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چكيده
ﻣﻨﺎﺳﺐترين روش حفظ رطوبت خﺎك در نهﺎلكﺎري ﻣﻨﺎطق خشك ،پوشﺎندن ﺳطح خﺎك اطراف نهﺎل كﺎشته شده توﺳط ﻣﺎلچهﺎي طبيعي و ﻣصﻨوعي اﺳت.
براي بررﺳي تﺎثير انواع ﻣﺎلچ در حفظ رطوبت خﺎك ،دو نوع ﻣﺎلچ طبيعي و ﻣصﻨوعي در اطراف نهﺎلهﺎي تﺎغ پيشبيﻨي شد .اين طرح در قﺎلﺐ بلوك كﺎﻣل تصﺎدفي
بﺎ دو تيمﺎر اصلي شﺎﻣل پوشش طبيعي )ﺳﻨگريزه و شن( و پوشش ﻣصﻨوعي )پﻼﺳتيك روشن و ﻣشكي( و چهﺎر تيمﺎر فرعي شﺎﻣل ﺳﻨگريزه ،شن ،پﻼﺳتيك
روشن ،و پﻼﺳتيك ﻣشكي و در ﺳه ﻣﻨطقه ﺳمﻨﺎن ،قوشه و داﻣغﺎن انجﺎم شد .يك تيمﺎر شﺎهد نيز پيشبيﻨي شد .هر تيمﺎر فرعي در ﺳه تكرار و در هر تكرار ٢٥
نمونه )تﺎغ( كﺎشته شد .بﻼفﺎصله بعد از كﺎشت نهﺎل و آبيﺎري ،پوشش ﻣﺎلچ در اطراف نهﺎل قرار داده شد .در فواصل زﻣﺎني ده روزه رطوبت خﺎك توﺳط دﺳتگﺎه
 TDRاندازهگيري شد .نتﺎيج ﻣربوط به رطوبت خﺎك نشﺎن داد ﻣيزان رطوبت خﺎك در تيمﺎر پﻼﺳتيك ﻣشكي بهطور ﻣعﻨيداري بيشتر از ﺳﺎير ﻣﺎلچهﺎ بود .نتﺎيج
ارتفﺎع نهﺎل تﺎغ نشﺎن داد تيمﺎر پﻼﺳتيك ﻣشكي و شﺎهد بيشترين تﺎثير را در حفظ رطوبت خﺎك داشتهاند .عليرغم تفﺎوت درصد رطوبت خﺎك در انواع ﻣﺎلچهﺎي
طبيعي و ﻣصﻨوعي ،اين تفﺎوت در ﻣﻨﺎطق ﻣورد ﻣطﺎلعه اختﻼف ﻣعﻨيداري را نشﺎن نداد .نتﺎيج تجزيه واريﺎنس ارتفﺎع نهﺎل نشﺎن داد تفﺎوت در ﻣﺎلچهﺎي طبيعي و
ﻣصﻨوعي و شﺎهد در ﺳطح  ٩٩درصد ﻣعﻨيدار بود ،اﻣﺎ در ﻣﻨﺎطق ﻣختلف اين تفﺎوت ﻣعﻨيدار نبود .بررﺳي همبستگي بين ارتفﺎع نهﺎل و درصد رطوبت خﺎك در
تيمﺎرهﺎي ﻣختلف نشﺎن داد بﺎﻻترين همبستگي در تيمﺎر ﻣﺎﺳه ) (R2 = ٧٨/٨بود.
واژههاي كليدي :اﺳتﺎن ﺳمﻨﺎن ،رطوبت خﺎك ،ﻣﺎلچ ،نهﺎل تﺎغ

مﻘدمﻪ

مديريت مناطق خشك و بياباني خواهد داشت .يكي از

در مناطق خشك كمبود بارندگي و زيادي تبخير همواره

فعاليتهاي عمده مديريت بيابان كاشت گونههاي مناسب از

معيني كاشته ميشوند ،تاثيرگذار است .بنابراين هر روشي كه

تداوم انجام آن نيز اجتنابناپذير است .در انجام اين كار مهم

بر روي توليد يا استقرار گونههاي گياهي كه براي اهداف
كارآيي مصرف آب را بهبود بخشد و بتواند در حفظ رطوبت

خاك موثر باشد و آن را براي مدت زمان بيشتري )بهخصوص

در دوره رويشي گياه( نگهدارد ،نقش اساسي در موفقيت

جمله تاغ است كه از ساليان گذشته تا به امروز رواج داشته و
پس از كاشت نهال در عرصههاي بياباني براي اطمينان از

استقرار گياه مجريان مجبور به انجام  5تا  ٧نوبت آبياري

نهالهاي كاشته شده در سال اول هستند كه اين امر عﻼوه بر

 /٢٦مجله تحقيقات منابع طبيعي تجديد شونده ،سال سيزدهم ،شماره  ،١بهار و تابستان )١٤٠١پياپي سي و هفت(

هزينه بسيار گزاف ،باعث فشردگي خاك )به علت تردد زياد

تحقيق نشان داد مالچپاشي سراسري به دليل ايجاد يك ﻻيه

تانكرهاي آب( و مشكﻼت ناشي از آن ميشود .بنابراين يافتن

غيرقابل نفوذ در سطح زمين و محدودكننده براي تامين

دستگاههاي اجرايي در كاهش هزينه ،افزايش راندمان كار و

نواري جهت حفظ رطوبت ناشي از بارندگي و استقرار

 (1٩٩3) Jalotaبيان كرده در مناطق خشك و نيمهخشك

ميزان جوانهزني تحت تاثير مالچ و مواد جاذب رطوبت در

تبخير انجام ميگيرد كه ميتوان به وسيله مواد پوشاننده خاك

مورد بررسي قرار داد .در اين بررسي شش روش كاشت و

تحقيقات  Burtو همكاران ) (2٠٠2در خصوص تاثير استفاده

رطوبت بلژيكي ،مواد جاذب رطوبت فرانسوي و تيمار شاهد

از اين روش ميتوان بعد از آبياري ميزان تبخير از سطح خاك

گونه گياهي تاغ ،اسكنبيل ،دم گاوي و كلبيت را بهعنوان

روشهايي براي حفظ رطوبت خاك كمك بزرگي به
صرفهجويي در مصرف آب خواهد كرد.

