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küÇük değerlere düŞürdükleri görülmüştür. Fosfor ve azotu ortamdan uzaklaştırmanın diğer

bir yolu da suyun pH' ını artlrarak nutrientlerin çökelmesini sağlamaktır.

Atık su havuzlarının tipik algleri olan Chlcımydonıonas, pyrobotrys

{Chlamydobotrys), Chlorogonium, Euglena ve Chlorella genuslarına ait bazı algler

fotoasimilasyonları sırasında asetatları kullanma yeteneğine sahiptirler. Bu algler çok az

veya hiç oksijen üretmezler. Bu nedenle aerobik ba.kteriJerin atık su havuzlan icerisindeki

gelişmeleri üzerind.e etkisiz kalır!ar,

Suların arıtılmasında arzı edilen sonuç son antrna havuzu içerisinde hiç bir algin

olmayacağı bir su temizliğidir. Çeşitli antma havuzlarında Lemna (su mercimeği)

bitkisinin yetiştirilmesi bu hususta iyi sonuçlar vermiştir. Kısa zamanda büyük bir hızla

Çoğalma yeteneğine sahip olan Lemna bitkisi su üzerinde serbestçe yüzerek altındaki suyu

gölgeler. Bu durumda yeterince ışık alamayan algler ölür ve alglerin ölü vücutları

bakteriler Yardımıyla hızlı bir şekilde parçalaırır. Bu da, su içinde saprobik bakteriier

üzerinden beslenen Daphnia (Crustacea)'ların gelişmesine imkan verir. Atık su havuzlarına

kültürlerde YetiŞtirilen Daphnia'ların aşılanması alglerin arıtma havuzlarında yok

edilmesini hızlandırabilir.

Şu bir gerÇektir ki. teknoloji ilerledikçe alınan tüm önlemlere rağmen kirlenen

doğal su kaynakları her geçen gün artmaktadır. Su]arda tolere edilecek kirlilik seviyesi bu

tür suların gelecekteki kullanım amaçlarına bağlıdır ve günümüz teknolojisi püah da olsa

herhangi bir kirleticiyi kaynağında bertaraf edilmektedir. Ancak, alglerin atık suları doğal
Ve az masraflı bir Şekilde temizleme özellikleri bu tür suların arıtılmasında alglerin ne denli
önemli olduğunu göstermektedir.
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daha azdır. Anaerobik prosesin ürünleri sülfitler. azoi gaz|, uçucu asitler ve metandır.

Aerobik proseste ise nitratlar. fbsfatlar, süllatlar ve karbondioksit açığa çıkar. Aerobik

proses sırasında oriaya çıkan ürünler algler tarafından daha kolay bir şekilde kı-ıllanılırlar

ve bu ürünlerin çoğu su içinde kolayca çöztinürler ve kokusuzdurlar.

Atık suların sürekli olarak yenilendiği dinlendirme havuzlarındaki algler değişik

alık suların beraberlerinde getirdiği şartlara dayanma yeteneğinde olmalıdır. Alglerin aktif

olması bı; havuzlarda oksijeııin sürekli olarak bulunuşunı-ı kolaylaştırır. Ancak biı denli

yüksek nıetaboliksel aktivitenin yalnızca genç alg hticreleri taraflııdan

gerçekleştirilebileceğini uınutmanıak gerekir. Bu ise. alglerin içinde buluııduğu ortamdaki

bölünme hızları (aktif muitiplikasyon) ile ilgilidir. Dinlendinne havuzunıın vüzeyinde

lıareketsiz algler ve havuzun yan kısımlarında duvarlara tı-ıtuıııııuş aIgler nadirerı

gözlenebilir.

Stabilizasyon havuzlarında şimdiye kadar tespit edilen algier arasıı-ıda eıı kalabalık

grupları nravi-yeşil algier (Cyanophyta), diyatoıııeler (Bacillariophyta) ve 1lagellunılu ,o-'eşil

algler (Chlorophyta) teşkil ederler. Oscillutoria , Schizoırix tipik mavi-y,eşil algler.

Cü,clotella , Gonıphonen7a , Nitzschicı en yaygın di;-atomeler Chluıııl,cloıııoııtıs , Eııgleııu ,

Cr\;ptoünonas , Ankistrot{esıııtıs , Chlorellcı ve Scenedesrııı.ıs ise bu tür har,ıızlarda eı-ı çok

rastlanan ,ı,eşil aigler ve flagellatlardır (Şekil 2).

AIglerin gündüzleri gerçekleştiıdiği oksiien üretinıi geceleri kendi solıınlıııları

(respirasyon) için harcadıkları oksijenin 20 katı kadardır. Dolayısıyla. geceleri atık su

havuzlarıı,ıdaki ÇO bakteri ve alg metabolizmaları ;-üzündeıı sıllrın altıııa kadar iııebilir.

Gündüzleri ise alglerin fotosentez faaliyeti yüzündeı,ı yaklaşık 25 mglL' ye kadar çıkabilir.

Fotosentez sonucundaki oksijen tiretinri derinliğe inildikçe azalır. Örneğin. ilk i m.

derinlikteki oksijen üretimi daha derin kısımlardaki oksijen üretiminden 5 kat daha

fazladır. Bu nedenie 1 m. derirıliğe sahip olan stabilizasyon havuz]arı atık suların

temizlenınesinde muhtemelen en etkili olanlarıdır. Sıcaklık. su hareketleri gibi fiziksel

f-aktorlerin uygunluğu ve su içerisinde gelişebilecek olan bitkilerin kontrolti amacıyla

dinlendirme havuzlarınln 2 m' den daha deı,in olnıaması önerilir.

