วัตถุประสงค์

การหมุนเวียนของธาตุและสารอาหาร
(Biogeochemical and nutrient cycle)

•

•

เพือให้นิสิตทราบความหมายของวัฏจักรของธาตุ
และสารอาหาร
เพือให้นิสิตทราบวิธีการหมุนเวียน และกิจกรรม
ทีเกิดขึนในวัฏจักรของธาตุและสารอาหาร

สราวุธ คลอวุฒิมันตร์
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Biogeochemical VS Nutrient cycling
•

เป็ นการเคลือนย้าย (transport) และการเปลียนรู ป
(transformation) ของสารในระบบเป็ นวงจร
– วัฏจักรของธาตุ (Biogeochemical cycle)
– วัฏจักรของสารอาหาร (Nutrient cycle)

Biogeochemical VS Nutrient cycling
•

Nutrient VS Biogeochemical cycling
•

วัฏจักรของสารอาหาร
– การหมุนเวียนถ่ายเทสารอาหารทีจําเป็ น
สําหรับสิ งมีชีวิตในระบบนิเวศ ในมิติของเวลา
ทางนิเวศวิทยา
– Smaller scale

วัฏจักรของธาตุ
– การหมุนเวียนของธาตุต่าง ๆ ระหว่างสิ งมีชีวิต
กับสิ งแวดล้อม ซึ งรวมถึงนํา อากาศและดิน
– พิจารณาโดยรวมทุกระบบนิเวศ (global scale)
– กินเวลานาน, มิติเวลาทางธรณี

Nutrient VS Biogeochemical cycling
•

การจัดการสิ งแวดล้อมในหลายกรณี จาํ เป็ นต้องใช้
ความรู ้เกียวกับการหมุนเวียนของธาตุและ
สารอาหารเข้าประกอบเพือให้การทํางานมี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
– สารทีจํากัดอัตราผลผลิตในระบบนิเวศ เช่น
ฟอสฟอรัส หากปนเปื อนจากกิจกรรมของ
มนุษย์จะมีผลกระทบต่อองค์ประกอบอืน ๆ
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Nutrient VS Biogeochemical cycling
– ธาตุบางชนิดหากเปลียนรู ปอาจเคลือนย้ายด้วย
ความเร็ วผิดปกติ ซึ งอาจทําให้ความเป็ นพิษมี
ความรุ นแรงกว่าขีดความทนทานของสิ งมีชีวิต
บางกลุ่ม
– การใช้ปริ มาณปุ๋ ยทีสู งขึนทุกปี ทําให้การ
หมุนเวียนของธาตุหลายชนิดเร็ วผิดปกติ เช่น
ฟอสฟอรัส ทีอัตราการเข้าสู่ ระบบนิเวศสู งกว่า
อัตราการสะสมในชันหิ น

Nutrient VS Biogeochemical cycling
•

Nutrient VS Biogeochemical cycling
•

กระบวนการทังสามจะเกิดได้รวดเร็ วหรื อช้า
ขึนอยูก่ บั คุณสมบัติของสารในแต่ละรู ปแบบ เช่น
– ปรอทในรู ปของธาตุ (Hg0) มีความเฉือยสู ง
สามารถอยูใ่ นชันบรรยากาศได้นานตังแต่ 5
เดือนถึง 1 ปี และเคลือนทีไปได้ทวโลก
ั
2+
– ปรอททีไวปฏิกิริยา (Hg ) สามารถละลายได้ดี
ระยะเวลาทีอยูใ่ นบรรยากาศจึงสัน ไม่เกิน 5
วัน และเคลือนทีได้ไม่เกิน 300 กิโลเมตร

Biogeochemical cycle
•

•

•

Hydrological cycle
•
•

บนผิวโลกมีนาปกคลุ
ํ
มพืนทีมากทีสุ ด
พบได้ทุกสถานะ
– แก๊ส (ไอนํา เมฆ และหมอก)
– ของเหลว (ฝน และนํา)
– ของแข็ง (หิ มะ นําแข็ง และลูกเห็บ)

รู ปแบบการหมุนเวียนของธาตุและสารอาหารมี
รู ปแบบหลักคล้ายกันมี
– การเคลือนย้าย
– การหยุด
– การเปลียนรู ป

Hydrological cycle
- Water
Gaseous cycle
- Atmosphere, ex. CO2, N2
Sedimentary cycle
- Lithosphere ex. P, S,

Hydrological cycle
•

•

นําสําคัญต่อสิ งมีชีวิตทุกชนิดทัง
– เป็ นองค์ประกอบในร่ างกาย
– เป็ นตัวพาสารต่าง ๆ รวมถึงอาหารให้แก่
สิ งมีชีวิต
การหมุนเวียนของนําของโลกถูกขับเคลือนโดย
พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็ นหลัก และมี
ความสัมพันธ์กบั ภูมิอากาศอย่างใกล้ชิด
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Hydrological cycle
•

กระบวนการทีเกียวข้อง
– Evaporation (การระเหย)
– Transpiration (การคายนํา)
– Precipitation: rain, snow, hail
– Runoff
– Percolation (การซึ มลงแหล่งนําใต้ดิน)
หน่ วยเป็ นลูกบาศก์ กิโลเมตร

