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 چکیده

هاي ترين روشکه يكي از مناسبوريطهها موثر است بوحش و نابودي زيستگاهحياتسازي در تشديد عوامل تهديدکننده جاده

ها بايد هماهنگ با محيط طبيعي باشند و ها به شكل روگذر و زيرگذر است. اين گذرگاهساخت گذرگاه هاجلوگيري از اين ناهنجاري

وحش منطقه از جمله پلنگ جاده از پارک ملي گلستان حيات ها استفاده نمايند. عبورهايي احداث شوند که حيوانات از آندر مكان

(sudrap auehtnduکه يكي از گونه ، ) هاي در خطر انقراض و در فهرست سرخ اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي

اي ر کاهش تلفات جادهمنظوهاي مناسب احداث روگذر و زيرگذر بهقرار دارد را تهديد کرده است. هدف اين تحقيق تعيين مكان

ترين هاي مناسب احداث گذرگاه با استفاده از تحليل کم هزينهويژه پلنگ در پارک ملي گلستان است. بدين منظور مكانوحش بهحيات

ورودي هاي عنوان دادههمراه چند نقطه مبدا و مقصد بهتعيين گرديدند. دو اليه اصطكاک محيط و هزينه تجمعي به SIGمسير در محيط 

اين تحليل در نظر گرفته شدند. با محاسبات صورت گرفته پنج مسير جهت اتصال دو تكه شمالي و جنوبي پارک ملي گلستان شناسايي 

اي پلنگ در طول جاده نتايج قابل قبولي را نشان داد. ثبت شده تصادفات جاده هايگرديدند. مقايسه مسيرهاي شناسايي شده با مكان

 کند.هاي مديريتي براي بهبود وضعيت پلنگ در پارک ملي گلستان را فراهم ميقيق امكان تمرکز فعاليتهاي اين تحيافته
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 مقدمه
 عنوان عاملي مؤثر در تشديد عوامل تهديدسازي بهجاده       

ها معرفي وحش، تکه شدگي و نابودي زيستگاهکننده حيات

توجهي بر حرکت تواند اثرات منفي قابل گرديده است و مي

خانگي  هايي با گسترهويژه در گونههها بوحش و بقاي آنحيات

و همکاران،  Mullinخواران داشته باشد )وسيع مانند گوشت

، Gloynو  Clevenger؛ 2002و همکاران،  Sandra؛ 2002

توانند توانايي حيوانات را ها ميجاده (.Hass ،2000؛ 2002

يافته، استقرار مجدد در براي جبران جمعيت کاهش 

ها انقراض رخ داده و يا براي کوچ و هايي که در آنزيستگاه

، Bennettسازند )هاي مناسب محدود مهاجرت به زيستگاه

ها و ترافيک علت المللي جاده(. بنابراين، در مقياس بين2002

و   Underhillاصلي مرگ و مير پستانداران بزرگ است )

Angold ،2000کند که شناسي حفاظت بيان ميه زيست(. نظري

هاي دهنده، حيات را در بين لکهاحداث ساختارهاي اتصال

دهد و يا دست کم سطوحي از شده افزايش مي زيستگاهي جدا

نمايد. بنابراين، يک راه مقابله با اي را حفظ ميلکه انتشار بين

ها احداث چنين ساختارهايي است که اثرات جداشدگي زيستگاه

 ،Coralttiگردد )باعث حفظ جريان ژن و زيستايي جمعيت مي

(. بر اين اساس، همراه با ساير 2002و همکاران،   Smith؛2002

ها )شامل روگذر توان به احداث گذرگاههاي اصالحي ميفعاليت

وحش ها بر حياتو زيرگذر( در جبران اثرات منفي و مضر جاده

 هاي حياتسودمندي گذرگاهترين تر اهميت داد. بيشبيش

 اي است. نکته قابل توجه اينوحش کاهش مرگ و مير جاده

وحش بايد هماهنگ با محيط حيات هايست که گذرگاها

ها هايي احداث شوند که حيوانات از آنطبيعي باشند و در مکان

 استفاده نمايند.

