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تأثیر عملیات بیومکانیکی بر کربن خاک در حوضه پاکل استان مرکزی
*1

حشمتاله آقارضی

 0مربي بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعي استان مرکزی ،سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،اراک ،ایران
تاریخ پذیرش0935/19/01 :

تاریخ دریافت0939/01/19 :

چکیده
بانکتبندی و ایجاد جنگلکاری مصنوعي برای ذخیرهسازی کربن در خاک فرایند مؤثری در حذف کربن از اتمسفر
است .در تحقیق حاضر به بررسي تغییر کاربری و اثرات آن بر ذخیره کربن در حوضه پاکل از سرشاخههای رودخانه
قرهچای استان مرکزی پرداخته شده است .در این پژوهش ،مرتع بهعنوان شاهد و عملیات بانکتبندی و بادامکاری
(عملیات بیومکانیک) از نظر ذخیره کربن خاک مقایسه شدند .نمونهبرداری بهصورت ترانسکت و پلات و بهصورت
تصادفي-سیستماتیک انجام شد .در امتداد هر ترانسکت بهطور تصادفي سه پلات انداخته شد .از هر پلات نمونههای
خاک از عمقهای  1-09و  09-91سانتيمتر ،به وزن حدود یک کیلوگرم برداشت شد .خصوصیات شیمیایي و فیزیکي
خاک از جمله وزن مخصوص ظاهری خاک ،کربن آلي و بافت خاک تعیین شد .نتایج نشان داد که میانگین کل کربن
ذخیره شده در خاک عملیات بیومکانیک  99/59تن در هکتار است که از این مقدار  91درصد آن کربن بیوماس هوایي
و زیرزمیني ،دو درصد آن کربن لاشبرگ و  93/3درصد کربن در عمق  1-09و  23/0درصد در عمق  09-91سانتيمتر
است .همچنین ،مقدار کربن آلي خاک شاهد  91/05تن بر هکتار بهدست آمده که از این مقدار چهار درصد کربن
بیومس هوایي و زیرزمیني ،سه درصد کربن لاشبرگ و  52درصد کربن در عمق  1-09و  90درصد در عمق 09-91
سانتيمتر است .در نتیجه مشاهده شد عملیات بیومکانیک در ترسیب کربن از شاهد موفقتر عمل کرده است.
واژههای کلیدی :بانکت ،پلات ،ترسیب کربن ،تغییر کاربری ،مرتع
مقدمه
یکي از اصليترین گازهای گلخانهای دیاکسید
کربن است ( )2114 ،Lalکه در سالهای اخیر افزایش
یافته ،آثار بسیار زیانباری بر محیط زیست و حیات
انسان در پي داشته است ( 2111 ،UNDPو ،Kerr
 .)2111در واقع ،حدود نیمي از سهم گرم شدن
گلخانهای زمین بهعلت افزایش گاز کربنیک است
( .)2111 ،Brookتغییر اقلیم و افزایش گرمای جهاني
یکي از مهمترین چالشها در توسعه پایدار بوده که
___________________________
* مسئول مکاتباتagharazi_h@yahoo.com :