Organik maddelerin aerobik parçalanmasıyla açığa çıkan nitratiar. anıonyak ve

tbsfat gibi bileşikler algler taratıırdan hemen asimile edilerek ortamdan uzaklaştırılırlar.

Yapıian testler alglerin stabilizasyon havuzlarında ıııevcut fosforu 0.8-2 m_s/L gibi çok
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G.ı,nırıocliniııııı, Katotliııiuın , Heteroctıpstı genuslarına ait türlerdir. Olitlıocliscııs ,

Clılrınıı,cloıııon(ıs ve Clıroonıonas ise yayglı1 olan diğer flagellatlardır (15). Maı'i-Yeşil alg.

Microcoleus ve kırmızı aIg Dtıntıliella bı bölgelerde çok rastlanan bentik alg tür'leridir.

Kirleı-ıdikleri zaman dahi deniz stıları iç suların çoğunluğuna oranla aşırı derecede

serttirler. Endüstriyel kuruluşlardan ve evlerden gelen atık sular direkt olarak Estauri'lere

boşaltıldıkları gibi nehirlerin beraberinde getirdikleri ve kirliliğe sebeP olan maddeler

yüzünden hemen hemen bütün Eustauri'ler kirlenmiş durumdadır. Atlk sular aÇlk denizlere

bırakılmış olsalar dahi bunlar dalga hareketleri ile tekrar Eustauri'lere kadar taŞıırırlar.

Eustauri alarılari ekononıiksel kalır,erengi ve kırmıa algleri ve istiridye gibi bazl önemli

deııiz iirünleriı-ıi barındıran habitat olmalarınln yanl sıra. değiŞik eı-ıdiistri kuruluŞlarinın

siığutnıa sistemleri için büyük miktarlarda su çektikleri bölgelerdir.

ALGLERİN ATIKSU ARITMA TESİSLERiXnn KULLANILMALARI

Bugı.ine kadar atık suların temizlenmesi içİn pek çok metot geliştİrilmiŞtir.

Bunlardan en önemlileri damlatma filtreleri. aktifleştirilmiş çanrur ve lagün sistemleridir.
l

Tamamen anaerobik olan iagiiıı sistenıleri dışında kalan diğer lagüı'ı sistenıleri alslcrin 
I

yardımı ile'atık suların normal ürünler haline dönüşmesinİ gerçekleştİrirler. Havalandırmalı

lagün sistemleri ise organik madde konsantrasyonlarının yüksek olduğu yerlerde

kullanılmaktadır. Üzeri buzlarla örtülebilen veya soğuk iklimi olan bölgelerde lagün

sistenıi alglerin faaliyetini sınırlandırabilir. Sığ olan atık su havuzlarında,vüksek sıcaklıklar

su içinde hızlı değişmelere sebep olurken daha fazla atık suyu muamele edebilnek için

yapılan derin tesislerde su karışımını sağlamada karıştırıcılar veya hava pompaları

kullanılır. Atık su havuzlarının kışın buzlarla kaplandığı kuzey ülkelerinde muamele edileıı

suyun miktarca az olması anaerobik kompozisyon esnasında ortaya çıkması muhtemel olan

kötü kokuları engellemek açısından oldukça önemlidir.

Aritn,ıa |ıavuzlarında organik madde transformasyonu şeklinde gerçekleşen doğal

purifikasyon organik artıklarla kirlenen herhangi bir nehir içerisinde de doğal oiarak

gerçekieşebilir, Organik maddece zengin olan sularda parçalanma işlemleri yüzünden

erimiş oksijen lıızlı bir şekilde harcanabilir. ğu ise aerobik bakterilerin aktivitesini

sınırlandırarak su içindeki aerobik prosesin durmasına sebep olur. Pek çok durunrda ise

aerobik proses teşvik edilerek anaerobik prosesin sınırlandırılması tercih edilir. Çünkü

birinci proses daha hızlıdlr ve neticede oluşan kötü kokulu ürünler anaerobik Prosesten
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1000 organizma oiarak bulunıırı_ıştı.ır. Eustaurİ'lere boşalan kaıralizasyoır suları bı-ı

bölgelerdeki deniz tabanına tutunmuş ınakroskobik alglerin gelişnresini teşr ik edici

bulunmuşlur, Bu alglerin bazı|arı sulara kötü kokular vermeleriyle tanınırlar. Bazl

durı_ımlarda örneğin. tJlvcı (makroskobik yeşil alg) topluluklarıııın parçalanması Estauri

yakıııındaki binaların rengini değiştirecek miktarda hidrojen sülftir (H,S) gazınln çıknıasıııa

sebep olmuştı_ır. U/vrı amon_vağı kullanabilir ve kirli sı"ılardaki bireyierin tenıiz bölgelerdeki

formlardan dahafazla miktarlarda azotve kükürt ihtiva ettikleri rapor ediinıiştir (i6). Bu

(Jlva' nın polusyon ölçümünde test organizıası olarak kullanılabİleceğini göstermektedir,

Çiftliklerden gelen kirli sular boşaidıkları körfezde bentik yeşil alg Cocliııııı'tın gelişmesiııi

teşvik etniştir. Bu alg ise. kabukitı deniz hayvanlarının gelişmesinde negatif vönde etkili

bulunmuştı-ır (i 3).

