değiĢmektedir. Bu zehir etkisi kuvvetli asidik topraklarda 

genellikle alimünyum konsantrasyonuna bağlıdır. Topraktaki manganın zehir 

etkisi toprağın asitliği azaltılarak önlenebilmektedir (Schachtschabel ve 

Ark.1993).  

2.2. Element-Toprak ĠliĢkisi 

Bitkiler, aldıkları elementlerin büyük bir kısmını topraktan sağlarlar. 

Elementler toprakta çeĢitli Ģekillerde bulunurlar:  

 

1.Toprak çözeltisinde çözülmüĢ olarak,  

2.Adsorbe edilmiĢ olarak, 

3.Toprak minerallerinde kimyasal bağlı olarak, 

4.Organik madde içinde kompleks oluĢturarak, 

5.Toprak boĢluklarında  

 

Bitkiler, toprakta değiĢik Ģekillerde bulunan elementlerden besin 

maddesi olarak en fazla, toprak çözeltisindeki (içerisinde çözülmüĢ Ģekilde 

mineral madde ve gaz bulunan toprak suyu) ve adsorbe edilmiĢ (toprak 

kolleidleri denilen, çapları 2 mikrondan küçük kil ve humus yüzeyinde 

tutulmuĢ) alanlardaki elementleri alırlar. Organik madde içinde bulunan 

elementlerden bitkilerin yararlanmaları güç ve zaman alıcıdır. Toprakta, 

kimyasal bağlı elementlerin alınması en güç ve en az düzeydedir.  

Toprak çözeltisi ile toprağın katı fazı arasında sürekli element 

değiĢimi söz konusudur. Toprak çözeltisindeki elementlerle, katı fazda 

adsorbe edilmiĢ elementler arasında bir denge meydana gelir. Toprak 

çözeltisinden besin elementleri çeĢitli yollarla azaldıkça, katı fazdan toprak 
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çözeltisine verilmek suretiyle aradaki denge sürekli olarak korunur. 

Çözeltinin anyon ve katyon içerikleri çeĢitli elementlerin etkisi altında 

sürekli olarak değiĢmektedir. 

YağıĢın toprak çözeltisini seyreltmesine karĢın, evaporasyon toprak 

çözeltisinin konsantrasyonunu arttırmaktadır. Toprak çözeltisindeki besin 

elementleri, bitkiler tarafından alınma, gaz halinde (azotta olduğu gibi N2, 

NH3 ve azot oksit gazlarının) atmosfere karıĢma, yıkanma ve erozyonla 

seyrelir. Yıkanma olayı, toprak üst katmanlarında bulunan elementlerin 

suyla aĢağılara inerek özellikle besin elementleri kaybına sebep olmasıdır. 

Su ve rüzgar erozyonunda ise, element miktarınca zengin üst toprak 

taĢınarak, toprak çözeltisine geçecek elementler ortamdan uzaklaĢır. Bu 

faktörlerden herhangi biri toprak çözeltisindeki besin dengesini 

bozacağından, bu durum bitkinin beslenmesini olumsuz yönde etkileyecektir 

(Kacar ve Katkat 1998; Schachtschabel ve ark. 1993).  

2.2.2. Toprağın Kirlenmesi 

Toprağın kirlenmesi, hava kirliliği ile yakından ilgilidir. Hava 

kirliliğinin sebebi; endüstriyel kuruluĢların, termik santrallerin, taĢıtların 

yakıt ve atık gazlarıdır. Bunlardan oluĢan asit ve alkali yağmurlar toprağın 

fiziksel ve kimyasal yapısını değiĢtirmekte dolayısı ile toprağın kirlenmesine 

sebep olmaktadır. Hava kirliliğinde etkili kükürtdioksit (SO2), azotoksit 

(NOx) gibi gazlar, hava nemi ile birleĢerek asitleri oluĢturmakta ve yağıĢlarla 

toprağa inerek toprağın da asitleĢmesine yol açmakta, yani pH değerini 

düĢürmektedirler. Asitliği artan topraklarda ağır metal iyonlarının yoğunluğu 

artmakta ve toprağın iyonları tutma gücü azalarak Ca, Mg, K gibi besin 

elementlerinin sızıntı suyuyla yıkanmasına sebep olmaktadır. Bu durumda 

topraktaki bazik element miktarı azalmakta, buna karĢın asit element 

miktarları artmaktadır. Asit elementlerinin topraktaki artıĢı, bitki kökleri ve 

mikroorganizmalar üzerinde zehir etkisi yapabilmekte, hatta ölüme kadar 

giden zararlar verebilmektedir. 

Toprağın asitliği ile ağaçların ağır metal alımı arasında pozitif bir 

korelasyon vardır. Yer kürede mevcut ağır metal bileĢiklerinin çözünürlüğü, 

çözeltinin pH’sına oldukça yüksek bir düzeyde bağlıdır. Toprak reaksiyonu 

asit, yani pH derecesi küçük ise ağaçlar topraktan Al, Fe, ve Mn gibi ağır 

metalleri bol miktarda alırlar. 

Toprağın asitleĢmesi ile ağır metallerin bitkilere verdiği zarar 

bitkinin cinsine ve türüne göre değiĢse de, kirliliğin giderek artmasının, 

orman ekosistemini bozduğu bilinmektedir. 

Tarım ilaçları, insanların sıvı ve katı atıkları toprağın giderek 

verimini düĢürmekte ve üretimin kısalmasıyla enerji döngüsünde kesintiye 

sebep olmaktadır. Bunların yanı sıra radyoaktif atıkların, toprak, su ve 
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havadaki partiküllerin artması, dokuları tahrip ederek hücre 

dejenerasyonlarına, kanserojen yönde etkili olmaktadır. (Özer Usman 1988).  

2.2.3. Orman Beslenme Döngüsüne Metal Kirleticilerin Etkisi 

Orman ekosistemleri için iki asıl besleyici kaynak vardır:  

1) Ekosistem dıĢından çözünmüĢ, tanecik ve gaz halinde kimyasal 

maddelerin meteorolojik olarak giriĢi.  

2) Ekosistem içinde depolanmıĢ primer ve sekonder minerallerden 

hava olayları ile besleyici maddelerin açığa çıkarılması.  

Sağlıklı orman ekosistemleri bu besleyici maddeleri korur ve sistem 

içinde dolaĢtırır. Çoğu orman ekosistemleri için gerekli olan elementler 

yıllık yağıĢlardan ve tek baĢına minerallerden sağlanamaz. Köklerden 

besleyici elementlerin alınması, mineralizasyon sonucu oluĢan ayrıĢma 

ürünlerinin toprağa geçmesiyle gerçekleĢmektedir.  

Toprağın içinde ve üstünde bulunan bitkisel, hayvansal ölü 

maddelerin yani organik maddelerin mikroorganizmalar tarafından 

anorganik maddelere kadar ayrıĢtırılmasına mineralizasyon denilmektedir. 

Mineralizasyon sırasında organik maddelerin içerdiği bitki besin maddeleri 

de açığa çıkar ve ağaçlar tarafından tekrar alınır. Orman toprağındaki 

organik maddelerin bozulması sırasında inorganik besleyicilerin açığa 

çıkması, ekosistemdeki beslenme döngüsünde önemlidir. Soğuk bölgelerde, 

bozulmayı sağlayan maddelerin aktiflikleri yavaĢ, bu nedenle orman 

zemininde organik madde birikimi oldukça fazladır. Sıcak, nemli ve rakımı 

düĢük bölgelerde ise bozulmayı sağlayan maddelerin aktiflikleri yüksek, 

bozulma ve besleyici element açığa çıkıĢı hızlı, dolayısıyla organik madde 

birikimi azdır.  

Hava kirliliği, orman beslenme döngüsüne etki etmektedir.Hava 

kirliliğinin etkisiyle, topraktaki eser elementlerin miktarları artmaktadır. 

Özellikle kurĢun, kadmiyum, çinko, bakır gibi eser elementlerin orman 

zemininde aĢırı birikimi, ağır metallerin bozulma hızlarını yavaĢlattığı 

hipotezinin ortaya atılmasına yol açmıĢtır. Orman ölü örtüsünün (yaprak, 

kabuk, dal, kozalak vb. gibi) bozulması ve besleyicilerin taĢınmasının, ağır 

metal iyonlarının kolloidal organik maddeye bağlanması ile yavaĢladığı ve 

bozulmaya yol açan mikroorganizma ve enzimler üzerinde zehirleyici etki 

gösterdiği de belirlenmiĢtir. Kısaca, eser metal kirliliğinin bozulmayı ve 

besleyici çevrimini yavaĢlattığı bilinmektedir.  

Spalding (1979), laboratuarda karbondioksit çıkıĢını incelemiĢ ve 

100 ppm’de sadece civanın engelleyici etki gösterdiğini bulmuĢtur. Ancak 

1000 ppm’de, kurĢun dıĢında bütün metaller solunumu engellemiĢtir. 

Nitrifikasyon, topraklarda amonyumun, nitrata yükseltgenmesi olayıdır ve 

nitrosomanas ile nitrobakter sınıfına ait bakteriler tarafından 
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gerçekleĢtirildiği kabul edilmektedir. Eser elementlerin yüksek 

deriĢimlerinde, nitrifikasyonun engellendiği tespit edilmiĢtir.  

2.3. Hava Kirliliğinin Bitkiler Üzerine Etkileri  

Havayı kirletici maddelerin bitkilere etkisi çok yönlü ve çok 

çeĢitlidir. Hava kirliliğini yaratan her bir maddenin sadece kendi etkisi, bir 

diğer madde ile etkisi veya birçok hava kirleticilerinin bir arada etkileri, bitki 

yaprağı üzerinde farklı nitelikte ve Ģiddette etkilenmelere yol açmaktadır. 

Toprak üzerindeki, hava-su ve toprak kirleticilerinin etkisi arttıkça, bitki 

üzerindeki olumsuz etkiler de artmaktadır. Hava kirliliğinden kaynaklanan 

su ve toprak kirliliğinin, bitkiler üzerindeki olumsuz etkileri geniĢ alanlarda 

çok belirgin olarak ortaya çıkmaktadır.  

Hava kirliliğini oluĢturan katı maddeler, çapları 0.05-20 mikron 

arasında olan ve havada asılı olarak bulunan taneciklerdir. Bunların arasında 

toz (20-2 mikron), kil (<2 mikron) gibi topraktan vb yüzeylerden gelen katı 

maddeler bulunduğu gibi, uçucu küllerden (kömür külleri vb.) ve sanayi 

baca atıklarından kaynaklanan elementler veya bunların bileĢikleri ya da 

radyoaktif tozlar (linyit kömürü küllerinden), fosil yakıtlarının tam 

yanmamasından kaynaklanan is (hidrokarbonlar vb) de bulunmaktadır.  

Havada kirlilik yaratan maddelerin, bitki yaprakları yüzeyine teması 

ile yapraktaki solunum gözeneklerinin kapakçıklarını tıkayarak solunum 

gözeneklerinden içeri girip, karbondioksit özümlenmesine katılarak olumsuz 

etkiler yapmaktadırlar. Tozlar; kısa mesafede çökenler (> 10 mikron) ve 

daha uzak mesafelere taĢınabilenler (uçan tozlar < 10 mikron) ile asit veya 

alkali nitelikli ağır metaller veya radyoaktif içerikliler olarak ta 

sınıflandırılabilirler.  

Havayı kirleten maddeler doğrudan veya dolaylı olarak bitkileri 

etkilemektedirler. Orman ekosisteminin yok olması, toprağın erozyona 

uğrayıp taĢınmasına, yerleĢme-tarım ve sanayi alanlarının sellerle tahribine, 

barajların su yerine taĢınan materyal ile dolmasına, su üretiminin ve 

depolanmasının azalmasına, tarım alanlarının sulanamaması ve hidroelektrik 

üretiminin düĢmesine kadar uzanan olaylar zincirini baĢlatmak demektir. 

