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 چهدار   دوره در عنصدر  اید   می باشدد   Mn نماد و ۲۵ اتمی عدد با شیمیایی عنصر یکمنگنز 

 معموالً و شودنمی یافت آزاد صورت به طبیعت در منگنز  دارد قرار واسطه فلزات گروه در و تناوبی جدول

 منگندر،  مهد   کاربردهدای  از یکدی   است پیرولوزیت منگنز، اصلی کانی یافت می شود  آه  مجاورت در

  است)استیل(  ضدزنگ فوالد ویژهبه و فلزی آلیاژهای

 ی ا  باشد سمی تواندمی شود مصرف افراطی صورت به اگرکه  است بدن برای ضروری معدنی ماده منگنز

 وجدود  خشدکبار  و آنانداس  چای، در همچنی  و اسفناج و کل  همچون داربرگ سبزیجات در معدنی ماده

  دارد

 گرفتده ( اندد شدده  اسدترراج  آنجدا  از آن هدای کانی از بسیاری که) یونان در مگنزیا منطقه از منگنز نا 

  کرد جداسازی ناخالص صورت به را منگنز ،1۷۷۴ سال در بار نرستی  برای گوتلیب یوهان  استشده

  روندد یمد  کدار  بده  صدنعت  در رنگدانده  عنوان به و کنندمی تولید را مرتلفی هایرنگ منگنز، هاییون

  گیردمی قرار استفاده مورد کاتد عنوان به قلیایی هایباتری در اکسیددی منگنز چنی ه 

 بدرای  را ) اعضای غیر پروتیینی بعضدی از آندزی  هدا(    کوفاکتور نقش منگنز یون زیستی، فرایندهای در

 از که هاییبافت در دسوپراکسی آزاد هایرادیکال زداییس  در منگنز هایآنزی   دارد هاآنزی  از بسیاری

  دارند اهمیت کنند،می استفاده اکسیژن عنصری شکل

 کمتری داشته pH منگنزدار از لحاظ فراوانی پس از آه  قراردارند  هرچه خاکدر پوسته زمی  ترکیبات 

جداری  تای  جامد پودری نمک  .باشدمیزان حاللیت ای  عنصر در آن بیشتر می( اسیدی تر باشد  )  باشد

 ای  عنصر  .است 4MnSO است  ترکیبی معدنی با فرمول )II (فرد منگنز منحصربه
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شده در معدادن   درصد از منگنز تولید 9۰جذب است  در حدود مثبت در خاک قابلبار  ۲صورت کاتیون به

شود و ده درصد باقیمانده در صدنایع غیدر فلدزی ن یدر کشداورزی و      در صنایع فوالدسازی استفاده می

 خوراک دا  کاربرد دارد

 

 

 : اهمیت

  گدردد می دفع صفرا بوسیله و بوده موجود کبد و هیپوفیز اسکلت، در بیشتر در انسان و جانوران : منگنز

 آنزیمی مرتلف هایسیست  در و جابجا خون در منگانی  ترانس نا  به خاصی پروتئی  بوسیله عنصر ای 
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 اسدتروان  تشدکیل  در تأخیر رشد، کاهش باعث آن کمبود دارد شرکت غیره و فسفاتاز د آرژیناز قبیل از

( برگشتگی و پیچیدگی پنجده ) پروزیس باعث طیور در و  گرددمی عصبی عوارض و مثل تولید در اختالل

 از دیرتدر  هدا جوجه در و  گرددمی ظاهر باشدمی مچی د  نئی درشت مفصل شکل تغییر و شدن په  با که

 فعالیدت  اختالل باعث آن کمبود نیز و شوندمی کوتاه نیز پاها و متور  آنها بدن و  آیندمی در تر  پوسته

 عقدی   باعث آن کمبود نر حیوانات در و شودمی نامن   گذاری ترمک سبب که ماده حیوانات در ترمدان

 در تطداب   عدد   و حیدوان  تعدادل  عد  باعث آن کمبود و داشته تأثیر نیز عصبی دستگاه در ه  و شدن

  شودمی حیوان حرکات

هایی مانند نیتریدت   )آنزی منگنز نقش کلیدی در تشکیل کلروپالست و سیستمهای آنزیمی در گیاهان : 

ه و گیاه داشته و مصرف ای  کود باعث بهبود فتوسنتز گیدا ردوکتاز که در متابولیس  ازت مشارکت دارد(  

 .ان استکننده ی تعداد زیادی آنزی  در انسافزایش تولید محصول خواهد شد منگنز فعال 

دهدد:  شدکیل مدی  ترا ی هیدراتده  های فلدزی اندوان نمدک هدا    سولفاتسولفات منگنز مانند بسیاری از 

تر است  تمدا  اید    مونوهیدرات از همه شایع  هیدرات که تتراهیدرات، پنتاهیدرات و هپتامونوهیدرات، 

                     اسددتفاده مددی شددود  رنددگ صددورتی+  ]O)2Mn (H 6 [۲صددورتی ذراتهددا بددرای حددل کددردن نمددک

