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معرفی ایستگاه میان جنگل فسا به عنوان تنها 
منطقه حفاظت شده منابع ژنتیکی گیاهی

شکیبا شاهمرادی1*، معصومه پوراسماعیل2و سیدکاظم بردبار3

چكیده
ایستگاه تحقیقات میان جنگل فسا با مساحت حدود 80 هکتار در میان منطقه حفاظت شده میان جنگل به مساحت 
56 هزار هکتار در استان فارس و جنوب شرق شیراز واقع شده است. این منطقه در جنوب دریاچه های بختگان 
و طشک، جنوب شرق سروستان و غرب خرمن کوه قرار گرفته است و محور مواصالتی شیراز- بندرعباس از 
 N 28º 15ʹ  طول شرقی و  E 53º 38ʹ و E 53º 15ʹ میان آن عبور می کند. این پهنه در موقعیت جغرافیایی
N  عرض شمالی و در ارتفاع 1750 متری از سطح دریا قرار دارد. ایستگاه میان جنگل جایگاهی برای  29º 13ʹ
حفاظت از گونه ها در رویشگاه اصلی )In-Situ conservation( است و ازنظر غنای اجداد وحشی گیاهان زراعی 
توجه متخصصان داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است. در این گزارش وضعیت ایستگاه میان جنگل فسا و 
منحصر به فرد بودن این رویشگاه به عنوان یک ایستگاه حفاظت در رویشگاه اصلی به دلیل تنوع زیستی باال و داشتن 
گونه های انحصاری شرح داده و تأثیر حفاظت بر جمعیت های خویشاوندان وحشی گیاهان زراعی بررسی شده 
است. در نهایت، مشکالت و عوامل تهدید کننده در این منطقه و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت ایستگاه حفاظت شده 

و جلوگیری از تخریب آن ارائه می شود.
واژه      های کلیدی: رویشگاه، گونه های بومی، فارس، حفاظت.

An introduction to the Mian-Jangal of Fasa, as the only 
protected area of plant genetic resources

S. Shahmoradi1*,  M. pouresmael2 and S. K. Bordbar 3

Abs trac
The research center of Mian-Jangal in Fasa with an area of about 80 hectares is located inside the protected 
area of Mian-Jangal with an area of 56 thousand hectares in the southeast of Shiraz. This area is located in 
the south of Bakhtegan and Tashk lakes, southeast of Sarvestan and west of Kharman Kooh, and the Shiraz-
Bandar Abbas transportation road passes through it. This zone is located in the geographical position of E 
53º 15ʹ and E 53º 38ʹ  longitude and N 28º 15ʹ and N 29º 13ʹ  latitude. Its altitude is 1750 meters above sea 
level. The Mian-Jangal station is protected as an In-Situ conservation site and has attracted the attention of 
national and international experts in terms of the richness of the crop’s wild relatives. This report describes 
the situation of the Mian-Jangal, the uniqueness of this habitat as a conservation site due to high biodiversity 
and having endemic species, and evaluates the impact of conservation on the populations of wild relatives 
of crops. The problems and threats of this area and suggestions for improving the current situation are 
presented. 

Keywords: Habitat, native species, Fars Province, conservation.
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شکل 1- دورنمای ارتفاعات منطقه میان جنگل فسا )عکس از: پوراسماعیل(

مقدمه
استان فارس با مساحت 122661/073 کیلومتر مربع، حدود 
)مرکز  می دهد  تشکیل  را  کشور  کل  مساحت  از  7/4درصد 
آمار ایران، 1390(. این استان بین 27 درجه و 20 دقیقه تا 
31 درجه و 42 دقیقه عرض شمالی و 50 درجه و 42 دقیقه 
تا 55 درجه و 36 دقیقه طول شرقی و در ارتفاع تقریبًا 1350 
متری از سطح دریا قرار دارد، از شمال به استان های اصفهان 
و یزد، از شرق به استان کرمان، از جنوب به استان هرمزگان و 
از غرب به استان های بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد محدود است.

