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 چکیده

انار کمیاب ولی  یکی از انواع میوه انار، انار سیاه است. این

پرخاصیت است، لذا عالوه بر خواص درمانی، در صنعت و دیگر 

شود. هدف در این مقاله، بررسی از آن بهره برده می نظام مسائل

پردازش به ابعاد گوناگون آن است.  جامع و مروری میوه انار سیاه و

سخن به میان  ه صورت مروری از این میوهای و ببا شیوه کتابخانه

های مستدل نشان از آن دارد که باید خواهد آمد. نتایج و بررسی

بازرگانی از این محصول و  بنیان دارویی، صنعتیدانش هایشرکت

را  ریزی کرده و هرکدامخدادادی جهت کاربردهای مؤثر آن برنامه

 .بنابه اقتضا به عرصه ظهور برسانند

 کلیدیهای واژه 

 مرور جامع، میوه انار سیاه، ابعاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
One of the types of pomegranate fruit is black 

pomegranate. This pomegranate is scarce but high, so it 

is used in the industry and other issues in addition to 

therapeutic properties. The purpose of this article is to 

review the comprehensive review of black pomegranate 

fruit and process it in its various dimensions. This fruit 

will be discussed in a library style. The results of the 

reasoned studies show that pharmaceutical, industrial 

and commercial knowledge companies must plan for its 

effective applications and bring each to the emergence. 
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 مقدمه

رو، باشد، ازاینبرای پیشگیری از انواع سرطان و پیری می همانند خود انار، سرشار از انواع خاصیت طبیعی پوست انار سیاه

سیاه وحشی، (. انار Klein and Levitzki, 2006کنند )های مختلف استفاده میدر تهیه کرم انواع پوست انار امروزه از
این نوع انار دارای پوستی کامالً سیاه رنگ  کند.های شمال کشور به صورت خودرو رشد میوعی از انار است که در جنگلن

 هستند و این نوع انار چون به میزان زیادی آب احتیاج دارد معموالً در مزارع پر آب و های داخلی آن نیز سیاهباشد که دانهمی
سیاه برای درمان انار  معموالً از بارندگی ساالنه زیادی داشته باشند. در طب سنتی هایی قابلیت رشد دارد کهدر بخش

سرشار از خواص طبیعی و  کنند و این به این علت است که انار سیاههای دیگر استفاده میبسیاری از بیماریو  سرماخوردگی

سیاه وحشی بسیار انار  راکی، البته طعم شیرینتا خو گیردنظیر است که بیشتر به صورت دارویی مورد استفاده قرار میبی
سیاه ملس بادرود است و بیشتر  ترین انار دنیا، انار دانه(. گویند گرانBergmann and Steller, 2010پذیر است )دل

را آنها کنند، زیهایشان افتخار میژاپن هستند که به گران بودن میوه مشتریان این سوغات کویری، مردم سرزمین آفتاب تابان
تواند سیستم انار می عقیده هستند که در کشور خود ندارند به خوبی نسبت به خواص آن آگاهی دارند و بر این که این میوه را

ها از بروز انواع تواند افراد را تا مدتموجود در انار می هایها و آنتی اکسیداندفاعی بدن را تقویت کند و انواع ویتامین
 (. انار سیاه دانه که یکی از انواع انارهایCollins and Workman, 2006نگه دارد ) مصونهای مختلف بیماری

اند. شیمیایی و دارویی تقسیم شده باشد که به دو دسته خواصهای فراوانی میمرغوب در کشور خودمان است، دارای خاصیت
منگنز، فسفر، ، B ،E، انواع k ،C هایند از: ویتامینانارها هستند که عبارت های موجود در اینخواص شیمیایی، همان ویتامین

گویند خاصیت دارویی می ها اثر دارد را(. خاصیت دیگر که در بیماریYoshimura & et al, 2005آهن، کلسیم و روی )
اخل دهان و گوش های داین انار مقوی معده و کبد است، زخم کنیم.که بسیار زیاد است و در اینجا به چند مورد از آن اشاره می

 های خشک است،های شدید و سرفهکند، مسکنی قوی برای خارشاست، از سرطان جلوگیری می آوربخشد، شادیرا بهبود می

که به دلیل داشتن خواص  (. انار سیاه ساوهKashani-Sabet & et al, 2004رسانی و تصفیه خون باال دارد )خون
 گردد.شود و به اقسانقاط دنیا صادر میباشد، به صورت عمده تولید و پخش میف میبسیار معرو درمانی و جلوگیری از پیری

