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Göl Trofik Durum İndeksleri 

 

Bülent ŞEN Mehmet A. T. KOÇER*    M. Tahir ALP 

F. Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Anabilim Dalı, Elazığ 
*Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Elazığ 

 

Özet 

Göllerin nutrient veya biyomas durumuna göre sınıflandırılması amacıyla oligotrofik (bitki biyoması düşük) 

ve ötrofik (bitki biyoması yüksek) terimleri ilk kez Thienemann ve Naumann tarafından kullanılmıştır. Oligotrofi ve 

ötrofi arasındaki aşamayı tanımlamak için daha sonraki yıllarda bu terimlere mezotrofik kavramı eklenirken, ileri 

ötrofi durumlarını açıklamak için ise Wetzel, hiperötrofik (veya hipertrofik) terimini kullanmıştır. 

Bugün kabul gören trofik durum sınıflandırmalarına göre göller, oligotrofik-hipertrofik sınırları arasında 

olmak üzere genellikle dört sınıfta toplanmaktadır. Bu sınıflandırmalarda yaygın olarak fosfor, azot, klorofil a, seki 

derinliği, birincil üretim ve alg biyoması gibi değişkenlerden yararlanılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Göl, Trofik Durum, Trofik Durum İndeksi 

 

Giriş 

Çok boyutlu bir yaklaşım olan trofik durum, su kütlelerinin fiziksel, kimyasal ve biyolojik karakteristikleri 

kadar havzası ile de yakından ilişkili olması nedeniyle, göllerin sınıflandırılmasında kullanılan en eski metotlardan 

biridir. Trofik durum kavramına göre göller, birinden diğerine sürekli olarak ilerleyen bir trofik akış dizisi 

(oligotrofik-mezotrofik-ötrofik-hipertrofik) içerisinde yer alır. 

Bir gölün trofik (beslenme) durumunun belirteci gölün prodüktivitesidir. Prodüktivite veya prodüktiviteyi 

etkileyen/düzenleyen faktörler belirlenerek göller bir trofik durum sınıfına dahil edilebilir. Limnoloji tarihinde 

göllerin trofik durumuna göre sınıflandırılması için yaygın olarak kullanılan değişkenler başlıca, ışık geçirgenliğini 

temsil eden seki diski derinliği (fiziksel faktör), nutrient sınırlamasını temsil eden fosfor (kimyasal faktör) ve 

prodüktiviteyi temsil eden klorofil pigmentleri (biyolojik faktör)’dir. Göller doğrudan değişkenlere veya 

değişkenlerden hesaplanan indislere göre bir trofik sınıfa dahil edilir. 

Trofik durumuna göre göllerin sınıflandırılmasında yaygın birkaç metot yaklaşımı bulunmaktadır. İlk 

olarak her sınıfa ait nitel özellikleri tanımlayan “tipler” sınıflandırması geliştirilmiş ve ardından tip sınıfa ait nicel 

değerler aralığı belirlenerek sınırlar çizilmeye çalışılmıştır. Sayısal indislerin oluşturulması ise bir diğer 

sınıflandırma yaklaşımıdır. 

 

Trofik Durum Sınıflandırmasının Tarihi 

 

İlk olarak kuzey Almanya’da bataklık göllerinin toprak verimliliğini tanımlamak için kullanılmış olan 

oligotrofik ve ötrofik terimleri (Weber, 1907), limnolojiye Thienemann (1918) ve Naumann (1919) tarafından 

kazandırılmıştır. Çeşitli morfometrik, fiziko-kimyasal ve biyolojik karakteristiklerinden yararlanarak, göllerin trofik 

durumuna ilişkin ilk önemli sınıflandırmayı da Naumann (1919) ve Thienemann (1921) yapmıştır. 

Geniş ölçekli göl çalışmaları göl yapısı ve gölde meydana gelen olayları etkileyen anahtar değişkenleri 

belirleme olanağı sağlamıştır. Deneysel yaklaşımlar göl prodüktivitesi üzerinde morfometrinin ve göl verimliliği 

üzerinde nutrientlerin rolü gibi fonksiyonların kıyaslanmasına temel oluşturmuştur. 

