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Farklı'Azot'Kaynağının'(NO34N've'NH44N)'Zararlı'Denizel'Diyatomu'
Thalassiosira)allenii)Takano'(Bacillariophyceae)'Büyümesi'Üzerine'Etkisi'

G.'Şişman'Aydın*' ' B.'Büyükışık*' ' A.'Kocataş*'

*!Ege!Üniversitesi!Su!Ürünleri!Fakültesi!Deniz!ve!İçsu!Bilimleri!&!Teknolojisi!Bölümü!
)

Thalassiosira) allenii! (Takano)! türünün! iki! azot! formundan! nasıl! etkilendiğini! daha! iyi! anlamak! için! büyüme! hızları!
üzerinde!NO3MN!ve!NH4MN!‘nun!6!farklı!konsantrasyonun!etkileri!araştırılmıştır.! İzmir!KörfeziMKuzey!EgeMTürkiye’den!
izole!edilen)T.allenii!türü,!f/2!zenginleştirme!ortamında,!sürekliMaydınlık!periyotta!ve!kesikli!kültür!sisteminde!inkübe!
edildi.! Türün!büyümesi!eksponensiyel!büyüme! fazı! takip!edilerek!Chl!a! (µglM1)!olarak!ölçüldü,!elde!edilen!verilerin!
istatistiksel!analizi!en!küçük!kareler!metoduyla!yapıldı.!Her!bir!nütrient!için!hesaplanan!Ks!ve!µmax!değerleri!sırasıyla:!
NO3!için!Ks≈0!µg!atMNO3MN!l

M1!ve!µmax=!0.93!gün
M1,!NH4!için!Ks=!0.05!µg!atMN!l

M1!ve!µmax=1.034!gün
M1!olarak!bulundu.!

T.allenii!türü!her!iki!azot!kaynağında!da!büyüyebilme!yeteneğine!sahiptir!ve!böylece!rekabet!şansını!arttırabilir.!Bu!
sonuçlar!T.allenii!türünün,!aşırı!alg!çoğalmalarında!daha!fazla!rol!alabileceğini!göstermektedir.!

Anahtar'sözcükler:)Denizel!diyatom,)büyüme!hızı,!amonyum,!nitrat,!yarıMdoygunluk!katsayısı!

'

Effects'of'different'nitrogen'(NO34N've'NH44N)'sources''on'the'growth'of'
harmful'marine'diatom:'Thalassiosira)allenii'Takano'(Bacillariophyceae)'

'
In!order!to!better!understand!the!effect!of!two!nitrogen!form!on!T.)allenii,!the!effects!of!6!different!concentrations!
of! NO3MN! and! NH4MN! were! investigated.! T.) allenii)was! isolated! from! İzmir! BayMNorthern! Aegean! SeaMTurkey! and!
incubated! in! a! f/2! enrichment! medium! under! constant! light! in! a! batch! culture! system.! The! growth! rate! of! the!
species!was!measured!as!Chl!a) (mg/l)!by!monitoring! the!exponential!growth!phase.!The!statistical!analysis!of! the!
obtained!data!was!performed!by!utilizing!the!method!of!least!squares.!Half!saturation!constant!(Ks)!and!maximum!
spesific!growth!rate!(µmax)!values!estimated!for!each!nitrogen!form!were!obtained!as!follows:!~0µmol!NO3MN!l

M1!and!
0.93!dayM1!for!nitrate,!0.05!µmol!NH4MN!l

M1!and!1.034!dayM1!for!ammonium.!T.allenii!species!has!ability!to!use!both!of!
the!nitrogen!and!therefore!can!increase!the!chances!of!the!competition.!This!results!shows!that!T.allenii!species!can!
be!a!greater!role!on!Algal!Blooms.!

