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Περίληψη 
 

Η πρωτογενής παραγωγικότητα, που οφείλεται στους φυτοπλαγκονικούς οργανισμούς, 

επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την κατακόρυφη κατανομή της φυτοπλαγκτονικής 

βιομάζας  στη στήλη του νερού,  η οποία παρουσιάζει εξαιρετική χωρική ανομοιογένεια, ενώ οι 

παράγοντες που την καθορίζουν δεν είναι πλήρως κατανοητοί. Για αυτό κατασκευάσαμε ένα 

δυναμικό πληθυσμιακό μοντέλο για την ανάπτυξη  φυτοπλαγκτονικών οργανισμών, χωρίς 

δυνατότητα επίπλευσης ή ενεργού κίνησης, στη στήλη του νερού  το οποίο βασίζεται στη DEB 

θεωρία και την έννοια της συνθετικής μονάδας, με σκοπό να διερευνήσουμε την επίδραση των 

συνθηκών κατακόρυφης ανάμειξης, του βάθους της στήλης του νερού, της διαθεσιμότητας 

φωτός και θρεπτικών και της ταχύτητας βύθισης των οργανισμών στη μορφή των προτύπων 

κατανομής της φυτοπλαγκτονικής βιομάζας.  Παράλληλα το προτεινόμενο μοντέλο λαμβάνει 

υπόψη του το φαινόμενο της φωτοαναστολής, του αυτοσκιασμού και της προσαρμογής των 

φωτοσυνθετικών οργανισμών στις εκάστοτε συνθήκες φωτός και διοξειδίου του άνθρακα. 

Δείξαμε ότι οι συνθήκες ανάμειξης σε συνδυασμό με το βάθος της στήλης του νερού έχουν 

καθοριστικό ρόλο στην αύξηση της φυτοπλαγκτονικής βιομάζας και τα προφίλ της 

κατακόρυφης κατανομής της, ενώ ρυθμιστικό ρόλο στη μορφή των προφίλ έχουν και τα 

φαινόμενα φωτοαναστολής στα επιφανειακά στρώματα και αυτοσκιασμού στα κατώτερα 

στρώματα της υδάτινης στήλης. Επίσης σημαντικό ρόλο στο μέγεθος και το προφίλ της 

κατανομής του φυτοπλαγκτού φαίνεται να έχει η ταχύτητα βύθισης η οποία σε συνθήκες 

ασθενούς ανάμειξης έχει ανασταλτικό ρόλο στην αύξηση της φυτοπλαγκτονικής βιομάζας ενώ 

σε συνθήκες έντονης ανάμειξης έχει προστατευτικό ρόλο έναντι της έκθεσης των οργανισμών 

στα επιφανειακά στρώματα της στήλης του νερού όπου η φωτοαναστολή είναι έντονη. Η 

ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας έχει και αυτή καθοριστικό ρόλο στο προφίλ της κατανομής 

της φυτοπλαγκτονικής βιομάζας και στο βάθος όπου παρουσιάζεται η μέγιστη τιμή της. Το 

μοντέλο που προτείνεται εδώ έχει καλή εφαρμογή σε ολιγοτροφικά συστήματα και 

καταδεικνύει τον ρυθμιστικό ρόλο του φαινομένου της φωτοαναστολής στα προφίλ της 

κατακόρυφης κατανομής της φυτοπλαγκτονικής βιομάζας, φαινόμενο το οποίο παραλείπεται 

από την πλειονότητα των σχετικών μελετών. 
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1.  Εισαγωγή  
 

 

Ο όρος «πλανκτόν» προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «πλαγκτός» που σημαίνει 

περιπλανώμενος, περιφερόμενος και χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις πελαγικές μορφές 

οργανισμών που στερούνται της ικανότητας κολύμβησης και επομένως παρασύρονται 

παθητικά στη στήλη του νερού των λιμνών, των ποταμών και των ωκεανών. Οι πλαγκτονικοί 

οργανισμοί μπορεί να είναι είτε φυτά, είτε ζώα. Τα φυτά που ανήκουν στο πλαγκτόν 

αποτελούν μία μεγάλη και ποικίλη ομάδα μικρών κυρίως μικροσκοπικών και μονοκύτταρων 

φωτοσυνθετικών οργανισμών,  την ομάδα του φυτοπλαγκτού (Tait, 1980). Η ομάδα αυτή των 

φωτοσυνθετικών οργανισμών είναι υπεύθυνη για το μεγαλύτερο μέρος της πρωτογενούς 

παραγωγικότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και συνεπώς αποτελούν τη θεμελιώδη 

πηγή τροφής των οικοσυστημάτων αυτών (Field et al.,1998,  Falkowski et al. 2000). 

Η παραγωγικότητα του φυτοπλαγκτού στους ωκεανούς είναι ένα ανοικτό και 

σημαντικό πεδίο ερευνάς σήμερα καθώς μέσω της φωτοσύνθεσης οι φυτοπλαγκτονικοί 

οργανισμοί απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και μέρος αυτού του 

άνθρακα καταλήγει στον πυθμένα του ωκεανού. Εξαιτίας αυτού η πρωτογενής 

παραγωγικότητα που οφείλεται  στο θαλάσσιο φυτοπλαγκτό παίζει σημαντικό ρόλο στον 

παγκόσμιο κύκλο του άνθρακα, τροποποιώντας τη συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα 

στην ατμόσφαιρα και επηρεάζοντας, επομένως, τα σενάρια της παγκόσμιας κλιματικής 

αλλαγής (Falkowski et al., 1998; Mann & Lazier, 2006; Ross et al., 2011). Η φυτοπλαγκτονική 

βιομάζα παρουσιάζει εξαιρετική χωρική ανομοιογένεια όσον αφορά την κατακόρυφη 

κατανομή της στη στήλη του νερού (Klausmeier & Litchman,2001; Serra et al., 2003; Peeters et 

al.,2012). Η ανομοιογένεια αυτή έχει σημαντικές επιπτώσεις στην πρωτογενή 

παραγωγικότητα καθώς και στη μεταφορά ενέργειας στα ανώτερα τροφικά επίπεδα (Mellard 

et al., 2011). Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να προσδιοριστούν οι παράγοντες εκείνοι που 

καθορίζουν και επηρεάζουν τα προφίλ της κατακόρυφης κατανομή της φυτοπλαγκτονικής 

βιομάζας.  

Τα φυτοπλαγκτονικά είδη, όντας φωτοσυνθετικοί οργανισμοί, χρειάζονται φως,  νερό, 

διοξείδιο του άνθρακα και ανόργανα θρεπτικά για αύξηση και αναπαραγωγή.  Όπως είναι 

φυσικό το νερό δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για τους οργανισμούς αυτούς αλλά 

ούτε και το διοξείδιο του άνθρακα, καθώς υπάρχει διαλυμένο στο νερό σε επαρκής ποσότητες 

ώστε να υποστηρίξει και την πιο έντονη φυτική παραγωγή που μπορεί να επιτευχθεί φυσικά. 
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Αντίθετα η διαθεσιμότητα φωτός και  ανόργανων θρεπτικών αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα για την πρωτογενή παραγωγικότητα των υδάτινων οικοσυστημάτων, καθώς οι 

δύο αυτοί πόροι παρουσιάζουν σημαντική διαβάθμιση στην κατακόρυφη διεύθυνση της 

υδάτινης στήλης (Peeters et al., 2012).  

Το φως εισχωρεί στην υδάτινη στήλη και φθίνει σταδιακά καθώς αυξάνεται το βάθος 

μέχρι να  εξαντληθεί τελείως (Kirk, 1994). Από την άλλη μεριά πολλά από τα ανόργανα 

θρεπτικά που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτοπλαγκτονικών οργανισμών 

βρίσκονται σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις στο νερό. Από τα πιο σημαντικά τέτοια ανόργανα 

θρεπτικά είναι ο φώσφορος και το άζωτο. Οι φυτοπλαγκτονικοί οργανισμοί καθώς 

αυξάνονται απορροφούν τα θρεπτικά από τα επιφανειακά στρώματα του νερού, όπου 

αναπτύσσονται, με αποτέλεσμα αυτά να γίνονται περιοριστικά για την ανάπτυξή τους. Μία 

μικρή ποσότητα αυτών των θρεπτικών ανακυκλώνεται μέσα στην εύφωτη ζώνη, αλλά το 

μεγαλύτερο μέρος τους μεταφέρεται στα βαθύτερα στρώματα της στήλης του νερού είτε 

μέσω της βύθισης του φυτοπλαγκτού είτε μέσω της κατανάλωσης του από το ζωοοπλαγκτό 

το οποίο εκτελεί κάθετες μεταναστεύσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επομένως η 

μεγαλύτερη ποσότητα που απορροφάται από τα επιφανειακά στρώματα μεταφέρεται 

συνεχώς και ανακυκλώνεται στα βαθιά σκοτεινά στρώματα της στήλης του νερού όπου οι 

φυτοπλαγκτονικοί οργανισμοί δεν μπορούν να αναπτυχθούν και άρα να τα εκμεταλλευτούν. 

Σαν αποτέλεσμα τα θρεπτικά συσσωρεύονται σε μεγάλες συγκεντρώσεις στα βαθύτερα 

στρώματα εξαιτίας της συνεχούς μεταφοράς υλικού από την εύφωτη ζώνη. Εξαιτίας αυτού, 

στα υδάτινα οικοσυστήματα, η παραγωγή βιομάζας από το φυτοπλαγκτό εξαρτάται σε έναν 

μεγάλο βαθμό από το ρυθμό με τον οποίο ανανεώνονται τα θρεπτικά στην εύφωτη ζώνη μέσω 

της ανάμειξης των επιφανειακών στρωμάτων με τα πλούσια σε θρεπτικά βαθύτερα στρώματα 

της στήλης του νερού (Mann & Lazier, 2006; Yoshiyama et al., 2009; Jäger et al., 2010). 

Δύο είναι οι κύριες διαδικασίες ανάμειξης της υδάτινης στήλης και μεταφοράς 

θρεπτικών στην εύφωτη ζώνη.  Η μία είναι η ανάδυση μαζών νερού πλούσιων σε θρεπτικά, 

από τα βαθιά στην επιφάνεια (upwelling), που σχετίζεται με μεγάλες μετακινήσεις θαλασσίων 

μαζών και θαλάσσια ρεύματα. Η άλλη διαδικασία είναι η τυρβώδης διάχυση (turbulent eddy 

diffusion), ένας όρος που εισάχθηκε από τον Reynolds (1883) και χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει το φαινόμενο των περίπλοκων και ακανόνιστων κινήσεων του νερού με τις 

οποίες, διαφορετικής πυκνότητας  στρώματα της στήλης του νερού, αναμιγνύονται. Το φάσμα 

της κλίμακας του φαινομένου ξεκινά από μικροδομές της τάξεως του εκατοστού. Οι 

μικροδομές αυτές αναφέρονται στην βιβλιογραφία σαν ‘κάθετοι τυρβώδεις θύλακες 
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ανατροπής’  (vertical overturning eddies). Οι θυλάκες αυτοί τυρβώδους κίνησης προκαλούν 

πρόσκαιρες υδροδυναμικές αστάθειες, με τελικό αποτέλεσμα την κάθετη ανάμειξη της στήλης 

του νερού (Kioroglou et al., 2009).  

Οι συνθήκες της τυρβώδους διάχυσης και συνεπώς της κατακόρυφης ανάμειξης που 

επικρατούν στη στήλη του νερού είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που επηρεάζει την ανάπτυξη 

και την σύνθεση σε είδη των πληθυσμών φυτοπλαγκτού στις λίμνες και τους ωκεανούς 

(Berman & Shteiman., 1998). Το αποτέλεσμα της τυρβώδους διάχυσης στην παραγωγή 

φυτοπλαγκτονικής βιομάζας ποικίλλει. Μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της 

παραγωγικότητας φέρνοντας θρεπτικά από τα βαθύτερα στρώματα στην επιφάνεια μέσω της 

ανάμειξης του νερού. Από την άλλη, όταν είναι έντονη μπορεί να προκαλέσει μείωση της 

παραγωγής μεταφέροντας σημαντικό μέρος του πληθυσμού του φυτοπλαγκτού στα βαθιά, 

σκοτεινά στρώματα της στήλης του νερού όπου δεν μπορεί να επιβιώσει λόγω έλλειψης 

φωτός (O’Brien et al., 2003; Edwards et al., 2000; Ebert et al., 2001; Huisman et al., 1999; Omta 

et al., 2008). 

Η φυσική στρωμάτωση της στήλης του νερού που παρατηρείται κυρίως κατά τη 

διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού στους ωκεανούς και τις λίμνες, εξαιτίας της 

θέρμανσης των ανώτερων στρωμάτων της στήλης του νερού, έχει σαν αποτέλεσμα τον 

διαχωρισμό της στήλης του νερού σε δύο διακριτά στρώματα, που διαφέρουν ως προς τις 

συνθήκες ανάμειξης που επικρατούν σε αυτά (Yoshiyama & Nakajima, 2002; Kaiser et al., 

2005). Το επιφανειακό στρώμα χαρακτηρίζεται από συνθήκες έντονης ανάμειξης (mixed- 

upper layer) που οφείλονται κυρίως στη δράση των ανέμων, ενώ στο κατώτερο βαθύ στρώμα 

ο βαθμός ανάμειξης είναι αρκετά ασθενής (Mellard et al., 2011). Μία κλασσική άποψη που 

επικρατεί στην βιολογική ωκεανογραφία, και προτάθηκε αρχικά από τον Sverdup (1953), 

είναι ότι οι ανθήσεις φυτοπλαγκτού (phytoplankton blooms) μπορούν να σχηματιστούν αν το 

επιφανειακό στρώμα με συνθήκες υψηλής ανάμειξης είναι πιο ρηχό σε σχέση με κάποιο 

‘κρίσιμο βάθος’ (‘critical depth’), υπό την έννοια ότι εάν το ανώτερο στρώμα είναι αρκετά ρηχό 

οι φυτοπλαγκτονικοί οργανισμοί θα παραμένουν στο τμήμα της στήλης του νερού όπου οι 

συνθήκες φωτός είναι περισσότερο ευνοϊκές και δεν παρασύρονται λόγω της ανάμειξης σε 

κατώτερα στρώματα όπου η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας δεν είναι αρκετή για να 

υποστηρίξει υψηλούς ρυθμούς αύξησης (Μann & Lazier, 2006).  

Παρόλα αυτά η εκπλήρωση της συνθήκης της θερμικής στρωματοποίησης της στήλης 

του νερού και του κρίσιμου βάθους για τον σχηματισμό άνθησης φυτοπλαγκτού  δεν είναι 

πάντα απαραίτητη.  Οι Huisman et al. (1999) σε μία θεωρητική μελέτη, πρότειναν την έννοια 
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της ‘κρίσιμης ανάμειξης’ (΄critical turbulence’) για να δικαιολογήσουν ανθήσεις φυτοπλαγκτού 

σε μη στρωματοποιημένες υδάτινες στήλες. Η έννοια της κρίσιμης ανάμειξης αφορά τον 

μέγιστο ρυθμό κατακόρυφης ανάμειξης που επιτρέπει τον σχηματισμό άνθησης 

φυτοπλαγκτού. Πάνω από αυτόν τον ρυθμό το φυτοπλαγκτό δεν μπορεί να αναπτυχθεί γιατί 

μεταφέρεται με μεγάλο ρυθμό στα σκοτεινά στρώματα της στήλης του νερού. Επίσης η 

κρίσιμη ανάμειξη είναι ειδοειδική που σημαίνει ότι η τιμή κρίσιμης ανάμειξης είναι 

διαφορετική για είδη με διαφορετικά χαρακτηριστικά. 

 Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την κατακόρυφη κατανομή του 

φυτοπλαγκτού στη στήλη του νερού είναι η βύθιση των οργανισμών αυτών. Τα περισσότερα 

είδη έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα από το νερό και για το λόγο αυτό τείνουν να βυθίζονται 

(Huisman et al., 2002). Το ερώτημα που έγκειται εδώ είναι το πώς αυτά τα είδη καταφέρνουν 

να επιβιώνουν στη στήλη του νερού εφόσον η βαρύτητα τα μεταφέρει στην άφωτη ζώνη της 

στήλης. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα αρχικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το 

γεγονός ότι τα διαφορετικά είδη φυτοπλαγκτού έχουν και διαφορετικές ταχύτητες βύθισης. 

Επομένως είδη με  μικρό ή ενδιάμεσο ρυθμό βύθισης, μπορούν να αυξηθούν και να 

επικρατήσουν στη στήλη του νερού, αν ο ρυθμός αύξησής τους στα ανώτερα φωτεινά 

στρώματα είναι μεγαλύτερος από την θνησιμότητα λόγω βύθισης.  Αντιθέτως τα είδη με 

μεγάλες ταχύτητες βύθισης θα χάνονται στην άφωτη ζώνη πριν προλάβουν να αυξηθούν και 

άρα δεν θα μπορέσουν να επικρατήσουν. Ωστόσο οι προβλέψεις αυτές δεν είναι πλήρεις 

καθώς στο φυσικό περιβάλλον η τυρβώδης ανάμειξη (turbulent mixing) μπορεί να 

αντισταθμίσει τις απώλειες βύθισης διατηρώντας τους φυτοπλαγκτονικούς οργανισμούς στην 

εύφωτη ζώνη (Huisman & Sommeijer, 2002; Huisman et al, 2002). Επομένως η κατακόρυφη 

κατανομή των βυθιζόμενων φυτοπλαγκτονικών ειδών εξαρτάται από την αλληλεπίδραση δύο 

παραγόντων: του ρυθμού ανάμειξης και της ταχύτητας βύθισης (Huisman & Sommeijer., 2002; 

O’Brien et al, 2003; Jäger et al., 2010).   

