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ÖZET 

 
İZMİR HOMA DALYANI’NDAN İZOLE EDİLEN 

HANTZSCHIA AMPHIOXYS TÜRÜNÜN BÜYÜME 

KİNETİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI  

KUTLU, Banu 

Doktora Tezi, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı 

Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Baha BÜYÜKIŞIK 

18.02.2009, 108 sayfa 

Bu çalışmanın amacı, denizel bentik diyatom Hantzschia 

amphioxys türünün büyüme kinetiği parametreleri (µmax, Ks), taşıma 

kapasitesi (Pchl-aµmax
ı, ks

ı) ve sınırlayan nutrientlerin belirlenmesidir. 

Araştırmada Hantzschia amphioxys türünün büyümesi sürekli-aydınlık 

periyotta ve kesikli kültür sisteminde; ışık, sıcaklık ve nutrientlerin 

etkileri incelenmiştir. Buna göre optimum sıcaklık 18°C ve ışık şiddeti 

52µmol/m2s olarak bulunmuştur. 

 

Her bir nutrient için hesaplanan µmax ve Ks değerleri sırasıyla: 

amonyum için 1.528 gün-1 2.959 µgat- NH4
+-N/L, nitrat için 1.22 gün-1, 

7.01 NO3
- -N/L, fosfat 1.767 ve 1.172 gün-1 5.07 ve 0.460 µgat PO4

-3-

P/L, silikat için 1.141 gün-1 ve 0,499 µgat Si/L olarak elde edilmiştir.  

Taşıma kapasitesi için hesaplanan potansiyel taşıma kapasitesi ve Ksı ise 

sırasıyla:  nitrat için 113,7 µg chl a/L, 190.11 fosfat için 113.7 µg chl a/L, 

1.798 olarak bulunmuştur. Sınırlayıcı nutrient ise N olarak bulunmuştur. 
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Anahtar Kelimeler: Hantzschia amphioxys, büyüme hızı, yarı 

doygunluk sabiti,  taşıma kapasitesi, ışık, sıcaklık, nutrient. 
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ABSTRACT 

 

INVESTIGATIONS ON THE GROWTH KINETICS OF 

HANTZSCHIA AMPHIOXYS ISOLATED FROM İZMIR HOMA 

LAGOON  

KUTLU, Banu 

Ph. D. Department of Hydrobiology 

Supervisor: Prof. Dr. Baha BÜYÜKIŞIK 

18 January 2009, 108 pages 

The aim of this study was to determine the parameters of growth 

kinetics (µmax
 Ks), carrying capacity (Pchla µmax

ı, Ks
ı) and limiting 

nutrient of the benthic diatom Hantzschia amphioxys.  In this research, 

the impacts of light, temperature and nutrients on the growth of 

Hantzschia amphioxys were investigated under continuous-light period 

and batch culture conditions. As a results, the optimum temperature and 

light intensities were found as 18 °C and 52 µmol/m2s (saturasyon light), 

respectively. 

µmax and Ks values estimated for each nutrients were obtained as 

follows: ammonium for1.528 day-1 2.959 µgat- NH4
+-N/L, nitrate for1.22 

day-1, 7.01 NO3
- -N/L, phosphate 1.767 and 1.172 day-1 5.07 and 0.460 

µgat PO4
-3-P/L, silicate for 1.141 day-1 and 0,499 µgat Si/L. Carrying 

capacities values estimated for each nutrients were obtained as follows: 
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nitrate for 113,7 µg chl a/L, 190.11 phosphate for 113.7 µg chl a/L, 

1.798. Nitrogen limiting nutrients was founds as in this study. 

Keywords: Hantzschia amphioxys, growth rates, half saturation constant, 

carrying capacity, light, temperature, nutrient. 
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1. GİRİŞ 

Diyatomların 185 yıl kadar önce fosil kayıtları bulunmuştur 

(Rothpletz, 1896; Gersonde and Harwood, 1990). Diyatomlar buz ve 

toprağında içinde yer aldığı geniş bir habitat çeşitliliğinde yer alarak hem 

deniz hem de tatlı sularda bol olarak rastlanmaktadır (Werner, 1977). 

Diyatomlar birçok sucul ekosistemler için fitoplanktonik organizmaların 

ana bileşenidir. Diyatom türlerinin tanımlanan sayısı 12000 ( Werner, 

1977; Gordon and Drum, 1994; Norton et.al., 1996) civarındadır; fakat 

toplam sayının çok daha fazla olduğu düşünülmektedir. 

Kıyısal alanlarda mikrofitobentoz olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca 

birçok halicin gel git zonlarında yüksek oranlarda yer almaktadır. Bentik 

diyatomlar total birincil üretimin %50’sine katkıda bulunmaktadır 

(Perrissinotto et.al., 2000; Montani et al., 2003). Azot ve karbonun global 

biyojeokimyasal döngüsünde diyatomların oldukça önemli olduğu teyit 

edilmiştir (Serodio, 2003). Ayrıca kıyısal sular diyatom bolluğu ile 

karakterize edilmektedir (Nelson et. al., 1995).  

Haliçlerin gel git zonu içinde sedimentin üst tabakasında görünen 

bentik mikro alglerin dalga ve günlük döngülerle birleşerek vertikal göç 

ritimleri sergilediği bilinmektedir (Round and Palmer 1966;  Joint and 

Warwick,1982; Paterson, 1986). Sedimentin fotik zonunda hücre 

konsantrasyonunda büyük değişimlere yol açan ritmik vertikal hareketler 

kommunitenin primer üretim hızlarındaki değişimlerin nedeni olarak 

düşünülmektedir. 
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Kıyısal sularda dalga, rüzgar tatlı su girişi gibi süreçler üst su 

kolonunun hidrodinamik ve kimyasal durumlarında kısa dönemli  

değişime neden olmaktadır. Bunu takip eden süreçte primer üretimin artış 

gözlenmiştir (Fouilland et al., 2007). Haliçlerin gel git zonunda 

mikrofitobentoz üretimi mevsimsel, aylık, haftalık ve saatlik olarak 

değişme özelliğindedir  (Shaffer and Onuf, 1985; Pinckney and 

Zingmark, 1991; Smith and Underwood, 1998; Serodio and Catarino, 

2000).  

Mikrofitobentoz grubu nütrient konsantrasyonu, ışık yoğunluğu, 

tuz ve su sıcaklıkları gibi çevresel faktörlerden etkilenmektedir (Thomas, 

1996; Dempster and Sammerfeld, 1998; Thessen et al., 2005). Işığın 

mevcudutiyeti mikrofitobentoz kommunitesinin büyümesini düzenleyen 

başlıca faktörler olarak tanımlanmıştır (Herndl at al., 1989). Kıyısal 

ekosistemde, bentik fotosentez için en önemli sınırlayıcı faktör sediment 

yüzeyindeki ışığın varlığıdır (Kirk, 2000). Saha ve laboratuarda nütrient 

zenginleştirme denemeleri bitki büyümesini sınırlayıcı nütrienttin 

bulunması açısından önemlidir. Çünkü sucul ekosistemde besin 

zincirinde en önemli halkayı oluşturmaktadır. 

Lagün sahaları kuvvetli su ve gel git hareketleri, dipteki zengin 

suyun dışarı çıkması ya da dışarıdaki fakir suyun içeriye taşınmasına 

sebep olan alanlardır. Suların bu bölgelerde sığ olması, dipteki 

rejenerasyondan kaynaklanan nütrientlerin bentik alglerce daha fazla 

kullanılmasına neden olmaktadır (Kutlu, 2000). Diyatomlar bütün 

akuakültüre önemli bir besin kaynağı olarak ayrıca hizmet eden 
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fitoplanktonun ana bileşenidir (St John et al., 2001). Bu yüzden lagün 

sahaları için çok önemlidir. 

İzmir Körfezi’nde yer alan Homa lagünü avcılık faaliyetlerinin 

gerçekleştiği son lagün olmasından dolayı önemlidir. Balıklar ve kuşlar 

bu alanı üreme, beslenme, konaklama ve olgunlaşma alanları olarak 

tercih etmektedir. Bundan dolayı ortamdaki planktonik organizmalar ve 

bentik fauna ne kadar zengin olursa o ölçüde gelişecek ve dolayısı ile 

balık veriminde de artış gözlenecektir (Zismann and Ben-Tuvia, 1975). 

Bu çalışmanın yapıldığı Hantzschia amphioxys türü bentik diyatomlardan 

olup Homa lagününden izole edilmiştir. 

H. amphioxys türünün dahil olduğu Hantizchia genusuna ait kinetik 

çalışma sayısı çok az olmasına karşın, çalışmanın konusunu oluşturan H. 

amphioxys türü ile ilgili çalışma yok denecek kadar azdır. H. amphioxys 

türünün izolasyonu, kesikli mono kültürü üzerinde kinetik parametrelerin 

saptanması ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. 

Bu çalışmada, H. amphioxys türünün gelişmesini nütrient sınırlı 

kesikli kültür sisteminde optimum sıcaklık ve ışık şiddetinde N-P-Si 

nütrientlerinin etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 
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2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

Hantzschia amphioxys türü ile yapılmış çok az çalışma vardır. 

Türün gelişimi ve kimyasal kompozisyonu üzerine, ışık, sıcaklık ve besin 

tuzlarının etkileri ile ilgili bir araştırma bulunmamıştır. Hantzschia 

amphioxys türü ile çeşitli çalışmalardan elde edilen araştırmalar: 

Fremie-Faure (1951), Hantzschia amphioxys’in dalga ritmi ile ilgili 

çalışmada, türün fiziksel yapısı araştırılmıştır. Türün sedimentin 

üstündeki kumda yaşadığı, şeklinin dikdörtgen, uzunluğunun 60–80 

mikrometre arasında değiştiği bildirilmiştir. Ayrıca organik bir madde 

ürettiği için mikrofauna için önemli bir diyatom olduğunu bulmuştur. 

Seaburg et.al., (1981), Hantzschia amphioxys türünün 15°C altında, 

pH 7.2 ışık şiddetinde 75±5 µE/m-2.s-1 fluoresan ışığı altında 5-15 günde 

büyümesinin gerçekleştiği bildirmiştir. Büyümeye türün cevabı ≤ 5°C ≥ 

20°C üstünde olumlu olmamıştır. 

Taguchi et.al., (1987), denizel diyatomların lipid sentezi ve silikat 

eksikliği adlı çalışmada H. amphioxys silikat alımındaki Ks değerini 1,1 

µM olarak belirlemişler ve bu türün lipid alımının silikat alımı ile 

arasındaki bağıntıyı bulmuştur. 

Vos and Wolf (1988), Hollanda’nın kıyı alanındaki paleo-ekolojik 

diyatom araştırma metodolojisi görüşü adlı çalışmada, H. amphioxys 

epipelik diyatom grubun olduğunu belirlemiştir. 0-1000 mgCl/L 

tuzlulukta ve ıslak toprak, tuzlu bataklık zeminlerinde yaşadığını 

saplamışlardır. 
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Spurck and Pickett-Heaps (1994), H. amphioxys, Suriella robusta 

türlerine diazepam verilere iskelet yapısına verdiği etkileri 

incelemişlerdir. 

Kerekvoordele et. al., (2000), Kuzey Greenland’da yaptıkları 

çalışmada, Hantzschia sp.’nin toprakta %5 oranında bulunduğunu 

belirtmişlerdir. 

Fabricius De Martinez et. al., (2003), Pampean nehrinde sel baskını 

sırasında diyatom dağılım örneklerinde H. amphioxys türünün suyun 

akışına göre dağılımlarını çıkarmışlardır. 

Fujita and Nakahara (2006), yaptıkları çalışmada toprak yüzeyin 

belirli derinliklerinde Hantzschia sp. rastlamışlardır. 

Xing et. al. (2008)’in çalışmasında, Haliotis discus hannai türünün 

beslenmesinde 8 bentik diyatom kullanılmıştır. Bu bentik diyatomlardan 

biri de H. amphioxys var leptocephala’dır. Tür 19°C ±1, f/2 ortamı ve 

12:12 L/D flurosan ışığında izole edilmiştir. Sonuçta araştırmacılar, 

besinsel değeri yüksek olan H. amphioxys var. leptocephala türünün 

özellikle larva döneminde besin olarak kullanılabileceğini bulmuşladır. 

İzmir Körfezi’nde fitoplanktonik organizmaları konu alan 

araştırmalar ilk olarak Numan (1955) ile başlamıştır.  

Koray (1984), balık kırımına neden olan organizmaları; Koray 

(1985), İzmir körfezi mikroplanktonu üzerinde ortam faktörlerini 

araştırmıştır. Koray ve ark. (1992), Cirik ve ark. (1991), İzmir 
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Körfezi’nde gözlemlenen aşırı üreme olayları ve buna neden olan 

mikroorganizmalar üzerinde çalışmışlardır. 

Büyükışık (1983, 1984) tarafından, İzmir İç Körfezi’nde nütrientler 

ve horizantal dağılımları ile ilgilidir. Büyükışık (1986) tarafından, İzmir 

Körfezi ve Gülbahçe Körfezi’nde karşılaştırmalı olarak nütrient 

dinamikleri incelenmiştir. 

Koray ve Büyükışık (1987), tarafından mikroplanktonik türlerin tür 

zenginlikleri ve tür zenginliği ile Shannon-Wiener tür çeşitliliği 

indekslerin ortamın nütrientlerinden olumsuz bir şekilde etkilendiği 

saptanmıştır. 

Gökpınar (1991), Chlamydomonas uvmaris, Dunaliela tetriolecta, 

Nannoochloris sp. ve Tetraselmis chuii türleri ile 15°C ve 26°C 

sıcaklıklarda inorganik azot alımları üzerinde yaptığı çalışmada, nitrat 

alımında en düşük yarı doygunluk sabitini T. chuii ve C.uvamaris  

türlerinde, nitrit alımında Chlorella sp. ve amonyum alımında T. chuii ve 

C. uvmaris türlerinde tespit etmiştir. Aynı çalışmada T. chuii türünün 

artan sıcaklıklarda azalan büyüme hızına sahip olduğu, diğer türlerde ise 

sıcaklık artışı ile paralel olarak büyüme hızlarının arttığı rapor edilmiştir. 

Aydın (1993), İzmir Körfezi’nde fitoplanktonun gelişimi üzerinde 

sınırlayıcı faktörleri incelemiştir. Bu çalışma, İzmir körfezi’nde 

fitoplankton büyüme kinetiği üzerine yapılmış ilk çalışmadır. 

İzmir Körfezi’nde fitoplankton büyüme hızları ve Monod kinetiği 

ile ilgili parametrelerinin belirlenmesi çalışmaları, nehirlerin nütrient 
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yükleri üzerine araştırmalarıyla devam etmiştir (Aydın ve Büyükışık, 

1994; Büyükışık ve ark., 1994; İzgören ve Büyükışık, 1994). 

İzmir Körfezi’nden izole edilen Chaetoceros gracilis Schütt türüyle 

yapılan çalışmada, bu türün nitrat, amonyum, fosfat ve silikat için Ks 

değerleri sırasıyla, 0.496, 0.862, 1.045, 0.558 µmol/L olarak bulunduğu 

rapor edilmiştir. Aynı nütrientler için maksimum büyüme hız değerleri 

ise çiftlenme gün olarak sırasıyla 1.611, 1.332, 1.662 ve 1.757 

bulunmuştur (İzgören 1993). 

İzmir Körfezi’inde Chaetoceros didymum ve Thalassiosira gravida 

türlerinin büyüme kinetikleri üzerinde yapılan çalışmada, nitrat, silikat ve 

fosfatın altı farklı konsantrasyonu ele alınmıştır. Sınırlı fosfat 

konsantrasyonlarındaki büyümelerde 0-2. günlerde gözle görülür bir 

duraklama meydana geldiği ifade edilmektedir. Silikat 

konsantrasyonunun 148 µg-at Si/L olduğu noktada kültürün yaşlanma 

süresinin kısaldığı ve lag fazın ortadan kalktığı sonucu belirtilmiştir 

(Büyükışık ve ark., 1994). 

Büyükışık (1994), İzmir Körfezi’nde T. gravida Cleve türü üzerine 

nütrient sınırlı büyüme kinetiklerini çalıştığı araştırmada, tür için yarı 

doygunluk sabitini 9.305 µg-at Si/L ve maksimum spesifik büyüme 

hızını (µmax) 1.754 çiftlenme/gün olarak bulmuştur. Aynı çalışmada, 

Nitzchia pungens için yarı doygunluk sabiti (Ks), 5,69 µg-at Si/L ve 

(µmax), 0.87 çiftlenme/gün olarak tespit etmiştir. 

Gökpınar (1994), Nannochloris sp. (Chlorophycea) türünün iki ayrı 

ışık şiddetinde 15°C ve 26°C sıcaklıkta sınırlı inorganik azot (nitrit, 
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nitrat, amonyum) kaynağında büyüme hızları ve yarı doygunluk 

katsayıları ekspononsiyel büyüme fazı takip ederek tespit edilmiştir. 

26°C sıcaklıkta üç azot kaynağında elde ettiği büyüme hızlarının daha 

yüksek olduğunu belitmiş ve bu sıcaklıklarda elde dilen büyüme hızları 

arasında önemli bir fark olduğunu ANOVA testi ile belirtmiştir. 