که  است  حدی  تا  فارس  استان  جنوب  به  شمال  از  اقلیم  تفاوت 
شده اند،  متمایز  فارس  در  به خوبی  گرمسیر  و  سردسیر  بخش  دو 
با  و  معروف  سیاه ریشه  به  اصطالح  در  که  درختانی  از  به طوری که 
مناطق سردسیر سازگار هستند تا خرما، که گیاهی گرمسیری است، 
در این استان وجود دارد. با توجه به تنوع خصوصیات اقلیمی در 
متغیر  آن  مختلف  مناطق  در  گیاهی  پوشش  میزان  و  نوع  استان، 
است. به عنوان مثال، قسمت های شمال غربی استان به دلیل بارندگی 
آن  نواحی جنوبی  و  است  بلوط  دارای جنگل های  به نسبت خوب، 
و  )حاتمی  دارد  خشک  و  گرم  اقلیمی  کم،  تقریبًا  بارندگی  به دلیل 

همکاران، 1389(.
مجموع وسعت مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست 
استان  مساحت  )16/8درصد  هکتار  میلیون  دو  حدود  استان، 
یک  از  بیش  مدیریت،  تحت  چهارگانه  مناطق  وسعت  و  فارس( 
است  استان(  مساحت  درصد   8/7( هکتار  هزار  صد  و  میلیون 
اداره کل حفاظت محیط زیست  مناطق حفاظت شده  )بی نام، 1400(. 
بهرام  هرمود،  میان جنگل،  پریشان،  و  ارژن  شامل  فارس  استان 
)بی نام،  است  مارگون  وآبشار  بستانک  تنگ  مله گاله،  گور، 
جانوری  و  گیاهی  زیسـتگاه های  به عنوان  مناطـق  ایـن   .)1400
می شـوند.  حراسـت  و  حفظ  ملی،  ارزشمند  ژنتیکی  منابع  با  و 
ارزشـمند  صفـات  حامـل  زراعی  گیاهان  وحشی  خویشاوندان 
از  حفاظت  بنابراین،  هستند،  زراعـی  گیاهـان  بـه  انتقـال  قابـل 
این منابع ارزشمند ملی اهمیت بسیاری دارد. این گونه ها در دامنه 

به شدت  که  مناطقی  و  نیمه طبیعی  طبیعی،  رویشگاه های  از  وسیعی 
حفاظت  می شوند.  مشاهده  هستند،  انسانی  فعالیت های  تأثیر  تحت 
اکوسیستمی در  نیازمند مدیریت صحیح  این جمعیت های گیاهی  از 
تعیین  نیازمند  روشی  چنین  است.  طبیعی  زیستگاه  کل  مجموعه 
اولویت های حفاظتی در سطح رویشگاه است. هدف از این گزارش، 
بررسی وضعیت ایستگاه میان جنگل فسا و دالیل منحصر به فرد بودن 
این رویشگاه به عنوان یک سایت حفاظت در رویشگاه اصلی است، 
همچنین، تأثیر حفاظت بر جمعیت های خویشاوندان وحشی گیاهان 
تهدید کننده  عوامل  و  مشکالت  در نهایت  می شود.  بررسی  زراعی 
ایستگاه  وضعیت  بهبود  برای  پیشنهادهایی  و  مطرح  منطقه،  این  در 

حفاظت شده و جلوگیری از تخریب آن ارائه می شود.