 بسیار مشرص است  Mn (II)نمک

 : تولید

های آبی محلول واکنششود  ( خالص میIIبه سولفات منگنز ) معمول سنگ معدن منگنز با تبدیلر به طو

 تواندد بدرای تولیدد   شدود کده مدی   سولفات با کربنات سددی  منجدر بده رسدوب کربندات منگندز مدی       

 دی اکسید منگنز با دی اکسید واکنششود  در آزمایشگاه، سولفات منگنز را می توان با   xMnO اکسید

 MnSO 2+ SO 2MnO →4  : رد ساختگوگ

همچنی  می توان با ترکیب پرمنگنات پتاسی  با سدی  هیدروژن سولفات و پراکسدید هیددروژن تولیدد    

 کرد 
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سولفات منگنز محصولی از اکسیداسیون های مرتلف صنعتی است کده از دی اکسدید منگندز اسدتفاده     

 کنند، ازجمله تولید هیدروکینون و آنیزالدئید می

کسدید منگندز   بدرای دی ا  EMD کند که با ندا  الکترولیز سولفات منگنز، دی اکسید منگنز را تولید می

شود  در عوض، اکسیداسیون سولفات منگنز با پرمنگنات پتاسی ، به اصدطال  دی  الکترولیتی نامیده می

سدولفات منگندز از   برای تولید  EMD ویژهکند  ای  مواد، به( را تولید میCMDاکسید منگنز شیمیایی )

گردد  برای تولیدد اید    است استفاده میپیرولوسیت ( )  2MnO کنسانتره دی اکسید منگنز که به حالت

ر دمحصول باید دی اکسید منگنز در اسید سولفوریک محلول شود  با توجه به ای  که ای  ماده به راحتی 

درجه سانتی گراد به  9۰۰و در دمای  کورهپذیری ندارد بنابرای  آن را در سولفوریک اسید خاصیت انحالل

ک وسیله گرافیت به عنوان عامل کاهنده به اکسید منگنز تبدیل و پس از آن به راحتی در اسید سولفوری

 آیددد صددورت سددولفات منگنددز درمددی   ریددر بدده نماینددد و پددس از تصددفیه و تب  حددل مددی 

ملده در اسدترراج فلدز روی از    زجی گیاهان و در صنایع شدیمیایی ا برای تامی  منگنز خاک جهت تغذیه

 خاک استفاده می شود 

 تولید می شود نیز سولفات منگنز در اثر واکنش منواکسید یا کربنات منگنز با سولفوریک اسید

O2.H4→ MnSO 4SO2MnO + H 

 سولفات منگنز  مشرصات کود

هسدتند کده قابلیدت     دل کودهدا از عدواملی  اماده آلی ک  و مصرف نا متع،  باال pH  ،  آهکی بودن خاکها

یدد و کیفیدت   استفاده ای  عنصر را برای گیاهان محدود کرده و خسارات جبران نا پذیری را بر میزان تول

کثدر نقداا ایدران و در اغلدب     ارض ناشی از کمبود اید  عنصدر در ا  عالئ  و عومحصوالت وارد می کنند  

  عنصربه خصوص همراه ماده آلدی  ودهای شیمیایی حاوی ایخورد   استفاده از کمحصوالت به چش  می 

رسائیهای تغذیده ای  یه ای گیاهان شده و بسیاری از ناگوگرد و باکتریهای مربوطه باعث بهبود شرایط تغذ
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درصد منگنز است که بده   3۲حاوی  o2.H4soMn را بر طرف می سازد  سولفات منگنز با فرمول شیمیایی

 .عرضه می گردد( کیلوگرمی  ۲۵ الًمرتلف ) مث صورت پودری تولید و در بسته بندیهای

 

 

 :عالئ  کمبود منگنز 

   منگنز به صورت یون دوبار مثبت و به صورت ترکیبات مولکولی با بعضی عامل های کمپلکس کننده آلی

EDTA  به وسیله گیاه جذب می شود  همچنی  گیاه می تواند منگنز را به هر یک از ای  دو صورت به طور

 .جذب کند  محلول پاشی روی برگ برای رفع کمبود، کاری سریع و متداول استمستقی  از طری  برگ 

عنصری غیر پویا بوده و عالئ  کمبود معموال ابتدا در برگ های جوان ظاهر می شود   مانند آه  ،منگنز

مهمتری  عالمت کمبود منگنز بروز حالت زردی بی  رگبرگها در برگهای پیر میباشد ای  حالت بویژه در 

شاخه های باالتر بیشتر مشاهده میشود و گاهی نیز با توقف رشد سر شاخه ها همراه است  منگنز نیز سر 

مانند سایر عناصر گروه فلزی سنگی ، در فعال سازی آنزی  های متعددی که با متابولیس  کربوهیدراتها، 

گنز در خاک به یون من .واکنش های فسفریل شدن و چرخه اسید سیتریک سر و کار دارند، نقش دارد

سه حالت مرتلف دیده می شود  مقدار کل منگنز و منگنز تبادلی در خاک با مقدار کل منگنز در مواد 

