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 : الملخص

اإلنتاجية الكمية يتكون النظام البيئي الزراعي الصناعي من أنظمة فرعية تكنولوجية وبيئية ، تتفاعل بشكل صارم فيما بينها لضمان  
يؤثر   والنوعية العالية التي يطلبها السوق. تتطلب اإلدارة الفعالة ، في الوقت الحالي ، استخداًما كبيًرا للوقود األحفوري الذي غالًبا ما

العالمي. يمثل بشدة على النظام الفرعي البيئي. لذلك ، ينتج عن النظام البيئي الزراعي تأثير بيئي كبير ، على المستويين المحلي و 
ه التسميد بالنيتروجين المعدني إحدى الممارسات الزراعية الرئيسية ذات االنبعاث العالي للملوثات في الغالف الجوي والتربة والمياه. هذ

جي الممارسة ضرورية لضمان غلة عالية من المحاصيل على الرغم من استنفاد النيتروجين في التربة ، والذي يرتبط بالتدهور التدري
قل ،  للمادة العضوية في التربة. يعود التحميل البيئي لألسمدة النيتروجينية المعدنية إلى أنشطة النظام الفرعي التكنولوجي )اإلنتاج ، الن

التطبيق( ، إلى تغيير بعض العمليات الميكروبية في التربة ، وإلى اإلمداد الزائد الذي ال تمتصه المحاصيل المزروعة. يستعرض هذا  
فصل األثر البيئي للتخصيب بالنيتروجين من خالل تحليل اآلثار الناجمة عن تفاعالت النظم الفرعية التكنولوجية والبيئية. سيتم وصف  ال

(. تقييم دورة الحياة هو طريقة قادرة على LCAاألحمال البيئية المرتبطة بالنظام الفرعي التكنولوجي عن طريق نهج تقييم دورة الحياة )
وانب البيئية والتأثيرات المحتملة المرتبطة بمنتج أو عملية أو نشاط خالل دورة حياته بأكملها: من استخراج المواد الخام ، من  تحديد الج

. عالوة ILCDو    ISO 14040خالل اإلنتاج واالستخدام والصيانة ، إلى إيقاف التشغيل في نهاية الحياة. اإلجراء يتوافق مع كتيب  
آلثار البيئية الرئيسية الستخدام األسمدة النيتروجينية على النظم الفرعية البيئية للتربة. بالتفصيل ، سيتم عرض على ذلك ، سيتم وصف ا

حالة فن تأثير تطبيق النيتروجين على األنشطة الميكروبية في التربة ، المسؤولة عن إنتاج ملوثات الغالف الجوي )ثاني أكسيد الكربون  
ين( وتشتت النيتروجين في المسطحات المائية. سيتم أيًضا اإلبالغ عن استراتيجيات التخفيف لكال النظامين  والميثان ومركبات النيتروج

 الفرعيين المناسبين لتقليل التأثير البيئي في استخدام األسمدة النيتروجينية. 

 : المقدمة

المواد الخام والطاقة. تم تطوير العديد من أشكال اإلدارة النظام البيئي الزراعي هو نظام بيئي تم تعديله من قبل اإلنسان إلنتاج الغذاء و 
بمرور الوقت وفي مناطق مختلفة من الكوكب. لقد تسببوا في تعديالت مختلفة في استقالب النظام البيئي األصلي )تدفق الطاقة ودورة 

عالمي. قد تكون هذه مكثفة بشكل خاص بالنسبة المادة(. ومن النتائج الرئيسية لهذه التعديالت التلوث البيئي على المستوى المحلي وال
لما يسمى النظام البيئي الزراعي الصناعي. يتكون النظام البيئي الزراعي الصناعي من أنظمة فرعية تكنولوجية وبيئية ، تتفاعل بشكل 

عالة ، في الوقت الحالي ، استخداًما صارم فيما بينها لضمان اإلنتاجية الكمية والنوعية العالية التي يطلبها السوق. تتطلب اإلدارة الف 
 واسع النطاق للوقود األحفوري الذي غالًبا ما يؤثر بشدة على البيئة 

الطلب لذلك ، يلعب النظام البيئي الزراعي دوًرا رئيسًيا في استدامة الحياة العالمية ، حيث سيؤدي النمو المتسارع لسكان العالم إلى زيادة  
ير للتخفيف من االعتماد على الوقود األحفوري هو احتمال إنتاج طاقة بديلة من الكتلة الحيوية النباتية.  على الغذاء. كان النهج األخ

، مع توضيح الدور المحتمل للزراعة في الضرر    2009االمتداد العالمي لألراضي الزراعية ، المشار إليه في عام    1يوضح الجدول  
العالم ، إلنتاج   12مليار هكتار ، أي حوالي    1.5من    البيئي. في الوقت الحاضر ، يتم استخدام أكثر ٪ من مساحة األرض في 

٪ سنوًيا على مدار الخمسين عاًما 4و    2(. نما اإلنتاج الزراعي العالمي في المتوسط بين  2013المحاصيل )منظمة األغذية والزراعة ،  
٪ فقط سنوًيا. وجاء أكثر من 1راضي الصالحة للزراعة( بنسبة  الماضية ، بينما نمت المساحة المزروعة )أراضي المحاصيل الدائمة واأل

 ( 2013٪ من الزيادة في إنتاج الغذاء من المناطق المروية التي تضاعف حجمها )منظمة األغذية والزراعة ، 40
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تم تعويض فقدان خصوبة يؤدي إزالة النيتروجين عن طريق الحصاد إلى تقليل النيتروجين المتاح في التربة لدورة المحاصيل التالية. ي
التربة بالنيتروجين عن طريق األسمدة المعدنية ، التي يتطلب إنتاجها كمية كبيرة من الوقود األحفوري )عملية هابر بوش(. باإلضافة  

المحيط   ( فيN2؛ ُيعرف بأنه جميع مركبات النيتروجين بخالف    Nrإلى ذلك ، تزيد األنشطة البشرية من مدخالت النيتروجين التفاعلي )
في النظم اإليكولوجية األرضية األصلية. الزيادة في النيتروجين التفاعلي ال   N2الحيوي الذي يتجاوز حالًيا معدل التثبيت البيولوجي  

جين ترجع فقط إلى إنتاج األسمدة ولكن أيًضا إلى احتراق الوقود األحفوري المستخدم لدعم متطلبات الغذاء والطاقة. يمثل التسميد بالنيترو 
 المعدني أحد الممارسات الزراعية البشرية الرئيسية مع انبعاثات بيئية عالية للملوثات في الغالف الجوي والتربة والمياه.

