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 الخالصة
فل  ن عينل  تبعل  عت لن تلن يت نيل  تتلثلن تتيل  تنل لك لوق ةللي  والبم تعل  ولوحتثلنيل  يتم تحليل  ربع ل      

تض لواليلل  لبيتل  حل  والث تللم لاتيل ب يطيل  لبلتلك  التاطن لوتنينيلل  و ل   / لو لبلك   تح فظل  نينلو 
لويلعل   رواليل   والث رظرلبن لونتل تف تقلوك لبيتل  حل تض DTPA ولبيت  DCBلبيت    و .GAcلويلع 

لوتبتعل تع كبعونل ن لوك واليوم ولوتتتل  عللو اللوي لوللين ووتاتللن تلب  تنل لك  لوتنيني طن ف  لاتا
لوق  ولل  فلل    DCBيتلل  تبعلل    رتلل  لب 4-تليم.كيللم 38.78 - 47.74لوثبلالل     ت تبلوحللن ت للث تر  تللن  

تل  كتل  تتوللع  ولتنينيل  ولوحثيلث لاتاطن لوتنيني  لوتوعوث عللو ولوبم اةلبم الوثلل ولوتوعلوث عللو  ي
تبعلل    فلل   4-تليم.كيللم 39.9 - 11.78نالل  ل اللتاطن تلن  ك نلن فلل  لوتبتعلل  لوي نيلل  وتبلوحلن ت للث ن

وتبلوحلللن ت لللث ن ناللل      لوعللل راللل  تالللتوي ن ل الللتاطن ولتنينيللل   DTPAحلللين الللعلن لبيتللل  
 تبع . 4-تليم.كيم 3.34 - 0.9ل اتاطن تن 

 GAc   DCB   DTPAكلت ن ثلو  : تتث   

 
  3/3143/ 42   واعووه3/6/3144ت بيخ تالم لوعحث 

 
 المقدمة

 يثبوكاليثلن  يوعث ف  واوب لوتةبم لألبةي  ولوتبع  ركيلب تلن يطيلين تبكيعل  ت لثني  تلن رك اليث و       
وف  ا ع لوعح ب ولوعحيبلن   وع ثم يكون وعوث   علو  يت  تكون لو ثيث تنر  ف  لوظبون لويثا   و نيني لوت

اللليل تللع لوبولالل  وثالل تك لوتبعلل  ولوتلل  يع لل  تللن لوولل   فولللر  وثبلالل  تبكيعرلل  لوعلللوب  . وكللن فلل  
ثبس  حيلث وبفوووعيل  .واو تولر  لوت لوعلوبيل  رل تبلكيعيلبم تحتتلن نتل تف   تل  فل  ثبلال  لوانولن لألا

Sanz    لواولل تن لوتوبفوووعيلل  وللع ض تبلكيلل  لوتنينيلل  لوتتكونلل  فلل  لوتبعلل  وا ولل  1966وآاللبون )

لوولبن وتلن لوتحتلو  لو ل و  تلن كبعونل ن لوك واليوم فل  لوعيتل ن ةلعه  ثيتل ب ف  ظلبون لوتلب  لوتتكون 
ع وتنيني  ووونرل  عنل   يني لو  Aggregate morphology (1     رنولع تن لو تث يطي  ةاونلوع ف    و 
ينيل  عل وتنيني  ولوحثيلث لو  Compound morphology( 2    تللم 0.3لال  تلن  رال ب  تتوال   وو لاوث 

 Typical or annular (3و   تللم 2ركيلب تلن  تول  لو تلث و رال ب ل  رنلولعووونر  عن  تحتلب و ل  لكعلب 

morphology    ةلعير  ع وولثر وتتوالل  حع ترل   رولولني  تن لوتنينيل  وتلن غني  ع وحثيث تع كتو   عتث
( فل ن Hole  1979و  Richardsonعللو ل التنت ا لولت  توول   ويله كل  تلن  لعنل ل   عين لونوعين لوا عتين.