Tarım alanlarının hava kirliliğinden etkilenmesi ise, bir yandan verimin 

azalarak çiftçinin tarımı terk etmesine sebep olurken, öte yandan da ağır 

metallerle zenginleĢmiĢ olan besin maddeleriyle sağlığımızı tehdit 

etmektedir (Kantarcı 1995).  
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2.4. Ormanların Çevre Kirliliği Üzerine Etkileri 

Ormanlar sadece odun hammaddesi üreten bir varlık olmayıp “Çevre 

Kirlenmesine KarĢı Koruyucu” fonksiyonları da bulunmaktadır.  

Ormanlar; katı kirleticileri, geniĢ bir yüzey oluĢturan ağaç 

tepelerinde adsorpsiyon ve absorbsiyon yoluyla tutmaktadır. 

Rüzgarın hızını frenlediği için, rüzgarla taĢınan partiküllerin 

hareketlerini önleyerek, bir filtre vazifesi görmektedir. 

 Bir ormanın hava kirliliğini azaltıcı fonksiyonu belirli ölçü sınırları 

içinde görülür. Örneğin bir araĢtırmaya göre; bir ha ladin ormanı 32 ton, çam 

ormanı 36.4 ton ve aynı büyüklükte kayın ormanı 68 ton katı kirletici 

maddeyi tutabilmektedir. Ormanın bu filtre fonksiyonu, Ģüphesiz sıcaklık ve 

ağaçların boyu ile olduğu kadar tepe taçlarının pürüzlülük oluĢturan 

yüzeyleri ile de yakından iliĢkilidir. YaĢlı bir kayın ağacının 100.000 adet 

yaprağının 100 m
2
’lik bir alanı kaplaması ve bir ormanda ise, yetiĢme ortamı 

koĢullarına bağlı olarak yüzlerce ve binlerce ağacın rakamla ifade 

edilemeyecek ölçüde bir yüzey oluĢturması, onun temizleyici etkisini açık 

bir Ģekilde göstermektedir. KuĢkusuz ormanın bu fonksiyonunda ağaç 

dallarının ve gövdelerinin de rol oynadığı gözden uzak tutulmamalıdır (Uslu 

ve Karaöz 1984).  

Ormanlar, hava kirliliğini oluĢturan etkenlerden biri olan CO2’i 

fotosentez ile kullanarak selüloz oluĢturup O2 üretmesi bakımından da 

çevreye katkı sağlamaktadırlar. Fotosentez olayında tek bir ladin ağacının 

oksijen üretimi 1-3 kg/yıl ve 10-30 g/gün dür. Bir insanın günlük solunumu 

için 500 g oksijene gereksinim duyulduğuna göre 10-20 ağaç bir insanın 

günlük oksijen gereksinimini karĢılıyor demektir (Uslu-Karaöz 1984). 

Dolayısıyla ormanlar havadaki CO2’i azaltma ve oksijen varlığını arttırmada 

da önemi küçümsenmeyecek bir katkıda bulunmaktadırlar. Ayrıca 

ormanların ürettiği oksijen atmosferde, stratosfer katındaki ozon tabakasının 

devamlılığına yardımcı olarak, sera gazı etkisini azaltmaktadır.  

Ormanların gürültüyü önleyici etkisi de vardır. Ormanlar ve benzeri 

bitki örtüsü gürültüyü yansıtma ve absorplama suretiyle azaltmaktadır. 

Devamlı motor sesinin söz konusu olduğu yollarda trafik gürültüsünün 

önlenebilmesi için yolun her iki yakasında belli geniĢlik ve kalınlıkta orman 

Ģeritlerinin kurulması iyi sonuç vermektedir. Yapılan araĢtırmalara göre 50 

m geniĢliğinde bir park trafik gürültüsünü 20-30 db (Desibel) kadar 

azaltmaktadır (Demirci ve Görceloğlu 1983).  

Ġbreli ormanların yayılıĢ gösterdiği alanların havasındaki eterik 

yağlar, özellikle bronĢit ve üst solunum hastalıkları için doğal bir tedavi 

olanağı sağlar ve bu gibi hastalıkların adeta bir tedavi merkezleridir. 

Özellikle çam ormanlarının havasında bulunan eterik yağların, akciğer 

tüberkülozu tedavisinde de olumlu etkisinden dolayı sanatoryumlar çam 
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ormanları civarında kurulmuĢtur. Çam ağaçlarında izopren, pinen, limonen, 

mytcem gibi eterik yağların konsantrasyonu 2x10
-3

 ile 2x10
-4

 ppm arasında 

bulunmaktadır (Baumgartner 1981).  

2.5. Konuyla Ġlgili YapılmıĢ ÇalıĢmalar 

Stahr ve ArkadaĢları (1980) Almanya’nın deniz seviyesinden 1000-

1300 m yükseklikte Güney Karaormanları bölgesinde eser element ve makro 

element deriĢimlerini araĢtırmıĢlardır. Bunlar arasında Be, Cd, Cu ve Pb 

üzerinde ayrıntılı olarak çalıĢmıĢlardır. Pb deriĢimini yağmurla en çok giren 

element olarak belirtmiĢlerdir. ÇalıĢmada Cd, Cu ve Pb'un humus tarafından 

adsorbe edildiği de ileri sürülmektedir.  

Swanson ve Johnson (1980) Pb, Cu, Ni, Fe, Mn ve Cd'un Mc 

Donalds Branch orman zeminindeki birikimlerini incelemiĢlerdir. Bu 

çalıĢmada demir ve kurĢunun organik madde ile kompleks oluĢturmalarını 

birikme sebebi olarak açıklamıĢlardır.  

Lindberg ve Harriss (1981) yaptıkları çalıĢma sonucu, atmosferik 

kaynakların orman topraklarındaki yıllık eser metal akıĢına önemli ölçüde 

katkıda bulunduğunu ileri sürmüĢlerdir (Güney Doğu ABD'de). Biriken 

miktarları Mn: %14, Zn, Cd, SO4
-2

: %40 ve Pb: %99 olarak belirtmiĢlerdir. 

Foster ve Nicolson (1986) Kanada'da Turkey Lakes havzası (TLW) 

ormanlarında Fe, A1, Mn, Cu ve Pb deriĢimlerini 1983 yılında ölçmüĢler ve 

yağıĢlı mevsimlerde miktarların arttığını gözlemlemiĢlerdir.  

Hacısalihoğlu ve ArkadaĢları (1991) Karadeniz atmosferindeki A1, 

Ca, Mg, Ti, V, C1, I ve Mn'ı analiz etmiĢler, Batı Karadeniz atmosferinde 

değerlerin, Doğu Karadeniz atmosferindeki değerlerden daha yüksek 

olduğunu tespit etmiĢlerdir. Ayrıca bu sonuç, Karadeniz atmosferindeki eser 

elementlerin önemli bir kaynağının Avrupa olduğunu göstermiĢtir.  

Keller ve Vendy (1994) orman toprağında Cu ve Cd kirliliğini 

incelemiĢlerdir. Organik madde, demir ve mangan oksitlerinin Cu 

taĢınmasına yol açtığını, Cd'un ise sadece demir ve mangan oksitleri ile 

taĢındığını belirlemiĢlerdir. Bakır ve kadmiyumun, toprağın çeĢitli 

bileĢenlerine karĢı birleĢme eğilimlerinin farklı olduğunu ve dağılımlarının 

toprağın pH'ı, toprağın organik karbon yüzdesi, Fe, Mn oksitleri yüzdesi, 

toplam metal yüzdesi ile ilgili olduğunu ileri sürmüĢlerdir.  

Bartnicki (1994) yaptığı çalıĢmada, Avrupa üzerinde ağır metallerin 

atmosferik taĢınımını, matematiksel bir model üzerinde incelenmiĢ ve kuru 

birikimin metalin tanecik dağılımına bağlı olduğunu bildirmiĢtir. YaĢ 

birikme ise yağıĢın yoğunluğuyla ilgilidir. Ġncelenen metaller As, Cd, Pb, Zn 

dur. Cd ve Pb için yapılan model hesaplamalarının gözlenen değerlerle uyum 

halinde olduğu, As için tatminkar sonuçlar elde edildiği, Zn için ise 

hesaplanan değerlerin gözlemlenenden çok farklı olduğu belirtilmektedir.  
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Gambrell (1994) ıslak topraklardaki eser ve toksit metaller üzerinde 

yaptığı araĢtırmaların özetinde, toprağın ıslak kısımlarında eser ve toksit 

metallerin, kuru topraklara oranla daha hareketli olduğunu bildirmektedir. 

Metallerin, çözünmeyen humik maddeler ile pH ve sedimentlerle yakın 

iliĢkili olduklarını ileri sürmektedir.  

Trueby (1995) Almanya'da kirlenmiĢ orman bölgelerindeki ağaçlar 

üzerinde yaptığı bir çalıĢmada, farklı bölgelerde ağaçların Cu, Zn, Cd ve Pb 

içeriklerini inceleyerek bir karĢılaĢtırma yapmıĢtır. Ağaçların yaĢıyla ağır 

metal birikimi arasında bir iliĢki olmadığını saptamıĢtır.  

Helmisaari ve ArkadaĢları (1995) tarafından, Güney-Batı 

Finlandiya'da ağır metal tesisi civarlarındaki sarıçam ormanlarında, bakır 

düzeyinin araĢtırılması üzerine yapılan çalıĢmada, bu tesise yakınlık arttıkça, 

topraktaki Cu deriĢiminin arttığı gözlenmiĢtir. Ayrıca topraktaki 50 yıllık 

ağır metal birikiminin, toprak mikroorganizmaları için zehirli etkide 

bulunduğu da tespit edilmiĢtir.  

Kratz (1996) sarıçam ibrelerindeki ağır metallerle ilgili yaptığı 

çalıĢmada, farklı Ģehir ve kırsal alanlardaki Pb, Cu, Cd ve Zn birikimlerini 

karĢılaĢtırmıĢtır. KurĢun deriĢimlerinin petrol ve kömür yakılan yerlerde ve 

yoğun trafiğin olduğu yerlerdeki çam ibrelerinde daha fazla olduğu 

bulunmuĢtur.  

Nieminen ve Helmisaari (1996) yaptıkları bir çalıĢmada ağır metal 

kirliliği olan bölgelerdeki çam ağaçlarının ibrelerindeki bitki besin 

maddelerinin azaldığını saptamıĢlardır.  

Brackage ve ArkadaĢları (1996) tarafından yapılan bir çalıĢmada, 

güney Polonya'da ağır metal tozları ile sarıçam ağaçlarında Cd ve Zn radyal 

dağılıĢ düzeyleri incelenmiĢ ve ağaçların dıĢ kısımlarında daha yüksek 

olduğu bulunmuĢtur.  

Fritze ve ArkadaĢları (1996) tarafından, Ġtalya’nın Calluna 

bölgesinde ağır metallerin toprak solunumunun ve mikrobiyal biyokütle 

düzeylerinin azalmasına yol açtığı bulunmuĢtur.  

Haapala ve ArkadaĢları (1996) önemli miktarda Ca, SO2 emisyonun 

olduğu Estonya-Rusya bölgesindeki sarıçam ormanlarındaki toprakların 

metal deriĢimlerini tayin etmiĢlerdir. Bu topraklarda, kalsiyuma ek olarak 

Al, Fe, K ve Mg birikimine de rastlanmıĢtır. Alkali bileĢikler tarafından 

kirlenmiĢ bölgelerde, topraklardaki ağır metal düzeylerinin, kirlenmemiĢ 

asidik topraklardaki düzeylerden daha yüksek olduğunu bildirmiĢlerdir.  

