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)تعداد، تحرک و زنده ماندن( موش  صدا بر پارامترهای اسپرمبررسی اثر مواجهه 

 سوری
 

 1نورلویی ، سحر1کایدانی، معصومه 1، سعید امانپور9، شهرام وثوقی2*علی خوانین ،1عبدالهی محمدباقر

 بهشتی ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید ای، گروه بهداشت حرفهمهندسی بهداشت حرفه ارشد کارشناسی. 1

 مدرس تربیت دانشگاه پزشکی، علوم دانشکده ای،حرفه بهداشت گروه. 2

 بهشتی علوم پزشکی شهید دانشگاه سالمت، دانشکده ای،حرفه بهداشت گروه. 3

 تهران پزشکی علوم دانشگاه باروری و سرطان تحقیقات مرکز ،دامپزشکی گروه. 4

 

 چکیده

مکرراً مورد بررسیی   روی موجودات زنده آن آورزیاناثرات که  گرددمحسوب میآالینده فیزیکی محیط کار  یکی از مهمترینعنوان ه صدا ب

در ایین  ثری در تولیید ملیل محسیوب گیردد.     ؤتواند به عنوان عامل می میها  اسپرم پارامترهای. صدا با ایجاد اثرات منفی روی اند قرار گرفته

هرتز با تراز شیدت   0555-055 یهد مورد استفاده قرار گرفتند. صدای مرکب با پهنادر دو گروه مورد و شا سر موش سوری نر 16 مطالعه

روز پی  از   30سیپ    ایجیاد گردیید.  کول اِدیت توولز  افزار روز طی دو هفته متوالی با استفاده از نرم 15به مدت بل  دسی 155± 2 یصوت

کیه درصید    نید نتایج حاصل از بررسی نشیان داد  اسپرم برداشته شد. تحلیلها برای آزمایش  یوانات کشته شدند و بیضه آنح ،پایان مواجهه

گروه مواجهه یافته با صیدا   (0/64±3/4) هااسپرم ماندنقابلیت زنده و ( 9/30±4/3)نامتحرک های اسپرم، (4/31±9/1) های پیشروندهاسپرم

و درصید  ( 2/3±1/1) حسیب میلییون   اسپرم بر چند برای تعداد هر (.>551/5Pداری نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است )اطور معنه ب

منفی بر کیفییت اسیپرم   آثار مواجهه با صدا ممکن است دارای  (.<50/5Pنداشت )داری اتفاوت معن (6/33±4/3) پیشرونده -های غیراسپرم

 باشد. 

 

 موش سوری ،پارامترهای اسپرم صدا،: هاکلیدواژه

 

  . مقدمه1

هیای  آور فیزیکی در غالب محیطترین عامل زیانصدا شایع

که  طوریه گردد، بزیست محسوب می و حتی محیطکاری 

میلییون نفیر در    655شیود در جهیان بییش از    برآورد میی 

آور موجیود در محییط کیار  یود قیرار      معرض صدای زیان

میلییون نفیر در کشیورهای     65تیا   05از این تعداد  .دارند

. امیروزه آلیودگی   [1]باشیند  اروپایی و آمریکای شمالی می

صوتی یک مشکل بهداشت جهانی است و آسیب ناشیی از  

آور گیزارش گردییده   آسیب اول عوامل زییان  15صدا جزء 

صدای بلنید بیه    بخش انهاست که اثر زی . سال[3-2]است 

ایجاد کننده تغییرات فیزیولوژیکی  ،شغلی تنشعنوان یک 

 .[4]و روانی در انسان شنا ته شده است 

                                                            
   :نویسنده پاسخگوkhavanin@modares.ac.ir 

با صنعتی شدن جوامع، تعداد افراد در معرض صدا افزایش 

زای صییدا  صوصییاً تولییید   یافتییه اسییت. اثییرات آسیییب  

بلکیه در   ،شنوایی نیسیت ندام های آزاد محدود به ا رادیکال

مواجهیه بیا    .[0]نمایید  های دیگری ایجاد آسیب میی بافت

 تینش منبع  ،بل فراتر رود دسی 95صدا در هر نوعی که از 

 .[6] ودشمیشنا ته 

 آمریکیییا ملیییی ایمنیییی و بهداشیییت شیییغلی   مؤسسیییه

از کارگران در درصد  14کند که برآورد می، 1اِچ( اُاِس آی )اِن

 dBA 155 تیر از  آمیز بیش معرض مواجهه با صدای مخاطره

صیورت  ه چنین اثرات صدا بر سالمتی ب . هم[7] قرار دارند

. [0]نمایید  شینوایی و اثیرات شینوایی بیروز میی      اثرات غیر

هیا، بیارداری و   تواند بر روی هورمونمواجهه با صدا نیز می

                                                            
1 NIOSH; National Institute for Occupational Safety and Health 
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https://en.wikipedia.org/wiki/National_Institute_for_Occupational_Safety_and_Health
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23455748.1394.3.1.1.1
http://joasi.ir/article-1-56-fa.html
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حتییی وزن و تعییداد نییوزادان تییشثیر گناشییته و نیییز سییبب 

