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رویشگاه های انارشیطان Tecomella undulata  در 
جنوب ایران و عوامل تهدید آنها

سید موسی صادقی 1*، کهزاد سرطاوی2، حمید مزارعی2، عادل جلیلی3،
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چكیده
اکوسیستم های جنگلی و مرتعی ایران تحت تأثیر عوامل تغییرات اقلیمی و انسانی دچار تغییر یا تخریب هستند. در این 
میان اکوسیستم های بیابانی و کویری شکنندگی زیادی دارند. آثار مستقیم تغییر کاربری یا تخریب اکوسیستم بر گیاهان 
بیشتر از سایر اجزاست. انارشیطان)Tecomella undulata (Sm.) Seem(  متعلق به تیره Bignoniaceae است. این درخت 
در رویشگاه های بیابانی و درختچه زارهای خشک کشورهای عمان، افغانستان، پاکستان، هند و ایران می روید. در ایران 
در اراضی آبرفتی و در حاشیه رودخانه های فصلی به صورت تک پایه تا توده های کوچک در استان های بوشهر، فارس، 
خوزستان، هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان به طور طبیعی حضور دارد. انارشیطان در دامنه ارتفاعی )10 تا 1594 
متر( از سطح دریا )اسفندقه جیرفت( در جنوب ایران مشاهده می شود. در حال حاضر، در استان خوزستان پایه زنده ای 
از این گونه وجود ندارد، در استان بوشهر و در 13 رویشگاه به طور طبیعی می روید. این گونه تحت تأثیر تهدیدهایی مانند 
قطع غیرمجاز، چرای شدید دام، خشکیدگی و تغییر کاربری اراضی است. انارشیطان به ندرت بذر می دهد، زادآوری دانه- 
نهال آن در رویشگاه ها مشاهده نشد و زادآوری ازطریق ریشه جوش بسیار کم بود . حفاظت، احیا و توسعه رویشگاه ها، 
احداث ژرم پالسم انارشیطان، تولید نهال و توسعه آن در پروژه های جنگل کاری و فضای سبز شهری با هدف حفاظت، 

احیا و توسعه آن و انجام تحقیقات تکمیلی برای تولید نهال به روش جنسی وغیرجنسی پیشنهاد شد .
واژه      های کلیدی: قطع  درختان، حفاظت، رویشگاه، زادآوری، نهال  

The habitats of Tecomella undulata  in South Iran and their 
threats

S. M. Sadeghi1*, K. Sartavi2, H. Mazarei2, A. Jalili3, Z. Jamzad3, F. Golamian4 and H.Daroudi5

Abs trac
Iran's forest and rangeland ecosystems are changing or being disturbed under the influence of climate 
change and human factors. Meanwhile, desert and arid ecosystems are very fragile. The direct effects of 
misuse or destruction of the ecosystem are more on plants than on other components. Tecomella undulata 
(Sm.) Seem belongs to Bignoniaceae. This tree grows naturally in alluvial lands and seasonal riversides as 
small stands and individual trees in Bushehr, Fars, Khuzestan, Hormozgan, Kerman, Sistan, and Balochistan 
provinces. It grows in areas with altitudes ranging from 10m (Bushehr province) to 1594 m (Esfandegheh 
Jiroft) above sea level. Our study showed that there was no living individual in Khuzestan province, and it 
was distributed in 13 habitats in Bushehr province. Tecomella undulata habitats were affected by extensive 
grazing, prohibited cutting, death, and land-use change, which are the big threats to this tree. This species 
produces seeds rarely; therefore, seedling-based regeneration was not observed. Root-shoots-based 
regeneration was observed in the habitats. Protection, restoration, and development, the establishment 
of germplasm, seedling production afforestation, and green space development by using T. undulata are 
recommended. Further research on seedling production by sexual and non-sexual methods is suggested. 
Keywords: Cutting, protection, habitat, regeneration, seedling
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مقدمه
اکوسیستم های جنگلی و مرتعی ایران تحت تأثیر عوامل طبیعی 
تغییر  آثار مستقیم  یا تخریب هستند.  تغییر  و غیرطبیعی دچار 
کاربری یا تخریب اکوسیستم بر گیاهان به عنوان عناصر اصلی 
تغییرات آب و هوایی سبب  اجزاست.  از سایر  بیشتر  تولید کننده 
گرم تر  مناطق  از  گیاهان  به ویژه  زنده  موجودات  مهاجرت 
به  گیاهان  مهاجرت  از آنجایی که  می شود.  خنک تر  مناطق  به 
گروه  این  نیست،  امکان پذیر  هم  گاهی  و  می شود  انجام  کندی 
مواجه هستند )جلیلی  انقراض  و  نابودی  با خطر  زنده  از موجودات 
وجم زاد، 1395(. منطقه رویشی صحارا- سندی ایران به دلیل خشکی، 
گرما، افزایش شوری خاک و آب و مداخالت انسانی بسیار شکننده 
است. جنگل ها و درخت زارهای این منطقه رویشی تحت تأثیر عوامل 
درختان  غیرمجاز  قطع  دام،  شدید  چرای  مانند  زیادی  محدود کننده 
و  آتش سوزی ها  غیر مجاز،  و  بی رویه  بهره برداری های  بوته ها،  و 
تغییرکاربری ها هستند )صادقی و همکاران، 1387(. مجموعه عوامل 
یادشده بسیاری از گونه های گیاهی را تهدید می کنند )جلیلی و جم زاد، 
ساحلي،  بخش  سه  به  توپوگرافي  ازنظر  رویشی  ناحیه  این   .)1395
رویشی طبق  ناحیه  این  اقلیم  مي شود.  تقسیم  کوهستاني  و  جلگه اي 
روش آمبرژه، بیابانی گرم شدید تا خفیف است )صادقی و همکاران، 
و  سندی  صحارا-  رویشی  ناحیه  دو  مشترک  مرز  برخورد   .)1387
)تا  مرتفع  کوه های  وجود  و  خلیج فارس  حاشیه  و  تورانی  ایرانی- 
ارتفاع بیش از 3000 متر از سطح دریا( سبب غنای گونه های گیاهی 
مختلفی در این ناحیه شده است. به طوری که می توان گیاهان متنوعی 
از ماندابی ها، عناصر اصلی صحارا- سندی و ایرانی- تورانی را در 
این ناحیه مشاهده کرد. یکی از گونه  های درختی این منطقه رویشی، 
درخت دارویی انارشیطان )Tecomella undulata( است. این گونه 
به صورت توده های کوچک تا متوسط و جدا از هم در جنوب ایران 
مختلف  به دالیل  مظفریان، 1381(.  ثابتی، 1373؛   ( پراکنده هستند 
طبیعی یا غیر طبیعی، این جنگل ها به شدت در معرض تهدید، تخریب 