Rodenkirchen (1996) tarafından, pirit madenciliğinin yapıldığı 

Almanya’nın Bayerland bölgesinde orman bitkilerinin yeniden oluĢması için 

yürütülen araĢtırmada Fe, Cu, Zn düzeylerinin oldukça yüksek olduğu 

bulunmuĢtur.  
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Jiang (1996) Kuzey Çin'de hava kirliliği kronolojik araĢtırmasında, 

Pinus tabulaeformis'in büyüme halkalarında ağır metal ve kükürt 

deriĢimlerini, yapılan analizler sonucunda, 1910-1920, 1970-1980, 1980-

1990 yıllarına ait ağaç halkalarına göre sırasıyla 1-2, 3-5 ve 10 kat daha fazla 

olduğunu bulmuĢtur.  

Poikolainen (1997) Kuzey Finlandiya ve Kola yarımadasında 

(Rusya), metal iĢletme tesisine yakın bölgelerdeki sarıçam köklerinde, ağır 

metal deriĢimlerini incelemiĢtir. Emisyon kaynaklarından uzaklaĢtıkça ağır 

metal deriĢimlerinde ciddi azalma olduğunu tespit etmiĢtir.  

Arduini ve ArkadaĢları (1998) Pinus pinea L., Pinus pinaster Ait. 

türlerinin kültürlerinde, Cd ve Cu'ın büyümeye etkisini incelemiĢler ve 

biyokütle sinin oldukça azaldığını bulmuĢlardır. Ayrıca artan Cu ve Cd 

miktarlarının köklerde Mn ve Zn'nun azalmasına yol açmıĢ olduğunu 

belirlemiĢlerdir.  

Takeda ve ArkadaĢları (1998) kızılçam ağaçlarındaki ağır metal 

deriĢimlerini (Japonya, Honshu adası) incelemiĢler, endüstriyel alanlara 

yakın bölgelerdeki ağaçların Pb, Cd ve Zn miktarlarının, endüstriyel 

olmayan alanlardakinden daha yüksek olduğunu bildirmiĢlerdir.  

Rautio ve ArkadaĢları (1998) Kuzey Finlandiya ve Kola 

yarımadasından (Rusya) alınan örneklerde, ibrelerdeki element deriĢimlerini 

ölçmüĢlerdir. Finlandiya tarafından alınan örneklerde, K, Mg, P ve S 

miktarları, sonbahardan ilkbahara doğru azalma göstermiĢlerdir. Rusya 

tarafında ise, Mg, P ve S deriĢimleri kıĢ boyunca artmıĢtır. K ve P 

deriĢimleri Kola yarımadasında metal eritme tesislerine yakın yerlerde artıĢ 

göstermiĢtir. Yapraklardaki Mn ve Zn deriĢimleri, metal tesislerine yakın 

bölgelerde azalmıĢtır. Bu durum, yağmurla yıkanmanın artıĢı ve Mn, Zn ile 

Cu, Ni arasındaki yarıĢın, çam ağaçlarının beslenmesindeki anormalliklere 

yol açtığı Ģekilde yorumlanmıĢtır.  

Kurczynska ve ArkadaĢları (1998) VarĢova yakınlarındaki sarıçam 

ağaçlarında, hava kirliliğinin ibrelerde ve saplarda kimyasal bileĢtirme 

etkisini incelemiĢlerdir. KirlenmiĢ bölgelerde ağır metal deriĢimlerini daha 

yüksek bulmuĢlardır. Sadece Mn düĢük bulunmuĢtur.  

Rautio ve ArkadaĢları (1998) bir baĢka çalıĢmada Fin Lapland ve 

Kola yarımadasında, sarıçam ağaçları ibrelerinin kimyasal bileĢimi üzerine 

kükürt ve ağır metal birikiminin etkilerini incelemiĢler ve S, Cu ve Ni 

düzeylerinin Monchegorsk'daki metal eritme tesislerine yakın yerlerde 

yüksek olduğunu bildirmiĢlerdir. Mn ve Zn düzeyleri ise aynı yerlerde 

azalmıĢtır. Bunun nedenini toprak ve yaprağın yağmur suları ile yıkanması 

ve bu elementlerin metal tesisinden yayılan diğer elementlerle etkileĢmesi 

olarak bildirmiĢlerdir.  
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Larsson ve Helmisaari (1998) yaptıkları bir çalıĢmada Güney-Batı 

Finlandiya'da metal eritme tesisi yakınlarında yetiĢen sarıçam ağaçlarında 

elementlerin birikimini araĢtırmıĢlar ve tesise yakın yerlerde Cu, Ni, Zn 

düzeylerinin yüksek olduğunu tespit etmiĢlerdir.  

Kukkola ve Huttunen (1998) Kuzey Finlandiya Keko bölgesinde 

genç çam türlerinde yüksek düzeyde Cu ve Ni'e maruz bırakılan ibrelerde 

yapılan değiĢimleri incelemiĢ ve metallerin ibre yapısını önemli ölçüde 

değiĢtirmediğini ancak sertleĢmeyi geciktirdiğini bulmuĢlardır.  

3. ATOMĠK ABSORBSĠYON SPEKTROSKOPĠSĠ VE 

ÇALIġMA PRENSĠBĠ 

Atomik absorbsiyon spektroskopisi, yüksek sıcaklıkta gaz halinde 

bulunan element atomlarının elektromanyetik ıĢınları absorblaması üzerine 

kurulmuĢtur. Absorblanan elektromanyetik ıĢınlar genellikle mor ötesi ve 

görünür olan ıĢınlardır. Bir elementin Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi 

ile analizini yapmak için, o elementin önce nötral hale, sonra buhar haline 

gelmesi daha sonra da bir kaynaktan gelen elektromanyetik ıĢın demetinin 

yoluna dağılması gerekir. Bu iĢlem, ya elementi bileĢik halinde içeren bir 

çözeltinin sis halinde yüksek sıcaklıkta bir alev içine püskürtülmesi, veya 

elementi bileĢik halinde içeren numunenin (çözelti veya katı) karbon 

numune kabına konarak kabın elektrik arkıyla akkor haline getirilmesi 

suretiyle gerçekleĢtirilir.  

3.1. Alev ve Ark Sıcaklığında OluĢan Olaylar 

BaĢlıca Ģu olaylar oluĢur;  

- Yüksek sıcaklıkta numune kurur,  

- KurumuĢ numune içinde bulunan elementlerin tuzları, gaz 

molekülleri haline dönüĢürler,  

- Gaz halindeki tuz molekülleri ayrıĢarak serbest element atomları 

verirler,  

- Alev içindeki serbest element atomlarından bir kısmı uyarılma 

sıcaklığına kadar ısınır, 

- Yüksek sıcaklıklarda atom halinde bulunan bir elementin en dıĢ 

tabakasında bulunan bir elektron gerekli enerjiyi alarak 

uyarılmıĢ hale geçer,  

- Bu halde 10
-9

 saniye gibi çok kısa bir süre kalan elektron 

yeniden eski yerine döner, bu dönüĢ esnasında almıĢ olduğu 

enerjiyi geri verir. Geri verilen enerji ıĢın halinde etrafa yayılır;  
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3.2. Atomik Absorbsiyon Cihazı 

Cihaz beĢ kısımdan oluĢur;  

  1- IĢın kaynağı, 

  2- Numune kabı, 

  3- Monokromatör, 

  4- Detektör, 

  5- Ġndikatör  

3.2.1. IĢın kaynağı  

IĢın kaynağı olarak ya bir çukur katot veya bir boĢalma lambası 

kullanılır.  

 

 
 

ġekil 2 Atomik Absorpsiyon cihazının çalıĢma sistemi 
 

Bir lambadan (A ıĢın kaynağından) elde edilen ıĢınlar bir aralıktan 

(B), geçirilerek bir demet halinde analizi yapılacak element buharlarını 

içeren aleve (C atomizer bekine) gelir. Burada ıĢın demetinin önemli bir 

kısmı absorbe edilir. Absorbsiyon, alevdeki tayini yapılacak maddenin 

konsantrasyonuyla orantılı olarak artar. Alevde absorplanıp emisyona 

uğratılan ıĢın demeti uzayın her yönüne dağıtılır. Bunlardan pek az kısmı bir 

yarıktan (D) geçirilerek tayini yapılacak elementin yaydığı ıĢınları absorbe 

eden bir filtreden (E) geçirilir. Geçen ıĢınlar bir mercek takımında (F) bir 

araya toplanır ve tekrar bir yarıktan (G) geçirilerek monokromatöre (H) 

düĢürülür. IĢın demeti, monokromatör de dalga boylarına göre ayrılır. Dalga 

boylarına göre ayrılan bu ıĢınlar son bir yarıktan (K) geçirilerek detektöre 

(L) düĢürülür ve Ģiddetleri kaydedilir.  

3.2.1.1. Çukur Katotlu Lambalar 

Atomik Absorbsiyon cihazında ıĢın kaynağı olarak genellikle çukur 

katotlu lambalar kullanılır. Lambanın katot ve anodu volframdan yapılmıĢtır. 

Katodun ucundaki çukur, tayini yapılan maddeden yapılmıĢtır veya tayini 

yapılan madde ile kaplanmıĢtır. Lambanın içinde helyum (veya argon) 

bulunur. Katodun karĢısındaki kısım kuvarstan yapılmıĢ bir penceredir. 
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Lambadaki katotla anot arasına belirli bir potansiyel uygulandığında (600 

volt kadar) lambadaki gaz atomları iyonlaĢır. Pozitif yüklü gaz atomları 

katoda doğru oldukça büyük hız kazanırlar ve katoda çarpmaları sonucu 

katottaki metal atomlarını yerlerinden fırlatırlar. Böylece lambanın içi 

atomik gazla dolar ve atomlardan bazıları uyarılmıĢ hale, oradan da temel 

hale geçerler. Bunun sonucu katodun yapılmıĢ veya kaplanmıĢ olduğu 

elementin karakteristik ıĢını yayılır.  

3.2.1.2. Gazlı BoĢalma Lambaları 

Gazlı boĢalma lambaları genellikle kolay buhar haline geçen 

metaller için kullanılır. Bu tip lambaların içinde gaz olarak metal atomları 

bulunur. Böyle lambalar alkali metalleri ve cıva için kullanılır.  

3.2.2. Numune Kabı 

Çözelti için, absorbsiyon spektrofotometrelerinde özel numune 

kapları kullanıldığı halde, atomik absorbsiyon spektrometrelerinde alev veya 

yüksek sıcaklıktaki bir ortam bu iĢi görür. BaĢka bir deyimle numune, 

yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bulunur. Bu amaçla en çok kullanılan ortam 

asetilen-oksijen alevi ortamıdır. Numune özel bir düzenekle çok ince sis 

halinde bu ortama püskürtülür.  

3.2.3. Yakıtlar  

Atomik Absorbsiyon spektroskopisi bekinde kullanılan yakıtlar 

oldukça çeĢitlidir. Bunların baĢlıcaları Ģunlardır:  

- Asetilen 

- Hidrojen  

- Propan 

- Butan 

- Doğal gazlar 

 

Yakıcı gazlar olarak oksijen, diazot monoksit, hava veya oksijen + 

hava kullanılır. Asetilen diazot monoksit karıĢımı, sıcaklığı çok yüksek bir 

alev verir.  
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3.2.4. Detektörler  

Atomik absorbsiyon cihazlarında ultraviyole (mor ötesi) ve görünür 

alan spektrofotometrelerinde olduğu gibi foto çoğaltıcı detektörler kullanılır. 

Tayini yapılan atomun, lambadan gelen ıĢınlarını, aynı atomun alev 

ortamında oluĢan ıĢınlarından ayırt etmek için, lambadan gelen ıĢın demeti 

önüne, demetin yolunu belirli aralıklarla kesen bir ıĢın demeti kesicisi konur. 

Böylece lambadan gelen ıĢın demeti alternatif akım haline dönüĢtürülür ve 

alevden gelen ıĢınların oluĢturduğu akımdan ayrılır (Gündüz 1997).  