حدود  4٠تا ٧٠درصد از اتﻼف آب از سطح خاك بهوسيله
از آن جلوگيري نمود و در اختيار گياه قرار داد .نتايج
از مالچ و كاه بر حفظ رطوبت خاك لخت نشان داد با استفاده

رطوبت تپههاي ماسهاي گزينه مناسبي نيست اما مالچپاشي

گونههاي گياهي مناسبتر است .فرحپور ) (13٨3در تحقيقي
قالب يك طرح اسپيليت پﻼت در منطقه آران و بيدگل را

استقرار شامل استفاده از مالچ نفتي ،مالچ چيني ،مواد جاذب
)مالچپاشي نشده( را بهعنوان فاكتور اصلي و كشت بذر چهار

را از  11تا  ٨4درصد براي يك دوره كوتاهمدت و نصف اين

فاكتور فرعي در سه تكرار مورد آزمايش قرار داد .نتايج

ميزان را در درازمدت كاهش داد .لقمان ) (13٨٠در تحقيقي با

تحقيق وي نشان داد در محل اجراي طرح با  4٦ميليمتر

مالچ و بدون استفاده از مالچ« ،به بررسي تاثير عمليات

مالچ نفتي بهوجود آمده است و ساير تيمارها از جمله مالچ

عنوان »مقايسه روشهاي تثبيت بيولوژيك شن با استفاده از

بارندگي ،بهترين گزينه جهت بسترسازي جوانهزني توسط

مالچپاشي بر گونهاي رايج در عمليات زيستي در مناطق بياباني

چيني و تيمارهاي جاذب رطوبت در مقايسه با مالچ نفت

و نيز روش انجام عمليات نهالكاري و بذركاري پرداخت.

كارآيي ﻻزم را نداشتهاند .همچنين استفاده از بذر تاغ و

بررسي موفقيت گونههاي كاشته شده در طول فصل رويش

اسكنبيل بيشتر از ساير تيمارهاي فرعي مربوط به نوع بذر

اگرچه ميزان موفقيت اوليه در تيمار مالچپاشي كمتر از تيمار

نتيجه بهتري دارد.

سال بعد نشان داد به علت كمبود بارندگي در سال آزمايش

موثر بودهاند .ضمنا بذركاري همزمان با استفاده از مالچپاشي

شاهد بود ،ولي در پايان فصل رويش سال بعد موفقيت هر دو

 Meyersو همكاران ) (2٠٠3استفاده از مالچ پﻼستيكي در

تيمار با اندكي برتري شاهد نسبت مالچپاشي به حد صفر

سطح زمين در مناطق سردسيري را موجب افزايش دماي

كاشته شده در تيمار مالچپاشي با ايجاد حوضچه آبگير دو

كردند كاربرد مالچ پﻼستيكي سياه و روشن در آيوا و آﻻسكا

رسيده است .نتايج نهايي  5ساله نشان داد موفقيت گونههاي

خاك و پيشرس شدن گياه دانستهاند و همچنين نتيجهگيري

برابر تيمار شاهد بدون مالچپاشي است و از نظر روش كاشت

موجب پيشرسي محصول ذرت شيرين به مدت  4-٨روز

موفقيت نهالكاري در منطقه مورد مطالعه بيش از سه برابر

شده است Ruppel .و  (1٩٩٦) Makswitatدر مطالعهاي

روحيپور ) (13٦٧در تحقيقي با عنوان »بررسي

ازت در خاك به تابعيت از آبياري و تغذيه كود ازته در خيار«

موفقيت در روش بذركاري بوده است.

تحت عنوان »اثرات مالچ پﻼستيكي سياه روي موازنه تبديل

مناسبترين و اقتصاديترين روش تثبيت تپههاي شني مرتفع

نتيجه گرفتند مالچ پﻼستيكي اثر مثبت و معنيداري روي

جهت استقرار پوشش گياهي در منطقه مارون اهواز« ،تأثير

افزايش رشد و نمو گياه با عملكرد باﻻي ميوه و جذب ازت

)نواري ،سراسري( و نوع گونههاي كشت شده )گز و كهور(

اثر مالچهاي مختلف را روي كشت دو گونه گوجهفرنگي

متقابل مورفولوژي تپههاي ماسهاي ،نحوه عمليات مالچپاشي

توسط گياه دارد Kumar .و  (1٩٩٨) Srivastavaدر آزمايشي،

را مورد بررسي قرار داد .در اين مطالعه ميزان رطوبت تپههاي

بررسي نمودند .نتايج نشان داد مالچها تفاوت معنيداري روي

ماسهاي بهعنوان يك عامل تأثيرگذار بر پوشش گياهي در

تعداد ميوه در بوته ،وزن تازه ،افزايش بازارپسندي و درصد

مناطق مالچپاشي شده و مناطق شاهد تعيين شد .نتايج اين

زودرسي و عملكرد ميوه داشته و بهترين مالچ نيز پوشش

بررسيكاراييانواعماﻟﭻ برﺣفﻆرطوبتخاك در نهالكاري مناطق خشك با كاشت سياه تاغ )٢٧/...(Haloxylon ammodendron

پﻼستيك سياه انتخاب شد .ولي مواد جامد محلول ميوه و

دريا  125٠متر و ميانگين بارش ساﻻنه در سال  ٩1معادل

ويتامين ث تحت تاثير مالچهاي مختلف قرار نگرفت.

 ٨٧/٩ميليمتر و در سال  ٩2معادل  44/5ميليمتر اعﻼم شد

 Morenoو  (2٠٠٨) Morenoدر يك آزمايش دو ساله تفاوت

)ايستگاه سينوپتيك دامغان(.

دو مالچ پلياتيلن و زيستي را بر روي گوجه فرنگي مورد

اين طرح در قالب بلوك كامل تصادفي با  2تيمار اصلي

پلياتيلن بيشتر از تيمارهاي مالچ زيستي است .عملكرد و

نرم ) (a2و مالچ مصنوعي ) (Bشامل دو تيمار فرعي پﻼستيك

بررسي قرار دادند .نتيجه نشان داد دماي خاك در تيمارهاي
تعداد ميوه در هر دو نوع مالچ تقريبا به هم نزديك بوده اما

مالچ طبيعي ) (Aشامل دو تيمار فرعي شن درشت ) (a1و شن
سفيد ) (b1و پﻼستيك سياه ) (b2و شاهد ) Cبدون مالچ( با 3

نسبت به شاهد در سال اول  25درصد افزايش و در سال دوم

تكرار در  3منطقه مختلف با خاكهاي مختلف انجام شد .پس

و محتوي آب ميوه و مواد جامد محلول در ميوه ،بين

هر پروفيل دو نمونه خاك از اعماق صفر تا  3٠و 3٠تا ٦٠

 3٠درصد افزايش را نشان داد .البته از نظر شكل ميوه ،سفتي

از تعيين نقاط و پياده كردن نقشه كاشت ،دو پروفيل حفر و از

تيمارهاي مالچي تفاوت معنيداري وجود نداشت Lincoln .و

سانتيمتري براي تعيين پارامترهاي بافت EC ،OM ،N ،و

همكاران ) (2٠٠٨در تحقيقي اثرات نيتروژن و مالچ پﻼستيكي

برداشت شد .كاشت نهال با فاصله  3متر از يكديگر و به

مالچ پﻼستيكي ميتواند از آبشويي نيترات جلوگيري كند.

