
TR0100016

SEZYUM-137 RADYONÜKLİ DİNİN TOPRAKTAN ÇAY VE KEKİK
BİTKİSİNE TRANSFERİ *

Sayhan Topcuoğlu, Deniz Kut, Ahmet Varinlioğlu, Abdullah Köse, Nur Esen,
£mineSeddigh ve Çiğdem Koçak

TAEK, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, İstanbul

ve
Musmmer Sertmehmet, Sevinç Alpay, Ekresn Yılmaz

Ç AY-KUR Areştınna EiîsîituUteu, Rize

ÖZST
UAEA'ası arastama projesi desteğinde ve bir ksaruiES ÇAY-KUR Arastama Enstitflît) ile ortak

yflrötüldfiğC bu sreştırnıscta, başta çay ve kekik bitkisi olmak Özere, '"Cs'nin topraktan bhktye transferi

Sezyam-î37 rmfonnflMitümn ç*y bitkisine transferi için Rize'de heztrisnan deaey alanı, Çemoöii'den
yükgfik QMSiâ& " Cs ile kcstanğne olrraıç Pazar toprağı irsrafer edüsrdk ve bu toprağın bir kısraraa' C« ilavesi île
hsnsiamsş ve korâ^aririe olmamış çay iidaılsn biçilerek oluştunjhr£iştur. Benzer $ekilds ÇNASM firazitifide 3MCs
üsve «ülesı icşıraku ve Pszar tcprüğoıda, kekik, rtKrydsnoz, ksra lahraıs, marul, biber, ayçiçeği örneklerinde

tr^sfed srsflmlnoctn*. A>nca kddk biUdsisde seayımsm Iransfcd, serada pot deneylen ite d?

Her hasat zıananmds, örneğin çaylar için, s .,2. ve 3. rörgün toplama tarihlerinde siman çsy ve toprak
imeklerinâe, radvonSkid SlçOmleri iie toprsk ve bhkide kirnyasai snnlbler yapilmifbr.

Dcvsra «öen bu projede, 24 dmekte iramfer faktörü saptanmıştır. Trsmfer faktörlerinin
ssptaam«ıınla,1:>7Cs ve '"Cs radyoaflklidlcri kuBamiaBşts. Triîsefe? faktsm, çay yiçrağtnds 0.046-0.19 arsands
(kpşkksu, kekikte 0.213, w ç e | i çsürdeğsıde 0.0003 ve kare lehraıatia 0.008 oisrak bukmmiftur. Elde edilen iik
rmlgulsr, y^)iç oiısşturuJen koctsran^cs ile Çerncbil kaynaklı kentanine olmuş topraklardan olsn tramferin
farklı olduğumı gösterrraşür.

GİRİŞ
Çemobil soazta çsy, ündık, kekik, Hken ve karfçüsumı gibi bHki örneklerinde yapıim monitoring

csSiposlarBida, özellikle sezyum raîyooBklidîerinin, yaprsklerdaki stomaiar yoluyla vey» foliar olarak bu
orŞHBzmâiardî yüksek orfinda biriktiği «aptanmiftır (1-5). Diğer îa-afiaa, çay, kekik, likco, karsyosunu türlerinde
"Cî'cın Çemobil şarüarmdaki doğal biyolojik depurısyonu, efektif veya bryolojik yan-öroOr olarak bulunmıçtur

Çjç Oretimhrin yapürfeğı Doğa Karadeniz boîgtsinia yaç, buna karşılık Batı Anadolu'da kekik taununun
lemta sâlıBği yörelerin topraklanma daha &zls knru depozitonla kontamine olduğu bilinmektedir. Her iki
bölgenin topraklarında bükmen 137C« rsdyOTiflkKdinin, bfiyfik oranda ilk 10 cm'de bulunduğu ve bu r&dyonflküdin
topraktaki dikey hareketinin yılda 1 cm'den az olduğu bilinmektedir (7-10).

