
منگنز، آهن و روی ها از جمله میکروالمنتبرخی  غلظتتعیین   

 مقدمه

هااانهریاایرگیاهااابرااارشدرکااا ریااابهرعیااا رااایردااناارر اامشنهریشکعاا ریاایراااا ی رشناا ردااناارریکر ااا رررررر

وردلااپرشیفااربپردولمااریر   ااو  رررررگیااریااااریودااویر وشساایرهزاارا رش ر رناا ریااویرنااوک ر ااهرررررر

هاااهنه  ررااااا ررکنااذر  اامدررریویهااادرااایویانهر ااهرررهااادرش یااررش اارزای رش رررریفاااوک در ااهر ااا ررر

 اا  رکود ر ازاااذ راااوکرور و یداا بدرشگرداایریکر  اا شکرازاایاکریاا ر ااوکیرعیااا رگیااا رهزاارا رش اااریکرررررررررر

هاااادربرو اااارذد رشعر اااا رشعااار دروراو یااا رهاااادرنعذنواااهرگیاااا  ر اااا راکرنعاااذن ازااایاکدرش روشیاااا 

 ریویهااادرااایویانهرشناا ردااناارررریاااا ریاایراااارش اارزای رشررارییدااا روااروکدرع اا ر فوااهرشنزااار ااهرررر

گیرعاا ررراااارشناا ریااا  ر یااذشبرش اارزای رش رشناا ریویهااارااناا ریاراار رااا  رررررریکری ااررگرگیااا ر اارشکر ااهرر

هااادر نریفااپرورر  انزاایردااناارریاا ر  اار ریکر ااا رررااااا راااار وساامر زااوو یپرگیااا رعزاارییرررررر

یااابرا یاایررااا وبریفااپر دزاارشبرعفااابریشیر یااذشبراااوکریکرشناا ریورگاارو رازاایاکراااا راااوی رو ااهر رررررررررر

 فااا  رر6991هاااارازااااو ر رااااهریشکدروساااویرع شااااپرر اااهر  ا رااایرکناااوگریکرررررر یمروش وااااپ

ن ما و یااا ر وساااویریکرشیاااا رر3عاااوار اااا درورعاااوارن ما و یااا رش رر02 اااا ههاااادراااا راااای رون گاااه

یکر ااااا رش رر یمروش واااااپ دزاااارشبرشکاداااااار راااااهریشکدروسااااویریشکیرراریاااای ر  اااا شکردااناااارررر

  اااینررنهاا رور ازاااذرااا  ی رع فااهرررررااااا رر نزااپر  ی ااهر ااهررهااادر  ا رااا رر فوراارن راااا یر

ش رشنااارور  اااینرردااناارریاا ر  اار ررریاایریکرا اار ربلااذش ر ااازی ر ااا ریشکعاا رازاایاکر فاا رش ااپررررررر

ارک ااهروراریاای ررااایرر  ا اایرشناا ررهااادر ااوکیریفااپر دزاارشبریشکشدرشهویااپراااا نهرش ااپررررریکر ااا 

 رش اااابررش ااارابریکرار اااهر ااااا  رهاااارااااا  ر ازااااذ رنهااا رورکودر یمروش وااااپ  ااا شکرار اااهر

ررشریش ی ه

هامواد و روش  

 ا  ااایر فااا ر دزااارشبریااااکدرااااارااااا ارن ر ااا  ر نریفاااپررررداااا یکررر6390یکر اااا ررهر  ی اااا

 ااا یراااویبرافاار روکدرش ر ااایدر دزاارشبر ااذشکارا ااوک رنمزااا ی ررررررررر5ااایری یاا رریاایررشعجاااگرگربااپر

ر ا یرورشاجر ا یرعووعیراریشکدرا ع ررر3



ر3 ااااعرهر راااردرورشااا رش رگلااا ههر دزااارشبریکرررر32ا اااایبهرش ردوااا رنااازرراااااررعووعااایرااااریشکدر

شعجااااگررDTPA-TWAکوشرراااااعاااا یذراااا ررد ااااک رگیاااردرنرورییاااامااارشکرش ر ااااا  ر اااوکیر  ا رااایراف

ور  ااا شکردااناااررد ااااک رهااااراااااری ااارزا رسااام.رشاواااهرشعااا ش  رگیاااردراااا رر ااار ر  ا رااایررگرباااپ

سفااپراجذناایرورر Mstat-Cاماارشکرورعاارگرشبااذشکرررر3بایروکناا ریکر ا اامر اار رشاناایریااا ارا ااایبهرااااررررررر