دو نيمه شدن پارک ملي گلستان از طريق بزرگراه آسيايي        

وحش را با مشکل جايي حياتمشهد، حرکت و جابه -رگانگ

ها گرديده روبرو کرده است و در اکثر مواقع باعث مرگ و مير آن

تدريج باعث کاهش قابل توجه در هتواند باست. اين مسئله مي

پذير شود. هاي آسيبخصوص گونهوحش بهجمعيت حيات اندازه

اي اجتماعي، حفظ منظور کاهش اختالل ساختارهبنابراين، به

وحش و الگوهاي حرکت طبيعي و کاهش مرگ و مير حيات

چنين حفاظت از اين زيستگاه ارزشمند و جبران نسبي اثرات هم

عنوان يک وحش بهسازي، تعيين مکان گذرگاه حياتمنفي جاده

 راهکار مديريتي مورد مطالعه قرار گرفته است. 

 2انتخاب گونه هدفوحش نياز به هاي حياتيابي گذرگاهمکان

چراکه ( Bennett ،2002؛ 2002و همکاران،  Cavallaroدارد )

گيري ساير شرايط بايد براساس يک يا ارزيابي زيستگاه و در نظر

هاي همين منظور از ميان گونهچند گونه هدف انجام گيرد. به

( Panthera pardus saxicolor)در معرض تهديد، پلنگ ايراني 

زيرگونه شاخص که حفاظت از آن به جهت عنوان يک به

قرارگيري در فهرست سرخ اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت و 

(، در اين مطالعه IUCN ،2020منابع طبيعي اهميت دارد )

انتخاب شد و براساس نيازها و شرايط زيستگاهي آن اقدام به 

طور ها گرديد. جمعيت اين گونه بهتعيين مکان مناسب گذرگاه

چنين و هم شدن زيستگاهوسيله تخريب و تکهاي بههفزايند

هاي خود مورد تهديد است. تعارض با انسان براي حمايت از دام

هاي متفاوتي در تعيين مکان مناسب احداث گذرگاه شيوه

ها گيرند. برخي از اين روشوحش مورد استفاده قرار ميحيات

سله مراتبي، پايه )مانند تحليل سل GISهاي عبارتند از: مدل

ترين مسير و غيره(، بررسي تابع فاصله مبنا و تحليل کم هزينه

متري، شناسايي وحش، راديو تلهاي حياتمکان حوادث جاده

هاي حيوانات از قبيل ردپا، سرگين و مسيرهاي مهاجرت و نمايه

تجزيه و تحليل کم غيره. مطالعات  فراواني در زمينه استفاده از 

وحش و حفاظت از آن با در مديريت حياتر مسي ترينهزينه

شده و جلوگيري از انقراض هاي جداهدف اتصال مجدد زيستگاه

هاي توان به پژوهشکه از اين ميان مي است گرفته صورت هاگونه

Brost (2020،) Beier (،2002) و همکاران Menke (2002و ) 

Gavashelishvili  وLukarevskiy (2002 ) .اشاره کرد  

ترين بنابراين، با توجه به کاربرد وسيع تحليل کم هزينه       

هاي وحش بين لکههاي بالقوه حياتسازي گذرگاهمسير در مدل

Brost (2020 )چنين مطلوبيت بهتر نتايج زيستگاهي و هم

ها، در مطالعه پيش رو از اين تحليل نسبت به ساير روش

عنوان يک الگو و وان بهتاستفاده گرديد. از نتايج اين پژوهش مي

وحش و دستيابي به راهکار مديريتي در حفاظت حيات

هاي ويژه گذرگاه در ساير مناطق حفاظت شده و ديگر مکان

 حيوانات نيز استفاده نمود.