Keywords:!Marine!diatom,!growth!rate,!ammonium,!nitrate,!half!saturation!constant'

Giriş'

Denizel! ortamda! besin! zincirinin! ilk! halkasını!
oluşturan! en! önemli! unsur! olan! fitoplanktonik!
organizmalar;! besin! zinciri,! dağılım! tahminleri,!
biomass! ve! büyüme! hızları! bakımından! denizel!
çalışmaların!tartışmasız!ana!konusunu!oluştururlar!
(Montagnes! ve! Franklin,! 2001).! Diatomlar! ise,!
birçok! sucul! ekosistem! için! fitoplanktonik!
organizmaların! ana! bileşendirler! (Gordon! ve!
Drum,!1994).!

Planktonik!deniz!diatomları! arasında!en!büyük!ve!
en! geniş! alana! yayılan! genuslar) Chaetoceros,!
Thalassiosira! ve! Coscinodiscus! genuslarıdır!
(Şişman! Aydın! ve! Ark.,! 2009).! Thalassiosira!
türlerinin! bahar! aylarında,! ılıman! iklimli! kıyısal!
ekosistemlerde,! dominant! hale! geçtiği! ve!
fitoplanktonik!organizmalar! içinde!önemli!bir! yeri!

olduğu! bilinmektedir! (Haris! ve! Ark.,! 1995;!
Muylaert!ve!Sabbe,!1996).!Thalassiosira!genusuyla!
çok! sayıda! kinetik! çalışma! olmasına! karşın,!
çalışmanın! konusunu! oluşturan) T.) allenii) türü! ve!
büyümesini! etkileyen! faktörlerle! ilgili! çalışma! yok!
denecek! kadar! azdır.! Hyperoxia! ve! anoxia’ya!
neden!olduğu!bilinen!T.) allenii,! Türkiye’nin! Kuzey!
Ege! ve! Doğu! Karadeniz! kıyıları! boyunca! dağılım!
gösteren!potansiyel!zararlı!denizel!diatom!türüdür!
(Koray,!2004).!

Çoğu! kıyısal! alanda! olduğu! gibi! İzmir! Körfezi’nde!
de! çoğalarak! problemlere! neden! olan! alglerin!
büyüme! kinetiklerinin! incelenmesi,! büyüme!
parametrelerinin! saptanması;! söz! konusu! alg!
türlerinin! kontrol! altında! tutulabilmesi! olanağı!
verdiği! gibi! ekotoksikolojik! verilerin!
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değerlendirilmesinde! de! kullanılabilmektedir! (Li,!
1984).! Bu! nedenle! zararlı! alg! türlerinin! büyüme!
hızları,! nütrient! sınırlayıcı! büyümenin! kinetik!
parametrelerinin! (Ks;! yarı! doygunluk! katsayısı,!
µmax;! maksimum! spesifik! büyüme! hızı! vb.)! ve!
fiziksel! parametrelerin! (optimum! sıcaklık,!
optimum! ışık! şiddeti)! belirlenmesi! çalışmaları!
gelecek! için! önemli! bir! ekolojik! yatırım! olacaktır!
(Şişman!Aydın!ve!Ark.,!2009).!

Materyal'Ve'Yöntem'

T.)allenii! türü! İzmir!Körfezi! İç!Körfez!Bölgesi’nden!
!,(kuzey,!27°!06'!24s!doğu!koordinatları!״36!'26!38°)
alınan! yüzey! deniz! suyundan! sonsuz! seyrelme!
(dilution)! tekniği! kullanılarak! izole! edilmiştir.!
Denemeler! 40! watt’lık! dayMlight! flouresanslarla,!
300!ftCd! ışık!şiddetinde,!sürekli!aydınlatma!(24:0)!
ve! kesikli! kültür! sisteminde! gerçekleştirilmiştir.!
Deneme! sıcaklığı! Kasım! 2003MMart! 2004! dönemi!
İzmir! Körfezi! deniz! suyu! sıcaklıkları! ve! türün!
optimum!büyüme! sıcaklığı! göz! önüne! alınarak! 11!
±0,5! °C’! ye! ayarlanmıştır.! Işık! şiddeti! Quantum!
Instruments! Photometer1! ile! ölçülmüş! ve!
denemeler! süresince! sabit! tutulmuştur.!
Denemelerde! kullanılan! deniz! suyu,! yukarıda!
belirtilen! koordinatlardan! (0M0.5! m)! derinlikte!
yüzey! suyundan! alınmış! ve! 0.2! µ’luk! kartuş!
filtreden!süzülmüş,!1! lt’lik!cam!kaplarda!(Guillard,!

