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ÖZET
Bu çalmada, Karakuyu Gölü (Afyon) yüzey suyu kalitesindeki mevsimsel deiimler deerlendirilmitir. Örnek
alnan bütün istasyonlarda yl boyu (2004-2005) göl suyunun berrak ve kokusuz, tuzluluun % 0.0, hidroksil ve
karbonat parametrelerinin 0 mg/L olduu tespit edilmitir. Ölçülen dier parametrelerin minimum ve maksimum
deerleri sras ile; bulanklk 0.40-1.09 NTU, kondüktivite 337.3-373.3 mhos/cm, pH 7.01-7.85, scaklk 6.9019.57 0C, çözünmü oksijen 3.30-7.18 mg/L, klorür 4.78-11.12 mg/L, organik madde 12.00-24.33 mg/L,
bikarbonat 165.7-254.9 mg/L, toplam sertlik 24.33-29.65 0F, kalsiyum 56.11-126.92, magnezyum 12.96-32.41
mg/L, nitrat 0.86-1.97 mg/L, sülfat 0-84.91 mg/L, fosfat 0-0.26 mg/L, amonyak 0.46-2.46 mg/L, asit balama
gücü 2.40-4.77 ml asit, toplam asidite 0-25.3 mg/L, karbondioksit 0-0.61mg/L olarak bulunmutur. Ölçümü
yaplan fizikokimyasal parametreler Karakuyu Gölü yüzey suyu organik kirliliinin baz aylarda, özellikle 3.
istasyonda, yüksek olduunu, ancak bu durumun göldeki organizmalar için imdilik herhangi bir risk
oluturmadn göstermitir.

Anahtar Kelimeler: Karakuyu Gölü, Su kirlilii, Fizikokimyasal parametreler

ASSESSMENT OF SEASONAL VARIATIONS IN SURFACE WATER QUALITY
OF KARAKUYU LAKE (AFYON)
ABSTRACT
In this study, seasonal variations in surface water quality of Karakuyu Lake (Afyon) were evaluated. In the all
sampling stations, it was determined that the lake water was clear and odorless, salinity 0.0 %, hydroxyl and
carbonate parameters 0 mg/L in year around (2004-2005). Minimum and maximum values of other measured
parameters were determined in the following ranges (respectively): turbidity, 0.40-1.09 NTU; conductivity, 337.3
-373.3 mhos/cm; pH, 7.01-7.85; temperature, 6.90-19.57 0C; dissolved oxygen, 3.30-7.18 mg/L; chloride, 4.7811.12 mg/L; organic matter, 12.00-24.33 mg/L; bicarbonate, 165.7-254.9 mg/L; total hardness, 24.33-29.65 0F;
calcium, 56.11-126.92; magnesium, 12.96-32.41 mg/L; nitrate, 0.86-1.97 mg/L; sulphate 0-84.91 mg/L;
phosphate, 0-0.26 mg/L; ammonium, 0.46-2.46 mg/L; acid binding ability, 2.40-4.77 ml acid; total acidity, 0-25.3
mg/L; carbondioxide, 0-0.61mg/L. Measured physicochemical parameters indicated that the organic pollution in
the lake water was high in some months, especially 3. station, but that this situation dint pose any risk for the
organisms in the lake for the present.