ماه انجام شد و پس از ايجاد تشتك با قطر تقريبي  ٧٠سانتي

مالچ براي حفظ هرچه بهتر رطوبت خاك در اطراف نهالهاي

صورت گرفت .بﻼفاصله روي تيمارهاي مورد نظر در سطح

مواد و روشها

)روشن و تيره( پهن و براي جلوگيري از كنار زده شدن آنها

را بر روي  Zucchini squashبررسي كردند و نتيجه گرفتند
هدف از اجراي اين پروژه تحقيقاتي شناسايي مناسبترين نوع

تاغ كاشته شده در عرصههاي بياباني بود.

استان سمنان واقع در بين طولهاي جغرافيايي´ 51 ،5٨تا

´ 5٧ ،5٨شرقي و عرضهاي جغرافيايي ´ 34 ،1٧تا ´3٧ ،3٠
شمالي حدود  ٩٨٠٠٠كيلومتر مربع مساحت دارد .براي اجراي
طرح سه سايت انتخاب شد كه عبارتند از .1 :منطقه سمنان در

PH

تعداد  25اصله نهال گلداني يكساله براي هر تيمار در اسفند
متر در اطراف هر نهال ،اولين آبياري به ميزان تقريبي  2٠ليتر
تشتك ايجاد شده ،پﻼستيك معمولي با ضخامت يك ميليمتر

توسط باد ،اطراف آنها خاك ريخته شد .مالچهاي شن درشت

و شن نرم نيز به ضخامت حدود  5سانتيمتر در سطح تشتك
ها پهن شد .تيمار شاهد ،بدون مالچ بوده و در طول دوره

آزمايش هر ماه يكبار تا پايان ماه آبان آبياري شد ) ٨نوبت و

ايستگاه تحقيقات منابع طبيعي سمنان با مختصات عرض

به ميزان تقريبي  2٠ليتر در هر نوبت( .ساير تيمارها بهجز

جغرافيايي´´ 53˚, 2٧´, ٠٧شرقي .ميانگين ارتفاع از سطح دريا

تيمار بهطور تصادفي در سه نقطه سنسورهاي  TDRنصب و

جغرافيايي ´´ 35˚, 35´, ٧٦ .54شمالي و طول

آبياري نوبت اول در طول دوره آزمايش آبياري نشد .در هر

 11٠٠متر و ميانگين بارش ساﻻنه در سال  ٩1معادل 132/٧

هر  1٠روز يكبار با دستگاه  TDRدرصد رطوبت خاك تا

ميليمتر و در سال  ٩2معادل  ٧٩/٨ميليمتر اعﻼم شد.2 .

عمق  ٦٠سانتيمتر اندازه گيري و قرائت شد .ميزان رشد

شرق سمنان( با مختصات عرض جغرافيايي ´´55´,٩٦. 52

اندازه گيري قرار گرفت .براي مقايسه فاكتورهاي مورد بررسي

ميانگين ارتفاع از سطح دريا  12٠٠متر و ميانگين بارش ساﻻنه

 General Linear Modelدر نرم افزار  Minitabنسخه 1٦

منطقه قوشه در ايستگاه پخش سيﻼب قوشه ) ٧5كيلومتري
 35˚,شمالي و طول جغرافيايي´´ 54˚, ٧´, 2٧ .21شرقي.

در سال  ٩1معادل  ٨٧/٩ميليمتر و در سال  ٩2معادل 44/5
ميليمتر اعﻼم شد )ايستگاه سينوپتيك دامغان( .3 .منطقه

ارتفاعي نهالها و درصد زندهماني آنها نيز مورد سنجش و

از تجزيه واريانس طرح بلوك كامل تصادفي و از روش

استفاده شد .براي مقايسه ميانگينها نيز از آزمون دانكن و
) (LSDاستفاده شد.

دامغان در  12كيلومتري جاده چشمه علي و با مختصات

نتايج

جغرافيايي´´ 54˚, 13´,٠4 .1شرقي .ميانگين ارتفاع از سطح

پﻼستيك مشكي با ميزان متوسط  12/٩٨درصد بيشترين تــاثير

عرض جغرافيايي ´´ 3٦˚, 11´,15 .41شمالي و طول

نتايج مربوط بــه درصــد رطوبــت خــاك نشــان داد تيمــار

 /٢٨مجله تحقيقات منابع طبيعي تجديد شونده ،سال سيزدهم ،شماره  ،١بهار و تابستان )١٤٠١پياپي سي و هفت(

را از نظر حفظ رطوبت خاك اطراف نهال در مقايسه بــا سـاير

رتبههاي بعد قرار گرفتند .كمترين و بيشترين مقــدار رطوبــت

تيمارها داشت .در بين مناطق نيز سمنان با  1٩/٠4درصد باﻻتر

بهترتيب با  ٧/٧٨و 1٨/1٧درصد مربوط بــه منــاطق دامغــان و

از بقيه مناطق بود .تيمارهاي بعدي پﻼستيك روشن بــا مقــدار

سمنان ميباشــد .مقــدار رطوبــت در تيمارهــاي شــاهد ،شــن

 11/٩٧درصد ،شاهد با ميانگين  11/٠4درصد ،شن درشت بــا

درشت و ماسه كمتر بوده و بهترتيب در رتبههاي سوم تا پنجم

قرار گرفتند )شكل  1و جداول  1و .(2

ميــانگين  1٠/٩3درصــد و ماســه بــا ميــانگين  ٩/٩درصــد در

جدول  .١تجزيﻪ واريانس مﻘدار رطوبت خاك در تيمار شاهد در مناطق و سالهاي مختلف
منابع تغيير

