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 )مقاله پژوهشی(
 نر موش سوری قدرت باروریبر ارتعاش تمام بدن  یرتأث

 

 9، داود پناهی1، معصومه کایدانی1،1*، علی خوانین1عبدالهی محمدباقر
 

 و ایمنی کار، دانشکده علوم پزشکی شوشتر ای حرفهگروه بهداشت . 1

 ، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرسای حرفهگروه بهداشت . 8

 و ایمنی کار، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ای حرفهگروه بهداشت  .3

 82/00/1311، پذیرش: 81/02/1312دریافت: 

 چکیده

آن  اخرتالال   تررین  مهمبا آن مواجهه دارند. محیط کار است که ساالنه بخش مهمی از کارگران  آور زیانعوامل فیزیکی  ترین مهماز ارتعاش 

 کفایرت  عردم چنرین   مواجهره و مرم   گیبه دلیرل گترترد   .باشند می غیرهعضالنی، عروقی، گوارشی، فیزیولوژیکی و  -مشکال  اسکلتی شامل

سرر مروش    11در ایرن مطالعره از تعرداد     باشد.پژومش محتوس میارتعاش بر قدر  باروری، جای خالی انجام  تأثیرمطالعا  در خصوص 

mنیرز  مرثثر مرتز و شرتا    1 بتامدشامد استفاده گردید.  دو گروه مورد و صور  به، (آرآی اِم  سوری نر بالغ )نژاد / s r.m.s21    کره توسرط

از اتمرام مواجهره کشرته    پر   روز  33بود و حیوانا  مفته متوالی  دوطی روز،  ده با ارتعاش گردید. مد  مواجهه ویبراتور و اینورتور ایجاد

مرای  اسرررم کره درصرد    نرد نترایج نشران داد   .نرد نتایج تجزیه و تحلیل گردید 81اِس. پی اِس افزار تتت و نرم  -از آزمون تی با استفاده .شدند

نتربت   داری معنری  طور به مورد( گروه 1/40±1/1) (رفولوژیومشناختی ) ریخت( و 2/82±0/3)نامتحرک  مای اسررم(، 0/31±0/1) پیشرونده

( 1/31±1/8غیرپیشرونده ) مای اسررم(، درصد 4/0±1/1اسررم ) چند این مقدار برای تعداد (. مر>03/0Pت )اس یافته  کامشبه گروه کنترل 

 قدر  براروری (. مواجهه با ارتعاش تمام بدن دارای اثر منفی بر P>03/0داری نداشت )تفاو  معنی (4/11±8) ما اسررم ماندن قابلیت زندهو 

  گردد.تری احتاس می   بیشچند نیاز به مطالعا باشد مر میاسررم 

 

  .موش سوری ،قدر  باروری، تمام بدنارتعاش : ها هکلیدواژ

 

   مقدمه. 1
فرراوان بررای    مای بیماریبروز  باعث ارتعاش صنعتی و صدا

 غیررره و دسررتگاه عملکرررد مررای ویژگرری کررامش کررارگران،

  [.1] شوند می

و  یافتره  توسرعه یک معضرل در کشرورمای    عنوان بهارتعاش 

گرردد،  صنعتی محتو  می توسعه  درحالتی کشورمای ح

 [8] تواند سبب ناراحتی و نارضایتی کرارگران گرردد  که می

یا ارتعاش تمرام بردن سربب انتقرال ارتعراش       1وی دابلیوبی

بردن در سره پوسرار ایترتاده، نشترته و       کل  بهمکانیکی 

 گرردد ( مری مرتز 20تا  3/0ی بتامدی گتتره خوابیده )در

 وی دابلیروبی ی که باعرث مواجهره کرارگران برا     مشاغل .[3]

شراورزی،  ای از قبیرل ک جراده شوند عموماً کارمرای غیر  می

مواجهره برا    وجرود   ایرن  برا ساخت و معادن سنگ متتند. 

                                                 
 :نویتنده پاسخگو irkhavanin@modares.ac. 