 .[13-9]زنان باردار گردد  های در بچهناشنوایی 

در [ 14]و همکیاران  کرینیو   که توسط پژوهش دیگریدر 

های تیا  سیفید و بیا    بر روی جوجه گنجشک 2513سال 

هدف بررسی اثیرات افیزایش صیدای ترافیکیی بیه صیورت       

عملکیرد ایمنیی و      ،تینش آزمایشگاهی بر روی فیزیولیوژی  

کیه در اثیر    ها نشیان داده شید   شرح حال زندگی گنجشک

هیایی از قبییل   صیوتی، غلتیت هورمیون    تینش مواجهه بیا  

 .گرددنقصان می دچار 2اِچ و اِل 1اِچ اِس اِف تستوسترون،

در سال [ 10]ای که توسط فتح الهی و همکاران در مطالعه

ناشی از مواجهه با صدا  تنشبه منتور بررسی تشثیر  2512

های نر و نقش حفاظتی ویتامین بر روی میزان باروری رت

C  وE تواند بر روی به عمل آمد، نشان داه شد که صدا می

واقیع گیردد.   بارداری و تولد نوزادان غیرطبیعی ها، هورمون

 دهنید کیه تعیداد اسیپرم و هیم     های موجود نشان میداده

ه دا بی روز مواجهه با ص 05پ  از  3چنین تحرک پیشرونده

 در تحقیقیی کیه توسیط    .ابید یداری کیاهش میی  اطور معن

بیا هیدف بررسیی     2557در سال  [16] و همکارانسوامی 

ی و  تشییینا اثیییرات مواجهیییه بیییا صیییدا بیییر روی بافیییت

نیییز اثییر بییر روی  بیضییه و (فولییوژیرومشیینا تی ) ریخییت

های استروئیدوژنیک مردانه صورت گرفیت، نشیان   هورمون

بل(  دسی 155ر مواجهه با صدا )با شدت داده شد که در اث

سییرمی تستوسییترون مشییاهده  تییرازداری در اکییاهش معنیی

 .گردیده است

طیف وسیعی از مردان در محیط این با توجه به اینکه ربناب

کار در معرض مواجهه بیا صیدای بییش از حید اسیتاندارد      

ثیر شمطالعات کافی در  صوص تعدم چنین  باشند و هم می

بیر  دا ثیر صی شدر ایین مطالعیه تی    های اسپرم،رصدا بر پارامت

  شود.پارامترهای اسپرم بررسی می
 

 ها مواد و روش. 2

آزمایشگاهی بوده و در سیال   -پژوهش حاضر از نوع تجربی

در دانشییگاه علییوم پزشییکی شییهید بهشییتی انجییام   1392

سر موش سیوری نیر    16، تعداد در پژوهش حاضرپنیرفت. 

                                                            
1 FSH; Follicle Stimulation Hormone 
2 LH; Luteinizing Hormone 
3 Progressive motile sperm 

گرفیت کیه    ، مورد استفاده قیرار آمریکا 4آی آر اِم اِن بالغ نژاد

بهشیتی    انه دانشگاه علوم پزشکی شیهید  همگی از حیوان

 7روزه ) 05گییرم و سیین  20±2تهیییه شییده و دارای وزن 

 انیه  پ  از تحوییل حیوانیات، در حییوان   . هفتگی( بودند

تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطابق  مرکز

 داری با شرایط استاندارد توصییه شیده بیه شیرح زییر نگیه      
، تحیت  درجه سلسییوس  22±2دمای محیطی بین شدند: 

سییاعت  12سییاعت تییاریکی و  12 شییرایط چر ییه نییوری

درصد، میزان صدای زمینیه   65-45روشنایی، رطوبت هوا 

بل و دسترسی آزاد بیه غینای مخصیوص     دسی 30تر از  کم

شدند. البته میوازین ا القیی    داری و آب کافی نگه 0(پِلیت)

یید کمیتیه ا یال    شکار با حیوانات آزمایشگاهی که مورد ت

باشد و کلیه میوارد  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می

در  صوص کار با حیوانیات   6ذکر شده در بیانیه هلسینکی

  .[17]آزمایشگاهی در این پژوهش رعایت گردید 

( و شیاهد  Nمورد ) حیوانات به صورت تصادفی در دو گروه

(C    قرار گرفتند. گروه میورد بیه میدت )روز و طیی دو   15

در معییرض  سییاعت( 0روز و روزانییه  0)هییر هفتییه هفتییه 

و هرتیز   0555-055مواجهه با صدای مرکب با پهنای باند 

گرفتنید کیه    قرارdBA  SPL  155± 2 یصوتبا تراز شدت 

و با اسیتفاده   تولید (سیگنالعالمت )افزار  نرم با استفاده از

سیا ت شیرکت    2-1نسیخه   7افزار کول ادییت پیرو   از نرم

 رایانیه بیر روی   1999-2553سیال   0افزار سیینتریلیوم  نرم

کننیده   تقوییت اجرا گردید. صدای تولید شده از طریق یک 

 سییا ت شییرکت 9اس 2555-اس یاِ الگییوی (فییایر آمپلییی)

که قبل از بلندگو قرار گرفتیه  تایوان  15اس آدیو یاِ صنعتی

بود، تقویت شده و سپ  با استفاده از یک جفت بلندگوی 

سیا ت شیرکت    063-ماِ ووفیر  سیاب  الگیوی نوع میکرولب 

که با فواصل یکسیان از چهیار ضیلع مربیع      11پروبیت ایران

سقف اتاقک قرار گرفتیه، در اتاقیک مواجهیه پخیش شید.      