نًيا إلى  يعود التحميل البيئي لألسمدة النيتروجينية أواًل إلى األنشطة المختلفة للنظام الفرعي التكنولوجي )اإلنتاج ، النقل، التطبيق( ، وثا 
 ر بعض العمليات الميكروبية في التربة ، وثالًثا إلى اإلمداد الزائد الذي ال يمتصه المحصول المزروع.تغيي

تعتبر المناهج الشاملة والنظامية مفيدة في دراسة األنظمة المعقدة ، مثل النظام البيئي الزراعي. يستعرض هذا الفصل حالة فن التأثير 
تحليل التأثير الناجم عن تفاعالت النظم الفرعية التكنولوجية والبيئية. سيتم وصف األحمال البيئية البيئي للتخصيب بالنيتروجين من خالل  

(. تقييم دورة الحياة هو طريقة قادرة على تحديد الجوانب LCAالمتصلة بالنظام الفرعي التكنولوجي عن طريق نهج تقييم دورة الحياة )
ج أو عملية أو نشاط طوال دورة حياته بأكملها. يتم التحليل في جميع المراحل ، من استخراج البيئية والتأثيرات المحتملة المرتبطة بمنت

 ISOالمواد الخام، من خالل اإلنتاج واالستخدام والصيانة ، إلى إيقاف التشغيل في نهاية العمر االفتراضي. اإلجراء يتوافق مع كتيب  
لتقييم اآلثار البيئية من المهد إلى اللحد للمنتجات القائمة على الزراعة منذ أواخر التسعينيات.   LCA. تم استخدام  ILCDو    14040

كما هو موضح في العديد من دراسات تقييم دورة الحياة ، يمكن أن يكون النظام الزراعي هو المساهم الرئيسي في األعباء البيئية. من 
النزرة وخسائر النض المرتبطة باألسمدة النيتروجينية المستخدمة في األراضي الزراعية. هذه  بين االهتمامات الرئيسية انبعاثات الغازات  

بسبب الظروف المناخية البدائية واإلدارة الزراعية الخاصة بالموقع. على وجه الخصوص ، تساهم األنشطة الزراعية المرتبطة بالتخصيب 
ا غازات  انبعاثات  في  كبير  بشكل  المعدني  وأكسيد بالنيتروجين  والميثان  الكربون  أكسيد  ثاني  مثل  الدفيئة(  )غازات  الحراري  الحتباس 

. لهذا السبب في دراسة تقييم دورة الحياة ، يجب أن يكون  NO3( وترشيح  NOxو    NH3النيتروز جنًبا إلى جنب مع الغازات النزرة )
 روف المناخية المحلية والزراعة. ( لهذه المركبات قدر اإلمكان ممثاًل للظDFEاالنبعاث الميداني المباشر )

 انتشار واستخدام األسمدة النيتروجينية 

النيتروجين هو المغذيات الكبيرة الرئيسية التي تؤثر على نمو النبات وإنتاج المحاصيل ألن النيتروجين عنصر مهم في الخاليا النباتية 
ات واألحماض النووية. وهو أيًضا أحد مكونات مركبات نقل الطاقة ، للعديد من المركبات الهيكلية والوراثية واالستقالبية مثل البروتين

. يمكن امتصاص النيتروجين عن طريق جذور النباتات في أشكال غير عضوية )تسمى أيًضا النيتروجين المعدني( مثل أيون  ATPمثل  
 (. - NO3+( وأيون النترات ) NH4األمونيوم )

ية بالتزامن مع الظروف األخرى في المنطقة الشمالية الغربية من أوروبا في الجزء األخير من نشأت الحاجة إلى زراعة أكثر كفاءة وإنتاج
القرن الثامن عشر والنصف األول من القرن التاسع عشر مع اكتشاف الدور البيولوجي للعناصر الكيميائية في تغذية النبات و الثورة  

 ات الكيماوية والتعدين والنقل. أدت هذه العوامل إلى تطوير صناعة األسمدةالصناعية التي حفزت االبتكار التكنولوجي ونمو الصناع
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ماليين طن سنوًيا من األسمدة النيتروجينية ، ثلثاها في البلدان النامية التي تعد أيًضا من أكبر  110في العالم اليوم يتم إنتاج أكثر من 
 المستهلكين. 

النيتروجين في البلدان المتقدمة بسبب القيود القانونية والنجاح المتزايد للزراعة العضوية  في الواقع ، بينما يوجد اتجاه سلبي في استهالك
 ، بينما زاد الطلب على األسمدة النيتروجينية في البلدان النامية بأكثر من ثالثة أضعاف في الثالثين سنة الماضية. 

في المائة في البلدان النامية. ستزيد أفريقيا   87. وسيعيش  2100مليار بحلول عام    11من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى  
الحالي بأربعة أضعاف )من   التوسع في استخدام    4.2إلى    1.1وحدها عدد سكانها  السكانية بالضرورة  مليار نسمة(. نتيجة للزيادة 
 األسمدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الغذاء. 

اليوريا في  Nالسماد   المناطق ، هناك اختالفات واضحة في استخدام    األكثر شيوًعا هو  األسمدة، تعتبر نترات أمونيوم    -Nمختلف 
)النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم(. في أمريكا    NPK( أكثر األسمدة انتشاًرا تليها مركبات  AN( ونترات األمونيوم )CANالكالسيوم )

ي في الصين والهند( ، يعتبر استهالك اليوريا أعلى بكثير من جميع منتجات الجنوبية وأوقيانوسيا ، وقبل كل شيء في آسيا )بشكل رئيس
N  ثر األخرى. في أمريكا الشمالية ، يعتبر استهالك األمونيا )أو األمونيا الالمائية( ومحاليل النيتروجين واليوريا مكافًئا إلى حد ما وأك

 استخداًما من المركبات األخرى.