 Εκτός από τα μη επιπλέοντα είδη (non buoyant species) που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως, υπάρχουν και είδη με ικανότητα ενεργού κίνησης που έχουν, έως έναν βαθμό, 

την ικανότητα να ρυθμίζουν τη θέση τους στη στήλη του νερού (Reynolds & Bellinger, 1992; 

Mellard et al., 2011). Οι Klausmeier και Litchman (2001), σε μία θεωρητική  μελέτη της 

κατακόρυφης κατανομής τέτοιων οργανισμών, πρότειναν μία προσέγγιση με βάση την θεωρία 

των παιγνίων και έδειξαν ότι το προτιμώμενο βάθος όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο 

μέρος της φυτοπλαγκτονικής βιομάζας, μπορεί να θεωρηθεί σαν μία εξελικτικά σταθερή 

στρατηγική (Evolutionary Stable Strategy, ESS). Στο βάθος που αντιστοιχεί στη εξελικτικά 
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σταθερή στρατηγική, το φυτοπλαγκτό περιορίζεται εξίσου από τη διαθεσιμότητα θρεπτικών 

και φωτός, σχηματίζοντας ένα πολύ λεπτό στρώμα βιομάζας, και άρα σύμφωνα με τους 

συγγραφείς δεν μπορεί να αναπτυχθεί στην υπόλοιπη στήλη του νερού.  

Οι Klausmier και Litchman (2001) στην μελέτη τους θεώρησαν έναν σταθερό 

συντελεστή ανάμειξης για όλη τη στήλη του νερού. Μία διαφορετική προσέγγιση είναι να 

θεωρηθεί ένας συντελεστής κατακόρυφης ανάμειξης ο οποίος εξαρτάται από το βάθος. Σε 

αυτή την περίπτωση η στήλη του νερού διαχωρίζεται σε δύο στρώματα που διαφέρουν ως 

προς τις συνθήκες ανάμειξης. Στο ανώτερο στρώμα επικρατούν συνθήκες έντονης ανάμειξης 

ενώ στο κατώτερο στρώμα η ανάμειξη είναι πολύ ασθενής.  Η κατάσταση αυτή δημιουργεί 

διαφορετικούς οικολογικούς θώκους στη κατακόρυφη κατεύθυνση της στήλης του νερού και 

μπορεί να οδηγήσει στη συνύπαρξη διαφορετικών ειδών φυτοπλαγκτού  που καταλαμβάνουν 

διαφορετικές θέσεις στη στήλη του νερού ή στη διατήρηση δύο πληθυσμών φυτοπλαγκτού 

του ίδιου είδους που εκμεταλλεύονται τις διαφορετικές τοποθεσίες της στήλης του νερού 

όπου οι συνθήκες είναι εξίσου ευνοϊκές (Yoshiyama & Nakajima, 2002; Ryabov et al., 2010; 

Mellard et al., 2011).  

 Τα περισσότερα δυναμικά μοντέλα που μοντελοποιούν την κάθετη κατανομή του 

φυτοπλαγκτού λαμβάνουν υπόψη τους μόνο τη μείωση της φωτεινής ακτινοβολίας λόγω 

αυτοσκιασμού και φυσικής απορρόφησης (Huisman et al., 1999; Klausmier &  Litchman, 2001; 

Peeters et al.,2007; Yoshiyama et al., 2009; Ryabov et al., 2010; Mellard et al., 2011; Peeters et 

al.,2012). Ωστόσο οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί έχουν την ικανότητα να ανταποκρίνονται 

στις αλλαγές διαθεσιμότητας του φωτός με ευέλικτη διαμόρφωση του μεγέθους και της 

σύστασης των φωτοσυλλεκτικών τους κεραιών. Το μέγεθος των κεραιών αυτών αυξάνεται σε 

περιβάλλον χαμηλής φωτεινής έντασης για να ενισχυθεί η δέσμευση φωτονίων, όμως 

μειώνεται και πάλι όταν αυξηθεί η ένταση του φωτός για να αποφευχθεί η υπερδιέγερση των 

φωτοσυστημάτων και η τυχόν βλάβη τους λόγω φωτοοξείδωσης (Papadakis et al., 2012). Η 

ενέργεια διέγερσης κατανέμεται στη γραμμική ροή ηλεκτρονίων (LEF), για να παραχθεί 

NADPH, ATP και Ο2, τη κυκλική ροή ηλεκτρονίων (CEF), για την παραγωγή ATP, ή σε άλλες 

διεργασίες απόσβεσης της δεσμευμένης ενέργειας.  

 Η σταθμισμένη κατανομή της ενέργειας διέγερσης στα φωτοσυστήματα επιτυγχάνεται 

με τις ‘μεταβάσεις κατάστασης’ (‘state transition΄).  Σε περιβάλλον χαμηλής έντασης φωτός 

ευνοείται η κατάσταση 1, αλλά αυτή η προτίμηση υποβαθμίζεται καθώς αυξάνεται η φωτεινή 

ένταση για να καταλήξει σε εύνοια της κατάστασης 2 σε υψηλές φωτεινές εντάσεις. Η 

φωτεινή ενέργεια που δεσμεύεται από τη φωτοσυνθετική κεραία και η κατανομή της 
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ενέργειας διέγερσης στα φωτοσυστήματα Ι και ΙΙ εξαρτάται από την κατάσταση 

φωτοεγκλιματισμού του κυττάρου και ελέγχεται από την ενδοκυτταρική απαίτηση σε ATP 

(Papadakis et al., 2012). Επίσης, παρά το γεγονός ότι το φωτοσυνθετικό κύτταρο μπορεί να 

κατανέμει το φως ανάλογα με τις φωτονιακές συνθήκες, η έκθεση του φωτοσυνθετικού 

μηχανισμού σε συνθήκες πολύ υψηλής έντασης φωτός μπορεί να του προκαλέσει 

ανεπανόρθωτη ζημιά και να οδηγήσει σε μείωση της φωτοσυνθετικής του ικανότητας γνωστή 

με το όνομα φωτοαναστολή ή ακόμα χειρότερα να προκαλέσει την καταστροφή του 

(Παπαδάκης, 2011). Την προσαρμοστικότητα των φωτοσυνθετικών οργανισμών σε 

μεταβαλλόμενες συνθήκες φωτός καθώς και την φωτοαναστολή περιέγραψαν με την 

κατασκευή ενός δυναμικού μοντέλου οι Papadakis et al. (2012). Εμπερικλείοντας το μοντέλο 

αυτό στην παρούσα εργασία, θα επιχειρήσουμε μια περισσότερο ολοκληρωμένη και ακριβή 

ανάλυση της κατακόρυφης κατανομής της φυτοπλαγτονικής βιομάζας στη στήλη του νερού.  

 Επιπλέον οι πλειονότητα  των θεωρητικών μελετών που επιχειρούν να 

μοντελοποιήσουν την κατακόρυφη κατανομή φυτοπλαγκτονικής βιομάζας στη στήλη του 

νερού, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη διαθεσιμότητα φωτός όσο και θρεπτικών, θεωρούν ότι ο 

καθαρός ρυθμός αύξησης του φυτοπλαγκτού δίνεται με βάση το νόμο του ελαχίστου του 

Liebig (Klausmeier & Litchman, 2001; Mellard et al., 2011; Ryabov et al., 2010 είναι μερικά 

παραδείγματα). Ωστόσο, τα μοντέλα αυτά, υστερούν στο γεγονός ότι δύο ή περισσότερη πόροι 

μπορεί να είναι ταυτόχρονα περιοριστικοί. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μία 

διαφορετική προσέγγιση της μοντελοποίησης της ανάπτυξης των φυτοπλαγκτονικών 

οργανισμών με τη  χρήση της  Θεωρίας των Δυναμικών Ενεργειακών Ισοζυγίων (Dynamic 

Energy Budget theory, DEB theory) (Kooijman, 2000) για την κατασκευή ενός ατομικού 

δυναμικού μοντέλου ενεργειακού ισοζυγίου (Dynamic Energy Budget individual model).  

Τα δυναμικά μοντέλα ενεργειακού ισοζυγίου είναι μοντέλα που περιγράφουν το 

ενεργειακό ισοζύγιο ενός οργανισμού ατόμου και βασίζονται στη Θεωρία DEB. Τα μοντέλα 

αυτά χρησιμοποιούν διαφορικές εξισώσεις για να περιγράψουν τους ρυθμούς με τους οποίους 

οι οργανισμοί-άτομα προσλαμβάνουν θρεπτικά συστατικά και ενέργεια, και τους ρυθμούς 

αφομοίωσης της δεσμευμένης ενέργειας και χρησιμοποποίησής της για την εκπλήρωση των 

φυσιολογικών διεργασιών του οργανισμού, δηλαδή τη διατήρηση (maintenance), τη σωματική 

αύξηση (growth), την αναπαραγωγή (reproduction) και την ανάπτυξη (development). Οι 

λύσεις των εξισώσεων ενός DEB μοντέλου αναπαριστούν την πορεία του οργανισμού ατόμου 

στη διάρκεια της ζωής του μέσα σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον (Παπαδάκης, 

2011). 
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 Σύμφωνα με  τον Kooijman (2000) το βασικό επίπεδο οργάνωσης της ζωής είναι αυτό 

του οργανισμού-ατόμου (individual level) επειδή στο επίπεδο αυτό μπορούν σχετικά εύκολα 

να γίνουν ισοζύγια μάζας, καθώς ο οργανισμός άτομο είναι συνήθως απομονωμένη οντότητα 

οπότε είναι σχετικά εύκολο να προσδιοριστούν οι σχέσεις ενεργειακών εισροών και εκροών 

(Kooijman, 2001). Επομένως η κατασκευή ενός αξιόπιστου και εύστοχου ατομικού μοντέλου 

(individual model) δίνει την δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε προβλέψεις 

στα ανώτερα αλλά και τα κατώτερα επίπεδα οργάνωσης της ζωής (Kooijman, 2001; 

Παπαδάκης, 2011).  

  Κάθε μοντέλο DEB χρησιμοποιεί μεταβλητές κατάστασης που περιγράφουν την 

κατάσταση του οργανισμού στον χρόνο και περιβαλλοντικές μεταβλητές που περιγράφουν τις 

συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο ζει και αναπτύσσεται ο οργανισμός-άτομο. Οι 

μεταβλητές κατάστασης περιλαμβάνουν μία μεταβλητή κατάστασης V που ονομάζεται 

βιοόγκος και μία μεταβλητή κατάστασης Ε που ονομάζεται αναπληρούμενο ενεργειακό 

απόθεμα. Ο βιοόγκος περιγράφει τον όγκο των δομικών και λειτουργικών συστατικών του 

οργανισμού-ατόμου. Ο οργανισμός άτομο επικοινωνεί με το περιβάλλον του μέσω της 

σωματικής επιφάνειάς του, η οποία είναι συνάρτηση του βιοόγκου του.  Για την 

ποσοτικοποίηση των ενεργητικών του οργανισμού ατόμου χρησιμοποιείται η σωματική 

επιφάνεια για τις διαδικασίες αφομοίωσης και ο βιοόγκος για τις διαδικασίες διατήρησης. Το 

ενεργειακό απόθεμα περιγράφει την ενέργεια που βρίσκεται αποθηκεμένη στους 

αποθηκευτικούς ιστούς του οργανισμού-ατόμου (Kooijman, 2000; Παπαδάκης, 2011) 

 Τα αναπληρούμενα ενεργειακά αποθέματα (Ε) χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό-

άτομο προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι φυσιολογικές λειτουργίες και να διατηρηθεί 

σταθερή η ομοιόσταση του οργανισμού-ατόμου. Τα ενεργειακά αποθέματα αναπληρώνονται 

συνεχώς κατά την κυτταρική λειτουργία. Αν υπάρξει περίσσεια ενεργειακών αποθεμάτων 

τότε αυτή μετατρέπεται από το κύτταρο σε πολυμερή συστατικά τα οποία δεν είναι διαλυτά 

στο κυτταρόπλασμα και δεν επηρεάζουν ούτε την οσμωτική πίεση ούτε τη χημική δράση των 

μονομερών συστατικών των ενεργειακών αποθεμάτων. Τα δομικά και λειτουργικά συστατικά 

του κυττάρου δεν χρησιμοποιούνται για να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες του 

οργανισμού παρά μόνο σε συνθήκες ασιτίας και εξάντλησης των ενεργειακών αποθεμάτων. 

Σύμφωνα με τη θεωρία DEB η χημική σύσταση τόσο των αποθεμάτων όσο και των δομικών 

και λειτουργικών συστατικών παραμένει αμετάβλητη. Η υπόθεση αυτή ονομάζεται ‘υπόθεση 

της ισχυρής ομοιόστασης’ (strong homeostasis assumption) και αποτελεί τη βάση για την 

ποσοτικοποίηση του μεγέθους του οργανισμού-ατόμου (Παπαδάκης, 2011).  
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Τα θρεπτικά συστατικά (υποστρώματα) που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη του 

οργανισμού-ατόμου μπορούν να διακριθούν σε συμπληρωματικά και υποκαθιστούμενα, 

ανάλογα με τον ρόλο που έχουν στην παραγωγή του προϊόντος. Δύο υποστρώματα καλούνται 

συμπληρωματικά (supplementary) αν είναι και τα δύο απαραίτητα, σε συγκεκριμένη 

στοιχειομετρική αναλογία, σε μία χημική αντίδραση. Δύο υποστρώματα χαρακτηρίζονται 

υποκαθιστούμενα (substitutable) αν μπορούν να μετασχηματιστούν στο ίδιο προϊόν 

ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.  

Η κλασσική κινητική των ενζύμων δεν είναι εφαρμόσιμη σε επίπεδο κυττάρου 

Kooijman (2001) και βασικοί λόγοι για αυτό είναι δύο. Ο πρώτος είναι ότι η κλασσική κινητική 

των ενζύμων υποθέτει ότι οι ροές των προϊόντων είναι ανάλογες με τις συγκεντρώσεις των 

υποστρωμάτων (αντιδρώντων), γεγονός που προϋποθέτει μία καλή ανάμειξη των συστατικών 

σε μοριακό επίπεδο και έναν ομογενή χώρο. Καμία από αυτές τις δύο προϋποθέσεις δεν 

πληρείται στο εσωτερικό του κυττάρου όπου υπάρχει ένας υψηλός βαθμός χωρικής δόμησης 

και πολλοί μετασχηματισμοί γίνονται με τη μεσολάβηση ενζύμων που βρίσκονται 

συνδεδεμένα σε μεμβράνες. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι περιγράφοντας τις μεταβολικές 

διαδικασίες με ένζυμα τα οποία είναι χημικές ενώσεις οι μεταβολικοί μετασχηματισμοί 

γίνονται αμέσως αρκετά περίπλοκοι.  

Εξαιτίας των προβλημάτων που παρουσιάζει η εφαρμογή των κλασσικών και 

ενζυμικών κινητικών στον κυτταρικό μεταβολισμό, η DEB θεωρία προτείνει την έννοια της 

‘συνθετικής μονάδας’ (Synthesizing Unit, SU). Η SU εκλαμβάνεται σαν ένα ένζυμο ή ένα 

σύμπλοκο ενζύμων που συμπεριφέρεται σύμφωνα με τους κανόνες σύζευξης και αποδόμησης 

όπως καθορίζονται από τις κλασσικές κινητικές, με δύο τροποποιήσεις: οι κινητικές δεν 

εκφράζονται συναρτήσει των συγκεντρώσεων των υποστρωμάτων αλλά συναρτήσει των 

ροών με τις οποίες καταφθάνουν τα μόρια των υποστρωμάτων στα ένζυμα, και το σύμπλοκο 

ενζύμου-υποστρώματος δεν αποδομείται, πράγμα που σημαίνει ότι το ένζυμο 

απελευθερώνεται μετά το σχηματισμό του προϊόντος από το υπόστρωμα (Kooijman, 2001).   

Η σημασία των δύο αυτών τροποποιήσεων δεν αναδεικνύεται τόσο στις απλές 

μετατροπές όπου ένα μόριο υποστρώματος δίνει ένα μόριο προϊόντος σε ομογενές 

περιβάλλον, αλλά σε πολύπλοκες καταστάσεις με σύνθετες μετατροπές ή/και ανομοιογενές 

περιβάλλον. Οι κινητικές Michaelis-Menten που θεωρούν τον ρυθμό μετατροπής προϊόντων 

μία υπερβολική συνάρτηση της συγκέντρωσης του υποστρώματος ανήκουν και αυτές στην 

έννοια της SU. Αν οι αφίξεις των μορίων των υποστρωμάτων οφείλονται σε διάχυση ή σε 

αγωγή σε ένα ομογενές περιβάλλον, οι ρυθμοί παραγωγής είναι ανάλογοι της συγκέντρωσης 
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του υποστρώματος. Οι ροές άφιξης υποδηλώνουν αυτόματα την ύπαρξη ροών απόρριψης με 

συγκεκριμένο προορισμό γεγονός που τοποθετεί την κατανομή των ροών σε κεντρική θέση 

όσων αφορά την οργάνωση του μεταβολισμού (Kooijman, 2001).  

