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Екологічна роль нітроген(І) оксиду визначається тим, що відносно 

інертний N2О в атмосфері зазнає ряд фотохімічних перетворень із утворенням 

проміжних продуктів, що приводять до деградації стратосферного озону. У 

зв’язку із встановленням деструктивного впливу N2О на озоновий шар 

атмосфери проблема викидів N2О в атмосферу набула особливу актуальність 

(потенціал глобального потепління – GWP(N2O) = 310, тобто по парниковому 

ефекту 1 т N2O дорівнює 310 т СО2).  

Важливою особливістю закису азоту є його переважно біологічне 

походження, причому саме ґрунти відіграють провідну роль в цьому процесі. 

Джерелами N2O в ґрунтах є різноманітні процеси мікробної трансформації 

сполук нітрогену, денітрифікація, дисиміляційне відновлення нітратів в амоній, 

автотрофна та гетеротрофна нітрифікація, процеси взаємодії нітритів з 

амінокислотами, хемоденітрифікація, лісові пожежі та деякі інші. Проте шляхи 

біологічного поглинання N2O вельми обмежені, оскільки нітроген(І) оксид не 

може бути асимільований рослинами, грибами та ґрунтовими тваринами. 

Майже єдиний шлях мікробної трансформації N2O – відновлення 

денітрифікуючими та нітроген фіксуючими бактеріями, відновлення N2O в N2 

за допомогою ферменту – N2O-редуктази. Швидкість відновлення N2O в 

ґрунтах залежить від концентрації мінеральних сполук нітрогену, вмісту 

органічних речовин, присутності рослин та ін. Суттєво на цей процес впливає 

антропогенний фактор, тобто внесення мінеральних та органічних добрив; 

розорювання ґрунтів, штучне зрошення, руйнування структури ґрунтових 

агрегатів, засолення та надлишкове перезволоження ґрунтів; використання 
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засобів захисту рослин; внаслідок акумуляції в ґрунтах важких металів та 

радіонуклідів; кислотних опадів та ін. Величина емісії N2O із ґрунтів в 

атмосферу значною мірою визначається співвідношенням між процесами 

утворення нітроген(І) оксиду та його поглинання в ґрунтах. 

Зовнішні фактори – концентрація O2, вологість, температура, кислотність 

ґрунту та вміст мінерального азоту – суттєво впливають на процеси утворення 

та поглинання N2O в ґрунтах. Вплив факторів зовнішнього середовища 

інтенсифікується в присутності мінеральних сполук нітрогену, що стимулюють 

процеси утворення N2O в ґрунтах. Концентрація кисню в ґрунтовому повітрі 

визначається ступенем вологості ґрунту та його структурою. Встановлено, що 

при зниженні концентрації кисню в ґрунтовому повітрі, денітрифікуюча 

активність зростає, наближаючись до максимального рівню за умови вмісту О2 

близько 0,5 %. Зростання частки нітроген(І) оксиду в продуктах денітрифікації 

можливо є результатом зниження активності редуктази N2O під впливом O2. 

Температура є одним із важливіших факторів, що впливають на 

швидкість біохімічних реакцій, в тому числі на процеси утворення та 

поглинання N2O в ґрунтах. Найбільша емісія нітроген(І) оксиду із ґрунтів 

спостерігалася за температур 25–32°С. Підвищення температури ґрунту 

викликає зміну інших факторів середовища, що також впливають на швидкість 

денітрифікації. Це фізичні фактори (зміна розчинності газів в воді) та біологічні 

(зростання мікробної популяції). Обидва ці фактори звичайно поєднуються, 

оскільки при зростанні температури помітно зростає споживання кисню, що 

сприяє формуванню анаеробних мікрозон в ґрунті та підвищує активність 

денітрифікуючих бактерій. 

Оптимальним для перебігу процесів нітрифікації та денітрифікації є 

значення рН в інтервалі 7,0–8,0. Підкислення викликає швидке зниження 

активності автотрофних нітрифікуючи бактерій та процес припиняється при рН 

< 4.5. Найбільш впливає кисла реакція середовища на співвідношення N2O/N2 в 

продуктах денітрифікації. В цих умовах спадає активність редуктази N2O, що 

супроводжується ростом частки нітроген(І) оксиду в газоподібних продуктах 

денітрифікації.   


