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 :الملخص

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

على النظام الفرعي البيئي لذلك، ينتج عن النظام البيئي الزراعي تأثير بيئي كبير، على المستويين المحلي والعالمي يمثل التسميد 
الرئيسية ذات االنبعاث العالي للملوثات في الغالف الجوي والتربة والمياه هذه الممارسة بالنيتروجين المعدني إحدى الممارسات الزراعية 

ضرورية لضمان غلة عالية من المحاصيل على الرغم من استنفاد النيتروجين في التربة ، والذي يرتبط بالتدهور التدريجي للمادة 
ة المعدنية إلى أنشطة النظام الفرعي التكنولوجي )اإلنتاج ، النقل، العضوية في التربة يعود التحميل البيئي لألسمدة النيتروجيني

التطبيق( ، إلى تغيير بعض العمليات الميكروبية في التربة، وإلى اإلمداد الزائد الذي ال تمتصه المحاصيل المزروعة يستعرض هذا 
ئية سيتم اعالت النظم الفرعية التكنولوجية والبيالفصل األثر البيئي للتخصيب بالنيتروجين من خالل تحليل اآلثار الناجمة عن تف

( تقييم دورة الحياة هو طريقة قادرة LCAوصف األحمال البيئية المرتبطة بالنظام الفرعي التكنولوجي عن طريق نهج تقييم دورة الحياة )
مواد الخام ة حياته بأكملها: من استخراج العلى تحديد الجوانب البيئية والتأثيرات المحتملة المرتبطة بمنتج أو عملية أو نشاط طوال دور 

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

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

 النظامين الفرعيين المناسبين لتقليل التأثير البيئي في استخدام األسمدة النيتروجينية.

 :المقدمة

إلنسان إلنتاج الغذاء والمواد الخام والطاقة تم تطوير العديد من أشكال اإلدارة النظام البيئي الزراعي هو نظام بيئي تم تعديله من قبل ا
بمرور الوقت وفي مناطق مختلفة من الكوكب لقد تسببوا في تعديالت مختلفة في التمثيل الغذائي للنظام البيئي األصلي )تدفق الطاقة 

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

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

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

من مساحة األرض في العالم ، نما اإلنتاج الزراعي  ٪ 12مليار هكتار ، أي حوالي  1.5في الوقت الحاضر، يتم استخدام أكثر من 
سنوًيا على مدار الخمسين عاًما الماضية ، بينما نمت المساحة المزروعة )أراضي المحاصيل  ٪4و  2العالمي في المتوسط بين 

من الزيادة في إنتاج الغذاء من المناطق المروية التي  ٪40فقط سنوًيا وجاء أكثر من  ٪1الدائمة واألراضي الصالحة للزراعة( بنسبة 
 (.2013تضاعف حجمها )منظمة األغذية والزراعة ، 
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التربة لدورة المحاصيل التالية يتم استعادة فقدان خصوبة التربة بالنيتروجين عن طريق األسمدة المعدنية ، التي يتطلب إنتاجها كمية 
؛  Nrكبيرة من الوقود األحفوري )عملية هابر بوش(  باإلضافة إلى ذلك ، تزيد األنشطة البشرية من مدخالت النيتروجين التفاعلي )

في النظم  N2( في المحيط الحيوي الذي يتجاوز حالًيا معدل التثبيت البيولوجي N2ميع مركبات النيتروجين بخالف ُيعرف بأنه ج
 ي اإليكولوجية األرضية المحلية ال ترجع الزيادة في النيتروجين التفاعلي إلى إنتاج األسمدة فحسب، بل أيًضا إلى احتراق الوقود األحفور 

اء والطاقة يمثل التسميد بالنيتروجين المعدني أحد الممارسات الزراعية البشرية الرئيسية مع انبعاثات بيئية المستخدم لدعم متطلبات الغذ
 عالية للملوثات في الغالف الجوي والتربة والمياه 

ل الدائمة حاصياالستهالك العالمي لألسمدة النيتروجينية المشار إليه لكل هكتار من األراضي الصالحة للزراعة والم 2يوضح الجدول 
ويقاس استهالك األسمدة النيتروجينية بعدد المغذيات النيتروجينية المستخدمة لتغذية النبات لكل وحدة من األراضي  2009لعام 

الصالحة للزراعة اليوم ، المزارعون اآلسيويون هم المستخدمون الرئيسيون لألسمدة ُيعزى ثلث الزيادة في إنتاج الحبوب في جميع أنحاء 
عالم ونصف الزيادة في إنتاج الحبوب في الهند خالل السبعينيات والثمانينيات إلى زيادة استهالك األسمدة تشير التقديرات إلى أنه ، ال

من النيتروجين المطبق كسماد إلنتاج المحاصيل على المدى القريب ارتفعت  ٪50في المتوسط ، ال يتوفر في الواقع سوى حوالي 
، إلى ما  1950كجم في عام  2إلى  1900كجم في عام  0.2ستهالك الفرد من األسمدة النيتروجينية سنوًيا من المعدالت العالمية ال

 .2000كجم في عام  14يقرب من 

إلى  نًياايعود التحميل البيئي لألسمدة النيتروجينية أواًل إلى األنشطة المختلفة للنظام الفرعي التكنولوجي )اإلنتاج ، النقل ، التطبيق( ، وث
 تغيير بعض العمليات الميكروبية في التربة ، وثالًثا إلى اإلمداد الزائد الذي ال يمتصه المحصول المزروع(.

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

( تقييم دورة الحياة هو طريقة قادرة على تحديد LCAالبيئية المتصلة بالنظام الفرعي التكنولوجي عن طريق نهج تقييم دورة الحياة )
بطة بمنتج أو عملية أو نشاط طوال دورة حياته بأكملها  يتم التحليل في جميع المراحل ، من الجوانب البيئية والتأثيرات المحتملة المرت

استخراج المواد الخام، من خالل اإلنتاج واالستخدام والصيانة ، إلى إيقاف التشغيل في نهاية العمر االفتراضي اإلجراء يتوافق مع 
البيئية من المهد إلى اللحد للمنتجات القائمة على الزراعة منذ أواخر  لتقييم اآلثار LCAتم استخدام  ILCDو  ISO 14040كتيب 

التسعينيات كما هو موضح في العديد من دراسات تقييم دورة الحياة ، يمكن أن يكون النظام الزراعي هو المساهم الرئيسي في األعباء 
اضي نض المرتبطة باألسمدة النيتروجينية المستخدمة في األر البيئية من بين االهتمامات الرئيسية انبعاثات الغازات النزرة وخسائر ال

الزراعية ويرجع ذلك إلى الظروف المناخية البدائية واإلدارة الزراعية الخاصة بالموقع على وجه الخصوص ، تساهم األنشطة الزراعية 
أكسيد الكربون  ري )غازات الدفيئة( مثل ثانيالمرتبطة بالتخصيب بالنيتروجين المعدني بشكل كبير في انبعاثات غازات االحتباس الحرا

، يجب أن  LCA. لهذا السبب في دراسة NO3( وترشيح Knoxو  NH3والميثان وأكسيد النيتروز جنًبا إلى جنب مع الغازات النزرة )
 اعة( لهذه المركبات قدر اإلمكان ممثاًل للظروف المناخية المحلية والزر DFEيكون االنبعاث الميداني المباشر )

باإلضافة إلى ذلك، فإن الغرض من هذا الفصل هو الوصف التفصيلي لتأثير إضافة النيتروجين على األنشطة الميكروبية للتربة 
المسؤولة عن إنتاج ملوثات الغالف الجوي )ثاني أكسيد الكربون والميثان ومركبات النيتروجين( وتشتت النيتروجين في المسطحات 

 المائية.
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، سيتم أيًضا اإلبالغ عن استراتيجيات التخفيف لكال النظامين الفرعيين المناسبين لتقليل التأثير البيئي في استخدام عالوة على ذلك 
 األسمدة النيتروجينية.

 انتشار واستخدام األسمدة النيتروجينية ●

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

يمكن امتصاص النيتروجين عن طريق جذور النباتات في أشكال غير عضوية )تسمى أيًضا النيتروجين المعدني( مثل   ATPمثل 
 nitrate ion (NO3-.(( و NH+4أيون األمونيوم )

جزء األخير النشأت الحاجة إلى زراعة أكثر كفاءة وإنتاجية باالقتران مع الظروف األخرى في المنطقة الشمالية الغربية من أوروبا في 
من القرن الثامن عشر والنصف األول من القرن التاسع عشر مع اكتشاف الدور البيولوجي للعناصر الكيميائية في تغذية النبات و 

الثورة الصناعية التي حفزت االبتكار التكنولوجي ونمو الصناعات الكيماوية والتعدين والنقل أدت هذه العوامل إلى تطور صناعة 
 األسمدة.

ماليين طن سنوًيا من األسمدة النيتروجينية ، ثلثاها في البلدان النامية التي تعد أيًضا من  110ي العالم اليوم يتم إنتاج أكثر من ف
زايد تأكبر المستهلكين في الواقع ، بينما يوجد اتجاه سلبي في استهالك النيتروجين في البلدان المتقدمة بسبب القيود القانونية والنجاح الم

 لزراعة العضوية ، بينما زاد الطلب على األسمدة النيتروجينية في البلدان النامية بأكثر من ثالثة أضعاف في الثالثين سنة الماضية(.ل

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

 األسمدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الغذاء

عتبر نترات في أوروبا ، ت Nاألكثر شيوًعا هو اليوريا في المناطق المختلفة ، هناك اختالفات واضحة في استخدام األسمدة  Nالسماد 
)النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم( في  NPK( أكثر األسمدة انتشاًرا تليها مركبات AN( ونترات األمونيوم )CANأمونيوم الكالسيوم )

أمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا ، وقبل كل شيء في آسيا )بشكل رئيسي في الصين والهند( ، يعتبر استهالك اليوريا أعلى بكثير من جميع 
 األخرى  Nمنتجات 

ًما من افي أمريكا الشمالية ، يعتبر استهالك األمونيا )أو األمونيا الالمائية( ومحاليل النيتروجين واليوريا مكافًئا إلى حد ما وأكثر استخد
 المركبات األخرى.

سمدة يمكن أن رها على استهالك األنظًرا لوجود اختالفات كبيرة في امتصاص العناصر الغذائية من قبل المحاصيل المختلفة ، فإن تأثي
 يكون أعلى بالنسبة لمحاصيل معينة عن غيرها.

 NPKأ( األمونيا )ب( نترات األمونيوم  )ج( فوسفات األمونيوم  )د( كبريتات األمونيوم  )ه( نترات أمونيوم الكالسيوم )و( اليوريا )ز( 
 )ح( محلول النيتروجين
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مليون طن ،  57.5( ، فإن النيتروجين المطبق على الحبوب ، والذي يصل إلى IFA - FUBC 2010)تقييم  IFAوفًقا لتقديرات 
 ٪4.8أرز. ،  ٪15.4ذرة ،  ٪16.8قمح ،  ٪18.1) 2011-2010من االستهالك العالمي لألسمدة النيتروجينية في  ٪55.2يمثل 

 ٪2.8، والجذور والدرنات  ٪3.5سكر ، ومحاصيل ال ٪4.3، والقطن  ٪7.3حبوب أخرى( وساهمت المحاصيل الزيتية بنسبة 
 .٪12.0من اإلجمالي والمحاصيل األخرى بنسبة  ٪14.9استحوذت الفواكه والخضروات على 

 صناعة األسمدة النيتروجينية ●

من إجمالي استهالك الطاقة العالمي األسمدة النيتروجينية هي المسؤولة عن غالبية هذا  ٪3-2يمثل إنتاج األسمدة حالًيا حوالي 
الستهالك يتطلب تثبيت النيتروجين في الغالف الجوي معظم الطاقة لتصنيع األمونيا هناك حاجة أيًضا إلى طاقة كبيرة لتحويل ا

األمونيا إلى اليوريا يتم توزيع الطاقة الالزمة إلنتاج النيتروجين بالتساوي إلى حد ما في جميع أنحاء الكوكب وهناك إنتاج في كل 
ك اتجاه نحو زيادة اإلنتاج في المواقع التي يتوفر فيها الغاز الطبيعي الرخيص ، في مناطق مثل الشرق منطقة. ومع ذلك ، هنا

 األوسط ومنطقة البحر الكاريبي ، وكذلك في مناطق االستهالك الرئيسية ، مثل جنوب آسيا والصين.