تأثیر منفي بر روی بومسازگانهای خشکي و دریایي
دارد ( .)2119 ،Cannellهمگان بر کاهش غلظت
کربن اتمسفری موافقاند .روشهای مختلفي برای
حذف آن وجود دارد که جذب بهوسیله گیاهان از
معموليترین آنها است ( Sayyadianو ،Aleagha
 .)2111کاهش کربن اتمسفری بهوسیله گیاهان یک
راهکار مؤثر و پویا است ( .)2111 ،Brookپالایش کربن
با روشهای مصنوعي مثل فیلتر هزینههای سنگیني را
در بر دارد ( .)2111 ،Cannellلذا ،بهمنظور کاهش
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 CO2اتمسفری و ایجاد تعادل در محتوای گازهای
گلخانهای ،کربن موجود در اتمسفر ميبایست جذب و
در فرم یا فرمهای متعدد ترسیب شود .ترسیب کربن
در زیتوده گیاهي و خاکهایي که تحت این زیتوده
هستند ،سادهترین و به لحاظ اقتصادی عمليترین
راهکار ممکن برای کاهش سطح  CO2اتمسفری است
( Kirkbyو همکاران .)2104 ،انجام اقدامات برای
مدیریت ترسیب کربن نهتنها تغییرات اساسي را در
مواجهه با پدیده تغییر اقلیم بر ميانگیزد ،بلکه با
افزایش ماده آلي ،اثرات مستقیم و چشمگیری بر
خواص خاک و بهتبع آن کیفیت مرتعداری ،محیط
زیست و تنوع زیستي بر جای ميگذارد که نتیجه آن
افزایش حاصلخیزی و بهرهوری مناسب از اراضي
بهمنظور ایجاد یک راهبرد مناسب در راستای برقراری
امنیت غذایي است ( .)2119 ،Amiraslaniبا اندازه-
گیری ترسیب کربن در عمق  91سانتيمتری خاک
پنج نوع کاربری دیمزارهای رها شده ،مرتع ،جنگل
انبوه ،جنگل نیمه انبوه و جنگلهای تنک نتیجه گرفته
شده که جنگل انبوه بیشترین و مرتع کمترین مقدار
ترسیب کربن را به خود اختصاص دادهاند ( Javadi
 Tabalvandiو همکاران.)2101 ،
با انجام تراسبندی و شخم عمود بر شیب زمین،
فرسایش آبي خاک بهطور معنيداری کاهش ميیابد و
به همین سبب افزایش نه درصدی در کربن آلي خاک
مشاهده شد ( Campos .)2114 ،Batjetsو همکاران
( )2111نشان دادند که تغییر کاربری اراضي باعث
کاهش کربن آلي خاک بهویژه در قسمت میاني و
پاییني شیب ميشود .در تحقیق دیگری Nomeda ،و
همکاران ( )2101با مطالعه تأثیر کاربری اراضي بر
میزان کربن آلي خاک دریافتند که نیتروژن و کربن
آلي خاک در اراضي کشاورزی نسبت به اراضي غیر
زراعي بیشتر بوده ،بیشترین میزان کربن آلي خاک در
اراضي تحت کشت مخلوط گیاهان خانواده  Poaceaeو
 Fabaceaeوجود دارد .همچنین ،آیش پس از
کوددهي تأثیر زیادی در افزایش کربن آلي و مقدار
نیتروژن خاک دارد  Froozehو  )2115( Mirzaaliنیز
با بررسي و مقایسه نظیر به نظیر اندام هوایي گونههای
بوتهای غالب موجود در داخل مرتع قرق شده گمیشان
استان گلستان با منطقه خارج از قرق دریافتند که
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عملیات اصلاحي نظیر قرق ،تأثیر معنيداری بر ترسیب
کربن اندامهای گیاهي ندارد .در پژوهش دیگری،
 )2100( Hadianبا بررسي تأثیر عملیات پخش
سیلاب در منطقه رودباران اراک نشان داد که مقدار
کل ترسیب کربن در منطقه دیمزار (کشت گندم)،
شاهد (مرتع گونزار) و منطقه پخش سیلاب بهترتیب
 24/29 ،95/43و  01/13تن در هکتار بود و از این
نظر بین منطقه دیمزار و مرتع شاهد اختلاف معني-
داری وجود نداشت )2100( Gaykani .با بررسي اثرات
مدیریت و کاربری اراضي بر میزان ترسیب کربن،
مقدار کل ترسیب کربن در تیپهای گیاهي Atriplex
Atriplex
،Salsola incanescens ،verrucifera
 canescensو  Haloxylon persicumدر حاشیه شمال
غربي کویر میقان اراک را بهترتیب ،25/00 ،91/01
 25/11و  29/20تن در هکتار برآورد کرد ،اما از نظر
آماری اختلاف معنيداری بین میزان کل ترسیب کربن
در چهار تیپ گیاهي مورد مطالعه مشاهده نشد.
 )2102( Mirtalebiبا بررسي اثرات مدیریت و کاربری
اراضي بر میزان ترسیب کربن در حاشیه شمال شرقي
کویر میقان اراک نشان داد که میزان کل کربن
ترسیب شده در تیپهای گیاهي دست کاشت زردتاغ
(Nitraria
) (Haloxylon persicumو قره داغ
) ،schoberiمرتع تحت چرا و دیمزار بهترتیب با
میانگینهای  24/33 ،99/95 ،44/49و  20/99تن در
هکتار بیشترین تا کمترین مقدار را دارا بودند و بین
مرتع تحت چرا و دیمزار (گندم) اختلاف معنيداری از
نظر کل کربن ترسیب شده وجود نداشت.
از بررسي تحقیقات گذشته مشاهده ميشود که
یکي از عوامل مهم در کاهش کربن اتمسفری استفاده
از پوشش گیاهي مناسب و عملیات بیومکانیکي است.
لذا ،در این پژوهش ،تأثیر عملیات بیومکانیکي انجام
شده در آبخیز روستای پاکل از توابع شازند استان
مرکزی بر مقدار ترسیب کربن مورد بررسي قرار گرفته
است.
مواد و روشها
منطقه موردپژوهش :این پژوهش در حوزه آبخیز پاکل
از زیرحوضههای رودخانه قرهچای در جنوب غربي
شهرستان شازند با فاصله  49کیلومتری از شهر اراک
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و در مجاورت شهر آستانه انجام شد .این حوضه با
مساحت  9491هکتار در محدوده ʹ 99˚ 43تا ʹ99
˚ 99عرض شمالي و ʹ 43˚ 22تا ʹ 43˚ 01طول
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شرقي واقع شده است (شکل  .)0ارتفاع از سطح دریا
 2229متر ،متوسط بارندگي سالانه  495میليمتر و
متوسط دمای سالانه آن  00/9درجه سانتيگراد است.