•

Hydrological cycle

Hydrological cycle

การคงอยูข่ องโมเลกุลนําในแหล่งต่าง ๆ แตกต่าง
กันตามลักษณะทางกายภาพ
– ในแม่นาํ 2-3 ปี
– ในทะเลสาบอาจนานเป็ นศตวรรษหากไม่มีการ
หมุนเวียนของนําในแนวดิง
่ านถึง 600 ปี
 ทะเลสาบมิชิแกนมีการคงอยูน

– ในมหาสมุทรนานถึง 3,000 ปี
– โมเลกุลของนําทีอยูใ่ นร่ างกายสิ งมีชีวิตมีการ
คงอยูใ่ นระยะสัน ๆ ไม่เกิน 1 สัปดาห์
– หากนําทีซึ มผ่านลงไปถึงชันใต้ดินจะมีการ
หมุนเวียนนานมาก และมีส่วนเกียวข้องกับ
ระบบนิเวศน้อยมาก

Carbon Cycle
•

•

•

ธาตุคาร์บอนเป็ นองค์ประกอบพืนฐานของ
สิ งมีชีวิต: คาร์โบไฮเดรต, ไขมัน, โปรตีน, กรด
นิวคลีอิก
คาร์บอนเป็ นธาตุทีมีมากเป็ นอันดับสองในมวล
ของสิ งมีชีวิตรองจากออกซิ เจน
สัมพันธ์ใกล้ชิดกับการถ่ายทอดพลังงานในระบบ
นิเวศ

Carbon Cycle
•

นอกจากนีสารประกอบคาร์บอน 2 ตัว ได้แก่
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และมีเธน (CH4) ยัง
เป็ นแก๊สเรื อนกระจกทีมีผลต่ออุณหภูมิของโลก
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Carbon Cycle
•
•
•
•

ในการหมุนเวียนคาร์บอนเปลียนรู ปแบบ สถานะ
และสะสมอยูใ่ นแหล่งต่าง ๆ ได้มากมาย
แหล่งสะสมในบรรยากาศมีคาร์บอนอยูป่ ระมาณ
ร้อยละ 0.03
การตรึ งคาร์บอนจากบรรยากาศมีราว 750 ล้าน
ล้านเมตริ กตันต่อปี
การละลายลงในมหาสมุทรมีประมาณ 38,000
ล้านล้านเมตริ กตันต่อปี

Carbon Cycle
•

พบอยูใ่ น 4 แหล่งหลัก
– บรรยากาศ - มีนอ้ ยทีสุ ดแต่มีการหมุนเวียน
มากทีสุ ด
– มหาสมุทร - อยูใ่ นรู ปของ
1) dissolved organic carbon (DOC)

Carbon Cycle
– พืนดิน (ในดินและพืช)
 คาร์ บอนส่ วนใหญ่อยูใ่ นรู ปของเนือเยือและ
โครงสร้างต่าง ๆ
 ในพืช Turn over rate = 11 ปี , ในดิน = 25
ปี (บางครังอาจนานเป็ นศตวรรษ)

Carbon Cycle
•

การหมุนเวียนเกิดจากกระบวนการต่าง ๆ
– Photosynthesis (assimilation by plants)
– Respiration
– Grazing
– Decomposition
– Erosion
– Combustion (***fossil fuel)

Carbon Cycle
2) dissolved inorganic carbon (DIC)
98% อยูใ่ นรู ปของไบคาร์บอเนต
3) particulate organic carbon (POC) (นับรวม
สิ งมีชีวิตและซาก)
 Turn over rate = 2-3 สัปดาห์

Carbon Cycle
– ตะกอนและหิ น
 การหมุนเวียนช้ามาก (ล้านปี )
 กระบวนการทีเกียวข้องได้แก่ การเคลือนตัว
ของเปลือกโลก การระเบิดของภูเขาไฟการ
ยกตัว (uplift) และการผุพงั อยูก่ บั ที
(weathering)
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Carbon Cycle
แหล่งสะสม
หินตะกอนในรู ปของคาร์บอเนต
หินตะกอนในรู ปของสารประกอบอินทรี ย ์
คาร์บอเนตทีละลายอยูใ่ นทะเล (DIC)
ตะกอนในทะเลสาบ
เชือเพลิงฟอสซิ ล
พืนดินบนบก
ชันบรรยากาศ (CO2)
สารอินทรี ยใ์ นทะเล
พันธุ์พืชบนบก
สิ งมีชีวติ ในทะเล

มวลคาร์ บอน (1 ล้านล้านเมตริกตัน)
65,000,000
16,000,000
38,000
19,510
5,200
2,150
750
650
560
2

หน่ วยเป็ น 1015g

Carbon Cycle
•

คาร์บอนในรู ปแก๊สหลายชนิด เช่น
คาร์บอนไดออกไซด์ และมีเธนเป็ นแก๊สเรื อน
กระจกทีทําให้ ภูมิอากาศของโลกมีอุณหภูมิ
สู งขึน