Keywords: Karakuyu Lake, Water pollution, Physicochemical parameters
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1. GR
Dünya yüzeyinin yaklak 2/3’ünü kaplayan su kütlesi bitmez bir kaynak gibi görülebilir. Oysa tatl sular
hidrosferin yalnzca %2.7’sini oluturmaktadr. Bu miktarn da %75’i kutup buzullar ve %23’ü de yeralt sular
olarak bulunur [1]. Kullanabileceimiz su miktar ise görüldüü gibi çok snrl olup tatl sularn %2’sinden bile
azn oluturmaktadr. Bu snrl miktardaki kullanlabilir tatl su kaynamz da her geçen gün hzl nüfus
artmas, gelien endüstri ve teknolojiye bal olarak kirlenmektedir. Su kaynaklarmzn kirlenmesi ile kalitesi
dümekte, bu da hem o ekosistemde yaayan sucul canllar hem de insan saln tehdit etmektedir. Özellikle
sucul ekosistemlerin kirlenmesi öncelikle hassas türleri etkilemekte, biyoçeitlilii azaltmaktadr [2]. Akarsular
ve göller evsel ve endüstriyel gereksinimler için en uygun ve en ucuz kaynaktrlar [3]. Bu nedenle yerleim
yerleri ve sanayi alanlar daha ziyade bu kaynaklar etrafnda lokalize olmakta ve insan kaynakl kirleticilerden de
ilk bu kaynaklar etkilenmektedir. Kirletilmi, ekolojik dengeleri bozulmu herhangi bir sucul kaynan tekrar
eski haline dönmesi ya mümkün olmamakta ya da fazla masraf ve uzun zaman gerektirmektedir. Bundan dolay
sucul kaynaklarmzn kirlilik seviyelerinin tespit edilerek gerekli önlemlerin zamannda alnmas gerekmektedir.
Karakuyu Gölü yaklak 1.200 hektarlk yüzey alanna ve ortalama 1 m derinlie sahip tektonik orijinli bir
göldür. Gölde baskn olarak turna ve sazan (Esox lucius L, 1758 ve Cyprinus carpio L, 1758) [4] balklar
bulunur. Göç zaman her türlü yaban kuunun ara konaklama alandr. Karakuyu Gölü ve çevresi yaban hayat
bakmndan çok önemli bir sulak alan olduundan 1990’l yllarda koruma altna alnmtr [5 ve 6]. Bu
çalmann amac; Karakuyu Göl’ünün baz fizikokimyasal parametrelerin mevsimsel incelenmesi ile gölün
yüzey suyu kalitesinin deerlendirilmesidir.
2. MATERYAL VE METOD
2.1. Çalma alan
Karakuyu Gölü (38o 05’K - 30o 09’D) Akdeniz Bölgesi’nde, Afyon–Isparta karayolu üzerinde yer alr. Deniz
seviyesinden yükseklii 950’m dir (ekil 1). Bu çalmada, fizikokimyasal parametre ölçümleri, gölü en iyi
karakterize eden 3 istasyonda Temmuz 2004’ den Temmuz 2005’e kadar aylk yaplmtr.
2.2. Fizikokimyasal parametre ölçümleri
Kondüktivite, scaklk, pH, renk, koku, tuzluluk ve suda çözünmü oksijen parametreleri istasyonlarda, dier
parametreler (Bulanklk, klorür, organik madde, hidroksil, bikarbonat, karbonat, toplam sertlik, kalsiyum,
magnezyum, total asidite, karbondioksit, nitrat, amonyak, sülfat, fosfat ve asit balama gücü) ise Eirdir Su
Ürünleri Aratrma Enstitüsü laboratuarlarnda ölçülmütür. Fizikokimyasal parametrelerden scaklk, pH,
kondüktivite, tuzluluk, çözünmü oksijen, amonyak parametreleri WTW multi 340 marka arazi seti ile;
bulanklk Hach marka türbiditemetre ile; renk ve koku gözlemsel yol ile; sülfat WTW Spectral Lab-12
spectrofotometre ile; organik madde permanganat metodu ile; klorür, kalsiyum, magnezyum ve fosfat WTW
Spectral Lab-12 spektrofotometre ile; alkali tayini asidimetrik metodu titrimetrik tayin ile; sertlik kompleksson
yöntemi titrimetrik tayin ile; asit balama gücü, asidimetrik metodu titrimetrik tayin ile ölçülmütür.
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ekil 1: Karakuyu Gölü [5]

2.3. statistiksel analizler
Karakuyu Gölü’nde fizikokimyasal parametrelerin aylk deiimi; üç istasyondan elde edilen verilerin ortalamas
olarak verilmitir. stasyonlarla ilgili fizikokimyasal parametrelerin ise yllk minimum, maksimum ve ortalama
deerleri verilmitir. Çizelgelerde ortalama deerlerin sanda standart hatalar (±) belirtilmitir. Elde edilen
verilere SPSS 11.5 paket program kullanlarak varyans analizi uygulandktan sonra Tukey çoklu karlatrma
testi yaplmtr [7].
3. BULGULAR VE TARTIMA
Karakuyu Gölü’nde yaplan bu çalmada, 2004–2005 yllar arasnda aylk olarak ölçülen fizikokimyasal
parametrelerin üç istasyonun ortalamas alnarak elde edilen aylk deerler Çizelge 1’de, seçilen istasyonlarn
yllk minimum, maksimum ve ortalama deerleri ise Çizelge 2’de verilmitir. Bütün aylarda ve istasyonlarda
göl suyunun berrak ve kokusuz, tuzluluun % 0.0, hidroksil ve karbonat deerlerinin ise 0 mg/L olduu tespit
edilmitir.
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Çizelge 2. Karakuyu Gölü’nde seçilen istasyonlarda ölçülen fizikokimyasal parametrelerin yllk minimum,
maksimum ve ortalama deerleri