 Η χρήση της συνθετικής μονάδας για τη μοντελοποίση των μεταβολικών 

μετασχηματισμών έχει τρία σημαντικά πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι ότι επιτρέπει σε 

περισσότερα του ενός υποστρώματα να είναι περιοριστικά για τον μετασχηματισμό σε 

αντίθεση με τον νόμο του ελαχίστου του Liebig που συνδέει τις ροές παραγωγής μόνο με το 

περιοριστικό υπόστρωμα. Η συμπεριφορά της  SU ακολουθεί αυτόν τον κανόνα με την 

εξαίρεση ότι επιτρέπει ένα στενό εύρος συγκεντρώσεων όπου πολλαπλά υποστρώματα 

περιορίζουν ταυτόχρονα τον μετασχηματισμό. Επίσης η παρουσία των ενεργειακών 

αποθεμάτων εξασφαλίζει την παροχή των απαραίτητων υποστρωμάτων για την παραγωγή 

νέας βιομάζας, παρόλο που κάποιο ή κάποια από αυτά απουσιάζουν από το περιβάλλον του 

κυττάρου με αποτέλεσμα σε αυτήν την περίπτωση ο νόμος του ελαχίστου να μην ισχύει για 

την ανάπτυξη του κυττάρου.  Το δεύτερο σημαντικό πλεονέκτημα της SU είναι το γεγονός ότι 

δεν χρειάζεται να είναι γνωστή η ακριβής στοιχειομετρία του μετασχηματισμού υπό την 

έννοια ότι μία αύξηση στον στοιχειομετρικό συντελεστή ενός υποστρώματος μπορεί να 

αντισταθμιστεί μειώνοντας την απόδοση της πρόσδεσης της ουσίας στο ένζυμο επιτρέποντας 

έτσι την περιγραφή μετασχηματισμών γενικευμένων ενώσεων (Kooijman, 2001). Το τρίτο 

πλεονέκτημα της χρήσης της SU είναι ότι όταν σκέφτεται κανείς με ροές υποστρωμάτων παρά 

με συγκεντρώσεις, τα φωτόνια μπορούν να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο που 

αντιμετωπίζονται τα θρεπτικά (Kooijman, 2001). Η ποσοτικοποίηση του φωτός σαν φωτεινή 

ροή (mol φωτονίων ανά δευτερόλεπτο) δίνει την δυνατότητα να εισαχθεί στις φωτοχημικές 

εξισώσεις με τη χρήση στοιχειομετρικών συντελεστών όπως ακριβώς με τις χημικές ουσίες 

(Παπαδάκης, 2011).  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η εφαρμογή της SU στη θεωρία DEB είναι στη διαδικασία 

αφομοίωσης (assimilation), κατά την οποία τα υποστρώματα μετατρέπονται σε ενεργειακά 

αποθέματα, και στην ανάπτυξη (growth) όπου τα ενεργειακά αποθέματα μετατρέπονται σε 

δομική βιομάζα. Κάθε ενεργειακό απόθεμα και κάθε δομικό στοιχείο έχει έναν συγκεκριμένο 

τύπο SU, και άρα το βασικό DEB μοντέλο έχει δύο τύπους SU. Η ροή υποστρώματος που 

απορρίπτεται από την SU επιστρέφει στο αντίστοιχο ενεργειακό απόθεμα (Kooijman, 2001).  

Τέλος, όπως αναφέρθηκε, η διαδικασία αφομοίωσης ορίζεται σαν τον μετασχηματισμό 

των υποστρωμάτων από το περιβάλλον σε ενεργειακά αποθέματα στο εσωτερικό του 

οργανισμού. Η διαδικασία αυτή εμπερικλείει την μεταφορά των υποστρωμάτων στο 
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εσωτερικό του οργανισμού, γεγονός που συνδέει την διαδικασία αφομοίωσης με το μέγεθος 

της επιφάνειας του οργανισμού (μεμβράνες). Η θεωρία DEB λαμβάνει αυτήν την επιφάνεια 

του οργανισμού-ατόμου ανάλογη του βιοόγκου2/3 για ισομορφικούς οργανισμούς, δηλαδή 

οργανισμούς στους οποίους δεν αλλάζει το σχήμα του σώματος κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης. Επομένως στην θεωρία DEB η αφομοίωση (uptake) των θρεπτικών είναι ανάλογη 

με την επιφάνεια της δομής και η διατήρηση (maintenance) είναι ανάλογη με την δομική 

βιομάζα (Kooijman, 2002). 

 

 

Σκοπός της Εργασίας 

 

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η κατασκευή ενός δυναμικού πληθυσμιακού μοντέλου 

για την ανάπτυξη των φυτοπλαγκτονικών οργανισμών στη στήλη του νερού, το οποίο 

βασίζεται στη DEB θεωρία και την έννοια της συνθετικής μονάδας όπως προτείνεται από τον 

Kooijman (2000, 2001) και έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για τη μοντελοποίηση της 

ανάπτυξης των μικροφυκών (Lorena et al., 2010) καθώς και της αυτοτροφικής αφομοίωσης 

φωτοσυνθετικών οργανισμών (Papadakis et al., 2005) αλλά και της φωτοσυνθετικής 

διαδικασίας (Papadakis et al., 2012). Βάσει του μοντέλου αυτού θα γίνει προσπάθεια 

αναγνώρισης και αποσαφήνισης των βασικών διεργασιών και παραγόντων που καθορίζουν 

την κατακόρυφη κατανομή της φυτοπλαγκτονικής βιομάζας στη στήλη του νερού, όπως είναι 

οι συνθήκες ανάμειξης που επικρατούν, οι δυναμικές των θρεπτικών και του φωτός και τα 

φυσικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά των φυτοπλαγκτονικών οργανισμών. Με την 

εργασία αυτή ευελπιστούμε να συνεισφέρουμε στην προσπάθεια που καταβάλλεται από την 

επιστημονική κοινότητα για την αποκωδικοποίηση των μηχανισμών δημιουργίας των 

προτύπων της κατακόρυφης κατανομής της φυτοπλαγκτονικής βιομάζας που παρατηρούνται 

στις λίμνες και στους ωκεανούς της Γης. 
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2.  Το μαθηματικό μοντέλο 

 

 

Το μοντέλο που αναπτύσσεται παρακάτω περιγράφει τις πληθυσμιακές παραμέτρους ενός 

πληθυσμού φυτοπλαγκτονικών κυττάρων, την κατακόρυφη κατανομή τους στη στήλη του 

νερού, και τις παραμέτρους του  αβιοτικού τους περιβάλλοντος με τη χρήση της θεωρίας 

δυναμικού ενεργειακού ισοζυγίου (dynamic energy budget, DEB, theory) (Kooijman, 2000).  Η 

θεωρία DEB αποτελεί ένα σύνολο τεχνικών μοντελοποίησης για την περιγραφή των 

μεταβολικών διαδικασιών και βασίζεται στους φυσιολογικούς κανόνες που διέπουν τη λήψη 

και τη χρήση της ενέργειας και των θρεπτικών.  Η DEB θεωρία πληρεί τις αρχές διατήρησης 

της μάζας και της ενεργείας καθώς και τους στοιχειομετρικούς περιορισμούς που αφορούν τη 

σύνθεση της βιομάζας, όρος που αναφέρεται τόσο στα αποθέματα όσο και στα δομικά 

συστατικά.   

Το μοντέλο είναι μια απλοποιημένη εκδοχή του κλασσικού μοντέλου δυναμικού 

ενεργειακού ισοζυγίου (DEB μοντέλο), καθώς παραλείπονται τα ενεργειακά αποθέματα 

(Kooijman et al., 2002).  Αυτή η υπόθεση είναι έγκυρη εφόσον ο ρυθμός μετατροπής των 

ενεργειακών αποθεμάτων θεωρηθεί μεγάλος, γεγονός που ελαχιστοποιεί την χωρητικότητα 

των αποθεμάτων σε μηδενικές τιμές (Lika & Papadakis, 2009). Με αυτόν τον τρόπο ο 

οργανισμός έχει μόνον έναν τύπο μεταβλητής κατάστασης η οποία αντιστοιχεί στην δομική 

βιομάζα, V. Επιπλέον, καθώς τα μικροφύκη μπορούν να θεωρηθούν σαν V1 –μορφές, δηλαδή 

οργανισμοί στους οποίους η επιφάνεια μπορεί να θεωρηθεί ανάλογη με τη βιομάζα (Kooijman, 

2000). Εξαιτίας αυτής της ιδιότητας, καταργείται ο διαχωρισμός μεταξύ του ατόμου και του 

πληθυσμού όσων αφορά στις εκφράσεις των ροών μάζας και με αυτόν τον τρόπο τα ατομικά 

μοντέλα μπορούν να εφαρμοστούν στην ανάλυση των πληθυσμιακών δυναμικών (Kooijman et 

al., 2002).  

Το μοντέλο που προτείνεται εδώ έχει μόνο μία μεταβλητή κατάστασης για τον 

φωτοσυνθετικό οργανισμό (βιομάζα Xv), τρεις μεταβλητές κατάστασης για το περιβάλλον: η 

πυκνότητα του ανόργανου διαλυμένου άνθρακα XIC, τα τρίμματα των πεθαμένων οργανισμών 

XD , και τα ανόργανα θρεπτικά (NO3
-) ΧΝn και μία περιβαλλοντική μεταβλητή, την φωτεινή 

ένταση (Ι).  Το μοντέλο λαμβάνει υπόψη του τόσο την φωτοαναστολή που προκαλείται από 

τις πολύ υψηλές φωτεινές εντάσεις όσο και τον αυτοσκιασμό που προκαλείται από τα  
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      light 
 
 
                      Assimilation 1 
 
                                                        Assimilation 2                Growth 
  
 
 
 
                                                                                                                                Death 
 
              CO2 
                                                                      
                 
         
                           NO3
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Σχήμα 1: Διάγραμμα των μεταβολικών διαδικασιών που ποσοτικοποιήθηκαν. Οι κύκλοι παριστάνουν τις 

συνθετικές μονάδες (φωτοσυνθετική μονάδα: PSU, αφομοίωση άνθρακα και φωτός: Α1, αφομοίωση 

νιτρικών και υδατανθράκων: Α2)  τα τετράγωνα παριστάνουν τις συγκεντρώσεις των συστατικών και τα 

βέλη δείχνουν τις ροές των διαδικασιών μετασχηματισμού. Ο οργανισμός έχει μία μεταβλητή κατάστασης 

για τη βιομάζα ΧV, και το περιβάλλον έχει τρεις μεταβλητές κατάστασης το διαλυμένο ανόργανο άνθρακα 

XIC, τα νιτρικά XNn και τα τρίμματα των πεθαμένων οργανισμών XD . Ο ανόργανος διαλυμένος άνθρακας 

καταναλώνεται στον κύκλο Calvin-Benson και παράγεται κατά τη διατήρηση. Τα νιτρικά XN 

καταναλώνεται κατά την μετατροπή των υδατανθράκων σε δομική βιομάζα και παράγονται κατά την 

διατήρηση. Ο μικροοργανισμός παράγει βιομάζα μέσω της διαδικασίας της αφομοίωσης (Assimilation 

1,2). Οι πεθαμένοι μικροοργανισμοί μετατρέπονται σε τρίμματα XD τα οποία αποικοδομούνται με κάποιο 

σταθερό ρυθμό. 

 

υπερκείμενα στρώματα της στήλης του νερού στους οργανισμούς των υποκείμενων 

στρωμάτων της. Λαμβάνει υπόψη επίσης την προσαρμογή των φωτοσυνθετικών οργανισμών 

στις μεταβαλλόμενες συνθήκες φωτός και διοξειδίου του άνθρακα καθώς και η βύθιση των 

φυτοπλαγκτονικών οργανισμών. 

Ο ανόργανος άνθρακας μαζί με  το NADPH (το προϊόν των φωτεινών αντιδράσεων), το 

φως  και τα θρεπτικά συμμετέχουν σε πέντε μετασχηματισμούς: Πρώτα οι φωτοσυνθετικές 

μονάδες (photosynthetic units, PSUs) απορροφούν φωτεινή ενέργεια για την παραγωγή του 

NADPH. Ύστερα λαμβάνει χώρα η διαδικασία της αφομοίωσης στην οποία από τον ανόργανο 

άνθρακα, με την αναγωγική δύναμη που προσφέρει το NADPH, σχηματίζονται οι 

υδατάνθρακές  και ακολουθεί η παραγωγή των δομικών συστατικών του κυττάρου από τους  

XIC 

PSU 

XNn 

A1 

A2 
XV 

XD 
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υδατάνθρακες και τα ανόργανα θρεπτικά. Οι υπόλοιπες τρεις μετασχηματισμοί είναι η αύξηση 

(Growth), η διατήρηση (Maintenance) και ο θάνατος (Death) των οργανισμών.  

 Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται ένα διάγραμμα των μεταβολικών διεργασιών και των 

αντίστοιχων ροών ενέργειας και θρεπτικών που ποσοτικοποιήθηκαν. Το φωτοσυνθετικό 

σύστημα του φυτοπλαγκτού (PSU) συκεντρώνει φωτεινή ενάργεια για τις φωτεινές 

αντιδράσεις της φωτοσύνθεσης. Μόνο δύο θρεπτικά λαμβανονται υπόψην, ο ανόργανος 

άνθρακας και το άζωτο υπο τη μορφή νιτρικών, καθένα με το άντιστοιχο μονoπάτι 

αφομοίωσης. Ο διαλυμμένος ανόργανος άνθρακας (XIC) καταναλώνεται από τον κύκλο του 

Calvin - Benson και παράγεται μέσω της διαδικασίας της διατήρησης. Όσον αφορά το άζωτο 

είναι γνωστό από την βιβλιογραφία ότι τα μικροφύκη μπορούν να χρησιμοποιούν διάφορες 

πηγές αζώτου (π.χ. NH3 and NO3
-) (Lorena et al., 2010) αλλά, προς χάριν απλότητας, στο παρόν 

μοντέλο θεωρούμε μόνο τα νιτρικά (XN) σαν πηγή αζώτου, τα οποία καταναλώνονται από το 

φυτοπλαγκτό και παράγονται μέσω της διατήρησης.  Η βιομάζα παράγεται με την διαδικασία 

της αυτοτροφικής αφομοίωσης (λήψη φωτός, ανόργανου άνθρακα και νιτρικών). Τέλος οι 

νεκροί οργανισμοί μετατρέπονται σε τρίμματα (XD) και αφαιρούνται από το σύστημα με έναν 

σταθερό ρυθμό αποικοδόμησης hD. 

 Ποσοτικά, οι ρυθμοί μεταβολής των τεσσάρων μεταβλητών κατάστασης 

περιγράφονται από τις παρακάτω διαφορικές εξισώσεις.  

               
 

  
                                                                                                      (1) 

 
 

  
                                                                                                (2) 

 
 

  
                                                                                                                               (3) 

 
 

  
                                                                            (4) 

 

όπου Xi δηλώνει την συγκέντρωση του συστατικού i και ji,k είναι ο ειδικός (ανά μονάδα 

βιομάζας) ρυθμός ροής του συστατικού i που σχετίζεται με τον μετασχηματισμό k. Ο ειδικός 

ρυθμός ροής jV,G, που αντιστοιχεί στον ειδικό ρυθμό ανάπτυξης αντιστοιχεί στα αφομοιωμένα 

υποστρώματα που χρησιμοποιούνται για αύξηση, αφού όμως έχουν ληφθεί υπόψη τα κόστη 

αναβάθμισης της ενέργειας και διατήρησης. Στον Πίνακα 1 συνοψίζονται οι μεταβλητές και οι 

παράμετροι του μοντέλου.  
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Πίνακας 1: Μεταβλητές και παράμετροι του μοντέλου. 

Σύμβολο Σημασία Μονάδα μέτρησης 

z, Lz Βάθος της στήλης του νερού, -ολικό βάθος m 

Ι Φωτεινή ένταση μmol photons m-2 s-1 

Xi Συγκέντρωση του συστατικού i μΜ 

ji,k Ειδική ροή του συστατικού i που σχετίζεται  

με τον μετασχηματισμό k 

mol i (mol V)-1 t-1 

ρi Πιθανότητα δέσμευσης του συστατικού i - 

ρ, ρL ρC, ρΙ Πιθανότητα δέσμευσης φωτονίων - 

nL, nC Ποσότητα των απαιτούμενων φωτονίων για τη διέγερση μιας 

PSU που εξυπηρετεί τη LEF, -τη CEF 

mol photons 

nI Ποσότητα των απαιτούμενων φωτονίων  

για την απενεργοποίηση μιας PSU 

 

Ια, , I0 Φωτεινή ένταση ανάπτυξης του κυττάρου, -στην επιφάνεια μmol photons m-2 s-1 

αΤ Συντελεστής απορρόφησης του φωτός από το νερό  m-1 

βV, βD Συντελεστής απορρόφησης του φωτός από από τη  

βιομάζα, -από τα τρίμματα 

m2 mol-1 

D Συντελεστής κατακόρυφης ανάμειξης m2 d-1 

vi Κατακόρυφη ταχύτητα του συστατικού i  m d-1 

f Ροή νιτρικών στον πυθμένα.  μΜ d-1 

kL, kC  Ρυθμός επεξερασίας της LEF, -CEF s-1 

kR Ρυθμός επιδιόρθωσης των απενεργοποιημένων PSUs s-1 

N Συνολικός αριθμός των PSUs του κυττάρου   - 

nV Συντελεστής μετατροπής ανά βιομάζα - 

JLL, jLC, jLI Ειδικός ρυθμός δέσμευσης των φωτονίων που επενδύονται στη 

LEF, -στη CEF, -στην απενεργοποίηση των PSUs  

s-1 

jN Ειδικός ρυθμός παραγωγής NADPH mol NADPH (mol 

photons)-1 s-1 

yN,L Ποσότητα παραγώμενου NADPH ανά PSU molNADPH (PSU)-1  

jIC Eιδικός ρυθμός τροφοληψίας ανόργανου C mmol C (μmol V)-1 d-1  

aIC Ρυθμός άντλησης ανόργανου C  L (μmol V)-1 d-1 

k1, k2 Ρυθμός επεξεργασίας αφομοίωσης 1, -αφομοίωσης2  d-1 

yV,A1, yV,A2 Ειδικός στοιχειομετρικός συντελεστής του προιόντος της 

αφομοίωσης 1, -αφομοίωσης 2 

mol / mol 

      
 Mέγιστος ειδικός ρυθμός άφιξης αζώτου mol N (mol V)-1 d-1 
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ΚΝn Σταθερά ημικορεσμού για την λήψη αζώτου μΜ 

yNn,V Ειδικός στοιχειομετρικός συντελεστής για το άζωτο mol/mol           

jV,M Ειδικός ρυθμός διατήρησης d-1 

kM Συντελεστής του ρυθμού διατήρησης d-1 

y0, yA Βασικό κόστος ανάπτυξης, -κόστος αφομοίωσης - 

jV,G Ειδικός ρυθμός ανάπτυξης d-1 

JV,H Ειδικός ρυθμός θνησιμότητας d-1 

h Ρυθμός θνησιμότητας d-1 

hD Ρυθμός αποικοδόμισης τριμμάτων d-1 

jIC,M Eιδικός ρυθμός αποβολής ανόργανου C d-1 

yIC,V Συντελεστής παραγωγής ανόργανου C 

 ανά μονάδα V που καταναλώνεται κατα τη διατήρηση 

mol/mol 

 

 

2.1  Αφομοίωση του φωτός και του ανόργανου άνθρακα  

 

Τα μικροφύκη διαθέτουν ένα φωτοσυνθετκό σύστημα με το οποίο πραγματοποιούν την 

αυτοτροφική αφομοίωση μετατρέποντας σταδικά το φώς και το διoξείδιο του άνθρακα σε 

εκμεταλλέυσιμη πηγή ενέργειας, δηλαδή τους υδατάνθρακες. Αρχικά τα φωτόνια δεσμεύονται 

από τις φωτοσυνθετικές μονάδες (PSUs) και παράγεται, μεταξύ άλλων, το NADPH το οποίο 

δίνει το απαραίτητο οξειδοαναγωγικό δυναμικό για τον κύκλο του Calvin –Benson, μέσω του 

οποίου το φωτοσυνθετικό  κύτταρο  θα μετατρέψει τον ανόργανο άνθρακα σε υδατάνθρακες. 