دی اکسید منگنز پایدارتری  اکسید منگنز در خاک است و با  .مادری تشکیل دهنده همبستگی ندارد

نگنز مثل کربنات، اسیدی شدن محیط، بر میزان حاللیت آن افزوده می شود  سایر صورت های م

خاک  pH هیدروکسید و سیلیکات منگنز همگی بیشتر از اکسید آن محلول اند و درجه حاللیت آنها با

رابطه معکوس دارد  کمبود منگنز مشابه سایر عناصر ریزمغذی، بیشتر در خاک های آهکی با مواد آلی 

است و با توجه به اینکه پویایی ای  ک  اتفاق می افتد  حساسیت گیاهان مرتلف به منگنز، بسیار متفاوت 

          عنصر در درختان میوه مشابه کلسی  بسیار محدود است، بنابرای  عالی  کمبود ای  عنصر ابتدا در 

 .های جوان مشاهده می شود برگ
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 : روش زمان و مقدار مصرف

ن بر اساس نتیجده آزمدو   استفاده از هر نون کود را در راستای اصال  و تقویت خاک زمی  زارعی و باغات

 شود انجا   مربوطهبا ن ر کارشناسان می بایست خاک، صرفاً 

 %۲۰-18    با آنالیز Mn سولفات منگنز

 %3۲-۲8     با آنالیز Mn سولفات منگنز

 بل مصدرف اسدت   درخداک   ی  کود از طری  جایگذاری عمقی)موضعی چالکود و نواری (و محلولپاشی قاا

 .اهدد بدود  ت ای  شدرایط بداز یافدت آن کمتدر خو    نیز قابل مصرف است اما تحب آبیاری های سبک با آ

در زمستان در قسمت میانی سایه انداز به همراه کود حیوانی و گوگرد بده صدورت چدالکود یدا       :درختان

 . بدده ازاه هددر درخددت بددارور مصددرف مددی شددود     گددر  3۰۰تددا  ۲۰۰کانددال کددود بدده میددزان   

هکتار  گر  درکیلو8۰تا  ۵۰ر کودهای زمستانه به میزان ذر همراه با سایهنگا  تهیه بستر بنباتات زراعی : 

 زیر خاک مصرف می شود 

در هدزار   3تدا ۲زراعدی بده نسدبت    در هزار و در محصوالت  ۴تا3محلولپاشی: در درختان میوه به نسبت 

  .لپاشی می گرددمحلو

 :یاهان و مناط  مورد مصرفگ

ارش با بافت سبک در اکثر نفاا ایران و محصوالت گز باال و خصوصاً pH باکمبود منگنز در خاکهای آهکی 

نگنز در ای  اراضی به تدریج عوارض ناشی از کمبدود را بدر طدرف و    وی مست  مصرف کودهاای حاشده ا

 .دسنتز و عملکردرا افزایش خواهد دامیزان کلروفیل فتو

 موسسه تحقیقات خاک و آبمشرصات فنی سولفات منگنز بر طی  شیوه نامه ثبت مواد کودی 
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آب در قسدمت کدود هدای دارای عناصدر      و خاک تحقیقات موسسه کودی مواد ثبت نامه در کتاب شیوه

 غذایی ک  مصرف برای کود سولفات منگنز مشرصات ذیل آورده شده است 

 

 

 پودری شکل ظاهری

 ۲/1 در آب بر حسب درصد وزنیل وحداکثر ماده غیر محل

 ۵/3۰ وزنی درصد حسب بر (  Mnحداقل منگنز )بصورت 

 ۰۰۲/۰ وزنی درصد حسب ( بر Pbحداکثر سرب)بصورت 

 1/۰ وزنی درصد حسب بر(  Cu بصورت)مس حداکثر

 ۲ وزنی درصد حسب بر(  Mg بصورت)منیزی  حداکثر

pH ۴-3 

 ۰۰۲۵/۰ وزنی درصد حسب بر(  Cd بصورت)کادمیو  حداکثر

 ۰۰۲۵/۰ وزنی درصد حسب بر(  Pb بصورت)سرب حداکثر

 ۰۰۵/۰ وزنی درصد حسب بر(  As بصورت)آرسنیک حداکثر

 :نکات فنی 

 از کمبددود ایدد  عنصددر جلددوگیری مددی کنددد  سددال در میددان  ۲تددا 1مصددرف ایدد  کددود بدده صددورت 

در محدوده فعالیت ریشه باعث افزایش کار آیدی کدود    "مرلوا با کود حیوانی خصوصامصرف ای  کود ، 

 .سولفات منگنز می شود
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گدردد  تدنفس اید  مداده     می خوردن سولفات منگنز منجر به التهاب دستگاه گوارش و اسهال و استفراغ

طور تماس ای  ماده با چش  باعث تحریک چش  و سدوزش  هابات دستگاه تنفسی شده و همی موجب الت

 گردد آن می

  .مصرف استهای قلیایی قابل های اسیدی وه  در خاکای  کود ه  در خاک

   منگنز به مقدار ک  مورد نیاز گیاه بوده و زیادی آن نیز سمی می باشد

 پایان

 


