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ÖZET

Su ortamlarında doğal sej/iyelerinde bulunan besin elementlerinin konsantrasyonları 
çeşitli girdiler nedeniylef yükselebilir. Besin elementlerinin aşırı artışı doğal su 
ortamlarında ötrofikasyona yol açmaktadır. Doğal suların korunması bu ortamdaki 
kimyasal olayların anlaşılması ile mümkündür. Biyodeney çalışmalarının amacı bu 
olayların açıklanmasına yardımcı olarak sulardaki tüm canlıları korumaktır.

Bu çalışmada iki farklı diatome türü kullanılarak iki grup çalışma yapılmıştır. 
Skeletonema costatum ile yapılan biyodeneylerde bu diatome türü için sınırlayıcı besin 
elementinin hangisinin olduğunu incelendi. Bunun mevsimler arasında bir değişim 
gösterip göstermediği hücre sayımı, floresans şiddeti ve kuru ağırlık ölçümleri ile takip 
edildi ve S. costatum için sınırlayıcı besin elementinin fosfat olduğu yapılan çalışmada 
bulundu.Asterionella japónica ile yapılan biyodeneylerde bu türün büyümesi üzerine 
azotun ve fosfatın sınırlayıcı etkisi kesikli sistemlerde incelenmiştir. Ortama farklı 
konsantrasyonlarda azot ve fosfat ilave edilerek sabit sıcaklık ve sabit ışık şiddeti altında 
16 gün süreyle izlendi. Çalışmanın sonucunda azotun ve fosfatın diatomelerin üremesi 
üzerine etkisi belirlenmiş ve büyümenin değişmediği besin elementi konsantrasyonun azot 
için 5 mg/1, fosfat için 0.5 mg/1 olduğu bulunmuştur.
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I.GİRİŞ

Günümüz dünyasında ülkelerin karşılaştığı sorunlardan biride; atıksularm kıyı denizler

ile göl ve nehirlere verilmesi sonucu organik madde yükünün, dolayısıyla oksijen ® 4
tüketiminin artmasıdır, körfezler, iç sular, nehirler ve göllerdeki kirleticilerin yanı sıra 
insan faliyetleri sonucu oluşan besin maddelerinin alıcısulara verilmesi önemli değişimlere 

neden olmaktadır.

Tarımsal gelişmeler, endüstriyel büyüme ve kentleşme sonucu oluşan atıksularm 

arıtılmadan alıcı ortamlara verilmesi kirlilik probleminin artmasına ve ötrofikasyona 

neden olmaktadır. Ötrofikasyon bilindiği gibi alıcı ortamlarda doğal konsantrasyonlarda 
bulunan besin elementlerinin genellikle arıtılmadan gelen evsel ve endüstriyel atıksular, 
tarımsal alanlardan kaynaklanan yüzey akış Suları ve çeşitli kaynaklardan gelen girdilerle, 

konsantrasyonlarında görülen ani artış ve bunun sonucu fitoplankton üremesinin aşırı 

düzeyde olması ve zincirleme olarak ekolojik dengenin bozulmasıdır. Böyle durumlarda 
oksijen derişimi normal düzeyin altına düşer, suyun ışık geçirgenliğinde ve kokusunda 

değişmeler olur ve hatta tür sayısında önemli azalmalar görülür. Bazı fitoplankton türleri 

ise metabolik artıkları ile toksik madde üretirler. Buda su bitkileri, su kuşları ve balıklar 
için ölüm nedeni olabilir. Ötrofikasyon probleminin ortaya çıkmasından sonra deniz 
bilimciler ve çevre bilimciler geniş araştırmalara yöneldiler. Araştırmalar sonucunda 

karasal kaynaklı atık miktarı belirlenmiş ve deşarjlara karşı bazı sınırlamalar getirilmiştir.

Evsel ve endüstriyel atıklar nedeniyle fitoplankton büyümesinin ve inhibisyonunun 

hızlandırılmasına neden olan etkenlerin tesbitine yönelik biyodeney çalışmaları 

yapılmaktadır [1]. Besin elementlerinin su örneğine ilavesiyle hangisinin büyüme için 
sınırlayıcı olduğunu bulmak mümkündür. Bununla beraber büyüme için gerekli olan besin 
maddeleri ve fiziksel şartların uygunluğuna rağmen büyümenin sınırlandırılması devam 
ediyor ise toksik maddelerin varlığından söz edilebilir [2 ].

Marmara denizinin doğusunda yer alan İzmit Körfezi coğrafik konumu (Şekil 1 ) ve 

ülkemiz ekonomisinde çok önemli endüstriyel kuruluşlara sahip olması ve aşırı nüfus
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artışı nedeniyle her geçen gün biraz daha kirliliğe doğru gitmektedir. İzmit Körfezine 

verilen atıksu miktarı, alıcı ortamın atıksu özümleme kapasitesinin çok üzerinde 

olduğundan son 30 yıl içinde sistemdeki canlı organizma türleri azalmış ve alt sularda 

özellikle yaz dönemlerinde oksijen seviyesi 1 mg/l’nin altına düşmektedir [3].
f

1.1. Biyodeneylerin Önemi ve Prensibi

Yiizvılı aşkın bir süre önce bir tarım uzmanı olan Liebig, bitki büyümesinin minumum 

miktardaki gıda maddesine bağlı olduğunu bulmuştur. Bitkilerin belirli bir zamandaki 

büyümesi besin maddelerinin biyolojik olarak kullanılabilen konsantrasyonlarına bağlıdır

[4]-

Sudaki fitoplankton büyümesi ölçümünün önemi besin elementleri ve formları arasındaki 

farklılıkların görülebilmesidir. Besin maddelerinin yeterli ilavesi ve fiziksel şartlarında 

uygun olduğu hallerde fitoplankton büyümesi eğer sınırlandırılmışsa bu takdirde bir 

toksik maddenin varlığından söz etmek yerinde olacaktır. Canlılardaki çoğalma veya 

besin elementi sınırlaması durumu şu sonuçları oluşturmaktadır:

- büyüme için gerekli diğer besin elementlerinin yokluğu,

- toksikantlarm varlığı.

Özel kültür şartlarında büyüyen test alginin kullanımı için besin elementlerinin kompleks 

ilişkileri ve inhibitör yüklü atıkların su ekosistemi üzerine etkilerinin bilinmesi gereklidir. 

Fitoplankton büyüme potansiyeli farklı su kaynaklarından alman örneklerde karşılaştırma 

yapılacağı zaman aynı türün kullanılmasının büyük yararı vardır. Bazı fitoplanktonlar 

besin elementlerini metabolik faaliyetleri için ihtiyaç duyulandan daha fazla olarak 

vücutlarında depolama yeteneğine sahiptirler. Besi yerini, fitoplankton kültürünü ve 

miktarını tespit ederken bu faktörde göz önüne alınmalıdır.

boğadaki fitoplanktonlarm izole edilerek labaratuvarda test organizması olarak 

kullanılması tavsiye edilmez. Çünkü baskın (dominant) türler mevsimlere göre değişim
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gösterir. Doğal fitoplanktonlar örneğin alındığı ortamda bulunması bulundukları ortama

en iyi uyan canlılar olduğunu gösterir. Uygun ışık ve sıcaklık şartlarında doğal

fitoplanktonlar ya büyümede gerekli besin elementlerinden biri tükeninceye kadar veya

inhibitörler tarafından ¿sınırlayıcı oluncaya kadar biyokütle üretirler. Eğer doğal
*

fitoplanktonlar herhangi bir besin elementi tarafından sınırlandırılıyor ise labaratuvar test 

kültürleri ile yapılan deneylerde de paralel çalışma yapılmalıdır [1].

Genellikle fitoplanktonlarla yapılan biyodeney araştırmalarının uygulanması, 

değerlendirilmesi ve geniş dizayn çalışmaları Selenastrum capricornutum etrafında 

yoğunluk kazanır. Su kalitesi problemlerinin olduğu bölgelerin yönetilmesinde yardım ve 

sorunun belirlenmesinde tek bir fitoplankton türünün kullanılmasının faydaları 

görülmüştür [1].

Biyodeneyler çeşitli konuların tayininde kullanılabilir. Bunlar;

- alıcı ortamın besin elementi durumu ile N ve P yüklenmelerine karşı hassasiyetini 

değerlendirmek,

- alıcı ortamdaki ürünlerin ve materyellerin alg büyümesi üzerine olan hızlandırıcı ve 

engelleyici etkilerinin değerlendirilmesini sağlamak,

- endüstrilerden, evsel atıklardan kaynağı bilinen ve bilinmeyen kompleks atıkların alıcı 

su ortamı üzerine olan etkilerini anlamak [1],

- sudaki toplam ürün potansiyelini (AGP = Algal Growth Potential) bulmak,

- seçilmiş organizmaların büyümesi gözlenerek çeşitli suların karekterizasyonu belirlemek,

- türün indeksini (Species Yield Index) bulmak [5].

" Tür Ürün İndeksi " biyokütle üretiminde herbir besin elementinin sabit miktarıdır. 

Fitoplanktonlar tarafından besin elementlerinin kullanımı veya biyokütle üretiminin oranı 

olarakta tanımlanabilir. İki farklı su ortamındaki tür-ürün indeksi (Tablo 1) farklı türler 

arasında açıkça ayırt edilir [5]. Aynı zamanda suların biyolojik etkilerini ve besin 

elementi içeriğini belirler ve fitoplanktonlar üzerine suların toksik etkileri hakkında da 

bilgi sağlar. Bu yüzden biyodeney çalışmaları arıtım çalışmalarında kanalizasyon
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yüklerinin etkilerinin belirlenmesinde de yardımcı olabilir [6].

Tablo 1. Besin maddesiyle zenginleştirilmiş farklı su ortamlarında yetiştirilmiş değişik 
fitoplanktonlarm " tür ürjün indeksi" [5].

»

Biyomas(ug chlorophyll-a)

Su tipi Besin kullanımı
Navicula
astrearia

Skeletonema
costatum

Phaedoctylum
tricornutum

Besin N (N 0 3 + N 0 2 +NH4) 1.9 1.4 1 . 1

elementi P (P 04) 49.3 2 1 . 0 OO

yönünden

zengin
denizsuyu

Sİ(Sİ03) 3.2 3.1 00

Havuz N (N 0 3 + N 0 2 +NH4) 3.9 3.0 2.4
suyu P(P 04) 38.0 16.2 OO

Sİ(Sİ03) 2.3 2.3 OO

Deniz sularında yapılan biyodeneyler yapılma amaçlarına göre değişikler göstermektedir. 
Bu yüzden yapılma amaçlarına bağlı olarak 6  bölüm altında toplanarak gerçekleştirilir

[5);

a) deniz suyu zenginleştirilmeksizin kullanılabilir veya besin elementleri karışımları ile 
zenginleştirilebilir,

b) test kültürleri doğal fitoplankton toplulukları veya tek bir fitoplankton kültürü olabilir,

c) deney kültürlerinin hacmi 1 0 - 2 0  mİ gibi küçük miktarlarda veya m3  gibi büyük 
hacimde olabilir,
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d) test kültürlerinin inkübasyon süresi bir hafta gibi uzun bir süre veya birkaç saat gibi 

kısa bir süre olabilir,
e) büyüme kriteri bir biyomas ölçümü veya bazı biyokimyasal aktivitenin ölçümü o

labilir, 4
f

f) test kültürlerinin inkübasyonu doğal su ortamında (in situ) veya laboratuvarda (in 

vitro) olabilir.

Tablo 2. Fitoplankton ile yapılan biyodeneylerde ilave edilmesi önerilen en düşük, orta 

ve en yüksek besin elementi konsantrasyonları [5].

