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 چکیده

های ها و ارزشها، ویژگیرای خاصیتکه میوه بهشتی انار دااز این

توان به اذهان راه شکی نمی ،باشدزیستی و اقتصادی می ،درمانی

محصوالت و  ،توان در مورد مشتقاتتر میلذا با نگاهی عمیق داد،

هدف در این ، از همین رو .های انار سخنانی به میان آوردفرآورده

 ها و مشتقات محصولی میوه اناردرآمدی بر اهمیت فرآورده مقاله

با مطالعه  ،بدین منظور .است یانسانمدیریت مسائل برای 

ی سعی شده است که در باب ای مرورای به شیوهکتابخانه

ها حاکی از آن نتایج بررسی .های انار بحث صورت گیردفرآورده

ین، سایز یتجاری پاکیفیت  های انار باتوان از میوهاست که می

ها دانه تجاری که با وجود کیفیت خوب آب وکوچک و انواع غیر

در تهیه محصوالت  ،شوندخرید و فروش نمی در بازارهای میوه

های انار با افزایش فرآورده ،از طرف دیگر .جدید استفاده کرد

توان بازار مصرف آن را افزایش داده و حتی در کشورهای می

 .مین کردأمناسبی برای آن تخارجی نیز بازار 

 هاي کليديواژه

 میوه انار ،محصولی ،ها، مشتقاتفرآورده

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

There is no doubt that pomegranate, biological, 

and economic properties, properties, and values, 

and the therapeutic, biological and economic 

properties, properties, and values, so a deeper 

look at pomegranate derivatives, products and 

products can be spoken. Therefore, the purpose 

of this article is to revenue on the importance of 

pomegranate products and derivatives for 

managing human issues. To this end, by studying 

a library, we have tried to discuss pomegranate 

products. The results of the studies suggest that 

low quality pomegranate fruits, small size and 

non -commercial types that are not sold in fruit 

markets despite the good quality of water and 

seeds in fruit markets can be used to produce 

new products. On the other hand, by increasing 

pomegranate products, it can increase its 

consumption market and even provide a good 

market in foreign countries. 
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 یانسان مدیریت مسائل ها و مشتقات محصولی میوه انار برایدرآمدی بر اهمیت فرآورده عباس قاسم زاده و همکاران:

 مقدمه

با  .باشدمناطق کشت این میوه محدود می ،در حال حاضر .جمله ایران استهای بومی آسیای جنوب غربی و ازهانار یکی از میو
ی نگهدارهای قابل هبنابراین تولید فرآورد ،جمله انار نسبتاً کوتاه استهای تازه ازرسیدن و مصرف میوهتوجه به اینکه دوره 

توان آبمیوه، رب، معجون، شربت، دانه در شربت، مربا، مارماالد، ژله، پکتین، نوشابه، بستنی از دانه انار می .دارد ایاهمیت ویژه
از دانه انار، روغن  .ها، پودر، ترشیجات، روغن، اسانس، انار دانه، خوراک دام، لواشک و سرکه تهیه نمودانار، انواع سس و چاشنی

ترشیجات، رنگ همچنین از پوست میوه انار، مربا،  .آیددست میضدالتهاب و ضدمیکروبی به یت آنتی اکسیدانی قوی،با خاص
 با توجه به حجم زیاد محصوالت فرآوری شده انار .(0۹11، )شاهی و میرزایی شودخوراک دام تولید میو  گیاهی، مواد آرایشی

تر نمودن تولید این بوده، لزوم صنعتی و رقابتی های خوراکی انارهترین فرآوردمانند رب، آبمیوه و لواشک که از پرفروش
 .(0۹11، )فیلی و همکاران محصوالت ضروری است

شود. این میوه قرمز یاقوتی مملو از آنتی اکسیدان های جواهرمانند انار برای اهداف دارویی استفاده میهزاران سال است که دانه

برخی از صادرات جزئی انار از ایران، صادرات  کننده هر بیماری است.درمان داده است که تقریباًو ویتامین است و نشان 

انارهای با  ها معموالًبه کارخانجات مختلف جهان به دلیل تهیه محصوالت جانبی است. کارخانه ۹و  ۲انارهای صنعتی درجه 

به محصوالتی با  ،شوند. این کارخانجات با فرآوری این انارهاعرضه میکنند که در بازار میوه کمتر کیفیت پایین را خریداری می

شده به دالیل  نار تولیدابخش زیادی از  هسالاما در ایران هم همه. کنندافزوده دست پیدا میها و شاید صدها برابر ارزشده

کوچک، پوست دارای سوختگی، انواع ین )سایز یکیفیت تجاری پا های باشود. سالیانه حجم زیادی از میوهمختلف تلف می

