
/i E2

1 ,,i

$
.*

B

1
)

ı
L

iy

I

İ

ı
1

o

I

tı
9

Lg,

,

t
}
96

,ri

b
6,

X[I. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ
(L7 - 20 Eylüt 1-996 )

cİr,r v
Hidrobiyoloj i Seksiyonu

israNBUL üNivERSiTESi, FEN FAKüLTESİ

Biyoı.oıi g örüMü TARAFINDAN,

rÜgİraK ve TAEK KATKILARI ile

DüzENLENMİşTiR

isreNeuı, - |997

ffi



XIII. ULUSAL BİYoLojİ K.NGRESİ, ı7-20 Eylül l996, İsTaNsuı

Asi NEHRİ (Hr\Tr\Y), nin ı\KDENİZ, e ,ÖKÜLDÜĞÜ KE'İ*IDEKİ
D İYATOıyıELER ( Bacillariop hyta) ÜznnİNr BİR ARAŞTIR1VIA

Bülent ŞEN M. Tahir ALP Feray ÖZRENK
Fırat üniversitesi Su Ürünleri Fak. Temel Bi|imleri Böl., ELAZIĞ

Bu çalışmada, Asi Nehri' nin Hatay İli Samandağı İlçesinde Akdeniz' e kanştığı
kesimde ortaYa Çıkan diyatomeler araştınlmış ve nehrin kanşımdan önceki kesiminde
kaYdedilen diyatomeler ile karŞılaştınlmıştır. Çalışmada nehrin tlenize kanşttğı bölgede
ePiPsammik, nehrin üst kısımında ise epipelik diyatome topluluklannın varlığı belirlenmiştir.
Cocccıneis, Cyınakıpleura, Cyınbellcı, Dialoına, coınphoneis, Gtımphonema, Naviculu,
Niızschicı ve Surirella gcnuslanna ait taksonlar nehrin kanşım<lan önceki kesiminde ortaya
ÇıkıŞ sıklıklan bakımın<İan öncm kazanırkcn, Cocconcis, Cyclotella, Naviculcı ve Niızsclıiıı
§PP' aynl zamanda PoPulasYon Yoğunlukları bakımından da dikkut çckici olmuş|ardır. Nchrin
Akdcniz' in tuzlu suları ilc karıştığı bölgcdcki diyatomc florası içcris intJc Cyc!oıella,
C,vınbcllu, coınPhonei'ı, Nııvicula ve Niızsclıiu gcnuslarına ait taksonlar ortaya çıkış sıklığı
bakımından öncmti olmuŞlar<!ır. Cyclıııc!ltı, Cııcconais vc Nuviculugcnuslarına ait taksonlar,
nclırin karıŞım bölgcsinılc ortaya çıkan diğcr diyatomclcrc oranla daha yüksck sayılardı
kaYdcdilmiŞlerdir, ÇalıŞma sürcsincc bazı cliyatomclcr nchrin karışımdan önccki kcsiminclc
kaYdedilirken, bazı taksonlar <la yalnızca nchrin denize kanştığı kcsim<ic belirlcnmişlerdir.
Diyatomelerin diğer bir kısmı isc nehrin her iki kesimin<le «le ortaya çıkmışlardır.
Anahtar kelimeter: Diyatome, Asi Nehri, Akdeniz, Acı su.

A STUDY on the DIAToius of the RIVER Asİ occURRING in the REGIoN
WHERE the RIVER Fl,ows into the MEDITERANEAN

The Diatoms of the River Asi occurring in the region where the river flows into the
Mediteranean were sfudied and compared with those recorded in the freshwater part of the
aver, Cocconeis, Cymatopleura, Cymbella, Diatoma, Gomphoneis, Gomphonema, Navicula,
Nitzschia and Surirella §PP, were the most conspicious diatoms with respect to frequency of
occtuTence in the freshwater part of the river. Cocconeis, Cyclotella, Navicula and, Nitzşchia
spp, were also noticable in their cell numbers. Taxa belonging to cyclotella, cymbella,
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GoınPhoneis, Navicııla and Nitzschia were significant in the region where the River Asi mixes

rvith saltY water of the Mediterrınean. Cocconeis,Cycloıella and, Navicııla spp. occurred with

higher numbers than other diatoms in üe mixing region.

