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Abstract
Some Physical and Chemical Water Quality Parameters of Koçan Fall (Erzincan)
In this study, some parameters of water samples, taken between March to November 2012 from Koçan Falls located
within the boundaries of Erzincan, such as electrical conductivity, temperature, pH, dissolved oxygen, total hardness,
chloride, nitrite, nitrate, and ammonium were evaluated for water quality.
Keywords: Koçan Fall, Water quality, Water quality standarts.

Özet
Bu çalýþmada Erzincan il sýnýrlarý içinde bulunan Koçan Þelalesi'nden Mart-Kasým 2012 tarihleri arasýnda alýnan su
numunelerinin elektrik iletkenliði, sýcaklýk, pH, çözünmüþ oksijen, toplam sertlik, klor, nitrit, nitrat, amonyum gibi bazý
parametreleri ölçülerek su kalitesi yönünden deðerlendirilmiþtir.
Anahtar Kelimeler: Koçan Þelalesi, Su kalitesi, Su kalite standartlarý.

Giriþ
Dünya nüfusunun hýzla artýðý göz önünde
tutulursa insanoðlunun yiyecek kaynaklarýný
bilinçli bir þekilde kullanmasý ve yeni besin
kaynaklarý yaratma sorunlarý ile karþý karþýya
kalacaktýr (Egemen ve Sunlu 1996). Su kalitesi;
türlerin bileþimini, verimliliðini, bolluk durumlarýný ve sucul türlerin fizyolojik durumlarýný
etkilemektedir. Göller ve akarsular sürekli alýcý
ortam özelliði gösterdiði için çevre kirliliðinden
birinci derecede etkilenirler. Çeþitli nedenlerle
yüzey sularýnýn su kalitesinin bozulmasý, sucul
sistemlerdeki besleyici element dinamiði ve su
kalitesi araþtýrmalarýna her geçen gün daha fazla
© Su Ürünleri Merkez Arastýrma Enstitüsü Müdürlügü, Trabzon

önem kazandýr-maktadýr. Son 50 yýldýr zirai ve
endüstriyel faaliyetlerde meydana gelen bariz
deðiþim Erzincan ilinde de su ve toprak
kaynaklarýnýn bozulmasýný tehdit eden insan
kaynaklý etken-lerden biridir. Arazilerin ziraata
açýlmasý, topraklarýn tuzlulaþmasý, yoðun zirai
gübre kullanýmý, pestisitlerin yaygýn kullanýmý,
eroz-yon ve organik madde ile bitkisel
çeþitliliðin azalmasý en önemli çevresel problemler olarak su kaynaklarýný tehdit eder
olmuþtur (Zalidis vd., 2002). Bu çalýþmanýn
amacý Koçan Þelalesi su kalitesinin fizikokimyasal yöntemlerle izlenmesi ve su kalitesi
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verileri deðiþimlerinin belirlenerek kaydedilmesidir.
Analiz sonuçlarý Su Kirliliði Kontrol
Yönetmeliði'ne göre deðerlendirilmiþ, göller,
göletler, bataklýklar ve baraj hazneleri için
verilen ötrofikasyon kontrolü sýnýr deðerleri ile
karþýlaþtýrýlmýþtýr (Anonim, 2004).
Materyal ve Metot
Koçan Þelalesi Erzincan'a baðlý Kemaliye
ilçesinin Embiyabey ve Koçan mahallelerinin
üst kýsmýnda bulunur. Özellikle bahar aylarýnda
þelalenin yüksekliði 150 m yi bulur. Þelale daha
sonra küçük bir gölete dönüþerek bir müddet
sonra akýþa geçer. Koçan Þelalesi'nden þelalenin
donduðu aralýk, ocak ve þubat aylarýnda örnekleme yapýlamamýþtýr. Örnekler Mart- Kasým
2012 tarihleri arasýnda düzenli aralýklarla aylýk
olarak alýnmýþtýr. Örnekleme için 2 istasyon
seçilmiþtir. 1. istasyon þelalenin dökülmeye
baþladýðý üst kýsýmda bulunmaktadýr. Ýkinci
istasyon ise suyun akýþa geçtiði alt kýsýmdadýr.
Sýcaklýk ve pH deðerleri, Elektromag
marka arazi tipi pH metre ile, çözünmüþ oksijen
YSI Model 51 B arazi tipi oksijen metre ile,
elektrik iletkenliði, YSI Model 33 S-C-T metre
ile arazide ölçülmüþtür. Toplam sertlik, EDTA
titrimetrik yöntemle; amonyum Nessler; nitrat
salisilat kullanýlarak spektrofotometrik yöntemle; klorür Mohr yöntemine göre ölçülmüþtür
(APHA, 1985).