گرفته و برای مسائل درمانی و تقویتی می نظیرش مورد استفاده قرارانار از دیرباز در تمام دنیا به دلیل داشتن خواص عالی و بی
خواص زیادی داشته و از  به انار سیاه مشهور است، (. نوعی از انار کهLowe and Lin, 2000نیز بسیار مفید بوده است )

های بهداشتی استفاده رود، در تولید کرمکار میپیری نیز به که خواص آنتی اکسیدانی دارد و برای جلوگیری از سیاهانار  پوست
 شود.می

کند انار سیاه می ش عمدهشهرهایی است که در ایران به دلیل داشتن شرایط جوی مناسب، اقدام به کشت و پخ یکی از ساوه
(Shams Ardekani & et al, 2011به همین روی، در این مقاله بررسی جامع و .)  مروری میوه انار سیاه و ابعاد

 .گوناگون آن موضوعیت دارد

 یمزایای رقابت واردکنندگان انار پوست سیاه ساوه در بازار و

دهد تا آن کنندگان قرار میاین محصول را با قیمتی عالی در اختیار مصرف کیفیت از واردکننده انار پوست سیاه به بازار، بهترین

 در بازار با تالش بر اینکه بتوانند مرغوبیت قابل انار پوست سیاه نظیرش لذت ببرند. واردکنندگانمصرف نموده و از طعم بی را
کنندگان قرار خواهند انار را در اختیار مصرف ز میوهنظیر را در بازار ارائه نمایند، سطح کیفی باالیی اتوجهی از این محصول بی

ها را با خود به همراه دارد که موجب توجهی از آنتی اکسیدان باشد و سطح قابلدارای ارزش غذایی باالیی می میوه انار داد.
 (.Malik and Mukhtar, 2006شود )فردی می افزایش میزان سالمت

 هبیشترین دلیل استفاده از انار سیا

ها و دیگر انواع این محصول جدا شده است، معلوم است که دارای خاصیت طور که نام آن ازانار دانه سیاه مرغوب همان
های رنگدانه شود تقاضاکننده با توجه به این خصوصیات و استفاده ازبه فردتری است که باعث می های منحصرویژگی
تر کند و در مصارف خانگی نیز کننده خون ایمنتصفیه ساز وا این محصول خونتر دانه انار، سیستم ایمنی بدن خود را بپررنگ
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 نوع محصول بروز دهد. انار سیاه به خاطر رنگ و طعم و خاصیت خود، در تهیه لواشک رضایت خود را از طعم و مزه این
نسبت دیگر  (. انار جگری تند یا همان انار دانه سیاه بهZarfeshany & et al, 2014گیرد )خانگی مورد استفاده قرار می

است بازار انحصاری این محصول را در اختیار بگیرد  های اسهال و سیاه سرفه توانستهتر بوده و در درمان بیماریانارها کوچک
(Sangeetha and Vijayalakshmi, 2015.) 

 زریانار دانه سیاه نی

نهال این رقم بتوان آن را تهیه کرد. برای بدست آمدن انار سیاه باید اجازه  ی نیست که با کاشتریز رقم خاصانار دانه سیاه نی
گیرند و کامالً رسیده شوند، لذا در  های صادراتی و دیررس در فصل پاییز به اندازه کافی در معرض سرمای هوا قرارگونه دهیم

شود، همچنین قیمت آن در مقایسه با انار پسندتر میکند و مشتریمی تغییر پیدا ها از قرمز جگری به سیاهاین صورت رنگ دانه
 (.Malik & et al, 2005) کند، اما باید از انار محافظت بیشتری کنیم تا دچار خرابی نشودقرمز افزایش پیدا می دانه

 هعرضه و تقاضای انار سیا

های این نوع ین میوه در مصارف غذایی کاربرد دارد و دانهپوست ا ای دارد.خاصیت دارویی و پاکسازی خون و تصفیه انار سیاه

روی  انواع انار سیاه شود که مشتری در خرید کردن آن و مصرف تعجیل کرده و بهتری است باعث میتیره از انار چون به رنگ

نیاز  اسند،شندر بازار داخلی به مراجعه کسانی که جنس را می (. فروش انارMohammed and Saad, 2011بیاورد )
کند. رب انار، آبمیوه انار و این محصول هدایت می دارد و استفاده صحیح از انواع انار، تقاضاکننده را به داشتن انواع خاصی از