شکل  -1الف) موقعیت محل پژوهش در ایران ،ب) موقعیت محل پژوهش در استان مرکزی ،ج) بانکتبندی و بادامکاری در حوضه پاکل

روش پژوهش :با توجه به اهداف تحقیق ،در ابتدا با
استفاده از نقشه توپوگرافي با مقیاس 0 :29111
محدوده کاربری عملیات بیومکانیکي آبخیزداری
(احداث بانکت و بادامکاری) برای نمونهبرداری
مشخص شد .روش نمونهبرداری بهصورت ترانسکت و
پلات و در امتداد تغییرات توپوگرافي انتخاب و
بهصورت تصادفي-سیستماتیک انجام و با توجه به
توپوگرافي ،شیب ،نوع خاک و پوشش گیاهي از
ترانسکتهایي به طول  011متر و بهصورت تصادفي
استفاده شد .در محدوده عملیات بیومکانیک چهار و
در محدوده شاهد سه ترانسکت و در امتداد هر
ترانسکت سه پلات مستقر شد .اندازه پلات بر اساس
ویژگيهای پوشش گیاهي تعیین شد .در کاربری
شاهد از پلات  2×2و در کاربری عملیات بیومکانیکي
(احداث بانکت و بادامکاری) از پلات  01×01متر
استفاده شد .در امتداد هر ترانسکت از سه پلات
استفاده شد تا میزان ذخیره کربن آنها بهطور مجزا

ارزیابي شود .در داخل پلاتهای فوقالذکر از میکرو
پلات  0×0متر برای تعیین گونههای غالب ،قطع اندام-
های هوایي و جمعآوری لاشبرگ استفاده شد.
بوتههای قطع شده و لاشبرگ جمعآوری شده برای
توزین به آزمایشگاه ارسال شد .در داخل میکرو پلات
یک پروفیل خاک حفر و نمونههای خاک از عمقهای
 1-09و  09-91سانتيمتر ،به وزن حدود یک
کیلوگرم برداشت شد .در پلاتهای  01×01متر از
چهار گوشه و وسط آن نمونه خاک تهیه و یک نمونه
مرکب حاصل شد .نمونهها در هوای آزاد خشک شدند
و بعد از خرد نمودن کلوخهها ،جدا کردن ریشهها،
سنگ و سایر ناخالصيها ،آسیاب و از الک دو
میليمتری (مش  )21عبور داده شدند ( Hernandezو
همکاران .)2114 ،وزن مخصوص ظاهری خاک به
روش استوانه ( Hartgeو  )0335 ،Blakeاندازهگیری
شد .کربن آلي با استفاده از روش سرد و بر مبنای
اکسیداسیون کربن آلي به کمک بيکربنات پتاسیم در
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محیط کاملا اسیدی ) (H2SO4اندازهگیری شد
(.)0319 ،Allison
در نهایت با استفاده از رابطه ( )0زیر میزان ذخیره
کربن آلي خاک برحسب کیلوگرم بر هکتار تعیین شد.
𝑒 × 𝑑𝐵 × 𝐶𝑂 × 𝑆𝑂𝐶𝑆 = 100
()0
که در آن SOCS ،میزان ذخیره کربن آلي خاک
(کیلوگرم بر هکتار) OC ،درصد کربن آلي Bd ،وزن
مخصوص ظاهری خاک (گرم بر سانتيمتر مکعب) و e
عمق نمونهبرداری (سانتيمتر) است .بعد از تعیین
خصوصیات خاک ،ابتدا نرمال بودن این دادهها با
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استفاده از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف و همگني
واریانس دادهها بر اساس آزمون لون بررسي شد .برای
مقایسه میانگین صفات مشترک اندازهگیری شده در
کاربریها از تجزیهوتحلیل واریانس به روش ANOVA
استفاده شد .تجزیهوتحلیل آماری دادهها در محیط
نرمافزار  SPSSنسخه  00/9انجام شد.
نتایج و بحث
نتایج خصوصیات فیزیکي و شیمیایي خاک در
جدول  0ارائه شده است.

