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 ارتفاع و خاک بر تولید خالص اولیه سطح زمین در مراتع سبالن ریتأث

 

 1غفاری ، سحر1زاده، زهرا عبدالعلی3، حسین ارزانی2، اردوان قربانی1*سمانه محمدی مقدم

 ، اردبیل، ایرانو منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده کشاورزیاری دانشجوی دکترای مرتعد -1

 ، اردبیل، ایراندانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلیدانشیار  -2

 ، تهران، ایرانکشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهراندانشکده  استاد -3

 

 چکیده

ه عملکرد رای مشاهدیک متغیر اولیه ب عنوان بهتولید خالص اولیه سطح زمین به وسیله کمیسیون علوم زمین، محیط زیست و منابع 

 تولیدبر طی محیعوامل  تأثیرچگونگی  تحقیق حاضر با هدف بررسیرو  شود. از ایناکولوژیکی و فرآیندهای در حال تخریب مرتع شناخته می

برداری نمونه مکان 6 ،العهدر منطقه مورد مط مراتع سبالن انجام گرفت.متری در  2600تا  1000ارتفاعی  گرادیاندر  ینخالص اولیه سطح زم

 مربعی مترپالت یک  5ترانسکت متر از یکدیگر و در هر  50متری به صورت موازی و به فاصله  100سه ترانسکت  مکانانتخاب شد و در هر 

مل شاصیات خاک در آزمایشگاه خصو ثبت شد.سطح زمین و نمونه خاک برداشت و ارتفاع پالت تولید خالص اولیه هر قرار گرفت. در 

 بهد. شسپس همبستگی میان خصوصیات خاک بررسی گیری شد. ای اندازهو ماده آلی ذره وزنیاسیدیته، درصد شن، رس، سیلت، رطوبت 

 یهاؤلفهمبه  تجزیهاز  و استفاده شدرگرسیون خطی ساده از سطح زمین  خالص اولیهد خاک و تولی بر خصوصیات  ارتفاع تأثیر یبررس منظور

نهایت به  شد. در بندی خصوصیات خاک استفاده شد. سپس همبستگی میان تولید خالص اولیه و خصوصیات خاک بررسیطبقه به منظوراصلی 

با  ح زمینسط ص اولیهلید خالتونتایج نشان داد  عوامل محیطی بر تولید خالص اولیه از رگرسیون گام به گام استفاده شد. یرتأثمنظور بررسی 

درصد( و ارتفاع  66/0ن )درصد(، ش 68/0درصد(، سیلت ) 56/0ای )ذره یماده آلدرصد(،  51/0درصد(، رطوبت وزنی ) 85/0اسیدیته )

خاک بر  خصوصیات بر یرتأثخصوصیات خاک به صورت مستقیم و ارتفاع به صورت غیر مستقیم از طریق  اماصد( همبستگی دارد. در 78/0)

 تولید خالص اولیه سطح زمین موثر است.
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 .ایذره یماده آل، اسیدیتهاصلی،  یهامؤلفهتجزیه به سبالن، اردبیل، های کلیدی: واژه
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 مقدمه

وشش و پ مل محیطیشناخت رابطه بین عوامستلزم  ،و حفاظت از پوشش گیاهی یعی با ارزش مانند مراتعهای طبحفظ اکوسیستم

 شناختی بوم عوامـل نبـی ارتبـاط باید ها،اکوسیستم این صحیح مدیریت منظور به .(1395ن، ا)جابراالنصار و همکار استگیاهی 

 یک صحیح یریتمد زیرا ؛شناخت را زنـده موجـودات و گیـاهی پوشـش خاک، اقلیم، بلندی، و پستی :شامل طبیعت در موجود

 شـناخت(. 1384 مصـداقی،) است مدیریت اصلی شرط پـیش اکولوژیـک فرآینـدهای درک و اکولوژیک اصول مبنای بر مرتع

 مختلفـی هایبرداریهبهـر و اکوسیستم تعادل در گیاهان مهم نقش دلیل به محیطی عوامـل و گیـاهی پوشـش بـین موجـود روابـط

 (.Moradi & Ahmadipoor, 2006) است ناپذیر پرهیز ؛کندمی آن از مستقیم غیر و مستقیم طور به بشـر کـه

