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Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. Sonay SÖZÜDOĞRU OK 

 

Nanoteknolojinin bitki bilimine/tarıma (“Nano tarım”) uygulanması son zamanlarda dikkat çekici bir 

gelişme olmuştur. Karbon nanotüpler (KNT), bitki hücre duvarları için etkili moleküler taşıyıcı olmanın 

yanı sıra, toprak ortamını iyileştiren ve bazı bitkilerin büyüme metabolizmasını önemli ölçüde artıran bir 

besin dağıtım sistemi gibi de işlev görmektedir. Bu araştırmada, fonksiyonelleştirilmiş çok duvarlı karbon 

nanotüplerin (fÇDKNT-COOH) çinko (Zn
+2

) adsorpsiyon kapasitesinin belirlenmesi, farklı dozlarda 

kireçli ve (Zn
+2

) bakımından yetersiz bir toprakta ekmeklik buğday bitkisinin (Zn
+2

) içeriği ve büyüme 

parametreleri üzerine olan etkilerinin incelenmesi ve bitki dokusuna geçip geçmediğinin ortaya konulması 

amaçlanmıştır. Çinko ve fÇDKNT dozları sırasıyla Zn0 (0 mg kg
-1

, kontrol), Zn1 (2.5 mg kg
-1

), Zn2 (5 

mg kg
-1

), C0 (0 g kg
-1

, kontrol), C1 (0.25 g kg
-1

), C2 (0.5 g kg
-1

), C1Zn1, C1Zn2, C2Zn1 ve C2Zn2 

şeklindedir. Saksı denemesi, tesadüf parselleri faktoriyal deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak 

yürütülmüştür. XRD difragtogramları, FTIR spektrogramları ve Raman spektroskopisi verileri (Zn
+2

)'nun 

fÇDKNT'ler tarafından adsorbe edildiğini göstermiştir. Çinkonun (Zn
+2

) fÇDKNT'ler tarafından 

maksimum adsorpsiyon kapasitesi, (%) 84.0 olarak bulunmuştur. Diğer uygulamalar ile 

karşılaştırıldığında C2Zn2 uygulaması, bitki boyu (60.0 ± 0.58 cm), kuru madde (0.69 ± 0.04 g bitki
-1

) ve 

Zn konsantrasyonunu (37.24 ± 0.04 mg kg
-1

) önemli derecede arttırmıştır (p < 0.001). fÇDKNT 

uygulaması sonucu bitkilerde toksik etki gözlemlenmemiştir. Buğday bitkisinin üst aksamı ve köklerinin 

ışık mikroskobu görüntüleri, fÇDKNT’nin bitki bünyesine alındığını ve bu durumun Zn alımının 

artmasının bir göstergesi olabileceğini göstermektedir. Öte yandan, fÇDKNT'nin bitkilerin yenilebilir 

kısımları üzerindeki etkileri ve bunların insan sağlığı üzerindeki olası etkileri de tarımda yaygın olarak 

kullanılmadan önce araştırılmalıdır. 

 

Haziran 2019, 120 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonelleştirilmiş Çok Duvarlı Karbon Nanotüp, Kireçli Toprak, Çinko, 

Buğday, Adsorpsiyon 
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ABSTRACT 
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EFFECTS OF FUNCTIONALIZED MULTI-WALLED CARBON NANOTUBES ON ZINC 

MOBILITY IN A CALCAREOUS SOIL 

 

Abdelbagi MOHAMEDELNOUR 

 

Ankara University 
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Department of Soil Science and Plant Nutrition 

 

Supervisor: Prof. Dr. Sonay SÖZÜDOĞRU OK 

The application of nanotechnology to plant science/agriculture (“nano agriculture”) has recently been a 

remarkable development. While carbon nanotubes (CNTs) have been shown efficient molecular 

transporter for plant cell walls act as a nutrient delivery system that improves the soil environment and 

dramatically promotes growth metabolism of some crops.  

The aim of this research was to determine the adsorption capacity of zinc (Zn
+2

) onto functionalized 

multi-walled-carbon nanotubes (fMWCNTs-COOH) and study their effect on zinc concentration and 

growth parameters of wheat at different doses of fMWCNTs and Zn on calcareous soil and testing of its 

ability to whether penetrate into plant tissue. The treatments of fMWCNTs and Zn were: Zn0 (0 mg kg
-1

, 

control), Zn1 (2.5 mg kg
-1

), Zn2 (5 mg kg
-1

), C0 (0 g kg
-1

, control), C1 (0.25 g kg
-1

), C2 (0.5 g kg
-1

), 

C1Zn1, C1Zn2, C2Zn1 and C2Zn2. A pot experiment was carried out in a complete randomized design 

with 3 x 3 factorial arrangements, with three replications. The treatment C2Zn2 significantly (p < 0.001) 

increased plant height (60.0±0.58 cm), dry matter (6.69±0.04 g plant
-1

), and Zn concentration of the plant 

(37.24±0.04 mg kg
-1

). No toxicity was observed in plants after fMWCNTs application. Light microscope 

images of the upper part and root of the plants showed the presence of fMWCNT that could indicate the 

enhanced Zn uptake. On the other hand, the effects of fMWCNT on the edible parts of plants and their 

possible effects on human health should also be investigated before common usage of it in agriculture. 

June 2019, 120 pages 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde, teknolojide çok hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Nanoteknoloji 

teknolojideki bu gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Boyutların nano 

düzeyde küçülmesi ile materyallerin ilginç özellikler göstermesi araştırıcıların ilgisini 

çekmiştir. Nanoteknoloji kavramı ilk olarak 1959 yılında bir fikir olarak Nobel ödüllü 

büyük fizikçi Feynman tarafından, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsündeki ‘Aşağıda çok 

yer var’ (There is Plenty of Room at the Bottom) adlı konuşmasında ortaya atılmıştır. 

Nanoteknoloji; atomların ve moleküllerin en küçük birimlerini ifade etmektedir (Hoyt 

ve Mason 2008). Daha sonra nanoteknoloji terim olarak, 1974’ te ilk defa Taniguchi 

tarafından bir nanometreden daha düşük (1 nm) materyaller için kullanılmıştır (Dai 

2006).  

Günümüzde, nanoteknoloji ve nanomateryaller biyolojik sistemlerde çok farklı amaçlar 

için kullanılmaktadır. Genel olarak materyallerin boyutları nanometre ölçeklerine 

yaklaşırken malzemenin fiziksel özellikleri kuantum mekaniğinin kontrolüne girmekte, 

elektron durumlarının fazı ve enerji spektrumunun kesikli yapısı daha belirgin hale 

gelmektedir. Özellikleri ve uygulamaları bakımından çok geniş bir spektrumda 

değerlendirilen karbon nanomateryaller 21. yüzyılın en önemli buluşu olarak 

gösterilmektedir (Kuchibhatla vd. 2007). Çoğunlukla bu alanda kullanılan 

nanomateryaller karbon nanotüpleri olup, tek duvarlı ve çok duvarlı karbon nanotüpler 

olarak başlıca iki grupta sınıflandırılır. Tek grafen levhadan oluşan silindirik yapı tek 

duvarlı karbon nanotup (TDKNT), birden çok grafen levhanın eş merkezli olacak 

şekilde iç içe geçmesiyle oluşan yapı çok duvarlı karbon nanotüp olarak 

adlandırılmaktadır (ÇDKNT). 

Genel olarak karbon nanotüpler herhangi bir işlem uygulanmadan reaktif hale 

gelmezler. Ancak özellikle kuvvetli kimyasal etkileşimlerle yapıya hidroksil veya 

karboksil grupları bağlanarak fonksiyonel hale getirilebilir (fÇDKNT). Sahip oldukları 

büyük yüzey alanı/hacim oranları ve güçlü van der Waals etkileşimleri nedeniyle 

karbon nanotüpler, gaz filtrasyonu, sensör, enerji depolama ve katı faz ekstraksiyonda 

kullanılabilecek güçlü malzemeler haline gelmektedir. Son yıllarda, bitki koruma, 
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kirlilik kontrolü, atık yönetimi, pestisit tespiti, nanoalgılama ve nanogübreler dahil 

olmak üzere tarımdaki potansiyel uygulamalar için nanoteknoloji araçları yani 

KNT'lerin gelişimi ve kullanımı artmıştır. Karbon nanotüplerin bitki büyümesi ve 

gelişimi üzerindeki etkileri çeşitli araştırma grupları tarafından belirtilmiştir. Deneysel 

olarak düşük dozlarda spesifik nanoparçacık türlerinin bitkilerde fizyolojik süreçleri 

aktive edebildiği belirtilmiştir. Araştırmalar ÇDKNT’lerin fotosentezin aktivasyonu 

yoluyla bitkilerin gelişimine, tohumun çimlenmesine, taze ağırlık artışına, kök 

büyümesine, hücre bölünmesine ve genlerin ekspresyonuna etki ettiği, tek duvarlı 

nanotüplerin (TDKNT) hücrelerin duvarlarına ve zarlarına nüfuz edebileceğini 

göstermiştir. Bitki kökleri tarafından alınabilen ve üst organlara iletilen, hücrelerin 

duvarlarından hücre içine geçebilen bu materyallerden çeşitli amaçlarla yararlanma 

olasılıkları araştırıcıları bu konuda çalışmaya yöneltmiştir. 

Nanopartiküllerin bitki hücrelerine nüfuz etme yeteneği, araştırıcılar tarafından 

nanopartiküllerin bitkilerde akıllı muamele-dağıtım sistemleri olarak kullanılması 

olasılığının değerlendirilmesinin önünü açmıştır. Altın kaplı silika nanoparçacıklarının 

(MSN) hücre duvarlarına nüfuz edebildiği ve bir bombardıman metodu kullanarak 

DNA'nın bitki hücrelerine verilebildiği ortaya konmuştur. Nanotüpler, herbisitlerin 

bitkiler tarafından alınmalarında da kullanılabilir. KNT bitki dokularına daha iyi 

penetrasyon sağlama ve herbisitlerin yavaş ve sürekli salımına izin verme potansiyeline 

sahiptir. Nanoboyutlu materyallerin bitki hücresi ve bütün bitki sistemi üzerindeki 

benzersiz etkilerine ilişkin araştırma sonuçları, bitki biyoteknolojisi, ürün yönetimi, gıda 

dışı kullanım için bitki üretimi ve biyoyakıt endüstrisinde nanomalzemelerin 

kullanımında bir artış sağlamıştır. Bununla birlikte, nanoteknolojinin başarılı 

uygulamaları üzerine yapılan çalışmalara rehberlik etmesi gereken önemli konulardan 

birisi de, nanomateryallerin insanlara ve çevreye olası toksik etkileridir.  

Bitkiler çeşitli besin maddelerine gereksinim duyarlar. Mutlak gerekli makro ve mikro 

besin elementlerinin yeteri miktarda sağlanması tarımsal üretim ve insan ve hayvan 

sağlığı için son derece önemlidir. Toprak, su ve bitkilerde çinko (Zn) dinamikleri 

hakkındaki bilgiler, bitkilerde ve insanlarda Zn eksikliği sorununa sürdürülebilir 

çözümler sağlamada önemli adımlardır. Çinko organizmalar için mutlak gerekli bir 
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elementtir. Dünyanın kurak ve yarı kurak bölgelerindeki kireç oranı yüksek topraklarda 

noksanlığı görülen en önemli mikrobesin elementi elementidir. Tarım topraklarımızın % 

50’sinde (14 milyon ha) çinko noksanlığı olduğu ve özellikle Orta Anadolu 

topraklarında bu eksikliğin yoğun olduğu bildirilmiştir (Eyüpoğlu vd. 1994). 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda, dünya ve Türkiye topraklarında mikro besin 

elementleriyle ilgili yaygın beslenme problemlerinin olduğu ortaya konulmuştur. Bu 

bölgede, toprağın CaCO3’ca zengin olması, pH’sının 7.5-8.1 arasında olması ve 

kuraklık, Zn’nun toprakta hareketliliğini sınırlayan en önemli etkenlerdir (Çakmak 

1999). Topraklarda fazla miktarda bulunan bikarbonat ise bitkiler tarafından çinkonun 

alınmasını ve toprak üstü organlarına taşınmasını olumsuz yönde etkiler. Ayrıca 

toprakta bağımsız şekilde bulunan CaCO3 parçacıklarının yüzeyinde adsorbe edilmek 

suretiyle de Zn yarayışsız şekle geçmektedir (Bergman 1992). Bu nedenle bitkilerin 

çinko ihtiyacını gidermek için biyofortifikasyon araştırmaları yapılmaktadır. Özellikle 

temel besin kaynağı olan buğday da ve diğer tahıllarda dünya çapında yapılmaktadır. 

Yeni bir sanayi ve bilgi devrimi olarak değerlendirilen nanoteknoloji ülkemizde de 

stratejik öneme sahip alanlardan biri olarak kabul edilmektedir. TÜBİTAK tarafından 

hazırlanan Vizyon 2023 Programında öncelikli alanlardan biri olarak kabul edilen ve 

birçok farklı disiplin tarafından araştırılan ve kullanılan nanoteknolojiyle ilgili 

günümüzde çok sayıda kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır. Tarımsal 

yönden bu teknolojiye hazırlıklı olmak gereklidir. Bu tür konularda hem temel bilimler 

hem de teknolojik açıdanuygulamaların olumlu veya olumsuz yönlerini ortaya koymak 

ulusal hedefler içinde yer almaktadır. Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı için 

hazırlanan bir raporda Avrupa’da ulusal bir nanoteknoloji planı bulunmayan ülkelerin 

sadece Malta ve Türkiye olduğu belirtilmiştir.  

Tarım sektöründe, bitkilerde kalite ve kantite özelliklerinin arttırılması için, bitkilerin 

ihtiyaç duyduğu bütün besin elementlerini ihtiyaç duyduğu zaman ve miktarda alması 

gerekmektedir. Toprak özellikleri, sulama, bitki çeşidi gibi faktörler bitki besin maddesi 

alımını belirlemektedir. Karbon nanotüplerin bitki tarafından alınarak üst organlara 

taşındığı bilinmektedir. COOH grubu eklenerek fonsiyonelleştirmiş karbon nanotüpler 
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geniş yüzey alanı ve adsorpsiyon özelliklerinden dolayı Ca ve Zn gibi elementleri 

bağlamaktadır.  

Bu çalışmada, fonksiyonelleştirilmiş çok duvarlı karbon nanotüplerin (fÇDKNT) Zn 

adsorpsiyonu ve kireçli bir toprakta buğday bitkisinin farklı dozlardaki Zn alımı üzerine 

etkilerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu şekilde nano-agronomik konularda bilgi 

ve tecrübe kazanılarak, ülkemiz tarımında farklı özelliklere sahip nanoteknolojik ürün 

kullanımının etkinliğini ortaya koymak ve bu alandaki çalışmalara katkı sağlamak 

amaçlanmıştır.  
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2.  KURUMSAL TEMELLER ve LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

2.1 Nanoteknoloji  

Nano kelimesi, Yunanca ve Latinceden "nannos" kelimesinden alınmış bir sözcüktür ve 

"cüce" anlamında gelmektedir. Nano, teknik bir ölçü birimi olarak bir nanometre (nm) 

metrenin milyarda biri olarak kullanılır. Nanoteknoloji günümüzde teknolojideki en 

önemli gelişmelerden biridir. Nanoteknoloji; atomların ve moleküllerin en küçük 

birimlerini ifade etmektedir (Hoyt ve Mason 2008). Nanoteknoloji nanometre ölçeğinde 

şekil ve büyüklüğü kontrol ederek yapıların, cihazların ve sistemlerin tasarımı, 

karakterizasyonu, üretimi ve uygulamasıdır. Benzersiz nano ölçekli yapıların 

geliştirilmesi, elektronik, ilaç ve tüketici ürünleri de dahil olmak üzere endüstride 

devrim yaratma potansiyeline sahiptir (Kour vd. 2015). 

Nanoteknoloji kavramı 1959 yılında Nobel ödüllü büyük fizikçi Feynman tarafından bir 

fikir olarak ‘Aşağıda çok yer var’ (There is Plenty of Room at the Bottom) adlı başlıkta 

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsündeki konuşmasında ortaya atılmıştır. Daha sonra, 

Nanoteknoloji terimi olarak, 1974’de ilk defa Taniguchi tarafından bir nanometreden 

daha düşük (1 nm) materyaller için kullanılmıştır (Dai 2006). 

Amerika Birleşik Devletleri-Ulusal Nanoteknoloji Girişimi (NNI 2006) nanoteknolojiyi, 

eşsiz formülün yeni uygulamaya olanak sağladığı kabaca 1-100 nanometre boyutlarında 

olan konuların anlaşılması ve kontrolü olarak tanımlamıştır. 

Nanoteknoloji ile geliştirilen malzemelerin örnekleri arasında aşağıdaki mühendislik 

amaçlı nanomalzemeler bulunmaktadır: 

 Fulleren 

 Karbon nanotüpler 

 Metal oksit nanoparçacıkları (örneğin, titanyum dioksit) 
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 Nano ölçekli yarı iletken malzemeler olan kuantum noktaları (örneğin, 

kadmiyum selenid) 

Karbon nanotüpler (KNT), dikkat çekici özellikleri ile nanoteknoloji içerisinde en 

önemli rollerden birini oynamaktadır. Karbon nanotüpler, nanoteknolojinin en önemli 

konularından birisini oluşturmaktadır. 

2.2. Karbon Nanotüpler 

Karbon nanotüpler,  sadece karbon atomlarının silindir şeklinde oraganizasyonu ile 

oluşturmuştur. 1991 yılında Sumia Iijima tarafından keşfedilmiştir. Karbon nanotüpler 

birkaç mikrondan birkaç milimetreye kadar değişen uzunluklara sahiptir. Karbon 

nanotüpler üstün özellikleri ve geniş yüzey alanından dolayı farklı kullanım alanlarına 

sahiptir (Zhang vd. 2018).  En çok bilinen karbon allotrop yapıları sp3 hibrit yapısıyla 

elmas (Şekil 2.1) ve sp2 hibrit yapısıyla grafit kabul edilir (Şekil 2.2). 

 

  

 

 

      

      Şekil 2.1 Elmas yapısı                             Şekil 2.2 Grafit tabakalar arası bağlar 
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2.2.1 Karbon nanotüplerin sınıflandırılması 

Grafit duvar sayısına göre karbon nanotüpler tek duvarlı karbon nanotüp (TDKNT) ve 

çok duvarlı karbon nanotüp (ÇDKNT) sınıflandırmaktadır (Cividanes vd. 2014). 

2.2.1.1 Tek duvarlı karbon nanotüp  

Tek duvarlı karbon nanotüpler, yuvarlanarak içi boş bir silindirik yapıya dönüştürülmüş, 

sadece tek bir grafit katmanına sahip bir karbon nanotüp sınıfıdır (Şekil 2.3). Çoğu 

TDKNT, bir nanometreye yakın bir çapa sahipken, uzunlukları santimetre değerine 

ulaşabilir (Connell 2006). 

Çok duvarlı karbon nanotüp tiplerine göre daha esnek özellik gösteren TDNT’ler 

bükülebilir, düzleştirilebilir veya kırılmadan küçük daireler haline getirilebilir. Bağ 

yapıları zigzag ve koltuk olmak üzere iki şekilde oluşmaktadır. TDNT’ler çoğu kez 

altıgen-paketlenmiş kristalli demetler halinde bulunurlar. Bu demetler birbirlerine van 

der Waals kuvvetleri ile tutunurlar (Şekil 2.4) (Dresselhaus vd. 2004, Maultzsch 2004). 

 

Grafit                                         TDKNT 

Şekil 2.3 Tek bir grafit katmanından tek duvarlı karbon nanotüp elde edilmesi 
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2.2.1.2 Çok duvarlı karbon nanotüp  

Iijima tarafından (1991) yılında keşfedilen çok duvarlı karbon nanotüpler, birden fazla 

katmanlardan oluşturulmuş eş merkezli tüplerden oluşur (Daenen 2003) (Şekil 2.4). 

ÇDKNT grafitinkine benzer özelliklere sahiptir ve grafit içinde ara katman mesafesi 

olarak 3.354 Å olan iki grafen levhaları arasında aynı mesafeye sahiptir. ÇDKNT'lerin 

uzunlukları TDKNT'lerle benzerdir. Diğer taraftan, ÇDKNT'lerin çapları 

TDKNT'lerinkinden çok daha büyüktür ve sırasıyla yaklaşık 5 ve 100 nm iç ve dış 

çaplara sahiptirler (Sharon 2009). Çok duvarlı karbon nanotüpler, duvar sayısı ve 

aralarındaki etkileşim ve düzensizlik nedeniyle TDKNT'lerden daha komplekstır. 

 

  

 

 

 

 Grafit                                                          ÇDKNT  

Şekil 2.4 Grafit katmanlarından çok duvarlı karbon nanotüp elde edilmesi 

2.2.2 Karbon nanotüplerin özellikleri 

KNT yapılarına bağlı olarak yoğunluk, kafes yapısı, elektriksel, mekanik ve ısıl 

iletkenliği gibi özellikler gösterir. Ayrıca, nanotüplerin tipi ve çapı yapılarını etkileyen 

önemli faktörlerdir. Daha geniş çaplara sahip KNT grafit gibi davranır. Ayrıca, karbon 

nanotüpler neredeyse kimyasal olarak etkisizdir; bu nedenle diğer malzemelerle 

reaksiyona girmezler (Mongillo 2007). Nanotüplerin özellikleri aşağıda kısaca 

açıklanmıştır. 
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2.2.2.1 Elektriksel özellikler 

Karbon nanotüpler üstün elektriksel özelliklere sahiptir. Özel yapılarına bağlı olarak 

metalik ya da yarı iletken özellik göstermektedir. Metalik özellige sahip KNT de ki 

elektronlar bakır ile karşilaştirildiginda çok daha hızlı hareket etmektedir. Yarı iletken 

KNT ise silikon özelliklerinin yanısıra silikon gibi davranışda göstermektedir. 

Grafen levha yuvarlanarak nanotüp oluşturulduğunda hem daire çevresinde karbon 

atomları sıralanmakta, hem de elektronların kuantum mekaniksel dalga fonksiyonları da 

yeniden düzenlenmektedir (Şekil 2.5). Oluşturulan nanotüpler yapı açılarına bağlı 

olarak; 

 “koltuk” nanotüpü iletkenlik,  

 “zikzak” nanotüpü yarı iletkenlik,  

 “kiral” nanotüpü  yarı iletken özellikler gosterebilmektedir (Meyyappan 2005). 

 

 

Koltuk                   Zikzak                   Kiral 

Şekil 2.5  Karbon nanotüplerin iletkenlik tipleri 
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2.2.2.2 Termal özellikler 

Bilinen tüm materyaller arasında ölçülen en yüksek termal iletkenlik kristal karbona 

aittir. Grafen ve elmasın ısı kapasitesi ve ısıl iletkenliği dikkat çekicidir. Isı 

iletkenliğinin değeri saf elmas için 2000-2500 Wm
-1

K
-1

 iken (buna karşılık) grafit için 

2000 Wm
-1

K
-1

'dir. KNT elmas ile karşılaştırıldığında daha iyi bir termal iletkenliğe 

sahiptir. Nanotüp test sonuçları, termal iletkenliğinin elmasdan iki kat daha fazla 

olduğunu göstermiştir (Meyyappan 2005, Harris 2009). 

Ayrıca, KNT'lerin yaklaşık 6000 Wm
-1

K
-1

 oda sıcaklığında bir termal iletkenliğe sahip 

olduğu, iletkenliğinin yüksek olduğu bilinen bakırın 385 Wm
-1

K
-1

'lik bir termal 

iletkenliğe sahip olduğu bulunmuştur ve ısıl kararlılığı havada 750°C ve atıl atmosferde 

1800°C'dir. TDKNT'ler ve ÇDKNT'ler farklı termal davranışlara sahip. TDKNT'ler 

ÇDKNT'lerden daha kararlıdır (Dai 2006). 

2.2.2.3 Mekanik özellikler 

Elektronik ve termal özelliklerinin yanı sıra, karbon nanotüpler de istisnai mekanik 

özellikler nedeniyle büyük ilgi görmüştür. Yapısında mevcut sp² karbon-karbon 

bağlarının gücü nedeniyle üstün mekanik özelliklere sahiptirler (Harris 2009). 

KNT'ler yüksek elastisite modülüne (Young modülü) sahip olduğu bilinen grafen ve 

karbon fiberlerden çok daha sağlam ve esnektir. Hem teorik hesaplamalar hem de 

deneysel çalışmalar, ÇDKNT'lerin yüksek elastisite modülünün TDKNT'lerden daha 

yüksek olduğunu göstermiştir (Meyyappan 2005). 

2.2.3 Karbon nanotüplerin üretim yöntemleri 

Karbon nanotüpler çeşitli yöntemlerle üretilebilmektedir ve nanotüp yapısının 

oluşumunda birden çok mekanizmanın rol aldığı düşünülmektedir. Üç basamaklı bir 

mekanizmaya göre nanotüplerin ve fullerenlerin oluşumunda metal katalizör parçacığı 
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üzerinde öncelikle bir başlatıcı C2 yapısı oluşur. Bu yarı kararlı karbür parçacığından 

hızla çubuğa benzer bir yapı oluşurken grafit özelliğinde duvarlar yavaşça meydana 

çıkar. Bu mekanizma elektron mikroskobu görüntüleri ile açığa çıkarılmıştır. Farklı 

üretim tekniklerinde kullanılmakta olan farklı atmosferik şartlara göre küçük 

değişiklikler olmasına rağmen genel olarak üretilen karbon nanotüp yapısının oluşum 

şekli benzerdir (Daenen vd. 2003). 

Nanotüpler genel olarak dört farklı yöntem ile üretilebilmektedir; a- Ark boşalım, b-

Lazer buharlaşma, c- Kimyasal buhar birikimi (CVD), d- Buhar faz üretim. Bu 

tekniklerden üçü genel olarak bütün literatürlerde verilmektedir. Dördüncü teknik olan 

buhar faz teşekkülü ise kısmen bahsedilmektedir. 

2.2.3.1 Ark boşalım (Arc discharge) 

Ark buharlaşma metodu KNT üretiminde keşfedilen ilk tekniktir. Bu yöntem, laboratuar 

imkanlarında kolayca yapılabilecek ve en geniş kullanım alanı bulan yöntem olmasına 

rağmen, diğer yöntemlerle karsılaştırıldığında daha az saflıkta yapılar oluşur ve 

nanotüplerden Fe, Ni, Co gibi katalitik metallerin ayrılmasını gerektirir (Ebbesen ve 

Ajayan 1992, Shah ve Tali 2016, Aliyu vd. 2017) (Şekil 2.6). 

 

Şekil 2.6 Ark boşalım düzeneği 
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2.2.3.2 Lazer aşındırma tekniği (Laser Ablation) 

Lazer yöntemi ile KNT’lerin üretildiği ilk çalışmalar, metalofulleren sentezi üzerine 

gerçekleştiren araştırmalardır. Fırın sıcaklığı 1200 °C iken, kusur bulundurmayan kapalı 

uçlu nanotüpler oluşur. Eğer fırın sıcaklığı 900 °C ’ye inerse kusurlar artar ve 200 °C 

’nin altında nanotüp oluşmaz (Journet ve Bernier 1998) (Şekil 2.7). Aynı yöntemi grafit 

hedefi geçiş metal katalizörleri ile katkılayarak TDNT üretimine uyarlamışlardır. 

Standart lazer yönteminde tepkime 1200 °C ’ye ısıtılmış bir fırında, genelde 100-250 

sccm’lik argon olmak üzere bir inert gaz akışında ve sabit 500 Torr basınçta 

gerçekleştirilir (Journet ve Bernier 1998, Kingston ve Simard 2003). 

 

 

Şekil 2.7 Lazer buharlaştırma 

2.2.3.3 Kimyasal buhar birikimi (Chemical Vapor Deposition - CVD) 

Kimyasal buhar birikimi (CVD) yöntemi karbon fiberlerin üretilmesinde kullanılan 

yöntemlerden biridir. Karbon nanotüpler için kimyasal buhar depolama (CVD) yöntemi 

ilk kez 1998 yılında Z.F.Ren tarafından geliştirilmiştir. 1993 yılında Yacaman ve Ç.A. 

ile 1994 yılında Ivanov ve Amelinkx çok duvarlı karbon nanotüplerin (ÇDNT) 

üretilmesinde kullanmışlardır (Şekil 2.8). Ark boşalım ve lazer aşındırma yöntemleri 

ilkesel açıdan kesikli olup üretim kapasiteleri sınırlıdır. Denetimli sentez ve sürekli 
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işletim açısından kimyasal buhar birikimi (CVD) yönteminin kullanılması tercih edilir. 

Ayrıca diğer yöntemlere göre daha basit ve düşük maliyetlidir (Ren 1998).  

CVD prosesinin temeli, karbonca zengin gazların yüksek sıcaklıklarda metal 

katalizörleri varlığında pirolizi ve açığa çıkan parçalanma ürünlerinin KNT’ye 

dönüştürülmesidir (Kingston ve Simard 2003, Ando  2004). 

Karbon nanotüplerin sentezi 650-900 
o
C sıcaklık aralığında ve daha yavaş gerçekleşir 

(Yudasaka 1995, Ren vd. 1998).  

Kimyasal buhar birikimi sentezi: 

 Heterojen katı-katalitik tepkimelerle, 

 Homojen gaz evre tepkimeleriyle gerçekleştirilebilir (Kingston ve Simard 2003). 

CVD prosesinde yüksek verim sağlayan katalizörler olarak Fe, Co ve Ni vazgeçilmez 

bir üstünlüğe sahip olup bunlardan en sık kullanılanı demirdir (Kingston ve Simard 

2003).  

CVD prosesinde en yaygın kullanıma sahip karbon kaynağı asetilendir. Bununla birlikte 

metan, etilen, propilen, alkoller, kamfor ve naftalin gibi bazı aromatik bileşikler de 

kullanılmaktadır (Kingston ve Simard 2003, Ando 2004).  

