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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 524LT0110 

ALAN Laboratuvar Hizmetleri  

DAL/MESLEK Tarım Laboratuvarı / Tarım Laboratuvar Teknisyeni 

MODÜLÜN ADI Toprakta Mikro Besin Elementi Analizleri  

MODÜLÜN TANIMI 
Toprakta mikro besin elementi analizlerinin yapılması ile 

ilgili bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL 
Toprakta Makro Besin Elementi Analizleri – 1 modülünü 

baĢarmıĢ olmak 

YETERLĠK Toprakta mikro besin elementi analizleri yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak 

topraklarda demir, bakır, manganez, çinko ve bor tayinlerini 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Toprakta demir, bakır, manganez ve çinko 

tayinlerini yapabileceksiniz.  

2. Toprakta bor tayini yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Laboratuvar ortamı, kütüphane, bireysel öğrenme 

ortamları vb. 

Donanım: Ġnternet, hassas terazi, polietilen ĢiĢe, plastik 

spatül, pipet, huni, filtre kâğıdı, erlen, mezür, geri soğutucu, 

porselen kapsül, kroze maĢası, cam baget, balon joje, 

bunzen beki, ısıtıcı tabla, yatay çalkalayıcı, 

spektrofotometre, atomik absorpsiyon spektrofotometresi, 

dietilen triamin penta asetikasit, triethanolamin, kalsiyum 

klorür, hidroklorik asit, kalsiyum hidroksit, sülfürik asit, 

karmin, borik asit, demir, bakır, çinko ve manganez 

çözeltileri  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bitkiler, geliĢip büyüyebilmek için çeĢitli besin elementlerine farklı miktarlarda 

ihtiyaç duyar. Bitkilerin geliĢip büyümesinde hayati fonksiyonlar yüklenen fakat bitkiler 

tarafından çok az miktarda ihtiyaç duyulan bitki besin elementlerine mikro besin elementleri 

denilmektedir.  

 

Mikro besin elementleri de esas bitki besin elementleri olan azot, fosfor ve potasyum 

gibi bitki beslenmesi için mutlaka gerekli olan elementlerdir. Bitkilerin diğer besin 

elementlerinde olduğu gibi mikro elementlere olan ihtiyaçları faklıdır. Ayrıca bunların 

elveriĢliliğine toprak özelliği ve toprakta bulunuĢ Ģekilleri etki etmektedir. 

 

Bu modülü baĢarı ile tamamladığınızda topraklarda bulunan mikro besin 

elementlerinden demir, bakır, manganez, çinko ve bor elementlerinin analizlerini 

yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olacaksınız. 

 

  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 
 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak topraklarda DTPA ekstraksiyon 

yöntemiyle demir, bakır, manganez, çinko tayini yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Mikro elementlerin bitki beslenmesi açısından önemini araĢtırınız. 

 Toprakta mikro element tayininde kullanılan yöntemleri araĢtırınız. 

 Atomik absorpsiyon spektrofotometresini ve çalıĢma prensibini araĢtırınız. 

 

1. TOPRAKTA DEMĠR, BAKIR, 

MANGANEZ VE ÇĠNKO TAYĠNĠ 
 

1.1. Mikro Besin Elementlerinin Bitki Beslemedeki Yeri 
 

Esas bitki besin elementlerinden demir, manganez, bakır, çinko, molibden, bor ve klor 

diğerlerine oranla daha az kullanılır ve bunlar iz element ya da mikro besin elementi olarak 

adlandırılır.  

 

Mikro besin elementleri, bitkiler tarafından çok az miktarlarda ihtiyaç duyulan fakat 

alınması mutlaka zorunlu olan elementlerdir. Bu besin elementlerinin bitkiler tarafından az 

kullanılması, onların önemlerinin az olduğu anlamına gelmez. Örneğin; bitkiler tarafından 

ihtiyaç duyulan çinko miktarı, azotun ancak binde biri kadar olmasına rağmen çinko 

noksanlığı da verimi azot noksanlığı kadar düĢürebilmektedir. Bu nedenle mikro besin 

elementi noksanlıklarının belirlenmesi en az azot, fosfor noksanlıklarının belirlenmesi kadar 

önemlidir. 

 

Mikro besin elementlerinin topraktaki toplam miktarları oldukça fazla olmasına 

rağmen bitkiye elveriĢli olan miktarları son derece azdır. Bu elementlerin elveriĢliliğine 

toprakların kireç içeriği, pH, diğer bitki besin elementlerinin miktarları gibi birçok faktör 

etki etmektedir. Toprakların kireç ve pH içeriğinin yüksek oluĢu mikro besin elementlerinin 

elveriĢliliğini düĢürmektedir.  

 

Mikro besin elementlerinin bitkiler tarafından yeterince alınamaması durumunda 

kloroz adı verilen bir sararma gözlenir. Daha ileri dönemlerde sarı yapraklar ölür ve dal 

uçları yapraksız kalır. Bazı durumlarda bitkide mikro element noksanlığı olduğu 

anlaĢılamamakta, verim düĢüklüğü baĢka faktörlere bağlanabilmektedir. Yapılacak bitki ve 

toprak analizleriyle bu besin elementlerinin topraklarda yeterli düzeyde olup olmadığı veya 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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bitkilerce yeterince alınıp alınamadığı tespit edilmeli, gerekli görülürse gübreleme 

yapılmalıdır. 

 

Mikro elementlerin bitki bünyesindeki fonksiyonları tam olarak anlaĢılamamıĢ 

olmakla beraber dokuların yapısında yer alarak, oksidasyon-redüksiyon (yükseltgenme-

indirgenme) olaylarına etki yaparak, diğer elementlerin alımında rol oynayarak bitki 

geliĢmesine etki edebilmektedir. Bu besin elementleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler aĢağıda 

açıklanmıĢtır. 

 

1.1.1. Demir 
 

Demir, yer kabuğunda en fazla bulunan elementler arasında dördüncü sıradadır. 

Topraklardaki toplam demir miktarı % 1-5 aralığında değiĢmektedir. Ancak bunun büyük bir 

kısmı bitkilerin yararlanamayacağı formlarda (demiroksit, demirhidroksit, demirfosfat) 

bulunduğundan en çok noksanlığı görülen mikro elementlerden biridir. 

 

 
Resim 1.1: Elma yapraklarında demir eksikliği 

Demir, yapraklardaki yeĢil rengi meydana getiren klorofil oluĢumu için mutlaka 

gereklidir. Fotosenteze, solunuma ve protein oluĢumuna yardımcı olur. Birçok enzim 

sisteminin faaliyetinde önemli rol oynar. Yükseltgenme –indirgenme özelliğine sahip olduğu 

için bitkiye iyon taĢımada görev yapar. 