رسند یا خوراک دام حتی زیر قیمت تمام شده به فروش می ،هاغیرتجاری، کبودشدگی و...( که با وجود کیفیت خوب آب و دانه

ی تواند بازارهاشود که هریک میهای زیادی تولید میرودهآفر اناراز  شوند.در صنایع استفاده می نیز شوند و البته بخشیمی

استخراج روغن )کشی انار در صنایع مختلف ازجمله صنایع روغن .(Newton, 1968) زیادی را برای صادرات هدف بگیرند

های هسته انار(، صنایع رنگ )کاربرد پوست انار در تولید رنگ گیاهی و مواد آرایشی(، صنایع آرایشی و بهداشتی )تهیه رنگ

آب انار، کنسانتره انار، سرکه انار، سماق انار، لواشک، معجون، شربت، مربا،  ربرد دارد.و صنایع دارویی کا (گیاهی و مواد آرایشی

ها، پودر، ترشیجات، روغن هسته انار، اسانس، خوراک دام، مربا، مارماالت و ادویه از ژله، پکتین، نوشابه، انواع سس و چاشنی

پتانسیل صادرات  د و اتفاقاًنخارج کشور هم طرفداران زیادی دار بلکه در ،های انار است و نه تنها در بازارهای داخلوردهآفر

توان در از آب انار می .(Idah & et al, 2007) افزوده در بازارها عرضه شوندتوانند با چند برابر ارزشباالیی دارند و می

ترشیجات، اسانس، خوراک  ها،چاشنیو  تولید آبمیوه، رب، معجون، شربت، دانه در شربت، مربا، نوشابه، بستنی انار، انواع سس

از دانه انار، مارماالد، ژله، پکتین، روغن با خاصیت آنتی اکسیدانی قوی، ضدالتهاب و . دام، لواشک و سرکه استفاده کرد

 شودخوراک دام تولید می و آید. همچنین از پوست میوه انار، مربا، ترشیجات، رنگ گیاهی، مواد آرایشیدست میضدمیکروبی به

(Goff and Pierce, 1969). 

ای های میوه انار به شیوه کتابخانهوردهآجامع فر وهدف در این مقاله بررسی مروری  ،بنابراین با توجه به مطالب بیان شده

 .باشدمی

 کشاکش هسته و روغن انار

حتی روغن انار  .شودپایه استفاده میهای ماده فعال در ترکیب با سایر روغندر مواد آرایشی از روغن هسته انار به عنوان یک 
خواص در  .کنندگی پوست را داردشود و خاصیت ترمیماین روغن باعث رفع چین و چروک می .رقیق شده بسیار مؤثر است

به  .کننده پوست و کاهش اریتم مورد تأیید قرار گرفتی هیدراتاسیون، سطح سبوم، نرمپارامترها ای روغن هسته انارتغذیه
، Omega5عنوان یک مکمل رژیم غذایی، روغن هسته انار به دلیل داشتن محتوای باالی اسید پنتیک، یک اسید چرب 

سته انار را روغن طبیعی تشکیل از وزن کلی ه درصد ۲1. (Akbarpour & et al, 2009) بسیار ارزشمند است
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ها، مواد آن، پروتئین، فیبر خام، ویتامین عالوه بر .است ۹مگاو اُترین میزان اسید لینولئیک دربردارنده بیش روغن انار .دهدمی
 .ها دیگر ترکیباتی هستند که در هسته انار وجود داردمعدنی و پلی فنل

 ۲/0 .گیردهای آن صورت میساس هستهاهای غذایی انار برار کمی دارد، مصرف و محاسبه ارزشاز آنجایی که انار پالپ بسی
گرم فیبر خوراکی و  5/۹گرم کربوهیدرات،  01گرم پروتئین،  5/0کالری،  2۲اه پوست یا پالپ آن دارای فنجان انار به همر

از ویتامین  %01و  Kاز ویتامین  %01عالوه بر این، مصرف روزانه انار به مقدار الزم در افراد بزرگسال  .گرم چربی است صفر
C کندمین میأروزانه مورد نیاز آنها را ت (Burgess, 1996) .نار را در منزل به هیچ این نکته را باید گفت که روغن هسته ا

از روغن هسته  .باشدام گیرد و برای استعمال خارجی میاین کار باید از طریق سیستم صنعتی انج لذا توان تهیه کرد،عنوان نمی
در  .شود و مضر استو شیرده توصیه نمیی زنان باردار البته برا .شوداده میانار برای تقویت رشد مو و طراوت پوست استف