Key words: Diatoms, üe River Asi, the Mediteranean, Eustary

Giriş
Asi Nehri Suriye ve Lübnan sınınndan doğup kuzey istikametinde bir yol

takip ederek Antakya' nın l2 km. doğusundan Türkiye'ye girer. Bu noktadan

itibaren yaklaşık olarak 25 km. kadar Türkiye-Suriye sınırında akar (Şekil l).

Antakya' nın içerisinde kendisini besleyen en öncmli kolu olan küçük Asi ile

birleşerck samandağı İlçe'sinin ivteydan köyü mcvkiinden Akdeniz'e ulaşır.

Asi Nchri' nin Türkiye sınırları içcrisindcki toplam uzunluğu l34 km' dir

(D.S.İ, ı963).

Şekil l. Asi Nehri (Hatay)' nin aloşını gösteren harita (DSİ, l963) ve örneklemç istasyonlan

(I DKÖ; kanşımdan önce tatlısu karakteri gösteren istasyon; II DK: nehrin

Akdeniz'e dökiildüğü kanşım bölgesindeki istasyon). ,

i,-,, _ --.,' --'\(

l
\ ., tıtı:

\.A
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Bölgedeki en önemli su kaynaklanndan biri olan Asi Nehri Hatay İli'
ndeki milYonlarca hektar tanm arazinin sulanmasında kullanılmasının yanısıra,
eneıl'i sağlanması ve su üninleri avcılığına oıanak vermesi amacı ile de bölgeye
büyük yarar sağlamaktadır. Bölge için bu denli önemli olmasına rağmen,
araŞtınldığı kadan ile, Asi nehri' nin Türkiye sınırlan içerisinde akan kısmı
üzerinde yapılmış her hangi bir algolojik çalışmaya rastlanılmamıştır.

Materyal ve Metot
Bu Çalışma içirı, Asi Nchri, nin Samandağı mevkiindc Akdeniz, e

döküldüğü bölgede farklı habitat özelIiği göstcren iki istasyon belirlenmiştir. itk
istasyon nehrin denizlc karışım halindL. olmadığı tattı su özelliğinc sahip
bötges/nde, ikinci istasyon isç nchrin Ak<icrıiz' in tuziu suları ile karşı|aştığı
ağız kısmında belirlenmiştir (Şckil l). Bctirtenen istasyonlarclan diyatomclcr
için Şubat-Aralık ( ı995) tarihtcri arasında örncktcmeler yapılmış vc bu
istasyontarın bazı fizikseI kimyasal özclliklcri bclirlcnmiştir. Tcmmuz, Ağustos,Eylül ( ı 995) tarihlcri arasında nchir tamamcn kuruduğundan örneklcme
yapılamamıştır. Diyatomeler için bentik ve ptanktonik örnekler alınmıştır,
Ancak planktonik örneklerdc diyatomclcre nadiren rastlanılması çalışmanın
bentik ömekler üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. Diyatomelerin teşhisi
için örnekler nitrik ve süıfiirik asit ile muamele edilerek, Entellan ile sürekli
preparat haline getirilmiştir. Diyatomelerin teşhislerinde; patrick & Reimer
(1966), Hustedt (1973), cermain (l98l) ve Sarode & Kamat (1984)' danyararlanılmıştır. Diyatomelerin sayımlannda nispi yoğunluk metodu esasalınmıştır. Asi Nehri' nin pH değerleri dijital 0.0l hassasiyetli pH metre ve
elektriksel iletkenliği kondüktivimetre yardımı ile ölçülmüşhir. silisyum, sülfat,
nitrit, niftat ve fosfat değerleri için -_spektrofotometrik metot kullarrılırken,

il
ü

L

258



*{:t;

i

;

ı
I

'a

toplam sertlik, iuzluluk ve organik madde değerleri titrimetrik metot ile

belirlenmiştir (APHA, l 985).

Bulgular ve Tartışma

Asi Nehri' nin araştınlan kanşımdan önceki ve denizle kanşım bölgesine

ait fizikset ve kimyasal parametrelerin değişimleri Tablo l ve 2' de verilmiştir.