 

Demir eksikliği, özellikle fazla kireçli topraklarda görülmektedir. Demir eksikliğinde 

klorofil iyi oluĢamaz ve bitkilerde kloroz (sarılık) hastalığı görülür. Yaprakların damarları 

koyu kaldığı hâlde damar arası açık sarı bir renk alır. Bu durum özellikle genç yapraklarda 

daha belirgindir. Bitkilerde geliĢme geriler; meyve büyüklüğü, kalite ve verim azalır; kuru 

maddesi az ve asitli meyveler meydana gelir. Ġleri dönemlerde yapraklarda kıvrılma görülür. 

Ġnce dallarda fotosentez eksikliğinden dolayı geriye ölümler görülebilir. Yeni büyüyen 

sürgünler ince ve bodur olur. Bitkiler demiri iki değerlikli demir katyonu  (Fe
++

) Ģeklinde 

alır. 
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1.1.2. Bakır 
 

Bakır, topraklarda metalik hâlde ve çeĢitli minerallerin içerisinde silikat, fosfat, 

hidroksil ve karbonatlar hâlinde bulunmaktadır. Organik madde içeriği yüksek olan 

topraklardan özelikle tarıma yeni açılan organik topraklarda ve aĢırı derecede kireçli 

topraklarda bakır eksikliği görülür. 

 

Bakır bitkilerde klorofilin oluĢumunda ve parçalanmasında, solunum ve fotosentez 

olaylarında, ayrıca askorbik asidin (vitamin C) oluĢumunda ve azot metabolizmasında rol 

alır. Bitki bünyesinde protein tüketimini ayarlar. Bitkide su hareketinin dengelenmesinde 

yardımcı olur. Tohum üretimi için gereklidir. 

 

Bakır eksikliği genç yapraklarda koyu yeĢil renk oluĢumu ile anlaĢılır. Bakır 

eksikliğinde kloroz görülür ve büyüme uçları kurur. Bitki geliĢmesi geriler, sürgünlerde 

geriye doğru ölüm ve cüceleĢme görülür. BaĢaklanma azalır, verim düĢer. Bakırın çok 

yetersiz olması durumunda sürgünlerde kahverengi-kırmızı zamk oluĢumu meydana 

gelebilir. Bakır fazlalığı ise bitkilere toksik etki yapar. 

 
Resim 1.2: Buğdayda bakır eksikliği 

Topraklarda bakır çözünür veya değiĢebilir durumlarda bitkilere yarayıĢlı olur. Bakırın 

topraktaki hareketi ve bitki tarafından alınması oldukça sınırlıdır. Bitkiler tarafından iki 

değerlikli bakır katyonu (Cu
++

) Ģeklinde alınır. 

 

1.1.3. Manganez 

 
Topraklarda manganez, demir gibi çok yaygın olarak bulunur. Fakat miktarı daha 

azdır. Toprakta toplam manganez miktarı % 0.001 ile % 1.2 arasında değiĢir. Manganez, 

toprakta çözünebilir hâlde ve çeĢitli minerallerin bileĢiminde bulunur. 
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Manganez, demir ile birlikte klorofil oluĢumuna yardım eder. Birçok enzimin 

aktivitesini sağlar. Bazı proteinlerin yapısal elementini oluĢturur. Bitkideki oksidasyon 

olaylarında katalizör görevi yapar. Kalsiyum ve magnezyumun adsorbsiyonunda önemli rol 

oynar. 

 

Manganez noksanlığı daha çok kumlu topraklarda, alkali topraklarda ve organik 

topraklarda görülür. Manganez eksikliği, genç ve yaĢlı yapraklarda ve özellikle gölgede 

kalan yapraklarda daha çok görülür. Yaprakların damar aralarında büyük lekeler hâlinde 

renk açılması ve sararma görülür. Manganez eksikliğinde bitkiler normal büyüyemez ve 

tohum oluĢturamaz. Birçok bitkinin bodur kalmasına sebep olur, üst yapraklarda kloroz 

görülür ve yaprak lekeli olur. 

 
Resim 1.3: ġeftalide manganez eksikliği 

Manganezin çözünürlüğü üzerine pH etkilidir. DüĢük pH derecelerinde manganezin 

çözünürlüğü artar. Bu durum hem bitkilere zehir etkisi yapar hem de demirin alınmasını 

zorlaĢtırır. Alkali topraklarda ise manganezin çözünürlüğü azalacağından bitkiler manganez 

noksanlığı sebebiyle zarar görür. Manganez, bitkiler tarafından iki değerlikli manganez 

iyonu (Mn
++

) Ģeklinde alınır. 
 

1.1.4. Çinko 
 

Topraktaki toplam çinko miktarı genellikle çok az olup % 0.0005 ile % 0.01 arasında 

değiĢir. Topraklarda çinko, katyon hâlinde veya minerallerin bünyesine bağlı olarak bulunur. 

Topraktaki çinkonun çözünürlüğü toprak reaksiyonuna bağlı olarak değiĢir. pH 5.2’den aĢağı 

değerlerde ve 6.0’dan yukarı değerlerde çinkonun çözünürlüğü azalır. 
 

Çinko bitkide klorofil oluĢumunda, suyun bitkiye alımında ve kullanımında görev alır. 

Bitkilerde geliĢmeyi teĢvik eden hormonların faaliyeti için mutlaka gereklidir.  
 

Çinko eksikliği genç taze yapraklarda görülür. Çinko eksikliğinde bitki normal 

büyüyemez, geliĢmede gerilemeler görülür. Yapraklar küçülür, damar aralarında küçük sarı 

lekeler oluĢur. Sürgün ucunda boğum araları kısalır ve rozet yaprak teĢekkül eder. Yaprak ve 

meyveler küçük kalır ve verim düĢer. Çinko eksikliği daha çok üst tabakası taĢınmıĢ 
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topraklarda, organik maddece fakir olan topraklarda ve uzun süre çapa bitkileri tarımı 

yapılan topraklarda görülür. Bitkiler, çinkoyu iki değerlikli çinko katyonu (Zn
++

) Ģeklinde 

alır. 

 
Resim 1.4: Çeltikte çinko eksikliği 

1.1.5. Bor 
 

Topraklarda bor miktarı genellikle çok düĢüktür. Bitkiler bora çok az miktarda ihtiyaç 

duyar ve topraktaki borun ancak % 5’inden faydalanır. Özellikle yağıĢlı bölge topraklarında 

rastlanan bor kaynağı borosilikat minerali olan turmalindir. Ayrıca yağıĢlı ve kurak bölge 

topraklarında önemli bir bor kaynağı da kömür tozları ve dumanlarında bulunan borun 

yağmur sularıyla toprağa inmesiyle oluĢmaktadır. 

