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Amaç: Lemna minor L. (su mercimeği) bitkisinin laboratuar koşullarında, Oligotrofik, Mezotrofik 
ve Ötrofik göl tiplerinde OECD (1982)’nin belirlemiş olduğu fosfat miktarına göre deney düzenek-
leri hazırlanarak, 24, 48, 96 ve 144. saatlerde örneklemeler yapılmış ve bu örneklerde klorofil-a, 
klorofil-b, karotenoidler, fenolik bileşikler ve oransal su içerikleri değişimleri incelenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Örnek bitkiler (Lemna minor) Adıyaman Belediyesinin su arıtma 
tesislerinden toplanmıştır. Örnekler ayıklanıp yıkandıktan sonra % 5 HCl’lik yıkama suyundan 
geçirilmiştir. Kontrol 6, 16 ve 60 ppm’lik fosfat miktarlarına göre ayarlanmış olan Hoagland 
çözeltilerine yerleştirilip, 24, 48, 96 ve 144 saat boyunca örnekler 12 saat aydınlık 12 saat karanlıkta 
bekletilmiştir. Çalışmada her konsantrasyon 3 tekrarlı olarak yürütülmüştür. Oransal su içeriğinin 
ölçülmesi için bütün uygulamalardan örnekler alınarak, Sairam ve ark. (2002)’nın metoduna göre 
belirlenmiştir. Fotosentetik pigment analizi için bütün uygulamalardan örnekler alınarak, De Kok ve 
Graham, (1989)’a göre ekstrakte edilmiştir. Absorbanslar klorofiller için 662, 645 ve karotenoidler 
için 470 nm’de okunmuş ve Lichtenthaler ve Wellburn (1983)’a göre hesaplanmıştır. Fenolik 
bileşiklerin analizi için bütün uygulamalardan örnekler alınarak folin reaktifi ve standart gallik asit 
eşdeğerliğine bağlı olarak belirlenmiştir(Slinkard ve Singleton, 1977; Chandler ve Dodds, 1983).

Bulgular: Yapılan çalışma sonucunda, oransal su içerikleri, fenolik bileşikler, klorofil-a, b ve 
karotenoid içeriklerinde zamana ve fosfat miktarlarına göre değişimlerin olduğu gözlenmiştir. Bu 
değişimlerdeki en yüksek klorofil-a değeri kontrol grubunun 24. saatinde, en düşük değeri ise 60 
ppm’lik gurubun 96. saatinde görülmüştür. Klorofil-b miktarında ise en yüksek değer 6 ppm’lik 
konsantrasyonun 24. saatte, en düşük değer ise; 16 ppm’in 96. saatinde belirlenmiştir. Toplam 
klorofil miktarında en yüksek değer 24. saatte kontrol grubunda ölçülmüş en düşük değerse 6 ve 
16 ppm’lik gurupların 96. saatinde tespit edilmiştir. 60 ppm ve kontrol grubunun da karotenoid 
miktarları 24. saatte en yüksek seviyede ölçülmüştür. En düşük değer ise 96. saatte 60 ppm’lik 
konsantrasyonda tespit edilmiştir. Fenolik bileşiklerin 24. saatten 144. saate kadar azaldığı 
saptanmıştır. Fosfat konsantrasyonlarına bağlı olarak fenolik bileşiklerin 24. saatte arttığı, özellikle 
artışın 16 ve 60 ppm’lik konsantrasyonda yüksek olduğu bulunmuştur. Oransal su içerinde en 
belirgin değişimlerin 48. saatte olduğu gözlenmiş ve özellikle 6 ppm’lik konsantrasyonda kontrol 
gurubuna göre düşüşler tespit edilmiştir. 

Sonuç: Bu çalışmada, fosfat miktarlarına ve zamana bağlı olarak oransal su içerikleri, fenolik 
bileşikler, klorofil-a, b ve karotenoid içeriklerinde değişimlerin olduğu bulunmuştur. Elde edilen 
bulgular göz önüne alındığında, su mercimeğinin farklı fosfat konsantrasyonlarında özellikle 
ötröfikasyon artışına bağlı olarak farklı fizyolojik adaptasyonlar meydana getirebileceğini 
göstermiştir.
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