و حتی نابودی هستند. 
پراکنش این گونه در کشورهای هند، جنوب شرقی عربستان، جنوب و 
غرب پاکستان، افغانستان و جنوب ایران گزارش شد )مظفریان، 1381؛ 
Tewari, 2007(. در ایران در استان های سیستان و بلوچستان )بخش 
بلوچستان(، جنوب کرمان، هرمزگان )حاجی آباد، قطب آباد، باغستان، 
دم تنگ و حاجی آباد به طرف شمیل باال(، فارس )خنج، عالءمرودشت، 
بین خنج و قیر- آبگرم، بین قیر و جهرم، قیر- هرم(، بوشهر )بین طاهری 
و عسلویه، جم و ریز( و خوزستان )اندیمشک به حسینیه( می روید 
)ثابتی، 1373؛ مظفریان، 1381(. ذوالفقاری و همکاران )1396( دو 
رویشگاه انارشیطان را در استان بوشهر روی خاک های شنی و لومی- 
بلوچستان  و  استان سیستان  کردند. در  PH خنثی شناسایی  با  شنی 
تعداد شش رویشگاه این گونه روی خاک های با بافت سبک تا متوسط 
و با واکنش قلیایی و تعداد دو مرفوتیپ زرد و نارنجی گزارش شد. 
حداکثر ارتفاع درخت 14/5 متر و دامنه ارتفاعی رویشگاه ها 480 تا 

830 متر از سطح دریا بود )جهان تیغی و همکاران، 1398(. این گونه 
در استان کرمان در ارتفاع 640 تا 1594 متری از سطح دریا مشاهده 
شد. حداکثر و حداقل ارتفاع درختان به ترتیب 10/7 و 3/5 متر و قطر 
تنه درختان بین 52/3 و 100/8 سانتی متر بود. تنوع ژنتیکی توده های 
کرمان  جنوب  در  رویشگاه  متفاوت  شرایط  تحت  انارشیطان  طبیعی 
گزارش شد. به طوری که طول، شکل و وزن برگ از صفات کمی دارای 
شدند.  گزارش  مختلف  رویشگاه های  در  ژنتیکی  تنوع  بیان  قابلیت 
ژنوتیپ های مناطق رود فران و گمرکان برای جنگل کاری و کارهای 
 .)1398 همکاران،  و  )سالمی  شدند  پیشنهاد  درختان  نژاد  اصالح 
خطر نابودی انارشیطان بر اثر عوامل طبیعی مانند تغییر اقلیم و عوامل 
کاربری   تغییر  به ویژه  انسان  نابه جای  دخالت های  شامل  غیر طبیعی 
اراضی، وجود دارد. برای حفاظت و جلوگیری از نابودی آنها، اولین 
در  است.  گیاه  این  رویشگاه های  معرفی  و  شناسایی  حفاظتی،  گام 
رابطه با اجرای طرح تحقیقاتی ملی »تعیین جایگاه حفاظتی گیاهان و 
اکوسیستم های طبیعی ایران« رویشگاه های انارشیطان در جنوب ایران 

شناسایی و ارزیابی و عوامل تهدید آن تعیین و معرفی شد. 

روش پژوهش
داده برداری  شد.  انجام  ایران  سندی  ناحیه صحارا-  در  پژوهش  این 
از برخی رویشگاه ها در استان بوشهر به طور صددرصد و با شمارش 
روش  به  داده ها  نیز  استان ها  سایر  در  شد،  انجام  نهال ها  و  درختان 
دسترس  در  علمی  منابع  کمک  به  و  توده  تشریح  و  جنگل گردشی 
جمع آوری شد. با اندازه گیری محدوده پراکندگي گونه ها و سطح تحت 
پوشش آنها، تعداد پایه های موجود، تعداد پایه های بالغ در مورد درختان 
و سایر عوامل از جمله تخریب رویشگاه و برداشت هاي بي رویه این 
عرض  و  طول  رویشگاه،  فیزیوگرافی  وضعیت  شد.  بررسي  گونه 
جغرافیایی، نام محل و ارتفاع از سطح دریا یادداشت شد. اطالعات 
در  پراکنش جمعیت  نقاط  آنالیز شد.  و  در نهایت جمع بندی  تهیه شده 
شد.  ثبت  و  مشخص   GPS دستگاه  با  ارزیابی  مورد  رویشگاه های 
شیب،  خاک،  عمومی  وضعیت  از جمله  محل  اکولوژیکی  ویژگی های 
گونه های همراه و عوامل تهدید کننده گونه یادداشت شد. داده های کمی 
در استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان 
بررسی شد. عالوه براین، ارزیابی ها در استان های کرمان و هرمزگان 
انجام شد.  بازدیدهای صحرایی  و  منابع علمی در دسترس  به کمک 

برخی ویژگی های گیاه شناسی
انارشیطان با نام علمی Tecomella undulata (Sm.) Seem، از 
در  درختچه  یا  کوتاه  درخت  فرم های  به   Bignoniaceae خانواده 
 .)Chopra et al., 1992( مناطق خشک و نیمه خشک حضور دارد
با   )Charl et al., 2011( نیمه خزان کننده  یا  همیشه سبز  گونه  این 
ارتفاع 2/8 تا 14/5 متر از استان سیستان و بلوچستان گزارش شده 
به  ساده،  رنگ،  سبز  برگ ها  همکاران، 1398(.  و  )جهان تیغی  است 
با حاشیه  تا 3/2 سانتی متر  تا 12/5 سانتی متر و عرض 1  طول 5 
خوشه گرزن،  گل آذین   .)Charl et al., 2011( هستند  چروکیده 
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گلپوش پنج تایي و پیوسته، کاسه گل پایا، منظم و پیاله  اي است. جام 
گل ساختار لوله اي- پیاله اي دارد که در انتها دو لبي و نامنظم است 
)رضانژاد، 1393(. میوه کپسول به طول 20 و عرض یک سانتی متر، 
ابعاد  به  بذرها  می گیرند.  قرار  تنک روی شاخه ها  تجمعی  به صورت 
2/5 در یک سانتی متر دارای باله خیلی باریک و نازک که در نوک بذر 
  .)Chal et al., 2011( مشاهده می شود ولی در انتهای آن وجود ندارد

نتایج و بحث
نام های محلی حمید، سمنگ، سمیل و پرپوک یکی از  با  انارشیطان 
مهم ترین گیاهان دارویی است که در بخش هایی از ناحیه صحارا- سندی 
ایران به طور طبیعی می روید. این درخت همیشه  سبز است اما در فصل 
نویسندگان(.  )مشاهد ه های  می ریزد  آن  برگ های  از  بخشی  تابستان 

مشخصات رویشگاه های انار شیطان در ایران
الف( استان خوزستان

درخت انارشیطان در استان خوزستان، شمال شهرستان اندیمشک و در 
منطقه حسینیه با عرض 32 درجه و 39 دقیقه و 38 ثانیه شمالی و 48 
درجه و 15 دقیقه و 6 ثانیه شرقی گزارش شده بود که در سال های اخیر 

