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انار يكي از ميوه هايي است كه از قديم وجود داشته است حتي در كتب مقدس چندين بار نـام آن ذكـر                       
معـروف اسـت كـه      . از آن نام برده است      ) اوديسه  ( هومر شاعر معروف يونان در كتاب خود        . شده است   

  .ورزيده است حضرت سليمان باغ بزرگي پر از درخت هاي انار داشته كه به آن عشق مي 
  

از زبان يونـاني مـشتق    Pomegranate كلمه انگليسي. درخت انار بومي ايران و مناطق مجاور آن است
 متـر  6انار درخت كوچكي اسـت كـه ارتفـاع آن تـا      .باشد هاي زياد مي شده كه به معني سيب با هسته

گهاي آن متقابل ، شـفاف و  شاخه هاي آن كمي تيغدار و بر. رويد مي رسد و در مناطق نيمه گرمسيري مي
  . ساده است 

انـدازه هـاي مختلـف داراي     ميوه آن كروي با. باشد بو مي  گلهاي انار درشت به رنگ قرمز اناري ولي بي 
بيست نوع مختلف انـار در دنيـا موجـود     رويهمرفته در حدود. باشد پوستي قرمز رنگ و يا زرد رنگ مي

  .است
  

دو   هايي مـابين آن     هايي اغلب قرمز، و گاهي سفيد، و يا به رنگ            است كه دانه    درختي هاي  ميوهاَنار يكي از    
  .رنگ پوست آن نيز قرمز يا تقريبا سفيد است. دارد

 شرق ايران تا كوههـاي هيماليـا در         انار بومي مناطق  . گويند  ضمنا گاهي به اين ميوه به اختصار نار هم مي         
  .شمال هند است و يكي از اولين گياهان كاشته شده به دسته بشرميباشد

 گونه انار بومي ايران نگهداري ميشود كه بزرگترين در نوع خود در             760در مجموعيه ملي انار ايران تعداد       
ار تقريبا در هر آب و هوايي و هرگونـه          ان. انار در رنگهاي مختلف از سفيد تا سياه وجود دارد         . دنيا ميباشد 

خاكي مي تواند رشد كند و ميوه دهد ولي آب زياد در زمان رسيدن ميـوه باعـث تـرك خـوردن ميـوه                        
در حدود   به طور كلي     . درجه را مي تواند تحمل كند      -10انار گرماي زياد با باد خشك و سرماي تا          . ميشود

  بيست نوع مختلف انار در دنيا موجود است
  



  
  
  
  
  
  
  

  موطن انار
 سال قبل 2500سابقه كشت آن به  بر اساس شواهد تاريخي موجود. انار داراي سابقه كشت طوالني است

در حـال حاضـر   . بويژه ايران معرفي شده است موطن اصلي آن خاور نزديك. گردد از ميالد مسيح باز مي
ستان و ازبكستان ، در اروپا ، اسـپانيا و در  ، ايران ، افغان در آسيا. باشد مناطق كشت اين ميوه محدود مي

مورد كشت و كار قرار دارد و در بقيه نقاط دنيا ) سواحل جنوبي مديترانه(شمالي آن  هاي افريقا ، در كناره
 نوع ترش مزه انار به صـورت وحـشي در  . صورت كشت ، مساحت زير كشت آن محدود و ناچيز است در

 انار بومي مناطق شرق ايران تا كوههاي هيماليا در          شود  و ديده مي  جنگلهاي شمالي ايران به صورت خودر     
  .باشد شمال هند است و يكي از اولين گياهان كاشته شده به دسته بشرمي

  
  

  درماني  وخواص دارويي
شـده اسـت و       درايران و بعدها در روم تلقي مـي        "تمامي بيماريها "از گذشته انار به عنوان درماني براي        

 بـسياري از سـرطانها،      از خواص درماني اين گياه بر روي بيماريهاي بيشماري مخـصوص          تحقيقات جديد ا  
 اسهال و انواع انگل هاي داخلي حكايت ميكند

و تر و پوست انار سرد و خشك و بـسيار   آب انار سرد. از نظر طب قديم ايران ميوه انار سرد و قابض است
كليـه قـسمتهاي   . تـر اسـت   اي اين درخت قابضقسمته پوست ريشه درخت انار از بقيه. باشد قابض مي

براي مصارف دارويي از گل ، برگ ، پوست درخـت ،  . قابض است باشد كه بسيار ن ميندرخت انار داراي تا
  .شود استفاده مي پوست ريشه و دانه انار

  
 قبل  ساز مي گويند و به همين علت بهترين موقع براي مصرف آن صبح و               اي است كه به آن خون       انار ميوه 