درجات آزادي

مجموع مربعات

ميانگين مربعات

مقدار F

سطح معنيداري

سالها

1

٠/٠13٠٦٦٧

٠/٠13٠٦٦٧

٠/4٩٦51٦٨

Ns

مناطق

2

2٧/5٨1٦33

13/٧٩٠٨1٧

524/٠335٧

Ns

خطاي آزمايش

2

٠/٠52٦333

٠/٠2٦31٦٧

كل

5

2٧/٦4٧333

جدول  .٢مﻘدار رطوبت خاك در تيمارها ،سالها و مناطق مختلف
تيمارها

پﻼستيك مشكي

پﻼستيك روشن

شن درشت

ماسه

شاهد

سال

قوشه

سمنان

دامغان

ميانگين كل

اول

1٠/٧4

2٦/٩٨

٨/3

15/34

دوم

12/43

11/٠٩

٨/33

1٠/٦2

ميانگين

11/5٩

1٩/٠4

٨/32

12/٩٨

اول

٩/14

23/22

٧/٧1

13/3٦

دوم

1٠/٨

13/11

٧/٨4

1٠/5٨

ميانگين

٩/٩٧

1٨/1٧

٧/٧٨

11/٩٧

اول

1٠/٠1

11/42

٧/٨٨

٩/٧٧

دوم

٩/٧٦

1٨/53

٨/٠2

12/1

ميانگين

٩/٨٩

14/٩٨

٧/٩5

1٠/٩4

اول

٩/٦

12/٧1

٧/2٦

٩/٨٦

دوم

٩/٨

12/54

٧/51

٩/٩5

ميانگين

٩/٧

12/٦3

٧/3٩

٩/٩

اول

11/٧٦

1٦/5٨

٨/21

12/1٨

دوم

٨/٩1

11/٠3

٩/٧3

٩/٨٩

ميانگين

1٠/34

13/٨1

٨/٩٧

11/٠4

نتايج مربوط به ارتفاع نهال نشان داد تيمار پﻼستيك مشكي و

 ٨5/٩٦سانتيمتر نشان داده و كمترين ارتفاعات در اين دو

 51/٩٩و  51/3سانتيمتر را بهخود اختصاص دادهاند .در اين

 3٦/22و 31/٨2سانتيمتر بوده است .تيمار پﻼستيك روشن با

شاهد بيشترين تاثير را از رطوبت خاك داشته و بهترتيب
دو تيمار منطقه سمنان باﻻترين ارتفاع را بهترتيب  ٧٩/٠3و

تيمار مربوط به منطقه قوشه بوده كه بهترتيب داراي ارتفاع

 51/1٩درصد در رتبه سوم بوده كه تفاوت چنداني با تيمار

بررسيكاراييانواعماﻟﭻ برﺣفﻆرطوبتخاك در نهالكاري مناطق خشك با كاشت سياه تاغ )٢٩/...(Haloxylon ammodendron

پﻼستيك مشكي ندارد .كمترين و بيشترين ارتفاع در تيمار

و ماسه كمتر از تيمارهاي ديگر بوده و با  41/٩1و 4٦/٠٧

پﻼستيك روشن مربوط به منطقه قوشه بهترتيب  3٦/٦4و

سانتيمتر در رتبههاي بعد قرار ميگيرند )شكل  2و جداول ،4

 5و.(٦

 ٦٨/٨1سانتيمتر است .ارتفاع نهال در تيمارهاي شن درشت

جدول  .3نتايج تجزيه آزمايشگاهي خاك
بافت

pH

EC

%N

%OM

شن

سيلت

رس

سمنان

٧/٦4

٦/45

٠/٠٨

1/٦1

52/٩

35/4

٦/4

قوشه

٧/٩٦

4/٦٦

٠/٠3

٠/٦4

٧٦

1٨/4

5/٦

دامغان

٧/٨3

2/٧

٠/٠2

٠/11

٧٩/٦٦

1٧

3/34

شكل  .١مﻘايسﻪ ميانگين ميزان رطوبت خاك در تيمارها ،سالها و مناطق مختلف

شكل  .٢مﻘايسﻪ ميانگينهاي رشد ارتفاعي نهالهاي تاغ در تيمارها ،سالها و مناطق مختلف

 /٣٠مجله تحقيقات منابع طبيعي تجديد شونده ،سال سيزدهم ،شماره  ،١بهار و تابستان )١٤٠١پياپي سي و هفت(

جدول  .٤اندازه ارتفاع نهال تاغ در تيمارها ،سالها و مناطق مختلف
تيمارها

پﻼستيك مشكي

پﻼستيك روشن

شن درشت

ماسه

شاهد

سال

قوشه

سمنان

دامغان

ميانگين كل

اول

33/24

34/3

2٨/٠2

31/٨5

دوم

3٩/2

123/٧5

53/41

٧2/12

ميانگين

3٦/22

٧٩/٠3

4٠/٧2

51/٩٩

اول

31/1٧

2٩/1٦

3٦/14

32/1٦

دوم

42/11

1٠٨/45

٦٠/11

٧٠/22

ميانگين

3٦/٦4

٦٨/٨1

4٨/13

51/1٩

اول

25/٦5

2٦/51

32/11

2٨/٠٩

دوم

34/3٩

٩٧/٦2

35/15

55/٧2

ميانگين

3٠/٠2

٦2/٠٧

33/٦3

41/٩1

اول

25/٨٨

35/٨4

3٦/3٨

32/٧

دوم

3٨/3٧

1٠٨/٧5

31/22

5٩/45

ميانگين

32/13

٧2/3

33/٨

4٦/٠٧

اول

3٠/25

45/4٦

2٦/٧5

34/15

دوم

33/3٩

12٦/4٦

45/5

٦٨/45

ميانگين

31/٨2

٨5/٩٦

3٦/13

51/3

ندارد .نتايج آزمونهاي مقايسهاي دانكــن و  LSDدر جــدول

تجزيه واريانس ارتفاع گياه در جدول ) (5نشان مــيدهــد

) (٦نشان ميدهد تيمارها در يك گروه قرار دارند.