 

 هاشمواد و رو
پارک ملي گلستان با وسعت : منطقه مورد مطالعه منطقه       

 22˚ و 22̒ نقاط فاصل حد ايران و در شرقيشمال در هکتار 22222

                                                           
2 - Target species 
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(. اين 2شرقي قرار گرفته است )شکل  22˚و  22 ̒شمالي و

کيلومتري  222کيلومتري شرق گنبدکاووس و  22پارک در 

مشهد واقع  -غرب بجنورد و در مسير بزرگراه آسيايي گرگان

کيلومتر پارک ملي گلستان  22طول شده است. اين بزرگراه به

(. 2تقسيم کرده است )شکل  را به دو قسمت شمالي و جنوبي

اين منطقه از نظر تشکيالت و مسئوليت حفاظتي تحت نظر 

 دارد )مجنونيان گلستان قرار زيست استانمحيط حفاظت کل اداره

 (. 2222و همکاران، 

 

 
 محدوده پارک ملی گلستان: 1شکل 

 

 
 مسير بزرگراه آسيايی داخل پارک ملی گلستان :2شکل 

 

ترين مسير يک تجزيه و تحليل کم هزينه: روش مطالعه       

هاي روش سيستماتيک براي ارزيابي و مقايسه هزينه

و  Casterlineوحش است )هاي بالقوه حياتشناختي گذرگاهبوم

اين تحليل يک الگوريتم رستر پايه ساده را (. 2002همکاران، 

دهي به مسيرهاي حداقل بين مبدا و مقصد براساس جهت وزن

کند. خروجي آن مقاومت محيط در برابر متحرک استفاده مي

نقشه رستري است که در آن هر سلول در سيماي سرزمين 

ترين هزينه تجمعي را از سلول مبدا به ارزشي دارد که پايين

ترين مسير شناسايي عنوان کم هزينهدهد و بهن ميمقصد نشا

هايي از زيستگاه که گردد. در واقع در اين روش، قسمتمي

مطلوبيت بااليي براي گونه مورد نظر دارند مقاومت پاييني 

جايي آن خواهند داشت و برعکس هرجا که جهت حرکت و جابه

مطلوبيت زيستگاه پايين است سختي حرکت زياد است و در 

و  Beierجايي حيوان افزايش خواهد يافت )نتيجه هزينه جابه

و  Casterline؛ 2002و همکاران،  Driezen؛ 2002همکاران، 

 (.2002همکاران؛ 

ترين مسير طور کلي به دو دسته داده براي محاسبه کم هزينهبه

 نياز است:  IDRISI Kilimanjaroافزار در نرم
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نقشه رستري است که  :نقشه اصطکاک يا سطح هزينه       

دهنده ميزان مقاومت يا هزينه عبور از مقدار هر سلول آن نشان

تواند هزينه، زمان، مسافت و آن سلول است. واحد اين سطح مي

 (.2222؛ عابديان، 2222ماهيني و کامياب، غيره باشد )سلمان

سطح هزينه تجمعي يک : تجمعی نقشه سطح هزينه       

دار و نه فاصله جغرافيايي بين فاصله وزننقشه رستري است که 

که يک عمليات تکراري از طوريکند بهدو نقطه را محاسبه مي

شود نقطه شروع آغاز و به هر سلول مقدار تجمعي داده مي

(Hill، 20022222؛ عابديان، 2222ماهيني و کامياب، سلمان ؛.)   

ين پژوهش از هاي کوتاه و بهينه در امنظور يافتن مسيربه       

دو نوع اليه اصطکاک محيط يکي در برابر احداث سازه و ديگري 

حرکت گونه هدف استفاده شد.. در شناسايي مناطقي که 

ترين موقعيت را براي احداث گذرگاه دارند روش ارزيابي مناسب

 ( بر پايه منطق فازي و رعايت اصول محيطMCE) 2چندمعياره

زيستي استفاده گرديد. اين روش اساس تهيه اليه اصطکاک در 

 برابر احداث سازه است. 

