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 چکیده
 ویداتیاکسا یهابیآسا مهاار بر (Cyprinus carpio) معمولی کپور ماهی غذایی جیره در انار پوست عصاره افزایش اثر بررسی منظور به مطالعه این

 گاروه شادند. قسیمت گروه پنج به تصادفی بصورت گرم 70 وزن متوسط با ماهیان آزمایش، این رد .شد انجام ومیکادم با یتجرب تیمسموم از یناش

 یهااغلظت کاادمیوم، بار عالوه پنجم تا سوم گروهای حالیکه در ،کردند دریافت کادمیوم کلرید دوم گروه شدند. گرفته نظر در شاهد عنوان به اول

 ،ترانساررازنویآمنیآالن یکباد یهاشااص  شیآزماا دوره انیاپا از پا  بودناد. کارده دریافات زنی را انار پوست عصاره (درصد 4 و 2 ،1) مختلف

 یهااگروه در فاو  یهامیآنز زانیم که داد نشان هایافته شد. گیریاندازه هانمونه صون سرم در کاتاالز و فسراتازنیآلکال و نوترانسررازیآمآسپارتات

 درصاد( 4 و 2 ،1) ندهیفزا یهاغلظت افزودن ،نیهمچن .(p <05/0) دارد داری یمعن شیافزا شاهد گروه با سهیامق در ومیکادم دیکلر با شده ماریت

 رد کاتااالز میآنز .(p <05/0) است هشد ومیکادم دیکلر با درمان تحت گروه با سهیمقا در یکبد یهاشاص  تمام دارمعنی کاهش باعث انار، عصاره

 غاذایی جیاره در انار وستپ عصاره افزایش که گرفت جهینت توانیم ،هایافته براساس .افتی شیافزا شاهد با سهیمقا در ومیکادم با تیمار تحت گروه

 باشد. داشته کاتاالز و یکبد یهامیآنز ییایمیوشیب راتییتغ بر یاکننده لیتعد راتیتأث تواندیم معمولی کپور ماهی

 انار عصاره دانها،یاکس یآنت و،یداتیاکس یهابیآس وم،یکادم کلیدی: واژگان

 
 Email: ra_rahbarian@yahoo.com یانراهله رهبارنویسنده مسئول: * 



Journal of Fisheries 
Vol. 75, No. 1, Spring 2022 

pp. 99-109 
 

 

Investigation of the protective effect of pomegranate peel extract in 

inhibiting the oxidative damage caused by experimental cadmium 

poisoning in common carp 
S. Shahrbanoo Jafari1, Raheleh Rahbarian2*, Majid Rajabiian3, Hassan Ramshini4, Amir Jafari5 

1. PhD student in biochemistry, Department of Biology, University of Isfahan, Isfahan, Iran. 
2. Assistant Professor, Department of Biology, Payame Noor University, Tehran, Iran. 
3. Assistant Professor, Department of Biology, Payame Noor University, Tehran, Iran. 
4. Associate Professor, Department of Biology, Payame Noor University, Tehran, Iran. 

5. MSc, Department of Biology, Payame Noor University, Tehran, Iran. 

Received: 30-Jul-2021 Accepted: 08-Feb-2022 

Abstract 
This study was performed to investigate the effect of increasing pomegranate peel extract in the diet of 

common carp on inhibiting the oxidative damage from experimental cadmium poisoning. In this experiment, 

fish weight with an average of 70 grams were randomly divided into the five experimental groups. 

Experimental unite was an aquarium with the capacity of holding twenty120-liter of water. The first group 

was considered as control. The second group received cadmium chloride, while the third group was treated 

with cadmium chloride and pomegranate peel extract (1% of dietary weight), the fourth group received 

cadmium chloride and pomegranate peel extract (2 % of diet weight) and the fifth group received cadmium 

chloride and pomegranate peel extract (4% of diet weight) for a 30- day culture period. At the end of the test 

period, hepatic markers of alanine, aminotransferase, aspartate, aminotransferase, and alkaline phosphatase 

and catalase were measured in the serum. The results showed that the amount of the above enzymes in the 

groups treated with cadmium chloride increased significantly compared to the control group (p <0.05). Also, 

the addition of increasing concentrations (1, 2, and 4%) of pomegranate extract significantly reduced all liver 

parameters compared to the group treated with cadmium chloride (p <0.05). The catalase enzyme was 

increased in the cadmium-treated group compared with the control. Based on the findings, it can be 

concluded that increasing pomegranate peel extract in the diet of common carp can have modulatory effects 

on biochemical changes in liver enzymes and catalase. 
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 مقدمه .1
 روساتا و شاهر در جمعیات ازدیااد و فناوری پیشرفت