Vollenweider (1968, 1975, 1976), limnolojiye karşılaştırmalı bir yaklaşım getiren ötrofikasyonu nicelemiş 

ve göle giren nutrient konsantrasyonu ve göl içerisindeki nutrient konsantrasyonu arasında güçlü bir ilişki belirlemiş 

ve ılıman bölge gölleri ile ilgili literatür verilerini kullanarak “kütle dengesi modelini” geliştirmiştir. 

Carlson (1977, 1980) trofik durum sınıflandırmasına farklı bir yaklaşım getirmiştir. Bu araştırıcı, alg 

biyomasının ve biyoması etkileyen faktörlerin konsantrasyonunu logaritmik tabanlı hesaplamalarla 0-100 alanında 

yer alan bir indekse dönüştürerek, klasik tipler sınıflandırmasından farklı bir indeks elde etmiştir. 

Daha sonraki yıllarda bölgesel ve yerel koşullara uygulanabilen spesifik deneysel modeller geliştirmek için 

azot (Canfield, 1983), ışık sınırlanması (Hoyer ve Jones, 1983), göl morfometrisi (Riley ve Prepas, 1985) gibi 

göllerde alg biyomasın düzenleyen diğer faktörlerin de önemi tanımlanmıştır.  
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Göller, prodüktiviteyi sınırladığı düşünülen faktör ve faktörlerle farklı prodüksiyon sınıflarına ayrılır. Bir 

akış dizisi izleyen klasik oligotrofi-ötrofi ekseni temel olarak nutrient sınırlamasına dayanmaktadır.  

 

Trofik durum sınıflandırması, “tipler” sınıflandırması ile başlamıştır. Mevcut trofik sınıflandırma sistemleri 

ve indekslerin çoğu bu vurguyu yansıtır. Spesifik bir trofik tipin sınıflandırma şeması, kendi karakteristiklerinin 

basitleştirilmiş bir resmidir. Göller trofik durum listesindeki karakteristiklerle uyuşmasına bağlı olarak, trofik bir 

sınıfa dahil edilir (Tablo 1). Değişkenler arasındaki ilişkinin güçlü olmaması bu sınıflandırma tipinin kullanılmasını 

güçleştirir (USEPA, 1999).  

 

 

Tablo 1.  Trofik tipe göre göllerin genel karakteristikleri*  

Karakteristik Oligotrofik Ötrofik 

Dağılımı Yüksek bölge ve dağ gölleri Ova gölleri 

Morfometri Derin, litoral bölge dar ve eğimi fazla, 

hipolimnion/epilimnion oranı yüksek 

Sığ, litoral bölge geniş ve eğimi az 

hipolimnion/epilimnion oranı düşük 

Su Kimyası Elektrolit miktarı az veya değişken,         

Ca, N ve P bakımından fakir,  

hümik madde çok az veya yok 

Elektrolit miktarı genellikle fazla,           

Ca, N ve P bakımından zengin,  

hümik madde az  

Çözünmüş oksijen Tüm yıl boyunca tüm derinliklerde 

fazla, derinlik arttıkça azalır 

Hipolimnionda çok az veya yok, 

metalimnionda ani olarak azalır 

Süspanse madde   Çok az Fazla ve genellikle plankton kaynaklı 

Renk  Mavi-yeşil Kahverengi-yeşil, yeşil-sarı 

Organik madde Süspanse halde ve dipte organik madde 

az 

Süspanse halde ve dipte organik madde 

fazla 

Dip çamuru Saprobik değil Saprobik 

Fitoplankton  Tür sayısı fazla, biyomas oranı az 

Aşırı alg çoğalması nadir 

Chlorophyta ve Bacillariophyta 

karakteristik 

Tür sayısı az, biyomas oranı fazla 

Aşırı alg çoğalması genellikle var 

Cyanophyta karakteristik 

Zoobentoz Profundal fauna tür sayısı bakımından 

zengin 

Tanytarsus var; Coretha genelde yok 

Profundal fauna tür sayısı bakımından 

fakir 

Chironomus ve Coretha mevcut 

Litoral Bölgede Köklü Bitkiler Nadir Bol 

Karakteristik Balık Alabalık, Salmon gibi soğuk su 

balıkları 

Sazan, Yayın, Turna, Levrek gibi sıcak 

su balıkları 

Toplam Primer Üretim Düşük Yüksek 

Evsel ve Endüstriyel  

Kullanım İçin Kalitesi 

İyi Çoğunlukla kötü 

Süksesyonu Ötrofiye doğru Gölet ve çayıra doğru 

* Thienemann (1921), Welch (1952), Sawyer (1966),  Rast ve Lee (1978), Vollenweider ve Kerekes (1980)’den düzenlenmiştir. 
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Tipolojik bir sınıflandırmada, insanın yaşam evreleri gibi, genç, orta yaşlı veya yaşlı göl tiplerinin varlığı 