 Above-ground Net) سطح زمین اکولوژیکی توجه زیادی به ارتباط بین عوامل محیطی و تولید خالص اولیه مطالعاتدر 

Primary Production, ANPP)  .ماده خشک تولید شده به وسیله قسمت سبز گیاه در واحد سطح و  ،تولید خالص اولیهشده است

 استهای اکولوژیکی و شاخصی حساس به تغییرات محیطی و اقلیمی برای پایش فعالیت یچنین متغیری کلیدهم. استزمان 

(Eisfelder et al, 2013.)  از طرفیNPP  یک متغیر اولیه برای  عنوان بهبه وسیله کمیسیون علوم زمین، محیط زیست و منابع

در  NPPپایش  (.Tateno & Takeda, 2003)شود مشاهده عملکرد اکولوژیکی و فرآیندهای در حال تخریب مرتع شناخته می

بسیار  ؛ای تحت تأثیر تغییرات محیطی استویژه طور بهپوشاند و خشک که یک سوم از سطح زمین را میمناطق خشک و نیمه

پستی و بلندی، اقلیم، خاک و پوشش با تغییرات ارتباط میان ای در جهان گسترده طور به (. et alEisfelder, 2012)اهمیت دارد 

 در حال بررسی است. NPP (Fang et al, 2016)مکانی و زمانی 

شش رابطه پوموثر هستند.  خالص اولیه دهد که هر دو عامل توپوگرافی و خصوصیات خاک بر تولیدمی نشانمطالعات در مراتع 

از نظر  خاک طور کلی ت. بهـنمو گیاه اس و رشد ،محیطی طبیعی جهت حفظ، خاکرسیده است. به اثبات  خصوصیات خاک گیاهی و

خاک  فیزیکی خصوصیات مثال، عنوان به .(1389شیخلو و همکاران، دارای اهمیت است )قره انـغذایی برای گیاه مواد تأمین آب و

 مغذی بر میزان دسترسی گیاهان به مواد کاتیون، تبادل ظرفیت وبر ظرفیت نگهداشت آب در خاک، نفوذپذیری خاک  تأثیراز طریق 

 حاصلخیزی ،آن تخریب با که استرویشگاه  یک تولید پتانسیل در تأثیرگذار عوامل مؤثرترین جمله ازخاک . گذاردمی تأثیر آب و

 تحت را گیاهی پوشش و خاک بین ارتباط که هستند مهمی خصوصیات از خاک سطح هایویژگی .یابدیم شهکا مرتع پتانسیل و

عوامل پستی و  ؛شوداز جمله عواملی که باعث تغییرات در تولید خالص اولیه می .(1393)سکوتی اسکوئی،  دهندمی قرار تأثیر
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امّا بخش مهمی از این تأثیرات ناشی  ؛مختلف پیچیده است عوامل کنش هم بر دلیل بهاگر چه درک چگونگی تأثیر آن . استبلندی 

 Frangi .(Griffiths et al, 2009; Gao et al, 2013; Chen et al, 2013) از ایجاد تغییر در دریافت نور و رژیم رطوبتی است

Perez &  (2000)، ها نشان داد متر مورد بررسی قرار دادند. نتایج آن 1025تا  550بیومس را در طول گرادیان ارتفاعی از  تغییرات

و همکاران  نعمتی پوریابد. گرم در متر مربع افزایش می 1507گرم در متر مربع به  1184که با افزایش ارتفاع میزان بیومس نیز از 

 داریمعنی رابطه بلندی و عوامل پستی با ایهابوته و علفی برگانپهن ها،گندمیعلف رویشی هایفرم تولید که دندا نشان ،(1396)

 رابطه شیب با کل تولید و علفی برگان ها، پهنگندمیعلف تولید. نشد مشاهده داریمعنی رابطه عوامل این با کل تولید بین اما ؛دارند

 .کندمی پیدا کاهش شیب افزایش با ایهابوته تولید اما ؛دارند مستقیم

سی در بررد. لیه هستنمستقیم و برخی غیرمستقیم بر تولید خالص او تأثیرد که عوامل محیطی برخی دارای دهمینشان  مطالعات

برای ع ترسی منابوژی و دسفیزیولو غیر مستقیم بر مستقیم  تأثیررابطه تولید خالص اولیه و عوامل محیطی الزم است تا عواملی که 

