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مقدمه
 گونه هـای جنـس ُکنـار از تیـره عنـاب دارای بیـش از یک صد گونـه از درختان و
 درختچه های همیشه سـبز و یا خزان کننده هسـتند. میانگین ابعاد رشـدی تاج ُکنار
 به طور متوسـط 5 متر )پهنا( در 5 متر )بلندي( برآورد می شـود. عالوه بر سـایه انداز
بسـیار خـوب، ُکنـار دارای چـوب سـخت و محکمـی اسـت کـه آن را تا ده ها سـال 
 پایـدار مي سـازد. ایـن گونه هـا عمدتـاً در نواحی گرمسـیری و نیمه گرمسـیری دنیا
 وجـود دارنـد. برخی گونه های این تیره مانند عناب و ُکنار موریتانی در همه قاره هاي

دنیـا وجـود دارنـد، درحالی کـه سـایر گونه ها، ماننـد رملک و ُکنـار )ُکنـار معمولی( 
در مناطـق مشـخصی از جهـان به خصـوص جنـوب ایـران وجـود دارنـد. گونه هـای 
 مختلـف جنس ُکنار ممکن اسـت به صـورت درختان تنومنـد، درختچه های بزرگ و
 یا به ندرت به شکل درختچه های کوچک یا بوته ای رشد نمایند. مقاومت درختان ُکنار

نسـبت بـه خشـکي، شـوري، خاک هـای فقیـر و سـنگالخي، طوفان هـاي شـدید، 
 بادهاي داغ موسـمي و همچنین مقاوم سـازي خاک سـطحي در برابر فرسـایش هاي 
بادي و آبي با کمک سـامانه ریشـه اي سـتبر و پر انشـعاب، ازجمله ویژگي هایی است 
 کـه ایـن گیـاه اعجـاز آور را در برقـراري و پایـداري زندگي در بدترین شـرایط جوي

حاکم بر اقلیم هاي بیاباني و نیمه بیابانی، مطرح ساخته است.
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سامانه ریشه ای درخت كنار
 سـامانه ریشـه ای درخـت ُکنـار، آبرفت هـای حاصلخیـز و مملـو از عناصـر آلي و

معدني را در فضاي فراریشـه خود جذب و نگهداري مي نمایند و با حفظ و آزاد سـازي 
 تدریجـي خاک هـای حاصلخیـز، موجـب رویـش انـواع علف هـای باریـک بـرگ و
پهن بـرگ، گیاهـان دارویی سـودمند و کمیـاب، مانند اِفدرا، در پنـاه خود و درنتیجه 

تداوم و برقراري حیات، کشـاورزي و محیط زیسـت پایدار می شـود.
درواقـع بـدون وجـود پوشـش گیاهـي مقاوم ُکنـار در طبیعـت و منابـع طبیعی 
 اسـتان های جنوبـی کشـور، پایـداري و بقاي اکوسیسـتم، چه جانـوری و چه گیاهی
 در چنیـن اقلیم هـاي خشـک و بیابانـي امکان پذیـر نبـود. هـزاران سـال اسـت کـه
 گونه هاي کم توقعي مانند ُکنار )شـکل 1(، موجب تداوم و توسعه پایدار محیط زیست

در این مناطق شده اند.

 

شکل 1- نقش درخت ُکنار در بقای اکوسیستم
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اسامی درختان ُكنار و مترادف آن
در جدول )1( اسامی و مترادف درختان ُکنار را در زبان های مختلف بیان شده است.