 گیر  تحلییل مجهیز بیه    یسنج صیوت میکروفون دستگاه تراز

                                                            
4 NMRI; Naval Medical Research Institute 
5 Plate 
6 Declaration of Helsinki 
7 Cool Edit Pro 
8 Syntrillium software corporation  
9 AS 2000S amplifier 
10 AS Audio Industrial company 
11 Subwoofer Microlab M-563 with Iranian Probit company 
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https://www.google.com/search?espv=2&biw=1440&bih=799&q=AS+AUDIO+INDUSTRIAL+COMPANY+TAIWAN&spell=1&sa=X&ved=0CBkQvwUoAGoVChMIs53ilIOZyAIVRfEUCh26NgrD
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23455748.1394.3.1.1.1
http://joasi.ir/article-1-56-fa.html
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دا یل اتاقیک قیرار    سیا ت انگلسیتان    4951-سیل  الگوی

نقطیه   چهاردر  یدر طول مدت مواجهه شدت صوت گرفت.

 2الگوی بیی اننید کِیی   دا ل اتاقک توسط دستگاه صداسنج 

گروه شاهد نیز در شیرایطی کیامالً برابیر بیا      .کنترل گردید

 گونه چگروه مورد قرار گرفت با این تفاوت که در معرض هی

جهت مواجهیه   قرار داده نشد. از حد استاندارد صدای باالتر

 -گیالس پلیی   اتیاقکی از جین  پلکسیی   حیوانات با صیدا،  

 35×25×10متیر و بیا ابعیاد     میلیی  0به ضیخامت   3کربناته

طلق شفاف در  صوتیسا ته شد. ضریب جنب  ،متر سانتی

بیه  هرتیز   4555و  2555، 1555بیا مرکزییت    بسامدهای

باشد )ضریب جینب   می 22/5و  20/5، 27/5 ترتیب برابر با

(. ارتفاع اتاقک باید به اندازه کافی بلند باشید  20/5متوسط 

تا شرایط بازتابی در آن ایجاد شیود و از طیرف دیگیر ایین     

ثیر فاصله حنف شتا ت ،ارتفاع باید به اندازه کافی کوتاه باشد

سیطح اتاقیک حیداقل شیود. از     در  صیدا و پستی و بلندی 

و  بیازآوا طریق قرار دادن مقادیر مختلف در رابطیه مییدان   

متر تعیین  سانتی 10رتفاع مناسب برای اتاقک ثابت اتا ، ا

  .[10]گردید 

مترمربع بود. منیابع   31/5در این حالت ثابت اتاقک برابر با 

در سقف اتاقک قرار گرفت و این منابع تا سطح  داانتشار ص

مراجعیه بیه    .متیر فاصیله داشیت    سیانتی  10فوت یا  49/5

دهد میزان صیدا در اتیاقی بیا    نمودارهای مربوطه نشان می

 متری کامالً سانتی 10مترمربع در فاصله  31/5 صوتیثابت 

برقیرار اسیت.    پیرطنین باشد و شرایط مستقل از فاصله می

صدا در این حالیت در اتاقیک بیه     پستی و بلندیچنین  هم

جهیت پیایش،    هیایی بر روی اتاقک سوراخ رسد.حداقل می

تعبییه   مرتبه در ساعت( 12)به میزان  گیری و تهویه اندازه

 .ندگردید

پ  از پایان سناریوی مواجهه، بررسی پارامترهیای اسیپرم   

پنیرد که حیوانات به مدت  حیوانات بدین صورت انجام می

کامل اسیپرماتوژنز میوش سیوری( در     چر هروز )یک  30

 شوند. داری می  انه و تحت شرایط کامالً طبیعی نگه حیوان

ابتیدا بیه روش ایجیاد    حیوانیات  در آزمایشگاه تشیریح نییز   

از مزایای این روش  .ضایعه نخانی )قطع نخاع( کشته شدند

                                                            
1 CEL-490 
2 B & K 
3 Plexiglass poly-carbonate 

سریع بودن مرگ حیوان و در نتیجه ایجاد تدا ل احتمالی 

  باشد.های حیاتی آن می امانهر در ست کم
 

 اسپرم تحلیلروش .  2-1

پارامترهیای اسیپرم شیامل مییزان غلتیت       در این پژوهش

لیتیر(، قابلییت   اسپرم یا تعداد )بر حسب میلیون در میلیی 

هیا بیه صیورت    زنده ماندن اسپرم و درصید تحیرک اسیپرم   

در ادامه بیا ایجیاد بیرش    . نددستی مورد بررسی قرار گرفت

اسکروتوم ناحیه دمیی اپیدییدیم جیدا گردییده و بیه      روی 

گردد )قبل از جداسیازی  منتقل می 4اِس بی پی محلول بافر

 255-155به اندازه ی  عیناحیه دمی اپیدیدیم بایستی مای

درجیه اسییدیته ییا    بیا   اِس بیی  پیی میکرولیتر محلول بیافر  