kabul edilir. Ötrofikasyon genç bir gölün ilerleyen yönde değişmesidir. Böyle sınıflandırmalar her bir trofik 

durumun karakteristiklerinden kolayca tanımlanabilir. Yüzyılın başlarında nitel karakteristiklerle yapılan tip sınıfları 

için, daha sonra nicel değerler aralıkları elde edilmiştir (Tablo 2-6). 

OECD (1982), Vollenweider’ın genel modelini kullanarak sulardaki nutrient yükü ve trofik reaksiyonu 

arasındaki ilişkiyi nicelediği ve verilerden sistematik sonuçlar çıkardığı bir çalışmayla, küresel ölçekte kabul gören 

sonuçlara ulaşmıştır (Tablo 7). Her değişken ve her trofik sınıf için ortalama değerler türetilerek bir indeks elde 

edilmiştir. Böylece, birden fazla trofik sınıfa dahil edilebilen göllerin üst sınırı kısmen çizilmiştir.  

Trofik sınıflandırma için ikinci bir yaklaşım; trofik tiplerin gerçek olmadığını ve soyut fikirlerle sürekli 

keyfi bölümler oluşturduğunu varsayar. Bu durumda tartışma, trofik durum sınıflarına bölünecek uygun durum 

değişkenlerinin neler olduğu üzerinde yoğunlaşır. Tipolojik şemanın çok değişkenli yaklaşım denilen akış dizisi, 

trofik durumun çok sayıda değişkenden etkilendiğini ifade eder. Örneğin Huber ve ark. (1982)’na göre “trofik 

durum, bir su kütlesinin besin durumunun bütüncül ifadesidir.” Bununla birlikte bu araştırıcılar, trofik durum 

kavramını incelemek veya tanımlamak için tek bir trofik indikatörün veya tek bir parametrenin yeterli olamayacağını 

da ileri sürmektedirler. Çok değişkenli indisler, çok sayıda değişkeni niteleyen tipolojik indislerden faklıdır. 

Kantitatif veri toplanması gerekliliği, bu yaklaşımların kalitatif listelemelere en önemli üstünlüğüdür (USEPA, 

1999).  

Trofik sınıflandırma üzerine bir diğer yaklaşım ise bitki biyoması temeline göre yapılan sayısal indeksler 

oluşturulmasıdır. Carlson (1977) trofik düzeyi yeniden tanımlamış ve bitki biyomasına bağlı orijinal bir 

sınıflandırma fikrini ileri sürmüştür. Farklı tipolojik sınıflandırmalar yerine, alg biyomasının sürekli bir değerler 

aralığında yer aldığını varsaymış ve yaygın olarak kullanılan trofik sınıfların biyomas akış bölümleri olduğunu ileri 

sürmüştür.  

Carlson’un trofik durum indeksi (TSI), trofik durum sınıflandırması için temel olarak alg biyomasını 

kullanır. Alg biyoması klorofil pigmentleri, seki derinliği ve toplam fosfor ile bağımsız olarak tahmin edilir. 

Naumann’ın tipolojik durum sınıflandırmasının aksine indeks, durumların sürekliliğini yansıtır ve burada göl tipleri 

yoktur. İndeksin her 10 birimlik bölümü seki derinliğinin 2 tabanlı logaritmik transformasyonuna dayalı birimlere 

bölünür (Tablo 8). Teorik olarak indeksin alt veya üst sınırları olmamakla birlikte, indeksin aralığı yaklaşık olarak 0-

100 arasındadır (Carlson, 1980).  

Carlson’un trofik durum indeksinin (TSI) hesaplanması ve kullanımı oldukça kolaydır. İndeksi hesaplamak 

için üç eşitlik kullanılır: Seki derinliği, TSI(SD);  Klorofil, TSI(CHL) ve Fosfor TSI(TP). 