Σύμφωνα με τους Papadakis et al (2012) που κατασκέυασαν ένα μοντέλο για τον 

εγκλιματισμό των φωτοσυνθετικών μικροφυκών σε μεταβαλλόμενες συνθήκες φωτός και 

διοξειδίου του άνθρακα, ο ειδικός (ανά μονάδα βιομάζας) ρυθμός παραγωγής NADPH δίνεται 

από: 

 

   
             

 
       

   
     

   
  

      
   
  

 
                                                                             (5) 

 

όπου yN,L αντιστοιχεί στην ποσότητα NADPH που παράγεται σε κάθε κύκλο λειτουργίας της 

PSU, N είναι ο αριθμός των PSUs του φωτοσυνθετικού κυττάρου, nV είναι ο  συντελεστής 

μετατροπής ανά βιομάζα,  kL and kC, είναι οι ειδικοί ρυθμοί δέσμευσης φωτονίων που 
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επενδύονται στη γραμμική και την κυκλική ροή ηλεκτρονίων αντίστοιχα και jLI είναι ο ειδικός 

ρυθμός δέσμευσης φωτονίων που προκαλούν απενεργοποίηση των PSUs. 

Το NADPH που παράγεται κατά τις φωτεινές αντιδράσεις της φωτοσύνθεσης 

τροφοδοτεί τον κύκλο Calvin – Benson. Το διοξείδιο του άνθρακα και το NADPH είναι 

συμπληρωματικά υποστρώματα που επεξεργάζονται παράλληλα (Kooijman, 2000; Papadakis, 

2005), σύμφωνα με τη σχέση: IC + yN,L N → yV,A1V. Σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα 

μετασχηματισμού, προκύπτει από την εξίσωση (24) του Παραρτήματος A, ότι ο ειδικός ρυθμός 

αφομοίωσης του φωτός και του διοξειδίου του άνθρακα, jA1, είναι: 

 

    
     

  
           

                              
                                                         (6) 

                                     

 

όπου jIC  και jN, είναι αντίστοιχα οι ειδικοί, ως προς τη βιομάζα, ρυθμοί άφιξης των IC και 

NADPH, ρIC και ρΝ είναι οι πιθανότητες δέσμευσης ανόργανου άνθρακα και NADPH αντίστοιχα, 

k1 είναι ο ρυθμός επεξεργασίας τους και yv,A1 είναι ο ειδικός στοιχειομετρικός συντελεστής του 

προϊόντος της αφομοίωσης, δηλαδή των υδατανθράκων. Ο ειδικός, ως προς τη βιομάζα, 

ρυθμός άφιξης του IC δίνεται από τη σχέση jIC = αICXIC, όπου αIC είναι ο ειδικός ρυθμός άφιξης 

ανόργανου άνθρακα στον κύκλο Calvin – Benson.  

 

 

2.2  Αφομοίωση του αζώτου και παραγωγή των δομικών συστατικών 

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως μόνο τα νιτρικά θεωρούνται εδώ σαν υπόστρωμα για 

την αφομοίωση του αζώτου. Στην κλασσική DEB θεωρία η αφομοίωση των θρεπτικών 

ακολουθεί κινητική τύπου Michaelis-Menten (Monod) (Lorena et al., 2010) και μπορεί να 

μοντελοποιηθεί από μία απλή SU ενός υποστρώματος (Troost et al.,2005). Άρα ο ειδικός, ως 

προς τη βιομάζα, ρυθμός άφιξης του αζώτου στην SU ,jNn,, θα είναι:  

 

          

    

        
                                                                                                (7) 

 

όπου jNnmax είναι ο μέγιστος ειδικός ρυθμός άφιξης αζώτου στην SU και ΚΝn είναι η σταθερά 

που αντιστοιχεί στη συγκέντρωση ημικορεσμού της SU. 
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Είναι γνωστό από την βιβλιογραφία ότι τα νιτρικά πρώτα ανάγονται σε νιτρώδη και 

ύστερα σε αμμωνία πριν χρησιμοποιηθούν από τα μικροφύκη (Flynn et al., 1997) αλλά εδώ 

υποθέτουμε ότι οι μετασχηματισμοί αυτοί πραγματοποιούνται αυτόματα, επομένως δεν 

απαιτούν σημαντική ποσότητα ενέργειας και άρα δεν λαμβάνονται υπόψη (Kooijman, 2000).  

Η ενσωμάτωση του αζώτου σε υδατάνθρακες (CH) μπορεί να μοντελοποιηθεί από μία SU που 

καταλύει έναν συμπληρωματικό και παράλληλο μετασχηματισμό (Kooijman et al., 2002; 

Troost et al.,2005), σύμφωνα με τη σχέση: CH +       Nn →      
V. Σύμφωνα με αυτόν τον 

κανόνα μετασχηματισμού, προκύπτει από την εξίσωση (24) του Παραρτήματος Α, ότι ο 

ειδικός ρυθμός αφομοίωσης του αζώτου και των υδατανθράκων προς παραγωγή των δομικών 

συστατικών του κυττάρου είναι:  

 

    
     

  
         

 
  

      
   

     
 
  

             
   

     
 
  

  

                                     (8) 

 

όπου ρΑ και ρΝn είναι οι πιθανότητες δέσμευσης υδατανθράκων (το προϊόν της πρώτης 

αφομοίωσης) και αζώτου, k2 είναι ο ρυθμός επεξεργασίας τους από τις SU,      
 είναι ο ειδικός 

στοιχειομετρικός συντελεστής του προϊόντος της αφομοίωσης και        είναι ο ειδικός 

στοιχειομετρικός συντελεστής για το άζωτο. 

Η μείωση της φωτεινής έντασης καθώς αυξάνεται το βάθος της στήλης του νερού, σε 

σχέση με τις συγκεντρώσεις του του διοξειδίου του άνθρακα και των νιτρικών, επηρεάζει τον 

ρυθμό αφομοίωσης των φωτοσυνθετικών μικροφυκών. Συνέπεια αυτών είναι η δημιουργία 

διαβαθμίσεων συγκέντρωσης κατά μήκος της στήλης του νερού και η μεταφορά βιομάζας και 

συστατικών λόγω κατακόρυφης διάχυσης μεταξύ των διαδοχικών επιπέδων. Η κατακόρυφη 

αυτή μεταφορά συστατικών και βιομάζας μπορεί να μοντελοποιθεί σαν μία διαδικασία 

ανάμειξης χρησιμοποιώντας τον συντελεστή κατακόρυφης ανάμειξης (turbulent diffusion 

coefficient ή vertical eddy diffusivity) (Troost et al., 2005),  ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως 

στην μοντελοποίηση της κατακόρυφης κατανομής του φυτοπλαγκτου (π.χ. Huisman et al., 

1999; Klausmeier & Litchman 2001; Mellard et al., 2011). Επίσης η κατακόρυφη μεταφορά 

συστατικών μπορεί να συμβεί εξαιτίας της βύθισης των τριμμάτων των νεκρών οργανισμών ή 

της βύθισης των μικροφυκών, αν θεωρήσουμε είδη χωρίς τη δυνατότητα επίπλευσης ή 

ενεργού κίνησης. Βάσει όλων αυτών των διαδικασιών κατακόρυφης μεταφοράς συστατικών 

προκύπτει η γενική εξίσωση που ποσοτικοποιεί την αλλαγή της συγκέντρωσης των τεσσάρων 

μεταβλητών κατάστασης του μοντέλου στο χώρο και τον χρόνο και είναι η εξής:  
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                                                                (9) 

 

όπου, z είναι το βάθος της στήλης του νερού, F είναι ένα διάνυσμα που περιέχει το δεξιό μέλος 

των εξισώσεων (1) - (4), D είναι ο συντελεστής κατακόρυφης ανάμειξης που θεωρείται ο ίδιος 

για όλα τα συστατικά της στήλης του νερού (Mann & Lazier, 2006) και σταθερός σε όλη τη 

στήλη του βάθους του νερού. Το διάνυσμα Χ(z,t) παριστάνει τις συγκεντρώσεις των 

συστατικών (XIC, XNn, XV, XD) σε βάθος z και χρονική στιγμή t; z (0, zb).  

Σύμφωνα με τις συνοριακές συνθήκες Neumann δεν υπάρχει ροή συστατικών προς την 

ατμόσφαιρα (z=0) και τον πυθμένα (z= zb), δηλαδή:  

 

  

  
      = 0 στο z = zb , 0.                                                                                                             (10) 

 

Στην περίπτωση των νιτρικών θεωρούμε μία σταθερή ροή εισόδου στον πυθμένα της 

στήλης του νερού η οποία μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα σταθερό ρυθμό νιτροποίησης από έναν 

πληθυσμό βακτηρίων και η οριακή συνθήκη για την συγκέντρωση νιτρικών (ΧΝn) είναι:  

 

    

  
 = 0 στο z = 0                     και                  

    

  
 = f  στο z =zb                                                 (11) 

 

όπου f είναι η σταθερή ροή εισόδου νιτρικών στον πυθμένα.  

Η στήλη του νερού είναι ανοιχτή στην ηλιακή ενέργεια. Η φωτεινή ένταση μειώνεται με 

το βάθος της στήλης του νερού λόγω της απορρόφησης της φωτεινής ακτινοβολίας από το 

νερό και λόγω του αυτοσκιασμού που προκαλούν οι ζωντανοί μικροοργανισμοί και τα 

τρίμματα των πεθαμένων μικροοργανισμών που περιέχονται στα υπερκείμενα στρώματα του 

νερού. Σύμφωνα με τον νόμο του Lamber-Beer, η απορρόφηση του φωτός είναι ανάλογη με 

την συγκέντρωση της φυτοπλαγκτονικής βιομάζας, ανάλογη με την συγκέντρωση των 

τριμμάτων και εξαρτάται από τη θολερότητα του νερού. Επομένως, η μεταβολή της φωτεινής 

έντασης Ι στη στήλη του νερού δίνεται από την εξίσωση:  

 

  

  
                                                                                                  (12) 



20 

 

όπου, αΤ είναι ο συντελεστής θολερότητας του νερού, βV είναι ο συντελεστής απορρόφησης 

του φωτός από τη βιομάζα του φυτοπλαγκτού και βD είναι ο συντελεστής απορρόφησης του 

φωτός από τα τρίμματα. Ολοκληρώνοντας την εξίσωση (12) κατά μήκος της στήλης του νερού 

προκύπτει ότι η φωτεινή ένταση Ι στο βάθος z τη χρονική στιγμή t δίνεται από την εξίσωση:  

 

                                             
 

 
                          (13) 

 

όπου I0 είναι η ένταση της προσπίπτουσας φωτεινής ακτινοβολίας στην επιφάνεια του νερού. 

Οι ημερήσιες αλλαγές στην ένταση I0 δεν λαμβάνονται υπόψη στην παραπάνω εξίσωση.  

 

 

2.3   Διατήρηση 

 

Η διαδικασία της διατήρησης περιλαμβάνει τη διατήρηση των δομών του κυττάρου και την 

επιδιόρθωση των κατεστραμένων δομών του. Το κόστος διατήρησης θεωρείται ανάλογο της 

βιομάζας,επομένως, ο ειδικός ρυθμός διατήρησης jV,M είναι ίσος με: 

 

                                                                      (14) 

 

όπου kM είναι ο συντελεστής του ρυθμού διατήρησης και παριστάνει τα mol που απαιτουνται 

για να διατηρηθεί ένα mol βιομάζας. Στο μοντέλο που προτείνεται εδώ δεν προβλέπεται 

ενεργειακό απόθεμα επομένως η διατήρηση πληρώνεται από την ίδια την βιομάζα, αντί να 

πληρώνεται από την αφομοίωση,  προκειμένου να αποφύγουμε προβλήματα αδυναμίας να 

καλυφθεί η διατήρηση λόγω ανεπαρκούς αφομοίωσης  (Kooijman et al., 2002;  Lika & 

Papadakis, 2009). H βιομάζα που χρησιμοποιείται για να καλυφθεί το κόστος διατήρησης 

εμφανίζεται σαν αποβαλλόμενος στο περιβάλλον ανόργανος άνθρακας (CO2).  Ο αντίστοιχος 

ειδικός ρυθμός αποβολής ανόργανου άνθρακα είναι ανάλογος με το συντελεστή του ρυθμού 

διατήρησης: 

 

                                                                                                                                          (15) 
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όπου yIC,V  είναι η ποσότητα ανόργανου άνθρακα που παράγεται ανά μονάδα βιομάζας που 

χρησιμοποιείται για να πληρωθεί το κόστος διατήρησης. 

 Επίσης κατά τη διαδικασία της διατήρησης αποβάλεται στο περιβάλλον μέρος των 

νιτρικών υπό τη μορφή αζωτούχων ενώσεων (Kooijman, 2000). Ο αντίστοιχος ειδικός ρυθμός 

αποβολής είναι ανάλογος με το συντελεστή του ρυθμού διατήρησης: 

   

                                                                                                                              (16) 

 

 

2.4  Ανάπτυξη 

 

Κατά την διαδικασία της ανάπτυξης και αύξησης των φωτοσυνθετικών οργανισμών, τα 

ανόργανα θρεπτικά και οι υδατάνθρακες μετατρέπονται μέσω της διεργασίας της 

αφομοίωσης σε δομική βιομάζα. Κατά τον μετασχηματισμό των θρεπτικών σε βιομάζα, 

απαιτείται δαπάνη ενέργειας η οποία λαμβάνεται υπόψη χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους 

y0 και yA που συμβολίζουν το βασικό κόστος αναβάθμοσης λόγω της ανάπτυξης και το κόστος 

αναβάθμισης λόγω της αφομίωσης. Το κόστος για την αφομοίωση είναι ανάλογο της 

πιθανότητας δέσμευσης φωτονίων ρ δεδομένου ότι πρόκειται για αυτοτροφική αφομοίωση. 

Το συνολικό κόστος αναβάθμισης δίνεται από την εξίσωση:  

 

                                                                                                                     (17) 

 

όπου ρ είναι η πιθανότητα δέσμευσης φωτονίων από το φωτοπλαγκτονικό κύτταρο και 

δίνεται από την εξίσωση: 

 

                       
   

 

  
  
   

                                                                (18) 

 

όπου το ρ   ρ(0) είναι η αρχική τιμή της πιθανότητας δέσμευσης φωτωνίων (δηλαδή σε 

μηδενική ένταση). Τα β και p είναι αδιάστατες μη αρνητικές σταθερές που εξαρτώνται από τη 

θερμοκρασία και το στάδιο ανάπτυξης του κυττάρου, και το Ια είναι η φωτεινή ένταση 

αναφοράς για το κύτταρο (βλ. εξίσώσεις (3) - (4), Papadakis et al., 2012).    
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 Λαμβάνοντας υπόψη τα κόστη αναβάθμισης και διατήρησης προκύπτει ότι ο ειδικός 

ρυθμός ανάπτυξης είναι ίσος με: 

 

       
   

 
                                                                                                            (19) 

 

 

2.5  Θνησιμότητα  

 

Οι ελεύθερες ρίζες που παράγονται κατά την κυτταρική αναπνοή προκαλούν ανεπανόρθωτη 

ζημία στο DNA του οργανισμού και έχουν άμεση σχέση με τη γήρανσή του (Kooijman, 2000).  