Fizikokimyasal Parametreler
Bulanklk (NTU)
Kondüktivite (mhos/cm)
pH
Scaklk (oC)
Çözünmü Oksijen (mg/L)
Karbondioksit (mg/L)
Klorür (mg/L)
Organik Madde (mg/L)
Bikarbonat (mg/L)
Sertlik (oF)
Kalsiyum (mg/L)
Manezyum (mg/L)
Nitrat(mg/L)
Sülfat (mg/L)
Fosfat (mg/L)
Amonyak (mg/L)
Asit Balama Gücü (ml asit)
Toplam Asitide (mg/L)

*

1. stasyon
Min-Mak
Ort±S.E. *
0.12-0.35
0.20± 0.0a
321-342
331.50±2.1a
7.01-7.87
7.54±0.0a
12.90-13.80
13.28±0.0a
4.03-8.30
6.73±0.3a
0.20-0.60
0.36±3.1a
5.06-10.64
8.57±0.4a
6.32-12.01
8.06±0.5a
176.90-225.70
205.96±5.3a
21-30
24.49±0.8a
52.10-96.19
67.81±3.6a
4.86-34.04
20.33±2.8a
0.54-3.57
1.82±0.2a
2.09-3.60
2.85±0.7a
0.02-0.08
0.06±0.0a
0.33-1.72
0.75±0.1a
1.0-4.70
3.68±0.2a
9-26
14.60±1.5a

2. stasyon
Min-Mak
Ort±S.E.
0.42-0.93
0.73±0.0a
333-371
346.17±3.1a
7.01-8.13
7.60±0.1a
5.80-19.80
13.83±1.2a
3.95-9.89
6.94±0.5a
0.24-0.40
0.33±0.0a
5.06-12.05
8.90±0.5a
8.22-18.96
13.45±0.9a
22.70-244
203.09±17.2a
23-32
25.51±0.7a
56.11-140.28
75.17±6.2ab
12.15-43.76
20.87±2.6a
0.47-2.32
1.12±0.2ab
0.15-12.03
5.11±1.7a
0.03-4.10
0.62±0.5a
0.02-5.61
1.23±0.6a
1.0-4.50
3.76±0.6a
8-20
13.70±1.2a

3. stasyon
Min-Mak
Ort±S.E.
0.38-23.0
2.81±1.8a
350-445
395.83±7.3b
7.00-8.08
7.58±0.1a
1.90-25.50
12.92±2.1a
0.48-7.62
3.08±0.5b
0.36-0.84
0.56±0.0b
4.22-14.18
9.15±0.7a
19.27-44.24
27.76±2.3b
213.50-319.64
266.77±9.1b
26-35
30±0.8b
56.11-144.29
87.19±6.3b
12.15-36.47
23.78±2.2a
0.86-1.05
0.97±0.0b
0.08-84.91
13.95±10.2a
0.003-0.68
0.16±0.0a
0.003-0.68
0.16±0.0a
3.50-5.50
4.51±0.1a
9-38
24±2.8b

Ayn satrda farkl harfle gösterilen ortalama deerler arasndaki fark önemlidir (p<0.05)
Min-Mak:Minimum-Maksimum
Ort±S.E.: Ortalama±standart hata