Tüfekçi ve ark. (1994) tarafından, kesikli sistemlerde azotun 

Asterionellea japonica türünün büyümesi üzerine etkisi incelenmiştir. 

Alglerin bünyelerine besin elementleri depoladıkları ve ortamda tükense 

dahi sınırlayıcı nütriente karşın, alg artışının devam etmesini, bu ifadeyi 

doğrulayan en belirgin sonuç olduğunu belirtmişlerdir. 

Erduran (1994), Bodrum Körfezi’nde fitoplankton büyümesi 

üzerine bir çalışma yapmıştır. Fosfat, silis, ve demirin fitoplankton 

büyümesi üzerine etkileri incelenmiş ve Chaetoceros sp. için değerini 3.9 

µg-at Si/L ve maksimum spesifik büyüme hızını (µmax) 1.81 

çiftlenme/gün olarak hesaplamıştır. 

Tüfekçi ve Tüfekçi (1996), Skeletonema costatum’un kesikli kültür 

sisteminde büyümesini sınırlayan besin elementlerinin saptanması 

konusunu araştırmışlardır. 

Aydın (1998), Dem Limanı’nda populasyon dinamiği üzerine 

yaptığı araştırmada azot formlarından amonyumun nitrata göre dominant 

olduğunu ve bunun sonucunda büyük türlere göre nannoplanktonun 

baskınlığının olacağı sonucunu rapor etmiştir. 
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Şişman (2004), İzmir Körfezi’nden izole ettiği Thalassiosira allenii 

üzerine yaptığı kinetik çalışmada, optimum sıcaklık değerini 11°C ve 

optimum ışık şiddetini 300ftCd olarak bulmuştur. Her bir nütrient için 

hesaplanan Ks değerleri ise sırasıyla nitrat, amonyum, fosfat, silikat için; 

0 µmol NO3-N/L, 0.05 µNH4-N/L, 0.55 PO4-P/L ve 0 µSi/L olarak 

hesaplamıştır. µmax değerlerini ise sırasıyla; 0.93,1.34, 0847, 0.991 

çiftlenme/gün olarak rapor etmiştir. 

Kükrer (2005), Karşıyaka Yat Limanı (İzmir İç Körfezi) 

fitoplanktonunda görülen zamana bağlı değişimleri araştırmıştır. Sonuçta 

2003–2004 yılında diyatomlar içinde gerek ulaştığı hücre sayısı gerekse 

örneklemelerde rastlanma sıklığı açısından ilk sırayı Thallassiosira 

türleri oluşturmuştur ve onları Cylindrotheca closterium türü takip 

etmiştir. 

Sunlu ve ark. (2006), Cylindrotheca closterium üzerinde yaptıkları 

kinetik çalışmada, yarı doygunluk katsayısı yalnızca silikat için 9.58 µM 

maksimum büyüme hızını ise 4.32 çiftlenme/gün olarak bulmuşlardır. 

Sapancı (2007)’nın Mesozooplankton otlama hızı ölçümleri için 

değiştirilmiş seyrelme denemeleri adlı çalışmasında, İzmir Körfezi’ndeki 

mesozooplankton otlamasından teorik materyal ve metot geliştirmiştir. 

Homa Dalyanı’nda fiziko-kimyasal parametreler ve fitoplankton 

kommunitesi üzerine çalışmalar ise ilk olarak Tuncer (1987) tarafından 

İzmir Körfezi’nden Aliağa’ya kadar olan kıyı bölgesinde Homa 

Dalyanı’nın hemen bitişiğinde yer alan deniz istasyonundan mevsimsel 

olarak yapılmış ve fiziko-kimyasal parametre sonuçları rapor edilmiştir. 
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Kınacıgil (1988), Homa Dalyanı’nın su parametreleri ve bazı 

ekonomik balık türlerinin gelişmelerini belirlemek için 5 istasyonda 

örnekleme yapmış ve bu bölgenin verimli bir saha olduğunu ifade 

etmiştir.  

Uysal ve ark., (1989) tarafından, Ege Denizi kıyılarındaki 

kirlenmenin ekosistem üzerindeki etkilerini araştırdıkları çalışmada, 

istasyonlarından biri Homa Dalyanı civarında seçilmiştir.  

Önen (1990), Homa dalyanı fiziko-kimyasal parametreleri ile 

makrobentik organizma dağılımını saptamak amacı ile 10 istasyondan 

aylık olarak örnekleme yapmıştır. 

Sunlu (1994) ve Sunlu ve Egemen (1998), SÜFA (Homa) Dalyanı 

ve İzmir Körfezi’nin farklı bölgelerinden kirlenme durumu ve bazı 

ekonomik balık türlerinden ağır metal düzeylerinin araştırılması ile ilgili 

çalışmalarda, fiziko-kimyasal ortam parametreleri ve besleyici element 

analizleri yapmışlardır. 

Kutlu (2000), Homa Dalyanı’nda sıcaklığı benzetilmiş kommünite 

kültür çalışması ile ilgili olarak bir araştırma yapmıştır. 

Dora (2005) yaptığı çalışmada, Homa Dalyanı ve Degaj Tersanesi 

çevresinden seçtiği 4 istasyonda ağır metal birikim düzeylerinin 

lokalitelerini ve mevsimlere göre değişimlerini incelemiştir. 

Sabancı (2008), Homa Dalyanı’ndaki intertidal zondaki epipelik, 

epifitik ve epilitik diyatom topluluklarının kalitatif dağılımları ve bu 

dağılımı etkileyen çevresel faktörleri ayrıca tespit edilen türler ile fiziko-
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kimyasal parametreler arasındaki ilişkileri kıyı bölgesinden seçilen 4 

istasyonda incelemiştir. 

Yürür (2008) tarafından, SÜFA (Homa) Lagünü (İzmir Körfezi, 

Ege Denizi) sedimentinde nütrient akış denemeleri Ocak 2006 - Aralık 

2006 arasında yapılmıştır. Homa Lagün’ü  için nitrifikasyon ve 

denitrifikasyon süreçlerinin  önemli olduğu belirlenmiştir.  Tane boyunun  

ise  değişken olduğu ve akışlarda uzamsal değişkenliğe neden olabileceği 

düşünülmektedir. 

3. ÇALIŞMA ALANI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

Homa Dalyanı, Menemen ilçesi sınırları içinde olup, İzmir 

Körfezi’nin kuzey batısında yer almaktadır (Şekil 3.1). Körfezde yer alan 

dört dalyan arasında çalışır durumda olan sadece Homa Dalyanı’dır. 

Toplam 18.000 dekar yüzey alanına sahip olan Homa Dalyanı büyük ve 

küçük dalyan olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Balıkçılık 

faaliyetleri, ortalama derinliği 90 cm. ve yüzey alanı 1.600.000 m2 olan 

büyük dalyanda yapılmaktadır. Büyük dalyan’da genişliği 0.8 m. ile 40 

m. arasında değişen yedi kanal mevcuttur ve bu kanallar aracılığıyla 

dalyan ile deniz arasında doğal su sirkülasyonu gerçekleşmektedir. 

Küçük dalyanın uzunluğu 3.4 km., genişliği ise 1.2 km. civarında 

olup, 3.000 dekarlık alanı kapsamaktadır. Körfeze yılda yaklaşık 182 

milyon m3 tatlı su girdisi (ÇED 1990) sağlayan Gediz nehri, taşıdığı 

sedimentten dolayı, dalyanı gün geçtikçe sığlaştırmakta ve dalyan 

ortamına tatlı su girdisinin de bulunmaması yüzünden dalyanın ekolojik 
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dengesinin değişmesine sebep olmaktadır. Kuzulukların bulunduğu kanal 

1991 yılında Su Ürünleri Fakültesi’nin imkânları ile derinleştirilmiş olup, 

bunun yanında yeni bir kanal açılarak dalyana daha fazla su girdisi 

sağlanmıştır. 

Dalyanın en derin yeri 80 cm civarında olup, ortalama derinlik 40-

45 cm’dir. Dalyan, göl alanı drenaj kanalının taşıdığı sedimentlerle 

ortamın sığlaşmasını hızlandırmaktadır (Atılgan ve Özdemir, 2001). 

 

Şekil. 3.1. Homa Dalyanı 
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4. MATERYAL ve METOT 

Şubat 2006- Şubat 2007 tarihleri arasında, İzmir Homa 

Dalyanı’nda (Ege Denizi) İzolasyon çalışmaları yapılmış ve izolasyon 

çalışmalarından Hantzschia amphioxys türü izole edilmiştir. 

Hantzschia amphioxys  mikro algininn büyüme kinetiklerini 

belirlemek üzere tek istasyondan nütrient analizleri, fiziko-kimyasal 

parametreler, biyolojik parametreler araştırılmıştır.  

4.1. Taksonomik Durum 

Araştırma bölgesinden elde edilen Hantzschia amphioxys türünün 

sistematik konumu aşağıda verildiği gibidir: 

Kingdom : Plantae 

Divison : Bacillariophyta  

Classis  : Bacillariophyceae 

Ordo  : Bacillariales  

Familia : Bacillariaceae (Ehrenb ) 

Genus   : Hantzschia  

Tür    : Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow 
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Morfolojisi: Hücreler soliter tek başına, früstüler isopolardır ve 

aynı zamanda dorsaventraldir. Valv yüzeyindeki çizgiler düz ve paralel 

olduğu için hücreler dikdörtgen şeklinde görünür. Valvler konvex dorsal 

marjin ve konkav ventral margin olarak iki yönlü asimetriktir. İki 

kloroplast bulunur ve bunlardan bir tanesi kutupta yer alır. Hücrelerin 

uzunluğu 20–100 µm genişliği 5–10 µm’dir. 

Bentik bir tür olup sedimentin üstünde yer alan kum-dip 

populasyonu olarak tanımlanır. Fremiet-Faure (1951) laboratuar 

ortamında yetiştirildiğinde türün dalgalarla hareketine devam ettiğini ve 

ışığa doğru hareket etme eğilimi (pozitif fototaksi) gösterdiğini ifade 

etmektedir. Tür organik madde salgılayarak mikro faunanın 

zenginleşmesinde katkı sağlamaktadır. Ayrıca toprak, tatlı su ve acı 

sularda yaşayabilen yüksek toleranslı bir bentik diyatomdur. Yapılan 

çalışmalar paleo-ekolojik bir tür olduğunu göstermiştir. 

Çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalarda, Hantzschia amphioxys 

türünün yüksek nütrient konsantrasyonunda ve ağır organik kirliliğin 

olduğu alanlarda yaşabildiği bildirilmektedir. 

(http://craticula.ncl.ac.uk/EADiatomKey/html/Hantzschia.html). Diğer 

bir araştırmada ise modarate pollusyonlu şartlarda H. amphioxys’un 

ortamdan kaybolduğu gözlemlenmiştir (Fabricus de Martinez et al., 

2003). Ayrıca yapılan diğer bir çalışmada da kanalizyon suyunun olduğu 

ortamda türün kaybolduğu gözlenmiştir (Lowe and McCullough, 1974). 
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Şekil 4.1. H. amphioxys türünün hücre yapısı (http://www.mikroskopie-

ph.de/Hantzschia-amphioxys-G.jpg) 

4.2. Hantzschia amphioxys Türünün Tayini  

İzole edilen türden bir miktar alınıp örneğin üzerine 10% HCI, 30% 

H2SO4 ve KMnO4 ilavesi yapılmış ve birkaç kez çalkalanarak 24 saat 

boyunca bekletilmiştir. Bu örneklerin üzerine min. 5 ml, max. 10 ml 

olacak şekilde Oksalik asit ilave edilmiştir. Bir süre bekletildikten sonra 

dibe çöken diyatom früstülleri üzerindeki asitli su atılmış yerine distile su 

eklenerek 15 dakika süresince 3500 devir/dk’de santrifüj edilmiştir. 

Örnekten alınan birkaç damla materyal lam üzerine damlatılarak lamelle 

üzeri kapatılıp, daimi preparat haline getirilmiştir. 

Olympus BX-50 araştırma mikroskobunda phase-contrast 

apochromate objektiflerle yapılan incelemelerle tayin edilmiştir. 
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4.3. İzolasyon Çalışmaları  

Bu çalışmalar kapsamında deneme materyalimiz olan Hantzschia 

amphioxys türü Homa Dalyanı’ndan alınmış deniz suyundan sonsuz 

seyrelme tekniği kullanılarak izole edilmiştir. Aşılama işlemi yapılan 

steril tüplerde üreme gözlemleninceye kadar (sabit ışık ve sıcaklıkta) 

bekletilmiştir. Üreme gözlemlenmeye başladığında sırasıyla 100, 250 

ml’lik erlenlere geçirilmiş ve daha sonra tüm denemelerde kullanılmak 

üzere 1lt’lik cam kaplarda kullanılmak üzere daha büyük hacimlerde 

kültür gerçekleştirilmiştir. Hantzschia amphioxys türünün hücre yapısı 

Şekil.4.1’ de yer almaktadır. 

4.4. Nütrient Zenginleştirme Denemeleri  

Nütrient zenginleştirme denemeleri kesikli kültür tekniği 

kullanılarak yapılmıştır. Bu çalışmalar, Homa Dalyanı’ndan fitoplankton 

tür izolasyonuna yönelik gerçekleştirilmiştir. İzole edilecek türün 

kontamine olmasını engellemek amacıyla ve mevcut laboratuar imkânları 

göz önüne alınarak, kesikli kültür tekniğinde kullanılan havalandırma 

sistemi kullanılmamıştır. Zenginleştirme denemeleri aydınlık periyotta 

(L:D=24:0) gerçekleştirilmiştir. 

Nütrient zenginleştirme çalışmalarında İzmir Körfezi Homa 

Lagünü bölgesinden, alınan yüzey deniz suyu laboratuara getirilmiştir. 

Zenginleştirme denemelerinde ±2°C duyarlıklı sabit sıcaklık odası 

kullanılmıştır. 
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Sabit sıcaklık odası aydınlatılması 40 watt’lık day light fleuoresans 

lambalarla yapılmıştır (lux). Hazırlanan kültür ortamları, 25–90 

µmol/m2s aralığındaki ışık şiddetinde aydınlık periyotta inkübe edilerek, 

eksponansiyel faz takip edilmiştir. Işık şiddeti Digital Light Meter Test 

1330 Digital/Light meter Quantum Insturments Photometer ile 

ölçülmüştür ve denemeler süresince ışık şiddeti sabit tutulmuştur . 

Denemelerde kullanılan deniz suyu, Homa Dalyanı’ndan temin 

edilmiş ve laboratuarda 0,2 µ’luk kartuş filtreden süzülmüştür. Süzülmüş 

deniz suyu, çalışmalar amacıyla uygun 1 lt’lik cam kaplara konulmadan 

önce cam kaplar 121°C sıcaklıkta 1.5 atm basınç altında otoklav 

kullanmak suretiyle sterilizasyonları yapılarak çalışmaya hazır hale 

getirilmiştir (Guillard, 1975). 

Zenginleştirme çalışmaları f/2 ortamıyla yapılmıştır (Guillard, 

1975). Araştırma sırasında kullanılan ortamların miktarı Tablo 4.1, 4.2, 

4.3’de verilmiştir. 

Tablo.4.1. f/2 Ortamı(*) besleyici tuzları. 

Miktar Kimyasal Madde Stok Çözeltisi Molar Kons. 

1 ml NaNO3 75 g/L dH2O 8,83X10-4 M 

1 ml NaH2PO4.H2O 5 g/L dH2O 3,63X10-5 M 

1 ml Na2SiO39H2O* 30 g/L dH2O 1,07X10-4 M* 

1 ml f/2 iz metal solüs.   

0,5 ml f/2 vitamin solüs.   

*Guiilard&Ryther 1962, Guillard 1975 950 ml filtrelenmiş ve sterilize edilmiş deniz 

suyuna eklenip, 1 litreye tamamlanır. 



 35 

 

 

Tablo.4.2. f/2 Vitamin Solusyonu(*) 

Miktar Kimyasal Madde Stok Çözeltisi Molar Kons. 

1 ml Vitamin B12 1g/L dH2O 1X10-6 M 

10 ml Biotin 0,1 g/L dH2O 2X10-9 M 

200 mg Thiamine HCl  3X10-7 

 

* Guiilard&Ryther 1962, Guillard 1975, 950 ml filtrelenmiş ve otoklav edilmiş deniz 

suyuna eklenip, 1 litreye tamamlanır ve otoklav edilir. 

Tablo.4.3. f/2 İz Metal Solusyonu (*) 

 

Miktar Kimyasal Madde Stok Çözeltisi Molar Kons. 