تو يع لوتنيني  ف  تتلث لوتبعل  ي تتلث ع ألال س عللو تتعلت  تالتو  لوتل ل لألبةل  ولبتقل ع لوتنينيل  لولتلت  
Mnبي  علللو  يتلل  تنينيلل  ينلل ت  ع وا وللي  لوةلل 

ورغلقلل     mottlesحيللث يللإث   وللو تكللوين عتللع تلونلل    +2
coatings   ولتنينيللل  وعتلللثnodules    كتللل  روةللل McKenzie   1989 )لوت للل ثن لوح تلللل  ولحثيلللث   ن
ول اتلل ل   لألكاللثماللث تكونللن تحللن ظللبون   Rhodochrossite ت للثنو Siderite ت للثن تلل   ولوتنينيلل 
لك الليث لوتنينيلل  تلن لوتبلكيلل   ت لل ثن . رتلل  ر للم( 1993   آاللبون و  Matsunaga ركللثأ ريةلل   و للتل تلل
و تعتوعلل  ت لل ثن   Nsuitite  وت للثن  Ramsedillite  و ت للثن   Pyrolusiteت للثن  لل    لألنعوعيلل 

Hollandite ثن . رتللل  ت للل ثن رك اللليث لوتنينيللل  تلن لوتبلكيللل  لولعتيللل  فتةلللت  ت للل  Lithiophorite و 
Birnessite  و Busirite   وتلن لتنينيل  و تاتلقل  لاتاطنلا  وتت بن   لبلتك لورثن تن لوعحث  و ثب

علو لعي   ونوع لألك ايث ولوتبلكي  لوت ثني  ولتنيني  ونتلل تو ي رل  فل  لوتتلثلن وظلبون  اطور  لوت بن
 .   ف  تب  لوثبلا ولنة

 
  رالبحث مستل من رسالة ماجستير للباحث األخي
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 مواد البحث وطرائقه

 ِنًطدةخ الابػةلٗخ  كةل نةى  عهعذ أزثعّو عًٗخ رسثخ  نى صهبيٗةخ ندةداد رةسة ِثّاثةث صمصةخ ندةداد نةى       

نًطدةةخ ثةةسح رجةةخ ِ ندةةدٖى نةةى نًطدةةخ الؾهدايٗةةخص ثةةدزد ثعةةغ الاظةةبيض ال ٗهٗبيٗةةخ ِالاٗصٖبيٗةةخ لعًٗةةبد الزةةسة 

 اظزامص الهًغًٗص ثضمس ؽسايق نازلاخ كهب ٖأرٕ:(، رم Carter ،1963ؽعت الطسايق الّازدح فٕ )

  DTPA (di-ethylene tri-amine penta acetic acid) رةم اظةزامص الهًغًٗةص ثبظةزادال نؾلةّل   -1

 نىنل  40(  ِرزلاض الطسٖدخ ثإػبفخ 1978)   Lindsay  ِNorvell ؽعت الطسٖدخ الهّطّفخ نى ثجل  

لهةةدح ظةةبعزٗى ِرس ةةؼ  لغبفةةخ َّايٗةةبرص رةةسط العًٗةةخنةةى الزسثةةخ ا غةةم 20نةةّيزٔ ىلةةٓ DTPA   0.005نؾلةةّل

م رددٖس الهًغًٗص فٕ الهعزالض ثبظةزادال عُةبش اينزظةبص ص ، ِنى 3زثم Whatmanثبظزادال ِزق رس ٗؼ 

ِثبيعزهبد علٓ الهًؾًٓ الدٗبظٕ الرٔ رم رؾؼٗسٌ نى ظلعةلخ الهؾبلٗةل الدٗبظةٗخ  ) (NOVA 350 AA الرزٔ

عةص   (0 ,0.1 ,0.25 ,0.5 ,1 ,2 ,4 ,8 ,12 ,16 ,20) ِثزساكٗةص  DTPA ّل ايظةزامصللهًغًٗص فٕ نؾلة