ا لیاا ریشی رهااار ااوکیرش اارزای ر اارشکرگربااپرر  انزاایر یاااعزی ریشی رهاااراااارن  ااوبردااا ریش ااایرشدررررررررررر

رسفپرک  رعوویشکهارش رزای را رررExcell%رشعجاگرا رورعرگرشبذشکر5یشعم ریکر   رشیروا ر

 نتایج و بحث

خاکهای میکروالمنتاثر سن مزرعه و نوع منطقه بر غلظت   

هاااادر وساااویریکر اااا ر اااذشکاردا  اااا یررر یمروش وااااپعراااانجراجذنااایروشکنااااع ر  ااا شکررررآهنننن 

) شثاارر اا ر ذکداایرکودر ل ااپرنهاا ریکر اا  رناارریکناا ر راااهریشکراااویرررررررریشیریاایر دزاارشبرعفااابرر

P≤0/01ل اااپرنهااا ر اااذشکارشااااجر اااا یر دزااارشبرازااااو ر رااااهریشکدرااااار اااذشکارنمزاااا یرعفاااابرردرر 

یکنااا ر  ااا شکرنهااا رایفااارردرعفاااابرر01 اااا یر3یا یمااایرشنااا ر اااذشکارعزااادپراااایر اااذشکارعااا شیریکر

رر ا یرعزدپرایرنمزا یر ل پرنه رایفرردریشارا 3یشیع رور ذشکار

شثاارر ر اااا ر اا ر ذکداایرور ا  اایررررورا ااپر  ا راایررر ل ااپرنهاا ریکر ااا ر ااذشکار اااا  ر  رلاا رررر

رردP≤0/01) یشکرااااوییاااااپراااارر  ااا شکرنهااا ر اااا ر اااذشکار دزااارشبریکر ااا  رنااارریکنااا ر رااااهرر

عرااانجر  انزاایر یاااعزی ر ل ااپرنهاا ریکر ااای ر  رلاا ر ااذشکارعفااابریشیراااا ارن ر ل ااپرنهاا رررررررررررر

  اا شکرنهاا ر ااا ررر ورر ااا یراویعاا ر3 راااوارااایر ااذشکارنمزااا یروریوراارن ر  اا شک راوارااایر ااذشکاررررررر

ررراارشبذشن ر  ر ذکدیریاه رنابپ

هااادرگیااریروراااایریکر ااا رنااوک ر ااهررهااادر ااایکدرراو ااریر دزاارشبراااارامهیاارراااایرررااا  ی رشناماایرر

اااویرسفااپرسلااوگیردرش ررراااایر ااایکدرورعذینااررااایر اا  ر ااا رافاامی ر ااهرررررس ناا ری رااردرکودرر

هاااایکر اااذشکارااااار اااای رااااا ر ایااا ههر اااذشکارورش ااارزای رش ررن ااایمرگر اااارور ااار اراااایرشنااا رااااایر

یکر اااذشکارااااار اااای ررررااااویرراااایرشنااا ری یااا رریویهاااادریش اااهراو ااانریفااااوک شبرشعجااااگر اااهرررر

ر3هااادر ل ااپردا ااررنهاا ر جاا یرشبااذشن رشیاا شریااری رش ااپ ریکیا یماایریکر ااا ررررررررر ااا ید5هاااا ار

 ااا یراااا  ی رساام.رشنااا ردا اارراو ااانرگیااا ر  ااا شکرنهاا ر اااا ریاااه رنابرااایرش ااپررش رشناااارورررررررر



ش اارزای رش ریویهااادریش ااهرااداا رشبااذشن ر ل ااپرنهاا ر اا  راااایرورشبااذشن ریاناال یذدر ااا رررررررررررر

هاااارااااار اااوشیرن اااهرعاااا  لو ر یمروش وااااپ دااا ر  ا رااایرهااااو ی رورهومااااکشبرارییااامرراااا  رش اااپر

اااویریاایرشناا رارییاامرااداا ریاااه را اار رورررررهااادرشاناا شکریکر ااا ر ااهررااداا رافاامی ریواا لم رر

گاارییرر ااهر  ا راایرشدریاایراو اانر وروروشعاا رشعجاااگرررررهااار ااهر یمروش واااپی رر ااهرگیااا رااایرشناا ررر

هاااادر  لو یاااپرنهااا ریکر اااا ر   وناااار اااا راااا رشباااذویبر اااوشیرن اااهر  لاااو راادااا رشباااذشن 

یهااا ررش ااارزای رش ررگااارییرورسااام.رنبراو ااانریلو یااا هادر اااا رکشریااااه ر اااهررررررنهماااهر اااهر

دررااااااارشن رسفاااپرر0223گرییهوش ماااررورهومااااکشب رنهااا ر اااهریویگااااودراادااا رشباااذشن ر ل اااپرررر

