
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

924

düzeyde bir genetik varyasyonun olup olmadığı araştırılması gereken bir konudur. Bunun için 
ayaktan alınan doku örneklerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Assyriella guttata, Malatya, Erzincan, Gastropoda, Helicidae.
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Amaç: Pestisitler, zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasal bileşiklerdir. Genel anlamda, bitki 
ve hayvanlara zarar veren canlı organizmalara karşı kullanılan kimyasalların tümüne pestisit 
adı verilmektedir. Ülkemizde tarım alanlarında yaygın olarak kullanılan diazinon, dichlorvos, 
paraquatın ve trifluralin etkilerinin yalnızca hedef organizmalar üzerinde etkili olmadıkları, 
yağmur ve yeraltı suları ile alıcı ortama taşınarak fitobentik ve fitoplanktonik organizmaları da 
etkileyerek aquatik çevrelerdeki primer üretimi olumsuz yönde etkiledikleri bilinmektedir. Bu 
çalışmad, Diazinon, dichlorvos, paraquat ve trifluralin’in hedef organizma olmayan ve tatlısularda 
fitoplanktonun önemli bir üyesi olan Chlorella vulgaris’in gelişimi üzerindeki etkilerini incelemek 
amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Ülkemizde yaygın olarak kullanılan bazı pestisitlerin sucul ortamdaki 
etkilerini incelemek amacıyla tatlı su fitoplanktonunun önemli bir üyesi olan Chlorella vulgaris 
seçilmiştir. Tatlı sularda fitoplanktonun önemli bir üyesi olan Chlorella türlerini de içerisinde 
bulunduran örnekler plankton ağı kullanılarak araziden toplanmış ve inverted mikroskop altında 
mikropipetler izole edilmiştir. İzole edilen C. vulgaris örnekleri katı besi yerinde çoğaltılarak saf 
koloniler elde edilmiş ve bu koloniler sıvı besi yerine aktarılmıştır. Sıvı kültürler ışık yoğunluğu 
2000 lüx olan, 16 saat aydınlık, 8saat karanlık periyodunda, sıcaklığı 25 ± 1 °C, ayarlı bitki büyüme 
kabininde gelişmeye bırakılmıştır. Yeterli hücre yoğunluğuna ulaşan sıvı kültürlerden alınan 10 ml 
örnek alınarak 1’er tanesi kontrol grubu olmak üzere sırası ile 100 ml.’deki son konsantrasyonları 
1x10-3 ml.,3x10-3 ml. ,7x10-3 ml.,10x10-3 ml., 15x10-3 ml. , ve 20x10-3 ml. olacak şekilde stok pestisit 
çözeltilerden eklenmiş ve 96 saat boyunca 1ml. deki Chlorella sayıları hesaplanmıştır. 

Bulgular: Ülkemizde yaygın olarak kullanılan pestisitlerin sucul ortamdaki organizmaları, özellikle 
de algleri nasıl etkiledikleri yönündeki sorulara cevap bulmak amacı ile yaptığımız çalışmanın 
bulgularına göre, diazinon, dichlorvos, paraquat, ve trifluralinin Chlorella vulgaris’in gelişimi 
üzerine inhibitif etkileri açıkça gözlenmektedir. 

Sonuç: Pestisitlerin çeşidi, konsantrasyonu ve uygulama süresine göre Chlorella vulgaris’in 
gelişiminin farklı olduğu gözlemlenmiştir. Bu açıdan bakıldığında en büyük toksik etkiyi diazinonun 
gösterdiği tespit edilmiştir. Chlorella vulgaris’in gelişimini en fazla etkileyen diazinonu sırası ile 
dichlorvos, paraquat ve trifluralin takip etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Chlorella vulgaris, diazinon, dichlorvos, paraquat, trifluralin.