Bu çaufmsnm amao, "'Cs'ain uzun Sizikse! van-onxQ nedeniyle, bsçts Doğu Karadeniz olmak Özere
topraklarımızda y3keck düzeyde otocu ve gonurralzde biââü&m köklerinin eriştiği derinlikle bOyfik oranda
bulunuru nedeniyle, topraktan bu rsdyonnklitün tranferini «sptamaktır. BaştR çay ve kekik olmak üzere birçok bhki
İOrunde transfer faktörlerinin belirlendiği bu çalifmads, toprağın yapışa! karakterleri ve kullanılan gübrenin etkileri
de inedenmiftir.

»EHELBÖLÖM
a. Çay deneyi
1994 yılında ÇAY-KUR Ara^mna Enstitnsfl'non Rize'deki sra^rsna sahasına, Çemobil kszau

nedanyle kontarrane obrsif Pazar Bölgesi 0-3 cm'lik yozey toprağı transfer edilmifbır. Bu yüksek oranda "7Cs
içereo Pazar topruğı ikiye ayruraş ve bir bSlnmene! "Ca radyonfiklidi ilave ediimiştir. Bdye ayrılan bu topralüaı.çay

-'nü çalınmaIAEA'nın 7475/R1/R2 projesi ile desteklenmifür.
Bu arafurma daha >onra genif letilmi; olarak bir başkayerdeysyılanacaktır.
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dikimi yapılacak şekilde çukurlar açılarak yerleştirilmifur. Pazar toprağı serilerek hazırlanan dikim alanında "7Cs
miktarı (Çemobil kaynaklı) ortalama 1181 Bq/kg iken, aynı toprakta sezyum ilavesinden «oora bııhman aktivite
miktan ortalama 2818S Bq/kg alarak Omni alırlıklarda) bulunmuştur. Kuru ağırlığında 16 Bq/kg aktivite içeren
Araklı (Gflrtepe) bölgesinin toprağından «ölçülerek getirilen 3 yıllık çay bitkileri, onar fidan olarak her iki deney
alamın dikilmiştir. Toprağın tekstürO ve kimyasal parametrelerinin analizi. İstanbul lS.Bölgc Koy Hizmetleri
ModurhlgfTnde yaptırılmıştır. Bitkilerdeki K miktan, NAA tekniği veya DR/2000 tpektromen-etmde tetrafenilborat
metodu ile tayin «Hlmiçtir. Toprak ve çay yapraklarında, NAA tekniği ile dement analizleri de yapılmıştır. Her
sürgün toplama zamanı, çay yaprağı örnekleri ile birlikte 25-30 cm derinliği temnlen toprak örnekleri de alinmif ve
Hp Ge dedcktfirlerinde sayılmıştır. Sayon listemi ve «ayım teknikleri ile ilgili blumlar daha dnceki yayınlarda
olduğu gibidir (3,4). Deney alanındaki her bir çay bitkisi grubuna, her Mart ayında yaklaşık SO g NPK gübresi
verilmiştir.

Deney alımının yanmda yetiştirilen çay, greyfurt, mandalina ve yaban çileği ile bu örnekleri tamil edecek
derinlikten toprak örnekleri de aunmtf ve çeşitli analizlerle birlikte '"Cs'nin transfer faktörleri saptanmıştır.

b. Kekik deneyi
Çanakkale Çan bölgesinden getirilen toprak ve Rize Pazar Toprağı ÇNAEM'de hazırlanan deney alanına

yerleştirilmiş ve Rize toprağına aktivite ilave edilmemiştir. Pazar toprağındaki Çcrnobil kaynaklı "7Cs aktivitesi
ortalama 300 Bq*g (kura ağırlık) olarak bulunmuştur. Bu deney alanı, Çan Bölgesi toprağına IMCs radyonuklidi
ilave edilerek ve aktivite miktan yaklaşık 74000 Bq/kg olacak şekilde 31 Mayıs 1995'de hazırlanmi|br. Bu alana,
kekik bnkiai Ekim 1995'de, diğer bazı bitkiler 1 Ağustos 1995'de dikilmiştir. Deney alam, yağmur yağmadığı zaman
haftada aç defa sulanmıştır. Ofibre ve inseküsit kullanılmamıştır. Tum analizler yukarıda anlatıldığı gibi yapılmıştır.