منطقه حفاظت شده میان جنگل فسا
منطقه حفاظت شده میان جنگل با مساحت 56 هزار هکتار در جنوب 
و  ایران  منطقه  در  اقلیمی  گیاهی-  تقسیم بندی  از نظر  شیراز،  شرق 
ناحیه  مهم ترین  جغرافیایی،  منطقه  این  است،  شده  واقع  تورانی 
رویشی کشور است و تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست 
 350 حدود  منطقه  کل  بارندگی  متوسط  دارد.  قرار  فارس  استان 
عرصه ای  فسا،  میان جنگل  حفاظت شده  منطقه  است.  میلی متر 
وسیعی  بخش های  در  سرزمین  چهره  به طوری که  است،  کوهستانی 
از این پهنه به طور کامل، کوهستانی است )آهنی و شجری، 1395(. 
این ناحیه دارای اقلیم گرم تا معتدل است. بخش اعظم بارندگی در 
این  بهار دیده می شود. زمستان های  ناحیه در فصل زمستان و  این 

ناحیه سرد است )بقایی و صفایی، 1382(.
این ناحیه از فلور طبیعی بسیار غنی برخوردار است. عناصر عمده 
عبارتند  دارند،  ناحیه حضور  این  در  به طور چشمگیری  که  گیاهی 
از انواع بادام های وحشی، انواع پسته وحشی، گون ها، گیاهان تیره 
گندمیان، باقالییان، نعنائیان و غیره. در ارتفاعات این منطقه بقایای 
مشاهده می شود،  مجزا  و  پراکنده  توده های  به صورت  ارس،  جنگل 
این جنگل، در گذشته مناطق وسیعی را اشغال می کرده است )بقایی 

و صفایی، 1382(.
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موافقت  بنابر   ،1367 سال  خرداد   28 تاریخ  در  میان جنگل  منطقه 
سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان منطقه شکار ممنوع اعالم و در 
تاریخ 27 بهمن سال 1375، ازنظر اهمیت زیستگاهی منطقه، به ویژه 
حفاظت شده  منطقه  به عنوان  درآن،  موجود  گیاهی  گونه های  تنوع 
معرفی شد )بی نام، 1400(. با این وجود، آثار تخریبی و دخالت های 

انسانی روی رستنی های منطقه به اشکال مختلف مشاهده می شود.
بادام وحشی  و  گندمیان  تیره  گیاهان  تنوع  منطقه،  مهم ترین ویژگی 
دارد.  وجود  زیادی  خوش خوراک  گیاهان  منطقه  این  در  است. 
بی رویه  مفرط،  چرای  گیاهان،  برخی  در  بذر  تولید  ناتوانی  به دلیل 
غیرممکن  رستنی ها  نسل  تجدید  فصل(،  )غیر  نامناسب  زمان  در  و 
می شود، درنتیجه، علف های هرز و دائمی بر سایر گیاهان مفید چیره 

می شوند.

ایستگاه حفاظت شده میان جنگل
مرکز کلكسیون ملی ذخایر توارثی بادام های وحشی

با مساحت حدود 80 هکتار در  ایستگاه تحقیقات میان جنگل فسا 
فاصله 95 کیلومتری جنوب شرق شهر شیراز قرار دارد. این منطقه 
به راه  از غرب  ارتباطی »فساـ شیراز«،  به جاده  از شرق و شمال 
نظر آباد و حسین آباد و سرانجام  به  ارتباطی خانه کهدان )خاوران( 
به مؤمن آباد و از جنوب به شهرستان فسا و خاوران )خانه کهدان( 
E و ʹ38  53º 15ʹپهنه در موقعیت جغرافیایی این  محدود می شود. 
N  عرض شمالی واقع  29º 13ʹ و N 28º 15ʹ طول شرقی و E 53º
شده است. همه این عرصه در محدوده سیاسی استان فارس و در 
ارتفاع 1750 متری از سطح دریا قرار دارد )بی نام، 1400(. منطقه 
است.  چشمگیری  گیاهی  پوشش  و  غنی  فلور  دارای  میان جنگل 
بادام های  گسترده  انتشار  و  بقوالت  و  گندمیان  تیره  گیاهان  تنوع 
بادام  گونه های  می شود.  دیده  فراوانی  به  منطقه  این  در  وحشی 