وی تقویت قوای جسمانی استفاده سازی از انار برای تهیه ماسک صورت، تهیه شامپوی تقویت مو و تهیه دارصنعت دارو

و اتالف انرژی را تا  تولید گاز متان تواندهای فرعی انار میشد که افزودن فرآورده مشخص تحقیقیک در  ،از طرفی .شودمی
 .(0۹18، )خسروی و همکاران زیادی در شکمبه کاهش دهد حد

 سس انار

ها و شیره خرما از اقدامات سس انار از ترکیب پوره سیب، صمغ فرآوری .سس انار از محصوالت جانبی انار و رب انار است
رکیب رب انار و سرکه تهیه از تکنندگان سس انار را یر تولیدچون در حال حاضر سا ،شودورانه در تولید سس انار محسوب مینوآ
، گرمایش، یندهای انتقال، نگهداریآثری در انجام مطلوب فرؤدن خواص رئولوژیکی سس انار نقش ممشخص ش .کنندمی

 .(0۹18، )ملکی و همکاران آالت فرآوری در تولید صنعتی داردسرمایش و انتخاب ماشین

 آب انار سیاه ساوه

ان داروی گیاهی از آن نسبت به ارقام دیگر کمیاب بوده و به عنو ایران است که تقریباًانار پوست سیاه یکی از ارقام بومی 

 ،شده در آون تحت خألمادی در مقایسه با آب انار تغلیظکن انجشده در خشکانار پوست سیاه ساوه تغلیظ آب .شوداستفاده می
کن سازی آب انار با استفاده از خشکبنابراین تغلیظ .بیشترین میزان ترکیب پلی فنولی و خواص آنتی اکسیدانی را داشت

)حسینی  شودر کاربرد در صنعت غذا پیشنهاد میمنظوو فعالیت آنتی اکسیدانی آنها به انجمادی به دلیل حفظ ترکیبات بیوفنولی
)بیات  باشدمی مفیداهش استرس اکسیداتیو آب انار در تقویت سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بدن و ک .(0۹18، و همکاران

ضداکسایشی در طور همزمان باعث کاهش عوامل اکسایشی و افزایش عوامل مصرف آب انار به .(0۹1۹، چادگانی و همکاران
طور گسترده به صورت ای است باستانی که بهانار میوه .(0011، )روزبهان و همکاران گرددیافته از سرطان پستان میزنان نجات

میوه به عنوان آنتی اکسیدان،  اند که چگونه اینعات آزمایشگاهی و زنده نشان دادهمطال .شودمصرف میزه و آبمیوه میوه تا
 .سرطانی استیایی، ضدالتهابی، ضدویروسی و ضدهای ضدباکترکند و گویای فعالیتچربی خون باال عمل میضددیابت و ضد

تواند ن اثرات فیزیولوژیکی مفید نیز میای .بخشدهبود میو دندان را نیز بقلبی عروقی و بهداشت دهان  سالمت ،این میوه
میزان روزانه  %01 یک لیوان آب انار حاوی حدود .شناسی داشته باشدهای مختلف آسیبای در زمینهکاربرد پیشگیرانه

 .باشدمیو فولیک اسید  E، ویتامین Aهمچنین شامل مقادیر مناسب از ویتامین  .است C( از ویتامین RDAشده )توصیه
که عمدتاً  ستا ها، نسبت داده شدهطور برجسته پلی فنولای از ترکیبات شیمیایی گیاهی، بهفواید سالمتی انار به طیف گسترده

ارائه یک نمای کلی از ، این بررسی هدف از .ها استها و دیگر پلی فنولهای قابل هیدرولیز، آنتوسیانینشامل االژی تانن

آب انار برای درست کردن ژله، عصاره،  .(0۹1۲، )خاتمی و شیروانی پزشکی و فیزیولوژیکی این میوه است، راسودمندخواص ف
توان روی ساالد یا پس غذا ها را میتمام دانه .شودآب نمک، سرکه و ادویه استفاده میمخلوط  چاشنی )سس(، چاشنی سرکه و

 .ماهی مصرف کرد گوشت قرمز، گوشت ماکیان یا )دسر( پاشید و یا همراه با

 دمنوش پوست و هسته انار

ها سرشار از فیبر، مواد معدنی و ترکیبات گیاهی زیستی و نهااین د .ستا Arlisنه خوراکی به نام اانار شامل هزاران دمیوه 

هاب یکی از کاهش الت .شوددر آب انار باعث کاهش التهاب می موجود پونی کاالجین ترکیب .مقداری قند هم هستند



 یانسان مدیریت مسائل ها و مشتقات محصولی میوه انار برایدرآمدی بر اهمیت فرآورده عباس قاسم زاده و همکاران:

ود در دمنوش انار ممکن عصاره موج .های جدی مانند سرطان و دیابت استها در ابتال به بسیاری از بیماریترین محرکاصلی
به آپوپتوز یا مرگ سلولی  های سرطانی منجربا اشباع سلول دو حتی امکان دار ند بکندکُ اهای سرطانی رمثل سلول است تولید

رمان آرتریت و منطقی است که بتوانند به د ،التهابی دارندات گیاهی موجود در انار اثرات ضدترکیببا توجه به اینکه  .شود آنها
و  حفظ تعادل و سالمت ذهنی ،فسردگیاز دمنوش انار برای بهبود سالمت قلب، درمان ا امروزه .کننددرد مفاصل هم کمک 

 .کنندر انار دستگاه ایمنی را تقویت میهای موجود داکسیدان ها و آنتیویتامین .شودعملکرد دستگاه ایمنی استفاده می ارتقای

تواند خطر رابدومیولیز کنند، دمنوش انار میها( استفاده میاستاتیندر مورد کسانی که از داروهای ضدچربی )داروهای خانواده 
باید از مصرف  کننداستفاده میاروهای ضدچربی به همین دلیل، کسانی که از د .)تخریب عضالت اسکلتی( را افزایش دهد

ها داشته باشد ای در از بین بردن عفونتالعادهثیر فوقأتواند تجوشانده پوست انار می ،طور کلیبه .دمنوش انار خودداری کنند
یکی از  .باشندمی های معده و روده اشاره کرد که با این دمنوش به راحتی قابل رفعتوان به کرمترین آنها میجمله مهمکه از

ر دهد که جوشانده پوست اناآزمایشات نشان می است.ابتال به بیماری اسهال  ،باشدیی که در بین تمام افراد رایج میهابیماری
این دمنوش به خاطر خاصیت قابض  .های غذایی را به شکل قابل توجهی درمان و رفع کندقادر است این بیماری و مسمومیت

های باعث شود مشکالتی مانند خونریزی انگیزی تصفیه کند وخون شما را به شکل شگفتتواند می ،بودن و کاهش قند ادرار
ری آبسه دندان مبتال در صورتی که افراد به بیما .(Dadashpour, 2012) رحم در زنان به شکل قابل توجهی کاهش یابد

باعث شوند که  ،یک ساعت یکبار تکه جدید قرار دهید( های پوست انار بر روی پیله دندان )هرتوانند با قرار دادن تکهشوند می
 ،التهابیضدباکتریایی و ده قبل از خواب به خاطر خاصیت ضدوشانجاستفاده از این  .های آن خارج شودپیله باز شده و عفونت

 .بندی انسان داشته باشدی در حفظ استحکام و قوای استخواناتواند نتایج ویژهمی

توان با تهیه که می استباشند ابتال به بیماری پوکی استخوان می مواجهن در زمان یائسگی با آن نایکی از مشکالتی که ز
 .(Hyde & et al, 1992) این بیماری و عارضه را تا حد قابل توجهی کاهش داد ،کردن این دمنوش و استفاده از آن

 چای انار از سرد تا گرم

های انار همراه با این چای از دانه .گیردهای گیاهی قرار میدر اکثر موارد چای انار جزو چای ،های به عمل آمدهبندیمدر تقسی
افراد به آن  ههای مختلفی برحسب سلیقافزودنیشود و آب انار و گاه در ترکیب با چای سیاه و یا چای اوالنگ نیز تهیه می

خاصیت پیشگیری دارد و ترکیب آن با چای سیاه و چای فواید چای انار بیشتر  .(Mohsenin, 1986) کنندمی اضافه
انار برای کاهش فشار خون و ثابت نگه داشتن آن، حفظ  چای ،طورکلیبه .آوردیک ترکیب بسیار کامل به وجود می ،اوالنگ

این چای  .(Lu and Wang, 2007) بندی بدن مفید استسالمتی قلب و عروق، پیشگیری از سرطان و تقویت استخوان
میزان  ،جالب است که بدانید این چای نسبت به چای سیاه و حتی چای سبز .است« فالوونوئید»کسیدانی به نام ی ادارای آنت

خصوص پیشگیری از مبتال هاین موضوع به معنای حفظ سالمت عمومی بدن و ب .دهدکسیدان بدن را بیشتر افزایش میا آنتی
نیز برای چای انار  زیرفواید  ،ها اشاره شد، در برخی منابعآنعالوه بر فواید قطعی که در باال به  .ها استشدن به انواع سرطان