 عمليات االنتاج ●
 األمونيا ✔

من سماد النيتروجين مشتق من  ٪97( هي المدخل األساسي لغالبية إنتاج األسمدة النيتروجينية في جميع أنحاء العالم )NH3األمونيا )
( يعتمد إنتاج األمونيا إلى حد كبير على تعديالت العملية التي طورها العالمان األلمان هابر 2006األمونيا( )المفوضية األوروبية ، 

من الهيدروجين والنيتروجين عند درجات حرارة  1: 3من خليط حجمه  NH3من القرن العشرين يتم تصنيع وبوش في السنوات األولى 
( أحدثت هذه العملية ثورة في صناعة األسمدة النيتروجينية ، Wood & Cowrie ،2004وضغط مرتفعين في وجود حفاز حديدي )

ا للنيتروجين ومكنت من تطوير منتجات ذات محتوى نيتروجين أعلى تم وكسرت االعتماد السابق على المصادر المعدنية النادرة نسبيً 
، وكان إنتاج النيتروجين يعتمد إلى حد كبير على تصنيع األمونيا منذ ذلك الحين  1913افتتاح أول مصنع هابر بوش في عام 

 (.1998)برنامج األمم المتحدة للبيئة / منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ، 

 لحصول على كل النيتروجين المستخدم من الهواء ويمكن الحصول على الهيدروجين بأي من العمليات التاليةيتم ا

 إعادة التشكيل البخاري للغاز الطبيعي أو الهيدروكربونات الخفيفة األخرى )سوائل الغاز الطبيعي ، غاز البترول المسال أو النفثا(. .1
 الفحم.األكسدة الجزئية لزيت الوقود الثقيل أو  .2
 تغويز الفحم. .3

على تغويز الفحم ، بشكل رئيسي في  ٪ 14من إنتاج األمونيا العالمي على إصالح بخار الغاز الطبيعي ، و  ٪ 77يعتمد حوالي 
على األكسدة الجزئية للمنتجات النفطية وكسور الهيدروكربون الثقيل ، خاصة في الهند وإلى درجة أقل في الصين.  ٪ 9الصين ، و 

، حيث يبلغ متوسط  IFAطلب الكثير من الطاقة بناًء على دراسة معيارية على مستوى الصناعة أجرتها إن تخليق األمونيا عملية تت
جيجا جول / طن من األمونيا، تستخدم عملية  53إلى  28جيجا جول / طن وتتراوح من  36.9متطلبات الطاقة إلنتاج األمونيا 
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لعملية القائمة على الغاز تستخدم العملية القائمة على الفحم طاقة أكبر مرة من الطاقة مثل ا 1.3نموذجية تعتمد على النفط الثقيل 
 مرة من العملية القائمة على الغاز. 1.7بمقدار 

 43.3للصين و  NH3جيجا جول / طن  48.8في الصين والهند ، الطلب على الطاقة لكل طن من األمونيا المنتج مرتفع للغاية: 
 أخرى من اإلنتاج العالمي. ٪8من اإلنتاج العالمي والهند تنتج  ٪30منتج لألمونيا بنسبة  . الصين هي أكبرNH3جيجا جول / طن 

طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون / طن، من خالل  1.82يبلغ متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من إنتاج األمونيا األوروبية 
طن من مكافئ ثاني أكسيد  2.07حساب متوسط انبعاث عالمي يبلغ ( ب2007دراسة استقصائية عالمية ، قام ويليامز واألنصاري )

طن  1.95إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من إنتاج األمونيا األوروبي البالغ  Haas & Van Disk. يشير NH3الكربون / طن 
يد الكربون في إنتاج األمونيا حول كفاءة الطاقة وانبعاثات ثاني أكس IFAذكر تقرير  NH3من مكافئ ثاني أكسيد الكربون / طن 

(IFA  ،2009 أنه تم استرداد حوالي ، )تم التقاط حوالي ثلث ثاني أكسيد  2008من ثاني أكسيد الكربون المنتج في عام  ٪ 36
سمدة األ (. تم بيع ثاني أكسيد الكربون المتبقي الذي تم التقاطه بواسطة صناعةCO (NH2 )2الكربون الناتج عالمًيا إلنتاج اليوريا )

 ( إلى سالسل القيمة األخرى ، على سبيل المثال لصناعة النفط والغاز أو صناعة المشروبات.2.2٪)

ون بوبالتالي ، نظًرا الستهالك الغاز الطبيعي أو الهيدروكربونات األخرى لكل من المواد األولية والوقود ، فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكر 
 ازات الدفيئة لتصنيع األمونيا.هي المكون الرئيسي لميزانيات غ

 حمض النيتريك ✔

يستخدم حمض النيتريك في تصنيع نترات األمونيوم ونترات الكالسيوم ونترات البوتاسيوم ألغراض األسمدة ، تتراوح قوة الحمض بين 
يتروجين أول أكسيد الن . يتم تبخير األمونيا وخلطها مع الهواء وحرقها فوق محفز من سبيكة البالتين / الروديوم لتكوين50-65٪

 ( وفًقا للتفاعالت التالية:1والماء )مكافئ 

يعتبر تحويل األمونيا إلى حمض النيتريك طارًدا للحرارة )إطالًقا للحرارة( ويساهم في إطالق البخار بشكل كبير. يتم استخدام نوعين 
راحل األكسدة واالمتصاص بنفس الضغط )متوسط من العمليات حالًيا: الضغط الفردي والضغط المزدوج. في ضغط واحد ، تجري م

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

حكومية الدولية مرة أكبر من احتمالية ثاني أكسيد الكربون )الهيئة ال 298حامض تبلغ إمكانية االحترار العالمي ألكسيد النيتروز 
(، تعتمد كمية أآسيد النيتروز المنبعثة على ظروف االحتراق )الضغط ودرجة الحرارة( وتكوين المحفز 2007المعنية بتغير المناخ ، 

، تم سرد انبعاثات أآسيد النيتروز من مصانع حامض  7( وتقنيات خفض االنبعاثات في الجدول EFMA، 2000bوتصميم الموقد )
 مناطق عالمية مختلفة.النيتريك في 

كجم من أكسيد النيتروز لكل  8إلى  6تصنع معظم المصانع في أوروبا حمض النيتريك بتقنية الضغط المتوسط بمتوسط انبعاثات من 
( BATباستخدام التكنولوجيا الحديثة ، يمكن تقليل انبعاثات أكسيد النيتروز بدرجة كبيرة. تنتج أفضل التقنيات المتاحة ) HNO3طن 

 HNO3لكل طن  N2Oكجم  1.85( أو Kongshaug  ،1998) HNO3لكل طن  N2Oكجم فقط من  1.8انبعاثات تبلغ 
(Haas & Van Disk  ،2010.) 
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طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون / طن حمض  2.8تختلف انبعاثات غازات االحتباس الحراري لكل طن من حامض النيتريك بين 
بالنسبة للصين والهند )محسوبة من خالل الجمع بين أرقام انبعاثات أكسيد  3.6مالية وبقية العالم إلى النيتريك ألوروبا وأمريكا الش

 النيتروز واستخدام الطاقة / التصدير ، وإنتاج األمونيا(.

 (UANاليوريا واليوريا نترات األمونيوم ) ●

مستهلك ، ويرجع ذلك أساًسا إلى استخدامها في حقول األرز أصبحت اليوريا أكثر األسمدة استخداًما في العالم تعد آسيا اليوم أكبر 
 المغمورة يتم إنتاج أسمدة اليوريا عن طريق تفاعل األمونيا السائلة مع ثاني أكسيد الكربون عند ضغط مرتفع:

 تشمل خطوات العملية:

اليوريا بعائد يتراوح  لتي يتم تجفيفها لتكوينتصنيع المحاليل حيث تتفاعل األمونيا وثاني أكسيد الكربون لتكوين كربامات األمونيوم ا ●
 .٪80-50من 

تركيز المحلول بالفراغ أو التبلور أو التبخر إلنتاج ذوبان، تشكيل المواد الصلبة عن طريق التحبيب )تحويل المادة إلى شكل  ●
 حبيبات حرة التدفق( أو التحبيب.

 تبريد وفحص المواد الصلبة. ●
 أو التحميل بالجملة.طالء المواد الصلبة والتعبئة  ●

يتم إنتاج ثاني أكسيد الكربون من صناعة اليوريا كمنتج ثانوي من مصنع األمونيا تضمن تصميم عمليات إنتاج اليوريا فصل اليوريا 
ي ن، وتحلل الكربامات إلعادة التدوير إن أبسط طريقة لتحليل الكربامات لتكوين ثا NH3عن المكونات األخرى ، واستعادة الفائض من 

تتطلب إزالة الضغط من تدفق المفاعل وتسخينه تم تطوير تقنيات إعادة التدوير الستعادة وإعادة تدوير بعض  NH3أكسيد الكربون و 
NH3  وCO2  في العملية كان استرداد الغازات إلعادة التدوير ضرورًيا لتخليق اليوريا، من أجل تحسين استخدام المواد الخام نظًرا

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

وير( كانت نتيجة إعادة تدوير الغازات زيادة نسبتها المولية في المفاعل، وبالتالي زيادة ومكثفات كربامات )إجمالي عملية إعادة التد
إنتاج اليوريا عادة ما يرتبط إنتاج اليوريا بمصنع األمونيا ، حيث يتم استخدام ثاني أكسيد الكربون الناتج عن تخليق األمونيا كمدخل 

وغبار اليوريا كالهما ينشأ من عملية التحبيب أو  NH3جوي بشكل أساسي من أساسي في إنتاج اليوريا تتكون انبعاثات الغالف ال
كجم من غبار اليوريا / طن مع  1.5-0.5/ طن و  NH3كجم  1إلى  0.5التحبيب يجب أن تتراوح االنبعاثات من برج التحبيب من 

 0.4-0.25/ طن و  NH3كجم  0.8-0.25التحبيب، يتم تنقية الغاز الخارج من المحبب وبالتالي يمكن أن يقتصر الفاقد على 
كجم / طن من اليوريا. تتكون  0.75-0.2أيًضا من فتحات امتصاص العملية في نطاق  NH3كجم من غبار اليوريا / طن. يهرب 
واليوريا في مصنع أفضل التقنيات المتاحة جيد اإلدارة ، ويمكن أن تكون  CO2و  NH3المخلفات السائلة بشكل أساسي من 

كجم من اليوريا لكل طن من المنتج. من وجهة نظر دورة الحياة ،  0.0005و  NH3كجم  0.0025اثات في الماء محدودة بـ االنبع
 Questers( و )Kongshaug 1998هناك اختالفات بين المؤلفين المختلفين في محاسبة استهالك ثاني أكسيد الكربون يعتبر )

and Jensen 1998لكربون المشتق من إنتاج األمونيا يشكل انخفاًضا صافيًا في انبعاثات ثاني أكسيد ( أن استهالك ثاني أكسيد ا
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( ، مع األخذ في االعتبار أن ثاني أكسيد الكربون يتم تخزينه لفترة قصيرة 1999) Davis and Hoaglandالكربون المنتج الثانوي ، 
 انبعاث بعوامل الخاصة البياناتصافي االئتمان هذا. يتراوح متوسط فقط وتم إطالقه عند استخدام أسمدة اليوريا في الحقل ، ولم يشمل 

 & Wood) كجم/  جم 1848.7 إلى المنتج من كجم/  جم 420.0 من أوروبا في اليوريا إلنتاج الحراري  االحتباس غازات
Cowrie ،2004.) 