CVD yöntemini ilgi çekici kılan etmen, katalizör tanecik çapının ürün özelliklerine 

doğrudan etkilemesidir. Örneğin katalizör boyutu birkaç nm mertebesinde iken TDNT; 

birkaç 10 nm iken ise ÇDKNT sentezlenmektedir (Ando vd. 2004).  
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Şekil 2.8 Kimyasal buhar birikimi 

2.2.4. Karbon nanotüp saflaştırma yöntemleri 

Karbon nanotüpler sentezlendikten sonra fullerenler, grafit tabakaları, amorf karbon, ve 

metal katalizör gibi safsızlıklar içerir (Yudasaka 1995).  

KNT sentez yöntemlerine bağlı olarak safsızlık miktarı da değişmektedir. Karbon 

nanotüplerin çeşitli alanlarda kullanılabilmesi için saflaştırma yöntemleri kullanılarak 

daha saf KN elde etmek mümkündür (Georgakilas 2002). 

Saflastırma yöntemleri: Kimyasal oksidasyon, asitle yöntemi, ısıl islem, ultrasonik 

yöntemi, mikro filtrasyon yöntemi ve ferro-manyetik ayırmadır (Daenen vd. 2003).  

2.2.5 Karbon nanotüplerin fonksiyonlaştırılması 

KN’lerin, bazı grafit özellikleri değiştirilerek farklı ortamlar içinde çözünebilir hale 

getirilerek veya farklı fonksiyonel gruplar bağlayarak ya da inorganik yapılarla 

modifiye edilerek kullanım alanları da genişletiebilmektedir. 
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2.2.6 Karbon nanotüplerin uygulama alanları ve yapılan çalışmalar 

KN’lerin taşıdıkları önem uygulamalarda sağladıkları farklarla anlaşılabilmektedir. 

Nanotüpler dikkat çekici ve benzersiz özelliklerinden dolayı çeşitli potansiyel uygulama 

alanlarına sahiptir. Günümüzdeki nanoteknoloji benzersiz ve kendine özgü  özellikleri 

nedeniyle birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Enerji depolama, moleküler 

elektronik, termal malzemeler,yapısal malzemeler, elektiriksel iletkenlik, katalizör 

destekleri, iletken yapıştırıcılar, hava ve su filtrasyonu, biyomedikal, tarim ve gıda, 

alanlarda nanotüpler kullanılmaktadır. 

Konunun dünya üzerindeki öneminin anlaşılması adına bir bilimsel makale arama 

sitesinden bakıldığında, sadece bir yıllık süre içinde bile KNT’lerle ilgili 1000’den fazla 

yayın olduğu görülmektedir. Nanotüpler, tüm dünyada birçok araştırma grubu 

tarafından üzerinde çalışma yapılan bir alandır. 

2.2.6.1 Uygulama konusunda yapılan çalışmalar 

2.2.6.1.1 Karbon nanotüplerin ağır metaller ile etkileşimi 

Ağır metaller de dahil olmak üzere çeşitli kirleticilerin ortamdan uzaklaştırılması 

oldukça zordur. Adsorpsiyon teknikleri genellikle basit ve etkili bir şekilde 

çalışmaktadır. Ağır metallerin su ortamından gideriminde (Örn: Pb
+2

, Ni
+2

, Cu
+2

 ve 

Cd
+2

) fonksiyonelleştirilmiş çok duvarlı karbon nanotüpler (fÇDKNT) kullanılmıştır. 

Sonuçlar, fÇDKNT ile yapılan su arıtımının 6 saat içinde sırasıyla %93, %83, %78 ve 

% 15 oranında Pb
+2

, Ni
+2

, Cu
+2 

ve Cd
+2

 'u uzaklaştırdığını göstermiştir (Farghali vd. 

2017). 

Bazı çift değerli metal iyonlarının (Cu
+2

, Co
+2

, Cd
+2

, Zn
+2

, Mn
+2

, Pb
+2

) adsorpsiyon 

özelliklerini incelemek için adsorban olarak karbon nanotüpleri (KNT) kullanılmıştır. 

pH ve metal iyonları konsantrasyonu gibi çözelti koşullarının etkisi araştırılmıştır. 

Sonuçlar, pH 9'da, metal iyonlarının KNT'lere karşı afinite sırasının Cu (II)> Pb (II)> 
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Co (II)> Zn (II)> Mn (II) şeklinde olduğunu ve Freundlich adsorpsiyon modeli ile 

uyumlu olduğunu göstermiştir. KNT'lerin çevre korumasında iyi potansiyel 

uygulamalara sahip olduğunu belirtilmiştir (Stafiej ve Pyrzynska 2007). 

Tek ve çok duvarlı karbon nanotüpler (TDKNT ve ÇDKNT) ile ticari bir aktif karbon 

(AC) arasındaki Zn
+2

 adsorpsiyonu üzerine yapılan bir çalışmada; Langmuir modeli ile 

hesaplanan Zn'nin maksimum adsorpsiyon kapasitesi, 10-80 (mg l
-1

) Zn
+2

 

konsantrasyon aralığında TDKNT, ÇDKNT ve AC için sırasıyla 43.66, 32.68 ve 13.04 

mg g
-1

 olarak bulunmuştur. Dengeye ulaşmada, kısa temas süresinin yanı sıra yüksek 

adsorpsiyon kapasitesi, TDKNT'lerin ve ÇDKNT'lerin su içindeki Zn'yu bağlamasının 

olduğunu bildirilmiştir (Lu ve Chiu 2006). 

Çok duvarlı karbon nanotüpler, bakır (II), kurşun (II), kadmiyum (II) ve çinko (II) 

içeren sulu çözeltilerin arıtılmasında kullanılmıştır. ÇDNT’lerin, çözelti sıcaklığının 

artmasıyla ağır metal iyonlarını adsorbe etme kapasitesinin de arttığı görülmüştür 

(Abdel Salam 2013). 

Çok duvarlı karbon nanotüpler 8-hidroksikuinolin ile modifiye edilmiş ve ağır 

metallerin (Cu
+2

, Pb
+2

, Cd
+2

 ve Zn
+2

) sulu çözeltilerinden uzaklaştırılması için 

kullanılmıştır (Samia vd. 2011). 

Üç çeşit okside KNT (H2O2, KMnO4 ve HNO3) için kadmiyum (II) adsorpsiyon 

kapasitelerinin, saf KNT'lerle karşılaştırıldığında fonksiyonel gruplara bağlı olarak 

arttığını göstermiştir (Li vd. 2003). 

Karbon nanotüplerin (KNT) sulu çözelti içinde Pb adsorbe etme kabiliyeti araştırılan 

çalımada, Pb'nin (% 96.03) en yüksek uzaklaştırılma oranının pH 5, 40 mg / L KNT, 80 

dk temas süresinde ve 50 devir/dk çalkalama hızında eld edilebileceği (Kabbashi vd. 

2008). 
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Asitli çok duvarlı karbon nanotüplerin (ÇDKNT) sudan Pb (II) adsorpsiyonu bir model 

olarak incelenmiştir. Sonuçlar, ÇDKNT 'lerin konsantre nitrik asit ile işleme tabi 

tutulduktan sonra, oksijenli fonksiyonel grupların fÇDKNT'ler üzerinde 

oluşturulabileceğini göstermektedir. Oluşturulan oksijenli fonksiyonel gruplar, Pb (II) 

adsorpsiyonunda, tüm Pb (II) adsorpsiyon kapasitesinin% 75.3'inden sorumlu olduğu ve 

adsorpsiyonun kemisorpsiyon mekanizmasıyla gerçekleştiği tespit edilmiştit (Wang vd. 

2007). 

Ni (II) ve Sr (II)'nin ÇDKNT /demir oksit manyetik kompozitler üzerine 

adsorpsiyonları, pH ve iyonik kuvvetin bir fonksiyonu olarak incelenmiştir. Sonuçlar, 

Ni(II) ve Sr(II)'nin manyetik kompozitler üzerindeki adsorpsiyonlarının, pH ve iyonik 

kuvvetlere büyük ölçüde bağlı olduğunu göstermektedir. Manyetik kompozitlerin 

adsorpsiyon kapasitesi, fÇDKNT'lerin ve demir oksitlerinkinden çok daha 

yüksektir.  Desorpsiyon çalışmasının sonuçları, manyetik kompozitlere adsorbe edilen 

Ni (II) 'nin pH <2.0'da kolayca deşifre edilebileceğini göstermektedir (Chen vd. 2009). 

Çevre dostu bir adsorban olan kalsiyum aljinat (KNT/CA) ile immobilize edilmiş 

KNT'nin. Cu adsorpsiyon özellikleri incelenmiştir. Deneysel sonuçlar, KNT/CA'nın 

bakır uzaklaştırma verimliliğinin yüksek olduğunu ve daha düşük bir pH 2.1'de bile% 

69.9'a ulaştığını göstermiştir. KNT/CA'nın bakır adsorpsiyon kapasitesi, 5 mg / L bakır 

denge konsantrasyonunda 67.9 mg/g olarak belirlenmiştir (Li vd. 2010). 

Katalitik kimyasal buhar biriktirme (CCVD) yöntemiyle üretilmiş saflaştırılmış karbon 

nanotüpler (P-KNT'ler) ve polihidroksilbütirat ile fonksiyonelleştirilmiş karbon 

nanotüpler (PHB-KNT'ler) endüstriyel atık sudan seri adsorpsiyon işlemi ile 

uzaklaştırılma ağır metallerin (As, Pb, Cr, Cd, Ni, Cu, Fe ve Zn) her iki nano-

adsorbanın, ağır metalleri adsorbe eteme yeteneklerinin son derece yüksek olduğunu ve 

ve PHB-CNT'lerin ağır metal arıtımı açısından daha iyi kaliteye sahip olduklarını 

göstermiştir (Bankole vd. 2019). 

Kimyasal buhar ayrışma yöntemleri kullanılarak çok duvarlı karbon nanotüpler 

(ÇDKNT) üretilmiştir.  Hem saf hem de oksitlenmiş KNT için adsorpsiyon süresi, 
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çözelti pH'ı ve başlangıç nikel iyonları konsantrasyonlarının Ni
+2 

adsorpsiyonu alımı 

üzerindeki etkileri oda sıcaklığında incelenmiştir. Nikel iyonlarının sulu çözeltilerden 

adsorpsiyon kapasitesi, oksitlenmiş KNT'lerin yüzeyine saf KNT'lerinkiyle 

karşılaştırıldığında önemli ölçüde artmıştır (Kandah ve Meunier 2007). 

İyonların ve toksik maddelerin sulu ortamdan uzaklaştırılmasında yeni bir emici madde 

olarak etkin bir şekilde uygulandığını göstermiştir (Tofighy ve Mohammadi 2011, 

Hooijdonk vd. 2013, Santhosh vd. 2016, Li vd. 2017).  

Sulu çözeltilerden Zn’nun giderilmesinde kullanılan farklı formlardaki nanotüp 

membranların etkinliği ile çalışmalar Çizelge 1’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 2.1 Farklı KNT'ler ve KNT membranları ile  ağır metallerinin sulu ortamdan (su, atik su, vs.)  giderim etkinliğine ait araştırma 

sonuçlarının gösterimi 

KNT ve KNT 

membranları 

Adsorpsiyon 

kapasitesi 

Çap (nm) Çalışmanın modu Adsorpsiyon mekanizması Kaynakça 

fÇDKNT 99% 10-25 nm Adsorbsiyon Elektrostatik etkileşim (Mubarak vd. 2013) 

 

Okside KNTr  58 mg/g N/A Adsorbsiyon Kimyasal etkileşim (Tofighy ve Mohammadi 

2011) 

KNT Kitosan ile 

modifiye 

90% 60-100 nm Adsorbsiyon Elektrostatik etkileşim (Salam vd. 2011) 

Azot katkılı 

Manyetik KNT 

609 mg/g N/A Adsorbsiyon Kimyasal etkileşim (Shin vd. 2011) 

KNT sodyum 

hipoklorit ile 

saflaştırılmıştır 

34.36 mg/g <10 nm Adsorbsiyon Elektrostatik etkileşim (Chungsying ve Liu 2006) 

COOH- KNT 

membranları 

98% <8 nm Membran filtrasyonu Yüzey kompleksyon (Ali vd. 2018) 

P- KNT 

membranları 

100% <8 nm Membran filtrasyonu Yüzey kompleksyon (Ali vd.  2019) 

1
9
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2.2.6.1.2 Karbon nanotüplerin topraklar ile etkileşimi 

Uzunluklarına, çaplarına, işlevselliklerine ve çevresel koşullara bağlı olarak KNT’lerin 

doğal şartlar altında farklı davranışları olabilir. Bilim adamları ve sanayiciler 

nanomalzemenin yüksek potansiyeli yanında diğer etkileri konusunda gittikçe daha 

fazla bilinçleniyor, bu iki yön arasında uzlaşma, örneğin “güvenli tasarım yaklaşımıyla 

sonuç olarak, iyi bir yol bulmaya çalışıyorlar. Farklı fiziko-kimyasal parametrelerle 

oynayarak nanomalzemenin maksimum toksisitesini azaltmak için çalışmalar 

yapılmaktadır. Dolayısıyla KNT’lerin davranışlarını ve potansiyel etkilerini 

değerlendirmek son derece önem taşımaktadır. Bugüne kadar, odak karasal 

ekosistemlerden ziyade çoğunlukla sucul ekosistemler olmuştur. Karasal ekosistemlerde 

yapılan çalışmaların çoğunluğunun bitkiler üzerinde, hidrofonik, jel veya filtre kağıdı 

uygulamaları gibi farklı yetiştirme koşulları altında yapıldığı, toprak ve sediment 

çalışmalarının oldukça düşük olduğu görülmektedir. Tohumlar ve fideler üzerine 

etkilerin araştırıldığı çalışmalar uzun süreli bitki yetiştirmeye yönelik çalışmalara göre 

daha fazladır.  

14C etiketli ÇDKNT'lerin iki farklı doğal toprak türündeki davranışının incelendiği bir 

araştırmada KNT’lerin siltli tın toprakta tınlı kum tekstürdeki toprağa nazaran daha 

kuvvetli adsorbe edildiği, uygulanan 14C etiketli ÇDKNT’ün % 85'ten fazlasının toprak 

fraksiyonunda kaldığı saptanmıştır (Kasel vd. 2013). 

Karboksil fonksiyonlu TDKNT’lerin doğal tarım toprağı doldurulmuş bir kolonda (ince 

kumlu çamur toprağı) çok çeşitli monovalent ve iki değerli katyonların 0.03-100 mM 

derişimlerde toprak çözeltisine eklenmesiyle, topraktaki davranışının araştırıldığı bir 

çalışmada TDKNT’lerin toprakta birikme oranının nispeten yüksek olduğu görülmüştür 

(Jaisi ve Elimelech 2009). Araştırıcılar, TDKNT'lerin toprak matrisi tarafından etkili bir 

şekilde tutulmalarından dolayı topraklarda önemli miktarda taşınma ve yıkanma 

göstermediği sonucuna varmıştırlardır.  

Lu vd. (2014) 3 farklı tekkstür sahip toprakta ÇDKNT’lerin davranışını inceledikleri 

çalışmalarında, pozitif yüklü ÇDKNT'lerin topraklarda tamamen tutulurken, negatif 
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yüklü KNT'lerin toprak kolonundan yıkanarak uzaklaştığını saptamışlardır. Ayrıca 

ÇDKN’lerin hareketliliğini organik madde yerine tekstürün kontrol ettiğini 

görmüşlerdir. 

Toprağa KNT’lerin doğrudan serbest bırakılması (kronik yayılma) araba lastikleri hariç, 

çoğu senaryo için çok düşük olarak kabul edilmiştir. Örneğin, KNT içeren lastiklerin 

yollara sürtünmesi nedeniyle toprakta KNT birikebilir (Nowack 2013). KNT, Parisli 

çocukların ciğerlerinde bulunmuştur. Bu durum, bu tür katalizörlerin araba katalitik 

konvertörleri tarafından üretilmesinden kaynaklanıyor olabilir. KNT’ lerin kendi 

üretimi, kullanımı veya yok olma gibi döngüsü içinde etrafa yayılımı mümkün olabilir, 

ancak atık yönetimi sırasında ve nanomalzemelerin geri dönüşüm işlemleri sonrasında 

etrafa yayılımı üzerine bilgi eksikliği nedeniyle gerçek riski değerlendirmek zordur 

(Caballero-Guzman 2015). 

2.2.6.1.3 Karbon nanotüplerin bitkiler ile etkileşimi 

Nanoteknolojideki yeni keşifler, tıp bilimi, havacılık, elektronik ve savunma 

sanayilerindeki gelişmelerde yeni bilgiler ve uygulama için teknolojik platform 

sağlamıştır. Nanoteknolojinin bu alanlara uygulanmasının başarısı araştırıcıların ilgisini 

tarımsal ve gıda teknolojileri alanlarında da nanoteknolojik yaklaşımların 

kullanılmasına yöneltmiştir. Tarımsal açıdan karbon nanotüpler ile çalışmalar son 

zamanlarda ilgi odağı olmuştur. 

Düşük dozlarda spesifik nanoparçacık tiplerinin bitkilerde fizyolojik süreçleri aktive 

edebildiği deneysel olarak gözlemlenmiştir. Örneğin, optimal konsantrasyondaki TiO2 

nanoparçacıklarının, fotosentezi aktive ederek ıspanak bitkilerinin büyümesini arttırdığı 

belirlenmiştir. Karbon nanotüplerin soğan, salatalık ve çavdarda kök büyümesini 

arttırdığı çok duvarlı karbon nanotüplerin (ÇDKNT) domates bitkilerinin büyümesini 

aktive ettiği ve hücre bölünmesi ve bitki gelişimi için gerekli olan genlerin 

ekspresyonunu etkileyebileceği ortaya konmuştur (Khodakovskaya vd. 2013). Liu vd. 

(2009) tek duvarlı nanotüplerin (TDKNT) tütün hücrelerinin duvarlarına ve zarlarına 

nüfuz edebileceğini göstermiştir. 
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Çok duvarlı karbon nanotüplerin (ÇDKNTs) yonca ve buğday üzerindeki etkilerinin 

araştırıldığı bir çalışmada; fitotoksisite deneyleri hem tohum çimlenmesi hem de fide 

gelişmesi sırasında gerçekleştirilmiştir, Her iki bitki tohumunun çimlenmesinin, 2560 

mg KNT l
-1

 'ye kadar tolerans gösterdiği ve KNT uygulanmış yonca ve buğday 

fidelerinde kök uzamasının arttığı görülmüştür. Sonuçlar, KNT'lerin yonca ve buğday 

kök yüzeylerine alım veya translokasyon olmadan önemli miktarlarda adsorbe edildiğini 

göstermiştir (Miralles vd. 2012). 

Karbonnanotüplerin bitki tarafından alınarak üst organlara taşındığı bilinmektedir 

(Wang vd. 2012, Larue vd. 2012, Anita ve Rao 2014). Bakır, Ca, Zn, gibi elementler 

karbon nanopartiküllere bağlanmaktadır (Wang vd. 2013). 

Oksitlenmiş çok duvarlı karbon nanotüplerin buğday bitkisinin gelişimi ve fizyolojisi 

üzerindeki potansiyel etkilerini, tohum çimlenmesi, kök uzaması, kök uzunluğu ve 

vegetatif biyokütle üzerindeki etkilerini incelemek üzere kurulan bir denemede, 10-160 

mg ml
-1

 arasında değişen konsantrasyonlarda KNT uygulaması yapılmıştır. Sonuçta 

araştırmacılar; okside olmuş ÇDKNT ortama ilave edildikten 7 gün sonra daha hızlı kök 

büyümesi ve daha yüksek vejetatif biyokütle gözlemlemişler, ancak tohum çimlenmesi 

ve kök uzunluğunun kontrol grubu ile karşılaştırıldığında herhangi bir fark 

göstermediğini ortaya koymuşlardır. Bu bulgular, okside olmuş ÇDKNT'lerin kök 

sisteminde hücre uzamasını belirgin şekilde arttırabileceğini ve dehidrojenaz aktivitesini 

arttırarak kök büyümesinin daha hızlı olmasını ve biyokütle üretiminin daha yüksek 

olmasını sağladığını göstermektedir (Wang vd. 2012). 

Çimlenme, büyüme, anatomi, fizyoloji ve verim üzerindeki etkilerini anlamak için 

buğday tohumlarının ÇDKNT'lerle kaplanması ile ilgili kurulan bir denemede, 

ÇDKNT’lerin erken çimlenme, aşırı kök uzaması, daha yoğun stoma ve daha büyük kök 

uzunluğu, daha hızlı büyüme ve daha yüksek verim gösterdiği rapor edilmiştir. Yoğun 

kök kılcalları; su ve bitki başına hububat verimini 1.53 ila 2.5 g arasında önemli oranda 

iyileştirmiş, fosfor (P) ve potasyum (K) gibi önemli minerallerin alımında % 63'lük bir 

artış sağlamıştır (Joshi vd. 2018).  
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Farklı KNT tiplerinin bitkilerin gelişimi üzerine etkisine ilişkin veriler çizelge 2.2’de 

verilmiştir. 
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Çizelge 2.2 Farklı KNT’lerin bitki gelişimi üzerine etkileri 

 

 

Bitki türleri KNT  
konsantrasyon 

(mg  kg
-1

) 
Büyüme ortamı Genel sonuç Kaynakça 

Lahana, Havuç ve 

Marul 
 

 

TDKN 

  

 

 

104, 315, 1750 

 

 

 

Süspansiyon 

(35:65 ağ/ağ KNT: 

poli-3-

aminobenzoik asit) 

Etkisiz 

 

 

 

(Canas vd. 2008) 

 

Salatalık ve Soğan Artan kök uzunluğu 

Domates Kök azaltma 

Marul  

fTDKN 

Daha uzun pozlamada 

azaltılmış kök uzunluğu 

Soğan ve Domates Etkisiz 

Salatalık, Turp,  

kolza tohumu 

(Rapeseed), Kabak 

ÇDKN 2000 Sulu Süspansiyon 

Çimlenme etkisi yok 

(Lin ve Xing 2007) Çimi (Ryegrass) Artan kök uzunluğu 

Marul Azaltılmış kök uzunluğu 

Mısır Etkisiz 

Böğürtlen 
Fonksiyonlu 

TDKNler'nın 
4 

Murashige ve 

Skoog bazal ortamı 

Kök çıkış sayısını arttırmak, 

Sapın uzunluğunda bir artış 

(Apul ve Karanfil 

2015) 

Mısır TDKN 20 
Murashige ve 

Skoog bazal ortamı 

H3'te mısırda küresel 

asetilasyon 
(Yan vd. 2013) 

Lahana, Havuç TDKN ve fTDKN  100 Jar ortamı Etkisiz (Ghosh vd. 2015) 

2
4
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Çizelge 2.2 Farklı KNT’lerin bitki gelişimi üzerine etkileri (devam)  

Pirinç TDKN 400 
Murashige ve 

Skoog bazal ortamı 

Gecikmiş çiçeklenme ve 

verimde azalma 
(Lin vd. 2009) 

Domates ÇDKN 50, 200 

Murashige ve 

Skoog bazal 

ortamında fide 

daha sonra toprağa 

taşındı 

Bitki boyu, çiçek sayısı ve 

meyve sayısında artış ve Stres 

genlerinin ekspresyonunu 

artırmak 

(Khodakovskaya vd. 

2013) 

Pirinç 

ÇDKN, 

 Fe-KN, 

 Fe/Co-KN 

10, 50, 300 
Kimura besin 

çözeltisi 

Absisik asitte azalma (ABA), 

brassinolide (BR) ve JA'da 

azalma. 

N azalması 

(Hao vd. 2016) 

Kabak 
ÇDKNler 

(süspansiyon) 
1000 

%25 Hoagland 

ortamı 
Biyokütle azaltılmış  

(Stampoulis vd. 

2009) 

Mısır 
Fonksiyonlu 

TDKNler'nın 
10, 100  Toprak 

Bitkiler kuraklık stresi 

altındayken fotosentez 

oranında fark yoktur 

(Cano vd. 2016) 

Soğan ÇDKN 5, 10  kum 
Soğan kökü CpG'de DNA 

metilasyonu 
(Ghosh vd. 2015) 

Kabak (Balkabağı) ÇDKN 
125, 250, 500, 

1000 

Murashige ve 

Skoog bazal ortamı 

Tohum suyunu arttırın, 

çimlenmeyi azaltın, kök 

uzunluğunu azaltın, fide taze 

ağırlığını azaltır. 

Oksidatif stres endekslerinde 

artış, peroksit ve 

malondialdehit   

(Hatami 2017) 

2
5
 

 



26 

 

2.3. Toprakta Çinko 

Türkiye, hem de dünya tarım toprakları için çinko noksanlığı önemli bir sorundur 

(Sillanpaa, 1982, Cakmak vd. 1998). Dünyada tüm tarım topraklarının yaklaşık %30' 

unda (Sillanpaa, 1982), Türkiye topraklarının  % 50’sinde (Eyüboğlu vd. 1995) ve Orta 

Anadolu’da alanların % 30’unda (Taban vd. 1997) çinko (Zn) noksanlığı olduğu 

bildirilmiştir. Toprakların ortalama çinko içeriği 25-100 mg kg
-1

 civarındadır  ve çok 

sayıda farklı minerallerin yapısında bulunmaktadır. Zn’nun iyon çapı demir (Fe) ve 

magnezyuma (Mg) benzer. Bu nedenle Zn
+2

 augit, hornblend ve biyotit gibi 

ferromagnezyum minerallerinde izomorf yer değiştirme yolu ile Fe
+2

 ve Mg
+2

 

iyonlarının yerine geçebilmektedir. Bu minerallerin Zn içeriği toprakların Zn içeriğinin 

büyük bölümünü oluşmuştur. 

 

Şekil 2.9 Çinko noksanlıklarının küresel ölçekteki dağılımı 

(https://www.drt.com.tr/blog/labels/=C3=A7inko.html) 

https://www.drt.com.tr/blog/labels/=C3=A7inko.html
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Toprakta bulunan çinkonun çoğu, bitkiler için yarayışsız formdadır. Ortalama olarak 

topraklar 2-25 ppm arasında değişebilir ve organik çinko içerirler (demir ve mangan 

oksitlerle beraber alınamaz formdadır). Çinkonun 100 ppm den fazla olması çoğu 

üretimi yapılan bitki için toksik düzey anlamına gelir. Bitkilerin çinko ihtiyaçları 

farklıdır. Bazı bitkiler çok az çinko ile yaşamlarını sürdürürken, bazı bitkiler yüksek 

düzeyde çinkoya ihtiyaç duyarlar; örneğin mısır, soğan ve ıspanak gibi. 

Çinko toprakta çeşitli formlarda bulunur. Bitkiler topraktaki çinkonun çözeltide 

çözünmüş halde bulunan formundan, adsorbe edilmiş formundan ve değişebilir 

formundan yararlanabilirler. Toprakta çinkonun davranışı ve alınabilirliği bazı 

komponentler tarafından kontrol edilir. Çinko toprakta Zn
+2

 formunda killerin 

yüzeylerine tutulmuş halde bulunur. Toprak organik maddesi çinkoyu şelat formunda 

tutar. Şelat, metallerin büyük organik moleküllerle bağlanmasına denir. Şelat formunda 

ki çinko toprakta taşınmaz ve yıkanmadan etkilenmez durumdadır. 

Çinko toprak organik maddesi ile tepkimeye girerek hem çözünebilir hem de 

çözünmeyen bazı organik kompleksler oluşturur. Toprakta çözünmeyen çinko organik 

kompleksleri daha çok amino, organik ve fulvik asitlerden; çözünmeyen çinko organik 

komplekslerinin ise humik asitlerden kaynaklanmaktadır (Stevenson vd. 1972). 

Topraktaki çinkonun alınabilirliğini etkileyen en önemli etmenler; toprak tekstürü, 

toprak pH’sı, fosforun varlığı ve miktarı ile iklim koşullarıdır.  

Tekstür; kumlu, kumlu tınlı ve organik topraklar siltli ve killi topraklara göre daha çok 

çinko eksikliği gösterirler. Toprağın kompozisyonu çinko alınabilirliğini 

etkilenmektedir. pH; çinko alınabilirliğini en çok toprak asitliği etkilemektedir.  

Toprak reakksiyounu; pH’nın değişimi ile tüm elementlerde olduğu gibi çinkonun da 

çözünürlüğü etkilenmektedir.  
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Fosfor; yüksek miktarlardaki fosfor, çinkonun alınımını olumsuz etkiler ve eksiklik 

yaratır. Fosfor gübrelemesi yapılırken çinko göz ardı edilmemeli, çiftlik gübresi ile 

birlikte kompoze halde toprağa uygulanmasında çinkonun alımını olumlu etkilediği 

görülmüştür. 

İklim; çinko eksikliği semptomları serin ve nemli geçen sezonlarda daha yaygın 

görülmektedir. Bu şartlar altında bitki topraktan daha az çinko absorbe etmektedir. 

2.4. Bitkide Çinko 

Çinko; insan, hayvan ve bitkilerin çok düşük miktarlarda gereksinim duyduğu mutlaka 

alınması gereken bir mikro elementtir.  

 Bitkide çinko; 

 Karbonhidrat metabolizmasında, fotosentezde şekerlerin nişastaya 

dönüşmesinde, 

 Protein metabolizmasında, 

 Auxin (büyüme regülatörü) metabolizmasında, 

 Polen metabolizmasında, 

 Biyolojik membranların yapısında, 

 Patojenlere karşı enfeksiyon metabolizmasında,  

önemli rol oynar. 