3,15 g FeCl3.6H2O  1X10-5 M 

4,36 g Na2EDTA.2H2O  1X10-5 M 

1 ml CuSO4 9,8 g/L ddH2O 4X10-8 M 

1 ml Na2MoO4.2H2O 6,3 g/LdH2O 3X10-8 M 

1 ml ZnSO4.7H2O 22 g/L dH2O 8X10-8 M 

1 ml CoCl2.6H2O 10 g/L dH2O 5X10-8 M 

1 ml MnCl2.4H2O 180g/L dH2O 9X10-7 M 

 

* Guiilard&Ryther 1962, Guillard 1975, 950 ml filtrelenmiş ve otoklav edilmiş deniz 

suyuna eklenip, 1 litreye tamamlanır ve otoklav edilir.  
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4.5. Optimal Şartların Belirlenmesi 

Bu çalışmada ışık şiddeti, sıcaklık ve nütrientlerin birlikte 

etkilerinin incelenmesi ve optimum şartların belirlenmesi amacıyla her 

bir parametre için (ışık, sıcaklık ve nütrient) yarı doygunluk katsayıları 

(Ks, Ik, Tk) ışık saturasyon değerleri (KS, IK, KL, KT) hesaplanmıştır. 

Kültürün maruz bırakıldığı besleyici tuzların konsantrasyonları (substrat 

derişimi, S), ışık şiddetleri (I) ve deneme sıcaklıkları (T) sonucu 

gözlenen chl-a miktarı ile maruz bırakıldıkları zaman dilimlerinden elde 

edilen büyüme eğrisi grafikleri Excel (Windows ) programı kullanılarak 

çizilmiştir. 

4.5.1. Optimum Sıcaklığın Belirlenmesi  

Araştırmada kullanılan Hantzschia amphioxys türünün optimal 

sıcaklığının belirlenmesi amacıyla, 7 ayrı sıcaklıkta çalışılmıştır (6°C, 

12°C, 15°C, 16.5°C, 18°C, 20°C, 25°C). Araştırma deneme sıcaklıkları, 

Homa Dalyanı’nın mevsimsel özellikleri göz önüne alınarak seçilmiştir. 

Optimum sıcaklığın belirlenmesi ve optimum ışığın belirlenmesi eş 

zamanlı olarak yapılmıştır. Ölçümler günlük olarak Turner Design’s 10-

AU Flourometre ile yapılmış ve her bir sıcaklık için elde edilen büyüme 

grafiklerinde exponansiyel faz için (üstel) Eşitlik 1 (Guillard, 1973) 

kullanılarak spesifik büyüme hızları hesaplanmıştır.  

µ=1/t2-t1)*log2 (N2/N1)                                      (1) 

Denklemde, 
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 µ: Spesifik büyüme hızı  

 N1: Üstel büyüme fazının başlangıcındaki Chl-a değeri  µg/L 

 N2: Üstel büyüme fazının sonundaki chl-a değeri, µg/L 

 t1: N1 değerinin tayin edildiği zaman dilimi 

 t2: N2 değerinin tayin edildiği zaman dilimi, olarak ifade 

edilmiştir. 

 Elde edilen spesifik büyüme hızları ile sıcaklık arasında en küçük 

kareler yöntemi ile istatistiksel analiz yapılarak maksimum büyüme 

hızları ve yarı doygunluk katsayıları (Eşitlik 2) bulunmuştur. 

Maksimum büyüme hız ile sıcaklık arsındaki ilişkisi aşağıdaki 

denklemden bulunmuştur (Vollenweider, 1965); 

                                                                                                     (2) 

 

Y=2*1,711*((0,032057)*X88/((1+((0,032057)*X88)^2)^0,5))*(1/(

((1+(0,031496*X88)^2)^0,5)^2)) 

222 ))*031496,0(1(

1
*

)*032057,0(1

0,032057
*1,711*2µ

TT ++

=  
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4.5.2. Optimal Işığın Belirlenmesi  

Hantzschia amphioxys türü için optimal ışık şiddeti belirlenmesi 

amacıyla farklı ışık şiddetlerinde deneme gruplarıyla çalışılmıştır (25, 38, 

45, 49, 52, 58, 65, 77, 90 µmol/m2s). Çalışmalarda belirlenen ışık şiddeti 

ölçümleri Digital Lightmeter Tes 1330 kullanılarak ışık şiddeti lux 

cinsinden ölçülerek µmol/m2s’e dönüştürülmüştür. Farklı ışık şiddeti elde 

edebilmek için su örnekleri, yapılan ışık ölçümlerine göre ışık 

kaynağından mesafelerinin ayarlanması ile düzenlenmiştir. Her bir ışık 

şiddeti için büyüme grafiklerinden hesaplanan spesifik büyüme hızları 

(µexp) kullanılarak (Eşitlik1) Monod denkleminin parametreleri µmax ve 

KLT hesaplanmıştır. Fakat denemenin tüm ışık şiddetleri için Monod 

eğrisinin plato kısmında büyüme hızları elde edilmiştir. Bu nedenle KLT 

değerleri üzerinde hata büyüktür ve sadece µmax değerleri verilmiştir. 

Doygunluk katsayıları (Eşitlik 3) hesaplanmıştır. 

µ=µmax*(I/(Ik+I))                                                                        (3) 

Eşitlikte, 

µ: Eşitlik 1’den elde edilen spesifik büyüme hızı 

µmax: Maksimum spesifik büyüme hızı 

I: Işık Şiddeti 
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Ik: Yarı doygunluk katsayısı 

olarak sembolize edilmiştir. 

4.6. Nütrientlerin Büyüme Hızı üzerine Etkilerinin İncelenmesi  

İzmir Körfezi Homa Lagünü’nden alınan deniz suyundan izole 

edilen ve kültürü yapılan Hantzschia amphioxys türünün aynı sıcaklık ve 

aynı substrat kaynağından, substratın farklı derişimlerindeki spesifik 

büyüme hızının belirlenmesinde hücre dışı nütrient kontrol modeli 

(Monod Denklemi) kullanılmıştır (Burmaster, 1979). 

µ=µmax*S/(Ks +S) 

Burada; S: Susbtrat derişimi, Ks Yarı doygunluk katsayısı veya 

maksimum spesifik büyüme hızının yarısına denk gelen büyüme hızına 

erişmek için gerekli nütrient konsantrasyonu olarak ifade edilmiştir. 

Diğer bir ifade ile türün nütrientte gösterdiği affinite olarak da 

değerlendirilmiştir (Smayda, 1997). 

Besleyici tuzların farklı konsantrasyonlarına maruz bırakılan 

(substrat derişimi, S) kültürün gözlemlenen chl-a miktarları Y koordinat 

ekseni; substrat konsantrasyonlarına maruz bırakılma sürelerine karşılık 

grafiğe geçirilerek büyüme eğrileri elde edilmiştir. Aynı substrat 

derişiminde gözlenen chl-a değerlerinden, logaritmik fazdaki büyüme 

eğrisi takip edilmek suretiyle, Eşitlik Şekil 4.2’den spesifik büyüme hızı 

değerleri (µ) hesaplanmıştır. Grafikte nütrient konsantrasyonuna karşı 
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deneysel büyüme hızı değerlerinden çıkarılan temsili Monod eğrisi 

gösterilmektedir. Kültürün maruz bırakıldığı substrat konsantrasyonları x 

ekseninde ve bir önceki adımda hesaplanan spesifik büyüme hızları Y 

ekseninde gösterilerek en küçük kareler metodu ile Monod denklemi 

parametreleri, maksimum büyüme hızları ve yarı doygunluk sabitleri 

hesaplanmıştır. 

 

Şekil 4.2. Substrat derişimlerine (S) Karşılık gelen eksponansiyel fazdaki 

spesifik büyüme hızı  

 

Yapılan işlemin temeli, kültürün maruz bırakıldığı besleyici 

tuzların konsantrasyonlarının (S) X koordinat ekseni; eğrinin 

parametreleri ile substrat derişimlerine karşılık gelen (S/µ) değerleri Y 

koordinat ekseninde işaretlenerek, eğrisel fonksiyonun lineer fonksiyona 

dönüştürülmesinden faydalanmak suretiyle elde edilen doğrunun apsisi 
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kestiği noktadan Yarı-doygunluk katsayısının (Ks) hesaplanması teorisine 

dayanır (Guillard, 1973). Substrat derişimlerine karşılık gelen (S/µ) 

değerlerin lineer dönüşümü üstteki şekilde gösterilmiştir. Kültürün 

besleyici tuzlara maruz bırakılan konsantrasyonları (substrat derişimi, S) 

sonucu gözlemlenen chl-a miktarları ile maruz bırakılma sürelerinden 

elde edilen büyüme eğrisi grafikleri Ms Excel (Windows) programı 

kullanılarak çizilmiştir.  

H. amphioxys türü üzerindeki ışığın, sıcaklığın ve besleyici tuzların 

etkilerini araştırmak için sabit sıcaklık odasında kurulan düzenek Şekil 

4.3 ve Şekil 4.4.’de verilmiştir. 

Bu çalışmada kurulan Sabit Sıcaklık Odası çalışma periyodu 

süresince ±1°C duyarlılıklı olacak şekilde ayarlanmıştır.  

4.6.1. Amonyum: 

Hantzschia amphioxys türünün büyümesi üzerine amonyumun 

etkisini incelemek amacıyla diğer azot formu olan amonyum final 

konsantrasyonları sırasıyla 500, 200, 100, 50, 25, 10, 5, 2, 1, 0.5, 0.1, 0 

µmol/NH4
+-N/L olmak üzere stok NH4

+ çözeltisinden ilave edilmiştir. 

Deneysel kaplarda örneklerin in vivo chl-a konsantrasyonları flurometre 

ile ölçülmüş ve nütrient analizleri için 50’şer ml.’si alınarak laboratuarda 

amonyum tayini yapılmıştır (Strickland and Parsons, 1972; Wood, 1975). 

Nütrient absorbansları Hach marka Dr–4000 model spektrofotometrede 

okunarak değerlendirilmiştir. İlave edilen ve ölçülen amonyum 

konsantrasyonları toplanarak ortamın toplam amonyum düzeyleri tespit 

edilmiştir. 
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4.6.2. Nitrat: 

Hantzschia amphioxys türü için deneysel cam kaplara final nitrat 

konsantrasyonları sırasıyla 883, 442, 176.6, 88.3, 35.32, 17.66, 8.83, 

3.52, 1.766, 0.883, 0.442, 0.1766 ve 0 µmol NO3
--N/L olmak üzere stok 

nitrat çözeltisinden ilave edilmiştir. Her bir konsantrasyonda örneklerin 

flurometre ile ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca her bir konsantrasyondan 

nütrient analizi için 50 ml örnek alınmış, laboratuarda Zhnang and 

Charles (2006)’ yöntemiyle nitrat tayini yapılmıştır. Ölçümlerde Hach 

marka Dr–4000 model spektrofotometre kullanılmıştır. Ölçülen doğal 

deniz suyu nitrat konsantrasyonları her bir deneme grubuna eklenerek, 

nitrat denemelerinin başlangıç konsantrasyonu belirlenmiştir. 

 

4.6.3. Fosfat:  

Hantzschia amphioxys türü için deneysel cam kaplara final fosfat 

konsantrasyonları sırasıyla 36.3, 18.15, 7.26, 3.63, 1.815, 0.726, 0.363, 

0.1452, 0.0726, 0.0363 ve 0 µmolPO4
3-P/L olmak üzere fosfat stok 

çözeltisinden ilave edilmiştir. Her bir deneysel kaptan alınan örneklerin 

in vivo chl-a ölçümü fluorometre ile yapılmış ve nütrient analizleri için 

50’şer ml.’si alınarak laboratuarda fosfat tayini yapılmıştır (Strickland 

and Parsons, 1972; Wood, 1975). Nütrient absorbsansı Hach marka Dr–

4000 model spektrofotometrede okunarak değerlendirilmiştir. İlave 

edilen fosfat konsantrasyonları ortamda bulunan fosfat 

konsantrasyonlarına eklenerek ortamın toplam fosfat düzeyleri tespit 

edilmiştir 
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4.6.4. Silikat:  

Hantzschia amphioxys türü için deneysel cam kaplara final silikat 

konsantrasyonları sırasıyla 107, 85.6, 53.5, 21.4, 10.7, 5.35, 3.21, 1.07, 

0.535 ve 0 µmol/ Si/L olmak üzere silikat stoğundan ilave edilmiştir. Her 

bir deneysel kaptan alınan örneklerin in vivo chl-a miktarının ölçümü 

fluorometre ile yapılmış ve nütrient analizler için 50’şer ml’si alınarak 

laboratuarda silikat tayini yapılmıştır (Stirckland and Parson, 1972; 

Wood, 1975). Nütrient absorbansları Hach marka Dr–4000 model 

spektrofotometrede okunarak değerlendirilmiştir. İlave edilen silikat 

konsantrasyonları, ortamda bulunan silikat konsantrasyonlarına eklenerek 

ortamın toplam silikat düzeyleri tespit edilmiştir. 
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Şekil 4.3. Çalışmasının yapıldığı sabit sıcaklık odası
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5. BULGULAR ve TARTIŞMA 

Bu çalışmada, Hantzschia amphioxys türünün ışık şiddeti, sıcaklık 

ve nütrient konsantrasyonlarına göre hücre dışı nütrient kontrol modeli 

(MONOD) kullanılarak büyüme kinetikleri araştırılmıştır. Deneme 

sıcaklık aralığı 6–25°C ve ışık şiddeti aralığı 25, 38, 45, 49, 52, 58, 65, 

77, 90 µmol/m2s’dir. Nütrientler NO3
--N (883, 442, 176.6, 88.3, 35.32, 

17.66, 8.83, 3.52, 1.766, 0.883, 0.442, 0.1766 ve 0 µmol NO3-N/L), NH4-

N (500, 200, 100, 50, 25, 10, 5, 2, 1, 0.5, 0.1, 0 µmol NH4-N/L), PO4
3-P 

(36.3, 18.15, 7.26, 3.63, 1.815, 0.726, 0.363, 0.1452, 0.0726, 0.0363 ve 0 

µmol PO4
3-P/L), Si (107, 85.6, 53.5, 21.4, 10.7, 5.35, 3.21, 1.07, 0.535 

ve 0 µmol/ Si/L ) arasında değişmiş ve büyüme in vivo chl-a değeri 

olarak ölçülmüştür. Elde edilen veriler tablo ve grafikler halinde 

verilmiştir. 

 

5.1. Optimal Işık ve Sıcaklık  

Hantzschia amphioxys türünün kesikli kültür sisteminde 6°C 

sıcaklıkta 5 ayrı ışık şiddetinde büyüme üzerine etkileri araştırılmıştır 

(Şekil.5.1). 6°C sıcaklık için tüm ışık şiddetleri için üstel büyüme fazına 

beklenenden daha çabuk geçmiştir. Bununla beraber chl-a değerleri 7. 

günün sonunda büyümeye devam ettiği görülmüştür. Bu sıcaklıkta 5 ayrı 

ışık şiddetinde türün verdiği cevaplar şöyledir: 

25 µmol/m2s ışık şiddetinde Hantzschia amphioxys türünün lag 

fazına girmediği gözlenmiştir. Eksponansiyel faza 1. günün sonunda 
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ulaşmıştır. Büyümeye 7. günün sonuna kadar devam ettiği gözlenmiştir. 

Bu ışık şiddeti hesaplanan spesifik büyüme hızı 0.462 çiftlenme/gün 

olarak bulunmuştur.  

Işık şiddetinin 38 µmol/m2s olduğunda da türün yine lag fazına 

girmediği gözlenmiştir. Hesaplanan spesifik büyüme hızı 0.296 

çiftlenme/gün olarak bulunmuştur. Burada açıkça görülen bir fark 

mevcuttur. 38 µmol/m2s ışık şiddetinde chl-a ’nın üstel fazda ölçülen 

maksimum değeri 4.01µg/L’dir. 

Hücreler 45 µmol/m2s için, ilk günü lag fazında geçirmişlerdir. 

Üstel büyüme fazınada 2. günün sonunda geçtiği görülmüştür. Bu ışık 

şiddeti için hesaplanan spesifik büyüme hızı 0.556 çiftlenme/gün olarak 

bulunmuştur. Bu üstel fazda ölçülen en yüksek chl-a değeri 4.9 µg/L 

olarak bulunmuştur. 

52 µmol/m2s için üstel büyüme fazına 1. günün sonunda ulaşmış ve 

hücreler 10 katı bir büyüme göstermiştir. Bu ışık şiddeti altında 

hesaplanan spesifik büyüme hızı 0.425 çiftlenme/gün ve üstel fazda 

ölçülen maksimum chl-a değeri 11.2 µg/L olarak ölçülmüştür. 

Bu sıcaklık için en yüksek ışık şiddeti olan 65 µmol/m2s için, lag 

fazına girmediği ve direk büyüme fazına geçtiği gözlenmiştir. Bu ışık 

şiddetinde hesaplanan spesifik büyüme hızı 0.370 çiftlenme/gün’dür. 

Üstel fazda ölçülen chl-a değeri 9.7 µg/L’dir. 
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Şekil 5.1. H.amphioxys türünün 6°C sıcaklıkta 65, 52, 45, 38, 25 µmol/m2s ışık 

şiddetlerindeki büyüme eğrisi 

Hantzschia amphioxys türünün kesikli kültür sisteminde 12°C 

sıcaklıkta 9 ayrı ışık şiddetinde büyüme üzerine etkileri incelenmiştir. 