Element Zenginleştirme seviyeleri

Düşük Orta Yüksek

N (uM) 15.0 25.0 50.0

P (uM) 1 . 0 1.7 3.3

Si (uM) 18.0 30.0 60.0

Co (uM) 1.5 2.5 5.0

Cu (uM) 3.0 5.0 1 0 . 0

Fe (uM) 60.0 1 0 0 . 0 2 0 0 . 0

Mn (uM) 30.0 50.0 1 0 0 . 0

Mo (uM) 30.0 50.0 1 0 0 . 0

Zn (uM) 60.0 1 0 0 . 0 2 0 0 . 0

EDTA (uM) 0.4 0 . 6 1 . 2

Thiamin (uM) 44.0 74.0 148.0
Biotin (uM) 123.0 205.0 410.0
B î 2  (uM) 40.0 67.0 134.0
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Herhangi bir zamandaki büyüme, biyolojik olarak kullanılabilen en düşük seviyedeki 
besin maddelerinin derişimine bağlıdır. Bununla beraber aynı anda birden fazla besin 
maddesi sınırlayıcı olabilir. Biyodeney çalışmalarında ilave edilecek besin maddesinin 

miktarı doğal olarak ojrtamda bulunan besin maddelerinin miktarları gözönünde 
bulundurularak konmalıdır (Tablo 2). Yüksek konsantrasyonlarda besin maddesi 

eklenmesi toksik veya büyümeyi sınırlayıcı bir faktör olabilir. İlave edilecek besin 
maddesi miktarı ortam derişiminin 2-3 katından fazla olmamalıdır

1.2. Birincil Üretim

Birincil üretim fitoplanktonlarm ortamdaki karbondioksit, su ve besin elementlerini 
kullanarak güneş ışığının etkisi altında organik madde sentezlemeleridir. Kısaca 

fotosentez olarak adlandırılan bu proses, güneş enerjisinin organik madde senteziyle 
kimyasal enerjiye dönüşümüdür. Birincil üretimi belirlemek için birçok yol vardır bunlar:

- denizsuyunda kullanılan C 0 2  konsantrasyonunun ölçümü,
- üretilen organik madde konsantrasyonu ölçümü,

- üretilen 0 2  konsantrasyonu ölçümü,

- tüketilen besin elementleri konsantrasyonlarındaki değişiklikler,

- biyokütle konsantrasyonlarının ölçümü olarak sıralanabilir [7].

Dengeli bir su ekosisteminde üretici-tüketici organizmaların karşılıklı ilişkilerinde 

solunum ve fotosentezde yani oksijen üretimi ve tüketiminde olduğu gibi organik 

maddenin üretim ve parçalanmasında da kararlı bir durum oluşur. Fotosentez yoluyla 
üretim;

dt

denklemiyle gösterilebilir [8 ].
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Burada;
F = organik madde üretim hızı

P = fitoplankton biyokütlesi

t = zaman ğ
f

Organik madde üretim hızı ile solunum (organik madde parçalanma hızı) arasındaki 

kararlı durum aşağıdaki kimyasal denklem ile ifade edilebilir [8];

uv

106 C 0 2  + 16 N 0 3‘ + H P 04~ + 122 H20  + 18 H + + (eser elem entler)------►

C106 H 263 N 16 P 1 +  138 ° 2  
fitoplankton protoplazması

Çeşitli okyanuslarda yapılan araştırmalar sonucunda, suda çözünmüş halde bulunan 

fosfat, nitrat ve karbonat arasındaki mol oranları 1:16:106 olarak bulunmuştur. 
Redfield’de [9] fitoplanktonlardaki C:N:P oranını 106:16:1 (atomik ağırlık) olarak 

belirlemiştir. Sulardaki besin maddelerinin konsantrasyonu fitoplanktonlarm çoğalma 

zamanında yukarıda belirtilen oranda değişebilir ve besin elementlerinden hangisinin 
sınırlayıcı olabileceği bu orandan tahmin edilebilir. Optimum (en üst düzeyde) besin 
elementi kullanımı türlere göre farklı olduğundan birden fazla besin elementi birincil 
üretimi aynı anda sınırlayabilmektedir [10]. Aynı oranların fitoplankton protoplazmasında 

da görüldüğü anlaşılmıştır. Işık geçirgenliğinin fazla olduğu üst tabaka sularında, 
fotosentez olayı sırasında fosfat, nitrat ve karbonat sudan uzaklaşırlar ve 1:16:106 
oranında alg biyosentezinde kullanılırlar. Daha derin su tabakalarında çökelmiş algler 

mineralleşir. Dolayısıyla fosfat, nitrat ve karbonat karbonu aynı oranlarda açığa çıkar. 

Oksijenin gerek fotosentez ve gerekse solunum reaksiyonlarına katılması nedeniyle fosfat 
ile çözünmüş oksijen arasında 138/1, nitrat ile çözünmüş oksijen arasında 138/16 mol 
uranları gözlenir [8 ].
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1.2.1. Birincil Üretimi Sınırlayan Besin Elementleri

Bilindiği gibi C, N, P, K ve Si fitoplanktonlarda dahil bütün bitkilerde ana besin 
elementleridir. Bu elementler hücrelerdeki klorofil sentezi için zorunludur. Bütün diğer 
bitkilerde olduğu gibi az miktarlarda Fe, Mn, Cu, Co, Zn, Br, Mo gibi eser elementlerde 
gereklidir. Bunun yanı sıra fitoplankton büyümesi için thiamin, niacin, biotin ve B 1 2  

vitamini gibi düşük miktarlardaki organik maddelerde gereklidir [8 ].

Besin elementleri deniz organizmalarının büyüme, beslenme ve üremesi için gerekli 
elementlerdir. Bunlar bir çok elementi içermekle birlikte en önemlileri silikat, fosfor ve 

azottur. Azot, silikat ve fosfor biyolojik olarak ortamdan tek hücreli fitoplanktonlar 
tarafından alınır. Besin elementlerinin kullanım hız ve miktarları bir çok bağımsız 
parametre ile kontrol edilir. Karışımın kuvvetli olduğu sığ alanlarda besin elementlerinin 
düşey dağılımları, üst sulardaki sınırlı fotosenteze rağmen fazla bir değişim göstermez.

Doğal alglerin bulunduğu deniz suyu örneklerine besin elementleri ilave edilerek 

çoğalmalarını ölçmek için maksimum büyüme potansiyelinin belirlenmesi gereklidir. 

Bunun elde edilmesi için gerekli esas besin elementlerinin (N,P,Si) yanında EDTA 

(etilen diamin tetra asetikasit) gibi şelatlarm, Co, Fe, Mn, Cu, Mo, gibi eser elementlerin 
ve vitaminlerinde ilave edilmesi gerekmektedir. Çünkü EDTA sudaki metallerle 
kompleks yaparak hücre tarafından daha kolay alınmasını sağlar. Besin elementleri ve 

demir birlikte düşünüldüğünde denizlerde azot, fosfat, silikat kadar demirinde birincil 
üretimi sınırladığı ispatlanmıştır. Diğer besin elementleri ile birlikte ilave edilen 

EDTA’nm fitoplankton büyümesini arttırıcı etkisi vardır. Bu madde büyümeyi engelleyen 

maddelerle kompleks yapar veya gerekli olan metallerin kullanımım çoğaltır [3 ].

Besin elementlerinin su ortamındaki ve fitoplankton yapısındaki oran ve miktarları 

fitoplankton türlerine ve ortam koşullarına bağlı olarak değişmektedir. Fitoplankton 
büyümesini belirleyen besin elementi N/P oranı ile belirlenir. N/P oram 16 ise alg 
büyümesini belirleyen elementi bulmak zordur [11]. Planktonik bir tür ortalama olarak 

16/1 oranında azot ve fosfor içerir. Bu oran fitoplankton türlerine göre değişebileceği

9



gibi aynı fitoplankton türünün farklı ortamlarda bulunmasına göre de değişebilir [7].

Deniz fitoplanktonlarında bu oran 3/1’den 30/1’e kadar değişebilir. 16/1 değeri ise

okyanus için verilen değerdir [1 2 ].

if

•g<y
E
Cp

C
'(/>o>
CD

Şekil 2. Biyodeneylerde besin elementleri konsantrasyonu ile biyokütle arasındaki ilişki 

[13].

Fitoplanktonlar ile yapılan biyodeneyler belli bir zamanda alınmış örneklerdeki besin 
elementlerinin biyolojik olarak kullanılabilen konsantrasyonlarım göstermektedir (Şekil 

2). İyi karışmış kıyı suları gibi bazı bölgelerde besin elementleri seviyeleri 

ütoplanktoııların büyümesinde doğrudan etki gösterir [14]. Atıksulardan deşarj edilen 
<ızot ve fosfor gibi besin elementlerinin alıcı su ortamına verilmesiyle ötrofikasyon 
problemi ortaya çıkar. Bu problemin önlenmesi çalışmaları bioassay çalışmalarının 
sonuçları ile mümkün olabilir. Alıcı suların ihtiva ettiği N/P arasında yüksek derecede 
hır ilişki (korelasyon) bulunmuştur. Bu N/P oranı (NH3  +- N+ NO2' N ,N 03' -N) / (o-
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P 0 4  ) şeklinde hesaplanmış ve azot sınırlamasını belirten 10/1’den daha düşük N/P 

oranını göz önünde tutulmuştur.

1.2.1.1. Silikat iı

Silikat deniz suyunda çözünmüş ve partikül halinde bulunabilir. Silis özellikle diatomlar 
için esas besin elementini oluşturur. Silisin bakteriyel mineralizasyonunun doğal hızı çok 
yavaş olduğundan Silis senenin bazı zamanlarında fitoplanktonların büyümesini 

sınırlayabilir. Diatomeler için silisin minimum ve optimum konsantrasyonu oldukça geniş 
bir aralıkla değişir [15].

Denizlerdeki silis miktarı diğer besin elementlerinden daha fazladır. Yüzey sularında 
düşük konsantrasyonlarda olmasına rağmen derin sularda daha fazladır. Okyanusların 
dip sularında silikat konsantrasyonun 100-150 ng/1 civarında olduğu görülmüştür. Yüzey 

sularındaki çözünmüş silikat konsantrasyonu yüzey sularında diatomelerin hızla arttığı 
mevsimde fazla kullanım nedeniyle ani düşüşler gösterir.

1.2.1.2. Fosfat

Fosfat canlıların hücre yapılarında önemli bir yer tutmaktadır. Deniz suyunda çözünmüş 
ve partikül halde bulunabilir. Partikül haldeki organik madde ile birlikte su kolonuna 
taşman fosfat iyonları organik maddelerin mikrorganizmalar tarafından parçalanması ile 

orto-fosfat olarak birikmektedir. Su içindeki ölü organizmaların bakteriler tarafından 
parçalanması sonucuda fosfor açığa çıkar. Bu yüzden fosfor parçalanmasında bakterilerin 
etkisi önemlidir [16].

Fosfor, biyokütle sentezinde azota oranla daha etkin bir sınırlayıcı element olarak 
kendini göstermektedir. Bu nedenle bir çok iç sularda birincil üretimi etkileyen en 
önemli etken olmuştur. Bazı körfezlerde ve kıyı sularında ise azot daha fazla sınırlayıcı 

olarak ortaya çıkar [8 ]. Bazı araştırmalara göre fosfor daima sınırlayıcı bir faktör 

olmamakla birlikte bugün birçok gölde fosfor sınırlayıcı bir faktör olarak gösterilmiştir.
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Ancak fosfor hakkmdaki sonuçların bir çoğu sadece yaz mevsiminde sıcaklık 

tabakalaşması gösteren göller için geçerlidir [17].

1.2.13. Azot ğ
ı

Denizlerde azot daha çok elementel (N2) formda bulunmaktadır .Fakat organik ve 

inorganik formda olanlarıda vardır. Denizel ortamda bulunan organik maddelerin içerdiği 

azot , remineralizasyondan sonra fitoplanktonlar tarafından kullanılabilir. Bu olay 

doğrudan veya bakterilerin etkisiyle dolaylı olarak iki yolla gerçekleşir. Denizel ortamda 

çözünmüş veya partikül halde bulunan organik maddeler bakteriler aracılığıyla 

remineralizasyona uğrarlar. Denizlerdeki bu azotlu organik bileşikler çeşitli kaynaklardan 

gelir (ölmüş hayvan ve bitki artıkları v.b. gibi). Bu organik maddeler bakteriler 

tarafından amonyağa kadar ayrıştırılırlar. Bakteriyel etki sonucu oluşan amonyağın bir 

kısmı fitoplankton türleri tarafından hemen absorbe edilebilir, geri kalan kısmı ise okside 

olarak önce nitrite, (N 0 2)' sonra nitrata, (N 0 3)' dönüşür.