من اليوريا ونترات األمونيوم من خالل العمليات المستمرة أو الدفعية التي يتم فيها قياس محاليل اليوريا ونترات  UANيتم إنتاج 
األمونيوم المركزة وخلطها ثم تبريدها عملية إعادة التدوير الجزئي لفصل اليوريا من ثاني أكسيد الكربون مناسبة أيًضا إلنتاج محلول 

UAN فيئة من إنتاج إن انبعاثات غازات الدUAN  تهيمن عليها انبعاثات أكسيد النيتروز ألن حمض النيتريك هو منتج وسيط في
نترات األمونيوم ونترات أمونيوم الكالسيوم هي  (CAN( ونترات أمونيوم الكالسيوم )ANتخليق نترات األمونيوم نترات األمونيوم )

 ت األمونيوم عن طريق تحييد حمض النيتريك مع األمونيا الالمائية:األكثر استخداًما في أوروبا يتم تصنيع نترا Nاألسمدة 

ا ييكون التفاعل شديد الحرارة ويستمر بسرعة غالًبا ما تستخدم الحرارة الناتجة لتوليد البخار يمكن استخدام البخار بدوره لتبخير األمون
)تذوب(  ٪99.5-95يمكن زيادة تركيزه إلى محلول من نترات األمونيوم كما هو أو  ٪90-80يمكن بيع المحلول الناتج بنسبة 

وتحويله إلى حبيبات أو حبيبات تتضمن خطوات التصنيع تكوين المحلول وتركيز المحلول وتكوين المواد الصلبة وتشطيب المواد 
 الصلبة والغربلة والطالء والتعبئة و / أو الشحن بالجملة.

. يبلغ متوسط ANفاعل الطارد للحرارة بتخفيض كبير في استهالك الطاقة في إنتاج كما ذكرنا سابًقا ، يسمح البخار الناتج عن الت
 .ANجيجا جول / طن  0.22-0.09جيجا جول / طن ولكن المصنع الحديث قد يستهلك  0.7االستهالك في أوروبا 

الخام  ية طحن الدولوميت أو الموادالحجر الجيري أو كربونات الكالسيوم بعد ذلك ، يتطلب إنتاجه استهالًكا أعلى للطاقة بسبب عمل
 (.2006األخرى )المفوضية األوروبية ، 

أن غالبية هذه االنبعاثات تتكون من انبعاثات ثاني أكسيد  CANو  ANأفادت العديد من الدراسات حول انبعاثات غازات الدفيئة من 
 ٪61-52و  ٪78-60ريك تمثل األخيرة ما يقدر بنحو الكربون من تخليق األمونيا وانبعاثات أكسيد النيتروز من إنتاج حمض النيت

(. كانت االنبعاثات الناتجة Wood & Cowrie  ،2004على التوالي ) AN / CANمن إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 
ت أهمية طفيفة ، إلخ( ذا CAN ، ANعن معالجة المنتجات الوسيطة )مثل األمونيا وحمض النيتريك( في المنتجات النهائية )مثل 

 (Davis & Hoagland  ،1999 ؛ Patty & Reinhardt ، 1996نسبًيا )

تأثير التسميد بالنيتروجين على تحويل المواد العضوية للتربة وانبعاث ثاني أكسيد الكربون الناتج عن التربة يعود استنفاد محتوى 
أساسي إلى ممارسات الحراثة التقليدية ، التي تزيد من معدل الكربون في التربة ، المسجل على مدى المائة عام الماضية ، بشكل 

  (SOM ).تمعدن المادة العضوية في التربة

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

 الحراثة التقليدية ، التي تزيد من معدل تمعدن المادة العضوية في التربة
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المحاصيل في أنظمة  Cأو أكثرالممارسات لتحسين تخزين  ٪ 50، غالًبا بنسبة  SOM( أبلغ عن انخفاض 1997ماتسون وآخرون )
، تتم إزالة ثاني أكسيد الكربون من  SOMعندما تزيد الممارسات الزراعية  SOM( تقليل تنفس 2و ) C( تحسين التقاط 1هي: )

( في العقود القليلة الماضية ، نشأ اعتقاد في المجتمع العلمي بأن 2003و  All et al ، .1998الغالف الجوي على المدى الطويل )
ديها القدرة على زيادة أحواض الكربون وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إذا تم تبني ممارسات إدارة أفضل التربة الزراعية ل

(BMPs( كول وآخرون )قدر أنه سيكون من الممكن زيادة كمية الكربون المخزنة في التربة الزراعية للكوكب بمقدار 1997 )0.44 
 ا.عامً  50مليار طن سنوًيا على مدى  0.88إلى 

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

، على الرغم من حقيقة أن بعض الدراسات تواصل تفسيرها بهذه الطريقة لذلك ، يشير  SOMمقياًسا مباشًرا ألكسدة الكربون في التربة 
في التربة الخالية من الجذور تم تحديد ثالثة مجمعات  SOMما يسمى بـ "التنفس القاعدي" إلى ثاني أكسيد الكربون الناتج عن تدهور 

( بقايا نباتات ميتة فوق وتحت 2؛ )SOM (1) :(Kasyanov، 2006كسيد الكربون من التربة )مختلفة من الكربون كمصادر لثاني أ
( المواد العضوية التي تطلقها الجذور الحية مثل اإلفرازات واإلفرازات وخاليا الجذر المقشورة كثيرا ما توصف المجموعة 3األرض؛ )

ها بة بواسطة مجموعات مختلفة من الكائنات غيرية التغذية لتلبية احتياجاتاألخيرة بأنها رواسب جذرية تتأكسد أحواض الكربون في التر 
 األيضية. تعتبر الكائنات الحية الدقيقة أهم وأنشطة غيرية التغذية في التربة: البكتيريا والفطريات والفطريات الشعاعية والبروتوزوان

، وتوافر المغذيات، ودرجة الحرارة، والرطوبة، SOMة للتربة: جودة يتأثر نشاط هذا المجتمع غير المتجانسة بالعوامل البيئية المختلف
أحد أهم العوامل التي تؤثر على التحلل ألن الكربون المرطب يبطئ العملية ألن الحصول  SOMوإمكانية األكسدة واالختزال تعد جودة 

( حيث يتعين عليهم تلبية متطلباتهم Nروجين المتاح )على الطاقة من هذه الركيزة بطيء النمو الميكروبي في التربة مقيد أيًضا بالنيت
مختلفة إذا كان النيتروجين المعدني متاًحا ، فإن المنافسة  C: N( من الركيزة التي يتغذون عليها والتي لها نسبة C: Nالمتكافئة )نسبة 

ثافة في التربة، هناك منافسة نشطة بين بواسطة الكائنات الحية الدقيقة تكون أقل ك SOMعلى العناصر الغذائية التي تحفز تحلل 
 جذور النباتات والكائنات الحية الدقيقة للنيتروجين المعدني ، وامتصاص الجذور للنيتروجين يزيد المنافسة على العناصر الغذائية ويقلل

المتأثرة في النظم الزراعية من ودرجة حرارة التربة ) Nمن نمو الميكروبات والتمثيل الغذائي ، وبالتالي يحد من تحلل يؤثر التسميد 
خالل التخفيض المكاني والزمني لمظلة النبات( والرطوبة )المتأثرة في بعض النظم الزراعية بالري( بشدة على انبعاثات ثاني أكسيد 

 الكربون في التربة ، عن طريق تعديل المساهمة النسبية للمكونين )ذاتية التغذية وغيرية التغذية(.

( ، وتحسين جودة SOC( إلى تحسين محتوى الكربون العضوي للتربة )BMPsعتماد ممارسات اإلدارة األفضل )يمكن أن يؤدي ا 
بة ر التربة ، واستعادة النظم البيئية المتدهورة ، وزيادة إنتاج الكتلة الحيوية ، وتحسين غلة المحاصيل ، وتشجيع االستثمار في موارد الت

ال تؤدي إزالة بقايا المحاصيل بالضرورة إلى انخفاض سريع في محتوى سوم على سبيل المثال ،  ( All et a،.1998الستعادة التربة )
لنظام دوران القمح والقمح والمراحة القديم إن تأثير  SOMعاًما لم تؤثر بشكل كبير على محتوى  30أن إزالة القش خالل فترة 

كربون الناتج معقد للغاية نظًرا ألن العديد من العوامل ، الطبيعية و / وانبعاث ثاني أكسيد ال SOMاإلخصاب بالنيتروجين على تمعدن 
أو المرتبطة بإدارة المحاصيل ، تشارك في التأثير على األنشطة البيولوجية المسؤولة عن العملية عالوة على ذلك ، فإن تقنيات 

أ المختلفة التمييز بين المصادر البيولوجية المنشالتصميم والقياس التجريبية تقدم بعض الصعوبات على سبيل المثال ، من الصعب 
والمشتق من النباتات ضرورًيا لتقييم القدرة الحقيقية للتربة  SOMلثاني أكسيد الكربون ؛ يعتبر ثاني أكسيد الكربون المشتق من 
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في دراسة طويلة األجل  Nالمعزز بواسطة سماد  SOMكمصدر أو بالوعة لثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي أبلغ عن تحلل 
عاًما ، إلينوي( أظهرت تجارب أخرى )دراسات طويلة المدى أو تجربة بصمة نظيرية( أن تسميد المحاصيل بالنيتروجين يؤدي  51)

بمرور الوقت بعد هذه الدراسات ، كان التأثير اإليجابي للتخصيب بالنيتروجين ناتًجا بشكل أساسي  Cإلى مستويات أعلى من التربة 
ارتفاع المحصول الذي يزيد من المدخالت السنوية لبقايا المحاصيل في التربة ، والتي تأتي أساًسا من الجذور وإفرازات الجذور  عن

األصلي. يتناقض هذا  SOMوال يغير معدل دوران  SOMأثناء النمو ذكر نفس المؤلفين أن اإلخصاب الكافي يساهم في زيادة 
األصلي بعد دمج مادة عضوية طازجة مثل السماد  SOMثير األولي"التي تعتبر بمثابة تحفيز لتمعدن االستنتاج مع عملية تسمى "التأ

األخضر والقش ورواسب الجذور وقد لوحظت هذه الظاهرة بوضوح على مقياس الجذور. على سبيل المثال ، أظهر في ظروف 
 المختبر دون إمدادات المغذيات المعدنية ، أن

سطة القمح والذرة إلى زيادة مضاعفة في معدل تمعدن كربون التربة الموجود مسبًقا ومع ذلك ، ال تزال اآلليات أدى ترسيب الجذور بوا
تحد من كمية الطاقة المتاحة لكائنات التربة  SOMالمؤدية إلى التأثير األولي غير مفهومة جيًدا من الشائع أن الجودة المنخفضة لـ 

وبالتالي ، ُيعتقد أن تأثير التمهيدي ناتج عن زيادة النشاط الميكروبي الكلي بسبب زيادة توافر  .SOMالدقيقة وبالتالي معدل تمعدن 
الطاقة والمواد المغذية المنبعثة من المواد العضوية الطازجة ومع ذلك ، ظهرت المغذيات المعدنية التي ال تسبب أي تأثير أو تأثير 

 ضئيل على تمعدن.