Çinko eksikliğinde bitki gelişimi olumsuz etkilenmektedir. Çinko, tüm organizmalar 

için gerekli bir element ve enzimler ile proteinlerin kritik komponenti (Marschner 

1995), olup enzimler ile substrat bağları arasında bağlanma ve yönlendirmede  önemli 

bir rol oynamaktadır (Çakmak 1999). Çinko, özellikle karbonik asit anhidraz ile 

süperoksit dismutaz enzimlerini aktifleştirir. Bu enzimlerin kloroplasta lokalize olduğu 

belirlenmiştir (Marschner 1995). Ayrıca çinko bitkide doğrudan RNA sentezine katkıda 

bulunur ve çinko noksanlığında RNA sentezinin ve buna bağlı olarak protein üretiminin 

durduğu bildirilmiştir. Çinkonun diğer bir fonksiyonu ise enzim aktivatörü olarak 
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karbonhidrat metabolizmasında görev almasıdır. Çinko eksikliği genellikle genç 

yapraklarda, erken büyüme sezonunda görülür (Hacısalihoğlu 2002). 

Bilindiği gibi besin elementlerinin eksikliğinde bitkiler normal gelişimlerini 

sürdürememektedirler (Welch 2004). Ancak, bazı bitkiler bu eksikliklere karşı daha 

dayanıklıdırlar. Aynı bitkinin çeşitleri arasında bile bu farkları gözlemlemek 

mümkündür. Günümüzde çoğu çalışma bu doğrultudadır (Rengel 2001). Bitkiler 

eksikliği bulunan elemente yönelik hem kök sistemleri hem de bazı beslenme stratejisi 

mekanizmaları geliştirmişlerdir. Çinko içinde bu geçerlidir (Hacısalihoğlu 2003). 

Bitkilerin çinko ile beslenme düzeyini toprakta çinkonun bulunma formlarının da 

etkilediği bildirilmektedir. 

Çinko eksikliği, yaygın olarak yüksek pH ya sahip kireçli topraklarda ve fosforlu 

gübreler ile yoğun olarak gübrelenmiş topraklarda görülür (Marschner 1995). Çinko 

eksikliğinde, gübreleme ile başarılı olunması, verilen çinkonun alınabilirliği, üst 

toprağın kuruluğu, alt toprağın kompozisyonu ve diğer elementlerle olan etkileşimler 

gibi etmenlerden etkilenmektedir. Birçok bitki türü örneğin; fasülye, mısır, buğday, 

pirinç ve domates çinko eksikliği stresine karşı düşük töleransa sahiptirler ve ürün 

kaybına uğrarlar. 

Çinko eksikliği bitkilerde karekteristik olarak, genç yapraklarda kloroz şeklinde görülür 

ve yaprak boyutları küçülür ve bitki bodur kalır. Yaşlı yapraklarda ise genel bir kloroz, 

genel bir bodurluk ile solma ve bükülmeler görülür (Marschner 1995). 

2.5. Türkiye Topraklarının Çinko Durumları 

Tarım topraklarının büyük bir bölümünde pH 7 nin ve kalsiyum karbonat (CaCO3) 

miktarı ise ortalama % 20 nin üzerinde olması nedeniyle Türkiye toprakları yarayışlı 

çinko yönünden oldukça fakirdir (Çakmak vd 1999). Türkiye genelinde yapılan 

çalışmalarda tarım topraklarının % 49.8 inde (14 milyon hektar alanda) çinko 

noksanlığının olduğu tepit edilmiştir. Türkiye genelinde çinko noksanlığı belirlenen 
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toprakların pH değeri 7.0’ nin üzerinde olması ve CaCO3 miktarının % 5-25 ve üzeri 

olması topraktaki çinkonun bitkiye yarayışlı olmasını engellemektedir. Bu nedenle 

ülkemizdeki tarım topraklarının çinko ile gübrelenmesi çalışmaları hızlanmuıştır. 

Topraktan yeterli düzeyde çinko alamayan bitkilerden ve ağaçlardan elde edilen 

ürünlerin hem veriminde hem de kalitelerinde düşme meydana gelir. Bu ürünler ile 

beslenen canlılarda Zn eksikliğinden kaynaklanan etkiler görülür (Çakmak vd. 1999). 

Verimdeki düşüş ekonomik olarak önemli bir kayıp olmasına rağmen beslenmedeki 

sorunda vahimdir. Çinko eksikliği olan insanlarda, gelişme geriliği, boy kısalması, deri 

hastalıkları, yaraların iyileşmesinde gecikme, saç dökülmesi, cinsel olgunlaşmada 

gerilik, karanlığa uyum güçlüğü, gece körlüğü, tat almada zayıflık, iştahsızlık, 

hastalıklara dayanmada zayıflık ve öğrenme kapasitesinde düşmeler görülebilir 

(Alloway 2004). 

 

Şekil 2.10 Türkiye’deki çinko noksanlıklarının dağılımını gösterir harita                

        (https://www.drt.com.tr/blog/labels/=C3=A7inko.html) 

 

https://www.drt.com.tr/blog/labels/=C3=A7inko.html
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Topraktaki çinkonun yarayışlılığı iklim ile de ilintilidir. Toprağın nemi de önemlidir. 

İlkbaharı soğuk ve az güneşli geçen yörelerde çinko noksanlığı görülür.  

Sonuç olarak Türkiye topraklarının büyük bir bölümünde çinko noksanlığı 

görüldüğünden topraklarımızda çinko gübrelemesinin ekonomiden insan sağlığına kadar 

sayılamayacak kadar yararı bulunmaktadır. Tarımsal üretimi sınırlandıran faktörler 

arasında eksik olan elementlerin en belirleyici faktörlerden birisi olduğu düşünülürse 

çinkonun yaygın olarak kullanılması gereği ortaya çıkar (Anonim 2004). 

Toprakta çinkonun yarayışlılığına etki eden faktörler; toprak pH’sı, toprağın kireç 

miktarı, toprak organik maddesi, toprağın tekstürü ve kil içeriği, mikrobiyal ativite ve 

topraktaki iteraksiyonlardır. 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

Tez çalışmaları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 

Bölümü Araştırma Laboratuvarlarında ve serasında gerçekleştirilmiştir. 

Sunulan doktora tez çalışması başlıca üç aşamadan oluşmaktadır.  

a) Birinci aşama; ticari olarak temin edilen fonksiyonelleştirilmiş çok duvarlı 

karbon nanotüpün (fÇDKNT) saf ve artan düzeylerde çinko (Zn) yüklü 

formlarının özelliklerinin belirlenmesidir. Bu amaçla saf ve Zn yüklü fÇDKNT 

materyallerinde Raman ve XRD analizleri yapılmıştır.  

b) İkinci aşamada, saf fÇDKNT tarafından tutulan Zn’nun optimum ve maksimum 

düzeyini belirlemek amacıyla adsorpsiyon ve desorpsiyon çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir.  

c) Üçüncü aşamada saf fÇDKNT ve fÇDKNT+Zn uygulamalarının kireçli toprakta 

bitki beslenmesi üzerine etkisinin ortaya konulması amacıyla sera denemesi 

yürütülmüştür.  

3.1 Materyal 

3.1.1 Deneme toprağının özellikleri 

Tez çalışmasında kullanılan deneme toprağı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği’ne ait deneme alanlarından 0-30 cm 

derinliğinden alınmıştır. Denemede kullanılan toprağın kimyasal ve fiziksel özellikleri 

Çizelge 3.1’de verilmiştir. Deneme toprağı hafif alkali karakterli, tuzsuz, fazla kireçli, 

organik madde düzeyi düşük, yarayışlı K bakımından yeterli, toplam N, yarayışlı P, ve 

Zn bakımından yetersizdir. Orta Anadolu Bölgesinde yapılan çalışmalarda toprak 

örneklerinin %92’sinde yarayışlı çinko miktarı kritik seviye olarak kabul edilen 0.5 mg 

kg
-1

 altında bulunmaktadır (Çakmak vd. 1999).  
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Çizelge 3.1 Deneme toprağının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri  

Toprak özelliği Değerler Değerlendirme 

pH (1:2.5 H2O) 8.11 Hafif alkali 

EC (dS m
-1

), 1:2.5 H2O)  0.278 Tuzsuz 

Kireç CaCO3 (%)  28.94 Fazla kireçli 

KDK (meq 100 g
-1

) 34.57  

Yarayışlı Zn (mg g
-1

) 0.46 Yetersiz 

Yarayışlı P (mg kg
-1

) 5.57 Az 

Yarayışlı K (mg g
-1

) 221 Yeterli 

Toplam N (%) 0.09 Az 

O.M (%) 1.28 Az 

Tekstür sınıfı Kil 

 

3.1.2  Fonksiyonelleştirilmiş çok duvarlı karbon nanotüp (fÇDKNT-COOH)’ün 

özellikleri 

Bu çalışmada kullanılan fÇDKNT-COOH, kimyasal buhar biriktirme (CVD) 

yöntemiyle üretilmiş ve ODTÜ Teknokent Nanografi firmasından temin edilmiştir. 

fÇDKNT’ün teknik  özellikleri Çizelge 3.2’de verilmiştir.  

Kimyasal buhar biriktirme (CVD) yöntemi kimyasal sentez yöntemlerinden biridir (Xin 

vd. 2019).  Bu işlemde, KNT, küçük yüzdelerde çeşitli katalizörler üzerinde 500 ile 

1200 °C arasında değişen sıcaklıklarda ve asetilen ve metan gibi taşıyıcı hidrokarbon 

gazı kaynakları kullanılarak atmosferik basınçta depolanır. Katalizörler tutucu alt 

tabakayı oluşturur. Kimyasal reaksiyonlar için çemberin içinde öncü gazlar ve ısıtılan 

tutucu alt tabaka yer alır. Sıcak yüzeyde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar, kullanılan 

karbon kaynağı, katalizör, atmosferinde kullanılan gaz ve sıcaklığa bağlı olarak yüzeyde 

ince bir film tabaka veya toz formda KNT yoksa oluştur (Kouklin vd. 2004, Sharma vd. 

2015, Xin vd. 2019).  
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Çizelge 3.2 fÇDKNT’ün  Teknik  Özellikleri 

Saflık  > 96 % 

(COOH) İçeriği (%) 2.2  

Renk Siyah 

Dış Çap (nm) 8-18  

İç Çap (nm) 5-10 

Uzunluk (µm) 10-35   

Hacim ağırlığı (g cm
-3

) 0.3  

Katıfaz Yoğunluğu (g cm
-3

) 2.4  

Özgül Yüzey Alanı (m
-2 

g) 210  

Kül İçeriği (Gravimetrik %) 1.5  

Elektiriksel iletkenlik (EC) (S cm
-1

) 98  

Üretim metodu CVD 

Saf KNT metalik yapı sergilerler ve oldukça hidrofobiktirler. Hücre ve hayvan 

deneylerinde kullanılabilmesi ve sıvıda çözünmesinin kolaylaşması ve 

biyouyumluluğun arttırılması için işlevselleştirme işlemlerinin yapılması gereklidir. 

Bunu kovalent ve kovalent olmayan fonksiyonelleştirme (işlevselleştirme) yöntemleri 

ile gerçekleştirmek mümkündür (Zhao vd. 2013). Denemede kullanılan nanotüpün 

fonksiyonelleştirme işleminde kovalent yöntem uygulanmıştır. KNT güçlü asit 

karışımları (HNO3 + H2SO4) ile belirli sıcaklık ve sürelerde muamele etmektir. Bu işlem 

sonrasında, uçları kapalı olan KNT’lerin uçları açılır, bu uçlarda karboksil grupları 

oluşur. Ayrıca yüzeylerde de hasarlar ve karboksil grupları oluşur ve KNT’lerin sulu 

ortamda çözünürlüğü ve biyouyumluluğu artar. Bu işlem sonrası KNT’lerin boylarında 

da kısalmalar olur (Xin vd. 2019). 
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Sekil 3.1 KNT’ün fonksiyonelleştirilmesi örnek modeli 

3.1.3 Test bitkisinin özellikleri 

Bu araştırmada, Bezostaja-1 ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşidi test bitkisi 

olarak kullanılmıştır. Bezostaja-1 ekmeklik buğday çeşidinin bazı özellikleri Çizelge 

3.3’de verilmiştir. 

Çizelge 3.3 Bezostaja-1 ekmeklik buğday çeşidinin bazı özellikleri (Anonim 2003) 

Islah Edildiği Kuruluş : 
Rusya’dan getirilmiş ve Anadolu Zirai Araştırma Enstitüsü- Eskişehir 

tarafından adaptasyonu yapılmıştır. 

Tescil Yılı : 1970 

Sap ve Yaprak Özellikleri : Sap kısa boylu, sağlam yapılı, gri yeşil renkli ve yaprakları tüysüzdür. 

Başak Yapısı : Kılçıksız, beyaz kavuzlu, orta uzun, orta sık ve dik başaklıdır. 

Tane Özellikleri : Sert-kırmızı taneli olup, bin tane ağırlığı 40–44 gramdır. 

Tarımsal Özellikleri : 

Kışlık bir çeşit olup, soğuğa dayanıklıdır. Ancak kuraklığa dayanıklılığı azdır. 

Az kardeşlenir, gübreye reaksiyonu iyidir. Erkenciliği orta olup yatmaya 

dayanıklıdır. En iyi sonuç sonbaharda erken çıkış sağlandığında alınır. 

Kardeşlenmenin düşük olmasından dolayı verim potansiyeli tane ve başak 

büyüklüğünden kaynaklanır. İlkbahar son donlarından zarar görmez. Ancak 

yaz kuraklıklarından fazlaca etkilendiği için kır-bayır tarlalar ve yeterli yağış 

almayan yörelerdeki alanlar için uygun değildir. 

Hastalık Durumu : 

Sarı pasa dayanıklı olup, kara ve kahverengi pasa orta derecede dayanıklıdır. 

Sürme ve rastığa orta hassastır. Kök ve kök boğazı çürüklüklerinden önemli 

derecede etkilenir. 

Kalitesi : Birinci sınıf ekmeklik bir çeşittir. 

Tavsiye Edildiği Bölgeler : 
Trakya, Kuzey ve Batı Geçit bölgeleriyle Orta Anadolu’nun taban ve 

sulanabilen alanları 
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3.2 Yöntemler 

3.2.1 fÇDKNT karakterizasyon aşaması 

Deneme materyali olan saf ve Zn yüklü fÇDKNT formları aşağıda bildirilen farklı 

teknikler kullanılarak karakterize edilmiştir. Bu amaçla, saf fÇDKNT’e artan Zn 

düzeyleri ile yükleme yapılmış, fÇDKNT yüzeylerindeki karboksil (COOH) ile 

bağlanma potansiyelinin belirlenmiştir. Çinko yüklemesi işleminde saf fÇDKNT 

tarafından tutulacak olan Zn düzeyi bilinmediği için başlangıç olarak 5 ve 10 mg L
-1

 Zn 

konsantrasyonları seçilmiştir. Toz formda bulunan saf fÇDKNT’nin yüklenmesi Zn 

içeren çözeltiler ile gerçekleştirilmiştir. Çözeltiler çinko sülfat (ZnSO4.7H2O) kimyasalı 

ile hazırlanmıştır. Hazırlanan çözeltilerden 10 ml alınarak numune tüplerine aktarılmış 

ve üzerlerine 0.05 g toz formada bulunan saf fÇDKNT eklenerek 25±2°C sabit 

sıcaklıkta orbital çalkalayıcıda 180 devir/dakika hızla 24 saat çalkalanarak dispersiyonu 

sağlanmıştır. Çalkalama işleminin ardından numune tüpleri içinde bulunan Zn yüklü 

fÇDKNT (fÇDKNT-Zn) sulu faz, saat camı üzerine alınmış ve kurutulmak için 40-

45°C’de etüv fırınında 24 saat bekletilmiştir. Kurutma sonrası fÇDKNT-Zn yüklü toz 

material karakterizasyon analizinde kullanılmıştır. Saf ve fÇDKNT-Zn yüklü 

materyallerin karakterizasyon çalışması belirlemesi Ankara Üniversitesi, Mühendislik 

Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Petrojenez ve Mikro Analiz Laboratuvarında 

gerçekleştirilmiştir. 

3.2.1.1 Raman spektroskopisi 

Karakterizasyon çalışmasında, fÇDKNT ve fÇDKNT+Zn yüklü materyallerin analizleri 

için Raman cihazı kullanılmıştır. HRC-10HT Raman Analyzer cihazının, standart 

konfigürasyonunda 785 nm diyot lazer kullanılmış ve 250-2300 cm
-1

 spektral aralığında 

4.5 cm
-1

 çözünürlükte spektrum elde edilmiştir. 
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3.2.1.2 X-ışını kırınımı (XRD) 

XRD incelemeleri doğal ve imal edilen materyallerin kristalografik yapısı veya 

elemental bileşimi hakkında bilgi verir. Karakterizasyon çalışmasında, X-

ray diffractometers-inel EQUINOX marka XRD cihazından saf ve fÇDKNT+Zn yüklü 

materyallerin yapılarına ait difraktogramlar alınmıştır. Saf fÇDKNT kristalografik 

yapısı tahribatsızdır, ancak üzerine yüklenen element ya da bileşiğin özelliğine bağlı 

olarak bu yapıda değişiklik meydana gelir. 

3.2.1.3 FT-IR/ATR ölçümü 

FT-IR incelemeleri, işlevselleştirilmiş KNT'lerde hidroksil ve karboksilik grupları gibi 

yeni fonksiyonel grupların oluşumunu hakkında bilgi verir. Karakterizasyonu tespiti 

için kullanılacak materyalin toz formda olması nedeniyle, Bruker Vertex 80 markaya ait 

FT-IR/ATR cihazı ile 4000-550 cm
-1

 dalgasayısı aralığında saf ve Zn yüklü fÇDKNT 

materyallerin yapılarına ait pik görüntüleri alınmıştır. 

3.2.2 fÇDKNT’ün adsorpsiyon-desorpsiyon aşaması 

Adsorpsiyon çalışması, saf fÇDKNT tarafından tutulan Zn’nun optimum ve maksimum 

düzeyini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, çinko sülfat ile hazırlanan 0, 10, 

20, 30, 40 ve 50 mg L
-1

 Zn çözeltilerinden 10’ar mL alınarak, numune tüpleri içine 0.05 

g tartılan saf fÇDKNT üzerine ilave edilmiştir. Daha sonra çalkalayıcıda dispersiyonu 

sağlanmak için çözelti tüpleri orbital çalkalayıcıda 180 devir/dakika hızla, 25±2°C sabit 

sıcaklıkta 24 saat dengeye gelmesi için çalkalanmıştır. Dengeye gelen örnekler 12000 

rpm’ de 30 dakika santrifüj edilmiştir. Örneğin sıvı faz ayrı bir tüpe alınmış ve ICP-

OES (Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry, Perkin Elmer Model 

DV 2100) ile ölçülmesiyle Zn
+2

 miktarı belirlenmiştir. Elde edilen veriler regresyon 

analizine tabi tutularak, Langmuir ve Freundlich İzoterm modellerinin sabitleri 

belirlenmiştir.  
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Adsorbe edilen Zn miktarı ve yüzdesi aşağıda bildirilen formüllere göre hesaplanmıştır 

ve adsorpsiyon grafikleri elde edilmiştir (Lu vd. 2006).  

Zn Adsorpsiyon Yüzdesi (%) = (C0-Ce)/ C0 x 100 

Bu eşitlikte, C0 ve Ce (mg L
-1

), çözeltide sırasıyla Zn
+2 

'nin başlangıç ve denge 

konsantrasyonlarını ifade eder. 

Adsorbe edilen Zn miktarı (mg g
-1

) = qe = (C0-Ce) / m x V 

Bu eşitlikte, C0 ve Ce çözeltide sırasıyla Zn
+2

 'nin başlangıç ve denge konsantrasyonları 

(mg L
-1

), V çözeltinin hacmi (mL), m fMWCNT’ün ağırlığı (mg) ve qe dengede adsorbe 

edilen Zn
+2

 miktarını (mg g
-1

) ifade eder. 

Langmuir izoterm modeli, adsorbat yüzeyinde adsorbatın tek tabakalı ve adsorbat 

edildiği yaygın kullanıma sahip izoterm modelidir. Freundlich izoterm modeli, çok 

tabakalı adsorpsiyon olaylarını da tanımlayabilen katı yüzeyde (Dastgheib ve Rocktraw 

2002). 

Sıvı fazından katı yüzeyine adsorpsiyon için Langmuir izoterm modeli aşağıdaki 

matematiksel ifade ile verilmektedir (Lu vd. 2006). Bu eşitlikte, Ce, Zn
+2

 'nın denge 

konsantrasyonunu (mg L
-1

), a ve b ise Langmuir sabitlerini ifade eder.  

Langmuir eşitliği= q = (abCe) / (1 + bCe) 

denge konsantrasyonu (Ce) ile denge konsantrasyonu /adsorbe edilen miktar (Ce/q)  

grafiğinden Langmuir parametreleri tahmin edilebilir. Langmuir eşitliği regresyon 

analizleri ile elde edilen aşağıdaki formulasyon ile lineerleştirilmiştir 

 

y= 0.2465x + 0.6851 

       R² = 0.9939 
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Sıvı fazından katı yüzeyine adsorpsiyon için Freundlich izoterm modeli aşağıdaki 

matematiksel ifade ile verilmektedir (Lu vd. 2006). Bu eşitlikte, Ce, Zn
+2

 'nın denge 

konsantrasyonunu (mg L
-1

), kF ve n ise Freundlich sabitlerini ifade eder.  

Freundlich eşitliği = q = kF Ce 
1/n

 

Freundlich eşitliği regresyon analizleri ile elde edilen aşağıdaki formulasyon ile 

lineerleştirilmiştir. 

 

 

Adsorpsiyon çalışması sonunda aynı örneklere desorpsiyon çalışması yapılmıştır. 

Desorpsiyon çalışmasında, adsorpsiyon deneyinde kullanılan ve sıvı fazı ayrıldıktan 

sonra kalan katı faz (fÇDKNT-Zn) 4 saat boyunca 45±3°C’de kurutulmuş ve üzerine 10 

ml DTPA çözeltisi (pH: 7.3) ilave edilmiştir. Elde edilen ekstraktta ICP-OES ile Zn 

miktarı belirlenmiştir. Desorpsiyon işlemi sırasında DTPA çözeltisinin kullanım amacı, 

fÇDKNT yüzeyindeki karboksil grublarından dolayı adsorbe olan Zn’nin, uygulandığı 

toprak ortamında serbest bırakılacak olan bitkiye yarayışlı miktarlarının tespit 

edilmesidir.  

Sıvı fazından katı yüzeyine desorpsiyon miktarı yukarıda bildirildiği şekilde belirlenmiş 

ve desorpsiyon yüzdesi aşağıda belirtilen eşitlikle hesaplanmıştır (Pu vd., 2013) Bu 

eşitlikte, Des.m ve Ads.m  (mg g
-1

), sırasıyla birim kütlesinde desorbe edilmiş ve adsorbe 

edilmiş Zn
+2

 miktarını ifade eder. 

Zn Desorpsiyon Yüzdesi (%) = Desorbe edilen Zn miktarı (mg g
-1

) / Adsorbe edilen Zn 

miktarı (mg g
-1

) x 100 

 

y= 0.2972x + 0.1686 

       R² = 0.9979 
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3.2.3 Sera denemesi   

Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nden alınan deneme toprağında sera 

denemesi için gerekli toprak hazırlanmıştır. Deneme, tesadüf parselleri deneme 

deseninde 3x3 faktöriyel düzende 1 kg toprak alan polietilen saksılarda 3 tekerrürlü 

olarak yürütülmüştür (Çizelge 3.4).  

Ekimden önce temel gübreleme olarak 100 mg kg
-1

 N üre gübresinden, 100 mg kg
-1

 P 

ve 125 mg kg
-1

 K olacak şekilde KH2PO4 gübresinden uygulanmıştır. Adsorpsiyon 

denemesi sonuçlarına göre belirlenen ve aşağıda bildirilen saf fÇDKNT ve Zn 

uygulama düzeyleri deneme desenine göre topraklara ilave edilmiştir. Çinko 

uygulamaları çinko sülfat hepta hidrat kimyasalından hazırlanmış ve çözelti formunda 

uygulanmıştır. Bir (1) hafta sonra topraklar iyice karıştırılmış ve her saksıya 10 adet 

buğday tohumu ekilmiştir. Deneme toprakları, toprağın tarla kapasitesinin % 85’i 

düzeyinde düzenli olarak sulanmıştır. Yetiştirilen bitkiler sekiz (8) hafta sonra hasat 

edilmiştir. Sera denemesinde artan düzeylerde fÇDKNT ve Zn uygulamalarındaki bitki 

gelişimlerine ait görünümleri Şekil 3.2 – 3.6’da gösterilmiştir. 
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Çizelge 3.4 Deneme deseni 

Uygulama düzeyleri 

Saksı Numarası 
Saf fÇDKNT 

düzeyleri 
Zn  düzeyleri 

C0 

0 g kg
-1 

(kontrol) 

Zn0 

0 mg kg
-1 

(kontrol) 
1 2 3 

Zn1 

2.5 mg kg
-1

 
4 5 6 

Zn2 

5.0 mg kg
-1 

  
7 8 9 

C1 

0.25 g kg
-1

 

Zn0 

0 mg kg
-1 

(kontrol) 
10 11 12 

Zn1 

2.5 mg kg
-1

 
13 14 15 

Zn2 

5.0 mg kg
-1 

  
16 17 18 

C2 

0.5 g kg
-1

 

Zn0 

0 mg kg
-1 

(kontrol) 
19 20 21 

Zn1 

2.5 mg kg
-1

 
22 23 24 

Zn2 

5.0 mg kg
-1 

  
25 26 27 
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Şekil 3.2 Sera denemesinin uygulamalarına ait görünümü 

 

4
2
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Şekil 3.3 Sera denemesinin saf fÇDKNT ve Zn’nin yalın uygulamalarına ait görünümü 
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Şekil 3.4 Sera denemesinin saf fÇDKNT’ün yalın uygulamaları ile artan düzeylerde saf 

fÇDKNT+Zn uygulamalarının karşılaştırılmasına ait görümün 
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3.2.4 Toprak örneklerinde yapılan bazı fiziksel ve kimyasal analizler 

Denemede kullanılan toprak örnekleri Jackson (1958) tarafından belirtildiği gibi 

kurutulup 2 mm’den elenmiştir. Bu örneklerde aşağıda yöntemleri belirtilen analizler 

yapılmıştır.  

3.2.4.1 Toprak reaksiyonu (pH) 

Toprak reaksiyonu 1:2.5 toprak-su karışımında cam elektrodlu pH metre ile 

belirlenmiştir (Jackson 1958). 

3.2.4.2 Elektriksel iletkenlik (EC) 

Toprak tuzluluğu, toprakların elektriksel iletkenliklerine göre 1:2.5 toprak-su 

karışımında EC metre ile ölçülerek belirlenmiştir (Richards 1954). 

3.2.4.3 Kireç (CaCO3) 

Richards (1954)’e göre Scheibler kalsimetresi ile volumetrik olarak belirlenmiştir. 

3.2.4.4 Organik madde 

Richards (1962) tarafından bildirildiği şekilde modifiye Walkley-Black yöntemine göre 

ölçülmüştür. 

3.2.4.5 Katyon değişim kapasitesi (KDK) 

Polemio ve Rhoades (1977) tarafından bildirildiği gibi sodyum asetat metoduna göre 

belirlenmiştir. 
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3.2.4.6 Bitkiye yarayışlı çinko (Zn) 

Lindsay ve Norvell (1978) tarafından bildirildiği gibi, toprak-çözelti oranı 1:2 olacak 

şekilde 0.005 M DTPA (dietilen triamin penta asetik asit) + 0.01 M CaCl2 + 0.1 M TEA 

(trietanolamin) karışım çözeltisi (pH: 7.3) ile 2 saat çalkalanarak ekstrakte edilen 

süzükte Zn, atomik absorpsiyon spektrometresi (AAS) ile belirlenmiştir. 

3.2.4.7 Bitkiye yarayışlı fosfor (P) 

Toprak örneğinde fosfor Olsen vd. (1954) tarafından bildirildiği şekilde, 0.5 N NaHCO3 

(pH: 8.5) ile ekstrakte edilerek çözeltiye geçen fosfor (P), askorbik asit yöntemine göre 

spektrofotometrede belirlenmiştir. 

3.2.4.8 Bitkiye yarayışlı potasyum (K) 

Alınabilir potasyum miktarı, Pratt (1965) tarafından bildirildiği şekilde, toprak örnekleri 

1.0 N nötr (pH: 7.0) amonyum asetat (CH3COONH4) ile ekstrakte edilerek çözeltiye 

geçen potasyum (K) fleymfotometrede okunması ile bulunmuştur. 

3.2.4.9 Toplam azot 

Bremner (1965) tarafından bildirildiği şekilde, Kjeldahl yöntemine göre toplam azot 

belirlenmiştir. 

3.2.4.10 Tekstür  

Toprak örneklerinin kum, silt ve kil fraksiyonları Bouyoucos (1962) tarafından 

bildirildiği şekilde Hidrometre yöntemiyle yapılmıştır, Tekstür sınıfları “Soil Survey 

Manual” (1951)’e göre belirlenmiştir. 
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3.2.4.11 Tarla kapasitesi 

Toprağın tarla kapasitesi, Richards (1954)’ün bildirdiği şekilde şekilde tansiyon tablası 

kullanılarak belirlenmiştir. 

3.2.5 Bitki analizleri 

Hasat edilen bitkilerde, bitki boyu, toprak üstü aksamı ve kök yaş ağırlıkları 

belirlenmiştir. Bitki örnekleri iki kez çeşme suyu ve iki kez saf su ile yıkanıp, 65 C’de 

hava sirkülasyonlu kurutma dolabında sabit ağırlığa gelinceye kadar kurutulmuş ve kuru 

ağırlıkları belirlenmiştir. Kurutulan bitki örnekleri öğütülerek kimyasal analize 

hazırlanmıştır.  

3.2.5.1 Bitki örneklerinin analize hazırlanması ve çinko belirlenmesi 

Bitki toprak üstü aksamı ve kök örneklerinde, nitrik-perklorik asitle yaş yakma yöntemi 

(Johnson ve Ulrich, 1959) ile hazırlanan bitki eriyiklerinde bulunan toplam Zn, 

Analytikjena marka Vario 6 model AAS ile ölçülmüştür (Boss ve Fredeen, 2004). 