طور مختصر با سه عامل در اين پژوهش به MCEروش        

شده پوشش گياهي انجام شيب، سنگ و شاخص تفاضل نرمال

ها براساس نظر کارشناسي و بر مبناي گرديد. انتخاب اليه

که جايياز آنها صورت گرفت. هها در مکان گذرگااهميت آن

نقش و اهميت هر يک از عوامل تأثيرگذار بر مسيريابي گذرگاه 

دليل دهي گردند اما بهيکسان نيست بنابراين، بايد اين عوامل وزن

دهي با نظر کارشناسي صورت گرفت و از ها وزنتعداد کم عامل

دهي يعني تحليل سلسله مراتبي استفاده روش معمول وزن

هاي اطالعاتي از طريق ترکيب تلفيق اليه MCEرديد. در روش نگ

و خروجي آن ( 2)رابطه ( صورت پذيرفت WLCدار )خطي وزن

تصويري رستري است که شايستگي منطقه مورد مطالعه را براي 

عنوان دهد. معکوس اين نقشه بهمسيريابي گذرگاه نشان مي

اليه اصطکاک محيط در انتخاب مکان گذرگاه مورد استفاده قرار 

 (. 2گيرد )شکل مي

 :(2رابطه )
n

i i ji
W X C


 1

 WLC= 

WLC ،ميزان مطلوبيت =iWوزن عامل =i ، Xi ارزش فازي =

 .j= امتياز معيار محدوديت jC، و iعامل 

 

 

                                                           
-2 Multi-Criteria Evaluation (MCE) 

شناسي گونه است و دومين اليه اصطکاک از ديدگاه بوم       

دهد. اين نقشه ميزان سختي محيط را در برابر حرکت نشان مي

نيز معکوس نقشه مطلوبيت زيستگاه توليد شده در فرآيند 

است. الزم به ذکر است، نقشه  2شناختيتحليل عاملي آشيان بوم

مطالعه مطلوبيت زيسنگاه پلنگ در پارک ملي گلستان در 

 ( تهيه گرديده است. 2220عرفانيان )پيشين 

شناسي از جمله عوامل مؤثر در مسيريابي از ديدگاه بوم       

ها، فاصله تا منابع ، طعمهNDVI)ارتفاع، شيب ، جهت منطقه، 

هاي کشاورزي و آبي مانند چشمه و رودخانه، فاصله تا زمين

وبيت روستاهاي اطراف پارک و فاصله از جاده( در توليد نقشه مطل

 اند.زيستگاه لحاظ شده

مجموع دو اليه اصطکاک توليد شده نقشه اصطکاک نهايي        

همراه چند نقطه به نمايد. اين نقشه بهمورد نياز را ايجاد مي

گردد. عنوان منبع يا نقاط شروع در تحليل هزينه مبنا وارد مي

خروجي اين فرآيند توليد سطح هزينه تجمعي است. در اين 

مقدار هر پيکسل بيانگر مجموع هزينه يا ارزش بين نقطه اليه 

تر نشانه اعتبار ابتدايي و پيکسل مورد نظر است و مقادير بزرگ

، Munroو  Leeتر آن پيکسل جهت عبور مسير است ) کم

 (. 2222؛ عابديان، Bunn ،2000و  Halpin؛ 2002
سطح هزينه تجمعي توليد شده و يک يا چند نقطه به        

(. در اين 2عنوان مقصد اساس تعيين مسير بهينه است )شکل 

پژوهش نقاط مبدا و مقصد با توجه به نقشه اصطکاک، نقاط 

هاي قبل و نقشه مطلوبيت حضور و مشاهده پلنگ در سال

 زيستگاه آن تعيين گرديد. 