1 WBV 

 ما،مایی دیگر از قبیل کامیونتواند در مکانمی وی دابلیوبی

 جملره  ازاتفاق افتد.  بالگردمامای تندرو و در برخی از قایق

تروان بره ایترتادن برر     می وی دابلیوبیع مختلف ایجاد مناب

روی سکومای ارتعاشی، سرط  زمرین، راننردگی، سراخت،     

 .[0] کرد و وسایط نقلیه اشارهتولید 

 جملره  از به متغیرمای زیادی  وی دابلیوبی واکنش انتان به

مواجهه با ارتعاش،  زمان مد ارتعاش، دامنه ارتعاش،  بتامد

ری بدن، تجربه کاری کارگر، میزان حالت و وضعیت قرارگی

  .[3]باشد استعداد و حتاسیت فرد کارگر مرتبط می

 ماننررد صررنایع از بترریاری در ارتعرراش ابزارمررای بررا کررار

 و سراختمان  اتومبیرل،  مرای  تعمیرگاه مکانیکی، مای کارگاه

 در. اسرت  مترداول  داری جنگل و گری ریخته ،ساز وساخت 

 آمرده ( 8010) سرودد  ارکر  محیط سازمان از آماری گزارش

 حرداقل  سرودد  در شراغل  مردان کل از درصد 10 که است

 مرای  دستگاه ارتعاش معرض در خود کار زمان از درصد 83

 .[1]دارند  قرار دستی

 مجله انجمن مهندسی صوتیّات ایران

93-18، صفحات: 1، شماره: 8، دوره: 1911سال   
 مقاله پژوهشی
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یزیولروژیکی و پراتولوژیکی در   ف مرای  پاسخ، وجود  این بالذا 

وی  دابلیوبی مایمای کاری غالباً مختص به مشخصهمحیط

باشند. شرایط محیط کاری نیز مرتبط می کل هبنبوده، بلکه 

بنابراین کتب نتایج منطقی مرتبط با ارتعاش و نیز قابلیت 

. مواجهره برا   [1]باشرد  دشوار مری  یارتعمیم نتایج کاری بت

 خطرتواند سبب ایجاد سط  باالیی از ارتعاش تمام بدن می

 یرا و برای سالمتی و ایمنی انتان شده و نیز سبب وخامت 

. ارتعرراش ناشرری از موتورمررا [0]جراحررا  گررردد  تشرردید

تواند سبب تحریک بردن در نقرام مختلفری شرود، کره       می

مررا، مررای کوچررک در مهررره نتیجرره آن ایجرراد شکتررتگی 

 اسرت دیتک، آسیب عصربی و کمرردرد حراد     زدگی بیرون

 -عالوه بر این، ارتعاش قادر به ایجاد مشکال  اسکلتی .[4]

، شررناختی روان  عضررالنی، عروقرری، گوارشرری، مشررکال   

باشد. مواجهه برا  حرکتی می -فیزیولوژیکی و تغییرا  روانی

فیزیکی زیرادی ممرراه    -ارتعاش تمام بدن با تغییرا  روانی

عضرالنی مررتبط    -اسرکلتی  مرای  نشرانه که عمدتاً به  است

 المللری  برین مرای  چنین در استاندارد مم .[11-2] دباش می

، 8131؛ )ایررزو داول برررای ارتعرراش تمررام برردن و صرردامترر

-1138وی  ایری  تری اِس  ؛ اِس1120، 1111/ایی؛ ایزو1123

 1(1141، 41 -1130وی  ایرررری ترررری اِس ؛ اِس1141، 41

شرناختی   زیترت اطالعراتی در خصروص اثررا      گونره  میچ

ارتعاش تمام بدن برر روی عملکررد و سرالمت     (بیولوژیکی)