از بین رفته و هم اکنون هیچ درخت زنده ای از آن باقی نمانده است. 
ب( استان بوشهر

این گونه به طور طبیعی در ارتفاع 10 تا 890 متری از سطح دریا در 13 
رویشگاه جدا از هم در این استان وجود دارد. این توده ها از حداقل 700 
متر مربع در حاشیه شهر تنگ ارم، شهرستان دشتستان تا قطعه 8 هکتاری 
در روستای علی آباد این شهرستان مشاهده شد. مشخصات رویشگاه ها 

در این استان )جدول 1( به شرح زیر است:
جدول 1- مشخصات رویشگاه های انارشیطان در جنوب ایران 

نام رویشگاه
ارتفاع از 

سطح دریا 
)متر(

مختصات 
جغرافیایی

جهت 
تیپ گیاهیشیب

مساحت 
تاج 

)مترمربع(

سطح تحت 
اشغال 
)متر مربع(

تعداد پایه ها 
در رویشگاه

تعداد 
نهال

تعداد پایه های 
قطع شده

تعداد 
پایه های 
خشک شده

اگرچه این گونه در استان خوزستان گزارش شده است، بر پایه بازدیدهای صحرایی، هم اکنون، پایه زنده ای از آن وجود ندارد.الف(استان خوزستان

در مناطقی به شرح زیر رویش دارد.ب( استان بوشهر

15علی آباد
51˚ 37ˊ 25˝

28˚ 31ˊ 31˝
توده خالص غربی

368000028583115انارشیطان

25عالی شهر
51˚ 03ˊ 23˝

28˚ 58ˊ 55˝
توده خالص شرقی

3612000815254انارشیطان

45سمل
51˚ 11ˊ 41˝

29˚ 04ˊ 20˝
توده خالص غربی

مشاهده نشدمشاهده نشد168007837انارشیطان

65ذکریایی
51˚ 00ˊ 37˝

29˚ 30ˊ 21˝
توده خالص غربی

مشاهده نشد121800045815انارشیطان

25شهنیا، قطعه اول
51˚ 29ˊ 18˝

28˚ 7ˊ 5˝
شمال 
شرقی

توده خالص 
12230003803525320انارشیطان

25شهنیا، قطعه دوم
51˚ 29ˊ 28˝

28˚ 7ˊ 11˝
فاقد 
شیب

زمین 
مشاهده نشد30168001256725کشاورزی

65باغان
51˚ 52ˊ 53˝

28˚12ˊ 47˝
انارشیطان غربی

3012000873523خرزهره

178کشتو
51˚ 37ˊ 25˝

28˚ 31ˊ 30˝
زمین غربی

مشاهده نشدمشاهده نشد5628000420285کشاورزی

750دهرود
51˚ 35ˊ 14˝

29˚ 5ˊ 52˝
فاقد 
شیب

زمین 
مشاهده نشدمشاهده نشد60331572کشاورزی
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740امام زاده
51˚ 44ˊ 48˝

28˚ 48ˊ 7˝
زمین غربی

مشاهده نشدمشاهده نشد5615007168کشاورزی

750تنگ ارم
51˚ 33ˊ 19˝

29˚ 7ˊ 49˝
جنوب 
شرقی

زمین 
مشاهده نشدمشاهده نشدندارد607005کشاورزی

420فاریاب
51˚ 29ˊ 41˝

28˚ 50ˊ 27˝
توده خالص شمالی

مشاهده نشدمشاهده نشدندارد60600041انارشیطان

15شیرینو
52˚ 28ˊ 35˝

27˚ 37ˊ 32˝
توده خالص غربی

مشاهده نشدمشاهده نشد201200176انارشیطان

17صفیه
52˚ 41ˊ 22˝

27˚ 22ˊ 01˝
توده خالص شمالی

مشاهده نشدمشاهده نشد42100076انارشیطان

توده خالص ------612ج( استان هرمزگان
---------10/22500071انارشیطان

د( استان سیستان و 
بلوچستان

توده خالص ------475ساربوک
درختان قطع شده ---4000025---انارشیطان

---مشاهده شد

رویشگاه دامن، 32 
کیلومتری جاده 
ایرانشهر- خاش

توده خالص -----------
---------8-------انارشیطان

منطقه گردشگری 
661ساروج

حاشیه 
رودخانه 
فصلی

توده خالص 
50000انارشیطان

رویشگاه دن زیروک، 
توده خالص -------751شهرستان فنوج

---------8-----انارشیطان

و( استان کرمان

---------10/5500005100----------1400دلفارد جیرفت

---------114100003403---------1612اسفندقه جیرفت

---------10/541000347---------780دشت کوچ جیرفت

1- رویشگاه انار شیطان در روستای علی آباد در نقطه جغرافیایی )˝25 
28(، روی تپه ای با خاک شنی، در جهت  31 و̊  51-"31 و́  وˊ37 و̊ 
است.  گرفته  قرار  10درصد  حدود  مالیم  شیب  با  و  غربی  شرقی- 
 ،Teucroum oriental رویشگاه  این  در  همراه  گونه های 
 Ephedra foliata و   Teucrium polium، Lycium shawii
هستند که برخی از پایه های انارشیطان را در این منطقه پوشانده اند. 
آبراهه های فصلی از میان این توده انارشیطان عبور می کنند که آب 
رویشگاه  این  وسعت  است.  گیاه شده  این  توسعه  آنها، سبب  فصلی 
80000 مترمربع است و 205 پایه انارشیطان مسن، 83 نهال پاجوش 

در  تراکم  دارد.  وجود  رویشگاه  این  در  خشکیده  مسن  پایه   15 و 
هکتار این رویشگاه، 25/6 درخت است.

این رویشگاه به دلیل چرای بی رویه و مداخله انسانی به شدت تهدید 
می شود، با وجود نصب فنس در اطراف آن توسط اداره کل منابع طبیعی، 
چوپانان و بهره برداران طبیعت آن را به شدت تخریب کرده اند. همچنین 
باغ  برای احداث خانه و خانه-  این رویشگاه  از عرصه های حاشیه 
استفاده شده است که از عوامل تهدید کننده رویشگاه محسوب می شود 

)شکل 2(.
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شکل 1- پراکنش رویشگاه های انارشیطان در استان بوشهر،        محل رویشگاه های انارشیطان در استان بوشهر

جدید  شهر  مجاورت  در  که  عالی شهر  انارشیطان  رویشگاه   -2
عالی شهر و با مختصات جغرافیایی )˝23 ˊ03 ˚51-˝55 ˊ58 ˚28( 
 12000 حدود  مساحتی  و  شنی  خاک  دارای  است،  گرفته  قرار 
پایه   4 و  پاجوش   52 مسن،  انارشیطان  پایه   81 است.  مترمربع 
مسن خشکیده در این وسعت حضور دارند و فاقد گونه های همراه 
به شدت چرا  است.  پایه   54 این رویشگاه  تراکم در هکتار  هستند. 
می شوند و در معرض تهدید ساخت و سازها قرار دارند. نهال های 

حاصل از ریشه جوش ها شاداب هستند )شکل 2(.