جدول  -1میانگین عوامل فیزیکي و شیمیایي خاک حوضه پاکل در سایت عملیات بیومکانیک و شاهد
نوع عملیات

بیومکانیک

عمق (سانتيمتر)

شاهد
09 - 91

1 - 09

09 -91

1 -09

صفت

میانگین

خطای استاندارد

میانگین

خطای
استاندارد

میانگین

خطای
استاندارد

میانگین

خطای
استاندارد

رس (درصد)

23/01

0/10

90/01

2/59

03/21

9/99

20/21

9/99

شن (درصد)

99/31

5/59

91/41

9/11

42/19

3/99

92/19

09 /99

سیلت (درصد)

95

5/15

93/91

0/25

93

9/23

25

3/ 99

سنگ و سنگریزه (درصد)

1/34

1/35

1/92

0/35

22/12

9/5

29/53

9/32

مقدار pH

1/99

1/19

1/51

1/11

1/09

1/ 02

1/09

1/02

مقدار ( ECدسي زیمنس بر متر)

1/93

1/13

1/91

1/14

1/11

1/ 01

1/99

1/19

وزن مخصوص ظاهری خاک (گرم بر
متر مکعب)

0/21

1/14

0/21

1/19

0/99

1/00

0/90

1/13

رطوبت وزني (درصد)

42/25

0/91

40/11

0/49

23/13

5/ 19

95/92

4/33

درصد کربن آلي خاک (درصد)

1/12

1/01

1/99

1/01

1/35

1/29

1/41

1/29

آهک (درصد)

03/59

9/39

29/19

5/23

9

0/50

9

2/90

نیتروزن (درصد)

1/13

1/10

1/19

1/10

1/ 01

1/12

1/19

1/12

9

0/01

9

0/01

5/09

1/32

5/09

1/32

1/23

1/10

1/23

1/10

1/29

1/14

1/29

1/14

9

1/31

9

1/31

2/91

1/93

2/91

1/93

1/54

1/19

1/54

1/19

1/93

1/09

1/93

1/09

5/31

0/43

5/31

0/43

3/5

0/15

3/5

0/15

01

2/03

01

2/03

02/ 21

0/54

02/21

0/54

0913/50

030/92

333/40

031/39

0319 /0

992/9

324/39

441/99

مقدار ESPخاک (میلي اکي والان بر
لیتر)
مقدار SARخاک (میلي اکي والان بر
لیتر)
مقدار منیزیم خاک (میلي اکي والان بر
لیتر)
مقدار سدیم خاک (میلي اکي والان بر
لیتر)
مقدار کلسیم خاک (میلي اکي والان بر
لیتر)
مقدار  Ca+Mgخاک (میلي اکي والان
بر لیتر)
کربن آلي خاک (گرم بر متر مربع)
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جدول  -2میانگین عوامل گیاهي خاک حوضه پاکل در سایت عملیات بیومکانیک و شاهد
نوع عملیات

بیومکانیک

پارامتر

شاهد

میانگین

خطای استاندارد

میانگین

خطای استاندارد

تراکم گیاهي (تعداد گیاه در متر مربع)

0/90

1/24

0/59

1/41

تاج پوشش (درصد)

49/29

1/03

40

09/09

ارتفاع گیاه (سانتيمتر)

11/53

05/22

09/9

2/95

قطر تنه بادام (سانتيمتر)

9/14

1/15

-

-

زیستتوده هوایي (گرم بر متر مربع)

0533/99

505/ 29

221/02

59 /91

زیستتوده زیرزمیني (گرم بر متر مربع)

959/13

031/39

31/40

22/15

کل زیستتوده (گرم بر متر مربع)