جدول 1- اسامی و مترادف درختان ُکنار را در زبان های مختلف

اسامی متعارف درخت ُکنار در آن کشورزبان
نبکا و یا نبکعربی

سیدیرسودان
کرنانیجریه

دام، خار مسیح و خار اورشلیمانگلیسی
بِرهندوستان

پالیور، آرگولو و آرناوسفرانسه و برخی از کشورهای فرانسوی زبان

فنولوژی ُكنار
فنولوژی و یا رویدادهای چرخه زیستی کنار به شرح ذیل است؛

درخـت ُکنـار در جنـوب ایران از اوایل تیرمـاه تا اواخر مرداد به ُگل می نشـیند  _
)شـکل 2( و میوه هـای آن، از مهرمـاه تـا اواخـر آذر به تدریج می رسـند، به این ترتیب، 

برداشـت میـوه نیز در یک دوره نسـبتاً طوالنـي انجام مي گیرد.
درختان ُکنار یک دوره گل دهی و میوه دهی بهاره نیز در جنوب ایران دارد. _
گل هـای معطـر ُکنار، دوجنسـی یا هرمافرودیت هسـتند، یعني هـم اندام های  _

تولید مثلـی نـر و هم مـاده در یک گل وجـود دارند.
برگ هـا در گونه هـای مختلـف، سـرنیزه ای تـا بیضی شـکل بـا رگبرگ هـای  _

برجسـته و آشـکار و بـه رنـگ سـبز روشـن تـا سـبز تیره هسـتند.
گل هـای ُکنـار ریـز، سـفید، نرم و معطـر با رایحه ای بسـیار خـوش مانند بوی  _

عسـل، دارای نکتار فراوان، خوشـبو و زیبا هسـتند.
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شکل 2- گل و میوه درخت ُکنار

تركیبات برگ ُكنار یا ِسدر
 بـرگ معطـر ِسـدر یـا بـرگ ُکنار از اجـزای اصلی  نام برده شـده در جـدول )2( 

است. تشکیل شـده 
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جدول 2- مواد معطر اصلی در ترکیب شیمیایی سدر یا برگ ُکنار

مقدار )برحسب درصد(ترکیب شیمیایيمقدار )برحسب درصد(ترکیب شیمیایي
10متیل هگزا دکانوایت14گرانیل استون
9/9متیل اکتا دکانوایت7/9هگزا دکانول

8اتیل اکتا دکانوایت9/9فارنسیل استون

بـرگ و میـوه ُکنـار دارای ترکیبات چـرب ضروری بوده و شـکل هیدروکربن های 
اصلـی آن خوراکـی هسـتند. منبـع فراوانـی از مولکول هـای قنـدی در برگ هـای 
ُکنـار وجـود دارد. قندهـای موجـود در برگ ُکنار شـامل الکتـوز، گلوکـز، گاالکتوز، 
آرابینـوز، گزیلـوز و رامنـوز هسـتند. همچنیـن میـوه و بـرگ درختـان ُکنـار حاوی 
چهـار گلیکوزیـد سـاپونین اسـت و باالتریـن مقـدار فالونوئیـد در برگ هـای ُکنـار 
 بـرآورد شـده اسـت. فالونوئیدهـای اصلی در ُکنار شـامل رامنوزید و روتین هسـتند. 
 فالونوئیـد نوعی گلیکوزید اسـت که به عنوان رنگ دانـه زرد در گیاهان عمل می کند.
افـزون بـر آلکالوئید هـای شناخته شـده، تعداد دیگـری از آلکالوئید هـای پپتیدی نیز 

از پوسـت سـاقه ُکنار جداسـازی شده اند.

كاربردهای ُكنار
در ادامه این مبحث به کاربردهای درختان کنار پرداخته می شود.

1- كاربردهای زیست محیطی و فضای سبز
 سـایه اندازی، بوی عطر گل آذین، منظرسـازی و زیبایی آفرینـی، مقاومت درختان
 ُکنار نسبت به خشکی، شوری، طوفان ها و بادهای شدید موسمی، حاصلخیز نمودن و
بهبـود سـاختمان خـاک، مقاوم سـازی خـاک حاصلخیز سـطحی در برابر فرسـایش 
آبـی و بـادی با کمک سـامانه ریشـه ای قوی و پر انشـعاب، ازجملـه ویژگی های ُکنار 
اسـت. عـالوه بـر این هـا، ُکنـار در بقا و پایداری سـامانه زیسـتی، پنـاه دادن و تغذیه 
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گیاهـان و جانـوران آسـیب پذیر، نقش بسـیار چشـمگیری ایفـا می نمایـد. مجموعه 
ایـن ویژگی هـا نقش اساسـی درخت ُکنار را در پایداری اکوسیسـتم و تداوم سـامانه 

پایـدار کشـاورزی و محیط زیسـت به خوبی نمایان می سـازد )شـکل 3(.