بنابراين، با استفاده از نقاط مبدا و مقصد و اليه هزينه تجمعي        

صورت ترين مسير بهکم هزينه Pathwayرگيري تابع کاو با به

گردد. اين تابع از مقصد به مبدا و بر عکس جهت خودکار ايجاد مي

نمايد و ترين مسير روي سطح هزينه تجمعي حرکت مييافتن کوتاه

عنوان ترين سطح هزينه تجمعي باشد را بهپيکسلي را که داراي کم

؛ 2222ماهيني و کامياب، گيرد )سلمانجهت حرکت درنظر مي

 (.2222عابديان، 

                                                           
2 - Ecological niche factor analysis 
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 ترين مسير در ايدريسیاي از مراحل تحليل کم هزينهخالصه :3شکل 

 

           نتایج

که اشاره شد مجموع دو اليه اصطکاک محيط از طورهمان       

عنوان اليه اصطکاک شناسي گونه بهديدگاه احداث سازه و بوم

(. توليد 2ترين مسير گرديد )شکل نهايي وارد تحليل کم هزينه

است  MCEنقشه اصطکاک در برابر احداث سازه براساس روش 

منظور بررسي دهي به معيارها به( اما در مرحله وزن2)شکل 

بر مسيريابي گذرگاه نقش و اهميت هر يک از عوامل تأثيرگذار 

 ها از نظر کارشناسي استفاده شد دليل تعداد کم عاملبه

پس از توليد نقشه اصطکاک نهايي و تعيين نقاط مبدا در        

کمک تابع هزينه اليه سطح هزينه تجمعي اطراف جاده با 

(. در اين نقشه با افزايش فاصله از نقطه 2ايجاد گرديد )شکل 

به تبع آن هزينه تجمعي افزايش  مبدا ميزان اصطکاک و

. در نهايت، با استفاده از نقاط مبدا و مقصد و اليه هزينه يابدمي

پنج مسير مختلف و در  Pathwayکارگيري تابع تجمعي و با به

(. مسيرهاي پيشنهادي 2کوتاه شناسايي گرديد )شکل حال عيـن

اي پلنگ و آبگذرهاي فعلي پارک ملي با محل تصادفات جاده

(. الزم به ذکر است، 2لستان مورد مطابقت قرار گرفت )شکل گ

اي پلنگ بر اساس گزارش مختصات دقيق محل تصادفات جاده

 هاي ميداني ثبت گرديد.کارشناسان پارک طي بررسي

 

 
 MCEنقشه اصطکاک حاصل از روش  :4شکل 
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نقشه اصطکاک نهايی :5شکل   

 

 
نقشه هزينه تجمعی: 6شکل   
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نقشه مسيرهاي پيشنهادي  :7شکل   

 

 
پارک ملی گلستاناي پلنگ و آبگذرهاي فعلی نقشه موقعيت تصادفات جاده :8شکل   

 

   بحث

منظور يافتن غذا، پناه، جفت و يک گونه بايد قادر باشد به       

هاي چنين براي جستجوي زيستگاهساير نيازهاي اساسي و هم

خانگي اشغال نشده و برقراري تبادالت ژنتيکي درون گستره 

شناسان براي جبران کاهش خود حرکت کند. بسياري از بوم
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ها را ها اتصال مجدد زيستگاهشدگي و جدايي زيستگاهتکهتکه

هاي متفاوتي شيوه (.2002و همکاران،  Beierاند )پيشنهاد کرده

در تعيين مکان مناسب ساختارهاي عبوري مورد استفاده قرار 

پايه،  GISهاي ها عبارتند از: مدلگيرند. برخي از اين روشمي

متري، وحش، راديو تلهاي حياتبررسي مکان حوادث جاده

هاي حيوانات از قبيل ردپا، شناسايي مسيرهاي مهاجرت و نمايه

شده از بررسي مکان  يب اطالعات کسبسرگين و غيره. ترک

گيري در نظر اضافهبهها اي و رديابي نمايهحوادث جاده

توپوگرافي منطقه نتايج بهتري در شناسايي مکان احداث 

 (.2002و همکاران،  Smithساختارهاي عبوري خواهد داد )