 
Resim 1.5: Çilekte bor eksikliği 

Bor bitkide RNA ve DNA metabolizmasını etkiler, hücre bölünmesinde rol alır, 

oksidasyonu düzenleyici etki yapar. Protein sentezi ve karbonhidrat metabolizması için 
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önemlidir. Çiçek ve meyve tutumu ile hormon oluĢumuna ve Ģekerin hücre duvarından 

geçiĢine yardımcı olur. Birçok bitkinin tepe tomurcuklarının uzaması, baklagillerde nodül 

oluĢumu ve çiçek-tohum teĢekkülü için gereklidir. 

 

Bor eksikliği aĢırı yıkanmaya uğramıĢ kumlu topraklarda, aĢırı gübrelenmiĢ kurak 

topraklarda ve aĢırı kurak koĢullarda ortaya çıkmaktadır. Bor, bitkide hareketsiz bir besin 

elementi olduğu için noksanlık belirtileri genç organlarda görülmektedir. Bor eksikliğinde 

yaprak uçlarında sararmalar, tohum ve meyve tutumunda azalma, küçük ve biçimsiz 

meyveler, meyve ve sebzelerde çatlama görülür. Yaprak ve gövde yüzeyinde çatlaklar ya da 

mantarımsı görünüm oluĢur. Bor fazlalığı, bitkilerde toksik etki yapar. Bitkiler boru 

topraktan çoğunlukla tetra borat iyonu (B4O7) Ģeklinde alır. 

 

1.1.6. Molibden  
 

Molibden mikro elementler arasında toprakta en az miktarda bulunan ve bitkiler 

tarafından en az alınanıdır. Genellikle üst topraklarda alt topraklara oranla daha fazla 

molibden bulunur. Topraktaki molibdenin önemli bir kısmı diğer minerallerin yapısında veya 

değiĢebilir anyonlar Ģeklinde bulunur. 

 

Rihizobium gibi bazı mikroorganizmalar, molibdene ihtiyaç duyar. Molibden 

rihizobium bakterilerinin atmosfer azotunu tespit etmeleri için gerekli bir besin elementidir. 

Bazı enzimlerin etkinlik kazanmasını sağlar, bitkinin nitrat azotunu kullanmasına yardımcı 

olur. Baklagil bitkilerinin köklerinde azot tespit eden baklagillerin faaliyetini artırarak 

bunların yayılmasına yardımcı olur. 

 
Resim 1.6: Çilekte molibden eksikliği 

Molibden eksikliğinden en fazla baklagiller etkilenir, nodül (Baklagil kökleri ile 

rhizobium denilen ve azot depo eden bakterilerin ortak yaĢamaları sonucu köklerde meydana 

gelen yumru Ģeklindeki yapılar.) oluĢumu azalır. Molibden eksikliğinin ilk belirtileri azot 

eksikliğine benzer. Yapraklarda azot eksikliğinde gözlenen sararmalar görülür. Yaprak 
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kenarlarında yanma ve yapraklarda kıvrılmalar görülür. Çiçekler solar, bitki cüceleĢir. 

Toprak kaynaklı hastalıklar bitkide daha kolay ilerler. 

 

Toprakta fazla miktarda molibden bulunması, bitkilerin fazla miktarda molibden 

almasına neden olur. Bu bitkilerle beslenen hayvanlarda beslenme bozuklukları, 

büyümelerinde duraklama ve kemik yapılarında deformasyonlar görülür. Bitkide molibdenin 

yüksek konsantrasyonda olması, demir naklini azaltır. Hâlbuki demir, bitkide molibdenin 

hareketini artırır; birikimini azaltır. Molibden, bitkiler tarafından molibdat iyonu (MoO4
-2

) 

Ģeklinde adsorbe edilir. 

 

1.1.7. Klor 
 

Klor, toprakta oldukça fazla bulunan bir elementtir. Bitkiler klora genellikle çok az 

miktarda ihtiyaç duyar. Klora en fazla ihtiyaç duyan bitkiler marul, domates, lahana, Ģeker 

pancarı ve yonca gibi bitkilerdir. 

 

Bitkilerde klor eksikliğini belirlemek çok zordur. En tipik belirtileri bitkilerin solması 

ve bitki yapraklarında klorozlu-nekrozlu kısımların meydana gelmesidir. Ayrıca bitkilerin 

kök ve gövdelerinin geliĢmesini geriletir. Klor, bitkiler tarafından (Cl
-
) iyonu Ģeklinde alınır. 

 

1.2. Toprakta Mikro Besin Elementi Tayin Yöntemleri 
 

Toprakta mikro besin elementleri suda çözünebilir, değiĢebilir, adsorbe edilmiĢ ve 

farklı minerallerle bileĢik oluĢturmuĢ formlarda bulunabilir. Bitki besleme açısından ilk üç 

form önemli olup bitkiler için elveriĢli miktarları gösterir.  

 

Bitkiye yarayıĢlı mikro elementlerin tayini amacıyla farklı metotlarla (DTPA, EDTA, 

HCl yöntemi gibi) toprak ekstraktı elde edilmekte ve bu ekstraktaki mikro element miktarları 

tespit edilmektedir. Uygulama kolaylığı, basitliği ve birçok elementin (Fe, Mn, Zn, Cu) aynı 

ekstraksiyon çözeltisi ile ekstrakte edilmesi nedeniyle çoğunlukla DTPA ekstraksiyon 

yöntemi tercih edilmektedir. 

 

1.3. DTPA Ekstraksiyon Yöntemiyle Demir, Bakır, Manganez, 

Çinko Tayini 
 

DTPA ekstraksiyon çözeltisiyle hazırlanan toprak ekstraktındaki mikro element 

miktarının atomik absorpsiyon spektrofotometresiyle belirlenmesi yöntemin prensibini 

oluĢturur. 
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1.3.1. Kullanılan Araç Gereçler 

 
 Hassas terazi 

 Polietilen ĢiĢe 

 Plastik spatül 

 Pipet 

 Huni 

 Filtre kâğıdı 

 Yatay çalkalayıcı 

 Atomik absorpsiyon spektrofotometresi (AAS) 

 

1.3.2. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler 

 
 Stok demir çözeltisi (1000 ppm): 1 g Fe 50 ml (1:1) HNO3 içerisinde çözülür, 

son hacim saf su ile litreye tamamlanır. 

 

 Stok bakır çözeltisi (1000 ppm): 1 g Cu az miktardaki (1:1) HNO3 içerisinde 

çözülür, son hacim saf su ile litreye tamamlanır. 