 

شکل 3- ُکنار در طبیعت و فضای سبز حومه شهرها

2- طب سنتی و مصارف عمومی بهداشتی
 درخـت ُکنـار دارای مصارفـی چون مـوارد ذیل در طب سـنتی و مصارف عمومی 

بهداشتی است.
 در بیـن اعـراب بومی، از همه قسـمت های درخت و میوه ُکنار بـرای برقراری و _

تداوم یک زندگی سالم استفاده می شود.
این گیاه به خاطر خواص آرام بخشی و مسکن خود نیز کاربرد وسیعی دارد. _
در عربسـتان سـعودی از ُکنـار بـرای التیـام زخم هـا و جراحـات، بیماری هـای  _

چشـم و برونشـیت )تـورم نایچـه و نایژه هـا( اسـتفاده می شـود.
 اعراب بدوی از ُکنار برای التیام زخم ها و بیماری های پوسـتی و خشـک کردن و _

درمـان آماس هـای چرکـی )کورک هـا( و همچنیـن، به عنوان یـک تب بر و ادرار سـاز 
اسـتفاده می کنند.



13ویژگی های کاربردي گونه های مختلف جنس ُکنار و ...

کاربرد پودر برگ یا ژل ُکنار برای سیاه تر و بلندتر شدن موی بانوان مفید است. _
 درخت ُکنار در جنوب ایران یک درخت بومی محسـوب می شـود. برگ های این گیاه _

که در ایران به نام ِسدر شناخته می شود، برای شست و شوی سر و مو کاربرد دارد.
 از ایـن گیـاه اخیراً در بسـیاری از کشـورهای جهان برای نگهداری از پوسـت و _

 مو اسـتفاده می شـود. در طب سـنتی چین، از ُکنار برای کنترل و تسـهیل تولد نوزاد
استفاده می کنند.

عصـاره مایـع بـرگ ُکنـار بـر سـامانه مرکـزی اعصـاب خوکچه هنـدی اثـر  _
دارد. درد  ضـد  و  آرام بخـش 

خـواص عصـاره ُکنـار به عنـوان ضـد اسـهال، قابـض، نیرو بخـش و ادرارآور، به  _
اثبات رسـیده اسـت.

مصـرف میوه ُکنار درمانگر فشـارخون باالسـت و به علت خـواص لیز کنندگی،  _
به عنـوان دارویی ضد انگل نیز از آن اسـتفاده می شـود.

اثرات بازدارندگی میوه ُکنار در برابر افزایش قند خون نیز به اثبات رسیده است. _
کاربـرد عصاره ُکنار تغییرات بارزی در پارامترهای بیوشـیمیایی در سـلول های  _

انسـانی ایجاد نمی کند.
ُدز کشـنده عصاره ُکنار برای مصارف گوارشـی دهانی بیش از 6400 میلی گرم  _

بر کیلوگرم اسـت، بنابراین اثر مسـمومیت زایی بر انسـان ندارد.

 3- خواص ضد میکروبی
 ُکنـار در برابـر باکتری هـا، قارچ هـا و سـایر میکروب هـای بیمارگـر انسـان کـه 
در حالـت نرمـال کامـاًل مقاوم  هسـتند، اثـرات قـوی میکروب کشـی دارد. همچنین، 
برگ هـای ُکنـار در طب سـنتی ایـران به عنـوان آنتی سـپتیک، ضد قـارچ و درمانگر 
آماس هـای چرکـی و برای التیام بیماری های پوسـتی ازجملـه جراحات و آماس های 