اسرررموگرام و   مرای  شراخص روی  برر  ترأثیر  جملره  از بدن 

مرداوم   ارتعراش  [.18] ژی بیضه صور  نگرفته استمرفولو

 یطتوانررد در شرررایمعمررول اسررت کرره مرریرغ یررروین یررک

اگرچره   ،بگرذارد  یرتأث یمن یمانمونهروی  یشگامی نیزآزما

به عنروان بخشری از    بعضاً یزن یو دستگاه تناسل انتان بدن

بنرابراین برا    [.10-13] شروند یمر مررتعش   ،دستگاه یاکار 

طیف وسریعی از مرردان در محریط کرار در     توجه به اینکه 

چنرین   باشند و مرم معرض مواجهه با ارتعاش تمام بدن می

ارتعرراش بررر   تررأثیرنبررود مطالعررا  کررافی در خصرروص   

 (رفولروژی ومشرناختی )  ریخرت اسرررمرگرام و   مای شاخص

 باشد.بیضه، جای خالی انجام پژومش کامالً محتوس می
 

 ها مواد و روش. 1

در  وآزمایشررگامی برروده  -تجربرری پررژومش حاضررر از نررو 

                                                 
1 ISO 2631, 1985/E; ISO1999،1984; ST SEV 1932-79، 1979; ST 

SEV 1930-79،1979 

 شرهید پزشرکی   علروم  بهداشت و ایمنری دانشرگاه   دانشکده

سر  11. در پژومش حاضر، تعداد گرفته استانجام  بهشتی

قررار   اسرتفاده  مرورد ، 2آرآی اِم اِن موش سوری نر بالغ نرژاد 

دانشرگاه علروم پزشرکی     خانره  حیروان که ممگی از  ندگرفت

گرم و سن  30±8ای وزن شده و دار انتخا  شهید بهشتی

 خانره  حیروان بودند. پر  از تحویرل حیوانرا ، در    روزه  30

مرکز تحقیقا  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطرابق  

داری  بره شررز زیرر نگره     شرده   توصریه با شرایط استاندارد 

، تحرت  سلتریوس درجه  88±8شدند: دمای محیطی بین 

سرراعت  18 سرراعت ترراریکی و  18شرررایط چرخرره نرروری 

درصد، میزان صردای زمینره    10-00وشنایی، رطوبت موا ر

 و دسترسی آزاد بره غرذای مخصروص    بل دسی 33تر از  کم

کافی. البته موازین اخالقی کار برا حیوانرا     و آ  3پِلیت()

کمیترره اخررالق دانشررگاه علرروم  تادیرردآزمایشررگامی، مررورد 

در  ذکرشرده باشد و کلیره مروارد   پزشکی شهید بهشتی می

نکی در خصوص کار برا حیوانرا  آزمایشرگامی    بیانیه ملتی

 [.13]در این پژومش رعایت گردید 

( و شرامد  Nتصادفی در دو گروه مرورد )  صور  بهحیوانا  

(C   قرار گرفتند. گروه مورد در معرض مواجهه برا ارتعراش )

مرترررز و شرررتا   1 بترررامددر  zتمرررام بررردن در محرررور 

mمثثر / s r.m.s21   وز و طی دو مفتره )مرر   ر 10به مد

 20، زمرران کررل مواجهرره سرراعت 2روز و روزانرره  3مفترره 

پرایش مرن م ارتعراش تمرام بردن در       .( قرار گرفتندساعت

( در داخل اتاقک مواجهه ای دقیقه 10فواصل زمانی من م )

الگررروی سرررنج تمرررام بررردن   برررا اسرررتفاده از ارتعررراش 

ی محصول مشرترک کشرورما   0 323کِی  ایی تی اِن اِی وی اِس

 ی در سره محرور  بتامد گر تحلیلبه مریکا مجهز آ -لهتتان

x ،y  وz  ساخته شرد   نوعی بهمرتعش  سامانهانجام گرفت و

mمرثثر که شرتا    / s28/0±1   در محرورz    غالرب بروده و

از حرد   ترر  پرایین شتا  در سایر محورما در حداقل ممکن )

mمجاز / s r.m.s2313/0  ساعت مواجهره در روز و   2برای

سرراعت در مفترره( باشررد. تررراز صرردای محیطرری برررای  00

الزم بره   برود.  dBA00 3تراز فشرار صردای  تر از  حیوانا  کم

و شرتا    بترامد شده در خصوص  ذکر است مقادیر انتخا 

                                                 
2 NMRI 
3 Plate 
4 SVANTEK 583 
5 SPL; Sound Pressure Level 
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شررایط واقعری    در شرده  سرازی  ثر براساس نمونره شربیه  ثم

 پرژومش، کار انتخرا  گردیرد کره پریش از اجررای      محیط 

صور  پایلو  و در محیط واقعی کار )کرار روی دسرتگاه    به

 انجام پذیرفت. (1اِم( بی )تی حفاری زمین

و تهویه  گیری اندازهجهت پایش،  مایی سوراخبر روی اتاقک 

مرتبه در ساعت( تعبیه گردید. پ  از پایران   18)به میزان 

مرای اسرررم حیوانرا      سرنج  شبهسناریوی مواجهه، بررسی 

روز  33که حیوانا  بره مرد     پذیرد میانجام  صور  بدین

و  خانه حیوانکامل اسررماتوژنز موش سوری( در  دوره)یک 

شوند. در آزمایشگاه داری می تحت شرایط کامالً طبیعی نگه

تشری  نیز حیوانا  ابتدا به روش ایجاد ضایعه نخانی )قطع 

نخا ( کشته شدند. از مزایای این روش سریع برودن مرر    

تررر در  ایجرراد تررداخل احتمررالی کررم  نتیجرره دریرروان و ح

 باشد. حیاتی آن می مای سامانه
 

 اسپرم تحلیلروش . 1-1

مای اسررم شرامل میرزان غل رت     سنج بهشدر این پژومش 

(، قابلیرت  لیترر  میلری میلیرون در   حتب براسررم یا تعداد )

