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چکیده
جادهسازي در تشديد عوامل تهديدکننده حياتوحش و نابودي زيستگاهها موثر است بهطوريکه يكي از مناسبترين روشهاي
جلوگيري از اين ناهنجاريها ساخت گذرگاهها به شكل روگذر و زيرگذر است .اين گذرگاهها بايد هماهنگ با محيط طبيعي باشند و
در مكانهايي احداث شوند که حيوانات از آنها استفاده نمايند .عبور جاده از پارک ملي گلستان حياتوحش منطقه از جمله پلنگ
( ، )auehtndu sudrapکه يكي از گونههاي در خطر انقراض و در فهرست سرخ اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي
قرار دارد را تهديد کرده است .هدف اين تحقيق تعيين مكانهاي مناسب احداث روگذر و زيرگذر بهمنظور کاهش تلفات جادهاي
حياتوحش بهويژه پلنگ در پارک ملي گلستان است .بدين منظور مكان هاي مناسب احداث گذرگاه با استفاده از تحليل کم هزينهترين
مسير در محيط  SIGتعيين گرديدند .دو اليه اصطكاک محيط و هزينه تجمعي بههمراه چند نقطه مبدا و مقصد بهعنوان دادههاي ورودي
اين تحليل در نظر گرفته شدند .با محاسبات صورت گرفته پنج مسير جهت اتصال دو تكه شمالي و جنوبي پارک ملي گلستان شناسايي
گرديدند .مقايسه مسيرهاي شناسايي شده با مكانهاي ثبت شده تصادفات جادهاي پلنگ در طول جاده نتايج قابل قبولي را نشان داد.
يافتههاي اين تحقيق امكان تمرکز فعاليت هاي مديريتي براي بهبود وضعيت پلنگ در پارک ملي گلستان را فراهم ميکند.

کلمات کلیدی :پارک ملی گلستان ،پلنگ ،کم هزینهترین مسیر ،گذرگاه حیاتوحش
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عرفانیان و همکاران