اي هاي زيادي در کاهش ميزان مرگ و مير جادهاستراتژي

 رود. عالوه بر روگذرها و زيرگذرهاي حياتميکار وحش بهحيات

دهنده رانندگان  وحش و حصارکشي زيستگاه، عالئم هشدار

اي وسايل نقليه نيز اثر کاهشي مؤثري بر حوادث جاده

و  Cavallaro؛ 2002و همکاران،  Mulline وحش دارند )حيات

دهد (. مطالعات نشان ميL.SA ،2002؛ 2002همکاران، 

يل به عبور از مسيرهاي کوتاه با صرف حداقل انرژي حيوانات تما

را دارند بنابراين، شناسايي و حفاظت از اين مسيرها در 

دليل وجود خطرات احتمالي قادر به اي که حيوان بهمنطقه

؛ Dibari ،2002يافتن آن نيست، ضروري است. مطالعات )

Larue  وNielsen ،2002هاي ( نشان داد براساس ويژگي

پذيري ترين نفوذترين مسيرها بيشسرزمين کم هزينهسيماي 

و همکاران  Driezenوحش دارند. را در برابر حرکت حيات

ها در انتخاب مسيرها ( نيز تأکيد نمودند که گونه2002)

کنند که کنند و از مسيرهايي حرکت ميتصادفي عمل نمي

تري نسبت به ميانگين سيماي داري هزينه کمطور معنيبه

در مورد  ترين مسيرسازي کم هزينهمين داراست. مدلسرز

هايي است که کاربرد وسيعي در هاي کانوني از جمله روشگونه

هاي منظور اتصال مجدد لکهوحش بههاي حياتيافتن گذرگاه

(. Brost ،2020شده در سيماي سرزمين دارد )زيستگاهي جدا

تجزيه و تحليل توان به ( ميGISدر سامانه اطالعات جغرافيايي )

ترين مسير بين سلول مبدا که عموماً کوتاه ترين مسيرکم هزينه

و  Singelton) پرداخت ،و يک يا چند سلول مقصد است

توان (. بنابراين، با اين روش مي2002-2002همکاران، 

که طوريچگونگي اتصال نقاط مبدا و مقصد را نشان داد به

مقرون به صرفه و مناسب باشد. شناخت فاصله هزينه مبنا و 

هاي سيماي سرزمين ابزارهاي حفاظتي ارزشمندي براي گذرگاه

با تراکم هاي خصوص در گونههحفظ اتصال سيماي سرزمين ب

 پايين است.

ترين عوامل تهديدکننده جمعيت بيشکه با توجه به اين       

 دهدتشکيل مياي و کاهش زيستگاه تصادفات جاده راپلنگ 

(Kiabi  ،2000و همکاران)  بنابراين، به منظور اتصال مجدد دو

قسمت شمالي و جنوبي پارک ملي گلستان و با هدف حفاظت 

ترين مسير پلنگ تجزيه و تحليل کم هزينهويژه وحش بهحيات

انجام گرديد. محصول اين تحليل شناسايي مسيرهاي کوتاه 

که در فرآيند دليل اينبهجهت احداث روگذر و يا زيرگذر است. 

وحش پارامترهاي کمّي و کيفي مختلفي مسيريابي گذرگاه حيات

زيستي نقش شناسي و در چارچوب اصول محيطاز ديدگاه بوم

ها رد از اين رو، شناسايي و تعيين ميزان اهميت هر يک از آندا

ضروري است. الزم به ذکر است عوامل مؤثر در مسيريابي از 

ها، فاصله ، طعمهNDVIشناسي )ارتفاع، شيب، جهت، ديدگاه بوم

هاي تا منابع آبي مانند چشمه و رودخانه، فاصله تا زمين

ه از جاده،( بررسي کشاورزي و روستاهاي اطراف پارک و فاصل

 اند )عرفانيان،گرديده و در فرآيند ارزيابي زيستگاه لحاظ شده

مشهد ناحيه  -که بزرگراه آسيايي گرگاندليل اينبه .(2220

جنگلي پارک ملي گلستان را به دو نيمه تقسيم نموده است 

بنابراين، مسيرهاي پيشنهادي نيز در اين قسمت شناسايي 

مسير کوتاه و کم هزينه از نظر  گرديدند. در مجموع پنج

شناسي و اقتصادي تعيين شد که در زمان احداث گذرگاه بوم

 و همکاران Van der Ree ها استفاده نمود. مطالعهتوان از آنمي

نيز نشان داد که  Clevenger (2002)و  Waltho ( و2002)