 

 Stok çinko çözeltisi (500 ppm): 0,5 g Zn az miktardaki (1:1) HCl içerisinde 

çözülür, son hacim % 1’lik HCl ile litreye tamamlanır. 

 

 Stok manganez çözeltisi (1000 ppm): 1 g Mn az miktardaki (1:1) HNO3 

içerisinde çözülür, son hacim % 1’lik HCl ile litreye tamamlanır. 

 

 KarıĢık stok çözelti: 500 ml’lik bir balon jojeye stok Fe çözeltisinden 50 ml, 

stok Cu çözeltisinden 50 ml, stok Zn çözeltisinden 20 ml, stok Mn çözeltisinden 

ise 20 ml alınıp saf suyla çizgisine tamamlanırsa bu çözelti 100 ppm Fe, 100 

ppm Cu, 20 ppm Zn ve 40 ppm Mn içerir.  

 

 Standart çözelti serileri: KarıĢık stok çözeltiden aĢağıdaki tabloda belirtilen 

miktarlarda alınarak saf su ile 100 ml’ye tamamlanıp standart çözelti serileri 

hazırlanır. 

KarıĢık Stok Çözeltiden Alınan 

Hacim (ml) 

Hazırlanan Standart Çözeltinin Mikro Element 

Ġçeriği (ppm) 

Fe Cu Zn Mn 

1 1,0 1,0 0,2 0,4 

2 2,0 2,0 0,4 0,8 

3 3,0 3,0 0,6 1,2 

4 4,0 4,0 0,8 1,6 

5 5,0 5,0 1,0 2,0 

Tablo 1.1: KarıĢık standart çözelti serileri  
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 DTPA ekstrakt çözeltisi: 1.967 g dietilen triamin penta asetikasit (DTPA), 

14.92 g triethanolamin (TEA) ve 1.47 g kalsiyum klorür (CaCl2.2H2O) yaklaĢık 

200 ml saf suyla çözülerek son hacim 900 ml’ye tamamlanır. Kuvvetlice birkaç 

kez çalkalandıktan sonra 1:1’lik HCl (YaklaĢık 8.3 ml çözelti yeterli 

olmaktadır.) ile pH’ı 7.3’e ayarlanır. Daha sonra balon saf su ile çizgisine 

tamamlanır. Bu çözelti birkaç ay süre ile kullanılabilir. 

 
 HCl çözeltisi (1:1):  250 ml saf su üzerine 250 ml deriĢik HCl ilave edilir. 

 

1.3.3. Analizin YapılıĢı 
 

Ağzı kapaklı polietilen ĢiĢeye analize hazırlanmıĢ ve 2 mm’lik naylon ya da polietilen 

elekten geçirilmiĢ toprak numunesinden 10 g tartılır. Üzerine 20 ml DTPA ekstraksiyon 

çözeltisi ilave edilerek ağzı kapatıldıktan sonra çalkalayıcıya yerleĢtirilip 180 d/dk. 2 saat 

çalkalanır. Çalkalama iĢleminden sonra çözelti Whatman 42 numaralı filtre kâğıdından 

süzülerek numune çözeltisi elde edilir.  

 

Numunenin tahmini konsantrasyonunu kapsayacak aralıkta standart mikro element 

(Fe, Zn, Mn, Cu) çözelti serileri hazırlandıktan sonra AAS okumasına geçilir. Cihaza okuma 

yapılacak mikro elemente (Fe, Zn, Mn, Cu) özgü oyuk katot lambası takılır. Cihazın alevi 

yakılarak 15-20 dakika ısınması sağlanır. Bu iĢlemden sonra aleve saf su püskürtülerek saf 

suyun ıĢık absorpsiyonu sıfır olacak Ģekilde ayarlanır. Önce numune çözeltisi sonra da 

standart seriler hava-asetilen alevine püskürtülmek suretiyle mikro elementin absorbans 

yaptığı dalga boyunda (Tablo 1.2) okuma yapılır.  

 

ELEMENT DALGA BOYU (nm) 

Fe 248,3 

Mn 279,5 

Zn 213,9 

Cu 324,7 
 

Tablo 1.2: Bazı mikro elementlerin AAS deki okunma dalga boyları 

 

Kalibrasyon eğrisi hazırlanır. Hazırlanan kalibrasyon eğrisi kullanılarak numune 

çözeltisindeki mikro element miktarları belirlenir. Numune çözeltisindeki mikro element 

miktarları belirlendikten sonra seyreltme faktörü ile çarpılarak numunenin mikro element 

miktarları hesaplanır.  

 

Mikro Element (ppm) = A x SF 
 

A: Numune çözeltisinin mikro element kapsamı (ppm) 

SF: Ekstraksiyon çözeltisi / Numune miktarı 
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1.4. Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre 
 

Atomik absorbsiyon spektrofotometreleri; ıĢık kaynağı, atomlaĢtırıcı, monokromatör 

ve dedektör kısımlarından meydana gelen ve analiz numunelerinde Cd , As, Se, Ni, Mn, Ag, 

Na, Ca, Ti, Mo, Si, Cr, K, Ba, Pb, Al, Co, P, Zn, Mg, Cu, Fe Sb, Hg ve S elementlerinin ppm 

düzeyinde kantitatif (nicel) analizi için kullanılan cihazlardır. 

 

Atomik absorbsiyon spektrofotometresi, alev ile yakılarak atomlaĢtırılan analiz 

numunesinin temel enerji düzeyinden üst enerji düzeyine geçerken gaz hâlindeki atomlarının 

UV ve görünür bölgedeki kendine özgü dalga boyundaki ıĢığı absorblayarak üst enerji 

seviyelerine çıktıktan sonra tekrar temel enerji seviyelerine dönerlerken açığa çıkan ıĢığın 

ölçülmesi esasına dayanır. 

 

Her elementin kendine özgü ıĢık spektrumu vardır. Bu spektrumda ıĢık yayan element 

bilindiğinde numune içerisindeki elementlerin cins ve miktarları bulunabilir. Cihazın her 

element için bir ölçüm hassasiyeti vardır. Örneğin, bakır okunacak numunede bakırın 0,01-5 

mg/Ɩ aralığında olması gerekir. 

 

Resim 1.7: Alevli atomik absorbsiyon spektrofotometresi 

Atomik absorpsiyon spektrofotometreleri analiz elementinin absorplayacağı ıĢımayı 

yayan ıĢık kaynağı, numune çözeltisinin atomik buhar hâline getirildiği atomlaĢtırıcı, 

çalıĢılan dalga boyunun diğer dalga boylarından ayrıldığı monokromatör ve ıĢık Ģiddetinin 

ölçüldüğü dedektörden oluĢmaktadır. 