 از سنگین، عناصر مانند مختلری یهاآالینده ورود منجربه

 شهری هایفاضالب و کشاورزی صنعتی، یهاپساب طریق

 ایان از تعدادی (al et Adams,. 2012) است شده آبها به

 را زیاادی مشاکالت و نادپایدار طبیعت در سنگین عناصر

 ;Liu et al., 2007) کننادمی ایجاد آبزی جوداتمو برای

2019 .,al et Kashmiri ;2007 .,al et Monserrat.) 

 محیط در ناپذیری تخریب دلیل هب سنگین فلزات بنابراین

 محساوب هااآب آلاودگی مهم منبع یك عنوان به زیست

 اماروزه باراین، عاالوه (.Sancho et al., 2003) شاوندمی

 اثباات است. دریا به سنگین فلزات ورود دنیا، مهم نگرانی

 تجماع و سامیت دلیال باه سانگین فلزات که است شده

 روی فلازات ایان ناد.ازیادی شاناصتی باوم اهمیت دارای

 دارند باری زیان اثرات دریایی جانداران تنوع و اکوسیستم

( ;2010 .,al et Beširović ;2003 .,al et Sancho

2019 .,al et Kashmiri). در پیوسااته طااور باه انآبزیاا 

 از برصای و هساتند آلاوده آبهای سنگین فلزات با برصورد

 و کاادمیوم جیاوه، مثال غیرضاروری سانگین فلزات این

 سمی آبی موجودات برای کم صیلی مقادیر در حتی سرب

 یابندمی تجمع بدنشان مختلف یهابافت بین در و هستند

(Li et al., 2011). باااه ورود از پااا  عناصااار ایااان 

 تجماع آبزیاان هایانادام و هابافت در آبی یهااکوسیستم

 شاااوندمی غاااذایی زنجیاااره وارد تنهایااا در و یافتاااه

(Monserrat et al., 2007.) به کادمیوم عناصر این بین از 

 شااناصته آب هایکنناادهآلوده ترینساامی از یکاای عنااوان

 آن مضررات و (Saei-Dehkordi et al., 2010) است شده

 گردیاده اثبات نیز ماهیان اسمزی تنظیم و ثیرتک رشد، در

 در کاااادمیوم (.Kazemizadeh et al., 2016) اسااات

 و مغاز کلیاه، اساتخوان، مثال آبزیاان مختلاف یهااندام

 ترتیاب ایان باه و یابند می تجمع مرکزی عصبی سیستم

 مثل،تولیاد ایمنای، سیستم عملکرد روی را مخربی اثرات

  کننااادمی ایجااااد صاااون گااارد  سیساااتم و کباااد

(Abolhasani et al., 2016.) نشااان شااینپی مطالعااات 

 غاذایی جیاره در فناولی ترکیباات از اساتراده که اندداده

 فلازات سوء اثرات از توجهی قابل میزان به تواندمی آبزیان

 فعالیات بااالترین دارای ،1انار پوست عصاره بکاهد. سنگین

 مقادار هب که است آزمایشگاهی شرایط در اکسیدانی آنتی

 اساات ماارتبط آن در موجااود فنااولی ترکیبااات زیاااد

(Monserrat et al., 2007.) شاامل اناار مختلاف اجازای 

 باا مریادی ترکیباات حااوی اناار، آب و گل دانه، پوست،

 و اکسایدانیآنتی ضدسارطانی، ضادمیکروبی، هایویژگی

 اناار پوسات (.Beriz et al., 2016) هساتند ضادالتهابی

 عصااره و است ث ویتامین و ربوهیدراتک پروتئین، دارای

 .است یفنول باتیترک ازسرشار ،نیز آن مختلف هایقسمت

 یدانیاکسایآنت تیفعال آن، دانه غنرو و انار پوست عصاره

 یهاکالیراد دنکر صنثی در آن از که دارند یایقو ربسیا

 .(Mohebbi et al., 2012) کاارد اسااتراده تااوانمی آزاد

 مشااااهده رناا وساااتپ در فنولی تکیباتر انمیز بیشترین

 رناا آب برابر 10 تقریباا آن انمیز که یاگونهبه است شده

 ظرفیت .(Salvato et al., 2003) ستا هشد آوردبر

