
1

Manganeseلمنغنیزا

ویقع في الجدول الدوري في Mnالكیمیائيحد العناصر الفلزیة الثقیلة، رمزه أ

54.938وتبلغ كتلتھ الذریة ،25دده الذري عالمجموعة السابعة والدورة الرابعة و

127نصف قطر ذرتھ و3سم/غم7.21وكثافتھ في الظروف االعتیادیة ،مول/غم

، مركزي الجسموبنیتھ البلوریة ھي مكعب ،)12-10= بیكومتر( بیكومتر 

یكتسب المغناطیسیة اذا وضع بقرب (paramagnetismغناطیسیتھ مسایرة م

مجال مغناطیسي وتزول مغناطیسیتھ بزوال المجال المغناطیسي الخارجي

ویشبھ الحدید وھو صلب ولكن ھش، اللون، رمادي إلىمعدن فضي وھو،)نھع

من أكثروھو سھل التأین ولھ ،مرافقا للحدیدویوجد غالباً ،الطبیعةفياً ویوجد حر

. +Mn7و+Mn4و+Mn3و+Mn2وMn0ھيحالة أكسدة

لمنغنیز في القشرة األرضیة والتربة ا

، ومن المعادن %0.10األرضیةفي صخور القشرة المنغنیزتبلغ نسبة 

Mn2O3والبرونیتMnO2والبیرولوسیت MnO(OH)المنغنیت: ھيالحاملة لھ 

MnSiO3والرودونیت Mn(OH)2والبیروكروبیت Mn3O4والھوسمتیت 

حسن (كغم /ملغم3000إلى20بین تركیزهبلغ یفي التربة فأما،)2015التمیمي، (

).1990واخرون،
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في التربة لمنغنیزاصور 

- :بثالثة أشكال تكافؤیة في التربة یوجد أن المنغنیز (1975)تیسدیل ونلسونذكر

شیوعا في محلول األكثروھو الشكل ؛ +Mn2أیون موجب ثنائي الشحنة –1

ممتزة على سطوح غرویاتھا أوذائبة في محلول التربة أماوھذه الصورة ،التربة

.مركبات معقدة مع المواد العضویةلمنغنیزاالمعدنیة والعضویة وغالبا ما یكّون 

ویوجد بشكل أوكسید عالي الفعالیة صیغتھ ؛+Mn3منغنیز ثالثي الشحنة –2

MnO3.

MnO3خماسي صیغتھ أوكسیدیوجد على شكل +Mn4منغنیز رباعي الشحنة –3

إشكالویعتقد الباحثون بوجود حالة توازن كیمیائي بین ،وھو بشكل مترسب

. الذائب و المتبادل وغیر المتبادل لمنغنیزا

لمنغنیزاجاھزیة 

-: بعدة عوامل ھيفي التربةلمنغنیزاتتأثر جاھزیة 

المتوافر للنبات في التربة لمنغنیزاتزداد كمیة : (pH)األس الھیدروجیني –1

محلولفيلمنغنیزاحدوث نقص بانخفاض أسھا الھیدروجیني لذا تزداد احتمالیة

درجة األس الھیدروجینيانخفاضعندمئة مرة وتزداد جاھزیتھالترب القاعدیة، 

أصبحتساماً اذا لمنغنیزایصبح تركیز ،لذا یمكن أن )Lindsay, 1979(واحدة
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فصول السنة اثناءالتربة یمكن أن یتغیر pHإنوقد وجد ،لحامضیةاالتربة شدیدة 