Ekoııomik yönden ve spor faaliyetleri açısından oldııkça öneınli olaıı Eustaı-ıri

bölgelerdeki kirlenmenin engellenmesi veya azaltılması. bu bölgelere akan kirli sularıı-ı

durdurulmasl veya değişikliğe uğratılmasl iie mümkün olacaktır.

Eustauri'lerdeki Su Kirliliği ve Algler

Bir nehir veya ırmağın deniz veya okyanuslara karıştığı acıstı karakterİndekİ bu

bölgeler "Eustauri" (Haliç) olarak bilinir. Yoğunlukları farklı olan bu iki su kitlesi

birbirlerine genellikle hızlı bir şekilde karışmazlar ve geçici olarak ayrı bir tabaka halinde

kalırlar. Eustauri. nehir kanalını nehrin içine doğru genİşletebileceğİ gibİ. deniziıı iÇiıre

doğru da genişletebilir. Her iki su tabakasının birbİrİne çabuk karışmaması ve her ikİ su

arasıııda bazı farklılıkların bulunması sebebiyle Eı.ıstauri' nin farkiı kısımlannda Şartlar

değişebileceği gibi, aynı bölgede şartiar farklı zamanlarda da değişebİlir. Bu bölgedeki en

önemli faktörler dalga hareketleri. gel-git olayları. nehir ve deniz suyu araslndaki sıcaklık

farkı. mevsimsel sıcaklık farklılıkları, sularııı nitrat ve fosfat konsantrasyoniarı. tuzluluk.

slı,yun karışıın derecesi ve rüzgarlardır. Pek çok Eı-ıstauri sığ olduğundan organik ve iıı

organik madde dönüşümünün hıziı bir şekilde gerçekleşmesine yardım eder. Bu nedenle bir

Eustaııri' ııiı-ı teııel özeliiği içindeki şarlların aşırı değişkenliğidir.

. Biı bölge algleri genelde üç tiptir; nıakroskobik algler, fitoplankton ve bentik

fomrlar. Estauri, de çevre şartları devanılı değiştiğinden buradaki organizmalar değiŞen

çevre şartlarına karşı oldukça toleranslı olııak zorundadırlar. Bu bölgedeki YaYgıl't

diyatomeler; Chaetoceros , Coscinoeliscı,ıs , Ncıı,iculcı ve Rlıizosolbnirı dinoflagellatlar ıse,
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Şekil 3. Betamesosabrobık zone: 1. Aspielisccı cosı(ıta 2, Vorricellu cunıpunulcı 3,

Closterium moniliferum 1. Sceneclesırıus clııtıclriccıutla\. Melosircı grcıııulcıta 6, Coleps

hirtııs 7. Asterioııella foı.nıoscı 8, Arcellcı ı,ıılgtıris 9.\ Actinospl'ıcıeriııııı eichhorııi 10'

Euplotes affinis 11. Melrısircı ı,cıritınS |2. Sı,nedı,cı ı,ılııcı 13, Cocc,oııeis pedicıılııs 14,

Clodophora crispata i5, Denclrocoelıını ltıcteunı 16. CanthocqırıptıüS Stuphı,linııs |7,

Spirogı,ra crüSS(ı 18. Kerrıtellcı qcıclratcı 19. Spiroclellu polı,rrhiztı 20, Lenıııtı nıinor ?|,

Culexpipiens22.Daphnicıpıılex?3.Viı,iparıısı,iviparııs24,Pl«norhiscorneus25.Rcıclix

cıııriculcıria 26. Stylaria ltıcııstris ?7. Elotlecı ccıntıcleıısis 28. Lı'nıııuecı stcıgııulis 29, Onicı

pictorum
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Şekil 2, A|fanıezosabrobik zone: 1. Oscillutoria spleııcticla 2. Oscillcıtoricı fornıostı 3.

Goııiuııı PectorOle 4, Asıcısicı clehsii 5. Vorticelltı coııı,cıllcıria 6. Carclıesiııııı polı,piııunı 7.

Chilodonelleı cııc.ullıılus 8. Hantzschicı anıphio.tys g. Nitzschicı pcılea 10. Küküılltl
bileŞikleri Il, EPiPhuııes Senta 72. Mtıcor r(tcenıosııs 13, Fuscıriunı tıcltıaecltıcttıııı 14.

Closteriı.ıııı lcerosut?l l5. Steııtor coerııletıs 16. Anthophysa vegetaııs 17. Leptoıııitııs
lcıcteı,ıs l 8. Vorticellu convalluria 19. Kükürtlü bileşikler ve organik detritus 20.
LePtonıi|us lacteus 21. Potanıogeton pectiııcıtııs 22. Herpobclella ocrccLılot{ı 23.
Zunnichellia ptılııstris 24. Nematotla 25. Strationıys chcımaeleon 26. Asetlus tıclucıticııs 27.
H e l o bd e l l a s r a gıı cı l i s 28. Sp h ae riıını c o rıı eıı ııı
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I'- Poliaaplobik zon
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Şekit l. Polisabrobik zon: 1. Sarcina palucloscı, 2, Streptococcııs ıııcırgcıritcıceııs 3,

Hexcımitııs infiatus 4. Zoogloea rcımingera 5, Treponıonas agilis 6, Chromatiııııı okenii7,