ست اجه تغییر در عواملی زیرا تغییر در مقدار تولید خالص اولیه در نتی ؛(Colonz & Foster, 2008)دارند شناسایی شوند گیاهان را 

نجا رتفاع از سطح دریا از آتغییرات ا .(1393قربانلی و همکاران، ) آن قرار دارد تأثیرتحت  که گیاه به صورت مستقیم و غیرمستقیم

ش وزش ر و افزایفزایش نواهمیت دارد. افزایش ارتفاع با کاهش دما، ا ؛دهدقرار می تأثیردرجه حرارت و مقدار رطوبت را تحت که 

یوند و ارد )آذرند أثیرتباد همراه است. این تغییرات همراه با کاهش درجه حرارت بر مقدار رطوبت خاک و در نهایت پوشش گیاهی 

 تشکیل بر تأثیر قطری از غیرمستقیم طور بهتوپوگرافی بیان کردند که نیز  ،(2008)و همکاران  Ivanov(. 1389زارع چاهوکی، 

 . دارد گیاهی جوامع بر ایعمده اثر و غیره، خاک

لی که در حا ؛سته شده اتر به خاک و پستی و بلندی توجرابطه تولید خالص اولیه مرتع با عوامل محیطی در ایران کم بررسیدر 

(. اگرچه 1393ان، عظیمی و همکار ؛Jiapaer et al, 2015)پارامترهای پستی و بلندی و خاک تأثیر زیادی بر پوشش گیاهی دارد 

یل تغییرات زیاد پستی و در مناطق کوهستانی، به دل ویژه بههای مختلف در مکان ؛خاک و پستی و بلندی در طول زمان ثابت هستند

ی نامنظم هادامنه وزیاد  و شرایط اقلیمی نیز بسیار متغیر است. مراتع شمال استان سبالن دارای پستی و بلندی بلندی اوضاع جوی

د تا شواعث میبن شرایط کند. از طرفی دیگر، همیکه این امر شرایط متفاوتی را برای رشد و تولید گیاهان فراهم می ؛باشندمی

و  ه، ارتفاعالص اولیخ بین تولیدچگونگی ارتباط رو در تحقیق حاضر  ت نگیرد. از اینبرداری یکنواختی از این مراتع صوربهره

  بررسی شده است.توپوگرافی  - خصوصیات خاک در گرادیان پیچیده خاک
  



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

3971ت ماه اردیبهش 19-18  

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

ریا )با توجه به جادهدمتری از سطح  2600تا  1000ی سبالن در محدوده استان اردبیل بین ارتفاع محل مطالعه مراتع کوهستان

بخش جنوبی  -1ست: امطالعات اقتصادی و اکولوژیکی منطقه مورد مطالعه شامل سه منطقه اساس  براست.  (1های دسترسی( )شکل 

 یب متغیر و خاک بهشمتر، دارای  1500تا  1000رودخانه قره سو )دشت مشگین شهر( به سمت ارتفاعات پایین سبالن در ارتفاع 

درجه  و هاالننسبت عمیق. بخش محدودی از این منطقه مرتع است و مرتع دچار تخریب شدید شده است. میانگین بارندگی س

 2000تا  1500 یتفاعرتفاعات پایین سبالن در محدوده ارا -2 گراد است.درجه سانتی 11متر و میلی 318حرارت منطقه به ترتیب 

یانگین تع است. مهای کشاورزی است و بقیه منطقه مرهای پایینی منطقه زمینعمیق. بخش نسبتاًو خاک  متغیر شیبمتری، با 

فاع تت میانی سبالن در ارارتفاعا -3گراد است. درجه سانتی 9متر و لیمی 350و درجه حرارت منطقه به ترتیب  هبارندگی ساالن

رفته است. د چرا قرار گد است و به شدت مورایل شاهسون یهاداممحدود به  ،چرا از مراتع در این منطقه متری، 2600تا  2000

   گراد است.درجه سانتی 7متر و میلی 370و درجه حرارت منطقه به ترتیب  همیانگین بارندگی ساالن

 نمونه برداری

 2همگن،  منطقه . سپس در هرشدندهای شیب، جهت و ارتفاع مناطق همگن مشخص در ابتدا در هر منطقه با استفاده از نقشه

متر از  50فاصله  متری به صورت موازی و به 100کلی در هر مکان سه ترانسکت  طور به. (مکان 6مکان تعیین شد )در مجموع 

