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giR gAi.K İIRETİM TESİSiNDEKİ HAwZLARDA Klorofil c Mitr(TARlnın
nrĞişiııç,ıni üznninn nin anaşTIRMA

B{i{ent ŞEN* Feray ÖnENK* M. Tahir ALP*
Ezrr

Klorofil a mİktan,doğal ytız*9. zu kaynaklannda olduğu gıb! su iirtinleri ııretim
havıızlannda da iiretim havuzlannın verimliliğnin anlaşı.lmasında gnemli bir kriter olarak
hıilan{maktadır- Bu çalışmada" F,lazığ Fırat Üniversitesi'ne bağıı Cip Bük Üretim ve
YetiŞtirme Tesisleri'ndeki talık iiretim havuzlanndaki klorofil a miktanrun aylık değşimleri
her bir balü havuzu iÇerisinde ortaya çıkan atgierin birey sayılaı:ndaki aylık değ§imleç
havuzlann baa fiziksel ve kimyasal özellikleri ile birtikte takip edilmiştir. Havuzlann klorofil
a mikıan ve toPlam alg saYıtanndaki değşimtere bağtı olarak verimiilikleri tartışılmış ve
karşılaştınlrnıştır.

Anıhtır Kelimeler: Klorofil a, alg,balık havuzlan, EIazığ-

AN Iıtv§sTIGATIoN on the CHAıtiGEs 
"İcg,'önoİİ

CONCENTRATION in the POI\IDS of A Fi§E FARM

AtsSTR.ACT

As it is in nafural zurface waters, concentration of chJorophyil a has aiso been

ccmmorıiy use.J as one of the important şriteria to gva]uate the productivity of oonds in iish

farms,

In this study, rnont}ı!- changes in concentrations of ciılorophytl ı and uı ıatal ceil

nrrı'nbers ı;r',ıiqae:j:c,"viırg irı ish poncis i;eicnging:c F,:c,uty şf Fisheries,?ıraı Universit-ı,
;.!,ia:ıği '.Vere ı:ı,ısstigatei ıcgtther ,.vith sorce ph:,,sici ınci chşı:igı_i :araineıeı:s.

§gei bio:ııaşs ıf ish poıds 'r.ased cn c}angts in ııiaropn;ill .: ;oncgııüaticıı anc

tctai ceil numbers ot'aigae ,"vere discusseC.and ıesults ıbtaineıi tbr coııc;ete anc soii ıoncis

were comparied.

Key words: Clılorophyil ıı, algae, fish pond, Eiaağ.

_ ,";il,,ı,:|, ;1-.

*Fırat Üniversitesi. Su Ün:nlei Fair.:itesi- Temel Biiimler Bölümü, 23i.gELAZ1Ğ
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Itirniz ve çewesindeki su iininiei yetiştiriciii$ne öncülük _etmek ıımacr ile

üniversitemiz tarafindan Cip Baraj Göl'u yahrun<ia Su Ürunlel Fakıiltesihe bağlı oiarak çlp
Balık Üretim ve Yetiştirme Tesisi kurulrnuŞur. Tesislercieki havuzl:rda gerçekleştiriiınelç16

oiaa aiabalıii saaı, ve },apn baiıkian yetistiricitiğnde optimum d.iizeyde verim

sğanabilmesi. havı.ızlaruı fizik_sei, kimvasal ve bil,oio_iik ozeliik]erinin tespit ediimesini

zıiunjıı i.ıjmaıctadıı Daha önce bu ıesisiercie buiunan }ıai,n"ıziaı-_n çeşitli parametreied ve bu

Şarameireieıe ail rieğeri*::ı beiirlı bir zrmz:: peivoduıCak ieğişimieı: aıaştıniınrş oimasu]a

rağıen- u,'e*m haı,ıızianıdulj aie veırnliiiğnin beiirienmesincie önemli bir kriter o1an

ijorofii c. bu güne kadaı bu tesiste yapıian hiç bir çaiışrnada eie a!ınmamrştir. Kiorofil a

miiıan_ doğaj i'ı:zeü, su kaynaijannda olduğu gibi. su üninieri tiretim havuzlannria da aigal

bivomasın ci,ıiavısı ile havuziardaki biyolo.jik verinıtiliğnin arılaşılrnasında oldukça önemii bir

kriter olarak yaygn bir şeiolde kullarulmaktadır (Boyd, 1982;Round, l984),

Bu ÇalıŞmada Cip Ba]ık Uretim ve Yetiştirme Tesisleri'ndeki havuzlarda kloroff a j

nijCıanrun aylı[: değşinıieinin belirlerunesi ve havıızlar arasında alglerin populasyon

zenginliğ ile ilgiti arkhlığın ortaya çıtarrlrnası amaçlanmıştr. .