وحش احداث چندين ساختار با ابعاد مختلف جهت عبور حيات

 در مسير يک بزرگراه بهتر از ساخت تنها يک مورد است. 

هاي و بررسي Gloyn (2002)و  Clevengerچنين پژوهش هم

کند تأکيد مي (2002) و همکاران Sandraانجام گرفته توسط 

هاي با که، حيوانات از ساختارهايي که نزديک به زيستگاه

اين، هدف اين کنند. بنابرتر استفاده ميبيش ،کيفيت باالست

هاي مطلوب پلنگ در پارک ملي مطالعه نيز اتصال زيستگاه

گلستان و حرکت ايمن و در عين حال مصرف حداقل انرژي 

که احداث گذرگاه در اين مسيرها توسط حيوان است. ضمن اين

طبق مطالعات  از نظر اقتصادي نيز مقرون به صرفه خواهد بود.

Menke (2002)  توان براي که ميتنها اطالعات مفيدي

هاي هاي بالقوه استفاده کرد مقايسه مکانشناسايي گذرگاه

است. در  ترين مسيرتحليل کم هزينهاي و نتايج حوادث جاده

اين مطالعه نيزصحت و مطابقت مسيرهاي شناسايي شده با 

اي پلنگ و آبگذرهاي فعلي ثبت شده تصادفات جاده هايمکان

در طول جاده بررسي و نتايج قابل قبولي مشاهده گرديد )شکل 

2 .) 
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Vuilleumeier (2002 )و  Prelaz-Droux هايبررسي       

ها تونل يا پل براي عبور مؤيد اين مطلب است که اگر در بزرگراه

ا پذير نيست. بنابراين، بحيوانات وجود نداشته باشد انتشار امکان

توجه به وضعيت فعلي پارک ملي گلستان و تعريض بزرگراه 

ها در نظرگيري مشهد در بعضي قسمت -آسيايي گرگان

هاي امن جهت عبور حيوانات بين دو قسمت شمالي و مکان

 جنوبي زيستگاه الزم است.

ذکر اين نکته ضروري است که، تنها با انجام اين پژوهش        

طور يقين د که گونه مورد مطالعه بهتوان با قطعيت بيان کرنمي

کند. مطالعات بسيار کمي هاي پيشنهاد شده عبور مياز گذرگاه

وحش مورد که آيا ساختارهاي عبوري حياتدر مورد اين

گيرد يا خير صورت گرفته است. استفاده حيوانات قرار مي

ها کاربردي بودن ساختارها بستگي به استفاده حيوانات از آن

ها سابقه تاريخي هاي ساختاري گذرگاهوه بر ويژگيدارد. عال

ها طبق عادت و در يک گونه نيز اهميت دارد. برخي از گونه

کنند. با دوره زماني طوالني از مسيرهاي خاصي استفاده مي

اي و ساير هاي تلهبندهاي راديويي، دوربيناستفاده از گردن

پلنگ و ساير توان در مورد استفاده هاي پيشرفته ميروش

با هاي پيشنهاد شده اطمينان يافت. هاي جانوري از گذرگاهگونه

توجه به مطالعات صورت گرفته در مورد نقش و اهميت 

 هاي جداوحش در افزايش زيستايي جمعيتهاي حياتگذرگاه

خصوص در هها باي، لزوم احداث گذرگاهشده وکاهش تلفات جاده

 رسدنظر ميهسازي ضروري بحين عمليات جاده
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