Tablolardan da görüldüğü üzere Akdeniz i[e kanşım bölgesindeki ruzluluk, bazı

aylarda nehirin tuzluluğana oranla 6-8 kat daha kadar fazla olması ile, nehrin

kanşım öncesi kesiminden farkh habitat özelliği göstermiştir. Asi Nehri' nin

karışım öncesinde belirlenen birinci istasyonda en düşük tuzluluk değcri % 0.02

ile Nisan (t995) ayında, tuzluluğun en yüksek konsantrasyonu 7o 0.16 ilc Aralık

.( l995) ayında ölçülmüştür. Karışım noktasında isc düşük konsantrasyon %0. l3

ilc Kasım (l995), en yüksek tuzluluk miktarı %0.47 ile Aratık (l995) içcrisindc

tcspit edilmiştir.

Tuzluluğun yanısıra karışım bölgcsinde pH, elektriksel ilctkcnlik, nitrit

vc sülfat dcğcrleri cic, nehrin karışım önccsinc oranla daha yüksck dcğcrlcrdc

kaydedilmiştir.

Tablo l. Asi Nchri' nin Akdcniz' c ılökülmcdcn önccki kcsimindc ölçülcn tlziksct vc

kimyasal paramctrcler vc ay[ık dcğişimlcri.

,x ptl Eıck. llctkcnlil

(mV)

Tuzluluk

(,,a|

Toplm Scnlik

cFs)

orgadik mıddc

(ppm)

Silisyqm

(pPm)

Niırit

(ppm)

N iırat

(ppm) (ppm)

subıt 0.] 47.0 E.2 0.20 l 0.0l5 ı.J0l 0.0+5

illİn 7.15 57 0.{ 41.0 8.2 0.ı]0 0.002 0. l60 0.002

Nisan E.12 89 o2 .l5.0 3,1 0.720 0.042 1.254 0.02 l

ivııyis 7.zl 87 0.J 41.0 2.8 0.2{ l 0.03 ı 1.003 0.00 l

Huiril 8.07 92 40.1 3.6 0.I3ı 0.0t2 0.9ı5

Ekim 6.96 2l 1.2 ]5.0 l0.0 0.200 0.0l0 ı.440 1.060

Kışim 1.1 30.0 2.4 0.1 70 0.040 4.900

Aıalik ı.6 44.5 6.E 0.060 0. l00 ı.950 0.860
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Tıblo 2' Asi Nehri'nin Akdeniz'e dökıildügi kanşım bölgesinde ölçülen fiziksel ve kimyasalparametreler ve aylık değiş imleri.

-,,x pH Elck. llctkcnlik

(mV)

Tuztuluk

(,/.0,

Top|am Scnlik

1.FS)

Orgınit maıtılc

(ppm)

Silisyum

(ppm)

Niğiı
(0pm)

Nitrıt

(ppn)
onol'o§ı'a

(ppm)Subaı
2.0 6.].0 6.8 0.1.1] 0.0:J | ,r, 0.1 l{İvlM 8.66 l0J 3.6 57.2 6.8 0.160 0.009 0.120 0.005Nisan 8.]9 94 ı.l 2-J 0.720 0.06] l..l0] 0.025Mayis E.0l 9ı 5].6 ].] 0.J l7 o.o37 0.99] 0,00llliuirm g.ll

96 2.9 6J.: ].2 0. l{7 0,0? l 0.t)85Ekinı ,. l] ]0 1.7 7ı, 0.170 0.000 l.]20 0.Jll0Ksim
|.J ]2.5 .].0 0.17o 0.06{)

Aralik 0.5]0
4.7 J9.5 0,6 0.1l0 0.050 ı.000 0.1lJ0

' Asi Nclıri' nin karıŞımdan öncc ve denizlc karışım kcsimlerincJc bclirlcncndiyitome taksontarı ve bunların istasyonIara görc dağılımları Tablo 3' tcverilmiŞtir' Asi Nchri' ndc Çalışma sürcsincc 76 <iiyatomc ,rkron, belirlenmiştir.
Diyatomclcr arasında NiEschicı (l9 takson) , NtıvicııIa(l5 takson) vc Cymhallu(7 takson) en fazla takson ilc tcmsiI edilcn gcnuslar otarak dikkat çckmişlcrclir.Cymbella, Navictıla vc Niızschia çalışmada en fazla takson iIe temsilcdilmelcrinin yanı sıra Asi Nehri' n<le cn dikkat çckici populasyonları

oluşturmaları ile de önemli otmuşlardır. 3l diyatome taksonu sadecekanşımdan önce, 13 takson yalnızca Akdeniz' e karışım bölgesinde ortaya
çıkarken, 32 takson nehrin her iki kesiminde de ortaya çıkma özelliğigöstermiştir.