1975)! a! göre! 121! °C! sıcaklıkta! 1.5! atm! ‘de! steril!
edilmiştir.!

Türün! büyümesi,! exponensiyel! faz! takip! edilerek!
Chl!a! olarak! ölçülmüştür.!Ölçümler! Turner! 10MAU!
Flourometre! ile! günde!bir!defa!olarak!yapılmıştır.!
Farklı! substrat! derişimlerideki! spesifik! büyüme!
hızları! (µ)! (Guillard,! 1973)! kullanılarak!
hesaplanmıştır! (Eşitlik! 1).! YarıMdoygunluk!
katsayılarının! (Ks)! ! belirlenmesinde! hücre! dışı!
nütrient! kontrol! modeli! (Monod! Denklemi)!
kullanılmıştır! (Eşitlik! 2)! (Burmaster,! 1979).! Yarı!
doygunluk! katsayıları! (Ks)! ve! maksimum! spesifik!
büyüme! hızı! (µmax)! değerleri! Statistica! (advanced!
nonlineerMleast! squareMGaussMNewton! estimation!
methot)!programı!kullanılarak!hesaplanmıştır.!!

μ!=!1!/!(!t2!–t1!)!*!log!2!(!N2!/!N1!)! (1)!

Denklemde,µ:! Spesifik! büyüme! hızı,N1:! Üssel!
büyüme! fazının! başlangıcındaki! Chl! a! değeri,!
µg/lt,N2:! Üssel! büyüme! fazının! sonundaki! Chl! a!
değreri,!µg/lt,t1:!N1!değerinin!tayin!edildiği!zaman!
dilimi,t2:! N2! değerinin! tayin! edildiği! zaman! dilimi!
olarak!ifade!edilmiştir.!

µ=!µmax*(!S/(!Ks+S!))! (2)!

Eşitlikte,µ:! Eşitlik! 1! den! elde! edilen! spesifik!
büyüme! hızı! ,µmax:! Maksimum! spesifik! büyüme!
hızı,:! Burada;! S:! Susbtrat! derişimi,! Ks:! Yarı!
doygunluk!katsayısı!olarak!sembolize!edilmiştir.!

!

!

Şekil.1.!T.allenii!türünün!farklı!NO3MN!konsantrasyonlarına!maruz!bırakıldıklarında!ChlMa!tabanlı!büyüme!
eğrileri.!

Figure.1.!Chl'aMbased!growth!curves!of!T.allenii)cells!exposed!to!different!NO3MN!concentrations.!
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Nitrat/Amonyum–büyüme'hızı'ilişkisinin'
incelenmesi'

T.) allenii! türü! için,! 1! adet! kontrol! olmak! üzere! 6!
farklı! ! konsantrasyonda! NO3MN! (883,! 88.3,! 8.83,!
4.42,! 0.883! ve! 0! µmol!NO3

MMN/lt),! ve!NH4MN! (100,!
50,! 10,! 5,! 1! ve! 0! µmol! NH4MN! /lt),! içeren!
zenginleştirme! ortamı! hazırlanmıştır.!
Denemelerde! kullanılan! her! bir! örnek! içine! Chl!
a=0.5! µg/lt! olacak! şekilde! T.) allenii! kültüründen!
ilave! edilmiştir.! Ayrıca! her! bir! NO3MN!
konsantrasyondan!nütrient!analizi!için!50!ml!örnek!
alınmış,! CdMKolon! yöntemiyle! nitrat! tayini!
yapılmış,! spektrofotometre! ile! ölçümüştür!
(Bosch_Lomb! Spectronic! 21!UVD).! Bulunan! doğal!
deniz! suyu! nitrat! konsantrasyonları! her! bir!
deneme!grubuna!eklenerek,! nitrat! denemelerinin!
başlangıç! konsantrasyonları! belirlenmiştir.! Doğal!
deniz! suyu! NH4MN/lt’si! analizi! (Strickland! ve!
Parsons,! 1972;! Wood,! 1975)! spektrofotometrik!
yöntemle! yapılmış,bulunan! amonyum! miktarı!
toplanarak!final!konsantrasyonları!belirlenmiştir.!

