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 چکیذه 

در . در هحیط رقیق کٌٌذُ اظپرم قَذ افؽبری ثر تحرک اظپرم هی ثبؼدذ کٌدذ  ّذف از ایي تحقیق ثررظی تبثیر عفبرُ گیبُ دارٍیی

پط از . کیلَگرم تَظط هحرک الکتریکی اظپرم گیری گردیذ 50±5 ظبلِ ثب هیبًگیي ٍزى 4 تب 3 راض قَذ افؽبری 4 ایي تحقیق از

ّر کذام ثِ طَر هدسا ثِ هحیط رقیق کٌٌذُ اظپرم افسٍدُ ؼذ ٍ یک % 5 ٍ% 3 ،%1 ثب غلػت ّبیکٌدذ  عفبرُ گیری از گیبُ دارٍیی

 24 ٍ( فبـدلِ پدط از اًدسال   ثال) ًوًَِ اظدپرم در زهدبى ـدفر    هَرفَلَشیپبراهتر .گرٍُ ًیس ثِ عٌَاى گرٍُ ؼبّذ در ًػر گرفتِ ؼذ

ًتدبیح تحقیدق حبنرًؽدبى هیذّدذ عفدبرُ گیدبُ        .هدَرد ارزیدبثی قدرار گرفدت     CASAظبعت ثعدذ از اًدسال تَظدط ًدرم افدسار      

داری ًعجت ثدِ گدرٍُ   ثْتریي حبلت از ًػر هَرفَلَشی را داؼتِ ٍ دارای اختالف آهبری هعٌی  24درزهبى ـفر ٍ % 5کٌدذدرظطح

ثذتریي حبلدت را از ًػدر هعٌدی داری دارا    % 1ٍ در ّویي دٍ زهبى ظطح ( <05/0P)کٌترل ٍ دیگر ظطَح هَرد آزهبیػ هی ثبؼذ 

ثطَرکلی ًتیدِ گیری هیگردد کِ عفبرُ گیبُ کٌدذ ًعجت ثِ گرٍُ ؼبّذ ثْتر عول کردُ اظت ٍ ثب تَخدِ ثدِ   .(.>05/0P)هی ثبؼذ 

 .ر راثطِ ثب هَرفَلَشی اظپرم، عفبرُ کٌدذ قبثل قجَل ٍدارای تبثیرهطلَة تری ثراظپرم قَذ افؽبری هیجبؼذهیساى اظتبًذارد د

 ، رقیق کننذه ، مورفولوشیکنجذ اسپرم قوچ،: واشه های کلیذی

 

 مقذمه

َگیری از ًبثبرٍری، در حبل حبنر پَیٌذگبى علن در ظراظر خْبى ّوَارُ ثب توبم قَا در خْت یبفتي رٍؼْبئی خذیذ در زهیٌِ خل

اظپرم در رًٍذ عَاهل هْوی ّوچَى تَلیذ هثل، ثقبء ٍ تذاٍم . هؽکالت هَرفَلَشی ٍ کبّػ تحرک ٍ تعذاد اظپرم ّب هی ثبؼٌذ

 (1385نویری، )ارزیبثی هرظَم هٌی تبزُ ؼبهل حدن، غلػت، تحرک ٍ هَرفَلَشی اظپرم هی ثبؼذ . ًعل دخیل هی ثبؼذ

ة الزم اظت تب حرکت اظپرم را خْت حرکت ثِ ظوت خلَ تؽذیذ ًوبیذ در ًتیدِ ثب ثْرُ در ٍاقع یک رقیق کٌٌذُ خَ

گیری از هٌبثع هَخَد یک رقیق کٌٌذُ ثْتریي عولکرد را ثرای ظٌدػ هعیبر تَاًبئی اظپرم ثرای لقبح ٍ ثبرٍری را داؼتِ 

ت خَة هَقعی اظت کِ تَظط یک رقیق کٌٌذُ هطبلعبت ًؽبى دادُ اظت کِ یک اظپرم ثب کیفی(. 2001ظیٌبت ٍ ّوکبراى، )ثبؼذ

ّوچٌیي در تحقیقی هؽخؿ گردیذُ کِ گیبّبًی کِ از ترکیجبت آًتی .خَة ًگْذاری ؼَد ٍ در یک ثبزدُ زهبًی تخریت ًؽَد

