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Amaç: Kaynağı kömür olan ve zengin bir mineral içeriğe sahip Çan Termik Santral (ÇTS) taban 
külünün mısır (Zea mays L.) bitkisinin büyüme parametreleri üzerine morfolojik, anatomik 
ve fizyolojik etkileri incelenerek, atık materyalin bitki beslenmesine ve gelişmesine olan etkisi 
belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi DKC 6842 üretim izinli mısır (Z. mays) tohumları ve 
ÇTS’den alınan taban külü oluşturmaktadır. 

Denemede bitki yetiştirme ortamı olarak fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmış bahçe toprağı 
kullanılmış ve 4 numara deneme saksılarına 40, 80, 160, 320 ve 640 g ağırlığında taban külü 
karıştırılmıştır. 60 gün süren denemede, öncelikle çimlenme oranları tespit edilmiş ve bitkilerden 
10’ar günlük periyotlarla bitki boyu, yaprak en ve boy ölçümleri alınmıştır. Deneme sonunda 
anatomik ve fizyolojik incelemeler için yaprak ve gövde örnekleri alınmıştır. 

Yaprak materyallerinden Arnon (1949) yöntemi kullanılarak pigment analizi yapılmıştır. %70’lik 
alkolde fiske edilen yaprak ve gövde örneklerinden elle alınan enine kesitlerinde anatomik yapıları 
ortaya çıkarılırken, yaprakta iletim demetlerinin ve bulliform hücrelerinin, gövdede ise iletim 
demetlerinin en ve boy ölçümleri milimetrik oküler yardımıyla yapılmıştır. Yaprakların alt ve üst 
yüzeyinden ve gövdeden alınan yüzeysel kesitlerde ise 40x10’luk büyütmede belirlenen 0.166 
mm2’lik birim alanda sayım yapılmış ve Meidner ve Mansfield (1968) yöntemi kullanılarak stoma 
indeksi hesaplanmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Uygulanan kül miktarlarına bağlı olarak, yaprakta, sklerenkimatik liflerde lignin 
birikimine bağlı çeper kalınlaşmalarında, sklerenkimatik dokuda, kutikula kalınlığında ve demet 
kını hücrelerindeki kloroplast sayısında artış görülmüştür. Ayrıca çimlenme yüzdesi, yapraktaki 
klorofil a, klorofil b, toplam klorofil ve karotenoid miktarı, yaprak üst ve alt yüzey stoma indeksi, 
bulliform hücreleri en ve boy gelişimi ve yaprak iletim demetleri en ve boy gelişimi parametrelerinde 
olumlu etkilere sebep olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç: Deneme sonucunda elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, yapılan taban külü 
uygulamasının olumlu bir katkısı olmasına rağmen, bitkinin genel gelişimini inhibe edici etkiye 
sahip olduğu belirlenmiştir. Ancak Çan Termik Santral taban külünün, bitki beslenmesi ve 
gelişmesine etkisi konusunda ilk çalışma olması nedeniyle, sağlıklı sonuçlara ulaşılabilmesi için 
daha detaylı çalışma yapılmasına gereksinim vardır.
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