Karakuyu Göl’ünde bulankln aylk ortalama deerleri en düük Ocak aynda (0.40 NTU) en yüksek ise Mart
aynda (7.99 NTU) bulunmutur. Aralk ve Mart aylar bulanklk deerleri arasnda istatistiksel bir fark olduu
(p<0.05) dier aylarda ölçülen bulanklk deerleri arasnda ise önemli bir fark olmad (p>0.05) tespit
edilmitir (Çizelge 1). Yllk ortalama bulanklk en yüksek 2. stasyonda (0.42 NTU) en düük ise 1. stasyonda
(0.12 NTU) bulunmutur. stasyonlar aras bulanklk deerleri arasnda önemli bir fark (p>0.05)
belirlenmemitir (Çizelge 2). Göl sularnda bulanklk arttkça fotosentez azaldndan suyun oksijen oran azalr,
plankton üretimi düer, ekolojik dengeler bozulur. 200 NTU lük bulanklk deerinin balklar için öldürücü
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olduu tespit edilmitir [8 ve 9]. Karakuyu Gölü’nde bütün istasyon ve aylarda bulanklln oldukça düük
olduu ve sucul çanllar için risk oluturmad belirlenmitir. Karakuyu Göl’ünde kondüktivite en düük Mays
aynda (349 mhos/cm) ; en yüksek ise Eylül aynda (375.6 mhos/cm) bulunmutur. Aylk kondüktivite
deerleri arasnda önemli bir fark bulunmamtr (p>0.05). stasyonlarn yllk kondüktivite deerlerine
baktmzda 3. istasyon ile dier istasyonlar arasnda önemli bir farkn olduu saptanmtr (p<0.05). Su
canllar için kabul edilebilir elektriksel iletkenlik deeri 250-500 mhos x10 cm-1 ve en fazla 2000 mhos x10
cm-1 olarak bildirilmitir [10]. Karakuyu Göl’ünün kondüktive deerlerinin sucul yaam için imdilik herhangi
bir risk oluturmad söylenebilir (Çizelge 1 ve 2).
Karakuyu Göl’ünde çözünmü oksijen miktar en düük Ekim aynda (3.30 mg/L) en yüksek ise Haziran aynda
(7.18 mg/L) tespit edilmitir. Aylk çözünmü oksijen deerleri arasnda önemli bir fark bulunmamtr (p>0.05).
En düük çözünmü oksijen miktar 3. istasyonda ölçülmütür. Fakat 3. istasyon ile dier istasyonlar arasnda
ortalama yllk çözünmü oksijen deerleri açsndan önemli bir farkllk belirlenmitir (p<0.05). Herhangi bir
zamanda suda saptanan çözünmü oksijen miktar o andaki suyun scaklna, su yüzeyine temas eden
atmosferdeki gazn ksmi basncna, suda çözünmü tuz younluuna ve biyolojik olaylara bal olarak deiim
göstermektedir [10 ve 11]. Tatl su balklar saln korumak için minimun oksijen miktarnn Salmonidler için
6 mg/l, Cyprinidler için ise 4 mg/l’den düük olmamas gerektii bildirilmitir [1]. Su kirlilii yönetmeliine
göre [12] Karakuyu Gölü, yllk ortalama çözünmü oksijen deerleri açsndan 1. ve 2. istasyon için II. kalite
su snfnda; 3. stasyon için ise 3.8 mg/L ile III. kalite su snfna girmektedir (Çizelge 2). pH, doal sularda
kimyasal ve biyolojik sistemler için en önemli faktördür. Tatl su canllar pH 5–9 aralnda fazla etkilenmez.
Ancak pH, baz kimyasal maddelerin toksitite deerlerinde etkilidir. Sülfür ve siyanür tuzlarnn zehirlilik etkisi
pH dütükçe yükselirken, amonyan zehirlilik etkisi pH yükseldikçe artar. Bundan dolay pH 4–9 arasndaki
sularda sucul canllar kimyasal kirlenme yoksa ancak zarar görmeden yaayabilirler [1ve 13]. Karakuyu
