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Bu çalışmada Emet Çayı’nın kirlilik 

düzeyi epipelik diyatomeler kullanılarak 
belirlenmiştir. Nisan 2001 ile Mayıs 2002 tarihleri 
arasında Emet Çayı’nda belirlenen beş çalışma 
bölgesinden aylık olarak su ve epipelik diyatome 
örnekleri toplanmıştır. Su kalitesinin tespiti için 
otuz fiziksel ve kimyasal değişkenin ölçümü 
yapılmıştır. PCA analizi sonuçları elektriksel 
iletkenlik, toplam çözünmüş madde, toplam sertlik, 
bor, kalsiyum, bikarbonat ve akarsu debisinin en 
önemli değişkenler olduğunu göstermektedir. 
Bununla birlikte karbonat, magnezyum, pH, sülfat, 
klor ve çözünmüş oksijen diğer önemli bulunan 
çevresel değişkenler olmuştur. Akarsuyun jeolojik 
yapısının, madencilik faaliyetlerinin ve arazi 
kullanımının suyun kimyasal özelliklerini etkileyen 
en önemli faktör olduğu tespit edilmiştir. 
 Çalışmada epipelik diyatomelere ait 180 
takson tespit edilmiştir. Epipelik diyatomelerin 
kullanıldığı 18 metrik uygulanmış ve bu metriklerin 
akarsuyun kirlilik durumu ile ilişkileri 
belirlenmiştir. Epipelik diyatomelerin kullanıldığı 
metriklerden çoğu, çevresel değişkenler ile anlamlı 
ilişki göstermiştir. DCA sonuçlarına göre, 
uygulanan metriklerden epipelik diyatomelerin 
komunite yapısını en iyi temsil eden metriklerin 
kompozisyon ölçümlerine ait metrikler olduğu 
tespit edilmiş, bununla birlikte diyatom takson 
zenginliği ve Shannon-Wiener çeşitlilik indeksinin 
de komunite yapısını iyi temsil ettiği belirlenmiştir. 
Trofik Diyatom İndeksi’nin Emet Çayı epipelik 
diyatome florasını iyi temsil ettiği, ancak akarsuyun 
kirliliğini iyi yansıtmadığı tespit edilmiştir.  
 Çalışmada uygulanan istatistiksel analiz 
sonuçları Emet Çayı’nın jeolojik yapısının suyun 
kimyasal kompozisyonunu ve dolayısıyla epipelik 
diyatomelerin komunite yapısını etkileyen birincil 
faktör olduğunu göstermiştir. İstatistiksel sonuçlar 
Çay’da organik kirlenmenin önemli olmadığını 
göstermektedir. Bununla birlikte kimyasal PCA 
eksenlerinde anlamlılık gösteren kimyasalların 
tümü Emet Çayı’nda inorganik kirlenmenin daha 
önemli olduğunu işaret etmektedir. Epipelik 
diyatomelerin özellikle ortamın jeolojik 
özelliklerinden ve madencilik etkisinden 
kaynaklanan inorganik su kalite parametreleri ile 
anlamlı ilişkiler göstermesi, bu organizma 

grubunun Emet Çayının kirlilik seviyesini tespit 
etmede iyi indikatör olduklarını göstermektedir. 
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Bu çalışmada Orhaneli Çayı’nın kirlilik 

seviyesi epilitik diyatomeler kullanılarak 
belirlenmiştir. Nisan 2001–Mayıs 2002 tarihleri 
arasında altı çalışma bölgesinden aylık olarak 
toplanmış epilitik diyatome örneklerinin komunite 
yapıları araştırılmıştır. Ayrıca 28 fiziksel ve 
kimyasal değişken de akarsuyun özelliklerini 
belirlemek için ölçülmüştür. PCA Analizi sonuçları 
Elektriksel İletkenlik, Toplam Çözünmüş Madde, 
Toplam Sertlik, Magnezyum, Klor, Silis ve 
Sülfat’ın akarsuyun karakteristik özelliklerini 
etkileyen en önemli kimyasal değişkenler olduğunu 
göstermiştir. Sıcaklık, pH, Karbonat, Bikarbonat ve 
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı ise akarsuyu 
karakterize eden diğer değişkenler olmuştur. 
İstatistiksel analiz sonuçları akarsu havzasının 
sırasıyla jeoloji, arazi kullanımı (madencilik 
aktiviteleri), organik kirlilik ve fiziksel 
karakteristiklerden etkilendiğini göstermektedir.  

Orhaneli Çayı’nda epilitik diyatomeler 199 
takson ile temsil edilmişlerdir. Çayda kirlilik 
durumunu belirlemek için epilitik diyatomelere 
dayanan 20 metrik uygulanmıştır. Test edilen 
birçok metrik fiziksel ve kimyasal değişkenlerle 
anlamlı ilişki göstermiştir. DCA Analizi sonuçları 
iki çeşitlilik metriğinin ve Trofik Diyatome 
İndeksinin komunite yapılarını karakterize eden en 
kuvvetli metrikler olduğunu göstermiştir. Epilitik 
diyatomelere dayanan birçok kompozisyon metriği, 
Trofik Diyatome İndeksi ve Toplam Organizma 
Sayısı havzanın inorganik kirliliği ve jeolojisi ile 
yüksek korelasyon göstermiştir. İstatistiksel analiz 
sonuçları Orhaneli Çayı’nda inorganik kirliliğin ve 
madencilik faaliyetlerinin belirlenmesinde epilitik 
diyatomelerin iyi indikatör olduğunu göstermiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Orhaneli Çayı, epilitik 
diyatomeler, metrik, Trofik Diyatome İndeksi, 
kirlilik, çok değişkenli analizler  
 