Bulgular
Koçan Þelalesi'nde ölçülen deðerler Tablo
1'de verilmiþtir.
Elektrik iletkenliði ve klorür: Elektrik
iletkenliði deðeri en düþük 500 µmhos cm-1 ile
2. istasyonda eylül ayýnda, en yüksek 811
µmhos cm-1 ile nisan ayýnda kaydedilmiþtir.
Klorür miktarýnýn en yüksek deðeri 1,5 mg/L ile
mart ayýnda, 0,4 mg/L ile aðustos ve eylül
aylarýnda kaydedilmiþtir.

Sýcaklýk: Araþtýrma süresince iki istasyonda
tüm aylar boyunca sýcaklýk deðeri ortalamasý
18,0 ºC olarak hesaplanmýþtýr. En yüksek deðer
24,4 ºC ile eylül ayýnda, en düþük deðer 12 ºC ile
mart ayýnda kaydedilmiþtir.
Toplam sertlik: En yüksek deðer 121 mg/L ile
mayýs ayýnda, en düþük deðer ise 88 mg/L ile
aðustos ayýnda kaydedilmiþtir.
pH: pH deðerinin en yüksek deðeri 8,7 ile
temmuz ayýnda, en düþük deðeri 8,0 deðeri ile
haziran ayýnda ölçülmüþtür.
Çözünmüþ oksijen: En yüksek deðer 9,6 mg/L
ile mart ayýnda, en düþük deðer 8,1 mg/L ile
aðustos ayýnda ölçülmüþtür.
Nitrit, Nitrat, amonyum: Nitrit en yüksek
0,17–0,05 mg/L arasýnda deðiþim göstermiþtir.
Nitrat en yüksek 2,9 mg/L ile eylül ayýnda 1 ile
mart ve nisan ayýnda, amonyum en yüksek 0,34
mg/L ile eylül ayýnda en düþük 0,16 mg/L ile
mayýs, aðustos ve eylül aylarýnda kaydedilmiþtir.
Tartýþma ve Sonuç
Göl suyunun sýcaklýðý gölün coðrafik
konumuna, mevsimlere, derinliðine, alanýna,
içinde bulunan erimiþ madde miktarýna ve
soðurduðu güneþ enerjisine baðlý olarak
deðiþiklik gösterir (Goldman ve Horne, 1983).
Su sýcaklýðý 24,4-12,0ºC arasýnda deðiþmiþtir.
Sýcaklýk yaz aylarýnda artmaya baþlamýþ, en
yüksek eylül ayýnda kaydedilmiþtir (Tablo,1).
Sýcaklýk bakýmýndan herhangi bir termal
kirlenme söz konusu olmayýp, sadece mevsimsel olarak deðiþmektedir. Ortalama su sýcaklýðýna göre (18,02ºC) þelalenin su kalitesi I.
Sýnýftýr.
Herhangi bir þekilde kirletilmemiþ olan
göl sularýnda pH deðerinin 6-9 arasýnda
deðiþtiði belirtilmiþtir (Tanyolaç, 2009). Yaptýðýmýz çalýþmada ise pH deðerleri 8,8 ile 8,0
deðiþmiþtir. pH deðeri bazik özellik taþýmaktadýr. Uzun (2012), Riva Deresi'nde pH
deðerlerinin 7.08-7.68 arasýnda deðiþtiðini,
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Tablo 1. Koçan Þelalesi'nin bazý fiziksel ve kimyasal parametrelerinin aylýk deðiþimi
(Standart sapma: ±ss; Standart hata: ±sh) olarak kýsaltýlmýþtýr.
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Dügel (2001) Büyük Menderes Çayý'nda 7,398,72; Taþ (2011), Gaga Gölü'nde pH deðerinin
7,75-8,60 arasýnda deðiþtiðini belirtmiþlerdir.
Bu araþtýrmalarýn sonucunda da bu ortamlarýn
pH deðerlerinin bazik özellik taþýdýðý görülmektedir. Ýnsani tüketim amaçlý sular hakkýndaki yönetmeliðe göre, pH deðerlerinin 6,59,5 arasýnda olmasý gerekmektedir (Anonim,
2005). Þelalede kaydedilen pH deðerleri bu
aralýk içerisinde deðiþim göstermiþtir. EC
direktiflerine göre pH deðerinin sularda
salmonidler ve cyprinidler için 6-9 arasýnda
olmasý gerektiði bildirilmiþtir (Anonim, 2006).