2299/04

309/49

911/99

33/24

لاشبرگ کل (گرم بر متر مربع)

019/59

43/03

201/90

022/42

کربن زیستتوده هوایي (گرم بر متر مربع)

193/93

211/53

34/0

23/15

کربن زیستتوده زیرزمیني (گرم بر متر مربع)

299/95

30/9

99/15

3/32

339

993/10

023

93/51

کربن لاشبرگ (گرم بر متر مربع)

12/99

21/12

31/93

90/04

کل کربن آلي خاک (گرم بر متر مربع)

2233

249/50

2311

593/3

9954/90

952/30

9105/3

125/54

کل کربن زیستتوده (گرم بر متر مربع)

کل ترسیب کربن (گرم بر متر مربع)

بعد از بررسي نرمال و همگني دادهها برای تفاوت
معنيداری دادهها برای عملیات بیومکانیکي و مرتع
شاهد از  ANOVAاستفاده شد .تفاوتها در سطح 39

درصد معنيدار بود.
شکل  2کربن آلي خاک را در عملیات بیومکانیک
و شاهد در دو عمق مختلف نشان ميدهد.
2000

1000

عملیات بیومکانیک
شاهد

500
0
عمق ( ) 15 -30سانتیمتر

کربن آلی خاک (گرم بر متر مربع)

1500

عمق( )15 -0سانتیمتر

شکل  -2مقایسه ذخیره کربن آلي خاک در اعماق مختلف عملیات بیومکانیک و شاهد

در شکل  ،2ملاحظه ميشود که ذخیره کربن آلي
خاک در عمق صفر تا  09سانتيمتر زمین شاهد
بیشتر از عملیات بیومکانیک است که دلیل این پدیده
انباشت چندین ساله کربن حاصل از پوسیدگي مواد در
لایه سطحي خاک مرتع است .ولي در عمق  09تا 91

سانتيمتر کربن در خاک عملیات بیومکانیک بیشتر از
شاهد است که آن را ميتوان بهعلت دستخوردگي و
نفوذپذیری خاک عملیات بیومکانیک دانست.
همچنین ،مشاهده ميشود در هر دو کاربری با افزایش

تأثیر عملیات بیومکانیکي بر کربن خاک در حوضه پاکل استان مرکزی

عمق میزان کربن کاهش ميیابد که این با تحقیقات
 )2111( Riceتطابق دارد.
شکل  ،9مقایسه کربن در زیستتوده هوایي،
زیرزمیني و لاشبرگ را در عملیات بیومکانیک و شاهد
نشان ميدهد .همانطور که ملاحظه ميشود ،کربن
بیومس هوایي عملیات بیومکانیک  1/9برابر بیشتر از
شاهد است و این بهدلیل انبوهي توده اندامهای هوایي
درختان بادام نسبت به مرتع شاهد است .همچنین،
کربن بیومس زیرزمیني در عملیات بیومکانیک بیشتر
از شاهد است که دلیل این پدیده تجمع بیشتر ریشه
درخت بادام نسبت به گیاهان مرتعي است .تحقیقات
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 Javadi Tabalvandiو همکاران ( ) 2101و
( )2114تطابق دارد .همچنین ،در شکل  ،9ملاحظه
ميشود که میزان کربن در لاشبرگ شاهد بیشتر از
عملیات است که این بهدلیل انباشت بیشتر لاشبرگ
گیاهان مرتعي و پوسیدگي آنها است ،در حاليکه
لاشبرگ درختان را باد بهراحتي جابهجا ميکند .چون
بادامکاری در تپهها و ارتفاعات انجام شده ،از طرفي
بهعلت خوشخوراکي ،دام این لاشبرگ را ميخورد.
بنابراین ،میزان لاشبرگ باقيمانده بهشدت کاهش
ميیابد .شکل  4مقایسه کربن خاک و ترسیب کربن را
در عملیات بیومکانیک و شاهد نشان ميدهد.
Batjets

800

400

عملیات بیو مکانیک
شاهد

200

کربن (گرم بر متر مربع)

600

0
الشبرگ

هوایي

زیرزمیني

شکل  -3مقایسه کربن در بیومسها

4000

2000

بیو مکانیک
مرتع

1000
0
کل ترسیب کربن

کل کربن آلي خاک

شکل  -4مقایسه کربن خاک و کل ترسیب کربن

کربن (گرم بر متر مربع)