Bulgular've'Tartışma'

Nitrat'

Genel! olarak,! fitoplankton! büyümesini! sınırlayan!
üç! temel!etken;! ışık,! sıcaklık! ve!nütrientler!olarak!
kabul! edilir! (Chalup! and! Laws,! 1990).! Bu!
çalışmada,! sabit! sıcaklık! ve! ışık! şiddetinde! kesikli!
kültür!sisteminde!denizel!diatom!T.)allenii!türünün!
büyümesi! üzerine! NO3MN! ve! NH4MN! azotunun!
büyüme! üzerine! sınırlandırıcı! etkisi! hücre! dışı!
nütrient! kontrol! modeli! (MONOD)! kullanılarak!
araştırılmıştır.!'

Deneme! NO3MN! l
M1! konsantrasyonları! için! Chl! a!

tabanlı! büyüme! eğrileri! incelendiğinde! (Şekil.1.)!
tüm! konsantrasyonlar! için! lag! fazın! ortadan!
kalktığı! ve! spesifik! büyüme! hızları! (µ)! arasında!

istatiksel!olarak!anlamlı!bir! fark!olmadığı! (p>0,05)!
görülmüştür!(Çizelge1)!Bu!sonuç,!T.allenii!türünün!
farklı! NO3MN! konsantrasyonlarına! hızla! adapte!
olabildiğini!göstermektedir.!884.11!ve!89.41!µmol!
NO3MN! l

M1! konsantrasyonunda! hücrelerin! büyüme!
fazından!sapmalarının!7.günün!sonunda!başladığı,!
diğer!konsantrasyonlarda!ise!üssel!büyüme!fazının!
kısalarak! 4.günün! bitiminde! sonlandığı!
görülmüştür.!!

9.94M1,1! NO3MN! lM1! konsantrasyon! aralığında!
hesaplanan! spesifik! büyüme! hızları! arasında!
belirgin! fark! olmadığı! (p>0,05),! 884.11! ve! 89.41!
µmol! NO3MN! l

M1! konsantrasyonlarındaki! spesifik!
büyüme! hızlarının,! diğer!
konsantrasyonlardakinden! önemli! ölçüde! farklı!
olduğu!(p<0,05)!bulunmuştur!(Çizelge!1).!

Sınırlı! nitrat! azotu! konsantrasyonlarına! maruz!
bırakılan! denemelerden! elde! edilen! sonuçlara!
göre,! T.allenii) türü! nitrata! bağımlı! büyüme!
göstermemiştir.! Yarı! doydunluk! sabiti! Ks≈0! µg! atM
NO3MN!l

M1!(P<0.05).!ve!maksimum!spesifik!büyüme!
hızı! µmax=! 0.93! gün

M1! (P=0)! olarak! bulunmuştur.)
Fitoplanktonik! organizmalarca! alımı! en! kompleks!
azot! formu,! nitrattır.! Nitrat! alım! mekanizması;!
nitratın!aktif!taşınımı!ve!redüktaz!emzimi!ile!nitrite!
indirgenmesinde! enerjiye! (NADH)! ihtiyaç!
duyulmasından! dolayı! güçtür.! Diğer! taraftan,!
ortamda! yüksek! nitrat! varlığında! artan! nitrat!
pulslarıyla! birlikte! hücre! yoğunluğunda! düşüş!
gözlenebilir!(Parsow!ve!Ark.,!1985).!!