 صناعة األسمدة النيتروجينية

حالًيا حوالي   األسمدة  إنتاج  غالبية هذا  3-2يمثل  المسؤولة عن  النيتروجينية هي  األسمدة  العالمي.  الطاقة  استهالك  إجمالي  ٪ من 
(. يتطلب تثبيت النيتروجين في الغالف الجوي معظم الطاقة لتصنيع األمونيا. يلزم أيًضا طاقة  2006االستهالك )المفوضية األوروبية ،  

 مونيا إلى يوريا. كبيرة لتحويل األ

يتم توزيع الطاقة الالزمة إلنتاج النيتروجين بالتساوي إلى حد ما في جميع أنحاء الكوكب وهناك إنتاج في كل منطقة. ومع ذلك ، هناك 
كاريبي ،  اتجاه نحو زيادة اإلنتاج في المواقع التي يتوفر فيها الغاز الطبيعي الرخيص ، في مناطق مثل الشرق األوسط ومنطقة البحر ال

 وكذلك في مناطق االستهالك الرئيسية ، مثل جنوب آسيا والصين. 

 عمليات اإلنتاج 

 األمونيا

العالم )NH3األمونيا ) أنحاء  النيتروجينية في جميع  إنتاج األسمدة  المدخل األساسي لمعظم  مشتق من    - N٪ من سماد    97( هي 
ألمانيتان 2006األمونيا( )المفوضية األوروبية ،   العملية التي طورتها شركتان  ( ، يعتمد إنتاج األمونيا إلى حد كبير على تعديالت 

من الهيدروجين والنيتروجين عند   1: 3من خليط حجمه  NH3العلماء هابر وبوش في السنوات األولى من القرن العشرين. يتم تصنيع 
(. أحدثت هذه العملية ثورة في صناعة األسمدة Wood & Cowie  ،2004ارة وضغط مرتفعين في وجود حفاز حديدي )درجات حر 

النيتروجينية ، وكسرت االعتماد السابق على المصادر المعدنية النادرة نسبًيا للنيتروجين ومكنت من تطوير منتجات ذات محتوى أعلى  
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، وكان إنتاج النيتروجين يعتمد إلى حد كبير على تصنيع    1913في عام    Haber-Boschمن النيتروجين. تم افتتاح أول مصنع  
 (. 1998األمونيا منذ ذلك الحين )برنامج األمم المتحدة للبيئة / منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ، 

 العمليات التالية:يتم الحصول على كل النيتروجين المستخدم من الهواء ويمكن الحصول على الهيدروجين بأي من 

 إعادة التشكيل البخاري للغاز الطبيعي أو الهيدروكربونات الخفيفة األخرى )سوائل الغاز الطبيعي ، غاز البترول المسال أو النفثا(. •
 األكسدة الجزئية لزيت الوقود الثقيل أو الفحم.  •
 تغويز الفحم. •

٪ على تغويز الفحم، بشكل رئيسي في الصين    14الغاز الطبيعي ، و    ٪ من إنتاج األمونيا العالمي على إصالح بخار  77يعتمد حوالي  
 ٪ على األكسدة الجزئية للمنتجات النفطية وأجزاء الهيدروكربونات الثقيلة، خاصة في الهند وبدرجة أقل في الصين .  9، و 

، ومتوسط متطلبات   IFAالصناعة أجرتها    إن تخليق األمونيا هو عملية تتطلب الكثير من الطاقة بناًء على دراسة معيارية على مستوى 
جيجا جول / طن من األمونيا )المصانع الصينية لم تكن   53إلى    28جيجا جول / طن ويتراوح من    36.9الطاقة إلنتاج األمونيا هو  

 كذلك اعتبر(.

ز. تستخدم العملية التي تعتمد على  مرة من الطاقة مثل العملية القائمة على الغا   1.3تستخدم عملية نموذجية تعتمد على النفط الثقيل  
 مرة من العملية القائمة على الغاز.  1.7الفحم طاقة أكبر بمقدار 

  43.3للصين و    NH3جيجا جول / طن    48.8في الصين والهند ، الطلب على الطاقة لكل طن من األمونيا المنتج مرتفع للغاية:  
 ٪ أخرى من اإلنتاج العالمي.8٪ من اإلنتاج العالمي والهند تنتج 30ة . الصين هي أكبر منتج لألمونيا بنسبNH3جيجا جول / طن 

 حمض النيتريك

يستخدم حمض النيتريك في تصنيع نترات األمونيوم ونترات الكالسيوم ونترات البوتاسيوم. ألغراض األسمدة ، تتراوح مقاومة الحمض بين 
حفز من سبيكة البالتين / الروديوم لتكوين أول أكسيد النيتروجين والماء ٪. يتم تبخير األمونيا وخلطها مع الهواء وحرقها فوق م65- 50

 (: 1998( وفًقا للتفاعالت التالية )برنامج األمم المتحدة للبيئة / منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ،  1)مكافئ 

4NH3 + 5O2 => 4NO + 6H2O 

 ( 3و  2روز )مكافئ في نفس الوقت ، يتم تكوين بعض النيتروجين وأكسيد النيت

4NH3 + 3O2 => 2N2 + 6H2O 

4NH3 + 4O2 => 2N2O + 6H2O 

 (. 5و  4يتأكسد أكسيد النيتريك إلى ثاني أكسيد النيتروجين ، ويتم امتصاص األخير في الماء ليعطي حمض النيتريك )مكافئ 

2NO + O2 => 2NO2 
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للحرارة )إطالًقا للحرارة( ويساهم في إطالق البخار بشكل كبير. يتم استخدام نوعين من يعتبر تحويل األمونيا إلى حمض النيتريك طارًدا  
العمليات حالًيا: الضغط الفردي والضغط المزدوج. في ضغط واحد ، تجري مراحل األكسدة واالمتصاص بنفس الضغط )متوسط بين 

 ، يحدث االمتصاص عند ضغط أعلى من األكسدة. بار(. في عملية الضغط المزدوج 13و  6.5بار أو مرتفع بين  6.5و   1.7

  298( هو أهم غازات الدفيئة المرتبطة بإنتاج حامض النيتريك. تبلغ إمكانية االحترار العالمي ألكسيد النيتروز  N2Oأكسيد النيتروز )
(. تعتمد كمية أآسيد النيتروز المنبعثة 2007مرة أكبر من احتمالية ثاني أكسيد الكربون )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ،  

( ، وتقنيات الحد من االنبعاثات EFMA  ،2000bعلى ظروف االحتراق )الضغط ، درجة الحرارة( ، تكوين المحفز ، تصميم الموقد )
 ، يتم سرد انبعاثات أآسيد النيتروز من مصانع حامض النيتريك في مناطق عالمية مختلفة.