Carbon Cycle
•

เมือตรวจคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศของ
โลกในจนถึง 400,000 ปี ทีผ่านมาจากการ
วิเคราะห์แกนนําแข็ง พบว่าความเข้มข้นของแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ในชันบรรยากาศมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอุณหภูมิเฉลียของ
โลก โดยอุณหภูมิของบรรยากาศโลกจะสู งขึน
เมือความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึน

Carbon Cycle
•

หลักฐานนีแสดงให้เห็นถึงความเชือมโยงของการ
รบกวนวัฏจักรคาร์บอนของมนุษย์โดยการเผา
ไหม้เชือเพลิงทีมากผิดปกติกบั อุณหภูมิโลกที
เปลียนแปลง
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Nitrogen cycle
•

•

เป็ นองค์ประกอบหลักของ protein, amino acid
และ nucleic acid
ไนโตรเจนเป็ นธาตุอีกตัวหนึงทีมักเป็ นปั จจัย
จํากัดของสิ งมีชีวิตต่าง ๆ ทัง
– ด้านการเจริ ญเติบโต
– อัตราผลผลิตปฐมภูมิ (primary productivity)
ของผูผ้ ลิต

Nitrogen cycle
•

•

Nitrogen cycle
•

ไนโตรเจนถูกดึงสู่ สิงมีชีวิตโดยวิธีการ
– ทางกายภาพ
 Electrochemical fixation และ
photochemical fixation (ฟ้ าผ่า-ฟ้ าแลบ, 7.6
106 เมตริ กตัน/ปี )
– ทางชีวภาพ (54 106 เมตริ กตัน/ปี )

แหล่งกักเก็บคือบรรยากาศ (N2) ผูผ้ ลิตจะนํา
ไนโตรเจนในบรรยากาศมาใช้ได้กต็ ่อเมืออยูใ่ น
รู ปทีสามารถละลายนําได้
– บรรยากาศมีไนโตรเจน 78 % (3.8  1021 g)
– อยูใ่ นพืชบกและดิน 9.8  105 g
การเปลียนรู ปของไนโตรเจนส่ วนใหญ่เกิดจาก
กิจกรรมของจุลินทรี ยต์ ่าง ๆ

Nitrogen cycle
•

สิ งมีชีวิตทีสามารถใช้ไนโตรเจนจากบรรยากาศ
ได้โดยตรง
– Cyanobacteria
– Free-living soil bacteria
– Bacteria associated with the root of
leguminous plants
– Actinomycetes (แบคทีเรี ยทีคล้ายรา)

Processes of nitrogen cycling
•

Nitrogen fixation
– เป็ นการเปลียนแก๊สไนโตรเจนให้เป็ น
แอมโมเนีย : N2  NH3
– เอนไซม์ไนโตรจีเนส (nitrogenase)
– แบคทีเรี ยในดิน (Rhizobium spp. และ
Frankia) ซึ งมักมีการอยูร่ ่ วมกันกับพืชและ
สร้างปมรากขึนบริ เวณทีแบคทีเรี ยเข้าอาศัยอยู่
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Processes of nitrogen cycling
•

Nitrogen fixation
– โดยสาหร่ ายสี เขียวแกมนําเงิน เช่น Anabaena
cylindrical และ Nostoc commune
– โดยแบคทีเรี ยในดินหลายชนิดทีอยูเ่ ป็ นอิสระ
และ Actinomycetes

Processes of nitrogen cycling
•

•

Processes of nitrogen cycling
•

•

Assimilation
– พืชจะดูดซึ มไนโตรเจนทีตรึ งได้นาํ ไปใช้ เพือ
สร้างชีวมวลของตน
Ammonification
– พืชตายลงไนโตรเจนในสารอินทรี ยท์ งหลาย
ั
จะรเปลียนแปลงไปอยูใ่ นรู ปของสารอนินทรี ย ์
คือ แอมโมเนียม (NH4+)

การตรึ งไนโตรเจนโดยสิ งมีชีวิตจะทําในกรณี ที
ขาดแคลนไนโตรเจน เพราะกระบวนการต้องใช้
ATP ประมาณครึ งหนึงของกิจกรรมทังหมด ทํา
ให้ขาดแคลนพลังงาน และมีการเติบโตช้า
การอยูร่ ่ วมกับสิ งมีชีวิตอืน เช่นพืช จึงพบได้มาก
ในธรรมชาติ โดยพืชให้นาตาลแก่
ํ
จุลินทรี ย ์
เหล่านีเพือให้พลังงานสําหรับการตรึ งไนโตรเจน
และแบ่งไนโตรเจนทีตรึ งได้ให้กบั พืช

Processes of nitrogen cycling
•

Nitrification
– เปลียนแอมโมเนียมให้เป็ นไนไตรต (nitrite,
NO2-) และไนเตรต (nitrate, NO3-) ตามลําดับ
– การเปลียนแอมโมเนียมเป็ นไนไตรตเกิดโดย
แบคทีเรี ย Nitrosomonas และ Nitrosococcus
– การเปลียนไนไตรตให้เป็ นไนเตรตเกิดโดย
แบคทีเรี ย Nitrobacter
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Processes of nitrogen cycling