 

 

TSI(SD) = 60 - 14.41 ln(SD) 

TSI(CHL) = 9.81 ln(CHL) + 30.6 

TSI(TP)  = 14.42 ln(TP) + 4.15 

Ortalama TSI = [TSI(TP) + TSI(CHL) + TSI(SD)]/3 

 

 

Değişkeni hesaplamak için aynı TSI değerinin elde edildiği çoklu eşitlikler kullanılır. Bunun anlamı, 

örneğin klorofil için veri eksikse, benzer bir değer seki derinliğinden elde edilebilir.  

Aynı hesaplamayı kullanarak Kratzer ve Brezonik (1981), indeks değerine göre gölleri trofik beş sınıfta 

toplamıştır (Tablo 9). 
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Tablo 2. Farklı Trofik Kategorideki Göllerde Fitoplanktonun Primer Prodüktivitesi ve İlişkili Karakteristiklerinin Genel Aralığı (Wetzel, 1975) 

Trofik Tip Primer 

prodüktivite 

(mg C/m
2
-g) 

Fitoplankton 

yoğunluğu 

(cm
3
/m

3
) 

Fitoplankton 

biyoması 

(mg C/m
3
) 

Klorofil a 

(μg/L) 

Baskın 

fitoplankton 

TOC 

(μg/L) 

TP 

(μg/L) 

TN 

(μg/L) 

Toplam 

İnorg. Katılar 

(mg/L) 

Ultraoligotrofik <50 <1 <50 0.01-0.5   <1-5 <1-250 2-15 

Oligotrofik 50-300  20-100 0.3-3 Chrysophyceae 

Cryptophyceae 

<1-3    

Oligo-mezotrofik  1-3   Dinophyceae 

Bacillariophyceae 

 5-10 250-600 10-200 

Mezotrofik 250-1000  100-300 2-15  <1-5    

Mezo-ötrofik  3-5     10-30 500-1100 100-500 

Ötrofik >1000  >300 10-500 Bacillariophyceae 

Cyanophyceae 

5-30    

Hiperötrofik  >10   Chlorophyceae 

Euglenophyceae 

 30->5000 500->15000 400-60000 

Distrofik <50-500  <50-200 0.1-10  3-30 <1-10 <1-500 5-200 
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Tablo 3. Gölleri Trofik Özelliklerine Göre Sınıflandırma Kriterleri (Taylor ve ark., 1980) 

Parametre Oligotrofik Mezotrofik Ötrofik 

Fiziksel    

 Seki diski derinliği (m) >3.7 2.0-6.1 <2.0 

 Ortalama derinlik (m) > 20 -- < 10 

Kimyasal    

 Nutrient konsantrasyonları Düşük Orta Yüksek 

 Toplam P ( g/L)1 <10 10-30 >30 

 İnorganik P ( g/L) Alg üremesi için kritik düzey: İlkbahar karışımı sırasında 10 g/L 

 İnorganik N ( g/L) Alg patlaması için ilkbahar karışımı sonrasında kritik konsantrasyon 300 g/L’dir. 

Alg patlamaları mezotrofik ve ötrofik göller için karakteristiktir. 

 Yıllık Ortalama TP Yükü (g/m2/yıl) Müsaade edilebilir yük2 

y= 0.1 x0.5  
 

Kritik yük 

y= 0.2 x0.5 

 

 

Hipolimnionda çözünmüş oksijen 

                                 (% doygunluk) 
>80 10-80 <10 

 

 

Hipolimniondan O2 kaybolma hızı             

                              (mg/cm2/gün) 
0.004-0.033 >0.033-0.05 0.05-0.14 

 

 

Hipolimniondan O2 kaybının tahmini  

           sınır değerleri (mg/cm2/gün) 
Üst sınır 0.025  Alt sınır 0.055 

 pH  Genelde <7  Genelde >7 

 Kalsiyum g/L <10  >10 

 1. Aşırı üremenin önlenmesi kültürel ötrofikasyonun kontrolü amacı ile TP konsantrasyonunun akarsular için 100 g/L, göl ve baraj göllerine karışan akarsular için      50 g/L, göl ve 

baraj göllerinde 25 g/L’yi aşmaması istenir. 