Ο στιγμιαίος ρυθμός θανάτου των κυττάρων θεωρείται ανάλογος με τη χρήση του οξυγόνου 

κατα τις καταβολικές διεργασίες (Kooijman et al., 2002). Εφόσον στη συγκεκριμένη μελέτη 

δεν προβλέπεται ενεργειακό απόθεμα ο στιγμιαίος ρυθμός θνησιμότητας είναι ανάλογος με το 

οξυγόνο που χρησιμοποιείται κατά τις διαδικασίες της διατήρησης. Επομένως ο ειδικός 

ρυθμός θνησιμότητας μπορεί να θεωρηθεί σταθερός (Lika &Papadakis, 2009): 

 

                                                                                                                               (20)         

 

Η θνησιμότητα λόγω μη διαθεσιμότητας θρεπτικών ή φωτός λαμβάνεται υπόψη από το 

μοντέλο. Αυτό συμβαίνει όταν ο ειδικός ρυθμός αύξησης όπως προκύπτει από την εξίσωση 

(18) είναι αρνητικός. Άλλες αιτίες θανάτου, όπως η θήρευση από το ζωοπλαγκτό, δεν 

λαμβάνονται υπόψη.  
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Πίνακας 2 : Πίνακας παραμετρικών τιμών του μοντέλου. Οι πηγές και ο καθορισμός των παραμετρικών 
τιμών δίνονται στο Παράρτημα Β.  

Αρχικές συγκεντρώσεις (σε μΜ) 
XIC 3000 XNn 0 ΧV                    5 XD 0 
        
Φωτεινές εντάσεις (σε μmol photons m-2 s-1) 

I0 1500       
Iα 40       
        
Συντελεστές απορρόφησης της φωτεινής ακτινοβολίας  
αΤ 0.04 m-1 βV 0.1 m2 mol-1 βD 0.05 m2mol-1   
        
Πιθανότητες δέσμευσης και σχετικές με αυτές παράμετροι 
ρ0 0.4959 ρIC 0.5 ρΑ 0.9 β 0.01 
ρmin 0.3842 ρΝ 0.9 ρNn 0.5 Ν 1⋅106 

P 0.314 Yκζ 0.2495 
              

         
     

        
Στοιχιομετρικοί συντελεστές (σε mol/mol) 
yIC,V 1.0 yV,A2 1.0     
yV,A1 1.0 y Nn,V               1.0     
        
Ρυθμοί επεξεργασίας (σε s-1) 
k1 1 kL 0.95 kR 6⋅10-4   

k2 1 kC 1.5     
        
Ποσότητα φωτονίων για τη διέγερση – απενεργοποίηση μίας PSU (σε mol photons) 
nL 1.33⋅10-5 nC 2⋅10-5 nI 1.67⋅10-2    

        
Kόστη αναβάθμισης (σε mol/mol) 
yA 1.0 y0 0.5     
        
Κατακόρυφες ταχύτητες (σε m d-1) 
vDsink 10       
vVsink 0.5     
        
Άλλες παράμετροι   
kM 0.1 d-1 αIC 4⋅10-3 L μmol-1 d-1 KNn 0.5 μΜ f 1μΜ d-1 

D 1 m2 d-1 h 0.1 d-1 hD 0.1 d-1   

       1 molNn (mol 
V)-1 d-1 

yN,L 0.334⋅10-5  
         

   
 nV 5⋅107 
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3.  Αποτελέσματα 

 

 

Η κατανομή της βιομάζας του φυτοπλαγκτού επηρεάζεται από το βαθμό κατακόρυφης 

ανάμειξης καθώς και από το βάθος της στήλης του νερού. Επηρεάζεται επίσης από τη 

διαθεσιμότητα των θρεπτικών, από την ικανότητα ή μη των φυτοπλαγκτονικών οργανισμών 

να ελέγχουν τη θέση τους στη στήλη του νερού, την φωτεινή ακτινοβολία και την 

απορρόφησή της κατα τη διάδοσή της στη στήλη του νερού, τόσο λόγω φυσικής 

απορρόφησης όσο και λόγω αυτοσκιασμού, καθώς και από τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά 

του είδους που εξετάζεται. Κατά τη μελέτη του συστήματος θεωρήθηκε ότι η στήλη του νερού 

περιέχει ένα μόνο είδος φυτοπλαγκτονικού οργανισμού το οποίο δεν έχει ικανότητα ενεργού 

κίνησης αλλά βυθίζεται λόγω της βαρύτητας με σταθερό ρυθμό και αναπτύσσεται με 

περιοριστικά συστατικά το φώς, το διοξείδιο του άνθρακα και τη διαθεσιμότητα νιτρικών. Για 

τα νιτρικά θεωρήθηκε μία σταθερή ροή εισόδου στον πυθμένα και η ανάδυσή τους εξαρτόνταν 

αποκλειστικά από τον βαθμό ανάμειξης. Οι προσομοιώσεις έγιναν με ομοιόμορφη αρχική 

κατανομή βιομάζας και ανόργανου άνθρακα κατά μήκος της στήλης του νερού και 

συνεχίστηκαν για 10 ημέρες. Οι αριθμητική επίλυση του συστήματος των συζευγμένων 

μερικών διαφορικών εξισώσεων που προέκυψε έγινε στο MATLAB με μεταβλητό χρονικό 

βήμα. Η διαμέριση στην κατακόρυφη κατεύθυνση της στήλης του νερού ήταν 0.5m. 

 

 

3.1 Επίδραση του βάθους της στήλης του νερού και του ρυθμού ανάμειξης στην 

κατανομή της φυτοπλαγκτονικής βιομαζάς 

 

Για να ελέγξουμε την επίδραση του βάθους της στήλης του νερού και του ρυθμού ανάμειξης 

στα προφίλ της κατανομής της φυτοπλαγκτονικής βιομαζάς πραγματοποιήσαμε 

προσομοιώσεις για διαφορετικές τιμές του συντελεστή ανάμειξης ( D = 1 – 50 m2/d) και για 

διαφορετικά βάθη της στήλης του νερού ( LZ =50m και LZ =20m). 

Όταν το βάθος της στήλης ήταν 50 μέτρα, για χαμηλές τιμές του συντελεστή ανάμειξης, 

η βιομάζα του φυτοπλαγκτού μειωνόταν μετά από 10 ημέρες σε σχέση με την αρχική τιμή της 

(Χv = 5μM) καθώς ο βαθμός ανάμειξης δεν ήταν αρκετός για να προκαλέσει ανάδυση των 

θρεπτικών από τον πυθμένα σε βάθος όπου η ένταση της ακτινοβολίας να είναι αρκετή για να 
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Σχήμα 2: Χρονική εξέλιξη των προφίλ κατανομής της συγκέντρωσης φυτοπλαγκτονικής βιομάζας στη 

στήλη του νερού (Lz= 50 m), για φωτεινή ένταση στην επιφάνεια της στήλης του νερού I0 = 1500  μmol 

photons m-2 s-1 και για διαφορετικές τιμές του συντελεστή κατακόρυφης ανάμειξης: D = 1 m2/d (a), D = 5 

m2/d (b), D = 10 m2/d (c), D = 50 m2/d (d). Οι διαφορετικού χρώματος γραμμές αντιστοιχούν σε 

διαφορετικές χρονικές στιγμές: t = 1d (—), t= 2.5 d (—), t = 5 d (—), t = 7.5 d (—), t= 10 d(—). Οι 

υπόλοιπες τιμές των παραμέτρων δίνονται στον Πίνακα 2.    

 

υποστηρίξει την ανάπτυξη των οργανισμών (Σχήματα 2a,b και 3a,b). Όταν οι συνθήκες 

ανάμειξης γίνουν πιο έντονες (D = 10m2/d) η βιομάζα του φυτοπλαγκτού μειώνεται λιγότερο 

και φαίνεται να αναδύεται, καθώς στις συνθήκες αυτές ανάμειξης τα νιτρικά από τον πυθμένα 

φτάνουν σε μικρότερα βάθη όπου φτάνει και ένα ποσοστό της φωτεινής ακτινοβολίας 

(Σχήματα 2c και 3c). Τέλος για υψηλές τιμές ανάμειξης (D= 50 m2/d) η βιομάζα του 

φυτοπολαγκτού παρουσιάζει μία μικρή μείωση από την αρχική της τιμή, παρά το γεγονός ότι 

τα νιτρικά παύουν να είναι περιοριστικά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η έντονη ανάμειξη 

μεταφέρει τους οργανισμούς τόσο σε βαθία στρώματα της στήλης του νερού, όπου η φωτεινή 

ακτινοβολία είναι πολύ μικρή, όσο και στην επιφάνεια της στήλης του νερού όπου τα κύτταρα  
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Σχήμα 3: Χρονική εξέλιξη των προφίλ κατανομής της συγκέντρωσης των νιτρικών στη στήλη του νερού 

(Lz= 50 m) για διαφορετικές τιμές του συντελεστή κατακόρυφης ανάμειξης: D = 1 m2/d (a), D = 5 m2/d 

(b), D = 10 m2/d (c), D = 50 m2/d (d). Οι διαφορετικού χρώματος γραμμές αντιστοιχούν σε διαφορετικές 

χρονικές στιγμές: t = 1d (—), t= 2.5 d (—), t = 5 d (—), t = 7.5 d (—), t= 10 d(—). Οι υπόλοιπες τιμές 

των παραμέτρων δίνονται στον Πίνακα 2.    

 

υφίστανται σημαντική φωτοαναστολή εξαιτίας της υψηλής έντασης της ακτινοβολίας 

(Σχήματα 2d και 3d). 

‘Οταν το βάθος της στήλης του νερού ήταν 20 μέτρα, για πολύ χαμηλές τιμές του 

συντελεστή ανάμειξης (D= 1 m2/d), η φυτοπλαγκτονική βιομάζα αρχικά μειώνεται επειδή τα 

θρεπτικά βρίσκονται ακόμη σε πολύ χαμηλά στρώματα της στήλης του νερού (Σχήματα 4a, 

5a). Με το πέρασμα του χρόνου όμως ο συντελεστής ανάμειξης προκαλεί την ανάδυση των 

θρεπτικών σε βάθη όπου φτάνει το φώς με αποτέλεσμα να παρατηρείται αύξηση της βιομάζας 

όπως φαίνεται στα Σχήματα 4a, 5a, 6a . Παράλληλα παρατηρείται ότι το μέγιστο της 

κατανομής γίνεται οξύτερο και σταδιακά αναδύεται σαν αποτέλεσμα του χαμηλού ρυθμού 

κατακόρυφης ανάμειξης και της σταδιακής αύξησης της διαθεσιμότητας των θρεπτικών στα  
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 Σχήμα 4: Χρονική εξέλιξη των προφίλ κατανομής τηςσυγκέντρωσης της φυτοπλαγκτονικής βιομάζας στη 

στήλη του νερού (Lz= 20 m), για φωτεινή ένταση στην επιφάνεια της στήλης του νερού I0 = 1500  μmol 

photons m-2 s-1 και για διαφορετικές τιμές του συντελεστή κατακόρυφης ανάμειξης: D = 1 m2/d (a), D = 5 

m2/d (b), D = 10 m2/d (c), D = 50 m2/d (d). Οι διαφορετικού χρώματος γραμμές αντιστοιχούν σε 

διαφορετικές χρονικές στιγμές: t = 1d (—), t= 2.5 d (—), t = 5 d (—), t = 7.5 d (—), t= 10 d(—).Οι 

υπόλοιπες τιμές των παραμέτρων δίνονται στον Πίνακα 2.    

 

ανώτερα στρώματα της στήλης του νερού. Επομένως για χαμηλούς ρυθμούς ανάμειξης η 

κατανομή της φυτοπλαγκτονικής βιομάζας παρουσιάζει σημαντική χωρική διαβάθμιση ενώ η 

αύξηση του φυτοπλαγκτού στα ανώτερα στρώματα της στήλης του νερού περιορίζεται 

σημαντικά από την διαθεσιμότητα των θρεπτικών. 

Για μέτριες, σχετικά χαμηλές τιμές του συντελεστή ανάμειξης (D = 5 m2/d)  η βιομάζα 

αυξάνεται με το πέρασμα του χρόνου καθώς μεταφέρεται επαρκής ποσότητα θρεπτικών στα 

φωτεινά στρώματα της στήλης του νερου (Σχήματα 4b, 5b, 6b). Το μέγιστο της κατανομής 

αναδύεται σε υψηλότερα στρώματα και παρουσιάζεται λιγότερο οξύ σε σχέση με το 

αντίστοιχο προφίλ για D = 1 m2/d. Παράλληλα με την αύξηση και την ανάδυση του μέγιστου 

της βιομάζας, στα κατώτερα στρώματα της στήλης του νερού, η συγκέντρωση βιομάζας 

υποχωρεί με το πέρασμα των ημερών σε μικρότερες τιμές από την αρχική συγκέντρωση. Το  
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Σχήμα 5: Χρονική εξέλιξη των προφίλ κατανομής της συγκέντρωσης των νιτρικών στη στήλη του νερού 

(Lz= 20 m) για φωτεινή ένταση στην επιφάνεια της στήλης του νερού I0 = 1500  μmol photons m-2 s-1 και 

για διαφορετικές τιμές του συντελεστή κατακόρυφης ανάμειξης: D = 1 m2/d (a), D = 5 m2/d (b), D = 10 

m2/d (c), D = 50 m2/d (d). Οι διαφορετικού χρώματος γραμμές αντιστοιχούν σε διαφορετικές χρονικές 

στιγμές: t = 1d (—), t= 2.5 d (—), t = 5 d (—), t = 7.5 d (—), t= 10 d(—).Οι υπόλοιπες τιμές των 

παραμέτρων δίνονται στον Πίνακα 2. 

 

γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα του εντεινόμενου αυτοσκιασμού που προκαλείται από τους 

ζωντανούς οργανισμούς και από τα τρίμματα των πεθαμένων οργανισμών που βρίσκονται 

στα υπερκείμενα στρώματα στους οργανισμούς των κατώτερων στρωμάτων. 

Το πρότυπο που προβλέπεται από το μοντέλο για ενδιάμεσες σχετικά υψηλές τιμές του  

συντελεστή ανάμειξης (D= 10 m2/d) είναι παρόμοιο με αυτό που αντιστοιχεί στο D = 5m2/d με 

τη διαφορά ότι πλέον δεν παρατηρείται στρωμάτωση της φυτοπλαγκτονικής βιομάζας αλλά 

μία σχεδόν ομοιόμορφη κατανομή στα ανώτερα στρώματα της στήλης του νερού και 

σημαντική υποχώρηση της συγκέντρωσης της βιομάζας στα κατώτερα στρώματα της στήλης 

(Σχήμα 4c). Η αιτία και εδώ είναι η μειωμένη διαθεσιμότητα του φωτός εξαιτίας της φυσικής 

απορρόφησης και κυρίως του αυτοσκιασμού (Σχήμα 6c). Είναι σημαντικό επίσης να 

παρατηρήσουμε ότι για τη συγκεκριμένη τιμή του συντελεστή ανάμειξης τα θεπτικά δεν είναι 
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Σχήμα 6: Χρονική εξέλιξη των προφίλ απορρόφησης της φωτεινής έντασης στη στήλη του νερού (Lz= 20 

m) για φωτεινή ένταση στην επιφάνεια της στήλης του νερού I0 = 1500  μmol photons m-2 s-1 και για 

διαφορετικές τιμές του συντελεστή κατακόρυφης ανάμειξης: D = 1 m2/d (a), D = 5 m2/d (b), D = 10 m2/d 

(c), D = 50 m2/d (d). Οι διαφορετικού χρώματος γραμμές αντιστοιχούν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές: 

t = 1d (—), t= 2.5 d (—), t = 5 d (—), t = 7.5 d (—), t= 10 d(—).Οι υπόλοιπες τιμές των παραμέτρων 

δίνονται στον Πίνακα 2.  

 

πλέον περιοριστικά καθώς μεταφέρονται σχετικά γρήγορα σε επαρκείς ποσότητες στα 

ανώτερα στρώματα της στήλης του νερού (Σχήμα 5c). Παρόλα αυτά η βιομάζα δεν αυξάνεται 

σε σημαντικές ποσότητες  και ο λόγος είναι το φαινόμενο της φωτοαναστολής. Αυτό που 

συμβαίνει ουσιαστικά είναι ότι η σχετικά έντονη ανάμειξη μεταφέρει τους οργανισμούς πολύ 

κοντά στην επιφάνεια της στήλης του νερού. Αυτό από τη μία μπορεί να είναι ωφέλιμο γιατί 

μειώνει τις απώλειες τους λόγω βύθισης στα λιγότερα φωτεινά στρώματα της στήλης του 

νερού, όμως από την άλλη οι οργανισμοί που διατηρούνται στην επιφάνεια υπόκεινται σε 

εντονότερη φωτοαναστολή με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται σημαντική αύξηση. Οι 

προβλέψεις του μοντέλου για συνθήκες έντονης ανάμειξης (D = 50 m2/d) δείχνουν ότι η 

κατανομή της φυτοπλαγκτονικής βιομάζας είναι ομοιόμορφη στα ανώτερα στρώματα της 

στήλης του νερού και μειώνεται  στα κατώτερα στρώματα (Σχήμα 4d). 
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Σχήμα 7: Χρονική εξέλιξη της μέγιστης συγκέντρωσης φυτοπλαγκτονικής βιομάζας στη στήλη του νερού 

(Lz= 20 m) για φωτεινή ένταση στην επιφάνεια της στήλης του νερού I0 = 1500  μmol photons m-2 s-1 και 

για διαφορετικές τιμές του συντελεστή κατακόρυφης ανάμειξης: D = 1 m2/d (—), D = 5 m2/d (...),D = 10 

m2/d (— —), D = 50 m2/d (—.—.). Οι υπόλοιπες τιμές των παραμέτρων δίνονταιι στον Πίνακα 2. 