Processes of nitrogen cycling
•

Processes of nitrogen cycling
Denitrification
– เป็ นรู ปแบบการหายใจไม่ใช้ออกซิเจนแบบ
หนึง
NO3-  NO2-  NO  N2O-  N2
– ผลลัพธ์สุดท้ายทําให้ไนโตรเจนในรู ป
สารอินทรี ยก์ ลายเป็ นแก๊สไนโตรเจนกลับสู่
บรรยากาศ
•

Nitrification
– ทําให้ไนโตรเจนมีการเคลือนย้ายได้เร็ วขึน
โดยไนไตรตและไนเตรตต่างมีประจุลบทําให้
สามารถเคลือนย้ายได้ดีกว่าแอมโมเนียม ทัง
สามารถสู ญหายจากระบบนิเวศโดยละลายไป
กับนําได้ดีกว่า

Processes of nitrogen cycling
•

Denitrification
– อัตราการเกิดกระบวนการขึนกับปัจจัย
 ภาวะการมีออกซิ เจน
 การปนเปื อนของปุ๋ ยจากการเกษตร (การมี
ไนเตรตมากผิดปกติ)

Processes of nitrogen cycling
•

Denitrification
– ถือได้วา่ เป็ นการจํากัดปริ มาณไนโตรเจนใน
แหล่งนําไม่ให้มีไนโตรเจนมากเกินไป
เนืองจากแหล่งนํามักเป็ นแหล่งรองรับและ
สะสมสารต่าง ๆ จากระบบนิเวศบก
– Pseudomonas denitrificans
หน่ วยเป็ น 1012g
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ผลของกิจกรรมของมนุษย์
•

การหมุนเวียนไนโตรเจนตามธรรมชาติถูก
รบกวนโดย
– เร่ งกระบวนการดีไนตริ ฟิเคชัน
– กระตุน้ การปลดปล่อยแก๊สไนตรัสออกไซด์
(N2O) เพิมขึนร้อยละ 0.2-0.3 ต่อปี

ผลของกิจกรรมของมนุษย์
– การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไปในพืนทีเกษตร
เร่ งให้พืชดึงไนโตรเจนมาใช้
 ทําให้อต
ั ราการย่อยสลายของสารอาหารใน
ดินเกิดสู งขึน
 ทําให้มีการปลดปล่อยไนเตรตและไนตรัส
ออกไซด์ในดินทีลึกลงไปเกิดเร็ วขึน

ผลของกิจกรรมของมนุษย์

ผลของกิจกรรมของมนุษย์

– ปุ๋ ยทีถูกชะล้างลงสู่แหล่งนําเป็ นสาเหตุของ
 ปรากฏการณ์ยโู ทรฟิ เคชัน
 ทําให้สัตว์นาตายในที
ํ
สุ ด

– ระบบนิเวศป่ าหากได้รับแอมโมเนีย และไน
เตรตจากกิจกรรมของมนุษย์มากไปทําให้
เกิดปรากฎการณ์ nitrogen saturation
 การตอบสนองอาจเกิดได้ในหลายรู ปแบบ
เช่น พืชตระกูลสนจะตายมากขึนในฤดู
หนาว เนืองจากความสามารถในการทนต่อ
ภาวะอุณหภูมิตาในฤดู
ํ
หนาวมีนอ้ ยลง

ผลของกิจกรรมของมนุษย์

ผลของกิจกรรมของมนุษย์

– ระบบนิเวศอาจอยูใ่ นภาวะขาดแคลนแร่ ธาตุ
เช่น แคลเซียม และฟอสฟอรัส
 ไนโตรเจนเร่ งการดูดซับธาตุต่าง ๆ ได้มาก
และเร็ วขึน
้ ยลง
 ธาตุทีพืชต่าง ๆ จะดูดซับได้จึงมีนอ

– ไนโตรเจนทีมากไปอาจทําให้มวลชีวภาพของ
รากพืชลดลง และทําให้พืชมีความทนทานต่อ
ความแห้งแล้งลดลง
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•

•

•
•
•

ไนโตรเจนสู ญเสี ยโดยกระบวนการ denitrification
และการถ่ายเทไปสู่ มหาสมุทร
การตรึ งไนโตรเจนเพิมขึนอีกร้อยละ 25 ใน อีก 25
ปี ข้างหน้าจากกิจกรรมของมนุษย์
N2O เป็ นแก๊สเรื อนกระจก (1 mlc > 100 mlc CO2)
N2O เพิมขึน 3% / ปี
NO, N2O -> เป็ นสาเหตุของฝนกรด (pH < 5.0)

Phosphorus cycle
•

Phosphorus cycle
•

ฟอสฟอรัสเป็ นธาตุทีสําคัญต่อสิ งมีชีวิต
– ฟอสฟอรัสแม้มีเป็ นสัดส่ วนทีน้อยเมือเทียบกับ
ธาตุอืน ๆ ในระบบนิเวศ แต่ฟอสฟอรัสก็เป็ น
ธาตุทีทําหน้าทีสําคัญและเป็ นตัวจํากัดผลผลิต
ปฐมภูมิในระบบนิเวศ ทังระบบนิเวศบก และ
แหล่งนํา