 

IĢık kaynağı olarak en çok oyuk katot lambaları kullanılır. Oyuk katot lambaları düĢük 

basınçta neon veya argon gibi asal gazla doldurulmuĢ silindir biçiminde lambalardır. Lamba 

içerisindeki katot, oyuk bir silindir Ģeklindedir ve analiz elementinden yapılmıĢtır. Bu 

nedenle hangi elementin analizi yapılacaksa spektrometreye o elemente ait lamba 

yerleĢtirilmelidir. Anot ise tungsten veya nikelden yapılmıĢ bir teldir. Anot ile katot arasına 

100–400 voltluk bir gerilim uygulandığında asal gaz iyonlaĢır. Böylece ortamda iyonlar ve 

elektronlar oluĢur. Bu iyonlar katoda çarparak yüzeydeki metal atomlarını koparır ve uyarır.  
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Uyarılan atomlar, temel enerji seviyesine dönerken katot elementine özgü dalga boyunda 

ıĢıma yapar. 

 

Resim 1.8: Oyuk katot lambası 

AtomlaĢtırıcının görevi numunedeki iyonlardan ve moleküllerden analizi yapılacak 

elementin temel düzeydeki atom buharını oluĢturmaktır. Analizin baĢarısı atomlaĢtırıcının 

etkinliğine bağlı olup düzeneğin en önemli bileĢeni atomlaĢtırıcıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

Alevli atomik absorpsiyon spektroskopisinde çok yüksek sıcaklıktaki alev üzerine 

analiz numunesinin çözeltisi sis hâlinde püskürtülerek atomlaĢmaları sağlanır. Atomik 

absorbsiyon spektrofotometresinde alev için hava-asetilen (A-Ac), azotdioksit-asetilen (N-

Ac) veya azot-hidrojen (N-H) gazlarından biri yakıt olarak kullanılmaktadır. Alev sıcaklığı, 

bu yakıtların özelliğine bağlı olarak 1500-3000 
0
C arasında değiĢmektedir. 

 

YAKIT YAKICI 
SICAKLIK 

(
0
C) 

Doğal gaz Hava 1700-1900 

Doğal gaz Oksijen 2700-2800 

Hidrojen Hava 2000-2100 

Hidrojen Oksijen 2600-2700 

Asetilen Hava 2100-2400 

Asetilen Oksijen 3050-3150 

Asetilen Azot dioksit 2600-2800 

Tablo 1.3: Alev için kullanılan yakıtlar ve alev sıcaklıkları 

Grafit fırın yönteminde fırın olarak 10 cm uzunluğunda ve iç duvarları tantal filmi ile 

kaplı bir tüp kullanılır. Numune çözeltisi fırına yerleĢtirildikten sonra fırın ısıtılarak 

atomlaĢma sağlanır. 
 

Hidrür yönteminde ise hidrür oluĢturabilmek için çinko ile hidroklorik asit arasındaki 

tepkimede açığa çıkan hidrojen, analizi yapılacak element ile tepkimeye sokulur. 
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1.4.1. ÇalıĢma Prensibi 
 

Çözelti hâline getirilmiĢ analiz numunesinin yüksek sıcaklıktaki alev içerisine sis 

hâlinde püskürtülerek atomlaĢtırılması ve o elemente özgü ıĢık kaynağından gönderilen 

ıĢığın atomlara ayrılan element tarafından absorbe edilen miktarının dedektörde belirlenmesi 

cihazın çalıĢma prensibini oluĢturur. 

 
ġekil 1.1: Alevli atomik absorpsiyon spektroskopisinin çalıĢma Ģeması 

IĢık kaynağından gönderilen ıĢınların önemli bir kısmı analizi yapılacak element 

buharını içeren ortamdan geçerken absorbe edilir. Absorpsiyon, tayini yapılacak maddenin 

konsantrasyonuyla orantılı olarak artar. Absorbe edilen miktar dedektör tarafından ölçülerek 

konsantrasyon belirlenir. 
 

1.4.2. Cihazla ÇalıĢırken Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Analizden önce aleve saf su püskürtülerek saf suyun ıĢık absorbsiyonu sıfır 

olacak Ģekilde ayarlanmalıdır. 

 Numune çözeltisinin ve standart çözelti serilerinin konsantrasyonu ölçülebilir 

aralıklarda olacak Ģekilde ayarlanmalıdır. 

 Çözelti süzülürken çok hassas davranılmalıdır. 

 Hangi elementin analizi yapılacak ise cihaza o elementin lambası takılmalıdır. 

 Kullanılan reaktifler analitik saflıkta olmalıdır. 

 Analizler her numunede en az iki paralel olarak yapılmalıdır. 

 Deneysel hata sınırları içerisinde birbirine uyumlu sonuçlar veren en az iki 

paralelin aritmetik ortalaması sonuç olarak kabul edilmelidir. 

 Analizi yapılacak her elemente özgü uygun koĢullar (ıĢık kaynağı intensitesi, 

dalga boyu, gaz ve hava basıncı akıĢ oranı, bekin ayarı vs.) oluĢturulmalıdır. 

 Cihazın periyodik bakımları, zamanında ve yetkili servislerce yapılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

 AĢağıdaki iĢlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak toprakta DTPA ile 

ekstrakte edilebilir demir, bakır, manganez ve çinko tayini yapınız. 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereç ve kimyasallar: Hassas terazi, polietilen ĢiĢe, 

plastik spatül, pipet, huni, filtre kâğıdı, yatay çalkalayıcı, atomik absorpsiyon 

spektrofotometresi, dietilen triamin penta asetikasit (DTPA), triethanolamin (TEA), 

kalsiyum klorür (CaCl2.2H2O), hidroklorik asit, demir, bakır, çinko ve manganez çözeltileri 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz. 

 ÇalıĢma ortamını, kullanılacak araç 

gereç ve çözeltileri hazırlayınız.  

 Araç gereçlerin temizliğine dikkat 

ediniz. 

 Polietilen malzemeler kullanınız. 

 Toprak numunesini analize hazırlayınız. 

 

 Toprak numunesini analize 

hazırlama kurallarına uyunuz. 

 Metal kaplar kullanmayınız. 

 Ağzı kapaklı polietilen ĢiĢeye 10 g analiz 

numunesi tartınız. 

 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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 Üzerine 20 ml DTPA ekstraksiyon çözeltisi 

ilave edip kapağını kapatınız. 

 

 Uygun bir pipet veya hacim ölçüm 

aracı kullanınız. 

 Çalkalayıcıya yerleĢtirip 180 d/dk. hızla 2 saat 

çalkalayınız. 