Bodopuırinus8,Trigonoınonascompresscı9.VahtkampfialimcıxIO.Beggieıtocıalba1I,

Spirillum volutans 72. Chronıatiıım viııosum 13. oscillatoria Putrida 14' oscillatoria

lcıuterbornii |5. oscillatoria chlorirıcı 16, Tetrahı"mena pyrifurnıis 17, Euglena viridis 18,

Vorticella microsrcma 19, Colpidiunı colpocla ?0, Glcıucoma sciııtillans 21. Parameciı'ını

trichium 2?. Rotaria neptuııia 23. Vahlkamphia lirncıx 24. Pleqıxa palııstris ?5' Spirulina

.jenneri 26. Beggiatoa arachııoiclecı 27, Eristeılonıyia tenax ?8, Eristaloınyicı rcnax 29,

Sphaerotilusnatans30,Lamprocystisroseo.persicina3I,Chriııonıustlıummi32,Tubıfex

fubifex
----\
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atık suyun dekompozisyonu devam etnrektedir. Bu zonda LJlotlıri-r zonüta, Oscillatoricı

h e n t h o n i cıını v e St i ge o c l o ııi unı t e ııue a|g komm uniteleri tipiktir.

Beta_mezosaprobik zon: Bu zonda. su temiz olup suyun atıktan kaYnaklanan

kokusu da ka_vbolmuştur. Burada alglerin saylsı fazla. bakteriler ise saYlca daha azdır,

Beta_mezosaprobik zon. atık su dekonıpozisyonunun (parçalaıımasının) son sathasıdır,

Cltırlophorcı fı,actcı (yeşil alg) r,e Plıormic]iuın (mavi-r,eşil algı koıırmuniteleri bu zonda

sıkça rastlanan alglerdir,

Oligosaprobik zon: Akarsu kendisine deşarj edilen atık su iÇindeki kirleticilerden

tenıiz_lendiği için bu zon, diğer üç zondakinden daha temiz su özelliğine sahiptir,

Dolayısıyla bııraya ..teıniz sıı" bölgesi de denilmektedir. Bu zcıııda kirliliğe karŞl direnÇsiz

olaıı tenıiz su algleri sayıca artarken polüs;_on algleri sa! ıca aza|ır, Drcıparanaldicı

gloıııertıttı ve Meridioıı circulare (yeşil algler). Lenıtırıea aııııulaıa, Batrcıchos?ernlum

y(tgı.ıtlı ve Hildenhranı]itı riı,,ultıris (Kırııızı alg). Vtıucheriıı sessi/is (sarı-YeŞil alg).

phornıicliuııı inııııclatuııı (mavi-yeşil alg) komnıuniteleri bu zonda )'aYgın olarak bulunurlar.

yukarıda verilen bilgiler, bahsedilen zonların lıepsinde alglerin bulunabileceğini

açıkça göstermektedir . Bir genelleme yapnak gerekirse diyatomeler temiz su zonunda,

ınavi_yeşil iılgler ve renkli flagellatlar degradasyon (polisaprobik) ve aktif dekomPozisYon

zon*n (alfa_n-ıezosaprobik zon) ilk kısmında rastlanan domiııant organizmalardır. Mavi-

,veşil algler. beta_mezosaprobık zonun geri kalan kısıırırıda da lıakim olma eğilimi gösteren

alglerdir.
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etmelerine iıııkan sağlar, Bunuı-ı tersiıre organİk artıkların parçalanınası sırasıırda ortaya

çıkan anıonyak (NHr). nitrat ve fosfatlar da sulardaki alglerin gelişınesine katkıda

bulunurlar. Kısacası. algler bakterilerin yaşamını desteklerken. bakteriler de alglerin

gelişmesini teşvik edici organizmalar olarak görülmektedir. Bu ise. orgaııiznıaiarın

buluııdukları ekosistenıler içinde birbirlerine bağımlı oldıiğunu göstermektedir. Her iki

organizma grubu da sularda i,ıızlı çoğalma potansi.vele sahiptir. Bu ı-ıedeııle kanalizasyoıı

sularındaki organik nıaddelerin parçalannrası hıziandırılmış oltır. Bu yolla kısmen

çözünıneyeıı kirli, gri renkte ve kokulu olan su, dalıa basit ve çözünebileıı iııorganık

bileşikler ihtiva eden kokusuz. teııiz ve renksiz bir hale dönüşür.

AKARSULARA ATIK SU DEŞARJI SONUCU OLUŞAN ZONLAR

Günümüzde evsel ve endüstriyel atık suların pek çoğu özellikle akarsulara deşaı'|

edilnıekte ve bu durunı akarsularda kirliliğc yol açmaktadır. Akarsulara deşarj edilen atık

sular deşarj ııoktasında yoğuıı bir kirliliğe neden olurkerı. akarsuların atık suları arıtmeı

özelliğinden dolayı kirliliğin aşağıiara doğrıı görecelİ olarak azalması söz ktınusudı"ır. I]u

durum. akarsu içerisinde atık su,vun deşaıj edildiği noktadan itibaren aşağı kisımlara doğru

kirlilik dereceleri birbirinden |arklı çeşitli zoniarın me;-dana gelmesiı,ıe neden olmaktadır.