دستی  صور  به ما اسررمزنده ماندن اسررم و درصد تحرک 

. در ادامره برا ایجراد بررش روی     نرد قررار گرفت  یبررس مورد

اسکروتوم ناحیه دمی اپیدیدیم جدا گردیرده و بره محلرول    

)قبرل از جداسرازی ناحیره     گردد می منتقل 8اِس بی پی بافر

 800-100 ی انرردازه  برره یعمررایدمرری اپیدیرردیم بایتررتی 

کره محلرولی اسرت دارای     اِس بی پیمحلول بافر  لیترمیکرو

آمراده   محلرول ردد(. گر  آمراده خنثی  PH درجه اسیدیته یا

درجره   34دمرای   به تا گیردروی سط  گرم قرار  باید شده

 علت ایرن اسرت   .رسیده و نمونه کامالً گرم شود سلتیوس

داری گرردد در   که نمونه اسررم بایتتی در دمای بردن نگره  

، خطرای  مرا  نمونره زیاد  ردلیل مر  و می به این صور غیر 

جهرت خررو     خوامرد شرد. سرر     بتیار زیاد گیری نمونه

مجدداً با اسرتفاده   ما نمونهم اپیدیدی یاز ناحیه دم ما اسررم

مرحلره،   ایرن  از  پر  گردنرد.  می قطعه  قطعهاز پن  کامالً 

دقیقه روی سط  گررم قررار    30-80نمونه مجدداً به مد  

دارای تحرک بهترری   ما اسررمدر این مرحله  چونگیرد  می

شررناختی  ریخررتعررداد و شرروند و برردین طریررق ت  مرری

. با توجه به گردد میحاصل  ما اسررمبهتری از  (رفولوژیوم)

                                                 
1 TBM;Tunnel Boring Machine  
2 PBS 

نیازی ندارد، ایرن   Co2 این موضو  که اسررم برای بلوغ به

و قررار دادن روی   شرود  نمری محلول در انکوباتور قررار داده  

 کند.سط  گرم کفایت می
 

 ها اسپرم تحرك بررسی و اسپرم شمارش. 1-1

مرحلررره برررا اسرررتفاده از الم و المرررل     ایرررن از  پررر 

و قرار دادن محلول روی آن و  (1)شکل  مموسیتومترنئوبار

با استفاده از میکروسکوپ نوری شمارش تعداد اسررم آغراز  

از محلرول   ای قطره. ابتدا با استفاده از میکروپیرت گردد می

شرود.  مری  جداسازی شده و بین الم و المل نئوبار قرار داده

نمونه به زیر میکروسکوپ نروری برا بزرگنمرایی     آن از  پ 

انجرام   صرور   بردین . شرمارش  شرود  مری انتقال داده  000

موجرود در چهارگوشره    مرای  اسررمکه ابتدا تعداد  گیرد می

و سرر  میرانگین    شرده   شمارشالم در زیر میکروسکوپ 

د. عدد حاصله کانت یا نگردضر  می 101و در  شده  گرفته

 باشد.می شده  مشامده مای اسررمعداد ت
 

 

 

 

 

 

 
معادل  wبا حرف  شده مشخصالم مموسیتومترنئوبار )مناطق  1 شکل

 .مناطق شمارش اسررم(
 

 سرامانه برای ارزیابی تحرک اسررم )به روش دسرتی( یرک   

ساده بدون نیاز بره ارزیرابی تحررک اسرررم برا       یبند درجه

فیلد  پنجل بایتتی پذیرد. حداقتجهیزا  پیایده انجام می

 800 بندی طبقهبرای  مند سامانمیکروسکوپی با یک روش 

تقتریم   a ،b، c اسررم مطالعه شود. این تحرک به درجرا  

درصررد  (b ؛3پیشررروندهمررای درصررد اسررررم (a گررردد:مرری

  .3مای نامتحرکررمدرصد اس (c؛ 0پیشروندهمای غیر  اسررم
 

   ها اسپرم ماندن زنده قابلیت بررسی. 1-9

 بوسریله  آمیرزی  رنرگ از  حاسبه درصد زنرده مانردن  برای م

محلول تریران بلو و ریختن این محلول رنگری در محلرولی   
                                                 
3 Progressive motile 
4 Non-Progressive motile 
5 Static or Immotile 
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، گیررد  المل نئوبرار بررای شرمارش قررار مری     که بین الم و 