Deniz suyundaki azot konsantrasyonu mevsimlere bağlı olarak değişimler gösterir. 

Genellikle kış aylarında mineral haldeki azot yüzeyde derinlere oranla daha yüksek olup 

100 pg/1 yi geçtiği saptanmıştır. İlkbahar aylarında ise azot konsantrasyonunda ani bir 

düşme görülür ve alg bünyesine amonyak absorblamr. Bunun sonucu olarak ortamın 

pH ’sı düşer. Yaz aylarında ise yüksek sıcaklıktaki yüzey tabakasında nitrat hemen 

ortadan kalkar. Sonbaharda ise düzenli bir artış görülür [16]. Amonyum ve nitrata oranla 

nitrit iyonları yüzeysel sularda daha düşük derişimlerde bulunurlar. Bunun nedeni nitritin 

ortama göre gerçekleşen indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonlarının bir ara ürünü 

olmasıdır. Böylece nitrit ya oksitlenerek nitrata veya indirgenerek amonyağa 

dönüşmektedir. Ancak yeterli derecede nitrifikasyona uğramamış atıksuların alıcı su 

ortamına verilmesi halinde bu ortamlarda çok yüksek nitrit değerlerine rastlanılması 

mümkündür. Böyle durumlarda sudaki canlılar için toksik etkiler görülebilir [8]. 

Mikroorganizmaların genel formülleri incelendiğinde alglerin, protozoa ve mantarlardan 

daha fazla azot içerdikleri görülür. Aynı mikroorganizma içinde farklı türlerde değişik 

oranlarda azota ihtiyaç duyarlar [15]. Azotun herhangi bir şekilde ortaya çıkabilecek
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eksikliğinin atmosferden azot bağlanmasıyla giderilebileceği düşünülebilir. Bazı mavi-yeşil 

alglerin moleküler azotu asimile veya bağlama gücü, doğal sulardaki besin elementi 

dengesi açısından önemlidir [8],

4
f

1.3. Fitoplanktonlar

Fitoplanktonlar suların tabii organizmaları olup bitkisel organizmaların en önemli 

grubunu teşkil etmektedir. Bunlar fotosentetik aktiviteleri sayesinde su ortamında 

bulunan canlıların yaşaması için oksijen üretirler. Aynı zamanda ortam koşullarının 

elverişli olduğu durumda hızlı bir çoğalma ve büyüme yeteneğine sahiptirler. Güneş 

ışığının olmadığı zamanlarda solunum faaliyetleri nedeniyle oksijen azalmasına neden 

olurlar. Aşırı çoğalma veya fitopalankton patlamaları veya çiçeklenmesi (blooms) 

ötrofikasyon probleminin çıkmasına neden olurlar. Bazı fitoplankton türleri ise metabolik 

artıkları ile toksik madde üretirler. Bu da diğer su canlıları için tehlikeli bir durum ortaya 

çıkarır.

Bütün fitoplanktonlar güneş ışığından enerji alan ve bu enerjiyi absorblayabilen 

pigmentlere sahiptir. Bu pigmentler fitoplanktonlarm karakteristik renklerini verirler ve 

mikroskop altında boyamaya ihtiyaç göstermeden kolaylıkla görülmelerini sağlar [15].

Fitoplanktonlar çevre faktörlerine kolaylıkla hassas bir şekilde cevap verirler özellikle 

büyüme; minumum besin maddesi, ışık ve sıcaklık temin edildiği zaman gerçekleşebilir. 

Fitoplankton büyümesi için uygun dalga boyu 400-700 nm dir. Fitoplanktonlar ışık 

şiddetine ve rengine göre reaksiyon gösterirler. H er bir fitoplankton türünün kendisine 

özel optimum ışık şiddeti ve ışık dalga boyu vardır.

1.3.1. Fitoplanktonlarm Büyümesine Etki Eden Faktörler

Bazı faktörler fitoplanktonlarm büyümesine etki etmektedir. Bunlardan en önemlileri 

besin elementleri, ısı ve ışıktır (Şekil 3). Bunlar farklı mevsimlerde farklı etkiler 

göstermektedir. Doğal koşullarda fitoplankton gelişmesini sağlayacak ortam her zaman
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oluşmayabilir. Bazen ortam öyle bir oluşum içerisindedir ki söz konusu türlerden bazıları 

olağanüstü bir gelişme gösterir, diğerleri ise geri kalırlar yada kaybolurlar.

Fitoplanktonlar büyümeleri için fotosentezde kullandıkları karbondan başka, protein,
»

nükleik asit ve diğer kompleks moleküllerin üretimi için azot, fosfor, silikat, demir, 

manganez gibi diğer inorganik elementlere ihtiyaç gösterirler. Bazı alglerin büyümeleri 

için ayrıca organik bileşikler veya vitaminlerde gereklidir. Genellikle planktonik algler, 

bağlı - tutunmuş alglere nazaran daha az miktarda azota ihtiyaç duyarlar (Tablo 3).

Tablo 3. Fitoplanktonlarm büyümesi için gerekli minumum ve maksimum besin maddesi 

konsantrasyonu [15].

Besi Cinsi Konsantrasyon (mg/1) Plankton Tipi

maksimum minumum

N 2-3 0.2-0.3 Plantonik alg

3-5 0.2-0.4 Tutunmuş alg

P 0.2-0.3 0.02-0.03 Planktonik alg

1-2 0.1-0.2 Tutunmuş alg

Fosfor ise genellikle fitoplanktonlarm büyümesini sınırlayıcı bir besin maddesidir. 

Çözünmüş fosfat, fosfor olarak pekçok suda az miktarda bulunur. Denizlerde 

fitoplanktonlar tarafından kullanılarak kritik seviyenin altına düşebilir. Eğer fosfat 

eksikliğinin olduğu şartlar altında fitoplanktonlar yetiştirilirse ve sonradan fosfat 

ilavesi yapılırsa fitoplankton o andaki ihtiyaçlarından daha fazlasını alırlar ve 

gelecekte kullanmak üzere depolarlar. Buna "Luxury uptake " olayı denir [8]. Bu, su 

içindeki besin maddesi seviyesinin önemli ölçüde azaldığı anlarda fitoplankton 

büyümesinin bir müddet daha devam etmesini sağlar.



Silis özellikle diatomeler için esas elementi oluşturur. Silisin bakteriyel 

mineralizasyonunun tabii hızı çok yavaş olduğundan silis senenin bazı zamanlarında 

fitoplanktonların büyümesini sınırlayabilir. Diatomeler için silisin minumum ve optimum 

konsantrasyonu oldukça geniş bir aralıkla değişir [15].

Fitoplankton

Şekil 3. Okyanuslardaki mevsimsel değişimlerde fitoplankton ve ekolojik faktörler [13].

Tek bir subsrat kullanarak meydana gelen mikrobiyal büyüme kinetiği Monod tarafından 

tanımlanmıştır (Tablo 4, Denklem 1). Deneysel olarak alg biyoması üzerinde değişmeler 

meydana getiren deniz suyundaki partikülar haldeki besin elementlerinin tayin 

edilmesinde birçok metod vardır. Büyüme üzerinde besin elementlerinin 

konsantrasyonları oranındaki değişimlerin etkileri çok önemlidir.
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Monod bu büyüme kinetiğini bakteri hücreleri için ifade etmiştir. Fakat fitoplanktonlar 

içinde durum farklı sayılmaz. Fitoplanktonlarm büyümesini sınırlayan besin 

elementlerinin fitoplankton büyümesi üzerindeki büyüme kinetiğini Skulberg, Selenastrum 

capricornutum kullanarak Açıklamıştır [1 ]. Öncelikle alg hücreleri tarafından kullanılan 

besin elementlerini kesikli kültür (sürekli besin girişinin olmadığı sistem) denemelerinde 

gözlemiş ve fitoplanton hücreleri içinde bir miktar besin elementinin depolandığını 

görmüştür. " Luxury consumption " veya " Luxury uptake ’’ denilen bu kavram; 

fitoplanktonun o andaki ihtiyacından daha fazla besin elementini alıp depolamasıdır. Bu 

şekilde fitoplankton büyümesini bir süre daha sürdürür. Bu konuda daha birçok araştırıcı 

çalışmış ve hepside inorganik besin elementleri gibi maddeleri kullanarak 

mikroorganizmaların büyümesini incelemişlerdir.

Spesifik büyüme hızını doğrudan kontrol eden hücre içi besin elementi 

konsantrasyonudur. Yapılan çalışmalar sonunda fitoplanktonlarm hücre içlerinde azot ve 

fosfat depolama kabiliyetlerinin olduğu açıklanmıştır [18]. Fitoplanktonlar yeterli 

miktardaki azotu hücrelerinde nitrat, amino asit, protein, RNA ve diğer pigmentler 

olarak depolarlar. Ortamdaki azot tükendiği zaman fitoplanktonlar içlerinde 

depoladıkları azotu kullanmaya başlarlar.

Tablo 4. Büyüme denklemleri [4].

|i = p m S/Ks+S (1) (Monod modeli)

1* = (!- q0 /q) (2) (Droop modeli)

p =  100 [İn (Nt /N0)]/ t (3)
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Burada;

Kg = büyüme için yarı-doygunluk sabiti 

N0  = başlangıçtaki biyon|as 

Nt = t anındaki biyomas

q = hücre içindeki besin elementi konsantrasyonu

qo = başlangıçtaki hücre içi besin elementi konsantrasyonu

t = zaman

|i = spesifik büyüme hızı

li = maksimum spesifik büyüme hızı' ÏÏlaX
p m 1 = sonsuz zamandaki büyüme hızıdır.

Tablo 4 de 2 nolu denkleme göre hücre sayısı hücre içi besin elementi miktarı ile 

ilişkilidir. Droop modeline göre deneysel olarak büyümenin hücre içindeki toplam madde 

konsantrasyonu ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Monod denklemi genellikle karbon 

sınırlayıcı olduğu zaman kullanılmaktadır. Çünkü hücre miktarı çeşitli büyüme hızlarında 

sabittir. Bununla beraber diğer besin elementleri özellikle fosfor için büyüme hızı artıkça 

hücre konsantrasyonuda artmaktadır. Bu daha çok fosfor sınırlayıcı durumlar ve 

hücrelerin fosfat depolaması durumlarında geçerlidir. Bu durumda büyüme hızı 

dışarıdan eklenen fosfat konsantrasyonu (external phosphate) ile ilişkili değildir. Azot 

içinde aynı durum geçerlidir [4].

Doygunluk derişimi, maksimum büyüme hızının yarısına eşit olduğu durumdaki besin 

maddesi derişimine eşittir (Şekil 4). Fakat alg büyümelerinin bazı zamanlarda çok 

kompleks olduğu Gavis [5] tarafından gösterilmiştir.
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Besin elementi konsantrasyonu

Şekil 4. Sınırlayıcı besin elementlerinin konsantrasyonlarına göre büyüme hız değişimi [5].

I.3.I.I. Işık ve Sıcaklık

Işık ve ısı alglerin çoğalması için birbirini tamamlayan iki ana etkendir. 

Fitoplanktonların büyümesi ve fotosentez oranları doğrudan ışık şiddeti ile ilgilidir. Diğer 

taraftan planktonik canlıların fotosentez oranları yüksek ısıda ışık fazlalığına karşı artar. 

Ancak alglerin ışık azlığına ve çokluğuna olan uyumları türlere göre değişmektedir. 

Örneğin: Chlorella’ da ışık farklılığına uyum, hücre içerisindeki pigment miktarı 

değişiklikleri klorofil ile sağlanır. Diatomelerda ise farklı ışık şiddetlerine uyum 

fotosentezin ışık fazlalığı oranına bağlıdır. Hücre içerisinde bulunan pigment (klorofil) 

miktarlarıda farklı ışık yoğunluklarında aynıdır [19]. Skeletonema costatum ile yapılan 

bir çalışmada gün uzunluğuna bağlı olarak Chl:C oranı ve büyüme hızının (growth rate) 

doğrusal bir şekilde artmasıyla sınırlayıcı besin elementi kullanım hızıda artar [2 0 ].
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Şekil 5. Gün uzunluğuna bağlı olarak Chl:C oranı ile büyüme hızı arasındaki ilişki [20],

Skeletonema costatum kıyı sularının en önemli diatom türlerindendir. Bu türe gün 

uzunluğundaki değişim, özellikle yüksek enlemlerde, önemli derecede etkilidir.Besin 

elementleri ile sınırlanmış kültürlerde (nutrient-limited) Chl:C oranı büyüme hızı ile 

doğrusal bir azalma gösterir (Şekil 5).