 Amygdalu scoparia Spach ، Amygdalus شامل  وحشی 
lycioiedis Spach  و  Amygdalus erioclada Bornm در این 

منطقه گسترش وسیعی دارند )مظفریان، 1388(.
ایستگاه میان جنگل در سال 1339 و با هدف حفاظت و نگهداری 
مساحتی  با  وحشی  بادام های  به ویژه  و  منطقه  توارثی  ذخایر  از 
حدود 80 هکتار احداث شد )بقایی و صفایی، 1382(. این ایستگاه 
مرکز  آبخیزداری  و  خاک  تحقیقات  بخش  نظر  زیر  تحقیقاتی، 
این  دارد.  قرار  فارس  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  تحقیقات 
اتاق  یک  مهمانسرا،  باب  یک  دستی،  آب  چاه  حلقه  یک  پایگاه 
نگهبانی، یک اتاق اداری و سه انبار دارد. تاکنون، تحقیقات مختلفی 
در این ایستگاه اجرا شده است، در حال حاضر پروژه های در دست 
اجرا در منطقه شامل پایش جنگل های ایران و تورانی در این پایگاه 
است که زیر طرح های پایش ساختار، پوشش گیاهی و خاک است.

پوشش گیاهی ایستگاه
جنوبی  زاگرس  در  مناطق خشک  جنگل های  میان   در  پایگاه  این 
مراتع  و  جنگل  مطالعه  برای  مناطق  بهترین  از  یکی  و  شده  واقع 
مشجر است. آب و هوای به نسبت معتدلی دارد و از نظر مرتعی شبیه 
مناطق میان بند است، به همین دلیل از تنوع گونه ای غنی برخوردار 
مراتع،  گروه بندی  از نظر  ایستگاه  داخل  گیاهی  پوشش  است. 
این  می شود.  محسوب  یک(  درجه  )مراتع  خوب  خیلی  مراتع  از 
 In situ( طبیعی  رویشگاه  در  حفاظت  مراکز  مهم ترین  از  ایستگاه 
conservation( در کشور است )بقایی و صفایی، 1382(. اختالف 
بسیار چشمگیر  آن  داخل  و  ایستگاه  مناطق خارج  گیاهی  پوشش 
است. تنوع رستنی های موجود در ایستگاه بسیار زیاد است. بیشتر 
گونه های موجود در مناطق کوهستانی ایران وتورانی در این منطقه 

حضور دارند.

شکل 2- الف- عکس هوایی از محدوده جغرافیایی منطقه حفاظت شده ایستگاه تحقیقات میان جنگل فسا )عکس از: Google Earth( و ب- درب ورودی ایستگاه 
تحقیقات میان جنگل فسا )عکس از: شاهمرادی( 

بالف
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نتایج تحقیقات نشان داده است، ایستگاه میان جنگل غنی از گونه های 
به  متعلق  گیاهی  گونه   213 تاکنون  به طوری که  است،  بومی  گیاهی 
43 خانواده در آن شناسایی شده و انتشار گسترده بادام های وحشی 
این  بیشتر   .)1382 صفایی،  و  )بقایی  است  چشمگیر  منطقه  این  در 
گندم،  نظیر  مهم  زراعی  گیاهان  وحشی  اجداد  از  گیاهی  گونه های 
جو و حبوبات هستند، از نظر ژنتیکی ارزش باالیی دارند، همچنین، 
حامـل صفـات ارزشـمند قابـل انتقـال بـه گیاهـان زراعـی هستند. 
زیادی  بسیار  اهمیت  ملی،  ارزشمند  منابع  این  از  حفاظت  بنابراین، 