 

Η αιτία και σε αυτή την περίπτωση είναι η μειωμένη ένταση της ακτινοβολίας λόγω 

φυσικής απορρόφησης και αυτοσκιασμού (Σχήμα 6d). Ωστόσο το γεγονός που παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ είναι ότι παρά τη μεγάλη διαθεσιμότητα θρεπτικών από την πρώτη 

κιόλας μέρα σε όλη τη στήλη του νερού, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 5d, η βιομάζα αρχικά 

παρουσιάζει μία πολύ μικρή αύξηση αλλά την τελευταία ημέρα μειώνετα και πάλι (οι διαφορές 

είναι πολύ μικρές και για αυτο δεν είναι ευδιάκριτες στο σχήμα). Και αυτό το πρότυπο είναι 

αποτέλεσμα της έντονης φωτοαναστολής που υφίστανται οι μικροοργανισμοί στα ανώτερα 

στρώματα της στήλης του νερού αλλά και της μεταφοράς τους λόγω έντονης ανάμειξης σε 

βαθύτερα, πιο σκοτεινά στρώματα όπου οι οργανισμοί δεν μπορούν να αυξηθούν σημαντικά. 

Στο Σχήμα 7 παρουσιάζονται οι προβλέψεις του μοντέλου για τη μέγιστη συγκέντρωση της 

φυτοπλαγκτονικής βιομάζας συναρτήσει του χρόνου. Όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα 

του μοντέλου για D = 5 m2/d   και  D = 10 m2/d η τιμή αυτή αυξάνεται με το πέρασμα του 
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Σχήμα 8: Χρονική εξέλιξη του βάθους στο οποίο παρατηρείται η μέγιστη συγκέντρωση 

φυτοπλαγκτονικής βιομάζας στη στήλη του νερού (Lz= 20 m) για φωτεινή ένταση στην επιφάνεια της 

στήλης του νερού I0 = 1500  μmol photons m-2 s-1 και για διαφορετικές τιμές του συντελεστή 

κατακόρυφης ανάμειξης: D = 1 m2/d (—), D = 5 m2/d (...),D = 10 m2/d (— —), D = 50 m2/d (—.—.). Οι 

υπόλοιπες τιμές των παραμέτρων δίνονταιι στον Πίνακα 2. 

 

χρόνου καθώς η διαθεσιμότητα θρεπτικών, στα ανώτερα πιο φωτεινά στρώματα όπου οι 

συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές, αυξάνεται. Η μέγιστη συγκέντρωση βιομάζας παρατηρείται για D 

= 10 m2/d. Για D = 1 m2/d η μέγιστη συγκέντρωση της βιομάζας αρχικά μειώνεται καθώς τα 

θρεπτικά δεν έχουν προλάβει να αναδυθούν και είναι ο κύριος περιοριστικός παράγοντας 

στην ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού τις πρώτες ημέρες. Με το πέρασμα του χρόνου τα θρεπτικά 

αρχίζουν να αναδύονται σε στρώματα της στήλης του νερού πιο φωτεινά και σαν αποτέλεσμα 

το μέγιστο της φυτοπλαγκτονικής βιομάζας αυξάνεται. Τέλος για D = 50 m2/d η βιομάζα 

αυξάνεται λίγο στην αρχή  και μετά την όγδοη ημέρα τείνει να μειωθεί. Οι αιτίες για το 

πρότυπο αυτό συζητήθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.   

Το Σχήμα 8 δείχνει το βάθος στο οποίο παρατηρείται η μέγιστη συγκέντρωση της 

φυτοπλαγκτονικής βιομάζας συναρτήσει του χρόνου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του 

μοντέλου για D = 5 m2/d   και  D = 10 m2/d το βάθος αυτό μειώνεται με το πέρασμα του 
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χρόνου καθώς η διαθεσιμότητα θρεπτικών στα ανώτερα στρώματα αυξάνεται και η ένταση 

της φωτεινής ακτινοβολίας μειώνεται λόγω απορρόφησης και αυτοσκιασμού. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρότυπο της χρονικής εξέλιξης του βάθους για D = 1 m2/d. Στην 

περίπτωση αυτή, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, το φυτοπλαγκτό υπόκειται σε ισχυρό 

περιορισμό τόσο εξαιτίας της ελάχιστης διαθεσιμότητας θρεπτικών στα ανώτερα φωτεινά 

στρώματα όσο και εξαιτίας της απορρόφησης του φωτός από τους οργανισμούς που 

βρίσκονται ψηλά στη στήλη του νερού. Καθώς οι οργανισμοί αυτοί πεθαίνουν το φως 

εισχωρεί σε μεγαλύτερο βάθος (Σχήμα 6a) ενώ παράλληλα ο συντελεστής ανάμειξης προκαλεί 

μερική ανάδυση των θρεπτικών (Σχήμα 5a). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προκύπτει το 

πρότυπο του Σχήματος 8 όπου το μέγιστο της φυτοπλαγκτονικής βιομάζας βρίσκεται 

σταθερά στο βάθος των 15 μέτρων. Το πρότυπο αυτό αντιστοιχεί στο βαθύ μέγιστο 

χλωροφύλλης (Deep Chlorophyll Maximum, DCM) το οποίο παρατηρείται στη φύση σε 

συνθήκες ασθενούς ανάμειξης και επαρκούς εισχώρησης της ηλιακής ακτινοβολίας (Mellard et 

al., 2011).  Τέλος για D = 50 m2/d το μέγιστο της φυτοπλαγκτονικής βιομάζας βρίσκεται στην 

επιφάνεια σαν αποτέλεσμα των έντονων συνθηκών ανάμειξης. Οι αιτίες για το πρότυπο αυτό 

συζητήθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.   

 

 

3.2 Επίδραση της ταχύτητας βύθισης των φυτοπλαγκτονικών οργανισμών στην 

κατανομή της φυτοπλαγκτονικής βιομαζας 

  

Η ταχύτητα βύθισης του φυτοπλαγκτού σε συνδυασμό με τον βαθμό ανάμειξης, φαίνεται να 

επιδρά στην κατακόρυφη κατανομή της φυτοπλαγκτονικής βιομάζας (Diehl, 2002; Huisman et 

al., 2002; Huisman & Sommeijer, 2002; Jäger et al., 2010). Για να ελέγξουμε αυτή τη συνθήκη 

πραγματοποιήσαμε προσομοιώσεις για διαφορετικές τιμές ταχύτητας βύθισης (vV
sink=0.25 

m/d, vV
sink=0.5 m/d, vV

sink=1 m/d) και για διαφορετικές συνθήκες κατακόρυφης ανάμειξης (D = 

1 m2/d και D = 10 m2/d) σε σταθερό βάθος της στήλης του νερού (Lz = 20 m). Οι υπόλοιπες 

συνθήκες είναι ίδιες με αυτές της προηγούμενης ενότητας.  

Στο Σχήμα 9 φαίνονται οι κατανομές της φυτοπλαγκτονικής βιομάζας ως προς το 

βάθος μετά το πέρας δέκα ημερών. Όταν οι συνθήκες ανάμειξης είναι ασθενείς   (D = 1 m2/d), 

η αύξηση της ταχύτητας βύθισης προκαλεί μείωση τόσο της τιμής του μέγιστου της 

φυτοπλαγκτονικής βιομάζας και της ολικής βιομάζας (δεν φαίνεται στο σχήμα) όσο και του 

βάθους όπου αυτό παρατηρείται. Παράλληλα φαίνεται να συσσωρεύεται περισσότερη  
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Σχήμα 9: Προφίλ της κατανομής της φυτοπλαγκτονικής βιομάζας στη στήλη του νερού, μετά το πέρας 

δέκα ημερών για διαφορετικές τιμές της ταχύτητας βύθισης: vVsink = 0.25 m/d (—), vVsink = 0.5 m/d (—), 

vVsink = 1 m/d  (—) και για διαφορετικές τιμές του συντελεστή κατακόρυφης ανάμειξης: (a) Σε συνθήκες 

ασθενούς ανάμειξης (D = 1 m2/d) η συγκέντρωση της βιομάζας μειώνεται με αύξηση της ταχύτητας 

βύθισης. (b) Σε συνθήκες έντονης ανάμειξης (D = 10 m2/d) η συγκέντρωση της βιομάζας αυξάνεται με 

αύξηση της ταχύτητας βύθισης. Η τιμή της φωτεινής έντασης στην επιφάνεια είναι Ι0 = 1500 μmol 

photons m-2 s-1. Οι υπόλοιπες τιμές των παραμέτρων δίνονταιι στον Πίνακα 2. 

 

βιομάζα κοντά στον πυθμένα της στήλης του νερού. Το πρότυπο που προκύπτει είναι εύκολο 

να εξηγηθεί αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι η πολύ ασθενής ανάμειξη δεν είναι ικανή να 

διατηρήσει το φυτοπλαγκτό στα στρώματα του νερού όπου οι συνθήκες φωτισμού είναι 

ευνοϊκές με αποτέλεσμα οι οργανισμοί να μεταφέρονται λόγω της βύθισης τους σε λιγότερο 

φωτεινά στρώματα και οι ρυθμοί αύξησης των οργανισμών να μειώνονται, χωρίς ωστόσο οι 

οργανισμοί να εξαφανίζονται εξαιτίας της προσαρμογής τους στις συγκεκριμένες συνθήκες 

φωτός. Το φαινόμενο γίνεται εντονότερο καθώς η ταχύτητα βύθισης αυξάνεται.  

Αντίθετα, όταν ο συντελεστής ανάμειξης είναι σχετικά υψηλός (D = 10 m2/d), η 

συγκέντρωση της βιομάζας αυξάνεται με την αύξηση της ταχύτητας βύθισης. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, σε συνθήκες υψηλής ανάμειξης η φυτοπλαγκτονική βιομάζα διατηρείται κοντά 

στην επιφάνεια της στήλης του νερού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εντείνεται το φαινόμενο 

της φωτοαναστολής. Επομένως, όταν η ταχύτητα βύθισης αυξάνεται, οι φυτοπλαγτονικοί 



34 

 

οργανισμοί μπορούν να διαφύγουν από τα επιφανειακά στρώματα και  να βρεθούν σε 

ενδιάμεσα βάθη με ευνοϊκές συνθήκες φωτισμού για την αύξηση τους.  

 

 

3.3 Επίδραση της έντασης της φωτεινής ακτινοβολίας στην κατανομή της 

φυτοπλαγκτονικής βιομάζας 

  

Το φως και τα ανόργανα θρεπτικά είναι οι δύο κύριοι περιοριστικοί πόροι για την ανάπτυξη 

των φωτοσυνθετικών οργανισμών στα υδάτινα οικοσυστήματα και καθορίζουν σε μεγάλο 

βαθμό τη χωρική κατανομή της βιομάζας τους (Huisman et al., 1999; Klausmeier & Litchman, 

2001). Τα περισσότερα υπάρχοντα μαθηματικά μοντέλα που εστιάζουν στην επίδραση της 

διαθεσιμότητας του φωτός στην ανάπτυξη των φυτοπλαγκτονικών οργανισμών λαμβάνουν 

υπόψη τους τον αυτοσκιασμό από τους οργανισμούς που βρίσκονται στα υπερκείμενα 

στρώματα της στήλης του νερού σε αυτούς που βρίσκονται στα υποκείμενα καθώς και την 

φυσική απορρόφηση από το νερό και τα συστατικά του. Αγνοούν ωστόσο την επίδραση των 

τριμμάτων των οργανισμών που πεθαίνουν τα οποία δεν αποικοδομούνται σε μεγάλο βαθμό 

στα ανώτερα στρώματα της στήλης του νερού και συμβάλλουν στη σκίαση των υποκείμενων 

στρωμάτων. Μάλιστα η ποσότητα των τριμμάτων εξαρτάται από την ποσότητα των 

οργανισμών που πεθαίνουν και άρα επηρεάζει δυναμικά την ποσότητα φωτός που φτάνει στα 

κατώτερα στρώματα. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που δεν λαμβάνεται υπόψη στα 

υπάρχοντα μοντέλα είναι η φωτοαναστολή του φωτοσυνθετικού μηχανισμού από τις μεγάλες 

τιμές φωτεινής ακτινοβολίας καθώς και η προσαρμογή του φωτοσυνθετικού μηχανισμού στις 

εκάστοτε συνθήκες διαθεσιμότητας φωτός και διοξειδίου του άνθρακα (π.χ Huisman et al., 

1999; Klausmeier & Litchman, 2001; Yhoshiyama et al., 2009; Mellard et al., 2011). Στο 

μοντέλο που προτείνεται εδώ το οποίο στηρίζεται στο μοντέλο των Papadakis et al., (2012)  

λαμβάνεται υπόψη η προσαρμογή του φωτοσυνθετικού μηχανισμού στις εκάστοτε συνθήκες 

και η φωτοαναστολή από τις ισχυρές εντάσεις ακτινοβολίας καθώς και η σκίαση από τα 

τρίμματα των νεκρών οργανισμών.  

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, πραγματοποιήσαμε προσομοιώσεις για διαφορετικές 

τιμές έντασης της ακτινοβολίας στην επιφάνεια της στήλης του νερού (Ι0).  Στο Σχήμα 10 

παρουσιάζεται το προφίλ της κατανομής της φυτοπλαγκτονικής βιομάζας σε σχέση με το 

βάθος για διαφορετικές τιμές της φωτεινής έντασης. Τα προφίλ αντιστοιχούν στην δέκατη 

ημέρα της προσομοίωσης. Ο συντελεστής κατακόρυφης ανάμειξης είναι D = 5 m2/d, τιμή που  
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Σχήμα 10: Προφίλ της κατανομής της φυτοπλαγκτονικής βιομάζας στη στήλη του νερού, μετά το πέρας 

δέκα ημερών για διαφορετικές τιμές φωτεινής έντασης στην επιφάνεια της στήλης του νερού: Ι0 =500 

μmol photons m-2 s-1 (—), Ι0 =1500 μmol photons m-2 s-1 (—), Ι0 =2000 μmol photons m-2 s-1 (—).  Το 

μέγιστο της κατανομής αυξάνεται με την αύξηση της ακτινοβολίας και καταδύεται. Ο συντελεστής 

κατακόρυφης ανάμειξης είναι D = 5 m2/d. Οι υπόλοιπες τιμές των παραμέτρων δίνονταιι στον Πίνακα 2. 

 

αντιστοιχεί σε μέτρια ανάμειξη της στήλης του νερού βάθους 20 m και επιτρέπει την αργή 

διάχυση θρεπτικών από των πυθμένα στην επιφάνεια.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του μοντέλου που απεικονίζονται στο Σχήμα 10, όταν η 

ένταση της ακτινοβολίας είναι σχετικά χαμηλή (Ι0 = 500 μmol photons m-2 s-1)  η 

φυτοπλαγκτονική βιομάζα σχηματίζει ένα μέγιστο κοντά στην επιφάνεια και υφίσταται 

σημαντικό περιορισμό τόσο από τη διαθεσιμότητα φωτός, η οποία μειώνεται με το βάθος, όσο 

και από την διαθεσιμότητα θρεπτικών, η οποία παρουσιάζει αντίθετη διαβάθμιση από αυτή 

του φωτός εφόσον τα θρεπτικά προμηθεύονται από τον πυθμένα. Στα κατώτερα στρώματα 

της στήλης του νερού η συγκέντρωση της βιομάζας παρουσιάζει ελάχιστο σαν αποτέλεσμα της 

μειωμένης έντασης του φωτός που φτάνει σε αυτό το βάθος. Ωστόσο δεν μηδενίζεται και αυτό 

συμβαίνει εξαιτίας του εγκλιματισμού των κυττάρων των κατώτερων στρωμάτων σε 
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Σχήμα 11: Χρονική εξέλιξη του βάθους στο οποίο παρατηρείται η μέγιστη συγκέντρωση 

φυτοπλαγκτονικής βιομάζας για διαφορετικές τιμές φωτεινής έντασης στην επιφάνεια της στήλης του 

νερού: Ι0 =500 μmol photons m-2 s-1 (—), Ι0 =1500 μmol photons m-2 s-1 (...), Ι0 =2000 μmol photons m-2 s-1 

(——).Ο συντελεστής κατακόρυφης ανάμειξης είναι D = 5 m2/d. Οι υπόλοιπες τιμές των παραμέτρων 

δίνονταιι στον Πίνακα 2. 

 

συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Με την αύξηση της φωτεινής έντασης (Ι0 = 1500 μmol photons 

m-2 s-1), το φως εισχωρεί σε μεγαλύτερα βάθη όπου τα θρεπτικά είναι λιγότερο περιοριστικά 

και οι φυτοπλαγκτονικοί οργανισμοί αποκτούν την ικανότητα να αυξήσουν τη βιομάζα τους η 

οποία παρουσιάζει μέγιστο σε μεγαλύτερο βάθος. Παράλληλα στα επιφανειακά στρώματα της 

στήλης η βιομάζα φαίνεται να έχει μειωθεί σε σχέση με την τιμή που είχε στην χαμηλότερη 

φωτεινή ένταση. Το γεγονός αυτό είναι άμεσο αποτέλεσμα της ισχυρής φωτοαναστολής που 

υφίστανται  οι οργανισμοί κοντά στην επιφάνεια εξαιτίας της υψηλής φωτεινής έντασης. 

Περαιτέρω αύξηση της φωτεινής ακτινοβολίας προκαλεί μεγαλύτερη αύξηση της μέγιστης 

συγκέντρωσης βιομάζας και αύξηση του βάθους όπου αυτή παρατηρείται, καθώς το φως 

εισχωρεί σε  ακόμη πιο πλούσια σε θρεπτικά στρώματα, ενώ το φαινόμενο της  

φωτοαναστολής στα ανώτερα στρώματα εντείνεται.  
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Σχήμα 12: Χρονική εξέλιξη της μέγιστης συγκέντρωσης φυτοπλαγκτονικής βιομάζας για διαφορετικές 

τιμές φωτεινής έντασης στην επιφάνεια της στήλης του νερού: Ι0 =500 μmol photons m-2 s-1 (—), Ι0 

=1500 μmol photons m-2 s-1 (:), Ι0 =2000 μmol photons m-2 s-1 (—  —). Ο συντελεστής κατακόρυφης 

ανάμειξης είναι D = 5 m2/d. Οι υπόλοιπες τιμές των παραμέτρων δίνονταιι στον Πίνακα 2. 