 

4.MATERYAL VE YÖNTEMLER 

4.1.Materyal 

Radiata çamı (Pinus radiata), fakir topraklarda dahi yetiĢebilmesi 

yanında, elveriĢli yetiĢme ortamlarında yüksek büyüme hızına sahip olması 

ve aynı zamanda selüloz ve kağıt sanayii için iyi nitelikte bir hammadde 

kaynağı olması bakımından çok değerli bir türdür.  

Pinus radiata’nın doğal yayılıĢ sahası güney Kaliforniya’dır. Burada 

dar bir sahil Ģeridi halinde 4000 hektarlık bir saha iĢgal eder. Ayrıca San 

Francisco’nun güneyinde ve Meksika’nın batısında da rastlanmaktadır. 

Avrupa’da ise Ġspanya ve Ġtalya’da yetiĢtirilmektedir.  

4.2.AraĢtırma Alanının Tanıtımı 

4.2.1.Mevki 

Kerpe AraĢtırma Ormanı; Marmara Bölgesinin doğusunda bulunan, 

Kocaeli yarımadasının kuzeyinde ve 41 08 -41 09  kuzey enlemleri ile 

30 10 -30 12  doğu boylamları arasındadır. 

AraĢtırmanın yapıldığı deneme alanları; Kerpe AraĢtırma 

Ormanının, 19, 3, 9-a, 10e nolu bölmeleridir. (Yeni amenajman planına göre 

bölmeler, 19 nolu bölme 19j1-j2 olarak, 3 nolu bölme 3d1-d2 olarak, 10e 

nolu bölme 10g olarak değiĢtirilmiĢtir).  

4.2.2. Ġklim 

AraĢtırma sahasının iklim özelliklerinin belirlenmesinde Kandıra 

istasyonuna ait meteorolojik veriler kullanılmıĢtır. Bu verilerin 

değerlendirilmesi sonucu vejetasyon süresi (Rubner’e göre aylık ortalama 

sıcaklığın +10°C ve daha fazla olduğu devre) 8 ay (Nisan-Kasım)’dır. 

Vejetasyon süresi içerisinde aylık ortalama yağıĢ miktarı en az Temmuz 
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(42.6 mm), en çok ise Ekim (132.9 mm) ayındadır. Yıllık ortalama yağıĢ 

1107.4 mm olup, yıllık ortalama sıcaklık 14.5°C, ortalama düĢük sıcaklık 

8.3°C, ortalama yüksek sıcaklık 19.9°C’dir. Ortalama bağıl nem %68’dir. En 

çok esen rüzgar yönü ise kuzey ve kuzey-doğudur. Meteoroloji istasyonuna 

ait verilerin Thorntwaite metodu ile değerlendirilmesi sonucu elde edilen 

iklim tipi, nemli, ikinci dereceden mezotermal, su noksanı yaz mevsiminde 

ve orta derecede olan okyanus tesirine yakın iklim tipine girmektedir 

(B2B'2sb'4) (Ardel ve Ark. 1969).  

4.2.3. Jeolojik Yapı ve Topoğrafya 

MTA tarafından hazırlanan jeoloji haritasına göre, araĢtırma alanı ve 

civarı sahalarda üst-kretase kalkerleri ile andezit-trakit formasyonları 

bulunmaktadır (Zengin 1998). Andezitler kuvarssız oldukları için killi 

topraklar verirler. Bu topraklar kalsiyumca zengindir. Kuvarsın eksikliği 

trakit serisi taĢlardan oluĢan toprakların daha killi (balçık ve killi balçık) 

türde olmalarını sağlar (Kantarcı 1987). Mezozoik devreye ait üst kretase 

arazisi alttan üste doğru konglomera, fliĢ ve bunlar arasındaki volkanik 

katkılar ile marnlı kalkerler tarafından temsil edilirler. 

Kerpe ağaçlandırma alanı, genel yeryüzü Ģekilleri bakımından 

dalgalı bir yapı göstermektedir. Yayvan tepeler arasında kalan orta dereceli 

meyilli yamaçlar derelerle kesilmiĢtir. Uzundüz, Sarısu ve Lokman dereleri 

devamlı su taĢıyan akarsulardır. 

Kerpe ağaçlandırma sahası içerisinde yer alan deneme alanlarının 

bulunduğu yer ise hafif dalgalı bir arazi yapısına sahip, ortalama meyil % 

15-20 arasında ve bakı genelde kuzey ve kuzeybatıdır . 

4.2.4. Genel Toprak Özellikleri 

Zengin (1998)’nin Gaddas (1976)’a dayanarak verdiği bilgilere göre, 

Kerpe AraĢtırma Ormanı sahasının genel toprak özellikleri Ģöyledir:  

Yazları sıcak, kıĢları serin geçen yarı nemli mezotermik iklim 

Ģartları altında geliĢmiĢ olan Kefken-Kerpe sahasının toprakları anakaya, 

topografya ve vejetasyona bağlı olarak değiĢik tipler gösterirler. Güneydeki 

Göktepe civarında volkanik anakaya üzerinde geliĢmiĢ sığ topraklı ve 

çoğunlukla kayaların yüzeye çıktığı yerler hariç tutulacak olursa diğer 

taraflarda toprak genelde derindir. Tekstür ince veya çok incedir. Ortalama 

% 30-60 kil ihtiva ederse de, bu oran bazı profillerde % 90’a kadar 

çıkabilmektedir. Toprağın reaksiyonu (pH) hafif asit ile asit (5.0-6.5) 

arasında değiĢmektedir.  

Toprağın rutubeti çok değiĢken olup, batı bakılı yamaçlar ile sığ 

topraklar kuru, buna mukabil derelere yakın düzlükler ile pseudogley ve gley 

toprak tipinin teĢekkül ettiği çukurluklarda rutubetlidir. Taban suyu 
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derinliğinin bazı yerlerde zamana göre değiĢtiği, bazı yerlerde de devamlı 

yüzeye yakın (sığ) olduğu ve bazı küçük sahalarda ise yılın büyük 

bölümünde toprağın yüzeyinde kaldığı belirlenmiĢtir. 

Kerpe AraĢtırma Ormanı sahasının tamamında 8 klimatik toprak tipi 

tespit edilmiĢtir. Bunlar;  

Esmer Orman Toprağı, 

Esmer Orman Toprağı (Hafif Hidromorf), 

Esmer Orman Toprağı (Fersiallitik), 

Esmer Orman Toprağı (Hidromorfik), 

Boz Esmer Podsolik Toprak , 

Boz Esmer Podsolik Toprak (Hafif Hidromorfik), 

Boz Esmer Podsolik Toprak (Hidromorfik), 

Allüviyal ve Kollüviyal Topraklardır (Gaddas, Tunçkale, Hızal 

1975).  

TUR 71/521 ağaçlandırma alanındaki topraklar derin ve genel olarak 

kireçsiz akarsu tortulları üzerinde oluĢmuĢtur. Baltalık ormanların altındaki 

topraklarda belirgin ağarmıĢ renkte yıkanma ve kırmızı kahverengi renkte 

birikme horizonları geliĢmiĢtir. Bu topraklar 80-120 cm derinlikte durgunsu 

horizonuna sahiptirler. Bu nedenle Pseudogleyli Boz Esmer Orman Toprağı 

tipindedirler. Toprağın derinliği 70-85 cm arasında değiĢmektedir (Kantarcı 

1983).  

4.2.5. Doğal Bitki Örtüsü  

Kefken (Kerpe AraĢtırma Ormanı) sahası ağaçlandırılmadan önce 

mevcut baltalık ormanda, baĢlıca üç ağaç türü yaygındı. Bunlar Anadolu 

Kestanesi (Castanea sativa Mill.), meĢe (Quercus subsp.) ve Doğu kayını 

(Fagus orientalis Lipsky) idi. MeĢe türlerinden, Saçlı meĢe (Quercus cerris 

L.) Macar meĢesi (Quercus frainetto Ten.) ve Çoruh meĢesi (Quercus 

dschorochensis K. Koch) bulunmaktaydı. Güney batıdaki volkanik bölümde 

ise Defne (Laurus nobilis L.), KocayemiĢ (Arbutus unedo L) ve GümüĢi 

Ihlamur (Tilia argentea L.) hakim türler olmakla birlikte, derin topraklar 

üzerinde bir miktar meĢe ve kestaneye rastlanmaktaydı. Kuzeye bakan 

yamaçlardaki derin topraklı ve rutubetli yetiĢme muhitlerinde ise, Doğu 

Kayını (Fagus orientalis Lipsky) ve Orman Gülü (Rhododendron ponticum) 

hakim tür olarak bulunuyordu. 

4.2.6. Örneklerin Alındığı Bölmelerin Tanıtımı 

Örnekler, FAO/TUR/71/521 özel fon proje kapsamında, Kerpe 

ağaçlandırma sahasında yer alan 19, 3, 9a, 10e numaralı P. radiata 

bölmelerinden alınmıĢtır.Yeni amenajman planına göre 19 nolu bölme 19j1-
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j2 olarak, 3 nolu bölme 3d1-d2 olarak, 10e nolu bölmede 10g olarak 

değiĢtirilmiĢtir. 

4.2.6.1. 19 (19j1-j2) Numaralı Pinus radiata Bölmesi 

19 nolu bölmede, ağaçlandırılmadan önce Anadolu Kestanesi 

(Castanea sativa Mill) ile Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) yer 

almaktaydı. Bölmenin toplam alanı 43,76 ha’dır. 1974 yılında bölmede 

yapılan ağaçlandırma çalıĢmasında ise çıplak köklü P. radiata Aus.15 

orijinli fidanlar plantuvarla 3x2 m aralık mesafede dikilmiĢtir. Bölmenin 

yalnız batısında rüzgar ve yangın Ģeridi bırakılmıĢtır. Bölmenin yükseltisi 5-

100 metre arasında değiĢmekte olup, bakı kuzeybatıdır. Bölme az oyuntulu 

genellikle düz olup, arazi Ģekli dalgalıdır. Hakim meyil % 10’dur. Toprak 

türü kildir. Toprak derinliği sığdan çok derine kadar (31-120 cm) devam 

etmekte olup, toprak reaksiyonu (pH) 3,64 ile 4,84 arasındadır. Bölme hafif 

yüzey taĢlılığına sahiptir (KarakaĢ 1999). 

4.2.6.2. 3 (3d1-d2) Numaralı Pinus radiata Bölmesi 

Örnekler 3d1-d2 nolu bölmeciklerden alınmıĢtır. Bu bölmeciklerin 

bulunduğu 3 nolu bölmede hakim tür olarak Anadolu Kestanesi (Castanea 

sativa Mill) ile birlikte Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) ve Adi 

Gürgen (Carpinus betulus L.)’ nin hakim olduğu bir vejetasyon birliği yer 

almaktaydı.  

Örtü temizliği 1973 yılı yazı sonunda, toprak iĢleme ise 1974 yılı 

ocak-Ģubat aylarında yapılmıĢtır. Bu bölmede de P. radiata Aus.15 orijinli 

fidanlar çıplak köklü olarak plantuvarla 3x2 m aralık mesafede dikilmiĢtir. 3 

numaralı bölmenin toplam alanı 26,243 ha olup bunun 21,824 ha’ı 

ağaçlandırılmıĢtır. Yükselti 10-80 m. arasında, bakı kuzeybatı, meyil %11-

20 civarında olup, arazi Ģekli dalgalı ve yer yer düzdür. 

 Toprak, Boz Esmer Podsolik Toprak tipindedir. Toprak türü killi-

balçıktır. Toprağın reaksiyonu (pH) 4,02 ile 5,68 arasında değiĢmektedir 

(KarakaĢ 1999).  