كننده سموم اغلب عفونتهاي داخلي، دافع        كننده چربي، رفع    انار مقوي قلب، مفرح، دفع    . از صبحانه است  
هاي سفيد آن شكم را دباغي ميكند، رب انار، برگ انـار در ضـعف                 حرارت مي باشد و خوردن انار با پرده       

 و دررفـع ميگـرن بـسيار        معده، كمي اشتها، تهوع، ضعف عمومي، تصفيه خون، خاصه در دختران جوان           
  . مفيد است

  . شده باشكر هم مفيد است آب انار شيرين. هاي ميوه جنگلي انار در معالجه اسهال بسيار موثر است  دانه



  ارزش غذايي
اي است سرشار از ويتامين و به علت داشـتن آهـن و سـاير                  ميوه 

خوردن دانه هاي انـار بـه مراتـب         .باشد    عناصر ديگر ديرهضم مي   
  تر از نوشيدن آب اناراست به

 و  ،اسـيد فوليـك  پتاسـيم  ها ،  آنتي اكسيداني غني ازانار منبع
لـي  تـرين منـابع پ   غني در واقع آب انار يكي از. است C ويتامين

 آنتـي . فنلهاست ، كه گروهي از آنتي اكسيدانهاي قـوي هـستند  
اكسيدانها موادي هستند كه قادرند با اثـرات مـضر امـا طبيعـي              

عالوه بر آنتي اكسيدان ، آب انار حـاوي ديگـر   . اكسيداسيون در بافتها مقابله كنند فرآيند فيزيولوژيك
   .هست كنند نيز رسد با بيماريها مقابله مي مفيد همچون تاننها و آنتوسيانينها كه به نظر مي مواد

نقش آنتي اكسيدان ها، كند كردن يا جلوگيري از صدمه سلولي است كه توسط علل مختلف اسـترس زا                   
حادث مي شوند، مانند مصرف سيگار و دخانيات، آلودگي هوا ، استرس هاي روحي و سموم مختلفي كـه                   

   مواجه هستيمبه صورت روزمره، خواسته و ناخواسته با آنها
هاي انار ايران انجـام گرفـت         بر اساس تحقيقي كه در دانشگاه تربيت مدرس بر روي محتواي آنتوسيانين           

خاصيت آنتي اكسيداني انار    . باشد  مشخص شد كه اين ميوه حاوي مقادير قابل توجهي از اين تركيبات مي            
 به گزارش سالمت نيوز     .گيرند   قرار مي  ها در اين دسته     در ارتباط با تركيبات فنوليك است كه آنتوسيانين       

يكي از توصيه هاي هميشگي متخصصان پوست و مو به افراد مراجعه كننده، مصرف فراوان سـبزيجات و                  
اين خوراكي ها به ميزان قابل توجهي داراي ويتـامين هـاي متنـوع و مـواد آنتـي                   . ميوه هاي تازه است   

  .ي اندازنداكسيدان هستند و روند پيري پوست را به تأخير م
يكي از ميوه هايي كه از خواص آنتي اكسيداني بسيار خوبي برخوردار است و طبيعتا خيلي به درد پوست                   

  .مي خورد، انار است
. قدرت آنتي اكسيداني آب انار را تا سه برابر ميزان آنتي اكسيدان موجود در چاي سبز ذكـر كـرده انـد                     

ستند و مصرف آنها را همواره توصيه مي كنيم، عبارت          ميوه هاي ديگري كه منابع خوب آنتي اكسيدان ه        
  .اند از شاتوت، زغال اخته ، پرتقال، سيب و انگور

 چه به صورت خـوراكي  C دارند، زيرا مصرف ويتامين   Cمتخصصان پوست و مو عالقه خاصي به ويتامين          
ند با اثرات مضر نور      موضعي مي توا   Cو چه به شكل موضعي براي پوست فوايد زيادي دارد؛ مثال ويتامين             

 C درصد نياز روزانه به ويتـامين  40مصرف يك انار معمولي مي تواند . خورشيد بر روي پوست مقابله كند     
  .را تامين كند

انـار  . اسـت » كره ماناتين « و قند تانن و يك ماده مفيد ديگر به نام            A،B،C،Eهاي    انار سرشار از ويتامين   
اين ميوه در صورتي كـه      . انار خواص درماني خاصي دارد    .  است سازي هاي الزم خون    داراي آهن و ويتامين   

يعنـي  (هاي انار اسـت       آب انار سنگين تر از خوردن دانه      . شيرين باشد براي سينه و ريه بسيار مفيد است        
هاي فيبـري     هستند و گوشت  ) كننده مزاج   يعني نرم (هاي انار ملين      مغز و دانه  .) تر است   گوارش آن سخت  