ها با استفاده از تپالت برداشت شد(. موقعیت پال 90قرار گرفت )در مجموع  مربعی مترپالت یک  5یکدیگر و در هر ترانسکت 

 زین انجام شد. برایبرداری تولید خالص اولیه در هر پالت به شیوه قطع و تو( ثبت شد. نمونهGPSسیستم موقعیت یاب جهانی )

 های خاک برداشت شد. نمونه 15تا  0اک نیز در پالت اول، دوم و آخر و در عمق گیری پارامترهای خاندازه

گراد قرار داده شد. درجه سانتی 70دمای ن و در ساعت در آو 24چنین به مدت زاد خشک شد. همهای گیاهی در هوای آنمونه

. سپس های خاک نیز در هوای آزاد خشک شدگرم در مترمربع و کیلوگرم در هکتار محاسبه شد. نمونه حسب برسپس توزین و 

 گیری شد. ای اندازهو ماده آلی ذره وزنیخاک شامل اسیدیته، درصد شن، رس، سیلت، رطوبت  خصوصیات
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 موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران و استان اردبیل -1شکل 

 هاتجزیه و تحلیل داده

س، ررصد شن، داسیدیته، ) خاک تمیان خصوصیا، میزان همبستگی موجود همبستگی پیرسونآزمون در ابتدا با استفاده از 

صیات رتفاع بر خصوا یرتأثچگونگی  سپس رگرسیون خطی ساده برای بررسیبررسی شد.  (ایو ماده آلی ذره وزنیسیلت، رطوبت 

اصلی به  یهاؤلفهمبه ه یتجز ؛با توجه به اینکه پارامترهای خاک با یکدیگر رابطه داشتندخالص اولیه استفاده شد.  خاک و تولید

نهایت  شد. در ولید خالص اولیه و خصوصیات خاک بررسیتسپس همبستگی میان  منظور طبقه بندی خصوصیات خاک استفاده شد.

 رصد استفاده شد.د 95عوامل محیطی بر تولید خالص اولیه از رگرسیون گام به گام در سطح احتمال  یرتأثبه منظور بررسی 

 

 نتایج

 های خاک ویژگی
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 5طح خطای ساما در (. 1( و با ارتفاع دارند )شکل 1داری با یکدیگر )جدول رابطه معنیمورد بررسی های خاک اغلب پارامتر

ای و سیلت ذره یاده آلمرابطه ارتفاع با رس، اسیدیته، (. 2داری بین سیلت و رس با ارتفاع وجود ندارد )شکل درصد رابطه معنی

د خالص قدار تولیمرتفاع اد خالص اولیه مثبت است و با افزایش منفی و با رطوبت وزنی و شن مثبت است. رابطه بین ارتفاع و تولی

 (.>05/0Pیابد )اولیه افزایش می

 

 نتایج آزمون همبستگی پیرسون میان خصوصیات خاک -1جدول 
 درصد شن درصد سیلت درصد رس ایماده آلی ذره رطوبت وزنی اسیدیته 

     1 -50/0* رطوبت وزنی
    1 -11/0 66/0** ایماده آلی ذره

   1 42/0 16/0 49/0* رس
  1 32/0 60/0* -02/0 61/0** سیلت

 1 -86/0** 75/0** -64/0** -06/0 -68/0** شن
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 .ئه شده استکل ارادر مقابل ارتفاع. آماره همبستگی پیرسون برای هر ش سطح زمین توزیع متغیرهای خاک و تولید خالص اولیه -2شکل
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-2000اعات باالی سبالن )( و ارتف1500-2000رتفاعات پایین )متر(، ا 1000-1500احتمال نوع بافت خاک در دشت مشگین ) -3شکل 
 متر(. 2600

 فاع مقدار شن افزایشنوع بافت خاک وجود دارد. براساس نتایج با افزایش ارت 5در منطقه مورد مطالعه  ،3با توجه به شکل 

 خاک بیشتر رسی است و در قسمت ارتفاعات میانی سبالن شن بیشتر است. یابد. در قسمت دشتیمی

درصد تغییرات را  66اول  مؤلفه. کندتوجیح میرا ها درصد از تغییرات خاک در بین سایت 88 اول مؤلفه دو ،3براساس جدول 