به سمل  انارشیطان سمل، در مسیر جاده چاهکوتاه  3- رویشگاه 
˚29( قرار دارد،   04ˊ  20˝-51˚  11ˊ نقطه جغرافیایی )˝41  و در 
خاک آن شنی و وسعتش حدود 1800 مترمربع است و در جوار 
اراضی کشاورزی قرار دارد. دو توده که فاصله حدود 50 متری از 
انارشیطان مسن، 37 پاجوش و 4  هم دارند، دارای 55-23 پایه 
پایه مسن خشکیده و فاقد گونه های همراه است. تراکم در هکتار 
هستند  شاداب  نهال ها  شد.  پایه  برآورد   433/3 رویشگاه  این 

)شکل 3(.
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شکل 2- رویشگاه انارشیطان در حاشیه روستای علی آباد، توده طبیعی )باال، سمت چپ(، نمای کلی روی تصویر گوگل ارث )باال، سمت راست(، هم زیستی انارشیطان و گیاه 
ریش بز )Ephedra foliata( )پایین، سمت چپ( و چرای شدید دام در رویشگاه انارشیطان )پایین، سمت راست( )عکس از: کهزاد سرطاوی(

شکل 3- رویشگاه انارشیطان حاشیه شهر جدید عالی شهر، نمای کلی )باال، سمت چپ(، قطع و آثار اولیه زوال درختان )باال، سمت راست(، این رویشگاه به دلیل هجوم ساخت و 
ساز در حال نابودی است )عکس های پایین( )عکس از: کهزاد سرطاوی(
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انارشیطان دهرود، در مجاورت روستای دهرود، در  4- رویشگاه 
با وسعتی حدود   )29˚  05ˊ  52˝-51˚  35ˊ  14˝( نقطه جغرافیایی 
 7 دارای  است.  گرفته  قرار  کشاورزی  اراضی  در  مترمربع   3315
است.  گونه های همراه  فاقد  و  پاجوش  فاقد  انارشیطان مسن،  پایه 
تراکم در هکتار این رویشگاه 21/1 پایه است. به دلیل قرار گرفتن 
نهال  تولید  و  طبیعی  حیات  تجدید  امکان  کشاورزی،  اراضی  در 

برای این رویشگاه وجود ندارد )شکل 5(.
از  بعد  کیلومتر   6 فاصله  به  فاریاب  شیطان  انار  رویشگاه   -5
 50ˊ  27˝-51˚  29ˊ  41˝( جغرافیایی  نقطه  در  فاریاب،  روستای 
وسعتی  و  است  شنی  دارای خاک رسی-  است.  گرفته  قرار   )28˚
حدود 6000 مترمربع دارد. دارای 41 پایه انار شیطان مسن است، 

در  تراکم  است.  همراه  گونه های  فاقد  و  ندارد  طبیعی  زادآوری 
هکتار این رویشگاه 68/3 پایه است )شکل 6(.

6- رویشگاه انار شیطان تنگ ارم در دو کیلومتری بعد از تنگ ارم 
به طرف دهرود، در نزدیکی جاده اصلی و در نقطه جغرافیایی )˝19 
ˊ33 ˚51 -˝49 ˊ7 ˚29( با وسعتی حدود 500 مترمربع در اراضی 
کشاورزی قرار دارد. 5 پایه انار شیطان مسن دارد و فاقد زادآوری 
پایه  این رویشگاه 100  تراکم در هکتار  و گونه های همراه است. 
برآورد شد )شکل 7(. به دلیل تغییر کاربری اراضی این رویشگاه از 
درختان  زیر  کشاورزی  هم اکنون محصوالت  کشاورزی،  به  جنگل 
این  کشت می شود و فاقد زادآوری است. چنانچه ریشه جوش در 
مبارزه  آن  با  کشاورزان  توسط  تردید  بدون  شود،  تولید  رویشگاه 

شکل 4- رویشگاه انارشیطان در حاشیه روستای سمل، شهرستان دشتستان، سمت چپ: نمایی هوایی از توده انارشیطان سمل در اراضی کشاورزی روی تصاویر گوگل ارث، 
سمت راست: نمایی از پراکنش انارشیطان در رویشگاه روستای سمل )عکس از: کهزاد سرطاوی(

شکل 5- رویشگاه انارشیطان، روستای دهرود، دشتستان، نمایی از توده انار شیطان و زراعت زیر آن )عکس سمت چپ( و نمای کلی روی تصاویر گوگل ارث )عکس سمت 
راست( )عکس از: کهزاد سرطاوی(
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شکل  6- رویشگاه انار شیطان فاریاب 

شکل 7- رویشگاه انارشیطان حاشیه جاده تنگ ارم- دهرود، دشتستان، نمای کلی روی تصویر گوگل ارث )سمت راست( و نمایی از توده درختان موجود و زراعت زیراشکوب 
)سمت چپ( )عکس از: کهزاد سرطاوی(
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خواهد شد و از بین خواهد رفت.
7- رویشگاه انار شیطان امام زاده، در مجاورت روستای امام زاده و در 
نقطه جغرافیایی )˝48 ˊ44 ˚51-˝7 ˊ48 ˚28( واقع شده است. دارای 
خاک شنی سنگ ریزه دار و سبک است و وسعتی حدود 1300 مترمربع 
دارد. دارای 69 پایه انارشیطان مسن،23 پاجوش و 2پایه مسن است، 
زادآوری در کنار پایه مادری دارد و فاقد گونه های همراه است. تراکم 
در  رویشگاه  این  شد .  برآورد  پایه  رویشگاه 530/7  این  هکتار  در 
کنار آبراهه فصلی قرار گرفته و توسط اراضی کشاورزی محصور شده 
است. نهال ها )68 اصله( شاداب هستند )شکل 8(. به دلیل استقرار این 
رویشگاه در حاشیه رودخانه اصلی و بهره مندی درختان از سیالب ها، 

نهال های حاصل از ریشه جوش در این رویشگاه مشاهده شدند.
شهنیا  روستای  مجاورت  در  شهنیا،  انار شیطان  رویشگاه   -8
جغرافیایی نقطه  در  و  دیر(  )شهرستان  بردخون  شهر  توابع  از 