 الهًغًٗص الغبَصص  اظزامصرعزادل َرٌ الطسٖدخ فٕ  صثبلهلّٗو 

الهّطّفخ نةى   DCB ثٗ بزثّيبد الظّدّٖل  -ظزساد  -داٖضبّٖيبد ؽسٖدخ بظزادالث ض الهًغًٗصٖعزالِ   -2

يةبد الظةّدّٖل ّثٗ بزث نةل نةى نؾلةّل 2.5  ثإػبفخ ِرزلاض الطسٖدخ ، Mehra ِJackson  (1960) ثجل 

 أيجّثةخالزسثةخ الغبفةخ فةٕ  غةم نةى 5ىلةٓ عٗةبزٔ  0.3ظزساد صمصٗخ الظّدّٖل نل نى نؾلّل  30ِ  نّيزٔ 1

غةسال ِاؽةد  ىلٗةٍف ، صةم ٖؼةب ٖةخئّن 85دزعةخ  ىلةٓفةٕ ؽهةبل نةبيٕ  الٗؾنل ص ٖعاى ال 50ؽسد نسكصٔ ظعخ 

فةةٕ دِزق  ٖغهةةث ِ بلطسد الهسكةةصٔثةة ٖاظةةل السا ةةؼِٖةةسط  صةةم    داٖضبّٖيةةبد الظةةّدّٖل ى نعةةؾّقردسٖجةةبر نةة

ظةةزساد صمصٗةةخ  ثهؾلةةّل نةةل  100الةةٓ ٖ هةةل الؾغةةم  لص ر ةةسز العهلٗةةخ صةةمس نةةساد  ِنةة100ؽغهةةٕ ظةةعخ 

 صلعةبثدخثبظةزادال الهؾبلٗةل الدٗبظةٗخ أ عُبش اينزظبص الرزٔ ّاظطخثالهعزالض هًغًٗص ِٖدبض ال، الظّدّٖل 

 الهًغًٗص الدبثل لألخزصال ثّاظطخ الداٖضبّٖيبٖذص اظزامصَرٌ الطسٖدخ فعبلخ فٕ 

  Bladel ِ     Meloche  خؽعةت ؽسٖدة الضلغةٕ  ألالٗكؽبنغ  ثبظزادال الهًغًٗص اظزامصِأخٗسا رم   -3

، ٖةةسط خ غةةم نةةى الزسثةةخ الغبفةة 1 ىلةةٓ %25 الضلغةةٕ ألالٗةةكؽةةبنغ   نةةل نةةى  50 ثإػةةبفخِرةةزلاض ( 1963)

، 3زثةم Whatmanِٖس ةؼ ثبظةزادال ِزق رس ةٗؼ  د الهسكةصٔبلطسِ ٖاظل الساظت  ثدثٗدخ  60دح الهعلق له

 ىلُٗةب ِأػةٗ نل،  50ظعخ  ؽغهٍٗنل نى السا ؼ ىلٓ ثًًٗخ  25ًدل ث ِذلكثبلطسٖدخ اللّيٗخ  الهًغًٗص رددٖس رمِ

نةى نعةؾّق  غةم 0.3 أػةٗ صةم  كةص ، الهس نل نى ؽبنغ الاّظاّزٖك 5ِ نل نى ؽبنغ الًزسٖك الهسكص 2

دثةبيق ثعةد وُةّز اللةّو  5لهةدح  ظاى الهؾلّل ىلٓ دزعخ الغلٗبو نةث اظةزهسازٌ ، KIO4ثٗساّٖداد الجّربظّٗل 

بظةزادال ؽةبنغ ، ثسد الهؾلّل ِأكهل الؾغم  ثبلهب  الهدطسص ؽؼسد ظلعلخ نى الهؾبلٗل الدٗبظةٗخ ثاألزعّايٕ

 عةص  ثةبلهلّٗو(0 ,0.05 ,0.1 ,0.15 ,0.2 ,0.25 ,0.3 ,0.35 ,0.4 ,0.45 ,0.5) ثزساكٗص  ِ الضلغٕ  ألالٗك

