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Chương 4
CÁC CHU TRÌNH DINH DƯỠNG
MỤC TIÊU:
Sau khi học xong chương này, sinh viên sẽ có khả năng:
Trình bày được các chu trình địa hoá.
Trình bày được vai trò của cacbon và chu trình cacbon.
Trình bày được vai trò của oxy và chu trình oxy.
Trình bày được vai trò của nitơ và chu trình nitơ.
Trình bày được vai trò của nước và chu trình nước.

8.1 CÁC CHU TRÌNH SINH ĐỊA HOÁ
Năng lượng ánh sáng mặt trời được chuyển đổi sang năng lượng hoá học được lưu
trữ trong cơ thể sinh vật sản xuất sau đó nó chuyển qua các bậc dinh dưỡng khác và cuối
cùng thì chuyển vào khí quyển dưới dạng nhiệt. Năng lượng luôn chuyển theo cùng một
hướng nên độ ổn định một hệ sinh thái sẽ phụ thuộc vào nguồn năng lượng đầu vào. Đối
nghịch với điều đó, các nguyên tố sinh học tạo ra vật sống bị giới hạn về lượng và không
được tái nạp bổ sung từ nguồn bên ngoài. Nói chung các chất được tái tuần hoàn tức là
các chất hoá học cơ bản tách ra khỏi cơ thể sinh vật chết và được dùng lại cho sự sống
khác.
Tất cả các nguyên tố sinh học thể hiện chu trình tự nhiên có tên là chu trình sinh địa
hoá bao gồm pha sinh học, trong đó một nguyên tố nào đó cố định vào trong cơ thể sống
dưới dạng hợp chất hữu cơ và pha vô sinh trong đó tạo ra thành phần môi trường vô sinh.
Mức độ tái tuần hoàn phụ thuộc vào loại nguyên tố được phổ biến ít hay nhiều trong sinh
quyển, và phương thức mà theo đó chúng được dùng bởi sinh vật.
Các chu trình cacbon, oxy, nitơ, sunfua và photpho cũng như nước được xem xét sau
đây:

8.2

CHU TRÌNH CACBON

Cacbon tạo ra 18% vật chất sống nhưng chúng có ít hơn trong môi trường vô sinh.
Nguồn chính cacbon cung cấp cho sinh vật ở dạng CO2 thu được từ không khí hay hoà
tan trong nước.
Thông qua quá trình quang hợp của thực vật có diệp lục, CO2 được chuyển thành
hợp chất hữu cơ bao gồm hydratcacbon, chất béo, chất đạm, các axit nucleic. Ở dạng này,
cacbon trở nên hấp thụ được sinh vật ở bậc dinh dưỡng cao hơn. Như đã trình bày ở trên
hình 4.1, pha sinh học của chu trình cacbon thể hiện dòng năng lượng từ vật sản xuất đến
vật tiêu thụ và cuối cùng kết thúc ở vật phân huỷ.
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Hình 4.1. Sơ đồ chu trình cacbon

CO2 được trả lại khí quyển bởi mọi sinh vật hô hấp. Các vật phân huỷ đặc biệt quan
trọng bởi lẽ chúng tách cacbon đã được cố định ra khỏi cơ thể sinh vật chết và một lần
nữa được dùng cho sinh vật. Tuy thế không phải mọi cacbon đã được cố định tuần hoàn
lại bằng cách này. Nơi thiếu oxy như tầng đất chặt hay đáy hồ sâu, các chất hữu cơ
thường được tích tụ lại. Chúng dẫn đến trầm lắng hữu cơ và dần dần tạo nên nhiên liệu
lòng đất như than, khí thiên nhiên và dầu mỏ.
Trong những năm gần đây một lượng lớn nhiên liệu lòng đất và dạng cacbon được
dồn trữ từ các hệ sinh thái trước đây, được mang ra sử dụng đốt cháy vì nhu cầu năng
lượng của con người. Do đó có sự tăng đáng kể CO2 trong khí quyển. Điều này có
nhiều hậu quả mà người ta đã biết trước. Trước tiên nó tăng cường năng xuất sơ cấp do
tăng trưởng quang hợp. Sau đó nó tăng mức CO2 đã hoà tan trong đại dương dẫn đến
hình thành cacbonat CaCO3 ở dạng đá ven bờ…Các hiện tượng này đang báo động và
cho dù có được hấp thụ bớt thì CO2 dư vẫn còn tích luỹ vào khí quyển.
Điều đáng quan tâm khác là do hiệu ứng nhà kính gây nên sự ấm lên của Trái Đất,
làm tan băng các cực. Tất nhiên đánh giá cụ thể hiện tượng này không phải là dễ dàng.