مکانیا ی احداث گذرگاه رای پلنگ ( )auehtndu sudrapدر پارک ملی گلستان

مقدمه
جادهسازي بهعنوان عاملي مؤثر در تشديد عوامل تهديد
کننده حياتوحش ،تکه شدگي و نابودي زيستگاهها معرفي
گرديده است و ميتواند اثرات منفي قابل توجهي بر حرکت
حياتوحش و بقاي آنها بهويژه در گونههايي با گستره خانگي
وسيع مانند گوشتخواران داشته باشد ( Mullinو همکاران،
2002؛  Sandraو همکاران2002 ،؛  Clevengerو ،Gloyn
2002؛  .)2000 ،Hassجادهها ميتوانند توانايي حيوانات را
براي جبران جمعيت کاهش يافته ،استقرار مجدد در
زيستگاههايي که در آنها انقراض رخ داده و يا براي کوچ و
مهاجرت به زيستگاههاي مناسب محدود سازند (،Bennett
 .)2002بنابراين ،در مقياس بينالمللي جادهها و ترافيک علت
اصلي مرگ و مير پستانداران بزرگ است (  Underhillو
 .)2000 ،Angoldنظريه زيستشناسي حفاظت بيان ميکند که
احداث ساختارهاي اتصالدهنده ،حيات را در بين لکههاي
زيستگاهي جدا شده افزايش ميدهد و يا دست کم سطوحي از
انتشار بين لکهاي را حفظ مينمايد .بنابراين ،يک راه مقابله با
اثرات جداشدگي زيستگاهها احداث چنين ساختارهايي است که
باعث حفظ جريان ژن و زيستايي جمعيت ميگردد (،Coraltti
2002؛  Smithو همکاران .)2002 ،بر اين اساس ،همراه با ساير
فعاليتهاي اصالحي ميتوان به احداث گذرگاهها (شامل روگذر
و زيرگذر) در جبران اثرات منفي و مضر جادهها بر حياتوحش
بيشتر اهميت داد .بيشترين سودمندي گذرگاههاي حيات
وحش کاهش مرگ و مير جادهاي است .نکته قابل توجه اين
است که گذرگاههاي حياتوحش بايد هماهنگ با محيط
طبيعي باشند و در مکانهايي احداث شوند که حيوانات از آنها
استفاده نمايند.
دو نيمه شدن پارک ملي گلستان از طريق بزرگراه آسيايي
گرگان -مشهد ،حرکت و جابهجايي حياتوحش را با مشکل
روبرو کرده است و در اکثر مواقع باعث مرگ و مير آنها گرديده
است .اين مسئله ميتواند بهتدريج باعث کاهش قابل توجه در
اندازه جمعيت حياتوحش بهخصوص گونههاي آسيبپذير شود.
بنابراين ،بهمنظور کاهش اختالل ساختارهاي اجتماعي ،حفظ
الگوهاي حرکت طبيعي و کاهش مرگ و مير حياتوحش و
همچنين حفاظت از اين زيستگاه ارزشمند و جبران نسبي اثرات
منفي جادهسازي ،تعيين مکان گذرگاه حياتوحش بهعنوان يک
راهکار مديريتي مورد مطالعه قرار گرفته است.
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مکانيابي گذرگاههاي حياتوحش نياز به انتخاب گونه هدف
دارد ( Cavallaroو همکاران2002 ،؛  )2002 ،Bennettچراکه
ارزيابي زيستگاه و در نظرگيري ساير شرايط بايد براساس يک يا
چند گونه هدف انجام گيرد .بههمين منظور از ميان گونههاي
در معرض تهديد ،پلنگ ايراني ()Panthera pardus saxicolor
بهعنوان يک زيرگونه شاخص که حفاظت از آن به جهت
قرارگيري در فهرست سرخ اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت و
منابع طبيعي اهميت دارد ( ،)2020 ،IUCNدر اين مطالعه
انتخاب شد و براساس نيازها و شرايط زيستگاهي آن اقدام به
تعيين مکان مناسب گذرگاهها گرديد .جمعيت اين گونه بهطور
فزايندهاي بهوسيله تخريب و تکهشدن زيستگاه و همچنين
تعارض با انسان براي حمايت از دامهاي خود مورد تهديد است.
شيوههاي متفاوتي در تعيين مکان مناسب احداث گذرگاه
حياتوحش مورد استفاده قرار ميگيرند .برخي از اين روشها
عبارتند از :مدلهاي  GISپايه (مانند تحليل سلسله مراتبي،
تابع فاصله مبنا و تحليل کم هزينهترين مسير و غيره) ،بررسي
مکان حوادث جادهاي حياتوحش ،راديو تلهمتري ،شناسايي
مسيرهاي مهاجرت و نمايههاي حيوانات از قبيل ردپا ،سرگين و
غيره .مطالعات فراواني در زمينه استفاده از تجزيه و تحليل کم
هزينهترين مسير در مديريت حياتوحش و حفاظت از آن با
هدف اتصال مجدد زيستگاههاي جداشده و جلوگيري از انقراض
گونهها صورت گرفته است که از اين ميان ميتوان به پژوهشهاي
 Beier ،)2020( Brostو همکاران ( )2002( Menke ،)2002و
 Gavashelishviliو  )2002( Lukarevskiyاشاره کرد.
بنابراين ،با توجه به کاربرد وسيع تحليل کم هزينهترين
مسير در مدلسازي گذرگاههاي بالقوه حياتوحش بين لکههاي
زيستگاهي و همچنين مطلوبيت بهتر نتايج )2020( Brost
نسبت به ساير روشها ،در مطالعه پيش رو از اين تحليل
استفاده گرديد .از نتايج اين پژوهش ميتوان بهعنوان يک الگو و
راهکار مديريتي در حفاظت حياتوحش و دستيابي به
مکانهاي ويژه گذرگاه در ساير مناطق حفاظت شده و ديگر
حيوانات نيز استفاده نمود.