ฟอสฟอรัสเป็ นธาตุทีสําคัญต่อสิ งมีชีวิต
– องค์ประกอบของสารพันธุกรรม (DNA และ
RNA)
– องค์ประกอบของเยือหุม้ เซลล์ (ฟอสโฟลิปิด;
phospholipid) เกียวข้องกับระบบการถ่ายทอด
พลังงาน (ATP)
– เป็ นโครงสร้างของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
ร่ วมกับแคลเซี ยม

Phosphorus cycle
•

•
•

การหมุนเวียนของฟอสฟอรัสเกือบทังหมดอยูใ่ น
รู ปของของแข็ง
– รู ปแก๊ส (ฟอสฟี น, PH3) พบได้ยากมาก
วิธีการหมุนเวียนจึงมักเป็ นการพัดพาโดยนําและ
ลม การย้ายตามสิ งมีชีวิต และการตกตะกอน
แหล่งสะสมหลักของฟอสฟอรัสอยูใ่ นรู ปของหิ น
ฟอสเฟต (phosphate rock) และแคลเซี ยม
ฟอสเฟต (Ca3(PO4)2)

Phosphorus cycle
•

•
•

การหมุนเวียนช้ามากแม้การเคลือนย้ายระหว่าง
สิ งมีชีวิตจะใช้เวลาน้อย แต่ช่วงทีฟอสฟอรัสเป็ น
ตะกอนใต้มหาสมุทรและกลายเป็ นหิ นจนกลับมา
สู่ ผวิ ดินกินเวลานานถึง 500 ล้านปี
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความเป็ นกรดด่างของ
ดิน
Mycorrhizae -> ช่วยการส่ งผ่านฟอสเฟตจากดิน
สู่ พืช
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Phosphorus cycle
•

•

กระบวนการทีเกียวข้องกับการหมุนเวียน
– การผุพงั อยูก่ บั ที อัตราการปลดปล่อยฟอสเฟต
ขึนอยูก่ บั
 ปั จจัยทางเคมีและกายภาพของหิ นแร่
 ภูมิอากาศ
 สภาพภูมิศาสตร์
 สิ งมีชีวิตในบริ เวณนัน ๆ

Phosphorus cycle

Phosphorus cycle

กระบวนการทีเกียวข้องกับการหมุนเวียน
 หากอุณหภูมิสูง มีฝนชุก และพืนทีมีความ
ลาดชันจะทําให้การผุพงั อยูก่ บั ทีเกิดได้เร็ ว
ขึน
 สภาพความเป็ นกรดทีเกิดจากปั จจัยทาง
กายภาพและชีวภาพสามารถเร่ งให้
แคลเซี ยมฟอสเฟตละลายนําได้ดีขึน

– การดูดซับ (adsorb) อยูท่ ีผิวของอนุภาคดิน
หรื อเคลือนย้ายไปยังส่ วนอืน ๆ ของระบบ
นิเวศ
 ฟอสฟอรัสในดินอาจละลายนําและไหลไป
กับนําและลงสู่ ทะเล หรื อถูกนําเอาไปใช้
(เกิดแอสซิ มิเลชัน) โดยพืชและสาหร่ าย
กลายเป็ นมวลชีวภาพต่อไป

Phosphorus cycle

Phosphorus cycle

 ฟอสฟอรัสจะถูกส่ งต่อไปยังผูบ
้ ริ โภคพืช

และผูบ้ ริ โภคสัตว์ต่อไป
 ในธรรมชาติรากพืชทีมีรา Mycorrhiza
อาศัยอยูด่ ว้ ยจะสามารถดูดซับฟอสฟอรัส
จากดินมาใช้ได้มากขึน เช่น ในข้าวสาลี
ฟอสฟอรัสคิดเป็ น ร้อยละ 50 - 80 เป็ น
ฟอสฟอรัสทีได้จากการทํางานของราไม
คอร์ไรซา

•

การย่อยสลาย
– ฟอสฟอรัสจะกลับเข้าสู่ ดินในรู ปของมูล และ
ของเสี ยของสิ งมีชีวิต รวมถึงซากอินทรี ยท์ ีถูก
ผูย้ อ่ ยสลายทําให้กลายเป็ นแร่ ธาตุ
– ปลดปล่อยฟอสฟอรัสสู่ ดิน
– ฟอสฟอรัสอาจถูกดึงกลับไปสู่ พืช หรื อถูกพา
ไปกับนํา
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ผลของกิจกรรมของมนุษย์
•

Sewage, Fertilizer and Detergent
– เป็ นตัวกระตุน้ อัตราผลผลิตเทียมในระบบ
นิเวศแหล่งนํา
– เป็ นสาเหตุของภาวะมีสารอาหารเกิน
(eutrophication) และทําให้เกิด plankton
bloom ตามมา

หน่ วยเป็ น 1012g

ผลของกิจกรรมของมนุษย์
•

การเพิมปริ มาณฟอสฟอรัสในธรรมชาติโดย
มนุษย์มกั ทําให้เกิดการเปลียนแปลงโครงสร้างใน
ระบบนิเวศ