دارد.
گیاهی  گونه های  از  زیادی  تنوع  میان جنگل،  تحقیقات  ایستگاه  در 

به ویژه گیاهان دائمی و بیشتر بوته ای و درختی و درختچه ای مشاهده 
گونه  چندین  منطقه،  این  شناسایی شده  گیاهان  میان  در  می شود. 
نظیر گونه های  آنها  از  انحصاری دیده می شود )جدول 1( که برخی 
 Echinophora platyloba، Thecocarpus meifolius،
 Achillea eriophora، Medicago rigidula،  Astragalus
معرض خطر  در   Onobrychis melanotrica و    brachycalyx
با ریسک پایین هستند )Jalali & Jamzad, 1999(. وجود چندین 
گونه انحصاری در این منطقه حاکی از وجود یک بانک ژن گیاهی 
دوچندان  را  ملی  این سرمایه های  از  اهمیت حفاظت  که  است  قوی 

می کند )بی نام، 1400(. 

شکل 3- نمای کلی از ایستگاه حفاظت شده میان جنگل فسا )عکس از: پوراسماعیل(
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جدول 1- لیست تعدادی از گونه های گیاهی گزارش شده در ایستگاه تحقیقات میان جنگل

خانوادهگونه/ جنسخانوادهگونه/ جنسخانوادهگونه/ جنس

Onobrychis melanotrica* Fabaceae Vaccaria oxyodontaCaryophyllaceaeAcer monspessulanumAceraceae

Trigonella monantha FabaceaeMinuartia meyeriCaryophyllaceaePistacia  muticaAnacardiaceae

Aegilops crassa Poaceae
 Convolvulus
 leiocalycinus

ConvolvulaceaePistacia  khinjukAnacardiaceae

Aegilops triuncialis Poaceae Juniperus excelsaCupressaceaeBupleurum gerardii Apiaceae

Aegilops umbellulata PoaceaeEphedra pachycladaEphedraceaeEchinophora platyloba * Apiaceae

Avena fatua PoaceaeEphedra foliataEphedraceaeScandix stellata Apiaceae

Hordeum spontaneumPoaceae Ajuga chamaecistusLamiaceaeThecocarpus meifolius* Apiaceae

Hordeum murinumPoaceaeSalvia ceratophyllaLamiaceaeTorilis leptophyllaApiaceae

Bromus danthoniae Poaceae Salvia syriacaLamiaceaeAchillea eriophora* Asteraceae

Bromus tectorum Poaceae Salvia palestinaLamiaceaeAchillea wilhelmsii  Asteraceae

Heteranthelium piliferumPoaceae Stachys inflataLamiaceaeCentaurea depressa Asteraceae

Poa bulbosa.Poaceae Teucrium orientaleLamiaceaeCentaurea virgata.Asteraceae

Stipa barbata Poaceae Teucrium poliumLamiaceaeChardinia orientalis Asteraceae

Amygdalus eburnea Rosaceae Ziziphora tenuiorLamiaceaeCrupina crupinastrum Asteraceae

Amygdalus scoparia  Rosaceae Bellevalia glaucaLiliaceaeGundelia tournefortii Asteraceae

Amygdalus lycioidesRosaceae Hypecoum pendulumPapaveraceae
Helichrysum 
leucocephalum

Asteraceae

Amygdalus eriocladaRosaceae Roemeria hybridaPapaveraceaeKoelpinia linearisAsteraceae

Cerasus microcarpaRosaceae  Astragalus brachycalyxFabaceaeScariola orientalis  Asteraceae

Rubia bicaulisRubiaceae Astragalus meridionalisFabaceaeZoegea crinitaAsteraceae

Scrophularia striataScrophulariaceae Astragalus ruscifoliusFabaceaeCardaria drabaBrassicaceae

Daphne mucronata Thymelaeaceae Glycyrrhiza glabraFabaceaeHelianthemum ledifolium Cistaceae

Acantholimon sp.PlumbaginaceaeVicia monanthaFabaceae
Helianthemum 
salicifolium 

Cistaceae

Valerianella sp.Valerianaceae  Medicago rigidulaCaryophyllaceaeDianthus sp.Caryophyllaceae