Akarsu içerisinde kiriilik bağlı olarak oiuşaıı zonlar kirlilİk derecelerine göı'e eıı kirli

bölgeden itibarerı Polisaprobik, Alfa-mezosaprobik, Beta-nrezosaprobik, Oligosaprobik

zon olarak sınıflandırılmaktadır. Her zonun 1rziksel ve kim;-'asal özcllikleriniıı t'arklı

olmasının yan1 sıra bu zonlarda ortaya çıkan aig türleri de birbiriııden t-arklı olır-ıaktadlr

(Şekil 1-a).

polisaprobik (Degradasyon) zonu: Kanalizasyon veya atık sular içİndeki

kirleticilerin ırehre karıştığı ııoktanın hemeıı altıııda yer alan zondur. Bu zorıda atık stı

henüz dekompozisyona uğramamıştır. Bu noktada kİrlİlİğe toleransı olma.van algler ve

diğer organiznıalar tahrip oltırlar. Buradaki ÇO sıtır veya sıfira .r-akındır. Alglerclen

Etı.gleııa, bakterilerden TlıiobacterıLıı?ı ve saf Chlorobrıcteriuııı koınıı-ıuniteleri bu zonda

yaygındır.

Alfa_mezosaprobik zon: İkinci zoı-ı oiup aktıf dekonıpozisyon zonLı olarak da

bilinir. Bu zonda bakteı-iler ve kirliliğe karşı toleranslı olan algler saylca artmaya baŞlarkeıı
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alg türünün farkiı varyeteleri veya ırkiarının kirlenmeye karşı farkiı hassasiyetlerde olduğu

tespit edilmiştir. Örneğin; PJERDINGSTAD (5} Lllotrix zonata adh yeşil alg türünün bir
"terniz", bir de ''kirli su" olmak üzere iki farklı ırkının varlığını ol,taya atmlştlr.

Poiüsyon algleri içerisinde bazıları oldukça ilginç özellik göstermektedir.

Araştırıcılar Eııglena viridis , Nitzschia palecı , Oscillatoria limosa ve O. tenuis alg

türlerinin organik kirlenmenin mevcut olduğu sularda diğer alglerden daha fazla bulunma

eğiliminde olduklarını göstermişlerdir (4), Artrospircı jenneri , Stigeoclonium tenue ,

Euglena gracilis , Chlorellrı vulgaris ve Euglena viridis gibi alg türleri ise yağsı çamuriar

üzerinde ve atık su işleme ünitelerinin havızları içerisinde bulunmuşlardır. Clılorella ,

kültür iğnde kolayca yetiştiıildiğinden alglerin besin değerinin ve ekstrasellüler

salgılarının saptarrması amac1 ile laboratuvarlarda yetiştirilmektedir. Oscilltoria princeps

ve Phorınidiıım uncinatum ise organik zenginleşmeye iyi tolerans gösteren diğer iki alg

(Cyanoph_vta) türüdür (Şekil 1).

Algler. radyoaktif materyallerin vücutlarında topiama yeteneğine sahiptirler ve bu

maddeler alg hücrelerinde aşırı miktarlarda toplanabilirler. Absorbsiyon alg hücrelerinin

yüzeylerinde gerçekleşir, ör. l06 RU Porphvra'nın ytizeyinde toplanmaktadır (i0). Deniz

bentik algleri üzerinde yapılan araştırmada ise algler 65 Zn'yi vücutlarına yalnızca ışıklı

ortamda almıŞlardır (11). Anlaşıldığı üzere bı.ı algler üzerinden beslenen organizmalar

bundan etkilenirler (I2), Bir araştıncı, fitoplankton içerisinde radyoaktif fosfor

konsantrasyonunun içinde bulunduğu sudan ikiyüzbin (2O0.000) defa daha fazla olduğunu

tesPit etmiştir. Spirogyra içinde tespit edilen radyoaktif madde konsantrasyonu ise içinde

bulunduğu sudan 850000 defa daha fazla olmuştur (i3).

Kaııalizasyon suiannın sebep olduğu kir]i]ik durumunda algler ve bakteri]er. kirli
gıların özellikle nehir sularının doğal purifikasyonunu gerçekleştirme yeteneğine sahiptir.

§.analizasyon ile kirlenen sularda ÇO (Çözünmüş oksijen) düşüktür. çünkü organik

Ş'tık]arıı'ı dekompozisyonu (parçalaııması) sırasında oksıjenin bül,ük biı kısmı bakterjler

',-@İından kullanıİır. Bu durumda ise sudaki canlı hayatı tehlikeye girer. Sudaki tıım

ffii}enin kullanılması halinde ise suda anaerobik ayrlşma başlar ve bunun sonucunda suda

ve H,S gibi gazlar çıkmaya başlar. Çok kirletilrniş boşaltım ortamları bu nedenle kottı

iar yayarlar.

Sulardaki oksijen miktarının alglerin fotosentezi alglerin fotosentezi sonucu

. bakterilerin bu tür kirli sulardaki organik maddeieri parçalanıa işiemine devam
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Evlerden gelen atık sular pek çok organik materyalin yanl slra bu maddelerin

kısmen parçalanmasl sonucu ortaya çıkan bazı değişik kimyasal maddeleri de ihtiva

ederier. Aynca bu tür sularda, kı"ıllanılan sulardan gelen fosfatlar veya küçük miktarlarca

atık maddeler de bulunacaktır (1). Atık suiardaki bu kompleks karışımı algler üzerindeki

nisPi etkisi henüz kesin olarak tespit edilmemiştir. Ancak sentetik deterjanlardaki sodyum

trifosfat'ın unisellular yeşil alg Clılorella' nln btiyümesini teşvik ettiğini gösteren

ÇalıŞmalar nevcuttur (2). Ayrıca kanalizasyon sulan ile kirlenen bir nehirde fitoplanktonun

Mayıs-Kasım arasındaki devrede küçük organik madde üretiminin % 38' ini

gerçekleştirildiği de hesaplanmıştır (3).

