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  اهمیت موضوع
 قفقازي آگاماي حضور عدم و حضور و محیطی عوامل بین ارتباط چگونگی به رسیدن مطالعه این از هدف

(Laudakia caucasia) به مربوط اطالعات از استفاده با خزنده این حضور بینی پیش امکان بررسی و منطقه در 
 نظر مورد منطقه در موجود عوامل سایر و سنگی پوشش و گیاهی پوشش نوع جمله از زیستی محیط متغیرهاي

 هنگامی خصوص به خزندگان حضور احتمال مورد در کلی نگرش یک ایجاد به منجر زیستگاه کیفیت ارزیابی. است
 مهم عوامل کردن پیدا اصلی، هدف. شد خواهد شود، ترکیب گونه محلی توزیع هايگزارش و اطالعات با که

 نیز ها گونه سایر براي را روش این توان می بودن بخش نتیجه صورت در که است گونه این پراکنش در زیستگاهی
  .برد کار به

  )شرح مساله(مقدمه 
 کشورهاي تمام در زیستی تنوع کاهش. است وحش حیات مدیریت اهداف از یکی زیستی تنوع حفظ امروزه

 وحش حیات زیستگاه  ارزیابی.تاس داده قرار جدي تهدید معرض در را ها جمعیت و داشته مستمر روندي جهان
 جاندار بر غیرزنده و زنده اجزاي ترینمهم و ترینموثر آن طی که ايگونه به است، طبیعت بنديطبقه نوعی

 حضور، بر حاکم قوانین موردنظر، جاندار و اجزا این میان رابطه بررسی رهگذر از. شوند می شناسایی موردنظر
   .گردد می مشخص جاندار آن بقاي و یتولیدمثل موفقیت تراکم، فراوانی،

  ها ترین یافته مهم
 حفره درصد و ارتفاع و شیب درصد خاك، لختی درصد شامل زیستگاهی پارامترهاي که داد نشان نتایج ◄

 قطعات درصد خاك، لختی درصد متغیرهاي و هستند بهار فصل در گونه حضور بر اثرگذار متغیرهاي موثرترین
 حضور بر اثرگذار متغیرهاي موثرترین متر سانتی 60 تا 20 علفی وششپ درصد و متر سانتی 10 از تر بزرگ سنگی
 شیب درصد همانند مشخصاتی با ارتفاع کم هايزیستگاه نتیجه در. باشند می تابستان فصل در قفقازي آگاماي
 ات 20 علفی پوشش باالي درصد و متر سانتی 10 از تر بزرگ سنگی قطعات باالي درصد حفره، باالي درصد مالیم،

 . دارند را قفقازي آگاماي از پشتیبانی قابلیت گرگان، زیارت منطقه در متر،سانتی 60
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
 آگاماي قفقازيبراي هاي انتخاب زیستگاه  دار انجام شد و مدل سازي زیستگاه با استفاده از متغیرهاي معنی مدل

 )1 مدل(بود  متغیر تعداد بیشترین داراي که مدلی ، در دو فصل بهار و تابستاننهایی مدل انتخاب در. دست آمد به
 را توصیف نماید و هتواند رابطه بین متغیرهاي مستقل محیطی و متغیر وابسته مربوط  میينحو مؤثرتر است و به تر ارجح

  .تر است براي کاربرد در عرصه مناسب
   فصل بهار- معادله مدل اول

Yi= )25/1+ 4/0) درصد حفره (-01/0) درصد شیب (-003/0) متر سانتی10 >درصد سنگ-  
+004/0) ارتفاع (- 5/0) درصد لختی خاك(    R2=82% 

   فصل بهار-معادله مدل دوم
Yi= )85/1+ 109/0) فاصله تا پناهگاه+ (41/0) درصد حفره+ (045/0) متر سانتی10 >درصد سنگ-  

+004/0) ارتفاع (- 5/0) درصد لختی خاك(    R2=85% 
   فصل بهار- معادله مدل سوم

Yi= )72/4+ 095/0) فاصله تا پناهگاه+ (5/0) درصد حفره (-11/0) متر سانتی10 >درصد سنگ-  
+004/0) ارتفاع (-09/0) درصد شیب(    R2=80%   

   فصل بهار-معادله مدل چهارم
Yi= )88/1+ 11/0) فاصله تا پناهگاه (-015/0) درصد شیب (-045/0) مترانتی س10 >درصد سنگ-  

+42/0) درصد حفره+ (004/0) ارتفاع (- 5/0) درصد لختی خاك(    R2=78% 
   فصل تابستان- معادله مدل پنجم

Yi= +003/0) ارتفاع+ (68/0) متر سانتی10 >درصد سنگ (- 29/0) درصد لختی خاك (  -33/4  
+22/0) متر سانتی60-20درصد پوشش علفی (    R2=83% 

   فصل تابستان-معادله مدل ششم
Yi= +003/0) ارتفاع+ (72/0) متر سانتی10 >درصد سنگ (- 43/0) درصد لختی خاك (  -52/3  

+13/0) هاي چوبیتراکم ساقه(   R2=79%  
   فصل تابستان-معادله مدل هفتم

Yi= +004/0) ارتفاع+ (7/0) متر سانتی10 >درصد سنگ (-16/0) هاي چوبیتراکم ساقه (  -98/6  
+43/0) متر سانتی60-20درصد پوشش علفی (    R2=80% 

   فصل تابستان- معادله مدل هشتم
Yi= +07/0) دما+ (68/0) متر سانتی10 >درصد سنگ (-32/0) درصد لختی خاك (  -86/2  

+12/0) متر سانتی60-20درصد پوشش علفی (    R2=86% 