 وجااود دلیاال بااه رناا پوست الیبا ربسیا یدانیاکساایآنت

 سیدا و یكژالا سیدا هااااااا،تانن ،یكژالا نظیر هاییلفنو

 یك عناوان به انار پوست یرهعصا از دهستراا است. گالیك

 اسااات یشافزا لحا در هکسایندا ضد از غنی ییاغذ عنصر

(Hosseinian et al., 1999) ییغذا عیصنا در نیز امروزه و 

 فساااد مسااتعد ییغااذا مااواد در دارناادهنگه عنااوان بااه

 در (.Khosravi et al., 2009) شودیم استراده ویداتیاکس

 عصااره کاه اسات هداد نشان تحقیقات نیز اصیر هایسال

 و کاادمیوم باافتی تجماع کااهش باعاث انار پوست الکلی

 شودمی بلدرچین در کادمیوم سوء اثرات برابر در محافظت

(Rakhnareh et al., 2019.) نقاره ناانوررات ساوء اثارات 

(AgNPs) ییایمیوشاااااایبوهم یهاااااااواکنش باااااار، 

 در یکیمونولااوژیا هایپاساا  و یدانیاکساا یآنت/کنندهدیاکساا

 پاودر دیامر نقاش (Oreochromis niloticus) لین ایالپیت

 گوناه این در نقره نانوررات سوء اثرات کاهش در را انار پوست

 (.Hamed and Abdel-Tawwab., 2021) است داده نشان

 AgNPs معار  در گارفتن قرار که است شده هداد نشان

 ینشاانگرها و کارده سارکوب را یمااه رشاد ییتنهاا به

 
1 Punica granatum 
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 شیافاازا را (زولیکااورت و صااون )قنااد اسااترس یسااتیز

 آسااپارتات و نی)آالناا یکبااد بیآساا باعااث ،دهاادیم

 دیاساا و نینی)کاارات هیااکل یینارسااا و (نوترانسااررازهایآم

 معار  در گارفتن قارار ،نیاا بار عالوه شود.یم (كیاور

AgNPs سارم یمنایا یهاشااص پ داریمعنای طاور به 

 و یتنرساا هاام ساار پشاات تیاافعال ،میزوزیاال تیاا)فعال

 ینشااانگرها و دهاادمی کاااهش را کاال( نیمونوگلوبااولیا

 و یکباد دانیاکسا یکننده/آنت دیاکس ینشانگرها یستیز

 دیاآلده ید مالون ،کاتاالز ،سموتازید دیپراکس)سو یویکل

 مکمال .دهادمی قارار ریتاأث تحت را (ونیگلوتات کاهش و

 کااهش را یماه عملکرد ییتنها به انار پوست پودر ییغذا

 طاور باه را یمنایا و یدانیاکسا یآنتا تیفعال اما دهدیم

 ییغاذا میارژ ،نیاا بار عاالوه دهد.یم شیافزا داریمعنی

 AgNPs از یناش اثرات داریمعنی رطو به انار پوست پودر

 اسااترس ،یویااکل یکبااد بیآساا ،دهاادیم کاااهش را

 دهاد.یم کاهش را یمنیا یستیز ینشانگرها و ویداتیاکس

 یمنرا ریتاأث لیان ایاالپیت عملکارد بر AgNPs ،جهینت در

 پوست پودر درصد5 ییغذا مکمل ،حال نیا با اند،هگذاشت

 یمنایا بسارکو و ویداتیاکسا استرس یموثر طور به انار

 دهادیم کاهش را AgNPs معر  در گرفتن قرار از یناش

(Hamed and Abdel-Tawwab., 2021.) تحقیااق در 

 در اناار پوسات هعصار مختلف سطوح افزایش تاثیر حاضر

 و اکسایداتیو تنش تحت معمولی کپور یماه غذایی جیره

 شاد. بررسای کادمیوم با مسمومیت از ناشی کبدی آسیب

 غاذایی جیره در انار پوست عصاره افزایش اثر براین عالوه

 آالنااین هااایآنزیم میاازان باار معمااولی کپااور ماااهی

 ساراتازف آلکالین آمینوترانسرراز، آسپارتات آمینوترانسرراز،

 مسامومیت در معماولی، کپور ماهی دهیدروژناز الکتات و

 شد. ارزیابی کادمیوم با تجربی

 