(. P=00/0)د ارتفاع دار با (درصد 78 )همبستگی باال مؤلفهاین  است.دهنده اسیدیته خاک کند و نشانتوجیح میرا  هادر میان سایت

 (. P=05/0درصد( با ارتفاع دارد ) 28) تریکمدوم همبستگی  مؤلفه

 

 تفادههای خاک مورد اسویژگیمربوط به اول  مؤلفهبردار ویژه و مقادیر ویژه برای دو  -3جدول 
 دوم مؤلفه اول مؤلفه 

 -20/0 60/0 اسیدیته
 86/0 -23/0 رطوبت وزنی

 20/0 54/0 ایذرهماده آلی 
 -40/0 -53/0 شن

 12/1 41/2 مقدار ویژه
 88/0 60/0 واریانس
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 سطح زمین تولید خالص اولیه

 ی سبالنتفاعات میانارو ارتفاعات پایین سبالن ، دشت مشگینهای مورد بررسی در سایتسطح زمین میانگین تولید خالص اولیه 

ع دارای ارتباط اتفتولید خالص اولیه با ار ،2بر اساس شکل .استکیلوگرم در هکتار  04/2366و  20/2219، 71/523به ترتیب 

 (.> 01/0P) استدار معنی

 آزمون نتایج .(4)جدول  دارند اولیه خالص تولید با داریمعنی رابطه رس درصد جز به مورد بررسی خاک خصوصیات یهمه

نشان داده شده است. نتایج  ،5دول اصلی و ارتفاع در ج هایمؤلفهبه حاصل از تجزیه  مؤلفهمیان تولید خالص اولیه با دو  رگرسیون

 و نددار یرتأث اولیه الصخ تولید مقدار روی بر خاک مؤلفه دو فقط وارتفاع وارد رابطه رگرسیونی نشده است عامل  که دهدمی نشان

 .کنندمی توجیه را خاک تغییرات درصد 76 مؤلفه دو این
  



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

3971ت ماه اردیبهش 19-18  

 

 

 عهای خاک و ارتفانتایج آنالیز همبستگی پیرسون میان تولید خالص اولیه با ویژگی -4جدول

 ارتفاع شن سیلت رس ایماده آلی ذره رطوبت وزنی اسیدیته 
تولید خالص 

 سطح زمین اولیه
***85/0 **51/0 **56/0- 35/0- **68/0- **66/0 **78/0 

 
 

  بستهواتولید خالص اولیه به عنوان متغیری  نتایج آنالیز رگرسیون گام به گام میان ارتفاع و خاک با -5جدول 

 2R خطی هممقادیر  داریمقدار معنی Tمقدار  ضرایب متغیر ورودی

     ارتفاع

29/76 
 03/1 00/0 -63/6 -7/107 اول مؤلفه

 03/1 046/0 19/2 7/24 دوم مؤلفه

  001/0 -17/4 -3020 ضریب ثابت
 

 بحث

بر خصوصیات خاک بر تولید خالص اولیه روی زمین موثر  تأثیرمستقیم از طریق ق نشان داد که ارتفاع به طور غیراین تحقی نتایج

 بر ایعمده اثر ،خصوصیات آنو  خاک تشکیل بر تأثیر طریق از غیرمستقیم طور بهارتفاع نیز بیان کردند که  ،Ivanov (2008) است.

مراتع را مورد بررسی قرار  تولید پتانسیل ارزیابی برای خاک کیفیت شاخص کاربرد ،(1393اسکوئی )سکوتی  .دارد گیاهی جوامع

عامل حذف شدند. ایشان بیان  9، پتانسیل تولید مراتع یدرباره هاویژگی خاکی مورد بررسی آن 17از میان  داد و نشان دادند که

 طور به، های خاک با تولید مرتعمورد بررسی رابطه ویژگی شده حذف متغیرهای برخی که کرد توجه نکته به این بایدکردند که 

بررسی تحقیقات انجام . دارند تأثیر گیاهی تولیدات روی آن تبع به و خاک هایویژگی روی خاکسازی عوامل عنوان به غیرمستقیم

 کندارتفاع تغییر می ،عوامل محیطی مختلف از جمله تأثیردهد که خصوصیات خاک تحت شده در زمینه تغییر عناصر خاک نشان می

ترین ارتفاع از سطح دریا یکی از مهم(. 1395، رضایی و همکاران، 1395 ،، کرمیان و حسینی1393)کباری آغمیونی و همکاران، 

