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19, Ulusal Su Ürünleri SemPozyumu Bildiri Özet Kitabinda yayınlanan bititin özetlerinin bilimsel içeriğine ilişkin her
türlü hukuki sorumluluk ve imla hatalarının sorumluluğu yİzİrlara aittir.
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Göksu Nehri (Mersin-Türkiye)'nin Bazı Su Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi

Mehmet Bovarl, Ferbal Özkan Yılmazl
1Mersin Üniversitesi, Su Ürünler Fakijltesi, Temel Bilimler Bölümü, Mersin

Sorumlu yazar e-posta: mehmet. boyar@hotmail.com

GiriŞ: Göksu Nehri, bölgenin ku]]anma suyu ihtiyacmur karşılamasl ve tarrm arazileri için sulama amaçlı
kullanılması Yöniinden Mersin ili sınırları içerisinde bulıınan en önemli akarsulardan bnriofu. Nehir,in
bul uıduğu bölgede tarrm arazileri oldukça fazladır ve tarrmsal aktiviteler kontrolsüz düzeyde devam
etmektedil. Bugiin, çok büyiık önem taşıyan tatlı su kaynaklarınuı, kirlilik tehdidi altında olması, artan su
ihtiYacı ile birlikte su kirliliği ve su kalitesi üzerine yapılacak oİan çalışmaların yoğunlaşmasına neden
olmuŞhır. Evsel, endüstriyel ve tarrmsal aktivitelerden kaynaklanan kirletici uiunİurİo, arıtılmadan veya
istenilen dlizeYde antma yapılamadan nehir sulanna karışması ve birikimi glbi neaenıerle su kirlilİgi
meYdana gelmektedir. Akarsularda oluşan kirliliği belirlemek için fizikse-l, kimyasal ve biyolojlk
Parametreler kullanılrnaktadır. Fiziksel ve kimyasal yöntemler ile su kalitesinin izlenmesinin en önemli
ar\ac|; kirlilik kaYnaklarındaki ve dolayısıyla kirlilik düzeylerindeki değişimleri tespit ederek su kalitesini
etkileYen faktörleri belirlemektir. Bu çalışma 2016 Ekim i|e 2017 Mart tarihleri arasında Göksu Nehri
üzerinde 5 fafkh istasyondan ölçülen parametrelerini içermektedir,

GereÇler ve Yöntemler: Bu çalışma Mersin ili sınırları içerisindeki bulunan Göksu Nehrini kapsamaktadır.
Göksu Nehri üzerinde, nehrin karakteristiğini ortaya koyabilecek ömek toplama istasyonları belirlenmiştir.
Ekim 2016 ve Nisan 2017 tarihleri arasında Göksu Ne}ıri Uzerinde belirlenmiş olan 5 istasyondan heİ ay
ömeklemeler YaPılmıştır. Ömekleme yapılan istasyonlarda yerinde sıcakhk, çöztinmüş İts1.;en 1çoj,elektriki iletkenlik 1Eİ), bulanıklık ve pH ölçiimleri ve bularuklık ölçiimleri otoanalizatirıer yardımİ iİe
YaPılmıŞtır. Laboratuvar ortamında ise istasyonlardan alrnan su tlmekleri kullanılarak nitrat, orto-fosfat,
loPlry fosfor, toPlam azot ölçtımleri prosediirlere uygun şekilde spektrofotometrik olarak belirlenmiştir
IAPHA, 1999].

Bulgular: Ekim 20l6-Mart 2017 dönemi içerisinde Göksu Nehri toplam azot miktarı ocak ayı ölçiimleri
Yfüsek bu"lYgultu1(l. İstasyon_:28,51 mg,ll; 2. İstasyon: l1,88; 3. İstasyon: 20,54;4. istasyon: 17,7l;5.
IstasYon: 13,29 mglL). Bu değerler Şubat ayı itibariyle azalmıştır. Toplam fosfat degerleri benzer şekildeyiiksek ölçülmüştiir.

SonuÇ ve TartıŞma: Yüzeysel sularda kirletici kayrıaklarından gelen azotve fosfor bileşiklerinin birikmesi,
ortamda bulunan canlı tiirleri üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. Tarımsal kirlİliğin yoğun olduğu
bölgelerde gübre ve pestisit kullanrmının kontroltine dikkat edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Göksu Nehri, Su Kalitesi, Toplam azot, Toplam fosfor

TeŞekkür: Bu çalışma Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafin dan2017-1-Tp2-22|l
no'lu proje ile desteklenmiştir.
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