3.2.5.2 Bitki örneklerinde ışık mikroskobu ile fÇDKNT 

Sera denemesinde yetiştirilen buğday bitkisinin fÇDKNT’ü absorbe edip etmediğini 

kontrol etmek amacıyla,  kurutulmuş ve öğütülmüş bitkiler arasından tesadüf olarak 

seçilen C2Zn1 uygulamasına ait toprak üstü aksamı ve C2Zn2 uygulamasına ait kök 

örnekleri ile kontrol (C0Zn0) grubuna ait toprak üstü aksamı ve kök örneklerinde Carl 

Zeiss marka Stemi 508 model alttan ve üstten aydınlatmalı stereo trinoküler ışın 

mikroskobu 50X ve 8:1 kat büyütülmüş şekilde görüntü alınmıştır. 
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3.2.6 Değerlendirme ve istatistik analizleri 

Verilerin adsorpsiyon modellerine uygunluğu regresyon analalizi ile değerlendirilmiştir. 

Sera denemesinden elde edilen veriler de tesadüf parselleri deneme deseninde 3x3 

faktöriyel düzende varyans analizi yapılmış ve uygulamalar arası farklar Duncan testi 

ile P≤0.05 güven sınırında belirlenmiştir. 
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

Üç aşamada gerçekleştirilen bu çalışmada; saf fÇDKNT yüzeylerindeki karboksil 

(COOH) grubu ile Zn
+2

 iyonu ile bağlanma durumu, Raman Spektroskopisi ve XRD ile 

yapılan karakterizasyon analizleri sonucu tespit edilmiş; Zn yüklü fÇDKNT’nün, Zn 

iyonunu tutma potansiyeli adsorpsiyon ve desorpsiyon çalışmaları ile açıklanmaya 

çalışılmış ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda belirlenen fÇDKNT ve Zn uygulama 

düzeylerinin buğday bitkisi üzerine etkileri incelenmiştir. 

4.1 fÇDKNT Karakterizasyonu 

4.1.1 Raman spektroskopisi sonuçları 

Karbon nanotüp (KNT) çalışmalarında üretilen materyalin tek ya da çok duvarlı 

(tabakalı) grafen yapısının belirlenmesi için optik mikroskopla birleştirilmiş Raman 

spektroskopisi kullanılmıştır. Raman  görüntülerinde, KNT üretim tekniklerine göre 

deneysel çizgi genişlikleri olarak ifade edilen grafen tabakaları ile karakterize edilir 

(Park vd. 2009). Raman spektroskopisi, tabakalar arası çift rezonans Raman saçılımı  ile 

ilişkili olan Raman spektrumunun bant tepe noktası kullanılarak, bir substrattaki grafen 

tabakalarını sayısının doğru bir şekilde belirlenmesi mümkündür (Bokobza ve Zhang 

2012). Raman spektrum bandı, grafen katmanlarının sayısı bir ila üç arasında 

değiştiğinde şekil, çizgi genişliği ve tepe pozisyonu da değişir (Jorio vd. 2003). Park vd. 

(2009)’ne göre 3 tabakalı grafenin deneysel çizgi genişliği, 2 tabakalı grafeninkinden 

sadece % 10-20 daha büyükken, 2 tabakalı grafenin deneysel çizgi genişliği tek 

tabakalıdan % 100 daha büyüktür. 

Bu tez çalışmasında, saf fÇDKNT’ün Raman Spektroskopisi’nden alınan spektrumları 

Şekil 4.1’de gösterilmiştir. Elde edilen Raman görüntülerinde (sağdan sola), 1303.60 

cm
-1

, 1601.39 cm
-1

 ve 2608.7 cm
-1

 bantlarında üç tepe noktası belirlenmiştir. Belirlenen 

tepe noktaları saf fÇDKNT’e ait olup, sırasıyla D bandı (yoğunluğu 105 cps) , G bandı 

(yoğunluğu 53 cps)  ve G' bandı (yoğunluğu 15 cps) olarak ifade edilmektedir (Wang 
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vd. 2012). Genel olarak KNT’lerin piklerine ait Şekil 4.1’de görüldüğü gibi, ilk tepe 

noktası  D bandıdır. karbon nanotüplerinde düzensiz veya hasarlı grafit yapı sp2 

hibritlenmiş karbon atomları ile ilişkili olduğunu göstermektedir ve aynı zamanda D 

bandı tepe noktasının yüksekliği fazla olması karbon nanotüplerin yapısının düşük 

nitelikli olduğunun göstergesidir (Colindres vd. 2014). Grafikte oluşan G bandı, ara 

tabaka modunun grafit E2g simetrisiyle ilişkili olan ve nanotüplerin sp2 hibritlenmiş 

karbon atomlarının yapısal bütünlüğünü (grafitik yapı) yansıtan band olarak adlandırılır. 

G' bandı ise, D bandının bir üst tonu yani yansımasıdır (2D), grafen tabakalanma 

sayısını gösterir ve tabaka sayısının artışıyla G' bandının pik yüksekliği azalır. İkili 

rezonans teorisine göre, eğer bir çevresel etki yoksa, grafen tabakalarının sayısı 

değiştikçe, ortalama G' bandının tepe frekansında bir kayma olmamalıdır (Park vd. 

2009). Şekil 4.1’de görüldüğü gibi, G' bandının düşük pik yüksekliği ve iyon yüklemesi 

sonrası G' bandının frekansında kayma oluşmaması, denemede kullanılan nanotüpün 

çok duvarlı olduğuna işaret etmektedir. Raman spektrumlarında G ve D bantlarının 

arasında bulunan yoğunluklar ise çok duvarlı nanotüplerin fonksiyolelleştirilmiş 

yüzeylerindeki grupları ifade eder. Şekil 4.2’de denemede kullanılan saf fÇDKNT’ün G 

ve D banları arasındaki fonksiyonel grupları görülebilmektedir.   

Raman spektrumunda D ve G bandı: 

 Bu pik oranları kristal saflığını ve nanotüpün kusur konsantrasyonunu 

değerlendirmede kullanılır. 

 D-band tepe noktaları küçük ise daha yüksek bir saflık göstermektedir. 

 ID/IG oranı >1: KNT yapısı tek duvarlı. 

 ID/IG oranı <1: KNT yapısı çok duvarlı 

 ID/IG oranı =1: KNT yapısı iki duvarlı olarak değerlendirilir 

 Bu piklerin sayısı, genişlikleri ve yoğunlukları veya gücü: yüzeyindeki 

reaksiyonun şiddetinı ve aktif grubun konsantrasyonunu göstermektedir. 
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Şekil 4.1 Saf fÇDKNT ait Raman spektrum görüntüsü 

 

 

 

 

 

 

D-bant 

G-bant 

G' bant 

N=N 
C=N 
COOH 
C=O 
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Şekil 4.2 Raman pik yoğunluklarınığunu gösteren örnek bir model 

(http://slideplayer.it/slide/4130226/) 

Raman piklerinde KNT’lere ait olan D ve G tepe integral yoğunluk oranı (ID/IG) 

karbonlardaki grafik düzen derecesine göre ölçeklenir, yani tabakalandırılır ve aynı 

zamanda nanotüplere iyon bağlanması sırasında tabakalardaki değişim olarak da 

nitelendirilir (Masyutin vd. 2018). Eğer, ID/IG oranı 1’den büyük ise KNT’ler yapısı tek 

duvarlı, 1’den küçük ise çok duvarlı olarak değerlendirilir. ID/IG oranın 1’e eşit olması 

durumunda ise KNT’lerin yapısı iki duvarlı şeklinde yorumlanır. Bu tez çalışmasında, 

saf fÇDKNT’ün ID/IG oranın 0.814 olarak belirlenmiştir (Çizelge 4.1). Diğer bir 

ifadeyle, denemede kullanılan nanotüp materyalinin çok duvarlı olduğu net olarak 

belirlenmiştir 

http://slideplayer.it/slide/4130226/
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       a: fÇDKNT-Zn (5 mg kg
-1

)                                                                                b: fÇDKNT-Zn (10 mg kg
-1

) 

 Şekil 4.3 fÇDKNT ile Zn uygulamalarına ait Raman spektrum görüntüleri 

D-bant 

G-bant 

D-bant 

G-bant 

5
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Çizelge 4.1 D ve G bantlarının (ID/IG) oranı 

Uygulamalar D bant G bant (ID/IG) oranı 

fÇDKNT  1303.60 1601.39 0.814 

fÇDKNT- Zn (5 mg L
-1

) 1303.60 1595.31 0.817 

fÇDKNT- Zn (10 mg L
-1

) 1305.12 1601.39 0.815 

Şekil 4.3’de görüldüğü gibi, fÇDKNT’ler 5 ve 10 mg kg
-1

 Zn yüklemesi yapıldıktan 

sonra, Raman görüntülerinde karakteristik olarak aynı spektrum aralığında D ve G 

bandları görülmüştür. Çinko yüklü fÇDKNT materyalinden elde edilen sonuçlarda, 

Raman yoğunluğu sırasıyla 180 ve 130 cps olarak tespit edilmiştir. Bant 

yoğunluklarındaki bu değişim Zn iyonlarının fÇDKNT yüzeyindeki COOH grupları ile 

bağlantısının bir işaretidir. Şekil 4.1 ve 4.3 karşılaştırıldığında, hem saf fÇDKNT hem 

de Zn yüklü fÇDKNT spektrumlarına ait yoğunluk değişimi net olarak görülmektedir.  

Çizelge 4.1 incelendiğinde, saf fÇDKNT’nin D ve G bandlarının (ID/IG) oranı ile 5 mg 

kg
-1 

Zn yüklü fÇDKNT ve 10 mg kg
-1 

Zn yüklü fÇDKNT arasındaki ID/IG oranının çok 

az farklı olduğu görülmüştür. Saf fÇDKNT’ye göre 5 mg kg
-1 

Zn yüklü fÇDKNT’nin 

ID/IG oranı 0.817 iken 10 mg kg
-1 

Zn yüklü fÇDKNT’nin oranı 0.815 bulunmuştur. Zn 

yüklemeleri sonrası fÇDKNT’nin ID/IG oranları arasındaki fark oldukça küçüktür. 

Bu durum fÇDKNT’nin yapısal olarak korunduğu ve aynı zamanda Zn bağlanmasından 

kaynaklı olarak fÇDKNT’nün geometrisinde yeni kusurların ortaya çıktığı anlamına 

gelir (Costa vd. 2008). Diğer bir ifadeyle, tabakalar arasında bir değişim gerçekleşmiştir 

ve Zn
+2

 yük değerliği nedeniyle fÇDKNT’nin fonksiyonelleştirilmiş yüzeyinde bulunan 

iki -COOH grubunun H
+
 (hidrojen) iyonu ile Zn

+2
 yer değiştirerek yeni bir şekil 

oluşturacağı ve karbon tabakalarının grafik düzenin değiştiği söylenebilir. Dolayısıyla, 

ID/IG oranınında Zn derişimine bağlı olan bu değişim nedeniyle düşük Zn iyonlarının 

fÇDKNT yüzeyindeki COOH grupları ile bağlantısının gerçekleştiğini söylemek 

mümkündür. 
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4.1.2 XRD görüntüsü sonuçları 

Şekil 4.4 ve Şekil 4.5’te fÇDKNT’lere çinko sülfat ilavesi öncesi ve sonrası XRD 

analizi sonuçları verilmiştir. Şekillerden görüleceği gibi saf fÇDKNT’ler ve çinko ile 

muamele edilen piklerinin sayısı,  genişlikleri ve şiddetleri arasındaki farklar 

gösterilmiştir. Bu farklar çinko ilave edildikten sonra fÇDKNT’lerinin yapısalarındaki 

çinko tutulmuş ve malum olan KNT’ler elektron depolama kapasitesinde yüksektir. Bu 

durm neticesinde, KNT’lerin kristalli yapısı bariz bir şekilde değişmiştir. Ayrıca, 

KNT’ler yüzeyi alanında karboksil grubun ile fonksiyonelleştirilmiştir dolaysıyla çinko 

tutulması ve reaksiyon kapasitesi artırmıştır (Al Mgheer ve Abdulrazzak 2016). 

 

Şekil 4.4 Saf fÇDKNT’e ait XRD görüntüsü 
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a. fÇDKNT-Zn (5 mg kg
-1

) b. fÇDKNT-Zn (10 mg kg
-1

) 

 

Şekil 4.5  fÇDKNT ile Zn uygulamalarına ait XRD görüntüleri 

 

5
6
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4.1.3 FT-IR/ATR görüntüsü sonuçları 

Bu tez çalışmasında, saf ÇDKNT-COOH, fÇDKNT-Zn (5 mg kg
-1

) ve fÇDKNT-Zn (10 

mg kg
-1

)’ nin FT-IR spektrumları sırasıyla Şekil 4.6 ve 4.7’de gösterilmiştir 

fÇDKNT-COOH’nin FT-IR spektrumunda, 3500 ila 3750 cm
-1

 ve 1500 ila 1750 cm
-1 

arasındaki tepe değerleri sırasıyla O-H ve C=O karboksil gruplarının germe 

titreşimlerine bağlanabilir. Ek olarak, 960 cm
-1

'deki pik, C-O germe titreşimini 

göstermektedir.  

  

 

Şekil 4.6 Saf fÇDKNT’e ait FT-IR/ATR görüntüsü
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a. fÇDKNT-Zn (5 mg kg
-1

) b. fÇDKNT-Zn (10 mg kg
-1

) 

Şekil 4.7  fÇDKNT ile Zn uygulamalarına ait FT-IR/ATR görüntüsü 
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Şekil 4.8  fÇDKNT ile Zn uygulamalarına ait karşılaştırmalı FT-IR/ATR görüntüsü 
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Bu piklerin varlığı, ÇDKNT'lerin oksidasyonunun, fÇDKNT'lerin yüzeyine COOH 

grupları getirdiğini göstermektedir. Hussain vd. (2011) tarafından benzer sonuçlar 

bildirilmiştir. 

Şekil 4.8 incelendiğinde, saf fÇDKNT ve ÇDKNT-Zn (5 ve 10 mg kg
-1

) FT-IR 

spektrumu arasındaki farkların, bu farklılaşmanın C-Zn gerilmesinden ve Zn-H 

bükülme titreşiminden kaynaklandığını göstermiştir. Bu bağın varlığı, fÇDKNT-

COOH'de Zn'nin adsorpsiyonunu işaret eder. 

4.2 Adsorpsiyon-Desorpsiyon Çalışmaları 

4.2.1 Adsorpsiyon çalışması 

Saf fÇDKNT tarafından tutulan Zn iyonlarının optimum ve maksimum düzeyini 

belirlemek amacıyla artan düzeylerde Zn uygulamaları (0, 10, 20, 30, 40 ve 50 mg L
-1

) 

ile yapılan adsorpsiyon çalışmasına ait veriler Çizelge 4.2’de gösterilmiştir. Elde edilen 

verilerden yararlanılarak Şekil 4.10’de gösterilen çinko adsorpsiyon izotermi çizilmiştir. 

Saf fÇDKNT yüzeyindeki karboksilik fonksiyonel grupları (-COOH) negatif yüklere 

sahip olduğu için artan düzeylerde uygulanan iyonun (Zn
2+

) pozitif yükleri ile oluşan 

güçlü etkileşim nedeniyle saf fÇDKNT’ün adsorpsiyon kapasitesinin arttığı 

görülmüştür. Elde edilen bu sonuç, Atieh (2011) tarafından elde edilen verilerle uyum 

göstermektedir. Oluşan etkileşimin anlaşılabilmesi için Ali vd. (2019) tarafından tek 

duvarlı nanotüp yüzeylerindeki bağlanma modelinin bir örneği Şekil 4.9’de 

incelenebilir.  
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Şekil 4.9 Tek duvarlı fonksiyonelleştirilmiş KNT’lerde çinko adsorpsiyon modeli Ali 

vd. 2019 

Çizelge 4.2 ve Şekil 4.10’de görüldüğü gibi Zn
+2

’nin fÇDKNT üzerine maksimumu 

adsorpsiyon kapasitesi (3.78 mg/g) 40 mg L
-1

 başlangıç konsantrasyonunda 

bulunmuştur. En yüksek Zn düzeyi olan 50 mg L
-1

 uygulamasıyla adsorpsiyonda çok az 

bir azalma meydana gelmesine rağmen platoya ulaşıldığı gözlenmektedir. Oransal 

olarak incelendiğinde (Çizelge 4.2 ve Şekil 4.11), adsorpsiyon deneyi sırasında 

uygulanan sıcaklık düzeyi (25±2°C), çalkalama süresine (24 saat), çalkalama şiddeti 

(180 devir dakika
-1

) ve absorbent miktarına (0.05 g fÇDKNT) bağlı olarak artan çinko 

düzeylerine göre fÇDKNT’ün adsorbe ettiği Zn
+2

 iyonunun düştüğü görülmektedir. 

Çizelge 4.2 fÇDKNT’ün çinko iyonu  adsorpsiyon denge derişim değerleri 

C0  

(mg Zn L
-1

) 

fÇDKNT 

(g) 

Çözelti 

miktarı (L) 

Ce 

(mg Zn L
-1

) 

C0 – Ce 

(mg Zn L
-1

) 

qe 

 (mg g
-1

) 

Adsorpsiyon 

% 

0 0.05 0.01 0 0 0 0 

10 0.05 0.01 1.60 8.40 1.68 84.04 

20 0.05 0.01 7.01 12.99 2.60 64.96 

30 0.05 0.01 13.24 16.76 3.35 55.87 

40 0.05 0.01 21.11 18.89 3.78 47.23 

50 0.05 0.01 31.66 18.34 3.67 36.68 

C0, başlangıç konsantrasyonları; Ce, denge konsantrasyonları; qe, dengede adsorbe edilen Zn
+2

 miktarı 
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Şekil 4.10 fÇDKNT’nin Zn
2+

 iyonunu adsorpsiyon kapasitesi denge eğrisi 

 

Şekil 4.11  0.05 g fÇDKNT’nin Zn
2+

 iyonunu adsorpsiyon yüzdesi 

Genel olarak bir absorbentin tanecik boyutu, toplam yüzey alanı, strüktürel yapısı ve 

dağılımı ile yüzeyinde bulunan fonksiyonel grupları adrsorbe etme kabiliyetini etkileyen 

en önemli unsurlardır. Beklenilenin aksine adsorpsiyon izotermindeki bu kırılma, 

denemede kullanılan fÇDKNT’ün düşük adsorpsiyon kapasitesi nedeniyle bağlanma 

yüzeylerinin kısa bir süre sonra doymuş olma olasılığı (Ali vd. 2019) ile 

açıklanabileceği gibi, uygulanan iyonun düşük derişimlerinin nanotüpe ait çok duvarlı 
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silindirik yapının sadece temas ettiği tabaka yüzeylerinde tutulabildiği şeklinde de 

varsayımda bulunulabilir. Ayrıca artan dozlarla iyon etkileşimlerinin adsorpsiyon 

üzerine etkisi yüzey-iyon etkileşimlerinden daha fazla olmaya başladığına işaret 

etmektedir. Diğer taraftan adsorpsiyon olayında, adsorplanan maddenin derişimi, 

işlemin gerçekleştirildiği sıcaklık ve katı-sıvı adsorpsiyonu durumunda ortamın pH 

değeri denge adsorpsiyon kapasitesini etkileyen faktörlerdir. Katı-sıvı adsorpsiyonu 

olayında ortamın pH etkisi ve adsorplanan maddenin özelliğine bağlı olarak farklılıklar 

gösterebilmektedir. Belki de yüksek iyon derişimli ortamlarda fÇDKNT’ün maksimum 

adsorpsiyon kapasitesi, adsorpsiyon işlemleri sırasında farklı sıcaklık, pH, çalkalama 

şiddeti veya sürelerin denenmesiyle belirlenebilir. Ancak, denemede kullanılan 

fÇDKNT’ün tarımsal açıdan kullanılabilirliği araştırıldığı için yükleme yapılan 

miktarların yeterli olduğu kanaatine varılmış ve çalışmanın diğer aşamalarına devam 

edilmiştir. 

fÇDKNT’ün Zn
+2

'nin denge adsorpsiyonunun verilerinden yararlanarak, Langmuir ve 

Freundlich izoterm modelleri uygunluğu araştırılmış, her iki model için regresyon 

analizleri uygulanarak (Şekil 4.10) Langmuir ve Freunlich izoterm modellerinin 

sabitleri hesaplanmıştır (Çizelge 4.3). Langmuir izoterm modelinden elde edilen 

sonuçlar lineer şekilde uygulanarak, fÇDKNT’ün maksimum adsorpsiyon kapasitesi 

(qm) adsorplanan çinko ile fÇDKNT adsorbent yüzeyi arasındaki ilişki katsayısı (b) ve 

adsorpsiyon enerji sabiti (KL); Freundlich izoterm modelinde ise lineerleştirme 

uygulanarak adsorbentin kapasitesi (kF) ve adsorpsiyonun yoğunluğu (1/n) 

belirlenmiştir. Bu veriler regresyon katsayıları (R
2
) dikkate alınarak incelendiğinde, 

fÇDKNT’ler adsorpsiyonu denge verilerinin Langmuir ve Freundlich izotermleri 

modelleri uyumlu olduğu görülmüştür. 
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Şekil 4.12 fÇDKNT’ün Zn
+2

 adsorpsiyon izotermleri. Langmuir (a) ve Freundlich (b) 

Langmuir modelinde fÇDKNT’ün qm ve KL değerleri 3.778 (mg/g) ve 0.3596 (L/mg) 

olarak hesaplanmıştır (Çizelge 4.3). Ayrıca b sabiti (0.425) KL değerinden daha 

yüksektir ve absorbent olarak fÇDKNT ile absorbat (Zn
2+

) arasında iyi bir afinite 

olduğunun göstergesidir. Bu durum fÇDKNT’ler yüzeyinin homojen yapıda ve 

karboksil grubunda (-COOH) aktif bölgeler olarak birbirine özdeş olduğu şeklinde 

açıklanabilir (Farid vd. 2017). 
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Çizelge 4.3 Langmuir ve Freundlich adsorpsiyon izoterm sabitleri 

Langmuir Katsayıları Freundlich Katsayıları 

qm (mg/g) 3.778 kF 1.686 

b 0.425 1/n 0.297 

KL  (L/mg) 0.3596   

R
2
 0.9939 R

2
 0.9979 

Freundlich modelinden değerler kullanılarak kF ve 1/n katsayıları sırasıyla 1.686 ve 

0.297 olarak hesaplanmıştır (Çizelge 4.3). Heterojenite faktörü olan 1/n değeri 0.1-1.0 

arasında değişir ve değerin sıfıra yakınlığı yüzeyin heterojen yapısını ifade eder (Kip ve 

Açıkel 2018). Freundlich modeline göre deneme materyali olan fÇDKNT’ün heterojen 

yüzeye sahip olduğu söylemek mümkündür. 

Çok duvarlı karbon nanotüp (fÇDKNT) farklı tabakalardan oluşmuş geniş yüzey 

alanına sahiptir ve aynı zamanda her katman karboksil grubu içermektedir 

(fonksiyonelleştirilmiştir). Dolayısıyla. fÇDKNT’ün her bir tabakası ayrı ayrı 

düşünüldüğünde Langmuir (tek tabakalı) izoterm modeline (R
2 

: 0.9939) uyumlu olduğu 

belirlenmekle birlikte regresyon katsayısı daha yüksek (R
2 

: 0.9979) olduğundan 

Freundlich (çok tabakalı) izoterm modeline daha uyumlu olduğu tespit edilmiştir 

(Çizelge 4.3). Bu durumda bu şekilde kesin bir yargıya ulaşmak doğru değildir. Bu 

durumda en iyisi regresyon detaylı şekilde incelenerek hata terimi hangisinde daha 

düşük ise o model önerilmelidr. Bu nedenle fÇDKNT’ün absorbent olarak büyük bir 

potansiyele sahip olduğu söylenebilir. Benzer sonuçlar Atieh vd. (2010) tarafından 

fÇDKNT’ün Pb
+2

 metali ile yapılan adsorpsiyon çalışmalarında da belirlenmiştir. 

4.2.2 Desorpsiyon çalışması 

Desorpsiyon deneyi ile elde edilen sonuçlar Çizelge 4.4, Şekil 4.13 ve 4.14’de 

gösterilmiştir. DTPA çözeltisi (pH: 7.3) ile gerçekleştirilen desorpsiyon işleminde, artan 

düzeylerde Zn yüklemesine bağlı olarak fÇDKNT’ün çinko desorpsiyon miktarının 
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arttığı, desorpsiyon oranının ise % 90-97.5 arasında olduğu belirlenmiştir. Absorbent 

miktarına göre (0.05 g) ve artan Zn yüklemelerine bağlı olarak fÇDKNT’ün Zn 

desorpsiyonunda bir miktar artış olduğu gözlenmiştir. fÇDKNT’ün en yüksek Zn 

desorpsiyonu (3.58 mg g
-1

 ve % 97.6), 40 mg L
-1

 çinko uygulamasına bağlı olarak en 

yüksek adsorpsiyon kapasitesi gözlemlenen düzeyde gerçekleşmiştir (Şekli 4.13 ve 

Şekil 4.14). Desorpsiyon oranının her durumda yüksek olması adsorbent üzerinde 

tutulan Zn nin daha çok fiziksel bağlanma mekanizmalarla ya da iyon değişimine benzer 

mekanizma ile tuttulduğunu göstermektedir. 

Çizelge 4.4 fÇDKNT’ün çinko iyonu desorpsiyon değerleri 

C0 

(mg Zn L
-1

) 
fÇDKNT (g) 

DTPA 

miktarı (ml) 

Ce 

(mg Zn L
-1

) 

qe 

(mg g
-1

) 

Desorpsiyon 

% 

0 0.05 0.01 0 0 0 

10 0.05 0.01 7.56 1.51 90.0 

20 0.05 0.01 12.47 2.49 96.0 

30 0.05 0.01 16.25 3.25 97.0 

40 0.05 0.01 18.44 3.69 97.6 

50 0.05 0.01 17.89 3.58 97.5 

C0. başlangıç konsantrasyonları; Ce. desorbe edilen Zn
+2

 konsantrasyonları; qe. desorbe edilen Zn
+2

 

miktarı 

Çok duvarlı KNT’ler için, katı-sıvı yüzeyler arasındaki desorpsiyon çalışmalarında, katı 

yüzeylerde adsorbe edilen iyonların geri alımı (serbest bırakılması) için 0.1 M KNO3 

(Abdel Salam 2013) veya HNO3 (Lee vd. 2016) gibi sıvı çözeltiler kullanılmaktadır. 

Ancak bu denemede desorpsiyon çözeltisi olarak kullanılan DTPA çözeltisi, 

fÇDKNT’ün yüzeylerinde bulunan COOH grularının adsorbe ettiği Zn miktarının 

tamamına yakınını geri alımını sağlamıştır.  
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Şekil 4.13 fÇDKNT’ün Zn
+2 

desorpsiyon yüzdesi 

 

Şekil 4.14 Adsorpsiyon ve desorpsiyon çalışmalarında artan Zn düzeylerine bağlı olarak 

fÇDKNT’ün bağladığı Zn konsantrasyonları 
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Şekil 4.15 Artan Zn düzeylerine bağlı olarak fÇDKNT’ün adsorpsiyon ve desorpsiyon 

kütlesel kapasitesinin karşılaştırması 

Bu çalışmaların sonuçlarına göre, fÇDKNT’ün Zn
+2

 iyonu adsorpsiyonu ve 

desorpsiyonunun farklı metal iyonları (Metal
+2

)  ile benzer davranış göstermeye meyilli 

olduğunu söylemek mümkündür. Abdel Salam (2013)’ın çalışmasına göre, metal 

iyonlarının (Metal
+2

) karbon nanotüpler ile bağlanması adsorpsiyon kapasitelerinden 

değerlendirilmiş ve azalan sırayla olarak: bakır (Cu
+2

), kurşun (Pb
+2

), çinko (Zn
+2

) ve 

kadmiyum (Cd
+2

) uyduğu bulunmuştur. Benzer sonuçlar Stafiej ve Pyrzynska (2007). 

tarafından, pH ve metal iyonları konsantrasyonu gibi çözelti koşullarının etkisi 

araştırılmıştır ve pH 9'da, metal iyonlarının KNT'lere karşı afinite sırası Cu
+2

 > Pb
+2

> 

Co
+2

> Zn
+2

> Mn
+2

 belirlenmiştir. Literatürde benzer çalışmaların az olması nedeniyle 

de bu çalışmanın fÇDKNT’ler ile iyonlar adsorpsiyon ve desorpsiyonu için örnek bir 

çalışma olduğu düşünülmektedir. 

4.3 Sera Denemesi 

Bu aşamada, adsorpsiyon-desorpsiyon çalışması ile elde edilen sonuçları 

değerlendirildiğinde buğday bitkisi için 0 (C0), 0.25 (C1) ve 0.5 (C2) g kg
-1

 fÇDKNT 

ve 0 (Zn0), 2.5 (Zn1) ve 5.0 (Zn2) mg kg
-1

 çinko düzeylerinin uygulanmasına karar 

verilmiştir.  
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4.3.1 fÇDKNT ve çinko uygulamalarının bazı toprak özellikleri üzerine etkisi 

4.3.1.1 Toprak pH  

Denemede fÇDKNT ve çinko uygulamalarının toprak pH’sı üzerine etkisi Çizelge 4.5 

ve Şekil 4.16’de verilmiştir. 