Herhangi bir temiz su, atık sularla kirlenmey,e başladıktan sonra. tenriz su içindeki

nevcut alglerin bu kirlenmeye karşı gösterecekleri reaksiyon şekli oldukça önemlidir.

Doiayısıyla herhangi bir su kütlesinin atık sularia kirlenmiş olan kısmındaki alglerin sayısı

ve çeşidi. atık suların ulaşmadığı kısımlardaki alglerden daha farklı olacaktır. Özellikle,

nehirler gibi sürekli akan sular içerisine boşalan atık sular, nehir içerisinde boşaldıkları

noktadan itibaren aşağılara doğrı-ı basamaklar halinde parçalaı-ıacaktır, Bu nedenle

mikroorganizmaların sayıiarı ve çeşitleri bu atik suyun nehir su,vı.ı içindeki parçalanma

devrelerine uygun olarak değişecektir. Bu değişim akuatik tlora ve faunanın kirlenme

noktasının üzerinde yer alan nehrin temiz kısmındaki flora ve faunaya benzer oluncaya

kadar devam eder. Nehirde sürekli değişen bu kirlilik içerisinde algler, en önem]i

organizma grubunu temsil ederler.

Alg populasyonlarının organik kirlenmenin farklı noktalarında gösterdikleri tür ve

miktar değişiklikleri. bir akarsu içerisindeki kirlenmenin ve kirlenme derecesinin bir

göstergesi olarak kullanılabilmektedir. Özellikle kimyasal analizlerin yetersiz olduğu

zamanlarda çeşitli sulara adapte olmuş populasyon algleri kirlilik endikatörleri olarak

kullanılırlar. Ayrıca algler, sular içerisindeki kirliliğin giderilme derecesiııin ölçülmesinde

de kullanılabilirler. l35 araştırlcınln çalışmasına dayanılarak yüksek konsantrasyonlarda

organik artıklar ihtiva eden sular içerisinde 850 alg türü ortaya çıkmıştır (4).

Pek çok alg genusuna ait türler sulardaki organik zenginleşmeye tolerans

gösterirken diğerleri bu toleransı göstermemektedir, Özellikle mavi-yeşil algler ve bazı

flagellatlar nehirlerin organik artıklar ihtiva eden kısımlarında oldukça yaygındırlar,

chlaıq,donıonas , Euglena , Navicula , oscillatoria , phormidium ve synedra genuslarına

ait türler kirliliğe karşı tolerans derecesi iyi olan alglerdir. Bazı ender durumlarda ise bir
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|ııılanıklık Vc SLl renginiıı koı,ulaşnıasıııa sebep oldı-ıkları gibi bazı asit ve alkaiilerin.
komPleks orgaı'ıik ınater,valIeriıı r,e ıııinerai tı_ızlarııı tiretilmesine de sebcp olurlar. Bıı atık
ıılacidelerıı"ı bir kısı'ııı algleriıı gt,lişıııesi içiıı öıreıııli cıian ııııtrientlerdir. Bu ııutrieııtlcre
rağıııen. sı,ı rı'ııgiıiin kol"ıılaşması. kı.ıvvetli asit ve alkaliler siı içincieki atg gelişmesiııi
talırip cdecek etkilere sahiptirler.

Pestisııler (insektisitler. lıerbisitler. fiıngı-ısitler. vb.) tartııı alaıılarına sık sık

Piiskürtüleıı kinıvasaI maddeierdir ve bı"ı ııradcleler tarım alaırlarıııa 1,akın olan sıılara
kolaYlikla karıŞabilirler. Bıı kiıııvasal ınaddeler algleri lıer zanıan tahrip etmemekle beraber

karlŞtıkları sıılar iÇerisinde r,üksek nriktarlarda toplanıııak sı_ıreti iie besiıı zincirincle diğer
organ i zıı,ıai ar tizerinde etki l i olabi ii rl er (9),

Tarlalardan gelen sular. beraberinde getirdikieri azot. fosfor ve ciiğer nütrieııtlerle
[ıeraber sıılarda aIgler içiıl soıı derece öneıııli olan bu nutrientleriıı ıııiktarca artıxasınıı1

sağlarlar.']'arlalardaıı _9eleıı sı-ılan,ıa sı-ılarıııııı diğer bir etkisi ıle karıştıkları sı_ılarda

lııılaıııklığa scbeP olıı-iaları. sLı\ Ltıı sertliğini ve alkaliniıesiııi arttırıııalaudır. Bu sıılarla
gcıirilen si]tin nelırin VeVa gölün dip kısnııırda toplaırması ile bentik algler ııegatif vönde
etkileııirken. bulanlklık fitoplaııkton koıısantrasvonlın azalmasııra ııeden olur (8).