Gölü’nde en düük pH deeri Eylül aynda en yüksek ise Haziran aynda tespit edilmitir ve aylar arasnda
önemli bir fark bulunmamtr (p>0.05). stasyonlar aras yllk ortalama pH deerleri arasnda Çizelge 2’de
görüldüü gibi önemli dalgalanmalar görülmemitir (p>0.05). Tüm istasyon ve aylarda ölçülen pH deerlerinin
kabul edilebilir snrlar içerisinde olduu tespit edilmitir.
Yüzey sular genelde az miktarda karbondioksit ihtiva eder. Sucul ekosistemlerdeki karbondioksitin kaynan;
atmosferden suya çözünerek geçen karbondioksit, sedimentte bulunan organik maddelerin ayrmasyla üretilen
karbondioksit, mikroorganizmalar, algler ve dier akuatik bitki ve hayvanlarn solunumla ürettikleri
karbondioksit oluturur. Suda karbondioksit konsantrasyonunun artmas suyu asidik yaparak pH’ düürür [1].
Karakuyu Göl’ünde karbondioksit Mays aynda en yüksek (0.61 mg/L), en düük ise Kasm ve Haziran
aylarnda tespit edilmitir. stasyonlarn ortalama karbondioksit deerleri karlatrldnda 3. istasyon ile dier
istasyonlar arasnda önemli bir farkn olduu belirlenmitir (p>0.05). En düük klorür miktar Temmuz aynda
(4.78 mg/L) en yüksek klorür miktar ise Ekim aynda (11.12 mg/L) tespit edilmitir. stasyonlar arasnda
belirlenen klorür deerleri arasnda istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur (p>0.05). Sularda bulunan klorür
anyonu daha ziyade suyun temas ettii jeolojik formasyonlardan kaynaklanmaktadr. Bununla birlikte
endüstriyel ve evsel atklardan da kaynaklanabilir ve kirlilik göstergesi olarak da düünülebilir [14 ve 15]. Su
Kirlilii Kontrol Yönetmelii’ne [12] göre klorür deerleri açsndan Karakuyu Gölü I. snf yani yüksek kaliteli
su snfna girmektedir.
Karakuyu Göl’ünde organik madde miktarnn en düük olduu ay Ocak, en yüksek olduu ay ise Haziran aydr.
Aylar arasnda organik madde miktarlar arasnda önemli bir farkn olmad tespit edilmitir (p<0.05). Üçüncü.
istasyonun organik madde konsantrasyonunun dier istasyonlardan önemli derecede yüksek olduu tespit
edilmitir (p<0.05). Sudaki organik madde miktarn; su içinde yaayan mikro ve makro organizmalar ile ya
sular tarafndan alc ortama tanan kara bitkilerinin kalntlar tekil eder. Sulardaki organik maddeler oksijen
ile parçalanr ve kararl basit bileiklere dönüürler. Su ortamnda belli miktarlarda organik maddenin bulunmas,
su canllar açsndan önemlidir. Çünkü organik madde su canllarnn besin kaynadr. Organik madde miktar
belli bir seviyeye ulatnda sucul canl populasyonlarnda da art görülür. Ancak bu belli bir limitin üzerinde
olmamaldr. Sucul ekosistemlerin organik madde miktar istenmeyen seviyelerde artarsa tür says azalr, hassas
türler ortadan kalkarak daha dayankl türler hâkim duruma geçerler [16 ve 17]. Balk yetitirilen sularda organik
madde miktarnn 31.6 mg/L den az olmas gerektii bildirilmitir [18]. Üçüncü istasyonun organik madde
miktarnn zaman zaman tavsiye edilen limiti at tespit edilmitir.
6

DPÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Say 24, Nisan 2011

Karakuyu Gölü (Afyon) Yüzey Suyu Kalitesindeki
Mevsimsel Deiimlerin Deerlendirilmesi
C.Bulut, R.Atay, K.Uysal, E.Köse

Su sertliini su içinde bulunan kalsiyum ve magnezyum iyonlar belirler. Suyun bulunduu alan kireç ta veya
magnezyum içeren kayaçlardan teekkül etmise, böyle sular fazla kalsiyum ve magnezyum içerirler ve
sertlikleri yüksektir. Balk yetitiricilii için toplam sertlik deerinin 42 oF den az olmas gerektii bildirilmitir
[9]. Karakuyu Gölü sertlik deerlerinde aylar arasnda önemli dalgalanma tespit edilmemitir (p>0.05). En
yüksek sertlik deeri 3. istasyonda (30 oF), en düük sertlik deeri ise 1. istasyonda (24.49 oF) bulunmutur.
Karakuyu Gölü’nde kalsiyum miktar en düük Mart aynda (56.11 mg/L) en yüksek ise Temmuz aynda (126.92
mg/L) bulunmutur. Temmuz ay ile dier aylar arasnda önemli bir fark olduu belirlenmitir (p<0.05).
stasyonlarda en yüksek kalsiyum deeri 3. istasyonda en düük kalsiyum deeri ise 1. istasyonda bulunmutur.
3. istasyon ile 1. istasyon arasnda önemli bir fark olduu bulunurken (p<0.05) 2. istasyonla dier istasyonlar
arasnda önemli bir fark olmad saptanmtr (p>0.05). Kalsiyum balk ve bitki geliimi için gereklidir.
Alabalk yetitiriciliinde suyun kalsiyum deerinin 4-160 mg/L arasnda olmas istenir [19]. Kalsiyum içerii
bakmndan Karakuyu Gölü sularnn istenen snrlar içerisinde olduu söylenebilir. Magnezyum içerii
açsndan aylar ve istasyonlar arasnda önemli bir farkn olmad bulunmutur (p>0.05). Normal olarak sularda
kalsiyum, magnezyumdan daha fazladr. Kalsiyumun, magnezyuma oran kirlenmemi sularda yaklak 4-5/1'dir
[10]. Karakuyu Göl’ünde kalsiyumun magnezyumdan daha fazla olduu ve genel olarak 4/1 orannda bulunduu
söylenebilir. Bikarbonat iyonu ( HCO3-) suyun pH’ sn belirleyen iyonlardan biridir. Bikarbonat miktar en
düük Kasm aynda en yüksek ise Ekim aynda bulunmutur. Aylar arasnda istatistiksel olarak önemli bir fark
bulunmamtr (p>0.05). 3. istasyonun bikarbonat konsantrasyonunun dier istasyonlardan önemli derecede
yüksek olduu tespit edilmitir (p<0.05).
Azotlu bileiklerden nitrit, nitrat ve amonyak miktarnn yüksek seviyeleri sucul canllar için toksik etkiler yapar.
pH ve scakln artmas ile de toksik etkileri artar. Nitrit ve amonyaa oranla nitratn toksisitesi daha azdr [20].
Yüzey ve yeralt sularndaki nitrat kirlilii, topraktaki organik maddelerin biyolojik olarak parçalanmas ve
gübre kullanm olmak üzere balca iki nedenden olumaktadr [21]. Su Kirlilii Yönetmeliine [12] göre;
sularda 5 mg/L’nin altnda nitrat olursa I. snf yüksek kaliteli su olarak tanmlanmaktadr. Bundan dolay
Karakuyu Gölü nitrat deeri açsndan I. snf yüksek kaliteli su snfna girmektedir. Karakuyu Göl amonyak
miktar en yüksek ubat aynda en düük ise Mart aynda tespit edilmitir. Aylar ve istasyonlar arasnda
amonyak konsantrasyonu açsndan önemli bir farklln olmad belirlenmitir (p>0.05). Göl sularnda fosfatl
bileiklerin artmas ötrofikasyona neden olmakta ve gölün daha ksa zamanda yalanmasna neden olmaktadr.
Sucul ekosistemlerde fosfat miktar 0.3 mg/L den yüksek ise kirlenmeden söz edilebilir. [1 ve 22]. Karakuyu
Gölü’nde fosfat miktar en yüksek Eylül aynda en düük ise Temmuz aynda bulunmutur. Göl suyunun fosfat
içerii açsndan aylar ve istasyonlar arasnda istatistiksel bir farkn olmad belirlenmitir (p>0.05). 
Sonuç olarak; Göllerin kirlilik seviyesi ve ekolojik durumlar sürekli deiim içindedir. Bu deiim kirletici
kaynaklara ve kirlenme durumuna göre bazen çok hzl bazen de yava seyretmektedir. Bundan dolay belirli
aralklarla sucul ekosistemlerin kirlilik seviyesinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalma 2004-2005 yllar
arasnda yaplmtr. Elde edilen veriler elbette Karakuyu Gölü’nün u anki durumunu çok yanstmayacaktr.
Ancak mevcut verilerin yaynlanmasnn sonraki yaplacak çalmalarda gölün nasl bir süreçten geçtiini
belirlemek için oldukça önemli olaca kanaatindeyiz. Elde edilen verilere göre; üçüncü istasyon hariç dier
istasyonlarda göl ekosistemi için risk oluturacak bir durum yoktur. Ancak 3. istasyonda organik kirlilik
yükünün fazla olduu ve ilgili parametrelerin de (Oksijen ve karbondioksit içerii gibi) zaman zaman
istenmeyen seviyelerde olduu tespit edilmitir. Göl etrafnda fazla sanayi ve yerleim yeri olmamas 3.
istasyondaki organik madde artnn zirai uygulamalardan kaynaklanabilecei kanaatini uyandrmaktadr. 3.
istasyonda bol miktarda bulunan kam ve dier sucul bitkilerin çürümesi de organik organik kirlilii arttran
önemli bir faktör olabilir. Buna uygun önlemlerin alnmas, yani göle organik madde, özellikle ötrofikasyona
neden olabilecek zirai uygulamalar kaynakl azotlu ve fosfatl gübrelerin girdisinin önlenmesi gerekmektedir.
Teekkür: Bu makalede; ‘Tarm ve Köy leri Bakanl Tarmsal Aratrmalar Genel Müdürlüü (TAGEM)’
tarafndan desteklenen “Beyehir, Eirdir, Kovada, Çivril ve Karakuyu (Çapal) Göllerinde Su Kirlilii
Projesi”nden elde edilen veriler kullanlmtr.
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