عص  ثبلهلّٗو علٓ الزةّالٕ فةٕ 10نل نى نؾلّل الهًغًٗص الدٗبظٕ  50 -0.5ؽغّل رزساِػ نى  ثإػبفخ، ِذلك 

نةل نةى كةل نًُةب  فةٕ  25نةل صةم أكهةل الؾغةم ثؾةبنغ الالٗةك الضلغةٕ ، ِثعةدَب أخةر  100ظعخ  ؽغهٍٗثًبيٕ 

ص رةم ثٗةبض األزعّايٕؽزٓ وُّز اللّو  ٕ كل نًُب ياط الاطّاد العبثدخ نل ِأرجعذ ف 50ظعخ  ؽغهٍٗ ٕ ثًبي

َةةرٌ يةةبيّنٗزسص  540عًةةد ؽةةّل نةةّعٕ  Spectrophotometerعُةةبش ثبظةةزادال رسكٗةةص الهًغًٗةةص الهعةةزالض 

 هزص علٓ أظطؼ الطٗىصاله الهسرجؾ نث كسثّيبد ال بلعّٗل ِ الهًغًٗص الهًغًٗص اظزامصالطسٖدخ فعبلخ فٕ 

 

 والمناقشة النتائج

أكضةس الضلغةٕ كبيةذ  ألالٗةكؽسٖدخ ؽةبنغ  أو الهًغًٗص الهعزالظخ نى رسة الدزاظخ  زّظطبدأوُسد ن       

نلغمصكغةم 47.74 38.78 -نعةديرُب ثةٗى   ِثةد رساِؽةةذ  اظةةزامص الهًغًٗةصق كاةب ح فةٕ ايةالطس
-4 

ِثةةد رسثخص

 ثدٗخ الهدداد  فدد رساِؽةذ ىنب 6رجخ الدٗم فٕ  ندد ثسح أعلٓفٕ ؽٗى وُسد  2خوُسد اثل الدٗم فٕ ندد الابػلٗ

ثةٗم ثةٗى  الاةسِ ثةبد ةى الدةّل أو ( صثظةّزح عبنةخ ٖه1) الغدِل فُٗب ثٗى َبرٗى الدٗهزٗى ثٗم الهًغًٗص نزّظطبد

نةث العهةق فةٕ  رّشٖث الهًغًٗص ىنب ص(1)   ل دخ ؽبنغ الالٗك الضلغٕ كبيذ نؾدِدحالهًغًٗص الهعزالظخ ثطسٖ

 أوُةةسد أو أو الًزةةبيظ ىيرةةسة الدزاظةةخ ِعلةةٓ الةةسغم نةةى عةةدل ِعةةّد ظةةلّم نؾةةدد لزّشٖةةث الهًغًٗةةص  ندةةداد

فدةد وُةسد 6,5,4 أنب فةٕ ندةداد ثةسح رجةخ3,2,1 رؾذ العطؾٗخ لهدداد الابػلٗخ األعهبقالهًغًٗص ثد رسكص فٕ 

يزراةةبف فةةٕ ا٘فةةبق رؾةةذ العةةطؾٗخ لهدةةداد ا ىلةةٓا٘فةةبق العةةطؾٗخ فةةٕ ؽةةٗى عةةبدد الزساكٗةةص  الدةةٗم فةةٕ  أعلةةٓ

إو غبلجٗةخ رسظةجبد الهًغًٗةص ثةد وُةسد فةٕ نًطدةخ الابػةلٗخ ِالزةٕ ردةث ندةدارُب ث ِٖه ى راعٗس ذلك الؾهدايٗخ ،

نهةب ٖعةبعد علةٓ  %6 - %20 ثةٗى ايؾةدازٌدزعةخ الهدزِظةخ فةٕ ظةاؼ عجةل الابػةلٗخ ِعلةٓ نًؾةدز رزةساِػ 

 نهب  %2 - %5ى ثًُٗب الهًغًٗص الٓ نًطدخ ثسح رجخ األثل ايؾدازا نى اييغساف له ّيبد الزسثخ ِن عهلٗبد
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 اخ صللهًغًٗص الهعزالض ثطسايق نازل الاٗصّٖكٗهٗبيٗخ علٓ رسكٗص لالعّان ثعغ ( : رأصٗس4الغدِل )  
     Table (1) : Effect of some physiochemical factors on concentration of  

                       manganese extracted by different methods 

 
 واعلوت

 
 Location. 
 