مواد و روشها
منطقه منطقه مورد مطالعه :پارک ملي گلستان با وسعت
نقاط  22و ˚22
̒
 22222هکتار در شمالشرقي ايران و در حد فاصل
- Target species
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شمالي و̒  22و ˚ 22شرقي قرار گرفته است (شکل  .)2اين
پارک در  22کيلومتري شرق گنبدکاووس و  222کيلومتري
غرب بجنورد و در مسير بزرگراه آسيايي گرگان -مشهد واقع
شده است .اين بزرگراه بهطول  22کيلومتر پارک ملي گلستان
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را به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم کرده است (شکل .)2
اين منطقه از نظر تشکيالت و مسئوليت حفاظتي تحت نظر
اداره کل حفاظت محيطزيست استان گلستان قرار دارد (مجنونيان
و همکاران.)2222 ،

شکل  :1محدوده پارک ملی گلستان

شکل  :2مسير بزرگراه آسيايی داخل پارک ملی گلستان

روش مطالعه :تجزيه و تحليل کم هزينهترين مسير يک
روش سيستماتيک براي ارزيابي و مقايسه هزينههاي
بومشناختي گذرگاههاي بالقوه حياتوحش است ( Casterlineو
همکاران .)2002 ،اين تحليل يک الگوريتم رستر پايه ساده را
جهت وزن دهي به مسيرهاي حداقل بين مبدا و مقصد براساس
مقاومت محيط در برابر متحرک استفاده ميکند .خروجي آن
نقشه رستري است که در آن هر سلول در سيماي سرزمين
ارزشي دارد که پايينترين هزينه تجمعي را از سلول مبدا به
مقصد نشان ميدهد و بهعنوان کم هزينهترين مسير شناسايي

ميگردد .در واقع در اين روش ،قسمتهايي از زيستگاه که
مطلوبيت بااليي براي گونه مورد نظر دارند مقاومت پاييني
جهت حرکت و جابهجايي آن خواهند داشت و برعکس هرجا که
مطلوبيت زيستگاه پايين است سختي حرکت زياد است و در
نتيجه هزينه جابهجايي حيوان افزايش خواهد يافت ( Beierو
همکاران2002 ،؛  Driezenو همکاران2002 ،؛  Casterlineو
همکاران؛ .)2002
بهطور کلي به دو دسته داده براي محاسبه کم هزينهترين مسير
در نرمافزار  IDRISI Kilimanjaroنياز است:
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نقشه اصطکاک يا سطح هزينه :نقشه رستري است که
مقدار هر سلول آن نشاندهنده ميزان مقاومت يا هزينه عبور از
آن سلول است .واحد اين سطح ميتواند هزينه ،زمان ،مسافت و
غيره باشد (سلمانماهيني و کامياب2222 ،؛ عابديان.)2222 ،
نقشه سطح هزينه تجمعی :سطح هزينه تجمعي يک
نقشه رستري است که فاصله وزندار و نه فاصله جغرافيايي بين
دو نقطه را محاسبه ميکند بهطوريکه يک عمليات تکراري از
نقطه شروع آغاز و به هر سلول مقدار تجمعي داده ميشود
(2002 ،Hill؛ سلمانماهيني و کامياب2222 ،؛ عابديان.)2222 ،
بهمنظور يافتن مسيرهاي کوتاه و بهينه در اين پژوهش از
دو نوع اليه اصطکاک محيط يکي در برابر احداث سازه و ديگري
حرکت گونه هدف استفاده شد ..در شناسايي مناطقي که
مناسبترين موقعيت را براي احداث گذرگاه دارند روش ارزيابي
چندمعياره )MCE( 2بر پايه منطق فازي و رعايت اصول محيط
زيستي استفاده گرديد .اين روش اساس تهيه اليه اصطکاک در
برابر احداث سازه است.
روش  MCEدر اين پژوهش بهطور مختصر با سه عامل
شيب ،سنگ و شاخص تفاضل نرمالشده پوشش گياهي انجام
گرديد .انتخاب اليهها براساس نظر کارشناسي و بر مبناي
اهميت آنها در مکان گذرگاهها صورت گرفت .از آنجاييکه
نقش و اهميت هر يک از عوامل تأثيرگذار بر مسيريابي گذرگاه
يکسان نيست بنابراين ،بايد اين عوامل وزندهي گردند اما بهدليل
تعداد کم عاملها وزندهي با نظر کارشناسي صورت گرفت و از
روش معمول وزندهي يعني تحليل سلسله مراتبي استفاده
نگرديد .در روش  MCEتلفيق اليههاي اطالعاتي از طريق ترکيب
خطي وزندار ( )WLCصورت پذيرفت (رابطه  )2و خروجي آن
تصويري رستري است که شايستگي منطقه مورد مطالعه را براي
مسيريابي گذرگاه نشان ميدهد .معکوس اين نقشه بهعنوان
اليه اصطکاک محيط در انتخاب مکان گذرگاه مورد استفاده قرار
ميگيرد (شکل .)2
رابطه (:)2
Wi Xi C j