4.2.6.3. 9a Numaralı Pinus radiata Bölmesi 

9 nolu bölmede, ağaçlandırılmadan önce hakim tür olarak Anadolu 

Kestanesi (Castanea Sativa Mill) ile birlikte Doğu Kayını (Fagus orientalis 

Lipsky) bulunmaktaydı. Bölmenin toplam alanı 31,467 ha olup bunun 9,013 

ha’ına (9-a nolu bölmesi) 3x2 m aralık mesafede plantuvarla Aus-15 orijinli 

Pinus radiata fidanları dikilmiĢtir. 9-a nolu bölmeciğin bakısı kuzey ve 

kuzeybatıdır. Arazi meyili % 11-20 arasında olup, alt kısımlarında %40’a 

kadar yükselmektedir. Bölmenin denizden yüksekliği 90-120 m’dir. Arazi 
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Ģekli dalgalı olup, birkaç oyuntu ve bir çukurla birlikte genelde düzdür. 

Toprak, Boz Esmer Podsolik Toprak tipindedir. 

 Toprak türü kildir. Toprağın reaksiyonu (pH) 4.01 ile 5.33 arasında 

değiĢmektedir (KarakaĢ 1999). 

4.2.6.4. 10e (10g) Numaralı Pinus radiata Bölmesi 

10 nolu bölmede, ağaçlandırılmadan önce yer yer çok belirgin 

Anadolu Kestanesi (Castanea Sativa Mill) ile Doğu Kayını (Fagus orientalis 

Lipsky) bulunmaktaydı. 10 numaralı bölmenin toplam alanı 41,284 ha’dır. 

Bölme, değiĢik tür ve orijinlerde ağaçların dikildiği dokuz adet bölmeciğe 

ayrılmıĢtır. Örneklerin alındığı 10-g nolu bölmecik ise, Pinus radiata Aus-15 

orjini ile 3x2 m aralık mesafede plantuvarla dikimi yapılarak 

ağaçlandırılmıĢtır.  

Bölmenin denizden yüksekliği 90-130 m arasındadır. Bakı kuzey ve 

kuzeydoğudur. Arazi meyili % 11-20 arasında, arazi Ģekli dalgalı, oyuntusuz 

genellikle düzdür. Toprak tipi Esmer Orman Toprağı olup, Boz Esmer 

Podsolik Toprak ve Esmer Orman Toprağı (Hafif Hidromorf) da bölmede 

yer almaktadır. 

 Bu bölmedeki toprak türü killi balçık ve kildir. Toprak reaksiyonu 

(pH) 4,15 ile 5,78 arasında değiĢmektedir (KarakaĢ 1999).  

4.3. Arazide ÇalıĢma Yöntemleri 

4.3.1. Ġbre Örneklerinin Alınması  

Sağlıklı sonuçlar alınabilmesi için analizi yapılacak numunelerin 

belli prensipler dahilinde alınması gerekir. Bir ağaçtan ibre numunesi 

alınmasında dikkat edilmesi gereken noktalar Ģunlardır (Çepel 1995): 

 

1. Son yılda meydana gelen ibrelerden numune alınmalıdır. 

2. Tam ıĢık gören en üst yan sürgünlerden numuneler alınmalıdır. 

3. Doğal afetlere uğramıĢ yerlerden numuneler alınmamalıdır. 

4. Numune alınırken ağaçların genetik bakımdan farklı olup olmadığına 

dikkat edilmelidir.  

 

Dikkat edilmesi gereken noktalara uyularak, Kocaeli’nde Pinus 

radiata’nın yetiĢtirildiği AraĢtırma Ormanının, 4 farklı bölmesinden 3’er 

ağaçtan 4 ayrı periyotta (1998 yılının ilkbahar, yaz, sonbahar, kıĢ 

mevsimlerinde) numuneler alınmıĢtır. (Her periyotta 12 ağaçtan numune 

alındığından toplam 48 ağaç etmektedir).  
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4.3.2. Toprak Örneklerinin Alınması  

1998 yılının Ocak ve Ekim aylarında olmak üzere iki kez toprak 

numuneleri alınmıĢtır. Numuneler farklı toprak tipini oluĢturan dört 

bölmeden, her bölmeden de 100 m aralıklarla 3 ayrı ağaç dibinden alınmıĢtır. 

Numuneler toprağı tam temsil edebilmesi için, üç farklı derinlik 

kademesinden (0-5 cm, 5-20 cm, 20-40 cm) alınmıĢtır.  

Toprak örnekleri, küçük naylon torbalara konulup aynı gün 

laboratuvara getirilerek, kağıt üzerinde hava kurusu haline gelinceye kadar 

(yaklaĢık 1 hafta) bekletilmiĢtir. Bu toprak numuneleri havanda öğütülüp 2 

mm’lik elekten geçirilmiĢtir.  

4.4.Laboratuvar Yöntemleri 

4.4.1.Ġbre Örneklerinin Analize Hazırlanması 

Ġbre numuneleri, etüvde (105
0
C’de) kurutulduktan sonra, belli 

tartımlar alınarak, analiz çözeltileri hazırlanmıĢtır. Ġbre örneklerinin 

çözeltileri, yaĢ yakma ve kül etme yöntemiyle hazırlanmıĢtır Örneklerin 

çözeltileri, atomik absorbsiyon cihazında 2’Ģer kere okunmuĢtur. Bulunan 

değerlerin ortalamaları alınarak, bütün periyotlarda elementlerin tümü için 

sağlıklı ve güvenilir sonuçlar elde edilmiĢtir.  

4.4.1.1. Ġbre Örneklerinin Çözeltilerinin Hazırlanması 

4.4.1.1.1.YaĢ YakmaYöntemi  

Asid KarıĢımının Hazırlanması: 1000 ml d.HNO3 (Nitrik asit) 

üzerinde 100 ml d.H2SO4 (Sülfürik asit) ve 40 ml %60’lık HClO4 (Per klorik 

asit) karıĢtırılıp, karıĢım oda sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra 

kullanılmıĢtır.  

ÖğütülmüĢ ve etüvde kurutulmuĢ numunelerden 5 gram tartılmıĢ ve 

gram numune baĢına 5 ml hesabıyla HNO3 ilave edilmiĢtir. Hafif 

çalkalanarak numunenin asit ile tamamen ıslatılmasından sonra su 

banyosunda 1 saat bekletilmiĢtir. Daha sonra ısıtıcı plaka üzerine alınarak 

çeker ocakta nitrik asit miktarı iyice azalıncaya kadar ön yakmaya devam 

edilmiĢtir. Soğutulan kaba 25 ml asit karıĢımı katılarak, yakma iĢlemi 

sürdürülmüĢtür. Nitrik asidin koyu renkli bozunma dumanları tamamıyla 

uzaklaĢtıktan sonra kabın içine dolan perklorik ve sülfürik asidin beyaz 

dumanları da bitince geride berrak bir kısım kalmıĢtır. Kap soğutulup 15 ml 

kadar saf su ilave edilip kalan sülfürik asid buharları çıkıncaya kadar 

ısıtmaya devam edilmiĢtir. Tekrar soğutulan kaba, yaklaĢık 20 ml saf su 
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ilave edilip, kaynama sıcaklığında bir süre bekletildikten sonra, 100 ml’lik 

balon jojeye süzülerek aktarılmıĢ ve hacim 100 ml’ye tamamlanmıĢtır. 

Silisyumun dibe çökmesi için 5-6 saat beklenmiĢtir. Çözelti süzülerek 

silisyumdan ayrılmıĢtır (Kacar 1972). Çözeltiler, direkt aleve enjekte 

edilerek konsantrasyonlar belirlenmiĢtir.  

4.4.1.1.2. Kül Etme Yöntemi  

Etüvde kurutulmuĢ numunelerden 5 g tartılarak krozelere alınmıĢtır. 

Kroze kapakları yarı açık kapatılmıĢ ve 300
o
C’lik fırının ortasına 

yerleĢtirilmiĢtir. 10-15 dk sonra sıcaklık 400
o
C’ye çıkarılmıĢtır. Fırının 

kapağı, dumanların çıkması için açık tutulmuĢtur. Dumanların çıkması 

durduktan sonra, fırın kapatılarak sıcaklık 500
o
C’ye çıkarılmıĢtır. Numuneler 

bu sıcaklıkta, ortamda kömürleĢmiĢ parçacıklar kalmayıncaya ve kül, gri 

renkli oluncaya kadar, fırında bekletilmiĢtir. Ardından krozeler çıkarılarak, 

soğutulmuĢtur. Az miktarda saf su ile ıslatılan küle dikkatle %20’lik HCl 

(Hidroklorik asit) çözeltisinden 5 ml katılmıĢtır. Silisyum dıĢında, külde 

bulunan bütün elementler çözeltiye geçinceye kadar, krozeler elektrikli ısıtıcı 

tabla üzerinde bekletilmiĢtir (Rowan ve ArkadaĢları 1982). Sonra 100 ml’lik 

balon jojeye kantitatif olarak aktarılmıĢ, saf su ile çözelti seyreltilmiĢtir.  

4.4.2.Toprak Örneklerinin Analize Hazırlanması  

Toprak örnekleri, arazide küçük naylon torbalara konulup aynı gün 

laboratuvara getirilerek, kağıt üzerinde hava kurusu haline gelinceye kadar 

(yaklaĢık 1 hafta) bekletilmiĢtir. Bu toprak örnekleri öğütülüp 2 mm’lik 

elekten geçirilmiĢtir.  

4.4.2.1.Toprak Çözeltilerinin Hazırlanması  

Amonyum asetat çözeltisi (pH: 7): 57.5 ml deriĢik asetik asit ve 60 

ml amonyak karıĢtırılmıĢ ve 1 litreye seyreltilmiĢtir.  

Ekstraksiyon Çözeltisi: Amonyum asetat çözeltisi, %2.5’luk asetik 

asit çözeltisi ve 2M nitrik asit (20:20:20) karıĢtırılmıĢtır.  

Havada kurutulmuĢ öğütülmüĢ 5 g toprak numunesi 2 saat süresince 

60 ml ekstraksiyon çözeltisiyle çalkalanmıĢtır. Sonra kuruluğa kadar 

buharlaĢtırılmıĢtır. Kalıntıya 5’er ml d.HNO3 ilave edilerek iki kez kuruluğa 

kadar buharlaĢtırılmıĢtır. Sonra kalıntı 50 ml 2M HNO3’de çözülerek, 

süzülmüĢ ve saf suyla 100 ml’ye seyreltilmiĢtir (Güçer ve Demir 1987). 
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4.5.Büro Yöntemleri 

4.5.1.Ġstatistik Değerlendirmeler 

Ġbre örneklerindeki ağır metal miktarlarını gösteren değerlerin, 

mevsimlere göre değiĢimi istatistiki olarak incelenmiĢtir. Uygulanan metod 

varyans analiz metodudur. Değerlerin karĢılaĢtırılması DUNCAN testi ile 

yapılmıĢtır. 

Farklı toprak özelliği gösteren bölmelerden alınan ibre örneklerinin 

değerleri, bölmeler arasında karĢılaĢtırmıĢtır. Bu amaçla varyans analiz 

metodu kullanılmıĢtır. 

5. BULGULAR 

5.1. Ġbre Örneklerine Ait Bulgular 

5.1.1. YaĢ Yakma ve Kül Etme Yöntemleriyle Elde Edilen 

Değerlerin KarĢılaĢtırılması  

 ÇalıĢmadaki Pinus radiata ibrelerinin; ağır metal kirliliğini 

oluĢturan elementlerden kurĢun, kadmiyum, çinko ve bakır miktarları, yaĢ 

yakma yönteminde; demir ve mangan miktarları ise kül etme yönteminde 

daha yüksek bulunmuĢtur. 

YaĢ yakma ve kül etme yöntemlerinin her ikisinde de çözelti 

hazırlanırken eĢit miktarlarda ibre örneği alınmıĢtır.Yöntemler arasında 

karĢılaĢtırma,alınan sonuçların miktarlarına göre yapılmakta ve değeri 

yüksek bulunan tercih edilmektedir. 

YaĢ yakma ve kül etme yöntemlerine göre iki farklı çözelti elde 

edilmiĢtir. Bu farklılıktan dolayı diğer değerlendirmeler, bütün elementlerde 

yaĢ yakma ile elde edilen sonuçlara göre yapılmıĢtır. 