(. انار سیاه تازه به دلیل اینکه طعم Grabacka & et al, 2006مستثنی نیستند ) محصوالت ارگانیک دیگر از این قاعده
و با ظاهر زیبا، بیشترین استقبال را از  گیرد. انار سیاه آبدارکند، مورد پسند عام خریداران قرار میحفظ می خود را کامالً و خواص

 (.Dana & et al, 2012خاص خود را دارد ) طرف تجار خارجی دارد و در داخل نیز مشتریان

 

 

 هعصاره پوست انار سیا

های شود، اما بر روی سلولهای مالنوما میو تغییر مورفولوژی سلولعصاره پوست انار سیاه باعث القای آپوپتوزیس، مرگ 
های بیشتر به عنوان گزینه مناسبی برای القای آپوپتوزیس تواند با آزمایشرسد که این عصاره میاندوتلیال اثر ندارد. به نظر می

زای طبیعی بر ماده رنگ (. یکBove & et al, 2003های سرطانی مالنوما به عنوان درمان کمکی استفاده شود )سلول

توان آن را رو، میآنتی آنژیوژنیک است. ازاین گردد. عصاره پوست انار دارای اثراتاستخراج می انار سیاه پایه آنتوسیانین از میوه
آنژیوژنز باز  های وابسته بهای برای درمان بیماریبه عنوان کاندیدی برای مهار آنژیوژنز در نظر گرفت تا مسیر امیدوارکننده

ترکیبی متشکل از داروهای  رسد که رویکردهای درمانی(. همچنین به نظر میMori-Okamoto & et al, 2004شود )

 & Hanباشند ) توانند روش مؤثرتری در درمان سرطان پستانمی عصاره پوسته انار شیمی درمانی و داروهای گیاهی نظیر

et al, 2008.) 

 ؟ایران است آیا انار پوست سیاه بومی

عنوان داروی گیاهی از آن به  و تقریباً نسبت به ارقام دیگر کمیاب بوده یکی از ارقام بومی ایران است که انار پوست سیاه

آب انار پوست سیاه ساوه و  اکسیدانیفنولی و میزان فعالیت آنتیترکیبات پلی شود. در این تحقیق، هدف بررسیاستفاده می
سازی آب انار است خأل و انتخاب بهترین روش تغلیظ کن تحتکن انجمادی و خشکفاده از خشکشده آن با استتغلیظ

(Kashani-Sabet & et al, 2002.) 

 هچرایی انار سیا

پوست انار سیاه بوده که ساختار طبیعی فنولیک این ترکیب، موجب فعالیت  های موجود درترین ترکیباسید االژیک از مهم
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های غنی از ترکیبات نوشیدنی شود. شواهد اپیدمیولوژیکی بیانگر ارتباط منفی بین مصرف غذاها و یاآن می قوی آنتی اکسیدانی
 ,Taitباشد )و شیوع بیماری قلبی عروقی می -آب انگور، چای و...  ها، سبزیجات، کاکائوی موجود در شکالت،میوه -فنولیک 

ها مطالعه بر روی منابع طبیعی به منظور یافتن منابع غنی از آنتی اکسیدان ههای اخیر عالقه زیادی برو، در سال(. ازاین2008
های قابل آمده است. تانن مصرف این ترکیبات در محافظت بدن در برابر صدمات ناشی از استرس اکسیداتیو به وجود و نقش

ه هستند که تمایل به مصرف را در ذهن انسان موجود در انار سیا ها و ترکیبات آنتی اکسیدانیترین پلی فنولیکهیدرولیز فراوان
 (.Ahmed & et al, 2005; Dana & et al, 2015کنند )هموار می

 همحور انار سیاخواص جامع و درمان

 ها تنهاشود. این اسید آمینهای غیر از میوه انار یافت نمینوع آن در هیچ میوه 6 نوع اسید آمینه است که تنها 15انار سیاه دارای 
توانند این اسید انار و انار سیاه می های گیاهی هستند تنها از طریق خوردنباشد. افرادی که دارای رژیمر گوشت موجود مید

خصوص انار سیاه برای افراد گیاهخوار بسیار توصیه شده است خوردن انار به آمینه را برای بدنشان تأمین کنند. از همین رو،
(Gu and Weng, 2001انار سی .)انار سیاه کم خونی مادران باردار را در دوران  باشد.اه دارای مقدار آهن باالیی می