)˝18 ˊ29 ˚51–˝5 ˊ7 ˚28( قرار گرفته و دارای خاک شنی و بسیار 
متأسفانه  که  دارد  هکتار  سه  حدود  وسعتی   .)9 )شکل  است  سبک 
به دلیل هجوم کشاورزان برای استفاده از اراضی، از میزان آن به شدت 
کاسته و به مرز اراضی محدود شده است، همین موضوع سبب شده 
است، به توده های فرعی کوچک تری تبدیل شود. قطعه اول با 10518 
مترمربع وسعت در ارتفاع 25 متری از سطح دریا قرار دارد. دارای 65 
پایه انارشیطان مسن با حداکثر ارتفاع 8 متر، 35 پاجوش، 150 پایه 
مسن خشکیده و 25 پایه قطع شده )به ندرت دارای زادآوری( و فاقد 
گونه های همراه است. تراکم در هکتار این رویشگاه 21/7 پایه برآورد 
شد . اراضی رویشگاه به شدت مورد توجه بومیان روستاست، بنابراین، 

در معرض چرا و تهدید ساخت و سازها قرار دارد.
قطعه دوم شهنیا، اکنون به واسطه تبدیل اراضی جنگلی به کشاورزی، به 
مرز زمین ها محدود شده است. این قطعه به مساحت 16800 مترمربع، 

شکل 8- رویشگاه انارشیطان، روستای امام زاده، دشتستان، نمای کلی روی تصاویر گوگل ارث )باال، سمت چپ(، نمایی از درختان طبیعی و زراعت زیر تاج آن )باال، سمت 
راست(، رویش ردیفی درختان در حاشیه رودخانه فصلی )پایین( )عکس از: کهزاد سرطاوی(
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با فاصله 100 مترمربع از قطعه اول در نقطه جغرافیایی )˝28 
با  ˚28 شمالی( قرار گرفته است،   7ˊ  11˝ ˚51 شرقی و   29ˊ
هجوم کشاورزان برای تصاحب عرصه زندگی این گیاه، تخریب 
شدیدی مشاهده می شود، به طوری که حضور درختان انارشیطان 
دارای  قطعه  این  است.  اراضی کشاورزی محدود شده  مرز  به 
مسن  پایه   25 و  پاجوش   65 انارشیطان،  مسن  پایه   125
قطع شده است. تراکم در هکتار این رویشگاه 74 پایه برآورد 
شد ، اما با توجه به تبدیل جنگل به اراضی کشاورزی و توسعه 
اراضی کشاورزی در اطراف این درختان و در دسترس بودن آب و 
مواد غذایی، این درختان بسیار شاداب و مرتفع و دارای پاجوش های 
بسیار خوب هستند. کشاورزان از استقرار، رشد و پیشروی این گیاهان 
با  و  می کنند  جلوگیری  کشاورزی  اراضی  در  آنها  پاجوش  تولید  و 
هدف توسعه اراضی کشاورزی هر ساله تعدادی از درختان را به طور 
غیر مجاز قطع می کنند. به طوری که تعداد 25 درخت قطع شده در این 

رویشگاه مشاهده شد.
9- رویشگاه انارشیطان باغان، در مجاورت روستای باغان از توابع 

شهر شنبه )شهرستان خورموج( و در نقطه جغرافیایی )˝53ˊ52˚51–
˝47 ˊ12 ˚28( و در حاشیه رودخانه فصلی باغان قرار گرفته است. 
مترمربع   12000 حدود  وسعتی  و  است  شنی  رویشگاه  این  خاک 
مسن  پایه   4 و  پاجوش  مسن، 22  انارشیطان  پایه  دارای 65  دارد. 
خشکیده است، 6 پایه با قطر تنه از 25 تا 55 سانتی متر نیز از زمین  
کشاورزی کنده و از آن مکان خارج شده است. تراکم در هکتار این 
رویشگاه 54/2 پایه برآورد شد . در برخی نقاط فاقد گونه های همراه 
 Populus( پده ،)Tamarix sp.( و در برخی دیگر با گونه های گز
euphratica( و بنگرو )Vitex negundo( همراه است. بخش های 
پایین گیاه و در دسترس به شدت توسط دام چرا شده است، همچنین 
مورد هجوم کشاورزان نیز قرار دارد، به طوری که در میان توده جنگل، 
چاه آب حفر شده است. اراضی کشاورزی مجاور این توده، رویشگاه 
علت  به  شده اند،  قطع  آن  درختان  همه  اگرچه  است،  بوده  گیاه  این 
آبیاری در جای جای آن نهال های شاداب مشاهده می شود که متأسفانه 
آب،  دسترس  از  دور  نقاط  در  می شوند.  ریشه کن  کشاورزان  توسط 
نبود آب  و  به دلیل ضعف  انارشیطان،  علی رغم وجود درختان مسن 

شکل 9- رویشگاه انارشیطان در حاشیه روستای شهنیا، شهرستان دیر، دورنمایی از رویشگاه )باال، سمت چپ(، تبدیل رویشگاه به ساختمان مسکونی )باال، سمت راست(، 
خشکیدگی انارشیطان )پایین( )عکس از: کهزاد سرطاوی(
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کافی، نهالی در این عرصه مشاهده نمی شود )شکل 10(.
از  کشتو  روستای  مجاورت  در  کشتو،  شیطان  انار  رویشگاه   -10
توابع شهر شنبه )شهرستان خورموج( و در نقطه جغرافیایی )˝25 ˊ37 
گرفته  قرار  کشتو  فصلی  رودخانه  حاشیه  در   ،)28˚  31ˊ30˝–51˚
است. مساحت این رویشگاه در دهه 1360، بیش از 26 هکتار بوده 
و به دلیل ترکیب با باغ مرکبات در کنار لیمو و نخل در بخش هایی از 
به دلیل  از دهه هشتاد  اما  آمده است.  به  وجود  تناوری  آن، درختان 
کمبود آب، مرکبات خشک و از زمین خارج شدند. انارشیطان به عنوان 
گونه ای بومی، در باغ های این محدوده وسعت خوبی داشت، بنابراین، 
به سرعت گسترش پیدا کرد. با افزایش کشت گوجه فرنگی خارج از 
فصل، انارشیطان این اراضی از اوایل سال 1385، شاهد تخریب شدید 
و ریشه کنی شد، به طوری که حتی اراضی ملی و رویشگاه این گیاه در 
خارج از محدوده کشاورزی هم مصون نماند. همان طور که در تصویر 
گوگل مشاهده می شود )شکل 11(، هم اکنون رویشگاه های انارشیطان 
در اطراف روستاهای کشتو و کاردنه به جز حاشیه رودخانه، به مرز 
ارتفاع 178  در  رویشگاه  این  است.  کشاورزی محدود شده  اراضی 

