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 چکیده:

-اکهای آهکی و تعیین سطح بحرانی منگنز قابل عصارهنمونه خاک از مناطق مختلف کشور جهت مطالعه وضعیت منگنز در خ 18تعداد 

نتایج نشان داد که بین غلظت منگنز در برداری شد. برای دو گیاه سورگوم و سویا نمونه DTPAموالر  005/0گیری خاک به روش 
. میانگین منگنز (P<0.01)داری وجود داردارتباط معنی  DTPAموالر  005/0گیر شده از خاک توسط سورگوم و سویا با منگنز عصاره

همچنین سطح بحرانی منگنز در خاک برای هر دو گیاه  برابر گیاه سویا بدست آمد. 6نمونه خاک توسط سورگوم حدود  18جذب شده از 
داری بین درصد همبستگی مثبت و معنیگرم بر کیلوگرم بدست آمد. حدود یک میلی DTPAموالر  005/0سورگوم و سویا به روش 

دهد بخش قابل توجهی بدست آمد که این نشان می DTPAموالر  005/0و مقدار منگنز قابل استخراج با  (CCE)سیم معادل کربنات کل
 .باشدمنگنز پیوند یافته با کربناتها می DTPAگیر از منگنز استخراج شده توسط عصاره

 کلید واژه: منگنز ، سطح بحرانی، سورگوم، سویا، خاکهای آهکی

 مفدمه:

تواند باشد. این عنصر میگرم بر کيلوگرم میميلی 650از نظر فراوانی دهمين عنصر موجود در پوسته فوقانی زمين با ميانگين منگنز 
شود هر چند که محدود می  4Mn+، وMn ،+3Mn 2+دارای فرمهای شيميایی متفاوتی باشد ولی در شرایط جاری زمين به فرمهای 

(. منگنز یک عنصر غذایی ضروری برای گياه 1988باشد) گيلکس و مکنزی، رم غير پایدار میفرم سه ظرفيتی آن در محلول، یک ف
های است. این عنصر در فعال نمودن آنزیمهای مختلفی در گياه نقش داشته، در متابوليسم کربوهيدراتها، آمينواسيدها و پدیده

يتی شکل اصلی این عنصر در گياهان بوده ولی به راحتی به  فرم (. منگنز دو ظرف1988مارشنر ، کند)فوتوشيميایی نقش مهمی ایفا می
کند) رومهلد و شود بنابراین منگنز در واکنشهای اکسایش و کاهش نقش مهمی ایفا میسه و چهار ظرفيتی نيز اکسيد می

اهان حساس به کمبود منگنز (. گياهان نسبت به کمبود منگنز حساسيت متفاوتی دارند. دو گياه سورگوم  و سویا جزء گي1991مارشنر،
کند که حد آستانه کمبود منگنز بسته به نوع گياه، واریته، اندام ( بيان می1988(. روبرت و همکاران)1988گردند)گراهام، تلقی می

 22ا ت 10و برای گياه سویا در دامنه  10برداری و مرحله رشد متفاوت بوده و این مقدار بطور متوسط  برای گياه سورگوم نمونه

و نقيضی درمورد وضعيت منگنز در خاکهای آهکی کشور و  اطالعات اندک و در عين حال ضد گرم بر کيلوگرم قرار دارد.ميلی



خاک منطقه کلرادو مشاهده  35با مطالعه بر روی  (1978)ليندسی و نورولهمچنين سطح بحرانی این عنصر در خاک وجود دارد. 

تغييرات  دامنةدهد این در حالی بود که ن نمین خاکها هيچ گونه واکنشی نسبت به منگنز نشاکه گياه ذرت کشت شده در ای ندنمود
بدست آمد. بنابرای آنها سطح بحرانی منگنز قابل عصاره  ppm 32 تا 2/1 بيندر این خاکها  DTPAگيری با قابل عصاره منگنز

و غفاری نژاد ای که توسط ین در حالی است که در مطالهگرم در گيلوگرم خاک ذکر نمودند. اميلی 1را حدود  DTPAگيری با 
 13در این خاکها  DTPAقابل عصاره گيری با بر روی خاکهای آکی فارس انجام گردید، سطح بحرانی منگنز  (1377)کریميان

در   DTPAری با گيگرم بر کيلو گرم خاک گزارش شد. بنابراین هدف از این مطالعه تعيين سطح بحرانی منگنز قابل عصارهميلی
   باشد.تعدادی از خاکهای آهکی ایران برای دو گياه سورگوم و سویا می

 مواد و روشها: 

 2کردن، از الک ( بصورت مرکب از مناطق مختلف زراعی  انتخاب و پس از هوا خشک و نرمCm30-0نمونه خاک سطحی )  18
 قابليت در مؤثر خصوصيات فيزیکوشيميایی و منگنز مقدار نظر از که ندشد برگزیده ایبه گونه هانمونه. ميليمتری عبور داده شدند

) ليندسی  DTPA  گيری شده توسط با توجه به اینکه پایين ترین غلظت منگنز عصاره. باشند تفاوت داشته خاک در منگنز دسترسی
خاک مصنوعی ساخته شد.  ،عه مقادیر پایين ترگرم بر کيلوگرم بدست آمد، لذا جهت مطالميلیبسيار باالتر از یک  (1978و نورول ، 