Uygulamalara bağlı olarak toprak pH’sı bir miktar artmış ve pH değeri 8.11±0.00 ile 

8.16±0.00 arasında değişmiştir (Çizelge 4.5). Toprak pH’sı üzerine fÇDKNT x çinko 

interaksiyonunun etkisi önemli bulunmuştur (p<0.01). Kontrol ile kıyaslandığında, en 

yüksek toprak pH’sı C2Zn2 uygulaması ile elde edilmiştir. Bunu C0Zn2, C2Zn0, 

C0Zn1, C2Zn1 ve C0Zn0 uygulamaları izlemiş, ancak bu uygulamaların kendi 

aralarındaki fark önemsiz bulunmuştur. Diğer uygulamaların ise kontrole göre toprak 

pH’sı üzerine etkisi önemli olmamıştır (Şekil 4.16). Toprak pH’sı bakımından, yalın Zn 

ile fÇDKNT+Zn uygulamaları karşılaştırıldığında, C0Zn1 uygulamasına göre C2Zn1 

uygulamasında değişim olmazken, C1Zn1 düzeyinde önemli bir düşme meydana 

gelmiştir. Diğer taraftan C0Zn2 uygulamasına göre, C1Zn1 uygulamasının toprak 

pH’sında düşme gözlenirken, C2Zn2 uygulamasında yükselme olmuştur.  

Çizelge 4.5 ve Şekil 4.16 incelendiğinde, artan fÇDKNT düzeylerinin toprak pH’sı 

üzerine etkisi önemli olmuştur (p<0.001), Ancak kontrole göre (C0Zn0) düşük 

fÇDKNT (C1Zn0) uygulaması sonucu toprak pH’sında bir değişim olmazken, yüksek 

fÇDKNT (C2Zn0) uygulamasının sonucu toprak pH’sında istatistiksel olarak önemli bir 

yükselme olduğu görülmüştür. Bu sonuç Vithanage vd. (2017)’nin toprak ortamında 

artan ÇDKNT uygulamalarındaki bulguları ile çelişmektedir.  Vithanage vd. (2017)’ye 

göre, kontrol uygulamalarına (pH: 8.27) kıyasla, düşük (% 0.5 ve % 1) ÇDKNT 

düzeylerinin toprak pH’sında istatistiksel olarak önemli bir azalmaya neden olduğu 

(sırasıyla pH: 8.20 ve 8.22), yüksek  (% 2.5) ÇDKNT düzeylerde ise yeniden arttığı 

(pH: 8.30) ve bu artışın istatistiksel olarak önemli olmadığı belirlenmiştir.  
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Çalışmadaki uygulamalara yönelik beklenti, toprakla muamele edilen asidik karakterli 

olan fÇDKNT’ün yüzeyinde bulunan karboksil {-C(=O)OH} gruplarının okside {-

C(=O)-} olması yönündedir. fÇDKNT’ün karboksil grubu oksidasyon işlemi sırasında 

bir hidrojen (H
+
) iyonu serbest hale geçeceği tahmin edilmektedir. Bu durumda hidrojen 

(H
+
) iyonları toprakta var olan anyonlar ya da topraktaki kalsiyum karbonatlar ile 

reaksiyona girerek toprak pH mekanizmasını etkileyecektir. Bu mekanizmanın 

fÇDKNT hızlı bir şekilde aktif hale geçeceğinden dolayı toprak pH’sını kısa sürede 

azaltacağı literatürlerde belirtilmiştir (Boonyanitipong vd. 2011, Kerfahi vd. 

2015).  Fakat karboksil gruplarının toprak pH’sına etkisi zamanla başlangıçtaki değere 

oranla azalacağı hatta daha sonra tamamen ortadan kalkacağı söylenebilir. 

Boonyanitipong vd. (2011), yüksek konsantrasyonda ÇDKNT uygulamasından 1 hafta 

sonra toprak pH’sında önemli düzeyde azalma geldiğini rapor etmiştir. Kerfahi vd. 

(2015)’nin hafif asit karakterli (pH 6.1) topraklarda ÇDKNT ve fÇDKNT 

uygulamalarının toprak mikrobiyal aktivitesi üzerine etkilerini araştırdığı çalışmada, 8 

haftalık inkübasyon denemesinde fÇDKNT uygulamaları incelendiğinde, materyal 

yüzeyinde bulunan karboksil grupları nedeniyle asidik karakter (pH 3 civarında) 

sergileyen fÇDKNT’ün yüksek konsantrasyondaki muamelesi sonucu ilk hafta içinde 

toprak pH’sının 4 civarına düştüğü, ikinci haftada pH 4.8 ve sekizinci haftada pH 5.5’e 

yükseldiği bildirilmiştir. Benavides-Mendoza vd. (2012), doğal olarak sentezlenen ve 

karboksilik asit sınıfında yer alan benzoik asitin (BA) demir sülfat ile birlikte toprağa 

uyguladıklarında, deneme öncesi 8.1 olan toprak pH’sının, 1 mg L
-1

 demir (Fe) 

konsantrasyonunda BA yokluğunda 8.0’a ve BA varlığında ise 7.9’a düşerken, 2 mg L
-1

 

Fe konsantrasyonunda ise BA yokluğunda 7.2’ye düştüğü ve BA varlığında ise 7.9’a 

yükseldiği belirlenmiştir. 

Tez çalışmasında fÇDKNT’ün uygulandığı toprağın toprak pH’sının ve kireç içeriğinin 

yüksek olması nedeniyle süreç zarfında toprağın tamponlama özelliği nedeniyle deneme 

sonunda alınan toprak örneklerinin pH değerlerinde bir değişimin olmaması veya 

önemsiz bir düşme olması beklenen bir durumdu (Çizelge 4.5), ancak yükselme 

beklenmeyen bir sonuçtur. Varsayım olarak; uygulanan materyallerin asidik 

özelliklerine rağmen toprak pH’sında oluşan artışın nedeni, temel gübrelemede 

kullanılan üre gübresinden kaynaklanmış da olabilir. Topraklara uygulanan üre, 



71 

 

reaksiyonun ilk aşamalarında bazik bir etki yaparken, son etki olarak toprakta nitrik asit 

meydana gelir ve toprağa asidik etki yapar (Topbaş 1987, Bellitürk vd. 2007). Doak 

(1952)’un bildirdiğine göre, ürenin toprağa uygulanması ile ilk anda toprak pH’sı 

5.5’dan 9.2’ye yükselmiş, sonra tekrar düşmüştür (Bellitürk vd. 2007). Tez 

çalışmasındaki sera denemesinin 8 haftalık bir süreçde sonlandırılması ve deneme 

sonunda alınan toprak örneklerinin yüksek pH değerleri, büyük olasılıkla fÇDKNT’ün 

veya Zn’nun toprakla olan reaksiyonundan ziyade, üre gübresinin toprakta hidrolizi 

sırasında toprağın tamponlama reaksiyonunun tamamlanmamış olmasının bir 

sonucudur. Başka bir ihtimal de, denemede sulama amaçlı kullanılan şebeke suyunun 

kalitesi olabilir. fÇDKNT’ün yapısal mekanizmasının ve uygulandığı ortamlardaki 

davranışların tam olarak bilinmemesi nedeniyle, bu ve benzeri konular açısından ve 

yapılan varsayımların gerçekten geçerli olup olmadığını doğrulamak adına daha 

kapsamlı ve uzun vadeli çalışmaların yapılması daha net cevapların elde edilmesini 

sağlayacaktır. 

Çizelge 4.5 Toprakta artan fÇDKNT ve çinko uygulamalarının toprak pH’sı üzerine 

etkisi  

fÇDKNT 
Çinko düzeyleri 

Zn0 Zn1 Zn2 

C0 8.11±0.00 d 8.13±0.00 bc 8.14±0.00 b 

C1 8.11±0.00 d 8.11±0.01 d 8.12±0.00 cd 

C2 8.14±0.01 b 8.13±0.00 bc 8.16±0.00 a 

F değeri 

fÇDKNT 

Zn 

fÇDKNT x Zn 

 53.82*** 

 28.45*** 

 7.45** 

 

*: p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0.001 

(C0, kontrol fÇDKNT; C1, 0.25 g kg
-1

 fÇDKNT; C2, 0.5 g kg
-1

 fÇDKNT; Zn0, kontrol Zn; Zn1, 2.5 mg 

Zn kg
-1

; Zn2, 5.0 mg Zn kg
-1

 uygulamalarını göstermektedir). 
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Şekil 4.16 Artan fÇDKNT ve çinko uygulamalarının toprak pH’sı üzerine etkisi 

Bu sonuçlara göre, uygulanan materyallerin asidik özelliklerine rağmen toprak pH’sında 

oluşan artışın nedeni, temel gübrelemede kullanılan üre gübresinden kaynaklanmış 

olabilir. Topraklara uygulanan üre, reaksiyonun ilk aşamalarında bazik bir etki 

yaparken, son etki olarak toprakta nitrik asit meydana gelir ve toprağa asidik etki yapar 

(Topbaş 1987, Bellitürk vd. 2007). Doak (1952)’un bildirdiğine göre, ürenin toprağa 

uygulanması ile ilk anda toprak pH’sı 5.5’dan 9.2’ye yükselmiş, sonra tekrar düşmüştür 

(Bellitürk vd. 2007). Tez çalışmasındaki sera denemesinin 8 haftalık bir süreçde 

sonlandırılması ve deneme sonunda alınan toprak örneklerinin yüksek pH değerleri, 

büyük olasılıla fÇDKNT’ün veya Zn’nun toprakla olan reaksiyonundan ziyade, üre 

gübresinin toprakta hidrolizi sırasında toprağın tamponlama reaksiyonunun 

tamamlanmamış olmasının bir sonucudur. Başka bir ihtimal de, denemede sulama 

amaçlı kullanılan şebeke suyunun kalitesi olabilir. İleride yapılabilecek detaylı 

araştırmalar daha net cevapların elde edilmesini sağlayacaktır.  

4.3.1.2 Toprak tuzluluğu  

Toprak tuzluluğu üzerine fÇDKNT ve çinko uygulamalarının etkileri Çizelge 4.6 ve 

Şekil 4.17’ de gösterilmiştir. 
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Topraklarda bulunan karboksil grubu (C(=O)OH), toprak pH değerini azaltarak 

topraktaki çoğu mineralin çözünürlüğünü artıran, toprak özelliklerini ve toprak 

çözeltisini etkileyen yüksek bir kimyasal aktiviteye sahiptir. Yapılan çalışmalarda, 

karbon yüzeylerinin oksidasyonunun sadece daha fazla hidrofilik yüzey yapısı 

oluşturmakla kalmadığı, aynı zamanda daha fazla oksijen içeren fonksiyonel gruplar 

oluşturduğu ve dolayısıyla iyon değişim kapasitesini de arttığı bildirilmiştir (Khorshidi 

vd. 2017). 

 

Şekil 4.17 Artan fÇDKNT ve çinko uygulamalarının toprak tuzluluğu (EC, dS m
-1

) 

üzerine etkisi 

Bu tez çalışmasında sonuçlar incelendiğinde, toprak tuzluluğu üzerine fÇDKNT x çinko 

interaksiyon etkisinin önemli olduğu bulunmuştur (p<0.001). Uygulamalara bağlı olarak 

toprakların tuzluluğu istatiksel olarak önemli farklılıklar göstermiştir ve EC değerleri 

0.264±0.00 ile 0.356±0.00 dS m
-1

 arasında değişmiştir (Çizelge 4.6). Kontrol ile 

kıyaslandığında, en yüksek toprak tuzluluğu C1Zn1 uygulamasında, en düşük ise 

C2Zn2 uygulamasında elde edilmiştir.  Yalın Zn ile artan fÇDKNT uygulamaları 

karşılaştırıldığında; düşük Zn (C0Zn1) uygulamasına göre, C1Zn1 düzeyinde suda 

çözülebilir tuz miktarında önemli bir artış olduğu, C2Zn1 düzeylerinde ise artışın 

önemli olmadığı belirlenmiştir. Yüksek Zn (C0Zn2) uygulamasında ise; artan fÇDKNT 

miktarına bağlı olarak suda çözülebilir tuz miktarında azalma olduğu, C1Zn2 düzeyinde 
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azalmanın önemli olmadığı, ancak C2Zn2 düzeyinde meydana gelen azalmanın önemli 

ve C0Zn2 ve C1Zn2 uygulamalarının göre daha düşük olduğu bulunmuştur. 

Sera denemesinde, C1Zn1 uygulaması 0.25 g kg
-1

 ve 2.5 mg kg
-1

 düzeylerinde sırasıyla 

fÇDKNT ve Zn’dan oluşmaktadır. C2Zn2 uygulaması ise düzeyler sırasıyla 0.5 g kg
-1

 

ve 5 mg kg
-1

 şeklindedir. Eğer, fÇDKNT uygulamaları ile beklendiği ve literatürlerde de 

bildirildiği gibi kısa süreli de olsa toprak pH’sının azalması topraktaki tuz bileşiklerinin 

çözünürlüğü üzerine etkili olduysa, karboksil grubu bulunduran hümik ve fulvik 

asitlerin topraktaki davranışlarında olduğu gibi toprakta bulunan iyonlarla (Na
+
, K

+
, 

Ca
+2

, Mg
+2

, Zn
+2

, Mn
+2

, Fe
+2

, Cu
+2

) etkileşiminden dolayı toprak tuzluluğunun hafif bir 

şekilde artmasına sebep olabilir. Bu nedenle; C1Zn1 uygulamasında, toprak pH’sının 

nispeten daha düşük olması nedeniyle toprakta tuz bileşiklerinin çözünürlüğünde artışa 

neden olduğu varsayılabilir. C1Zn2 uygulamasında alınan sonuç ise yüksek fÇDKNT 

varlığında çözünen tuz iyonlarının süreç zarfında materyal yüzeyine kuvvetli bir şekilde 

bağlamış olmasından ve analiz sırasında ekstrakt (su) çözeltisine daha az oranda 

geçmesinden kaynaklanabilir. Diğer taraftan C1Zn2 düzeyinde alınan sonuç, ortamda 

bulunan çözünmüş Zn tuzlarının artması nedeniyle düşük fÇDKNT diğer iyonların 

çözünürlüğünü belki etkilemeksizin belki daha az etkileyerek materyal yüzeyinde daha 

çok Zn’nun tutulmuş olduğu varsayılabilir. C2Zn2 düzeyinde ise yüksek fÇDKNT ile 

ortamda COOH grubunun artması nedeniyle Zn da dahil olmak üzere çözünmüş tuzlar 

materyal yüzeyinde tutulmuş ve analiz sırasında ekstrakt (su) çözeltisine daha az oranda 

geçmiş olabilir veya bu uygulamaya ait toprak pH’sındaki artış ve topraktaki adsorptif 

güçlerin etkisiyle suda çözünebilir iyon tuzları yarayışsız forma dönüşmüş olabilir. 

Ancak bu varsayımların geçerliliğinin kanıtlanabilmesi için toprak ortamında fÇDKNT 

ve Zn’nın yalın ve birlikte uygulamaları ile detaylı adsorpsiyon, desorpsiyon ve hatta 

inkübasyon çalışmalarının yapılması daha net yargıların oluşmasını gerekmektedir. 

Diğer bir olasılık ise, tüm uygulamalar için geçerli olmakla birlikte yetiştirilen bitkinin 

gelişim durumundur. Tüm varsayımlar ilerleyen bölümlerde, elde edilen sonuçlar 

ışığında tartışılacaktır. 

Çizelge 4.6 ve Şekil 4.17 incelendiğinde, artan fÇDKNT düzeylerinin toprak tuzluluğu 

üzerine etkisi önemli olmuştur (p<0.001), ancak kontrole göre (C0Zn0) düşük fÇDKNT 
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(C1Zn0) uygulaması sonucu toprak tuzluluğunda değişim olmazken, yüksek fÇDKNT 

(C2Zn0) uygulamasının sonucu istatistiksel olarak önemli bir azalma olduğu 

görülmüştür. Bu sonuç; yukarıda yapılan fÇDKNT varlığında topraktaki suda 

çözülebilir tuzları materyal yüzeyinde bulunan COOH grupları tarafından tutulduğu 

varsayımının doğruluğuna işaret eder. Bu noktada bitkinin gelişim durumunda ve Zn 

içeriğinde nasıl bir etkileşimin olduğu incelenmelidir. 

Çizelge 4.6 Toprakta artan fÇDKNT ve çinko uygulamalarının toprak tuzluluğuna (EC, 

dS m
-1

) etkileri  

fÇDKNT 
Çinko düzeyleri 

Zn0 Zn1 Zn2 

C0 0.323±0.01 bc 0.316±0.01 cd 0.337±0.00 b 

C1 0.324±0.00 bc  0.356±0.00 a 0.329±0.00 bc 

C2 0.303±0.00 d 0.320±0.01 bc 0.264±0.00 e 

F değeri 

  fÇDKNT  

  Zn 

 fÇDKNT x Zn 

    40.55*** 

    10.27** 

    13.70*** 

 

              *: p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0.001 

(C0, kontrol fÇDKNT; C1, 0.25 g kg
-1

 fÇDKNT; C2, 0.5 g kg
-1

 fÇDKNT; Zn0, kontrol Zn; Zn1, 2.5 mg 

Zn kg
-1

; Zn2, 5.0 mg Zn kg
-1

 uygulamalarını göstermektedir). 

Çinko uygulamalarının toprak tuzluluğu üzerine etkisi ise önemli bulunmuştur 

(p<0.001), ancak toprak tuzluluk sınıfını (tuzsuz, < 2 dS m
-1

; Anonymous 2004) 

değiştirmemiştir. Kontrole kıyaslandığında çinko uygulamaları sonucu toprak 

tuzluluğunda farklılıklar meydana gelmiş, C0Zn1 düzeyinde toprak tuzluluğu bir miktar 

azalmış, C0Zn2 ise bir miktar artmıştır, ancak bu farklılıklar önemli bulunmamıştır. 

Ayrıca, düşük (C0Zn1) ve yüksek (C0Zn2) çinko uygulamaları arasında toprak 

tuzluluğu açısından oluşan farklılığın önemli olduğu görülmüştür. Artan Zn 

düzeylerinin topraklara çinko sülfat tuzu formunda uygulamasının toprak tuzluluğunu 

hafif bir şekilde artırdığı söylenebilir. 
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4.3.1.3 Bitkiye yarayışlı Zn  

Bilindiği üzere kireçli topraklarda mikro elementlerin yarayışlılığının azalmaktadır. 

Genel olarak, mikro element eksikliği kurak ve yarı kurak bölgelerin kireçli 

topraklarında ciddi bir problemdir. Diğer taraftan, bu besin maddelerinin topraklara çok 

az veya hiç uygulanmamış olması sorunu ağırlaştırabilir (Najafi-Ghiri vd. 2013). 

Toprakta çinkonun yarayışlılığına etki eden faktörler; toprak pH’sı, toprağın kireç 

miktarı, toprak organik maddesi, toprağın tekstürü ve kil içeriği, mikrobiyal ativite ve 

topraktaki interaksiyonlardır. Türkiye genelinde Eyüpoğlu vd. (1996)’nin yaptığı 

araştırmada, ülkemiz tarım topraklarının % 50’sine (14 milyon ha) yakın bölümünde Zn 

noksanlığı tespit edilmiştir. Bunun nedeni toprakların büyük bir bölümünde pH değeri 

7.0’ nin üzerinde olması ve CaCO3 miktarının % 5-25 ve üzeri olması topraktaki 

çinkonun bitkiye yarayışlı olmasını engellemektedir (Çakmak vd. 1999). Bu alanın 

büyük bir bölümünü ise Orta Anadolu Bölgesi teşkil etmektedir. Nitekim bu bölgede 

yapılan çalışmalarda toprak örneklerinin %92’sinde yarayışlı çinko miktarı kritik seviye 

olarak kabul edilen 0.5 mg kg
-1

 altında bulunmuştur (Çakmak vd. 1999). Aynı zamanda 

bölge topraklarının çinkonu yarayışlılığı iklim ile ve doyayısıyla toprağın nemi ile de 

ilişlidir (Anonim 2005).  

Deneme toprağının bitkiye yarayışlı çinko miktarı üzerine fÇDKNT ve çinko 

uygulamalarının etkileri Çizelge 4.7 ve Şekil 4.18’ de gösterilmiştir. Sonuçlar, 8 hafta 

süren denemede bitki hasatından sonra alınan toprak örneklerinden elde edilmiştir.  
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Şekil 4.18 Toprakta fÇDKNT ve çinko uygulamalarının yarayışlı Zn (mg kg
-1

) üzerine 

etkileri 

Toprakların yarayışlı çinko miktarı üzerine fÇDKNT x çinko interaksiyonunun etkisi 

önemli bulunmuştur (p<0.001). Uygulamalara bağlı olarak toprakların yarayışlı çinko 

miktarları arasında farklılıklar belirlenmiş ve 0.51±0.00 ile 3.34±0.01 mg kg
-1

 arasında 

değiştiği görülmüştür (Çizelge 4.7). Kontrol ile karşılaştırıldığında, toprakların yarayışlı 

Zn kapsamında Zn uygulamalarna bağlı olarak yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Uygulamalarda yarayışlı Zn bakımından en yüksek değerler C1Zn2 ve C2Zn2 elde 

edilmiştir. Diğer uygulamalar arasındaki farklılıklar incelendiğinde, yarayışlı Zn 

miktarlarının sırasıyla C0Zn2 > C2Zn1 > C1Zn = C0Zn1 > C0Zn0 = C1Zn0 = C2Zn0 

şeklinde gerçekleştiği belirlenmiştir.  

Yalın Zn uygulamaları ile fÇDKNT+Zn uygulamaları karşılaştırıldığında; fÇDKNT 

varlığında toprakların yarayışlı Zn kapsamları, yalın Zn uygulamalarına göre yüksektir. 

2.5 mg kg
-1

 düzeyindeki yalın Zn (C0Zn1) uygulamasına göre 0.25 g kg
-1

 fÇDKNT 

(C1Zn1) uygulamasında bir farklılık gözlenmezken; 0.5 g kg
-1

 fÇDKNT (C2Zn1) 

uygulamasında hem C0Zn1 hem de C1Zn1 uygulamalarına göre daha yüksektir. Bir 

başka ifadeyle; düşük Zn konsantrasyonlarında ortamda bulunan yüksek fÇDKNT 

miktarı, toprağın yarayışlı Zn kapsamı üzerine daha etkili olmuştur. Eğer C2Zn1 

düzeyinde bitkinin Zn içeriğinde kontrole göre bir değişim olmaz veya bir azalma 
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gözlenmez ise, toprakta bulunan kil ve kireç tarafından Zn’nun yarayışsız hale 

dönüşümünün yüksek fÇDKNT uygulaması sonucu bastırıldığı söylenebilir.  

Diğer taraftan 5 mg kg
-1

 düzeyindeki yalın Zn (C0Zn2) uygulamasına göre hem 0.25 g 

kg
-1

 fÇDKNT (C1Zn2) hem de 0.5 g kg
-1

 fÇDKNT (C2Zn1) uygulamalarında 

topraktaki yarayışlı Zn miktarının yüksek olduğu görülmüş, ancak fÇDKNT 

uygulamaları arasında farklılık olmamıştır. C1Zn2 ve C2Zn2 uygulama düzeylerinde 

uygulanan fÇDKNT’ün miktarının toprağın yarayışlı Zn kapsamı üzerine etkili 

olmadığı söylenebilir. Bu sonuç, toprakta yeterli Zn varlığında uygulanan fÇDKNT 

miktarının önemli olmadığını göstermiştir.  

fÇDKNT’ün karboksil gruplarından dolayı artan fÇDKNT miktarına bağlı olarak, 

topraklarda yarayışlı Zn miktarının daha yüksek olması beklenebilirdi, ancak elde edilen 

bu sonuç muhtemelen yüzeyindeki fonksiyonel grupların topraklarda bulunan diğer 

iyonlar ile etkileşime girmiş olabileceği şeklinde yorumlanabilir. Elde edilen bulgular, 

Zn’nun yalın uygulanmasına (C0Zn1 veya C0Zn2) kıyasla yüksek fÇDKNT ile birlikte 

uygulamalarının toprağın yarayışlı Zn kapsamı üzerine daha etkili olduğunu 

göstermektedir. 

Araştırma konusuna göre yalın Zn uygulamalarına kıyaslandığında, topraklarda 

fonksiyonelleştirilmiş çok duvarlı karbon nanotüp (fÇDKNT) varlığında çinko 

yarayışlılığının daha yüksek olması, fÇDKNT’lerin gözenekli ve boşluklu yapıda 

olması ve yüzeylerinin fonksiyonel karboksil (C(=O)OH) grupları nedeniyle önemli 

adsorbent özelliğinden kaynaklı olduğu şeklinde açıklanabilir. Yapılan araştırmalarda 

fÇDKNT’ün, Zn
+2

'nın sulu ortamlardan adsorpsiyonu konusunda oldukça yüksek bir 

potansiyele sahip olduğu bildirilmiştir. Ayrıca, fÇDKNT’ün adsorpsiyon reaksiyonun 

oldukça kısa bir zamana ihtiyaç duyduğu önemle vurgulanmıştır (Lu ve Chiu 2006, 

Ansari vd. 2012, Abdel Salam 2013). Bu avantajı ile materyalin, çinko iyonlarının 

toprak çözeltisinden adsorbe etmesini kolaylaştırabileceği ve bu şekilde çinko 

iyonlarının adsorpsiyonu üzerine toprağın kireç ve kil miktarının etkilerini 

azaltabileceği de söylenebilir.  
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Artan fÇDKNT düzeylerinin toprağın yarayışlı Zn kapsamı üzerine etkisi önemli 

olmuştur (p<0.001). fÇDKNT uygulamalarına bağlı olarak toprakların yarayışlı Zn 

miktarı azalmıştır. Kontrole göre,  C1Zn0 düzeyinde meydana gelen azalmanın önemli 

olmadığı, ancak C0Zn2 düzeyinde önemli olduğu belirlenmiştir. Toprakların yarayışlı 

Zn kapsamı bakımından C1Zn0 ve C0Zn2 düzeyleri karşılaştırıldığında aralarında 

oluşan farklılığın önemli olmadığı görülmüştür. Bu sonuçlar, toprağa ilave edilen 

fÇDKNT’ün topraktaki Zn’yu bağladığı şeklinde yorumlanabilir. Topraklarda 

fÇDKNT’ün varlığında kireç ve kil yüzeylerinde Zn’nun adsorpsiyon etkilerinin 

engellenebileceği tahminlerini ve tez çalışmasının bir önceki aşamasında belirlenen, 

fÇDKNT’ün yüzeyinde bulunan COOH gruplarına adsorbe ettiği Zn’yu yaklaşık % 90 

oranında desorbe ettiğine yönelik bulguları bir araya getirirsek, fÇDKNT’ün bağladığı 

çinkoyu yetiştirilen bitkinin kullanımına sunacaktır. Bu varsayım, denemede kullanılan 

buğday bitkisinin gelişimi ve aldığı Zn miktarına göre ilerleyen bölümlerde 

tartışılacaktır. 

Artan Zn düzeylerinin toprağın yarayışlı Zn kapsamı üzerine etkisi önemli olmuştur 

(p<0.001). Kontrole göre artan Zn uygulamalarına bağlı olarak toprakların yarayışlı Zn 

miktarı artmıştır.  

Çizelge 4.7 Toprakta artan fÇDKNT ve çinko uygulamalarının yarayışlı Zn (mg kg
-1

) 

etkileri  

fÇDKNT 
Çinko düzeyleri 

Zn0 Zn1 Zn2 

C0 0.56±0.01 e 1.58±0.04 d 3.24±0.02 b 

C1 0.54±0.01 ef 1.60±0.03 d 3.34±0.01 a 

C2 0.51±0.00 f 1.78±0.01 c 3.32±0.01 a 

F değeri 

  fÇDKNT  

  Zn 

  fÇDKNT x Zn 

    14.82*** 

    18518.84*** 

    18.45*** 

 

*: p<0.05. **: p<0.01. ***: p<0.001 

(C0, kontrol fÇDKNT; C1, 0.25 g kg
-1

 fÇDKNT; C2, 0.5 g kg
-1

 fÇDKNT; Zn0, kontrol Zn; Zn1, 2.5 mg 

Zn kg
-1

; Zn2, 5.0 mg Zn kg
-1

 uygulamalarını göstermektedir). 



80 

 

4.3.2 fÇDKNT ve çinko uygulamalarının buğday bitkisinin gelişimi üzerine etkileri 

4.3.2.1 Yaş ağırlık  

Buğday bitkisinin toprak üstü aksamı ve kök yaş ağırlığı üzerine fÇDKNT ve çinko 

uygulamalarının etkileri Çizelge 4.9 ve Şekil 4.20’ de gösterilmiştir. Sonuçlar 10 bitkiye 

ait bitki başına ortalamaları ifade etmektedir. 

Buğday bitkisinin toprak üstü aksamı ve kök yaş ağırlığı üzerine fÇDKNT x çinko 

interaksiyonunun etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.001).  

Uygulamalara bağlı olarak bitkilerin yaş ağırlıkları arasında farklılıklar olduğu 

görülmüştür. Kontrol bitkilerine kıyasla, C1Zn0 uygulaması (azalma eğilimi) dışında 

diğer uygulamaların toprak üstü aksamı yaş ağırlığını artırdığı belirlenmiştir. 

Uygulamalara bağlı olarak bitki toprak üstü aksamı yaş ağırlıkları 3.27±0.49 ile 

3.73±0.23 g bitki
-1

 arasında değişim göstermiştir. Sonuçlar incelendiğinde, bitkilerin 

toprak üstü aksamı yaş ağırlığında en yüksek artış C0Zn2 uygulamasıyla elde edilmiştir. 

Ancak C0Zn2 uygulama ile kıyaslandığında, diğer uygulamalarda kontrole göre 

bitkilerin yaş ağırlıklarındaki artışların istatistiksel olarak önemli olmadığı görülmüştür 

(Çizelge 4.9).  