c. Pot deneyi
0 ; pota (73 cm boyunda, 20 cm derinliğinde ve geniş liginde) yaklaşık 300 Bq/kg (kum ağırlık) Çcrnobil

aktivHcsi içeren 25'er kg Pazar toprağı konmuş ve 21 Mayıs 1995'de büyük bir pot'dtt üretilen kekikler boraya
transfer edilmiştir. Her bir pofun dibinde yaklaşık 2 cm kalınlığında çakıl-kum tabakası oluşturulmuştur. BOyOme
şartlan; gündüz için 25"C'da 14 saat ve gece için 20°C'da 10 saat olarak tesbit edilmiştir. Oldukça sabit şartlarda
tutulan potlar haftada Oç kere sulısnrmşur. Kekikler Ekim 1995'de hasat edilerek, kunmılduktan sonra sayıma
alınmıştır. Deneylerde kullandığımız kekik turu, Batı Anadolu'dan ihracaatı yapılan ve o yöreyi temsil eden bir
türdür.

izleyici olarak kullandığımız 1MCs ve "7Cs radyonOkliıSeri klorur formunda olup, >MCs radyonOklidi için
fiziksel dikey düzeltmesi deyapımıtftır.

SONUÇ VE TARTIŞMA
1995 yılının birinci ve ikinci çay sürgünlerinde saptanan Transfer Faktörü (TF) değerleri Tablo l'de

verilmişi':, ftıı Tablo'dn, her iki çay hasat döneminde alman toprak Örneklerinin kimyasal özellikleri de verilmiştir.
Yalnız Çcrnobil'den kontamine olmuş toprakta yetişen çay örneklerindeki TF değerlerinin, 0.05 - 0.09 arasında
değişmesine karşılık, aynı toprağa dışardan l l 7Cs ilave edilerek hazırlanan toprakta yetişen çaylardaki TF değerleri
0.15 - 0.19 olarak bulunmuştur. Bunun nedeni, her iki şekilde toprağa giren sezyumun kimyasal formlanndaki
farklılık olabilir. Daha önceki bir araştırmada, laboraüıvar ile Çcrnobil şartlan altında elde edilen biyokinetik
bulguların karşılaşunlamayacağı ortaya konulmuştur (11). Bu nedenle Çernobil şartlarında yapılan deneyler
anlamlılık içermektedir.

ÇAY-KUR Araştırına Enstitüsü'nün Rize'deki Hayrat çay deneme alanından (deney sahasının da bulunduğu
yer) alınan greyfurt, mandalina ve yaban çileği Örnekleri ile, bu Örneklerin yetiştiği toprak örneğine ilişkin TF
değerleri ve toprağın özellikleri Tablo 2'de veribnişlir. Görüldüğü gibi en düşük TF, 0.006 olarak greyfurt posası
ileyaban çileğinde ve en yüksek TF değeri 0.035 olarak mandalina meyvasmda saptanmıştır.

Potlarda yapılan kekik deneyi ile ilgili bulgular ve toprağm özellikleri Tablo 3'de verilmiştir. Kekik
bitkisinde sezyum-137 radyonftklidrain TF değeri 0.21 olarak bııhınmuştıır.

ÇNAEM arazisinde >34Cs ilavesi ile oluşturulan deney alanındaki toprağm özellikleri ve biber, maydanoz,
semizotu, ayçiçeği tanesi, ayçiçeği küspesi ve kara lahana örneklerinde saptanan TF değerleri Tablo 4'de
verilmiştir. En bOyflk TF 0.104 olarak semizotunua biinmnaistur.