حلول دا ل یک پلییت  ابتدا مه گردد. د نلی آما 0هاش پ

تا دمیای   شودمیبر روی سطح گرم قرار داده گرفته و قرار 

اسیپرم بایسیتی در   زییرا   ،رسدب سلسیوسدرجه  37 آن به

صیورت بیه دلییل     در غییر ایین   .داری گردد دمای بدن نگه

گییری بسییار زییاد     ها،  طای نمونهزیاد نمونه رمرگ و می

هیا از ناحییه دم    یرو  اسیپرم  بیرای   واهد شید. سیپ    

ها مجدداً با استفاده از پن  کیامالً قطعیه   نمونه ،اپیدیدیوم

گردند. پ  از این مرحله، نمونه مجدداً به میدت   قطعه می

هیا   اسیپرم تیا  گیرد دقیقه روی سطح گرم قرار می 25-35

بییدین طریییق تعییداد و  داشییته باشییند.  تحییرک بهتییری  

حاصیل   هیا بهتیری از اسیپرم   (رفولیوژی ومشناسیی )  ریخت

  واهد گردید. با توجه به این موضوع که اسپرم برای بلیو  

نیازی ندارد، این محلول در انکوباتور کربن اکسید به گاز دی

قرار دادن بر روی سطح گیرم کفاییت    و شودقرار داده نمی

 کند. می

 

 هااسپرم تحرک بررسی و اسپرم شمارش. 2-2

پییی  از ایییین مرحلیییه بیییا اسیییتفاده از الم و المیییل     

هموسیییتومترنبوبار و قییرار دادن محلییول بییر روی آن و بییا 

شمارش تعداد اسیپرم آغیاز    ،استفاده از میکروسکوپ نوری

ای از محلیول  گردد. ابتدا با استفاده از میکروپیپت قطرهمی

شیود.  جداسازی شده و بین الم و المل نبوبار قرار داده می

ایی پ  از آن نمونه به زیر میکروسکوپ نیوری بیا بزرگنمی   
                                                            
4 PBS 
5 pH 
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شود. شمارش بدین صورت انجام نتقال داده میبرابر ا 455

گوشیه   های موجود در چهیار که ابتدا تعداد اسپرم گیردمی

الم در زیر میکروسکوپ شمارش شیده و سیپ  مییانگین    

ییا   شمارگردد. عدد حاصله ضرب می 156گرفته شده و در 

 باشد.های مشاهده شده میتعداد اسپرم

 

 
 wالم هموسیتومترنبوبار )مناطق مشخص شده با حرف  1 شکل

 .[25] معادل مناطق شمارش اسپرم (
 

 انهمابرای ارزیابی تحرک اسپرم )به روش دسیتی( ییک سی   

بندی ساده بدون نیاز بیه ارزییابی تحیرک اسیپرم بیا      درجه

 پینج پینیرد. حیداقل بایسیتی    تجهیزات پیچیده انجام میی 

منییید  سیییامانهمیکروسیییکوپی بیییا ییییک روش   مییییدان

د. نگرداسپرم مطالعه  255بندی  برای طبقه (سیستماتیک)

 گردد:تقسیم می  الف، ب و  این تحرک به درجات

  های پیشروندهاسپرمدرصد الف( 

1پیشرونده -های غیردرصد اسپرمب( 
  

 2های نامتحرکدرصد اسپرم ( 

 

 هااسپرم ماندن زنده قابلیت بررسی. 2-9

آمیزی با برای محاسبه درصد زنده ماندن با استفاده از رنگ

ریختن این محلول رنگیی در محلیولی    تریپان بلو ومحلول 

 .شیود که بین الم و المل نبوبار برای شمارش قرار داده می

بدین طریق که حجم برابیری از محلیول اسیپرم و محلیول     

هم مخلیو  شیده و سیپ  بیر روی الم      تریپان بلو ابتدا با

                                                            
1 Non-Progressive motile sperm 
2 Static or Immotile sperm 

هیایی کیه در زییر میکروسیکوپ     شود. اسیپرم قرار داده می

هیایی کیه بیدون     کشته شده و آن ،دارای رنگ آبی هستند

گردنید. بیه   های سالم محسوب میی جزء اسپرم ،رنگ باشد

هییای منتیور تعیییین درصیید تحییرک، ابتییدا درصیید اسییپرم 

میدان میکروسیکوپی تخمیین زده شید و     پنجمتحرک در 

ها ثبت  نوان درصد تحرک اسپرمها به ع سپ  میانگین آن

عدد اسپرم توسط یک میکروسیکوپ   255 نّفندر این شد. 

های زنده )رنگ کنتراست شمرده شده و اسپرم نوری یا فاز

زنده )رنگ گرفته( مجزا  (هایسلولهای ) یا تهنگرفته( از 

شوند. این نکته قابل ذکر است که بررسی میزان حیات می

ت است. به این سنجش میزان حرکیید شها به نوعی تاسپرم

مرده )با در نتر گرفته  طیای  های  یا تهصورت که درصد 

هیای غیرمتحیرک تجیاوز    شمارش( نباید از درصید اسیپرم  

  نماید.