Işık absorbsiyonu ile fitoplankton büyümesi arasındaki ilişki aşağıdaki formülle 

gösterilebilir [2 0 ];

c h l v  rvAm  n t v i m  l~exp[-<jrE0(PAR)] m + r = — £  (PAR) D a (PAR) T --------------------------
P C 0 eV orE0(PAR)
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Burada;

jı+ r = büyüme ve fotosentez hızı
9 1°a (PAR) = klorofil-^ için spesifik absorbsiyon (m ) katsayısı (mg Chl)- 

c i 
4>max = maksimum ürün miktarı (g-atoms C)

D = gün uzunluğu
E0  = saatteki aydınlanma periyodu
E0 (PAR) = aydınlanma periyodunun fotosentetik olarak kullanılabilen radyasyonun

2  1(PAR) yayılma miktarı (mol m- h- )

o = sabit
r = fotosistemin minumum düşme zamanı.

Işık absorbsiyonu büyüme hızma bağlıdır. S. costatum türünde |i+ r  ile fotosentez 
arasında doğrusal bir ilişki vardır. Büyüme hızının % 12’sinin solunum (fotosentez) hızı 

olduğu bulunmuştur [2 0 ].

Çeşitli ışık şiddetlerinde farklı fitoplankton kültürleri kullanılarak bu alglerin N:P oranları
2  1çalışılmıştır. Doygun ışık (light-saturation) (116 |J. Ein m- s- ) altında büyüyen algler için 

bu oranlar farklıdır. Örneğin; Dunaliella tetiolecta için 11.8, Phaeodactylum tricornutum 
için 36.6 olarak bulunmuştur. Işık şiddeti türden türe göre çeşitli değişimler gösterdiği 

gibi minumum miktardaki N ve P konsantrasyonlarına göre de değişim gösterir. 
Optimum N:P oranı P. tricornutumdaki N hariç tutulursa ayrı türlerde doğrusal bir ilişki 

gösterir. Işık durumu ne olursa olsun bütün türler için N hücre içi protein 

konsantrasyonu ile doğru bir ilişki göstermiştir. Phaeodactylum tricornutum, Thalassiosira 
pseudonana ve Dunaliella tertiolecta ’nm optimum N:P oranlarının değişimi ile hücre 
proteinleri arasında ilişki bulunmuştur. Hücredeki karbohidrat ve proteinlerin oram ışık 

şiddetine bağlı değil sabittir. Bu fosfat sınırlayıcı kültürlerde daha yüksektir [21].

Fitoplanktonlar üzerine sıcaklık etkisi iki şekilde görülür:

- Fitopalankton büyümesine direk etki göstererek,
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termal tabakalaşma meydana getirerek besin zincirine dolaylı etki eder [15].

Hücre içindeki esas enzimlerin tolere sıcaklık aralıklarına bağlı olarak herbir alg türünün 
tercih ettiği belirli sidaklık değerleri vardır. Diatomeler 18-30 °C  arasında, 
Chlorophyceae 30-35 °C arasında, Cyanophyceae 35-40 °C arasındaki optimum 
sıcaklıklarda faaliyet gösterirler. Bu değerlerin oldukça altında veya biraz üstünde de 

büyüyebilirler. Fotosentez olayı nisbeten sıcaklıktan bağımsız ise de solunumla ilgili 
enzimler sıcaklıktan fazla etkilenirler. Artan su sıcaklığının etkisiyle oksijen çözünürlüğü 
azalır ve dolayısıyla alglerin ve fazla oksijen ihtiyacı duyan türlerde büyümeyi sınırlar. 

Bazı alglerin tercih ettikleri sıcaklığa göre mevsimlere bağlı olarak fitoplankton artışları 

görülür. Örneğin yılın ilk plankton artışını Nisan, Mayıs aylarında diatomlar, Haziran, 
Temmuz aylarında yeşil ve Eylül ayında mavi-yeşil algler meydana getirir (Şekil 6 ).

13.1.2. Besin Elementleri

Fitoplanktonların büyümesi su içindeki mevcut inorganik besin maddelerinin 

assimilasyonuna bağlıdır. Bu besin maddelerinin çoğu alg ihtiyacına bağlı olarak 

genellikle aşırı konsantrasyonlarda bulunur. Bununla beraber bunlardan bazıları azot ve 
fosfor gibi nisbeten küçük konsantrasyonlarda alg büyümesini sınırlar [2 2 ].

Daha önce de belirtildiği gibi besinle canlı arasındaki ilişki Liebig tarafından " Minimum
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kuralı " olarak açıklanmıştır. Organizmanın büyümesi çevresinde bulunan besin
konaklarıyla orantılıdır. Bu alanda fitoplanktonlarm besin ve büyüme sınırı Droop

t a r a f ı n d a n  Monod modeline göre aşağıdaki gibi açıklanmıştır [19];

ıt
Tb/Tmb = Ex/ (Sc + Ex)

Burada;

Tb = organizmanın (türün) büyüme oranı 

Tmb = türün maksimum büyüme oranı 
Ex = çevredeki besin yoğunluğu 

S° = besin elementleri doymuşluk sınırı.

1.3.1.3. Tuzluluk

Denizlerde önemli bir parametre olmasına karşın deniz bitkilerinin fotosentezi ve 
bi-.yiimesi üzerine olan etkisi oldukça azdır. Canlılar uzun zaman süresi içerisinde 
yaşadıkları ortamlardaki tuzluluk şartlarına uyum sağlamışlardır. Su kütlelerinin iyonik 

yapısı ortamda yaşayan canlılar için büyük önem taşımaktadır. Ozmotik kuvvetden dolayı 
hücre duvarındaki yarı geçirgen zarlara doğru su transferi olur. Bu taşınım, düşük 
konsantrasyonlardan yüksek konsantrasyonlara doğrudur. Eğer organizmanın bu farklı 
yoğunluklardaki iyonları dengeleme mekanizmaları yoksa canlının bu olaydan etkilenmesi 

söz konusudur [7,3]. Tuzluluktaki değişimler ortamdaki alg türlerinin değişmesine neden 
olmaktadır.

1.3.1.4. Sedimantasyon

Sedimantasyon fiziksel bir işlemdir. Planktonik algler çeşitli kuvvetlerin etkisiyle devamlı 
fiziksel olarak yer değiştirirler. Yer değiştirme ışıklı bölgeye doğru pozitif yönde veya 

iiitsulara doğru negatif yönde olabilir. Sedimantasyon alg ve ortam suyunun yoğunluk 

talkından kaynaklanır. Yoğunluğu ise tuzluluk ve sıcaklık belirler [7].
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I.3.I.5. pH

Algler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Karbondioksit-bikarbonat-karbonat dengesi 

üzerine etki eder ve bun^ bağlı olarak alg türleri bu karbon kaynaklarından birini veya
i

diğerini tercih ederler. Değişik pH ’ da farklı fitoplankton türlerinin dominant olduğu 

yapılan bazı çalışmalarda belirtilmektedir [15].

1.4. İzmit Körfezinin Genel Oşinografîk Özellikleri ve Sınırlayıcı Besin Elementleri 
Durumu

Marmara Denizinin doğusunda yer alan ve yarı-kapalı bir görüntü çizen İzmit Körfezi; 

coğrafik ve oşinoğrafik özellikleri dikkate alındığında birbirine dar açıklıklarla bağlanmış 

doğu, orta ve batı olmak üzere üç bölgeye ayrılır. Marmara denizi gibi sürekli iki 

tabakalı bir su kütlesine sahiptir. Su kütlelerinin özellikleri ve tabakalaşmanın büyüklüğü 

özellikle üst tabakada yıl içinde değişiklik gösterir. İzmit Körfezinin hidrografik özellikleri 

genellikle M armara Denizine benzemektedir. 25-30 metre derinlikten başlayan alt 

tabakayı Akdeniz kaynaklı tuzluluğu yaklaşık binde 38.5 olan daha yoğun su kütlesi, 

yüzey sularını ise az tuzlu Karadeniz suları oluşturur. Üst sular yüzeyden körfez içlerine 

kadar akmaktadır. Körfezdeki tabakalaşma kirlenme açısından büyük önem taşımaktadır. 

Körfeze bırakılan atık maddeler dibe çökmekte ve dip sularının stabilitesi nedeniyle 

sürekli birikerek konsantrasyonları artmakta, yüzeyde biriken besin tuzları birincil üretimi 

arttırarak oluşan organik maddeler atıksularm düşük konsantrasyonları çözünmüş 

oksijenini tüketmektedir.

İzmit Körfezinde biyolojik üretkenliğin zamana ve bölgelere bağlı olarak değişimler 

gösterdiği daha önce yapılan çalışmalarda saptanmıştır [23]. İzmit Körfezinde yoğun alg 

türleri diatomlardır. Klorofil-a ve birincil üretime paralel olarak ilkbahar ve sonbahar 

mevsimlerinde artış gösterirler. İlkbahar döneminde Rhizosolenia setiger, Nitzchia şeriata 

ve Chaetoceros decipiens dominant türlerdir. Bunun dışında Ocak ayında Ceratium 

baskın tür olarak görülmektedir [24].
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İzmit Körfezinin üst sularında inorganik besin elementleri; ilkbahar-sonbahar arasında 
tüketim nedeniyle oldukça düşük olup Marmara ve Karadeniz değerlerine yakındır. Alt 

su la rd a k i  azot, fosfor ve Silikat derişimleri kış aylarında suların yenilenmesi ve birincil 
üretimin düşük olması n|deniyle azalmaktadır. İlkbahardan başlayarak artmakta olan

f
nitrat, fosfat ve silikat derişimleri sırasıyla; 14, 1.34, 42 jıM düzeyine ulaşmaktadır [3]. 

Ortalam a Si:N:P oranı alt sularda 31:10:1 olarak hesaplanmıştır. N/P oranı yüzey 

sularında 7 ve 7 d e n  daha az bulunmuştur [11].

Besin elementleri ile yapılan biyodeneylerde 1987-88 döneminde fosfor ve özellikle 
silikatın yüzey sularında birincil üretimi sınırladığı görülmüştür. Nitratın birincil üretimi 

sınırlaması ise orta bölgede birkez gözlenmiştir. 1989 döneminde iz metaller ve EDTA 

eklenmesi ile yapılan biyodeneylerde körfezin hem batı ve hemde orta bölgesinde 

demirin fitoplankton çoğalmasını sınırladığı saptanmıştır. EDTA ilaveside birincil üretim 
artışına neden olmaktadır [3]. Buna karşılık diğer eser metallerin (Cu, Mn, Mo, Co ve 
Zn) birincil üretim üzerine etkili olmadığı görülmektedir.



II. AMAÇ ve KAPSAM

Bu çalışma kapsamında birincil üretimi belirleyen besin elementlerini ve besin elementi 

kombinasyonlarının alg Jcültürleri kullanılarak alıcı ortama etkilerinin araştırılması 

amaçlanmıştır.