Koçan Þelalesi için her iki istasyonun pH
deðerleri 6-9 arasýnda bulunmaktadýr. Su Kirliliði Kontrol Yönetmeliði Kýta Ýçi Su Kaynaklarý Kalite Kriterleri'ne göre pH II. sýnýf su
kalitesi deðerleri arasýndadýr (Anonim, 2004).
Sucul canlýlar için yaþamsal önemi olan
çözünmüþ oksijen deðeri, sýcaklýðýn yanýnda
bitkilerin fotosentez hýzýna ve göllerin trofik
düzeyine baðlý olarak farklýlýk gösterir (Akbulut ve Yýldýz, 2001). Araþtýrýlan bölgede yaz
ve sonbahar aylarý sýcak geçtiði için su sýcaklýðý
bu sezonlarda artýþ göstermiþ, bununla iliþkili
olarak çözünmüþ oksijen deðerinde de azalma
kaydedilmiþtir. Su kirliliði yönetmeliðine göre
8 mg/L üzerinde çözünmüþ oksijene deðerine
sahip olan sular 1. sýnýf kalitesine sahip olan
ortamlar olup þelaledeki çözünmüþ oksijenin
en alt deðeri bile bu deðerden yüksek olarak
ölçülmüþtür (Anonim, 2004). Balýk yetiþtirilen
sularýn oksijenle doymuþ olmasý arzulanýr.
Koçan Þelalesi çözünmüþ oksijen deðerleri
8,1-9,6 mg/L arasýnda deðiþim göstermektedir.
Bu deðer balýk yetiþtiriciliði açýsýndan uygundur (Pulatsü ve Topçu, 2012). Bremond ve
Vuichard (1973) sazangillerin yaþamýný sürdürebilmesi için gereken en düþük çözünmüþ
oksijen miktarýnýn 5,0 mg/L olmasý gerektiðini
belirtmiþtir. Alabalýklar için suyun oksijeninin
en az 7 mg/L olmasý gerekir Avrupa Birliði

Komisyonunun balýk saðlýðýnýn korunmasý için
gerekli su kalitesi standartlarý direktiflerine
(EC Direktifi) göre çözünmüþ oksijen deðerinin salmonidlerin bulunduðu sularda 6 mg/L
ve cyprinidlerin bulunduðu sularda ise 4 mg/L
den düþük olmamasý gerektiði bildiril-miþtir.
Balýk saðlýðý açýsýndan Koçan Þelalesi''nin her
iki istasyonu EC direktiflerinde verilen çözünmüþ oksijen deðerlerine göre uygundur
(Anonim, 2006). Çözünmüþ oksijen Uzungöl'de 3,72-13,13 mg/L (Verep vd., 2002), Batý
Karadeniz Bölgesi göllerinde 5,1-10,3 mg/L
(Özbek ve Sarý, 2007), Ulugöl'de 8,4-11,3
mg/L ölçülmüþtür (Taþ vd., 2010). Koçan
Þelalesi çözünmüþ oksijen deðerleri de bu
çalýþmalar ile benzerlik göstermektedir.
Amonyum iyonu suda yaþayan organizmalar için önemli ölçüde toksik deðildir. Ancak
yüksek pH ve sýcaklýða baðlý olarak amonyum
amonyaða dönüþerek su ortamý içindeki balýk
yaþamý ve diðer canlýlar için toksik hale
gelebilmektedir (Ünlü vd., 2008).Temiz ve bol
oksijenli sularda amonyum bileþikleri çok
düþük düzeylerde bulunmaktadýr. EC direktiflerine göre amonyum (NH4) deðerinin sularda
salmonidler ve cyprinidler için 1 mg/L ve aþaðý
deðerlerde olmasý gerektiði bildirilmiþtir (Anonim, 2006). Ülkemizde balýk yaþayan sularda
amonyum için tolerans sýnýrý 0,10 mg/L'dir
(Ünlü vd., 2008). Koçan Þelalesi için belirlenen
her iki istasyon içinde yýl boyunca ölçülen
deðerlerinin 1mg/L'den düþük olduðu belirlenmiþtir. Ýçme suyu standartlarý ile karþýlaþtýrýldýðýnda uygun aralýklar arasýnda yer alýr. Ýçme
suyu kaynaklarýnda amonyumun 0,2-1,5
mg/L'den yüksek olmasý insan saðlýðý açýsýndan olumsuz etki yapmaktadýr (Tepe vd.,
2006). Ayrýca Su Kirliliði Kontrol Yönetmeliði
Kýta Ýçi Su Kaynaklarý Kalite Kriterleri'ne göre
de Koçan Þelalesi yýl boyunca I. ve II. sýnýf su
kalitesi deðerlerine sahip olduðu tespit
edilmiþtir (Tablo1) (Anonim, 2004).