8.3

CHU TRÌNH OXY

Chu trình oxy như hình 4.2 thể hiện quan hệ nghịch đảo với chu trình cacbon. Oxy
đựoc giải phóng khi thực vật quang hợp, sau đó lại được dùng vào oxy hoá khi hô hấp.
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8 Hình 4.2. Sơ đồ chu trình O2

Trong khi quang hợp, lượng oxy được sản sinh tỷ lệ trực tiếp đến lượng cacbon được
cố định thành phần hợp chất hữu cơ. Do đó, lượng chất hữu cơ trong cơ thể sống và trong
tích luỹ nhiên liệu lòng đất càng nhiều hơn thì lượng O2 trong khí quyển cũng càng nhiều
và trải qua hàng nhiều triệu năm tồn tại sự sống trên Trái Đất, quá trình trên diễn ra theo
một hướng và lượng O2 trong khí quyển không ngừng tăng lên. Sự tăng lượng O2 trong
khí quyển nguyên thuỷ đóng vai trò quan trọng và liên tục vào sự tiến hoá các dạng sống
sơ khai.
Trong những năm gần đây, nồng độ oxy trong khí quyển bắt đầu suy giảm lần đầu
tiên do sự đốt nhiên liệu lòng đất. Lấy ví dụ một máy bay phản lực liên lục địa dùng đến
4 tấn oxy cho mỗi chuyến bay. Tuy vậy, sự biến đổi chưa thấy ảnh hưởng đáng kể đến cơ
thể sống.

8.4

CHU TRÌNH NITƠ

Khí nitơ chiếm 78% trong khí quyển. Tuy vậy nitơ thường tỏ ra thiếu thốn đối với
các sinh vật. Phân tử nitơ N2 gồm một cặp nguyên tử liên kết cộng hoá trị rất bền vững.
Chỉ có một ít sinh vật tiết ra enzym cần thiết để phân rã các phân tử ấy mới có khả năng
dùng nitơ ở dạng khí như thế, mọi sinh vật khác buộc phải nhận N2 ở dạng đã được cố
định trong các dạng hợp chất. Trong trường hợp của thực vật, ion nitrat NO3! là dạng có
ích nhất, chúng cũng có thể sử dụng ion ammoniac NH4+ hay urea CO(NH2)2 thay thế.
Động vật và các cơ thể sống bậc cao khác thường cần nitơ ở dạng hợp chất hữu cơ ví dụ
như axit amin.
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Chu trình nitơ như được trình bày trên hình 4.3 có thể xét trên 3 phần chính:

9 Hình 4.3. Sơ đồ chu trình Nitơ

Cố định nitơ:
Trong quá trình này nitơ thể khí của khí quyển được chuyển thành nitơ hợp chất như
nitrit, nitrat và ammoniac.
Vì phân tử nitơ bền vững nên cần nhiều năng lượng để tách thành nguyên tử tự do rồi
sau đó mới có khả năng kết hợp với nguyên tố khác tạo hợp chất. Chớp là một nguồn
năng lượng để cố định nitơ khi tạo ra sự kết hợp nitơ và oxy trong không khí. Oxyt nitơ
được tạo theo phương trình (1) có thể tiếp tục bị oxy hoá thành oxyt nitơ hai (phương
trình (2)) sau đó có thể kết hợp với nước mưa tạo nên ion nitrat như phương trình (3) như
sau:
N2+ O2Æ 2NO
(2) 2NO+O2Æ2NO2
3NO2+H2O Æ 2H+ +2NO3- +NO.
Khoảng 6% nitơ tách khỏi khí quyển mỗi năm được cố định theo cách này.
Một nguồn cố định nitơ tự nhiên năng suất cao hơn thực hiện bởi một loại vi sinh vật
yếm khí có khả năng tiêu thụ trực tiếp khí nitơ. Quá trình này đòi hỏi một lượng lớn ATP
và enzym tổng hợp nitơ với kết quả tạo ra ammoniac. Ví dụ là vi khuẩn cố định nitơ
Rhizobium cộng sinh trong các nốt sần của rễ cây họ Đậu, và một một số vi khuẩn tự do
như Azotobacter và Clostrodium. Một số loài vi khuẩn lam có khả năng cố định nitơ và là
nguồn quan trọng tạo ra dinh dưỡng trong các hệ sinh thái nước và Tundra. Các
ammoniac do các vi khuẩn đó tạo nên nhanh chóng chuyển thành prôtêin, axit nucleic và
hợp chất hữu cơ khác kể cả vitamin. Quá trình sinh học cố định nitơ chiếm hơn 60% sản
phẩm hàng năm.
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Quá trình cố định nitơ được tiến hành trong công nghiệp bằng phương pháp
Haber-Bosch, trong đó nitơ và hydro tương tác với nhau ở nhiệt độ và áp suất cao, tạo
nên ammoniac có chất xúc tác tham gia. Phương pháp này dược dùng trong sản xuất
phân hoá học như amoni nitrat và chiếm 30% sản lượng cố định nitơ từ khí quyển.
Sự nitrat hoá:
Quá trình này dẫn đến oxy hoá các hợp chất nitơ để sản xuất nitrat trong đất. Nitrat
được thực vật hấp thu và chuyển thành dạng nitơ khác như axit amin và chuyển qua các
bậc dinh dưỡng khác ở dạng các hợp chất hữu cơ. Các chất này được hoàn lại đất từ phân
hay xác chết và sau đó bị các sinh vật phân huỷ phân rã. Các sinh vật phân huỷ tiến hành
quá trình có tên gọi là khử amin tạo ra ammoniac. Phần lớn sự tuần hoàn diễn ra trực tiếp
thông qua bài tiết urea và axit uric.
Nguồn ammoniac trong đất có thể được sử dụng như nguồn năng lượng để cố định
NO2 nhờ các vi khuẩn đặc biệt – vi khuẩn nitrit hoá. Chúng là vi khuẩn hoá tự dưỡng
(chemoautotrophic) vì chúng tạo ra năng lượng để sản xuất thức ăn thông qua phản ứng
hoá học chứ không nhờ có ánh sáng mặt trời. Một nhóm vi khuẩn nitrit hoá là
Nitrosomonas chuyển ammoniac thành nitrit như sau:
2NH3 + 3O2 → 2NO2− + 2H2O + Năng lượng
Một nhóm thứ hai là Nitrobacter hoàn tất quá trình trên:
2NO2− + O2 → 2NO3− + Năng lượng
Không phải mọi hợp chất ammoniac và nitrat tạo ra theo cách này được tái sử dụng
cho các cơ thể sống. Một số chuyển sang dạng trầm lắng. Ammoniac có khuynh hướng
lưu lại trong đất còn nitrat thì bị trôi theo nước, đôi khi gây nên ô nhiễm hồ hay sông.
Phân huỷ nitrit:
Một phần nitơ trong nitrat được tái hoàn lại khí quyển thông qua một loại vi khuẩn
khác có tên là vi khuẩn phân huỷ nitrit. Các vi khuẩn này sống ở vùng oxy thiếu, và dùng
NO3- làm nguồn oxy để hô hấp yếm khí. Một phần năng lượng thu dùng vào việc phá huỷ
các ion nitrat tuy nhiên năng lượng thu được lớn hơn nhiều so với năng lượng cho hô hấp
yếm khí. Khí nitơ được giải phóng ra khỏi quá trình như chất thải.

8.5

CHU TRÌNH LƯU HUỲNH (SUNPHUA)

Chu trình lưu huỳnh (sunphua) (hình 4.4) khác chu trình cacbon và nitơ ở chỗ pha vô
cơ của nó diễn ra chủ yếu ở chất trầm lắng hơn là trong khí quyển. Một lượng nhỏ lưu
huỳnh tồn tại ở dạng SO2 trong không khí do đốt các chất chứa sunphua có chủ yếu ở đá
chứa lưu huỳnh và pyrit sắt.
Thực vật có khả năng hấp thụ lưu huỳnh ở dạng SO42− do sự oxy hoá bề mặt đá. Quá
trình này chủ yếu là sinh học và được tiến hành nhờ một loại vi khuẩn đặc biệt để tạo ra
năng lượng từ quá trình ấy.
Trong thực vật, những ion SO42− hấp thụ được kết hợp thành nhóm thiol (SH) của
axit amin và protein. Ở dạng này lưu huỳnh chuyển qua các bậc dinh dưỡng khác và được
giải phóng khỏi cơ thể sống ở dạng trong phân hay xác chết. Các vi khuẩn phân huỷ các
nhóm –SH thành H2S. Chính khí này đặc trưng cho mùi hôi thối các khu bãi rác.
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Khí H2S sản ra đôi khi được oxy hoá thành SO42− nhờ một vi khuẩn đặc biệt trong
điều kiện yếm khí. Một loài vi khuẩn quang hợp đặc biệt khác sống trong chuỗi sunphua
dùng H2S thay thế H2O làm nguyên liệu để sản xuất hydratcacbon theo phương trình:
Ánh sáng hồng ngoại