çalışmada belirlenen önemli diyatome taksonlarının % nisbiyoğunluklannın aylık değişirnleri Tablo 4 ve 5' te verilmiştir. Tablolardanda
gönildüğü üzere, araştırma süresince Cyclotella meneghiniana, C. kiitzingiana,
Cocconeis Placentula, Cymbelta affinis, C. ğelvetica, C. obtusitıscula, Diatomawl gare, Go mp ho neis o livacea, Gyros igma acııminatum, Hantzs c hia amp hioxys,Navicula cryptocephala, N, radiosa, Nitzschia. apicıılata, N. hungarica, N.
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linearis, Rhoicosphenia cıırvcıta ve Synedra ııIna türlen ortaya çıkış sıklıkları
ve değişik aylarda eriştikleri populasyon yoğunluklan bakımından diğer

diyatomelere oranla çok daha önemli olmuşlardır. Aynı tablolardan bu

diYatomelerin bentik diyatome topluluğu içerisindeki baskınlık derecelerinin

senenin değişik aylarında değişkenlik gösterdiği açıkça görülmektedir.

Tablo 3. Asi Nehri' nin Akdeniz' e kanşım öncesİnde ve kanşım bölgesin<ie belirlenendiyatome taksonlan ve bunlann istasyonlara göre dağılımı.

L

İ
ş
İ
ş
ç

centrales
CycloıclIa comra (Ehr) Kütz.
Cyc l o te l lu ktiızi ngiana Thwailcs
CycIo tel lu ıncncghiniana Kütz.
Cyc lo t el Ia oce l la ta Pantocksck
fvte l o:ı i ra gra n ıı ! ata ( Ehr) Ral fs
S lep h anodi.rc ııs dııh iu.ı (Frıckc) [tust.
Pcnnalcs
ilchnıınıheş clcvei crun.
ıl c h n u n ı l ı c.t J I c-rc l I u KütZ.
ıl ın p lı o ra cıvrılıs Kütz.
B uci l l cıria pad t I iJ'er (Mul lcr) I-Icn<icy
Caloneis aınphisbaenu
Cocconeis pedicıılus Ehr.
C o cc o ıı a i.ı p l ac e n tıı l a Ehr.
Cyıncıtoleura solea (Breb.) W. Smith
Cymbella alfini.r Kitz.
Cymbella gracilis (Rabh.) Cleve
Cy m b e l la he lvet ic a Kitz.
Cymbella obtusiııscııla (Kütz.) Grun-
Cymbella parva (W.Smith) Cleve
Cymbella tıımidııla Grun.
Diatoma elongatum (Lynb.) Agardh
Diatoma vulgare Bory
Epithemia turgida (Ehr.) Kütz.
F ragi laria p innata E|ır,
Go mp honeis o l ivac ea (Lynsb.) Dawson
G o mp ho nema angus tatum (Kütz.) Rabh.
Go mp ho nema co nş tric tum Elır.
Go mp ho nema fane ns is Mollard
Gomphonema parırulum (Kütz.) Grun
Gy ros igm a acumi n atum (Kütz.) Rabh.

+

+

f
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+
+

+

+
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Tablo ] (devam)
K. Önce Kırışım

Hatzs c h ia amph ioxys (Eh.ffi
Navicula cincta (Ehr.) Kiı:z.