لكربون الناتج عن تصنيع اليوريا كمنتج ثانوي من مصنع األمونيا. تضمن تصميم عمليات إنتاج اليوريا فصل  يتم إنتاج ثاني أكسيد ا
، وتحلل الكربامات إلعادة التدوير. إن أبسط طريقة لتحليل الكربامات لتكوين   NH3اليوريا عن المكونات األخرى ، واستعادة الفائض من  

ة الضغط من تدفق المفاعل وتسخينه. تم تطوير تقنيات إعادة التدوير الستعادة وإعادة تدوير تتطلب إزال  NH3ثاني أكسيد الكربون و  
في العملية. كان استرداد الغازات إلعادة التدوير ضرورًيا لتخليق اليوريا ، من أجل تحسين استخدام المواد الخام   CO2و  NH3بعض 

ير طريقة بديلة. تضمن ذلك تبريد الغازات وإعادة تجميعها لتشكيل سائل كرباماتي نظًرا ألن إعادة الضغط كانت باهظة الثمن ، فقد تم تطو 
ثم يتم ضخه مرة أخرى في المفاعل. تم استخدام سلسلة من الحلقات التي تشتمل على محلالت كربامات في ضغوط منخفضة تدريجًيا  

ر الغازات زيادة نسبتها المولية في المفاعل ، وبالتالي زيادة ومكثفات كربامات )إجمالي عملية إعادة التدوير(. كانت نتيجة إعادة تدوي
 إنتاجية المنطقة.

يرتبط إنتاج اليوريا عادًة بمصنع األمونيا ، حيث يتم استخدام ثاني أكسيد الكربون الناتج عن تخليق األمونيا كمدخل أساسي في إنتاج 
غبار اليوريا. كالهما ينشأ من عملية التحبيب أو التحبيب. يجب أن  و   NH3اليوريا. تتكون انبعاثات الغالف الجوي بشكل أساسي من  

كجم من غبار اليوريا / طن. مع التحبيب ، يتم   1.5-0.5/ طن و    NH3كجم    1إلى    0.5تتراوح االنبعاثات من برج التحبيب من  
كجم من غبار اليوريا /    0.4- 0.25  / طن و   NH3كجم    0.8-0.25تنقية الغاز الخارج من المحبب وبالتالي يمكن تحديد الفاقد بـ  

كجم / طن من اليوريا. تتكون المخلفات السائلة بشكل    0.75- 0.2أيًضا من فتحات امتصاص العملية في نطاق    NH3طن. يهرب  
ة ، واليوريا في مصنع أفضل التقنيات المتاحة جيد اإلدارة ، ويمكن أن تكون االنبعاثات في الماء محدود  CO2، و   NH3أساسي من  

كجم من اليوريا لكل طن من المنتج. من وجهة نظر دورة الحياة ، هناك اختالفات بين المؤلفين   0.0005و    NH3كجم    0.0025بـ  
المختلفين في محاسبة استهالك ثاني أكسيد الكربون. ضع في اعتبارك أن استهالك ثاني أكسيد الكربون المشتق من إنتاج األمونيا يشكل 

الكربون المنتج الثانوي ، مع األخذ في االعتبار أن ثاني أكسيد الكربون يتم تخزينه فقط لفترة  انخفاًضا صاًفا في انبعاثات ثاني أكسيد  
البيانات الخاصة بعوامل انبعاث قصيرة ويتم إطالقه عند استخدام أسمدة اليوريا في الحقل ، لم يشمل صافي االئتمان هذا. يتراوح متوسط  

 جم / كجم.  1848.7جم / كجم من المنتج إلى  420.0أوروبا من  غازات االحتباس الحراري إلنتاج اليوريا في
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 تأثير التسميد بالنيتروجين على تحويل المواد العضوية للتربة وانبعاث ثاني أكسيد الكربون الناتج عن التربة

ممارسات الحراثة التقليدية ، التي ُيعزى استنفاد محتوى الكربون في التربة ، المسجل على مدار المائة عام الماضية ، بشكل أساسي إلى  
 ( SOMتزيد من معدل تمعدن المواد العضوية في التربة )

( ، وبالتالي إطالق ثاني أكسيد الكربون في  Cفقدت التربة الزراعية ، مقارنة بالتربة األصلية ، قدرتها الطبيعية على تراكم الكربون )
بة ، المسجل عالمًيا على مدار المائة عام الماضية ، بشكل أساسي إلى ممارسات الغالف الجوي. يرجع استنفاد محتوى الكربون في التر 

 (. SOMالحراثة التقليدية ، التي تزيد من معدل تمعدن المادة العضوية في التربة )

تقاط ( تحسين ال1في أنظمة المحاصيل هي: )  C٪ أو أكثر. الممارسات لتحسين تخزين    50، غالًبا بنسبة    SOMأبلغ عن انخفاض  
C  ( تقليل تنفس  2و )SOM  عندما تزيد الممارسات الزراعية من .SOM    تتم إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي على المدى ،

ليل الطويل. في العقود القليلة الماضية ، نشأ اعتقاد في المجتمع العلمي بأن التربة الزراعية لديها القدرة على زيادة أحواض الكربون وتق
(. قدر أنه سيكون من الممكن زيادة كمية الكربون المخزنة في  BMPsاثات ثاني أكسيد الكربون إذا تم تبني ممارسات إدارة أفضل ) انبع

 عاًما.  50مليار طن سنوًيا على مدى  0.88إلى   0.44التربة الزراعية للكوكب بمقدار 

التربة من ثاني أك النباتي يساهم في إجمالي يعتبر تدهور سوم هو المصدر الرئيسي النبعاثات  سيد الكربون ، حتى لو كان الغطاء 
انبعاثات ثاني أكسيد  السبب ، ال يمكن اعتبار إجمالي  لهذا  الجذري والجذري والميكروبي.  التنفس  الكربون مع  انبعاثات ثاني أكسيد 