n

i 1



دومين اليه اصطکاک از ديدگاه بومشناسي گونه است و
ميزان سختي محيط را در برابر حرکت نشان ميدهد .اين نقشه
نيز معکوس نقشه مطلوبيت زيستگاه توليد شده در فرآيند
تحليل عاملي آشيان بومشناختي 2است .الزم به ذکر است ،نقشه
مطلوبيت زيسنگاه پلنگ در پارک ملي گلستان در مطالعه
پيشين عرفانيان ( )2220تهيه گرديده است.
عوامل مؤثر در مسيريابي از ديدگاه بومشناسي از جمله
(ارتفاع ،شيب  ،جهت منطقه ،NDVI ،طعمهها ،فاصله تا منابع
آبي مانند چشمه و رودخانه ،فاصله تا زمينهاي کشاورزي و
روستاهاي اطراف پارک و فاصله از جاده) در توليد نقشه مطلوبيت
زيستگاه لحاظ شدهاند.
مجموع دو اليه اصطکاک توليد شده نقشه اصطکاک نهايي
مورد نياز را ايجاد مينمايد .اين نقشه بههمراه چند نقطه به
عنوان منبع يا نقاط شروع در تحليل هزينه مبنا وارد ميگردد.
خروجي اين فرآيند توليد سطح هزينه تجمعي است .در اين
اليه مقدار هر پيکسل بيانگر مجموع هزينه يا ارزش بين نقطه
ابتدايي و پيکسل مورد نظر است و مقادير بزرگتر نشانه اعتبار
کمتر آن پيکسل جهت عبور مسير است (  Leeو ،Munro
2002؛  Halpinو 2000 ،Bunn؛ عابديان.)2222 ،
سطح هزينه تجمعي توليد شده و يک يا چند نقطه به
عنوان مقصد اساس تعيين مسير بهينه است (شکل  .)2در اين
پژوهش نقاط مبدا و مقصد با توجه به نقشه اصطکاک ،نقاط
حضور و مشاهده پلنگ در سالهاي قبل و نقشه مطلوبيت
زيستگاه آن تعيين گرديد.
بنابراين ،با استفاده از نقاط مبدا و مقصد و اليه هزينه تجمعي
و با بهکارگيري تابع  Pathwayکم هزينهترين مسير بهصورت
خودکار ايجاد ميگردد .اين تابع از مقصد به مبدا و بر عکس جهت
يافتن کوتاهترين مسير روي سطح هزينه تجمعي حرکت مينمايد و
پيکسلي را که داراي کمترين سطح هزينه تجمعي باشد را بهعنوان
جهت حرکت درنظر ميگيرد (سلمانماهيني و کامياب2222 ،؛
عابديان.)2222 ،