في الشتاء وینخفض في الصیف والربیع ویرجع ذلك اً كون مرتفعفیلنفس التربة، 

.)2009،رالشقویري وعبد الناص(النشاط الحیوي العالي في الصیف والربیع إلى

وجود كمیات كبیرة من المادة العضویة في التربة غالباً یسبب : المادة العضویة–2

الترب ذات بمقارنًة لحامضیةافي ظروف الترب لمنغنیزانقص أعراضظھور 

أنواعالعتقاد بأن بعضاإلىالمحتوى المنخفض من المادة العضویة، وھذا قاد 

إلىمما یؤدي +Mn2لمنغنیزاتكون معقدات غیر ذائبة مع أیون المركبات العضویة 

. عدم جاھزیتھ للنبات

بفعل أالحیاء المجھریة، فقد وجد علماء ألمنغنیزقد ُیثبت : أالحیاء المجھریة–3

تثبیت علىمنطقة الجذور لھا القابلیةمن البكتریا المعزولة منأنواععدة ألمانیافي 

أسترجاعھ بطرائق االستخالص االعتیادیة یمكن بشكل الألمنغنیز

.)1999النعیمي،(

.ألمنغنیزوبزیادتھ تزداد جاھزیة : ألمنغنیزمحتوى التربة الطبیعي من –4

الخارصین في التربة والنحاس ومستویات الحدید –5
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طریقة العمل والمواد 

عینات الدراسة –1

من موقعین مختلفین في ) سم30- 5( ُجلبت عینتان من الطبقة السطحیة للتربة 

قم ، ویوضح الجدول رالكیمیائیة ونسجتھامحافظة دیالى تختلف في بعض صفاتھا 

من اومررتاجففت العینتان ھوائیاً وسحقت.مواقع الترب وبعض خصائصھا) 1(

.لحین استخدامھما في العملحفظتا في أكیاس بالستیكیة ملم و2منخل قطر فتحاتھ 

:والتحلیل المیكانیكيةلیل الكیمیائیاالتح-2

:أجریت التحالیل الكیمیائیة اآلتیة

، وقدرتا 1:1الھیدروجیني في مستخلصاألساألیصالیة الكھربائیة و-

.باستخدام مقیاس االیصالیة الكھربائیة ومقیاس الجھد على التوالي

طریق الفقد بالوزن بعد إضافة حامض در مكافئ الكاربونات عن قُ -

.لعینة من التربة وزنھا نصف غرامعیاري1، الھیدروكلوریك

Walkleyبالھضم الرطب بحسب طریقةقدرت المادة العضویة- – Black.

.Page et al, 1982كما ورد في الكیمیائیة اجریت جمیع التحالیل

لمفصوالت التربة األولیة أجري التحلیل المیكانیكي لتعیین النسب المئویة 

.بطریقة الھایدرومیتر، وحدد صنف النسجة باستخدام مثلث النسجة
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20یف، اضمتماثل حراریاً في عینات الدراسةلتقدیر االمتزاز ال:تجربة االمتزاز–3

200و 150و 100و 50و 0:ألمنغنیزكل من التراكیز االتیة من مل من 

24غم تربة، ورجت العینات لمدة 1لمنغنیزإلىابصیغة كبریتات ل م/یكروغرامم

في الراشح لمنغنیزاثم رشحت بورق ترشیح وقدر ،ساعة في حرارة المختبر

. ص الذري، واجریت التجربة بمكررینطة مطیاف االمتصاابوس) محلول االتزان(

:كاآلتينالمنغنیز الممتز لكل وحدة وزحسبت كمیة و

–) غم تربة/میكروغرام(المنغنیز المضاف كمیة )= غم تربة/میكروغرام(المنغنیز الممتز 

.)میكروغرام(المنغیز في محلول االتزان كمیة 

:كاآلتيالمضاف لمنغنیزاكمیة تحسبو

المنغنیز في محلول االضافة تركیز)= غم تربة/میكروغرام(كمیة المنغنیز المضاف 

)مل(حجم المحلول المضاف ×) مل/ میكروغرام(

:أما كمیة المنغنیز المتبقي في محلول االتزان فحسبت من المعادلة اآلتیة

تركیز المنغنیز في محلول )= میكروغرام(كمیة المنغیز في محلول االتزان 

حجم محلول المنغنیز المضاف× )مل/ میكروغرام(االتزان

=log x)استخدمت معادلة فرویندلخ  log Kf +1/n log C) لحساب كمیة المنغنیز

المنغنیزوحساب قیمة معامل االنحدار للعالقة بین التركیز المتبقي وكمیة الممتز 

باستخدم بشكل خطوط بیانیة االمتزاز الحراري المتماثلنتائجرسمتالممتز، و

.Excell-2010برنامج 
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الدراسةبعض الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة لتربتي : 1جدول رقم 
ECالتربة

