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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 
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yetiştirilen L.gibba bitkileri 7 gün sonunda sırasıyla, 35.95, 127.8, 163.3, 250.5 407.6 ve 542.2 
mg kg-1 B biriktirdiği tespit edilmiştir. 50, 100 ve 150 mg l-1 B konsantrasyonunda yetiştirilen 
bitkilerdeki B konsantrasyonun 4. gün sonunda hızla arttığı gözlemlenmiştir. Bitkilerdeki en yüksek 
B konsantrasyonu beklendiği gibi 150 mg l-1 B konsantrasyonunda tutulan bitkilerde, en düşük 
B konsantrasyonu ise 0.2 mg l-1 B konsantrasyonunda tutulan bitkilerde belirlenmiştir. Bununla 
birlikte one-way ANOVA istatistik analiz sonuçları 50, 100 ve 150 mg l-1 B konsantrasyonunda 
tutulan bitkilerin içerdikleri B miktarları açısından, 0.2, 10 ve 25 mg l-1 B konsantrasyonunda 
yetiştirilen bitkilerden istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, elde 
edilen sonuçlara göre L. gibba bitkisinin B akümülasyonu için gereken en uygun bekletme süresi 6 
gün olarak tespit edilmiştir. 

Sonuç: Bitkilerin ya da organizmaların kirleticileri akümüle etme kapasitesi indikatör 
yaklaşımlarının önemli bir prensibini oluşturmaktadır. Bu araştırmada elde edilen bulgular, 
L.gibba bitkisinin sucul ortamda artan B konsantrasyonu ile birlikte bitki tarafından akümüle 
edilen B miktarının arttığını göstermektedir. Bu sonuçlar doğal ya da antropojenik kaynaklı 
olarak B kirliliğine maruz kalan sucul ekosistemlerin kirlilik seviyelerinin değerlendirilmesi 
için L.gibba bitkisinin ekolojik bir indikatör olarak kullanılabileceğini konusunda önemli fikirler 
vermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bor akümülasyonu, Lemna gibba, Ekolojik indikatör, Fitoremediasyon,
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Amaç: Çanakkale sınırları içerisinde bulunan katı atık depolama alanındaki mevcut sızıntı sularının 
hem bu sızıntı suyunda, hem de saf suda Allium cepa L. (Mutfak soğanı) çimlendirilerek elde 
edilen kök uçlarında gerek mitotik indeks gerek olası kromozomal anomalilerin belirlenmesi ve 
oranlarının saptanması amaçlanmıştır.

Gereç Ve Yöntemler: Çanakkale çöp deponi alanından alınan arıtılmış ve arıtılmamış sızıntı 
suları %25, %50 ve %100 olmak üzere üç farklı konsantrasyonda hazırlanmıştır. Denemelerde 
saf su ve çeşme suyu kontrol grubu olarak kullanılmıştır. Yaptığımız çalışmada test sistemi bitkisi 
olarak Allium cepa L. seçilmiştir. Kök uçları Farmer sıvısında 24 saat fikse edilerek, 1N HCl’de 
hidrolize edilmiş ve %2 asetokarmin içerisinde boyanmış, ezme preparat yöntemiyle mikroskobik 
incelemeye geçilmiştir. İncelemelerde Olympus BX51 Model araştırma mikroskobu kullanılmış ve 
fotoğraflar Altra20 marka kamera ile sabitlenmiştir. 10X40 büyütmeli objektiflerde rastgele seçilen 
toplam 1000 adet hücre sayılmış ve bölünen hücreler ile bunların içerisinde anomali içeren hücreler 
de sayılarak not edilmiştir. Her doz için mitotik indeks hesaplanmıştır. 

Bulgular: Yapılan ölçümlerde Allium cepa L. bitkisin oluşturduğu kök sayısına bakıldığında; 
Konsantrasyonlara göre kök sayısı Çeşme suyu>Saf su>%25 Arıtılmamış sızıntı suyu>% 100 
Arıtılmış sızıntı suyu>%50 Arıtılmış>%25 Arıtılmış>%50 Arıtılmamış>%100 Arıtılmamış 