 (:Shakeri and Dehghani, 2008) ذکر شده است

 های کلیه و مثانهپیشگیری از ناراحتی 

 مفید برای افراد دیابتی 

 پیشگیری از عفونت 

 مفید برای درمان آرتروز 

 پیشگیری از آلزایمر 

 جات انارادویه

پتاسیم،  .شودطبیعی تهیه می طور کامالًبه ،گونه افزودنی شیمیایی و حذف عناصر مهم موجود در آنبدون هیچ نمک انار
 کننده به حفظ تعادل سلولی بدن کمک میباشند کروی، برم، منگنز، کلسیم و آهن ازجمله عناصر مهم این نمک میمنیزیم، 
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(Stropek and Gołacki, 2013). اشد بها مفید مینوان یک پروتئین برای سالمت سلولسازی به عکالژن در فلفل انار
پذیری عروق برای حفظ انعطاف .سازی پوست دارندها نقش مهمی در جوانکالژن .شودها در بدن میو باعث بازتولید سلول

 باشدمی Cنیاز داریم و فلفل قرمز سرشار از ویتامین  Cبرای تولید کالژن به ویتامین  .ثر استؤوجود کالژن بسیار م ،خونی
(Van Zeebroeck & et al, 2007). 

رای یک مزه شود و داای و کمی شبیه لیمو توصیف میتند و کمی میوهبه مزه منحصر به فردی دارد که معموالً  سماق انار

قند  تواند اثر قدرتمندی روی کنترلسماق انار میدهد که تحقیقات اخیر نشان می ،در حقیقت .باشدمتمایز برای غذاها می

مصرف قند و شکر  .(Nanda & et al, 2001) ها و حتی تسکین درد داشته باشدسالمت قلب، پیشگیری از بیماری خون،
 رای بهتر شدن مزههای مختلف بها، هنگام صرف چای و نوشیدنیدر مهمانی .شوددیده میهای ایرانی به وفور در خانواده

هایی که در صنعت غذایی در چند سال اخیر به با پیشرفت .شودشدن مزه دهان از قند استفاده می طور شیریننوشیدنی و همین
تر برای اینکه قندها و شکرها بهتر و خوش طعم .های گوناگون ساختتوان قندهای مختلفی با طعممی ،وجود آمده است

هایی که پایهحتی ممکن است  ،سازندهای مختلفی میهای پیشرفته در طعمه از دستگاهبشوند، در زمان ساخت، آنها را با استفاد
انار و هسته آن پایه این قند از  .هاستنوع قند قند اناری یکی از این .شوند نیز متفاوت از قند معمولی باشدبا آن ساخته می

ندارد و به راحتی  مزه قند و شکر مصنوعی را نیز در خود ل،به همین دلی .گونه و قند طبیعی در خود دارداست و شیرینی ملس
همچنین  .(Celik & et al, 2011) برای افرادی که رژیم هستند و یا دیابت دارند نیز مفید است ود شودر دهان آب می

 .های دیگری را به صورت ارگانیک از میوه انار فرآوری کردتوان ادویهمی

 میوه خشک انار

 (:Hasnaoui & et al, 2011) ن به خواص زیر اشاره نمودتوافواید میوه خشک شده انار میترین مهماز 

 بیماری عفونتی کمک به بهبود 

 جلوگیری از آلزایمر 

 پوستی کننده مشکالتبرطرف 

 تقویت کلیه 

 کمک به داشتن تناسب اندام 

 ی از سرطان سینه، پوست و پروستاتجلوگیر 

 جلوگیری از خرابی دندان و لثه 

های قلبی، سیستم ایمنی بدن در مقابل بیماریاین محصول به دلیل دارا بودن خواص آنتی اکسیدانی باعث تقویت  مچنینه
تحقیقات نشان داده است که مصرف میوه خشک شده  .دهدشود و استرس را کاهش میهای شیمیایی و میکروبی میآلودگی

میوه انار به دو روش سنتی خشک کردن  ،کلی طوربه .بسیار مفید است کند و برای بیناییانار از پیری زودرس جلوگیری می
خشک کردن  الزم به ذکر است که روش .شودکن کابینتی انجام میب و روش مکانیزه توسط دستگاه خشکتوسط آفتا

 .باشدتر از روش سنتی میسالم ،وسیله دستگاهبه

 و شکالت انار آش

 این آش طرز تهیه .کنندها آن را پخته و بیشتر از همه میل میکرد به نام آش انار که یزدیتوان آشی گرم تهیه با این میوه می
به این ترتیب است که برنج و لپه را به همراه سبزی آش )جعفری و گشنیز( و کمی سیر طبخ کرده و سپس نیم ساعت قبل از 