بدین طریق که حجرم برابرری از محلرول    شود.  استفاده می

مم مخلوم شده و سر   اسررم و محلول تریران بلو ابتدا با

کرره در زیررر  مررایی اسررررم. دنشررو مرریالم قرررار داده  روی

 مرایی  آنو  شده کشتهمیکروسکوپ دارای رنگ آبی متتند 

سرالم محترو     مرای  اسرررم د جرز   نکه بدون رنرگ باشر  

تعیرین درصرد تحررک، ابتردا درصرد       من رور  بره . گردند می

میردان میکروسرکوپی تخمرین     پنجمتحرک در  یما اسررم

درصرد تحررک    عنروان  بره  مرا  آنزده شد و سر  میانگین 

توسط یرک  عدد اسررم  800 فنثبت شد. در این  ما اسررم

شررده و   کنتراسررت شررمرده میکروسررکوپ نرروری یررا فرراز 

زنرده )رنرگ    یمرا  یاختره زنده )رنگ نگرفته( از  مای اسررم

است که بررسری   ذکر  قابلشوند. این نکته گرفته( مجزا می

میزان حرکت سنجش  تادید نوعی  به ما اسررم میزان حیا 

مرده )برا در ن رر    مای یاختهاست. به این صور  که درصد 

 مررای اسررررمگرفترره خطررای شررمارش( نبایررد از درصررد   

 د.نتجاوز نمای متحرکغیر

 

 اسپرم (رفولوژیومشناختی ) ریخت. 1-4

با رنرگ   ما اسررمدر این مطالعه جهت بررسی شکل اسررم، 

در ناحیه مای طبیعی شدند. اسررم آمیزی رنگ دیفکودییک

اسرررم   کره  حرالی  درگردن و دم میچ مشکلی ندارنرد.   ،سر

 سرفال یکرومیا  ماکروسفالسر  خورده پیچبا دم  غیرطبیعی

، در شرود  مری یا اسررم دو سر یا اسررم بدون سر مشرخص  

مرایی برا ایرن مشخصرا  در مطالعره لحرا         نتیجه اسرررم 

 ن رر  از طبیعری مرای  جهت تعیین میزان اسررم .نگردیدند

میدان دیرد میکروسرکوپی در ن رر گرفتره شرد و       3شکل 

شرمارش شردند و سرر      غیرطبیعیو  طبیعیمای اسررم

شررناختی  ریخررت ن ررر از طبیعرریمررای  درصررد اسررررم 

 [.11] محاسبه شدند (رفولوژیوم)

 

 ها  داده تحلیل و  یهتجزهای  روش. 9

 مرا  آننرمالیتی ابتدا جهت تعیین  ما داده یآور جمعپ  از 

 بره علرت  لموگروف اسمیرنوف استفاده گردیرد.  از آزمون کو

 آزمرون  از دوگانره  مرای  یتره مقاما، برای بودن داده بهنجار

مرای تفراو    برای مقایته و 1تتت -ایندیرِندِنت سَمرل تی

                                                 
1 Independent Samples t-test   

دار میانگین یک متغیر کمری در برین چنرد گرروه از     معنی

اسرتفاده گردیرد. نترایج     طرفره  یرک واریان   تحلیلآزمون 

 صررور  بررهمررای اسررررموگرام( )شرراخص مررای آمرراری داده

دامنه تغییررا  ارادره    ±انحراف معیار و یا میانه  ±میانگین 

برا اسرتفاده از    مرا  دادهآمراری   تحلیل و  یهتجزکلیه  گردید.

ترسریم  ، و ممانرین  81 ویررایش  8اِس اِس پری  اِس افزار نرم

 اِکترل  یافرزار  نررم گیری از بتته با بهره ما گرافما و شکل

 .رفتندگانجام 

 

  ها یافته. 4

کره   دنر دم یمر از ایرن پرژومش نشران     آمرده  دست بهنتایج 

 مرثثر مرتز و شتا   1 بتامدمواجهه با ارتعاش تمام بدن با 

m / s28/0±1  روز بعد از مواجهه( دارای  33) بلندمد در

( در مقایتره برا   0/0±2/4بر تعرداد اسرررم )   داری معنیاثر 

 (. P>03/0باشد )( نمی0/0 ±3/1) گروه کنترل
در بررسی میرزان تحررک اسرررم، در ایرن مطالعره میرزان       