 هاروش و مواد .2
 جهاات آزمااون پااارس شاارکت یتجااار یهاااتیک

 آلماان، مرک شرکت ومیکادم دیکلر پارامترها، یریگاندازه

 لیتار میلای در واحاد 5000 سادیم نیهپاار کاشمر، انار

 کپاور یمااه قطعه 100 تعداد ن،کاسپی داروسازی شرکت

 عادد 5 تعاداد گارم، 70 متوساط وزن باا ساالم یمعمول

 .تریل 120 تیظرف به ومیاکوار

 پژوهش انجام روش .2.1
 وزن باا ساالم و معمولی کپور ماهی قطعه 100 تعداد

 باا ضادعرونی از پا  و شدند یداریصر گرم 70 متوسط

 مادت به و یافتند انتقال اکواریوم به درصد 3 نمك ولمحل

 جدیاد محایط باا اریساازگ و تنش کاهش جهت روز 10

 20 گاروه 5 باه ماهیاان سازگاری از بعد شدند. نگهداری

 اول گروه شدند. تقسیم لیتری 120 هایآکواریوم در تایی

 گاروه شادند. داده قارار معمولی آب در و بودند شاهد که

 در گارم میلای 5 میازان به کلریدکادمیوم معر  در دوم

 ساوم گاروه .(Sancho et al., 2003) شدند داده قرار لیتر

 عصااره و لیتار( در گرم میلی 5) کلریدکادمیوم معر  در

 درصاد 1 معاادل اناار( عصاره صشك پودر گرم 35/0) انار

 معار  در چهارم گروه شدند. داده قرار غذایی جیره وزن

 رمگ 7/0انار) عصاره و لیتر( در گرم میلی 5کلریدکادمیوم)

 غاذای جیره وزن درصد 2 معادل انار( عصاره صشك پودر

 5کلریادکادمیوم) معار  در پانجم گروه شدند. داده قرار

 صشاك پاودر گارم 4/1اناار) عصاره و ( لیتر در گرم میلی

 داده قارار غاذایی جیاره وزن درصاد 4 معادل انار( عصاره

 غاذا مقادار شادند. غاذادهی روز در بار سه ماهیان شدند.

 تعاوی  باار دو ایهرته شد. محاسبه بدن وزن درصد5/2

 درجه 20±1 آب ثابت دمای و گرفت صورت آکواریوم آب

 اکسایژن و pH 5/7 میزان بود. گروهها تمام در سانتیگراد

 دوره لطاو گردیاد. تنظایم لیتر در گرم میلی 6-5/6 آب

 لحاا  از ماهیهاا زماان این طی در و بود روز 30 آزمایش

 گرفتند. قرار یبررس مورد نیز ظاهری سالمتی

 گیری نمونه .2.2
 بصاورت گاروه هر از ماهی پنج آزمایش دوره پایان در

 گال پاودر باا بیهوشای از پا  و شادند انتخاب تصادفی

 توسط گیریصون عمل لیتر، در گرم 5/0 میزان به میخك

 توساط نیاز صون پالسمای گرفت. صورت هپارینه سرنگ
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 شد جداسازی دقیقه 10 مدت به 3000 دور با سانتریریوژ

(Hamed et al., 2021). 

 سرمی فاکتورهای گیری اندازه. 2.3
 در موجاود هایآنزیم فعالیت میزان گیریاندازه جهت

 (،ALT) ترانساااررازنویآمنیآالن شاااامل پالساااما نموناااه

 (ALP) فساراتازنیآلکال و (AST) نوترانسررازیآمآسپارتات

 تشارک آنزیم هر به مربوط هایکیت از ،(CAT) کاتاالز و

 یازن کاتاالز آنزیم فعالیت میزان شد. استراده آزمون پارس

 راساپکتروفتومت دستگاه از استراده با و Claiborn رو  با

 (.Bogomolets, 1985) شد گیریاندازه

 هاداده یآمار تحلیل و تجزیه. 2.4
 یآماار افزارنرم کمك باها داده یآمار تحلیل و تجزیه