ت تواصل تفسيرها بهذه الطريقة. لذلك ، يشير ، على الرغم من حقيقة أن بعض الدراسا  SOMالكربون في التربة مقياًسا مباشًرا ألكسدة  
في التربة الخالية من الجذور. تم تحديد ثالثة تجمعات    SOMما يسمى بـ "التنفس القاعدي" إلى ثاني أكسيد الكربون الناتج عن تحلل  

التربة: ) المواد  3تحت األرض ؛ )( بقايا نباتات ميتة فوق و 2( سوم ؛ )1مختلفة من الكربون كمصادر لثاني أكسيد الكربون من   )
العضوية التي تطلقها الجذور الحية مثل اإلفرازات واإلفرازات وخاليا الجذر المقشورة. كثيرا ما توصف المجموعة األخيرة بأنها رواسب 

تبر الكائنات جذرية. تتأكسد أحواض الكربون في التربة بواسطة مجموعات مختلفة من الكائنات غيرية التغذية الحتياجاتها األيضية. تع 
غير  الحية الدقيقة أهم وأنشطة غيرية التغذية في التربة: البكتيريا والفطريات والفطريات الشعاعية والبروتوزوان. يتأثر نشاط هذا المجتمع

سدة واالختزال.  ، وتوافر المغذيات ، ودرجة الحرارة ، والرطوبة ، وإمكانية األك  SOMالمتجانسة بالعوامل البيئية المختلفة للتربة: جودة  
أحد أهم العوامل التي تؤثر على التحلل ألن الكربون المرطب يبطئ العملية ألن الحصول على الطاقة من هذه الركيزة   SOMتعد جودة  

 ( منC: N( حيث يتعين عليهم تلبية متطلباتهم المتكافئة )نسبة  Nبطيء. النمو الميكروبي في التربة مقيد أيًضا بالنيتروجين المتاح )
مختلفة. إذا كان النيتروجين المعدني متاًحا ، فإن المنافسة على العناصر الغذائية التي   C: Nالركيزة التي يتغذون عليها والتي لها نسبة  

بواسطة الكائنات الحية الدقيقة تكون أقل كثافة. في التربة ، هناك منافسة نشطة بين جذور النباتات والكائنات الحية  SOMتحفز تحلل 
الدقيقة للنيتروجين المعدني ، وامتصاص الجذور للنيتروجين يزيد المنافسة على العناصر الغذائية ويقلل من نمو الميكروبات والتمثيل 

ودرجة حرارة التربة )تتأثر في النظم الزراعية بالتخفيض المكاني والزمني   N. يؤثر اإلخصاب  SOMمن تحلل  الغذائي ، وبالتالي يحد  
لمظلة النبات( والرطوبة )المتأثرة في بعض النظم الزراعية بالري( بشدة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في التربة ، من خالل تعديل 

 لتغذية وغيرية التغذية (. المساهمة النسبية للمكونين )ذاتية ا
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( ، وتحسين جودة التربة SOC( إلى تحسين محتوى الكربون العضوي للتربة )BMPsيمكن أن يؤدي اعتماد ممارسات اإلدارة األفضل )
لتربة الستعادة ، واستعادة النظم البيئية المتدهورة ، وزيادة إنتاج الكتلة الحيوية ، وتحسين غلة المحاصيل ، وتشجيع االستثمار في موارد ا

(  1991التربة. ال تؤدي إزالة بقايا المحاصيل بالضرورة إلى انخفاض سريع في محتوى سوم. على سبيل المثال ، كامبل وآخرون. )
 لنظام دوران القمح والقمح والمراحة القديم  SOMعاًما لم تؤثر بشكل كبير على محتوى  30أظهر أن إزالة القش خالل فترة 

الناتج معقد للغاية نظًرا ألن العديد من العوامل ،    SOMب بالنيتروجين على تمعدن  إن تأثير اإلخصا وانبعاث ثاني أكسيد الكربون 
الطبيعية و / أو المرتبطة بإدارة المحاصيل ، تشارك في التأثير على األنشطة البيولوجية المسؤولة عن العملية. عالوة على ذلك ، فإن  

المنشأ تقنيات التصميم والقياس التجر  البيولوجية  التمييز بين المصادر  المثال ، من الصعب  يبية تقدم بعض الصعوبات. على سبيل 
والمشتق من النباتات ضرورًيا لتقييم القدرة الحقيقية للتربة   SOMالمختلفة لثاني أكسيد الكربون ؛ يعتبر ثاني أكسيد الكربون المشتق من  

 الغالف الجوي. كمصدر أو بالوعة لثاني أكسيد الكربون في 

عاًما ، إلينوي(. أظهرت تجارب أخرى )دراسات طويلة األجل   51في دراسة طويلة األجل )   Nالمعزز بواسطة سماد    SOMذكرت تحلل  
بمرور الوقت. بعد هذه الدراسات ،   Cيؤدي إلى مستويات أعلى من التربة    Nأو تجارب مع التوقيع النظيري( أن تسميد المحاصيل بـ  

ر اإليجابي للتخصيب بالنيتروجين ناتًجا بشكل أساسي عن ارتفاع المحصول الذي يزيد من المدخالت السنوية لبقايا المحاصيل  كان التأثي
 SOMفي التربة ، والتي تأتي أساًسا من الجذور وإفرازات الجذور أثناء النمو. ذكر نفس المؤلفين أن اإلخصاب الكافي يساهم في زيادة  

 SOMاألصلي. يتناقض هذا االستنتاج مع عملية تسمى "التأثير األولي" والتي تعتبر بمثابة تحفيز لتمعدن    SOMوال يغير معدل دوران  
األصلي بعد دمج مادة عضوية طازجة مثل السماد األخضر والقش ورواسب الجذور. وقد لوحظت هذه الظاهرة بوضوح على مقياس 

 ( أظهر في ظروف المختبر دون إمدادات المغذيات المعدنية ، أن 1994. )Liljeroth et alالجذور. على سبيل المثال ، 