Rize'deki deney sahasından, ÇNAEM'ddd deney alnımdan ve potlardan alman topraklar ile çay
yapraklanndaki element analizlerine ait bulgular Tablo 5*rle verilmiştir.

Tablo 2 ve 4'de verilen ürünlerdeki K miktarları ile Cs seviyeleri arasuıda bir ilişki kurulamadığı gibi, çay
yapraklanndaki K ile TF arasında da (Tablo 1) bir bağlantı kurmak olanaksızdır. Açıkça görülmekledir ki,
sezyumun topraktan bitkiye geçişinde saptanan TF, K seviyesine göre kararsızlık göstermekte olup, radyonOklidin
kimyasal formu, bitkinin büyüme hızı, bitkinin genotipi, bitki tarafından besleyici maddelerin ve metallerin
kullanılabilirliği ve ktimatik faktörler gibi parametrelere de bağlıdır (12).

85



Tablo 1. Rize deney sahasındaki toprağın özellikleri ve birinci ve ikinci gorgOn periyotlarında toplanan çay
yapraklarmdaki 137Cs*nin transfer faktörleri.

BİRİNCİ SORGUN PERİYODU

pH(C«C! 2 > l : l )

Organik madde (%)

Değinebilir K
(meq. 100 « ' )
Toprakteki kil

Toprağm katyon
değişim kapasitesi
(CEC)
Topraktaki ratiyonflkiid
kora. (Bq/kg)

4.10

5.22

0.87

28

35.56

630 ± 9
6940 ± 28

tf aretlcme zemanı
(yıl + ay)
Hasat zamanı

Kök derinliği (cm)

Üründeki K ( % )
(a)
(b)

Yüzde kuru madde
(a)
(b)
Transfer faktörü ( TF )
(a)
(b)

1986/05 (a)
1994/03 (b)
1995/05

13

2.50 ±0.50
2.18±0.22

44
43

0.05
0.15

İKİNCİ SÜRGÜN PERİYODU

pH(CaCl 2 , î : l )

Organik madde (%)

Değinebilir K
(meq. 100 « ' )
Topraktaki kil
rraktan(%)
Toprağm katyon
değişim kapasite*!
(CEC)
Topraktaki radyonflklid kora.
(Bq/kg)

4.90

4.85

1.03

25

33.53

664 ±29
7308 ±33

î|areüense zamanı
(yıi + gy)
Haa&tzsnam

Kök derinliği (cm)

OrflndekiK(%)

(b)

Yüzde kuru madde

(b)
TransierfaktorO(TF)

(b)

1986/05 (a)
Î994/O3(b)
1995/08

15

2.21 ± 0.28
2.00 ± 0.40

45
42

0.09
0.19

(a) Çeraobil'dca kootamine (137C> ) otouf toprak
(b) Çemobil'den (a) ve ayrıca ''7Cs ilavesi ile kontamme obnı; toprak.
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Tablo 2. Rize çay üretim alam toprağının özellikleri ve buradayetifen bazı ürünlerde '"Ci'nin tranafer faktörleri.

pH(CaCl ı , l : l )

Organik madde (%)
DegifebittrK
(meq. 100 « ' )
Topraktaki kü
mflctan(H)

Toprağın katyon
dcği|im kaparitesi
(CEC)

Topraktaki
radyonflklid koni.
(Bq*«)
İşaretleme zamanı
(yU + ay)

4.40

5.30

0.41

47

9.34

339 ±22

1986/05

Hatat zamanı
(yıl + ay)
Kok derinlisi (cm)
(«)
(b)
(c)
(d)
(e)
Üründeki K ( % )
(b)
(c)
(d)
YOzde kuru madde
(b)
(c)
Transfer faklörû ( TF )
(»)
(b)
(c)

(<r>
(e)