T.allenii! türünün! spesifik! büyüme! hızıM! NO3MN!
konsantrasyonları!arasında!negatif!yönde!bir! ilişki!
(Şekil! 2)! olmasıyla! beraber! önemli! bir! fark!
bulunamamıştır! (p>0,05).! Berges! ve! Ark.! (2002),!
özellikle! denizel! diatom! türlerinde,! ortamdaki!
nitrat! miktarından! ziyade,! 16°C’nin! üzerindeki!
sıcaklıkların!nitrat!alım!yeteneğini! sınırladığı! ifade!
etmişlerdir.!

!

Çizelge.1.) T.) allenii! türünün! farklı! NO3MN! konsantrasyonlarında! elde! edilen! Chl! a! ve! spesifik! büyüme!
hızları!!

Table.1.! Chl! a! and! specific! growth! rates! of! T.) allenii) species! obtained! from! the! different! NO3MN!
concentrations!

DenemeGrubu!! I! II! III! IV! V!

NO3MN!(µmollM1)! 1.1! 5.53! 9.94! 89.41! 884.11!

µ!(günM1)! 0.9574! 0.9355! 0.9620! 0.9171! 0.8435!

Max.!Chl!a!(µglM1)! 7,31! 11,7! 11,2! 22.1!! 22,5!!
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Şekil.2.!Çeşitli!NO3MN!konsantrasyonları!ve!T.allenii!türünün!eksponensiyel!spesifik!büyüme!hızı!

arasındaki!ilişki.!

Figure.2.!The!relationship!between!the!various!concentrations!of!NO4MN!and!exponential!specific!growth!
rate!of!T.allenii!species.!

!

Nitrat,! ancak! amonyum! ve! ürenin! doygunluk!
konsantrasyon!sınırının!altında!olduğu!durumlarda!
fitoplankton! tarafından! tercihen! kullanıldığı!
bilinmektedir!(Yin!ve!Ark.,!1998).!Bu!çalışmada!da,!
NO3!azotunun!T.allenii!türünün!büyümesini!inhibe!
etmediği,! tür! üzerinde! sınırlayıcılığının! olmadığı,!
fakat! türün! azot! kaynağı! olarak! NO3MN! tercih!
etmediği!tespit!edilmiştir.!

Amonyum'

T.allenii! türünün! farklı! düzeydeki! NH4! azotu!
konsantrasyonlarına! maruz! bırakıldığında!
gösterdiği! büyüme! eğrileri! karşılaştırıldığında,!
hücrelerin! hemen! üssel! büyüme! fazına! geçtikleri!
görülmektedir! (Şekil.3).! Uygulanan! 101.07! ve!
51.07! µmolNH4MNMl

M1! konsantrasyonlarında,! türün!
üssel! büyüme! fazı! 6.! ve! 5.günün! sonuna! kadar!

uzamış,! diğer! konsantrasyonlarda! ise! 4.! günle!
sınırlanmıştır.!

101.07! ve! 51.07! µmol! NH4MNMl
M1! konsatrasyonları!

için! hesaplanan! spesifik! büyüme! hızları! arasında!
anlamlı!bir!fark!görülmemiştir!(p>0.05)!(Çizelge.2).!
Nitekim! büyüme! eğrileri! incelendiğinde! her! iki!
konsatrasyonun!benzer!eğilimler! gösterdiği! ancak!
eksponensiyel! fazda! ölçülen! maksimum! Chl! a!
bakımından! önemli! ölçüde! farklı! olduğu!
bulunmuştur!(p<0,05).!!

Amonyumun,! azot! formları! içinde! fitoplanktonik!
organizmalar!tarafından!en!çok!tercih!edilen!form!
olduğu! bilinmektedir.! Bunun! nedeni,! diğer! azot!
formları! gibi! (nitrit! ve!nitrat)!hücre! zarından!aktif!
bir!mekanizmayla!geçtiği!halde!bu!mekanizma!için!
ayrıca! bir! enzime! ihtiyaç! olmayışı! ve! doğrudan!
aminoasit!sentezinde!kullanıldığından!dolayı!enerji!
ihtiyacının!olmayışıdır.!
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Şekil.3.)T.)allenii!türünün!farklı!NH4MN!konsantrasyonlarına!maruz!bırakıldıklarında!gösterdikleri!Chl!a!
tabanlı!büyüme!eğrileri.!