قد تتفاعل مع اللجنين في عملية تكوين الدبال ، كآلية  Nكيميائًيا في التربة ألن مركبات  Cهو استقرار المضافة  Nالدور المحتمل لـ 
مرة أخرى مما يشير إلى أنه في حالة زيادة تخزين  1: 10تبلغ حوالي  C: Nبنسبة  SOMلتثبيت باإلضافة إلى ذلك ، تستقر معظم 

، على أي حال ، يمكن تعويض الدور اإليجابي للتخصيب بالنيتروجين في تجميع الكربون عن طريق تغيير تبادل الميثان  Cالتربة 
 في التربة والجو وانبعاثات أكسيد النيتروز في التربة.

 على تبادل الميثان في الغالف الجوي للتربة Nتأثير التسميد  ●

اني أكسيد الكربون كتركيز في الغالف الجوي ، على الرغم من فترة بقائه القصيرة في ( ثاني غاز دفيئة بعد ثCH4يعتبر الميثان )
مرة  30إلى  20سنوات( ، نظًرا ألن قدرته على امتصاص األشعة تحت الحمراء تجعله أكثر كفاءة بنسبة  10الغالف الجوي )حوالي 

وجه  يب الكيميائي للغالف الجوي ألنه متفاعل كيميائًيا علىمن ثاني أكسيد الكربون يشارك الميثان أيًضا في التغييرات في الترك
الخصوص ، يتفاعل مع جذور الهيدروكسيل في طبقة التروبوسفير ، مما يقلل من قدرته التأكسدية وقدرته على التخلص من الملوثات 

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

إن تبادل الميثان في التربة والجو هو نتيجة عمليتين ميكروبيتين متعارضتين ، متصلتين بشكل صارم ومرتبطين بعالقة تركيبية مع 
عمليات التحول األخرى في التربة يتم إنتاج الميثان في التربة الالهوائية أو في المواقع الدقيقة الالهوائية للتربة المجففة بواسطة 

ثانوجينات. في التربة الهوائية ، يتأكسد الميثان الناتج في الميكروسيتات الالهوائية والميثان من الهواء في ثاني أكسيد الكربون المي
بواسطة الميثانوتروف تعتبر التربة من مصادر الميثان عندما يكون التوازن بين اإلنتاج واالستهالك إيجابًيا ؛ عندما يكون الميزان 

ر التربة حوض ميثان على الصعيد العالمي ، التربة األكثر كفاءة كمصادر الميثان هي التربة الالهوائية ألنها غالًبا ما سلبيًا، تعتب
تكون مغمورة بالمياه أو مشبعة بالمياه في هذه الحاالت ، يتطور نشاط ميثانوجيني كبير على فترات: حقول األرز ، ومدافن النفايات ، 
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من الميثان المنتج في التربة الالهوائية في مناطقها الهوائية ،  ٪90إلى أكثر من  60تتم إعادة أكسدة  وتربة الخث، ومع ذلك ،
 0.1 وبالتالي يكون التوازن بين إنتاج الميثان واألكسدة إيجابًيا نادرًا ما تكون أكسدة الميثان بواسطة تربة المرتفعات الهوائية أعلى من

 د تربة الغابات هي األكثر نشاًطا ، تليها األراضي العشبية والتربة المزروعة.. تع1-ساعتان  - 2مجم ميثان م 

البكتيريا الميثانية هي المسؤولة عن التمعدن الكامل للمواد العضوية في البيئات الالهوائية ، حيث تكون تركيزات الكبريتات والنترات 
 للتفاعل:وفًقا  CO2و  CH4منخفضة ، من خالل عملية التخمير التي تنتج 

4+ 3CH 23 CO Î 6O12H6C 

( 1يتطلب هذا التحول إجراءات متتالية من خالل سلسلة من الكائنات الحية الدقيقة التي تحلل الجزيئات المعقدة إلى مركبات أبسط: )
التحلل المائي للبوليمرات البيولوجية إلى مونومرات )جلوكوز ، أحماض دهنية ، أحماض أمينية( عن طريق البكتيريا الالهوائية ، أو 

( تولد األسيتات من المستقلبات السابقة بواسطة نبتات مجهرية تركيبية أو متجانسة 2الميكروفلورا الالهوائية تماًما ؛ ) اختيارًيا ، أو
و  CO2و  H2( توليد الميثان من المركبات البسيطة التي يمكن استخدامها بواسطة الميثانوجينات )على وجه الخصوص 3المنشأ ؛ )

acetate ionوة األخيرة من التخمير الميثانوجيني. يتطلب تكوين الميثان وجود ال هوائي صارم وإمكانات اختزال ( والتي تشكل الخط
 (.Eh <–200 mVمنخفضة لألكسيد )

في التربة في شكلين ُيطلق على الشكل األول أكسدة عالية التقارب ويحدث عند تركيزات الميثان القريبة من  Methanotrophyُيعرف 
جزء في المليون( يبدو أنه موجود في كل مكان في التربة التي لم تتعرض لتركيزات  12لغالف الجوي )أقل من تلك الموجودة في ا

من إجمالي استهالك  ٪10( تشير التقديرات إلى أن األكسدة عالية التقارب تساهم بنسبة 1991+ )توب وهانسون ،  NH4عالية من 
ألكسدة هو األكسدة منخفضة التقارب التي تحدث عند تركيزات الميثان أعلى من ( الشكل الثاني من ا1997الميثان )توب وباتي ، 

( أكسدة الميثان في البيئات الميثانية 1993جزء في المليون يعتبر نشاًطا ميثانوتروفيا بالمعنى الدقيق للكلمة )جونز ونيدويل ،  40
 لتقارب.)حقول األرز ، تربة الخث ، مدافن النفايات ، إلخ( هي نوع منخفض ا

 تستخدم الميثانوتروف الميثان كمصدر للكربون والطاقة توافر األكسجين هو العامل الرئيسي الذي يحد من نشاطهم.

تؤثر الظروف والعوامل البيئية المختلفة على العمليتين الميكروبيتين. انتشار الغاز وعالقته التبعية بمستوى اختزال األكسيد ونقل 
مل بدوره بمحتوى الماء وقوام التربة باإلضافة إلى ذلك ، فإن الظروف النموذجية التي تؤثر على األنشطة الميثان  يتأثر هذا العا

 ، وتوافر الركيزة ، والخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة. Ehالميكروبية: درجة الحرارة ، ودرجة الحموضة ، و 

تيراغرام في  40الوحيد للميثان من أنظمة الزراعة القائمة ؛ ينبعث حوالي تمثل زراعة األرز في األراضي المنخفضة المصدر الرئيسي 
من تربة األرز في جميع أنحاء العالم يحدث تأثير التسميد بالنيتروجين على صافي انبعاثات غاز الميثان من التربة والجو عن  1العام 

من حقول األرز مفهومًا جيًدا والبيانات المستمدة من األدبيات  طريق إجراءات مختلفة ، حتى إذا لم يكن تأثيره على انبعاثات الميثان
أحياًنا متناقضة ، اعتماًدا على حول طبيعة السماد والكمية المستخدمة عادة ما يتم اإلبالغ عن استخدام اليوريا في حقول األرز 

ة التربة الناتجة عن تحلل اليوريا والمراجع كممارسة تسميد تزيد من انبعاثات الميثان عن طريق زيادة إنتاجية األرز ودرجة حموض
الواردة فيه ذكرت أن انبعاثات الميثان كانت أعلى في حقول األرز المخصبة باليوريا من تلك المخصبة بكبريتات األمونيوم حيث أن 
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الظروف ، قد تسبب  في ظل هذهالبكتيريا التي تقلل الكبريتات في الظروف الالهوائية الشديدة تتنافس مع البكتيريا المولدة للميثان 
مستقبالت اإللكترون بخالف ثاني أكسيد الكربون ، وخاصة النترات والكبريتات، منافسة بكتيرية غير مواتية لمواد الميثانوجينات وتقلل 

لل تطبيق ، ويقواألسيتات بشكل تفضيلي بواسطة البكتيريا التي تقلل الكبريتات  H2من إنتاج / انبعاث غاز الميثان  يتم استخدام 
( من ٪60إلى  30الكبريتات بشكل عام من نشاط الميثانوجين تم اإلبالغ بشكل متكرر عن أن كبريتات األمونيوم تقلل بشكل كبير )

 تدفق الميثان من حقول األرز.

تبًطا بزيادة في التربة لم يكن مر  N( أوضح أن التأثير السلبي على إنتاج الميثان من إضافة الكبريتات مع سماد 1992وانغ وآخرون )
Eh لذلك تم افتراض التأثير المثبط المباشر للكبريتات على تكوين الميثان. عالوة على ذلك، تم افتراض أن التثبيط غير المباشر ،

عتبر يلألمونيوم لتكوين الميثان، وما يترتب عليه من إنتاج الميثان، يتم عن طريق النترات الناتجة عن النترجة من ناحية أخرى ، 
م تاألمونيوم مثبًطا للميثانوتروفي ، ويقلل من إعادة أكسدة الميثان مما يؤدي إلى زيادة صافي انبعاثات التربة بالمقارنة مع اليوريا ، 

 .٪60-50التأكد من أن ميزة استخدام كبريتات األمونيوم تقلل من انبعاثات الميثان بنسبة 

يريا نزع النتروجين ومسببات الميثان ، ويفضل بكتيريا نزع النتروجين تنشط النترات أيًضا بين بكت H2يتسبب التطبيق في التنافس على 
 التربة ألنها مادة مؤكسدة. Ehفي الحد من انبعاثات الميثان من التربة عن طريق زيادة 

كتيريا للنيتروجين توجد بيتأثر استهالك الميثان في التربة ، على عكس إنتاج الميثان ، على نطاق واسع باالستخدام الزراعي 
Methanotrophic  القادرة على استهالك الميثان في الغالف الجوي في معظم أنواع التربة الهوائية ، بما في ذلك األراضي الصالحة

ميثان في تيراغرام من ال 30للزراعة ، مما يجعل امتصاص الميثان أمًرا مهًما عالمًيا تم تقدير حوض التربة العالمي للميثان بحوالي 
(، في النظم 1-تيراغرام الميثان في السنة  37، وهو ما يقابل نفس حجم الزيادة السنوية في الغالف الجوي للميثان )حوالي  1السنة 

 البيئية األرضية الطبيعية ، يكون امتصاص الميثان مقيًدا بمعدل انتشاره في المواقع الدقيقة للتربة والنشاط الميثانوتروفي يتم تنظيم
االنتشار بواسطة بعض العوامل الفيزيائية: الرطوبة ودرجة الحرارة وبنية التربة وتركيز الميثان في الغالف الجوي للتربة ذكر بعض 

 أو أكثر. ٪70المؤلفين أن اإلدارة الزراعية قللت من أكسدة التربة الميثان بحوالي 

أخرى من المعروف أن  Nومدخالت  Nكما تأثرت باألسمدة  Nربة من ترتبط اآللية المسؤولة عن هذا القمع إلى حد كبير بتوافر الت
أحادي أوكسيجيناز ، وهو اإلنزيم الرئيسي المسؤول عن األكسدة في تركيزات الغالف الجوي لهذا  CH4األمونيوم تثبط بشكل تنافسي 

في الغالف الجوي، على عكس النترات باإلضافة إلى ذلك، هناك انتقال  CH4السبب فإن األمونيوم واليوريا عادة ما تمنعان أكسدة 
المنتج تم العثور على النتريت ، المنتج النهائي ألكسدة األمونيا الميثانية التغذية ،  NO2لنشاط مؤكسد الميثان نحو النترجة وسمية 

 ليكون مثبًطا أكثر فاعلية الستهالك الميثان من األمونيوم.