پوسـت، بـه کار می رود.
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 4- خواص آنتی اكسیدانی
 پراکسیداسیون چربی ها با ایجاد شرایط ویژه ای در پوست سر و پوست بدن، نقش 
مهمی در افزایش واکنش ایمن سـازی پوسـت دارد. پراکسیداسیون و سایر اختالالت 
 اکسـیداتیو می تواننـد به وسـیله چالش هـا و عوامل زنده و شـرایط نامسـاعد محیطی
 مانند آالینده های دودزا، ضایعات گازی صنعتی، ازن، نور فرابنفش، دود سیگار و غیره و
یا عوامل زیان آور زنده مانند میکروارگانیسـم ها، پدید آیند و در پوسـت سـر و بدن، 
مشکل سـاز شـوند. برای اجتناب از عـوارض جانبی پراکسیداسـیون چربی ها، کاربرد 
آنتی اکسـیدان ها به عنـوان پیشـگیري کننده، ضـروری به نظر مي رسـد. شـربت های 
 حاوی میزان کم عصاره ُکنار کاهش دهنده پراکسیداسـیون چربی اسـت )شـکل 4(.
 میزان تأثیر عصاره ُکنار در مقایسـه با اثر یک داروی آنتی اکسـیدان شـیمیایی قوی
ماننـد توکوفـرول، قابل رقابـت اسـت، با ایـن برتری که عصـاره ُکنار عـوارض جانبی 

در انسـان ندارد.

   

شکل 4- شربت های عصاره ُکنار

5- محافظت عصاره كنار از دی ِان آ در برابر صدمات
 صدمـات شـیمیایی و فیزیکـی بر ژنوم و DNA انسـان می تواند به وسـیله عوامل 
زنـده و غیرزنـده ای کـه در مـورد آنتی اکسـیدان ها ذکـر شـد، اتفـاق افتد. مؤسسـه 
تحقیقاتـی دانشـگاه ناتینگهام انگلسـتان، میـزان تأثیر عصـاره ُکنـار را در محافظت 
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از DNA سـلول های انسـانی در برابـر صدمـات ناشـی از تابـش اشـعه ی زیـان آور، 
بررسـی نمـود. صدمـات ناشـی از تابش اشـعه فرابنفش بـر DNA یاخته هایی که در 
تیمارهـای حـاوی عصـاره ُکنار قرار داشـتند تا حـدود 61 درصد نسـبت به صدمات 
ناشـی از همیـن اشـعه بـر سـلول هایی کـه در تیمـار شـاهد قـرار داشـتند، کم تـر 
بـود. حـق اختـراع و کاربـری مـواد آرایشـی، طبی و بهداشـتی حـاوی عصـاره ُکنار 
به منظـور پیشـگیری از صدمـات DNA توسـط صفایی قمی به ثبت رسـیده اسـت.

6- حفاظت ژل ُكنار از پوست در برابر اشعه ی زیان بار
 ژل 10 درصد از پودر برگ ُکنار روی پوست انسان که تحت  تأثیر اشعه فرابنفش
مؤثـر اسـت. ژل ُکنـار بـه میـزان قابـل توجـه موجـب کاهـش عـوارض التهـاب و 

پوسـت می شـود. سـوختگی 

7- مصارف خوراكی میوه ُكنار
 اجـزای شـیمیایی میـوه ُکنـار از نظـر غذایـی بسـیار مفیـد و نیـروزا هسـتند. 
همان طـور کـه در جدول 3 مشـاهده می شـود، میـوه ُکنـار از دیدگاه اجـزا و عناصر 
تشـکیل دهنده، بـا مغذی تریـن میوه هـای مصرفـی انسـان، ماننـد خرمـا و سـیب، 

قابل مقایسـه اسـت.