 
  لو تك

Depth 
cm 

لوتي     
  
  

Slope               
% 

لوت ثم                                                                 
لو ةوي  
O. M.. 

 غبينو لين
Clay &    

 silt 

 كبعون ن
 لوك وايوم
CaCO

3 

   ل لوتنيني  لوتاتالن تتوا
Mn rate extracted  by   

DTPA DCB GAc. 

gm.Kg-1 mg.Kg-1 

 
 4لوق ةلي  

Fadhlia 1 
  

0 - 32  
 
20 

14 762 187  
 
0.9 

 
 

11.78 

 
 

46.72 
32 - 70 11 787 330 

70 - 150 10 822 350 
150 - 170 10 822 310 
170 - 200 8 725 275 

 
 3لوق ةلي  

Fadhlia  2 
  

0 - 20  
 
12 

17 660 210  
 
1.2 

 
 

20.76 

 
 

38.78 
20 - 90 11 765 255 

90 - 120 
9 910 

400 

120 - 150 9 858 362 

150 - 170 9 858 352 

 
 2لوق ةلي  

Fadhlia  3 
  

0 - 15  
 
6 

13 485 281  
 
2.3 
 

 

 
 

36.14 

 
 

44.96 
15 - 45 15 874 402 

45 - 85 10 741 415 

85 - 110 9 822 385 

110 - 165 9 822 375 

 
 1ابم تع  
Kara-

Tapa 4  
 

0 - 15  
 
5 

14 811 200  
 
2.9 

 
 

33.02 
 

 

 
 

44.01 
15 - 50 12 755 280 

50 - 110 11 800 235 

110 - 130 8 829 275 

130 - 160 7 879 250 

 
 5ابم تع  
Kara-

Tapa 5  
  

0 - 15  
 
3 

 

13 770 205  
 

2.94 

 

 

39.36 

 
 

44.16 
15 - 50 11 827 240 

50 - 110 9 853 340 

110 - 130 7 832 300 

130 - 160 7 835 175 
 
 6ابم تع  
Kara-
Tapa 6 

 

0 - 10  
 
2 

12 782 270  
 

3.34 

 
 

39.52 

 
 

47.74 
10 - 20 12 808 230 

20 - 75 10 825 345 

75 - 135 8 833 250 

135 - 175 7 879 205 
 
  7 حتثلني 

Hamd-
ania 7 

  

0 - 20  
 
1 

13 757 210  
 
3.2 

 

 
 

39.9 

 
 

45.36 
20 - 55 11 787 250 

55 - 100 10 861 270 
100 - 135 7 860 235 
135 - 170 7 884 190 

 
  8 حتثلني 

Hamd-
ania 8  

  

0 - 30  
 
0.5 

14 762 280  
 

2.82 

 
 

36.16 

 
 

40.9 
30 - 50 13 840 330 

50 - 110 9 825 305 
110 - 150 8 860 295 
150 - 180 7 884 205 
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  .DTPA)  ِ DCB  ِ(GAcٖطسايق لظخرساكٗص الهًغًٗص الهعزا :    (4لش ل )ا

Fig.(1) : Concentrations of Mn extracted by (DTPA, DCB, GAc.) methods. 