این محدوده  است.  دارد و خاک آن شنی  قرار  دریا  از سطح  متری 
350 پایه انار شیطان مسن و 320 پاجوش دارد، 8 پایه نیز از زمین 
هکتار  در  تراکم  است.  شده  خارج  مکان  آن  از  و  کنده  کشاورزی 
گونه های  فاقد  نقاط  برخی  در  برآورد شد .  پایه  رویشگاه 420  این 
همراه و در حاشیه رودخانه با گونه های گز )Tamarix spp.(، پده 
)Popolus euphratica( و بنگرو )Vitex negundo( همراه است. 
درختان انارشیطان در دسترس دام، به شدت توسط آنها چرا می شوند، 
عرصه رویشگاه این گیاه نیز مورد هجوم کشاورزان قرار گرفته است. 
نهال های حاصل از پاجوش در برخی نقاط رویشگاه کم و در برخی 

نقاط، که به اراضی کشاورزی رسیده است، شاداب و فعال هستند.
ذکریایی  روستای  مجاورت  در  ذکریایی،  انارشیطان  رویشگاه   -11
جغرافیایی  نقطه  در  و  دشتستان(  )شهرستان  شبانکاره  شهر  توابع  از 
سد  فصلی  رودخانه  حاشیه  در   ،)29˚  30ˊ  21˝ و   51˚00ˊ  37˝(
گسترش  رودخانه  طول  در  متر   150 حدود  و  گرفته  قرار  ذکریایی 
یافته است. این رویشگاه با مساحت 18000 مترمربع، دارای خاک 
دارای  دارد.  قرار  دریا  سطح  از  متری   85 ارتفاع  در  و  است  شنی 

شکل 10- رویشگاه انارشیطان باغان، شهرستان دشتی، استان بوشهر، نمایی از رویشگاه روی تصویر گوگل ارث )باال، سمت چپ(، نمایی از توده و ساخت ساختمان در آن 
)باال، سمت راست(، بریدن تنه درخت انارشیطان با هدف تصاحب زمین )پایین، سمت چپ( و حفر چاه آب کشاورزی و پمپا ژ آب در رویشگاه انارشیطان )پایین، سمت راست( 

)عکس از: کهزاد سرطاوی(
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شکل 11- رویشگاه انارشیطان حاشیه روستای کشتو، تصویری از نمای هوایی رویشگاه انارشیطان و احداث باغ مرکبات دراین رویشگاه روی تصاویر گوگل ارث )باال، سمت 
چپ(، نمایی از رویشگاه انارشیطان و پناه آوردن درختان به حاشیه رودخانه )باال، سمت راست(، تبدیل رویشگاه انارشیطان به زمین زراعی )پایین، سمت چپ(، نهال های حاصل 

از ریشه جوش انار شیطان در اراضی زراعی )پایین، سمت راست( )عکس از: کهزاد سرطاوی(

در  و  زده  جوانه  اما  قطع شده،  پایه   15 و  مسن  انارشیطان  پایه   45
حال رشد است، پاجوش ها بسیار محدودند، حدود 8 پایه، سرشاخه 
می رود.  خشکی  به  رو  به تدریج  و  است  شده  پایه ها خشک  برخی 
. )12 )شکل  شد  برآورد  پایه   25 رویشگاه  این  هکتار  در  تراکم 
از  شیرینو  روستای  مجاورت  در  شیرینو،  انارشیطان  رویشگاه   -12
توابع شهرستان عسلویه و در نقطه جغرافیایی )˝35 ˊ28 ˚52–˝32 
27( با مساحتی حدود 4200 مترمربع در حاشیه رودخانه فصلی   ̊37ˊ
قرار گرفته است. فاصله این رویشگاه تا دریا کمتر از 100 متر با شیبی 
حدود 15درصد است. این رویشگاه، در سال های اخیر به دلیل کاهش 
بارندگی و نبود آب کافی، هجوم ساخت و سازهای روستایی، مهم تر 
شرکت های  توسط  باالدست  در  رودخانه  این  شدن  مسدود  همه  از 
پیمانکار راه سازی منطقه ویژه انرژی پارس و ساختمان سازی در کنار 
آن، در حال نابودی است. بستر این رویشگاه روی سنگ های رسوبی 
است و 20 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. این محدوده دارای 35 پایه 
انارشیطان مسن و 18 پاجوش است. تراکم در هکتار این رویشگاه 83 

پایه در هکتار برآورد شد  )شکل 13(. 
13- رویشگاه صفیه در حاشیه روستای صفیه شهرستان عسلویه قرار 
دارد. تعداد 7 پایه درخت بالغ و 6 اصله نهال در این رویشگاه وجود 
دارد. سطح اشغال آن 1000 مترمربع است. تراکم در هکتار آن هفت 

پایه برآورد شد. 
در  نشد.  مشاهده  استان خوزستان  در  گونه  این  بررسی ها،  براساس 
13 رویشگاه در سطح استان بوشهر از حاشیه خلیج فارس، روستای 
شیرینو، شهرستان عسلویه تا ارتفاع 850 متر از سطح دریا )حاشیه 
مرتفع  و  جلگه ای  اراضی  در  دشتستان(  شهرستان  ارم،  تنگ  شهر 
می روید. سطح اشغال آن 204.315 مترمربع برابر با 20/43 هکتار 
است که به صورت پراکنده و جدا از هم مشاهده شد. تراکم آن بین 25 

تا530/7 پایه در هکتار در رویشگاه های مختلف برآورد شد. 
تعداد کل پایه های زنده و بالغ اندازه گیری شده در سطح استان بوشهر 
1649 پایه است. بیشترین تعداد درخت 420 پایه در رویشگاه کشتو 
پایه در رویشگاه  تعداد 5  به  کمترین آن  به مساحت 2/8 هکتار و 
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تنگ ارم به مساحت 700 مترمربع بود. این در حالی است که پایه های 
قطع شده و درختان ایستاده خشک شده هم در بعضی از این رویشگاه ها 
وجود دارد. تعداد پایه های خشک شده و قطع شده در این رویشگاه ها 
به ترتیب 342 و 73 پایه بود. بیشترین تعداد درخت خشک شده )320 
رویشگاه های  در  آن  کمترین  و  شهنیا  اول  قطعه  رویشگاه  در  پایه( 
بدون درخت خشکیده شامل 9 رویشگاه بود. بیشترین تعداد درخت 
قطع شده )25 پایه( در رویشگاه قطعات اول و دوم شهنیا و کمترین 
آن در رویشگاه علی آباد )یک پایه( دیده شد، تعداد شش رویشگاه  
نیز بدون درخت قطع شده بود )جدول 1(. همانگونه که در جدول 1 
رویشگاه ها  این  در  بذر  طریق  از  زادآوری  میزان  می شود،  مشاهده 
وجود ندارد، اما زادآوری از طریق ریشه جوش وجود دارد. بیشترین 
تعداد ریشه جوش ها در رویشگاه کشتو )285 ریشه جوش( و کمترین 
تنگ  رویشگاه های  بود.  جوش(  ریشه  )دو  دهرود  رویشگاه  در  آن 

تاج  زیر  زراعت  آن  دلیل  که  بودند  ریشه جوش  فاقد  فاریاب  و  ارم 
شخم  اثر  بر  یا  شود  تشکیل  هم  ریشه جوشی  چنانچه  بود.  درختان 
نابود می شود، یا کشاورزان به عنوان علف هرز با آن مبارزه می کنند و 
درنهایت از بین می رود. نبود نهال دانه زاد، قطع و بهره برداری درختان 
و  گرم  طبیعت  در  اعالم خطر جدی  پیام های  از  آنها  و خشکیدگی 
تأکید  آنها  از  حفاظت  ضرورت  بر  که  است  ایران  جنوب  خشک 
می کند. عالوه بر  این خسارت ها، تخریب شدید رویشگاه بر اثر توسعه 
مناطق مسکونی در حاشیه روستای علی آباد و شهرستان تنگستان نیز 
مشاهده شد. همچنین، شخم رویشگاه و تصرف آن توسط کشاورزان 
در رویشگاه هایی مانند فاریاب، تنگ ارم، دهرود و شهنیا مشاهده شد 

که از عوامل تهدید این درخت ارزشمند هستند. 