Biyodeney çalışmaları, ötrofikasyonun önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 

Alglerle yapılan biyodeney çalışmalarının genel amacı doğal sulardaki tüm canlıları 
korumaktır. Bununda çözümü biyokimyasal proseslere açıklık getirmektir. Biyodeney 
çalışmalarında kullanılan alg türleri, uygun laboratuvar koşulları altında alg büyümesine 

cevap veren seçilmiş türlerdir. Alg üretimini sınırlayan besin elementlerinin (limiting 

nutrients) hangi konsantrasyonlarda alg büyümesini sınırlandığını bulmak ancak 
laboratııvarda özel şartlarda yapılan denemelerle mümkün olmaktadır.
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III. m ateryel  v e  m e t o t

III. 1. Örneklerin Alınması ve Korunması

Su örnekleri İzmit Körfezinden TÜBİTAK-MAM’ nin bulunduğu bölgenin 500 m 
açığından ve 3  m derinlikten yatay örnekleyici ile alınmıştır. Bir kere de 100 litre yaklaşık 

binde 20 tuzluluktaki deniz suyu örneği alınmıştır. Labaratuvara getirilen örneklerin hepsi 

aynı anda örnekteki alglerin ve diğer artıkların giderilmesi için 0.45 jım GF/C milipor 
filtre k a ğ ıd ın d a n  alçak baskıda süzülmüştür [25]. Süzülen örnekler 1 atmosfer basınçta 
121 °C de 15 dakika otoklavda sterilize edilmiştir. Daha sonra örnekler polietilen kaplar 

içerisinde derin dondurucuda deney zamanına kadar korunmuş ve seyreltme suyu olarak 
kullanılmıştır. Bu işlemler her mevsim için ayrı ayrı yapılmıştır.

I!L2. Deneyde Kullanılan Fitoplankton Kültürü ve Hazırlanışı

Deneylerde bir diatom türü olan Skeletonema costatum ve Asterionella japónica 
kullanılmıştır. Bu türler ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünden temin edilmiştir. 
Deneyden önce algler steril şartlarda F medyum [26] (Tablo 5) içeren deniz suyu içinde 

20±2 °C sıcaklıkta ve 4000 lüx sabit ışık şiddeti altında 5-7 gün bekletildi. Test kaplarına 
eklenen alg kültürlerinin ilk konsantrasyonu 1 0 4  adet/ml olarak ayarlandı.

Asterionella japónica ile yapılan biyodeneylerde bu alg çalışma şekline göre (azot

sınırlayıcı, besin elementi durumunda ve fosfat sınırlayıcı besin elementi olduğu
durumda) azotsuz ve fosfatsız medyumlara ekim yapılarak kullanılmıştır. Bunun amacı
algin daha önceden bünyesinde depo ettiği besin elementlerini kullanmasını sağlamaktır.

Bu sağlanmadığı takdirde ölçüm hatalarına yol açmaktadır. Çünkü algler bünyelerine

depo ettikleri besin elementlerinin bir kısmını daha sonra bulundukları ortama geri 
verebilir [18].
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Tablo 5. F  medyumdaki besin elementleri [26].

Besin elementi Deniz suyundaki konsantrasyonu(mg/l)
4!

N aN 0 3 150

NaH 2 P 0 4 .2H20 1 0

Na2 S i0 3 .5H20 25.7

C6 H 5 0 7 Fe.5H20 4.5

C uS0 4 .5H20 0.009

Z n S 0 4 .7H20 0 . 0 2 2

CoC12 .6H20 0 . 0 1 0

MnCl2 .4H20 0.180

Thiamin HCl 0 . 2

Biotin 0 . 0 0 1

Vitamin B 1 2 0 . 0 0 1

1 litre deniz suyuna 1 ml F medyumu konulmuştur. Medyum ile deniz suyu birlikte 1 

atmosfer basınç altında ve 121° C de sterilize edilmiştir.

III.3. Deneylerde Kullanılan Stok Çözeltilerin Hazırlanışı.

Potasyum nitrat çözeltisi ( KNO-,):

K N 0 3  0.505 g

Distile su 1000 mİ
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Potasyum dihidrojen orto-fosfat cözeltisi( KH2PQ4 ):

KH2 P 0 4  4.3959 g

Distile su IOOO4 ÎIIİ
f

Sodvum metasilikat çözeltisi i Na ŜiF^):

Na2 SiF6  6.6950 g

Distile su 1000 mİ

Sodyum nitrat çözeltisi İNaNO^ :

N aN 0 3  150 g

Distile su 1000 mİ

Sodyum dihidrojen orto-fosfat çözeltisi (NaH 2 PQ 4  .2FLO):

NaH 2 P 0 4 .2H20  10 g

Distile su 1000 mİ

Sodvum silikat çözeltisi (Na„SiO., ,5h2Q):

Na2 S i0 3 .5H20  25.7 g

Distile su 1000 mİ

III.4. Deneyin Yapılışı

a) Skeletonema costatum ile yaplan bu çalışmada 3 mevsim deniz suyu örneği alınarak 

nitrat, orto-fosfat, ve silikat standart çözeltileri tek tek ve onların kombinasyonları 

halinde ilave edilmiştir. H er mevsimde 4 ayrı grup çalışma yapılmıştır (Şekil 7).



İlkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde alman örnekler için;

I . Grup : N/P= 350/50 Si= 800 *ıg/l
I I . Grup : N/P= 350/50 t Si= 400 jıg/1

III. Grup : N/P= 250/50 ? Si= 800 |xg/l 

IV . Grup : N/P= 250/50 Si= 400 jıg/1

Test kaplarına 800 mİ seyreltme suyu (süzülmüş, steril edilmiş deniz suyu) konarak içine 
aşağıdaki oranlarda besin maddesi ilavesi yapılmıştır.

N/P=7 N= 350ug/l, P= 50ug/l, Si= 800ug/l

Kontrol = Hiçbirşey ilave edilmedi 
+ Si = 800 jjtg/l Si, (Na2 SiF6)
+ P = 50 ng/1 h p o 4 -p, ( k h 2 p o 4)

+ N = 350 [ig/\ N 0 3 -N, (KNO3 )

Hepsi-Si = Hepsi var Si yok (350jxg/l N 0 3-N ve 50|xg/l H P 0 4 -P)
Hepsi-P = Hepsi var P yok (350|ig/l N 0 3-N ve 800 ng/1 Si)

Hepsi-N = Hepsi var N yok (50|ig/l H P 0 4-P ve 800 jxg/l Si)

Hepsi = Hepsi var(350ng/l NO3 -N, 50|ig/l H P 0 4 -P, 800 |ig/l Si)

N/P=7 N= 350ıxg/l, P= 5QusJl, Si= 400ug/l

Kontrol = Hiçbirşey ilave edilmedi 
+ Si = 400 iig/1 Si, (Na2 SiF6)

+ P = 50 ugA H P 0 4 -P, (KH2 P 0 4)

+ N = 350 |ig/l NO3 -N, (KNO3 )
Hepsi-Si = Hepsi var Si yok (350jJtg/l NO3 -N ve 50|ig/l H P 0 4 -P) 
Hepsi-P = Hepsi var P yok (350p.g/l NO3 -N ve 400 jıg/1 Si) 

Hepsi-N = Hepsi var N yok (50|ig/l H P 0 4-P ve 400 (ig/l Si)
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Hepsi = Hepsi var (350pg/I NO 3 -N, 50 pg/1 H P 0 4 -P, 400 pg/1 Si)

N/P=5 N =  250pg/L P =  50pg/l. Si= 800ug/l

4?
Kontrol =  Hiçbirşey ilave edilmedi 

+ Si = 800 pg/1 Si, (Na2 SiF6)

+ P = 50 pg/1 h p o 4 -p, (KH2 P 0 4)

+ N = 250 pg/1 NO 3 -N, (KNO 3 )

Hepsi-Si =  Hepsi var Si yok (250pg/l NO 3 -N ve 50pg/l H P 0 4 -P) 

Hepsi-P = Hepsi var P yok (250pg/l NO 3 -N ve 800 pg/1 Si) 

Hepsi-N = Hepsi var N yok (50pg/l H P 0 4-P ve 800 pg/1 Si)

Hepsi = Hepsi var (250pg/l NO 3 -N, 50pg/l H P 0 4 -P, 800 pg/1 Si)

N/P=5 N =  250ug/l, P =  50pgd, Si= 4 0 0 u ^

Kontrol = Hiçbirşey ilave edilmedi 

+ Si = 400 pg/1 Si, (Na2 SiF6)

+ P = 50 pg/1 h p o 4 -p, ( k h 2 p o 4)

+ N = 250 pg/1 NO 3 -N, (KNO 3 )

Hepsi-Si = Hepsi var Si yok (250pg/l NO 3 -N ve 50pg/l H P 0 4 -P) 

Hepsi-P = Hepsi var P yok (250pg/l NO 3 -N ve 400 pg/1 Si) 

Hepsi-N = Hepsi var N yok (50pg/l H P 0 4-P ve 400 pg/1 Si)

Hepsi = Hepsi var (250pg/l NO 3 -N, 50pg/l H P 0 4 -P, 400 pg/1 Si)

Deneyler 14 gün süreyle izlenmiştir.





Şekil 7. S. costatum ile yapılan biyodeneylerde deney kaplarına ilave edilen besin elementleri.



Şekil 7. (devamı)

3.set. N/P = 5 Si = 800 ug/l

Kontrol +Sı Hepsi-Si Hepsi-N \  /  +P \  /  Hepsi-P \  /  Hepsi

u>N>

4.set. N/P = 5 Si = 400 ug/l



b) Asterionella japónica ile yapılan azot sınırlayıcı ve fosfat sınırlayıcı besin elementi 

çalışmalarında azot ve fosfat konsantrasyonları, (F medyum içindeki besin elementi azot 

ve fosfat konsantrasyonları) miktarları değiştirilerek düzenlenmiştir (Şekil 8 ).

4?
5  farklı konsantrasyonda azot sınırlayıcı besin elementi olarak çalışıldı. Örneklere 0 , 0 .6 ,

1.5, 5.0 ve 24.7 mg/1 azot ilavesi yapılmıştır. 24.7 m g/l F medyum içindeki azot 

derişimidir. Azot yanında F medyum içinde bulunan P, Si, Fe ve diğer eser elementler 

Tablo 5’ de belirtilen konsantrasyonlarda ilave edilmiştir.

Fosfatın sınırlayıcı olduğu durumda ise F medyum içerisindeki fosfat konsantrasyonu 

değiştirilerek 0, 0.25, 0.5, 1, 1.4 ve 2 mg/1 (F Medyum) fosfat ilavesi yapılmış, azot 

konsantrasyonu ise bu alg için daha önceden belirlenmiş eşik değer miktarı (daha önce 

azotun sınırlayıcı olduğu durumda artık büyümenin değişme göstermediği değer) kadar 

eklenmiştir. Diğer elementler çizelge 5’ de verilen konsantrasyonlarda ilave edilmiştir.

Deneyin yapılışı sırasında dikkat edilecek noktalardan birisi de hava ile su arasındaki gaz 

alışverişine olanak verecek şekilde düzenlenmelidir. Bu durumda karbondioksitin 

sınırlayıcı olması çok enderdir.

Deneyler 16 gün süresince izlenmiştir. Kültürlerden hergün 10 mİ örnek alınarak azalan 

azot ve fosfat konsantrasyonları kolorimetrik yöntemlerle tayin edilmiştir. Burada 

Technicon A II Model otoanalizör cihazı kullanılmıştır (11.5.4,11.5.5).
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Şekil 8. A. japónica ile yapılan biyodeneylerde deney kaplarına ilave edilen azot ve fosfat konsantrasyonları.

A. japonicanin büyümesini etkileyen azot derisimleri

Kontrol 0.6 mgN/1 \  /  1.5mgN/\ /  5 mgN/l \  /  24.7 mgN/1

A. japonicanin büyümesi etkileyen fosfat derisimleri

0.5 mgP/1



111.5.1. Kuru Ağırlık
4f

50 mİ alg süspansiyonu daha önceden kurutulmuş ve darası alınmış 0.45 pm milipor 

membran filtreden süzüldü. Filtre ıslak olarak üzerindeki süzüntüyle beraber tekrar 

tartıldı. Daha sonra alüminyum kaba konularak 4 saat süreyle 60 ° C sıcaklıktaki etüvde 

kurutuldu. Sonra desikatörde soğutularak tekrar tartıldı. Bu işlem birkaç kez yapılarak 

sabit tartım bulundu. îki tartım arasındaki fark bulunarak kuru ağırlık hesaplandı [27].