 

 ġiĢenin ağzını kapatmayı 

unutmayınız. 

 KarıĢımı filtre kâğıdından süzünüz. 

 

 Süzme iĢleminde Whatman 42 

numaralı filtre kâğıdı kullanınız. 

 Süzme iĢlemini kolaylaĢtırmak için 

karıĢımı bir süre beklettikten sonra 

berrak kısmı süzünüz. 

 Standart element (Fe, Zn, Mn, Cu) çözelti 

serileri hazırlayınız. 

 Uygun bir pipet veya hacim ölçüm 

aracı kullanınız. 

 Çözelti hazırlama kurallarına 

uyunuz. 

 Hacim çizgisine dikkat ediniz. 
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 Cihazda okuma yapınız. 

 

 Cihaza okunacak elemente özgü 

oyuk katot lambasını takınız. 

 Cihazın alevini yakarak 15-20 

dakika ısınmasını sağlayınız.  

 Aleve saf su püskürterek ıĢık 

absorpsiyonu sıfır olacak Ģekilde 

ayarlayınız. 

 Okuma değerlerini kaydediniz. 

 Kalibrasyon eğrisini çiziniz. 

 Kalibrasyon eğrisini kullanarak hesaplama 

yapınız. 

 Kalibrasyon eğrisi çizme ve 

kalibrasyon eğrisini kullanma 

kurallarına uyunuz.  

 Formül kullanınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Toprakta yeteri kadar mikro besin elementi bulunmadığında bitkilerde …………..     adı 

verilen bir sararma görülür. 

 

2. Demir, yapraklarda yeĢil rengi meydana getiren …………………. oluĢumu için mutlaka 

gereklidir. 

 

3. Topraktaki molibdenin eksikliğinden en fazla ………………………… etkilenir.  

 

4. DTPA ekstraksiyon yöntemiyle demir, bakır, manganez, çinko tayininde …..…. gram 

analiz numunesi kullanılır. 

 

5. AAS’de numune çözeltisinin atomik buhar hâline getirildiği kısma ………………. denir. 

 

6. AAS’de ıĢık kaynağı olarak en çok ……………………. lambaları kullanılır. 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan parantezlere verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

7. (   ) Mikro elementler bitkiler tarafından çok fazla miktarda ihtiyaç duyulan ve alınması 

mutlaka zorunlu olan elementlerdir.  

 

8. (   ) Demir, yer kabuğunda en fazla bulunan elementler arasında birinci sırayı almaktadır. 

 

9. (   ) Bakır eksikliği, fazla organik madde içeren topraklarda, özelikle yeni tarıma açılan 

organik topraklarda ve aĢırı derecede kireçli topraklarda görülür. 

 

10. (   ) Topraklarda yüksek pH derecelerinde manganezin çözünürlüğü artar.  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 
Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak karmin yöntemiyle toprakta bor 

tayini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Toprakta bor tayininde kullanılan metotları araĢtırınız. 

 

2. TOPRAKTA BOR TAYĠNĠ 
 

Topraklarda bitkiye yarayıĢlı bor miktarının tayini için farklı yöntemler 

kullanılmaktadır. En çok uygulanan yöntem, sıcak su ile ekstrakte edilebilir bor tayinidir. 

Sıcak suda ekstrakte olabilen bor miktarının belirlenmesinde karmin, kürkümin ve azometin-

H gibi çeĢitli spektrofotometrik yöntemler geliĢtirilmiĢtir.  

 

Bu modülde karmin yöntemi ile bor tayini anlatılacaktır. Hazırlanan toprak ekstraktına 

karmin çözeltisi ilave edilerek oluĢan renk yoğunluğunun spekrofotometrede okunup bor 

miktarının belirlenmesi yöntemin prensibini oluĢturur. 

 

2.1. Kullanılan Araç Gereçler 
 

Toprakta karmin yöntemiyle bor tayini yapılırken aĢağıdaki araç ve gereçler 

kullanılmaktadır: 

 Hassas terazi 

 Spatül 

 Erlen 

 Mezür 

 Geri soğutucu 

 Bunzen beki 

 Pipet 

 Huni 

 Filtre kâğıdı 

 Porselen kapsül 

 Isıtıcı tabla 

 Kroze maĢası 

 Cam baget(Ucu kauçuk kaplı) 

 Balon joje 

 Spektrofotometre 

 Hesap makinesi 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.2. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler 
 

Toprakta karmin yöntemiyle bor tayini yapılırken aĢağıdaki kimyasal ve çözeltiler 

kullanılmaktadır: 

 Hidroklorik asit 

 Sülfürik asit 

 0,01 M kalsiyum klorür çözeltisi: 1,11 g susuz kalsiyum klorür (CaCl2) son 

hacim 1000 ml olacak Ģekilde saf suda çözündürülür. 

 Kalsiyum hidroksit çözeltisi: 0,4 g kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2) 100 ml saf 

suda çözündürülerek hazırlanır. 

 0,1 N hidroklorik asit çözeltisi: 8,1 ml konsantre hidroklorik asit (HCl) alınıp 

içerisinde 900 ml saf su bulunan litrelik balonjojeye aktarılır. Oda sıcaklığına 

kadar soğutulduktan sonra saf su ile çizgisine tamamlanır. 

 % 0,05’lik karmin çözeltisi: 0.92 g karmin (C22H20O13)1000 ml konsantre 

sülfürik asit (H2SO4) içerisinde çözündürülür. Çözünme tamamlanıncaya kadar 

çözelti çalkalanır. Çözelti renkli ĢiĢede saklanır. 

 Stok standart bor çözeltisi: 0.572 g borik asit (H3BO3) 1000 ml ölçü balonunda 

bir miktar saf su ile çözündürüldükten sonra balon saf su ile çizgisine 

tamamlanır. Bu stok çözelti 100 ppm bor içerir. 

 Standart bor çözeltisi serisi: 100 ml’lik balonjojelere stok bor çözeltisinden 0, 

2, 4, 6, 8 ve 10 ml konur. Balon jojeler saf su ile çizgilerine tamamlanır. Bu 

çözeltiler sırası ile 0, 2, 4, 6, 8 ve 10 µg/ml bor içerir. 

 

2.3. Analizin YapılıĢı 

 
Analize hazırlanmıĢ toprak numunesinden 20 g tartılıp 250 ml’lik erlene aktarılır. 

Üzerine 40 ml 0,01 M kalsiyum klorür çözeltisi eklenir. Erlene geri soğutucu takılıp bunzen 

bekinde kaynayıncaya kadar ısıtılır. Kaynama baĢladıktan sonra 5 dakika kaynatmaya devam 

edilir. KarıĢım soğutulduktan sonra filtre kâğıdından süzülür.  