SPSS یاصال شارط دو تحقق از بعد شد. مانجا 18 نسخه 

 باودن هموژن شامل ان یوار هیتجز كیپارامتر یهاآزمون

 آزماون از (،Zar, 1996) هااداده باودن نرماال و ان یاوار

 جهات نیهمچنا .شاد اساتراده طرفهكی ان یوار هیتجز

 Tukey post hoc آزمون از هانیانگیم دوی به دو مقایسه

test گردیااد اسااتراده درصااد 5 یداریمعناا سااط  در. 

 نساخه Excelافازارنرم از استراده با زین جداول و نمودارها

 .شد هیته 2007

 

 جینتا .3

 بر انار پوست عصاره مختلف درصدهای اثر. 3.1

 از،آمینوترانسافر آزناین کاتاازز، هایآنزیم فعالیت

 و فسااافاتاز آلکاااالین آمینوترانسااافراز، آساااپارتا 

  دهیدروژناز زکتا 
 تیمارهاای اثار شاود،می مشاهده 1 جدول در چنانچه

 پوست عصاره مختلف درصدهای و کادمیوم شامل مختلف

 درصاد یك سط  در بررسی مورد هایآنزیم تمامی بر انار

 هاایآنزیم بار تیمارها این اثر ادامه، در که .است دارمعنی

 ماورد 5 تاا 1 یهاشکل نمودار در مجزا بصورت نظر مورد

 .است گرفته قرار بررسی

 LDHو  AST ،ALT ،ALPی هاآنزيمفعالیت ثر تیمارهای مختلف شامل کادمیوم و درصدهای مختلف عصاره پوست انار بر ا - 1جدول 

 CAT AST ALT ALP LDH آزادی درجه تغییر منابع

 ** 62410.377 ** 16443.112 ** 57.267 **15372.084 **9.815 4 تیمار

 140.584 217 1.117 .2.210 130 10 صطا

      14 کل

 باشد.می دارمعنی اصتالف وجود عدم و 0.01 ،0.05 سط  در داری معنی دهنده نشان ترتیب به n و**  ،*

 

 CAT میآنز تیفعال. 3.2
 موجااب کااادمیوم تیمااار ،1 شااکل نمااودار بااا مطااابق

 شده شاهد به نسبت CAT آنزیم فعالیت دارمعنی تحریك

 میاازان انااار پوسات عصاااره افازایش بااا (.>05/0p) اسات

 بررسای در داد. نشاان کاهشای روناد CAT آنزیم فعالیت

 مشاخ  آنازیم فعالیات میازان بر عصاره غلظت تغییرات

 مقاادیر به درصد یك از عصاره غلظت افزایش با که گردید

 .یافت افزایش آنزیم این فعالیت میزان درصد، چهار و دو

 LDHآنزیم  تیفعال. 3.3
شااود تیمااار مشاااهده می 2رشااکل چنانچااه در نمودا

 LDHآنازیم  یمحتاواکادمیوم باعاث افازایش چشامگیر 

(، باا افازایش عصااره >05/0pنسبت به شاهد شده است )

روند کاهشی نشاان  LDHپوست انار میزان فعالیت آنزیم 
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داد. در بررسی تغییرات غلظت عصاره بار میازان فعالیات 

از یاك  آنزیم مشخ  گردید که با افزایش غلظت عصااره

درصد به مقادیر دو و چهاار درصاد، میازان فعالیات ایان 

 آنزیم افزایش یافت.

 

 هاداده بیان (=5nانار) پوست عصاره با تیمار تحت و کادمیوم تنش تحت یهادرگروه لیتر( بر المللی بین )واحد CATآنزيم میزان نمودار -1 شکل

 دارند. (>۰5/۰p) داری معنی اختالف مشابه غیر حروف دارای یهامیانگین است. استاندارد انحراف ± نیانگیم صورت به

 

 

 هاداده بیان (=5n) انار پوست عصاره با تیمار تحت و کادمیوم تنش تحت یهادرگروه لیتر( بر المللی بین )واحد LDHآنزيم میزان نمودار -2 شکل