 

 ها های تجزیه و تحلیل داده روش. 9

هیا   ها ابتدا جهت تعیین نرمالیتی آنآوری دادهپ  از جمع

 علیت ه استفاده گردید. بی  آزمون کولموگروف اسمیرنوفاز 

هیای دوگانیه از   ها، برای مقایسیه داده بودن (نرمال) هنجار

و  3(تسیت  -ایندیپندنت سیمپل تیی  )نمونه مستقل  آزمون

ی دار میانگین یک متغیر کم ی اهای تفاوت معنبرای مقایسه

وارییان  ییک طرفیه     تحلییل در بین چند گروه از آزمیون  

هیای  هیای آمیاری )شیا ص   . نتایج دادهاند هاستفاده گردید

 و یا میانیه  انحراف معیار ± اسپرموگرام( به صورت میانگین

. کلیه تجزیه و تحلیل آمیاری  گردیددامنه تغییرات ارائه  ±

و  21ییرایش  و 4اِس اِس پیی  اِسافزار  ها با استفاده از نرمداده

گییری از  بیا بهیره   (هاگرافنمودارها )ها و شکلنیز ترسیم 

  .ندپنیرفتانجام  اِکسلافزاری  م بسته نر

 

 نتایج. 1

د کیه  نی دهاز این پیژوهش نشیان میی    نتایج به دست آمده

در بلنید میدت    بل دسی 155ی  صدا در محدوده مواجهه با

داری بییر تعییداد ادارای اثییر معنیی روز بعیید از مواجهییه( 30)

( 4/4 ±3/1( در مقایسه با گیروه کنتیرل )  2/3±1/1اسپرم )

                                                            
3 Independent Samples t-test 
4 SPSS 
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 . (<50/5P) گرددنمی

در بررسی میزان تحیرک اسیپرم، در ایین مطالعیه مییزان      

 -تحییرک در سییه گییروه تحییرک پیشییرونده، تحییرک غیییر 

پیشرونده و اسپرم نیامتحرک میورد ارزییابی قیرار گرفیت.       

هیای متحیرک پیشیرونده بیرای گیروه      میزان درصد اسپرم

% 4/31% و  برای گروه مواجهه یافته بیا صیدا   3/44کنترل 

نمونیه   بیا اسیتفاده از آزمیون   آمیاری   تحلییل باشد کیه  می

تفیاوت   ،نشیان داد  (تست -ایندیپندنت سمپل تی) مستقل

داری بییین دو گییروه مییورد و شییاهد وجییود دارد     امعنیی

(50/5>P .)پیشیرونده بیین    -هیای غییر   برای درصد اسپرم

( با گروه مواجهه یافتیه بیا صیدا    درصد 6/33گروه کنترل )

 (.P>50/5وجیود نیدارد )   داری اتفیاوت معنی   (درصد 6/33)

های نامتحرک نیز نشان داد که بررسی میزان درصد اسپرم

در  ،باشید میی  درصید  1/23این میزان برای گیروه کنتیرل   

 9/30برابیر بیا    گروه مواجهه یافتیه بیا صیدا   که برای  حالی

داری را بین ایین دو  اآماری تفاوت معن تحلیل است. درصد

 (.P<50/5)گروه نشان داد 

یا درصید زنیده مانیدن     پنیری زیستدر مورد میزان درصد 

بیرای گیروه    کیه ایین درصید    نید اسپرم نیز نتایج نشان داد

های مواجهه یافتیه بیا صیدا    و برای گروه درصد 77کنترل 

      (.1جدول) (P<50/5) باشدمی درصد 0/64

 

 گیری بحث و نتیجه. 5

عیت اسیپرم شیامل تعیداد اسیپرم،     ضی در پژوهش حاضیر و 

چنین  تحرک( و همپیشرونده و بی - تحرک )پیشرونده، غیر

ماندن اسیپرم در   پنیری یا درصد قابلیت زندهمیزان زیست

مورد ارزیابی قرار  ،صدا بار امل فیزیکی زیاناثر مواجهه با ع

شیده در میورد صیدا و     تاکنون در مطالعات انجیام . ندگرفت

پارامترهای اسیپرم نتیایج متفیاوتی حاصیل     اثرات آن روی 

  .اند گردیده

ی در این تحقیق بررسی اثرات مواجهه با صدا در محیدوده 

پی  از پاییان مواجهیه    صورت پنیرفتیه کیه    بل دسی 155

(0n=  ر گروهموش د هشتتعداد  )بیه   های میورد و شیاهد

هییای  یا تییهکامییل بازسییازی  چر ییهروز )یییک  15مییدت 

بیه   ،روز است( 6/0ساز در موش سوری  اپیتلیوم لوله اسپرم

ی کامیل اسیپرماتوژنز( در    روز )طیول ییک دوره   30میدت  

داری شییده و سییپ  مییورد تشییریح قییرار  آزمایشییگاه نگییه

کیه صیدا در میدت     ندداد نتایج این پژوهش نشان گرفتند.