3000

 /999نشریه علمي -پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز

در شکل  ،4مشاهده ميشود که کربن آلي خاک
مرتع بیشتر از عملیات بیومکانیک است که این بهعلت
بههمخوردگي خاک هنگام بانکتبندی و بادامکاری
است .ولي ترسیب کربن در عملیات بادامکاری بیشتر
از شاهد است ،دلیل این رخداد گستردگي و انبوهي
تاج پوشش است که در جذب کربن و ترسیب آن
نقش مؤثری دارند .از طرفي ،گیاهان مرتعي زودتر
خشبي شده و فتوسنتز در آنها پایان ميپذیرد ولي
درختان بادام دیرتر خزان ميکنند .همینطور حجم
شاخه و تنه درختان نیز منبع ذخیره کربن هستند .در
مقیاس کلان عملکرد جنگل مصنوعي بادام در طي
زمان ميتواند نسبت به مرتع موفقتر عمل کند.
نتیجهگیری
نتایج این تحقیق نشان داد که کربن آلي خاک در
لایه سطحي شاهد در مقایسه با کاربری عملیات
بیومکانیکي بیشتر است (شکل  )2که نشاندهنده
تأثیر انباشت لاشبرگ و تجزیه شدن مواد و نفوذ کربن
در لایه سطحي خاک است .همچنین ،مشخص شد که
در هر دو کاربری شاهد و عملیات بیومکانیکي کربن
آلي خاک در عمق اول بیشتر از عمق دوم خاک بود
(شکل  )2این نتیجه با نتایج  Mirtalebiو همکاران

جلد  ،01شماره 0931 ،4

( )2102و  Schumanو همکاران ( )2112مطابقت
دارد و دلیل آن را ميتوان روند تدریجي تجزیه
لاشبرگ و تبدیل آن به هوموس که از لایههای سطحي
خاک آغاز ميشود دانست .کربن در بیومس هوایي و
زیرزمیني بادامکاری نسبت به شاهد بیشتر است و این
به خاطر انبوهي توده هوایي و زیرزمیني درختان بادام
نسبت به مرتع است (شکل  .)9ذخیره کربن لاشبرگ
خاک در منطقه عملیات بانکتبندی و بادامکاری کمتر
از شاهد است (شکل  .)9این بهدلیل بههمخوردگي
خاک و کمتر بودن لاشبرک درختان بادام است که یا
بهوسیله حیوان چریده ميشوند یا باد آنها را جابهجا
ميکند و همینطور عمر انباشتگي لاشبرک شاهد
خیلي بیشتر از عمر انباشتگي لاشبرگ درختان بادام
است .کربن آلي خاک عملیات بیومکانیک نیز عليرغم
بههمخوردگي در دوره  21ساله با کمي کاهش
توانسته با شاهد برابری کند (شکل  .)4در مورد
ترسیب کربن عملیات بادامکاری موفقتر از شاهد بوده
است (شکل  .)4البته ترسیب کربن فقط یکي از
شاخصهای کارایي عملیات بانکتبندی بادامکاری
است .اجرای این عملیات از حیث کنترل فرسایش و
رسوب نیز قابل ارزیابي است.
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Abstract
Banketing and artificial afforestation are effective processes for soil carbon storage and
removal of carbon from the atmosphere. In this research, land use change and its effects
on carbon storage has been studied in Pakal Basin in Markazi Province. Rangeland was
selected as a witness for comparing soil carbon storage with areas with banketing
operations and planted with almonds (biomechanical activity). Soil was sampled on
transect and plot in systematic random sampling for this purpose, three plots were used
randomly, along each transect. Soil samples of one kilogram were taken from 0-15 and
15-30 cm depth of each plot. Soil physico-chemical properties such as bulk density,
organic carbon and soil texture were analyzed. Results showed that total carbon stored
in the soils of bio-mechanical operation is 33.65 t.ha-1 from which 30% belongs to
above and underground biomass, 2% litter, 38.9% in the depth of 0-30 and 29.1% in the
depth of 15-30 cm. Also, the results showed the amount of soil organic carbon of 30.16
t.ha-1 in witness area from which 4% belongs to above and underground biomass, 3%
litter, 62% in the depth of 0-15 and 31% in the depth of 15-30 cm. As a result,
biomechanical operations are more effective in carbon sequestration compared to
rangelands as witness areas.
Keywords: Banket, Carbon sequestration, Land use change, Plot, Rangeland
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