12°C sıcaklıkta türün lag fazına girmediği ve üstel büyüme fazına geçişi 

gözlenmiştir. Bununla beraber her ışık şiddetinde türün yaşlanma 

süresinin 8. günde dahil devam ettiği gözlenmiştir. 

25 µmol/m2s’de hesaplanan spesifik büyüme hızı 1,068 

çiftlenme/gün olarak bulunmuştur. Hücrelerin üstel büyüme fazında 

ölçülen en yüksek chl-a değeri 20,2 µg/L’dir. 

12°C sıcaklık 38 µmol/m2s ışık şiddetinde yapılan deneme 

sonucunda spesifik büyüme hızı 0.883 çiftlenme/gün olarak bulunmuştur. 
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Bu ışık şiddetinde hücrelerin lag faza girmediği, 25 µmol/m2s 

denemesindeki büyüme eğrisine benzediği ve büyümenin aynı günde 

sonlandığı görülmüştür. Büyüme 5. günün sonunda tamamlanmıştır. 38 

µmol/m2s ışık şiddetinden itibaren tüm ışık şiddetlerinde üstel büyüme 

fazı 7. günün sonunda tamamlanmıştır. Bu ışık şiddeti için eksponansiyel 

fazdaki maksimum chl-a değeri 12.7 µg/L olarak ölçülmüştür (Şekil.5.2). 

45 µmol/m2s için üstel büyüme fazının 2. günden 5. güne kadar 

devam ettiği görülmüştür. Bu ışık şiddeti için hesaplanan spesifik 

büyüme hızı 0.940 çiftlenme/gün olarak hesaplanmıştır. Üstel büyüme 

fazında ölçülen maksimum chl-a değeri 28.9 µg/L olarak 

gözlemlenmiştir. 

12°C’ de 49 µmol/m2s ışık şiddetinde yapılan denemenin sonunda 

hesaplanan spesifik büyüme hızı 1.07 çiftlenme/gün olarak 

hesaplanmıştır. Görüldüğü üzere 45 ve 49 µmol/m2s ışık şiddetlerinde µ 

değerleri birbirine yakın bulunmuştur. Bu ışık şiddetindeki üstel büyüme 

fazında ölçülen maksimum chl-a değeri 50.2 µg/L olarak ölçülmüştür. 

Her iki büyüme eğrisi incelendiğinde bu farkın çok fazla olmadığı 

görülmüştür. 

H. amphioxys türü ile 52 µmol/m2s ışık şiddetinde yapılan 

denemenin sonunda hesaplanan spesifik büyüme hızı 0.949 gün-1 olarak 

hesaplanmıştır. Bu ışık şiddetinde üstel büyüme fazında ölçülen 

maksimum chl-a değeri 30.9 µg/L olarak gözlenmiştir. 45, 49, 52 

µmol/m2s ait büyüme eğrileri ve eksponansiyel büyüme fazı birbirlerine 

yakın değerdedir. 
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58 µmol/m2s ışık şiddetinde yapılan denemenin sonucunda 

hesaplanan spesifik büyüme hızı 1.00 gün-1 olarak hesaplanmıştır. 

Görüldüğü üzere 45, 49, 52 µmol/m2s ile 58 µmol/m2s ışık şiddetindeki 

üstel büyüme hızı µ değerleri birbirine yakın bulunmuştur. Bu ışık 

şiddetinde üstel büyüme fazında ölçülen maksimum chl-a değeri 80 µg/L 

gözlenmiştir. Her birinin büyüme eğrileri incelendiğinde bu farkın çok 

küçük olduğunu söylemek mümkündür. 

65 µmol/m2s ışık şiddetinde hesaplanan spesifik büyüme hızı 0.853 

çiftlenme/gün olarak bulunmuştur. Eksponansiyel fazda görülen 

maksimum chl-a değeri 51.3 µg/L’dir. Bu ışık şiddeti için bulunan µ 

değerinin diğer ışık şiddetlerinden çok farklı olmadığını söylemek 

mümkündür. 

77 µmol/m2s ışık şiddetinde ise, gerek spesifik büyüme hızları 

gerekse chl-a miktarı bakımından diğer ışık şiddetlerine benzemektedir. 

Bu ışık şiddeti için eksponansiyel fazda ölçülen en yüksek chl-a miktarı 

39.2 µg/L’dir. 77 µmol/m2s ışık şiddetinde µ değeri 0.957 gün-1 olarak 

hesaplanmıştır. 

Bu sıcaklık için denenen en yüksek ışık şiddeti 90 µmol/m2s için 

hesaplanan spesifik büyüme hızı ve gerekse chl-a miktarı bakımından 77 

µmol/m2s ışık şiddetindekilere yakın değerlerdedir. 90 µmol/m2s için 

hesaplanan spesifik büyüme hızı 0.910 gün-1 olarak hesaplanmıştır. Üstel 

fazın sonunda ölçülen maksimum chl-a değeri 66.2 µg/L olarak 

gözlenmiştir. 
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Şekil. 5.2. H.amphioxys türünün 12°C sıcaklıkta 90, 77, 65, 58, 52, 49, 45, 38, 25 µmol/m2s ışık şiddetlerindeki büyüme eğrisi
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H. amphioxys türünün 15°C yapılan denemelerinden elde edilen 

büyüme eğrilerini gösteren sonuçlar Şekil. 5.4’ de gösterilmektedir. 

Türün bu sıcaklıkta en düşük 25 µmol/m2s ışık şiddetlerinde lag 

fazının 1. günün sonunda bittiği görülmektedir (Şekil. 5.4). 

Eksponansiyel fazda ölçülen en yüksek chl-a değeri 18 µg/L olarak 

gösterilmiştir. Bu ışık şiddetinde hesaplanan spesifik büyüme hızı 1.054 

çiftlenme/gün bulunmuştur. 

38 µmol/m2s için elde edilen büyüme eğrisinde 1. günün sonuna 

kadar bir büyüme görülmüş fakat 3. günde bir azalma dikkati 

çekmektedir. Hücreler 3. günde tekrar bir artışa geçmişler ve bu artış 6. 

günün sonuna kadar devam etmiştir. H. amphioxys türünün 38 µmol/m2s 

ışık şiddetinde üstel fazının 6. güne kadar uzadığı görülmüştür. Bu ışık 

şiddetinde üstel fazında ulaşılan maksimum chl-a değeri 21.5 µg/L olarak 

ölçülmüştür. 38 µmol/m2s için hesaplanan spesifik büyüme hızı 1.125 

çiftlenme/gün olarak bulunmuştur. 

15°C sıcaklıkta 45 µmol/m2s ışık şiddetinde lag fazın olmadığını ve 

üstel fazın 2. günün sonuna kadar devam ettiği görülmektedir. Bu ışık 

şiddetinde üstel büyüme fazının sonunda görülen maksimum chl-a değeri 

13.4 µg/L olarak ölçülmüştür. 45 µmol/m2s ışık şiddeti için hesaplanan 

spesifik büyüme hızı 1.313 çiftlenme/gün olarak bulunmuştur. 

Aynı sıcaklıkta 49 µmol/m2s ışık şiddetinde, lag faz 

gözlenmemektedir. 3. günde üstel faz sonlanmıştır. Fakat 4. günden 5. 

güne kadar tekrar bir artış vardır. Bu ışık şiddetinde hesaplanan spesifik 

büyüme hızı 1.366 çiftlenme/gün olarak bulunmuştur. Türün bu ışık 
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şiddetinde üstel büyüme fazın sonunda ulaştığı maksimum chl-a değeri 

34.5 µg/L olarak ölçülmüştür. 

Bu sıcaklıkta 52 µmol/m2s ışık şiddetinde lag faz 

gözlenmemektedir. Eksponansiyel faz 6. günün sonuna kadar devam 

etmiştir. Türün çoğalma periyotu boyunca maksimum chl-a değeri 50.2 

µg/L olarak ölçülmüştür. Hesaplanan büyüme hızı ise 1.367 

çiftlenme/gün olarak bulunmuştur. 

Aynı sıcaklıkta 58 µmol/m2s ışık şiddetinde, lag faz 

gözlemlenmektedir; üstel büyüme fazı ise 6. günün sonunda 

tamamlanmıştır. 52 ile 58 µmol/m2s için büyüme eğrileri birbirine 

benzemektedir. Ayrıca hesaplanan büyüme hızı aynıdır. Bu ışık şiddeti 

için büyüme fazında ölçülen maksimum chl-a değeri 47.9 µg/L olarak 

ölçülmüştür. Bu ışık şiddetinde hesaplanan spesifik büyüme hızı 1.367 

çiftlenme/gündür. 

15°C sıcaklık için denemesi yapılan diğer bir ışık şiddeti 65 

µmol/m2s’dir. Bu ışık şiddetinde türün üstel büyüme fazı sonunda 

gözlenen en yüksek chl-a değeri 49.9 µg/L olarak ölçülmüştür. 

Hesaplanan spesifik büyüme hızı 1.174 çiftlenme/gün olarak 

bulunmuştur. 

77 µmol/m2s için, hücreler lag faza girmeden direk üstel faza 

geçmişlerdir. Bu ışık şiddeti için hesaplanan spesifik büyüme hızı ise (µ) 

1.072 çiftlenme/gün bulunmuştur. Eksponansiyel fazda ölçülen en 

yüksek chl-a değeri 59.2 µg/L’dir. 
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15°C sıcaklıkta deneme yapılan en yüksek ışık şiddeti olan 90 

µmol/m2s’de, türün üstel fazda ölçülen maksimum chl-a değeri 82 

µg/L’dir. 90 µmol/m2s’de ışık şiddetinde hücrelerin üstel fazı 5. gün sona 

ermiştir. Üstel fazın hesaplanan spesifik büyüme hızı (µ) 1.083 

çiftlenme/gün olarak bulunmuştur. 

H. amphioxys türünün 16.5°C derecede yapılan denemelerden elde 

edilen büyüme eğrilerini gösteren sonuçlar Şekil.5.3’ de gösterilmektedir. 

16.5°C derecede sadece 3 farklı ışık şiddeti uygulanmıştır. 

Türün bu 16.5°C sıcaklıkta 25 µmol/m2s ışık şiddetinde üstel fazın 

3. günün sonuna kadar uzadığı görülmektedir (Şekil.5.3). Üstel fazda 

ölçülen en yüksek chl-a değeri 15.6 µg/L olarak görülmektedir. Bu ışık 

şiddetinde hesaplanan spesifik büyüme hızı 0.946 çiftlenme/gün olarak 

bulunmuştur. 

38 µmol/m2s için elde edilen büyüme eğrisinde üstel fazı 

görülmüştür. Lag faz gözlenmemektedir. Üstel fazında 1. günde olduğu 

görülmüştür. Bu ışık şiddetinde hücrelerin çoğalma süresinde ölçülen 

maksimum chl-a değeri 20.3 µg/L olarak ölçülmüştür. 38 µmol/m2s ışık 

şiddeti için hesaplanan spesifik büyüme hızı 1.041 çiftlenme/gün olarak 

bulunmuştur. Bu, sıcaklıkta hesaplanan en yüksek spesifik büyüme eğrisi 

değeridir. 

16.5°C sıcaklıkta 52 µmol/m2s ışık şiddetinde üstel fazın 0. günün 

sonunda bittiği ve üstel büyüme fazında 52 µmol/m2s için 5. güne kadar 

olduğu (Şekil. 5.3) görülmektedir. Bu ışık şiddeti için büyüme fazında 

ölçülen maksimum chl-a değeri 32.2 µg/L’dir. 
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52 µmol/m2S için hesaplanan spesifik büyüme hızı 0.946 

çiftlenme/gün olarak hesaplanmıştır. 
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Şekil 5.3. H.amphioxys türünün 16,5 °C sıcaklıkta 52, 38, 25 µmol/m2s ışık 
şiddetlerindeki büyüme eğrisi 
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Şekil. 5.4. H.amphioxys türünün 15°C sıcaklıkta 90, 77, 65, 58, 52, 49, 45, 38, 25 µmol/m2s ışık şiddetlerindeki büyüme eğrisi 
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Sıcaklık 18°C’ye çıkarıldığında H. amphioxys türünün 9 farklı ışık 

şiddetinde verdiği cevaplar şekil 5.5.’de gösterilmiştir. 18°C sıcaklıkta 

türün büyüme fazına geçişi 1. günün sonunda başlamıştır. 

Bu sıcaklıkta, deneme yapılan en düşük ışık şiddeti olan 25 

µmol/m2s’de üstel fazın 6. günün sonuna kadar devam ettiği görülmüştür. 

25 µmol/m2s ışık şiddeti için hesaplanan spesifik büyüme hızı 1.124 

çiftlenme/gün olarak bulunmuştur. Hücrelerin üstel büyüme fazında 

ölçülen en yüksek chl-a değeri olan 41.6 µg/L’dir. 

18°C sıcaklıkta 38 µmol/m2s ışık şiddetinde yapılan deneme 

sonucunda spesifik büyüme hızı 1.489 çiftlenme/gün olarak bulunmuştur. 

Bu ışık şiddetinde hücrelerin lag fazına girmediği ve üstel büyümede 3. 

günde bitmiştir. Hücrelerin lag fazına girmemeleri yaşam sürelerini 

kısaltmaktadır. Bu ışık şiddeti için eksponansiyel fazdaki maksimum chl-

a 18.2 µg/L olarak ölçülmüştür (Şekil.5.5). 

H. amphioxys türünün 45 µmol/m2s ışık şiddetinin büyüme eğrisine 

bakıldığında hücrelerin lag fazına girmediği ve üstel fazın ilk günden 

başlayıp 4. güne kadar devam ettiği görülmüştür. Bu ışık şiddeti için 

spesifik büyüme hızı 1.234 çiftlenme/gün olarak hesaplanmıştır. Türün 

eksponansiyel fazda ölçülen maksimum chl-a değeri 25.8 µg/L olarak 

gözlenmiştir. 

18°C 49 µmol/m2S ışık şiddetinde yapılan denemelerin sonucunda 

hesaplanan spesifik büyüme hızı 1.321 çiftlenme/gün olarak 

hesaplanmıştır. Görüldüğü üzere 38 ve 45 µmol/m2s ışık şiddetlerine 
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yakın değerler bulunmuştur. Fakat bu ışık şiddetinde ölçülen maksimum 

chl a değeri 18.2 µg/L olarak gözlemlenmiştir. 

52 µmol/m2s ışık şiddetinde hesaplanan spesifik büyüme hızı 1.711 

çiftlenme/gün olarak bulunmuştur. Bu ışık şiddeti için µ değeri diğer ışık 

şiddetlerinden daha büyük değere sahiptir. Ayrıca bu türün üstel fazda 

ölçülen maksimum chl-a değeri 25.3 µg/L olarak gözlenmiştir. 

58 µmol/m2s ışık şiddetinde ise, spesifik büyüme hızı 52 µmol/m2s 

ışık şiddetinden daha küçük bir değer elde edilmiştir. Bu ışık şiddeti için 

üstel fazda ölçülen en yüksek chl a değeri miktarı 30.8 µg/L’dir. 58 

µmol/m2s ışık şiddetinde µ değeri 1.049 çiftlenme/gündür. 

Türün 65 µmol/m2s ışık şiddeti için hesaplanan spesifik büyüme 

hızı 1.304 çiftlenme/gündür. Görüldüğü üzere hücreler ilk günü lag 

fazında geçirmişlerdir. Üstel 1. günün sonunda başlamıştır. Bu ışık 

şiddetinde üstel büyüme fazında ölçülen maksimum chl-a değeri 30.3 

µg/L olarak gözlemlenmiştir. 

18°C 77 µmol/m2s ışık şiddetinde yapılan denemenin sonunda 

hesaplanan spesifik büyüme hızı 1.432 çiftlenme/gün olarak 

hesaplanmıştır. Bu ışık şiddetinde üstel büyüme fazında ölçülen 

maksimum chl-a değeri 19.385µg/L dir. 90 µmol/m2s ışık şiddetinde 

yapılan denemenin sonunda hesaplanan spesifik büyüme hızı 1.326 

çiftlenme/gün olarak hesaplanmıştır. Bu ışık şiddetinde üstel büyüme 

fazında ölçülen maksimum chl-a değeri 35.2µg/L dir. 
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Şekil. 5.5. H.amphioxys türünün 18 °C sıcaklıkta 90, 77, 65, 58, 52, 49, 45, 38, 25 µmol/m2s ışık şiddetlerindeki büyüme eğrisi
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Sıcaklık 20°C’ ye çıkarıldığında H. amphioxys türünün 3 farklı ışık 

şiddetinde verdiği cevap Şekil.5.6’da görülmektedir. 3 farklı ışık 

şiddetinde hücrelerin lag fazına girdiği görülmüştür. 

20°C sıcaklıkta 25 µmol/m2s ışık şiddetinde lag fazın 1. günün 

sonunda bittiği ve hemen üstel büyüme fazına başladığı gözlenmiştir. 

Üstel büyüme 4. günün sonunda bitmiştir. Bu ışık şiddetinde spesifik 

büyüme hızı µ 1.024 çiftlenme/gün olarak bulunmuştur. 25 µmol/m2s ışık 

şiddeti için eksponansiyel fazda ölçülen chl-a miktarı 23.8 µg/L’dir. Bu 

ışık şiddeti için eksponansiyel fazda ilerleyen büyüme 6. günün sonunda 

da devam ettiği görülmektedir (Şekil.5.6). 