Bitkinin toprak üstü aksamı yaş ağırlıkları bakımından; yalın Zn ile fÇDKNT+Zn 

uygulamaları karşılaştırıldığında ise her iki fÇDKNT+Zn azalma olduğu, ancak bu 

farklılıkların önemli olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 4.9 ve Şekil 4.20).  
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Çizelge 4.8 fÇDKNT ve çinko uygulamalarının buğday bitkisinin yaş ağırlığı üzerine (g bitki
-1

) etkileri 

 

*: p<0.05. **: p<0.01. ***: p<0.001 

 

 

 

fÇDKNT 
Çinko düzeyleri 

Zn0 Zn1 Zn2 

C0 3.36±0.12 d 3.62±0.51 bc 3.73±0.23 a 

C1 3.27±0.49 d 3.58±0.39 bc 3.65±0.52 ab 

C2 3.53±0.10 c 3.61±0.06 bc 3.63±0.03 abc 

F değeri 

fÇDKNT  

Zn 

fÇDKNT x Zn 

6.52**    

60.58*** 

6.15** 

 

A. Toprak üstü aksamı yaş ağırlığı 

fÇDKNT 
Çinko düzeyleri 

Zn0 Zn1 Zn2 

C0 1.39±0.44 e 2.31±0.67 b 2.66±0.19 a 

C1 1.87±0.53 d 1.82±0.26 d 2.29±0.72 b 

C2 1.90±0.54 cd 2.03±0.17 c 2.23±0.29 b 

F değeri 

fÇDKNT  

Zn 

fÇDKNT x Zn 

5.63**    

157.88*** 

43.18*** 

 

B. Kök yaş ağırlığı  

 

8
1
 

 



82 

 

  

  

Şekil 4.19 fÇDKNT ve çinko uygulamalarının buğday bitkisinin yaş ağırlığı üzerine (g bitki
-1

) etkileri 

 

8
2
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Bununla birlikte kontrol uygulamalarına göre tüm uygulamaların biktilerin kök yaş 

ağırlıklarını artırdığı bulunmuştur (Çizelge 4.9). Uygulamalara bağlı olarak bitkilerin 

kök yaş ağırlıklarının 1.39±0.44 ile 2.66±0.19 g bitki
-1

 arasında değiştiği belirlenmiştir. 

Sonuçlar incelendiğinde C0Zn2 uygulanan buğday bitkilerinin kök yaş ağırlığındaki 

artışın en yüksek düzeyde olduğu, bunu sırasıyla C0Zn1, C1Zn2 ve C2Zn2 uygulanan 

bitkilerin izlediği bulunmuştur. Ancak son üç uygulama arasında bitkilerin kök yaş 

ağırlıklarında oluşan farklılıkların önemli olmadığı görülmüştür. Diğer uygulamalar 

açısından da elde edilen sonuçlar benzerlik sergilemiştir.  

Yalın Zn uygulamalarının bitki toprak üstü aksamı ve kök yaş ağırlıkları üzerine etkisi 

önemli olmuştur (p<0.001). Çinko uygulamaları incelendiğinde ise kontrol (C0Zn0) 

uygulamasına göre bitki toprak üstü aksamı yaş ağırlıklarının hem C0Zn1 hem de 

C2Zn0 uygulamasında arttığı ve önemli olduğu görülmüştür. Benzer bulgular önceki 

çalışmalarla da ortaya konulmuştur. Alam ve Shereen (2002) ve Munirah vd. (2015) 

tarafından, Zn uygulanmış buğday bitkisinin toprak üstü aksamı ve köklerinin yaş ve 

kuru ağırlıklarında artış tespit edilmiştir. 

Bitkinin kök yaş ağırlığı bakımından yalın Zn ile fÇDKNT+Zn uygulamaları 

karşılaştırıldığında; artan yalın Zn (C0Zn1 ve C0Zn2) uygulamalarına göre artan 

fÇDKNT düzeylerine bağlı olarak önemli oranda azaldığı, C1Zn1 düzeyindeki 

azalmanın C2Zn1 uygulamasından daha fazla olduğu, C1Zn2 ile C2Zn2 uygulamaları 

arasında ise farklılık olmadığı belirlenmiştir.  

Yalın fÇDKNT uygulamalarının bitki toprak üstü aksamı ve kök yaş ağırlıkları üzerine 

etkisi önemli bulunmuştur (p<0.01) (Çizelge 4.9). fÇDKNT uygulamaları 

incelendiğinde, kontrol (C0Zn0) uygulamasına göre bitki v yaş ağırlıklarında C1Zn0 

uygulamasında azalma, C2Zn0 uygulamasında ise artma gözlenmiştir (Şekil 4.20). 

Diğer bir ifadeyle, bitki toprak üstü aksamı yaş ağırlıklarındaki artış uygulanan 

fÇDKNT’nin miktarı ile ilgilidir. Bununla birlikte, kontrol (C0Zn0) uygulamasına göre 

bitki kök yaş ağırlıklarında hem C1Zn0 hem de C2Zn0 uygulamalarında önemli bir artış 

gözlenmiş ancak bu iki uygulama arasında bitkilerin kök yaş ağırlıkları açısından bir 

farklılık belirlenmemiştir. Benzer bulgular farklı çalışmalarda da bildirilmiştir. Chhajer 
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vd. (2018), KTN uygulamasının buğday kök uzunlukları, toprak üstü aksamı 

uzunlukları, yaş ağırlıkları ve kuru ağırlıkları bakımından olumlu bir etkiye sahip 

olduğunu belirlemiştir. Mısır bitkisiyle yapılan bir çalışmada ise kontrol bitkilerine göre 

ÇDKNT uygulamalarının toprak üstü aksamı ve kök yaş ağırlıklarını artırdığı; 

ÇDKNT’ün uygulama düzeylerine bağlı olarak toprak üstü aksamı ve kök yaş 

ağırlıklarında farklılıklar olduğu; 20 mg L
-1

 ÇDKNT düzeyine kadar bitki kök ve toprak 

üstü aksamın yaş ağırlıklarındaki artışın en yüksek seviyeye ulaştığı, 20 mg L
-1

 

düzeyinin üzerine çıkıldığında sügün yaş ağırlıklardaki artışın azalma eğilminde olduğu, 

köklerde ise hafif bir azalmanın yanısıra ise stabil bir seviyede kaldığı rapor edilmiştir 

(Tiwari vd. 2014). 

Tüm bulgular değerlendirildiğinde, Zn uygulamalarının bitkinin toprak üstü aksamı ve 

kök gelişimine üzerine etkili olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca, yalın Zn 

uygulamalarının, fÇDKNT+Zn uygulamalarına göre buğday bitkisinin kök yaş 

ağırlıkları üzerine daha etkili olduğu; toprak üstü aksamı yaş ağırlığı açısından ise yalın 

yada birlikte uygulanmalarının fark oluşturmadığı söylenebilir.  

4.3.2.2 Kuru ağırlık  

Buğday bitkisinin toprak üstü aksamı ve kök kuru ağırlığı üzerine fÇDKNT ve çinko 

uygulamalarının etkileri Çizelge 4.10 ve Şekil 4.21 verilmiştir. Sonuçlar 10 bitkiye ait 

bitki başına ortalamaları ifade etmektedir. 

Buğday bitkisinin toprak üstü aksamı ve kök kuru ağırlığı üzerine fÇDKNT x Zn 

interaksiyon uygulamalarının etkisi ise önemli bulunmuştur (p<0.001). Uygulamalara 

bağlı olarak bitkinin toprak üstü aksamı ve kök kuru ağırlıkları artmıştır.  Toprak üstü 

aksamı kuru ağırlıkları 0.61±0.00 ile 0.67±0.01 g bitki
-1

 ve kök kuru ağırlıkları 

0.24±0.00 ile 0.34±0.00 g bitki
-1

 arasında değişim göstermiştir. Kontrol ile 

karşılaştırıldığında en yüksek toprak üstü aksamı kuru ağırlığı C2Zn2 düzeyinde 

belirlenmiştir (Çizelge 4.10 ve Şekil 4.21). Bunu, toprak üstü aksamılarında aralarındaki 

fark önemsiz olmakla birlikte C1Zn2, Zn2 ve C2Zn1 uygulamaları, köklerde ise C1Zn2, 

C2Zn1 ve Zn2 uygulamaları izlemiştir. Diğer uygulamalarda, toprak üstü aksamı ve 
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köklerin kuru ağırlığındaki artış daha düşük olmuştur. En düşük kuru ağırlık artışı ise hem 

toprak üstü aksamılarda hem de köklerde C1Zn0 uygulaması ile elde edilmiştir. 

Bu tez çalışmasında, artan Zn uygulamalarının bitki toprak üstü aksamı ve kök kuru ağırlığı 

üzerine etkisi önemli bulunmuştur (p<0.001). Uygulamalara bağlı olarak toprak üstü aksamı 

ve kök kuru olacak ağırlıklarında artış belirlenmiştir. Yüksek Zn uygulaması sonucu, düşük 

olana göre toprak üstü aksamı ve kök kuru ağırlıklarında daha yüksek bir artış sağlamıştır. 

Çinko, temel bir mikro besin maddesidir. Bu nedenle eksikliği, verimi olumsuz yönde 

etkiler. Genel olarak çinko eksikliği bitkilerde klorofil içeriğini, fotosentezi ve çeşitli enzim 

aktivitelerini olumsuz yönde etkileyeceğinden, verimde ciddi bir düşüşe yol açar (Graham 

vd. 1992, Kumssa vd. 2015, Rengel 2015). Çinko noksanlığı bulunan topraklarda Zn 

uygulamalarının bitki biyokütlesinde artışa, diğer bir ifadeyle verim artışına sebep olması 

beklenen bir durumdur (Firouzi vd. 2005, Kutman vd. 2011, Sharafi vd. 2012, Xu vd. 2012, 

Yadav ve Sharma 2018 ). 

Yalın Zn ve fÇDKNT+Zn uygulamaları karşılaştırıldığında; C0Zn1 uygulamasına göre 

artan fÇDKNT varlığında toprak üstü aksamı kuru ağırlıkları önemli oranda artmış, C2Zn1 

düzeyindeki artış C1Zn1 düzeyine göre daha fazla olmuştur. Diğer taraftan, C0Zn2 

uygulamasına göre C1Zn2 uygulamasındaki artışın önemli olmadığı, buna karşılık C2Zn2 

uygulamasındaki artışın önemli olduğu belirlenmiştir. Kök kuru ağırlıkları bakımından aynı 

uygulamalar karşılaştırıldığında ise; yalın Zn (C0Zn1 ve C0Zn2) uygulamalarına göre 

ortamdaki fÇDKNT’ün artan miktarına bağlı olarak önemli oranda arttığı belirlenmiştir. 

Artan fÇDKNT düzeylerinin bitki kuru ağırlığı üzerine etkisi önemli olmuştur (p<0.001). 

fÇDKNT uygulamalarına bağlı olarak toprak üstü aksamı ve köklerin bitki kuru ağırlığı 

arasında farklılıklar görülmüştür. Toprak üstü aksamı kuru ağırlıkları bakımından; kontrole 

göre, yüksek fÇDKNT (C2Zn0, 0.5 g kg-1) uygulamasında meydana gelen artışın önemli 

olduğu, düşük fÇDKNT (C1Zn0, 0.25 g kg-1) uygulamasında ise fark olmadığı 

belirlenmiştir. Kök kuru ağırlıkları bakımından; kontrole uygulamasına göre, artan 

fÇDKNT uygulamaların bitki kök kuru ağırlıklarını artırmıştır.  
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Çizelge 4.9 fÇDKNT ve çinko uygulamalarının buğday bitkisinin kuru ağırlığı üzerine (g bitki
-1

) etkileri 

A. Toprak üstü aksamı kuru ağırlığı 

 

fÇDKNT 
Çinko düzeyleri  

Zn0 Zn1 Zn2 

C0 0.61±0.00 f 0.62±0.00 e 0.65±0.00 b 

C1 0.61±0.00 f 0.64±0.00 c 0.65±0.00 b 

C2 0.63±0.00 d 0.65±0.00 b 0.67±0.01 a 

F değeri 

fÇDKNT 

Zn 

fÇDKNT x Zn 

174.13***  

458.52*** 

12.15*** 

 

B. Kök kuru ağırlığı 
 

fÇDKNT 
Çinko düzeyleri  

Zn0 Zn1 Zn2 

C0 0.24±0.00 h 0.26±0.00 f 0.29±0.00 d 

C1 0.25±0.00 g 0.28±0.00 e 0.33±0.00 b 

C2 0.26±0.00 f 0.31±0.00 c 0.34±0.00 a 

F değeri 

fÇDKNT 

Zn 

fÇDKNT x Zn 

1064.23***  

3446.80*** 

116.88*** 

 

*: p<0.05. **: p<0.01. ***: p<0.001 

 

 

  

8
6
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Şekil 4.20 fÇDKNT ve çinko uygulamalarının buğday bitkisinin kuru ağırlığı üzerine (g bitki
-1

) etkileri 

8
7
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Yüksek fÇDKNT (C2Zn0, 0.5 g kg
-1

) uygulamasında meydana gelen artışın düşük 

fÇDKNT (C1Zn0, 0.25 g kg
-1

) uygulamasında göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Bu durum, yalın fÇDKNT uygulamalarının bitkilerde toprak üstü aksamı ve kök 

gelişimi verimi üzerine olumlu etki yaptığını göstermiştir. Bu bulgular daha önce 

yapılan farklı çalışmalarla da ortaya konmuştur.  

Miralles vd. (2012), endüstriyel sınıf çok duvarlı KNT'lerin (ağırlıkça% 75 KNT) yonca 

ve buğday üzerindeki etkisinin olduğu ve KNT uygulaması sonucu her iki türün 

fidelerinde kök uzaması artış meydana geldiği bildirilmiştir. Diğer taraftan Wang vd. 

(2012), ÇDKNT’lerin buğday fidesinin taze ağırlığını ve kök uzunluğunu arttırdığını, 

ancak tohum çimlenmesi ve toprak üstü aksamı uzunluğu üzerinde bir etkisi olmadığını 

açıklamıştır.  

Srivastava ve Rao (2014), çok işlevli çok duvarlı karbon nano tüplerin buğday, yer 

fıstığı ve sarımsak üzerindeki yararlı etkilerini araştırdı. Düşük dozda ÇDKNT’lerin 

faydalı olduğu, su emilimini artırdığı, çimlenme süresini ve daha yüksek biyokütle 

üretimini kısaltarak çimlenme sürecini hızlandırdığı bulunmuştur.  

Tripathi vd. (2011), suda çözünür karbon nanotüplerin nohutun (Cicer arietinum) 

büyüme oranının arttığını belirtmiş ve bitkilerin 6.0 μg mL
-1

 KNT muamelesi sonucu, 

kök, toprak üstü aksamı ve ayrıca dallanma dahil olmak üzere gelişimlerinde artış tespit 

etmiştir.   

Bir başka çalışmada; ÇDKNT uygulamalarının mısırın toprak üstü aksamı ve kök kuru 

ağırlıklarında farklılıklara sebep olduğu; 20 mg L
-1

 ÇDKNT düzeyininin altında toprak 

üstü aksamı kuru ağırlıklarının kontrol bitkilerine göre değişmediği; bitki kök ve toprak 

üstü aksamıların yaş ağırlıklarındaki en yüksek artışın 20 mg L
-1

 ÇDKNT düzeyinde 

gerçekleştiği; bu üzerindeki uygulamalarda ise toprak üstü aksamı kuru ağırlıklarında 

azalma görüldüğü bildirilmiştir. Diğer taraftan, düşük ÇDKNT uygulamalarında 

köklerde kuru ağırlığın azaldığı, 20 mg L
-1

 ÇDKNT uygulamasında arttığı, yüksek 

uygulama düzeylerinde ise azalma eğiliminde olduğu belirtilmiştir (Tiwari vd. 2014). 
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Literatürlerdeki benzer bulgularla tez çalışmasında ulaşılan sonuçlar bir araya 

getirildiğinde ve fÇDKNT’ün topraktaki mekanizmaları üzerine kurulu varsayımlar 

dikkate alındığında; C0Zn0 uygulamasında olduğu gibi topraklardaki yarayışlı Zn 

miktarı yetersiz olsa bile bitkilerin kök ve toprak üstü aksamı ağırlıklarındaki artış, 

fÇDKNT’ün topraktaki Zn veya diğer iyonlarının çözünürlüğünü artırdığı, çözünen ve 

fÇDKNT’ün fonksiyonel COOH grupları üzerinde adsorbe edilen bu iyonlarının 

bitkinin hizmetine sunulduğuna işaret etmektedir. Toprakta yeterli Zn varlığında ise, 

aynı mekanizmanın ortamda bulunan fÇDKNT miktarına bağlı olarak işlediği tahmin 

edilmektedir. Bitki toprak üstü aksamı ve kök kuru ağırlıklarındaki artışın çinkoya bağlı 

olup olmadığı ise, bitkinin Zn içeriğine ait veriler incelendiğinde daha net ortaya 

çıkacaktır. 

4.3.2.3 Bitki boyu 

Sera koşullarında 8 hafta yetiştirilen buğday bitkisinin bitki boyu ölçümlerinde, 

fÇDKNT, çinko ve fÇDKNT+Zn uygulamaları arasında farklılıklar görülmüştür 

(Çizelge 4.8 ve Şekil 4.19; sonuçlar 10 bitkiye ait bitki başına ortalamaları ifade 

etmektedir). Buğday bitkisinin bitki boyu üzerine fÇDKNT x çinko interaksiyonunun 

etkisi önemli bulunmuştur (p<0.05). Uygulamalara bağlı olarak bitki boyu 49.67±0.33 

ile 60.00±0.58 cm bitki
-1

 arasında değişmiştir (Çizelge 4.8) (Şekil 3.2,3.3,3.4).  

Çizelge 4.10 fÇDKNT ve çinko uygulamalarının buğdayın bitki boyu üzerine (cm bitki
-

1
) etkileri  

fÇDKNT 
Çinko düzeyleri 

Zn0 Zn1 Zn2 

C0 49.67±0.33 f 51.67±0.33 e 53.67±0.33 cd 

C1 51.33±0.33 e 54.67±0.33 c 56.67±0.33 b 

C2 53.33±0.33 d 57.33±0.33 b 60.00±0.58 a 

F değeri 

  fÇDKNT  

  Zn 

 fÇDKNT x Zn 

    150.64*** 

    158.55*** 

    3.64* 

 

*: p<0.05. **: p<0.01. ***: p<0.001 

(C0, kontrol fÇDKNT; C1, 0.25 g kg
-1

 fÇDKNT; C2, 0.5 g kg
-1

 fÇDKNT; Zn0, kontrol Zn; Zn1, 2.5 mg 

Zn kg
-1

; Zn2, 5.0 mg Zn kg
-1

 uygulamalarını göstermektedir) 
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Kontrol uygulamasına göre, gerek fÇDKNT uygulamaları gerek Zn uygulamaları 

gerekse fÇDKNT + Zn uygulamaları, buğday bitkisinin bitki boyunu istatistiksel olarak 

önemli oranda artırmıştır. En yüksek bitki boyu C2Zn2 uygulaması sonucunda elde 

edilmiştir (60.00±0.58 cm bitki
-1

). Bunu C2Zn1 ve C1Zn2 uygulamaları izlemiştir. 

Diğer uygulamaların bitki boyunun artışı üzerine etkisi daha düşük olmuştur (Şekil 

4.19).  

Toprakta Zn noksan olduğu için buğda bitkisi uyglana çinkoya olumlu tepki vermiş ve 

bitki boyu uyglana çinko dozlarına bağlı olarak artmıştır. Buğdayı bitkisinin boy 

uzunluklarındaki artış, Zn uygulamalarından da elde edilmiştir (p<0.001). Diğer 

taraftan, yetiştirilen buğdayın bitki boyu üzerine C0Zn2, C1Zn1 ile C2Zn0 

uygulamalarının ve C1Zn0 ile C0Zn1 uygulamalarının etkisinin birbirine yakın olduğu 

görülmüştür. 

Çinko bitkilerde en işlevsel mikro besinlerden biridir ve büyüme ve gelişmede önemli 

bir fizyolojik rol oynadığı bilinmektedir (Tsonev ve Lidon 2012). Çinko, bitkinin daha 

fazla klorofil sentezlemesine sağlar ve böylece bitki yaprakları gelişir ve sonuç olarak 

bitki verimi artar (Bonnet vd. 2000). Ayrıca çinko, bazı enzimlerin aktivatörü olarak 

bitki büyümesi için gereklidir ve daha fazla bitki hücresinin üretimini destekleyen ve 

hücre uzaması için gerekli olan büyüme düzenleyicilerinden oksinin öncüsü olan 

triptofanın biyosentezine katılmaktadır (Hera vd. 2018). Bu sebeplerle bitki boyu ve 

gelişimi, Zn’nun enzim aktivasyonu, stoma düzenleme ve klorofil oluşumu vb. gibi 

farklı fizyolojik sürelere dahil edilmesine bağlıdır. Bunun sonucunda bitki boyunda ve 

gelişiminde artış gerçekleşir. Benzer bulgular Habib (2009), Oosterhuits ve Weir 

(2010), Yassen vd. (2010), Yaseen vd. (2011), Asif vd. (2013), Majd vd. (2015), Yavas 

ve Unay (2016), Arif vd. (2017), Moghaddasi vd. (2017), Rawat vd. (2017) ve Hera vd. 

(2018) tarafından da tespit edilmiştir.  

Yalın Zn ile fÇDKNT+Zn uygulamaların karşılaştırıldığında; her iki yalın çinko 

düzeyine göre fÇDKNT miktarındaki artışa bağlı olarak bitki boylarının önemli oranda 

arttığı belirlenmiştir. Tüm uygulamalar incelendiğinde, C2Zn2 uygulaması ile buğday 
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bitkisine uygulanan 0.5 g kg
-1

 fÇDKNT ile birlikte 5.0 mg kg
-1

 Zn düzeyinin bitkinin 

boy uzaması üzerine daha etkili olduğu görülmüştür. 

fÇDKNT uygulamaları değerlendirildiğinde, kontrole (C0Zn0) göre C1Zn0 ve C2Zn0 

uygulamaları sonucu buğdayın bitki boyunda önemli farklılıklar olduğu belirlenmiştir 

(p<0.001). Artan miktarlarda fÇDKNT uygulamalarının, buğdayda bitki boyunu 

artırdığı tespit edilmiştir. Tiwari vd. (2014)’ nin ÇDKNT’ün mısır gelişimi üzerine 

etkilerini belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada, 20 mg L
-1

 düzeyinde uyguladıkları 

KNT’ün bitki toprak üstü aksamı ve kök boyunu artırdığı, özellikle kök uzaması üzerine 

etkisinin toprak üstü aksamı boyuna kıyasla daha etkili olduğu belirlenmiştir. 

Diğer taraftan, yapılan çalışmalarda karbon nanotüplerin (KNT) silindirik şeklinin su, 

besin maddeleri ve gaz alımını kolaylaştırdığı ve böylece bitkilerde çimlenme ve 

büyümeyi (hipotez mekanizması) kolaylaştırdığı yönünde bilgiler bulunmaktadır (Wang 

vd. 2012). Son zamanlarda, çok duvarlı karbon nanotüplerin (ÇDKNT) bitki 

büyümesini hızlandırdığı ve hücre bölünmesi ve bitki gelişimi için gerekli olan genlerin 

ekspresyonunu etkileyebileceği yönünde bulgular mevcuttur (Khodakovskaya vd. 2011, 

Villagarcia vd. 2012). Ayrıca, nanomalzemelerin gübre taşıyıcısı olarak 

kullanılabileceğini rapor edilmiştir (Hussein vd. 2002, Hossain vd. 2008). Bir başka 

çalışmada, kullanılan karbon nanotüpün sahip olduğu yüzey yükü nedeniyle, bitkilerde 

su kanalı proteinlerinin artması (oluşturduğu su kanallarının büyümesi) ve ekspresyonu 

üzerinde etkili olduğu belirtilmiştir (Khodakovskaya vd. 2013). 

Villagarcia vd. (2012), uygulanan KNT'lerin yüzeyinde fonksiyonel grubun toplanma, 

tip ve yük seviyelerinin, KNT'lerin domates fidelerinin çimlenme ve büyümesi 

üzerindeki spesifik etkileri için kritik olduğunu bildirmiştir. Yapılan çalışmada, domates 

fideleri yüksek negatif yüzey yükü ile iyi dağılmış fonksiyonel KNT'e maruz 

bırakıldığında, domates büyümesinde en yüksek artış sağlandığı belirlenmiştir. Daha 

spesifik olarak yaptıkları açıklamada, kristalin KNT'lerin sadece 25 nm aralığında dış 

çaplara sahip boru şeklindeki yapısı nedeniyle kristalin olmayan nispeten büyük aktif 

karbon malzemelere kıyasla daha fazla alıma sebep olabileceği ve bu mekanizmanın 

biyolojik sistemle etkileşimlerini geliştirebileceği vurgulanmıştır. Literatür bulguları, 
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tez çalışmasında artan düzeylerde fÇDKNT uygulamalarının buğdayın bitki boyundaki 

artışın nedenini açıklıyor gibi görünmektedir. Ancak, net bir yargıya varabilmek için 

bitkilerde ileri düzey araştırmaların yapılması gerekmektedir. 

 

Şekil 4.21 fÇDKNT ve çinko uygulamalarının buğdayın bitki boyu üzerine (cm bitki
-1

) 

etkileri 

Bu çalışmada fÇDKNT uygulamaları sonucunda bitki boyundaki gelişim üzerine bir 

varsayımda bulunulabilir. Çok duvarlı karbon nanotüpler, yüzeyindeki karboksilik 

(COOH) grubun varlığına ek olarak yüksek bir yüzey alanına sahip olduğundan, 

çinkonun kireçli toprakta yarayışlılığını etkileyen bir reaksiyona girmiş ve bitki 

tarafından alımını artıran toprak pH’sının kısa süreli değişmesine (azalmasına) sebep 

olmuş olabilir. Buna bağlı olarak, bu çalışma kapsamında yalın fÇDKNT ve 

fÇDKNT+Zn uygulamalarının bitki boyunu artırmadaki etkisi fÇDKNT’nin yüksek 

yüzey alanına bağlanan bitki besin maddelerinden kaynaklanabileceği gibi toprak 

pH’sını kısa süreli de olsa düşürmesi ihtimali nedeniyle bitki besin meddelerinin 

yarayışlılığını etkilemesinden de kaynaklanabilir. Sonuç olarak, fÇDKNT+Zn 

uygulamasının bitki büyümesini arttırmada yalın Zn ve yalın fÇDKNT uygulamasından 

daha yüksek etkinlik sergilediği açıktır. 
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4.3.3 fÇDKNT ve çinko uygulamalarının buğday bitkisinin Zn içeriğine etkileri 

Bu çalışmada, fÇDKNT ve çinko uygulamalarının buğday bitkisinin toprak üstü aksamı 

ve kökünün Zn konsantrasyonu (mg kg
-1

)  ve Zn alımı (µg bitki
-1

) üzerine etkisine ait 

veriler ve grafikler sırasıyla Çizelge 4.11 - 4.12 ve Şekil 4.22 - 4.23’te gösterilmiştir.  

Buğday bitkisinin toprak üstü aksamı Zn konsantrasyonu üzerine fÇDKNT x Zn 

interaksiyonunun etkisi önemli bulunmuştur (p<0.001). Uygulamalara bağlı olarak 

bitkinin toprak üstü aksamı Zn konsantrasyonu önemli oranda artmış ve 7.53±0.01 ile 

37.24±0.04 mg kg
-1

 arasında değişim göstermiştir. Kontrol uygulamasıyla ile 

karşılaştırıldığında toprak üstü aksamılarda en yüksek Zn konsantrasyonu C2Zn2 

düzeyinde belirlenmiştir (Çizelge 4.11 ve Şekil 4.22). Bunu, C1Zn2, C0Zn2, C2Zn1 ve 

C0Zn1 uygulamaları uygulamaları izlemiştir. Diğer uygulamalarda ise artış daha düşük 

olmuştur.  

Buğday bitkisinin toprak üstü aksamı Zn alımı üzerine fÇDKNT x Zn interaksiyonunun 

etkisi de önemli bulunmuştur (p<0.001). Uygulamalara bağlı olarak bitkinin toprak üstü 

aksamı Zn alımı önemli oranda artmış ve 4.58±0.01 ile 24.91±0.01 µg bitki
-1

 arasında 

değişim göstermiştir. Uygulamalardan elde edilen istatistiki farklılıkları toprak üstü 

aksamı Zn konsantrasyonları ile benzer eğilim sergilemiştir. 
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Çizelge 4.11 fÇDKNT ve çinko uygulamalarının buğday toprak üstü aksamılarında Zn konsantrasyonu ve Zn alımı üzerine etkileri 

A. Zn konsantrasyounu (mg kg
-1

) 

 

fÇDKNT 
Çinko düzeyleri 

Zn0 Zn1 Zn2 

C0 7.53±0.21 i 22.44±0.38 e 30.54±0.32 c 

C1 10.09±0.00 h 20.54±0.03 f 35.69±0.52 b 

C2 11.19±0.00 g 25.84±0.03 d 37.24±0.20 a 

F değeri 

  fÇDKNT  

  Zn 

 fÇDKNT x Zn 

239.50***  

7009.22*** 

53.74*** 

 

B. Zn alımı (µg bitki
-1

) 
 

fÇDKNT 
Çinko düzeyleri 

Zn0 Zn1 Zn2 

C0 4.58±0.13 i 13.95±0.21 e 19.81±0.21 c 

C1 6.17±0.00 h 13.21±0.04 f 23.29±0.34 b 

C2 7.09±0.01 g 16.74±0.02 d 24.91±0.25 a 

F değeri 

  fÇDKNT  

  Zn 

 fÇDKNT x Zn 

289.09*** 

6670.92*** 

44.14*** 

 

*: p<0.05. **: p<0.01. ***: p<0.001 

 

9
4
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A. Zn konsantrasyounu (mg kg
-1

) B.  Zn alımı (µg bitki
-1

) 

Şekil 4.22 fÇDKNT ve çinko uygulamalarının buğday toprak üstü aksamılarında Zn konsantrasyonu ve Zn alımı üzerine etkileri 

9
5
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Çizelge 4.12 fÇDKNT ve çinko uygulamalarının buğday köklerinde Zn konsantrasyonu ve Zn alımı üzerine etkileri 

A. Zn konsantrasyounu (mg kg
-1

) 
 

fÇDKNT 
Çinko düzeyleri 

Zn0 Zn1 Zn2 

C0 10.85±0.03 i 24.60±0.04 f 39.03±0.48 c 

C1 13.47±0.01 h 30.15±0.03 e 49.73±0.03 b 

C2 14.98±0.01 g 32.94±0.02 c 53.67±0.01 a 

F değeri 

  fÇDKNT  

  Zn 

 fÇDKNT x Zn 

1474.69*** 

20319.77*** 

176.34*** 

 

B. Zn alımı (µg bitki
-1

) 
 

fÇDKNT 
Çinko düzeyleri 

Zn0 Zn1 Zn2 

C0 2.63±0.01 i 6.45±0.11 f 11.28±0.17 c 

C1 3.33±0.01 h 8.50±0.03 b 16.59±0.06 b 

C2 3.94±0.03 g 10.09±0.04 d 18.44±0.05 a 

F değeri 

  fÇDKNT  

  Zn 

 fÇDKNT x Zn 

2250.87***   

19866.47*** 

443.77*** 

 

*: p<0.05. **: p<0.01. ***: p<0.001 

 

 

9
6
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   Şekil 4.23 fÇDKNT ve çinko uygulamalarının buğday köklerinde Zn konsantrasyonu ve Zn alımı üzerine etkileri 

 

 

 

 

 

 

 

A.  Zn konsantrasyounu (mg kg
-1

) B.  Zn alımı (µg bitki
-1

) 

9
7
 

 



98 

 

Bitkinin kök Zn içerikleri incelendiğinde ise (Çizelge 4.12 ve Şekil 4.23); kök Zn 

konsantrasyonu ve alımı üzerine fÇDKNT x Zn interaksiyonun etkisinin önemli olduğu 

belirlenmiştir (p<0.001). Uygulamalara bağlı olarak bitkinin kök Zn konsantrasyonu ve 

alımı önemli oranda artmıştır. Zn konsantrasyonu 10.85±0.01 ile 53.67±0.04 mg kg
-1

 

arasında değişirken, Zn alımı 2.63±0.01 ile 18.44±0.01 µg bitki
-1

 arasında değişim 

göstermiştir. Uygulamalardan elde edilen istatistiki farklılıklar, toprak üstü aksamı Zn 

konsantrasyonları ve alımı ile benzer eğilim sergilemiştir.  