 

Süzüntüden 20 ml alınıp porselen kapsüle aktarılır ve üzerine 2 ml kalsiyum hidroksit 

çözeltisi eklenir. Porselen kapsül sıcak ısıtıcı tabla üzerine yerleĢtirilip kuruyuncaya kadar 

bekletilir, daha sonra hafif aleve tutularak organik maddenin parçalanması sağlanır. 

Yeterince soğutulduktan sonra porselen kapsüle 5 ml 0,1 N hidroklorik asit çözeltisi konulup 

ucu kauçuk kaplı cam bagetle karıĢtırılarak çökeltinin çözünmesi sağlanır. Böylece numune 

çözeltisi elde edilmiĢ olur. Her bir seri analizde toprak numunesi kullanılmaksızın yukarıda 

açıklanan tüm iĢlemler uygulanarak bir de tanık çözelti hazırlanır. 

 

Hazırlanan çözeltilerden 2’Ģer ml alınarak bor içermeyen erlenlere aktarılır. Her bir 

erlene 2’Ģer damla deriĢik hidroklorik asit damlatılır. Sonra üzerlerine yavaĢ yavaĢ 10’ar ml 

deriĢik sülfürik asit ilave edilerek iyice karıĢtırılır ve oda sıcaklığına kadar soğutulur. 

Soğutma iĢleminden sonra erlenlere 10’ar ml de karmin çözeltisi ilave edilerek karıĢtırılır. 
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Kırmızı rengin oluĢması için en az 45 dakika bekletildikten sonra spektrofotometre 

okumasına geçilir. 

Öte yandan 0, 2, 4, 6, 8 ve 10 µg/ml bor içeren standart bor çözeltisi serilerinden 2’Ģer 

ml alınıp erlenlere aktarılır. Üzerlerine 2 Ģer damla deriĢik hidroklorik asit damlatılır. Sonra 

yavaĢ yavaĢ 10 ml deriĢik sülfürik asit ilave edilerek iyice karıĢtırılır ve oda sıcaklığına 

kadar soğutulur. Soğutma iĢleminden sonra üzerine 10 ml karmin çözeltisi ilave edilerek 

karıĢtırılır ve kırmızı rengin oluĢması için en az 45 dakika bekletilir. Bu standart çözeltiler 

sırasıyla 0, 4, 8, 12, 16 ve µg / 22 ml bor içerir.   

 

Analizden 15-20 dakika önce spektrofotometre çalıĢtırılıp dalga boyu 585 nm’ye 

ayarlanır. Spektrofotometrenin gerekli ayarları yapılıp standart çözelti serilerinin, numune 

çözeltisinin ve tanık çözeltinin okumaları yapılır.  Değerler kaydedilip numune çözeltisinin 

okuma değerinden tanık çözeltisine ait okuma değeri çıkarılarak düzeltilmiĢ okuma değeri 

bulunur. 

 
Resim 2.1: Spektrofotometre 

Okumalar tamamlandıktan sonra kalibrasyon eğrisi hazırlanır. Hazırlanan kalibrasyon 

eğrisi kullanılarak düzeltilmiĢ okuma değerine göre numune çözeltisindeki bor miktarı 

belirlenir ve aĢağıdaki formülden yararlanılarak toprağın bor miktarı hesaplanır. 

 

Bor (ppm)= A x SF 

 
A: Numune çözeltisinin bor kapsamı (µg) 

SF: 1/4 = 0,25  

 

 

Analiz yapılırken 20 g toprak numunesi 40 ml çözelti ile ekstrakt edilmiĢ, ekstrakttan 

20 ml alınmıĢ, kurutulduktan sonra 5 ml asit çözeltisinde çözündürülüp bundan 2 ml 

alınmıĢtır. Böylece en son alınan 2 ml numune çözeltisi 4 g toprak numunesine denk 

gelmektedir. Bu nedenle seyreltme faktörü 1/4 olarak alınmıĢtır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 AĢağıdaki iĢlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak toprakta karmin 

metodu ile bor tayini yapınız. 
 

Uygulamada kullanılacak araç gereç ve kimyasallar: Hassas terazi, spatül, erlen, 

mezür, geri soğutucu, bunzen beki, pipet, huni, filtre kâğıdı, porselen kapsül, ısıtıcı tabla, 

kroze maĢası, cam baget, balon joje, spektrofotometre, hesap makinesi, kalsiyum klorür, 

kalsiyum hidroksit, hidroklorik asit, sülfürik asit, karmin, borik asit 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Toprak numunesini analize hazırlayınız. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz. 

 ÇalıĢma ortamını, kullanılacak araç 

gereç ve çözeltileri hazırlayınız.  

 Bor içermeyen cam malzemeler 

kullanınız. 

 Toprak numunesini analize 

hazırlama kurallarına uyunuz. 

 Erlene 20 g analiz numunesi tartınız. 

 

 250 ml’lik erlen kullanınız. 

 Üzerine 40 ml 0,01 M kalsiyum klorür 

çözeltisi ekleyiniz.  

 

 Mezürle ölçüp aktarınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Erlene geri soğutucu bağlayınız. 

 KarıĢımı bunzen bekinde 5 dakika kaynatınız. 

 

 Soğutma düzeneğinin bağlantılarının 

sağlam olduğundan emin olunuz. 

 KarıĢımı oda sıcaklığına kadar soğutunuz.  

 KarıĢımı filtre kâğıdından süzünüz.  

 

 Soğutma iĢlemini hızlandırmak için 

erleni çeĢme suyu altına tutunuz. 

 Süzme kurallarına uyunuz. 

 Süzüntüden 20 ml alarak porselen kapsüle 

aktarınız.  

 Üzerine 2 ml kalsiyum hidroksit çözeltisi 

ekleyiniz. 

 Pipet veya uygun bir hacim ölçüm 

aracı kullanınız. 

 Porselen kapsülü ısıtıcı tabla üzerine 

yerleĢtirip kuruyuncaya kadar bekletiniz.  

 

 Kapsüllerdeki sıvının tamamen 

buharlaĢtığından emin olunuz. 

 Porselen kapsülü hafif aleve tutarak organik 

kısmın parçalanmasını sağlayınız.  

 Porselen kapsülü soğuyuncaya kadar 

bekletiniz.  

 Kapsülü kroze maĢası ile tutunuz. 

 Porselen kapsüle 5 ml 0,1 N hidroklorik asit 

çözeltisi ekleyiniz.  

 Ucu kauçuk kaplı cam bagetle karıĢtırıp 

çökeltinin çözünmesini sağlayınız. 

 Etrafa sıçratmamaya özen gösteriniz. 
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 Tanık çözelti hazırlayınız. 