Türün 38 µmol/m2s ışık şiddetinin lag fazının 1. günde bittiği ve 

üstel l faza 2. günde girdiği görülmüştür (Şekil.5.6). Çoğalma periyodu 

süresince chl-a düzeyinin maksimum değeri 16.5 µg/L olarak 

ölçülmüştür. Bu ışık şiddetinde hesaplanan spesifik büyüme hızı 1.262 

çiftlenme/gündür. 

52 µmol/m2s ışık şiddetinde lag fazına 0. günün sonunda bittiği 

üstel faza 1. günde başladığı gözlenmiştir. Bu ışık şiddetinde 

eksponansiyel fazdaki en yüksek chl-a değeri 19.5 µg/L olarak 

ölçülmüştür. Hesaplanan spesifik büyüme hızı da 1.333 çiftlenme/gün 

olarak bulunmuştur. Bu sıcaklıktaki maksimum spesifik büyüme hızının 

değeridir. 
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Şekil.5.6. H.amphioxys türünün 20°C sıcaklıkta 52, 38, 25 µmol/m2s ışık 

şiddetlerindeki büyüme eğrisi 
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Şekil 5.7. H.amphioxys türünün 25°C sıcaklıkta 65, 52, 38, 25 µmol/m2s ışık 

şiddetlerindeki büyüme eğrisi 
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Kesikli kültür sisteminde nütrient sınırlı şartları altında H. 

amphioxys türünün en yüksek sıcaklık olan 25°C altında 6 ayrı ışık 

şiddetinde büyümesi üzerine etkileri Şekil. 5.7 de gösterilmiştir. 

25 µmol/m2s ışık şiddeti altında üstel fazın 4. güne kadar devam 

ettiği görülmüştür (Şekil.5.7). Hesaplanan spesifik büyüme hızı 0.658 

çiftlenme/gün olarak bulunmuştur. Bu ışık şiddetinde eksponansiyel 

fazda ölçülen maksimum chl-a değeri 12.8 µg/L olarak bulunmuştur. 

25°C 38 µmol/m2s ışık şiddetinde, 0. günün sonunda lag fazın 

bittiği ve üstel büyümenin başladığı gözlenmiştir. Bu ışık şiddeti için 

hesaplanan spesifik büyüme hızı 1.093 çiftlenme/gün olarak 

bulunmuştur. Bu ışık şiddetinde eksponansiyel fazda ölçülen maksimum 

chl-a miktarı 11.8 µg/L’dır. 

45 µmol/m2s ışık şiddetinde, ilk günü hücreler lag fazında 

geçirmişlerdir. Üstel büyümenin lag fazından hemen sonra başlayıp 5. 

güne kadar devam etmiştir hesaplanan spesifik büyüme hızı 0.708 

çiftlenme/gün ve bu eksponansiyel fazda ölçülen maksimum chl-a 

miktarı 28.3 µg/L olarak ölçülmüştür. 

52 µmol/m2s ışık şiddetinde hücreler lag fazına girmeden üstel 

büyümeye geçmişlerdir. 6. günün sonunda eksponansiyel fazda 

hesaplanan spesifik büyüme hızı 0.945 çiftlenme/gün eksponansiyel 

fazda maksimum chl-a değeri 40.3 5 µg/L dir. 

Türün 25°C sıcaklıkta 58 µmol/m2s ışık şiddetinde üstel çoğalma 

periyotu süresince hesaplanan spesifik büyüme hızı 1.534 çiftlenme/gün 
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ve türün eksponansiyel fazda en yüksek chl-a değeri 43.8 ug/lt’dir. Bu 

ışık şiddetinde 6. günün sonunda dahil büyüme küçük artışlarla devam 

etmiştir. 

Bu sıcaklıkta en yüksek ışık şiddeti olan 65 µmol/m2s için lag fazın 

1. günde bittiği ve üstel fazında 4. günde ulaştığı gözlemlenmiştir 

(Şekil.5.7). Bu ışık şiddeti için hesaplanan spesifik büyüme hızı µ 0.788 

çiftlenme/gün olarak bulunmuştur. Bu değere 25°C içinde en yüksek 

değerdir. Bu eksponansiyel fazda ölçülen maksimum chl-a miktarı 33.7 

µg/L olarak ölçülmüştür. 

 

 

Sıcaklık:  

Lagün suyunun H.amphioxys türünü taşıma kapasitesi sıcaklıkla 

polinomiyal bir şekilde değişmiştir (Şekil.5.8). 10°C altında azalan 

sıcaklıkla erişilen maksimum chl-a değeri hızla azalmıştır. 10–20 °C 

arasında sabit olduğu bulunmuştur. 20–25 °C ise tekrar bir artış olduğu 

saptanmıştır.  
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Şekil.5.8. Potansiyel Taşıma Kapasitesine Karşı (ışık ve nütrient 

doygunluğunda) sıcaklık ilişkisi 
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Denklemi ile karakterize edildi. Q10 ile sıcaklılığa bağımlılığı ifade 

etmek istatistik olarak mümkün olmaktadır. Klasik olarak kullanılan Q10 

sıcaklık katsayısı 1.995 olarak bulunmuştur (Şekil.5.9.). Literatürlerde 

Skeletonema costatum için Sakshaug (1977) 1.90, Smayda (1973) 2 ve 

Asterionella japonica için Sakshaug (1977) 2.3 hesaplamışlardır ve bu 

değerler yaptığımız çalışmadaki diyatomlar için verilen değerlere 

yakındır. Fakat ilk denklemde bulunan µmax değerleri 20°C üzerinde Q10 

ile bulunan değerden veriye daha iyi uyduğu görülmüştür. Vollenweider 

(1965)’ın eşitliğindeki kareköklü 2. terim sıcaklık inhibisyonunu 

açıklamakta olup, daha doğru sonuçlar vermektedir. Şekil 5.9’daki 
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grafikte Q10’dan hesaplanan büyüme hızı değerleri 20°C den sonra 

gözlenen değerlerden önemli ölçüde sapmıştır. 

 

Şekil.5.9. Tüm ışık şiddetlerinden elde edilen sıcaklık/µ ilişkisi ve Q10 

Büyüme hızı ile sıcaklık arasındaki ilişkiden 10°C üstündeki 

sıcaklıkta H. amphioxys türünün lagün içerisinde daha iyi gelişim 

gösterebileceği anlaşılmaktadır. Biomas olarak 10°C üzerinde lagün 

suyunun taşıma kapasitesi ≥100 µg/L olup 20°C’den büyük sıcaklıklarda 

maksimum olacağı anlaşılmaktadır. Seaburg et al. (1981) yaptıkları 

çalışmada türün 5-20°C arasındaki sıcaklıklarda yaşabildiğini belirtmişler 

ve bu nedenle stenoterm bir tür olarak dikkate almışlar ise de bizim 

çalışmamızda 6-25°C arasındaki sıcaklık aralığında büyümesi H. 

amphioxys türünün euriterm bir tür olduğunu düşündürmektedir. Seaburg 

et al. (1981); çeşitli habitatlardan izole ettikleri antarktik alglerinin 2-
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34°C aralığında büyüme için denediğini, 75 µE/m2s sabit ışık şartlarında 

5-24°C sıcaklıkları arasında H. amphioxys türünün büyümediğini rapor 

etmişlerdir. Aynı araştırıcılara göre, H. amphioxys sıcaklık büyüme tipi 5 

olarak verilmiş olup bizim elde ettiğimiz veri sıcaklık-büyüme tipi 6 

olarak (6–25 °C) bulunmuştur. Bu durum, söz konusu türün daha ılık 

sulara adapte olabildiğini açıklamaktadır. H. amphioxys, aynı zamanda 

eurihalin bir tür olarak da belirtilebilir (Martinez de Fabricius et. al., 

2003). Tatlı su algleri daha çok stenohalin iken, deniz ve acısu türleri ise 

eurahalin durumundadır (McIntire, 1978). 
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Şekil.5.10. Işık şiddetlerine bağlı olarak büyüme hızında gözlenen değişimler 

(Eğriler farklı sıcaklıklarda elde edilen veriler için istatistik olarak bulunmuştur). 
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Türe uygulanan tüm ışık şiddetleri saturasyon ışık şiddetinin 

üzerinde olduğu Şekil (5.10)’dan anlaşılmaktadır. Bu nedenle istatistik 

olarak yarı doygunluk sabitleri önemli derecede hata içermektedir. 

(P<0,05). Bu yüzden sadece maksimum büyüme hızları (p<0,005) 

verilmiştir. 

6°C için µmax parametresi en düşük değerdedir. Ara sıcaklıklarda 

12, 15, 18, 20°C’lerde artan bir şekilde µmax değerleri gözlenmiştir. 

25°C gözlenen µmax değerinde ise önemli düşüş vardır. 90 µmol/m2s 

PFD değerine kadar ışık inhibisyonu gözlenmemiştir. 

 

5.2. Nütrientler  

Algal büyüme üzerine etki eden bir diğer parametre kuşkusuz 

nütrientlerdir. Yıl boyunca H. amphioxys türünün büyümesi üzerine 

sınırlayıcı etkiye sahip nütrientlerin belirlenmesi amacıyla, f/2 ortamı 

esas alınmak suretiyle NH4
+-N, NO3

--N, PO4
-3-P ve Si’nin çeşitli 

konsantrasyonlarına maruz bırakılarak çalışılmıştır. 

Doğal deniz suyu ortamının nütrient konsantrasyonları ölçülmüş ve 

her bir nütrient ve her deneme grubu için final konsantrasyonları 

hesaplanmıştır. Yapılan denemelerden elde edilen sonuçlar tablo ve 

grafikler halinde verilmiştir. 
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5.2.1. Amonyum  

H. amphioxys türü ile yapılan deneme serilerinde azotun iki farklı 

(amonyum ve nitrat) formu belirlenmeye çalışılmıştır. Söz konusu tür 

NH4-N’unun 12 farklı konsantrasyonuna maruz bırakılmıştır. NH4
+-N 

deneme serisinde final NH4
+-N konsantrasyonları 502.94, 202.94, 

102.94, 52.94, 27.94, 12.94, 7.94, 4.94, 3.94, 3.44, 3.04, 2.94 µmol NH4-

N/L olarak tespit edilmiştir. H. amphioxys türünün 18°C sıcaklıkta 

yukarıda verilen amonyum konsantrasyonlarına maruz bırakıldığında 

gösterdiği büyüme eğrileri (Şekil.5.11)’de verilmiştir. 

502.94 µmol NH4
+-N/L konsantrasyonda büyüme eğrisi 

incelendiğinde, lag fazın sadece bu konsantrasyonda olduğu gözlenmiştir. 

Lag fazın 1. günde sonlandığı ve kültürün hemen üstel büyüme fazına 

geçtiği anlaşılmaktadır. Populasyonun ulaştığı maksimum chl-a değeri 

14.5 µg/L olarak ölçülmüştür. Bu konsantrasyon için hesaplanan spesifik 

büyüme hızı 1.349 çiftlenme/gün olarak bulunmuştur.  

Amonyum konsantrasyonu 202.94 µmol NH4
+-N/L düzeyine 

indirildiğinde lag fazın ortadan kalktığı, üstel büyüme fazının 2. günün 

sonunda tamamlandığı görülmüştür (Şekil.5.11). Bu konsantrasyon için 

hesaplanan spesifik büyüme değeri 502.94 µmol NH4
+-N/L için 

hesaplanan spesifik değerinden daha fazladır. Hesaplanan spesifik değer 

1.620 çiftlenme/gün, eksponansiyel fazda ölçülen maksimum chl-a değeri 

24.5 µg/L’dir. Bu spesifik büyüme değeri amonyum konsantrasyonu için 

maksimum değerdir. 
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102.94 µmol NH4
+-N/L düzeyinde lag fazın, 202.94 düzeyinde 

olduğu gibi ortadan kalktığı hatta üstel büyüme fazında 4. günün sonunda 

tamamlandığı görülmüştür. İki konsantrasyon için hesaplanan spesifik 

büyüme hızları arasında büyük sayılabilecek bir farkın olmadığını 

söylemek mümkündür. Büyüme eğrileri incelendiğinde her iki 

konsantrasyonun benzer eğilimler gösterdiği eksponansiyel fazda ölçülen 

chl-a bakımından da farklı olmadığı grafikte görülmektedir (Şekil.5.11). 

Bu konsantrasyon için hesaplanan spesifik değer 1.587 çiftlenme/gün, 

eksponansiyel fazda ölçülen maksimum chl-a değeri 25.3 µg/L’dir. 

Amonyum için maksimum konsantrasyonun yaklaşık 1/10’u olan 

52.94 µmol NH4
+-N/L konsantrasyonuna maruz bırakıldığında, diğer 

konsantrasyonda olduğu gibi, lag fazın olmadığı ve üstel faza 3. günde 

ulaştığı gözlemlenmiştir. Bu konsantrasyon için hesaplanan spesifik 

büyüme hızı 1.545 çiftlenme/gün olarak bulunmuştur. Ölçülen 

maksimum chl-a konsantrasyonu 21.9 µg/L düzeyinde kalmıştır. 

H. amphioxys türü ile amonyum konsantrasyonlarında yapılan 

denemede 27.94 µmol NH4
+-N/L gözlendiği gibi lag fazı olmadığı 

gözlenmiştir. Logaritmik fazda chl-a miktarında düşüş takip etmiştir 

(Şekil.5.11.). Üstel büyüme hız değeri ise 1.591 çiftlenme/gün olarak 

hesaplanmıştır. 

12.94 µmol NH4
+-N/L eklenen deneme grubunda diğer 

konsantrasyon değerlerindekiler gibi lag fazı görülmemiştir. Bu 

konsantrasyonda hesaplanan üstel büyüme hızı 1.195 çiftlenme/gün’dür. 

Ölçülen maksimum chl-a değeri 8.92 µg/L olarak bulunmuştur. 
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Amonyum denemelerinde çalışılan bir başka konsantrasyon 7.94 

µmol NH4
+-N/L dır. Bu konsantrasyon için hesaplanan spesifik büyüme 

hızı 0.691 çiftlenme/gün olarak bulunmuştur. Elde edilen büyüme eğrileri 

incelendiğinde, lag fazın bu konsantrasyonda da olmadığı, hücrelerin 

üstel büyüme fazında 3. günün sonunda uzaklaşmaya başladıkları 

görülmektedir. Üstel büyüme fazında ölçülen maksimum chl-a miktarı 

8.89 µg/L olarak gözlenmiştir. 

4.94 µmol NH4
+-N/L düzeyinde amonyum konsantrasyonunda 

yapılan denemede elde edilen sonuçlardan hesaplanan spesifik büyüme 

hızı 0.928 çiftlenme/gün olarak bulunmuştur. Amonyum 

konsantrasyonları içinde en düşük hesaplanan spesifik değerlerden 

biridir. Üstel büyüme fazında ölçülen chl-a konsantrasyonu 9.31 µg/L 

olarak ölçülmüştür. 

3.94 µmol NH4
+-N/L düzeyinde amonyum konsantrasyonunda 

yapılan denemede elde edilen sonuçlardan hesaplanan spesifik büyüme 

hızı 0.953 çiftlenme/gün bulunmuştur. Tekrar hem hesaplanan spesifik 

büyüme hızında hem de chl-a değerlerinde bir artış söz konusudur. 

Eksponansiyel fazda ölçülen maksimum chl-a miktarı 6.74 µg/L’dir. 

3.44 µmol NH4-N/L düzeyine indirildiğinde lag fazın diğer 

konsantrasyonlar gibi olmadığı, ancak üstel büyüme fazın 2. günün 

sonunda tamamlandığı görülmüştür. Hesaplana spesifik büyüme hızı 3,94 

µmol NH4
+-N/L konsantrasyondaki değer ile aynıdır. Nitekim büyüme 

eğrileri incelendiğinde her iki konsantrasyonun 4. güne kadar benzer 

eğilimler gösterdiği ancak eksponansiyel fazda ölçülen chl-a değerleri 
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bakımından farklı olduğu grafikte görülmektedir (Şekil.5.11). Bu 

konsantrasyonda ölçülen chl-a miktarı 3.68 µg/L’dir. 

H.amphioxys türü 3.04 µmol NH4
+-N/L düzeyindeki amonyum 

konsantrasyonuna maruz bırakıldığında, diğer konsantrasyonlardan farklı 

olarak, ilk gün lag fazına girmiştir. Üstel büyüme fazının 2. günün 

sonunda tamamlandığı gözlenmiştir. 3.04 µmol NH4
+-N/L için 

hesaplanan spesifik büyüme hızı 0.697 çiftlenme/gün olarak 

bulunmuştur. Bu konsantrasyon için eksponansiyel fazda ölçülen 

maksimum chl-a değeri 3.68 µg/L olarak ölçülmüştür. 