ج( استان هرمزگان

شکل 12- رویشگاه انارشیطان حاشیه روستای ذکریایی، شهرستان دشتستان، استان بوشهر، نمایی از توده انارشیطان روستای ذکریایی روی تصویر گوگل ارث )سمت چپ(، 
پراکنش انار شیطان حاشیه رودخانه فصلی )سمت راست( )عکس از: کهزاد سرطاوی(

شکل 13- رویشگاه انارشیطان حاشیه روستای شیرینو، شهرستان عسلویه، استان بوشهر، تسخیر بستر رودخانه و رویشگاه انارشیطان با ساخت و ساز منازل مسکونی )عکس از: 
کهزاد سرطاوی(
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این گونه از شهرستان بستک استان هرمزگان گزارش شد. این 
رویشگاه در ارتفاع 612 متری از سطح دریا قرار دارد، مساحت 
آن 2/5 هکتار است و تراکم در هکتار 71 پایه است. میانگین 
مساحت تاج درختان 10/2 مترمربع، میانگین قطر برابر سینه 
62/5 سانتی متر و میانگین ارتفاع درختان 7/3 متر است )امیری 

و همکاران، 1397(. 
د( استان سیستان و بلوچستان )بلوچستان(

به صورت  بلوچستان  و  سیستان  استان  در  انارشیطان  درخت 
در  ساربوک  رویشگاه  دو  جز  به  که  می شود  دیده  کوچک  لکه های 
از تعداد  شهرستان قصرقند و رویشگاه منطقه گردشگری ساروج که 
رویشگاه ها  سایر  در  آن  پایه های  تعداد  برخوردارند،  بیشتری  پایه 
 15 از  بیشتر  قطر  دارای  موجود  پایه های  بیشتر  است،  انگشت شمار 
سانتی متر هستند و متأسفانه زادآوری در اطراف آنها مشاهده نمی شود. 
رویشگاه ساربوک در شهرستان قصرقند حدود 4 هکتار وسعت دارد و 
در محل رودخانه فصلی واقع شده است. تعداد پایه های آن 100 پایه 
است، که از پایه های بالغ و زادآوری تشکیل شده است. زادآوری در این 
رویشگاه به صورت ریشه جوش است. بستر این رویشگاه بافت سبک 
و بیشتر شنی و شنی لومی است. ارتفاع از سطح دریا 475 متر است. 
به می توان  رویشگاه  این  در  انارشیطان  همراه  چندساله  گونه های  از 
 Lycium sp.، Pteropyrom aucheri، Maerua crassifolia، 
Nannorrhops ritchiana، Rhazya stricta، Salvadora 
oleoides، Salvadora persica، Acacia ehrenbergiana، 
Cocculus pendulus، Ziziphus spina-christi، Calotropis 
procera، Hammada salicornica، Gymnocarpus 
decander، Ephedra foliata، Tamarix sp.، Prosopis 
cineraria، Periploca aphylla،Taverniera cuneifolia، 
Tephrosia persica، Fagonia sp. و Ochradenus baccatus 
از  این رویشگاه همانند خیلی  انسانی در  اشاره کرد. میزان تخریب   
این  در  قطع شده  قطور  پایه های  و  است  شدید  استان  رویشگاه های 
این  در  تهدید کننده  عوامل  دیگر  از  می شود.  دیده  بسیار  رویشگاه 
رویشگاه گیاه باالرونده Cocculus pendulus است که با رشد روی 
پایه های انارشیطان بقای آنها را به خطر می اندازد و پایه هایی که این 

گونه روی آن مستقر شده است، وضعیت مناسبی ندارند.
دیگر رویشگاه مهم انارشیطان در استان سیستان و بلوچستان، رویشگاه 
منطقه گردشگری ساروج است که در منطقه ای با وسعت حدود 5 هکتار 
در امتداد رودخانه فصلی گسترش یافته است. این رویشگاه در حاشیه 
رودخانه فصلی در مجاورت یا حتی داخل باغ های منطقه واقع شده 
است. ارتفاع از سطح دریای رویشگاه 661 متر و خاک منطقه بیشتر 
لومی شنی و شنی است، پیش از این، این رویشگاه از وسعت بیشتری 
برخوردار بوده است، اما به دلیل فعالیت کشاورزی اهالی منطقه، پایه های 
موجود در داخل کرت باغ ها، قطع شده است. در این رویشگاه تخریب و 
قطع پایه های قدیمی به وفور مشاهده می شود. به دلیل رطوبت رویشگاه 
و قدرت مناسب گونه انارشیطان در تولید ریشه جوش، زادآوری در این 
رویشگاه فراوان و بیشتر از طریق ریشه جوش است. در این رویشگاه 

سانتی متر  تا 30  محدوده 15  در  درختان  تنه  قطری  دامنه  بیشترین 
قرار دارد. از گونه های همراه انارشیطان در این رویشگاه، می توان به
Lycium sp، Nannorrhops ritchiana، Rhazya stricta، Ziziphus 
spina-christi، Tamarix sp.، Prosopis cineraria ، Ochradenus 
baccatus، Nerium indicum و Populus euphratica 

اشاره کرد. از دیگر رویشگاه های انار شیطان در استان، منطقه دامن در 
32 کیلومتری جاده ایرانشهر- خاش است که در آن تعداد محدودی 
درخت روییده است، اما متأسفانه این درختان نیز تخریب شده اند و 
تنها چند پایه )8 پایه( از آنها وجود دارد. در رویشگاه دن زیروک در 
اطراف فنوج نیز، تعداد 8 پایه بالغ انار شیطان در مسیر آبراهه ها و در 
دامنه تپه وجود دارد که ارتفاع آنها حدود 5 متر و قطر تنه آنها حدود 30 
سانتی متر است و از شادابی مناسبی نیز برخوردارند. ارتفاع از سطح دریا 
نیز، حدود 751 متر است. عالوه بر رویشگاه های یادشده، در رویشگاه 
انگشت شمار  آن  تراکم  البته  که  می روید  انار شیطان  نیز  شابو  مغان 
است،  بوده  کمتر  تخریب  میزان  کمتر،  دسترسی  به دلیل  اما  است، 
به طوری که پایه های قطور و بلندی در این رویشگاه مشاهده می شود.