2.  y, yük (g/m2/yıl); x, ortalama derinlik/hidrolik bekleme süresi (m/yıl) 
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Tablo 3. (devam) 

Biyolojik    

 Klorofil a ( g/L) 0.0-4.5 1.0-15.0 5.0-140.0 

 Primer prodüksiyon (g/m2/gün) 0.0-0.2 0.2-0.75 >0.75 

 Fitoplankton konsantrasyonu (sayı/mL) <1000 

filamentli mavi-yeşil algler yok 

1000-5000 

mavi-yeşil algler baskın değil 

>1000 mavi-yeşil algler baskın 

>5000 mavi-yeşil algler baskın değil 

 Fitoplankton konsantrasyonu (sayı/mL) 0-2000 2000-15000 >15000 

 Algler Desmid veya Caledonian  Peridinian 

  Chlorophycean 

Botryococcus 

Sphaerocystis 

Chrysophycean 

Dinobryon 

Mallomonas 

Peridinian 

Ceratium 

Peridinium willer 

Diatome 

Tabellaria 

Cyclotella 

  

Ceratium 

Peridinium spp. 

Diatome 
Melosira 

Stephanodiscus 

Chlorophycean 
Pediastrum  

 

Cyanophycean 

 Alg patlaması nadir  sık 

 İndikatör alg türleri  

(Cyclotella’nın bütün türleri) 

C. glomerata 

C. ocellata 

C. kützingiana 

C. operculata 

C. michiganfana 

C. stelligera 

C. comta 

C. meneghiniana 

C. pseudostelligera 

C. atomus 

C. striata 

C. nana 

 Alg türlerinin varyasyonu Fazla  Değişken-az 

 Karakteristik alg grubu -- -- Mavi-yeşil 

Anabaena 

Aphanizomenon 

Microcystis 

Oscillatoria rubescens 
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Tablo 3. (devam) 

 
İndikatörler algler Asterionella formosa 

Melosira islandica 

Tabellaria fenestrata 

T. flocculosa 

Dinobryon divergens 

Fragilaria capucina 

Stephanodiscus spp. 

Melosira granulata 

Fragilaria crotonensis 

Ceratium hirundinella 

Pediastrum boryanum 

Coelosphaerium naegelianum 

Anabaena spp. 

Aphanizomenon flos-aquae 

Microcystis aeroginosa 

Aphanizomenon flos-aquae 

 

 İndikatör desmid’ler Staurastrum elongatum (16 spp.) 

Staurastrum polytrichum (12 spp.) 

Staurastrum brachiatum (12 spp.) 

Micrasterias truncata (13 spp.) 

Netrium oblongum (17 spp.) 

Cosmarium quadratum (9 spp.) 

Closterium jenneri (6 spp.) 

Arthrodesmus convergens (6 spp.) 

Cosmarium portianum (8 spp.) 

Euastrum crassum (10 spp.) 

Cosmarium punctulatum (9 spp.) 

Euastrum anasatum (24 spp.) 

Micrasterias apiculata (44 spp.) 

 Dominant dip faunası Orthocladium, Tanytarsus 

Tanytarsus 

Stictochironomus, Sergentia Bathothilus, Plumosus 

Chironomidler 

 Balık Derinde yaşayan, soğuk su balıkları  Yüzeyde yaşayan, sıcak su balıkları 

 Zooplankton  Bosmina obstusirostris 

B. coregoni 

Diaptomus gracilus 

 Bosmian longirostris 

Diaptomus cuculata 

 Birleşik fitoplankton indisi3 0-1  1.2-25.0 

 A/C oranı4 1,0 1,0-2,0 2,0 

 3. (Cyanophycean, Chlorococcaean, Centrales ve Euglenophycean tür sayısı) / (Desmidae türleri sayısı) 

4. Araphidineae (A) (Fragilaria, Asterionella ve Synedra) tür sayısı / Centrales (C) türleri sayısı 
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Tablo 4. Göl tiplerinin bazı karakteristikleri (Whittaker, 1975)  

Karakteristik Oligotrofik Mezotrofik Ötrofik Tuz gölü Distrofik 

Net primer prodüktivite (g/m
2
/y) 15-50 50-150 150-500 500-2500 10-100 

Fitoplankton biyoması ( g/L) 20-200 200-600 600-10.000 1000-20.000 20-400 

Toplam organik madde (mg/L) 1-5 2-10 10-100 20-200 20-100 

Klorofil a ( g/L) 0,3-3 2-15 10-500 50-1000 0,01-2,0 

Işık geçirgenliği* (m) 20-120 5-40 3-20 2-10 1-5 

Toplam fosfor ( g/L) <1-5 5-10 10-30 30-100 1-10 

İnorganik azot ( g/L) <1-200 200-400 300-650 400-5000 1-200 

Toplam çözünmüş inorganik 

katı madde (mg/L) 
2-20 10-200 100-500 1000-100.000 5-100 

*Işık geçirgenliği, gün ortasında güneş ışığının %1’inin nüfuz ettiği tahmini derinliktir.  