Amonyum denemeleri için kullanılan en düşük konsantrasyon 2.94 

µmol NH4
+-N/L’dir. Bu konsantrasyon doğal deniz suyunun laboratuarda 

spektrometrik yöntemle ölçülen miktarıdır. H. amphioxys türünün bu 

konsantrasyon düzeyinde de hemen üstel büyüme fazına geçtiği ve 4. 

günde büyüme fazını tamamladığı gözlenmiştir. Bu konsantrasyon için 

eksponansiyel fazda ölçülen maksimum chl-a değeri 54.7µg/L olup, 

spesifik büyüme hızı 0.995 çiftlenme/gün olarak hesaplanmıştır. 
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Şekil.5.11. H.amphioxys 18°C’de NH4
+-N/L konsantrasyonlarında büyüme eğrileri 
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5.2.2. Nitrat  

H. amphioxys türü için f/2 ortamındaki nitrat azotunun 

miktarındaki değişiklikler yapılarak 13 ayrı konsantrasyon hazırlanmıştır. 

Ayrıca doğal deniz suyu ortamının NO3
--N’u analizleri de spektrometrik 

olarak yapılmış ve her bir denemenin final konsantrasyonları 

bulunmuştur. Final NO3
--N’ 888,37, 447,37, 181,97, 93,67, 40,69, 23,04, 

14,20, 8.90, 7.13, 6.25, 5.81, 5.55 ve 5.37µmol NO3
--N/L olarak tespit 

edilmiştir. Bu konsantrasyonlarda ölçülen spesifik büyüme hızı değerleri, 

µ=1.5325 çiftlenme/gün ile µ=0.368 çiftlenme/gün arasında değişim 

göstermiştir. 

Denemede bu 888,37 µmol NO3
--N/L konsantrasyonlarda H. 

amphioxys türünün büyüme eğrisi incelendiğinde lag fazın ortadan 

kalktığı ve hücrelerin üstel büyüme fazından sapmaları 6. günden sonra 

başlamıştır (Şekil.5.12). Bu konsantrasyonda büyüme eğrisinde ulaşılan 

maksimum chl-a miktarı 23.7 µg/L olarak gözlenmiş, üstel faz spesifik 

büyüme hızı 1.165 çiftlenme/gün olarak hesaplanmıştır. 

H.amphioxys türü 447.37 µmol NO3
--N/L düzeyinde nitrata maruz 

bırakıldığında hücrelerin üstel büyüme fazına geçtikleri ve eksponansiyel 

fazın 7. günün sonuna kadar devam ettiği gözlemlenmiştir. (Şekil.5.12). 

Bu konsantrasyon için büyüme eğrisi incelendiğinde ölçülen maksimum 

chl-a miktarı 20 µg/L olarak bulunmuştur. Bu konsantrasyonda 

hesaplanan spesifik büyüme hızı 1.199 çiftlenme/gün olarak 

bulunmuştur. 
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181.97 µmol NO3
--N/L düzeyinde populasyonu üstel büyüme 

fazına hemen geçtiği ve üstel fazın 5 güne kadar devam ettiği 

gözlenmiştir (Şekil 5.12). Büyüme eğrisinden maksimum chl-a 

konsantrasyonu da 25.9 µg/L’dir. Spesifik büyüme hızı 1.115 

çiftlenme/gün olarak hesaplanmıştır 

93.67 µmol NO3
--N/L için, hesaplanan büyüme hızı 1.212 

çiftlenme/gün olarak bulunmuştur. Bu konsantrasyonda da lag fazın 

olmadığı, populasyonun üstel büyüme fazına hemen geçtiği gözlenmiştir. 

Ancak, üstel büyüme fazının kısaldığı ve 3. günde sonlandığı 

görülmüştür (Şekil.5.12). Büyüme eğrisinden maksimum chl-a 

konsantrasyonunun  21.9 µg/L olduğu anlaşılmaktadır. 

Daha düşük NO3
--N/L konsantrasyonlarına doğru üstel büyüme 

fazının kısaldığı gözlenmiştir. Bu durum, 40.69 µmol NO3
--N/L 

düzeyindeki nitrat konsantrasyonundan itibaren açıkça görülmektedir. Bu 

konsantrasyonda eksponansiyel fazda maksimum chl-a değeri 18 µg/L 

olarak ölçülmüştür. Büyüme eğrisinin üstel fazında 3. güne kadar devam 

ettiği Şekil.5.12’ de görülmektedir. 40.69  µmol NO3
--N/L için 

hesaplanan spesifik büyüme hızı 1.149 çiftlenme/gün olarak 

bulunmuştur. 

23.03 µmol NO3
--N/L düzeyinde lag fazın ortadan kalktığı ve üstel 

büyüme fazında 3. günde bittiği gözlenmiştir. Hesaplanan spesifik 

büyüme hızı 1.535 çiftlenme/gün olarak bulunmuştur. Büyüme 

eğrisinden ulaşılan maksimum chl-a değeri 8.84 µg/L olarak 

gözlenmiştir. 
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14.20 µmol NO3
--N/lt düzeyinde diğer konsantrasyonlarda olduğu 

gibi, lag fazın olmadığı ancak üstel büyüme fazının 3.günde sonunda 

tamamlandığı gözlenmiştir. Hesaplanan spesifik büyüme hızı 0.844 

çiftlenme/gün olarak bulunmuş olup ulaşılan maksimum chl-a değeri 

8.06 µg/L olarak gözlemlenmiştir. 

Nitrat denemelerinde çalışılan bir başka konsantrasyon 8.90 µmol 

NO3
--N/Ldir. Bu konsantrasyon için hesaplanan spesifik büyüme hızı 

0.545 çiftlenme/gün olarak bulunmuştur. Bu konsantrasyonda lag fazın 1. 

günün sonunda bittiği üstel büyüme fazına 4. günde ulaştığı 

görülmektedir (Şekil.5.12). Bu konsantrasyonda hücrelerin büyüme 

fazında ölçülen chl-a miktarı 7.34 µg/L olarak gözlenmiştir. Büyüme 

fazından sapmalarda 4. günden sonra başlamıştır. 

Denemesi yapılan bir başka nitrat konsantrasyonu olan 7.13 µmol 

NO3-N/L H. amphioxys türünün büyüme eğrisine bakıldığında 

(Şekil.5.12) lag fazının olmadığı, hücrelerin büyüme fazına hemen 

geçtikleri gözlenmiştir. Ancak, üstel büyüme fazının kısaldığı ve günün 

bitiminde sonlandığı görülmektedir (Şekil.5.12). Bu konsantrasyon için 

hesaplanan spesifik büyüme hızı 0.6 çiftlenme/gün olarak bulunmuştur. 

Bu konsantrasyon için ölçülen chl-a değeri ise 6.02 µg/L’dir. 

Düşük konsantrasyonlara gelindikçe üstel büyüme fazının kısaldığı 

gözlemlenmiştir. Bu durum 6.25 µmol NO3-N/L düzeyindeki nitrat 

konsantrasyonundan itibaren açıkça görülmektedir. Bu konsantrasyonda 

eksponansiyel fazda chl-a değeri 8.98 µg/L olarak ölçülmüştür. Bu 

konsantrasyonda lag fazın olmadığı ve üstel büyüme fazının 2. günün 
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sonuna kadar devam ettiği Şekil.5.12’de görülmektedir. 6.25 µmol NO3
--

N/L için hesaplanan spesifik büyüme hızı 0.588 çiftlenme/gün olarak 

bulunmuştur. 

Denemesi yapılan diğer bir konsantrasyon 5.81 µmol NO3
--N/L 

düzeyindeki nitrat için, hesaplanan spesifik büyüme hızı 0.368 

çiftlenme/gün olarak bulunmuştur. Bu konsantrasyonda da lag fazın 

olmadığı, hücrelerin büyüme fazına geçtikleri gözlenmiştir. Bu 

konsantrasyonda eksponansiyel fazda chl-a değeri 12.7 µg/L’dır. 

5.55 µmol NO3
--N/L konsantrasyonda hücrelerin, büyüme fazına 

hemen geçtikleri ve eksponansiyel fazın 3. günün sonuna kadar devam 

ettiği gözlenmiştir (Şekil.5.12). Bu konsantrasyon için hesaplanan 

spesifik büyüme hızı 0.661 çiftlenme/gün ve eksponansiyel fazda ölçülen 

maksimum chl-a miktarı 5.79 µg/L olarak bulunmuştur. 

Denemesi yapılan en düşük nitrat konsantrasyonu olan 5.37 µmol 

NO3
--N/L’da deneme kabına dışarıdan herhangi bir nitrat ilavesi 

yapılmamış, doğal deniz suyunda bulunan nitrat konsantrasyonuyla 

çalışılmıştır. Bu konsantrasyonda maksimum chl-a miktarı 5.83 µg/L 

olarak ölçülmüştür. 5.37 µmol NO3-N/L için hesaplanan spesifik büyüme 

hızı 1.08 çiftlenme/gün olarak bulunmuştur. Hücrelerin tüm nitrat 

konsantrasyonlarında olduğu gibi bu konsantrasyon da lag fazının 

olmadığı ve eksponansiyel fazının 3. günün sonunda tamamladığı 

görülmüştür.
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Şekil.5.12. H.amphioxys 18°C’de N03-N/L konsantrasyonlarında büyüme eğrileri
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5.2.3. Fosfat  

H.amphioxys türü çalışmamız kapsamında optimal sıcaklık (18°C) 

ve optimal ışık şiddeti (52µmol/m2s) şartları altında PO4-P’ın farklı 

konsantrasyonlarına maruz bırakılmıştır. Fosfat denemelerinde, doğal 

deniz suyu PO4-P’ı analizi spektrofotometrik yöntemle bulunmuş ve her 

bir denemenin final konsantrasyonları belirlenmiştir. 37.27, 19.12, 8.23, 

4.6, 2.79, 1.7, 1.34, 1.12, 1.05, 1.01, 0.97 µmol PO4
3-P/L olarak tespit 

edilmiştir. Denemelere maruz bırakılan konsantrasyonlardan elde edilen 

sonuçlar göre türün lag fazına geçmeden üstel büyüme fazına geçtiği 

görülmüştür. Bundan dolayı, nitrat ve amonyum konsantrasyonlarında 

olduğu gibi türün hücrelerinin büyüme fazında maksimum ulaşabildikleri 

chl-a miktarında da gözle görülür bir düşüş olduğu gözlenmiştir. Bu 

konsantrasyonda yapılan denemelerden elde edilen büyüme eğrileri 

Şekil.5.13’de gösterilmektedir. 

H. amphioxys türünün f/2 zenginleştirme ortamına en yüksek fosfat 

konsantrasyonuyla (37.27 µmol PO4
3-P/L) başlanmıştır. Bu 

konsantrasyona maruz bırakılan türün, lag fazının olmadığı ve hücrelerin 

hemen büyüme eğrilimine girdiği gözlemlenmiştir. Bundan dolayı, 

hücrelerin yaşam süresi kısalmıştır. Hücreler 3. günden sonra ölüm fazına 

girmiştir. Üstel faza 1. günde girmiş ve buradan hesaplanan spesifik 

büyüme hızı 1.498 çiftlenme/gün olarak bulunmuştur. Hücrelerin üstel 

büyüme fazında maksimum chl-a konsantrasyonu 10.2 µg/L olarak 

ölçülmüştür. 
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Fosfat konsantrasyonu 19.12 µmol PO4
3-P/L düzeyinde olan 

denemede lag fazın olmadığı, hücrelerin hemen büyüme eğilimine girdiği 

ve üstel büyüme fazın 3. günde bittiği gözlenmiştir. Bu iki 

konsantrasyonun hücrelerinin büyüme eğrileri birbirine oldukça yakındır. 

Bu konsantrasyon için hesaplanan spesifik büyüme hızı 1.137 

çiftlenme/gün ve üstel büyüme fazında ölçülen maksimum chl-a değeri 

15.4 µg/L’dır. 

8.23 µmol PO4
3-P/L düzeyinde fosfat konsantrasyonuna maruz 

bırakıldığında diğer konsantrasyonlarda olduğu gibi lag faz olmamıştır ve 

tür 1. günde üstel büyüme fazına girmiştir. Bu konsantrasyona maruz 

bırakılan hücrelerin üstel büyüme fazında ölçülen maksimum chl-a 

miktarı 24.8 µg/L’dir. Hesaplanan spesifik büyüme hızı 1.278 

çiftlenme/gün olarak bulunmuştur. 

Fosfat konsantrasyonun yaklaşık 1/10 kadar olan 4.6 µmol PO4
3-

P/L maruz bırakıldığında lag fazın olmadığı ve hücrelerin hemen üstel 

büyüme fazına geçtiği gözlenmiştir. Ayrıca, bu konsantrasyonda 

hesaplanan spesifik büyüme hızı değerine (0.767 çiftlenme/gün) hücreler  

1. günde ulaşmıştır. Fakat hücrelerin hem yaşam süresi kısalmış hem de 

chl-a düzeyinde ilk gün hariç belirgin bir artış olmamıştır. Bu özellik 4.6, 

2.79, 1.7, 1.34 µmol PO4
3-P/lt konsantrasyonlarda da görülmüştür. 

Denemede üstel fazda maksimum chl-a konsantrasyonu 11.8 µg/L olarak 

ölçülmüştür. 

2.79 µmol PO4
3-P/L düzeyinde olan denemenin büyüme eğrisine 

bakıldığında, lag fazın olmadığı ve üstel büyüme fazının kısaldığı 



 79 

yaşlanmanın daha erken başladığı gözlenmiştir. Hesaplanan spesifik 

büyüme hızı 0.588 çiftlenme/gün olarak bulunmuş bu konsantrasyonda 

ölçülen maksimum chl-a miktarı 9.02 µg/L’dir. 

Fosfat konsantrasyonu 1,7 µmol PO4
3-P/L düzeyinde olan 

denemede lag faz olmamıştır 1. günde hücreler belirgin bir artış yapmış 

ondan sonraki günlerde ise belirgin bir artış olmayıp 3. günde hücreler 

ölüm fazına geçmişlerdir. Hesaplanan eksponansiyel büyüme hızı 0.356 

çiftlenme/gün ve hücrelerin üssel fazda ölçülen maksimum chl-a miktarı 

5.58 µg/L’dir. 

H.amphioxys türünün 1.34 µmol PO4
3-P/L düzeyinde fosfat maruz 

bırakıldığında lag fazın olmadığı ve hücrelerin üstel büyüme fazına 1. 

günde ulaştığı görülmektedir (Şekil.5.13). Elde edilen büyüme hızı değeri 

0.411 çiftlenme/gün’dür. Bu fazda ölçülen chl-a değeri 7.26 µg/L’dir. 

1.12 µmol PO4
3-P/L düzeyinde fosfat konsantrasyonuna maruz 

bırakıldığında diğer konsantrasyondan farklı olarak ilk gün lag fazına 

girmiştir. Üstel büyüme fazına 2. günde ulaşmıştır. Ayrıca bu 

konsantrasyonda diğer fosfat konsantrasyonundan farklı olarak hücrelerin 

yaşam süresi 6. günde dahi artmaya devam etmektedir. Hesaplanan 

spesifik büyüme fazı 1.117 çiftlenme/gün olarak bulunmuştur. Bu 

konsantrasyonda hücrelerin üstel büyüme fazında ölçülen maksimum chl-

a miktarı 26.3 µg/L’dir. 

Fosfat konsantrasyonu 1.05 µmol PO4
3-P/L düzeyinde olduğunda 

denemenin büyüme eğrisine bakıldığında lag fazına girmediği direk 1. 

gün üstel faza geçtiği görülmektedir. Fakat 1.12 µmol PO4-P/lt 
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konsantrasyon gibi türün yaşam süresi 6. günde de devam etmiştir. 

Hesaplanan spesifik büyüme hızı 0.764 çiftlenme/gün olarak 

bulunmuştur. Bu konsantrasyona maruz bırakılan hücrelerin üstel 

büyüme fazında maksimum chl-a değeri 58 µg/L  ölçülmüştür. 

Daha düşük konsantrasyona geldikçe lag fazın olmadığı ve üstel 

büyüme fazına hücrelerin 1. günde ulaştığı görülmüştür. 1.01 µmol PO4
3-

P/L düzeyinde fosfat konsantrasyonuna maruz bırakılan denemede, 

eksponansiyel fazda ölçülen maksimum chl-a miktarı 6.22 µg/L olarak 

tespit edilmiştir. Hesaplanan spesifik büyüme hızı 0.563 çiftlenme/gün 

olarak bulunmuştur. 

Doğal deniz suyu fosfat konsantrasyonunda yapılan denemede lag 

fazın 0. günde olduğu üstel büyüme fazında hücrelerin 1. günde ulaştığı 

Şekil.5.13’de görülmektedir. Eksponansiyel fazda maksimum chl-a 

miktarı 5.58 µg/L olarak ölçülmüştür. Hesaplanan spesifik büyüme hızı 

da 1.29 çiftlenme/gündür. Ancak doğal deniz suyu olan örneklerdeki 

hücreler 4. günde ölüm fazına geçmişlerdir. 
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Şekil.5.13. H.amphioxys 18°C’de PO4
3-P/L konsantrasyonlarında büyüme eğrileri
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5.2.4. Silikat  

Bir diatom olan H. amphioxys’un hücre duvarının yapısında Si 

elementinin bulunması sebebiyle çoğalmaları için de bu elemente ihtiyaç 

duymaktadırlar. 