 شود. انار سیاه دارای خواص ضد تهوع بوده و برای تهوع صبحگاهی زنان باردارجنین می بارداری از بین برده و موجب سالمتی
های خونی موجود در رگ هایخون و توده(. انار سیاه چربی و کلسترول بد Moghaddam & et al, 2012مفید است )

یک تکه از پوست انار سیاه بدون (. گذاشتن Tao & et al, 2015کند )را کاهش داده و از ابتال به دیابت جلوگیری می
 (. انار سیاه به جهت داشتن خواص آنتیGuo and Hay, 1999شود )سفیدی بر روی آبسه دندان موجب باز شدن آن می

 ,Pantuck & et al) شودهای باکتریایی و قارچی میقارچی خود، موجب از بین رفتن انواع عفونت باکتریال و ضد

به بهبود بیماری آرتروز کمک کند. همچنین  تواند(. انار سیاه دارای خواص ضد التهابی در ترکیبات خود است که می2006
 (. انار سیاه دارای مقادیر باالیی از ویتامینDikmen & et al, 2011) شودعصاره انار باعث تسکین دردهای مفصلی می

C آید. عالوه بر این ویتامین، این میوه دارویی دارای آنتی می شماراست که آنتی اکسیدانی عالی برای سالمت پوست به
 شوند. همچنین آنتیاست که موجب سالمتی و کاهش روند پیری و چین و چروک پوست می های قوی مختلفیاکسیدان
سیاه (. انار Sineh & et al, 2014کنند )های موجود در انار از سوختگی، تغییر رنگ و تیرگی پوست جلوگیری میاکسیدان

شده باشد، مادری که نوزاد را شیر  شود. اگر نوزادی دچار زردیهای قلبی میبا کاهش فشار خون موجب کاهش بیماری
تواند برای زردی نوزاد مؤثر واقع شود. طبع انار سرد و خشک دهد، این عمل می دهد آب انار سیاه را بنوشد و به نوزاد شیرمی

زردی خواهد شد، البته  شود. طبع سرد انار سیاه موجب درمانتر باشد خاصیت سردی آن بیشتر میهرچه طعم انار ترش است،
پزشک متخصص مشورت کرده و اگر نوزاد از آن حتماً با  این تجویز طب سنتی بوده و فاقد شواهد علمی است. برای استفاده

 (.Sineh & et al, 2014استفاده شود ) شود، از آندرد نمیدچار دل

بازارهای جهانی برخوردار باشد. اولین مشتری این انار پرخاصیت کشور  ای درخواص انار سیاه موجب شده تا از اهمیت ویژه
 (.Wong, 2011; Kim & et al, 2002ژاپن است )

 ؟نار خوب یا بدسیاهی ا

 بینیدکنید و میرسد تا اینکه آن را باز میمیوه کامالً سالم و طبیعی به نظر می سیاهی قلب انار هیچ نشانه بیرونی ندارد، بلکه
انار مشخص گردد به این امید که  های زیادی صورت گرفته است تا عامل سیاهی قلبمیوه از داخل سیاه شده است. آزمایش

( به عنوان منشأ اصلی بیماری Alternariaمطالعات فراوان، قارچ آلترناریا ) رل آن پیدا شود. در نهایت پس ازراهی برای کنت
این قارچ وارد شکوفه انار شده و سپس هنگام تبدیل شکوفه (. Adachi & et al, 2004پوسیدگی داخل میوه ایزوله شد )

سپس  شود.های قارچ آلترناریا آلوده میکنند شکوفه انار به هاگهاد میبرخی تحقیقات پیشن ماند.به میوه، در قلب آن باقی می
شود و اند، میشده یا به دلیلی ترک خورده ها سوراخدیده که در اثر اصابت خار شاخهزا وارد میوه آسیبهای بیماریاین هاگ

دهی درخت زیاد باشد، بارندگی در فصل گلاین بیماری قارچی در شرایطی که  رسدکند. همچنین به نظر میمیوه را بیمار می
هنوز  زا(. فرآیند آلودگی میوه انار به این قارچ بیماریTurrini & et al, 2015دهد )را تحت تأثیر قرار می هابیشتر میوه

ه قرار شود، هنوز تحت شرایط ایزولمی طور کامل مشخص نشده است و نوع قارچ آلترناریا که منجر به این بیماری قارچیبه