 

Tablo 1. 1998 yılı Pinus radiata ibrelerinde ortalama kurĢun miktarı 

(ppm) 
Örnekleme Dönemi 1.Yöntem (Kül etme) 2.Yöntem (YaĢ yakma) 

Ġlkbahar 2.4 2.4 

Yaz 1.2 2.1 

Sonbahar 1.7 2.5 

KıĢ 1.8 2.7 

Ortalama 1.8 2.4 

EĢit miktarda örnek alınarak hazırlanan çözeltilerden, yaĢ yakma yöntemiyle elde edilen 

değerlerde, kurĢun miktarlarının ortalama değeri, daha yüksek görülmektedir. 
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Tablo 2. 1998 yılı Pinus radiata ibrelerinde ortalama kadmiyum miktarı (ppm) 

 

Örnekleme Dönemi 1.Yöntem (Kül etme) 2.Yöntem (YaĢ yakma) 

Ġlkbahar 0.3 0.2 

Yaz 0.3 0.6 

Sonbahar 0.6 0.9 

KıĢ 0.6 1.1 

Ortalama 0.5 0.7 

EĢit miktarda örnek alınarak hazırlanan çözeltilerden, yaĢ yakma yöntemiyle elde edilen 

değerlerde, kadmiyum miktarlarının ortalaması, daha yüksek görülmektedir. 

 

Tablo 3.1998 yılı Pinus radiata ibrelerinde ort. çinko miktarı (ppm) 

 

Örnekleme Dönemi 1.Yöntem (Kül etme) 2.Yöntem (YaĢ yakma) 

Ġlkbahar 5.9 8.5 

Yaz 4.6 4.7 

Sonbahar 6.7 6.9 

KıĢ 8.8 8.1 

Ortalama 6.5 7.1 

EĢit miktarda örnek alınarak hazırlanan çözeltilerden, yaĢ yakma yöntemiyle elde edilen 

değerlerde, çinko miktarlarının ortalama değeri, daha yüksek görülmektedir. 

 

Tablo 4. 1998 yılı Pinus radiata ibrelerinde ortalama bakır miktarı (ppm) 

 

Örnekleme Dönemi 1.Yöntem (Kül etme) 2.Yöntem (YaĢ yakma) 

Ġlkbahar 3.5 3.6 

Yaz 4.1 4.2 

Sonbahar 4.1 5.3 

KıĢ 4.6 6.5 

Ortalama 4.1 4.9 

EĢit miktarda örnek alınarak hazırlanan çözeltilerden, yaĢ yakma yöntemiyle elde edilen 

değerlerde, bakır miktarlarının ortalaması, daha yüksek görülmektedir. 

 

Tablo 5. 1998 yılı Pinus radiata ibrelerinde ortalama demir miktarı (ppm) 

 

Örnekleme Dönemi 1.Yöntem (Kül etme) 2.Yöntem (YaĢ yakma) 

Ġlkbahar 95 42 

Yaz 79 35 

Sonbahar 92 57 

KıĢ 103 58 

Ortalama 92 48 

EĢit miktarda örnek alınarak hazırlanan çözeltilerden, kül etme yöntemiyle elde edilen 

değerlerde, demir miktarlarının ortalama değeri, daha yüksek görülmektedir. 
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Tablo 6. 1998 yılı Pinus radiata ibrelerinde ortalama mangan miktarı (ppm)  

 

Örnekleme Dönemi 1.Yöntem (Kül etme) 2.Yöntem (YaĢ yakma) 

Ġlkbahar 175 169 

Yaz 154 121 

Sonbahar 168 165 

KıĢ 169 173 

Ortalama 166 157 

EĢit miktarda örnek alınarak hazırlanan çözeltilerden, kül etme yöntemiyle elde edilen 

değerlerde, mangan miktarlarının ortalama değeri, daha yüksek görülmektedir 

5.2. Pinus raiata ibrelerindeki elementlerin mevsimlere göre 

değiĢimleri 

5.2 1. Pinus radiata ibrelerinde kurĢun miktarları 

Pinus radiata ibrelerindeki kurĢun miktarlarının mevsimlere göre 

değiĢimleri istatistiki olarak incelenirken bölmelerin ortalama değerleri 

alınmıĢtır. Bu değerler arasında yapılan varyans analizinde, %0,1 düzeyinde 

farklılıklar bulunmuĢtur. Ġbrelerde bulunan kurĢun miktarlarının, mevsimlere 

göre değiĢmekte olduğu ve kıĢ aylarında da en yüksek değer olan 2.715 

ppm’e ulaĢtığı görülmektedir. Hava kirliliğinin daha az etkili olduğu yaz 

aylarında ise bu değer düĢerek 2.094 ppm olmaktadır.  
 

 

Tablo 7 P.radiata ibrelerinin kurĢun miktarının mevsimlere göre 

değiĢiminin duncan testi sonuçları 

Örneklerin alındığı 

mevsimler 

F oranı ve 

önemi 

Ortalama 

değerler 

Duncan testine 

göre gruplama 

KıĢ 

13.303
*** 

2.715     

Sonbahar 2.472     

Ġlkbahar 2.373     

Yaz 2.094     

Uygulanan varyans analizindeki farklılığı irdeleyen Duncan testine göre, kurĢun 

değerleri üç grup oluĢturmuĢtur. 
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ġekil 3. P.radiata ibrelerinde kurĢun miktarlarının mevsimlere göre 

değiĢimi 

5.2.2. Pinus radiata ibrelerinde kadmiyum miktarları 

Pinus radiata ibrelerinde kadmiyum miktarlarını gösteren ilkbahar, 

yaz, sonbahar ve kıĢ mevsimlerindeki bölmelere ait ortalama değerlerle 

yapılan varyans analizi sonucunda, %0,1 düzeyinde önemli farklılıklar 

bulunmuĢtur. En yüksek ortalama değer 1.119 ppm olarak kıĢın, en düĢük 

ortalama değer ise 0.240 ppm olarak ilkbaharda görülmektedir.  
 

Tablo 8. P.radiata ibrelerinde kadmiyum miktarlarının mevsimsel 

değiĢimlerinin karĢılaĢtırıldığı Duncan testi sonuçları 

Örneklerin 

alındığı 

mevsimler 

F oranı ve 

önemi 

Ortalama 

değerler 

Duncan testine 

göre gruplama 

KıĢ 

107.439*** 

1.119      

Sonbahar 0.941      

Yaz 0.611      

Ġlkbahar 0.240      

Varyans analizinin irdelenmesi amacıyla yapılan Duncan testinde 

mevsimlere göre kadmiyumun ortalama değerleri dört grup oluĢturmaktadır.  
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ġekil 4. P.Radiata ibrelerinde, kadmiyum miktarlarının mevsimlere göre 

değiĢimi 

 

5.2.3.Pinus radiata ibrelerinde çinko miktarları 

Pinus radiata ibrelerinde bulunan çinko miktarlarının mevsimlere 

göre değiĢimi incelendiğinde 8.473 ppm olan en yüksek değer ilkbaharda, 

4.775 ppm olan en düĢük değer ise yazın görülmektedir. Çinko değerleri 

ilkbahardan yaza doğru azalmaktadır.Bu dönemde çinkonun ağaçlar 

tarafından besin elementi olarak kullanıldığı anlaĢılmaktadır. Çinko 

miktarlarındaki değiĢimler istatistiksel olarak incelendiğinde ise bölmelerin 

ortalama değerleri arasında varyans analizine göre %1 düzeyinde anlamlı 

farklılıklar bulunmuĢtur. Mevsimler arasında çinko miktarları ortalama 

değerlerinin oluĢturduğu gruplar aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. 
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Tablo 9 P.raidata ibrelerinde çinko miktarlarının mevsimlere göre 

değiĢimine ait Duncan testi sonuçları 

 
Örneklerin alındığı 

mevsimler 

F oranı ve 

önemi 

Ortalama 

değerler(ppm) 

Duncan testine 

göre gruplama 

Ġlkbahar 

11.723
** 

8,473    

KıĢ 8,124    

Sonbahar 6,867    

Yaz 4,775    
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ġekil 5 P.radiata ibrelerinde, çinko miktarlarının mevsimlere göre değiĢimi 
 

5.2.4. Pinus radiata ibrelerinde bakır miktarları 

 Pinus radiata ibrelerinde bakır miktarlarının değiĢimi 

incelendiğinde, 6.517ppm’lik en yüksek değerin kıĢ mevsiminde, 3.582 ppm 

olan en düĢük değerin ise ilkbahar mevsiminde elde edildiği görülmektedir. 

Dört farklı bölmeden alınan ibrelerde bakırın mevsimlere göre değiĢimi 

istatistik olarak da incelenmiĢtir. Bölmelere ait ortalama değerlerle yapılan 

varyans analizi sonucunda, %0,1 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur. 

Bu farklılıkların mevsimler arasında oluĢturduğu gruplaĢma aĢağıdaki 

tabloda gösterilmiĢtir.  
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Tablo 10. P.radiata ibrelerindeki bakır miktarlarının mevsimlere göre 

değiĢimini gösteren Duncan testi sonuçları 

Örneklerin 

alındığı 

mevsimler 

F oranı ve önemi Ortalama 

değerler(ppm) 

Duncan testine 

göre gruplama 

KıĢ 

63,658
*** 

6,517     

Sonbahar 5,322     

Yaz 4,240     

Ġlkbahar 3,582     
Uygulanan varyans analizindeki farklılığı irdeleyen Duncan testine göre bakır değerleri 

üç grup oluĢturmuĢtur. 
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ġekil-6. P.Radiata ibrelerinde, bakır miktarlarının mevsimlere göre 

değiĢimi 

5.2.5. Pinus radiata ibrelerinde demir miktarları 

 

Dört ayrı bölmeden alınan ibrelerdeki demir miktarlarının ilkbahar, 

yaz, sonbahar ve kıĢ mevsimlerine ait değerler karĢılaĢtırıldığında en yüksek 

değer 58.358 ppm olarak kıĢ, en düĢük değer ise 35.423 ppm olarak yaz 

mevsiminde bulunmuĢtur. Ġbrelerdeki demir miktarlarının mevsimlere göre 

değiĢimini istatistiksel olarak incelemek için yapılan varyans analizinde. %5 

düzeyinde önemli farklılıklar çıkmıĢtır  
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Tablo 11 P.radiata ibrelerinde demir miktarının mevsimlere göre değiĢimine ait 

Duncan testi sonuçları 

Örneklerin 

alındığı 

mevsimler 

F oranı ve önemi 
SıralanmıĢ 

ortalamalar 

Duncan testine 

göre gruplama 

KıĢ 

5,591
*
 

58,358     

Sonbahar 57,255     

Ġlkbahar 41,992     

Yaz 35,423     
Mevsimler arasında demir miktarlarının ortalama değerlerinin oluĢturduğu 

gruplaĢmalar tablodadır. Tabloda görüldüğü gibi Duncan testine göre demir değerleri 

üç grup oluĢturmaktadır. 
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ġekil 7. P.radiata ibrelerinde demir miktarlarının mevsimlere göre 

değiĢimi 

5.2.6. Pinus radiata ibrelerinde mangan miktarları 

 Pinus radiata ibrelerinde bulunan mangan miktarlarının mevsimlere 

göre değiĢimi incelendiğinde 172.646 ppm olan en yüksek değer kıĢın, 

120.933 ppm olan en düĢük değer ise yazın görülmektedir. Mangan değerleri 

ilkbahardan yaza doğru azalmaktadır. Bu dönemde manganın ağaçlar 

tarafından besin elementi olarak kullanıldığı anlaĢılmaktadır. Manganın 

miktarlarındaki değiĢimler istatistiksel olarak incelendiğinde bölmelerin 

ortalama değerleri arasında, varyans analizinde %1 düzeyinde anlamlı 
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farklılıklar bulunmuĢtur. Varyans analizinde bulunan anlamlı farklılıkların 

irdelenmesi için yapılan Duncan testine göre iki ayrı grup oluĢmuĢtur.  