dSm-1

pH لنسجةا1- غم  كغم

CaCO3OMرملغرینطین

طینیة13.87.8285583012

مزیجة طینیة 23.27.6285315910
غرینیة

النتائج والمناقشة

ویظھر مناالمتزاز المتماثل حراریا لتربتي الدراسة،ىمنحن1یبین الشكل 

، وھذا یؤكد قابلیة Lن منحنیات االمتزاز لكال التربتین كانت بشكل حرف الشكال

ال سیما وقد لوحظ زیادة حادة في االمتزاز ،التربتین العالیة على امتزاز المنغنیز

قد بلغت و، 1-ام ملمیكروغر50عند زیادة تركیز المنغنیز المضاف من صفر الى 

األولیین لإلضافة وھما نأعلى نسبة مئویة للمنغنیز الممتز من المضاف في التركیز

ازدادت كمیة المنغنیز الممتز مع زیادة تركیز عموما ، و1-میكروغرام مل10و50

الذي یؤكد 2االضافة ولكن بنسب مئویة متناقصة كما ھو مبین في الجدول رقم 

ان االختالف البسیط في .أیضا القابلیة العالیة لتربتي الدراسة على امتزاز المنغنیز
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قابلیة التربتین على امتزاز المنغنیز ربما یعود الى اختالف محتواھما من الطین، 

، ومتساویان تقریبا في وذلك النھما متساویان في محتواھما من كربونات الكالسیوم

وھذا العامالن یؤثران بشدة في امتزاز المنغنیز فضال ،مادة العضویةالمحتواھما من 

، اال أن تأثیر المادة العضویة في التربعن نسبة الطین ونوع تكوینھ المعدني

،محدود جدا في عملیات امتزاز العناصر الصغرىالحدیثة العراقیةالرسوبیة

ال سیما الترب الرسوبیة في وسط في محتواھا من المادة العضویةلكونھا فقیرة 

، وعموما ال تتجاوز نسبة المادة العضویة في ترب ھذه المناطق العراق وجنوبھ

، وھذ النسبة غیر مؤثرة في عملیات االمتزاز، %1دراستنا عن تيومنھا ترب

في اً مؤثروبذلك فان الفرق في محتوى التربتین من المادة العضویة لن یكون عامالً 

لذا یمكن االستنتاج ان الفرق في قابلیة التربتین ، ابلیتھما على االمتزازاختالف ق

.على االمتزاز یعود الى اختالف نسبة الطین فیھما
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تركیز المنغنیز في محلول االتزان والمنغنیز الممتزعالقة بینلا: 1شكل 

الدراسةكمیة المنغنیز الممتز والنسب المئویة لإلمتزاز في تربتي : 2جدول
2تربة 1تربة تركیز االضافة

لإلمتزاز% كمیة الممتزلإلمتزاز% *كمیة الممتز
509409493093

100172087.7172086

150240080236078

200305076.2296074
1-كمیة المنغنیز الممتز میكروغرام غرام تربة* 

خطوط االمتزاز المتماثل حراریا استنادا الى معادلة فرویندلخ2یبین الشكل 
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n(معامل االنحدار ویظھر من معادلة فرویندلخ ان قیمتي
كان على 2و1لكال التربتین ) 1

وان ویؤكد ذلك تقارب التربتین في قابلیتھما على امتزاز المنغنیز 0.3823و 0.4189التوالي 

زیادةكانت ذات قابلیة أعلى على امتزاز المنغنیز فزیادة ھذا المعامل تدل على 1التربة رقم 

.قابلیة االمتزاز

االمتزاز المتماثل حراریا استنادا الى معادلة فرویندلخ لتربتي الدراسة: 2شكل 

y = 0.418x + 6.387
R² = 0.998

y = 0.382x + 6.383
R² = 0.960
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Fig 2. Adsorption isotherm of Mn according to
frundlich equation.
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