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Nitrit, azot döngüsünün ara ürünüdür,
ortamda birikmez, hemen nitrata dönüþür.
Nitrit de nitrat gibi plankton geliþimine katkýda
bulunurlar. Nisbet ve Verneaux (1970), sudaki
nitrit miktarýnýn 1 mg/L'yi geçmesi halinde kirlenmenin baþlamýþ olduðunu ileri sürmektedir.
EC direktiflerine göre nitrit (NO2) deðerinin
salmonidlerin bulunduðu sularda 0,01 mg/L ve
cyprinidlerin bulunduðu sularda ise 0,03 mg/L
deðerlerine eþit veya bu deðerlerden düþük
olmasý gerektiði bildirilmiþtir (Anonim, 2006).
Su Kirliliði Kontrol Yönetmeliði Kýta Ýçi Su
Kaynaklarý Kalite Kriterleri'ne göre nitrit
deðeri açýsýndan III. sýnýf su kalitesine sahiptir.
Nitrat deðeri açýsýndan I. sýnýf su kalitesine
sahiptir (Anonim, 2004).
Toplam sertlik miktarý þelalede 88-121
mg/L arasýnda deðiþim göstermiþtir. Toplam
sertlik deðerleri kýþ ve ilkbahar aylarýnda
yaðýþlarýn ve karýþýmýn etkisiyle muhtemelen
yükselmiþtir. USEPA (1986), sertlik derecelerine göre sularý sýnýflandýrmýþ ve sertlik
deðerleri 0-75 mg/L arasýnda olan sularýn
yumuþak, 75-150 mg/L olan sularýn hafif sert,
150-300 mg/L 228 olan sularýn sert, 300 mg/L
ve üzerindeki sularýn çok sert su sýnýfýna
girdiðini bildirmiþtir. Bu sýnýflandýrmaya göre
Koçan Þelalesi suyunun hafif sert su özelliði
gösterdiði belirlenmiþtir. Sertlik açýsýndan
alabalýklar için ideal sular hafif sert sular (100150 mg CaCO3/L) olduðu ifade edilmektedir
(Aras vd., 1995). Bu açýdan Koçan Þelalesi
sularýnýn orta sert olmasý sebebiyle balýk
yetiþtiriciliði açýsýndan yeterli olduðu söylenebilir.
Klorür canlý metabolizmasý için önemlidir. Tüm doðal sularýn önemli bir kimyasal
bileþeni olan klorür iyonunun konsantrasyonu
genellikle düþüktür. Tuzlu su giriþi veya
kirlenmenin olmadýðý sularda klorür içeriði 1020 mg/L arasýnda deðiþir. Koçan Þelalesi'nde
0,90-1,11 mg/L bulunmuþtur ve SKYY'ye göre
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I. kalitedir. Bulut vd. (2012) Akpýnar Deresi'nde, Taþ vd. (2010) Ulugöl'de klorür deðerini
Koçan Þelalesi klorür deðerinden daha yüksek
deðerlerde bulmuþlardýr.
Türkiye'de þelale sularýnýn deðerlendirilmesi ve bu sularý kirleten unsurlarla ilgili
yapýlan kapsamlý bir araþtýrma yoktur. Çoðu
þelaleler sadece turizm açýsýndan deðerlendirilmektedir. Þelale sularý hem balýkçýlýk hem
de içme suyu olarak kullanýlabilinir. Su kirliliði
açýsýndan önemli bir problemin bulunmadýðý ve
iyi sayýlabilecek bir su kalitesine sahip olan
Koçan Þelalesi'nin balýk yetiþtiriciliði için
uygun bir ortam olduðu gözlenmektedir. Bu
sonuçlara göre Koçan Þelalesi sularýnda
þimdilik bir kirlenme yoktur. Bu çalýþmadan
elde edilen bulgularýn, bundan sonra yapýlacak
benzer çalýþmalara kaynak teþkil edeceði
açýktýr.
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