Bu araŞtırma, Cip BaJık Üretim ve Yetiştirme Tesisleri'nde bu]urıan 2 alabaljk,

sa7-?n ve 1 yayın havuzu ofunak üzere toplam 5 havuzda gerçekieŞirilıniŞir. Ç
beton ve toprak havuzlar arasındaki farklrlrğ ortaya koymak amacıyla,

mii<tanndaki değşimter beton ve toprak havuzlarda ayn ayn araştınimı$ır.

Her havue iÇin Arahk 1996-Temmuz 1997 tarihleri arasında çalışmanın
uYgun olaıak havuzİarla ilgiii fiziksel cliçlirrı.ler çalışma alanınd4 kimvasal ve

inceiemeler laboratuvarlarda gerçekleştirilmiştir.

Havuzlarda §ı sıcakiığ, su yılzeyinin hemen aitından 10C taksimati

teflnometre ile bavuz suyuüun pffi ise 0.01 hassasiyetli dijital pH metre ile ö

ÇÖzıinırıüş oksijen değerieri, hacmi beiii Winkler'şişeleri kullarularak Wink]er

elde edilmi$ir (Anonymous, 1985). Organik madde ve kaıbondioksit miktarlan

metod iie belirlenmiŞir (Skoog ve \ilest, 1971; Girıay vd.,1971}. Siüsyumd.ioksit,
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motibdat ve toptam fosfor, kalay klorur melotlan ile spektrofotometrik metot ile

ölçümüştür (Swingie, |969; Skoog ve West, 1971; Günay vd,, |977), Klorofil a mii<tan

klorofilin İ§eton içerisinde ekstrakt edilerek spektrofotometrde ölçtilmesi ile tespit

ediimiştir (Anonymous,. 1985). Ashda katı madde ise stizrrıe metodu ile belirlenmişir

(fuıonymous, 1985)-

qıvoıojik analizler içiıı havuz zuyu içerisinde ortaya çıkan planktonik algler 1 litreük

su alma kabı l«ıtlanılmak suretiyle alınmışar, §gterin saylan içi4 her havııza ait

Örneklerden belirii hacimde alınarak invertecl marka mii<roskopta saytm yapılrruşır pund

and Kipling, 1958). Havuzlardaki algıerio teşhiskri içın Geitler (1gz5); Prescott (196i);

Patrick and Reimer (1966); Bourelly {|972);Hustedt (1973); Germain (19sl); Grimes and

Rushforth (19s2), Sarode and Kamat (1984) ve Ananci (1989),dan faydalanıinuştır,

BI]LGIILAR ve SONUÇ

Cip Balık üretim ve Yetiştirme Tesisleri'nde bulunan' 
'uorr"j*:3=::.'_1.1T":

{eğişimleri Tabio 1 -6'da verilmiştir,

Çüşmasiiresinceyayınhavuzu(toprakhavuz)dışındakittimhawzlardaCoz

konsarıtrasyonundaki aylık değişimler benzer Özeilik{er göstermişir, Örneklemenin son

aylanna kadar geneilikle birbirine yalan değerlerde seyreden COz konsantresyonu son alınan

ömeklerde artış eğılimi gösterrniştir. Toprak haıı.:zcıa (yayın) ise, çüşmarın başlangıcında

fazia de$şmeyen Coz konsantras_V_Onu Son ömekleıde beton havuziann tarn aksine

düşmüştJr.

Havı:zlardald sıcak]ık degisinıieri §abaiık ,ıe Sazan ha,ıız]ann<ia beıze:: Özel]iklşr

gostermişierdir. tsuna karşıi:k Co:,de ıicugu gıbi- .:a-'ın haıuzı-ınr-ln lııcei<jık '.İeğiŞi:ni beton

haı,ı:eianniinden :arKıiık arz efi-nişir. Betcn ire..,,uzinrda ölcüien *n ]ruksek ııcaiiık ieğen

i.oC ikea toprak 
,navıezda ise 23oC' lik bir maksimun ıleğer iesPit edilmiştir, ToPrak

harnada sicakiığı fazla çıt<rnası, bu hawzda beıon havıızlardaki gibi iiıŞanYa su Çıkisı

olmamasınedeniiie'zuyınyenilenmemesinebağlanabilir.