111.5.2. Klorofîl-a Ölçümü

Asterionella japónica ile yapılan biyodeneylerde klorofil ölçümleri yapılmıştır. 50 mİ 

örnek 0.45 pm milipor membran filtreden süzüldü. Daha sonra filtre kağıdı üzerindeki 

fitoplanktonlar ile beraber analiz gününe kadar dondurularak saklandı. Analiz edileceği 

zaman filitre kağıtları % 90’ lık 2 mİ aseton ile extrakte edildi ve dereceli tüplere 

konarak 5 ml’ye tamamlandı. ± 4°C de 20 saat süreyle karanlıkta korundu. 5-10 dakika 

3000 rpm ’de santrifüje edildi. Üstteki berrak sıvı özel tübe konularak 430-663 nm dalga 

boyları arasında Shimadzu RF 540 floresans spektrofotometresi ile okundu.

Skeletonema costatum ile yapılan biyodeneylerde ise doğrudan süspansiyon numune 

(Emission dalga boyu= 663; Excitation dalga boyu= 430 nm arasında ) floresans spektro 

fotometresinde okunarak floresans şiddetleri bulundu [27].

111.5.3. Karbon Kullanım Hızının Ölçümü

Bu ölçüm için 25 ml.lik cam şişeler kullanılmıştır. A. japonicanm bulunduğu biyodeney 

kaplarından alman örneklerin herbiri bu cam şişelere koyularak üzerilerine karbon 

kaynağı olarak radyoaktif işaretli karbon ( 1 4 C) N aH C 03’ dan 20 pl ilave edildi ve iki 

saat süreyle örneğin alındığı ortam sıcaklığında inkübe edildiler. İnkübasyonu takiben su 

örneğinde bulunan 14C işaretli fitoplanktonlar 0.2 mikron membran filtrelerde 0.3

III.5. Deney Takibinde Ölçülen Parametreler



■ıtmosfer vakum altında süzülerek filtre kağıdı üzerinde tutuldular. Bu filtre kağıtları özel 

kartuşlarda iki dakika süre ile derişik formaldehit buharına tutuldu ve canlı yaşama son 

verildi. Daha sonra aynı örnekler 5 dakika süre ile konsantre HC1 buharına tutularak 

kullanılmayan ancak filtre kağıdı üzerinde kalan 14C damgalı karbonatlar giderildi. Bunuf ^  .

takiben örnekler karanlık desikatörlerde C sayımı yapılıncaya kadar saklandı. Filtre 

kauıt ları toluen kökenli çözücüler yardımı ile 2 0  ml.lik özel kapaklı cam kaplarda çözüldü 

ve Packard Tri-Carb 1550 model düşük seviyeli sıvı sintilasyon sayacı ile planktonlar 

tarafından alman 14C miktarları sayıldı [28].

111.5.4. Hücre Sayımı

Hergün aynı saatte küçük deney tüplerine iyice çalkalanmış süspansiyon numunenin her 

birinden bir miktar alınıp içine 1 - 2  damla formaldehit ilave edilerek hücreler fikse 

edilmiştir. Daha sonra hücreler heaomocytometer lam üzerinde doğrudan sayılarak bir 

milimetredeki hücre adedi hesaplandı [27].

111.5.5. Fosfat Tayini 

Yöntem

Ortofosfat analizi fosfomolibdenyum mavi kompleksinin oluşumuna dayanır. Askorbik 

asit içeren asidik amonyum molibdat solüsyonu tek reaktif halinde kullanılır.

Analizde Kullanılan Reaktifler

1. Seyreltme suyu

Distile su 1000 mİ

Aerosol- 22 2 mİ

Hazırlanışı: H er litre su için 2 mİ aerosol- 22 eklenerek karıştırılır.
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2. Amonyum Molibdat Stok Çözeltisi

Amonyum molibdat 40 g

Disîile su 4 1000 mİ

Hazırlanışı: 40 g amonyum molibdat yaklaşık 800 mİ distile su içinde çözülür ve 1000 mİ’ 

ve tamamlanır.

3 . % 16 (v/v)’lık Sülfürik Asit Stok Çözeltisi

Sülfürik asit 160 mİ

Distile su 1000 mİ

Hazırlanışı: 160 mİ konsantre sülfürik asit yaklaşık 800 mİ distile suya eklenir. Çözelti 

soğuduktan sonra 1 0 0 0  mİ’ ye tamamlanır.

4. Askorbik Asit Stok Çözeltisi

L- Askorbik asit 30 g

Distile su 1000 mİ

Hazırlanışı: 30 g L- askorbik asit yaklaşık 800 mİ distile suda çözülür ve 1000 mİ’ ye 

tamamlanır.

5. Antimon Potasyum Tartarat Stok Çözeltisi

Antimon potasyum tartarat 3 g

Distile su 1000 mİ

Hazırlanışı: 3 g antimon potasyum tartarat yaklaşık 800 mİ distile su içinde çözülür ve
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1 0 0 0  mİ’ ye tamamlanır.

6 . Birleşik Çalışma Reaktifi

4

% 16 (v/v)’ lık sülfürik asit çözeltisi 

Amonyum molibdat stok çözelti 

Askorbik asit stok çözelti 

Antimon potasyum tartarat

125 mİ

37.5 mİ 

75 mİ

12.5 mİ

Hazırlanışı: Stok çözeltiler listedeki sıraya göre eklenerek karıştırılır (dayanıklılık en az 

sekiz saat).

III.5.6. Azot Tayini

Yöntem

Nitrat iyonları bakır - kadmiyum kolonundan geçirilerek nitrit iyonlarına indirgenir. 

Oluşan nitrit iyonlarıda asidik şartlarda sülfanilamid ile reaksiyona girerek bir diazo 

bileşiği oluştururlar. Bu bileşik N -l Naftiletilen diamin dihidroklorür ile birleşerek pembe 

bir azo boyasına dönüşür.

Analizde Kullanılan Reaktifler

1. Amonyum Klorür Reaktifi

Amonyum klorür 10 g

Alkali distile su 1000 mİ

Brij- 35 0.5 mİ

Hazırlanışı: 10 g amonyum klorür alkali su içinde çözülür ve 1000 mİ’ ye tamamlanır.
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Not: Alkali su, distile suya pH 8.5 olacak şekilde amonyum hidroksit eklenerek yapılır.

2. Renk Reaktifi

; İ?
Sülfanilamid 20 g

Fosforik asit 200 mİ

N-l Naftiletilendiamindihidroklorid 1 g

Distile su 2000 mİ

Brij- 35 1 mİ

Hazırlanışı : 200 mİ konsantre fosforik asit ve 20 g sülfanilamid yaklaşık 1500 mİ distile 

suya eklenerek tamamen çözülür (gerekirse ısıtılır). Bu çözeltiye 1 g naftil etilendiamin 

dihidroklorid eklenir, çözülür ve 2000 mİ’ ye tamamlanır. 1 mİ brij- 35 eklendikten sonra 

soğuk ve karanlık bir yerde saklanır (dayanıklılık bir ay).

3. Granül Kadmiyum

% 99 saflığındaki kadmiyum granülleri üzerlerindeki yağ ve tozları uzaklaştırmak 

amacıyla bir kaç kere saf dietil eter veya 1 N HCL ile çalkalanır. M etal havada 

kurumaya bırakılır ve sıkı kapalı bir şişede saklanır.

İndirgeme Kolonunun Hazırlanışı

İndirgeme kolonu 35.56 cm uzunluğunda ve ~0.2 cm iç çapı olan standart bir cam 

tüptür. Kolonu doldurmadan önce granül boyutları kontrol edilir ve çok büyük olanları 

ayrılır. Doldurulacak granüller dietil eter veya aseton, daha sonrada 1 N H CL ile yıkanır 

(bu basamakta granüllerin renkleri gümüşi olmalıdır). Daha sonra 50 - 100 mİ % 2’lik 

C uS04. 5H20  kullanılarak çözeltinin mavi rengi kalmaymcaya ve kolloidal bakır 

parçacıkları sıvıya geçmeye başlayıncaya kadar yıkanır. Son olarak suyla yıkanan 

granüller kolona doldurulmak üzere hazırlanır.
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İndirgeme kolonunun ömrünün uzaması için litresinde 1.2 mİ H 2S 0 4 bulunan hafif asidik 

su ile doldurulur ve amonyum klorür ile tamponlanır. Doldurma sırasında indirgeme 

kolonuna hava kabarcıklarının kaçmasını engellemek amacıyla su doldurulur. Granüller 

kolona Pasteur pipet yardımıyla aktarılır. Tamamen dolan kolonun her iki ucu cam 

pamuğu ile kapatılarak sisteme yerleştirilir. İndirgeme yeteneğini kaybeden kadmiyumu 

aktive etmek için işlemler tekrarlanır.

" Technicon Autoanalyzer II" sistemi kolorimetrik yöntemlere dayanır [29].



IV. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME

Bilindiği gibi su ekosisteminde fitoplankton üretimini sınırlayan faktörlerin başında ışık, 

sıcaklık, tuzluluk ve çözünpıüş besin elementleri gibi fiziksel ve kimyasal faktörler
t

gelmektedir. Bu çalışmada sıcaklık ve ışık sabit tutularak besin elementlerinin birincil 

üretimdeki etkileri incelenmiştir.

IV.l. S. costatum İle Biyodeney

S. costatum türünün N, P, S gibi besin elementlerinin tek tek ve birbirleri ile farklı 

kombinasyon ilavesinde 4 farklı N/P oranı değişik silikat konsantrasyonu ile incelenmiştir.

a) N/P oranı 7 olacak şekilde 350 pg/1 azot 50 pg/i fosfat ve 800 pg/1 silikat ilaveleri 

yapılmıştır.

İlkbahar mevsiminde hücre konsantrasyonu, kuru ağırlık ve floresan şiddeti ölçüm 

sonuçlarına bakıldığında (Şekil 9), hiçbir besin elementi eklenmemiş kontrol diğerlerine 

göre düşük çıkmıştır. Bu demektir ki, azot, fosfat ve silikat N/P oranı 7 ve silikatın 800 

pg/1 olduğu durumda sınırlayıcı etki görülmektedir. Şekillerden de görüldüğü gibi hücre 

konsantrasyonu ve floresans şiddeti arasında doğrusal bir ilişki gözlenmektedir. Kuru 

ağırlık eğrilerinin diğerleri ile tam uyumlu olmamasının nedenlerinin başında hücrelerin 

büyük veya küçük olması gelmektedir. İlk günlerde genelde hücre sayıları az fakat 

hücreler büyük gözükmektedir. Son günlere doğru ise hücreler gittikçe küçülmektedir. 

Buna rağmen ilk ve son gün arasındaki kuru ağırlık farkı çok değildir. Bu yüzden bu 

param etre hücre konsantrasyonu ve floresans şiddeti ile paralellik göstermemiştir. Sadece 

azot ve fosfatın birlikte ilave edildiği durumda sınırlayıcı etki daha fazla görülmektedir.

41



S u n

t

Şekil 9. İlkbahar mevsiminde alınan deniz suyu örneklerinde yapılan biyodeneylerde

N /p=7  ve Si=800 pg/1 olduğu durumda hücre sayısı, kuru ağırlık ve floresans şiddetinin

günlere göre değişimi.
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Yaz mevsiminde ise (Şekil 10) fosfat tek başına eklendiğinde sınırlayıcı besin elementi 

olmaktadır. Fakat fosfat, azot ve silikat ile birlikte olduğunda ise daha fazla 

sınırlamaktadır. Bunun yanında azot ve silikat tek başına sınırlayıcı faktör değildir.
if

Sonbahar mevsimine bakıldığında açıkça görülmektedir ki azot, silikat ve kontrol 

değerleri arasında pek fark yoktur. Yaklaşık hücre konsantrasyonu 50000 adet/ml iken 

i'loresans değeri 2 civarındadır (Şekil 11). Fosfat tek başına ve azot ile birlikte ilave 

edildiğinde sınırlayıcı faktör olmaktadır.

b) N/P oranı aynı tutularak sadece silikat yarı konsantrasyonda (400 p.g/1) ilave edilmiştir.

İlkbahar mevsiminde silikatın bir önceki grubta görülen sınırlayıcı etkisi kaybolmuştur 

(Şekil 12). Azot ve fosfat ayrı ayrı sınırlayıcı etki gösterirken birlikte ilave edildiklerinde 

daha fazla sınırlayıcı olmaktadır.