أدى ترسيب الجذور بواسطة القمح والذرة إلى زيادة مضاعفة في معدل تمعدن كربون التربة الموجود مسبًقا. ومع ذلك ، فإن اآلليات التي 
تحد من كمية الطاقة المتاحة لكائنات  SOMنخفضة لـ تؤدي إلى تأثير فتيلة ال تزال غير مفهومة بشكل جيد. من الشائع أن الجودة الم

. وبالتالي ، ُيعتقد أن تأثير التمهيدي ناتج عن زيادة في النشاط الميكروبي الكلي بسبب زيادة SOMالتربة الدقيقة وبالتالي معدل تمعدن  
ت المعدنية التي ال تسبب أي تأثير أو تأثير توافر الطاقة والمغذيات المنبعثة من المواد العضوية الطازجة. ومع ذلك ، ظهرت المغذيا

 . SOMضئيل على تمعدن 

 على تبادل الميثان في جو التربة والجو  Nتأثير التسميد 

( ثاني غاز من غازات الدفيئة بعد ثاني أكسيد الكربون كتركيز في الغالف الجوي ، على الرغم من فترة بقائه CH4يعتبر الميثان )
  20سنوات( ، نظًرا ألن قدرته على امتصاص األشعة تحت الحمراء تجعله أكثر كفاءة بنسبة    10الجوي )حوالي  القصيرة في الغالف  

مرة من ثاني أكسيد الكربون. يشارك الميثان أيًضا في التغييرات في التركيب الكيميائي للغالف الجوي ألنه متفاعل كيميائًيا.   30إلى  
يدروكسيل في طبقة التروبوسفير ، مما يقلل من قدرته التأكسدية وقدرته على التخلص من على وجه الخصوص ، يتفاعل مع جذور اله

 (.  O3  ،CO  ،CO2( ، كما أنه يؤدي أيًضا إلى إنتاج غازات دفيئة أخرى )CFCsالملوثات مثل الكربون الكلورو فلورو )

ين ، متصلتين بشكل صارم ومرتبطين بعالقة تركيبية مع إن تبادل الميثان في التربة والجو هو نتيجة عمليتين ميكروبيتين متعارضت 
بواسطة  المجففة  للتربة  الالهوائية  الدقيقة  المواقع  في  أو  الالهوائية  التربة  في  الميثان  إنتاج  يتم  التربة.  في  األخرى  التحول    عمليات 
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ة الالهوائية والميثان من الهواء إلى ثاني أكسيد الكربون الميثانوجينات. في التربة الهوائية ، يتأكسد غاز الميثان الناتج في الجزيئات الدقيق
التوازن بين اإلنتاج واالستهالك إيجابيًا ؛ عندما يكون  التربة من مصادر الميثان عندما يكون  الميثانوتروف. تعتبر  بواسطة مركبات 

ءة كمصادر الميثان هي التربة الالهوائية ألنها غالًبا  الميزان سلبيًا ، تعتبر التربة حوض ميثان. على الصعيد العالمي ، التربة األكثر كفا
ما تكون مغمورة بالمياه أو مشبعة بالمياه. في هذه الحاالت ، يتطور نشاط ميثانوجيني كبير على فترات: حقول األرز ، ومدافن النفايات 

ي التربة الالهوائية في مناطقها الهوائية ،  ٪ من الميثان المنتج ف90إلى أكثر من    60، وتربة الخث ، ومع ذلك ، تتم إعادة أكسدة  
ائية وبالتالي فإن التوازن بين إنتاج الميثان واألكسدة عادة ما تكون إيجابية. نادرًا ما تكون أكسدة الميثان بواسطة تربة المرتفعات الهو 

 ألراضي العشبية والتربة المزروعة. . تعتبر تربة الغابات هي األكثر نشاًطا ، تليها ا1-ساعتان   -  2مجم ميثان م   0.1أعلى من  

 على انبعاث أآسيد النيتروز من التربة Nتأثير التسميد 

مرة أكبر من ثاني أكسيد الكربون الذي تنبعث انبعاثاته في    298أكسيد النيتروز هو أحد غازات الدفيئة مع إمكانية االحترار العالمي  
زيادة أكسيد النيتروز في الغالف الجوي إلى التغيرات البشرية في دورة النيتروجين   الغالف الجوي بشكل أساسي من التربة العالمية. تعود

٪ من االنبعاثات السنوية الناتجة عن التربة الزراعية واستخدام سماد النيتروجين. تعتبر التربة مصدًرا رئيسًيا النبعاثات 24العالمية ، مع  
٪ من االنبعاثات العالمية البشرية المنشأ وترتبط ارتباًطا مباشًرا بالتأثير المشترك 53أكسيد النيتروز في الغالف الجوي وتساهم في حوالي  

 للمناخ وإدارة المحاصيل والخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة التي تؤثر على العمليات التي تحركها الميكروبات.

لميكروبية لنزع النتروجين والنيتروجين ، حيث يتأثر بالخصائص إن إنتاج أآسيد النيتروز في التربة هو منتج حيوي المنشأ للعمليات ا
لنيتروز  الفيزيائية والكيميائية للتربة. نزع النتروجين البكتيري هو اختزال تنفسي للنترات و / أو النتريت إلى غازي أكسيد النيتروز وأكسيد ا

كمتقبل لإللكترون الشتقاق  -NO3ن الكائنات الحية الدقيقة الهوائية  وأكسيد النيتروجين ، مقترًنا بنقل إلكترون الفسفرة. تستخدم العديد م 
  N2Oالطاقة من المركبات العضوية عندما يكون توتر األكسجين منخفًضا )نزع النتروجين غير المتجانسة( ، وفي هذه العملية ، يكون 

 وسيًطا إلزامًيا. 

