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Eutrophic and Oligotrophic lakes
پهنههایآبی(شوروعمدتاًشیرین)درحوزههای
عبارتانداز 
دریاچهها 

آبریززمصورززوردرخشزز یهززا،بززدواارتبززا بززادریززایآزاد 
هایگوناگونیبرایدریاچههاازدیدگاهشزرای ییمی زی،

تقسیمبندی
شیمیاییوزیستیوجودداردکهی یازآنهزاتقسزیمبنزدیبراازا 
شرای صغذیبوداآنهاتوتعناوینکم،صتوا وبیشپرورداات

معادل التين دریاچههای کم پموررد عبمار

Oligotrophic

 lakesاست .راژة  Oligotrophyاز در بخش  Oligoبه معنم
خيل ک ر  Trophyبه معنای مواد مغذی (فسفو ر نيتورژن)
تشکيل شده است .بهطمورکل  ،دریاچمههمای کم پموررد ،از
لحاظ عمو زمينشناس جوان ر از نقطه نظو توليدا

ارليه ر

ثانویه فقيوند (شکل  .)1توليد خالص ارليه این دریاچهها بين
 05ال  155ميل گوم کموبن در همو متوموبم در ررز اسمت
(.)Mann, 2015

یافت مم شموند .در اصمال علمم ایمن دریاچمههما

( lake

 )Oligotrophicک پوررد یما کم امذا ناميمده شمده انمد کمه
تحتان توین الیه های آنها حاری مواد اذای اندك ر اکسيژن
محلممول فممواران اسممت .همهنممين نهشممتههممای بسممتو چنممين
دریاچه های با آب صاف ،دارای مقادیو نسبتا اندك مواد آل
است ( .)Bates & Hakson, 1980این دریاچههما معمموال در
نهشتههای آذرین در بستوهای صخوهای گوانيت ر یا ماسهای
شکل م گيوند .آب ایمن دریاچمههما بموای آشماميدن بسميار
مناسب است.
پایين بودن توليدا

دریاچه های ک پوررد از رررد اندك

ک مواد اذای معدن از مناب بيورن دریاچه ناش م شود.
مواد مغذی (فسفو ر نيتورژن) به این دریاچهها عمدتا از جوّ
رارد م شوند .بو اثو توليد ک مواد آل ر تجزیه ک مواد آل
بستو ناش از دمای ک  ،رهاسمازی ممواد امذای در چوخمه
دریاچه ک ر درنتيجه جوام زیست (گياه ر جمانوری) در
آن محدرد هستند (.)Wetzel, 1983

شکل  .1دریاچه کمپرورد

این دریاچهها عميق با آب صاف ،آب رنگ ر موجمودا
زندة ک (بهریژه پالنکتونهای گياه ر جمانوری) بما توليمد
زیست تودة ( )Biomassاندكاند ،ر عممدتا در منماطق سمود
راق شده اند .چنين دریاچه همای عممدتا در منماطق شممال
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شکل ( )2تعامالت موثر مواد معدنی و آلی در متابوليسم پالنکتونهای گياهی دریاچههای کمپرورد

استان اردبيل ر دریاچه گهمو در اسمتان لوسمتان را مم تموان

مقدار اندك مواد آل ررردی ر موجود در بستو دریاچمه

ازجملة چنين دریاچههای به شمار آررد.

ر کندی تجزیه آنها سبب ک شدن باکتویها ر سوعت اندك
سوخترساز ميکورب م شمود (شمکل  .)2درنتيجمه ،توليمد
مممواد محلممول قابممل جممذب کممه بمموای االممب جلب م هممای

دریاچه بیشپرورد

پالنکتون عامل اساس به شمار مم آیمد ،کماهش مم یابمد.

دریاچههای بيشپموررد ،معمادل عبمار

فوایند موجود سبب کاهش پالنکتون های جانوری م شود ر

 lakesاسممت .راژة  Eutrophicاز در بخممش  Euبممه معنمم

در پم آن سمایو موجممودا

ازجملمه بم مهوگمان ر ماهيممان

التمين

Eutrophic

حقيقت ر  Trophyبه معنای مواد اذای تشکيل شمدهاسمت.

کاهش م یابد .حضور پالنکتونهای گياه ر جانوری اندك

بنابواین eutrophic ،در لغمت بمه معنمای ممواد مغمذی انم

ر کاهش تجزیه مواد ،پيکوة آب دریاچه را زالل نگه م دارد،

راقع (سوشار از عناصو فسفو ر نيتورژن) است .دریاچههای

در این دریاچهها

کشماررزی بما اسمتفاده از

به طوریکه ميزان نفوذ نور زیاد ،ر کدرر

بيشپوررد در مناطق که عمليما

بسيار نماچيز خواهمد بمود ( .)Alhen, 1971ایمن دریاچمههما

کودهای معدن اجوا م شوند ر خاكها از کودهای شيميای

بهدليل سوشار بودن از اکسيژن آزاد محلول زیسمتگاه ماهيمان

حاری فسفو ر از

ازجمله گونههای قزلآالست.