Beton haıuziarda genellikle 6.7 ıie S.83 değerieri aıasında de$Şim gÖsteren PIl

toprak havıszda(yayın) beton havuzlara nazaran daha yuksek olmuŞtıır (minlmum PH 7.83-

maksimum pH i0,0),

ü
-f.

ie
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Atabaiıkiann bulunduğu beton hawziarda çözünmüş oksijen mikan 3.9-10.5 pp,o
arasında Ce$Şim gösterirker1 sazanianrı buiunduğu beton hawzlarda 4.9-13 pprr,, yayın
baiıktannın buiunduğu toprak havuzcia ise çöziinmüş oksijen değerieri 7.4-13.7 pp111

arasıncia kaydedilmiştir.

SiüsYum konsantrasYonian ttim havuztarcia benzer özellikler göstermiş olup, genelde
bu Pa,rarnetre iÇin Çok düŞüi; konsantras.vonlar kayde<iiirıiştir. Havuelareia öiçüen en düştik
siiisııııi miİ:ıan Ü.06 Ppm oiurl:en ea 1tikseiı cieğer CI.23 nprn oiasak kaveieüiıniştir

Çozui:ı_eıüş orga;;iİ; mad<ie konsantrasyonianndaic aviii: <ieğisiı"ıierinin mai;sımuış yg

mininııırr, ieğerieı belo[ hairızıaiıa 'şenzeı, ozeliiiier gösteri-l:en bu havuziaın turnunde

mailsimiın-; ıieğerieı Ş j i99? tarihincie (bu haıuziarciarj maksimum çözünmüş organik
rna<ide cieğerleri 5 3 ppm ve 6.ü ppm arasında ciğşmiştir), minimum değerier (bu

havuzİardaJ:j n'ıinimum Çözunmüş organik macide değerieri j 0-i.2 ppm ara§ında de§şim
gÖsterrrıiŞtirİ ise 6.7-1997 tarihincieki ornelCemelerde tespit dilmiştir. yayrılann bulunduğu
toPrak havuzda ise ÇÖziinmüŞ organik madde miktannın aytık değişirrıIeri diğer hawzlardan
farklı olmuŞtur. Beton havuelarda çözünmüş orgarıik macide miiaan 1.0-6.0 ppm arasında
de$Şirken, toPrak havuzda beklendiğ gibi, bu parametre için düa yı.ıksek değerler tespit
edilıniŞir. Yayın havuaında minimum çöalıımüş organik madde miktan (1.4,1gET

;&"§P. j1ğ2E?pms{a]rGr99ffiHİffıihdÖ),
j;!iJj:ş!::]-i+l.n.:iJ.,:,jj, _-, - _--_ 

*,

kaYdedilmiŞtir, Göniİduğü üıaere toprak havuzda çöztiııınüş organik madde konsantarasyonu ,

beton havuzlara oranla iki kat fazla olmuşfur. Çöz,.inmüş orgaııik madde miktarlanıun

Ylksek oiduğu örnekle4 genellikle havuzlarda karbondioksit konsanffasyonlarının minimum
seviYelerine denk gelerelq karbondioksit ite çözünmüş organik madde miktartanrun ters.
orantlı oiarak değştiğ sonucı.ınu ortaya koymuştur.

Tabİo 1, Atabalık I Havuzu'ndaki @eton) suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin
Klorofil o'run ayiık değşirrıIeri

*(-) Çeşiü nedenlerle' *
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Tıblo 2. Alabajık [I Hawzu'ndaki Peton) suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin ve

Klorofii ı7' nn aylık değşinıieri
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Tabİc 5" YaYın Haıuuzu'ndaki (ToPrak) suyun fiziksel ve kimyasai özellikieinin ve Klorofii
a'run aylık değşimien
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r *ti abic 6, ijaiıi: havuzianncİa tespit ediien aigierin toplam birey sayıianndaki değşirrier

*G) Çeşitti neden]erie *

ÇalıŞma süesince her havuz tipi için eide edilen çöztınmüş oksijer1 toplam
karbonüoksit konsantrasYonlan ve birey sayıtan ile klorofil a değerleri ııra$ndaki
beiirlemek amacıylaparıımetre gruplan (çöziı:nrrıüş oksijen-klorofiI d; toplam
a; karbondioksiıklorofil a ve birey sayıian-kiorofil a) arasında istatistiki analizler
korelasYon katsaYılan hesaplanmış ve elde edilen veriler Tablo 7de verilmişir.

yapıian korelasyon testleri sonucunda sazan ! sazan II ve yayın
çözi,inmüş oksijen-klorofiI a arı§ındaki korelasyon oidukça zayıf olurkeıı,
bulunduğu 2 beton (Aiabalık l-tr) havıızda diğer hawzların aksinq çözunmüş
konsantrasyonu ile klorofil a değerleri arasında ters bir ilişki olduğu
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fosfor,

ilişkiy,

Jorofil

iılmış,

arada

:klann

ıksijen

ır. Bu

bulgular üretim havuzlannda çözünmüş oksijerı ile klorofil c değerleri arasındaki ilişkinin
jstatistiki açıdan önemii olmadığnı ortaya koymaktadır.