 جدول 3- ترکیبات و عناصر معدنی موجود در 100 گرم میوه خشک ُکنار

مقدار به گرمنوع ترکیبمقدار به گرمنوع ترکیب
4/40امالح غیرمحلول3/40آالنین
21/80نشاسته3/40آرژنین

16/0د- فروکتوز15/10آسپارتیک اسید
9/6د- گلوکز0/5سیستئین

1چربی3/1گلیسین
2
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مقدار به گرمنوع ترکیبمقدار به گرمنوع ترکیب

1فیبر خالص0/9هیستیدین
4

17/6گلوتامیک اسید2/3ایزولوسین
5/6-4/8پروتئین خالص3/9لوسین

21/8ساکاروز2/3الیسین )لیزین(
0/61کلسیم0/4متیونین

0/005مس2/2فنیل آالنین
0/003آهن5/3پرولین
0/002آهن3/9سرین
1/91پتاسیم2/2ترئونین
0/04گوگرد1/8تیروسین

0/013منگنز3/1والین
B1 0/01سدیم0/04ویتامین
B2 0/12منیزیوم0/13ویتامین
C 0/009روی0/003ویتامین

تقریبـاً همـه اسـیدهای آمینـه ضـروری و موردنیـاز انسـان کـه سـازنده انـواع 
 پروتئین هـا و آنزیم هـای بـدن هسـتند، در ترکیـب میوه ُکنـار وجود دارنـد. علیرغم
اینکـه میـوه ُکنار سرشـار از عناصر کانی پر مصـرف و فلزات موردنیـاز بدن به صورت 
غیـر  محلول اسـت، امـا هیچ گونه اثر مسـمومیت زایی بر انسـان نـدارد. ویتامین های 
مفیـد قندهـای  انـواع  و  کافـی  و  موردنیـاز  میـزان  بـه   C ویتامیـن  و   B2  ،B1 

 از پلی ساکاریدی، مانند نشاسته تا منوساکاریدهای قابل جذب، نظیر فروکتوز، گلوکز و
 سـاکاروز، در میـوه ُکنـار وجـود دارنـد. افزون بـر این ها وجـود مقـدار 2/1 میلی گرم

چربـی قابل جـذب و مفیـد و 4/1 گـرم فیبـر خالـص، بیانگـر ویژگی هـای تغذیـه ای 
عالـی در میـوه ُکنار هسـتند.

ادامه جدول 3- ترکیبات و عناصر معدنی موجود در 100 گرم میوه خشک ُکنار
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مـزه میـوه ُکنـار و عناب مخلوطی لذیذ از طعم میوه خرما و سـیب اسـت، که به 
 همیـن سـبب، این میوه ها را سـیب چینی یا خرمـای چینی می نامند. طعـم گوارا و
 نیمه اسـیدی )ملس( آن تا اندازه ای مانند طعم سـیب خشـک کرده است. میوه ُکنار
 ممکن اسـت به صورت تازه و یا پس از خشـک کردن در طول سـال به مصرف برسد و
 یـا اینکـه بـرای مصـارف آتـی نگهداری شـود. فقـط خرما، انجیـر، کشـمش و تعداد
 کمـی از میوه هـای خشـکباری، بیـش از ُکنـار انـرژی زا هسـتند. میوه ُکنـار مملو از
پروتئیـن و بـرگ آن غنـی از آهـن، کلسـیم و منیزیـوم اسـت. ازایـن رو، غذایـی که 
از ایـن گیـاه تهیـه می شـود، منبعی غنـی از انـرژی، پروتئیـن و مواد معدنی اسـت. 
محتویـات دانه هـای ُکنـار نیـروزا و اشـتهاآور هسـتند و موجـب تقویـت و بهبـودی 
حافظـه می شـوند. در بخش هـای غربی سـودان میـوه گیـالس مانند ُکنـار به عنوان 
غذایـی لذیـذ و پرطرفـدار بـه مصـرف عمـوم می رسـد. در دارفـور سـودان، گوشـت 
یـا خمیـر میانـی دو مـزه میوه ُکنـار، پس از خشـک کردن آسـیاب و تبدیـل به آرد 
می شـود، کـه ممکن اسـت به روش بخارپز مصرف شـود. در روشـی دیگـر، آرد ُکنار 
را بـا آب و دانه هـای کنجـد مخلـوط می کننـد، به شـکل گلوله های گـرد و کوچکی 
درمی آورنـد و سـپس در طـول سـال بـه مصـرف می رسـانند. همچنین با شـکافتن 
پوشـش میـوه، محتویـات دانـه به صـورت تـازه و خـام، خـورده می شـود. در ایـاالت 