;\toııı reaktörleriı-ıin yıiksek ıniktarlarcia nehir sul,unı.ı reaktörleriıı soğutulnrası
anıacı1'la kullandıkları bilinen bir gerçektir. Reaktörlerden geleı,ı sıcak sı_ılar karıştıkları
nelıir suı'u iÇinde aŞırı sıcaklık yükselınesıııe sebep olacağından kesiıılikle vakiıılarındaki
sı-ılara boŞaltılmamalıdır. Eğer boşaltılırsa boşaltın-ı ortamıırdaki sıı sıcaklığı yükselerek
biY"olo.iik ve kinıYasal ola}'ların hızlanmasııla _vol açar ve özellikle deniz ha,ı,anları için
oldukca tehlikeli olur.

Kirlilik alsler tizeriııde bir kaç şekilclc eı]ıiliclir,

1, Kirlenme sonllcu sı-ıda nriktarda artaıı ıı,ıaılcleler vıizünden algler güneş ışığıııdaı-ı
mahrum kalacağından gelişnıeleri ııegatif y,öı-ıde etkiIenebilırıektedirler.

2, Kirlctici ıııaddeler toksik olabilir veya bu nıaddeler alglerin biiyüııesini engelleyecek

şekilde {jziksç,l ı,e kiınl,asal çeı,re.vi değiştirebilirler.

3, Algleriıı bıızian hızlı Çoğalma açısıııdan stümüle (caıılandırnıa) e<iilirkeıı su içindeki
domiı'ıant organizma grupları arasında ve tür kompozis1,,oı-ıl-ıııda bir değişiklik mevdaıra
gelebilir.

4. Algler tarafından -vapılan bç-siıı ı,ııaclcjelerinin miktarı

değişebildiği gitıi su,Ltı1 kokı-ısı-ı. rengi ,e tadı da n-ıe,cLıt

ve oksijeıı tiretiıııi btiy.ük ölçiide

aigler tarafıııdaıı değiştirilebilir.
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gclen atlk sular ÇeŞitli ıılıcı sı-ı ortaıırlarııı;ı iııilıik l,ıır organik kirlilik r iikii içcrnıcktedirlcr
sıcak sı-ı kaı rıakları i olkaııik kaı alar arasınılııı-ı ı]cçcrkcı-] brı

parçalar koparırlar. t]ı-ı sıılar biızeı,ı ,ı,üksek derecede asitii olııp
olaıı ağır ı-ııetal]cri ihtir a cijcı.

Endtistri kı-ırı-ıluŞlıırıııdaı-ı üJe]eıı cırgaııii, r e iııorgaııik macidcicı.iı-ı sıı|arı]a sebcp
oldiığu kirlilik ctiıltiıııLizrlc olıiııkça !,avgıııLltr. IJu tiir atık sııiar içerisiııcic etı çok
karŞılaŞllan organik ı'ııac'ldeler. prcıteinler. ,r,ağlaı r,e karL,ıonhidratIartjır. Zaıırk r,e 1clatiıı
iıı-ıal edeı'ı lhbırikalardall \ie ıı,ıezbal,ıalaı,ı-lıı;ı gelcıı aıık sı_ılarda oltitıkça fiızjıı ıı.ıikraı.dtı

Proteiı-ı bı-ılunur, Kağıı \'e lekstil fabrikalaı,ııııı-ı atık sulııı,ıı,ıı.la ise kaı.htıııiridı.aı
koı-isaırtrasYoııu oldı-ıkça 1,iiksektir. Seııterik deterianlar cta kirliiiğe sel-ıc.p olaıı ıııaddclcr
araslıldadır, Az ııiktarda bı-ılıııısalar dalıi sularcia köpük nıelciana getirılikleritıclen su''un
lravalannıasıl'ıı öııler. arıtına sisteınleriııin raııdııııanıııı dıişıirtirler. (icııe]c]c sıit endıistrisi
kuruluŞlarıı-ıdaı-ı. mezbalıalardaıı. et paketleırıe tesisieriııden r,,e koııserr e l,atırika]arıırd:ııı
ge]eıı sı-ılar, Şeker thbrıkalarıııdan gelcıı pancar artıklar. i,ıızarlardaı-ı gclen talaşlar
endtistrilel artıklara örnek verilebilir. }:ğer atık su ha,,,ıızlaı,ı ı,ı.ıkarcja balısedileıı enclıistrircl
atlklardaıı lıerlıaııgi biriııi bultuı<jı.ırtıı,orsa bı.i lıar,ıızlardaki algleriı-ı bir kısıı-ıı ı-ıorırıai
lbırksivoıilarıııi reriırrli bir şekilde göstc]rclIe1-. Bıı artıklaı-ııı bazıliırıııııı setıcp oltiuğ()ll

l'üksek derecedeki bulanıklık ı-ıehir ve göllerdeki aig bürün-ıesinin en_ucl]e_v,ecektir (6),

Atık nıaddeler boŞaltı]dık]arı göllerde. akıntıırın çok var aş olduğu kısıııılarda
toPlann-ıa eğilinıi gösterirler. Dolavisıvla bu kısımlarcia biriken artık ırıadcjcler sı_ı içinde
dağılnıazlar Ve gölürı diğer kesiıılerine taşınan-ıaziar. Iı,{adeıı t'abrikaları çeşitli n-ıeta]

Stilfitleri, asıt ve sitt gibi ıırtıkiarın orta},a çıkıııasıııa sebep olıırlar. [Jııı-ılardaıı silt r.e rağsı
Çanıı-ırlar su iÇinde bıılanıklığa sebep olınalarııııı-ı \,anı sıra ağırlıklarıııdaıı dolal.ı nehir
ı'eYa -eöllerde ÇökellP beııtik organiznalaı,ın tal-ırip cıln-ıasına sebep olı_ırlar. incırganik
kinıl'asal artıklar da akı-ıatik orgaııiznraiar iizeriı-ıde zararlı etkilere salıiptirler (6,7).