شود، به آن ها اضافه میبه جای نعناع داغی که به سایر آشافزایند و به آن آب انار یا رب انار می ،برداشتن آش از روی حرارت
 .(Baritelle and Hyde, 2001) زنندکمی گلپر می

وعده میل توان آن را به عنوان دسر یا میانمی که های یاقوتی انار استآل از شکالت تلخ و دانهایده شکالت انار ترکیبی کامالً



 یانسان مدیریت مسائل ها و مشتقات محصولی میوه انار برایدرآمدی بر اهمیت فرآورده عباس قاسم زاده و همکاران:

 .کرد

 میوه خشک و چیپس انار

ها این میوه .نمایندافراد ایفا میشوند و نقش اساسی در زندگی انه توسط بسیاری از مردم مصرف میطور روزخشک بههای میوه
 .باشدهای تازه آنها نیز بیشتر میاز نمونه تتوان گفت که خواص این محصوالحتی می ،سزایی هستندهای بهدارای خاصیت

این  .گرددتهیه می انزیرا همواره توسط خریدار است،بازار فروش میوه خشک انار در ایران از رونق بسیار زیادی برخوردار 

الی هستند که در های بسیار عاز آنجایی که انارهای ساوه ازجمله میوه .خواص استپرطعم و شده بسیار خوشمحصول خشک
ها طوری خشک این نمونه .نیز بسیار خوب و خوشمزه هستند تین محصوالشده انوع خشک ،گردندکشورمان تهیه می

 .(Holland & et al, 2009) را حفظ نمایند خود خواص ،یند تولیدآحین فر شوند که درمی

 های مواد غذایی پیدافروشگاه معموالً در ژله و یا شربت انار پودر .آیدهای جدید انار به حساب میوردهآچیپس انار از فر

توان به دسر پاناکوتا شود و از مشتقات جدید آن میتر دنبال میتر شده و کاربردیاما امروزه این محصول ارگانیک ،شوندمی
 .اشاره کرد

 

 محصوالت آرایشی و بهداشتی انار

پوست در بدن کم شود، کیوتن وقتی تولید  .شودطور طبیعی در بدن تولید مییک ماده مغذی است که به (Q10) کیوتن
، با افزایش انرژی سلولی از ایجاد کیوتنحاوی کوآنزیم  محصوالت مکمل .شوندهای پیری نمایانگر میتحلیل رفته و نشانه

ویتامینی بسیار مهم و حیاتی برای سالمت  ،است Cاز طرفی دیگر، انار سرشار از ویتامین  .کننداثرات پیری جلوگیری می
، از پیری زودرس گذاردمیکه بر پوست  ایالعادهکسیدانی که در خود دارد عالوه بر اثر فوقا همچنین انار به دلیل آنتی .پوست

کار رفته در کرم انار با تحریک سنتز کالژن، اثر به کیوتن .دهدکاهش می را کند و چین و چروک پوستیجلوگیری می

اثر آنتی اکسیدانی منحصر به فرد عصاره   یری ازگبا بهره  همچنین این کرم .کنندگی( بر پوست شما داردسازی )سفتجوان
 ،کیوتننظیر به دلیل خواص بی .شودهای آزاد محیطی و ایجاد یک سد دفاعی بر روی پوست میموجب مهار رادیکال ،انار

این  .دافراد با هر نوع پوستی بتوانند از این محصول استفاده کنن ای صورت گرفته است که همهطراحی این محصول به گونه
کرم انار و  .شودکند که موجب جلوگیری از خشکی پوست میسدی در برابر تبخیر آب پوستی عمل میبه صورت محصول 

این کرم  .(Lewis & et al, 2007) شودمای پوست بدن نیز پیشنهاد میهمچنین برای کاهش اثرات اگز کیوتن تراست
خطوط عمیق پیشانی، اخم و کردن  های قدیمی، پردرمان چروکپوست است که در کننده طبیعی کننده و روشنیک سفت

 .شوداست و باعث رفع افتادگی پوست می ثرؤلبخند م

آنتی اکسیدان و کالژن هسته  .کنداند را بازسازی میاثر تابش اشعه آفتاب آسیب دیده های پوست که برروغن هسته انار، سلول
 .کندداده و به حفظ قوام پوست کمک می ی و االستینی پوست را کاهشهای کالژنبین رفتن و شکستن رشته انار، از

 .باشدکردن پوست میماسک، روشن و درخشان  این های دیگراز ویژگی .باشدکننده صورت میو لیفت کنندهسفت ماسک انار
است و  کننده عالی صورتمرطوباین ماسک  .شود پوست تغذیه شودهای موجود در ماسک انار باعث میعصاره و ویتامین