 .(>۰5/۰p) دارند داری معنی اختالف مشابه غیر حروف دارای یهامیانگین است. استاندارد انحراف ± نیانگیم صورت به
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 ALP آنزیم فعالیت .3.4

 تحریك موجب کادمیوم تیمار 3 شکلنمودار با مطابق

 اسات شاده شااهد به نسبت ALP آنزیم میزان دار معنی

(05/0p<). فعالیات میازان اناار پوسات عصااره افزایش با 

 تتغییارا بررسای در داد. نشاان کاهشی روند ALP آنزیم

 با که گردید مشخ  آنزیم فعالیت میزان بر عصاره لظتغ

 و دو مقااادیر بااه درصااد یااك از عصاااره غلظاات افاازایش

 .یافت افزایش آنزیم این فعالیت میزان چهاردرصد،

 

ها داده بیان (=5n)رانا پوست عصاره با تیمار تحت و کادمیوم تنش تحت یهادرگروه لیتر( بر المللی بین )واحد ALPآنزيم میزان نمودار -3 شکل

 دارند. (>۰5/۰p) داری معنی اختالف مشابه غیر حروف دارای یهایانگینم است. استاندارد انحراف ± نیانگیم صورت به

 

 ALT میآنز تلیفعا .3.5

 محایط در کاادمیوم حضاور 4شاکل رنماودا با مطابق

 آنازیم میازان دار معنای افازایش موجب کپور ماهی رشد

ALT شد شاهد با مقایسه در (05/0p<.) عصاره افزایش با 

 نشاان کاهشای روند ALT آنزیم فعالیت میزان انار پوست

 فعالیات میازان بار عصاره غلظت تغییرات بررسی در داد.

 یاك از عصااره غلظت افزایش با که گردید مشخ  آنزیم

 آنزیم این فعالیت میزان چهاردرصد، و دو مقادیر به درصد

 .یافت افزایش

 

 

ها داده بیان (=5n)انار پوست عصاره با تیمار تحت و کادمیوم تنش تحت یهادرگروه لیتر( بر المللی بین )واحد ALTآنزيم میزان نمودار -4 شکل

 .(>۰5/۰p) دارند داریمعنی اختالف مشابه غیر حروف دارای یهامیانگین است. استاندارد انحراف ± نیانگیم صورت به
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 AST میآنز تلیفعا .3.6
 تیمااار شااودمی مشاااهده 5 شااکلنمودار در نانچااهچ

 نسابت AST آنزیم میزان چشمگیر افزایش باعث کادمیوم

 اناار پوسات عصااره افازایش باا ،(>05/0p) شد شاهد به

 در داد. نشاان کاهشای روناد AST آنازیم فعالیات میزان

 آنازیم فعالیات میازان بار عصااره غلظت تغییرات بررسی

 درصاد یاك از عصاره غلظت افزایش با که گردید مشخ 

 آنازیم ایان فعالیات میازان درصاد، چهاار و دو مقادیر به

 .یافت افزایش

 
 

(  بیان داده =5nانار) درگروه های تحت تنش کادمیوم و تحت تیمار با عصاره پوست )واحد بین المللی بر لیتر(AST آنزيم  میزان نمودار -5شکل 

 دارند. (>۰5/۰p)داریاست. میانگین های دارای حروف غیر مشابه اختالف معنی انحراف استاندارد ± نیانگیمها به صورت 

 

 گیرینتیجه و بحث .4
 باه کسایدانا آنتای -اکسایدان تعاادل صوردن هم هب

 باه آزاد( هاایرادیکال )تولیاد اکسایدانی ترکیبات سمت

 رود، بااالتر اکسایدانی آنتای دفاعی توان از اگر که طوری

 آسایب آن دنباال به و شود،می یواکسیدات آسیب به منجر

 ;Dean et al., 1997) شاودمی ایجااد مختلاف مهایانادا

Flora et al., 2012). در سانگین فلزات آلودگی زمینه در 

 کاه است گرفته صورت متعددی تحقیقات آبی محیطهای

 اهمیات باا بسیار عمومی بهداشت و انسان سالمت نظر از

 نگهداری تحقیقات، نوع این ثانویه هدف دیگر سوی از ند.ا

  اساااات آباااای یهااکوسیسااااتم تعااااادل حالاااات

(Ebrahimi, 2021.) چناد در که بزرگی مشکالت از یکی 

 باا شایرین آبهای شدن آلوده است، مدهآ پیش اصیر سال

 باه هاآب در سنگین فلزات .ست هاآالینده از زیادی تعداد

 صااطر باه اماا شاوند،می یافات کم میزان به صود صودی

 آنهااا میاازان معاادنی و صاانعتی کشاااورزی، هااایتفعالی

  (.Al-Weher et al., 2008) است یافته افزایش
 در انباشتگی به تمایل و پایداری دلیل به سنگین عناصر