شود و به علت داشتن        سبب تقويت اعصاب مي    Bانار با داشتن ويتامين     . كند  ها را تميز مي    درون انار روده  
هم چنين انار به علت داشتن آهن و        .  ضد استفراغ بوده و درمان كننده ويار زنان باردار است          B 6ويتامين
  .تا استهاي موجود در آن براي خونسازي بدن مفيد است و بهترين موقع خوردن آن صبح ناش ويتامين

  



   مهم ترين خواص درماني انار
  

  ضد سرطان است
تحقيقات بيانگر آن هستند كه عصاره ميوه انار ممكن است حاوي عامل موثري در برابر سـرطان پوسـت                   

  .باشد
  .استدر مقايسه انار شيرين و ترش بايد گفت كه به طور كلي انار ترش براي سالمت پوست بسيار نافع 

 مواد آنتي اكسيداني و االژيـك اسـيد از بـروز سـرطان جلـوگيري كـرده و رشـد            انار به واسطه داشتن   
پس خاصيت مهم ديگر انار، خـواص       . تومورهاي سرطاني مانند سرطان پوست و پروستات را كند مي كند          

  .ضد سرطاني آن است
نـي از پلـي     مطالعات نشان داده اند كه با مصرف رژيم هاي غ         . انار به ميزان فراواني حاوي پلي فنول است       

   .فنول ها، خطر ابتال به سرطان كاهش مي يابد
  خون ساز است

. انار ميوه اي خون ساز و تصفيه كننده خون است، زيرا منبع خوبي از اسيد فوليك ، پتاسيم و آهن است                    
يكي از علـل مهـم      . لذا مصرف آن را براي بيماران مبتال به كم خوني به خصوص خانم ها توصيه مي كنيم                

مي توان گفت كه شـايع تـرين علـت          . پوست، مو و ناخن در خانم ها، كم خوني فقر آهن است           مشكالت  
  .ريزش مو در خانم ها، فقر آهن است

يك نكته را خانم ها نبايد فراموش كنند و آن اين است كه اگر مبتال به كم خوني فقر آهن هستند، بايد از                   
لذا هر . ي حتي انار حاوي مقادير كافي آهن نيست     قرص هاي آهن براي درمان استفاده كنند و هيچ ميوه ا          

  .چند معروف است كه انار خون ساز است، اما نمي تواند برطرف كننده كم خوني فقر آهن باشد
  فشار خون را كم مي كند

 درصـد   30انار تشكيل پالك هاي عروقـي را تـا          . انار براي بيماران مبتال به فشار خون باال نيز مفيد است          
پس مصرف انار براي بيماران قلبـي       . كاهش كلسترول بد نيز از ديگر خواص انار مي باشد         . كاهش مي دهد  

  .عروقي مي تواند بسيار مفيد باشد
  عوارض يائسگي را كاهش مي دهد

آب انار و پوست آن، خواص ضعيف استروژني دارند، لذا مي توانند در برطرف كردن عوارض يائسگي موثر                  
اند كه هر چقدر خانم ها در خوردن اين ميـوه بهـشتي بيـشتر مـداومت                 تحقيقات مشخص كرده     .باشد

داشته باشند، باعث طول عمر آنها و حفظ سالمتي شان مي           
اين ميوه شادابي و طراوت را براي خانم ها به ارمغـان            . شود

يائسگي از ابتال بـه بيمـاري       سن  انار خانم ها را در    . مي آورد 
ان پستان مصون   هاي قلبي عروقي، پوكي استخوان و سرط      

   .مي دارد
مصرف منظم عصاره انار كه حاوي روغن دانه انار باشد، مي            
تواند از مشكالت يائسگي مانند پوكي استخوان، در خانم ها         

  .جلوگيري كند
  



  براي مردان هم مفيد است
آب انار به داشتن خواص ضد التهابي و ميزان باالي مواد آنتي            

 بـراي مـردان نيـز فوايـد         آب انار  .اكسيدان آن مشهور است   
زيادي دارد؛ از جمله اين كه مي توانـد پيـشگيري كننـده از              
سرطان پروستات و كاهش دهنده سير ايـن سـرطان شـايع            

عصاره انار آثار ضد باكتريايي دارد؛ مثال با باكتري هاي ايجاد             دندان ها را سالم نگه مي دارد       .مردانه باشد 
  .كند و در حفظ سالمت دندان و دهان موثر استكننده پالك هاي دنداني مقابله مي 