ست ا فقط کافیاین ماسک، خاصیت ضدپیری به دلیل  .(Mohsenin & et al, 1978) کندچربی را تنظیم و کنترل می

 .تا جوانی به پوست برگردد استفاده شود محصول مراقبتی در دوره کوتاهی از این

با ترکیبات مغذی خود  ،کندآسیبی به موها وارد نمیین شستشو مالیم است و عالوه بر اینکه در ح شامپوی انار یک شوینده
است و با مناسب برای موهای رنگ شده  ،خود این شامپو با فرموالسیون ویژه .گرددعث ترمیم و درخشندگی موها نیز میبا

 .کندمیمو شده و از ریزش آن جلوگیری  عالوه بر تثبیت و پایداری رنگ مو، سبب ترمیم و رشد مواد مغذی موجود در خود
 ههای آزاد باز آسیب رساندن رادیکال ،هاخاصیت آنتی اکسیدانی و وجود تاننعصاره انار موجود در این شامپو به دلیل 

 ,Schulte Pason & et al) گرددکند که این امر خود سبب دوام بیشتر رنگ مو میهای سلول مو جلوگیری میفولیکول
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1990). 

 ایرانتحلیل کنسانتره میوه انار در 

ها به وفور صول زمستان و بهار هم در سردخانهو حتی در ف شودکه در کشور به فراوانی تولید می هایی استانار ازجمله میوه
دهند و اهمیت زیادی می کننده کنسانتره میوه به تولید کنسانتره اناریدهای تولشرکت ،به همین خاطر .قابل خریداری است

قیمت خرید انار در ایران بسیار منطقی و ارزان  .(Rajabipour, 2011) کنندکنسانتره را تولید میها این نوع همه آن تقریباً

صادرات کنسانتره انار به  اگر بتوان شرایط .سودآوری باالیی خواهد داشت ،است و تولید کنسانتره انار در ایران با این شرایط
کننده های خارجی تولیدشرکت .ها و کشور به همراه داشتبرای شرکتتوان ارزآوری خوبی را می ،فراهم کرد را دیگر کشورها

های کنسانتره میوه را با قیمت ،کنندد را از کشورهای دیگر خریداری میکنسانتره میوه و پوره به دلیل اینکه اغلب مواد اولیه خو
 تولید کنسانتره انار و میوه طبق ایرانی است که باهای این فرصت بسیار خوبی برای تولیدکننده لذا ؛رسانندبه فروش می باالیی

 .بازارهای نزدیک را تصاحب کنند و به برندی جهانی تبدیل شوند بازارهای خارجی خصوصاً بتوانند ،استانداردهای جهانی
های رود که روششمار میانار در بازار داخلی ایران و همچنین در بازار جهانی به های پرفروشوردهآکنسانتره انار یکی از فر

از که یکی  پذیر شده استهای متعددی امکاننتره انار در بازار ایران از راهامکان خرید کنسا .متعددی برای خرید آن وجود دارد
بهترین نوع کیفیت تولیدی کننده به عرضه از آنجایی که تمرکز تولید .باشدانار میهای فروش میوه مراجعه به نمایندگی ،هاآن

 رودشمار میترین گزینه بهمهم ،افزوده بیشتر برای تاجران هر کشوریظار بدست آوردن بازارهای با ارزشباشد، انتخود می
(Pang & et al, 1994).  باشد و همچنان به لیست اکنون در حال انجام میکنسانتره انار به کشورهای ذیل همصادرات

واردکنندگان کنسانتره انار ایران عبارتند از: کره جنوبی، روسیه، تایلند، کانادا،  .شودکنسانتره انار ایرانی افزوده می واردکنندگان
 .(Hyde, 1997) هندوستان و استرالیا

 گیریبحث و نتیجه

ماندگاری انار همانند  .دنباشها میترینصرفمهای انار نیز جزئی از پرباشد و فرآوردهها میانار یکی از پرطرفدارترین میوه
اگر دست به تولید اما  .شوددت کمی به ماندگاری آن افزوده میم ،داری شودیگر کوتاه است و اگر در سرما نگههای دمیوه

شهریور و طور معمول در اواخر انار به .داری انار برخوردار خواهید بوداز مدت زمان بیشتری برای نگه ،بزنید انارهای فرآورده
انار  .توان تا اواخر زمستان این میوه را یافتا با قرار دادن این محصول در سردخانه میام، شوداوایل مهرماه به بازار عرضه می

الت زیادی از میوه انار تولید محصو .با هم تفاوت دارند ،به صورت شیرین و ترش وجود دارد که از نظر خواص و تولید فرآورده