Yaz mevsiminde S. costatum için sınırlayıcı besin elementi (N/P=7, Si=400 pg/1 olduğu 

durumda) fosfat olduğu gibi azot ve fosfatın birlikte ilaveside sınırlayıcı durumdadır 

(Şekil 13). Floresans şiddetlerine bakıldığında ise silikat ve azot sınırlayıcı element olarak 

görülmektedir. Hücrelerdeki artış durmasına rağmen klorofil sentezlemeleri devam 

etmiştir.

Sonbahar mevsiminde ise (Şekil 14) silikat ve azot kontrole göre fazla bir değişiklik 

göstermezken fosfat ile birlikte ilavelerinde önemli bir artış görülmektedir. Fakat 

sonbahar mevsimi için de fosfatın sınırlayıcı besin elementi olduğu söylenebilir.
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Q u n

Şekil 10. Yaz mevsiminde alınan deniz suyu örneklerinde yapılan biyodeneylerde N /P=7

ve Si=800 pg/1 olduğu durumda hücre sayısı, kuru ağırlık ve floresans şiddetinin günlere

göre değişimi.
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6 0 0 0 0 0

G u n

Şekil 11. Sonbahar mevsiminde alman deniz suyu örneklerinde yapılan biyodeneylerde

N/P=7 ve Si=800 pg/1 olduğu durumda hücre sayısı, kuru ağırlık ve floresans şiddetinin

günlere göre değişimi.
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Şekil 12. İlkbahar mevsiminde alman deniz suyu örneklerinde yapılan biyodeneylerde

N /P=7 ve Si=400 p.g/1 olduğu durumda hücre sayısı, kuru ağırlık ve floresans şiddetinin

günlere göre değişimi.
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Şekil 13. Yaz mevsiminde alman deniz suyu örneklerinde yapılan biyodeneylerde N/P=7

ve Si=400 pg/1 olduğu durumda hücre sayısı, kuru ağırlık ve floresans şiddetinin günlere
göre değişimi.
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Şekil 14. Sonbahar mevsiminde alınan deniz suyu örneklerinde yapılan biyodeneylerde

N/P=7 ve Si=400 pg/1 olduğu durumda hücre sayısı, kuru ağırlık ve floresans şiddetinin

günlere göre değişimi.



c) N/P oranı 5 olacak şekilde 250 pg / 1  azot, 50 |ig/l fosfat, 800 pg/1 silikat ilave edilmiştir.

İlkbaharda belirgin olarak fosfat sınırlayıcı gözükürken 800 pg / 1  silikat tek başına 

eklendiğinde sınırlayıcı olabilmektedir. Fosfatın azot ile birlikte ilavesinde ise hücre 

konsantrasyonunda ve floresans şiddetinde daha fazla bir artış görülmüştür (Şekil 15).

Yaz ve sonbahar mevsimlerinde de ilkbahar mevsiminden farklı bir sonuç 

görülmemektedir. Fosfat yine sınırlayıcı elementtir (Şekil 16,17). Bu durumda İzmit 

Körfezinin doğal ortamda bulunan yaz ve sonbahar aylarındaki besin elementi 

konsantrasyonlarındaki önemine dikkat etmek gerekmektedir.

Diatomeler serin mevsimlerde silikatı daha çok kullanırlar [3]. İzmit Körfezinin baskın 

fitoplanktonları diatom olduğundan üst sulardaki silikatı kullanarak azalmasına neden 

olurlar. Organik maddelerin çökme ve parçalanması ile de alt sulardaki silikat artar. 1988 

yılında yapılan bir çalışmada İzmit körfezinin silikat miktarı 11.7-3.94 pg-at Si/l olarak 

bulunmuştur. Nitrat ise yüzey suyunda en yüksek değerlere ocak ayında ulaşmıştır (2.7 

pg-at N/l). Soğuk mevsimlerde karışım ve düşük fotosentez nedeniyle orto-fosfat üst 

sularda artarken alt sularda azalır. İzmit Körfezi üst sularında inorganik azot 

(NO 3 +N O 2 +N H 3 ) ve orto-fosfat oranı (mol olarak) 0.35 dir [3].

d) N/P oranı 5 alınarak silikat miktarı yarı yarıya azaltılarak test edildi (400 pg/1).

İlkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde yapılan biyodeneylerde hücre konsantrasyonu, 

kuru ağırlık ve floresans şiddetlerine bakıldığında (Şekil 18, 19, 20) diğer oranlarda 

olduğu gibi fosfat yine sınırlayıcı besin elementidir.

İlkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde yapılan biyodeneylerde pek farklılık 

gözükmemektedir. N/P oranı 5-7 olduğunda S.costatum için sınırlayıcı besin elementinin 

fosfat olduğu yapılan çalışmada görülmüştür.
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Şekil 15. İlkbahar mevsiminde alınan deniz suyu örneklerinde yapılan biyodeneylerde

N/P=5 ve Si=800 pg/1 olduğu durumda hücre sayısı, kuru ağırlık ve floresans şiddetinin

günlere göre değişimi.
i
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Şekil 16. Yaz mevsiminde alman deniz suyu örneklerinde yapılan biyodeneylerde N/P=5

ve Si=800 jj.g/1 olduğu durumda hücre sayısı, kuru ağırlık ve floresans şiddetinin günlere

göre değişimi.
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Şekil 17. Sonbahar mevsiminde alınan deniz suyu örneklerinde yapılan biyodeneylerde

N /P=5 ve Si=800 jzg/1 olduğu durumda hücre sayısı, kuru ağırlık ve floresans şiddetinin

günlere göre değişimi.
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Şekil 18. İlkbahar mevsiminde alınan deniz suyu örneklerinde yapılan biyodeneylerde

N/P=5 ve Si=400 jıg/1 olduğu durumda hücre sayısı, kuru ağırlık ve floresans şiddetinin

günlere göre değişimi.
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Şekil 19. Yaz mevsiminde alman deniz suyu örneklerinde yapılan biyodeneylerde N/P=5

ve Si=400 pg/1 olduğu durumda hücre sayısı, kuru ağırlık ve floresans şiddetinin günlere

göre değişimi.
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Şekil 20. Sonbahar mevsiminde alman deniz suyu örneklerinde yapılan biyodeneylerde

N/P=5 ve Si=400 pg/1 olduğu durumda hücre sayısı, kuru ağırlık ve floresans şiddetinin

günlere göre değişimi.



İlave edilen besin elementlerinin mevsimlerle nasıl bir değişim gösterdiğide şekillerle 

gözlenmiştir.

4Kontrol (hiçbirşey ilave edilmemiş)

İlkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde alman denizsuyu örneklerinde hiçbirşey ilave 
edilmemiş kontrolün hücre sayısının, kuru ağırlığın ve floresans şiddetinin mevsimler 
arasında pek fark göstermediği görülmüştür (Şekil 21). Hücre konsantrasyonu 90000 

adet/ml iken kuru ağırlık 53 m g/l ve floresans değeride 7 olduğu saptanmıştır.

Azot ilavesi

İlkbahar mevsiminde alman deniz suyu örneklerine 350 jig/1 azot ilavesi yapılan 
biyodeney sonuçlarına göre hücre sayısı, kuru ağırlık ve floresans şiddetleri yaz ve 

sonbahar mevsimlerine göre daha fazla olduğu görülmüştür (Şekil 22-23). Kontrole göre 
değerlendirildiğinde azot hiçbir mevsimde sınırlayıcı etki göstermemiştir. Örneklere 250 
jxg/l azot ilavesi yapıldığında da mevsimler arasında bir fark gözlenmemiş kontrole 

görede sınırlayıcı etki görülmemiştir.

Fosfor ilavesi

Fosfat ilave edilerek yapılan biyodeney sonuçlarına göre S. costatumun büyümesinde 

mevsimsel bir faklılık gözlenmemiştir (Şekil 24). Hücre sayısı ve kuru ağırlıklar 3 

mevsimde de aynı bulunurken floresans şiddetleri ilkbahar mevsiminde 6.5, yaz 
mevsiminde alman denizsuyu örneklerinde 8  civarında, sonbaharda ise 5 civarında 

floresans değerleri bulunmuştur. Fosfatın tek başına ilave edilmediği durumda hücre 

konsantrasyonuna bakıldığında kontrole göre bütün mevsimlerde yaklaşık iki kat artış 
görülmüştür. Besin tuzlarının, özellikle fosfat elementinin ilavesi diatomelerin silikat 
kullanımım arttırdığı bulunmuştur [3].
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Şekil 21. Su örneklerine hiç bir besin elementi ilavesinin olmadığı durumda mevsimler

arasındaki değişim.
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Şekil 22. Su örneklerine 350 fxg/l azot ilavesi yapıldığında mevsimler arasındaki değişim.
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Şekil 23. Su örneklerine 250 |ig/l azot ilavesi yapıldığında mevsimler arasındaki değişim.
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Şekil 24. Su örneklerine 50 pıg/l fosfat ilavesi yapıldığında mevsimler arasındaki değişim.
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Silikat ilavesi

Diatomeler serin mevsimlerde silikatı daha fazla kullanırlar. Silikat konsantrasyonu serin
mevsimlerde yüzey sularında d$ha çok bulunmasına rağmen yaz ve sonbaharda daha az

f
silikat bulunmaktadır. İzmit Körfezinde diatomlarm baskın olması nedeniyle üst sularda 
silikat kullanımından dolayı silikat konsantrasyonu azalmaktadır. Yapılan biyodeney 

sonuçlarına göre silikatın 800 jıg/l ilave edilmesi durumunda ilkbahar mevsiminde hücre 

konsantrasyonu diğer mevsimlere göre ve kontrole oranla silikatın sınırlayıcı etkisini 
göstermiştir (Şekil 25). Oysa floresans ve kuru ağırlık sonuçlarına bakıldığında farklı 
olmadığı görülür. Buda tek bir hücrenin floresans ve kuru ağırlığından 

kaynaklanmaktadır. Fakat silikat 400 ng/1 ilave edildiğinde hiçbir mevsimde sınırlayıcı 

olmamıştır (kontrole göre) (Şekil 26).

Nitrat + Fosfat ilavesi

S. costatum’ un deniz suyu örnekleri üzerine nitrat ve fosfat iyonları birlikte ilave 
edilerek biyodeneyler yapılmıştır. Nitratın tek başına ilavesinde hemen hiçbir mevsimde 
sınırlayıcı etki görülmezken (Şekil 23), fosfatın tek başına ilavesinde ise bütün 

mevsimlerde büyüme kontrole göre 2 kat daha fazla olmuştur (Şekil 24). Azot ve fosfatın 
birlikte ilavesinde ise 3 mevsimde büyüme kontrolün yaklaşık 6-7 katı kadar artmıştır. 
Azot 350 ng/1, fosfat 50 p.g/1 ilave edildiğinde hücre konsantrasyonu yaklaşık 500 000 

hücre iken yazın bu 350 000 hücre/ml de kalmıştır (Şekil 27). Fakat kuru ağırlık ve 

floresans şiddetine bakıldığında yazm örnekleme döneminde maksimum düzeyde olduğu 
görülmektedir. N/P oranının 5 olduğu durumda da ilkbahar ve sonbahar mevsiminde 

daha fazla büyüme gözlenmiştir (Şekil 28).
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Şekil 25. Su örneklerine 800 jıg/l silikat ilavesi yapıldığında mevsimler arasındaki değişim.
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Şekil 26. Su örneklerine 400 p.g/1 silikat ilavesi yapıldığında mevsimler arasındaki değişim.
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Şekil 27. Su örneklerine 350 ng/l azot, 50 jıg/l fosfatın birlikte ilavelerinde mevsimler

arasındaki değişim.
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Şekil 28, Su örneklerine 250 |ig/l azot, 50 |ig/l fosfatın birlikte ilavelerinde mevsimler

arasındaki değişim.
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Azot + Silikat ilavesi

Azot ve silikatın ayrı ayrı ilave edildiği çalışmada bütün mevsimlerde sınırlayıcı etki 
görülmemiştir. Azot ve $likatm birlikte ilavelerinde de farkedilebilir bir sınırlama 
olmamıştır (Şekil 29,30,31,32). Fakat silikatın serin mevsimlerde daha fazla bulunması 

ve diatomlar tarafından kullanımı ve ilkbahar mevsimini temsilen alman denizsuyunun 

Mart başında alınması nedeniyle diğerlerine göre azda olsa bir fitoplankton çoğalmasına 
sınırlayıcı etki görülmektedir.