 Toprak numunesi kullanmaksızın 

numune çözeltisinin hazırlanmasında 

açıklanan diğer iĢlem 

basamaklarının tamamını 

uygulamayı unutmayınız. 

 Standart bor çözelti serileri hazırlayınız. 

 

 Standart çözelti serileri hazırlama 

kurallarına uyunuz. 

 Numune çözeltisi, tanık çözelti ve standart 

çözelti serilerinin her birinden 2’Ģer ml alarak 

ayrı ayrı erlenlere aktarınız. 

 Erlenleri etiketleyiniz veya cam yazarla 

yazınız. 

 

 125 ml’lik erlen kullanınız. 

 Erlenleri etiketlemeyi veya yazmayı 

unutmayınız. 

 Her bir erlene 2’Ģer damla deriĢik hidroklorik 

asit damlatınız. 
 Damlalık veya pipet kullanınız. 
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 Her bir erlene 10’ar ml deriĢik sülfürik asit 

ilave edip karıĢtırınız.  

 Oda sıcaklığına kadar soğutunuz. 

 

 Uygun bir pipet veya hacim ölçüm 

aracı kullanınız.  

 Sülfürik asidi yavaĢ yavaĢ ilave 

ediniz. 

 Her bir erlene 10 ar ml karmin çözeltisi ilave 

ederek karıĢtırıp 45 dakika bekletiniz. 

 

 Uygun bir pipet veya hacim ölçüm 

aracı kullanınız. 

 Kırmızı rengin oluĢması için en az  

45 dakika bekletmeyi unutmayınız. 

 Spektrofotometreyi çalıĢtırarak 585 nm dalga 

boyuna ayarlayınız. 

 Standart çözelti serilerinin, tanık ve numune 

çözeltilerinin absorbanslarını ölçünüz. 

 Spektrofotometrede okuma yapma 

kurallarına uyunuz. 

 Kalibrasyon eğrisini çiziniz. 

 Kalibrasyon eğrisinden numune çözeltisinin 

bor içeriğini belirleyiniz. 

 Kalibrasyon eğrisi oluĢturma 

kurallarına uyunuz.  

 Numunenin bor miktarını hesaplayınız.  Formülü kullanınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 

 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Karmin yöntemi ile bor tayininde aĢağıdaki kimyasallardan hangisi kullanılır? 

A) Amonyum asetat  

B) Potasyum klorür 

C) Potasyum dihidrojen fosfat 

D) Sülfürik asit  

 

2. Karmin yöntemi ile bor tayininde aĢağıdaki araç gereçlerden hangisi kullanılmaz? 

A) Isıtıcı tabla 

B) Spektrofotmetrede 

C) Polarimetre  

D) Bunzen beki 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

3. Karmin yöntemi ile bor tayininde ……. g toprak numunesi kullanılır. 

 

4. Karmin yöntemi ile bor tayininde numune üzerine 40 ml ……………………… çözeltisi 

eklenip 5 dakika kaynatılır. 

 

5. Karmin yöntemi ile bor tayininde kaynatma esnasında erlene …………………. 

bağlanmalıdır. 

 

6. Karmin yöntemi ile bor tayininde numune çözeltisine renk oluĢumu için 10 ml 

………………………. ilave edilir. 

 

7. Karmin yöntemi ile bor tayininde her bir seri analizde toprak numunesi kullanılmaksızın 

diğer iĢlemlerin tamamı aynen uygulanarak ……………………. hazırlanır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi AAS’nin parçalarından değildir? 

A) IĢık kaynağı 

B) Küvet 

C) Monokromatör 

D) Dedektör 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi alevli AAS’de yakıcı olarak kullanılmaktadır? 

A) Doğal gaz 

B) Hidrojen 

C) Oksijen 

D) Asetilen 

 

3. AAS ile çalıĢırken aĢağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? 

A) Standart serilerin konsantrsayonu uygun aralıklarda hazırlanmalıdır. 

B) Kullanılan reaktifler analitik saflıkta olmalıdır. 

C) Analizler aynı numunede en az iki paralel olarak yapılmalıdır.  

D) Çözeltilerin hazırlanmasında çeĢme suyu kullanılmalıdır. 

 

4. Bor tayininde aĢağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz? 

A) Mohr yöntemi  

B) Kürkümin yöntemi 

C) Azometin-H yöntemi 

D) Karmin yöntemi 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan parantezlere verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise 

Y yazınız. 

 

5. ( ) Her elementin kendine özgü ıĢık spektrumu vardır.  

 

6. ( ) Ülkemiz topraklarının büyük bir bölümünün asitli olması nedeniyle mikro element 

noksanlıklarına hiç rastlanmamaktadır. 

 

7. ( ) Karmin yöntemi ile bor tayininde her bir seri analizde 5 g toprak numunesi kullanılıp 

diğer iĢlemlerin tamamı aynen uygulanarak tanık çözelti hazırlanır. 

 

8. ( ) Karmin yöntemi ile bor tayininde porselen kapsüldeki çökelti hidroklorik asit ile 

çözündürülür 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

9. Demir eksikliği özellikle aĢırı ………………….. topraklarda görülmektedir. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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10. Bakır fazlalığı bitkilere ………………… etki yapar. 

 

11. AAS ıĢık kaynağı, atomlaĢtırıcı, monokromatör ve ……………………………… 

kısımlarından meydana gelir. 

 

12. AAS’de kullanılan oyuk katot lambaları düĢük basınçta ………………………… veya 

argon gibi asal gazla doldurulmuĢ lambalardır. 

 

13. Karmin yöntemi ile bor tayininde numune çözeltisine karmin çözeltisi ilave edildikten 

sonra renk oluĢumu için en az …….. dakika bekletilir. 

 

14. Karmin yöntemi ile bor tayininde oluĢan ……………….. rengin yoğunluğu 

spektrofotmetrede ölçülür. 

 

15. Karmin yöntemi ile bor tayininde spektrofotmetrede ……… nm dalga boyunda okuma 

yapılır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Kloroz 

2. Klorofil 

3. Baklagiller 

4. 10 

5. AtomlaĢtırıcı 

6. Oyuk katot  

7. Y 

8. Y 

9. D 

10. Y 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. D 

2. C 

3. 20 

4. Kalsiyum klorür 

5. Geri soğutucu 

6. Karmin çözeltisi 

7. Tanık çözelti 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. B 

2. C 

3. D 

4. A 

5. D 

6. Y 

7. Y 

8. D 

9. Kireçli 

10. Toksik 

11. Dedektör 

12. Neon 

13. 45 

14. Kırmızı 

15. 585 

CEVAP ANAHTARLARI 
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