 محیطای کننده آلوده مهم عوامل جزو آبزی، موجودات بدن

 کاادمیوم .(Al-Weher et al., 2008) آینادمی حسااب به

 از کاه اسات طبیعات در هگساترد ضاروری غیار عنصار یك

 باادن بااه تواناادمی کاه شااودمی ناشاای انسااانی هاایفعالیت

 و آبازی هایگوناه در منری اثرات و کند نرور آبزی موجودات

 توانادمی کاادمیوم سامیت کناد. ایجااد انسان سالمت حتی
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 تغییارات کلسایم، هموساتاز در اصاتالل صونی، یهاشاص 

 ;Guardiola et al., 2016) کند ایجاد مورفولوژیکی و بافتی

Kazemizadeh et al., 2016.) نشاان پیشاین مطالعاات 

 غاذایی جیاره در فناولی ترکیباات از اساتراده کاه اندداده

 فلازات ساوء اثرات از توجهی قابل میزان به تواندمی آبزیان

 و گال دانه، پوست، شامل انار مختلف اجزای بکاهد. سنگین

 ضدمیکروبی، هاییژگیو با مریدی ترکیبات حاوی انار، آب

  نداضاااادالتهابی و اکساااایدانی آنتاااای ضدساااارطانی،

(Flora et al., 2012.) پااروتئین، دارای انااار پوساات 

 مختلف هایقسمت عصاره و است ث ویتامین و کربوهیدرات

 انمیز بیشترین .اساات یفنااول باااتیترک از سرشااار ،نیااز آن

 که ایگونااهبه شااده، مشاااهده رناا وسااتپ در فنولی تترکیبا

 آوردبر رناا آب برابر 10 حادود میاوه این پوست در آن انمیز

 نیااز اصیاار هایسااال در (.Bogomolets, 1985) ستا هشد

 باعاث انار پوست الکلی عصاره که است داده نشان تحقیقات

  براباار در محافظاات و کااادمیوم بااافتی تجمااع کاااهش

  شااااودمی بلاااادرچین در کااااادمیوم سااااوء اثاااارات

(Kazemizadeh et al., 2016.) اثاار تحقیااق ایاان در 

 پوسات عصااره درصد چهار و دو یك، یهاغلظت محافظتی

 ماهی صونی سرم مهم یهاآنزیم برصی و کاتاالز آنزیم بر انار

 قارار مطالعاه ماورد کادمیوم با مسمومیت در معمولی کپور

 فعالیاات افاازایش باعااث کااادمیوم تحقیااق ایاان در گرفاات.

 شااهد باا مقایساه در CATو ALP،ALT، ASTیهاآنزیم

 همکااران و Rajamanickam پاژوهش، ایان با مطابق شد.

 کپور کبد در ALT و ALP، AST یهاآنزیم سط  (2008)