1995 /05

30
30
30
30

8

3.07 ±0.95
1.25 ±0.64
1.52 ± 0.65

50
48

0.032
0.006
0.035
0.009
0.006

(a) greyfurt nıyu, (b) greyfurt potası, (c)mmdBİina meyvan,
(d)mandfllina meyva kabuğu, (e) yabani çilek

Tablo 3. Çemobil'den kontamine olmuf pot toprağının özellikleri ve kekik bhkinnde '"Ct'nin transfer faktorO.

pH(CaCl 2,1:1)

Organik madde (%)

DegitebilirK
(meq-lOOR1)
Topraktaki 101
miklan(%)
Toprakın katyon
dc&rm knpasrtcsi ( CEC )
Topraktaki radyonfiklid
korwantrasyonu (Bq/kg)

4.30

5.48

1.07

23

35.71

338 ± 12

tfaretleme zamanı
(yıl + ay)
Haıat zamanı
(vıl + ay)
Kök derinliği (cm)

Üründeki K ( % )

Yüzde kuru madde

Tramfer faktorO
(TF)

1986/05

1995 /10

8

2.10 ±0.6

36

0.21
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Tablo 4. ÇNAEM'de deney için ohiftunılan alan toprağındaki bazı özellikler ve bu atanda yetişen bazı OrOnlerdeki
mCs trarafer faktörleri

pH(CaClı, l : l )
Oıgaâkmadâc (%)
Değişebilir K

Topraktaki kil
miktarı ( % )

Toprağın ksiyon
dcği|sm hspmtkaa
(CEC)

Topraktaki

(Bo/kg)
ifsreÜeaKzsmsra
(yıl + sy)
Hssatzansra
(yıl + sy)

7.20
!.83
0.550

45

38.80

45925 ±90

1995/05

1995 /10

KekderinUği(cm)
(a)
(b)
(c>
(d)
(e)

mÜründeki K(%)
(a)

(O
Transfer faktörü { TF )
(a)

(c)

(e)
ö)

32
10
3

15
15
t3

4.40 ±0.6
6.10 ±0.8
3.70 ±0.5
2.60 ±0.5

0.017
0.024
0.104
0.0OB3
0.003
0.008

(a) biber, (b) m^denoz, (c) semizotu, (d) ayçiçsği çekirdeği,
(e) ayçiçsgi KCspsei, (S) tera lâisena.

Tablo S. 1995 yılı çay ve toprak örneklerinin dement analiz eomıçim, jig/g (kuru ağırlık).

Eieroenl

N B , %

K,%

&

As

Se

Sr

Zn

Cr

C«

Fe,%

Co

Sb

Ca.%

Çayyaprağı

0.017 ±0.001

Z18±0.22

3.6 ±1.3

<3.0

<0.3

<140

61.8 ±5.6

4.2 ±1.1

<0.10

0.11 ±0.01

0.36 ±0.08

<0.03

-0.7

Rize deney alam
toprağı

0.13 ±0.01

O.75±O.O7

26±23

10.4 ±1.2

4.4 ±1.5

<81

122.1 ±1Z7

108.4 ±12.9

5.62 ±0.36

5.64 ±0.17

13.82 ±0.55

0.92 ±0.18

-0.7

Pot deneyi
toprafo

0.17 ±0.01

0.47 ±0.04

22 ±18

4.8 ±0.9

2.0 ±0.8

94±80

79.9 ±7.8

65.8 ±7.9

2.62 ±0.21

^ 3.14 ±0.10

12.48 ±0.49

0.66 ±0.13

-0.6

ÇNAEM'deki
draey toprakı

0.64 ±0.03

î.30±0.12

20 ±19

16.7 ±1.8

< U

<81

112.0 ±9.0

135.3 ±16.0

7.20 ±0.38

4.22 ±0.13

24.86 ±0.96

1.12 ±0.20

5.4 ±1.3
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