به هر حال فوايد دارويي انار توسط پزشكان مورد تاييد قرار گرفته و در طب سنتي از آن به عنوان داروي        
ياد شده است و براي درمان زخـم        ) قابض(ضد انگل، ضد اسهال، تقويت كننده قلب و جمع كننده پوست            

  .ير و زخم معده مورد استفاده قرار مي گرفته استهاي دهان ، خون ريزي لثه ، بواس
  

   انار خواص ساير

   .انار شيرين ادرار آور است  )1

  .انار با دانه ملين مزاج است ) 2

  .آب انار شيرين براي بيماريهاي مجاري ادرار مفيد است ) 3

  .ترشح صفرا را زياد مي كند) 4

  .آب انار اسهال را برطرف مي كند) 5

را با عسل مخلوط كرده و هر روز چند قطره در بيني بچكانيد از رشد پوليپ در بيني جلوگيري اگر انار ) 6

  .مي كنيد 

  .خون ساز است ) 7

  .خون را تصفيه مي كند ) 8

  .براي سالمندان بهترين دارو براي تقويت كليه است )10

  .آب انار خنك كننده است )11

  .رنگ صورت را شاداب مي كند )12

  .ز كرده و گرفتگي صدا را برطرف مي كند صدا را با)13

  .براي وزن اضافه كردن انار بخوريد )14

  آب انار مقوي قلب و معده است)15



   ديگر درخت انار خواص قسمت هاي
 براي مصارف دارويي از گل ، برگ ، پوست درخت ، پوست ريشه و دانه               

  .انار استفاده مي شود 
  .ده و روده را از بين مي برد جوشانده پوست ريشه درخت انار كرم مع

 .رد اجوشانده پوست درخت انار نيز اثر ضد كرم د
براي برطرف كردن گلو درد و زخم گلو از جوشـانده پوسـت انـار و يـا        

 .جوشانده برگهاي انار استفاده كنند 
 .خانم هايي كه عادت ماهيانه شان منظم نيست مي توانند از جوشانده برگهاي انار استفاده كنند

 .برگهاي له شده انار را اگر روي پوست بگذاريد خارش را از بين مي برد 
براي برطرف كردن سوختگي پوست ، گلهاي انار را له كرده و با روغن كنجد مخلوط كنيد و ايـن پمـاد را                

 .روي قسمت سوختگي بماليد 
 .جوشانده پوست درخت و پوست ريشه درخت انار كرم كش است 

 .ال مزمن را برطرف مي كند م كرده گل انار اسهد
 .دم كرده گلهاي انار را بصورت غرغره براي از بين بردن زخمهاي دهان بكار ببريد 

 .براي برطرف كردن دندان درد ، دم كرده ريشه درخت انار را در دهان مزه مزه كنيد 
  .ادرار را زياد مي كند )ميخوش (انار ترش و شيرين 

 .معقد را با جوشانده پوست انار شستشو داد براي برطرف كردن بواسير بايد  
  

  : تركيبات شيميايي
 درصد تانن و اسـيد  20قسمت هاي مختلف درخت انار مخصوصا پوست ريشه و ساقه انار داراي در حدود       

پوست درخت انار داراي الكالوئيدي بنام پله تيـه رتـين           .  مي باشد    Punicotaniv acid كپوني كوتاني 
Pelletierin است  .  

  
  :گرم دانه انار مواد زير موجود است 100در
 

   كالري38  انرژي
    گرم82  آب

  م گر0/4  پروتئين
   گرم3/  چربي

  گرم    10  مواد نشاسته اي
   گرم4  كلسيم
   ميلي گرم3  سديم
   ميلي گرم260  پتاسيم
   ميلي گرم0/5  آهن

   ميلي گرم0/2  1ويتامين ب 
   ميلي گرم  0/03  2ويتامين ب 

   ميلي گرم0/02  3 ب ويتامين
   ميلي گرم4  ويتامين ث



  
  : مضرات 

مـي    زيرا معده را سست كرده و ايجاد نفخ       . كسانيكه سرد مزاج هستند نبايد در خوردن انار افراط كنند           
. اينگونه افراد بايد انار را با زنجبيـل بخورنـد           . كند  

جوشانده پوست درخت و پوست ريشه آن كه بـراي          
 رود ممكن است ايجاد سـرگيجه و        رفع كرم بكار مي   

بهر حال در خوردن جوشانده آن بايد       . استفراغ كند   
حت نظر متخصص انجام    احتياط كرد و اين كار بايد ت      

  . گيرد
  
  
  
  
  
  
  

 : گردآوري وتدوين 

   صنايع غذايي  كارشناس –قاسم خواجه منصوري 
  


