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PD–036

Bor Maden Atık Sularının Arıtımı İçin Bir Metot Olarak Pilot 
Ölçekli Polikültür Yapay Sulak Alan Ekosisteminin Kullanılma 

Potansiyelinin Araştırılması 

Onur Can Türkera, Harun Böcükb, Anıl Yakarb 
aAksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Aksaray, octurker@aksaray.edu.tr
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Amaç: Bu çalışmada pilot ölçekli bir polikültür yapay sulak alan sisteminin doğal arazi koşullarında, 
Bor (B) içeren maden deşarj sularını arıtma verimi ve buna bağlı olarak atık su yönetimi için bir 
metot olarak kullanılabilirlik performansının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma için, dünyanın en büyük B rezervinin bulunduğu, Eti Maden 
İşletmeleri Kırka (Eskişehir) B işletme Müdürlüğü maden sahası içerisinde, uzunluğu 2.70 m, 
genişliği 0.65 m ve yatak derinliği 0.45 m olan bir sulak alan tasarlanmıştır. Bitkilerin yetiştirilmesi 
amacıyla üç katmandan oluşan bir sediment tabakası hazırlanarak, sulak alan Typha latifolia L. 
(Typhaceae) ve Phragmites australis Trin. Ex steud. (Poaceae) ile bitkilendirilmiştir. Bitkiler 
sisteme konulmadan önce rizom durumuna getirilmiş ve bu rizomlar sisteme 25 cm derinlikten 
başlanarak bir arada dikilmiştir. Araştırmanın ilk aylarını kapsayan dönem sürecinde sulak alandaki 
bitkilerin ve mikroorganizmaların büyümelerini teşvik etmek için yapay ekosistem kültüre alınmış 
ve sistem 3:1 oranında seyreltilmiş evsel atık su ile beslenmiştir. Kültür periyodu sonunda, sistem 
içerisinde bulunan bitkilerin sayısı dikkate alınarak bitkilerin hayatta kalma oranları hesaplanmıştır. 
Çalışma periyodu boyunca sulak alan sisteminin giriş ve çıkış suları düzenli olarak örneklenmiş olup 
B, P, Ca, Mg, Na, K, pH ve Elektriksel iletkenlik (EC) değerlerine bakılmıştır. Araştırma sonunda 
sistemdeki bitkiler hasat edilerek, deney ve kontrol grubunu oluşturan bitkilerde başta B olmak 
üzere, Ca, Mg, Na ve K elementlerin miktarları ICP (Inductively Coupled Plasma Spectrometry) 
cihazında belirlenmiştir. Çalışmada, araştırma öncesi ve sonrasında sedimentteki B miktarları ise, 
Azometin-H Yöntemi kullanılarak tespit edilmiştir. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesi, Pearson 
Korelasyon analizi ile gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular: Kültür periyodu sonunda, bitkiler için hesaplanan hayatta kalma yüzdesi T. latifolia ve P. 
australis için sırasıyla %75 ve %100 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç, bitkilerin bulundukları hem 
iklimsel hem de operasyonel şartlara uyum sağladığını göstermektedir. Araştırmada, polikültür yapay 
sulak alan ortalama % 32 B arıtım performansı gösterdiği belirlenmiştir. Yapılan Pearson Korelasyon 
analizlerinde, sistemin giriş ve çıkış sularının içerdiği B miktarları açısından p<0,05 düzeyinde 
anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte T. latifolia bitkisinin yapraklarının, gövdelerinin ve 
köklerinin içerdiği ortalama B miktarı sırasıyla 7.9, 18.9 ve 29.5 mg kg-1 olarak, P. australis bitkisinin 
yapraklarının, gövdelerinin ve köklerinin içerdiği ortalama B miktarı ise sırasıyla, 18.16, 3.14 ve 4.7 
mg kg-1 olarak tespit edilmiştir. Araştırma sürecinde bitkilerin bünyelerine aldığı B miktarı T. latifolia 
ve P. australis için sırasıyla 290.5 mg ve 38.8 mg olarak belirlenmiştir. Ayrıca sistemdeki bitkilerin 
toplam akümülasyon oranı %35 olarak kaydedilmiştir. Sulak alan içerisinde T. latifolia’nın araştırma 
periyodu içerisinde toplam 0.433 kg m2, P. australis’in 0.789 kg m2 biyomas ürettiği belirlenmiştir. 
Deneysel çalışma öncesinde sulak alanda kullanılan sediment örneğinin, 0.203 mg kg-1 B içeriğine 
sahip olduğu kaydedilmiştir. Bu örnek için pH seviyesi 8.74 ve toplam kireç % 2.8239 olarak tespit 
edilmiştir. Araştırma sonunda örneklenen sediment örneğinde ise 1.73 mg kg-1 B tespit edilmiş olup, 
aynı örnek için pH seviyesi 9.19 ve toplam kireç miktarı % 8.758 olarak belirlenmiştir.
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Sonuç: Doğal iklim koşullarında B için dünyada yapılan ilk çalışmalardan biri olarak tasarlanan 
bu araştırmada elde edilen bulgular, polikültür yapay sulak alan ekosisteminin B maden atıkları ile 
kirlenmiş suların hem arıtımı hem de yönetimi için konvansiyel arıtma sistemlerini destekleyici, 
alternatif bir metot olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Ayrıca bu çalışmada elde edilen 
sonuçlar gelecekte B ile kirlenmiş suların arıtılmasında kullanılacak gerçek boyutlarda bir sulak 
alan konusunda da önemli ipuçları vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Bor kirliliği, Maden atık suyu, Polikültür yapay sulak alan, Ekosistem 
yönetimi 