Fosfat + Silikat ilavesi

Silikatın azotla birlikte ilavesi sınırlayıcı faktör değil, fakat silikatın fosfatla ilavesinde bu 

etki görülmektedir (Şekil 33,34). Kontrolle karşılaştırıldığında hücre konsantrasyonu 250 

000 -400 000 hücre/ml arasında iken bu hücrelerin kuru ağırlığı 50-60 |xg/l arasındadır. 
Bu hücrelerin floresans şiddetleride ortalama 9 civarındadır. Buradan da anlaşıldığı gibi 

sınırlayıcı besin elementi fosfattır.

Hepsi (Azot + Fosfat + Silikat)

N, P, ve Silikatın birlikte ilave edilmesiyle yapılan biyodeney sonuçları kontrole göre 
değerlendirildiğinde 6-7 kat daha fazla artış olduğu görüldü (Şekil 35,36,37,38). Azot ve 

silikatın birlikte ilavesinde sınırlayıcı etki görülmezken, fosfat ve silikat ilavesinde bu etki 

görülmektedir. Fakat fosfat ve nitratın birlikte ilave edildiği durumda ise, tıpkı N, P ve 

silikatın birlikte ilave edildiği gibi büyüme kontrolden 6-7 kat fazla çıkmıştır. Öyleyse 
hepsinin ilave edildiği bu durumda da N ve P nin birlikte etkisi görülmekte silikatın 
burada pek sınırlayıcı rolü olmamaktadır. Mevsimlere bakıldığında ise ilkbahara ve 

sonbahara nazaran daha az hücre artışı olmuş ve hücrelerdeki klorofil konsantrasyonuda 

azalmıştır.
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Şekil 29. Su örneklerine 350 |ig/l azot, 800 ng/l silikatın birlikte ilavelerinde mevsimler

arasındaki değişim.
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Şekil 30. Su örneklerine 350 (ig/1 azot, 400 jıg/1 silikatın birlikte ilavelerinde mevsimler

arasındaki değişim.
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Şekil 31. Su örneklerine 250 jıg/1 azot, 800 ng/1 silikatın birlikte ilavelerinde
arasındaki değişim.
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Şekil 32. Su örneklerine 250 p.g/1 azot, 400 jıg/1 silikatın birlikte ilavelerinde mevsimler

arasındaki değişim.
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Şekil 33. Su örneklerine 50 jıg/1 fosfat, 800 |ig/l silikatın birlikte ilavelerinde mevsimler

arasındaki değişim.
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Şekil 34. Su örneklerine 50 fig/I fosfat, 400 ng/l silikatın birlikte ilavelerinde mevsimler
arasındaki değişim.
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Şekil 35. Su örneklerine 350 |xg/l azot, 50 jig/l fosfat, 800 ng/l silikatın birlikte 
ilavelerinde mevsimler arasındaki değişim.
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Şekil 36. Su örneklerine 350 ng/1 azot, 50 ng/1 fosfat, 400 ]ig/l silikatın birlikte 

ilavelerinde mevsimler arasındaki değişim.
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Şekil 37. Su örneklerine 250 jıg/l azot, 50 |ig/l fosfat, 800 jxg/l silikatın birlikte 
ilavelerinde mevsimler arasındaki değişim.
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Şekil 38. Su örneklerine 250 (ig/l azot, 50 |xg/l fosfat, 400 fig/1 silikatın birlikte 
ilavelerinde mevsimler arasındaki değişim.
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Denizlerdeki birincil üretimi (primary production) sınırlayan parametrelerin başında 

inorganik besin elementleri (nitrat, fosfat, silis ve amonyak) gelmektedir. S. costatum ile 
laboratuvar şartlarında yapılan biyodeney sonuçlarından mevsimsel farkın bir etkisinin
olmadığı ve N/P oranının 7-5 arasında olduğunda fosfatın tek başına ve azot ile

i
ilavesinde bu diatom için sımflayıcı olduğu görüldü.

Çeşitli araştırıcılar yapmış oldukları çalışmalarda farklı ortamlarda bu türün büyümesini 
sınırlayan N/P oranını (atom olarak) 8-13 arasında gözlemişlerdir. Medyumdaki düşük 

besin elementi konsantrasyonlarında diatom hücrelerindeki klorofil konsantrasyonu 
yaklaşık 20-60 jig/1, hücre yoğunluğu ise 40-400.10 hücre/ml olduğu çalışmalarla 

bulunmuştur. S. costatum hücreleri birbirine bağlı koloni halindedir [20].

Bu çalışmada da görüldüğü gibi bütün verilere dayanarak hücre konsantrasyonu ile 
floresans şiddetleri (klorofil) arasında doğrusal bir ilişki vardır (Şekil 39). Fakat kuru 

ağırlık ile hücre sayısı arasında böyle bir ilişki tam anlamıyla görülmemektedir. Bunun 

nedeni daha öncede belirtildiği gibi hücre sayısı arttıkça hücreler küçülmekte dolayısıyla 
hücre başına düşen kuru ağırlıkta azalmaktadır. Şekil 40’ da görüldüğü gibi günlere karşı 
hücre sayısı ile hücre başına düşen kuru ağırlık ters orantılıdır. Bilindiği bütün 

fitoplanktonlar gibi diatomelerde üreme esnasında bölündükçe hücreler küçülmektedir.
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Şekil 39. Hücre sayısı ile floresan şiddeti arasındaki ilişki.
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Şekil 40. Hücre sayısı ile hücre başına düşen ağırlık arasındaki ilişki.
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IV. 2. Asterionella japónica İle Biyodeney

IV.2.1. Kesikli Sistemlerde Azotun Asterionella japónica Üzerine Etkisi

4
Azotun sınırlayıcı olduğu ?durumda A. japónica ile yapılan biyodeney sonuçlarına göre 
azotun alg üremesi ile ilişkili olduğu Şekil 41’ da görülmektedir. Burada görüldüğü gibi 

azot artışına karşılık hücre konsantrasyonuda artış göstermiştir. Fakat 24.7 mg/1 azotun 

tamamını alg kullanamadığı için hücre artışmımn durmasına rağmen hücrelerin klorofil 
sentezlemesi devam etmiştir (Şekil 41). Literatürdeki genel bilgilere uygun olarak 
karbondioksit kullanım hızlarının da azot konsantrasyonu ile ilişkili olduğu saptanmıştır 

(Şekil 41). Azot konsantrasyonu 100-150 jj.g/1 düzeyine indiğinde (Sr) hücre sayısıda 
azalmaya başlamıştır (Şekil 42). Hücre içindeki azot konsantrasyonu (So-Sr) azalırken 
büyümede orantılı olarak düşer (Şekil 43). Aynı süre içerisinde F medyum (24.7 mg/1) 
içindeki azot halen vardır.Bu yüzden büyüme devam etmektedir. Alg bünyesine besin 

elementlerini alarak büyümesini sürdürmektedir." Luxury uptake " denilen bu olayda su 

içindeki besin maddesi seviyesi önemli ölçüde azaldığı halde alg büyümesini bir müddet 
daha devam ettirir. Algin ihtiyacından daha fazla depolanan bu besin elementleri 

fonksiyonel hücre yapısında kullanılan bileşimlerdir [18]. Yeterli miktardaki azotu 

fitoplanktonlar vücutlarında nitrat, amino asit, protein, RNA ve diğer pigmentler olarak 
depolarlar. Ortamdaki azot tükendiği zaman fitoplanktonlar içlerinde depoladıkları azotu 

kullanmaya başlarlar [30,31].
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Şekil 41. Azot konsantrasyonunun A. japonicamn büyümesi üzerine etkisi.
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Şekil 42. Azalan azot konsantrasyonuna karşılık hücre konsantrasyonundaki artış.
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Şekil 43. A. japonicadaki hücre içi azot konsantrasyonunun hücre konsantrasyonu ile 
ilişkisi.
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IV.2.2 Kesikli sistemlerde fosfatın A. japónica üzerine etkisi

Fosfatın sınırlayıcı olduğu durumda yapılan biyodeney sonuçlarına göre fosfatında azot
gibi alg üremesi ile ilişkili ¿plduğu ve diatome büyümesini sınırladığı görülmüştür. But
deneyde de fosfat konsantrasyonu arttıkça hücre konsantrasyonuda artmıştır (Şekil 44). 
Hücrelerin klorofil-a sentezlemeleride fosfat konsantrasyonu ile ilişki göstermiştir (Şekil 
44). Karbon kullanım hızlarına bakıldığında fosfat konsantrasyonu arttıkça karbon 

kullanım hızıda artmıştır (Şekil 44). Fosfat konsantrasyonu 10-15jj.g/l düzeyine indiğinde 
(Sr) hücre sayısıda azalmıştır (Şekil 45). Hücre içindeki fosfat konsantrasyonuna 
bakıldığında ise hücre sayısı ile hücre içi fosfat konsantrasyonu arasında ilişki 

görülmüştür. Hücre sayısı artarken hücre içi fosfat konsantrasyonuda artmıştır. Hücre 
içindeki fosfat konsantrasyonu (So-Sr) azalırken büyümede orantılı olarak düşer (Şekil 
46). Bu durumda da alg bünyesine belli miktarda fosfatı depolamıştır. Fosfor 
fitoplanktonlar tarafından genellikle polifosfat olarak depolanmaktadır. Bazı 

fitoplanktonlar ise fosforu vakuollerinde fosfat olarak depolamaktadır [32]. Sonuç olarak 
fosfatın diatomelerin büyümesi ile olan ilişkisi belirlenmiş ve fosfat için eşik değerinin, 
azot konsantrasyonu 5 mg/1 olduğu zaman, 0.5 mg/1 olduğu bulunmuştur.
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Şekil 44. Fosfat konsantrasyonunun A. japonicanın büyümesi üzerine etkisi.
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Şekil 45. Azalan fosfat konsantrasyonuna karşılık hücre konsantrasyonundaki artış.
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Şekü 46. A. japonicadaki hücre içi fosfat konsantrasyonunun hücre konsantrasyonu ile

ilişkisi.
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V. SONUÇ

Denizlerdeki birincil üretimi sınırlayan parametrelerin başında su ortamındaki inorganik
besin elementleri (nitrat, ftjsfat, amonyak ve silikat) gelmektedir. Yapılan bu çalışmada

ı
S. costatumun büyümesini sınırlayan besin elementinin fosfat olduğu ve mevsimsel olarak 
alman su örneklerinde yapılan biyodeneyler arasında pek fark olmadığı görülmüştür. 
Laboratuvar koşullarında gerçekleştirilen bu biyodeneylerden S. costatum için N/P 
oranının 5-7 (mol olarak) olduğu durumda fosfat sınırlaması görülmüştür. Hücre sayısı 

ile floresans şiddeti arasındaki doğrusal ilişki, hücre sayısı ile hücre başına düşen ağırlık 
arasında görülmemiştir. İlk günlerdeki kuru ağırlık ile son günlerdeki kuru ağırlık 

arasındaki farkın çok olmamasının nedeni ilk günlerde hücrelerin büyük son günlere 

doğru ise hücreler çoğaldıkça daha küçük görülmesidir. Yani bir tek hücrenin ağırlığı 
hücre sayısı arttıkça azalmaktadır.

A. japónica ile yapılan biyodeneyler sonucunda azot ve fosfatın diatome üremesindeki 

etkisi belirlenmiş ve eşik değerinin (belli bir konsantrasyondan sonra artık büyümenin 
değişmediği değer) azot için 5 mg/1, fosfat için ise 0.5 mg/1 olduğu bulunmuştur. Bu eşik 

değerler azot ve fosfatın birlikte sınırlayıcı olduğu durumlar için kullanılacaktır. Bu 

çalışmadaki en belirgin sonuçlardan biriside diatomelerin bünyelerine besin elementlerini 
depolamalarının gözlenmesidir. Ortamda biten sınırlayıcı besin elementine karşın devam 
eden hücre artışı bunun göstergesidir.
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