تفاوت معنيداري بــين ارتفــاع گيــاه در كليــه تيمارهــا وجــود

جدول  .٥تجزيﻪ واريانس ارتفاع نهال تاغ در تيمارها و مناطق مختلف
منابع تغيير

درجات آزادي

مجموع مربعات

ميانگين مربعات

مقدار F

سطح معنيداري

مناطق

2

5/422

2/٧11

٠/22

Ns

مالچها

4

٧٨/٧31

1٩/٦٨3

1/٦

Ns

خطاي آزمايش

٨

٧٨/4٩٠

12/311

كل

14

1٨2/٦43

جدول  .٦مﻘايسﻪ ميانگين تيمارهاي مالچ بر ارتفاع نهال تاغ
رطوبت خاك )(LSD5% =٦.٦٠٦

تيمار

آزمون دانكن
شاهد

آزمون LSD

34/113

A

34/113

A

پﻼستيك روشن

3٦/٦3٠

A

3٦/٦3٠

A

پﻼستيك مشكي

33/٩٦٠

A

33/٩٦٠

A

ماسه درشت

31/٠٩٧

A

31/٠٩٧

A

ماسه نرم

3٧/٦4٠

A

3٧/٦4٠

A
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مالچهاي طبيعي و مصنوعي

 25/1درصد و كمترين مقدار مربوط به منطقه دامغان در مالچ

از آنجايي كه بررسي تاثير استفاده از انواع مالچها از نظر

طبيعي با  ٧/5٧درصد اندازهگيري شد .در سال دوم در

از مالچهاي طبيعي )شن درشت و ماسه( و مصنوعي

اول  35/4درصد كاهش نشان داد ولي مالچ طبيعي در سال

درصد رطوبت خاك

 12/4درصد افزايش نشان داد .در سال دوم كمترين مقدار

محيط زيستي داراي اهميت است ،بنابراين نتايج اين دو گروه

)پﻼستيك مشكي و روشن( بهشرح زير است:

مجموع درصد رطوبت خاك در مالچ مصنوعي نسبت به سال

دوم كه بهطور متوسط  11/٠3درصد بود نسبت به سال اول

نتايج ذخيره رطوبت بهطور متوسط در سال اول آزمايش

نشان داد مقدار رطوبت در مالچ مصنوعي حدود  4٠درصد
بيشتر از مالچ طبيعي و  2٠درصد بيشتر از شاهد است.

رطوبت ذخيره شده مربوط به منطقه به مالچ طبيعي در منطقه

دامغان بود كه مشابه سال اول ميباشد )جدول .(٧

بيشترين مقدار در مالچ مصنوعي مربوط به منطقه سمنان با
جدول  .٧مﻘايسﻪ درصد رطوبت خاك در مالچهاي مصنوعي و طبيعي
سال اول
مصنوعي

طبيعي

شاهد

منطقه

سال دوم
شاهد

مصنوعي

طبيعي

٩/٩4

٩/٨1

11/٧٦

قوشه

٨/٩1

11/٦2

٩/٧٨

25/1

12/٠٧

1٦/5٨

سمنان

11/٠3

12/1

15/54

٨/٠1

٧/5٧

٨/21

دامغان

٩/٧3

٨/٠٩

٧/٧٧

14/35

٩/٨1

12/1٨

ميانگين

٩/٨٩

1٠/٦

11/٠3

با توجه به شكل ) (3در سال اول اجراي طرح كمترين مقدار رطوبت ذخيره شده در خاك مربوط به منطقه دامغان و بيشترين
مقدار مربوط به منطقه سمنان بود.

شكل  .٣درصد رطوبت خاك در مالچهاي مصنوعي و طبيعي در سال اول

مقايسه آماري درصد رطوبت خاك علــيرغــم تفــاوت در
مقادير آن در انواع مــالچهــاي طبيعــي و مصــنوعي در منــاطق

مختلف جدول ) (٨عدم معنيدار بودن مقدار رطوبــت آنهــا را
در اولين سال اجراي طرح نشان ميدهد.

 /٣٢مجله تحقيقات منابع طبيعي تجديد شونده ،سال سيزدهم ،شماره  ،١بهار و تابستان )١٤٠١پياپي سي و هفت(
جدول  .٨تجزيﻪ واريانس مالچ مصنوعي ،طبيعي ،شاهد و درصد رطوبت خاك در مناطق مختلف در سال اول
منابع تغيير

درجات آزادي

مجموع مربعات

ميانگين مربعات

مقدار F

سطح معنيداري

مالچ طبيعي و مصنوعي

2

1٦1/3131

٨٠/٦5٦53

3/4354٠3

ns

مناطق مختلف

2

3٠/٨٧٠35

15/4351٨

1/٠4٠1٦٩

ns

خطاي آزمايش

4

5٩/35٦43

14/٨3٩11

كل

٨

251/53٩٩

در سال دوم اجراي طرح نيــز هماننــد ســال اول كمتــرين

مالچ باﻻ برده اســت .همــانطــور كــه در شــكل ) (4مشــاهده

مقدار رطوبت مربوط به منطقه دامغان و فقط در منطقه سمنان

ميشود در دو منطقه ديگر ميــانگين ذخيــره رطوبــت در مــالچ

مالچ طبيعي توانسته است بيشترين مقدار رطوبت را در خــاك

مصنوعي بيشتر است.

ذخيره نمايد و به همين دليل ميــانگين منــاطق را در ايــن نــوع

شكل  .٤درصد رطوبت خاك در مالچهاي مصنوعي و طبيعي در سال دوم

در سال دوم آزمايش نيز اگر چه مقدار رطوبــت بــه علــت

بارندگي كمتر در هر دو نوع مالچ مصنوعي و طبيعي و شــاهد
نسبت به سال اول كمي كمتر است و مقــادير آنهــا در منــاطق

مختلف متفاوت است ،اما همچــون ســال اول از نظــر تجزيــه
واريانس مقدار رطوبت تيمارهــا در منــاطق مختلــف معنــيدار

نيست )جدول .(٩

جدول  .٩تجزيﻪ واريانس مالچ مصنوعي ،طبيعي ،شاهد و درصد رطوبت خاك در مناطق مختلف در سال دوم
منابع تغيير

درجات آزادي

مجموع مربعات

ميانگين مربعات

مقدارF

سطح معنيداري

مالچ طبيعي و مصنوعي

2

2٩/2٧٠2٧

14/٦3514

3/٨٦٦٩٩٩

ns

مناطق مختلف

2

1/٩٧٨15٦

٠/٩٨٩٠٧٨

٠/2٦1341

ns

خطاي آزمايش

4

15/13٨4٩

3/٧٨4٦24

كل

٨

4٦/3٨٦٩2
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خورد ،بهطوري كه در تيمار مالچ مصنوعي نهالها 23/٦