Denemelerin bu bölümünde H. amphioxys türü silikatın 10 farklı 

konsantrasyonuna maruz bırakılmıştır. Silikat denemelerinde her bir 

denemenin başlangıçtaki final konsantrasyonlarının belirlenmesi için 

doğal deniz suyu Si analizi spektrofotometrik yöntemle yapılarak 

bulunmuştur. Bu çalışma için seçilen konsantrasyonlara eklenerek, 

deneme grubunun başlangıçtaki konsantrasyonları 120.15, 98.31, 66.65, 

34.55, 23.85, 18.5, 16.36, 13.68, 13.15 µmol Si/L düzeyindeki silikat 

konsantrasyonuna maruz bırakıldığında gösterdikleri büyüme 

Şekil.5.14’de gösterilmektedir. 

Deneme grubunun en yüksek konsantrasyonu f/2 ortamındaki Si 

konsantrasyonuna (107 µmol Si/L) doğal deniz suyundan elde ettiğimiz 

13.15 µmol Si/L düzeyindeki Si eklenerek ölçülen 120.15 µmol Si/L’dir. 

Bu konsantrasyon için büyüme eğrisi incelendiğinde, lag fazın olmadığı, 

hücrelerin hemen büyüme eğilimine girdikleri ve üstel büyüme fazının 3. 

güne kadar devam ettiği görülmektedir. Bu konsantrasyonda 

eksponansiyel fazda ölçülen maksimum chl-a değeri 20.3 µg/L olarak 

ölçülmüştür. 120.15 µmol Si/lt düzeyinde silikat konsantrasyonuna 

maruz bırakıldığında hesaplanan spesifik büyüme hızı 1.16 çiftlenme/gün 

olarak bulunmuştur. 
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98.31 µmol Si/L düzeyindeki silikat konsantrasyonuna maruz 

bırakılan H. amphioxys türünün büyüme eğrisi incelendiğinde, lag fazın 

olmadığı, hücrelerin büyüme fazına geçtiği görülmektedir. Hücrelerin 

üstel büyüme fazına 1. günde girdiği gözlenmiştir. Bu konsantrasyon için 

hesaplanan spesifik büyüme hızı 1.008 çiftlenme/gün olarak 

bulunmuştur. 98.31 µmol Si/L düzeyindeki silikat konsantrasyonu 

denemesinde hücrelerin üstel büyüme fazından ölçülen maksimum chl-a 

miktarı 16.3 µg/L’dir. 

Silikat konsantrasyonun yaklaşık olarak yarıya indirilerek, 66.65 

µmol Si/L düzeyindeki silikat konsantrasyonuna maruz bırakılan 

hücrelerin ilk konsantrasyon gibi lag fazına girmeden hemen büyüme 

fazına girdiği gözlenmiştir. Fakat ilk konsantrasyondan farklı olarak 1. 

günde üstel büyüme fazına girmiştir. Bu konsantrasyon için hesaplanan 

spesifik büyüme hızı 0.848 µmol Si/L çiftlenme/gün olarak bulunmuştur. 

Hücrelerin üstel büyüme fazında maksimum chl-a miktarı 12 µg/L olarak 

ölçülmüştür. 

Maruz bırakılan silikat konsantrasyonu 34.44 µmol Si/L düzeyinde 

olduğunda, diğer konsantrasyonlardan farklı olarak 0. günü lag fazında 

geçirmiştir. Hücrelerin üstel büyüme fazına 4. güne kadar devam ettiği 

görülmektedir. Bu konsantrasyon için hesaplanan spesifik büyüme hızı 

1.003 çiftlenme/gün olarak bulunmuştur. Hücrelerin üstel büyüme 

fazında ölçülen chl-a değeri 17.4 µg/L’dir (Şekil.5.14). 

23.85 µmol Si/L düzeyindeki silikat konsantrasyonuna maruz 

bırakılan H.amphioxys türünün büyüme eğrisini incelediğimizde lag fazın 
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olmadığı ve hücrelerin 2. günde üstel büyüme fazına girdiği gözlenmiştir. 

Bu konsantrasyon için hesaplanan spesifik büyüme hızı 0.816 

çiftlenme/gün olarak bulunmuştur. 23.85 µmol Si/L düzeyindeki silikat 

konsantrasyonu denemesinde hücrelerin üstel büyüme fazında ölçülen 

maksimum chl-a miktarı 16.7 µg/L olarak gözlemlenmiştir. 

18.5 µmol Si/L düzeyinde silikat konsantrasyon maruz bırakılan 

H.amphioxys türü 16.36 µmol Si/L konsantrasyonundaki gibi hücreler ilk 

günü lag fazından geçirmemişlerdir. Bu iki konsantrasyonun 

eksponansiyel fazda ölçülen maksimum chl-a değerleri birbirine çok 

yakındır. Hesaplanan spesifik büyüme hızı 1.213 çiftlenme/gün olarak 

hesaplanmıştır. Eksponansiyel fazda ölçülen maksimum chl-a miktarı 

25.8 µg/L’dir. 

16.36 µmol Si/L düzeyinde silikata maruz bırakılan denemede 

spesifik büyüme hızı 1.115 çiftlenme/gün olarak hesaplanmıştır. Bu 

konsantrasyon denemesinden elde edilen büyüme eğrisinin diğerlerine 

benzer olduğu görülmektedir. Hücreler önceki konsantrasyonlar gibi lag 

fazına girmeden üstel büyüme fazına girmişlerdir. Üstel büyüme fazına 4. 

günde ulaşmışlardır ve eksponansiyel fazda ölçülen maksimum chl-a 

değeri 24.3 µg/L olarak ölçülmüştür. 

Silikat denemesinde bir başka konsantrasyon ise 14.22 µmol Si/L 

düzeyinde silikata maruz bırakılan denemede spesifik büyüme hızı 0.696 

çiftlenme/gün olarak hesaplanmıştır. Bu konsantrasyonda hücreler lag 

fazına girmeden üstel büyüme fazına girdikleri, üstel büyüme fazının 2. 
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gününe kadar devam ettiği ve eksponansiyel fazda ölçülen maksimum 

chl-a miktarı 4.44 µg/L’dir. 

Denemesi yapılan bir diğer konsantrasyon ise 13.68  µmol Si/L 

düzeyindeki konsantrasyonda da lag fazın olmadığı ve üstel büyüme 

fazının da diğer konsantrasyondan farklı olarak 5. güne uzadığı 

görülmektedir. Bu konsantrasyonda büyüme eğrisi verilerinden 

hesaplanan spesifik büyüme hızı 1.043 çiftlenme/gün olarak 

bulunmuştur. Türün eksponansiyel fazda ölçülen maksimum chl-a değeri 

bütün konsantrasyonlardaki en yüksek değer olan 29.1 µg/L olarak 

ölçülmüştür. 

Doğal deniz suyu silikat konsantrasyonunda yapılan denemede lag 

fazın diğer konsantrasyonlardaki gibi olmadığı, hücrelerin üstel büyüme 

fazına geçtiği gözlemlenmiştir. Bu deneme sonucunda elde edilen 

büyüme eğrisi hepsinde olduğu gibi benzerlik göstermektedir. Türün 

spesifik büyüme hızı 1.264 çiftlenme/gün olarak hesaplanmıştır. Türün 

eksponansiyel fazda ölçülen maksimum chl-a miktarı 19.8 µ/lt olarak 

ölçülmüştür. 
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Şekil.5.14. H.amphioxys 18°C’de Si/L konsantrasyonlarında büyüme eğrileri
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5.3 İstatistik Olarak Hesaplanan MONOD Eğrisi Parametreleri  

5.3.1. Amonyum 

H. amphioxys türünün 18°C sabit sıcaklık ve 52 µmol/m2s ışık 

şiddetinde NH4
+-N ilavesiyle maksimum büyüme hızı µmax= 1.528±0248 

çiftlenme/gün ve Yarı-Doygunluk Sabiti (Ks) değeri ise 2.959±1.978 

µgat NH4
+-N/L olarak bulunmuştur (Şekil.5.15). 

 

Şekil.5.15. H. amphioxys türünün NH4
+’ a bağlı büyüme hızlarının deneysel 

noktaları ve bu noktalar uydurulan Michaelis-Menten eğrisi ve %95 güven aralıkları 

(R2=0,7, r=0,837) 
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Büyüme hızının NH4
+ konsantrasyonlarına bağlılığı Michaelis-

Menten denklemi ile ifade edilmiştir (Şekil 5.15). Deneysel NH4
+ 

konsantrasyonlarındaki değişim, en küçük kareler metoduyla yapılan 

istatistik analiz sonuçlarına göre %70 oranında olduğu bulunmuştur. 

Büyüme hızı Monod eğrisinin parametrelerinden biri olan µmax 

1.528±0,248 gün-1 olarak bulundu (P<0,05). Elde edilen bu değer Sarthou 

et. al., (2005) tarafından, verilen µmax/V hücre hacmi bağıntısından, 

µmax=3.4.V-0,13, hesaplanan 1.64 değerine çok yakındır (hücre hacmi: 278 

µm3), Ks yarı doygunluk sabiti 2.959±1.978 µgat NH4
+-N/L olarak 

(p<0.05) bulundu. Ks(N)=0,61(S/V) -0.58 (Hein et. al.,1995) (S/V), yüzey 

hacim oranından ise, 0.489 µgat N/L hesaplandı. Deneysel olarak 

bulunan değerlerden daha küçüktür.  

Türün nütrient açısından affinitesi olarak değerlendirilen Ks 

değerleri düşük besin konsantrasyonlarında türlerin potansiyel mücadele 

kapasitelerinin bir indeksi olarak kullanılmaktadır (Smayda, 1997). 

Değer >1 µgat/L olup genelde lagün suyunun NH4
+ açısından çok fakir 

olmadığını açıklamaktadır. Hesaplanan Ks değerinin (0.489) farklılığı 

lagün ortamına söz konusu türün çevresel adaptasyon gösteriyor 

olabilmesi ile açıklanabilir. Ayrıca, amonyum ile büyüyen hücrelerin 

maksimum büyüme hızları nitratla büyüyenlere oranla daha yüksek 

olması, türün başka hayat evresine geçen hücrelerinden kaynaklanıyor 

olabilir. 
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5.3.2. Nitrat  

H. amphioxys türünün 18°C sabit sıcaklık ve 52 µmol/m2s ışık 

şiddetinde NO3
--N ilavesiyle maksimum büyüme hızı µmax= 1.22±0.12 

çiftlenme/gün ve Yarı-Doygunluk Sabiti (Ks) değeri ise 7.01±2.66 µ 

NO3
--N/L olarak bulunmuştur (Şekil.5.16). 

 

Şekil.5.16. H. amphioxys türünün NO3
--N bağlı büyüme hızlarının deneysel 

noktaları ve bu noktalar uydurulan Michaelis-Menten eğrisi ve %95 güven aralıkları 

(R2=0,891, r=0,945) 

Büyüme hızının NO3
--N konsantrasyonları ile ilişkisi Şekil.5.16’da 

verildi. En küçük kareler metoduyla yapılan istatistiki analizler 

sonucunda NO3
- konsantrasyonlarındaki varyasyon büyüme hızı %89 

olarak hesaplanmıştır. NH4
+’den farklı olarak 1.22±0.12 gün-1’lik 
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değerde kalması farklı hayat evreleriyle bağlantılı olabilir. Diğer bir 

olasılık ise; NO3
-’ın NH4

+’a göre depolanabilen bir iyon olmasından 

dolayı, türün depolama stratejisini kullanabilmesi ile ilişkili 

olabileceğidir (Smayda, 1997). Ks değeri 7.01±2.66 µgat NO3
--N/L olup, 

NH4
+ için bulunan değerlerden daha büyüktür ve lagün suyunun çok fakir 

olmadığını ya da H. amphioxys türünün fırsatçı bir tür olduğunu 

göstermektedir. 

5.3.3. Reaktif Fosfat  

H. amphioxys türünün 18°C sabit sıcaklık ve 52 µmol/m2s  ışık 

şiddetinde PO4
-3-P ilavesiyle maksimum büyüme hızı sırasıyla µmax= 

1.767±0.446, µmax=1.172±0.485 çiftlenme/gün ve Yarı-Doygunluk Sabiti 

(Ks) değeri ise sırasıyla 5,07±3,29 ve 0,499±0,964 µgat PO4
-3-P/L olarak 

bulunmuştur (Şekil.5.17, Şekil.5.18). 

 

Şekil.5.17. H. amphioxys türünün Reaktif fosfata bağlı büyüme hızlarının deneysel noktaları ve bu 

noktalar uydurulan Michaelis-Menten eğrisi ve %95 güven aralıkları . 
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Şekil.5.18. H. amphioxys türünün Reaktif fosfata bağlı büyüme hızlarının 

deneysel noktaları ve bu noktalar uydurulan Michaelis-Menten eğrisi ve %95 güven 

aralıkları . 

Reaktif fosfat ile büyüme hızı ilişkisinde bariz şekilde iki ayrı veri 

grubu birbirinden ayrılıyordu. Aynı deneme serisinde iki ayrı eğri ile 

temsil edilebilen bağıntıların bulunuşu, populasyonu oluşturan bireylerin 

bir kısmının aseksüel diğer kısmının ise seksüel çoğalma göstermesi ya 

da kist formasyonu ile açıklanabilir. Deneme protokolünde mikroskobik 

inceleme olmadığından bu konu incelemeye açık kalmaktadır. Elde 

edilen µmax değerleri sırasıyla 1.767±0.446 gün-1 ve 1.172±0.485 gün -1 

idi. Nitrat için elde edilen ikinci değer, elde edilen silis değerine çok 
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yakındır ve amonyum için elde edilenin hata aralığı içine düşmektedir. Ks 

değerleri sırasıyla 5.07±3.29 (p<0.05) ve 0.460±0.964 (p<0.25) µgatP/L 

olarak hesaplanmış olup, düşük Ks değeriyle daha küçük reaktif fosfat 

konsantrasyon değerlerini alabilmektedir. 

5.3.4.Silis  

H. amphioxys türünün 18°C sabit sıcaklık ve 52 µmol/m2s ışık 

şiddetinde Si ilavesiyle maksimum büyüme hızı µmax= 1.141±0.164 

çiftlenme/gün ve Yarı-Doygunluk Sabiti (Ks) değeri ise 0,499±2.90 µgat 

Si/L olarak bulunmuştur (Şekil.5.19). 

 

Şekil.5.19. H. amphioxys türünün Si bağlı büyüme hızlarının deneysel noktaları 

ve bu noktalar uydurulan Michaelis-Menten eğrisi ve %95 güven aralıkları . 
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Silikata bağlı büyüme eğrisinde µmax parametresi 1.141 gün–1 olarak 

(p<0.05) bulunurken en küçük kareler metoduyla yapılan istatistik analiz 

sonuçlarına göre, Ks (0,499 µgat Si/L) sabiti üzerinde hata çok büyük 

çıkmıştır. Jezequel (2000) yaptığı çalışmada bu değeri verilen hata aralığı 

içinde bulmuştur. Hein et. al., (1995), verilen Ks(Si)=0,64(S/V)-3,66  

bağıntısından Ks değerini 0,159 µmol Si/L olarak bulmuştur. Silikat için 

Ks değerinin çok küçük olmasından dolayı lagün suyunda silikatın H. 

amphioxys türünün büyüme hızını sınırlamayacağı anlaşılmaktadır.  

Taguchi et al., (1987)’den alınan maksimum büyüme hızının 

bulgularımızdakilerden daha küçük olması Hantzschia sp.’nin hücre 

hacminin 800 µ3 olmasından kaynaklanabilir. Taguchi et al., (1987) 800 

µ3 için 1.43 gün-1 büyüme hızı hesaplanmaktadır. Yaptığımız çalışmada 

büyüme hızı 1,14 gün-1 olarak hesaplanmıştır (Boy küçüldükçe büyüme 

hızı artmaktadır. Bu da türün aynı olmamasından kaynaklanıyor olabilir).  

H. amphioxys türünün maksimum chl-a değerine eriştiği durgunluk 

fazındaki kültürde, tükenen silikata rağmen yeniden chl-a artışı olması 

lipid üretiminin chl-a artışını tetiklediği araştırıcılar tarafından 

tanımlanmıştır (Taguchi et.al., 1987). 

Şekil 5.20 deki grafikte en üstteki doğru H. amphioxys türünün 

maksimum populasyon büyüme hızını ifade etmektedir. Altındaki eğri ise 

max. büyüme hızı üzerinde sıcaklığın etkisini açıklamaktadır. Sıcaklık 

2006 Şubat ve Aralık aylarında maksimum büyüme hızında önemli 

düşüşlere neden olmaktadır. Özellikle sıcaklığın 7-8°C’ lere düştüğü 

dönemlerde azalma belirgindir ve Seaburg et.al.,( 1981)’in bulgularıyla 
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uyumludur. Alttaki 3. eğri ise Liebig’in minimum kuralına göre, 

fitoplankton populasyonunun büyüme hızını en fazla düşüren nütrient 

kullanılarak hesaplanan büyüme hızları Mart ve Nisan aylarında bağıl 

olarak bir artışı takiben Haziran’a kadar azalmaktadır (Şekil 5.20). 