 در محلاول سانگین فلازات از ترکیبای با برصورد در معمولی

 نتاایج کردند. بررسی را دو سی و شانزده هشت، یك، روزهای

 بتادریج دو سای روز تاا اول روز از ALP آنازیم که داد نشان

 فلازات زیساتی تجماع داشتند. افزایش شاهد گروه به نسبت

 اسات کبادی هایسلول در اکسیداتیو تنش محرک سنگین

 عناوان باه و است اکسیژنی فعال هایگونه تولید صاطر به که

 سانگین فلازات از ناشی مسمومیت کاهش در انطباقی پاس 

 در (.Rajamanickam et al., 2008) است شده داده نسبت

 در CAT و ALP، AST، ALT یهاآنزیم نیز حاضر مطالعه

 نشاان را داریمعنای افازایش شاهد گروه به نسبت دو گروه

 داروی و اناار میاوه عصااره کاه است شده هداد نشان .دادند

 از داریمعنای بطاور (،Rat) هاامو  از گونه در فیبراتکلو

 گیریجلاو ALT و ASTبخصوص کبدی هایآنزیم افزایش

 بار انار عصاره محافظتی اثر (.Amiri et al., 2018) کندمی

 و اسات شده بررسی متوترکسات سمیت و اکسیداتیو تنش

 کااهش باعاث اناار عصااره مصرف که است شده داده نشان

 شااااودمی AST و ALP، ALT هااااایآنزیم دارمعناااای

(Tahvilian et al., 2014.) باا مطابق نیز حاضر تحقیق در 

 روناد کاادمیوم تااثیر تحت کبدی یهاآنزیم فو  تحقیقات

 ایان اناار پوست عصاره تجویز با که دادند، نشان را افزایشی

 اثار دادناد. نشاان را کاهشی روند داری معنی بطور هاآنزیم

 انگشات مااهی صون فاکتورهای بر انار پوست الکلی عصاره

 و هماتولوژیاك یهااشاص  که داد نشان ،معمولی کپور قد

 300 ساااط  بااا تیمااار تحاات ماهیااان لیزوزیماای تفعالیاا

 بهباود غاذا برکیلاوگرم اناار پوسات الکلی عصاره گرممیلی

 نیااز مطالعااه ایاان در (.Shafi'I et al., 2015) یافتنااد

 اناار پوسات عصاره و کادمیوم هایگروه سرمی یهااشاص 

 عصااره ترکیاب داشات. کاهش کادمیوم گروه با مقایسه در

 کااهش کبادی آنزیمهای روی انار و تونزی انجیر، میوه آبی

 نشااان را LDH و AST، ALT، ALP آنزیمهااای دار معناای

 نتاایج باا فو  نتایج (.Emamian et al., 2012) است داده

 عصااره درصاد چهار و دو یك، یهاغلظت از که تحقیق این

 یهااغلظت در باویژه دارد، مشابهت شد استراده انار پوست

 5 کاادمیوم) دو گروه با داری نیمع اصتالف درصد دو و یك

 غلظات در .کارد اثباات را موضاوع ایان لیتر( در گرم میلی

 ماهیاان زیااد، تلخی دلیل به انار پوست عصاره درصد چهار

 از آن صاطراثربخشاای همااین بااه کردنااد تغذیااه کمتاار

 باه شاد. کمتر انار پوست عصاره درصد دو و یك یهاغلظت

 در LDH و AST، ALT، ALP یهاآنزیم افزایش کلی طور

 آسایب باه را کاادمیوم باا مواجهاه در معمولی کپور ماهی

 طاور باه نیز کاتاالز مورد در دادند. نسبت هاآبشش و کبدی

 در آزاد رادیکالهااای افاازایش کااه اساات شااده بیااان کلاای

 ایان فعالیات افازایش تحریاك باعث کادمیوم با مسمومیت

 جماوعم در (.Khandan et al., 2018) اسات شاده آنازیم

 هاااااایآنزیم فعالیااااات کاااااه داد نشاااااان نتاااااایج
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LDH،AST،ALT،ALP وCAT تانش تحات گروه سرمی 

 بااا مساامومیت دنبااال بااه شاااهد بااا مقایسااه در کااادمیوم،

 یاك یهاغلظت تجویز و دارد توجهی قابل افزایش کادمیوم

 درصاد یاك غلظات ویاژه باه انار پوست عصاره درصد دو و

 کاادمیوم از ناشی ومیتمسم بر کنندگی تعدیل اثر تواندمی

 گردد. فو  یهاآنزیم فعالیت کاهش باعث و باشد داشته را

 

 نهایی گیریهجنتی .5

 غاذایی جیاره در انار پوست عصاره افزایش اثر بررسی

 از یناش ویداتیاکس یهابیآس مهار بر معمولی کپور ماهی

 افاازایش کااه داد نشااان ومیکااادم بااا یتجرباا تیمسااموم

 اثار تواندمی انار پوست عصاره رصدد دو و یك یهاغلظت

 کاادمیوم از ناشای مسامومیت بار موثری کنندگی تعدیل

 ،AST یهاااآنزیم فعالیاات کاااهش باعااث و باشااد داشااته

ALT، ALP و LDH شود. معمولی کپور ماهی در 
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