پیشرونده سه گروه تحرک پیشرونده، تحرک غیرتحرک در 

و اسررم نامتحرک مورد ارزیابی قرار گرفرت. میرزان درصرد    

 3/00متحررک پیشررونده بررای گرروه کنتررل       مای اسررم

 0/31ارتعاش تمام بردن   یافته با و برای گروه مواجهه درصد

آمراری برا اسرتفاده از آزمرون      تحلیرل باشرد کره    می درصد

 داری معنری نشان داد تفراو    تتت -ایندیرِندِنت سَمرل تی

(. بررای  P<03/0بین دو گروه مرورد و شرامد وجرود دارد )   

 1/33غیرپیشررونده برین گرروه کنتررل )     مای اسررمدرصد 

(  درصرد  1/31)یافتره برا ارتعراش     ( با گرروه مواجهره  درصد

(. بررسری میرزان   P>03/0وجرود نردارد )   داری معنیتفاو  

نامتحرک نیز نشران داد کره ایرن میرزان      مای اسررمدرصد 

بررای   کره  یحرال  درباشد می درصد 1/83برای گروه کنترل 

آمراری   تحلیرل باشرد و  مری  درصد 2/82گروه مورد برابر با 

 (.P<03/0را بین این دو گروه نشان داد ) داری معنیتفاو  

 نرد نیز نتایج نشران داد پذیری  ر مورد میزان درصد زیتتد

و برررای  درصررد 44کرره ایررن درصررد برررای گررروه کنترررل  

 درصرد  4/11یافته با ارتعراش تمرام بردن     مواجهه یما گروه

 مشامده نگردیرده اسرت   دار یمعنتفاو   نتیجه در باشدمی

(03/0<P) (. 1 )جدول 

                                                 
2 SPSS 
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 .روزه با ارتعاش تمام بدن بر روی تعداد، تحرک و قابلیت زنده ماندن اسررم موش سوری نر بالغ 10اثر مواجهه  1 جدول

 شناختی ریخت

 (درصداسررم )

 ماندن قابلیت زنده

 (درصد)

 مای اسررم

 (درصدنامتحرک )

 غیر مای اسررم

 (درصد) پیشرونده

 مای اسررم

 (درصدپیشرونده )

اسررم  تعداد

(101) 
 ما گروه

 گروه کنترل 0/0 3/1± 4/1±3/00 1/1±1/33 1/1±1/83 1/1±44 8/1±8/44

 گروه ارتعاش 1/1±4/0 0/1±0/31 1/8±1/31 0/3±2/82 8±4/11 1/1±1/40

P< 03/0  P 03/0<  P< 03/0  P 03/0<  P< 03/0  03/0< P P 

 

 
 تحرک و قابلیت زنده ماندن و مرفولوژی اسررم موش سوری نر بالغ.روزه با ارتعاش تمام بدن بر روی تعداد،  10مقایته اثر مواجهه  1شکل 

 گیری نتیجهبحث و . 3

مای اسررم کره شرامل    سنج شبهدر پژومش حاضر وضعیت 

رونررده و  رونررده، غیرررپیش تعررداد اسررررم، تحرررک )پرریش 

پذیری یا درصد قابلیت  چنین میزان زیتت ( و ممتحرک یب

 آور زیران ا عامل فیزیکری  زنده ماندن اسررم در اثر مواجهه ب

 .ندارتعاش بود مورد ارزیابی قرار گرفت

 

 بر تعداد اسپرم تأثیر. 3-1

در این تحقیق بررسی اثرا  مواجهه با ارتعراش تمرام بردن    

مرتز صور  پذیرفته که پ  از پایان مواجهره   1 بتامددر 

(2n= بره مرد      یما گروه در )روز )یرک   10مورد و شرامد

در  سراز  اسرررم اپیتلیوم لوله  مای اختهیکامل بازسازی  دوره

روز )طرول یرک    33روز است( بره مرد     1/2موش سوری 

داری شرده و   کامل اسررماتوژنز( در آزمایشرگاه نگره   ی دوره

 سر  مورد تشری  قرار گرفتند.

د که در اثر مواجهه ندممختلف نشان می یما پژومشنتایج 

 ازاسرررم   مرای  سنج شبهبا ارتعاش تمام بدن،  مد   یطوالن

 کره  یحال در [.12-14] دنیاب یمتعداد اسررم کامش  جمله

که مواجهه با ارتعراش   ندی پژومش حاضر نشان دادما یافته

مرترز و شرتا  مرثثر     1ی بترامد ی تمام بردن در گترتره  

m / s r.m.s208/0±1 در تعرداد اسرررم    داری معنری  تأثیر

یل احتمالی این تفراو   از دال روز مواجهه ندارد. 10پ  از 

به کم بودن زمان مواجهه و وجود خطا در شمارش  توان یم

 1تنهرا در محردوده    بترامد  یریکارگ بهچنین  دستی و مم

 مرتز اشاره نمود.