Figure.3.!Chl!aMbased!growth!curves!of!T.allenii)cells!exposed!to!different!NH4MN!concentrations.!

!
Yin!ve!Ark.,!(1998),!denizel!diatom!T.)pseudonana!
türünün!farklı!düşük!ışık!şartları!altında!amonyum!
alımının! (hızı! nitratsız! ortamda)! ışık! şiddetine! ve!
amonyum! konsantrasyonuna! bağlı! olarak! arttığı,!
nitrat! alım!hızlarının! (amonyumsuz!denemelerde)!
ise,! ışık!şiddetinin!artmasıyla!orantılı!olarak!arttığı!
belirtilmiştir.! T.allenii! türü! amonyum/nitrat!
ortamında!ise;!nitrat!alımının!ışık!şiddeti!ne!olursa!
olsun! büyük! ölçüde! yavaşladığı! görülmüştür!
(Şişman!Aydın!ve!Ark.,!2009).!

Parsow! ve! Ark.! (1985),! T.) pseudonana! türünün!
amonyum! alım! kinetiklerinin! MichaelsMMenten!

kinetiğinden! doğrusal! ve! kısalan! forma! doğru!
hareket! ettiği! gözlenmiştir.! Bu! çalışmada! da,!
amonyumMspesifik! büyüme! hızları! ilişkisi!
incelendiğinde,! ortamdaki! amonyum!
konsantrasyonu! arttıkça,! türün! spesifik! büyüme!
hızlarında!paralel!olarak!artmıştır!(Şekil.4.).!Ayrıca,!
çeşitli! amonyum! konsantrasyonlarında! türün!
büyüme! eğrilerinde,! amonyum!
konsantrasyonunun! Chl! a! üzerindeki! etkisi! bariz!
bir!şekilde!görülmektedir!(Şekil.3.).!

!

Çizelge.2)T.)allenii!türünün!farklı!NH4MN!konsantrasyonlarında!elde!edilen!Chl!a!ve!spesifik!büyüme!hızları!!

Table.2.! Chl! a! and! specific! growth! rates! of! T.) allenii) species! obtained! from! the! different! NH4MN!
concentrations!

DenemeGrubu!! I! II! III! IV! V! VI!

NH4MN!(µmollM1)! 101.07! 51.07! 11.07! 6.07! 2.07! 1.07!

µexp!(gün
M1)! 1.06! 1.065! 1.017! 1.010! 1.004! 0.976!

Max!Chl!a!(µglM1)! 25.3! 17.6! 11.1! 9.69! 6.82! 6.55!
!
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Şekil.4.!Çeşitli!amonyum!azotu!konsantrasyonlarına!karşılık!gelen!eksponensiyel!spesifik!büyüme!hızı!

arasındaki!ilişkiyi!gösteren!grafik.!

Figure.4.!The!relationship!between!the!various!concentrations!of!NH4MN!and!exponential!specific!growth!
rate!of!T.allenii!species.!

!

En! küçük! kareler! metoduyla! yapılan! istatistik!
hesaplamalar! sonucu,! amonyum! için! Ks=! 0.05! µg!
atMN/lt! (P<0.05)! ve! maksimum! spesifik! büyüme!
hızı! µmax=1.034! gün

M1! (P=0)! olarak! bulunmuştur.!
Başka! bir! değişle,) T.) allenii! türü! amonyum! sınırlı!
gelişme!gösteren!bir!türdür!ve!bu!sonuç!aynı!türle!
yapılmış! diğer! çalışmalarla! tam! bir! uyum!
içerisindedir! (Redalje! ve! Laws,! 1983;! Laws! ve!
Wong,!1978).!!