6CO2 + 12H2S

C6H12O6 + 6H2O + 12S

Lưu huỳnh từ phản ứng này trở lại các lớp đất trầm tích.

8.6

CHU TRÌNH PHOTPHO

Photpho đi vào cơ thể ở dạng vô cơ PO43−, HPO42−, H2PO4−, sau đó được xây dựng
thành các phân tử hữu cơ như axit nucleic, photpho lipit và ATP (xem hình 4.5). Khi

sinh vật phân huỷ

photphat
vô cơ

tích luỹ photphat
trong trầm tích, đất
và đá trầm tích

động thực vật chết đi hay
bài4.5.
tiếtSơchất
thải,trình
cácPhotpho
vi khuẩn photphat hoá khép lại vòng
Hình
đồ chu
photpho đơn bằng cách trả photphat vô cơ trở lại đất. Một vùng giàu photpho không bình
thường do tích luỹ phân chim biển ở các đảo nhỏ ven biển Tây Peru. Chất này có tên gọi
Guano và được dùng làm phân bón.
Hoàn tất chu kỳ sinh địa hoá của photpho rất chậm bởi lẽ các kho chứa photpho vô
sinh ở dạng đá chỉ phân huỷ khi bị đưa ra ngoài do chuyển động địa chấn và bị bào mòn.
Nguồn cung cấp tự nhiên photpho vào đồng ruộng và hệ sinh thái nước nhận nước chứa
nhiều photpho dẫn đến hệ thực vật được kích thích phát triển mạnh và đôi khi dẫn đến
bùng phát tảo xanh, ảnh hưởng đến phần còn lại của hệ sinh thái.

8.7

CHU TRÌNH NƯỚC

Chu trình nước khác biệt so với các chu trình đã đề cập bởi lẽ là chu trình hợp chất
chứ không phải của nguyên tố sinh học. Nước là thành phần quan trọng của mọi sinh vật,
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vừa là dung môi cho các chất hoà tan, vừa là môi trường cho các phản ứng hoá học. Mặc
dù trong cơ thể sinh vật, ví dụ như trong quang phân ly nước, nó có thể phân tách thành
ion H+ và OH- nhưng trong môi trường vô sinh nó tuần hoàn chủ yếu dưới dạng phân tử.

H×nh 4.6. S¬ ®å chu tr×nh n−íc

Hình 4.6 thể hiện tổng quát các quá trình chính trong chu trình nước. Đại dương là bể
nước vô sinh chính, chứa khoảng 97% nước của quả đất. Lượng nước thích hợp được
dùng bởi các sinh vật trên cạn phụ thuộc vào mưa cũng như thời gian mà nó cần để quay
trở lại khí quyển do bay hơi, cũng như trở lại đại dương và sông hồ. Tác động của con
người có ảnh hưởng sâu sắc đến giai đoạn và tuần hoàn này. Thuỷ lợi làm nước lưu lại
trong đất lâu hơn và do đó làm đất màu mỡ hơn nơi vùng hạn. Cuộc sống đô thị lại có ảnh
hưởng ngược lại: phí phạm nước, nước thải chảy ngay ra sông hồ bằng ống thải.
Tất cả các chu trình dinh dưỡng như đã miêu tả trên đây liên quan đến sự cân bằng
các pha vô sinh và hữu sinh. Tuy có rất nhiều lượng các chất tham dự nhưng sự thay đổi
nhỏ của một thành phần có tác động mạnh đến hệ sinh thái. Hoạt động của con người có
thể dẫn đến phá huỷ sự cân bằng các chu trình dinh dưỡng, làm xuất hiện các vấn đề sinh
thái, một số trong các vấn đề sẽ được đề cập đến trong chương sau.