ات ، وفي معظم أنواع التربة ، تكون البكتيريا ذاتية التغذية مسؤولة عن هذه النترجة الميكروبية هي أكسدة األمونيوم إلى النتريت والنتر 
العملية ، على الرغم من أن بعض الدراسات تشير إلى أن نترات غيرية التغذية قد تساهم أيًضا في النترجة وإنتاج أكسيد النيتروز. إن  

N2O مداد باألكسجين محدوًدا في التربة )نزع النتروجين بواسطة اآلزوت( ليس وسيًطا إلزامًيا في عملية النترجة ، ألنه عندما يكون اإل
ة التغذية  ، يمكن للبكتيريا ذاتية التغذية إنتاج أكسيد النيتروز عن طريق االختزال اإلنزيمي للنتريت. يمكن للبكتيريا المؤكسدة لألمونيوم ذاتي

إلى    - NO2بديل تحت الظروف الالهوائية ، وبالتالي تقلل  كمستقبل إلكتروني    -NO2أن تستخدم    Nitrosomonas europeaمثل  
N2O   بواسطة إنزيم اختزال النتريت. قد ينتج أيًضا عن إنتاج كائنات دقيقة أخرى إنتاج أكسيد النيتروز ، على سبيل المثال ، أثناء

رات. تتطلب آلية إنتاج هذه البكتيريا ألكسيد النيتروز  االختزال التبادلي للنترات إلى األمونيوم ، واختزال النترات إلى نتريت ، واستيعاب النت
 ودورها في إنتاج أكسيد النيتروز في التربة دراسة مكثفة

لي عوامل التربة الرئيسية النموذجية التي تؤثر على العمليتين الميكروبيتين هي الرقم الهيدروجيني ودرجة الحرارة ومحتوى النيتروجين الك
العضوية القابلة للتغير ومحتوى الماء وتهوية التربة وإمكانية األكسدة. من الضروري بشكل أساسي التمييز بين والمعدني وتوافر المواد  

التربة بالضرورة ، اعتماًدا الناتج عن العمليتين الميكروبيتين ال يغادر  النيتروز  التربة ، نظًرا ألن أكسيد  التربة وانبعاثات  على    إنتاج 
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ة. يمكن أن تكون عملية النترجة ونزع النتروجين نشطة في نفس الوقت في التربة نظًرا ألنها نظام معقد وغير الخصائص الفيزيائية للترب
متجانس يحتوي على مركبات دقيقة هوائية وال هوائية ، والتي ال يتم توزيعها بشكل متجانس ، وبالتالي ، يمكن تطوير أكسيد النيتروز  

، في المواقع الدقيقة حيث تكون الظروف الالهوائية شديدة ، يمكن لعملية نزع النتروجين أن    عبر هاتين العمليتين. في الوقت نفسه
تستخدم أكسيد النيتروز الناتج عن نفس العملية أو عن طريق النترجة ، وبالتالي تقليل انبعاث الغازات من التربة. قدم نموذًجا مبسًطا 

ر على إنتاج وانبعاث أكسيد النيتروز من التربة. يحدد النموذج ثالثة مستويات من )ثقب في نموذج األنبوب( لوصف العمليات التي تؤث
  التحكم. يمثل المستوى األول جميع العوامل التي تؤثر على معدالت النترجة ونزع النتروجين ؛ المستوى الثاني النبعاثات أآسيد النيتروز 

يائية للتربة على نسبة المنتجات النهائية من خالل كلتا العمليتين وعلى مدى السرعة  اعتماًدا على كيفية تأثير البارامترات الفيزيائية والكيم
 ؛ يمثل المستوى الثالث انتشار أآسيد النيتروز في الغالف الجوي من خالل المرحلة الغازية للتربة. 

. تم اعتبار طول فترة القياس N2Oدفقات  التمثيلية أيًضا بالتصميم التجريبي وتقنيات المراقبة المستخدمة في قياسات ت  EFترتبط قيم  
وتكرار )وشدة( القياسات من العوامل الرئيسية في أي تقديرات محلية أو واسعة النطاق النبعاثات أكسيد النيتروز ، نظًرا ألن تدفقات 

تقلبات مكانية وزمنية كبيرة. ينشأ    أكسيد النيتروز في التربة تنتج عن تفاعل معقد بين العوامل البيولوجية والفيزيائية والكيميائية ، ضمن
الكثير من التحدي من حقيقة أن المناطق الصغيرة )النقاط الساخنة( والفترات القصيرة )اللحظات الساخنة( غالًبا ما تكون مسؤولة عن  

وامل الفيزيائية التي تتحكم في  تدفقات عالية. تشتمل النقاط الساخنة ألكسيد النيتروز في التربة على التفاعل بين بقع المواد العضوية والع
انتشار األكسجين في التربة ونقل ووقت مكوث أكسيد النيتروز في مسام التربة. وبالتالي ، فإن سلسلة من عوامل النبات والتربة ، على  

التربة على نطاقات صغيرة ) التجذير وبنية  المثال ، أنماط  التدفق ا  10إلى    0.1سبيل  لهيدرولوجي ،  م( ، والتضاريس ، ومسارات 
كم( ، يجب أن تؤخذ في االعتبار لفهم التوزيع المكاني للنقاط الساخنة. حالًيا ، يتم معايرة نماذج   1والجيولوجيا على نطاقات أكبر )<  

الزمنية بشكل   التنبؤ بانبعاثات أكسيد النيتروز في التربة على أساس التباين المكاني. ومع ذلك ، فقد تم تقويض موثوقيتها للتنبؤ بالتغيرات
خطير بسبب قلة البيانات المتاحة في األدبيات لمعايرة هذه النماذج بمرور الوقت. ُيعرف مفهوم اللحظة الساخنة منذ فترة طويلة ولكن 

على  نادًرا ما يتم التحقيق فيه من خالل المراقبة المستمرة ، خاصة في النطاق الزمني الصغير ، نظًرا ألن القليل من التجارب تعتمد  
( المرتبط بـ تقنية إيدي التغاير[. يشار إلى  TDLأنظمة قياسات عالية الدقة ]الغرف الديناميكية ، ليزر الصمام الثنائي القابل للضبط )

 جزء كبير من البيانات التي تم إنتاجها حتى اآلن على أنها قياسات الغرفة اليدوية المحدودة في الدقة الزمنية. 