 

 

 

 

 

Tablo 5. Farklı trofik kategorideki göllerin karakteristik özellikleri (Hakanson ve Jansson, 1983) 

Trofik 

durum 

Primer  

Prodüktivite 

(g C/m
2
-y) 

Seki Diski 

Derinliği  

(m) 

Klorofil a 

(μg/L) 

Algal  

Hacim 

(g/m
3
) 

Total-

P 

(μg/L) 

Total-N 

(μg/L) 

Baskın 

Balık 

Oligotrofik  <30 >5 <2.5 <0.8 <10 <350 Alabalık 

Mezotrofik 25-60 3-6 2-8 0.5-1.9 8-25 300–500 Levrek 

Ötrofik 40-200 1-4 6-35 1.2-2.5 20-100 350–600 
Levrek, 

Kızılgöz 

Hipertrofik 130-600 0-2 30-400 2.1-20 >80 >600 
Kızılgöz, 

Çapak 

 

 

 

 

 

Tablo 6. Trofik sınıflara göre göllerin sınıflandırılması* (Nürnberg, 1996) 

Trofik düzey Toplam P 

(μg/L) 

Toplam N 

(μg/L) 

Klorofil a 

(μg/L) 

Seki  Diski  

Derinliği (m) 

Oligotrofik  <10 <350 <3.5 >4 

Mezotrofik 10-30 350-650 3.5-9.0 4-2 

Ötrofik 31-100 651-1200 9.1-25.0 1.9-1 

Hipertrofik >100 >1200 >25.0 <1 

* Yüzey suyu ortalama değerleri 
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Tablo 7.
  
Göllerde Trofik Durumun Sınıflandırılması (OECD, 1982)

 

Değişken   Oligotrofik Mezotrofik Ötrofik Hipertrofik 

Toplam fosfor ( g/L)  

  + 1 SD 

  + 2 SD 

Aralık 

n 

8.0 

4.85-13.3 

2.9-22.1 

3.0-17.7 

21 

26.7 

14.5-49 

7.9-90.8 

10.9-95.6 

19(21) 

84.4 

48-189 

16.8-424 

16.2-386 

71(72) 

 

 

 

750-1200 

2 

Toplam azot ( g/L)  

  + 1 SD 

  + 2 SD 

Aralık 

n 

661 

371-1180 

208-2103 

307-1630 

11 

753 

485-1170 

313-1816 

361-1387 

8 

1875 

861-4081 

395-8913 

393-6100 

37(38) 

 

 

 

100-150 

2 

Klorofil a ( g/L)  

  + 1 SD 

  + 2 SD 

Aralık 

n 

1.7 

0.8-3.4 

0.4-7.1 

0.3-4.5 

22 

4.7 

3.0-7.4 

1.9-11.6 

3.0-11 

16(17) 

14.3 

6.7-31 

3.1-66 

2.7-78 

70(72) 

 

Maksimum Klorofil a 

 ( g/L) 

 

  + 1 SD 

  + 2 SD 

Aralık 

n 

4.2 

2.6-7.6 

1.5-13 

1.3-10.6 

16 

16.1 

8.9-29 

4.9-52.5 

4.9-49.5 

12 

42.6 

16.9-107 

6.7-270 

9.5-275 

46 

 

Seki diski derinliği (m)  

  + 1 SD 

  + 2 SD 

Aralık 

n 

9.9 

5.9-16.5 

3.6-27.5 

5.4-28.3 

13 

4.2 

2.4-7.4 

1.4-13 

1.5-8.1 

20 

2.45 

1.5-4.0 

0.9-6.7 

0.8-7.0 

70(72) 

 

 

 

0.4-0.5 

2 



Tablo 8. Trofik Durum İndeksi (TSI) ve Su Kalitesi (Carlson, 1977’den düzenlenmiştir) 