.)2015

در ایوان صوفا در مناطق سود ر ارتفاعا

آکنده شدهاند ،یافت مم

شموند ( RMB,

م توان چنمين

به طورکل  ،دریاچههای بيشپوررد ،ک عمق ،پيکموة آب

دریاچههای را مشاهده کمود .دریاچمه قلمه سمبالن راقم در

به رنگ آب تيوه (در مواردی سبزرنگ) بما کمب بسمتو نموم

استان آذربایجمان شموق ازجملمه چنمين دریاچمهای اسمت

(نهشتههای توليدی محتوی مواد آلم ) ر از لحماظ توليمدا

دریاچههای تار ر هویو راق در استان تهوان ،دریاچه نئور در

ارليممه ر ثانویممه ان م انممد .در ایممن دریاچممههمما گياهممان ریممز
2
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شکل  .4بيش پرورد طبيعی

بمه

ازآنجاکه زیست تودة دریاچههای بيشپوررد زیاد اسمت،

(جلب ها) ر درشت (گياهان آرندی) ر سایو موجمودا

فواران حضور دارند (شمکل  .)3توليمد خمالص ارليمه ایمن

در کب دریاچه تجزیمه رسموبا

بمه نحموی پودامنمه انجمام

دریاچهها بين  055ال  0555ميل گوم کوبن در هو متوموبم

م شود که به مصوف زیاد اکسيژن محلول در آب م انجامد.

در ررز است ( .)Mann, 2015ماهيان این دریاچمه عمومما از

شوایط ب هوازی بهریژه در تابستان در کب بوقوار اسمت .در

گونه کپور ماهياناند (.)RMB, 2015

دریاچه های ک عمق کمل دریاچمه ممکمن اسمت در شموایط
ب هوازی قوار گيود ر سبب موگ ماهيان ،ب مهوگان ر سمایو
موجودا

هوازی شود.

حضور فواران پالنکتون های گياه ر جانوری به کاهش
ميزان نفوذ نور به سطو زیموین دریاچمه همای بميشپموررد
م انجامد که کدرر

را افزایش م دهد .بوای قابل آشاميدن

شدن آب این دریاچهها باید تصفيههای الزم رری آن انجمام
شود.
در بوخ دریاچهها ممکن است بمهطمور طبيعم ر طم
مد

 155سال از عموشان شوایط بميشپموررد فمواه آیمد

(شکل  .)4اما ،ممکن است بوخ از آنها که در مناطق شمامل
فعاليتهای انسان  ،ازجمله مناطق کشماررزی متمواک  ،قموار
گوفتهاند موحله ان شدگ را شتابان ط کنند (شکل .)0

شکل  .3دریاچه بيشپرورد

بخشهای شاخص ان شمدن

( =Trophic State Index

 )TSIبوای هو موحله از ان شدگ شامل  5تا  35ک پوررد،
3
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شکل  .5بيش پرورد ناشی از فعاليتهای انسانی

 35تا  45ک پوررد/ميانپوررد 45 ،تا  05ميمانپموررد 05 ،تما

مناطق گوم کشور ،بمه دليمل اسمتفاده از کودهمای کشماررزی

 05بيشپوررد ر بيش از  05فمو انم شمدگ انمد .ماهيمت

نيتورژندار ر فسفودار در معمو

انم شمدن هسمتند .سمد

اذای دریاچه به بسياری از عواممل ،ازجملمه عممق ،سمط ،

ميناب ازجمله این موارد است .اکنون در مناب آب تاالب هما

اندازه حوزه آبویز ،کماربوی زممين همای مجمارر ر آبرهموا

(ازجمله تاالب انزل ) نيز ان شدن را م توان مشاهده کود.

بسممتگ دارد ( .)RMB, 2015مقایسممه دریاچممههممای ک م ر

ان شدن موقت بوخ دریاچهها ناش از رررد مواد مغمذی

Schlesinger,

فواران ر مواد آل قابمل تجزیمه موجمب مموگرميمو ماهيمان

بميشپموررد در جمدرل  1درج شمده اسمت (

م شود که م توان به نمونمه آن در سمد سميموه ر فشمافویه

.)2014
جدول  .1ویژگیهای دریاچههای کم و بيش پرورد
دریاچه کم پرورد

دریاچه بيش پرورد

سامانة ک توليد

سامانة زیاد توليد

رررد االب مواد مغذی از جو

رررد االب مواد مغذی از محيط
مجارر

ته از مواد مغذی

ان از مواد مغذی

اکسيژن محلول زیاد

اکسيژن محلول ک

از نظو زمينشناس جوان

ممکن است درنتيجة فعاليتهای
کشاررزی ایجاد شده باشد

معموال عميق با هيپوليمنيون
سود

االبا ک عمق ر گوم

اشاره کود.
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