Medicago radiataFabaceaeMinuartia meyeriCaryophyllaceae

 (Jalali & Jamzad, 1999) گونه های انحصاری ایران *

دو گونه جنگلی غالب جنگل های منطقه خشک استان فارس یعنی 
 )Amygdalus scoparia( بادامک  و   )Pistacia mutica( بنه 
انواع  این پایگاه وجود دارند.  با درصد پوشش و تراکم مناسب در 
گونه های درختچه ای و پیشاهنگ در این پایگاه وجود دارند. تعدادی 

از گونه های گیاهی متنوع این پایگاه در جدول 1 ارائه شده اند.
از  بیشتر  که  درختچه ای  و  درختی  و  بوته ای  چند ساله  گونه های 
 ،Pistacia mutica بنه   ،Jniperus excelsa ارس  گونه های 
 Amygdalus وحشی  بادام   ،Pistacia khinjuk کلخنگ 
 Amygdalus ارژن ،Amygdalus lycioiedis تنگرس ،scoparia

وسیعی  گسترش  منطقه  این  در  هستند،  گون  و  افدرا   ،erioclada
دارند و در گزارش ها به آنها اشاره شده است )مظفریان، 1388(.

تنوع  میان جنگل  تحقیقات  ایستگاه  در  یک ساله  گیاهی  گونه های 
گونه های  به  می توان  یک ساله  گونه های  این  از جمله  دارند.  زیادی 
 Hordeum marinum، Hordeum وحشی  جو  مختلف 
 Avana یوالف وحشی ،murinum، Hordeum spontaneum
و   Aegilops crassa نظیر  وحشی  گندم  گونه های  و   fatua
 Taeniatherum crinitum و گونه علفی Aegilops triuncialis

اشاره کرد )مظفریان، 1388(.
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شکل 4- الف- درخت بنه، ب- درخت ارژن، پ- میوه های بادام روی درخت ارژن و ج- افدرا در ایستگاه تحقیقات میان جنگل فسا )عکس از: پوراسماعیل(

i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r

بالف

جپ
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شکل 5- درخت بادام وحشی در ایستگاه تحقیقات میان جنگل فسا )عکس از: پوراسماعیل(

شکل 6- الف- گونه علفی Taeniatherum crinitum و ب- Scariola orientalis در ایستگاه تحقیقات میان جنگل فسا )عکس از: پوراسماعیل(

بالف
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فرسایش ژنتیكی و عوامل تهدید کننده
امروزه کاهش تنوع زیستی بیشتر ناشی از فعالیت های مخرب انسان 
است که تهدیدی جدی برای منابع ژنتیکی بومی محسوب می شود. 
سازمان بین المللی IUCN تحقیقات زیادی را برای شناسایی عوامل 
 .)IUCN, 2001, 2012( تهدید کننده تنوع گونه ای انجام داده است
اقلیمی و منطقه ای است.  این عوامل تا حدودی تحت تأثیر شرایط 

عوامل مخرب و تهدید کننده به شرح زیر معرفی شده است:
- توسعه ساخت و سازهای شهری و صنعتی

- توسعه کشاورزی و دامپروری و بهره برداری بی رویه و افراطی از 
اراضی و مراتع طبیعی

- آلودگی هوا، آب و خاک
- معرفی گونه های بیگانه که ممکن است با گونه های بومی رقابت 

کنند و به آنها آسیب برسانند.
- تغییرات اقلیمی و تشدید بالیای طبیعی

حفاظت شده،  منطقه  مرکز  در  میان جنگل  ایستگاه  گیاهی  پوشش 
بخش  گیاهی  پوشش  از  موجود،  مؤثر  مراقبت  و  حفاظت  به دلیل 
خارجی ایستگاه متمایز شده است. متوسط درجه پوشش در بخش 
خارجی ایستگاه 32/5درصد است، درحالی که متوسط درجه پوشش 