 

     - %1 ٖعبعد علٓ رغهث الهًغًٗص فٕ ا٘فبق العطؾٗخصىنب نًطدخ الؾهدايٗخ ِالزٕ غبلجب نب ر ّو نعزّٖخ نةى

ل الهًغًٗةص ىلةٓ ا٘فةبق رؾةذ فبو عهلٗبد الغعةٗل الهعةزهسح ِعجةس فزةساد شنًٗةخ ؽّٖلةخ  أدد ىلةٓ غعة 0.5% 

ثبلهسرجخ الضبيٗخ نى ؽٗةش كاةب ح ايظةزامص   DCBعب د ؽسٖدخ ايظزامص ثطسٖدخ  الزسة ص العطؾٗخ لُرٌ

ايكبظةٗد األخةسْ الهّعةّدح فةٕ الزسثةخص رساِؽةذ نعةديد ثةٗم  َةرٌ الطسٖدةخ فةٕ اظةزامصِعبدح نةب رعةزادل 

نلغمصكغم 11.78الهعزالض ثُرٌ الطسٖدخ نى  كبظٗد الهًغًٗصا
-4 

نلغمصكغم 39.9ىلٓ  1فٕ ندد الابػلٗخ 
-4 

 فٕ 

 ثُرٌ الطسٖدخ نزدبزثخ ىلٓ ؽد نب فدد كبيذ  ثٗم الهًغًٗص الهعزالظخ 2,1الابػلٗخ ثبظزضًب  نددٔ 7الؾهدايٗخ ندد

 هبقص بفخ األعِل لٍ الهًغًٗص الهعزالض ثُرٌ الطسٖدخ فٕ ندداد رسة الدزاظخ لم ٖمؽظ ِعّد ظلّم نؾدد نبأ

 20.76 -11.78ِ رساِؽةةةذ نةةةى  2,1ثشةة ل عةةةبل وُةةةسد  أثةةةل ثةةةٗم نعةةةديد  الهًغًٗةةص فةةةٕ ندةةةدٔ الابػةةةلٗخ

نلغمصكغم
-4

 46.72 -38.78نةى  الضلغةٕ ِلةًاط الهدةداد ألالٗةكثلغذ الدةٗم الهعزالظةخ ثطسٖدةخ ؽةبنغ ثًٗهب  

نلغمصكغةةم
-4 

ص أو الزجةةبٖى  DCBٖدةةخ َِةةرٌ ال هٗةةبد رهضةةل ػةةعاٗى ىلةةٓ صمصةةخ أػةةعبف ال هٗةةبد الهعزالظةةخ ثطس

الرٔ وُس فٕ رّشٖث الهًغًٗص ٖعّد ألظجبة عدٖدح نًُب وسِف األكعدح ِاألخزصال ِالزٕ رسرجؾ ثسؽّثخ الزسثةخ 

، كهب ٖزؼؼ  نى الًزةبيظ أو ًَبلةك عمثةخ ع عةٗخ ِؽسكخ الظسف لُرٌ الزسة ِالرٔ ٖعزهد علٓ يؾداز األزع

الدزاظةخ  رةسة صأنةب ثدٗةخ ندةداد DTPA  ِDCB ثطسٖدةخ ثٗى نؾزةّْ الطةٗى ِالغةسٖى ِالهًغًٗةص الهعةزالض

ِرساِؽةذ نةى  نزدبزثخ فٗهب ثًُٗب الهعزالظخ ِالهزهضلخ ثهًطدزٕ ثسح رجخ ِالؾهدايٗخ ف بيذ نعديد ثٗم الهًغًٗص

نلغمصكغم 39.9 - 33.02
-4

نلغمصكغةم 47.74 -40.09نةى  .GAc ِكرلك نث ثٗم الهًغًٗص الهعزالض ثطسٖدخ 
-

4
فدد أوُسد الًزبيظ ىو الهًغًٗص الهعزالض ثُرٌ الطسٖدخ ٖهضةل   DTPAص ثطسٖدخ ايظزام نبأ (ص1الش ل ) 

أو ال هٗةبد الهعزالظةخ ثُةرٌ الطسٖدةخ  ىذٖهزظةٍ الًجةبد  أوِالةرٔ ٖه ةى   Available Mnالهًغًٗةص الغةبَص 