ارتفاع نهال
ارتفاع نهال تاغ در اولين سال آزمايش عليرغم اينكه

درصد رشد بيشتر از مالچ طبيعي داشت .بلندترين نهالها

مقدار متوسط رطوبت در مالچ مصنوعي حدود  4٠درصد

مربوط به منطقه سمنان در تيمار شاهد با  12٦/4٦سانتيمتر و

بيشتر از مالچ طبيعي بود اما تفاوت فاحش در دو نوع مالچ و

كوتاهترين آن در منطقه دامغان و قوشه با  33/1٩و 33/3٩

طبيعي در دامغان ) 34/25سانتيمتر( و كوتاهترين نهالها در

مشاهده شد )جدول .(1٠

شاهد را نشان نداد .بيشترين ارتفاع نهالها مربوط به مالچ

بهترتيب در تيمارهاي مالچ طبيعي در دامغان و شاهد در قوشه

منطقه قوشه و در مالچ طبيعي با  25/٧٧سانتيمتر مشاهده شد.

در سال دوم تفاوت ارتفاع نهال در تيمارها بيشتر به چشم
جدول  .١٠مﻘايسﻪ ارتفاع نهال تاغ در مالچهاي مصنوعي و طبيعي
سال دوم

سال اول
منطقه

شاهد

مصنوعي

طبيعي

3٠/25

32/2

25/٧٧

قوشه

45/4٦

31/٧3

31/1٨

سمنان

12٦/4٦

2٦/٧5

32/٠٨

34/25

دامغان

45/5

34/15

32

3٠/4

ميانگين

٦٨/45

همانطور كه شكل ) (5نشان ميدهد در دامغان تاثير مالچ

طبيعي از بقيه مناطق بيشتر بوده ولي در منطقه قوشه مالچ

شاهد

مصنوعي

طبيعي

33/3٩

4٠/٦٦

3٦/3٨

11٦/1

1٠3/1٩

5٦/٧٦

33/1٩

٧1/1٧

5٧/5٨

منطقه سمنان مقدار رشد نهال در دو مالچ مصنوعي و طبيعي

مشابه بوده ،هر چند تيمار شاهد برتري نسبي بيشتري دارد.

مصنوعي روي ارتفاع نهال تاثير بيشتري را نشان ميدهد .در

شكل  .٥ارتفاع نهال تاغ در مالچهاي مصنوعي ،طبيعي و شاهد در سال اول

نتايج تجزيه واريانس ارتفاع نهال در سال اول اجراي طرح

همانند وضعيت درصد رطوبت خاك بوده و معنيدار نبودن

اندازه نهالها را در تيمارها و مناطق مختلف نشان ميدهد
)جدول .(11

 /٣٤مجله تحقيقات منابع طبيعي تجديد شونده ،سال سيزدهم ،شماره  ،١بهار و تابستان )١٤٠١پياپي سي و هفت(
جدول  .١١تجزيﻪ واريانس مالچ مصنوعي ،طبيعي ،شاهد و ارتفاع نهال در مناطق مختلف در سال اول
منابع تغيير

درجات آزادي

مجموع مربعات

ميانگين مربعات

مقدار F

سطح معنيداري

مالچ طبيعي و مصنوعي

2

٧3/٦٨٦24

3٦/٨4312

٠/٩142٨4

ns

مناطق مختلف

2

21/33251

1٠/٦٦٦25

٠/2٦4٦٩

ns

خطاي آزمايش

4

1٦1/1٨٨٩

4٠/2٩٧22

كل

٨

25٦/٧٠٧٦

تغيير ارتفاع در سال دوم اجراي طرح در منطقه سمنان بــه

صورتي بود كه متوسط حدود دو برابري را نســبت بــه منطقــه
دامغان و حدود  3برابري را نسبت به منطقه قوشــه نشــان داد.

ارتفاع نهالها اگرچه بهطور متوسط در تيمارهاي شاهد و مالچ

مصنوعي تقريبا مساوي بود ولــي در منطقــه قوشــه بــه مقــدار
ناچيزي تاثير مــالچ مصــنوعي بيشــتر از طبيعــي مشــاهده شــد

)شكل .(٦

شكل  .٦ارتفاع نهال تاغ در مالچهاي مصنوعي و طبيعي در سال دوم

آناليز واريانس ارتفاع نهال به علت تفاوت نسبتا زياد در
سال دوم در منطقه سمنان تفاوت اين پارامتر را در مالچهاي
طبيعي و مصنوعي و شاهد در سطح  ٩٩درصد معنيدار كرد،

هرچند در مناطق مختلف اين تفاوت معنيدار نبود
)جدول .(12

جدول  .١٢تجزيﻪ واريانس مالچ مصنوعي ،طبيعي ،شاهد و ارتفاع نهال در مناطق مختلف در سال دوم
منابع تغيير

درجات آزادي

مجموع مربعات

ميانگين مربعات

مقدارF

سطح معنيداري

مالچ طبيعي و مصنوعي

2

1113٦/4

55٦٨/2

٨3/55٧2٨

**

مناطق مختلف

2

31٠/134٧

155/٠٦٧4

2/32٦٩٦5

ns

خطاي آزمايش

4

2٦٦/55٧2

٦٦/٦3٩31

كل

٨

11٧13/٠٩

بررسيكاراييانواعماﻟﭻ برﺣفﻆرطوبتخاك در نهالكاري مناطق خشك با كاشت سياه تاغ )٣٥/...(Haloxylon ammodendron

اختﻼف معنيدار مشاهده ميشود ،اما بين ارتفاع نهال اختﻼف

نتايج مقايسه مالچ طبيعي و مصنوعي با يكديگر نشان

اين دو نوع مالچ معنيدار نيست )جدول .(13

ميدهد كه بين ميزان رطوبت خاك در سطح يك درصد

جدول  .١٣مﻘايسﻪ مالچ طبيعي و مصنوعي با يكديگر و سطح معنيداري آنها
نوع مالچ

ارتفاع گياه

رطوبت خاك

مصنوعي

13/1٧٧

A

35/2٩5

A

طبيعي

٩/5٩٠

B

34/3٦٨

A

مقدار  Fو سطح معنيداري

13/3٩

**

٠/13

ns

بحث و نتيجﻪ گيري
همانطور كه نتايج مربوط به اجراي طرح در منطقه قوشه

نشان داد تيمار مربوط به مالچ پﻼستيك مشكي در سال دوم

معنيدار نشد بنابراين ميتوان استنباط نمود در اين منطقه نيز

همانند منطقه قوشه تاثير مالچها معادل مقدار آبي است كه در
هر ماه به نهالهاي شاهد داده ميشد .اين نتايج با نتيجه