 .)1382 صفایی،  و  )بقایی  است  81/67درصد  ایستگاه  داخل  در 
از  شوسه  جاده  توسط  که  ایستگاه،  جنوبی  بخش  پوشش  درجه 
مربوط  بیشتر  کاهش  این  است.  کمتر  شده،  جدا  آن  اصلی  بخش 
ورود  درنتیجه  و  بخش  این  اطراف  خاردار  سیم های  تخریب  به 
غیرقانونی افراد و احشام است که باعث می شود عوامل تهدید کننده 
منابع ژنتیکی در منطقه به شرح زیر بر ایستگاه نیز تأثیر بگذارند. 

توسط  تازه  جوانه های  چرای  درختچه ها،  و  درختان  سوزاندن   -
بزها و از ریشه درآوردن تنه یا کنده درختان و درختچه ها

- از بین بردن مراتع طبیعی و تبدیل آنها به زمین های زراعی توسط 
برخی از کشاورزان

- از بین بردن و کمیاب شدن گونه های مرغوب گیاهان علوفه ای و 
گسترش گونه های نامرغوب و سمی در اثر چرای مفرط و بی رویه، 

چرای غیر فصل و رعایت نکردن تناوب
در نتیجه  که  حیوانات  توسط  خاک  شدن  سفت  و  کردن  لگدمال   -
نفوذ آب در خاک کاهش می یابد، سطح خاک خشک می شود  آن 
و درنهایت موجب از بین رفتن گیاهان چندساله ای می شود که آب 

مورد نیاز خود را از اعماق خاک تأمین می کنند.
- پخش و انتشار بذرهای نامرغوب توسط حیوانات

شکل 7- دورنمای آبگیر سد خاکی در ایستگاه تحقیقات میان جنگل فسا )عکس از: پوراسماعیل(
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شکل 8- تخریب سیم های خاردار حفاظت کننده منطقه و ایجاد خاکریز برای محدود سازی میزان دسترسی احشام )عکس از: شاهمرادی(

شکل 9- ساخت تانکر 2000 لیتری و شلنگ های آب متصل به آن برای اطفای حریق احتمالی که به دلیل نبود الستیک تراکتور یا تانکر در مواقع ضروری 
غیرقابل  استفاده خواهد بود )عکس از: پوراسماعیل(
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- فرسایش خاک در نتیجه نابودی رستنی های دائمی
ایستگاه  از  خارج  در  خوش خوراک  علفی  گیاهان  میزان 
ایستگاه  خارج  در  گیاهان  این  است.  یافته  کاهش  به شدت 
این  هستند.  گل  یا  سنبله  فاقد  معمواًل  و  کم  ارتفاع  دارای 
حالی  در  این  نمی شوند.  تکثیر  و  تولیدمثل  به  موفق  گیاهان 
است که تولید بذر در داخل ایستگاه فراوان و چشمگیر است.
خاک در بخش داخلی ایستگاه عمیق و سرشار از مواد آلی 
است، در حالی که در بخش خارجی ایستگاه سطحی فشرده و 

مواد آلی اندکی دارد.
از نظر  آن  خارجی  بخش  و  ایستگاه  داخل  گیاهی  پوشش  بین 
ترکیب گونه ای تفاوت های آشکاری وجود دارد. متوسط گونه های 
جمع آوری شده از قطعات نمونه در داخل و خارج ایستگاه به ترتیب، 
تشابه  به  توجه  با  و صفایی، 1382(.  )بقایی  است  16 عدد  و   23
شرایط اکولوژیکی قطعات نمونه در داخل و خارج ایستگاه، می توان 
اختالفات موجود بین آنها را ازنظر درجه پوشش و ترکیب گونه ای 
با آثار تخریبی انسان و دام بر پوشش گیاهی منطقه مرتبط دانست.
از  حفاظت  در  انسانی  نیروی  و  مالی  محدودیت های  به  توجه  با 
منطقه میان جنگل، متأسفانه در حال حاضر این منطقه از حداقل های 
تخریب  با  به عنوان مثال،  است.  محروم  مؤثر  حفاظت  برای  الزم 
سیم های خاردار اطراف منطقه، دسترسی به منطقه، آزاد و تعارضات 
افزایش یافته است، درنتیجه برای محافظت از ورود دام، یا موتور 
سیکلت به ناچار در برخی از قسمت های پایگاه خاکریز ایجاد شده 
است، با وجود این شرایط، هنوز اقدامی برای استقرار دوباره سیم 
های خاردار انجام نشده است. همچنین، بخش جنوبی ایستگاه که 
به وسیله جاده از بخش اصلی ایستگاه جدا می شود، کامال فاقد سیم 