 

 بر تحرك اسپرم تأثیر. 3-1

در  ییتوانا ینما است و ااسررم یتحرک اسررم عملکرد اصل

 یرا  غ اسرررم و از بلرو  یبخشر  یراز یدآیدست م هب یدیدیماپ

 توانرد یمر  1آزواسررمیاتحت عنوان ، اسررم یتنقص در فعال

                                                 
1 Asthenospermia 
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امرا برا توجره بره شرد        ،حرکت باشد یب یا رونده غیرپیش

 [.14 ،10] قابل استفاده است Maعملکرد 

د کره  نر دمچنین نتایج حاصله از این پژومش نشان مری  مم

متحررک   مای اسررم بر روی درصد داری معنی تأثیرارتعاش 

کرد که ارتعراش   گیری نتیجهتوان وه مورد دارد و میدر گر

متحررک   مرای  اسرررم تواند میزان مرتز می 1ی در محدوده

کامش دمرد و   را آرآی اِم  اِن سوری نژادرونده در موش  پیش

نرامتحرک گرردد.    مای اسررمچنین سبب افزایش تعداد  مم

 آور زیران این موضو  در اثر مواجهه با دیگر عوامل فیزیکری  

و ممکاران  مازیلیاز صدا نیز مشامده گردیده است. به ن ر 

با عنوان آنیون سوپراکتیداز در  1110در سال  یا مقالهکه 

کلینیکرری و  یمررا جنبررهاسررررم انتررانی و ارتبررام آن بررا  

رونده  غیرپیش مای اسررممای اسررم انتشار دادند،  سنج شبه

 [12] ندآنیون سوپراکتیداز تولید کن توانند یم تحرک یبو 

کره خررود یررک عامررل اکترریداتیو برروده و موجررب افررزایش  

باعرث کرامش    توانرد  یمر فعال اکتیژن گردیده و  یما گونه

   [.11] گردد ما اسررمکیفیت 

گفت که براسراس نترایج حاصرله از ایرن      توان یم نتیجه در

پژومش ارتعاش تمام بدن با ایجاد اثرا  منفی بر ترشحا  

و کرامش   مرا  اسرررم نع از بلروغ  بافتی دیواره اپیدیردیوم مرا  

ایرن ترشرحا  باعرث بلروغ      چون کهگردد می ما آنتحرک 

کامش در تحرک اسررم به عوامل  [.80] گردندمی ما اسررم

منوز علت اصلی  حال ینا بااست،  شده  دادهمتعددی نتبت 

نترایج ایرن پرژومش     [.81] اسرت  مانرده  یباقآن ناشناخته 

 ترأثیر اش تمرام بردن   دمرد کره مواجهره برا ارتعر     نشان می

 مرای  اسرررم رونرده و درصرد    برر تحررک پریش    داری معنی

و  1الکتریو  نامتحرک دارد که برا نترایج حاصرل از تحقیرق    

 [.88] دنخوانی دار مم 8بودلوو

 

 اسپرمپذیری  بر قابلیت زیست تأثیر. 3-9

دمد مواجهه برا ارتعراش تمرام    نتایج این پژومش نشان می

 داری معنری  تأثیرشده بود  ادهار تر یشپبدن با شرایطی که 

پذیری یا درصد زنده ماندن اسرررم نردارد.    قابلیت زیتت بر

گذشرته در   یما پژومشاین نتایج با برخی نتایج حاصله از 

اکثر مطالعا  در خصوص ارتعراش روی   چونتناقض است 

                                                 
1 Alexeev   
2 Budleve    

کرار   سابقه باچیان  سنگین و یا معدن آال  ینماشرانندگان 

 و ممکراران پنرووک  پرژومش   ماننرد طوالنی صور  گرفته 

مانند تعداد و درصرد یرا    ما آنی ما یافتهلذا برخی از  [،83]