بهتر توانست رطوبت را در خاك نگه دارد .از آنجايي كه

تحقيقات  (1٩٩3) Jalotaو  Oparaو همكاران )(1٩٩2

ميتوان استنباط نمود تاثير مالچها در صرفهجويي آب مصرفي

همانطور كه ارتفاع نهالها در اولين سال اجراي طرح

ميشد .اين نتايج با يافتههاي لياقت و همكاران )(13٧٨

آماري نيز در سطح  ٩5درصد معنيدار مشاهده شد .اگرچه در

معنيدار نشد ،هرچند كه رطوبت خاك در سال دوم معنيدار

در همه تيمارها قابل مﻼحظه بود و تفاوت تا بيش از  3برابر

در همان سال معنيدار نمايد كه احتماﻻ بافت خاك در اين

مشاهده نشد .تفاوت معنيدار ميانگين دو ساله بين مالچها در

حد خاكهاي مناطق بياباني برآورد شد.

مالچ شن درشت و ماسه كه در سال دوم كاهش عملكرد

تيمارهاي مالچ با شاهد نيز معنيدار نشده است ،بنابراين

مطابقت دارد.

معادل مقدار آبي است كه در هر ماه به نهالهاي شاهد داده

اختﻼف را در انواع تيمارها نشان ميدهد ،اين تفاوت از نظر

مطابقت دارد .ارتفاع نهالها در هيچيك از سالهاي آزمايش

سال دوم ميزان تفاوت بين ارتفاع نهالها نسبت به سال اول

بود ولي تاثير آن بر رشد نهال در حدي نبود كه آن را در حتي

موضوع موثر بود .بافت خاك سبك بوده و  pHو  ECآن در
نتايج مربوط به اجراي طرح در منطقه سمنان نشان داد

را نشان داد ولي در اين سال اختﻼف آماري بين تيمارها
ارتفاع نهالها در سطح  ٩5درصد را ميتوان به تاثير مثبت
رطوبتي نسبت به ساير مالچها را نشان نداد ارتباط داد .اين

تيمار مربوط به مالچ پﻼستيك مشكي در سال اول بهتر

نتيجه با نتايج  Maoو  (1٩٩٦) Tianو  Rahmanو همكاران

دوم كاهش يافته كه اين كاهش در تيمار پﻼستيك روشن نيز

زيادتر از ساير مناطق است.

استهﻼك مالچها بر اثر گرما و كاهش اثربخشي آنها در ذخيره

هيچيك از تيمارها در سال اول بر خﻼف دو منطقه قوشه و

توانسته رطوبت را در خاك نگه دارد ،ولي مقدار آن در سال

مشاهده ميشود .مهمترين دليل آن را ميتوان در افزايش

) (2٠٠5مطابقت دارد .بافت خاك سبك و ECو ميزان  Siltآن
نتايج مربوط به اجراي طرح در منطقه دامغان نشان داد

رطوبت ذكر نمود .تفاوت مقدار رطوبت بين تيمارها در حدي

سمنان كه در سال دوم كاهش را نشان ميداد ،اختﻼف زيادي

 ٩٩درصد مشاهده شد .هرچند در سال دوم اين تفاوت

اختﻼف معنيداري بين تيمارها مشاهده نشد .ارتفاع نهالها در

رطوبت عدم معنيدار بودن آنها را نشان داد و اين بدين معني

معنيدار در انواع تيمارها نبود .اگرچه در سال دوم ميزان

تفاوتي نداشته است .از آنجايي كه تيمارهاي مالچ با شاهد نيز

قابل مﻼحظه بود و به همين دليل در اين سال اختﻼف آماري

بود كه در سال اول اختﻼف معنيداري بين تيمارها در سطح

معنيدار نبود ،همچنين تفاوت ميانگين دو ساله در درصد
است كه استفاده از هر نوع مالچ در ذخيره رطوبت خاك

نداشت و به همين دليل هيچيك از سالهاي اجراي طرح

منطقه دامغان در اولين سال اجراي طرح داراي اختﻼف
تفاوت بين ارتفاع نهالها نسبت به سال اول در همه تيمارها
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بين تيمارها در سطح  ٩5درصد مشاهده شد ،ليكن تفاوت

بررسي اثرات متقابل تيمارها و مناطق مختلف در ارتفاع

معنيدار ميانگين دو ساله بين مالچها در ارتفاع نهالها مشاهده

نشان داد مناطق مختلف به احتمال  ٩٩درصد داراي اختﻼف

بهطور كلي در مورد وضعيت رطوبت خاك در اين طرح

ندارند .مقايسه آماري درصد رطوبت خاك در مقادير آن در

نشد.

معنيدار هستند ،ولي اثر متقابل مالچ و مناطق اختﻼف معنيدار

ميتوان بدين صورت نتايج را اعﻼم كرد كه مقدار رطوبت

انواع مالچهاي طبيعي و مصنوعي در مناطق مختلف بيانگر

بيشترين رطوبت ذخيره شده مربوط به سال اول بوده،

واريانس ارتفاع نهال نشان ميدهد تفاوت اين پارامتر در

ذخيره شده در تيمار پﻼستيك مشكي در منطقه سمنان

معنيدار بودن مقدار رطوبت آنها را نشان ميدهد .نتايج تجزيه

همانطور كه ميانگين دو ساله در اين منطقه از بقيه مناطق

مالچهاي طبيعي ،مصنوعي و شاهد در سطح  ٩٩درصد

منطقه قوشه مشاهده شد ،اما ميانگين دو ساله در اين منطقه

بررسي همبستگي بين ارتفاع نهال و درصد رطوبت خاك

بيشتر بوده است .در سال دوم اگرچه مقدار رطوبت بيشتر در

نيز از ميانگين كل كمتر است .بافت خاك بسيار سبك بوده و

 ECآن كمتر از ساير نقاط برآورد شد.

معنيدار بوده است.