 

Στο Σχήμα 11 παρουσιάζεται το βάθος στο οποίο παρατηρείται η μέγιστη 

συγκέντρωση βιομάζας συναρτήσει του χρόνου για διαφορετικές τιμές φωτεινής έντασης 

στην επιφάνεια της στήλης του νερού. Με την αύξηση της φωτεινής έντασης αυξάνεται και το 

βάθος όπου παρατηρείται η μέγιστη συγκέντρωση βιομάζας. Με το πέρασμα του χρόνου για 

δεδομένη φωτεινή ένταση το μέγιστο της φυτοπλαγκτονικής βιομάζας αναδύεται καθώς όλο 

και περισσότερα θρεπτικά μεταφέρονται στην επιφάνεια λόγω της ανάμειξης. Επίσης όσο 

αυξάνεται η φωτεινή ένταση τόσο αυξάνεται και το βάθος στο οποίο η κατανομή της 

φυτοπλαγκτονικής βιομάζας παρουσιάζει μέγιστο. Τέλος στο Σχήμα 12 παρουσιάζεται η 

χρονική εξέλιξη της μέγιστης συγκέντρωσης φυτοπλαγκτονικής βιομάζας για διαφορετικές 

τιμές φωτεινής έντασης στην επιφάνεια της στήλης του νερού. Με την αύξηση της φωτεινής 

έντασης αυξάνεται και η μέγιστη συγκέντρωση βιομάζας σαν αποτέλεσμα της εισχώρησης της 

φωτεινής ακτινοβολίας σε μεγαλύτερα βάθη όπου τα θρεπτικά είναι λιγότερο περιοριστικά.  
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4.  Συζήτηση 

 

 

Οι καθοριστικοί παράγοντες της πρωτογενούς παραγωγής στους ωκεανούς και τις λίμνες 

είναι δύο σημαντικά διαφορετικοί τύποι πόρων, δηλαδή το φως και τα ανόργανα θρεπτικά. Η 

διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι χαρακτηρίζονται από αντίθετες διαβαθμίσεις ως προς 

τη διαθεσιμότητά τους, εφόσον το φως εισέρχεται στη στήλη του νερού από την επιφάνεια 

ενώ τα θρεπτικά διαχέονται στη στήλη του νερού κυρίως από τον πυθμένα. Ωστόσο τα προφίλ 

της κατακόρυφης κατανομής της φυτοπλαγτονικής βιομάζας δεν μπορούν να εξηγηθούν 

λαμβάνοντας απλά υπόψη τη συγκέντρωση των θρεπτικών και την ένταση της φωτεινής 

ακτινοβολίας. Οι διαδικασίες είναι περισσότερο σύνθετες καθώς η διαθεσιμότητα των 

καθοριστικών αυτών πόρων επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά της στήλης του νερού, όπως 

είναι οι εκάστοτε συνθήκες κατακόρυφης ανάμειξης που επικρατούν και η  θερμοκρασία οι 

οποίες με τη σειρά τους προκαλούν διαφορετικά πρότυπα στρωμάτωσης της στήλης του 

νερού, καθώς επίσης και ο συνδυασμός των συνθηκών ανάμειξης με το βάθος της στήλης. 

Επίσης η επίδραση της διαθεσιμότητας των δύο περιοριστικών πόρων στα προφίλ της 

κατανομής της φυτοπλαγκτονικής βιομάζας επηρεάζεται σημαντικά από τα φυσιολογικά 

χαρακτηριστικά των φυτοπλαγκτονικών οργανισμών, όπως είναι η ικανότητά τους να 

διαχειρίζονται με αποδοτικό τρόπο την φωτεινή ενέργεια και να προσαρμόζουν το 

φωτοσυνθετικό τους μηχανισμό σε διαφορετικές συνθήκες διαθεσιμότητας φωτός και 

ανόργανου άνθρακα. Τέλος η ικανότητα ή ανικανότητα των φυτοπλαγκτονικών οργανισμών 

να ρυθμίζουν τη θέση τους στη στήλη του νερού παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη δημιουργία 

των προτύπων της κάθετης κατανομής τους στη στήλη του νερού.  

Με βάση τα παραπάνω αναπτύξαμε ένα μηχανιστικό δυναμικό μοντέλο για την 

κατανομή της βιομάζας ενός φυτοπλαγκτονικού οργανισμού στη στήλη του νερού. Το μοντέλο 

αυτό βασίζεται στην έννοια της φωτοσυνθετικής μονάδας, η οποία δίνει την δυνατότητα 

χειρισμού του φωτός με τον ίδιο τρόπο που χειρίζονται τα θρεπτικά γιατί χρησιμοποιεί ροές 

υποστρωμάτων και όχι συγκεντρώσεις. Ακόμη το πληθυσμιακό  μοντέλο που αναπτύχθηκε 

λαμβάνει υπόψη τόσο τον αυτοσκιασμό όσο και την φωτοαναστολή ενώ παράλληλα επιτρέπει 

την προσαρμογή του φωτοσυνθετικού μηχανισμού στις εκάστοτε συνθήκες φωτός και 

διοξειδίου του άνθρακα.  

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του μοντέλου όταν η στήλη του νερού είναι 50 μέτρα και 

για διαφορετικές συνθήκες ανάμειξης (D = 1 m2/d, D = 5 m2/d, D = 10 m2/d) η 
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φυτοπλαγκτονική βιομάζα βρίσκεται συνεχώς υπό ισχυρό περιορισμό διαθεσιμότητας 

θρεπτικών και δεν μπορεί να αυξηθεί  γιατί τα θρεπτικά που προμηθεύονται από τον πυθμένα 

δεν φτάνουν στα φωτεινά στρώματα της στήλης του νερού (Σχήματα 2a-c, 3a-c). Τα 

αποτελέσματα αυτά συμφωνούν εν μέρει με αυτά των Jäger et al. (2010) οι οποίοι λάμβαναν 

υπόψη τη διαθεσιμότητα θρεπτικών και φωτός και παρατηρούσαν για μεγάλα βάθη και 

χαμηλές τιμές του συντελεστή ανάμειξης μείωση της βιομάζας. Για  συνθήκες ισχυρής 

ανάμειξης και μεγάλο βάθος της στήλης του νερού (Σχήμα 2d) το μοντέλο προβλέπει μια 

ομοιόμορφη κατανομή και μικρή αύξηση της βιομάζας, η οποία περιορίζεται από την έντονη 

φωτοαναστολή στην επιφάνεια και τη μεταφορά της λόγω της έντονης ανάμειξης στα 

σκοτεινά στρώματα της στήλης του νερού. Η πρόβλεψη αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί,  

σε αντίθεση με άλλες θεωρητικές δουλείες που εστιάζουν στον υπολογισμό του κρίσιμου 

βάθους της στήλης του νερού και του κρίσιμου συντελεστή ανάμειξης (Huisman et al., 1999; 

Jäger et al., 2010), υποδεικνύει ότι η αύξηση των φυτοπλαγκτονικών οργανισμών μπορεί να 

περιορίζεται τόσο από τη μεταφορά τους σε σκοτεινά στρώματα λόγω υψηλής ανάμειξης όσο 

και από την έκθεσή τους στα επιφανειακά στρώματα όπου η φωτοαναστολή είναι έντονη.  

Οι συνθήκες για την αύξηση του φυτοπλαγκτού ήταν περισσότερο ευνοϊκές όταν το 

βάθος της στήλης του νερού ήταν 20 μέτρα (Σχήματα 4, 5,6) καθώς τα θρεπτικά μπορούσαν 

να διαχέονται στην εύφωτη ζώνη ακόμη και σε συνθήκες ασθενούς ανάμειξης. Είναι 

σημαντικό να σημειώσουμε ότι στο μοντέλο που προτείνεται εδώ η μοναδική είσοδος 

θρεπτικών στη στήλη του νερού είναι από τον πυθμένα και η μεταφορά τους προς τα πάνω 

εξαρτάται αποκλειστικά από τον συντελεστή ανάμειξης. Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη η 

ανακύκλωσή τους από τους πεθαμένους μικροοργανισμούς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όταν η 

συνθήκες ανάμειξης είναι ασθενής, η συγκέντρωση θρεπτικών στα ανώτερα στρώματα της 

στήλης του νερού να είναι μηδενική με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ανάπτυξη των 

οργανισμών στα στρώματα αυτά.  

Τα πρότυπα της κατανομής της φυτοπλαγκτονικής βιομάζας και των θρεπτικών που 

προκύπτουν από το μοντέλο όταν η στήλη του νερού έχει βάθος 20 μέτρα είναι σύμφωνα με 

αυτά που έχουν παρατηρηθεί σε ολιγοτροφικά θαλάσσια συστήματα, όπως είναι για 

παράδειγμα η ανατολική Μεσόγειος, η οποία θεωρείται ένα από τα περισσότερο ολιγοτροφικά 

συστήματα (Azov, 1986). Πειραματικά δεδομένα από την περιοχή και συγκεκριμένα από το 

Κρητικό πέλαγος παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τους Psarra et al. (2000) η 

κατακόρυφη κατανομή της βιομάζας του φυτοπλαγκτού συμφωνεί με τις προβλέψεις του 

μοντέλου που αναπτύχθηκε εδώ. Σε συνθήκες ασθενούς ανάμειξης τους καλοκαιρινούς μήνες 
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η βιομάζα παρουσιάζει ένα βαθύ μέγιστο χλωροφύλλης (DCM) σαν αποτέλεσμα της μειωμένης 

έως μηδενικής συγκέντρωσης νιτρικών στα επιφανειακά στρώματα. το οποίο προβλέπεται και 

από το μοντέλο (Σχήμα  4a). Η διαφορά είναι ότι το μέγιστο αυτό προβλέπεται από το μοντέλο 

σε πολύ μικρότερο βάθος, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στις παραμετρικές τιμές που 

χρησιμοποιούνται. Παρόλα αυτά το μοντέλο είναι ικανό να σκιαγραφήσει του μηχανισμούς 

δημιουργίας του μέγιστου χλωροφύλλης και αυτό το κάνει επιτυχές. Όταν ο βαθμός ανάμειξης 

ήταν σχετικά υψηλός, στην αρχή της άνοιξης, η συγκέντρωση των θρεπτικών και συνεπώς και 

της βιομάζα στα ανώτερα στρώματα αυξήθηκε πρότυπο το οποίο επίσης προβλέπεται από το 

μοντέλο (Σχήμα  4c).  

Επίσης πειραματικά δεδομένα από την μελέτη των Thomalla et al. (2011) ενισχύουν 

την αποδοτικότητα του μοντέλου. Η μελέτη αυτή επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ των 

συνθηκών ανάμειξης και διαθεσιμότητας θρεπτικών με την κατανομή και το μέγεθος της 

φυτοπλαγκτονικής βιομάζας στον Νότιο Ωκεανό, όπου η συνθήκες μοιάζουν με αυτές ενός 

ολιγοτροφικού συστήματος με τη συγκέντρωση των θρεπτικών να εξαρτάται αποκλειστικά 

από τις συνθήκες ανάμειξης. Οι παρατηρήσεις τους ως προς την κατακόρυφη κατανομή της 

βιομάζας συμφωνούν με τις προβλέψεις του μοντέλου που παρουσιάζονται στο Σχήμα 4. 

Ακόμη, σύμφωνα με τους συγγραφείς, σε συνθήκες υψηλής ανάμειξης και άρα μεγάλης 

διαθεσιμότητας θρεπτικών η βιομάζα δεν αυξάνεται σημαντικά εξαιτίας της μεταφοράς της σε 

λιγότερο φωτεινά στρώματα της στήλης του νερού (Thomalla et al., 2011). Αυτό το πρότυπο 

σκιαγραφείται και από το μοντέλο (Σχήματα 2d, 4d) ωστόσο εμείς προτείνουμε σαν αιτία της 

μειωμένης αύξησης και την έκθεση των φυτοπλαγκτονικών οργανισμών, λόγω της υψηλής 

ανάμειξης, στην επιφάνεια της στήλης του νερού όπου η ένταση της ακτινοβολίας είναι ισχυρή 

με αποτέλεσμα την φωτοαναστόλη και την μείωση του ρυθμού αύξησης.  Σε κάθε περίπτωση 

το μέγεθος και το  σχήμα της κατανομής της συγκέντρωσης της φυτοπλαγκτονικής βιομάζας 

καθώς και η μέγιστη τιμή της συγκέντρωσής της εξαρτάται πάντα από  τον ρυθμό 

κατακόρυφης ανάμειξης. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν και άλλες θεωρητικές (Huisman 

et al., 1999; Jäger et al., 2010; Peeters et al., 2012) και πειραματικές μελέτες (Serra et al., 2001; 

Zhang et al., 2010).  

Η επίδραση της ταχύτητας βύθισης του φυτοπλαγκτού σε συνδυασμό με τις συνθήκες 

ανάμειξης στην κατανομή και τη συγκέντρωση της φυτοπλαγκτονικής βιομάζας έχει 

απασχολήσει ιδιαίτερα τους ερευνητές καθώς έχει επιπτώσεις όχι μόνο στον ρυθμό αύξησης 

των φυτοπλαγκτονικών οργανισμών αλλά και στους βιογεωχημικούς κύκλους πολλών  

στοιχείων εφόσον οι οργανισμοί που βυθίζονται στα βαθιά στρώματα της στήλης του νερού   
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παρασύρουν μαζί και τα στοιχεία από τα οποία αποτελούνται. (Huisman et al., 2002). Η 

βιωσιμότητα ενός φυτοπλαγκτονικού πληθυσμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 

συνθήκες ανάμειξης που επικρατούν. Σε συνθήκες χαμηλής ανάμειξης η βύθιση των 

οργανισμών στην άφωτη ζώνη  είναι δύσκολο να αντισταθμιστεί  ενώ οι πολύ υψηλές τιμές 

ανάμειξης όταν η στήλη του νερού είναι βαθιά έχουν σαν αποτέλεσμα και πάλι τη μεταφορά 

των οργανισμών στην άφωτη ζώνη (Jäger et al., 2010; Huisman & Sommeijer, 2002).  

Οι Huisman & Sommeijer (2002) εστίασαν στην  εύρεση των συνδυασμών και των 

ορίων ανοχής του φυτολαγκτού μεταξύ της μέγιστης και ελάχιστης τιμής του βάθους του 

θερμοκλινούς, του βάθους της στήλης του νερού και του συντελεστή ανάμειξης σε σχέση με 

την ταχύτητα βύθισης των οργανισμών. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι η ελάχιστη ανεκτή 

τιμή του βάθους του θερμοκλινούς και του συντελεστή ανάμειξης που απαιτούνταιι για 

αύξηση του φυτοπλαγκτού αυξάνονται όταν αυξάνεται η ταχύτητα βύθισης του 

φυτοπλαγκτού. Εξαιτίας αυτού υποστηρίζουν ότι η αύξηση της ταχύτητας βύθισης περιορίζει 

τις ευκαιρίες για αύξηση της βιομάζας των οργανισμών. Ο Diehl (2002) σε δημοσίευσή του 

καταλήγει επίσης στο συμπέρασμα ότι η αύξηση της ταχύτητας βύθισης αυξάνει τις απώλειες 

του φυτοπλαγκτού.  Τα αποτελέσματά μας εν μέρει υποστηρίζουν τη θεωρία αυτή καθώς όταν 

ο συντελεστής ανάμειξης ήταν πολύ μικρός (D =  1m2/d) η αύξηση της ταχύτητας βύθισης είχε 

σαν αποτέλεσμα την μείωση και ταυτόχρονα την κατάδυση του μέγιστου της 

φυτοπλαγκτονικής βιομάζας (Σχήμα 9a). Το ίδιο πρότυπο πέρναμε και για  D =  5m2/d (δεν 

παρατίθεται σχήμα).  

  Σε συνθήκες έντονης ανάμειξης οι οργανισμοί μεταφέρονται στα βαθύτερα πιο 

σκοτεινά στρώματα της στήλης του νερού όπου είναι αδύνατη η αύξηση με αποτέλεσμα η 

βιομάζα να μειώνεται (Σχήμα 4d) (Huisman et al., 1999; Peeters et al., 2012; Huisman & 

Sommeijer, 2002). Μάλιστα οι Huisman et al., (1999) προτείνουν την ύπαρξη μίας τιμής 

‘κρίσιμης ανάμειξης’ (critical turbulence) πάνω από την οποία δεν αναπτύσσεται η 

φυτοπλαγκτονική βιομάζα για δεδομένο βάθος της στήλης του νερού. Οι ενδιάμεσες, σχετικά 

αυξημένες τιμές ανάμειξης (D = 10 m2/d) (Jäger et al., 2010)  ευνοούν την ανάπτυξη των 

οργανισμών καθώς από τη μία προκαλούν την ανάδυση θρεπτικών στην εύφωτη ζώνη και 

από την άλλη διατηρούν τους μη επιπλέοντες φυτοπλαγκτονικούς οργανισμούς στην εύφωτη 

ζώνη της στήλης του νερού (Huisman & Sommeijer, 2002). Επομένως θα περίμενε κανείς, σε 

αυτές τις συνθήκες, η αύξηση της ταχύτητας βύθισης να προκαλεί μείωση της βιομάζας.  