بودن زمان  به دلیل کوتاه احتماالًماندن اسررم ) قابلیت زنده

 چند مرد. نی گذشته ندارما یافتهمواجهه( تناسب کاملی با 

صور  گرفتره وجرود    یما پژومشتناقضاتی در مطالعا  و 

در سال دارن که توسط  یا مطالعهثالً در که م طوری هدارد ب

و نترایج نرامطلو  برر     ای حرفره با عنروان راننردگی    8001

که براسراس شروامد موجرود و تحقیقرا       یدمثلتول سامانه

بود بیان گردید که،  شده  نوشتهتا ممان سال  یزبرانگ چالش

نمرود کره مواجهره     گیرری  نتیجهمنطقی  صور  بهتوان می

عراش تمرام بردن در شرغل راننردگی،      برا ارت  مرد    یطوالن

در مردان و زنان را  یدمثلتولاثرا  سو   وضوز  به تواند ینم

نشان دمد. البته محردودیت وجرود تحقیقرا  و مطالعرا      

 حرال  مرر   بره کافی در ایرن خصروص نیرز وجرود دارد کره      

یک عامرل   عنوان به تواند یمد و ننبایتتی نادیده گرفته شو

اثررا  سرو    کره   طروری  هبر ، قررار گیررد   بررسری  موردقوی 

ترر   ناشی از مواجهه با ارتعاش تمرام بردن، بریش    یدمثلتول

  [.80] گرفته شودقرار  بررسی مورد
 

 (رفولوژیومشناختی ) ریختبر  تأثیر. 3-4

عملکررد   یروبررسی اثر ارتعراش تمرام بردن برر      متأسفانه

بخش کوچک و فرعی از برخی  عنوان بهتناسلی تنها  سامانه

 عنروان  بره گترترده و   طور بهو  شده  گرفتهر ن ر مطالعا  د

ارتعاش تمام بردن برر    تأثیر سازوکارمدف اصلی به بررسی 

 تناسلی پرداخته نشده است. سامانهروی عملکرد 

گرفترره در خصرروص بررسرری   مطالعررا  صررور  معرردوداز 

در اثر مواجهه با ارتعاش تمرام   (رفولوژیومشناختی ) ریخت

و ممکاران که روی کارگران  پنووک  مطالعهبه  توان یمبدن 

مرا،  ، معردنای ای حرفره شغلی مختلف )رانندگان  یما گروه

مای اسررم، میزان کدور ،  نمونه بر( غیرهرانندگان موتور و 

اسرررم انجرام گرفرت،     (رفولوژیومشناختی ) ریختتعداد و 

افزایش در شیو  اُلیگواسرررمیا و  اشاره کرد. در این مطالعه 

کررامش در حجررم منرری، کررامش درصررد    آزو اسررررمیا، 

ز تغییرر شرکل   اسررماتوزوآی متحرک و افرزایش نررخ بررو   

 حاضرر  حاصل از پژومش یجنتاکه با اسررم مشامده گردید 

 .[83] دارد یخوان مم
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د، مواجهه با ندمآمده از این پژومش نشان می دستنتایج به

مای  سنج شبهارتعاش تمام بدن دارای اثر منفی روی برخی 

آن،  بره دنبرال  مای متحررک و   از جمله درصد اسررم اسررم

اثر روی قدر  باروری اسررم باشد و در نتیجره در مواجهره   

بایترت برا   آور محریط کرار مری   با این عامل فیزیکری زیران  

چنرد نیراز بره مطالعرا       تری اقدام کررد. مرر   احتیام بیش

ترر   چنین نیاز بره مرد  زمران مواجهره بریش      تر و مم بیش

گرردد، در صرور     چنین پیشنهاد می . ممگردداحتاس می

پرذیر برودن، مطالعره مرذکور روی مرورد انترانی در        امکان

 محیط واقعی کار انجام گردد.
 

 . تقدیر و تشکر6

 مردرس  یرت دانشرگاه ترب بدینوسیله از معاونرت پژومشری   

 گردد. تقدیر و تشکر می
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Abstract 

Vibration is one of the most important physical harmful agents in the workplace that annually a 

significant proportion of workers in face. Among the most important disorders associated with it are 

musculoskeletal, vascular, gastrointestinal, physiological and etc. due to the widespread exposure and 

also the inadequate studies of the effects of vibration on fertility, research is an open field. In this 

study, 16 adult male mice (NMRI) were divided into case and control groups. The frequency used in 

this study was 6 Hz and the effective acceleration was 1 m/s
2
 r.m.s generated by the vibrator and 

inverter. The duration of exposure to vibration was 10 days for 2 consecutive weeks and the animals 

were sacrificed and analysed after 35 days. The results showed that the percentage of progressive 

sperm (39.1±4.4), immobilized sperm (28.3±8.4) and morphology (74.1±1.1) of the exposed group 

Whole body decreased significantly compared to the control group (P<0.05). However, this difference 

was not significant for sperm count (4.1±7.1), percentage of non-progressive sperm (31.2±9.6) and 

viability of sperm (69.2 ± 7) (P>0.05). Exposure to whole body vibration has a negative effect on 

sperm fertility, although further studies are needed. 

 

Keywords: Whole body vibration, Reproductive power, Mice. 
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