 على انبعاث أآسيد النيتروز من التربة Nيد تأثير التسم ●

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

من االنبعاثات السنوية التي تنتجها التربة الزراعية واستخدام سماد النيتروجين تعتبر التربة مصدًرا رئيسًيا النبعاثات  ٪24، مع  العالمية

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثونالو الثاني العدد

 م 2021 – حزيران – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

602 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

من االنبعاثات العالمية البشرية المنشأ، وهي ترتبط ارتباًطا مباشًرا بالتأثير  ٪53أكسيد النيتروز في الغالف الجوي وتساهم في حوالي 
 للمناخ وإدارة المحاصيل والخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة التي تؤثر على العمليات التي تحركها الميكروبات. المشترك

النترجة ، حيث تتأثر بالخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة نزع النتروجين البكتيري هو اختزال تنفسي للنترات و / أو النتريت إلى 
كسيد النيتروز وأكسيد النيتروز، مقترًنا بنقل إلكترون الفسفرة تستخدم العديد من الكائنات الحية الدقيقة الهوائية غاز أكسيد النيتروز وأ

NO3-  كمستقبل لإللكترون الشتقاق الطاقة من المركبات العضوية عندما يكون توتر األكسجين منخفًضا )نزع النتروجين غير
 وسيًطا إلزامًيا. N2Oالمتجانسة( ، وفي هذه العملية، يكون 

ه ذالنترجة الميكروبية هي أكسدة األمونيوم إلى النتريت والنترات ، وفي معظم أنواع التربة ، تكون البكتيريا ذاتية التغذية مسؤولة عن ه
 N2Oلنيتروز االعملية، على الرغم من أن بعض الدراسات تشير إلى أن نترات غيرية التغذية قد تساهم أيًضا في النترجة وإنتاج أكسيد 

ليس وسيًطا إلزامًيا في عملية النترجة ، ألنه عندما يكون اإلمداد باألكسجين محدوًدا في التربة )نزع النتروجين بالنترات( ، يمكن 
لتغذية مثل اللبكتيريا ذاتية التغذية إنتاج أكسيد النيتروز عن طريق االختزال اإلنزيمي للنتريت. يمكن للبكتيريا المؤكسدة لألمونيوم ذاتية 

Nitrosamines European  أن تستخدمNO2-  كمستقبل إلكتروني بديل في ظل الظروف الالهوائية ، وبالتالي تقللNO2-  إلى
N2O  بواسطة إنزيم اختزال النتريت قد ينتج إنتاج أكسيد النيتروز أيًضا عن كائنات دقيقة أخرى، على سبيل المثال، أثناء االختزال

بواسطة هذه البكتيريا ودورها في  N2Oت إلى أمونيوم، واختزال النترات إلى نتريت ، واستيعاب النترات تتطلب آلية إنتاج التبادلي للنترا
 في التربة دراسة مكثفة. N2Oإنتاج 

لنيتروجين الكلي اعوامل التربة الرئيسية النموذجية التي تؤثر على العمليتين الميكروبيتين هي الرقم الهيدروجيني ودرجة الحرارة ومحتوى 
والمعدني وتوافر المواد العضوية القابلة للتغير ومحتوى الماء وتهوية التربة وإمكانية األكسدة من الضروري بشكل أساسي التمييز بين 

اعتماًدا على  ،إنتاج التربة وانبعاثات التربة ، نظًرا ألن أكسيد النيتروز الناتج عن العمليتين الميكروبيتين ال يغادر التربة بالضرورة 
الخصائص الفيزيائية للتربة يمكن أن تكون النترجة ونزع النتروجين نشطين في نفس الوقت في التربة نظًرا ألنه نظام معقد وغير 

متجانس يحتوي على مواد مجهرية هوائية وال هوائية ، والتي ال يتم توزيعها بشكل متجانس ، وبالتالي، يمكن أن يتطور أكسيد النيتروز 
بر هاتين العمليتين في الوقت نفسه، في المواقع الدقيقة حيث تكون الظروف الالهوائية شديدة، يمكن لعملية نزع النتروجين أن ع

تستخدم أكسيد النيتروز الناتج عن نفس العملية أو عن طريق النترجة، وبالتالي تقليل انبعاث الغازات من التربة. قدم ديفيدسون 
)ثقب في نموذج األنبوب( لوصف العمليات التي تؤثر على إنتاج وانبعاث أكسيد النيتروز من التربة يحدد ( نموذًجا مبسًطا 1991)

النموذج ثالثة مستويات من التحكم يمثل المستوى األول جميع العوامل التي تؤثر على معدالت النترجة ونزع النتروجين المستوى الثاني 
ا كيفية تأثير البارامترات الفيزيائية والكيميائية للتربة على نسبة المنتجات النهائية عبر كلتالنبعاثات أآسيد النيتروز اعتماًدا على 

 العمليتين وعلى مدى السرعة يمثل المستوى الثالث انتشار أكسيد النيتروز في الغالف الجوي من خالل المرحلة الغازية للتربة.

ع تروجين والري، مسؤولة عن تدفقات كبيرة من أكسيد النيتروز يعد االستخدام الرائتعتبر اإلدارة النموذجية للتربة ، مثل التسميد بالني
واليوريا، عنصر تحكم رئيسي في العمليات  NH4NO3+ و  NH4و  -NO3في األراضي الزراعية التقليدية، مثل  Nلألسمدة 

على انبعاثات أكسيد النيتروز المشتقة من األسمدة:  من التربة أدراج العوامل التالية التي تؤثر N2Oالميكروبية التي تشارك في تطور 
 ؛ عوامل اإلدارة( نوع األسمدة ، ومعدل االستخدام ، وتقنية التطبيق ، وتوقيت التطبيق ، ونظام الحراثة ، واستخدام المواد الكيميائية 1)
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؛ العوامل البيئية( درجة الحرارة ، هطول  2من المحاصيل واألسمدة و ) Cاألخرى ، ونوع المحصول ، والري ، والنيتروجين المتبقي 
 األمطار ، رطوبة التربة

للتربة ومسامية التربة ودرجة حموضة التربة ودورات التجميد والذوبان ووفرة الكائنات الحية الدقيقة  O2وحالة  SOCالمحتوى ومحتوى 
من األسمدة النيتروجينية وطور انبعاًثا معمًما ناتًجا  ( نتائج البحوث الدولية حول إطالق أكسيد النيتروز1996ونشاطها لخص بومان )

من كمية سماد النيتروجين المطبق. يختلف جزء النيتروجين المطبق المنبعث فعلًيا كأكسيد النيتروز  ٪1.25( بنسبة FIEعن األسمدة )
م لدولية المعنية بتغير المناخ لعاعلى نطاق واسع على أساس خاص بالموقع حتى إذا كانت المبادئ التوجيهية للهيئة الحكومية ا

( قد تغيرت قيمة معامل 2006بشأن الجرد الوطني لغازات االحتباس الحراري )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ،  2006
 Ferroة )بلغت شرك، نتيجة للتحليالت الجديدة للبيانات التجريبية المتاحة على سبيل المثال ، أ ٪1إلى  ٪1.25( من EFاالنبعاث )

and Forte 2012 في محصول الذرة التقليدية المحروث والنيتروجين والمروى في ظل ظروف مناخ  ٪0.8( عن معامل انبعاث قدره
البحر األبيض المتوسط باإلضافة إلى قائمة جرد غازات الدفيئة في كندا ، أبلغت عن انخفاض انبعاثات أكسيد النيتروز في المناطق 

 ربةالت مناطق في ، النيتروز أآسيد شكل على تنبعث كانت المطبقة النيتروجين األسمدة من ٪0.8 و 0.16في المتوسط  القاحلة ،
 قيم أن إلى الدراسات بعض خلصت كندا شرق  في ٪ 1.19 بـ مقارنة ، التوالي على ، واألسود والرمادي الداكن البني اللون  ذات

ون مناسبة فقط عندما تكون معدالت اإلخصاب بالنيتروجين أقل من أو تساوي تلك المطلوبة ألقصى غلة تك االنبعاث معامالت
للمحاصيل ألن النسبة المئوية من النيتروجين المنبعثة كأكسيد النيتروز تصبح أكثر تبايًنا عند معدالت النيتروجين األعلى ، لذلك قد 

ل النيتروجين قدرة امتصاص المحاصيل والتربة تقديرات انبعاثات أكسيد النيتروز من تزيد انبعاثات النيتروجين عندما يتجاوز معد
، على إجمالي كمية النيتروجين  ٪1البالغ  IPCC، المقدرة باستخدام معامل انبعاث 1995األراضي الزراعية في العالم في عام 

مليون طن من  3.50السماد الحيواني( المنتجة مليون طن من  20.66مليون طن من المعادن باإلضافة إلى  73.4المضافة )
مليون طن. من حيث القدرة على إحداث  0.735النيتروجين المفقود في صورة أآسيد النيتروز ، وهو ما يقابل سماد مستحث بمقدار 

طاق عدم التيقن من كجم من ثاني أكسيد الكربون لكل كجم من النيتروجين المطبق ، مع ن 4.65االحترار العالمي ، فإن هذا يعادل 
 .14.0إلى  1.4

تم اعتبار طول فترة القياس  N2Oالتمثيلية أيًضا بالتصميم التجريبي وتقنيات المراقبة المستخدمة في قياسات تدفقات  EFترتبط قيم 
ألن تدفقات  ، نظًراوتكرار )وشدة( القياسات من العوامل الرئيسية في أي تقديرات محلية أو واسعة النطاق النبعاثات أكسيد النيتروز

 أأآسيد النيتروز في التربة تنتج عن تفاعل معقد بين البيولوجية والفيزيائية ، والعوامل الكيميائية ، ضمن تباين مكاني وزمني كبير ينش
مسؤولة عن  ن الكثير من التحدي من حقيقة أن المناطق الصغيرة )النقاط الساخنة( والفترات القصيرة )اللحظات الساخنة( غالًبا ما تكو 

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

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

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

التحقيق فيه من خالل المراقبة المستمرة ، خاصة في النطاق الزمني الصغير ، نظًرا ألن القليل من التجارب تعتمد ولكن نادًرا ما يتم 
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( المرتبط بـ تقنية إيدي التغاير ُيشار TDLعلى أنظمة قياسات عالية الدقة ]الغرف الديناميكية ، ليزر الصمام الثنائي القابل للضبط )
 ات التي تم إنتاجها حتى اآلن باسم قياسات الغرفة اليدوية المحدودة في الدقة الزمنيةإلى الجزء الكبير من البيان

إن زيادة انبعاثات أآسيد النيتروز في التربة ليس فقط التأثير المباشر ألسمدة النيتروجين على التربة ولكن أيًضا بسبب ما يسمى 
 في البيئة. المتناثر Nrباالنبعاثات غير المباشرة ألكسيد النيتروز من 

(NH3 ،Knox  ،-NO3  يمكن أن يؤثر النيتروجين المتطاير على انبعاثات أآسيد النيتروز ألن جزًءا من هذا النيتروجين سوف )
يترسب في التربة الزراعية وغير الزراعية وفي المياه وسيخضع للتحوالت التي قد تؤدي إلى انبعاثات أكسيد النيتروز يمكن أيًضا نزع 

الذي يتم ترشيحه أو تصريفه في الصرف مما يؤدي إلى انبعاثات أكسيد النيتروز يصعب تقدير  -NO3عن جزء من  النتروجين
 N2Oالذي يتم  تحويله   بعد ذلك إلى  Nالتي تتسرب وجزء  Nrاالنبعاثات غير المباشرة بسبب وجود عدم يقين في كل من كمية 

من النيتروجين المتسرب من األنظمة التي تم  ٪0.75لية المعنية بتغير المناخ أن للهيئة الحكومية الدو  1تفترض منهجيات المستوى 
من النيتروجين المتطاير والذي يترسب الحًقا في النظم البيئية المصّبة ينبعث الحًقا على شكل أكسيد النيتروز هذا  ٪1اقتصاصها و 

يبه البيئية للنيتروجين المتسرب وللنيتروجين المتطاير والمعاد ترس الموضوع معقد للغاية ، وهو أمر ذو مصداقية ، حيث تعتمد العوامل
 )على سبيل المثال ، مقيد أو غير مقيد( للنظام البيئي المستقِبل. Nعلى نوع المجرى المائي وحالة 

 NH3على تطاير  Nتأثير التسميد 

+( الموجودة في األسمدة  NH4ة من األمونيوم )( القادمNH3تعد الزراعة على مستوى العالم أكبر مصدر النبعاثات األمونيا )
المنبعث أحمال نيتروجين في النظم البيئية من خالل نقله وترسبه  NH3المحولة إلى األمونيا والتي يتم إطالقها في الهواء ينتج عن 

ة الحموضة الغالف الجوي في زيادة نسبفي الغالف الجوي ، مما قد يؤثر على النظم البيئية بطرق مختلفة تساهم األمونيا المنبعثة في 
 في النظم اإليكولوجية األرضية والمائية يعمل تأثيره على المستوى المحلي واإلقليمي، اعتماًدا على النقل الجوي.