خورشیدی دخیل  تشعشعاتن تبخیر و تعرق و شدت عواملی است که در میزان و نوع بارندگی، درجه حرارت و تغییرات آن، میزا

به همین دلیل دانستن ارتفاع نقاط مختلف  وبر تشکیل و تکامل خاک، بر روی خصوصیات خاک اثر بسزایی دارد  ریتأثبوده و با 

 بافت ، pH:مانند خاک مقادیر خصوصیات ،Walia & Chamuah (1990) تواند در شناخت خصوصیات خاک حوزه کمک کند. می
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 که دادند نشان و کردند بررسیها را و دامنه کوهپایه دشت،: شامل خاک نوع چهار در را زیرسطحی و سطحی آلی ماده خاک،

 شکل یدرباره را خاک خصوصیات نیز، (1993) همکاران و Brubakerد. دارن تری رابیش اسیدی شرایط اهکوهپایه هایخاک

 کاهش دامنه پایین در تبادل قابل منیزیم و کلسیم کلسیم، کربنات اسیدیته، سیلت، شن، که گرفتند نتیجه و کرده بررسیسطح زمین 

تواند در تغییرپذیری عناصر خاک در مراتع می ؛وضعیت خاک بر وضعیت پوشش گیاهی موثر است که اینتوجه به با  .یابدمی

 عملکرد گیاه جهت جذب عناصر غذایی و رشد آن موثر باشد.

 أثیرتاک دارای صوصیات خمربوط به خاک نشان داد که خ مؤلفهرگرسیونی میان تولید خالص اولیه با ارتفاع و دو  معادلهنتایج 

ارد، قش مهمی دگیاه ن از جمله عوامل مهم فیزیکی خاک، بافت خاک است ک در تغذیه و رشدمستقیم بر تولید خالص اولیه هستند. 

واص خنماید. بنابراین یم تأمینمقدار رطوبت الزم جهت رشد و نمو گیاهان را  مناسب فرجمتعادل با ایجاد خلل و  بافت خاکزیرا 

کلی خصوصیات  طور به (.1393)قربانلی و همکاران،  کندمیدوانی گیاهان نقش مهمی بازی یزیکی خاک به طور مستقیم در ریشهف

 ثر هستند.یاهی نیز موبر پوشش گ ؛شوندخصوصیات خاک می. در نتیجه عواملی که باعث تغییر ندخاک بر پوشش گیاهی موثر هست

رتفاع بر ا تأثیره توجه ب برخورداری از پوشش گیاهی مناسب باید منطقه از خاک مناسب نیز برخوردار باشد. بنابراین با منظور به

از ر صورت نیتا د ؛ته باشدهای مختلف وجود داشخاک الزم است که اطالعات کافی از میزان هر یک از خصوصیات خاک در ارتفاع

 یابی به پوشش گیاهی مطلوب صورت گیرد.تغییرات الزم برای بهبود کیفیت خاک منطقه و در نتیجه دست
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Abstract 

The above-ground net primary production (ANPP) is recognized as an initial variable for observing 

ecological performance and degradation processes in the rangeland by the Commission on Geosciences, 

Environment and Resources. The aim of this study is to investigate effect of environmental factors on ANPP in 

elevation gradient from 1,000 to 2,600 meters in Sabalan rangelands. At each site three 100-m transects was 

established parallel to each other (50 meters distance from each other) and perpendicular to main slope. At each 

ts was sampled. In each plot, ANPP and soil samples was taken and the elevation of plot plo 2m 1transect five 

were recorded. The soil characteristics including acidity, percent of sand, clay, silt, moisture, and particle 

organic matter were measured. Then the correlation between soil properties was investigated. Simple linear 

regression was used to study the effect of elevation on soil characteristics and ANPP. Principal component 

analysis was used to classify soil characteristics. Then the correlation between ANPP and soil characteristics was 

investigated. Finally, stepwise regression was used to study the effect of environmental factors on ANPP. The 

results showed that ANPP is correlated with acidity (0.85%), moisture (0.51%), particle organic matter (0.56%), 

silt (0.68%), sand (0.66%), and elevation (0.78%). but soil properties has directly and elevation has indirectly 

effect on ANPP. 

Keywords: Ardabil, Sabalan, principal component analysis, pH, particle organic matter. 
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