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Amaç: Akarçay’ın epifitik diyatome topluluğunun tür kompozisyonu, çeşitliliği, diyatome 
türlerinin istasyonlara göre dağılımı ve suyun bazı fiziko-kimyasal özellikleri incelenmiştir.Epifitik 
diyatomeler ile çayın fiziko-kimyasal özellikleri arasında ilişki araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Epifitik diyatomeleri toplamak için Akarçay’ın dere yatağında yetişen-
bitkiler toplanmıştır. Alınan örnek bitkiler musluk altında yıkanıp kazınmak suretiyle, epifitik di-
yatomeler elde edilmiştir.Elde edilen diyatome türlerinin “Entellan” ortam maddesi ile daimi pre-
paratları yapılmıştır. Preparatlar Olympus BX50 araştırma mikroskobu ile 1000x büyütmede ince-
lenmiştir.

Çay suyunun sıcaklığı, pH’sı, elektriksel iletkenliği ve çözünmüş oksijen miktarı Multi 340i 
(WTW) cihazı ile örnek alma anında ölçülmüştür. Su sıcaklığı, pH, elektriksel iletkenlik, çözünmüş 
oksijen, biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ

5
), kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), toplam çözünmüş 

madde, kalsiyum ve magnezyum iyonları, orthofosfat (PO
4
-P), amonyum azotu (NH

4
-N), nitrit 

azotu (NO
2
-N) ve nitrat azotu (NO

3
-N) konsantrasyonunun ölçümleri APHA (1995) tarafından 

önerilen standart metotlara göre yapılmıştır.

Shannon-Weaver (H´), Evenness (J´) ve Simpson (D) indeksleri ve ve Bary-Curtis benzerlik analizi 
Past 2.0 (PAleontological STatistics)’da hesaplanmıştır.Akarçay’da tespit edilen taksonların çayda 
dağılışı üzerine çevresel değişkenlerin etkisi CANOCA v.4.5 yazılımile analiz edilmiştir.

Bulgular: pH ve elektriksel iletkenlik çayın her yerinde yüksek değerlerde bunmuştur. BOİ
5,
 KOİ, 

TÇM ve besin tuzları konsantrasyonlarının çayın aşağı kısımlarında daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Çay suyunun fiziko-kimyasal analiz sonuçları çay suyunun organik olarak kirlendiğini 
göstermiştir. Akarçay’ın epifitik diyatome topluluğunda toplam 99 takson tespit edilmiştir. Bary-
Curtis benzerlik analizi göre, dominant diyatome türleri iki grup oluşturmuştur. I. grupta çayın son 
kısmında dominant olanNitzschia palea ve II. gruptaise nehrin başlangıç kısımlarında dominant olan 
Cyclotella meneghiniana, Gomphonema parvulum,Navicula cryptocephala, Encyonema minitum, 
Gomphonema angustatum, Ulnaria ulnave Cocconeis placentula’nın yer aldığı görülmüştür. Çayın 
başlangıç kısmında tür çeşitliliğinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Tür çeşitliliği indeks değerleri 
de (Shannon-Weaver ve Evenness) çayın son kısımlarında artan kirlenmeyle birlikte tedrici olarak 
azalma gösterirken, Simpson’un baskınlık indeks değerleri artış göstermiştir.

CCA analizi BOİ
5,
KOİ, TÇM, pH, besin tuzları ve elektriksel iletkenliğin çayın epifitik diyatome 

topluluğunun yapısı üzerinde önemli etkisi olduğunu göstermiştir. 

Sonuç: Epifitik diyatome topluluğunun yapısı ve tür çeşitliliğinin,çayınorganik olarak kirlenmesin-
den olumsuz olarak etkilendiği bulunmuştur.
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