شـمالی کشـور نیجریـه، میـوه ُکنـار به مصـرف خوراکی می رسـد. 
در چیـن انـواع محصـوالت ُکنـار فـراوری می کننـد و در بسـته بندی های بسـیار 
زیبـا شـامل انـواع بیسـکویت ُکنـار، شـکالت ُکنـار، چیپـس ُکنـار و مـواد دارویـی 

به فـروش می رسـانند )شـکل 5، 6 و 7(.
 در ایران نیز در تمامی نواحی ُکنار خیز از میوه ُکنار اسـتفاده خوراکی می شـود و
 میـوه ُکنـار هنـدی یـا موریتانیایـی منبـع درآمـد اقتصـادی محسـوب می شـود
)شـکل 8(. در جنوب ایران، کشـت و کار این گونه به صورت پیوندی بر روی پایه های 
 ُکنـار معمولـی یـا محلی به سـرعت و بـا اسـتفاده از منابـع مالی و تسـهیالت دولتی
در حـال گسـترش اسـت. از دیگـر مـوارد کاربـرد ُکنار، اسـتفاده از برگ هـای آن در 
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تغذیـه و پـرورش کـرم ابریشـم، اسـتفاده از بـرگ و سرشـاخه ها بـرای تغذیـه دام، 
به ویـژه شـتر و بـز و اسـتفاده از گل آذیـن و نکتـار ُکنار در تغذیه زنبورعسـل اسـت 
کـه در ایـن صـورت عسـلی روشـن، خوشـبو و بسـیار خوشـمزه بـه دسـت می آید.

شکل 5- محصوالت مختلف غذایی ُکنار در چین 
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شکل 6- محصوالت مختلف دارویی ُکنار در چین 
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شکل 7- کارخانه های فرآوری محصوالت مختلف جنس ُکنار در چین 
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شکل 8- درآمد اقتصادی از میوه ُکنار در بوشهر

8- بهره برداری های اقتصادی و اكولوژیکی
در ذیـل انـواع بهره برداری هـای اقتصـادی و اکولوژیکـی مرتبط با درختـان ُکنار 

نـام بـرده و توضیح داده می شـود.
1-کاشـت و توسـعه جنگل های ُکنار به عنـوان تضمین کننده اکوسیسـتم پایدار، 
بیابان زدایـی، زراعـت چـوب و کاهـش فرسـایش خـاک: در ایـن زمینـه می تـوان از 
 گونه هـای درختچـه ای ماننـد رملـک و گونه هـای درختـی ماننـد ُکنـار معمولـی و
 بومی و ُکنار لوتوس بهره جسـت. جامعه جنگلی ُکنار برای تأمین سـایه، غذای دام و
مأمنـی بـرای گونه های جانوری، گیاهی و حتی میکروارگانیسـم های خاکزی بسـیار 
مفید و حیاتی اسـت و با تولید و گسـترش سـامانه ریشـه ای سـتبر، موجب حفاظت 
از خـاک در برابـر پدیده هـای مخـرب محیطی می شـود. این گونه طرح هـا را می توان 
در بیابان هـا، حاشـیه جاده هـا، دامنه هـا و شـیب های نسـبتاً تنـد و اراضی کـم بازده 
اجـرا نمـود. بـا کاشـت درختان مثمـر و مقاومـی مانند ُکنـار و یا درختـان غیر مثمر 
در دامنه هـای باالدسـت سـدها، می تـوان تـا حـدود فراوانـی از پدیـده فرسـایش 
کناره هـای مخـازن سـدها و انباشـت گل والی در کف مخازن سـد پیشـگیری نمود.
 2-کاشـت و توسـعه باغ های عناب و ُکنار به منظور تولید و بهره برداری از میوه و
بـرگ آن هـا: پیشـنهاد می شـود طرح هـای توسـعه باغ های عنـاب و ُکنـار پیوندی با 
اسـتفاده از پیونـدک گونه هـای پربـازده بـر روی پایه هـای قـوی و مقـاوم محلـی، با 
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 تـالش جدی تـر، پیگیری شـود. بـا توجه به اسـتقبال خوب مصرف کننـدگان میوه و
بـرگ ُکنـار )سـدر( در داخل و خارج از کشـور، از جمله کشـورهای حاشـیه جنوبی 
خلیج فـارس و ارزش اقتصـادی مناسـبی کـه ایـن درخـت دارد، بـه نظـر می رسـد 
حمایـت مالـی و سـرمایه گذاری در جهـت پرداخـت تسـهیالت اعتبـاری و برقراری 
 یارانه هـای بیش تـر برای ازدیاد نهال های پیوندی سـالم و سـایر نهاده هـای موردنیاز