در حال  .جمله ایران استهای بومی آسیای جنوب غربی و ازهکی از میونار یا .ها اشاره شدن مقاله به اکثر آنکه در ای شودمی
جمله انار نسبتاً کوتاه های تازه ازرسیدن و مصرف میوهبا توجه به اینکه دوره  .باشدمناطق کشت این میوه محدود می ،حاضر
توان آبمیوه، رب، معجون، شربت، دانه در از دانه انار می .دارد ایگهداری اهمیت ویژههای قابل نهبنابراین تولید فرآورد ،است

ها، پودر، ترشیجات، روغن، اسانس، انار دانه، خوراک شربت، مربا، مارماالد، ژله، پکتین، نوشابه، بستنی انار، انواع سس و چاشنی
 .آیددست میهاب و ضدمیکروبی بهنی قوی، ضدالتاز دانه انار، روغن با خاصیت آنتی اکسیدا .دام، لواشک و سرکه تهیه نمود

ها نشان نتایج بررسی  .شودخوراک دام تولید میو  ترشیجات، رنگ گیاهی، مواد آرایشیهمچنین از پوست میوه انار، مربا، 
 ،هادانه تجاری که با وجود کیفیت خوب آب وین، سایز کوچک و انواع غیریکیفیت تجاری پا های باتوان از میوهدهد که میمی

های انار با افزایش فرآورده ،از طرف دیگر .در تهیه محصوالت جدید استفاده کرد ،شوندر بازارهای میوه خرید و فروش نمید
 .نمودمین أارجی نیز بازار مناسبی برای آن تتوان بازار مصرف آن را افزایش داده و حتی در کشورهای خمی



 یانسان مدیریت مسائل ها و مشتقات محصولی میوه انار برایدرآمدی بر اهمیت فرآورده عباس قاسم زاده و همکاران:

 بعامن

  های جانبی انار و اهمیت آن در صادراتبررسی تولید انواع فرآورده"(. 0۹11اله )یی، حبیبمیرزاشاهی، طیبه و" .

 همایش ملی انار، دانشگاه فردوسی مشهد، فردوس، خراسان جنوبی.

 ( 0۹11فیلی، حمیدرضا؛ گرایی، محسن و بایرامپور، محمد .)"های خوراکی انار آالت تولید فرآوردهانتخاب ماشین

 . همایش ملی انار، دانشگاه فردوسی مشهد، فردوس، خراسان جنوبی."(AHPاستفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )با 

 ( 0۹18ملکی، مریم؛ دیواندری، نسیم؛ شریفی، اکرم و ایزی، مریم .)"های فیزیکوشیمیایی و بررسی ویژگی

 نوآوری در علوم و فناوری ."یدهای زانتان و گوارهای مختلف و هیدروکلوئیکی سس انار تحت تأثیر دما، غلظترئولوژ

 .0۲۹-005، 0، شماره 00غذایی، دوره 

 بررسی اثر "(. 0۹18فر، همایون )دحسن؛ وکیلی، سید علیرضا و فرهنگخسروی، فاطمه؛ فتحی نسری، محم

، شماره ۲1های علوم دامی، دوره . پژوهش"تنیبر تولید گاز متان در شرایط برونهای فرعی انار )روغن و پوست انار( فرآورده

0. 

  ،بررسی ترکیبات پلی فنولی و خواص آنتی اکسیدانی آب " (.0۹18ثنا؛ رشیدی، الدن و هماپور، مسعود )حسینی

 .018-11، 0، شماره 00. علوم تغذیه و صنایع غذایی، دوره "انار رقم پوست سیاه ساوه

 مرضا؛ رهاوی، رزا؛ مقصودی، زهرا و نجارزاده، آزاده زاده، حسین؛ عسکری، غالبیات چادگانی، احسان؛ فالح

. دوره "های عضالنی، استرس اکسیداتیو، التهاب ناشی از ورزش در مردان سالم جوانتأثیر مکمل آب انار بر آسیب"(. 0۹1۹)

 .۲02۲-۲010، ۹۲، شماره ۹۲

 ( 0011روزبهان، بابک؛ عابد نطنزی، حسین؛ ابراهیم، خسرو و غزالیان، فرشاد.) "تأثیر تمرینات هوازی و مصرف 

، 1، شماره ۲0. دوره "یافته از سرطان پستانی اکسایشی و ضداکسایشی زنان نجاتهاآب انار بر سطح سرمی برخی آنزیم

۲5-۹5. 

  ،بیست و یکمین کنگره ملی علوم و "آب انار، یک نوشیدنی فراسودمند" (.0۹1۲عاطفه )خاتمی، الهه و شیروانی .
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