 المطبق ، اعتماًدا على ممارسة Nمن السماد  ٪50تراوح فقد النيتروجين عن طريق تطاير األمونيا من كميات ضئيلة إلى أكثر من 
من إجمالي النيتروجين المفقود  ٪80إلى <  ٪20األسمدة والظروف البيئية في حقول األرز المغمورة ، يمكن أن يمثل تطاير األمونيا 

بنوع المظلة والظروف المناخية والتربة ونوع األسمدة وإدارة  NH3من مصادر األسمدة تتأثر الكمية والديناميكية الزمنية النبعاثات 
 تطبيقه.

، ودرجة الحرارة، ودرجة الحموضة في محلول التربة أو ammonia Cal-Nهي تركيز  NH3هم العوامل التي تنظم فقدان بعض أ 
يؤثر الرقم الهيدروجيني ، على وجه  NH3مياه الري حيث تؤثر جميع المتغيرات الثالثة بشكل ملحوظ على الضغط الجزئي لـ 

مع تغير األس  ٪50و  10و  1إلى  0.1من  NH3، بحيث يزداد التركيز النسبي لـ  الخصوص، على التوازن بين األمونيوم واألمونيا
مسؤواًل عن تطاير األمونيا  8.0على التوالي يعتبر الرقم الهيدروجيني للتربة عند قيم تزيد عن  9و  8و  7إلى  6الهيدروجيني من 

 NH3 + H2Oعبر  NH3بوع واحد في التربة إن بروتونات في غضون أس NH3العالي يتم تحلل اليوريا بسرعة بواسطة اليوريا إلى 
NH4 + + OH-  مما يؤدي  8بعد التحلل المائي لليوريا هي العملية األكثر أهمية في زيادة درجة حموضة التربة إلى قيم تزيد عن ،
التربة ، فضاًل عن  ُمثبًطا بسبب انخفاض درجة الحموضة في NH3على العكس من ذلك ، ظهر تطاير   NH3إلى زيادة تطاير 
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( حتى عند انخفاض درجة الحموضة في التربة ؛ وإمكانية النترجة العالية نسبًيا لذلك ، فإن ECECارتفاع التبادل الكاتيوني للتربة )
 سعة المخزن المؤقت لألس الهيدروجيني وقدرة التبادل الكاتيوني للتربة من العوامل القادرة على تقليل تطاير األمونيا.

إلى األمونيوم الموجود  NH3حساسة للغاية لدرجة الحرارة مع ارتفاع درجات الحرارة، تزداد النسبة النسبية من  NH3ت انبعاثات معدال
عبر التربة ويؤثر على معدل  NH3في الماء هذا يزيد من انتشار  NH3عند درجة حموضة معينة ، بينما تنخفض قابلية ذوبان 

اير بشكل رئيسي خالل األيام األولى بعد التطبيق، ولفترة أطول تنخفض درجات الحرارة )عند التحوالت الميكروبيةيحدث التط
 التضميد(، وإن كان بمعدل أقل تزداد كمية النيتروجين المتطاير مع زيادة درجة الحرارة.

لسائلة ، الختالط في المرحلة اتعتبر سرعة الرياح من المحددات الرئيسية األخرى ، حيث تتحكم في التطاير من خالل تأثيرها على ا
 بعيًدا عن السطح البيني بين الهواء والماء أو الهواء والتربة. NH3ومعدل انتقال 

 ليمكن تقليل فقد األمونيا من التطبيقات السطحية لليوريا عن طريق استخدام مثبطات اليوريا التي تسمح لليوريا باالنتقال إلى التربة قب
حتفاظ باألمونيا التي يتم إطالقها بواسطة التربة. أحد المركبات التي تم اختبارها على نطاق واسع لقدرتها على التحلل المائي ثم يتم اال

 NBTPTبيوتيل( ثالثي أميد الفوسفوريك في الحقول المرتفعة ، وجد أن إضافة  -n) -Nتقليل فقد األمونيا من اليوريا هو فوسفوراميد 
 نيا من الرمال الطينية.قللت بشكل ملحوظ من تطاير األمو 

 ةيميل فقدان األمونيا من أراضي المحاصيل إلى أن يكون مهًما عند إساءة استخدام األمونيا الالمائية أو أسمدة اليوريا في التربة الجاف
حلول م الذي يضاف على شكل أمونيا ال مائية أو يتكون من اليوريا يهرب إلى الغالف الجوي قبل أن يتم إذابته في NH3، مثل 

 سوء استخدام األسمدة بهذه الطريقة غير فعال ومن المرجح أن يحدث خالل فترات الجفاف الممتدة. NH+4التربة مثل 

 (NOXعلى انبعاثات أكسيد النيتروجين ) Nتأثير التسميد  ●

( عن طريق التربة الزراعية، حتى لو كانت مصدًرا ثانوًيا ولكن مهًما  عادة ما يتم تعزيز اإلنتاج Knoxيتم إنتاج أكاسيد النيتروجين )
من  ٪14، والترسيب ، ودرجة الحرارة المرتفعة قدرت االنبعاثات من التربة الزراعية بحوالي  Nواالنبعاثات عن طريق استخدام األسمدة 

،  -NO3و  N2و  NH3و  N2Oبة المزروعة ، يمثل أكاسيد النيتروجين ، إلى جانب االنبعاثات السطحية العالمية. في معظم التر 
شكاًل من أشكال مركبات النيتروجين المنبعثة عند هروبها من امتصاص الزراعة ، لذا فإن الخسارة الصافية لهذه المركبات تشير إلى 

 أيًضا حرق المخلفات وتطهير األراضي. إدارة سيئة للنيتروجين تشمل انبعاثات أكاسيد النيتروجين من الزراعة

( ، بشكل مباشر وغير مباشر ، بعدة وظائف في بعض التحوالت الكيميائية في الغالف الجوي NO2و  NOيقوم أكاسيد النيتروجين )
ة بصحفي الغالف الجوي المنخفض )التروبوسفير( ، والذي يعمل كغاز دفيئة وكمادة كيميائية ضارة  O3إنها تؤثر على إنتاج 

(، عن طريق تقليل التمثيل الضوئي للنبات، يؤدي إلى تقليل امتصاص ثاني أكسيد الكربون في O3اإلنسان وإنتاجية النبات األوزون )
 الغالف الجوي بواسطة الكتلة الحيوية للنبات ويؤدي إلى زيادة االحترار الناتج عن ثاني أكسيد الكربون.

نيتروجين على غاز الميثان في الغالف الجوي أكبر عملية إزالة للميثان هي األكسدة بواسطة هناك تأثير غير مباشر آخر ألكاسيد ال
من إجمالي الحوض يمكن أن تؤدي انبعاثات أكاسيد النيتروجين إلى زيادة الهيدروكسيد  ٪88( ، والتي تمثل OHجذور الهيدروكسيل )

 في الغالف الجوي وبالتالي تقليل تركيزات الميثان.
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على النطاقات الزمنية اليومية ، بينما يمكن أن تؤدي ، على مدار العقد ، إلى  O3يمكن أن يؤدي أكاسيد النيتروجين إلى زيادة 
، وتعتمد النتيجة الصافية لهذه التأثيرات المتنافسة على مكان حدوث انبعاثات أكاسيد النيتروجين ومع ذلك، فإن  O3انخفاض في 

( 1النيتروجين على الخاصية اإلشعاعية في الغالف الجوي من المرجح أن يؤدي إلى التبريد، عن طريق ) التأثير الصافي ألكاسيد
 ( تقليل تكوين األكسجين في الغالف الجوي بسبب انخفاض تركيزات الميثان.2تقليل تركيز الميثان في الغالف الجوي ، و )

( مع مكونات الغالف الجوي لتكوين جسيمات دقيقة )الهباء NH3مونيا )باإلضافة إلى ذلك ، يتفاعل كل من أكاسيد النيتروجين واأل
الجوي( ، تعتبر عوامل تبريد في نهاية المطاف ، تترسب مركبات أكاسيد النيتروجين على النظم اإليكولوجية في اتجاه مجرى النهر في 

ما في ذلك التحول المحتمل إلى أكسيد األخرى، ب Nrأشكال غازية أو جسيمية أو مذابة، حيث تتعرض لنفس مصير مدخالت 
 النيتروز، وتحمض األرض، والتغذية بالمياه.

من التربة الزراعية عن طريق العمليات الميكروبية ، كمنتجات ثانوية من النترجة ومنتجات نزع النتروجين ، تتأثر كلتا  NOيتم إنتاج 
روجين أيًضا بالنيتروجين، على نطاق أوسع ، تتأثر انبعاثات أكسيد النيتالعمليتين الميكروبيتين )انظر القسم السابق( بشدة بالتخصيب 

عن طريق المعالجة  NOبنفس العوامل البيئية والزراعية ، بما في ذلك معدل استخدام األسمدة ورطوبة التربة يمكن أيًضا إنتاج التربة 
ين المنتج في التربة بسرعة إلى ثاني أكسيد النيتروجين في . يتأكسد أكسيد النيتروجNOتلقائًيا إلى  HNO2الكيميائية عندما يتحلل 

 الغالف الجوي.

تعتبر انبعاثات أكاسيد النيتروجين في بعض األراضي الزراعية عرضية ، وفي بعض النظم المزروعة ، يمكن أن ينافس حجم انبعاثات 
نصف  روجين العالمية من األراضي الزراعية والمراعي أقل منأكاسيد النيتروجين انبعاثات أكسيد النيتروز قدر أن انبعاثات أكاسيد النيت

 انبعاثات أكسيد النيتروز العالمية.