 داری بر تعداد اسپرم نیدارد. اروز مواجهه دارای اثر معن 15

 زییرا د نباشاین نتایج با اکلر نتایج حاصله دارای تناقض می

دار مواجهه با صدا بر تعداد اسپرم اثیر معنشت ها اکلر پژوهش

تیوان  . از دالیل احتمالی این تفاوت می[9] اندرا نشان داده

 به کم بودن زمان مواجهه و وجود  طا در شمارش دسیتی 

صوتی بکارگیری شده بیرای   بسامدچنین زیاد نبودن  و هم

 اشاره نمود. آزمایش

د کیه  نی دهچنین نتایج حاصله از این پژوهش نشان می هم

های متحیرک در  درصد اسپرمداری بر روی اثیر معنشصدا ت

گیری کرد که صیدا   توان نتیجهمیبعالوه،  .گروه مورد دارد

توانید مییزان   میی  بیل  دسیی  155 بسیامدی ی محیدوده  در

 هییای متحییرک پیشییرونده در مییوش سییوری نییژاد  اسییپرم

 چنین سیبب افیزایش تعیداد    و هم را کاهش دهد آرآی اِم اِن

ایین موضیوع در اثیر     .هیای نیامتحرک گیردد   اسپرم درست

آور از جملیه ارتعیاش    مواجهه با دیگر عوامل فیزیکی زییان 

و  میازیلی تمام بدن نیز مشیاهده گردییده اسیت. بیه نتیر      

بییا عنییوان آنیییون  1994ای در سییال  همکییاران کییه مقالییه

هیای  سوپراکسیداز در اسپرم انسانی و ارتبا  آن بیا جنبیه  

هیای  کلینیکی و پارامترهای اسیپرم انتشیار دادنید، اسیپرم    

 توانند آنییون سوپراکسییداز  تحرک میبیپیشرونده و  -غیر

 

 تحرک و قابلیت زنده ماندن اسپرم موش سوری نر بالغ.روزه با صدا بر روی تعداد،  15اثر مواجهه  1جدول 

 قابلیت زنده 

 ماندن )%(

 های  اسپرم

 نامتحرک )%(

 های  اسپرم

 پیشرونده )%( -غیر

 های  اسپرم

 پیشرونده )%(

 تعداد 

 (156اسپرم )

 گروه مورد 

 مطالعه

1/1±77 9/1±1/23 6/1±6/33 7/1±3/44  3/1± 4/4  گروه کنترل 

3/4±0/64 4/3±9/30  4/3±6/33 9/1±4/31  1/1±2/3  گروه صدا 

P 50/5>  P 50/5>  P 50/5<  P 50/5>  P 50/5<  1مقدار -پی 
1 P-value 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
55

74
8.

13
94

.3
.1

.1
.1

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

as
i.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                               5 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23455748.1394.3.1.1.1
http://joasi.ir/article-1-56-fa.html


سوری موش( ماندن زنده و تحرک تعداد،) اسپرم پارامترهای بر صدا مواجهه اثر بررسی  

1931  تابستان و بهار/ 1 شماره/سوم سال/ایران صوتیات مهندسی انجمن مجله  

71 

 

که  یود ییک عامیل اکسییداتیو بیوده و      [ 19] تولید کنند

 توانید اکسیژن گردیده و می های فعال موجب افزایش گونه

در نتیجییه  .[25]هیا گییردد  کیفییت اسییپرم باعی  کییاهش  

توان گفت که براساس نتایج حاصله از این پژوهش صدا  می

با ایجاد اثرات منفی بر ترشحات بیافتی دییواره اپیدییدیوم    

گردد، زییرا   ها می ها و کاهش تحرک آنمانع از بلو  اسپرم

. کیاهش  [21]گردندها میاین ترشحات موجب بلو  اسپرم

ددی نسبت داده شده است، در تحرک اسپرم به عوامل متع

با این حال هنوز علت اصلی آن ناشنا ته باقی مانده اسیت  

[22]. 

فته که در زیر بدان های صورت گرهای با پژوهشاین یافته

ای که به عنوان ملال در مطالعهد. ن وانی دار اشاره شده هم

و همکاران انجام پنیرفت، نشان داده شد که  توسط جاللی

کامیل اسیپرماتوژنز    چر یه مواجهه با صدا پ  از طی یک 

ها  داری در تحرک اسپرمابب کاهش معنروز( س 03تا  40)

و همکیاران   کرینیو  یهعی چنیین در مطال  . هم[9]گردد می

 صوتی، (استرستنش )که در اثر مواجهه با  نشان داده شد

 اِچ و اِل اِچ اِس اِف از قبیل تستوسترون، هاییغلتت هورمون

یجه سیبب کیاهش تعیداد و    ه که در نتددچار نقصان گردی

  .[0] گرددها می تحرک اسپرم

و  ینید تولیید  آو ا تالل در فر (استرستنش )صدا با ایجاد 

توانید سیبب کیاهش    آزادسازی هورمون تستوسیترون میی  

اهش حرکیت پیشیرونده   کی  ،چنیین  هم .تولید اسپرم گردد

تواند به دلیل اثرات منفیی صیدا روی اپیدییدیم    میاسپرم 

هییای  . براسییاس مطالعییات انجییام شییده، غلتییت[9]باشیید 

اسیپرماتوژنز   در اِچ اِس اِفو  اِچ اِلفیزیولوژیک تستوسترون، 

 .[23]نقش اساسی دارند 

از عوامل اصیلی در   تواند هورمونی ذکر شده می ترازکاهش 

سیاز و آسییب بیه بافیت     های اسپرمتغییرات سا تاری لوله

در تحقیقییات سییوامی و همکییاران، تغییییرات  بیضییه باشیید.

هورمییون  تییرازکییاهش سییرمی  سییا تاری بافییت بیضییه و

 155 یهای نر بالغ که بیا شیدت صیوت   رت تستوسترون در

 چنیین  هم .[16] استتائید شده  ،مواجهه داشتندبل  دسی

های جنسیی  فتح اللهی و همکاران کاهش معنادار هورمون

 هایی کیه بیا فشیار   را در رت اِچ اِل و اِچ اِس اِف تستوسترون،

بل مواجهه داشتند را گزارش کردنید   دسی 135-95 یصوت

[10]. 