نلغمصكغم  0.2 - 5.6كبيذ ثلٗلخ عدا ِرساِؽذ نى
-4

 0.9 نةى ٗص ِرساِؽةذص أوُسد ندداد الابػلٗخ أثل الزساك

نلغمصكغم 2.3 -
-4 

الهةدْ  ىلةّٓطةلذ فِازراعذ ال هٗبد الهعزالظخ لزظل ىلٓ أعلٓ ثٗهُب فٕ ندداد ثةسح رجةخ 

كغةمصنلغم  3.34- 2.9نى 
-4

نةى  الهةدْ ىلةٓثلةٗم فةٕ ندةداد الؾهدايٗةخ لزظةل  ِايااؼةذعةبدد َةرٌ الدةٗم  صةم 

كغةةمصنلغةةم  3.2 -2.82
-4

ثةةٗم الًغًٗةةص الهعةةزالض ثُةةرٌ الطسٖدةةخ فةةٕ ندةةداد ص ٖه ةةى راعةةٗس ظةةجت  وُةةّز أثةةل 

الضلغةةٕ  ألالٗةةكص ثؾةةبنغ ثةةٗم نسراعةةخ ثطسٖدزةةٕ ايظةةزام أوُةةسدالابػةةلٗخ علةةٓ الةةسغم نةةى َةةرٌ الهدةةداد 

طّز الهًغًٗص الهّعةّدح فةٕ ندةداد الابػةلٗخ كبيةذ فةٕ الغبلةت علةٓ  ة ل خلةٗؾ نةى  أو ىلٓ DCB ِؽسٖدخ 
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ٍ الدزاظةبد العةبثدخ علةٓ رسظةجبد الهًغًٗةص رةأكد اكبظٗد الؾدٖد َِرا نةبزِاظت ِرغهعبد يكبظٗد الهًغًٗص نث 

 أوثظّزح عبنخ ٖمؽةظ ( 2002الابرّيٕ ) ( 2000ِ)   ِ الدثبغ  (  ِطبلؼ1979)  Salehفٕ َرٌ الهًبؽق 

العةطؾٗخ (  ٖزسكص فٕ ا٘فبق العطؾٗخ  ِا٘فبق رؾةذ 1الغدِل )  DTPAرّشٖث الهًغًٗص الهعزالض ثطسٖدخ 

ًااغ ثٕ ا٘فبق العالٓ ِٖه ى راعٗس ذلك ثبزرجةبؽ َةرٌ الظةّزح نةى طةّز الدزاظخ صم  ر رسة ٗث نددادِلغه

الهًغًٗةةص نةةث الهةةبدح العؼةةّٖخ الزةةٕ رسراةةث فةةٕ ا٘فةةبق العةةطؾٗخ ِرةةًااغ رةةدزٖغٗب فةةٕ ا٘فةةبق رؾةةذ العةةطؾٗخ 

لعةت الةدِز الهة صس علةٓ الهًغًٗةص ص ِ رشٗس الًزبيظ ىلٓ أو الهبدح العؼةّٖخ لةم ر فٕ ا٘فبق العالٗخ أكضس ِرًااغ

 أيهب كبو الدِز لهاظّلٕ الطٗى ِالغسٖى DTPAالهعزالض ثطسٖدخ 
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ABSTRACT 
      Forty soil samples from eight profiles were chosen to represent Al-Fadhilia , 

Kara-Tapa and Al-Hamdania regions, in Nineveh Province . Three selective 

dissolution methods were used to extract the different manganese phases DTPA , 

DCB and GAc.  The results indicated that  GAc, method was effective  in extracting 

manganese adsorbed on calcium carbonates and clay surfaces ranged 38.78 - 47.74 

mg.Kg
-1

 soil, DCB method was effective in dissolving manganese oxides especially 

in the thin black deposits and in Mn-Fe concretions was in second order  ranged 

11.78 -  39.9  mg.Kg
-1

 soil , while DTPA method was the lowest in extracting 

available manganese ranged  0.9 - 3.34 mg.Kg
-1

 soil. 

Key words : Profile , GAc. , DCB , DTPA . 
_______________________________________________________________________                    
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