=WLC

 =WLCميزان مطلوبيت =Wi ،وزن عامل  =Xi ،iارزش فازي
عامل  ،iو  =Cjامتياز معيار محدوديت .j

)2-Multi-Criteria Evaluation (MCE

2

2- Ecological niche factor analysis
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شکل  :3خالصهاي از مراحل تحليل کم هزينهترين مسير در ايدريسی

نتایج
همانطورکه اشاره شد مجموع دو اليه اصطکاک محيط از
ديدگاه احداث سازه و بومشناسي گونه بهعنوان اليه اصطکاک
نهايي وارد تحليل کم هزينهترين مسير گرديد (شکل  .)2توليد
نقشه اصطکاک در برابر احداث سازه براساس روش  MCEاست
(شکل  )2اما در مرحله وزندهي به معيارها بهمنظور بررسي
نقش و اهميت هر يک از عوامل تأثيرگذار بر مسيريابي گذرگاه
بهدليل تعداد کم عاملها از نظر کارشناسي استفاده شد
پس از توليد نقشه اصطکاک نهايي و تعيين نقاط مبدا در
اطراف جاده با کمک تابع هزينه اليه سطح هزينه تجمعي

ايجاد گرديد (شکل  .) 2در اين نقشه با افزايش فاصله از نقطه
مبدا ميزان اصطکاک و به تبع آن هزينه تجمعي افزايش
مييابد  .در نهايت ،با استفاده از نقاط مبدا و مقصد و اليه هزينه
تجمعي و با بهکارگيري تابع  Pathwayپنج مسير مختلف و در
عيـن حال کوتاه شناسايي گرديد (شکل .)2مسيرهاي پيشنهادي
با محل تصادفات جادهاي پلنگ و آبگذرهاي فعلي پارک ملي
گلستان مورد مطابقت قرار گرفت (شکل  .)2الزم به ذکر است،
مختصات دقيق محل تصادفات جادهاي پلنگ بر اساس گزارش
کارشناسان پارک طي بررسيهاي ميداني ثبت گرديد.