Temmuz’da tekrar bir artıştan sonra Ağustos’da bir düşüşü, Kasım’a 

kadar ise bir artış izlemektedir. Kasım’dan itibaren Şubat’a kadar düşüş 

büyüme hızlarında gözlenmiştir.  
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Şekil.5.20. Maksimum büyüme hızı üzerinde sıcaklığın ve büyüme hızı üzerinde 
nütrient konsantrasyonlarının etkileri 
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Yılın büyük bir zamanında azot sınırlayıcılığı dikkat çekici 

olmaktadır (Tablo. 5.1). Bu da bir nütrient kaynağı olarak İzmir Körfezi 

suyunun katkısını belirtiyor olabilir. İzmir Körfezi’nde su kolonunun azot 

sınırlayıcı olduğu çeşitli araştırmacılar tarafından rapor edilmiştir 

(Kontaş ve ark., 2004, Küçüksezgin ve ark.,2006). Aynı zamanda sığ su 

sütunu nedeniyle dip çamurunda azotlu bileşiklerin denitrifikasyonla 

uzaklaşması da diğer bir faktör olarak dikkate alınabilir.  

Sonbahar aylarında tuzluluğun ‰39 civarında sabit kalması kurak 

bir sonbaharı göstermektedir. Çözünmüş Oksijen değerlerinin minimum 

değerlere düşmesine  rağmen (~ 2 mg/L) fosfatın sınırlayıcılığı 

sedimentin indirgen bir hale gelmediğini  göstermektedir. Nitekim Yürür 

(2008), tarafından reaktif-fosfat akışlarının sudan sedimente doğru 

olduğunu rapor etmiştir. En azından oksijenli sedimentte reaktif-fosfatın 

adsorbsiyonla bağlandığı ve dolayısıyle üstündeki suda fosfatın söz 

konusu diyatomun büyümesi için sınırlayıcı olduğu söylenebilir. Şubat’ta 

ortamda amonyum (2.38) mevcut iken nitrat (0.27) çok düşük 

değerlerdedir ve nitrat sınırlayıcılığı gözlenmektedir. Amonyumun 

varlığına rağmen nitratın büyümeyi sınırlaması,  söz konusu türün nitratı 

tercihli olarak aldığını göstermektir (Tablo 5.1). 
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Tablo 5.1. Maksimum büyüme hızı üzerinde sıcaklığın ve büyüme hızı üzerinde nütrient konsantrasyonlarının etkileri 

Amonyum Nitrat Fosfat Silikat T°C Corr. Si NH4+ NO3
-

PO4
-3

µ Limiting

Günler  µgat/lt  µgat/lt  µgat/lt  µgat/lt T °C µmax Teorik µ Teorik µ Teorik µ Teorik µ Blackman Minimum  Nut.

Şubat 2,35 0,27 0,40 1,20 7 0,71 0,50 0,32 0,03 0,33 0,02 0,03 NO3

Mart 2,94 7,26 0,98 13,15 15 1,21 1,17 0,60 0,62 0,82 0,19 0,60 NH4

Nisan 11,14 6,65 0,82 19,05 18 1,29 1,26 1,02 0,63 0,83 0,22 0,63 NO3

Mayıs 12,31 4,03 0,62 13,55 22 1,33 1,29 1,07 0,49 0,77 0,20 0,49 NO3

Haziran 1,27 6,50 0,21 1,72 26,3 1,31 1,01 0,39 0,63 0,41 0,13 0,39 NH4

Temmuz 2,93 8,05 0,69 4,90 26,5 1,31 1,19 0,65 0,70 0,78 0,20 0,65 NH4

Ağustos 41,43 1,60 1,68 140,38 27 1,30 1,30 1,21 0,24 1,02 0,15 0,24 NO3

Eylül 7,11 15,75 0,37 8,77 25 1,32 1,25 0,93 0,91 0,58 0,21 0,58 PO4

Ekim 2,73 10,57 0,36 7,16 16,5 1,26 1,18 0,60 0,76 0,55 0,18 0,55 PO4

Kasım 3,48 11,68 0,08 11,92 14,5 1,19 1,15 0,65 0,75 0,17 0,10 0,17 PO4

Aralık 1,70 1,36 1,80 24,72 8 0,80 0,78 0,29 0,13 0,64 0,07 0,13 NO3

Ocak 2,65 1,96 0,81 7,28 12 1,08 1,01 0,51 0,23 0,69 0,12 0,23 NO3

Şubat 0,91 10,77 0,08 0,64 13,5 1,15 0,65 0,27 0,70 0,17 0,08 0,17 PO4  

 



5.4 İstatistik Olarak Hesaplanan Taşıma Kapasitesi 

Parametreleri  

5.4.1. Nitrat 

Potansiyel chl-a maksimum değerleri nitrat için sırasıyla 

158.83±113.7 µg chl-a/L ve yarı doygunluk sabitleri (Ks
ı) 190.11±184.7 

olarak bulunmuştur (Şekil.5.21). Nitrat konsantrasyonundaki varyasyon 

en küçük kareler yöntemi ile yapılan istatistik analiz sonuçlarına göre 

suyun taşıma kapasitesini %98 olarak açıklamaktadır. Nitrat H. 

amphioxys türü için suyun taşıma kapasitesini yeterince yüksek 

konsantrasyonlarda reaktif-fosfata göre önemli ölçüde arttırmaktadır 

(Tablo 5.2). 

 

Şekil.5.21. H.amphioxys türünün  NO3
--N chla max taşıma kapasitesi R2=0,98 

r=0,991 
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5.3.2. Reaktif Fosfat 

Potansiyel chl-a maksimum değerleri reaktif-fosfat için 15.90±2.73 

µg chl-a/L ve yarı doygunluk sabitleri (Ks
ı) 1.798±0.974 olarak 

bulunmuştur (Şekil.5.22). Fosfat konsantrasyonundaki varyasyon en 

küçük kareler yöntemi ile yapılan istatistik analiz sonuçlarına göre suyun 

taşıma kapasitesindeki değişimleri %90 olarak açıklamaktadır. 

 

Şekil. 5.22.  H.amphioxys türünün  RP chla max taşıma kapasitesi R2=0,90 

r=0,951 

Hesaplanan maksimum chl-a konsantrasyonlarının (taşıma 

kapasitesi) zamansal değişimleri Şekil 5.23 verilmiştir. Şekil 5.23 de 

üstteki eğri taşıma kapasitesi üzerine sıcaklığın etkisini göstermekte ve 
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Haziran ayından Eylül sonuna kadar lagün suyunun söz konusu türü 

taşıma kapasitesi 115 µgchl-a/L’lik maksimuma ulaşmaktadır. Fakat 

gözlenen değerler (in situ) önemli ölçüde düşüktür (Şekil. 5.23). Ayrıca 

in situ chl-a konsantrasyonları kommunite biomasını ifade etmektedir. Bu 

toplam biomasın içinde H. amphioxys türünün bioması daha azdır. 

Büyüme hızlarının nütrientlere bağlılığını ifade eden Monod denklemi 

taşıma kapasitesi için de kullanılabilir (farklı parametre değerleri ile; chl-

a max, Ks
ı). Nütrientler lagün suyunun taşıma kapasitesini yıl boyunca 

önemli ölçüde düşürmektedir ve taşıma kapasitesi sınırlayıcı nütrientler 

azotlu bileşikler olup büyüme hızını sınırlayan da azotlu bileşikler olarak 

bulunmuştur (Tablo.5.2). 

Nütrientlerin ortam konsantrasyonları lagün suyunun H. amphioxys 

türünü taşıma kapasitesini <5 µg/L’ye kadar düşürmektedir. İn situ chl-a 

değerleri, nütrientlerin sınırladığı taşıma kapasitesinden daha küçüktür. 

Muhtemel kayıp terimleri olan advektif taşınım ve otlamanın 

katkılarından kaynaklanmaktadır. Çünkü taşıma kapasitesinden elde 

edilen verilerden istatiksel olarak hesaplanmıştır. Dolası ile otlama ve 

advektif taşınım bileşimlerini içermemektedir. 
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Şekil.5.23. Hesaplanan maksimum chl-a (Taşıma kapasitesi) zamansal 

değişimleri 
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Tablo. 5.2. Hesaplanan maksimum chl-a konsantrasyonlarının (taşıma kapasitesi) zamansal değişimleri 

Sınırlayıcı

Amonyum µgat/lt Nitrat µgat/lt Fosfat µgat/lt Silikat µgat/lt NO3 PO4 Nutrient

Şubat 2,35 0,27 0,40 1,20 7,00 38,86 0,05 7,07 0,05 N 0,05

Mart 2,94 7,26 0,98 13,15 15,00 72,22 2,66 25,44 2,66 N 2,40

Nisan 11,14 6,65 0,82 19,05 18,00 45,13 1,52 14,15 1,52 N 1,38

Mayıs 12,31 4,03 0,62 13,55 22,00 30,01 0,62 7,72 0,62 N 0,58

Haziran 1,27 6,50 0,21 1,72 26,30 92,95 3,07 9,72 3,07 N 2,34

Temmuz 2,93 8,05 0,69 4,90 26,50 98,87 4,02 27,42 4,02 N 3,50

Ağustos 41,43 1,60 1,68 140,38 27,00 115,06 0,96 55,49 0,96 N 0,95

Eylül 7,11 15,75 0,37 8,77 25,00 61,72 4,72 10,42 4,72 N 3,25

Ekim 2,73 10,57 0,36 7,16 16,50 58,60 3,09 9,80 3,09 N 2,35

Kasım 3,48 11,68 0,08 11,92 14,50 76,34 4,42 3,18 3,18 RP 1,85

Aralık 1,70 1,36 1,80 24,72 8,00 60,53 0,43 30,28 0,43 N 0,42

Ocak 2,65 1,96 0,81 7,28 12,00 89,41 0,91 27,77 0,91 N 0,88

Şubat 0,91 10,77 0,08 0,64 13,50 83,37 4,47 3,63 3,63 RP 2,00

Günler

İnsitu Nutrient Konsantrasyonları Chl-amaxİnsitu

Chl-atmaxT °C RileyLiebig
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6. SONUÇ 

H. amphioxys türü için sıcaklığa bağımlı büyüme denklemi 

Vollenweider (1965)’in PP/I (Primer Produktivite/Işık) eğrisi ve 

parametreleriyle hesaplanmıştır. Eğri Q10’daki datadan daha iyi 

uymuştur. Potansiyel taşıma kapasitesi için polinomiyal eğri 

kullanılmıştır. Işık şiddeti için ≥25µmol/m2s’den büyük değerler 

denenmiştir ve tüm denemelerde PFD (poton flux density) saturasyonda 

bulunmuştur. Sıcaklık ile µmax artarken sadece 25°C’de bir azalma 

gözlenmiştir. 

NH4
+ için elde edilen µmax değeri (1.528 gün-1) Sarthou et. al., 

(2005)’e göre, hücre hacminde hesaplanan 1.64 değerine yakın 

bulunmuştur. Hein et. al (1995) göre Ks(N)=0,61(S/V)-058 hesaplanarak 

elde edilen Ks değeri (0.489) inkübasyon denemelerinden bulunan 

(2.959) değerden daha küçüktür. Denemelerden bulunan Ks değerinin 

yüksekliği lagün suyunun amonyum açısından fakir olmadığını 

göstermektedir. 

Nitrat için bulunan Ks değeri 7.01 µat NO3
--N/L olup değişen 

ortam şartlarında türün depolama stratejisini (Smayda, 1997) kullanıyor 

olabildiğini gösterebilir (sediment yüzeyinde nitrifikasyonla oluşan 

nitratı kullanmak üzere). Diğer bir açıklama tarzı türün hayat evreleriyle 

ilgili olabilir. µmax değerinin amonyuma göre daha düşük oluşu depolama 

sürecinde büyüme hızının maksimuma erişemediğini ortaya koymaktadır. 

Amonyum ile zenginleştirilmiş reaktif fosfat ile ilgili denemeler 

için 1.76 ile 1.17 gün-1’lik farklı maksimum büyüme hızları farklı hayat 
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evreleriyle açıklamanın daha doğru olacağını göstermektedir. Reaktif 

fosfat için Ks değerlerinde 5.07 ve 0.49 µgat P/L oluşu oligotrofik 

şartlardan eutrofik şartlara kadar geniş bir besinsel aralıkta söz konusu 

türün yaşabileceğini göstermektedir. Bu durum, belki de hayat 

evrelerindeki değişikliklerle açıklanabilir. 

Silikattaki 1.14 gün-1’lik µmax değeri diğer nütrientler için bulunan 

µmax değeri ile uyuşmaktadır. 13.15 µgat Si/L background 

konsantrasyonlarda bile silise bağlı büyümeyi saturasyonda tutmaktadır. 

µmax değerinde diğer nütrientler için bulunan daha düşük değerlere yakın 

oluşu bekli de kist formasyonu ile (Jezequel, 2000) yada lipid üretimiyle 

açıklanabilir (Taguchi et.al., 1987). Söz konusu türün bir önceki 

çoğalmasında başlangıç silis konsantrasyonu hem büyüme hızının hem 

de lipid üretiminin seviyelerini belirlemektedir (Taguchi et.al., 1987). 

Türün izalosyon çalışmalarında f/2 standart ortamı kullanılmış olup 

silikat 107 µM final konsantrasyonundadır. Dolayısıyle büyüme 

hızlarındaki farklar bir önceki büyümedeki başlangıç silikat 

konsantrasyonu ile (107 µM) orantılı lipid üretimini yansıtıyor olabilir. 

Tüm değerlerin bir ortalama etrafında dağılması da bu durumu 

açıklayabilecek ikinci bir yol olabilir. Bundan dolayı H. amphioxys için 

detaylı çalışmalar gereklidir. 

Lagünde, sıcaklığın ve nütrient konsantrasyonlarının temporal 

değişimleri dikkate alınarak incelen türün büyüme hızının ve 

erişebileceği maksimum chl-a konsantrasyonlarının temporal değişimleri 

hesaplanmıştır. Şubat ve Aralık aylarında su sıcaklığının 7°C’ye düşmesi 

ile düşük su sıcaklığının belirgin olumsuz etkileri de bulunmuştur. 
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Nütrientlerin sınırlayıcı etkileri açıkça görünmüştür. Mart Nisan, 

Temmuz, Eylül, Ekim aylarında büyüme hızlarında küçük artışlar vardır. 

Diğer aylarda büyüme hızları önemli ölçüde düşmektedir. Sıcaklık ve 

daha önemli nütrient konsantrasyonlarına cevap olarak lagün suyunun 

taşıma kapasitesi Mart, Temmuz, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında artış 

göstermektedir. Fakat in situ chl-a’nın Mart ve Temmuz’da modelden 

belirlenene göre daha düşük değerlerde olmakla birlikte küçük artışlar 

gözlemlenmiştir. 

Lagün içinde H. amphioxys türünün yıl boyunca çoğalması in situ 

nütrient konsantrasyonları ve çok soğuk kış aylarında sıcaklık ile 

sınırlanmaktadır. Mart, Temmuz, Eylül aylarında lagün içinde 

gözlemlenebilmektedir. Bizim bulduğumuz zamanla Sabancı (2008) 

yapmış olduğu çalışmada bir paralellik göstermiştir. Nütrientle sınırlı 

büyüme sonbahar ayları ve Şubat’ta reaktif fosfat sınırlı, diğer aylarda ise 

azotlu bileşiklerle sınırlı büyüme bu tür için söz konusudur. Silikatla 

sınırlı büyümede görülen lipid sentezinden dolayı, sedimentin yüzey 

tabakası lipidlerce zengin olacaktır. Bu durum, özelikle gastropodlar 

(Xing, et., al.,2008) ve demersal bir balık olan Çipura balığı yavrularının 

dip çamuruyla beslenmesinde büyük öneme sahip olabileceğini 

göstermektir. 

Kabuklu deniz hayvanları (Pena de la, 2007) ve gastropodların 

beslenmesinde (Xing et al., 2008) oldukça öneme sahip olan bentik 

diyatomlarla ilgili detaylı bir araştırma yapılmamıştır. Yapılan bu çalışma 

ile bentik diyatomların büyüme kinetiğinin ortaya çıkarılması, kabuklu 
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deniz hayvanları ve balıkların beslenmesiyle ilgili dinamik uygulamalara  

fayda sağlayacaktır. 

Taşıma kapasitesinin Homa Lagününe uygulamasını içeren bu 

çalışmadan, taşıma kapasitesinin balık besi çiftliklerinde de 

uygulanabileceği söylenebilir. Aynı zamanda demersal balık 

üretimlerinde dipte H. amphioxys türünün lipid üretiminin dipide 

kapsayan ağ kafeslerde besiye alınan tür üzerinde olumlu yönde etkileri 

olacaktır. Sedimentte mineralizasyon ürünlerinin bu tür tarafından alımı 

ile ötrifikasyonada bir ölçüde engel olmuş olacaktır (Açığa çıkan 

nutrientlerin bu alg tarafından sedimentte tutulmasıyla) 
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8. EKLER 

 

Levha 1 

Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow 
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