امیوا  صیوتی ناشیی از     احتمیالی ایین اسیت کیه     سازوکار

واسیطه رابطیه نزدییک سیا تار سیاب      ه ، بی مواجهه صوتی

به  شنوائی موش انهماسعصبی مرکزی و  انهماکورتیکول س

بیا فعیال    آدرنیال رسییده و   -هیپوفیز -محور هیپوتاالموس

کورتیکیوتروپین و   تیراز کردن ایین محیور باعی  افیزایش     

طریییییق هورمییییون آزادکننییییده    کورتیکوسییییترون از

 .[24]گردد کورتیکوتروپین می

 ثیر بیر شتی بیا   اِچ اِلکیه هورمیون    دنی دهنشان میی مطالعات 

شیود و   بینابینی باع  ترشیح تستوسیترون میی   های  یا ته

 اِچ اِلکاهش تستوسترون باعی  افیزایش غلتیت هورمیون     

کاهش تستوسترون در گیروه مواجهیه    احتماالً . واهد شد

همیراه  واهید    اِچ اِلبا کاهش غلتت سیرمی   (نویزنوفه )با 

اثیرات   باعی  القیای  نیز کورتیزول در اثر صدا بود. افزایش 

منفی بر سا ت تستوسترون، اسیپرماتوژنز و اسیتروئیدوژنز   

د نی دهها نشان میی یافته گردد. حتی بعضی از در بیضه می

توانید باعی  کیاهش     که افزایش کورتیزول بطور مزمن، می

 .[20]فعالیت استروئیدوژنیک بافت بیضه شود 

تشثیر صیدا بیر پیارامتر تحیرک     گروه حاضر، نتایج پژوهش 

الهی اسپرم را تشیید کرده و با نتایج تحقیقات سوامی و فتح

توان تغییرات هورمیونی توسیط   می د، احتماالًنمطابقت دار

گناری بر پارامترهای اسیپرم در تحقییق   صدا را عامل تشثیر

 حاضر دانست.
 

 . فهرست منابع6

[1] P. Alberti, “Noise, the most ubiquitous 

pollutant,” Noise and Health, vol. 1, no. 1, pp. 

3, 1998. 
[2] T. Karlidag, S. Yalsin, A. Ozturk, “The role of 

free 71ersia radicals in noise induced hearing 

loss: Effects of melatonin and 

methylprednisolone,” Auris Nasus Larynx, 

vol. 29, pp. 147-152, 2002. 
[3] Y. Ohinataab, T. Yamasobae, J. Schachta, 

J.M. Millera, “Glotathione limits noise 

induced hearing loss,” Hearing Research, 

29(146), pp. 28-34, 2000. 
[4]  W.N. Rom. “Environmental and 

Occupational Medicine,” third edition, 

Lippinch-Raven publisher, Philadephia, pp. 

1345-1349, 1998. 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
55

74
8.

13
94

.3
.1

.1
.1

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

as
i.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                               6 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23455748.1394.3.1.1.1
http://joasi.ir/article-1-56-fa.html


سوری موش( ماندن زنده و تحرک تعداد،) اسپرم پارامترهای بر صدا مواجهه اثر بررسی  

1931  تابستان و بهار/ 1 شماره/سوم سال/ایران صوتیات مهندسی انجمن مجله  

72 

 

[5] T. Pinar, A.K. Atli, H. Alacam, I. Karabulut, I. 

Soguksulu, M.B. Omar. “The effects of noise 

on oxidative and antioxidative balance in 

human erythrocytes,” International Journal of 

Hematology and Oncology, vol. 21, no.1, pp. 

45-53, 2011. 
[6] R.D. Ravindran,  J. Samson,  M. Senthilvelan, 

“Noise-stress-induced brain neurotransmitter 

changes and the effect of ocimum sanctum 

(Linn) treatment in albino rats,” Journal of 

Pharmacological Science, vol. 98, pp. 354-

360, 2005. 
[7] T. Rees, L. Duckert. “Hearing Loss and Other 

Otic Disorders,” Textbook of clinical 

occupational and environmental medicine, 

first edition, Toronto: WB Saunders, pp. 117-

23, 1994. 

[8] C. Abbate, G. Concetto, M. Fortunato, R. 

Brecciaroli, M.A. Tringali, G. Beninato, 

“Influence of environmental factors on the 

evolution of industrial noise-induced hearing 

loss,” Environmental monitoring and 

assessment, vol. 107, no. 1, pp. 351-361, 2005. 
[9] M. Jalali, G. Saki, AR. Sarkaki, K. Karami, S. 

Nasri, “Effect of noise stress on count, 

progressive and non-progressive sperm 

motility, body and genital organ weights of 

adult male rats,” Journal of human 

reproductive sciences, vol. 5, no. 1, pp. 48, 

2012. 
[10] F. Van Dijk, “Non-auditory effects of noise in 

industry,” International archives of 

occupational and environmental health, vol. 

58, no. 4, pp. 325-32, 1986. 
[11] F.J.H. van Dijki, J.H. Ettema, R.L. Zielhuis. 

“Non-auditory effects of noise in industry: 

evaluation, conclusion and recommendations,” 

International Archives of Occupational and 

Environmental Health, vol. 59, no. 2, pp. 147-

152, 1987. 
[12] R.C. Niemtzow, “Loud noise and pregnancy,” 

Obstetrical & Gynecological Survey, vol. 48, 

no. 9, pp. 596, 1993. 
[13] R. Hétu. “Mismatches between auditory 

demands and capacities in the industrial work 

environment,” International Journal of 

Audiology, pp.33, 1994. 