 منهجية تقييم دورة الحياة ●

( هي تقنية تستخدم لتقييم كل تأثير مرتبط بجميع مراحل العملية من المهد إلى اللحد )أي من المواد الخام إلى LCAتقييم دورة الحياة )
فهم كيفية مقارنة  LCAمعالجة المواد والتصنيع والتوزيع واالستخدام واإلصالح والصيانة ، والتخلص منها أو إعادة التدوير( يعزز 

ولكن أيًضا كيف تؤثر العمليات الفرعية المختلفة في النظام على النتائج اإلجمالية يتم حساب األنظمة البديلة مع بعضها البعض ، 
األداء البيئي لألنظمة المدروسة باستخدام المنهجية القائمة على تقييم دورة الحياة الموضحة في معايير سلسلة )أ ، ب( يتكون مفهوم 

( LCIA( تقييم تأثير دورة الحياة )LCI( ، )3( جرد دورة الحياة )2دف والنطاق ، )( تعريف اله1تقييم دورة الحياة من أربع خطوات: )
 ( تفسير دورة الحياة.4، )

تعريف الهدف وتحديد النطاق هو مرحلة من عملية تقييم دورة الحياة التي تحدد الغرض وطريقة تضمين التأثيرات البيئية لدورة الحياة 
ة ، يجب تحديد العناصر التالية: نوع المعلومات الالزمة إلضافة قيمة إلى عملية صنع القرار ، في عملية صنع القرار في هذه المرحل

ومدى دقة النتائج التي يجب أن تضيف قيمة ، وكيف ينبغي تفسير النتائج وعرضها من أجل أن تكون ذات مغزى وقابلة لالستخدام 
الوظيفية، وحدود النظام، ونظام المنتج المراد دراسته حدود نظام المنتج ؛ لذلك، يجب مراعاة العناصر التالية ووصفها بوضوح: الوحدة 

إجراءات التخصيص أنواع التأثير ومنهجية تقييم األثر والتفسير الالحق الستخدامهما متطلبات البيانات؛ االفتراضات والقيود مبدئي 
والمخرجات ذات الصلة لنظام المنتج. قد تشمل هذه يتضمن تحليل المخزون جمع البيانات وإجراءات الحساب لتحديد المدخالت 
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المدخالت والمخرجات استخدام الموارد واإلطالقات في الهواء والماء واألرض المرتبطة بالنظام يمكن استخالص التفسيرات من هذه 
يانات المخزون يم تأثير دورة الحياة بالبيانات ، اعتماًدا على أهداف ونطاق تقييم دورة الحياة تشكل هذه البيانات أيًضا المدخالت في تقي

الخاصة بمجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات األساسية المطلوبة في كل تقييم دورة حياة ، مثل المواد الخام وتوليد الكهرباء 
نية العامة الوطوعمليات النقل وخدمات النفايات وكذلك المنتجات المعقدة في بعض األحيان تم إصدار العديد من قواعد البيانات 

اليابانية، و  JEMAIاأللمانية، وقاعدة بيانات  PROBESوالدولية في الماضي ، من بينها قاعدة البيانات السويدية، وقاعدة بيانات 
NREL  األمريكية قاعدة البيانات، وقاعدة بياناتLCI رة و األسترالية، وقاعدة البيانات السويسرية للمخترعات البيئية، وقاعدة بيانات د

 (.ELCDالحياة المرجعية األوروبية )

( هو توفير معلومات إضافية للمساعدة في تقييم النتائج من تحليل المخزون من أجل فهم LCIAالغرض من تقييم تأثير دورة الحياة )
التصنيف( ، ) أهميتها البيئية بشكل أفضل. تتكون مرحلة تقييم األثر من خطوات مختلفة: تخصيص بيانات الجرد لفئات التأثير

ونمذجة بيانات الجرد ضمن فئات التأثير )التوصيف( ، ويتم تحليل مساهمة النظام الذي تم تحليله في المدى اإلجمالي للتأثيرات 
 البيئية في أوروبا )التطبيع( ، وربما تجميع النتائج في حاالت محددة للغاية وفقط عندما تكون ذات مغزى )ترجيح(.

التي يتم فيها دمج نتائج تحليل المخزون وتقييم األثر مًعا ، أو في حالة دراسات جرد دورة الحياة، نتائج  LCAالتفسير هو مرحلة 
 تحليل المخزون فقط ، بما يتوافق مع الهدف والنطاق المحددين بالترتيب

ما يتفق مع هدف القرار ، ب للوصول إلى االستنتاجات والتوصيات قد تتخذ نتائج هذا التفسير شكل استنتاجات وتوصيات إلى صانعي
 الدراسة ونطاقها.

 تقييم األثر البيئي بوسائل تقييم دورة الحياة ●

خالل دورة حياة األسمدة النيتروجينية المعدنية ، قد تنشأ انبعاثات غازات االحتباس الحراري من خالل استخراج الموارد ، ونقل المواد 
وأثناء المرحلة الزراعية مثل أكسيد النيتروز وأكسيد النيتروجين وأكسيد النيتروجين  الخام والمنتجات ، وفي عمليات إنتاج األسمدة ،

وأكاسيد النيتروجين تدرك صناعة األسمدة أنها تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في انبعاث غازات الدفيئة ، مثل ثاني أكسيد الكربون 
(CO2( وأكسيد النيتروز )N2O( والميثان )CH4أثناء إنتاج ، )  وتوزيع واستخدام األسمدة تمشيا مع ممارسات المحاسبة الدولية بشأن

( GWPاالحتباس الحراري ، يتم التعبير عن معامالت االنبعاث كمكافئات لثاني أكسيد الكربون باستخدام "إمكانية االحترار العالمي" )
عالمية الخصوص ، يمكن تقسيم انبعاثات غازات الدفيئة ال، والتي تحدد المساهمة النسبية للغاز في تأثير االحتباس الحراري على وجه 

من استخدام األسمدة. لذلك ، نظًرا لألهمية  ٪1.5من توزيع األسمدة  ٪0.07من إنتاج األسمدة ؛  ٪0.93إلى العمليات التالية: 
تقييم دورة  للعمليات الزراعية من خالل البيئية لمرحلة إنتاج األسمدة ، يجب النظر في تقييم هذه المساهمة في انبعاثات غازات الدفيئة

الحياة أظهرت العديد من الدراسات أن إنتاج المحاصيل يعتمد على استخدام تدفقات المدخالت التي تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر 
تم  لديزل لآلالت الزراعيةعلى التوافر العالمي للوقود األحفوري والمعادن األخرى ، سواء الموارد غير المتجددة، مثل األسمدة وزيت ا

الحصول على نفس النتائج أيًضا في حالة إنتاج الديزل الحيوي من زيت فول الصويا في البرازيل وزراعة عباد الشمس في توسكانا 
ود ق)إيطاليا(، والكهرباء من أنظمة إنتاج محاصيل الكتلة الحيوية الصفصاف في نيويورك نظًرا ألن عمليات اإلنتاج تعتمد على الو 
األحفوري، يمكن مالحظة العديد من دراسات تقييم دورة الحياة أن إنتاج األسمدة النيتروجينية هو أحد المساهمين الرئيسيين في 
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انبعاثات غازات االحتباس الحراري من أنظمة اإلنتاج الزراعي على وجه الخصوص ، فإن المكون األساسي في إنتاج األسمدة 
(. ينشأ الهيدروجين من الغاز N2 + 3H2 Î 2NH3الية هو األمونيا التي تنتجها عملية هابر بوش )النيتروجينية الصناعية الح

 ةالطبيعي والنيتروجين من الهواء عالوة على ذلك، أثناء إنتاج األسمدة القائمة على النترات ، مثل نترات األمونيوم ، تنبعث كميات كبير 
ك يمكن أن تولد انبعاثات غاز أكسيد النيتروز من المواد األولية لألسمدة النيتروجينية من أكسيد النيتروز أثناء إنتاج حمض النيتري

تأثيرات على تغير المناخ أعلى من تلك التي تسببها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسبب احتمالية االحترار العالمي األكبر بمقدار 
ات ثاني أكسيد الكربون عالية فيما يتعلق بمصنع األسمدة القائمة على مرة من ناحية أخرى ، في مصنع اليوريا ، تكون انبعاث 298

النترات ، ويتم إعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون في مرحلة التوليف ومع ذلك ، فإن التحول إلى استخدام اليوريا أو أي سماد آخر ال 
 ة المغذيات.يحتوي على نترات من شأنه أن يؤدي إلى زيادة اإلسهامات في التحمض وزياد

يحدث تأثير التحميض بسبب انبعاث أنواع غير عضوية مثل األمونيا وأكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت، أن إنتاج نترات 
األمونيوم كان متورًطا بشكل أساسي في تأثير التخثث بسبب ارتفاع انبعاثات النترات وعلى العكس من ذلك ، فإن ارتفاع انبعاثات 

 مباشرة من استخدام اليوريا مسؤول بشكل رئيسي عن تأثير التحمض.األمونيا ال

هناك جانب آخر يجب أن يؤخذ في االعتبار وهو تقدير تغير المناخ من خالل استخدام القيمة االفتراضية النبعاثات أآسيد النيتروز 
دني المطبق على التربة. سبينيلي وآخرون قام ، وبيانات االنبعاثات المحلية للنيتروجين المع ٪1في التربة ، والتي تعتبر عادًة 

(2013b( بتحليل التأثير العالمي لغازات االحتباس الحراري بسبب استخدام معامل انبعاث أكسيد النيتروز في التربة )EF بنسبة )1٪ 
 المعدنية النيتروجينية األسمدة أظهرت المستمدة من البيانات التجريبية لمحصول الذرة في البحر األبيض المتوسط  ٪0.8وقيمة 
 الحقل تبيانا باستخدام دفيئة كغازات النيتروجين ثنائي أكسيد ثنائي لتأثير ٪4.9 و ٪7.8 بنسبة انخفاًضا األمونيوم ونترات واليوريا
ة في الواقع دقة للمحاسبفتراضية. لذلك ، أظهرت هذه النتائج الحاجة إلى استخدام بيانات أكثر اال القيمة عن االنبعاث لمعامل المباشر

للمخزون الوطني لغازات االحتباس الحراري، تم  2006لعام  IPCC، نتيجة لتحليل جديد للبيانات التجريبية المتاحة في إرشادات 
 القواعد االرشادية. 1996عام  IPCC، مقارنة بـ  ٪1إلى  ٪1.25من  EFتغيير قيمة 

نية المعدنية مساهمة أكبر لجميع فئات التأثير البيئي مقارنة بالمدخالت األخرى ألنظمة كما ذكرنا سابًقا ، أظهرت األسمدة النيتروجي
 لاإلنتاج الزراعي. لذلك فإن إجراء تحليل بيئي ألنظمة الزراعة بأشكال كيميائية مختلفة من األسمدة النيتروجينية سيساعد في تقييم تقلي

ر السكر عن طريق استخدام نترات أمونيوم اليوريا ، ونترات أمونيوم الكالسيوم ، عن مقارنة إنتاج بنج Brent up etاألعباء البيئية 
واليوريا: أظهرت األسمدة القائمة على اليوريا تأثير تحمض / التخثث أعلى مقارنة باألسمدة القائمة على النترات. سبينيلي وآخرون. 

لمسببة للسرطان ، وتأثيرات تغير المناخ ، والسمية البيئية ، ب( عن تأثير أقل بسبب استخدام سماد اليوريا للتأثيرات ا 2013)
والمعادن في زراعة عباد الشمس على العكس من ذلك ، أظهر استخدام نترات األمونيوم مزايا محدودة للفئات البيئية للجهاز التنفسي 

 غير العضوي ، واإلشعاع ، والتحميض / التخثث ، واستهالك الوقود األحفوري.
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 االنبعاثات المباشرة وغير المباشرة تقدير ●

يمكن استخالص تقدير االنبعاثات غير المباشرة من عمليات إنتاج األسمدة من البيانات األولية أو من قاعدة البيانات بالنسبة لقاعدة 
ة سمدة النيتروجيني، باإلضافة إلى القرية ، تم أخذ جميع العمليات األولية ذات الصلة المتضمنة في األ Eco-Invent v3بيانات 

المعدنية في االعتبار من خالل النظر في تكنولوجيا اإلنتاج في البلد المعني وحصص االستيراد النسبية. تم تضمين عمليات نقل 
المنتجات الوسيطة وكذلك نقل منتج األسمدة من المصنع إلى المخزن اإلقليمي لم يتم تضمين إنتاج ومعالجة نفايات المحفزات والطالء 

وتعبئة منتجات األسمدة النهائية. تم استكمال مواصفات نقل منتج األسمدة إلى المتجر اإلقليمي ، والتي لم يتم تضمينها في المرجع 
 المستخدم لهذا المخزون.