در ایـن زمینـه، عـالوه بـر درآمدزایـی، ایجـاد اشـتغال مولـد و افزایـش صـادرات 
غیرنفتـی، ضامـن توسـعه پایـدار کشـاورزی و محیط زیسـت در اقلیم هـای بیابانی و 

گـرم و خشـک خواهـد بود.
3- نیـاز بـه توسـعه فضاهـای سـبز در مناطـق صنعتـی و انـرژی: بـا توجـه بـه 
 توسـعه روزافـزون مناطـق صنعتـی و انرژی پـارس و سـایر مراکز اقتصـادی گازی و
نفتـی در جنـوب کشـور، ازجملـه در منطقـه عسـلویه اسـتان بوشـهر و پیامدهـای 
مخرب زیسـت محیطی ناشـی از تولید و انتشـار عناصر و مواد آالینده گازی و فلزات 
 سـنگین، هم زمـان بـا تخریـب الجـرم و نابـودی پوشـش های گیاهـی در منطقـه،

نیـاز به توسـعه فضاهای سـبز متشـکل از گیاهان مقـاوم و کم توقعی ماننـد ُکنار، در 
میـان تأسیسـات صنعتـی، مسـکونی و حواشـی فرودگاه های جنوب، جنـوب غرب و 

جنوب شـرق کشـور، به شدت احسـاس می شـود )شکل 9(.

 

شکل 9- باغات ُکنار احداث شده در بوشهر
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نتیجه گیری
بـا توجـه به مباحـث ذکرشـده، به روشـنی ویژگی های مفیـد غذایی، بهداشـتی، 
 دارویـی و زیسـت محیطی درختان و درختچه های جنس ُکنـار ازجمله عناب، ُکنار و
گونه هـای وابسـته، مشـخص اسـت. از طرفـی، بـا دقـت در نقشـه های جغرافیایی و 
 هواشناسی کشور، درمی یابیم که سطوح گسترده ای از مناطق بیابانی و نیمه بیابانی،

پتانسـیل فراوانـی برای کاشـت و توسـعه درختـان ُکنـار و بهره بـرداری از آن دارند. 
بـا توجـه بـه گسـتردگی بیابان هـا و مناطـق گرم و خشـک در ایـران و لـزوم اجرای 
 برنامه هـا و پروژه هـای بیابان زدایـی، با عنایت به شـناختی که از خواص پوسـت تنه،

میـوه، چـوب، بـرگ و حتـی ریشـه های درخـت ُکنـار و ویژگی هـای مفیـدی که از 
ایـن گیـاه مقـاوم در راسـتای پایـداري محیط زیسـت سـراغ داریم، به نظر می رسـد 
کـه یکـی از گونه های گیاهی بسـیار مناسـب برای کاهش و پیشـگیری از فرسـایش 
آبـی ناشـی از بارش هـا و رگبارهای شـدید و فرسـایش ناشـی از بادهـای مخرب در 

اقلیم ها  باشـد. این گونـه 
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