شن  ای با به گونه DTPAگرم بر کيلوگرم منگنز قابل استخراج با ميلی 2/8محتوی  یک خاکمختلف از مقادیربدین صورت که 
دو آید.  گرم بر کيلوگرم بدست، یک، دو و سه ميلی5/0، 2/0مخلوط گردید که در نهایت غلظت منگنز دز آنها کوارتز شسته شده 
رقم  (Glycine max (L.) Merrill)گریز و سویا    رقم شوگر (.Sorghum bicolor (L.) Moench)ای گياه سورگوم علوفه

ای انتخاب شدند. (، برای کشت گلخانه1988ویليامز که نسبت به عنصر منگنز جزء گياهان حساس محسوب می شوند)گراهام، 
طوبت مناسب ، دادن تمامی عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف ) بجز منگنز(، و... انجام اعمال رتمامی اعمال زراعی، ازجمله 

ها از یک سانتيمتری باالی سطح خاک قطع و با آب مقطر کامالً شستشو هفته پس از کاشت، بخش هوایی بوته 12 گردید. در نهایت
درجه سانتيگراد خشک  70الی  65دار در دمای ون تهویهساعت در آ 72ها به مدت داده و در پاکت کاغذی گذاشته شد. سپس نمونه

-همچنين غلظت منگنز در نمونههای خشک شده توزین و وزن ماده خشک در هرگلدان بدست آورده شد. گردیدند. در نهایت نمونه

 .گيری شداندازههای گياهی به روش هضم خشک 

 :نتایج و بحث
دهد که این ویژگيها از آورده شده است. نتایج نشان می 1يميایی خاکها در جدول ویژگيهای آماری برخی از خصوصيات فيزیکی و ش

 باشد.  دامنه تغييرات باالیی برخوردار هستند که بيانگر مناسب بودن خاکهای انتخاب شده می

 

 

 

 

 

 
 
 

 گيری شده خاک.برخی از پارامترهای آماری خواص فيزیکی و شيميایی اندازه -1جدول 

  خصوصیات خاک               
                            

 ویژگیهای آماری 

CEC 
 

OC 
 

CCE 
 

SP 
 

pH 
 

Mn-DTPA 

)1-kg C(cmol  
% 

 
% 

 
% 

 

-  
)soil

1-(mg kg 
  8/0  26/15 میانگین

94/33  
8/43  

96/0  
59/8 

  21/0  71/6 حداقل

26/2  13/23  

45/0  

2/0 
  19/54  66/1  46/25 حداکثر

32/68  

55/3  8/17 
 96/15  39/0  56/4 اف معیارانحر

 34/8  

68/0 
 58/4 

 



) ليندسی و نورول ،   DTPAموالر  005/0گير شده از خاک توسط رابطه بين غلظت منگنز در سورگوم و سویا با منگنز عصاره
نمونه خاک توسط سورگوم و سویا به ترتيب  18دار شد. ميانگين منگنز جذب شده از معنی %1در مورد هر دو گياه در سطح  (1978

دهد ميانگين منگنز جذب شده توسط سورگوم گرم بر کيلوگرم ماده خشک گياهی بدست آمد که نشان میميلی 86/4و  03/29
موالر  005/0بين منگنز استخراج شده از خاک با استفاده از   (p0.01)داری ياه سویا است. همچنين رابطه معنیبرابر گ 6حدود 

DTPA تواند شاخص نسبتاً مناسبی از گير میدهد این عصارهاین نتایج نشان می .و کل منگنز جذب شده در هر گلدان بدست آمد
عملکرد ماده خشک دو گياه و منگنز استخراج شده از خاک زمانی که بين گياه ارائه دهد. منگنز قابل استفاده در خاک را برای این دو 

بين داری معنیبرقرار گردید مشاهده شده که هيچ گونه همبستگی همبستگی ) بجز خاکهایی که بصورت مصنوعی تهيه شده بودند( 
اما  است که سطح منگنز در کليه خاکها از سطح بحرانی منگنز برای این دو گياه بيشتر بود.علت آن رسداین دو وجود ندارد بنظر می

. بر این اساس سطح (P< 0.01)بين غلظت منگنز در خاکهای مصنوعی با عملکرد ماده خشک همبستگی معنی داری بدست آمد 
گرم بر کيلوگرم بدست آمد که با سطح بحرانی بدست آمده لیبحرانی منگنز در خاک برای هر دو گياه سورگوم و سویا حدود یک مي

و مقدار  (CCE)داری بين درصد کربنات کلسيم معادل همبستگی مثبت و معنی مطابقت دارد.  (1978نورول ) توسط ليندسی و 
 DTPAگير سط عصارهدهد بخش قابل توجهی از منگنز استخراج شده تومنگنز قابل استخراج با گياه بدست آمد که این نشان می

 باشد.منگنز پيوند یافته با کربناتها می
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Abstract: 

 

In order to study of the critical level of manganese extractable with 0.005 molar DTPA for sorghum 

and soybean in calcareous soils, 18 composite soil samples from different areas were sampled. The 

results showed that there was a significant correlation at 1% level between manganese extractable 

with 0.005 molar DTPA and Mn concentration for both crops. The results showed that sorghum has 

uptake manganese about six times more than of soybean. Critical level of soil manganese 

(extractable with 0.005 molar DTPA) for both sorghum and soybean about 1 mg kg-1 was 

determined.  A positive significant correlation was observed between the extracted Mn by 0.005 

molar DTPA and calcium carbonate equivalent (CCE) that represents a significant proportion of 

manganese extracted by DTPA extraction is bounded with carbonate.  
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