Αντιθέτως όμως οι προβλέψεις του μοντέλου που προτείνεται εδώ δείχνουν ότι σε 

συνθήκες ενδιάμεσης, σχετικά υψηλής ανάμειξης (D = 10 m2/d) η αύξηση της ταχύτητας 
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βύθισης προκαλεί και αύξηση της φυτοπλαγκτονικής βιομάζας (Σχήμα 9b). Το γεγονός αυτό 

δεν είναι παράλογο αν σκεφτεί κανείς  ότι το μοντέλο που προτείνεται εδώ, σε αντίθεση με τα 

μέχρι τώρα δημοσιευμένα θεωρητικά μοντέλα, λαμβάνει υπόψη του το φαινόμενο της 

φωτοαναστολής από τις υψηλής έντασης ακτινοβολίες. Η σχετικά αυξημένη ανάμειξη 

προκαλεί έκθεση των φυτοπλαγκτονικών οργανισμών στην επιφάνεια της στήλης του νερού 

όπου η ακτινοβολία είναι έντονη και η φωτοαναστολή ισχυρή. Η αύξηση της ταχύτητας 

βύθισης λειτουργεί προστατευτικά για τους οργανισμούς σε αυτή την περίπτωση 

αντισταθμίζοντας την μεταφορά τους από την έντονη ανάμειξη στην επιφάνεια όπου οι 

συνθήκες φωτισμού δεν είναι τόσο ευνοϊκές. Το αποτέλεσμα αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον 

καθώς μέχρι τώρα οι ερευνητές θεωρούν ότι οι ενδιάμεσες τιμές ανάμειξης λειτουργούν σαν 

αντισταθμιστικός παράγοντας της βύθισης ευνοώντας την αύξηση της βιομάζας. Ωστόσο εδώ 

προτείνεται ότι και η ταχύτητα βύθισης λειτουργεί σαν αντισταθμιστικός παράγοντας της 

έκθεσης των οργανισμών στις υψηλές εντάσεις ακτινοβολίας στην επιφάνεια και ο ρόλος της 

μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να μην είναι επιβλαβής αλλά ευνοϊκός. Προκειμένου να 

ελεγχθεί η ακρίβεια του μηχανισμού που προτείνεται εδώ για τον ρόλο της ταχύτητας βύθισης 

πραγματοποιήθηκαν και προσομοιώσεις με ομοιόμορφη κατανομή θρεπτικών, ώστε να 

αποκλείσουμε την πιθανότητα το πλεονέκτημα που αποκτούν οι οργανισμοί με την αύξηση 

της ταχύτητας βύθισης να οφείλεται στη μεταφορά τους στα πιο πλούσια σε θρεπτικά 

στρώματα. Τα αποτελέσματα εμφάνιζαν το ίδιο πρότυπο γεγονός που ενισχύει τα παραπάνω 

συμπεράσματα.  

 Τέλος η σημασία και επίδραση της φωτοαναστολής στο προφίλ κατανομής της 

βιομάζας του φυτοπλαγκτού σκιαγραφείται πολύ καλά στο Σχήμα 10 όπου μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι με την αύξηση της φωτεινής έντασης η βιομάζα στα επιφανειακά 

στρώματα μειώνεται. Παράλληλα, με την αύξηση της φωτεινής έντασης το μέγιστο της 

φυτοπλαγκτονικής βιομάζας αυξάνεται (Σχήμα 12) και καταδύεται (Σχήμα 11) σε βάθη όπου 

η συγκέντρωση των θρεπτικών είναι μεγαλύτερη, αποτέλεσμα που συμφωνεί με άλλα 

δημοσιευμένα στοιχεία (Klausmier & Litchman, 2001).  

 Η αποσαφήνιση των μηχανισμών που καθορίζουν την κατανομή της 

φυτοπλαγκτονικής βιομάζας στη στήλη του νερού απασχολεί σημαντικά την επιστημονική 

κοινότητα εξαιτίας του σημαντικότατου ρόλου που κατέχει το φυτοπλαγκτό στη ρύθμιση των 

υδάτινων τροφικών πλεγμάτων αλλά και εξαιτίας του ρόλου του στον παγκόσμιο κύκλο του 

άνθρακα, τροποποιώντας τη συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και 

επηρεάζοντας επομένως τα σενάρια της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Τα μέχρι τώρα 
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υπάρχοντα θεωρητικά μοντέλα που λαμβάνουν υπόψη τον περιορισμό του φυτοπλαγκτού 

τόσο από το φώς όσο και από τα θρεπτικά, θεωρούν ότι αυτός καθορίζεται από τον νόμο του 

Liebig αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν επιτρέπεται ο ταυτόχρονος περιορισμός  της ανάπτυξης 

των οργανισμών από τους δύο περιοριστικούς πόρους. Επίσης δεν λαμβάνουν υπόψη το 

φαινόμενο της φωτοαναστολής αλλά ούτε και την ικανότητα προσαρμογής του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού.  

 Η εργασία αυτή, με βάση το μοντέλο που προτάθηκε και αναλύθηκε, επιχειρεί με 

καινοτόμο τρόπο να αποσαφηνίσει τους μηχανισμούς που παράγουν τα πρότυπα κατανομής 

της φυτοπλαγκτονικής βιομάζας μοντελοποιώντας την ανάπτυξη των φυτοπλαγκτονικών 

οργανισμών με τη χρήση της Θεωρίας των Δυναμικών Ενεργειακών Ισοζυγίων 

αποδεσμεύοντας έτσι τους ρυθμούς ανάπτυξης από τον νόμο του ελαχίστου. Παράλληλα 

λήφθηκε υπόψη ο μηχανισμός της φωτοαναστολής και της προσαρμογής των 

φωτοσυνθετικών οργανισμών. 

 Σύμφωνα με τις υποθέσεις του μοντέλου οι κύριοι μηχανισμοί που παράγουν τα 

πρότυπα της φυτοπλαγκτονικής βιομάζας στη στήλη του νερού είναι η σχετική διαθεσιμότητα 

φωτός και θρεπτικών, η ένταση της κατακόρυφης ανάμειξης του νερού, η ένταση της 

φωτεινής ακτινοβολίας, η ταχύτητα βύθισης των οργανισμών, η φωτοαναστολή των 

οργανισμών που βρίσκονται πολύ κοντά στην επιφάνεια της στήλης του νερού, η προσαρμογή 

του φωτοσυνθετικού μηχανισμού των οργανισμών ανάλογα με τη θέση τους και ο 

αυτοσκιασμός από τους οργανισμούς και τα τρίμματα των πεθαμένων οργανισμών στους 

υποκείμενους οργανισμούς. Το μοντέλο με την παρούσα μορφή μπορεί να επεκταθεί 

περαιτέρω και να συμπεριλάβει τις επιδράσεις μίας στρωματοποιημένης υδάτινης στήλης και 

ενός συντελεστή ανάμειξης που μεταβάλλεται με το βάθος. Μπορεί επίσης να θεωρηθεί 

ικανότητα ενεργού κίνησης των οργανισμών ή ακόμη και να ληφθούν υπόψη τα ενεργειακά 

αποθεμάτα των οργανισμών τα οποία αναμένεται να μειώσουν τις επιπτώσεις από τη μη 

διαθεσιμότητα θρεπτικών και σε συνδυασμό με την ενεργό κίνηση μπορεί να επιφέρουν 

σημαντικές αλλαγές στα προφίλ κατανομής της βιομάζας.  
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Παράρτημα Α 

 

 

Σε αυτό το παράρτημα παρατίθεται το γνωστικό υπόβαθρο που χρησιμοποιήθηκε για την 

μοντελοποίηση της διαδικασίας της φωτοαυτοτροφικής αφομοίωσης (αφομοίωση φωτός και 

ανόργανου άνθρακα προς παραγωγή υδατανθράκων και στη συνέχεια αφομοίωση των 

υδατανθράκων και του αζώτου προς παραγωγή δομικών συστατικών). Οι διαδικασίες αυτές 

ποσοτικοποιήθηκαν με τη χρήση των συνθετικών μονάδων (SUs) (Kooijman, 2000, 2001). Οι 

SUs μπορούν να θεωρηθούν γενικευμένα ένζυμα που μετασχηματίζουν τις ροές άφιξης των 

υποστρωμάτων σε ροές προϊόντων. Εδώ θα αναπτυχθούν μόνο οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη και εμπλέκουν δύο υποστρώματα.  

 Οι διαδικασίες μετασχηματισμού κατατάσσονται ανάλογα με τον σχετικό ρόλο των 

υποστρωμάτων στον σχηματισμό των προϊόντων και την μεταξύ τους αλληλεπίδραση στη 

φάση της πρόσδεσης ή/και παραγωγής. Δύο υποστρώματα Α και Β θα καλούνται 

υποκαθιστούμενα όταν μπορούν να μετασχηματίζονται σε προϊόν C ανεξάρτητα το ένα από το 

άλλο ενώ θα καλούνται συμπληρωματικά όταν και τα δύο απαιτούνται για τον σχηματισμό 

του προϊόντος C. Επίσης και οι δύο αυτοί τύποι υποστρωμάτων μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν περαιτέρω ανάλογα με την ύπαρξη ή μη αλληλεπίδρασης μεταξύ τους στη 

φάση της πρόσδεσης ή/και παραγωγής. Εάν δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο 

υποστρωμάτων ο μετασχηματισμός θεωρείται παράλληλος. Εάν η πρόσδεση του ενός 

υποστρώματος αλληλεπιδρά με την πρόσδεση του άλλου ο μετασχηματισμός θεωρείται 

σειριακός. 

 Όταν ένα μόριο υποστρώματος φτάνει στην SU, έχει μία πιθανότητα ρ να προσδεθεί 

στην SU. Αυτή η πιθανότητα εξαρτάται από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η SU. Για 

κάθε υπόστρωμα υπάρχουν τρεις πιθανότητες δέσμευσης (ρ). Για το υπόστρωμα Α αυτή η 

πιθανότητα θα είναι ρ=0 αν το Α έχει ήδη προσδεθεί στην SU, ρ = ρΑ αν ούτε το Α ούτε το Β έχει 

προσδεθεί και ρ = ρΑΒ αν το Β έχει προσδεθεί αλλά το Α όχι. Ομοίως, για το υπόστρωμα Β  η 

πιθανότητα θα είναι ρ=0 αν το Β έχει ήδη προσδεθεί στην SU, ρ = ρΒ αν ούτε το Α ούτε το Β έχει 

προσδεθεί και ρ = ρΒΑ αν το Α έχει προσδεθεί αλλά το Β όχι.  

 Όταν η SU έχει δύο θέσεις πρόσδεσης μία για το υπόστρωμα Α και μία για το Β, οι 

πιθανές καταστάσεις της SU είναι τέσσερις. Μία ελεύθερη από υποστρώματα συνθετική 

μονάδα (SU..) μπορεί να προσδέσει το υπόστρωμα Α ή το Β με αποτέλεσμα να μεταπίπτει στην 
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κατάσταση SUA. ή SU.B. αντίστοιχα. Οι συνθετικές μονάδες μπορούν να επιστρέψουν στην 

κατάσταση SU.. αφού σχηματίσουν το προϊόν C ή μπορούν να προσδέσουν το υπόστρωμα που 

λείπει και  να μεταβούν στην κατάσταση SUAB. Οι μεταβάσεις από την μία κατάσταση στην 

άλλη εξαρτώνται από τον τύπο του μετασχηματισμού των δύο υποστρωμάτων. Αφού 

δεσμεύσει τα απαραίτητα μόρια υποστρωμάτων η SU περνά στο στάδιο παραγωγής. Στην 

περίπτωση που μόνο το Α ή μόνο το Β χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος C οι 

ρυθμοί επεξεργασίας συμβολίζονται με kA ή kB αντίστοιχα. Αν και τα δύο υποστρώματα 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος C ο ρυθμός επεξεργασίας από την SU 

συμβολίζεται με k. Μετά την παραγωγή του προϊόντος C η SU είναι και πάλι έτοιμη να 

προσδέσει άλλα μόρια υποστρώματος. Οι δυναμικές των ποσοστών των SU που βρίσκονται 

στις διαφορετικές καταστάσεις εξαρτώνται από τους τύπους των μετασχηματισμών των δύο  

υποστρωμάτων. 

 

Συμπληρωματικός - παράλληλος μετασχηματισμός 

 

Σε αυτόν τον τύπο μετασχηματισμού τόσο το υπόστρωμα Α όσο και το Β απαιτούνται 

για την παραγωγή του προϊόντος C, δηλαδή    
  

     
  

     
  , αλλά η σειρά με την οποία 

προσδένονται τα υποστρώματα στην SU δεν παίζει ρόλο. Επομένως οι πιθανές καταστάσεις 

της SU είναι: SU.., SUA., SU.B, και SUAB. Οι δυναμικές των ποσοστών των SU για αυτόν τον 

μετασχηματισμό δίνται από τις παρακάτω εξισώσεις  

 

 

  
                            

 

  
                       

 

  
                                                        (21) 

 

  
                               

                     

   

όπου jA και jΒ  αντιπροσωπεύουν τους ρυθμούς άφιξης των υποστρωμάτων Α και Β, 

αντίστοιχα. Τα θ..,    ,    , και     δηλώνουν τα ποσοστά των SU που βρίσκονται στις 
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αντίστοιχες καταστάσεις. Η λύση του συστήματος σε κατάσταση ψεύδοισορροπίας δίνεται 

από τις εξισώσεις:  

 

 

   
                  

              
                                                                                                                                             (22) 

   
                 

   
                            

 

                                                                 .  

 

 Οι ρυθμοί μετασχηματισμού  των υποστρωμάτων Α και Β (  
  και   

 ) και ο αντίστοιχος 

ρυθμός παραγωγής του προϊόντος C (jC) δίνονται από τις αντίστοιχες σχέσεις:   
            

  ,  

  
           

   και       
      

  . Αν θεωρηθεί ότι η πιθανότητα δέσμευσης ενός 

υποστρώματος είναι η ίδια ανεξάρτητα από το αν το άλλο υπόστρωμα είναι ήδη δεσμευμένο ή 

όχι δηλαδή ρΑΒ = ρΑ και ρΒΑ = ρΒ, τότε το    
   απλοποιείται στη μορφή:  

 

   
                   

          
                 

                     (23)          

 

Και ο ρυθμός παραγωγής στη μορφή:  

 

      
             

          
                 

                          (24)  

  

Το σύστημα των εξισώσεων  (21) είναι ειδικές περιπτώσεις των γενικών εξισώσεων για 

μεικτές κινητικές που προτάθηκαν από τους Brand et al. (2003) και χρησιμοποιήθηκαν 

επιτυχώς από τους  Lika & Papadakis (2009).           
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Παράρτημα Β  

 

 

Στο παράρτημα αυτό δίνονται πληροφορίες σχετικά με τις πηγές και τον καθορισμό των 

τιμών των παραμέτρων. Οι τιμές των ρ0 = 0.4954, ρmin = 0.3842, β = 0.01, p = 0.314, Yκζ = 294.5 

μmol photons (mol CO2)-1
 m s-1, Iα = 40 μmol photons m-2 s-1, σ ΑC  = 1.18 μm2, nL = 1.33 * 10-5 αmol 

photons, nC = 2⋅10-5
 αmol photons, nI  = 1.67 * 10-2 amol photons, kL = 0.95 s-1, kC  = 1.5 s-1

, kR  = 6⋅10-

4 s-1 είναι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο για την προσαρμογή των 

φωτοσυνθετικών οργανισμών από τους Papadakis et al. (2012). Οι τιμές N = 1⋅106
, nv = 5⋅ 107 

cells (μmolV)-1 , yN,L = 0.334⋅10-5 (mol NADPH)PSU-1, XIC, XV, αΤ, , αIC, Ι0
  πάρθηκαν από τoν 

Papadakis (2011). Οι τιμές των k1, yIC V, yV,A1, ρIC, αIC, ρΝ πάρθηκαν από τους Lika & Papadakis 

(2009). Για τα κόστη αναβάθμισης y0 και yA βασιστήκαμε στους ίδιους συγγραφείς 

διατηρώντας την αναλογία μεταξύ των δύο τιμών y0:yA  ίση με 1:2. Οι τιμές των βv, βD, kM, h 

είναι ίδιοι με αυτούς που προτείνονται από τους Troost et al. (2005). Η τιμή του συντελεστή 

ανάμειξης D είναι μέσα στα όρια που προτείνονται από πολλούς συγγραφείς όπως οι Jäger et 

al.  (2010) και Peeters et al. (2012). Για τις τιμές vV
sink = 0.25 m d-1, 0.5 m d-1, 1 m d-1, 

βασιστήκαμε στους  Jäger et al.  (2010) και Huisman & Sommeijer (2002). Η τιμή ΚΝn = 0.5 μΜ 

πάρθηκε από τους Macias et al. (2012). O μέγιστος ειδικός ρυθμός άφιξης αζώτου στην SU, 

jNnmax = 1 mol Nn (mol V)-1 d-1 και ο ειδικός στοιχειομετρικός συντελεστής για το άζωτο, yNn,V   

βασίστηκαν στη δημοσίευση των Lorena et al. (2010). Ο ρυθμός αποικοδόμησης των 

τριμμάτων hD = 0.1 d-1 και η ταχύτητα βύθισης τους  vD
sink = 10 m d-1 πάρθηκαν από τους Omta 

et al. (2008). Το εύρος της συγκέντρωσης των θρεπτικών στη στήλη του νερού βασίστηκε στις 

μετρήσεις των Thomalla et al. (2011), Gruber et al. (2006) και Gaard et al. (2011). Τέλος οι 

τιμές των k2, ρΝn, yV,A2,   επιλέχθηκαν αυθαίρετα.  
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