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

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

شکل  :8نقشه موقعيت تصادفات جادهاي پلنگ و آبگذرهاي فعلی پارک ملی گلستان

بحث
يک گونه بايد قادر باشد بهمنظور يافتن غذا ،پناه ،جفت و

ساير نيازهاي اساسي و همچنين براي جستجوي زيستگاههاي
اشغال نشده و برقراري تبادالت ژنتيکي درون گستره خانگي
خود حرکت کند .بسياري از بومشناسان براي جبران کاهش
7
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تکهتکهشدگي و جدايي زيستگاهها اتصال مجدد زيستگاهها را
پيشنهاد کردهاند ( Beierو همکاران .)2002 ،شيوههاي متفاوتي
در تعيين مکان مناسب ساختارهاي عبوري مورد استفاده قرار
ميگيرند .برخي از اين روشها عبارتند از :مدلهاي  GISپايه،
بررسي مکان حوادث جادهاي حياتوحش ،راديو تلهمتري،
شناسايي مسيرهاي مهاجرت و نمايههاي حيوانات از قبيل ردپا،
سرگين و غيره .ترکيب اطالعات کسب شده از بررسي مکان
حوادث جادهاي و رديابي نمايهها بهاضافه در نظرگيري
توپوگرافي منطقه نتايج بهتري در شناسايي مکان احداث
ساختارهاي عبوري خواهد داد ( Smithو همکاران.)2002 ،
استراتژيهاي زيادي در کاهش ميزان مرگ و مير جادهاي
حياتوحش بهکار ميرود .عالوه بر روگذرها و زيرگذرهاي حيات
وحش و حصارکشي زيستگاه ،عالئم هشدار دهنده رانندگان
وسايل نقليه نيز اثر کاهشي مؤثري بر حوادث جادهاي
حياتوحش دارند ( Mullineو همکاران2002 ،؛  Cavallaroو
همکاران2002 ،؛  .)2002 ،L.SAمطالعات نشان ميدهد
حيوانات تمايل به عبور از مسيرهاي کوتاه با صرف حداقل انرژي
را دارند بنابراين ،شناسايي و حفاظت از اين مسيرها در
منطقهاي که حيوان بهدليل وجود خطرات احتمالي قادر به
يافتن آن نيست ،ضروري است .مطالعات (2002 ،Dibari؛
 Larueو  )2002 ،Nielsenنشان داد براساس ويژگيهاي
سيماي سرزمين کم هزينهترين مسيرها بيشترين نفوذپذيري
را در برابر حرکت حياتوحش دارند Driezen .و همکاران
( )2002نيز تأکيد نمودند که گونهها در انتخاب مسيرها
تصادفي عمل نميکنند و از مسيرهايي حرکت ميکنند که
بهطور معنيداري هزينه کمتري نسبت به ميانگين سيماي
سرزمين داراست .مدلسازي کم هزينهترين مسير در مورد
گونههاي کانوني از جمله روشهايي است که کاربرد وسيعي در
يافتن گذرگاههاي حياتوحش بهمنظور اتصال مجدد لکههاي
زيستگاهي جداشده در سيماي سرزمين دارد (.)2020 ،Brost
در سامانه اطالعات جغرافيايي ( )GISميتوان به تجزيه و تحليل
کم هزينهترين مسير که عموماً کوتاهترين مسير بين سلول مبدا
و يک يا چند سلول مقصد است ،پرداخت ( Singeltonو
همکاران .)2002-2002 ،بنابراين ،با اين روش ميتوان
چگونگي اتصال نقاط مبدا و مقصد را نشان داد بهطوريکه
مقرون به صرفه و مناسب باشد .شناخت فاصله هزينه مبنا و
گذرگاههاي سيماي سرزمين ابزارهاي حفاظتي ارزشمندي براي
حفظ اتصال سيماي سرزمين بهخصوص در گونههاي با تراکم
پايين است.
2