و( استان کرمان
ارتفاع حدود 700 متری از سطح دریا در خاک های  انار شیطان در 
رویشی  مناطق  بیشتر  در  گیاه  این  می کند.  رشد  کرمان  استان  شنی 
بذر تولید نمی کند. رویشگاه این گیاه در استان کرمان شامل مناطق 
ارزوئیه و میجان با کمترین سطح رویشگاه و منطقه دلفارد از توابع 
شهرستان جیرفت با بیشترین سطح رویشگاه به میزان 41 هکتار است. 
نیز  کوچ جیرفت  و دشت  اسفندقه  از  گونه  این  پراکنش  عالوه بر این 

گزارش شده است )امیری و همکاران، 1397(. 
رویشگاه این گونه در دلفارد جیرفت در ارتفاع 1400 متری از سطح دریا 
با مساحتی برابر 50 هکتار و تراکم 102 پایه در هکتار واقع شده است. 
میانگین مساحت تاج درختان 10/5 مترمربع، میانگین قطر برابر سینه 
73/5 سانتی متر و میانگین ارتفاع درختان 10/5 متر است. رویشگاه 
این گونه در اسفندقه جیرفت در ارتفاع 1612 متری از سطح دریا، با 
مساحت 41 هکتار و تراکم 83 پایه در هکتار مشاهده می شود. میانگین 
مساحت تاج درختان 11 مترمربع، میانگین قطر برابر سینه 43/25 
سانتی متر و میانگین ارتفاع درختان 6/3 متر است. رویشگاه این گونه 
در دشت کوچ جیرفت در ارتفاع 780 متری از سطح دریا با مساحت 
4/1 هکتار و تراکم 79 پایه در هکتار قرار دارد. میانگین مساحت 
تاج درختان 10/5 مترمربع، میانگین قطر برابر سینه 54/55 سانتی متر 
و میانگین ارتفاع درختان 6/3 متر است )امیری و همکاران، 1397(. 

رویشگاه های آسیب دیده و جمعیت های قطعه قطعه شده گونه 
انارشیطان

آثار قطع بی رویه و غیرمجاز، چرای شدید دام، خشک سالی، خشکیدگی 
درختان، توسعه اراضی کشاورزی و مسکونی در همه رویشگاه های 
محسوب  درخت  این  برای  بزرگی  تهدید  که  شد  مشاهده  گونه  این 
و  از طریق ریشه جوش  در رویشگاه ها  گونه  این  زادآوری  می شود. 
بسیار کم است. جمعیت های این درخت در استان بوشهر درمجموع، 
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مساحتی برابر با 20/43 هکتار به صورت پراکنده و در قطعات جدا 
پایه  دارند.  از هم  کیلومتری  تا چند صد  ده  فاصله چند  با  و  از هم 
زنده ای از این گونه در استان خوزستان مشاهده نشد. تعداد پایه های 
بالغ و زنده آن در رویشگاه های مختلف در جدول 1 ارائه شده است. 
با توجه به سطح پراکندگی در جنوب کشور، که به صورت تک پایه، یا 
جمعیت های کوچک در هر رویشگاه حضور دارند، از نظر حفاظتی، در 

طبقه در معرض خطر انقراض قرار دارند. 
توجه به حفاظت و احیای رویشگاه های این گونه از اولویت های مهم 
ملی به شمار میرود. حفاظت از رویشگاه، مهم ترین اقدام برای حفاظت 
نتایج این تحقیق نشان داد،  از گونه های گیاهی مستقر در آن است. 
متأسفانه، رویشگاه های مناطق کویری و بیابانی کشور مورد غفلت قرار 
گرفته اند. همچنین، آثار تغییر اقلیم در این مناطق بسیار شدید است و 
همراه شدن این عامل با سایر عوامل نظیر تغییر کاربری، قطع و برداشت 
بی رویه درختان فاجعه آمیز است. نبود مراقبت و نظارت مدیریتی در 
و  درختی  گونه های  حذف  سبب  به تدریج  می تواند  بیابانی  مناطق 
درختچه ای محدود این مناطق شود که نقش مهمی در حفظ خاک و ایجاد 
آشیان های اکولوژیک برای سایر گونه های گیاهی و جانوری دارند.

این گونه در بررسی های  IUCN در سال 2021، در طبقه گونه های در 
خطر انقراض )En( قرار گرفته است )Plummer, 2021(. همچنین، 
 Singh,( جدی  خطر  معرض  در  گیاهان  طبقه  در  هند،  کشور  در 
 Hussian et al.,( و در پاکستان در معرض تهدید قرار دارد )2004
2010(. در ایران و در استان سیستان و بلوچستان در آستانه انقراض 
محلی )جهان تیغی و همکاران، 1398( و در داراب استان فارس در 

 .)Mahmoodi et al., 2013( معرض انقراض است
با توجه به محدود بودن پراکنش جغرافیایی جهانی این گونه و وضعیت 
رویشگاه های آن در کشور، ضروری است، سازمان های مسئول حفاظت 
کشور ازجمله سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت 
محیط زیست در اقدامی فوری و هماهنگ با بخش تحقیقات، برنامه های 
کنند. تدوین  و  تهیه  را  انار شیطان  از رویشگاه های  احیا و حفاظت 

نتیجه گیری و پیشنهادها
با در نظر گرفتن عوامل تهدید اشاره شده در این نوشتار، مانند تغییر 
کاربری اراضی رویشگاه های انارشیطان به کشاورزی و مسکونی، قطع 
کشاورزی،  مصارف  برای  رویشگاه ها  زیرزمینی  آب  پمپاژ  درختان، 
وضعیت حفاظتی این گونه )در طبقه در خطر انقراض، EN(، انتشار 
آن در قطعات کوچک و با فاصله زیاد از هم و آثار مشاهده شده از 
قطع غیر مجاز و خشکیدگی درختان، سرعت از بین رفتن درختان، در 
آینده بیشتر نیز خواهد شد. بنابراین، حفاظت، احیا و توسعه این گونه 
در جنوب ایران و در قالب پروژه های جنگل کاری و فضای سبز و نیز 
احداث ژرم پالسم این گونه ضروری است. عالوه بر این، انجام تحقیقات 
تکمیلی برای تولید نهال به روش جنسی و غیرجنسی،  با هدف حفاظت 
از این گونه پیشنهاد می شود. همچنین، انتخاب یک رویشگاه در هر یک 
از استان های محدوده پراکندگی گونه به عنوان رویشگاه حفاظت شده 
توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به شدت توصیه می شود.
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