Diğer taraftan, beklendiği gibi, toprak üstü aksamı ve köklerin Zn konsantrasyonları ve 

alımı da, artan Zn uygulamalarına bağlı olarak önemli oranda artmıştır (p<0.001) 

(Çizelge 4.11 ve 4.12). 

Yalın Zn ve fÇDKNT+Zn uygulamaları karşılaştırıldığında; C0Zn1 (2.5 mg kg
-1

 Zn) 

uygulamasına göre C1Zn1 uygulamasında toprak üstü aksamı Zn konsantrasyonu ve 

alımı azalmış, C2Zn1 uygulamasında ise artmıştır. C0Zn2 (5 mg kg
-1

 Zn) uygulamasına 

göre ise, C1Zn2 ve C2Zn2 uygulamalarında toprak üstü aksamı Zn konsantrasyonu ve 

alımında önemli artışlar belirlenmiştir (Çizelge 4.11). Köklerde ise artan yalın Zn 

(C0Zn1 ve C0Zn2) uygulamalarına göre, bitkinin toprak üstü aksamı ve köklerinin Zn 

konsantrasyonu ve alımı, fÇDKNT+Zn uygulamalarında (C1Zn1, C1Zn2, C2Zn1, 

C2Zn2) fÇDKNT’nin uygulama miktarına göre önemli oranda artmıştır (Çizelge 4.12). 

Artan fÇDKNT düzeylerinin toprak üstü aksamı ve kök Zn konsantrasyonu ve alımı 

üzerine etkisi önemli olmuştur (p<0.001). fÇDKNT uygulamalarına bağlı olarak toprak 

üstü aksamı ve kök Zn konsantrasyonu ve alımı artmıştır (Çizelge 4.11 ve 4.12). 

Kontrole göre, yüksek fÇDKNT (C2Zn0, 0.5 g kg
-1

) uygulamasında toprak üstü aksamı 

ve köklerin Zn konsantrasyonu ve alımında meydana gelen artışın, düşük fÇDKNT 

(C1Zn0, 0.25 g kg
-1

) uygulamasına göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Şekil 4.22 

ve 4.23).  

Tüm sonuçlar ele alındığında, gerek yalın fÇDKNT gerekse fÇDKNT+Zn 

uygulamalarının bitkilerin gelişimi ve Zn içeriği üzerine olumlu etki yaptığı 

görülmüştür. Khodakovskaya vd. (2009) tarafından çok duvarlı karbon nanotüplerin 
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(ÇDKNT) bitkiler üzerindeki olumlu etkilerine dair ilk kanıtı bildirilmiştir. Tiwari vd. 

(2014), düşük doz MWCNT'lerin, su emilimini, bitki biyokütlesini ve esansiyel Ca, Fe 

besin maddelerinin konsantrasyonlarını artırarak, gelecekteki olası ticari tarım 

uygulamaları için bir potansiyel oluşturarak yararlı olduğunu savunmuştur. Bununla 

birlikte, karbon nanotüpün bitki hücrelerine nüfuz edebileceği konusunda araştırmalar 

her geçen gün artmaktadır. 

Sera denemesinde 8 hafta buğday yetiştirildikten sonra alınan topraklarda, toprak 

tuzluluğu ve yarayışlı Zn içeriği analizlerinin sonuçları üzerinde yapılan varsayımlardan 

birkaçının doğruluğunu kanıtlamıştır. Toprak analiz sonuçlarında yalın fÇDKNT 

uygulamaları sonucu (özellikle C2Zn0 uygulamasında) toprak tuzluluğunda ve yarayışlı 

Zn miktarında hafif ama istatistiksel bir azalma olduğu belilenmiştir. Bu durum, 

fÇDKNT’ün uygulama miktarına göre, toprakta çözünmez halde bulunan iyonlarının 

çözünürlüğünü artırabildiği, yüzeyine adsorbe edebildiği ve bitkiye yarayışlı formlarda 

bitkinin hizmetine sunabileceği şeklinde yorumlanmıştır.  

Araştırma konusuna göre fonksiyonelleştirilmiş çok duvarlı karbon nanotüp (fÇDKNT) 

varlığında toprakta çinko yarayışlılığını artırdığı ve bitki tarafından alındığı varsayımı 

kanıtlanmıştır. fÇDKNT yüzeyindeki karboksilik fonksiyon grupları (-COOH) negatif 

yüklere sahip olduğu için iyonun (Zn
2+

) pozitif yükleri arasındaki güçlü elektrostatik 

etkileşim nedeniyle su ortamında adsorpsiyon kapasitesinin yüksek olduğu 

bilinmektedir (Atieh 2011, Ansari vd. 2012). fÇDKNT’ün toprak çözeltisinde de aynı 

mekanizmaya sahip olduğu düşünülmektedir. Toprakta karboksil grubu reaksiyonunun 

sonucu hidrojen (H
+
) iyonu serbest bırakır, bu işlem kısa süreli de olsa toprak pH’sını 

değiştirir. Bu değişim, topraklarda yarayışsız formadaki Zn iyonlarının çözünür forma 

dönüşmesini ve fÇDKNT’ün fonksiyonel grupları tarafından adsorbe edilmesini sağlar 

ve bitkinin kullanımına uygun hale getirir. Aşağıda verilen reaksiyon mekanizması bu 

varsayım üzerinde oluşturulmuştur.  

CaCO3 + Zn
+2

            {Zn
+2

(CO3)
-2

}
 
+

 
Ca

+2
 

Zn
+2

(CO3)
-2

} + 2X-COOH              Zn (X-COO)2
 
+ 2H

+ 
+ CO2 
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Bu çalışmada elde edilen toprak tuzluluğu verileri de iyonlar için aynı mekanizma 

işlemiş olduğunun kanıtıdır. Aynı zamanda bitki köklerinin OH
-
 ve H

+
 iyonlarını 

salgılayarak rizosfer bölgesi pH’sını hızla değiştirebildiği ve rizosfer bölgesinin rizosfer 

dışı bölge ile karşılaştırıldığında daha yüksek yarayışlı Zn derişimlerine sahip olduğu 

bilinmektedir (Autumn vd. 2006). Muhtemelen, fÇDKNT varlığında rizosefer 

bölgesindeki bu değişim bitkiler açısından olumlu yönde gelişmiş ve topraktan Zn 

alımını artırmıştır. Bu varsayımda daha net bir yargıda bulunabilmek için daha ayrıtılı 

çalışmaların yapılması gereklidir. Ancak; fÇDKNT varlığında topraktaki yarayışlı Zn 

miktarındaki değişimler, bitkinin Zn alımı açısından ele alındığında, fÇDKNT’ün 

Zn
+2

’nın toprak çözeltisinden adsorpsiyonu konusunda oldukça yüksek bir potansiyele 

sahip olduğu bildirilen Lu ve Chiu (2006), Ansari vd. (2012) ve Abdel Salam (2013)’ın 

çalışmalarını destekler nitelikte bulgulara ulaşılmıştır.  

Kapsamlı çalışmalar ÇDKNT’lerin organik kirleticilerin, iyonların ve toksik maddelerin 

sulu ortamdan uzaklaştırılmasında yeni bir emici madde olarak etkin bir şekilde 

kullanılabildiğini göstermiştir (Tofighy ve Mohammadi 2011, Hooijdonk vd. 2013, 

Wang vd. 2013Santhosh vd. 2016, Li vd. 2017, Ali vd. 2019).  

4.3.4 Buğday bitkisinin toprak üstü aksamı ve köklerinde fÇDKNT varlığı 

Bu tez çalışmasında, fÇDKNT’ ün bitkilerde iyonların alımı üzerine olumlu etkileri 

belirlendikten sonra iki varsayım ortaya çıkmıştır: a. Bu alım esnasında fÇDKNT’ün 

topraktaki Zn iyonlarının sadece bitkiye yarayışlı hale mi getirdi?; b. Bu alım esnasında 

fÇDKNT’ün Zn ile birlikte bitki toprak üstü aksamı ve kökleri tarafından alımı 

gerçekleşti mi?. Bu soruların yanıtlanabilmesi için rastgele seçilen 2 örnek (toprak üstü 

aksamıda C2ZN1 ve kökte C2Zn2) ışın mikroskobu ile görüntülenmiştir (Şekil 4.24 ve 

4.25).  

Yapılan çalışmalar, farklı formlarda üretilen KNT’lerin bitki köklerinden alınarak, diğer 

bitki hücrelerine nüfuz ettiğini bildirmektedir. Khodakovskaya vd. (2013), 

ÇDKNT’lerin domates fidelerine nüfuz edebildiğini ve genç fidelerde büyümeyi teşvik 

ettiğini gözlemlemiştir. Hatta, sadece gelişen fidelerde bitki hücrelerine değil, aynı 
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zamanda tohum yüzeylerinde yeni gözeneklerin oluşturulmasıyla sert tohum katlarına 

bile nüfuz edebileceği ve çimlenme oranını arttırabileceği bildirilmiştir (Khodakovskaya 

vd. 2009, Villagarcia vd. 2012, Yan vd. 2013). Benzer şekilde ÇDKNT’lerin buğdayın 

kök hücre duvarlarından geçebildiğine ve fenantrenin (polisiklik aromatik hidrokarbon) 

bitki hücrelerine taşınmasını artırdığına dair bulgular mevcuttur (Wild ve Jones 2009). 

ÇDKNT’lerin bitki büyümesi ve gelişmesi üzerindeki etkilerine odaklanan çalışmaların 

çoğunda, agar ortamlarında ÇDKNT büyüme substratı olarak kullanmıştır. Ancak, bu 

tür çalışmalarda toprak kültürü çok nadiren ele alınmıştır (Zaytseva ve Neumann 2016). 

Bu tez çalışmasında toprak ortamında yetiştirilen buğday bitkisinin toprak üstü aksamı 

ile kök hücrelerinde kontrole göre fÇDKNT birikimini Şekil 4.24 - 4.25’de 

gösterilmiştir. Çalışmalar sırasındaki imkanlar dahilinde ışın mikroskobu ile alınan 

görüntülerde, ÇDKNT’lerin bitkiler tarafından alındığı belirlenmiştir. Toprak ortamında 

fÇDKNT varlığı, hidrofonik veya agar ortamında olduğu gibi, bitkinin absorpsiyonuna 

izin verdiği söylenebilir. Bu sonuç, fÇDKNT’ün sadece toprak ortamında iyonların 

çözünürlüğüne ve yarayışlı formlarda bitkinin hizmetine sunmadığı, aynı zamanda bitki 

içine de nüfuz edebildeğini, diğer bir ifade ile bitkiler tarafından alınabildiğini 

göstermektedir. Daha ayrıntılı ve hassas araştırmalar, fÇDKNT’lerin bitki 

hücrelerindeki davranışları hakkında önemli bilgiler sunacaktır. Şimdiye kadar, bitki 

hücrelerinde fÇDKNT’lerin giriş ve lokalizasyon mekanizması hala belirsiz olmakla 

birlikte, Yatim vd. (2019), fÇDKNT’lerin hücre dışı bölgelerde ve hücre duvarlarının 

hücre dışı bölgelerinde lokalizasyonun, büyük ölçüde bitki hücre duvarı boyunca kütle 

akış yolu yoluyla besin girişine benzer şekilde gerçekleştiğini bildirmiştir. Benzer 

şekilde yapılan çalışmalarda, fÇDKNT’lerin plazma zarına nüfuz edebildiği ve hücre 

duvarının yakınında lokalize olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, fÇDKNT’lerin, bitkilerde 

besin dağıtım sisteminde taşıyıcı olarak işlev gösterdiğine dair bulgular da mevcuttur. 

Ancak yine de bu çalışmalar, doğrudan fÇDKNT-toprak-bitki etkileşimlerini gösteren 

bilgileri içermemektedir.  
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A. C0Zn0 bitkisi (kontrol) B. C1Zn1 bitkisi (0.25 g kg
-1

 fÇDKNT + 2.5 mg kg
-1

 Zn) 

Şekil 4.24 Buğday bitkisinin  toprak üstü aksamılarında fÇDKNT birikiminin ışın mikroskopu altında görüntüsü 

1
0
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A. C0Zn0 bitkisi (kontrol) B. C1Zn1 bitkisi (0.25 g kg
-1

 fÇDKNT + 2.5 mg kg
-1

 Zn) 

Şekil 4.25 Buğday bitkisinin köklerinde fÇDKNT birikiminin ışın mikroskopu altında görüntüsü 

1
0
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Toprakların, yarayışlı çinko (Zn) miktarı yönünden yetersiz seviyede olması,  özellikle 

kireç fazlalığı (%25< ) ve dolayısıyla toprak çözeltisinde yüksek Ca
+2 

derişiminin 

olması nedeniyle, karbonat (CO3) tarafından Zn-karbonatlar (Zn-CO3) olarak 

çözünürlüğü düşük bileşikler oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum Zn’nun 

toprakta hareketliliğini azaltır ve bitkiler tarafından alımını düşürür. Özellikle buğday 

bitkisinin gelişimi üzerine olumsuz etkisi verimi doğrudan etkiler. 

Bu çalışmada, fÇDKNT’lerin Zn adsorpsiyonu ve kireçli bir toprakta buğday bitkisinin 

farklı dozlardaki Zn alımı üzerine etkilerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda çalışma, üç aşamada gerçekleştirilmiştir:  

a- saf fÇDKNT yüzeylerindeki karboksil (COOH) grubu ile Zn
+2

 iyonu ile bağlanma 

durumu karakterizasyon analizleri sonucu tespit edilmiş; Zn yüklü fÇDKNT’nün, Zn 

iyonunu tutma potansiyeli adsorpsiyon ve desorpsiyon çalışmaları ile açıklanmaya 

çalışılmış; ve  

b- fÇDKNT ve Zn uygulama düzeylerinin buğday bitkisi üzerine etkileri incelenmiştir. 

Alınan sonuçlar aşağıda özetlenmiştir: 

 Spektroskopik analizler fÇDKNT materyalinin, çok duvarlı bir karbon nanotüp 

olduğunu, COOH grupları yanı sıra iz miktarda diğer fonksiyonel grupları da 

içerdiklerini göstermiştir. 

 fÇDKNT’ler konsantrasyon artışına bağlı olarak Zn’yu adsorbe etmiş, 40 mg L
-1

 

düzeyinde maksimum adsorpsiyon kapasitesi göstermiştir. 

 fÇDKNT’ler yüksek desorpsiyon kapasitesi göstermiştir (yaklaşık %90). 



105 

 

 Fenolojik gözlemler tek başına fÇDKNT uygulamasının buğdayda herhangi bir 

toksik etki oluşmadığını göstermiştir. 

 Tek başına fÇDKNT uygulamasının buğdayın Zn alımı üzerine hafif ama önemli 

bir etkisi olmuştur.  

 Tek başına fÇDKNT uygulamasının yüksek konsantrasyonu, topraktaki tuz 

miktarını hafif şekilde düşürmüştür. 

 fÇDKNT uygulaması yüksek dozda çinko sülfat uygulamasından gelen tuzlanma 

miktarını azaltmıştır. 

 fÇDKNT ve Zn’nun birlikte uygulamasının yüksek dozları, bitki boyunu ve kuru 

ağırlığını arttırmıştır. 

 fÇDKNT ve Zn’nun birlikte uygulanması toplam biyokütlenin Zn alımını 

artırmıştır. fÇDKNT düşük konsantrasyonları, toprak üstü aksamılardakı Zn 

akümülasyonunu azaltırken köklerdekini artırmış; yüksek konsantrasyonları ise 

hem toprak üstü aksamı hem de köklerde Zn akümülasyonunu artırmıştır. 

Sonuçlar, fonksiyonelleştirilmiş çok duvarlı karbon nanotüplerin çinkonun topraktan 

bitkiye taşınmasında rol oynadığını, aynı zamanda bu nanotüplerin bitkinin kökleri 

tarafından alınarak bitki içinde de taşındığını göstermiştir. 

Günümüzde, ekim sırasında ve ekimden önce bitkilere ihtiyaç duyulan gübrenin 

verilmesine rağmen, verilen gübrenin etkinliğinin iklim ve toprak koşullarına bağlı 

olarak azalması, çoğunun israf edilmesine neden olmaktadır. Bu kısıtlamaların 

üstesinden gelmek için, gübre optimizasyonu ve karbon nanotüplerin uygulanmasıyla 

daha fazla su ile besin maddelerinin alımında artış sağlanması ve sonuçta gübre israfının 

en aza indirilmesi önerilebilir.  
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Bitki gelişimi, büyük oranda topraktan suyu ve besin maddelerini alımına bağlıdır. 

Nihayetinde mahsul verimini arttırmak için ihtiyaç duyulan besinlerin bitkilerin alımına 

uygun hale gelmesi açısından fÇDKNT’lerin kullanılması önemli bir araç olabilir. 

Dolayısıyla, KNT'lerin benimsenmesi, üretim teknolojisi alanında yenilikçi bir yaklaşım 

olabilir.  

Bu çalışma sonucunda, özellikle kireçli ve yüksek pH’ya sahip topraklarda besin 

elementlerinin alımının ve bitki gelişiminin artırılması bakımından 

fonksiyonelleştirilmiş çok duvarlı karbon nanotüplerin, araştırma koşullar altında, 

buğday bitkisinin çinko alımında etkili olduğu görülmüştür. 

KNT'lerin insan sağlığı ve çevre üzerine etkilerini araştıran çalışmalar da yapılmalıdır. 

Bu çalışmanın yol gösterici olacğı düşünülmektedir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

KAYNAKLAR 

Abdel Salam, M. 2013. Removal of heavy metal ions from aqueous solutions with 

multi-walled carbon nanotubes: Kinetic and thermodynamic studies. 

International Journal of Environmental Science and Technology 10:677–

688.  

Al Mgheer, T., and Abdulrazzak F.H. 2016. Oxidation of multi-walled carbon 

nanotubes in acidic and basic Piranha mixture. Frontiers in Nanoscience and 

Nanotechnology 2(4); 155-158. doi: 10.15761/FNN.1000127. 

Alam, M.M., and Ladha J.K. 2004. Optimizing Phosphorus Fertilization in an Intensive 

Vegetable-Rice Cropping System. Biology and  Fertility of Soils, 40; 277-

283. 

Alam, S. M., and Shereen A. 2002. Effect of Different Levels of Zinc and Phosphorus 

on Growth and Chlorophyll Content of Wheat. Asian Journal of Plant 

Sciences. 1: 364-366.  

Ali S., Rehman S.A.U., Shah I.A., Farid M.U., An  A.K. and Huang H. 2018. Efficient 

removal of zinc from water and wastewater effluents by hydroxylated and 

carboxylated carbon nanotube membranes: behaviors and mechanisms of 

dynamic filtration. Journal of Hazardous Materials, 365. 64–73. 

Ali, S., Rehman S.A.U, Luan H.Y., Farid M.U. and Huang H. 2019. Challenges and 

opportunities in functional carbon nanotubes for membrane-based water 

treatment and desalination. Science of Total Environment 646. 1126-1139. 

Ali, S., Shah, I.A. Ahmad A. Nawab J. and Huang H. 2019. Ar/O2 plasma treatment of 

carbon nanotube membranes for enhanced removal of zinc from water and 

wastewater: A dynamic sorptionfiltration process. Science of the Total 

Environment 655. 1270–1278. 

Aliyu, A., Kariim I., Ambali Abdulkareem, S. 2017. Effects of aspect ratio of multi-

walled carbon nanotubes on coal washery waste water treatment. Journal of 

Environmental Management. Volume 202, Part 1, Pages 84-93. 

Alloway, B.J., 2004. Zinc in Soils and Crop Nutrition. IZA Publications. International 

Zinc Association, Brussels, pp. 1-116 

Ando, Y., 2004. Growing carbon nanotubes, Materials Today, October, pp.22-29. 

Anonymous, 2004. Soil Survey Investigations Report No. 42, Soil Survey Laboratory 

Methods Manual, Version 4.0, November 2004, USDA, NRCS. 

Ansari, A., Mehrabian M.A., ve Hashemipour H. 2012. Zinc ion adsorption on carbon 

nanotubes in an aqueous solution. Pol. J. Chem. Tech.. Vol. 14. No. 3. 

Apul, OG. ve Karanfil T. 2015. Adsorption of synthetic organic contaminants by carbon 

nanotubes: a critical review. Water Res, 68:34–55. 

Arif, M., Tasneem M., Bashir F., Yaseen G. and deel Anwar A. 2017. Evaluation of 

different levels of potassium and zinc fertilizer on the growth and yield of 

wheat. Int J Biosen Bioelectron. 3(2):242‒246 



108 

 

Atieh, M.A., 2011. Removal of Zinc from Water Using Modified and Non-Modified 

Carbon Nanofibers. 2nd International Conference on Environmental Science 

and Technology IPCBEE vol.6. IACSIT Press, Singapore. 

Autumn, S., Wang. J., Scott Angle., Rufus L., Chaney. Thierry A. Delorme and Roger 

D. Reeves .2006. Soil pH effects on uptake of Cd and Zn by Thlaspi 

caerulescens. Plant and Soil 281:325–337. DOI 10.1007/s11104-005-4642-

9. 

Bankole, M.T., Abdulkareem A.S., Mohammed I.A., Ochigbo S.S., Tijani J.O, 

Abubakre O.K. ve Roos W.D. 2019. Selected Heavy Metals Removal from 

Electroplating Wastewater by Purified and Polyhydroxylbutyrate 

Functionalized Carbon Nanotubes Adsorbents. Scientific Reports. 9:4475 | 

https://doi.org/10.1038/s41598-018-37899-4 

Bellitürk, K., Danışman F., ve Yılmaz F., 2007. Üre Uygulamasının Topraklarda 

Amonyum ve Nitrat Oluşumuna Etkisi. OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 22(1),64-

72.  

Benavides-Mendoza, A., Burgos-Limón D., Ramírez H., Robledo-Torres V. and 

Sandoval-Rangel A. 2012. Benzoic Acid Effect in the Growth and Yield of 

Tomato in Calcareous Soil. Affecting Plants, Seeds and Turfgrass. DOI: 

10.17660/ActaHortic.2012.938.32 

Bergmann, W. 1992. Nutritional disorders of plants. Gustav Fischer VerlagJena Bindhu, 

M., Umadevi, M., 2015. Antibacterial and catalytic activities of green 

synthesized silver nanoparticles. Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. 

Spectrosc. 135, 373–378. 

Bokobza, L. and Zhang, J.  2012. Raman spectroscopic characterization of multiwall 

carbon nanotubes and of composites. eXPRESS Polymer Letters Vol.6, 

No.7 (2012) 601–608. DOI: 10.3144/expresspolymlett.2012.63. 

Bonnet, M., Camares O. and Veisseire P. 2000. Effect of zinc and influence of 

Acremonium lolii on growth parameters, chlorophyll a fluorescence and 

antioxidant enzyme activities of ryegrass (Lolium perenne L. cv Apollo). J. 

Exp. Bot. 51(346):945-953. 

Boonyanitipong, P., Kositsup B, Kumar P, Baruah S, and Dutta J 2001. Toxicity of ZnO 

and TiO2 Nanoparticles on Germinating Rice Seed L. Int. J. Biosci. 

Biochem. Bioinforma, 1, 282-285. 

Boss, C. B. and Fredeen, K. J. 2004. Concepts, Instrumentation and Techniques in 

Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry. Perkin Elmer 

Life and Analytical Sciences, 710 Bridgeport Avenue Shelton, CT 06484-

4794 USA. 

Bouyoucos, G.J. 1951. A recalibration of hydrometer for marking mechanical analysis 

of soil. Agronomy Journal, 43: 434-439. 

Bremner, J.M., 1965. Methods of soil analysis. Part 2. Chemical and Microbiological 

Properties. Ed. C.A.Black. Amer. Soc.of Agron. Inc. Pub. Agron. Series. 

No: 9, Madison, Wisconsin, U.S.A. 



109 

 

Caballero-Guzman, A., Sun T. and Nowack B. 2015. Flows of engineered 

nanomaterials through the recycling process in Switzerland, Waste Manag. 

36 33e43. 

Cakmak, Kalayci, M., Ekiz, H., Braun, H.J., Kilinc, Y. and Yilmaz, A. 1999. Zinc 

deficiency as a practical problem in plant and human nutrition in Turkey: A 

NATO-Science for Stability Project. Field Crops Research. 60 (1-2): 175-

188. 

Canas, J.E, Long M., Natıons S., Vadan R., Dai L., Luo M., Ambıkapathi R., Lee E.H. 

ve Olszyk D. 2008. Effects Of Functionalized And Nonfunctionalized 

Single-Walledcarbon Nanotubes On Root Elongation of Select Crop 

Species. Environ. Toxicol. Chem. Vol. 27. No. 9. Pp. 1922–1931. 

Cano, AM., Kohl K., Deleon S., Payton P., Irin F., Saed M., Shah SA., Green MJ. vd 

Canas-Carrell JE. 2016. Determination of uptake. accumulation. and stress 

effects in corn (Zea mays L.) grown in single-wall carbon nanotube 

contaminated soil. Chemosphere. 152:117–122. 

Chen, C. Hu J. Shao D. Li J. And Wang X. 2009. Adsorption behavior of multiwall 

carbon nanotube/iron oxide magnetic composites for Ni(II) and Sr(II). 

Journal of Hazardous Materials. Volume 164, Issues 2–3, Pages 923-928. 

Chungsying, L. and Chunti H.C.L. 2006. Removal of zinc(II) from aqueous solution by 

purified carbon nanotubes: kinetics and equilibrium studies. Ind. Eng. 

Chem. Res. 45. 2850–2855. 

Cividanes, L.S., Simonetti E.A.N. Moraes M.B. Fernandes F.W. and Thim G.P. 2014. 

Influence of Carbon Nanotubes on Epoxy Resin Cure ReactionUsing 

Different Techniques: A Comprehensive Review. POLYMER 

ENGINEERING AND SCIENCE. DOI 10.1002/pen.23775. 

Colindres, S.C., Aguir K Sodi F.C., Vargas L.V., Salazar J.M. and Febles V.G. 2014. 

Ozone Sensing Based on Palladium Decorated  Carbon Nanotubes. Sensors 

2014, 14, 6806-6818; doi:10.3390/s140406806. 

Connell, O.M.J. 2006. “Carbon Nanotubes: Properties and Applications”, 1st ed., Boca 

Raton, FL: CRC Press. 

Costa, S., Borowıak-Palen E., Kruszynska M., Bachmatıuk A. ve Kalenczuk R.J. 2008. 

Characterization of carbon nanotubes by Raman spectroscop. Materials 

Science-Poland, Vol. 26, No. 2. 

Çakmak, İ. Kalaycı M., Ekiz H., Braun H.J., Kılınç Y. and Yilmaz A. 1999. Zinc 

deficiency as a practical problem in plant and human nutrition in Turkey: A 

NATO-Science for stability Project. Field Crops Research 60: 175-188. 

Daenen, M. 2003. The Wondrous World of Carbon Nanotubes: A Review of Current 

Carbon Nanotube Technologies, Eindhoven University of Technology, 93 

pp. 

Daenen, M., De Fouw, Hamers R.D.B., Janssen P.G.A., Schouteden K., and Veld 

M.A.J. 2003. “The wondrous world of carbon nanotubes”. Eindhoven 

University of Technology. 



110 

 

Dai, L. 2006. “Carbon Nanotechnology: Recent Developments in Chemistry. Physics. 

Materials Science and Device Applications”. 1st ed.. Amsterdam: Elsevier 

Science. 

Dastgheib, S.A. and Rockstraw D.A. 2002. A model for the adsorption of single metal 

ion solutes in aqueous solution onto activated carbon produced from pecan 

shells. Carbon 40, 843–851. 

Doak, B.W., 1952. Some chemical changes in the nitrogenous constituents of urine 

when voided on pasture. J. Agric. Sci. 42, 162-171. 

Dresselhaus, M.S., Dresselhaus G., and Jorio A. 2004. Unusual Properties and Structure 

of Carbon Nanotubes, Annu. Rev. Mater. Res. 34:247-78. 