در تيمارهاي مختلف نشان داد باﻻترين همبستگي در تيمار
ماسه با  R2 = ٨/٧٨بود و تيمارهاي پﻼستيك مشكي ،روشن،

نتايج نهايي مربوط به رطوبت خاك نشان داد تيمار

شن درشت ،شاهد ،مالچ طبيعي و مالچ مصنوعي بهترتيب

پﻼستيك مشكي داراي بيشترين تاثير از نظر مقدار در مقايسه

داراي ضرايب همبستگي  3/5٨ ،4/٦٨ ،2/٧٦ ، ٧/٦٠ ،٩/٧1و

اختصاص داده كه در بين مناطق مختلف سمنان با 1٩/٠4

در نهايت با عنايت به مشكﻼت محيط زيستي و عوارض

با  11/٩٧درصد در رتبه دوم و تيمارهاي شاهد ،شن درشت و

بياباني كشور ،بايد رويكرد استفاده از مالچهاي بيولوژيك

ماسه بهترتيب در رتبههاي سوم تا پنجم قرار دارند.

توسط سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور در مقابله با

با ساير تيمارها داشته و بهطور متوسط  12/٩٨درصد را بهخود
درصد باﻻتر از بقيه مناطق بوده است .تيمار پﻼستيك روشن

 4/٦4بود.

انساني استفاده از مالچهاي نفتي در پروژههاي مديريت مناطق

بررسي اثرات متقابل تيمارها و مناطق مختلف در مقدار

پديده بيابانزايي و مهار و تثبيت كانونهاي داخلي فرساش

رطوبت نشان داد در مناطق به احتمال  ٩٩درصد اختﻼف

بادي مدنظر قرار گيرد .با توجه به تاثير مالچ پﻼستيك مشكي

ندارند Abdu1-Baki .و همكاران ) Abu-Blan،(1٩٩2و

ميگردد:

معنيدار است ،ولي اثر متقابل مالچ و مناطق اختﻼف معنيدار
 (1٩٩4) Abu-Gharbiehو  Rornicو همكاران )(2٠٠3

نتايجي مشابه در تاثير مالچ پﻼستيكي در حفظ رطوبت با
آنچه در اين آزمايش بهدست آمد را اخذ نمودند.

نتايج ارتفاع نهال تاغ نشان داد تيمار پﻼستيك مشكي و

در حفظ رطوبت خاك و صرفهجويي در مصرف آب پيشنهاد
اداره منابع طبيعي تﻼش خود را به استفاده از اين نوع

مالچ در نهالكاري در مناطق بياباني معطوف دارد تا با اين
روش حداقل با  4بار صرفهجويي در آبياري ساﻻنه و با فرض

 2٠ليتر آب براي هر نهال در هر بار و در صورت وجود 15٠

شاهد بيشترين تاثير را از رطوبت خاك داشته و بهترتيب

اصله نهال در هر هكتار و با عنايت به كاشت  1٠٠٠هكتار از

 51/٩٩و 51/3سانتيمتر را بهخود اختصاص دادهاند .در اين

عرصه در هر سال در استان مقدار آب قابل صرفهجويي بالغ

ارتفاعات در اين دو تيمار مربوط به منطقه قوشه بوده است.

بهطور متوسط  5٠٠٠ليتر ظرفيت داشته باشد از مصرف 24٠٠

بوده كه تفاوت چنداني با تيمار پﻼستيك مشكي ندارد .ارتفاع

خواهد شد .از آنجايي كه تفاوت معنيداري بين مالچهاي

بوده و بهترتيب با  41/٩1و 4٦/٠٧سانتيمتر رتبههاي بعدي

آزمايش بود ،مشاهده شد و اگرچه در اندازه ارتفاع نهال اين

اهميت را بهخود اختصاص دادهاند.

تفاوت معنيدار بود بنابراين براي جلوگيري از آلودگي محيط

دو تيمار منطقه سمنان باﻻترين ارتفاع را نشان داد و كمترين
تيمار پﻼستيك روشن با  51/1٩درصد در مرتبه سوم اهميت

نهال در تيمارهاي شن درشت و ماسه كمتر از تيمارهاي ديگر

بر  12ميليون ليتر خواهد شد كه از نظر اقتصادي اگر هر تانكر
تانكر با هزينهاي بالغ بر يك ميليارد ريال در سال جلوگيري

طبيعي و مصنوعي در ذخيره رطوبت خاك كه هدف اين
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زيستي ناشي از مالچهاي پﻼستيكي پيشنهاد ميگردد طرحهاي
مشابه روي انواع مالچهاي طبيعي بهخصوص از ماسههاي نرم
 اجرا گردد تا در صورت،كه در مناطق بياباني فراوان است

پاسخ مثبت هم از هزينهها كاسته شود و هم مشكﻼت آلودگي
.محيط زيست ايجاد نشود

سپاسگزاري
اين پروژه با تامين اعتبار از سوي اداره كل منابع طبيعي و

آبخيزداري استان سمنان اجرا شده است كه بدينوسيله از
.مسئولين محترم آن اداره كل تشكر ميشود
منابﻊ
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Abstract
The most appropriate method of maintaining soil moisture in planting in dry areas is to cover the surface of the soil
around the planted seedlings with natural and artificial mulches. To investigate the effect of different types of mulch in
soil retain moisture, two types of natural and artificial mulch were used around the seedlings. This design is in the form
of a complete random block with two main treatments including natural cover (gravel and sand) and artificial cover
(light and black plastic) and four secondary treatments including pebbles, sand, light plastic, and black plastic and in
three areas of Semnan, Ghoshe, and Damghan was performed. A control group was also considered. Each sub-treatment
was planted in three replicates and 25 samples (black saxaul) were planted in each replicate. Immediately after planting
the seedlings and irrigation, the mulch cover was placed around the seedlings. The soil moisture was measured by TDR
device at a 10-day interval. The results related to the soil moisture showed that the level of the soil moisture in the black
plastic treatment was significantly higher than other mulches. The results of the height of seedlings showed that the
black plastic and control groups had the greatest effect on the soil retain moisture. Despite the difference in the soil
moisture percentage in all types of natural and synthetic mulches, this difference did not show any significant change in
the studied areas. The results of variance analysis of the seedling height showed that the differences in natural and
artificial mulches and the control group were significant at the 99% level, but this was not significant in different areas.
Examining the correlation between the seedling height and soil moisture percentage in different treatments showed that
the highest correlation was in the sand treatment (R2 = 78.8).
Keywords: Black saxaul seedling, Mulch, Semnan Province, Soil moisture.