+

+
+
+

Navic u l a c ryp to c ep ha la Kijtz,
Navicula cryptocephala v. exilıs Kütz.
Navicula cııspiclata (Kütz) Kütz.
Navicula cuspidata v. heribautli Paragello
Navicııla dicephala (Ehr.) W. Smith 

-
Navic u l a grac i l is Etır.
Navicula halophila v. robıısta (Crun.) Cleve
Navicula pygmeae Kütz.
Nav ic u l a radi os a lKııtz.
Navicula radiosa v. ıenella (Breb.) Crun.
N av i c u l a rhy nc o c ep hıı l ıı Külz.
Nııvicula rhyncocepheıla v. aınphiceros Kütz
Nııvicula salinarum Crun.
Ncıv ic u l a s ub rhy ncoc ep ha Ia tlust.
Neiıliunı binode (Ehr.) Hust.
Nitzschia apiculata (Grcgory) Crun.
N i ızsc h ia c l asu i i Hantz.
Nitzschia dissipata Kütz) crun.
Niı=schia r/ııbia W. Smith
N i ızs c h ia ha n lzs c h i an a Rabh.
N i ızs c h itı h ıı ııga ric a C run.
N i ızs c h i a i no g rci ıa Kraskc
N i ızs c h i a i n t e rme ıl i a tIanlz,
Niızschia linearis w. smith
Nitzschia palea (Kütz.) W. Smith
Nitzschia palea v. tlebili.s Kütz. Crun.
Nitzschia palea v. ıenı.iro.ıtrıs (Ehr.) Crun.
N iızsc h ia paleaceae Crun.
Nitzschia recta HınIz.
Nitzschia sigma (Küıiz.) W. Smith
Niızschia sigmoidea (Ehr) W. Smith
Nitzschia sinunıt v. tabelleria W.Smith
N i tzş c h ia try b l io ne l I a Hantz.
N i tzs c h ia v e rmicul aris (Kütz.) Crun.
Pinnularia brebissoni (Kütz) 

-Rabh.

R ho i c osp he n ia cıı rva t a (Kütz.) Grun
S tau ro ne is p ho e n ic e n lero n El.ır.
Surirella ovataKitz.
Surirella ovata v. apiculata W. Smith
Surirella ovata v, crumena Breb.
Synedra acuş Kitz.
Syııedra acus v. angustissima Grun.
Synedra r/na (Nitz.) EhI.
Synedra ulna v. oryrhyncıs (Kütz.)Van Heuıck

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
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Tablo ,l, Asi Nehri' nin karışımdan önceki kesiminde ortaya çıkan bazı diyatomelerin 04

nisbi yoğunluklannın aylık değişimleri.

Tablo 5. Asi Ncl,ıri' nin Aktlcniz'c döküldüğü karışım kcsimindc ortaya çıkan bazı
diyatomcIerin'% nisbi yoğunluklarının aylık dcğişimlcri.

Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Ekim Kasım Aralık
C. kiit:insiıına l 1.8 3.0c. meneqhiniana 20.6 2.8 L2.1 35.5 21.3 ı 1.8 4.9C. placentııla ı4.5 0.1 ı0.6 7.9 32.8 l8.9 3.5C. alliııis 2.9 7.9 3.ı 4.9 4.9c. helvetica 3.J 4.5 4.9 4.9C. obtusiuscııla l7 ,|

D. vııl.qare 2.7 7.2 3.5G. olivaceae 5.9 0.1 2.6 4.9 7.1 2.8c. acıııninatıım 7.3 l0.7H. aınphio-rys 2.0 0.6 3.2 5.3
N. cryptoceohcıla 3.9 6.6 5.3 4.9N. raıliosa 2.0 8.5N. cıpiculalcı 7.3 4.5 ı.4 8.9 l4.8N. hungaricıı ı ı.8 4.7 3.ıN. lincaris ı.8 2.7 2.0 9.ı
R. cıırvaıa J 6 .0 4.2S. uln« ı.8 z.0 8

Şubat lvlırt Nisan Mıvıs LIaziran Ekiml Kasım Aralıkc. kıiızingiana 6.3 ı5.4 7.5C. ınene_qhiııianu l -,7 3.9 43,3 3.4 76.9 l7.9C. placentıılu l0.8 ?3,3 ı.9 70.8 ı.5 4.5C.aflinis l1.7 l1.7 6.3 1.5c. helvelica 5.0 7.2 38.8 2.9 3.0c. ohlusiııscııla 35.8 z.0 4.5D. vul.qare 8.1 0.1 9.0G. olivaceae 29.7 7.0 l2.4 ı.5 1.5G. acuminatıım 7.5 0.ı 2.1
H. amphioxvs 4.2 z7.2
N. cryptoceohala 29.1 l0.6 3.0
N. radiosa 5.8
N. apiculata
N. hunıarica