 

Tablo 12 P.raidata ibrelerindeki mangan miktarının mevsimlere göre 

değiĢimine ait Duncan testi sonuçları 

Örneklerin alındığı 

mevsimler 

F oranı ve 

önemi 

Ortalama 

değerler(ppm) 

Duncan testine 

göre gruplama 

KıĢ 

15,524
** 

172,646    

Ġlkbahar 169,362    

Sonbahar 165,188    

Yaz 120,933    
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ġekil 8. P.radiata ibrelerinde, mangan miktarlarının mevsimlere göre 

değiĢimi 

5.3. Pinus radiata ibrelerinde araĢtırılan element miktarlarının 

bölmeler arasında karĢılaĢtırılması 

P.radiata ibrelerinde araĢtırılan kurĢun, kadmiyum, çinko, bakır, 

demir, mangan miktarlarının, bölmeler arasında farklılığı istatistik olarak 

incelenmiĢtir. Yapılan varyans analizleri sonuçlarına göre anlamlı farklar 

bulunamamıĢtır. 
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5.4. Toprak Örneklerine Ait Bulgular 

Ağır metallerin topraktaki çözünürlüğü, toprak reaksiyonuna, 

mikroorganizma faaliyetlerine ve toprak çözeltisinin özelliklerine göre 

değiĢmektedir. Toprak reaksiyonu asitleĢtikçe, ağır metallerin çözünürlüğü 

ve bitkiler tarafından alınması artarak, ağır metallerin zehir etkisi 

göstermelerine sebep olmaktadır.  

Kerpe araĢtırma ormanında yapılan bu çalıĢmanın toprak reaksiyon 

değerlerini KarakaĢ (1999) araĢtırmasında :  

 10e(10g) numaralı bölmenin toprak reaksiyon değerini: 5,4 ; 3 (3d1-d2) 

numaralı bölmenin toprak reaksiyonu değerini 5,2; 9-a numaralı bölmenin 

toprak reaksiyonu değerini 4,9; 19 (19j1-j2) numaralı bölmenin toprak 

reaksiyonu değerini 4,5; olarak vermiĢtir. 

ÇalıĢmanın toprak analizleri 1998 yılının baĢında (Ocak ayı) ve 

sonlarına doğru (Kasım ayı) alınan toprak örneklerinde yapılmıĢtır. Toprak 

örnekleri 0-5cm, 5-20cm ve 20-40cm derinlik kademelerinden alınarak metal 

konsantrasyonlarının birikimi araĢtırılmıĢtır. 

Toprak örneklerindeki kurĢun miktarı analiz sonuçları (Tablo 13) 

incelendiğinde, en yüksek değerler, 0-20cm lik derinlik kademesinde bölme 

19 (19j1-j2)’da bulunmuĢtur. 

 Kantarcı (1995), literatürde toprakta bulunabilir kurĢun değerini 100 

ppm olarak vermiĢtir. Bu çalıĢmadaki toprak analizlerinin kurĢun değerleri 

düĢük olmasına rağmen, kurĢun birikimi görülmekte ve bu birikimin her 

geçen gün arttığı anlaĢılmaktadır. Çünkü zengin anamateryalden oluĢmuĢ 

topraklar haricinde yüksek kurĢun miktarına kirliliğe uğrayan topraklarda 

rastlanmaktadır. KurĢunun topraktan taĢınması ve yıkanması çok az 

miktarlarda gerçekleĢmekte ve toprakta birikerek kirliliğe sebep olmaktadır. 

Toprak örneklerindeki kadmiyum değerleri incelenince, (Tablo 14) 

Ocak ayındaki kadmiyum miktarlarının daha yüksek ve Kasım ayı 

miktarlarının daha düĢük olduğu görülmektedir. KıĢ aylarında toprakların 

kadmiyum kirliliğine uğradığı ve bu kirliliğin bir kısmının yağıĢlarla 

taĢındığı anlaĢılmaktadır. Çünkü ormanlık alanlarda toprakların asidik 

olması nedeniyle kadmiyumun absorbsiyon kapasitesi düĢerek yağıĢlarla 

taĢınması kolaylaĢmaktadır. Kantarcı (1995)’ya göre, toprakta bulunabilir 

kadmiyum miktarı 3 ppm olarak verilmiĢtir. Bu değeri, 10e nolu bölmedeki 

kadmiyum miktarının geçtiği, diğer bölmelerde de bu değere yaklaĢıldığı 

görülmektedir.  

AraĢtırmamıza konu olan diğer metaller, bakır, çinko, demir, 

mangan değerleri kabul edilebilir sınırlar içinde bulunmuĢtur. Ağır 

metallerin toprakta bulunabilir değerleri; Cu:50 ppm, Zn:30 ppm, (Kantarcı 

1995), Fe:118-6750 ppm (Kantarcı 1987), Mn:20-800 ppm (Schachtchabel 

ve Ark 1993) verilmektedir.  
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Tablo 13. 1998 yılı toprak numunelerindeki KurĢun miktarı (ppm) 
 

Numunelerin Alındığı 

Bölmeler 

Ocak Dönemi Kasım Dönemi 

0-5 cm derinlikten   

Bölme 3 2.1-17.2 10.5-12.5 

Bölme 9a 4.3-13.3 9.5-15.7 

Bölme 10e 7.4-10.6 12.0-14.6 

Bölme 19 6.6-18 13.4-15.3 

5-20 cm derinlikten   

Bölme 3 2.1-17.2 10.5-12.5 

Bölme 9a 4.3-13.3 9.5-15.7 

Bölme 10e 7.4-10.6 12.0-14.6 

Bölme 19 6.6-18 13.4 

20-40 cm derinlikten   

Bölme 3 4.3-12.6 7-11.4 

Bölme 9a 3.0-10.7 10.2-13.4 

Bölme 10e 8.0-13.0 10.5-15.0 

Bölme 19 6.4-14.3 10.6-13.1 

 

 

Tablo 14. 1998 yılı toprak numunelerindeki Kadmiyum miktarı (ppm) 
 

Numunelerin Alındığı 

Bölmeler 

Ocak Dönemi Kasım Dönemi 

0-5 cm derinlikten   

Bölme 3 1.0-2.3 0.50 

Bölme 9a 1.3-3.6 0.7-1.6 

Bölme 10e 2.3-10.6 2.6-5.7 

Bölme 19 2.5-5.0 1.3-2.0 

5-20 cm derinlikten   

Bölme 3 1.2-2.6 0.50-1.0 

Bölme 9a 1.3-3.9 0.70-1.4 

Bölme 10e 2.4-7.7 2.4-3.8 

Bölme 19 2.6-4.9 1.4-1.8 

20-40 cm derinlikten   

Bölme 3 0.8-2.8 0.6-1.0 

Bölme 9a 1.4-5.6 0.8-1.4 

Bölme 10e 2.5-9.2 2.4-3.5 

Bölme 19 2.6-3.0 1.3-1.8 
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Tablo 15. 1998 yılı toprak numunelerindeki Nikel miktarı (ppm) 
 

Numunelerin Alındığı 

Bölmeler 

Ocak Dönemi Kasım Dönemi 

0-5 cm derinlikten   

Bölme 3 5.5-8.3 7.7-9.7 

Bölme 9a 5.5-12.0 11-15.0 

Bölme 10e 30-108 33-64 

Bölme 19 15-23 19-31 

5-20 cm derinlikten   

Bölme 3 7-12 8-13 

Bölme 9a 6.7-13.5 13-20 

Bölme 10e 42-162 20-80 

Bölme 19 1.4-2.4 26-31 

20-40 cm derinlikten   

Bölme 3 6-10.2 9.2-13.2 

Bölme 9a 11-15.8 12.0-21.0 

Bölme 10e 21.6-84 13.2-96 

Bölme 19 16-29 29.35 

 

 

Tablo 16. 1998 yılı toprak numunelerindeki Çinko miktarı (ppm) 
 

Numunelerin Alındığı 

Bölmeler 

Ocak Dönemi Kasım Dönemi 

0-5 cm derinlikten   

Bölme 3 3.8-6.8 5.0-7.2 

Bölme 9a 9.8-19.4 8.2-18.6 

Bölme 10e 6.8-30.8 7.2-32.6 

Bölme 19 8.4-17.8 0.47-0.84 

5-20 cm derinlikten   

Bölme 3 6.1-11.6 2.8-11 

Bölme 9a 6.2-16 6.0-14.4 

Bölme 10e 8.4-31.4 8.0-32 

Bölme 19 6.8-7.4 32-7.6 

20-40 cm derinlikten   

Bölme 3 2.2-13.8 2.4-14 

Bölme 9a 6.0-11.6 5.8-10.8 

Bölme 10e 7.4-24.4 7.0-24 

Bölme 19 2.4-22.2 4.8-20 
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Tablo 17. 1998 yılı toprak numunelerindeki Bakır miktarı (ppm) 
 

Numunelerin Alındığı 

Bölmeler 

Ocak Dönemi Kasım Dönemi 

0-5 cm derinlikten   

Bölme 3 1.6-3.3 1.2-3.6 

Bölme 9a 1.3-4.2 1.3-3.4 

Bölme 10e 5.4-7.1 1.8-5 

Bölme 19 1.6-4.5 2.0-5.5 

5-20 cm derinlikten   

Bölme 3 1.7-2.4 1.1-2.6 

Bölme 9a 1.9-3.8 1.2-3.6 

Bölme 10e 3.2-5.8 2.2-4.6 

Bölme 19 1.5-4.8 2.0-5.8 

20-40 cm derinlikten   

Bölme 3 2.5-3.4 0.5-2.5 

Bölme 9a 1.9-3.6 1.5-3.6 

Bölme 10e 6.2-7.4 2.2-5.0 

Bölme 19 1.6-4.9 2.2-5.8 

 

 

 

Tablo 18.1998 yılı toprak numunelerindeki Demir miktarı (ppm) 
 

Numunelerin Alındığı 

Bölmeler 

Ocak Dönemi Kasım Dönemi 

0-5 cm derinlikten   

Bölme 3 332-400 324-416 

Bölme 9a 5.8-744 376-720 

Bölme 10e 416-624 528-768 

Bölme 19 596-1500 480-768 

5-20 cm derinlikten   

Bölme 3 76-276 80-13.6 

Bölme 9a 260-664 13.6-676 

Bölme 10e 408-476 440-564 

Bölme 19 495-544 456-596 

20-40 cm derinlikten   

Bölme 3 68-180 44-200 

Bölme 9a 268-808 80-724 

Bölme 10e 328-440 360-620 

Bölme 19 416-652 272-700 
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Tablo 19. 1998 yılı toprak numunelerindeki Mangan miktarı (ppm) 
 

Numunelerin Alındığı 
Bölmeler 

Ocak Dönemi Kasım Dönemi 

0-5 cm derinlikten   

Bölme 3 103-118 77-91 

Bölme 9a 114-117 81-93 

Bölme 10e 115-119 33-93 

Bölme 19 93-115 52-91 

5-20 cm derinlikten   

Bölme 3 111-118 39-72 

Bölme 9a 111-117 54-77 

Bölme 10e 114-119 32-71 

Bölme 19 84-106 18-51 

20-40 cm derinlikten   

Bölme 3 68-116 18-80 

Bölme 9a 23-117 46-69 

Bölme 10e 16-117 33-66 

Bölme 19 11-19 2-69 

 

6. TARTIġMA VE SONUÇ 

AraĢtırma alanı, Kocaeli ili Kerpe mevkiinde Kavak ve Hızlı GeliĢen 

Tür Orman Ağaçları AraĢtırma Müdürlüğüne ait araĢtırma ormanı sınırları 

içinde yer almaktadır. Kerpe, sanayi kuruluĢlarından uzak, hızlı 

kentleĢmenin olmadığı ve yoğun trafiğin yaĢanmadığı bir yerleĢim 

bölgesidir. Ancak Karadeniz sahilinde bulunması nedeniyle atmosferik 

kirliliğin etkisinde olduğu bilinmektedir.  