•

ในพืนทีเกษตรการใส่ ปยเพิ
ุ๋ มปริ มาณมหาศาล
(22.6 × 1012 กรัม ในปี 2010) เพือชดเชยธาตุ
อาหารทีถูกเก็บเกียว = การทําเหมืองซึ งอาจ
กระทบต่อพืนทีธรรมชาติต่อไป

ผลของกิจกรรมของมนุษย์
•

ผลของกิจกรรมของมนุษย์
•

แหล่งนําจืดเป็ นระบบนิเวศทีมีฟอสฟอรัสน้อย
– ฟอสฟอรัสทีเพิมขึนจากทังการใช้ปุ๋ยเกินขนาด
สารซักฟอกจากครัวเรื อน และนําเสี ยจากโรงงาน
ล้วนเป็ นตัวกระตุน้ การเติบโตของพืชนําและ
แพลงก์ตอนต่าง ๆ (ตัวกระตุน้ อัตราผลผลิตเทียม
ในระบบนิเวศแหล่งนํา) และเป็ นสาเหตุของภาวะ
มีสารอาหารเกิน (eutrophication)

ธาตุอาหารบางส่ วนรัวไหลจากพืนทีการเกษตร
และไหลลงสู่ แหล่งนํา

ผลของกิจกรรมของมนุษย์
•

ปริ มาณฟอสฟอรัสทีมากผิดปกติจะทําให้
โครงสร้างของระบบนิเวศเปลียนแปลง
– แพลงก์ตอนพืชจะมีการเติบโตทีเร็วกว่าพืชใต้
นํา (เกิดplankton bloom)
– ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชทีเพิมขึนทํา
ให้ปริ มาณแสงส่องผ่านในนําลดลงจนพืชใต้
นําไม่สามารถดํารงชีวิตอยูไ่ ด้
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ผลของกิจกรรมของมนุษย์

ผลของกิจกรรมของมนุษย์

– พืชใต้นาต่
ํ าง ๆ จึงตายลง และปริ มาณ
ออกซิ เจนละลายในนําจะถูกใช้กบั กิจกรรมการ
ย่อยสลายซากมากขึน

– บางกรณี สาหร่ ายทีเพิมจํานวนมีการสร้าง
สารพิษ เช่น สาหร่ ายในกลุ่มไดโนแฟลกเจล
เลต ซึ งสร้างสารพิษต่อระบบประสาท ทําให้
สัตว์ต่าง ๆ ตายเป็ นจํานวนมาก

– ทําให้เกิดภาวะนําเน่าเสี ย

Sulfur cycle
•
•
•
•

การสังเคราะห์โปรตีน (polypeptide chain)
องค์ประกอบของกรดอะมิโน 2 ตัว: Cysteine,
methionine
แหล่งกักเก็บคือ lithosphere (H2S, SO22-, SO42-,
fossil fuel)
ปรากฏในรู ปของแก๊สและของแข็ง

Sulfur cycle
•
•
•

การหมุนเวียนของกํามะถันมีการหมุนเวียนผ่าน
ทังพืนดินและบรรยากาศ
การหมุนเวียนผ่านบรรยากาศ แม้มีปริ มาณน้อย
แต่ทาํ หน้าทีสําคัญในระบบนิเวศ
โดยธรรมชาติกาํ มะถันเคลือนย้ายในรู ปของ
ซัลเฟตทีละลายนํา และถูกพัดพาไปยังแหล่งนํา
ต่าง ๆ รวมถึงถูกดูดซับไปใช้โดยพืช เพือนําไป
สร้างกรดอะมิโน และถูกส่ งต่อผ่านห่วงโซ่อาหาร
ต่อไป

13

Sulfur cycle
•

กํามะถันยังอาจเกิดปฏิกิริยารี ดิวซ์ทาํ ให้กลายเป็ น
ซัลไฟด์ หรื อแก๊สอืน ๆ
– อาจเกิดจากสิ งมีชีวิตทีหายใจในสภาพทีไม่มี
ออกซิ เจน เช่น
 Desulfovibrio และ Desulfomonas เปลียน
SO42- เป็ น H2S และ S2-

Sulfur cycle
•

Sulfur cycle
•

ส่ วนแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยปกติจะ
ถูกปลดปล่อยจากภูเขาไฟ
– แก๊สไวต่อปฏิกิริยาสู ง เมือพบกับไอนําจะ
เกิดปฏิกิริยากลายเป็ นกรดซัลฟูริก และตกลง
มากับฝนกลายเป็ นฝนกรด
– โดยปกติใช้เวลาเพียง 2-3 วัน

ในทางกลับกันแบคทีเรี ยสี ม่วง (purple bacteria)
มีการนําไฮโดรเจนซัลไฟด์ไปใช้และปลดปล่อย
ออกมาในรู ปของซัลเฟต ซึ งอาจถูกดูดซับโดย
พืช หรื อทําปฏิกิริยากับนํากลายเป็ นกรดซัลฟูริก