 وساااویریکرر یمروش وااااپشنااا رر ل اااپرافراااررش اااپرریااااه ر ل اااپرنهااا ریکر اااذشکار دزااارشب رررر

رنبرعیذر وکیراوسیر رشکرگیریرهرنعا یذرگفریرورعواریویرورارشننراو ی ریویهادریش 

ر

درور  انزااایر  ااا شکرP≤0/01)  ااا ر ذکدااایراااارر ل اااپرکودر وساااویریکر اااا ر رااااهرریشکرااااویر روی 

  ااا شکرشنااا ردا ااارریکر اااذشکارشنااا ردا ااارریکر اااذشکارنمزاااا ی ر ااایر اااا یرورشااااجر اااا یرعفاااابریشیرر

ورشاااجر ااا یرش رع اارر  اا شکرشناا ردا اارریکرررر اایر ااذشکارررش ااپ ااا یرایفااررررر5ورر3نمزااا یرعزاادپرااایرر

 اااهرشنااا را  یااا ر ا  ااایریاااااپرکودررریکنااا رشاااانی راااارراویعااا ر03  انزااایرااااار اااذشکارنمزاااا یر

  اا شکرکودر ااا رااااثیرر راااهریشکدرعفااابریشیررشثاارر ر اااا ر اا ر ذکداایرور ا  اایرااارر  اا شکرکودررررررررررر

اعزی ریشی رهاااارعفاااابریشیرایفاااررن ر وساااویریکر اااا ر اااذشکار رااااهریشکرااااوی رورعراااانجر  انزااایر یااا

رر ا یراویر3وریوررن ر   شکرکودر راوارایر ذشکارنمزا یرور

هاااریکر ااذشکارنمزااا یراااا رررر یمروش واااپ ل ااپرر ااا  ی رش اارزای رش ریااویریش ااهرهوذ ااابرااااریااااپررررر

ش رشناا ر  اا شکرکودر وسااویریکررررناااا ریاااه ر ااهر ر ل ااپراااوی روراااارشبااذشن ر اا ر ااذشکاروراریشاااپرررر

 ااذشکار  اا شکر یلااهریوااهرش رنبراو اانرگیااا ر اااا رساام.رش ااپرورا یاایرا ااوک ر یربرااا ررررررررررر ااا ر

هااااراهدیاااپرشنااا ریااایردلاااپر یر ااااا رش ااارزای رااااویبرشنااا ر یمروش وااااپر اعااا یکر اااا رااااا هر اااه

رداانرریکر ا رش پرییرایری ی رش ی نریراا رورنهمهراویبر ا رش پر

  انزااایر  ااااینررشنااا ردا ااارریکر اااای ر  رلااا ر اااا رعفاااابریشیریکر اااذشکارشااااجر اااا یرررر ازااااذ 

عااواررر رش ااپیکناا رایفااررراااویررر33ورر09عزاادپرااایرنمزااا یرور اایر ااا یر ل ااپر ازاااذراررایاامرررررررر



ورشثااارر ر ااااا ر ااا ررردP≤0/05هیکر ااا  رشااااجریکنااا ر ل اااپر ازااااذر اااا رراااارر ا  ااایریاااااپر

 یااااعزی ر ذکدااایرورعاااوار ا  ااایراااارر ل اااپرشنااا ردا ااارریکر ااا  رنااارریکنااا ر رااااهریشکراویعااا رر

 ازاااذرر ااای ر  رلاا ر ااذشکارش رع اارر  اا شکر ازاااذرعفااابریشیر ااذشکارشاااجر ااا یراااا ارن ر ل ااپرررررررررر

ر ا یرازاو ر راهریشکدرعفابرع شیع ر3ور ذشکارنمزا یروررکشریشارا ر

رعریجیرگیرد

نااا را  یااا ر فااااه  راااا ریااایرشثااارر ااا ر ذکدااایرورعاااوار ا  ااایراااارر ل اااپررررررر دااا رعراااانجرشر

هاااادر اااذشکار دزااارشبراااااثیرر رااااهریشکریشااااپرورااااارشباااذشن ر ااا ر ذکدااایر ل اااپررررر یمروش وااااپ

هاااادر نزاااپرش رشناااارورسفاااپرسلاااوگیردرش رن اااویگههاااانهرداااوبرکودریااااه رناباااپرر یمروش وااااپ

 ااا گاکراااار  ااینر نزااپریکر ااذشکاررررر  ی ااهروریزاامر ااا پرسا راایرش اارزای رش ریویهااادرن ااهرورررررر

راویرراونییر ه

 

 