Cochlan! ve! Harrison! (1991),! pikoflegellat!
Micromonas) pusilla! (Prasinophyceae)! türünün!
azot! kinetiği! üzerinde! kesikli! kültür! sisteminde!
çalışmış;!maksimum!spesifik!alım!hızını!amonyum!
için!0.13!saatM1,!nitrat!ve!üre!için!yaklaşık!0.05!saatM
1!olarak!bulmuşlardır.!Her!üç!azot! formu! için! yarı!
doygunluk!sabiti!değerlerini!0.41!µgMat!NlM1!sınırına!
çok!yakın!olarak!hesaplamış!ve!bu!sonucun!küçük!
oseanik! diatom! türleriyle! benzer! olduğunu! ifade!
etmişlerdir.! Denizel! fitoplankton! türleri! için!
nütrient! türü! ve! alım! hızları! türden! türe! değiştiği!
çeşitli! çalışmalarda! gösterilmiştir! (Riegman! ve!
Ark.,!1990).!Bu!çalışmada!ise)T.allenii)türü,!nitrata!
bağımlı! gelişme! göstermemiştir.! Bu! ifadeyi!
T.allenii) türünün,! azot! formları! içinde! nitrattan!
ziyade! amonyumu! tercih! ettiği! şeklinde! ifade!
etmek! doğru! olacaktır.! Levasseur! ve! Ark.! (1993)!
tarafından! NO3MN’a! maruz! bırakılan! hücrelerin!

büyüme! hızlarının! NH4MN’a! maruz! bırakılan!
hücrelerin!büyüme!hızlarından!daha!düşük!olduğu!
ve! enzimatik! limitasyonun! varlığı! belirtilmiştir.)
Thalassiosira)weissflogii! türü! ile!yapılmış!diğer!bir!
çalışmada,!benzer!şekilde!maksimum!büyüme!hızı!
üzerinde! N! sınırlandırıcılığının! olmadığı,! NH4!
ortamındaki! hücrelerin! ışık! şiddetiMbüyüme!
eğrilerinin! ilk! eğimlerinin! anlamlı! ölçüde! büyük!
olduğu! rapor! edilmiştir! (Strzepek! ve! Price! 2000).!
Tatlısu! türleri! de! denizel! türler! gibi! azotlu!
büyümede! önemli! rol! oynar! ve! yüksek! büyüme!
hızları!sayesinde!azot!gideriminde!kullanılabilirler.!
Tatlısu!türü!olan)Chlorella)vulgaris! ile!yapılmış!bir!
çalışmada,! kesintisiz! büyüme! ile! yüksek!azot! alım!
kabiliyeti! sayesinde! azot! ve! fosfat! yönünden!
zengin! evsel! nitelikli! atıksu! arıtımında! yüksek!
verim! elde! edilmiştir.! (Shelknanloymilan! ve! Ark,!
2012).!!

Sonuç'

Kesikli! kültür! sisteminde! denizel! diatom! T.) allenii!
türünün! büyümesi! üzerinde! NO3MN! ve! NH4MN!
azotunun! sınırlandırıcı! etkisi! hücre! dışı! nütrient!
kontrol! modeli! (MONOD)! kullanılarak! yapılan!
araştırma! sonucunda! T.allenii! türü! azot! kaynağı!
olarak! NO3! azotundan! ziyade! NH4! azotunu! tercih!
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etmektedir.! T.) allenii! türü! NO3! azotunun!
sınırlayıcılığı!olmayan,!NH4!sınırlı!gelişme!gösteren!
bir! türdür.! Diğer! taraftan,! NO3MN! ile! büyüme!
inhibisyonu! olmadan! gelişebilmesi,! ortamda!NH4M
N! eksikliği! ya! da! yokluğunda! bu! türün! diğer!
türlerle! rekabet! şansını! arttırdığını,! dolayısla! aşırı!

alg! çoğalmalarında! bu! sayede! rol! alabileceğini!
göstermektedir.!

Not:!Bu!çalışma!Göknur!ŞİŞMAN!AYDIN’!ın!doktora!
tezinin! bir! parçası! olup,! Ege! Üniversitesi! B.A.P!
kapsamında,! 2002/SÜF/001! nolu! proje! ile!
desteklenmiştir.!
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