ผลของกิจกรรมของมนุษย์
•

•

ปั จจุบนั การปลดปล่อยกํามะถันสู่ บรรยากาศโดย
มนุษย์เพิมขึนถึงร้อยละ 50 โดยเฉพาะการเผา
ไหม้เชือเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน
เมือแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ถูกปลดปล่อยพบกับ
นํา เช่น หมอก หรื อฝน ซึงในบริ เวณทีมีความ
เข้มข้นของกรดซัลฟูริกมากเกินไปจนทําให้เกิด
ภาวะมลพิษซึ งเป็ นสารทีมีพิษเฉียบพลันต่อ
สิ งมีชีวิตต่าง ๆ รวมถึงมนุษย์

Nutrient cycle
•

•

การพิจารณา
– สเกลเล็กกว่าวัฏจักรของธาตุ
– รวมธาตุต่าง ๆ หลายชนิดพร้อมกัน
การหมุนเวียนในแต่ละระบบนิเวศมีลกั ษณะเฉพาะ

หน่ วยเป็ น 1012g
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สารอาหาร (Nutrient)
•

•

อะตอมและโมเลกุลทีสําคัญสําหรับการเติบโต
ของพืช
ต่างจากพลังงาน (ได้จากแสงอาทิตย์และถูก
เปลียนรู ปผ่านกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงได้
เป็ นนําตาล)

Nutrient
•

•

การหมุนเวียนสารอาหารในระบบนิเวศ
•

วัฏจักรของสารอาหารเกียวข้องกับ
– การเข้าของสารอาหารของระบบนิเวศ
– การออกของสารอาหารของระบบนิเวศ
– การหมุนเวียนสารอาหารในระบบนิเวศ

การหมุนเวียนสารอาหารในระบบนิเวศ
•

การหมุนเวียนสารอาหารในระบบนิเวศ
•

การเข้าของสารอาหารสู่ระบบนิเวศ
 เมือสารอาหารเข้าสู่ ระบบแล้วจะถูกดึงไป
ใช้โดยพืชและสัตว์ และสะสมในชีวมวล
ต่อไป
 ในแหล่งนําจืดสารอาหารมักเข้าสู่ ระบบจาก
การพัดพาของนําจากพืนทีใกล้เคียง
– จากการพามาโดยสิ งมีชีวิต

สารอาหารหลัก (macronutrient)
- > 0.2 % in dry weight of organism
- ex. C, H, O, P, Mg, Fe, Cu etc.
สารอาหารรอง (micronutrient)
- < 0.2 % in dry weight of organism
- enzyme, co-enzyme
- ex. Al, Br, Cr, Mo, Se, Ti etc.

การเข้าของสารอาหารสู่ระบบนิเวศ
– จากการผุพงั อยูก่ บั ทีและเข้าสู่ พืชตามวัฏจักร
ของธาตุ
– จากการพาเข้ามาของลม ฝน
 มักนําเข้าสารหลายตัวทังในรู ปของฝุ่ น และ
สารละลาย เช่น แคลเซี ยม โซเดียม
โพแทสเซี ยม และเกลืออืน ๆ จากทะเล

การหมุนเวียนสารอาหารในระบบนิเวศ
•

การหมุนเวียนสารอาหารในระบบนิเวศ
– หลังจากสิ งมีชีวิตต่าง ๆ นําสารอาหารไป
 ผลิตเป็ นชีวมวล ส่ งผ่านไปยังสิ งมีชีวิตอืน
 ขับออกมาเป็ นของเสี ย
 เมือสิ งมีชีวิตตายลงสารอาหารต่าง ๆ จะถูกย่อย
สลายโดยผูย้ อ่ ยสลายกลายเป็ นแร่ ธาตุกลับสู่
ดิน และหมุนเวียนกลับไปทีพืชต่อไป
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การหมุนเวียนสารอาหารในระบบนิเวศ
•

การหมุนเวียนสารอาหารในระบบนิเวศ
– ในระบบนิเวศบางแห่ง เช่น ระบบนิเวศป่ าเขต
ร้อน มีการสะสมสารอาหารภายในระบบสู งมาก
ในรู ปของชีวมวล และเนือไม้

การหมุนเวียนสารอาหารในระบบนิเวศ
•

ปัจจัยทีมีผลต่ อการหมุนเวียน
•

อุณหภูมิ
– ถ้าอุณหภูมิสูง
 อัตราการหมุนเวียนสู ง
ั
 อัตราการละลายไปกับนําสู ง (สัมพันธ์กบ
ความชืน)

การหมุนเวียนสารอาหารในระบบนิเวศเกิดจาก
– การกินของสัตว์
– การชะล้างโดยนําฝน
– การเคลือนย้ายโดยลม
– การพาลงสู่ ใต้ดินจากการซึ มผ่านของนํา
– การดึงขึนมาใช้ของพืช
– การย่อยสลาย
– การผุพงั (weathering and erosion)

ปัจจัยทีมีผลต่ อการหมุนเวียน
•

ความชืน
– สู ง
 อัตราการละลายไปกับนําสู ง
– ตํา
 อัตราการสร้างผลผลิตลดลง
 การย่อยสลายลดลง
 การหมุนเวียนลดลง