 الخاتمة

يمكن تحقيق الحد من األعباء البيئية لألسمدة النيتروجينية في الزراعة من خالل تحسين مرحلة اإلنتاج )باستخدام منهجية تقييم دورة 
لتطبيق  الحياة( والمرحلة اللوجستية المتكاملة للتوزيع ، وباستخدام ممارسات إدارة أفضل في مرحلة التطبيق الميداني. تمثل العواقب البيئية ل

موضوًعا رئيسًيا ومعقًدا نظًرا ألن األضرار البيئية تتأثر بعدة عوامل: الظروف المناخية البدائية وأنواع المحاصيل    Nلميداني لألسمدة  ا
 وإدارة التربة والمحاصيل ورطوبة التربة ونوع األسمدة والتوقيت وما إلى ذلك. بالمناسبة ، على أساس األدلة األدبية التي تم عرضها من

 (. BMPs، يمكن تحديد وتلخيص بعض المبادئ التوجيهية لممارسات اإلدارة األفضل ) قبل
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 في الزراعة:  Nذكرت أربعة مبادئ توجيهية من أجل تحسين استخدام األسمدة  

المستخدمة في اإلنتاج. عندما يتم استخدام األسمدة لزيادة غلة المحاصيل ، فإنه يزيد من كفاءة المدخالت األخرى المستهلكة للطاقة   •
 ومع ذلك ، بما أن استخدام األسمدة نفسها ينطوي على استهالك الطاقة ، فقد تم التأكيد على أهمية تطبيق المعدل األمثل.

من خالل زيادة صافي اإلنتاجية األولية لألراضي الزراعية ، يمكن لألسمدة أن تزيد من عائد الكربون إلى التربة كمخلفات محاصيل   •
 بشكل أساسي ككتلة حيوية للجذور ورواسب جذمور. ، و 

نظًرا ألن الطلب على الوقود الحيوي يزيد الحاجة إلى زيادة إنتاج الكتلة الحيوية لكل وحدة من مساحة األرض ، فإنه يزيد أيًضا من  •
ن استخدام األسمدة هذا  استخدام األسمدة. إذا كان الهدف هو صافي إنتاج الطاقة أو تعويض الوقود األحفوري ، فيجب أن يكو 

 فعااًل.
عند استخدام األسمدة لزيادة غلة المحاصيل ، يمكن تجنيب األراضي المخصصة للغابات والمناطق الطبيعية األخرى من التحول  •

 إلى أراضي المحاصيل. 

استخدام الهيدروجين من الكتلة الحيوية الغازية استكشفت العديد من الدراسات إمكانية إنتاج األسمدة على أساس الموارد المتجددة. درسوا  
الغاز  باستخدام  مقارنة  الحراري  االحتباس  غازات  انبعاثات  تقليل  مع  القصير  الدوران  ذو  والصفصاف  الحبوب  )قش  األمونيا  إلنتاج 

المستخدمة على العكس من ذلك ، الطبيعي. وبالفعل ، فإن متطلبات الطاقة الرئيسية إلنتاج األسمدة ترجع إلى الوقود والمواد األولية  
كانت إمكانية التخثث أعلى في أنظمة الكتلة الحيوية بسبب ترشيح المغذيات من التربة وكان التحمض في نفس النطاق لكل من الغاز 

 الطبيعي والكتلة الحيوية. 

أنواع من الكتلة الحيوية ثم إنتاج    هناك احتمال آخر للحصول على الهيدروجين وهو إنتاج الميثان عن طريق الهضم الالهوائي لعدة
 الهيدروجين من غاز الميثان. الجوانب األخرى التي يجب مراعاتها هي ما يلي: 

تحسين كفاءة الطاقة في إنتاج األمونيا ألنه من المتوقع أن يزداد تخليق األمونيا المعتمد على الفحم ، وخاصة لسياسة الصين ، في  
 م احتجاز الكربون وتخزينه لتقليل االنبعاثات. السنوات القادمة ، ويمكن استخدا 

٪ من أكسيد النيتروز  95-70تقليل انبعاثات أكسيد النيتروز في إنتاج حمض النيتريك عن طريق العمليات التحفيزية الثانوية لتحويل  
 ( والماء دون استخدام إضافي للطاقة. N2إلى ثنائي النيتروجين )

لحراري المتعلقة بالنقل والخدمات اللوجستية ألن النمو المستقبلي متوقع حيث يكون النقل بالشاحنات الحد من انبعاثات غازات االحتباس ا
 هو الطريقة األساسية للتوزيع )آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية(.

 استخدام أفضل ممارسات إدارة األسمدة المتاحة لتحسين موازين غازات االحتباس الحراري الزراعية. 
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Abstract : 

The industrialized agro-biological system is shaped by mechanical and ecological subsystems, connecting rigorously with 

each other to ensure high quantitative and subjective usefulness mentioned by the market. Productive administration, right 

now, requires huge utilization of non-renewable energy sources that frequently seriously influence the ecological subsystem. 

Along these lines, the agro-biological system creates a high ecological effect, both on the nearby and the worldwide scale. 

Mineral nitrogen treatment addresses one of the super agrarian practices with a high outflow of toxins in the air, soil, and 

water. This training is important to ensure high harvest yields notwithstanding soil nitrogen exhaustion, which is connected 

to the ever-evolving corruption of the dirt natural matter. The natural stacking of nitrogen mineral manures is because of the 

exercises of the mechanical subsystem (creation, transport, application), the modification of a few soils’ microbial cycles, 

and the overabundance supply not consumed by the developed harvests. The current part will audit the natural effect of 

nitrogen preparation by dissecting the impacts brought about by the connections of the mechanical and ecological 

subsystems. The ecological burdens related to the innovative subsystem will be portrayed through the Life Cycle Assessment 

(LCA) approach. The Life Cycle Assessment is a strategy that can measure the natural perspectives and potential effects 

related to an item, interaction, or movement all through its whole pattern of life: from the extraction of unrefined components, 

through creation, use, and upkeep, to decommissioning toward the finish of life. The method is as per the ISO 14040 and 

ILCD Handbook. Additionally, the really natural impacts of the nitrogen manures application on soil ecological subsystems 

will be portrayed. Exhaustively, the cutting edge of impact of nitrogen application on soil microbial exercises, answerable 

for the development of climatic poisons (carbon dioxide, methane, nitrogen mixtures) and nitrogen scattering in water bodies, 

will be introduced. Moderation methodologies for both sub-frameworks reasonable for lessening the ecological effect in the 

utilization of nitrogen composts will be additionally revealed. 
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