Yağ rafineleriniı'ı boşalttıklaı,ı,vağ.katraıı. 1ağlı su. çanıLıı. an.ıonrak ı.e t-eııolicı.

boŞaldıkları akııatik ortam içınde dıbe lıatıııak suretıyle akııatik orgarıi;,:ıı.ıalarııı taiıribinç

Yol aÇarlar. Bu rafineri artıklarıııcla,vağlarln },anı sıra pek çok tatlı su organizmasıııııı

}"aŞamln1 inıkaı-ısız kılaıı tuz]ar da nıevcııttur (8). Suıri gaz fabrikaları i,e cJeıııir 1,cıllarıııın
bakını atöll'eieri de 1'ağlı atık maddeleri sulara boşaltan diğer kurıılıışlardır.

Kağıt fabrikaları. kiıma.ş fabrikaları r,e diğer işleıne tesisleri heıı-ı organik lıeıı-ı cie

iııorganik maddeleri iÇereıı artıkiar orta},a çıkarırlar. Bu atıklarııı tanıan-ıı r,ıiksek c]erecctit

kavalaı,ı cri tcrch l.ıiııılarrlaı-ı

çoĞiı tıruaı-ıizı-ııa içiıı zehirli
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SU KİRLİİİĞİ Ve ALGLER

Bülent ŞEN
Fırat Üniversitesi su Ürünleri Fakıiltesi

M. Tahir ALP
l'enrel Bilim]er Bölünıü" ELAZIĞ.
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Giriş

Kullandığımız suların bir kısmı tenıiz

için kirlennlerniş olurken şehirleşmenin

yüksek böigelerdeki ııehir ve göllerden

_y" 
oğun olduğu böl _eelerdeki suları ıi btiv tik

bir kısmı kirleı-ımiŞ durumdadır. lfir veva daha faz-la sayıda değişik tipte yabancl ınadde
ihtiva eden sular kirleıııniş olarak kabul edilirler, Kirliiik vey.a "polüsyon,, terinıi, insaıı
sağlığına muhtemelen zararlı olan nraddelerin yüzey su kavnaklarına karışması ve
dolaY"ısıYla Suvun kalitesine ve kullanımına karışma durumı_ı olarak değerlendirilir.
Ekolojistler kirlennıeYi "ortaında }aşa},an caııiı ttirleriııde azalııa nreytlana getireı.ı ve bazı
ttirlerin kaYbolnıası iie ekosistemiır dengesiııi bozan her şeı,." veya .,bir ortamdaki
orgaıriznıalara kötü Yönde tesir eden lıerhangi bir madclenin bu ortama girmesi,, şeklinde
tarif etnrektedirler, Mtihendisler kirlenıııeı-i " insanlaun sebep olr]uğu kaiite değişinıleri ile
ortaıT!ıil bııgünkü r'eva gelecekteki f'al,dalı maksatlar içiıı kullanliabiiirliği ne zararvermesi..
olarak tarif etnıektedirler. Diinya Sağlık Örgtitü (WHO) ise kirlenmeyi iıısanlara" bitkilere.
haı'vaı-ılara, ve eŞyalara Zarar veren her şey olarak tarif etnıektedir. Alglerin kirli suiarla
itiŞkisi tizerindeki bilgilerin çoğu tasfiye edilen veya edilemeyen atik sular ,e bunlarla
itişkisi olaır organik atıklarla ilgilidir.

Akuatik Çevreler normal cioğal şartiar altında ortaya çıkmayan maddeler tarafınclaıı
ÇeŞitli Şekiilerde kir]enebiiirler. Suların eıl öırenıli kirleticiieri (polütantlar) yüksek
nıiktarlardaki organik madde]er. bitki ı,ıutrientlerı. stispansiyon haldeki n-ıineral nraddeler,
sıcaklık ve lıatta miktarları Çok azdahi olsa pestisidler. bazı organik kimyasal ve radyoaktif
ınaddelerdir.

Kirlilik bir fabrikadan gelen atık suyuıı yakınclaki su kütiesine karışmasıyla orta1,.a

Çıkabiieceği -sibi ölü hayvan vücutlarının su içinde sürekli kalması ile de
gerÇekleŞebi]ıııektedir. Evsel ve endüstril,el kayııaklı'atık sular çeşitli alıcı su ortamlarına
boŞaitılmakta ve bu boŞaltıııı akarsular yolu ile denize taşınmaktadır. özellikle evlerden
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Alglerin sularda bu denli rahatsız edici organizmalw oidukları düşünüllirse nehir ve

göllerdeki su kirliliğinin arıtma tesisleri ile azaltılmaslnın ve mi.imkünse giderilmesinin

büyük bir ihtiyaç olduğu görülmektedir. Ancak atık sular içerisindeki besleyici tuzların

boşaldıkları su ortamına karışmasından önce ortamdan uzakiaştırılnıaları alglerin

gelişmelerini olumsuz yönde etkileyecektir.
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