ปัจจัยทีมีผลต่ อการหมุนเวียน
•

ปั จจัยทางชีวภาพ
– อัตราการสร้างผลผลิตปฐมภูมิ
 เขตร้อนสู งทีสุ ด
– การกินพืช
 เป็ นการดึงสารอาหารเข้าสู่ วฏ
ั จักรอาหาร
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ปัจจัยทีมีผลต่ อการหมุนเวียน
– การย่อยสลาย -> วัดปริ มาณ CO2 (ดูอตั ราการ
ย่อยสลาย)
– เกิดมากหรื อน้อยขึนกับ
 C:N ratio -> สู ง อัตราการย่อยตํา (มี N
น้อย)
 ปริ มาณลิกนิ น -> มาก อัตราตํา

ปัจจัยทีมีผลต่ อการหมุนเวียน
•

ปั จจัยทางชีวภาพทีทําให้การหมุนเวียนสู งขึน
– ปลวก
– มดและรา
– ไส้เดือนดิน

การหมุนเวียนสารอาหารในระบบนิเวศ
•

การออกของสารอาหารจากระบบนิเวศเกิด
– โดยลมและฝน
– โดยตัวพาทางธรณี เช่นการเคลือนตัวของ
เปลือกโลก
– โดยตัวพาชีวภาพ
– โดยมนุษย์ เช่น การชักลากไม้ออกจากป่ า การ
เก็บเกียวผลผลิตทางการเกษตร
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ตัวอย่ างการหมุนเวียนสารอาหารในป่ าฝนเขตร้ อน
•
•
•
•

Fertile topsoil หนาประมาณ 2-4 ซม.
การหมุนเวียนสารเกิดได้รวดเร็ วมาก
พืชมีการดูดกลับแร่ ธาตุส่วนใหญ่ก่อนทีใบจะร่ วง
สิ งมีชีวิตต่าง ๆ ตามพืนล่างจะเป็ นตัวบริ โภคและ
ย่อย litter
– แมลงต่าง ๆ , เห็ดรา, ผูย้ อ่ ยสลายอืน ๆ

ตัวอย่ างการหมุนเวียนสารอาหารในป่ าฝนเขตร้ อน
•

•
•
•

ป่ าดิบเป็ นระบบทีมีการหมุนเวียนสารต่าง ๆ เร็ ว
มาก
สารอาหารต่าง ๆ มักอยูใ่ นรู ปของมวลชีวภาพ
ในดินมีสารอาหารตํา
เป็ นเหตุผลให้ระบบนิเวศป่ าดิบชืนเปราะบางมาก

ตัวอย่ างการหมุนเวียนสารอาหารในป่ าฝนเขตร้ อน
•

ตัวอย่ างการหมุนเวียนสารอาหารในป่ าฝนเขตร้ อน
•

•

สารอาหารเช่น Ca Na จากบรรยากาศและผสมกับ
ฝนนันเป็ นสัดส่ วนถึง 80% , Mg 57% และ K เข้า
สู่ ระบบนิเวศผ่านนําทีชะตามเปลือกไม้ สู งถึง
78% (ป่ าฝนบราซิ ล) (Scheer, 2011)
– แร่ ธาตุต่าง ๆ ระเหยจากมหาสมุทรและถูกลม
พัด
– ปริ มาณสู งสุ ดทีแร่ ธาตุเหล่านีเข้าสู่ระบบนิเวศ
คือฤดูฝน

ป่ าเขตร้อน

ป่ าเขตอบอุ่น

เศษใบไม้เป็ นส่ วนทีมีสารอาหารสะสมทีสําคัญ
โดยเฉพาะ ไนโตรเจน
ในป่ าเขตร้อนทีมีหน้าแล้ง สารอาหารเหล่านีจะ
ถูกทําให้หมุนเวียนไม่ได้ (immobilized) จนถึง
หน้าฝน
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สิ งทีรบกวนการหมุนเวียน
•

การรบกวนการหมุนเวียนพิจารณาตามระดับ
– รุ นแรงน้อย – ไม่มีผลต่อโครงสร้างของระบบ
นิเวศ เช่น การล้มของต้นไม้ทาํ ให้มีช่องว่าง
ของเรื อนยอด
– รุ นแรงปานกลาง – มีผลต่อโครงสร้าง แต่ไม่
ส่ งผลกระทบต่อดิน เช่น การตัดป่ า ปลูกสวน
ยาง / กาแฟ / สน ฯลฯ

สิ งทีรบกวนการหมุนเวียน
•

การรบกวนการหมุนเวียนพิจารณาตามระดับ
– รุ นแรงมาก – มีผลกระทบต่อทังโครงสร้าง
ระบบนิเวศ และโครงสร้างดิน เช่น แผ่นดิน
ถล่ม การทําลายป่ าโดยมีการไถหน้าดินด้วย

สิ งทีรบกวนการหมุนเวียน
•

•

•

ฝนกรด => ทําให้สมบัติทางเคมีของดินเปลียนไป
รวมถึงสารต่าง ๆ ในดิน
การถางป่ า => การชะล้างหน้าดิน ทําให้แร่ ธาตุที
พืชจะใช้ในอนาคตหมดไป
ไฟป่ า/ความแห้งแล้ง => ทําให้การหมุนเวียน
ผิดปกติ (ขาดนํา)
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