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•Tüm canlıların yapı tașını olușturan aminoasit ve proteinler ile nükleit asitler, hormon ve
vitaminlerin yapısında yer alan azot canlı yașamı için temel besin elementlerdendir. Doğadaki
temel azot kaynağı atmosferdir ve atmosferin yaklașık %78,8’ini azot gazı olușturur. Bitkiler ve
organizmaların büyük bölümü atmosferdeki serbest azottan besin maddesi olarak yararlanamaz. Bunun için azotun çeșitli süreçlerden geçmesi gerekir.¹ Azot döngüsündeki bu önemli
süreçler fiksasyon, amonifikasyon, nitrifikasyon, denitrifikasyon mineralizasyon ve asimilasyon
olaylarıdır.
•Azot fiksasyonu; azot gazının atmosferik, biyolojik ve endüstriyel süreçlerle nitrat ve nitritlere
dönüștürülmesi olayına azot fiksasyonu denir. Fiksasyon süreçlerinin %12’si atmosferik
fiksasyonla, % 59’u biyolojik fiksasyonla, %29’u ise suni fiksasyon (suni gübre üretimi) yoluyla
toprağa bağlanır.²
•Bir bitki veya hayvan öldüğünde veya bir hayvan dıșkıladığında ortaya çıkan azotun ilk formu
organiktir. Bakteriler ve/veya mantarlar, kalıntılardaki organik azotu amonyuma dönüștürür.
Organik bileșiklerden amonyum iyonlarının türemesi olayı amonifikasyon olarak tanımlanır.³-⁴
•Topraktaki amonyum iyonlarının kademeli olarak nitrit ve nitrat iyonlarına dönüștürülmesi
olayına nitrikasyon denir. Nitrifikasyona ters olan süreçlerle azotun gaz biçimine
dönüștürülmesi süreci ise denitrifikasyon olarak adlandırılır. Çeșitli bakteri ve mantarlar
aracılığıyla gerçekleștirilen bu süreç bitiminde azot gaz halinde atmosfere iletilir.⁵
•Kompleks azotlu birleșiklerin ayrıșma ve dönüșmesine mineralizasyon, bunun tersine mineral azot formlarının canlı organizma dokularına alınarak karmașık bileșikler içinde organik
olarak tutulması olayına asimilasyon adı verilir.⁶
•Tüm bu süreçlerden yola çıkarak azot döngüsünü șu șekilde özetlenebilir: Volkanik faaliyetler,
yıldırım ve șimșek gibi atmosferik olaylarla ortaya çıkan serbest azot atmosferik fiksasyon
yoluyla nitrit ve nitrata dönüșür. Nitrit ve nitrata dönüșen azot daha sonra yağıșlarla toprağa
ulașır.
◦Ya da doğrudan toprakta ya da bazı bitki gruplarının köklerindeki yumrularda yașayan
azot bağlayan bakteriler, atmosferde serbest halde bulunan azot gazını bünyelerine alarak
amonyağa dönüștürür. Fazla amonyak, toprağa salınır ve burada nitrifikasyon bakterileri
tarafından önce nitrite, sonra da nitrata dönüștürülür.
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◦Nitrat bitkiler tarafından emilir ve protein gibi önemli moleküllerin üretiminde kullanılır.
Böylece azot, besin zincirine girer. Azot, bitkiler ve hayvanlar atık ürettiklerinde ya da
öldüklerinde, ayrıșma ișlemiyle amonyak formunda tekrar toprağa döner. Toprakta bulunan
denitrifikasyon bakterileri de nitrit ya da nitratı yeniden azot gazına dönüștürür. Böylece azot
tekrar atmosfere karıșır.⁷
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