با توجه به اينکه بيشترين عوامل تهديدکننده جمعيت
پلنگ را تصادفات جادهاي و کاهش زيستگاه تشکيل ميدهد
( Kiabiو همکاران )2000 ،بنابراين ،به منظور اتصال مجدد دو
قسمت شمالي و جنوبي پارک ملي گلستان و با هدف حفاظت
حياتوحش بهويژه پلنگ تجزيه و تحليل کم هزينهترين مسير
انجام گرديد .محصول اين تحليل شناسايي مسيرهاي کوتاه
جهت احداث روگذر و يا زيرگذر است .بهدليل اينکه در فرآيند
مسيريابي گذرگاه حياتوحش پارامترهاي کمّي و کيفي مختلفي
از ديدگاه بومشناسي و در چارچوب اصول محيطزيستي نقش
دارد از اين رو ،شناسايي و تعيين ميزان اهميت هر يک از آنها
ضروري است .الزم به ذکر است عوامل مؤثر در مسيريابي از
ديدگاه بومشناسي (ارتفاع ،شيب ،جهت ،NDVI ،طعمهها ،فاصله
تا منابع آبي مانند چشمه و رودخانه ،فاصله تا زمينهاي
کشاورزي و روستاهاي اطراف پارک و فاصله از جاده )،بررسي
گرديده و در فرآيند ارزيابي زيستگاه لحاظ شدهاند (عرفانيان،
 .)2220بهدليل اينکه بزرگراه آسيايي گرگان -مشهد ناحيه
جنگلي پارک ملي گلستان را به دو نيمه تقسيم نموده است
بنابراين ،مسيرهاي پيشنهادي نيز در اين قسمت شناسايي
گرديدند .در مجموع پنج مسير کوتاه و کم هزينه از نظر
بومشناسي و اقتصادي تعيين شد که در زمان احداث گذرگاه
ميتوان از آنها استفاده نمود .مطالعه  Van der Reeو همکاران
( )2002و  Walthoو  )2002( Clevengerنيز نشان داد که
احداث چندين ساختار با ابعاد مختلف جهت عبور حياتوحش
در مسير يک بزرگراه بهتر از ساخت تنها يک مورد است.
همچنين پژوهش  Clevengerو  )2002( Gloynو بررسيهاي
انجام گرفته توسط  Sandraو همکاران ( )2002تأکيد ميکند
که ،حيوانات از ساختارهايي که نزديک به زيستگاههاي با
کيفيت باالست ،بيشتر استفاده ميکنند .بنابراين ،هدف اين
مطالعه نيز اتصال زيستگاههاي مطلوب پلنگ در پارک ملي
گلستان و حرکت ايمن و در عين حال مصرف حداقل انرژي
توسط حيوان است .ضمن اينکه احداث گذرگاه در اين مسيرها
از نظر اقتصادي نيز مقرون به صرفه خواهد بود .طبق مطالعات
 )2002( Menkeتنها اطالعات مفيدي که ميتوان براي
شناسايي گذرگاههاي بالقوه استفاده کرد مقايسه مکانهاي
حوادث جادهاي و نتايج تحليل کم هزينهترين مسير است .در
اين مطالعه نيزصحت و مطابقت مسيرهاي شناسايي شده با
مکانهاي ثبت شده تصادفات جادهاي پلنگ و آبگذرهاي فعلي
در طول جاده بررسي و نتايج قابل قبولي مشاهده گرديد (شکل
.)2
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)2002( Vuilleumeier  وPrelaz-Droux بررسيهاي
مؤيد اين مطلب است که اگر در بزرگراهها تونل يا پل براي عبور
 با، بنابراين.حيوانات وجود نداشته باشد انتشار امکانپذير نيست
توجه به وضعيت فعلي پارک ملي گلستان و تعريض بزرگراه
 مشهد در بعضي قسمتها در نظرگيري-آسيايي گرگان
مکانهاي امن جهت عبور حيوانات بين دو قسمت شمالي و
.جنوبي زيستگاه الزم است
 تنها با انجام اين پژوهش،ذکر اين نکته ضروري است که
نميتوان با قطعيت بيان کرد که گونه مورد مطالعه بهطور يقين
 مطالعات بسيار کمي.از گذرگاههاي پيشنهاد شده عبور ميکند
در مورد اينکه آيا ساختارهاي عبوري حياتوحش مورد
.استفاده حيوانات قرار ميگيرد يا خير صورت گرفته است
کاربردي بودن ساختارها بستگي به استفاده حيوانات از آنها
 عالوه بر ويژگيهاي ساختاري گذرگاهها سابقه تاريخي.دارد
 برخي از گونهها طبق عادت و در يک.گونه نيز اهميت دارد
 با.دوره زماني طوالني از مسيرهاي خاصي استفاده ميکنند
 دوربينهاي تلهاي و ساير،استفاده از گردنبندهاي راديويي
روشهاي پيشرفته ميتوان در مورد استفاده پلنگ و ساير
 با.گونههاي جانوري از گذرگاههاي پيشنهاد شده اطمينان يافت
توجه به مطالعات صورت گرفته در مورد نقش و اهميت
گذرگاههاي حياتوحش در افزايش زيستايي جمعيتهاي جدا
 لزوم احداث گذرگاهها بهخصوص در،شده وکاهش تلفات جادهاي
حين عمليات جادهسازي ضروري بهنظر ميرسد
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