Ebbesen, T.W. and Ajayan, P.M. 1992. Large-scale Synthesis of Carbon Nanotubes, 

Nature, Vol.358, pp.220–222. 

Eyüboğlu, F., Kurucu N, and Talaz S, 1995. Türkiye topraklarının bitkiye yarayışlı 

mikro elementler bakımından genel durumu. Toprak Güb. Arş. Ens. 620/A-

002 Projesi. 

Eyüpoğlu, F.. Kurucu. N. Talaz. S. and Canısağ. Ü. 1994. Türkiye topraklarında bitki 

tarafından alınabilir mikro besin maddelerinin durumu. Toprak ve Gübre 

Araştırma Enstitüsü 1992-1993Yıllık Raporu. Rapor No 118. Ankara. 

Farghali, A., Abdel Tawab H.A., Abdel Moaty S.A. and Rehab Khaled. 2017. 

Functionalization of acidified multi-walled carbon nanotubes for removal of 

heavy metals in aqueous solutions. J Nanostruct Chem, 7:101–111, DOI 

10.1007/s40097-017-0227-4. 

Farid, M.U., Luan H., Wang Y., Huang H., An A.K., and Khan R. J. 2017. Increased 

adsorption of aqueous zinc species by Ar/O2 plasma-treated carbon 

nanotubes immobilized in hollow-fiber ultrafiltration membrane. Chemical 

Engineering Journal 325- 239–248. 

Firouzi, M. 2005. The effect of foliar absorption of microelements on growth and yield 

of foliagecorn. MS thesis in Agronomy. Agriculture College. Islamic Azad 

University. Khorasgan Branch.  

Gautam, S.S. 2014. Impact of Multiwalled Carbon Nanotubes for the Vegetative 

Growth and Yield Attribute of Wheat (Triticum aestivum L.) Dr. Thesis in 

Department of Botany, Faculty of Science, Dayalbagh Educational Institute 

(Deemed U). 

Georgakilas, .2002. Purification of HiPCO carbon nanotubes via organic 

functionalization, Journal of the American Chemical Society 124(48), 

14318-14319. 

Ghodake, G. Seo YD. Park D. and Lee DS. 2010. Phytotoxicity of carbon nanotubes 

assessed by Brassica juncea and Phaseolus mungo. J Nanoelectron Optoe. 

5:157–60. 

Ghosh, M., Bhadra S., Adegoke A., Bandyopadhyay M. and Mukherjee A. 2015. 

MWCNT uptake in Allium cepa root cells induces cytotoxic and genotoxic 

responses and results in DNA hyper-methylation. Mutat Res - Fundam Mol 

Mech Mutagen. 774:49–58. 



111 

 

Graham, RD. Ascher JS. And Hynes SC. 1992. Selecting zinc-efficient cereal genotypes 

for soils of low zinc status. Plant and Soil. 146: 241-250. 

Habib, M. 2009. Effect of foliar application of Zn and Fe on wheat yield and quality. 

Afr J Biotechnol. 8(24):6795–6798. 

Hacısalihoğlu, G., and Kochian, L.V., 2003. How do some plants tolerate low levels of 

soil zinc? Mechanisms of zinc efficiency in crop plants. New Phytologıst, 

159(2): 341-350. 

Hao, Y.S.Z., Huang Yan, Tan Junjun, Wang Pu, Wang Yapei, Hou H,  Huang J and Li 

L. 2016. Single-wall and multi-wall carbon nanotubes promote rice root 

growth by eliciting the similar molecular pathways and epigenetic 

regulation. IET Nanobiotechnol. 10:222–229. 

Harleen, K., Anisa A. Malik, Naseer Ahmad, Towseef A. Wani, Raj K. Kaul and Anju 

Bhat. 2015. Nanotechnology –New Lifeline for Food Industry. Critical 

Reviews in Food Science and Nutrition. DOI: 

10.1080/10408398.2013.802662. 

Harris, P.J.F. 2009. “Carbon Nanotube Science: Synthesis. Properties and 

Applications”. 1st ed.. New York: Cambridge University Press. 

Hatami, M. 2017. Toxicity assessment of multi-walled carbon nanotubes on Cucurbita 

pepo L. under well-watered and waterstressed conditions. Ecotoxicol 

Environ Saf . 142: 274–283.  

Hera, Md H.R., Hossain M. and Paul A.K. 2018. Effect of Foliar Zinc Spray on Growth 

and Yield of Heat Tolerant Wheat Under Water Stress. International Journal 

of Biological and Environmental Engineering. 

Hooijdonk, E.V,  Bittencourt C.,  Snyders R. And Colomer J.F. 2013. Functionalization 

of vertically aligned carbon nanotubes. Beilstein J. Nanotechnol.. 4 pp. 129-

152. 

Hossain, K.Z. Monreal C.M. and Sayari C.M.A. 2008. Colloids Surf. B: Biointerfaces. 

62. 42. 

Hoyt, V.W. and Mason E. 2008. Nanotechnology: emerging health issues. Journal of 

Chemical Health and Safety.Volume 15, Issue 2, Pages 10-15. 

Hussain, S., Jha P., Chouksey A., Raman R., Islam S.S., Islam T., Choudhary P.K. and 

Harsh. 2011. Spectroscopic Investigation of Modified Single Wall Carbon 

Nanotube (SWCNT). Journal of Modern Physics, 2011, 2, 538-543. 

Hussein, M.Z. Zulkarnain Z. Yahaya A.H. and Foo D.W.V. 2002. Controlled release of 

a plant growth regulator, α-naphthaleneacetate from the lamella of Zn–Al-

layered double hydroxide nanocomposite. Journal of Controlled Release, 

V.82. P;417-427. 

Jackson, M.L. 1958. Soil Chemical Analysis. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ. 

Jackson, M. L., 1962. Soil chemical analysis. Prentice Hall Inc. Eng. Cliffs., USA 

Jaisi, D.P. and Elimelech M. 2009. Single-Walled carbon nanotubes exhibit limited 

transport in soil columns, Environ. Sci. Technol. 43, 9161e9166. 



112 

 

Jorio, A., Pimenta M.A., Souza Filho A.G., Saito R., Dresselhaus G.,and Dresselhaus 

M.S. 2003. Characterizing carbon nanotube samples with resonance Raman 

scattering. New Journal of Physics, 5, 139/1–139/17. DOI: 10.1088/1367-

2630/5/1/139. 

Joshi, A., Kaur S., Dharamvir K,. Nayyar H. andVerma G. 2018. Multi-walled carbon 

nanotubes applied through seed-priming influence early germination. root 

hair. growth and yield of bread wheat (Triticum aestivum L.). Journal of the 

Science of Food and Agriculture. 

Journet, C. and Bernier P. 1998. Production of carbon nanotubes, Appl. Phys. A 67,19. 

Kabbashi, N.A., Atieh M.A., Al-Mamun A., Mirghami M.E.S, Alam M.D.Z. and Yahya 

N. 2008. Kinetic adsorption of application of carbon nanotubes for Pb(II) 

removal from aqueous solution. Journal of Environmental Sciences 21- 

539–544. 

Kandah, M.I. and Meunier J.L. 2007. Removal of nickel ions from water by multi-

walled carbon nanotubes. Journal of Hazardous Materials 146, 283–288.  

Kasel, D., Bradford S.A., Pütz S.J., Vereecken T., and Klumpp H E. 2013. Limited 

transport of functionalized multi-walled carbon nanotubes in two natural 

soils, Environ. Pollut. 180 152e158, http://dx.doi.org/10.1016/ j. 

envpol.2013.05.031. 

Kerfahi, D., Tripathi B.M., Singh D., Kim H., Lee S., Lee J., and Adams J.M. 2015. 

Effects of Functionalized and Raw MultiWalled Carbon Nanotubes on Soil 

Bacterial Community Composition. PLOS ONE | DOI:10.1371/journal. 

pone.0123042. 

Khodakovskaya, M., Dervishi E. Mahmood M. Xu Y. Li Z. And Watanabe F. 2009 . 

Carbon nanotubes are able to penetrate plant seed coat and dramatically 

affect seed germination and plant growth. ACS Nano. 3:3221–7. 

Khodakovskaya, M., Kim B., Kim J., Ali mohammdi M., Dervishi E. and Mustafa T. 

2013. Carbon nanotubes as plant growth regulators: effects on tomato 

growth. reproductive system. and soil microbial community. Small. 9:115–

23. 

Khodakovskaya, M., Silvaa K.de, Nedosekinb D.A., Dervishic E., Biris A.S., 

Shashkovb E.V., Galanzhab E.I. and Zharov V.P. 2011. Complex genetic, 

photothermal, and photoacoustic analysis of nanoparticle-plant interactions. 

1028–1033 ∣ PNAS ∣ vol. 108 ∣ no. 3. 

Khorshidi, M., Aff.M.ASCE and Ning Lu, F.ASCE. 2017. Determination of Cation 

Exchange Capacity from Soil Water Retention Curve. Journal of 

Engineering Mechanics.  

Kingston, C.T. ve Simard B. 2003. Fabrication of Carbon Nanotubes, Analytıcal 

Letters, Vol. 36, No. 15, pp. 3119-3145. 

Kip, F. and Açıkel Ü. 2018.  Rhizopus delemar ve candida türlerinin immobilizasyonu 

ile sentezlenen biyokompozitlerle tetrasiklin giderimi. Journal of the Faculty 

of Engineering and Architecture of Gazi University. 



113 

 

Kothari-Chhajer, A., Kalyani Krishna, Hari Singh, Deepa Bisht, Ishani Mukherjee, 

Ambuj Kashyap, Tanya Rattanpal, Garima Dhirayan, Ayushi Tanwar, 

Monika, Apurva Mishra, Atul Aggarwal and Shreya Wadhawan. 2018. 

Growth Stimulation in Wheat and Brinjal by Impact of Water-Soluble 

Carbon Nanotubes. DU Journal of Undergraduate Research and Innovation 

Volume 4, Issue 1, pp 14-25. 

Kouklin, N., Tzolov M., Straus D., Yin A. and Xu J.M. 2004. Infrared Absorption 

Properties of Carbon Nanotubes Synthesized by Chemical Vapor 

Deposition. Applied Physics Letters. 85: 4463-4465. 

Kuchibhatla, SVNT, Karakoti AS, Bera D. and Seal S. 2007. One dimensional 

nanostructured materials. Progress in Materials Science. 52: 699–913. 

Kumssa, DB. Joy EJM. Ander EL. Watts MJ. ve Young SD. 2015. Dietary calcium and 

zinc deficiency risks are decreasing but remain prevalent. Sci Rep. 5.  

Kutman, UB. Yidiz B. and Cakmak I. 2011. Effect of nitrogen on uptake. 

remobilization and partitioning of Zn and Fe throughout the development of 

durum wheat. Plant and Soil. 342: 149-164.  

Larue, C., Pinault M., Czarny B., Georgin D., Jaillard D., Bendiab N., Hermite M.M., 

Taran F., Dive V. and Carriere M. 2012. Quantitative evaluation of multi-

walled carbon nanotube uptake in wheat and rapeseed. Journal of Hazardous 

Materials.  

Lee, H.K., Choi J.W., Oh W., and Choi S.J. 2016. Sorption of cesium ions from 

aqueous solutions by multi-walled carbon nanotubes functionalized with 

copper ferrocyanide. J Radioanal Nucl Chem, 309:477–484 DOI 

10.1007/s10967-015-4642. 

Li, S.,  He M.,  Li Z.,  Li D. and Pan Z. 2017. Removal of humic acid from aqueous 

solution by magnetic multi-walled carbon nanotubes decorated with calcium 

J. Mole. Liquids. 230, pp. 520-528. 

Li, Y., Liu F.,  Xia B., Du Q., Zhang P., Wang D., Wanga Z. and Xiaa Y. 2010. 

Removal of copper from aqueous solution by carbon nanotube/calcium 

alginate composites. Journal of Hazardous Materials 177-876–880. 

Li, Y.H., Wang S. Luan Z. Ding J. Xu C. and Wu D. 2003. A dsorption of cadmium (II) 

from aqueous solution by surface oxidized carbon nanotubes. Carbon 41-

1057–1062. doi:10.1016/S0008-6223(02)00440-2. 

Lin, D. and Xing B. 2007. Phytotoxicity of nanoparticles: inhibition of seed germination 

and root growth. Environ Pollut .150: 243–250. 

Lin, S, Reppert J, Hu Q, Hudson J S, Reid M L, Ratnikova T A, Rao A M, Luo H and 

Ke P.C. 2009. Uptake, translocation, and transmission of carbon 

nanomaterials in rice plants. Small, 5, 1128-1132. 

Lin, S., Hu J.Q., Hudson JS., Reid ML, Ratnikova TA, Rao AM, Luo H. and Ke PC. 

2009. Uptake. translocation. and transmission of carbon nanomaterials in 

rice plants. Small.5: 1128–1132. 

Lindsay, W.L., and Norvell. W.A.. 1978. Development of a DTPA micronutrient soil 

Test. Agronomy Abstracts p 84. 



114 

 

Liu, Q., Chen B., Wang Q., Shi X.,  Xiao Z., Lin J. and  Fang X. 2009. Carbon 

nanotubes as molecular transporters for walled plant cells. Nano letters 9 

(3), 1007-1010. 

Lu, C. and Chiu H. 2006. Adsorption of zinc(II) from water with purified carbon 

nanotubes. Chemical Engineering Science 61. 1138-1145. 

Lu, Y., Yang K. and Lin D. 2014. Transport of surfactant-facilitated multiwalled carbon 

nanotube suspensions in columns packed with sized soil particles, Environ. 

Pollut. 192 36e43. 

Majd, A.N. Fazel M.A. and Lak S. 2015. The effect of foliar application of zinc (Zn) on 

yield and yield components of irrigated wheat cultivars in ahvaz weather 

conditions. Int. J. Biosci. Vol. 6. No. 3. p. 370-377. 

Marschner, H. 1995. Mineral Nutrition of Higher Plants. 2nd edn. London. UK: 

Academic Press. 

Maultzsch, J. 2004. Vibrational properties of carbon nanotubes and graphite, Fakultät II 

- Mathematik und Naturwissenschaften, Technischen Universität Berlin, 

Germany, Doctor of Philosophy Thesis. 

Meyyappan, M. 2005. “Carbon nanotubes: science and applications”. Boca Raton. FL: 

CRC Press.  

Miralles, P., Johnson E., Church T.L. and Harris A.T. 2012. Multiwalled carbon 

nanotubes in alfalfa and wheat: toxicology and uptake. J. R. Soc. Interface 

9. 3514–3527.  

Miralles, P., Johnson E., Church T.L.,and  Harris A.T. 2012. Multiwalled carbon 

nanotubes in alfalfa and wheat : toxicology and uptake. J.R.Soc. Interface 

9:3514-3527. 

Moghaddasi, S. Fotovat A. Khoshgoftarmanesh A.H. Karimzadeh F. Khazaei H.R. and 

Khorassani R. 2017. Ecotoxicology and Environmental Safety 144, 543. 

Mondal, A. Basu R. Das S. and Nandy P. 2011. Beneficial role of carbon nanotubes on 

mustard plant growth: an agricultural prospect. J Nanopart Res. 13:4519–28. 

Mongillo, J. 2007. “Nanotechnology 101”. Westport Conn.: Greenwood Press.  

Mubarak, N.M., Alicia R.F., Abdullah E.C., Sahu J.N., Haslija A.B.A. and Tan J. 2013. 

Statistical optimization and kinetic studies on removal of Zn2+ using 

functionalized carbon nanotubes and magnetic biochar. J. Environ. Chem. 

Eng. 1. 486–495. 

Munirah, N. Mohd Khairi, Mohd Nozulaidi and Jahan M.d.S. 2015. The Effects of Zinc 

Application on Physiology and Production of Corn Plants. Aust. J. Basic & 

Appl. Sci.. 9(2): 362-367.  

Najafi-Ghiri, M., Ghasemi-Fasaei R. and Farrokhnejad E. 2013. Factors Affecting 

Micronutrient Availability in Calcareous Soils of Southern Iran. Arid Land 

Research and Management, 27:203–215. DOI: 

10.1080/15324982.2012.719570. 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


115 

 

Nowack, B., David R.M., Fissan H., Morri H., Shatkin J.A., Stintz M., Zepp R. ve 

Brouwer D. 2013. Potential release scenarios for carbon nanotubes used in 

composites, Environ. Int. 59 1e11, http://dx.doi.org/10.1016/ j. 

envint.2013.04.003 

Olsen, S.R.. C.V. Cole. F.S. Watanabe and L.A. Dean. 1954. Estimation of available 

phosphorus in soils by extraction with sodium bicarbonate. US. Dept of 

Agric. Cric. 939. 

Oosterhuits, DM  and Weir BL. 2010. Foliar fertilization of cotton. In: J Mc vd. editors. 

USA: Springer physiology of cotton Science + Business Media BV. 

Park, J.G, Louis J., Cheng Q., Bao J., Smithyman J., Liang R., Wang B., Zhang C., 

Brooks J.S., Kramer L., Fanchasis P. and Dorough D. 2009. 

Electromagnetic interference shielding properties of carbon nanotube 

buckypaper composites. Nanotechnology 20- 415702. 

Polemio, M. and Rhoades. J. D. 1977. Determining Cation Exchange Capacity: New 

Procedure for Calcareous and Gypsiferous Soils. Soil Sci. Soc. Am. J. Vol 

41. pp 524-528. 

Pratt, P. F.. 1965. Potassium Methods of Soil Analysis. Part 2. Amer. Soc. Of Agro. Inc. 

Publisher. Madison. US. s: 1022. 

Ren, Z.F. Huang Z.P.. Xu J.W. Wang J. H. Bush P. Siegal M. P. and Provencio P. N. 

1998. Synthesis of Large Arrays of Well-Aligned Carbon Nanotubes on 

Glass. Provencio Science, 282, 1105. 

Rengel, Z. 2001. Genotypic differences in micronutrient use efficiency in crops. 

Communications in SoilScience and Plant Analysis.32:1163-1186. 

Rengel, Z. 2001. Genotypic differences in micronutrient use efficiency in crops. 

Communications in SoilScience and Plant Analysis.32:1163-1186. 

Rengel, Z. 2015. Availability of Mn. Zn and Fe in the rhizosphere. J Soil Sci Plant Nutr. 

15: 397-409.  

Richards, L.A. (ed.). 1954. Diagnosis and improvement of saline and alkaline soils. 

USDA Handbook 60. Washington. 

Richards, L.A. 1954. Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils. USDA. 

Agriculture Handbook, No:60. 

Salam, M.A., Makki. M.S.I., and Abdelaal M.Y.A. 2011. Preparation and 

characterization of multi-walled carbon nanotubes/chitosan nanocomposite 

and its application for the removal of heavy metals from aqueous solution. J. 

Alloys Compd. 509. 2582–2587. 

Samia, A., Al-Zhrani K.G. and  Abdel Salam M. 2011. Removal of heavy metals from 

aqueous solutions by multi-walled carbon nanotubes modified with 8-

hydroxyquinoline. Chemical Engineering Journal 181-182. 159- 168. 

Santhosh, C.,  Velmurugan V.,  Jacob G.,  Jeong S.K.,  Grace A.N. and Bhatnagar A. 

2016. Role of nanomaterials in water treatment applications: a review 

Chem. Eng. J.. 306. pp. 1116-137. 



116 

 

Shah, K.A. and Tali B.A. 2016. Synthesis of carbon nanotubes by catalytic chemical 

vapour deposition: A review on carbon sources, catalysts and substrates. 

Materials Science in Semiconductor Processing. Volume 41, Pages 67-82. 

Sharafi, S. Tajbakhsh M. Majidi M. and Pourmirza A. 2002. Effect of iron and zinc 

fertilizer on yield and yield components of two forage corn cultivars in 

Urmia. Soil and Water.12: 85-94.  

Sharma, R., Sharma A.K., Sharma V. and Jones E.H. 2015. Synthesis of carbon 

nanotubes by arcdischarge and chemical vapor deposition method with 

analysis of its morphology. dispersion and functionalization characteristics. 

Cogent Engineering. 2:1. 

Sharon, M. 2009. “Carbon Nano Forms and Applications”, 1st ed., McGraw-Hill 

Professional. 

Shin, K.Y., Hong J.Y., and Jang J. 2011. Heavy metal ion adsorption behavior in 

nitrogendoped magnetic carbon nanoparticles: isotherms and kinetic study. 

J. Hazard. Mater. 190. 36–44. 

Sillanpa, M, 1982. Micronutrients and the nutrient status of soils. A global study. FAO 

Soils Bulletin. No:48, FAO, Rome. 

Srivastava, A. and Rao D.P. 2014. Enhancement of Seed Germination and Plant Growth 

of Wheat, Maıze, Peanut and Garlic Using Multıwalled Carbon Nanotubes, 

Eur. Chem. Bull. 3(5). 502-504. DOI: 10.17628/ECB.2014.3.502. 

Srivastava, A. and Rao D.P. 2014. Enhancement of seed germination and plant growth 

of wheat, maize, peanut and garlic using multiwalled carbon nano tubes. 

Eur.Chem.Bull. 3(5),502-504. 

Stafiej, A. and Pyrzynska K. 2007. Adsorption of heavy metal ions with carbon 

nanotubes. Separation and Purification Technology 58, 49–52. 

Stevenson, F.J. and Ardakani M.S. 1972. Organic matter reactions involving 

mictronutrents in soils, p. 79-114. In: Micronutrents in Agricultural, ed. Soil 

Sci.Soc. of America Inc., Madison, Wisconsin. 

Taban, S, Alpaslan M, Hashemi AG, and Eken D, 1997. Orta Anadolu’da çeltik tarımı 

yapılan toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri. Pamukkale 

Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 3(3): 457-466. 

Tiwari, D.K. Dasgupta-Schubert N. Cendejas L.M.V. Villegas J. Montoya L.C. and 

Garci S.E.B. 2014. Interfacing carbon nanotubes (CNT) with plants: 

enhancement of growth, water and ionic nutrient uptake in maize (Zea 

mays) and implications for nanoagriculture. Applied Nanoscience, 4(5):577-

591. 

Tofighy, M.A. and Mohammadi T. 2011. Adsorption of divalent heavy metal ions from 

water using carbon nanotube sheets. J. Hazard. Mater. 185. 140–147. 

Topbaş, M.T., 1987. Azotlu gübreler. Selçuk Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 36, 

Ziraat Fakültesi Yayınları No: 7, Konya. 



117 

 

Tripathi, S, Sonkar SK and Sarkar S. 2011. Growth stimulation of gram (Cicer 

arietinum) plant by water soluble carbon nanotubes. Nanoscale 3: 1176-

1181. 

Tripathi, S., Sonkar S K and Sarkar S. 2011. Growth stimulation of gram (Cicer 

arietinum) plant by water soluble carbon nanotubes Nanoscale, 3, 1176-

1181. 

Tsonev ,T. and Lidon F.J.C. 2012. Zinc in plants - An overview. Emir. J. Food Agric. 

24 (4): 322-333. 

Villagarcia, H. Dervshi E. De Silva K. Biris A. and Khodakovskaya M. 2012. Surface 

chemistry of carbon nanotubes impacts the growth and expression of water 

channel protein in tomato plants. Small. 8:2328–34. 

Villagarcia, H., Dervishi E, Silva K D, Biris A S and Khodakovskaya M.V. 2012 

Surface chemistry of carbon nanotubes impacts the growth and expression 

of water channel protein in tomato plants. Small, 8, 2328–2334. 

Vithanage, M., Herath I., Almaroai YA, Rajapaksha AU, Huang L., Sung JK, Lee SS, 

Ok YS. 2017. Effects of carbon nanotube and biochar on bioavailability of 

Pb, Cu and Sb in multi-metal contaminated soil. Environ Geochem Health . 

39:1409-1420. 

Wang, H., Zhou A., Peng F., Yu H.and Yang J. 2007. Mechanism study on adsorption 

of acidified multiwalled carbon nanotubes to Pb (II). Journal of Colloid and 

Interface Science 316  277–283. 

Wang, J., Li Z., Li S., Qi W. and Liu P. 2013. Adsorption of Cu (II) on Oxidized Multi-

Walled Carbon Nanotubes in the Presence of Hydroxylated and 

Carboxylated Fullerenes. PLoS ONE 8(8): e72475.  

Wang, X., Han H, Liu X, Gu X, Chen K,  and Lu D. 2012. Multi-walled carbon 

nanotubes can enhance root elongation of wheat (Triticum aestivum) plants. 

J Nanopart Res 14:841–851. 

Wang, X., Han H., Liu X., Gu X., Chen K. and Lu D. 2012. Multi-walled carbon 

nanotubes can enhance root elongation of wheat (Triticum aestivum) plants. 

Journal of Nanoparticle Research.  

Welch, R.M., and Graham, R.D., 2004. Breeding for micronutrients in staple food crops 

from a human nutrition perspective. Journal of experimental botany, 

55(396): 353-364. 

Wild, E. and  Jones K.C.  2009. Novel method for the direct visualization of in vivo 

nanomaterials and chemical interactions in plants Environ. Sci. 

Technol.. 43 (14). pp. 5290-5294. 

Xin, B. Sun G. Lao C. Shang D. Zhang X. Wen Z. and Hea M. 2019. Chemical vapor 

deposition synthesis of carbon nanosprouts on calcined stainless steel. 

Materials Letters. Volume 238, Pages 290-293. 

Xu, YF. Yue SC. Zhang YQ. Cui ZL and Chen XP. 2012. Grain and shoot zinc 

accumulation in winter wheat affected by nitrogen management. Plant and 

Soil. 2012. 361: 153-163. 



118 

 

Yadav, N. and Sharma Y.K. 2018. Enhancement of Zn density in Barley (Hordeum 

vulgare) grain: A Physiological approach. Asian J. Plant Sci. Res.. 8(4):13-

17.   

Yan, S., Zhao L., Li H., Zhang Q., Tan J., Huang M., He S. and Li L. 2013. Single-

walled carbon nanotubes selectively influence maize root tissue 

development accompanied by the change in the related gene expression. J 

Hazard Mater . 246–247: 110–118. 

Yang, K. and Ma Y-Q .2010. Computer simulation of the translocation of nanoparticles 

with different shapes across a lipid bilayer Nat. Nanotechnol., 5, 579-583. 

Yaseen, M. Ahmed W. and Arshad M. 2011. Response of wheat (Triticumaestivum L.) 

to foliar feeding of micronutrients. Int J Agro Veterinary Medical Sci. 

5(2):209–220. 

Yassen, A. Abou El-Nour EAA and Shedeed S. 2010. Response of wheat to foliar spray 

with urea and micronutrients. J Am Sci.6(9):14–22. 

Yatim, NN,, Shaaban A, Dimin MF, Mohamad N and Yusof F. 2019. Urea 

functionalized multiwalled carbon nanotubes as efficient nitrogen delivery 

system for rice. Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 10(1), 015011 

(11pp). 

Yavas and Unay A. 2016. Effects of Zinc and Salicylic Acid on Wheat under Drought 

Stress. The J. Anim. Plant Sci. 26 (4). 

Yudasaka, M. 1995. Specific Conditions for Ni Catalyzed Carbon Nanotube growth by 

Chemical Vapor Deposition, Applied Physics Letters, Vol. 67(17), pp.2477-

2479. 

 Zaytseva, O. and Neumann G. 2016. Carbon nanomaterials: production. impact on 

plant development. agricultural and environmental applications. Chem. Biol. 

Technol. Agric. P 2-26. DOI 10.1186/s40538-016-0070-8. 

Zhang, M., Deng Y., Yang M., Nakajima H., Yudasaka M., Iijima S. and Okazaki T. 

2018. A Simple Method for Removal of Carbon Nanotubes from 

Wastewater Using Hypochlorite. Scientific Reports. 

https://doi.org/10.1038/s41598-018-38307-7. 

Zhao, Z. Yanga Z. Hu Y. Li J. and Fan X. 2013. Multiple functionalization of multi-

walled carbon nanotubes with carboxyl and amino groups. Applied Surface 

Science. Volume 276, Pages 476-481. 

 

 

 

https://doi.org/10.1038/s41598-018-38307-7


119 

 

ÖZGEÇMİŞ 

Adı Soyadı           : Abdelbagi MOHAMEDELNOUR 

Doğum Tarihi      :  02/10/1982 

Doğum Yeri         : Khartoum - Sudan  

Adres                    : Omdurman- Khartoum - Sudan 

Telefon                 : (+90) 506 154 6650 

Mail                      :soils_star39@hotmail.com 

Medeni Durumu: Evli 

Yabancı dil: Arapça - İngilizce – Türkçe 

Eğitim Durum 

Lisans: Hartum Üniversitesi-Ziraat Fakültesi-Toprak ve Çevre Bilimleri Bölümü 

(2009)  

Yüksek Lisans: Hartum Üniversitesi-Ziraat Fakültesi-Toprak ve Çevre Bilimleri 

Bölümü (2014) 

Doktora: Ankara Üniversitesi-Ziraat Fakültesi-Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 

Anabilim Dalı (2014 devam) 

 

ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER 

MOHAMEDELNOUR A., ELAMIN A.E. SÖZÜDOĞRU OK S. AWAD ELKARIM 

A.H and USTA S. (2017). Application of Nanotechnology in Agriculture Part 1: Soil 

Remediation by Using Nanotechnology: A Review. Asian Journal of Science and 

Technology Vol. 08, Issue, 07, pp.5107-5110. 

 

MOHAMEDELNOUR A., TAŞKIN M.B. and SÖZÜDOĞRU OK S. (2018). 

Comparative Effect of Different Combinations of Animal Manures and Humic acid on 

selected soil biochemical properties. International Journal of Environment, Agriculture 

and Biotechnology (IJEAB).  

 

mailto:soils_star39@hotmail.com


120 

 

MOHAMEDELNOUR A., TAŞKIN M.B. and Abdelmagid E.E. (2019). Influence of 

composted mesquite on growth, yield, nutrients content of maize (Zea mays L.) and 

some soil properties in Sudan. International Journal of Agricultural Policy and Research 

Vol.7 (2), pp. 41-47. 

 

 
 

 

 

 

 