خاردار است.
آتش سوزی  وقوع  شاهد  بار  چندین  ایستگاه  اخیر،  سال های  طی 
بوده است که درنتیجه آن، پوشش گیاهی بخش های مجاور جاده از 
طبیعی  به صورت  مناطق  این  علفی  پوشش  هرچند  است.  رفته  بین 
نشده اند.  جایگزین  مناطق  این  وحشی  بادام های  است،  شده  احیا 
از  جلوگیری  برای  آتش برهایی  ایستگاه  مختلف  نقاط  در  اگرچه، 
هیچ گونه  متأسفانه  است،  احداث شده  احتمالی  آتش سوزی  توسعه 

امکانات اطفای حریق در ایستگاه وجود ندارد.
در بازدید از ایستگاه، پیوندهایی از پسته یا بادام وحشی روی برخی 
از پایه های بنه و بادامک مشاهده شد. اگرچه این پیوند در خصوص 
این  بودند،  پوک  میوه ها  میوه،  تشکیل  باوجود  و  بود  غیرموفق  بنه 
پیوندها در بادام موفق بوده است. اگرچه تعداد پایه های محدودی 
برای پیوند استفاده شده است، به نظر می رسد همواره باید موضوع 
اولویت  در  دست نخورده  به صورت  منطقه  گیاهی  پوشش  حفظ 
شود. خودداری  جدی  به طور  اقدامات  گونه  این  انجام  از  و  باشد 

پیشنهادها
پیشنهادهای زیر با هدف بهبود وضعیت ایستگاه تحقیقاتی و حفاظتی 

میان جنگل و جلوگیری از تخریب آن ارائه می شوند:

- تأمین نیازهای زیرساختی ایستگاه برای حفاظت فیزیکی آن.
- تهیه و نصب ادوات هواشناسی.

- انجام پروژه های تحقیقاتی برای شناسایی و پایش تنوع ژنتیکی 
منطقه. 

- انجام پروژه های تحقیقاتی برای شناسایی، پایش و کنترل عوامل 
تهدید کننده تنوع زیستی موجود در منطقه. 

سپاسگزاری
در پایان از همه دست اندرکارانی که با همکاری و حمایت خالصانه، 
می شود.  قدردانی  و  تشکر  ساختند،  ممکن  را  مأموریت  این  انجام 
ژنتیک و ذخایر  آقای دکتر سرخی، رئیس محترم بخش  از جناب 
دکتر  آقای  از جناب  کردند،  مأموریت حمایت  انجام  از  که  توارثی 
منابع  و  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات  مرکز  محترم  رئیس  زارع، 
طبیعی فارس که با لطف و همکاری بزرگوارانه خود امکان بازدید 
از منطقه حفاظت شده میان جنگل را فراهم کردند و از جناب آقای 
گیاهی  توارثی  ذخایر  تحقیقاتی  پایگاه  محترم  رئیس  قهاری  دکتر 
بازدید  برای  الزم  هماهنگی های  انجام  ضمن  که  فسا  میان جنگل 
صمیمانه  دادند،   قرار  اختیار  در  را  مورد نیاز  اطالعات  منطقه،  از 

سپاسگزاری می شود.
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