Teşekkür: Kırka Bor Maden sahası içerisinde çalışabilmemiz için gerekli desteği esirgemeyen Eti 
Bor Madenleri Genel Müdürlüğü ve Kırka Bor işletmesinde görevli personele teşekkür ederiz. Bu 
çalışma, kısmen Eti Maden Bor işletmeleri Kırka Bor işletmesinin desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Kirletici unsurlarını bünyelerinde biriktirebilme ve kirletici konsantrasyonuna/etkinliğine 
bağlı olarak cevap oluşturma yeteneklerinden dolayı bitkiler, ekosistemlerin kirlenme düzeylerinin 
değerlendirilmesi için erken uyarı sistemleri olarak işlev gösterebilmektedirler. Bu çalışmada, 
farklı Bor (B) konsantrasyonlarına sahip su kültürlerinde yetiştirilen Lemna gibba L. (Lemnaceae) 
bitkisinin laboratuar şartlarında potansiyel B biriktirme oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma için, 0.2, 10, 25, 50, 100 ve 150 mg l-1 B konsantrasyonuna 
sahip 6 farklı su kültürü hazırlanmıştır. Arazi şartlarına en yakın yüzey suyu elde edebilmek için, 
kültür Porsuk Çayı’ndan (Eskişehir, Türkiye) örneklenen yüzey suları kullanılarak oluşturulmuştur. 
Çalışmada kullanılan L. gibba örnekleri Porsuk Çayı’ndan aralarında bulunan alg, salyangoz 
ve diğer istenmeyen organizmalar uzaklaştırılarak toplanmıştır. Bitkiler toplandıktan sonra ISO 
20079 test protokolüne göre iki hafta boyunca laboratuar koşullarında Porsuk Çayından temin 
edilen su içerisinde ön kültür periyodunda tutulmuştur. Ön kültür periyodu sonunda yeşil ve 
sağlıklı bitkiler kültürden seçilerek, 0.2, 10, 25, 50, 100 ve 150 mg l-1 B konsantrasyonlarına 
sahip tanklara aktarılmıştır. Biriktirilen B miktarının belirlenmesi için 7 gün süreyle deneysel 
çalışmalar devam ettirilmiştir. Bu çalışmalar çerçevesinde, farklı B konsantrasyonda yetiştirilen 
bitki örneklerinin her gün bünyelerine aldıkları B miktarları izlenmiştir. Çalışma sürecinde, 
bitkilerdeki B konsantrasyonları Azomethine-H tekniği kullanarak belirlenmiştir. Ayrıca, farklı 
konsantrasyonlarda L.gibba tarafından alınan B miktarları çalışma bitiminde istatistiksel olarak 
değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Yapılan bu çalışmada, L.gibba’nın akümüle ettiği B miktarının giriş konsantrasyona göre 
farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Buna göre 0.2, 10, 25, 50, 100 ve 150 mg l-1 B konsantrasyonlarında 