0.1 l 1.9N. linearis 1.8 1.9 4.5
R. curvata

5
S. ulna 2.0 3 4.5
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Tırtışma ve Sonuç

Çalışma süresince belirlenen 76 taksondan yalnızca 13 tanesi

nehıin Akdeniz' le kanşım bölgesinde kaydedilirken, 3l takson nehrin tatlı su

kesiminde ortaya çıkmıştır. Asi Nehri' nin Akdeniz' in fuzlu suları ile

karşılaşhğı kanşım bölgesinde tuzluluğun kanşım öncesine oranla çok daha

Yüksek olması , bu kesimde ortaya çıkan diyatomelere ait takson sayısıntn az

olmasında etkili olmuş göninmektedir. Bununla birlikte karışım bölgesinde

kaydedilen diyatomelerin çoğunluğunun tatlı su formlan olması, tatlısu

diyatomelerinin tatlısulara oranla daha yüksek tuzlutuğa sahip akuatik

habitatlarda da yaşamlarına dcvam edcbilcceklerini göstcrmcsi açısın<Jan

önemli<iir. Çalışmada, Cyclotella comtA, Achnanthes clevei, A. JlexelIu,

BaciIlcıricı ptıxilli,ter, CaIonei.ç Amphishaena, CynıbelIu parvt, Epitlıemia

turgida, Nİtzschia apicıılata, N. clasııii, N. rlııbia, N. hantzschiancı, N. inogrcıtcı,

N. intermectia, N. recta, N. .rigmcı, N. ,rigmoiclea, N. tryblionella, Surirb[lu ovata,

S. ovata var. apicııIaia ve.9. ovata vl,r. crumena taksonları sadecc nchrin dcnizc

karıŞımından önceki kesiminde ortaya çıkarken, Cyclotelta ocellata, fulelosira

granııIata, Stephanocliscııs clııbiu.ı, Amphora ovali:ı, Gomphonema con.çtrictum,

Navicııla cııspidata, N. rhyncocephala var. amphiceros, N. salinanım, Neidiıım

binode, Nitzschia dissipata, N. palea var. tenııirostris, N, paleaceae ve N,

sinuata var. tabelleria ise nehrin Akdeniz' e kanşım kesiminde ortaya çıkmalan
ile dikkat çekmişlerdir. Bu bulgu diyatome taksonlannın farklı özelliklere sahip

habitatlara karşı gösterdikleri adaptasyonun farklılığını ortaya koymaktadır.

Achnanthes, Bacillaria, Caloneis, Epithemia ve Sıırirella genusuna

ait taksonlann tiimü nehrin tatlı su karakteri gösteren kanşımdan önceki

kesiminde, Melosira, Stephanodiscus, Amphora, ve Neidium genuslanna ait

taksonlann himünün ise kanşım bölgesinde ortaya çıkmalan diyatomelerin
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ekolojik valanslarının rtirlere göre değiştiğinin bir göstergesi olarak

değerlendirilebilir. Araştırmada Cocconeis, Cymatopleııra, Diatoma,

Fragilaria, Gomphoneis, Gyrosigma, Hantzschicı, Pinnıılaria, Rhoicosphenia,

staııroneis ve synerlra genuslanna ait taksonlann nehrin her iki kesiminde de

ortaya çıkması bu genuslara ait taksonların ekolojik faktörlerin değişimlerine

karşı tölerans sınırlarının nedenli geniş olabileceğine işaret etmektedir,

fuIelosira,Stephanocliscııs,Baci!laria,Caloneis,Epithemia,Amphorave

NeicliumgenuslançalışmasüresincetcktaksonlatemsiledilmeleriVe

örneklerde düşük sayılarda ve yalnızca bir kcz rastlanılmaları ile Asi Nehri için

önemsiz olmuşlardır
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