çalışmada toplarn fosfor ve klorofil a değerieri arasındaki korelasyon ilişkisi Atabalık

I-II ve Sazan I havuzlannda orta derecede önemii olmuşfur. AiabaLk I ve Sazan I
havuzlannda toplam fosfor ile klorofil a arasında ters bir iiişki göztenirkeı1 Atüalık II

havuzunda bu iki parametre arasında doğru bir oran,u olduğu istatistiki açıdan tespit

edilmiŞtir. Diğer havuziarda ise toplam fosfor-klorofr| a arasındaki ilişki istatastfü açıdan

önemii bulunmaırııştır.

Balk havuzlannda ça|ışma süresince ünarı numunelerde karbondioksit

konsantrasyonlan ile klorofil a değerteri arasında yapılan istatitijd analizdg bu değerier

arasıııdaki korelasyonun Alabalık I, Alabalık II ve Yayın batık havuztannda oldukça zayıf
olduğu göniılmüŞtiir. Alabalık I-tI ve Sazan II hawlannda bu parametreier arasındaki üşki
ters orantılı olurken, Sazan I havuzundaki bu iiişkinirı, zayıfta ols4doğru orantıh olarak

beiirlenmesi, Sazan tr havıızu ile üğer beton havuz.lar arasında zıtlık yaratmaktadır. yayıı,

İıa1l|nda.§9":,_ kbo.P$oksıt konsantras.1,.o,pl..3q .ile. klgr.9,S*f-.dçğeılgl*ara§ııda tapdiıı ,**,.'-

istatitiki analizde, bu iki parametre zayıfbir koreiasyon ilişkisi bulunmuştur.

Tıbltı 7- BaLk havıızlanncia tespit edilen pafametre gruplan arasındaki korelasyon ilişkisi.

Alıiıairk I A,tıbaiık Xl Sıız,rıı tr §aşan [! Yayrrı
4.287 -0.2-14 n ]q§.., 0 209 ü.Oi4

4:5iI8, 0_ j+3 ; ı].501 ı}.0!}6 0.:41
,K*riımdialıgbkişrçİL-ç. i).j04 r., - -o _,} i.}._i5.{ ., J,\,637, ü].250

ltireyl say, 1g.ieionıfi il*ır 0.üti{) i:ı'37 : ü]. i23 t'İi54; ij atJ+

ÇıLsmaıın .vaPiİıığ ıİn :lav-ı:eİariİa ;ras;iı,:a sürşsince, ha.ruz]arda :esıii ;diİen
aigi*rln ;cPian bireY ıa.vıian :le i<icrcfii ız mii<tan arasııcja yapıiaı ıstaristilç anaiizçjg dcgr,ı
craıtrİı bıı kcreİaffon liiŞkisi aiduğu gözlenrniştir. Bu parametrelçr arasuıcia _q1aba]ık 11

SaaanflveYayınhavuzianndayacdananaİzvegÖzierrJerdegüç1übW2
eide edilirker', §abatık i ve Sazaıı I havuzian için koreiasyon testinden *tJ?-il.n değerier

doğru orantıh cirnasuıa rağmen, diğer iıavuziardai<i,gibi ruwetli oimamıştn.
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Araştırma süresince hawzlarda en yüksek kjorofil g konsantrasyonu lspdl olarakbeiirlenmiŞtir, BoYd (1982)'Ye göre, hektar başına gün]ük 34kg yenieme yapıian üretimhar'uzİanncia tesPit edilen klorofii a konsarıtrasyonu 62pglL, y.oı.*"rrın .n" ;;kğha/gun) ve 5üksek (78ke/ha/gıın} dııe,-yde otduğu üretim havuzianıda ise, kiorofil amii<tarian sırası ile 7aYğL ve 155pgll' dir. Bu değerieı dikkate aiınüğında çalışmanın
rırütıiıdüğü bairil havuziannda ijcrofri c miltarlan oiciukça düşüi<tür.
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