[14] O.L. Crino, E.E. Johnson, J.L. Blickley, G.L. 

Patricelli, C.W. Breuner, “The effects of 

experimentally elevated traffic noise on 

nestling white-crowned sparrow stress 

physiology, immune function, and life-

history,” The Journal of experimental biology, 

2013. 

[15] A. Fathollahi, M. Jasemi, G. Saki, “Effect of 

noise stress on male rat fertility, and the 

protective effect of vitamins C and E on its 

potential effect,” Arab Journal of Urology, 

2013. 
[16] C.G. Swami, J. Ramanathan, C.C. Jeganath, 

“Noise exposure effect on testicular histology, 

morphology and on male steroidogenic 

hormone,” Malaysian Journal of Medical 

Sciences, vol. 14, no. 2, pp. 28-35, 2007. 

[17] World Medical Associations Declaration of 

Helsinki: Recommendations Guiding Medical 

Doctors in Biomedical Research Involving 

Human Subjects. Adopted by the 18th World 

Medical Assembly, Hesinki, Finland, 1964.  

[18] L.H. Bell, “Industrial noise control,” New 

York. Marcel Dekkel Inc., pp.121-134, 1994. 

[19] F. Mazzilli, T. Rossi, M. Marchesini, C. 

Ronconi, F. Dondero, “Superoxide anion in 

human semen related to seminal parameters 

and clinical aspects,” Fertility and sterility, 

vol. 62, no. 4, pp. 862, 1994. 

[20] S.H. Kao, H.T. Chao, H.W. Chen, T.I.S. 

Hwang, T.L. Liao, Y.H. Wei, “Increase of 

oxidative stress in human sperm with lower 

motility,” Fertility and sterility, vol. 89, no. 5, 

pp. 1183-1190, 2008. 

[21] D.X. Zhou, S.D. Qiu, J. Zhang, H. Tian, H.X. 

Wang, “The protective effect of vitamin E 

against oxidative damage caused by 

formaldehyde in the testes of adult rats,” 

Asian journal of andrology, vol. 8, no. 5, pp. 

8-584, 2006. 

[22] F.F. Pasqualotto, R.K. Sharma, D.R. Nelson, 

“Relationship between oxidative stress, semen 

characteristics, and clinical diagnosis in men 

undergoing infertility investigation,” Journal 

of   Fertility and sterility, vol. 73, no. 3, pp. 

459-64, 2000. 
[23] W.F. Ganong, “Systems Review of Medical 

Physiology,” McGraw-Hill Medical New 

York, New York, pp.185-193, 2005. 

[24] M. Van Raaij, M. Oortgiesen, “Noise stress 

and airway toxicity: a prospect for 

experimental analysis,” Food and chemical 

toxicology, vol. 34, pp. 1159-1161, 1996. 

[25] N. Debus, K.M. Breen, G.K. Barrell, H.J. 

Billings, M. Brown, E.A. Yong, “Does 

cortisol mediate endotoxin-induced inhibition 

of pulsatile luteinizing hormone and 

gonadotropin-releasing hormone secretion,” 

Endocrinology, vol. 143, no. 10, pp. 37-43, 

2002. 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
55

74
8.

13
94

.3
.1

.1
.1

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

as
i.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                               7 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23455748.1394.3.1.1.1
http://joasi.ir/article-1-56-fa.html


The effects of noise exposure on sperm parameters (count, motility and viability) mice 

Journal of Acoustical Engineering Society of Iran, vol. 3, no. 1, 2015 

58 

 

 

The effects of noise exposure on sperm parameters (count, motility and 

viability) mice 
 

M.B. Abdollahi
1
, A. Khavanin

2
, S. Vosoughi

3
, S. Amanpour

4
, M. Kaydani

1
, S. Noorloie

1
 

 
1. MSc, Department of Occupational Health, School of Medical Scinces, Shahid Beheshti University 

2. (Coresponding author) Department of Occupational Health, School of Medical Scinces, Tarbiat Modares University 

3. Department of Health, Safety and Environmental, Shahid Beheshti University 

4. Department of Cancer and reproductive Research Center, Tehran University of Medical Sciences 

 

Abstract 

Noise as one of the most important physical agents in workplace, which is known to have adverse 

effects on living organisms and biological systems, has been studied repeatedly. Noise negative effects 

on count, motility and viability of sperm can be considered as important factor in reproduction system. 

In this study, 16 male mice were used in two groups: case and control. Combined noise with 8000-500 

Hz bandwidth and with sound pressure level 100±2 dBA for 10 days in two consecutive weeks was 

created using the software cool edit tools. Then, 35 days after the end of exposure animals were killed 

and their testes were separated for sperm analysis. The results of this study showed that in the case 

group progressive sperm (31.4 ± 1.9), immotile sperm (35.9 ± 3.4) and sperm viability (64.8±4.3) are 

significantly decreased compared to controls group (P<0.001). However, for sperm count per million 

(3.2±1.1) and the percentage of non-progressive sperm (33.6±3.4) were not significantly different 

(P>0.05). Noise exposure may have negative effects on sperm quality. 

 

Keywords: Noise, Sperm parameters, Mice. 
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