Tuncel ve Ark. (1992) tarafından Karadeniz atmosferine Avrupa’dan 

taĢınan kirleticilerin miktarlarını belirlemek amacıyla bir çalıĢma yapılmıĢtır. 

Bu çalıĢma sonucunda, Karadeniz atmosferindeki kirliliğe, Avrupa’dan 

gelen kirleticilerin %50’lik bir artıĢa neden olduğu belirlenmiĢtir. Ayrıca, 

Avrupa’dan gelen asit yağmurlarının, Karadeniz sahillerindeki ormanların 

bozulmasında büyük etkisi olduğunu belirten Tuncel ve Ark., Karadenizin 

kirlenmesinde nehirlerden gelen kirleticilerden çok atmosferik kaynaklı bazı 

eser elementlerin etkili olduğunu da bildirmektedirler. 

Eruz (1990) tarafından Kerpe’de yapılan bir çalıĢmada, kıĢ aylarında 

yağmur suyunun pH değeri 4,2 olarak belirlenmiĢtir. Atmosferik kirliliğin 

olmadığı yörelerde yağmur suyunun pH değeri 5,6 civarındadır. Kerpe’ de 

bulunan 4,2’lik pH değeri Eruz tarafından, Orta Avrupa ve Balkanlar 

üzerinden bu bölgeye gelen hava kirliliğinden kaynaklanabileceği Ģeklinde 

açıklanmıĢtır. Kantarcı (1995) tarafından yapılan bir baĢka çalıĢmada ise, 

Karadeniz sahilinde yer alan Ġstanbul Rumeli Feneri’nde kıĢ dönemlerinde 
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hakim kuzey rüzgarlarının etkisindeki yağıĢların pH değeri yine 4,2 olarak 

belirlenmiĢtir. 

Zengin (1997) tarafından Kerpe AraĢtırma Ormanı’nda yapılan bir 

çalıĢmada, yağmur sularındaki Pb, Fe ve Cu elementlerinin konsantrasyon 

değerlerinin yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. 

Bütün bu çalıĢmalarının sonucunda, Kerpe yöresinin de yer aldığı 

Karadeniz sahillerinin özellikle kıĢ aylarında, Avrupa’dan ve Karadeniz’de 

kıyıları bulunan diğer ülkelerden rüzgarlarla gelen atmosferik kirliliğin etkisi 

altında olduğu anlaĢılmaktadır.  

Bu nedenle Kerpe’de TUR/71/521 projesi ile tesis edilen 

ağaçlandırma sahasındaki egzotik tür olan, Pinus radiata meĢcerelerinin ağır 

metal kirliliğine maruz kalıp kalmadığı araĢtırmaya konu olmuĢtur. Bu 

çalıĢmada, ağaçların ibrelerindeki ve yetiĢtirildiği topraklardaki Pb, Cd, Ni, 

Zn, Cu, Fe ve Mn miktarları tayin edilmiĢtir.  

Elementleri; 

1) Doğal kaynaklı (denizden ve topraktan gelen),  

2) Antropojen (insan kaynaklı kirlilikten gelen) ve 

3) Doğal ve antropojen karıĢımı  

olmak üzere üçe ayırmak mümkündür. Antropojen ve toprak orijinli 

elementlerin emisyonları daha çok Avrupa ve eski Sovyetler Birliği 

üzerinden gelen hava hareketlerindendir (Zengin 1997). ÇalıĢmamızda 

analiz ettiğimiz elementlerden Pb, Cd, Zn, Cu antropojen orijinli, Mn ile Fe 

ise antropojen ve toprak orijinlidir.  

Havayı kirleten katı maddelerin arasında bulunan metal ve ametaller 

yağıĢlarla toprağa ulaĢmaktadır. Bunların arasında bulunan ağır metaller ve 

radyoaktif maddeler toprağı kirletmektedir. Özellikle linyit kömüründeki 

ağır metaller yüksek sıcaklıkta kısmen buharlaĢmakta ve baca gazlarına 

karıĢmakta, soğuma sırasında da ince kül taneciklerinin üstünde 

yoğunlaĢmaktadırlar. Elektrostatik filtrelerin tam verimle çalıĢtırılması 

halinde dahi baca gazlarına karıĢan çok ince kül taneciklerinin bacadan 

atmosfere verildiği saptanmıĢtır (Kantarcı 1995).  

Kuzey Amerika’da yetiĢen Pinus radiata ibrelerindeki elementlerin 

normal seviyeleri;  

 Fe: 50-267 ppm 

 Cu: 3-46 ppm  

 Mn: 36-1500 ppm  

 Zn: 19-520 ppm  

 olarak verilmektedir (Blinn-Buckner 1989).  

Bu çalıĢma sonucunda elde edilen değerler, normal seviyede olması 

gereken değerlerle karĢılaĢtırıldığında; bakır, demir ve mangan seviyelerinin 

normal, çinkonun düĢük olduğu belirlenmiĢtir. KurĢun ve kadmiyum ise 
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normal seviyelerde olmasına rağmen zehir etkisi oldukça yüksek elementler 

olduğundan, bu elementlerin az miktarda da olsa birikiminden söz edilebilir.  

Ġbrelerdeki metal içeriğinin dört ayrı mevsimde izlenmesi 

sonucunda, daha önce bu yörede yapılan çalıĢmalara (Eruz 1990, Zengin 

1997) paralel olarak, bütün metallerin kıĢ mevsimindeki miktarları, daha 

yüksek seviyelerde bulunmuĢtur. Bu durum daha önce de belirtildiği gibi, 

Orta Avrupa ve Balkanlar üzerinden bu bölgeye gelen hava kirliliğiyle 

açıklanabilir (Tuncel ve Ark. 1992, Eruz 1990, Zengin 1997). 

Toprak analizlerinin sonucunda, farklı tipteki toprak numunelerinin 

metal içerikleri karĢılaĢtırıldığında, “10-e” nolu bölmeden alınan 

numunelerde genel olarak ağır metal değerlerinin daha yüksek seviyelerde 

olduğu bulunmuĢtur. Bunun sebebi bölmenin Kerpe yolu üzerinde 

bulunmasıdır. Yola yakınlığından dolayı egzos gazları etkisinin daha fazla 

olduğu anlaĢılmaktadır. 

 Farklı derinlik kademelerinden alınan toprak örneklerine ait 

değerler karĢılaĢtırıldığında ise, en yüksek değerlerin üst toprak (0-20 cm) 

kademesinden alınan toprak numunelerinde olduğu tespit edilmiĢtir. Üst 

topraklardaki ağır metal miktarlarının fazla olması, bu toprakların kirliliğin 

etkisi altında olduğunu kanıtlamaktadır. 

Kantarcı (1995)’ya göre ağır metallerin toprakta bulunabilir (kabul 

edilebilir) değerlerini Ģu Ģekilde vermektedir. 

 Cu: 50 ppm 

 Zn: 30 ppm  

 Cd: 3 ppm  

 Pb: 100 ppm 

Bu değerlerle, çalıĢmada bulunan değerler kıyaslandığında, 

kurĢunun, çinkonun, bakırın kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu; 

kadmiyumun ise yer yer yüksek olduğu görülmektedir. ÇalıĢmada Mn ve Fe 

için bulunan değerler de normal sınırlar içinde kalmaktadır. Literatürde Mn 

için (Schachtschabel ve Ark 1993) verilen normal sınırlar 20-800 ppm, Fe 

için (Kantarcı 1987) 118-6720 ppm arasındadır. 

Ġbre analizi için çözeltiler hazırlanırken uygulanan yaĢ yakma ve kül 

etme yöntemleri karĢılaĢtırıldığında, kurĢun, kadmiyum, çinko, bakır 

element miktarları yaĢ yöntemde, demir ve mangan miktarları kül etme 

yönteminde daha yüksek bulunmuĢtur. 
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ÖZET 

Bazı araĢtırmalar, Karadeniz sahillerimizde, Karadeniz’de kıyıları 

bulunan diğer ülkelerden gelen hava kirliliğinin etkilerini tespit etmiĢlerdir.  

AraĢtırma alanı Karadeniz sahilinde yer alan Kerpe AraĢtırma 

Ormanıdır. Kerpe AraĢtırma Ormanı FAO projesi ile 1971’de 

ağaçlandırılmıĢtır.  

Bu çalıĢmada hava kirliliğinden gelen ağır metallerden kurĢun, 

kadmiyum, çinko, bakır, demir ve mangan miktarları atomik absorpsiyon 

spektroskopi methoduyla, Kerpe AraĢtırma Ormanında bulunan Pinus 

radiata ibrelerinde ve ağaçların yetiĢtiği topraklarda araĢtırılmıĢtır.  

Ġbrelerdeki metal içeriği dört ayrı mevsimde incelenmiĢ, ağır metal 

miktarlarının kıĢ mevsiminde arttığı tespit edilmiĢtir. Elde edilen değerler, 

olması gereken normal değerlerle karĢılaĢtırıldığında bakır, demir, mangan 

değerlerinin normal, çinko değerlerinin düĢük olduğu tespit edilmiĢtir. 

KurĢun ve kadmiyum için normal değerler elde edilse de bu değerlerin her 

yıl biraz daha arttığı görülmektedir.  

0-5 cm, 5-20 cm ve 20-40 cm derinlikten alınan toprak örneklerinin 

ağır metal miktarları araĢtırılınca, 0-20 cm derinliğe kadar olan üst 

toprakların ağır metal miktarları, 20-40 cm derinlikten fazla çıkmıĢtır. 

Ayrıca bu araĢtırmaları yaptığımız bölmeler içinde yola en yakın olan 

bölmenin ağır metal miktarlarını gösteren değerler, diğer bölmelere göre 

daha yüksek bulunmuĢtur.  

AraĢtırmanın sonunda, Kerpe AraĢtırma Ormanında yetiĢen 

P.radiata’larda kirliliğin etkisini gösteren ağır metal birikiminin her geçen 

gün arttığı ama Ģu anda tehlikeli boyutlarda olmadığı anlaĢılmaktadır.  

Pinus radiata’ların yetiĢtirildiği topraklarda ise ağır metallerin 

topraktan uzaklaĢtırılamadığı için kurĢun ve kadmiyum birikiminin arttığı 

söylenebilir.  

SUMMARY 

The effects of pollution originated from other Black Sea Region 

Coastal Country over Black Sea Region of our country were determined by 

some research.  

 Study area of this research is research forest at Kerpe. Kerpe 

Research Forest was reforested by FAO project in 1971.  

 In this study, the amount of Pb, Cd, Zn, Cu, Fe, and Mn, called 

heavy metals and sourced from air pollution, found on the needle of Pinus 

radiata and forest soil were researched by atomic absorption spectroscopic 

method. 
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 The metal constant found on needles were examined in 4 different 

seasons of year. It was especially determined increase at level of heavy metal 

in wintertime. In comparison of measured value with normal standard value, 

it was found “Cu, Fe, Mn” being normal, “Zn” being low. Although the 

value of Pb and Cd were found normal, these values are increased 

continuously every year.  

 When heavy metals level of soil sample taken different depth (5-10 

cm, 5-20 cm and 20-40 cm were examined, it was found heavy metals level 

of soil sample taken from depth of 0-20 cm being more than 20-40 cm’s. The 

heavy metals levels of sections near to the road were found higher than the 

levels of other sections far to road. 

 At a result, the heavy metals level, accepted as parameters of air 

pollution, found on Pinus radiata in Kerpe Research Forest were increased 

continuously, but at now, situation is not at crucial point.  

 As heavy metals found in soil can’t be removed, the level of Pb and 

Cd in the soil is increased. 
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