ت الدفيئة ( هو أحد الغازاN2O، فإن أكسيد النيتروز ) 2007كما ورد في تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 
في االحتباس الحراري الناتج عن األنشطة البشرية تأتي نسبة خمسين إلى ستين بالمائة من انبعاثات  ٪8الرئيسية التي تساهم بنسبة 

أكسيد النيتروز الناتجة عن األنشطة البشرية من الزراعة وخاصة من انبعاثات التربة المباشرة في المبادئ التوجيهية للهيئة الحكومية 
، بلغ معامل االنبعاث االفتراضي المحدث لمدخالت النيتروجين من األسمدة المعدنية  2006دولية المعنية بتغير المناخ لعام ال

 .٪1والتعديالت العضوية ومخلفات المحاصيل 

في التربة ، نسيج ( العوامل البيئية )المناخ ، محتوى الكربون العضوي 1في عدة حاالت ، يمكن تصنيف معامل االنبعاث بناًء على )
( العوامل المتعلقة باإلدارة )معدل تطبيق النيتروجين لنوع السماد ونوع 2( و )12التربة ، الصرف ، ودرجة حموضة التربة( )الجدول 

 تالمحصول ومخلفاتها ، مع وجود اختالفات بين البقوليات والمحاصيل الصالحة للزراعة غير البقولية والعشب( على سبيل المثال ، أد
مخلفات المحاصيل المتبقية في الحقول إلى زيادة المحتوى العضوي للتربة وتعمل أيًضا كمصدر مهم ألكسيد النيتروز هاريسون 

لبقايا  ٪1لبقايا محاصيل الخضروات ، و  ٪2لبقايا المحاصيل من الحبوب ،  ٪0.2وآخرون افترضوا معامالت االنبعاث التالية: 
الصالحة للزراعة كما أن انبعاث أكسيد النيتروز يزداد مع ارتفاع محتوى التربة من الطين ، وذلك  المحاصيل من المحاصيل األخرى 

،  ٪1.24،  ٪0.86( أبلغ عن معامل االنبعاث لنوع التربة: 2011بسبب زيادة احتمال الظروف الالهوائية ليسشين وآخرون. )
هناك أيًضا تداخل بسبب استخدام األراضي كما هو مذكور في الجدول  للتربة الرملية والطينية والجفتية. عالوة على ذلك ، 2.61٪

13. 

 استنتاج

يمكن تحقيق الحد من األعباء البيئية لألسمدة النيتروجينية في الزراعة من خالل تحسين مرحلة اإلنتاج )باستخدام منهجية تقييم دورة 
 ارسات إدارية أفضل في مرحلة التطبيق الميداني تمثل العواقب البيئيةالحياة( والمرحلة اللوجستية المتكاملة للتوزيع ، وباستخدام مم

موضوًعا رئيسًيا ومعقًدا نظًرا ألن األضرار البيئية تتأثر بعدة عوامل: الظروف المناخية البدائية وأنواع  Nللتطبيق الميداني لألسمدة 
وقيت وما إلى ذلك بالمناسبة ، على أساس األدلة األدبية التي تم المحاصيل وإدارة التربة والمحاصيل ورطوبة التربة ونوع األسمدة والت

 (.BMPsعرضها من قبل ، يمكن تحديد وتلخيص بعض المبادئ التوجيهية لممارسات اإلدارة األفضل )

 في الزراعة: N( أبلغ عن أربعة مبادئ توجيهية من أجل تحسين استخدام األسمدة 2009سنايدر وآخرون، )
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ام األسمدة لزيادة غلة المحاصيل ، فإنه يزيد من كفاءة المدخالت األخرى المستهلكة للطاقة المستخدمة في عندما يتم استخد .1
اإلنتاج. ومع ذلك ، نظًرا ألن استخدام األسمدة نفسه ينطوي على استهالك الطاقة ، فقد تم التأكيد على أهمية تطبيق المعدل 

 األمثل.
ة لألراضي الزراعية ، يمكن لألسمدة أن تزيد من عائد الكربون إلى التربة كمخلفات من خالل زيادة صافي اإلنتاجية األولي .2

 محاصيل ، وبشكل أساسي ككتلة حيوية للجذور ورواسب جذمور.
نظًرا ألن الطلب على الوقود الحيوي يزيد من الحاجة إلى زيادة إنتاج الكتلة الحيوية لكل وحدة من مساحة األرض ، فإنه يزيد  .3

استخدام األسمدة. إذا كان الهدف هو صافي إنتاج الطاقة أو تعويض الوقود األحفوري ، فيجب أن يكون استخدام أيًضا من 
 األسمدة هذا فعااًل.

عند استخدام األسمدة لزيادة غلة المحاصيل ، يمكن تجنيب األراضي المخصصة للغابات والمناطق الطبيعية األخرى من التحول  .4
 إلى أراضي المحاصيل.

( درس استخدام 2008شفت العديد من الدراسات إمكانية إنتاج األسمدة على أساس الموارد المتجددة. أهلغرين وآخرون )استك .5
( مع تقليل coppice (Salixالهيدروجين من الكتلة الحيوية الغازية إلنتاج األمونيا )قش الحبوب والصفصاف قصير الدوران )

باستخدام الغاز الطبيعي في الواقع ، ترجع متطلبات الطاقة الرئيسية إلنتاج األسمدة إلى  انبعاثات غازات االحتباس الحراري مقارنة
الوقود والمواد األولية المستخدمة في تصنيع األمونيا  على العكس من ذلك، كانت إمكانات التخثث أعلى في أنظمة الكتلة الحيوية 

 اق لكل من الغاز الطبيعي والكتلة الحيوية.بسبب ترشيح المغذيات من التربة وكان التحمض في نفس النط

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

إنتاج األمونيا ألنه من المتوقع أن يزداد تخليق األمونيا المعتمد على الفحم ، وخاصة لسياسة الصين ، تحسين كفاءة الطاقة في  .1
 في السنوات القادمة ويمكن استخدام احتجاز الكربون وتخزينه لتقليل االنبعاثات.

من أكسيد  ٪95-70ية لتحويل تقليل انبعاثات أكسيد النيتروز في إنتاج حمض النيتريك عن طريق العمليات التحفيزية الثانو  .2
 ( والماء دون استخدام إضافي للطاقة.N2النيتروز إلى ثنائي النيتروجين )

الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري المتعلقة بالنقل والخدمات اللوجستية ألن النمو المستقبلي متوقع حيث يكون النقل  .3
 فريقيا وأمريكا الجنوبية(.بالشاحنات هو الطريقة األساسية للتوزيع )آسيا وأ

 استخدام أفضل الممارسات اإلدارية المتاحة لألسمدة لتحسين موازين غازات االحتباس الحراري الزراعية. .4

الخيار األساسي األول هو استخدام أفضل مصدر ومعدالت النيتروجين )تجنب االستخدام المفرط للنيتروجين( للمحصول المحدد 
ة ، من أجل تحسين امتصاص النيتروجين من المحاصيل ، وبالتالي تقليل فقد النيتروجين عن طريق تحويل والظروف المناخية البدائي

، المخطط له من  Nالكائنات الحية الدقيقة في التربة ، وكذلك في أشكال رد الفعل. يرتبط هذا االختيار بشكل صارم بتوقيت العرض 
يجب إجراء اإلخصاب المتوازن من خالل توفير جميع العناصر الغذائية  Nمع طلب امتصاص المحصول  Nأجل مطابقة تطبيقات 

، وتعظيم تثبيت ثاني أكسيد الكربون يمكن تحقيق تطبيق  Nالمطلوبة لنمو المحاصيل ، من أجل تحسين كفاءة استخدام المحصول 
لموضع المناسب يجب تجنب تطبيق التداخالت الموصوفة وا Nالسماد الُمعاير باستخدام المعدات التي تضمن التسليم الدقيق لمعدالت 
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في أنظمة المحاصيل المكثفة لألراضي القاحلة وشبه القاحلة ، تعد جدولة الري الفعالة أمًرا أساسًيا ، ليس فقط لتحسين أداء المحاصيل 
نيتروز. يقلل الري الصحيح ( لتقليل فقد النيتروجين كأكسيد الWFPS ٪60-40ولكن أيًضا للحفاظ على رطوبة التربة بهذه القيمة )

أو أي  NO3، يجب تجنب استخدام مصادر  NO3أيًضا من مخاطر ترشيح النترات عالوة على ذلك ، من أجل تجنب ترشيح 
 في التربة الرطبة أو المشبعة بالمياه وفي التربة عالية النفاذية. Nمصادر 

النيتروجين ، خاصة بعد استخدام األسمدة مع اإلطالق  يمكن أن يكون محصول الغطاء إدارة ناجحة لضمان استمرار امتصاص
البطيء للنيتروجين تمثل حراثة التربة اإلدارة التي تستنزف التربة ، مما يقلل بهذه الطريقة ظروف نقص األكسجين المواتية النبعاثات 

و  N2O ترجة واليورياز في تقليل فقدانأكسيد النيتروز في اآلونة األخيرة ، تم الحصول على نتائج إيجابية باستخدام مثبطات الن
NH3 .على التوالي ، 

 الخاتمة

 تعتبر األسمدة أحد المدخالت الرئيسية للزراعة المنتجة على الرغم من تأثيرها على المحصول والجودة ، إال أن لها أيًضا تأثيرات كبيرة
استخدام الموارد الشحيحة ومع ذلك ، على عكس المدخالت على البيئة مما يؤدي إلى انبعاث غازات الدفيئة، والتحمض، والتغذية ، و 

الزراعية األخرى ، ال يمكن استبدال األسمدة ويمكن أن يؤدي تقليل استخدام األسمدة إلى انخفاض كبير في الغلة أو تحول اإلنتاج إلى 
توسيع المعرفة بالتأثير البيئي لألسمدة مناطق أقل مالءمة. من خالل النظر في العبارات المذكورة أعاله، تهدف هذه األطروحة إلى 

 بشكل عام والتفكير في سلسلة التوريد المبتكرة ، وتبادل المعرفة.
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Abstract: 

The agro-industrial ecosystem consists of technological and environmental subsystems, which interact strictly with one 

another to ensure the high quantity and quality productivity that the market demands. Effective management, at present, 

requires a significant use of fossil fuels which often severely impacts the ecosystem. Therefore, the agricultural ecosystem 

has a significant environmental impact, both locally and globally. Fertilization with mineral nitrogen is one of the main 

agricultural practices with a high emission of pollutants into the atmosphere, soil and water. This practice is necessary to 

ensure high yields of crops despite nitrogen depletion in the soil, which is associated with the gradual degradation of soil 

organic matter. The environmental loading of mineral nitrogen fertilizers is due to the activities of the system. The 

technological sub-sector (production, transportation, application), to the change of some microbial processes in the soil, 

and to the excess supply that is not absorbed by cultivated crops. This chapter reviews the environmental impact of 

nitrogen fertilization by analyzing the effects of the interactions of the technological and environmental subsystems. The 

environmental loads associated with the technological subsystem will be described by the life cycle assessment (LCA) 

approach. Life cycle assessment is a method capable of identifying the environmental aspects and potential impacts 

associated with a product, process or activity throughout its entire life cycle: from raw material extraction, through 

production, use and maintenance, to the end-of-life shutdown procedure complies with the ISO 14040 and ILCD 

handbook. Moreover, the main environmental impacts of nitrogen fertilizer use on soil ecological subsystems will be 

described in detail, the state of the art of the effect of nitrogen application on soil microbial activities, responsible for the 

production of Atmospheric pollutants (carbon dioxide, methane, and nitrogen compounds) and nitrogen dispersion in water 

bodies. Mitigation strategies will also be reported for both sub-systems suitable for minimizing environmental impact in 

nitrogen fertilizer use. 
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