TSI Chl 

(μ g/L) 

SD 

(m) 

TP 

(μ g/L) 

Niteliği Su Temini Balıkçılık ve Rekrasyon 

<30 <0.95 >8 <6 Oligotrofi:  su berrak, 
yıl boyunca 

hipolimnionda oksijen 

bol 

Su filtrelenmeden 
içme ve evsel amaçla 

kullanılabilir 

Salmon balıkçılığı baskın 

30-40 0.95-2.6 8-4 6-12 Sığ göllerde hipolimnion 
anoksik olabilir 

  Yalnızca derin göllerde 
salmonid balıkçılığı 

40-50 2.6-7.3 4-2 12-24 Mezotrofi: Su orta 

derecede berrak; yaz 
boyunca hipolimnionda 

anoksia oluşabilir 

Demir, mangan, tat 

ve koku problemleri; 
evsel kullanım için 

filtrasyon gerekir 

Hipolimnetik anoksia 

salmonların 
kaybolmasına neden olur. 

50-60 7.3-20 2-1 24-48 Ötrofi: hipolimnion 

anoksik, makrofit 
problemi olabilir 

  Yalnızca sıcak su 

balıkları.  Levrek baskın 
olabilir 

60-70 20-56 0.5-1 48-96 Mavi-yeşil algler baskın, 

alg yığınları ve makrofit 
problemleri vardır 

Tat ve koku 

problemleri 

makrofitler, alg yığınları 

ve düşük ışık geçirgenliği 
yüzme ve tekne 

kullanımını engeller 

70-80 56-155 0.25- 
0.5 

96-192 Hipertrofi: Prodüktivite 
ışıkla sınırlanır. Yoğun 

alg ve makrofit vardır 

    

>80 >155 <0.25 192-384 Alg yığınları, az 

miktarda makrofit 

  Kaba balıklar baskın; yaz 

süresince balık ölümleri 
olası 

 

Tablo 9. Trofik Durum İndeksine göre göllerin sınıflandırılması (Kratzer ve Brezonik, 1981) 

TSI = 0-20 Ultraoligotrofik 

TSI = 30-40 Oligotrofik  

TSI = 45-50 Mezotrofik  

TSI = 53-60 Ötrofik 

TSI = 70-100 Hipertrofik  

 

Sonuç 

Trofik durumu belirli bir yer ve zamanda bir su kütlesindeki canlı biyolojik materyalin toplam ağırlığı 

(biyomas) olarak tanımlayabiliriz. Sınıflandırmada, trofik durum sınıflandırmasında nutrient eklemesi gibi 

güçlendirici faktörlere biyolojik tepki olarak kabul edilmekte ve göllerin biyoması yani trofik durumu çeşitli 

güçlendirici faktörlerin tayin edilmesi ile belirlenmeye çalışılmaktadır. Ancak nutrientler gibi çoğu güçlendirici 

faktörün etkisi yer ve zaman tarafından değiştirilebildiğinden, tek bir sınıflandırma veya indis elde edilememektedir. 

Trofik durum sınıflarının sınırlarının net olmaması, bir gölün bir karakteri ile dahil edilebildiği sınıfa diğer karakteri 

ile dahil edilememesine neden olabilmektedir. 

Günümüze kadar hazırlanmış olan en geniş istatistiksel veri aralığına sahip indis OECD (1982) tarafından 

hesaplanmıştır.Bu indis sayesinde, ılıman göller için trofik sınıfların nispeten üst sınırları çizilmiştir. Carlson (1977 

)’un Trofik Durum İndeksi (TSI)’nin temel olarak biyoması yansıtan klorofil pigmentlere veya klorofille yakından 

ilişkili olduğu belirlenmiş olan birkaç faktöre dayanarak hesaplanması da, indisin kullanışlı sonuçlar vermesini 

sağlamaktadır.Bununla birlikte değişkenlerin yere ve zamana (bir diğer ifadeyle coğrafi konum, havzanın jeolojik 

yapısı, iklimsel faktörler, nüfus baskısı gibi bir çok faktöre) göre değişmesi, hem aynı iklim kuşağındaki hem de 

farklı iklim kuşaklarındaki göller için trofik sınıfların alt ve üst sınırlarının tam olarak nicelenmesini 

güçleştirmektedir. 
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