             1911، پاییز 5، شماره 1های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

های قدیمی از روی درخت در حین سیاهی قلب انار وجود ندارد. برداشتن میوه دارد. هنوز هیچ راهی برای مبارزه با بیماری
 (.Zapata & et al, 2001به حذف منشأ احتمالی این قارچ کمک کند ) تواندهرس، می

 

 یانار سیاه وحش

کند که این نوع انار دارای پوستی شمال کشور به صورت خودرو رشد می هایانار سیاه وحشی، نوعی از انار است که در جنگل
آب احتیاج دارد معموالً در  های داخلی آن نیز سیاه هستند و این نوع انار چون به میزان زیادیباشد که دانهمی کامالً سیاه رنگ

 ;Lansky & et al, 2005باشند )ساالنه زیادی داشته  هایی قابلیت رشد دارد که بارندگیمزارع پر آب و در بخش

Albrecht & et al, 2004 های دیگر بسیاری از بیماریو  سیاه برای درمان سرماخوردگیانار  طب سنتی معموالً از(. در
نظیر است که بیشتر به صورت دارویی مورد سرشار از خواص طبیعی و بی کنند و این به این علت است که انار سیاهاستفاده می

 Vaish & et al, 2005; Jeuneپذیر است )سیاه وحشی بسیار دلانار  تا خوراکی، البته طعم شیرین گیردقرار می استفاده

& et al, 2005.) 

 یگیربحث و نتیجه

بندی بوده و هم به دلیل داشتن رنگ داخلی مورد توجه است. با توجه به دسته های مختلفی که دارد، قابلانار هم از نظر گونه
سفارشات خرید آن را نیز  توانها دارای رنگ متفاوت بوده و طعم آن نیز فرق دارد، میکنندهمیوه از نظر مصرف ایناینکه 

های آن که در برخی از گونه انار های بسیار خوبیکی از رنگ شود.متفاوت دید. لذا در هنگام خرید به رنگ آن نیز توجه می

توان از سوی افراد مختلف دید. مصرف آن را می نار، طعمی خوشمزه و مطلوب داشته واست. این نوع ا انار سیاه شود،دیده می
ترین انار دنیا، انار دانه سیاه شود. گویند گرانصادرات و فروش داخلی دنبال می به همین دلیل، کشت آن در ایران با هدف

هایشان که به گران بودن میوه ابان ژاپن هستندبادرود است و بیشتر مشتریان این سوغات کویری، مردم سرزمین آفتاب ت ملس
خود ندارند به خوبی نسبت به خواص آن آگاهی دارند و بر این عقیده هستند  کنند، زیرا آنها که این میوه را در کشورافتخار می

تواند افراد را تا ار میان های موجود درها و آنتی اکسیدانسیستم دفاعی بدن را تقویت کند و انواع ویتامین تواندکه انار می

 ای کوچک بهبومی ایران و شمال هند است و درختچه سیاه، های مختلف مصون نگه دارد. انارها از بروز انواع بیماریمدت
های این درخت خاردار دارند. شاخه درجه را -12آبی و سرمای متعادل تا باشد. این درختان تحمل بیمتر می ۸تا  5ارتفاع 

 .رسدشود. این میوه در فصل پاییز میو یا ترکیبی از هر سه یافت می های قرمز، سفید، سیاهمیوه آن در رنگ باشند ومی

های زیادی مؤثر است. آب این نوع انار، بیماری نظیری دارد که هرکدام از آنها در درمانخواص بی از طرفی انار دانه سیاه
، این B های گروهطور انواع ویتامینموجود در انار و همین 6و امگا  9امگا به دلیل  کُش قوی است وکننده و کرمضدعفونی

 تمام نیاز بدن به انواع ویتامین را تأمین کند. سه سال پس از کشت، درخت انار سیاه تواندمیوه جادویی در فصول سرد سال می
شود. انار سیاه در برابر برداشت می هر درخت کیلو انار سیاه از 22رسد و در هنگام برداشت محصول، در حدود به باردهی می

شود این انار طعم شیرین و دلچسبی دارد. بنابراین توصیه می خورد.کرم گلوگاه مقاوم بوده و به محض رسیدن، ترک می
 کرده و ریزیدارویی، صنعتی و بازرگانی از این محصول خدادادی جهت کاربردهای مؤثر آن برنامه بنیانهای دانششرکت

 هرکدام را بنابه اقتضا به عرصه ظهور برسانند.
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