آدظبًیب ٍ ّوکبراى، )اکعیذاًی ّعتٌذ تعذاد اظپرم ، قذرت حرکت ٍ قبثلیتْبی هَرفَلَشیکی اظپرم را تَاًعتِ افسایػ دٌّذ 

2007.) 
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. هی ثبؼذ( E ،B1 ،B2)ٍدارای ترکیجبت فٌَلیک ٍیتبهیٌْبی ( (Sesamunindicumاز لحبظ فیتَؼیویبیی گیبُ کٌدذ

از ٍیتبهیي ّبی هحلَل در آة ثَدُ کِ هَخت ارتقبء حرکت اظپرم ٍ ّوچٌیي حفع نخبهت غؽبء هیتَکٌذری آى  Eٍیتبهیي

ثِ عٌَاى یک آًتی اکعیذاى چرثی  1940در ظبل  Eٍیتبهیي . اظپرم ؼذُ در ایي ثیي کیفیت ثبرٍری اظپرم راًیس ثْجَدهی ثخؽذ

 .دٍظت قَی هعرفی ؼذُ ٍ هؽخؿ ؼذ کِ ثرای حفع اظپرهبتَشًس ٍ فرآیٌذ ّبی آى در کلیِ پعتبًذاراى نرٍری ثِ ًػر هی آیذ

 

 مواد و روش ها

ظدبلِ ثدبٍزى    4تدب   3در ایي طرح چْبرراض قدَذ افؽدبری   . ٍغ عفبرُ گیری پرکَالظیَى اظتفبدُ گردیذثرای عفبرُ گیری، ازر

ثالفبـلِ ثعذازاظپرم گیری . اظپرم گیری ازّرقَذ ثِ ٍظیلِ هحرک الکتریکی دٍثبر درّفتِ اًدبم ؼذ.کیلَگرم اًتخبة ؼذًذ 5±50

تیوبرّبی ایي آزهدبیػ ؼدبهل رقیقکٌٌدذُ    . هَرد رقیق ظبزی قرار گرفتٌذ ،ًوًَِ ّبخْت ارزیبثی ثب رقیق کٌٌذُ اظپرم ثر پبیِ تریط

ظدپط ًوًَدِ ّدب خْدت ثررظدی ٍندعیت       . عفبرُ کٌدذٍیک گرٍُ ّن ثدِ عٌدَاى کٌتدرل درًػرگرفتدِ ؼدذ     % 5ٍ% 3، %1حبٍی 

ظیتَپالظوی، گردى ٍ  هَرفَلَشی ثب اظتفبدُ رًگ آهیسی پبپًَیکَالء ٍ در طی ایي رٍغ، آکرٍزٍم ٍ ًبحیِ پؽت آکرٍزٍم، ثقبیبی

ظبعت ثعدذ از اًدسال هدَرد ثجدت      24ظپط ًتبیح آًْب در دٍ زهبى ـفر ٍ . دم اظپرم رًگ آهیسی هی ؼَدٍ هَردارزیبثی قرارگرفتٌذ

 .ٍاقع ؼذ

 

 نتایج و بحث

یي اظپرم غیر اظپرم ّبی غیر طجیعی ٍ طجیعی ًیس ثررظی ؼذُ کِ ًؽبى داد در زهبى ـفر ثیؽتر( 1خذٍل )ایي آزهبیػ ثر اظبض 

ظبعت ًیسثبالتریي هیساى اظپرم ّبی غیر طجیعی  24ثَدُ اظت ٍ در زهبى % 5ٍ کوتریي هرثَط ثِ ظطح % 1طجیعی هرثَط ظطح 

ًتبیح ًؽبى دٌّذُ ایي اظت کِ ثْتریي عولکرد در ظبعت ـفرهرثَط . ثَدُ اظت% 5ٍ کوتریي هرثَط ثِ ظطح % 1هتعلق ثِ ظطح 

ثب هیساى % 5ثر ّویي اظبض ثیؽتریي هیساًبظپرم طجیعیذر زهبى ـفر هرثَط ثِ ظطح . کٌدذ ثَدُ اظتدر عفبرُ گیبُ % 5ثِ ظطح 

ظبعت ثیؽتریٌورثَط ثِ ظطح  24درـذ ثَدُ اظت کْجرّویي اظبض در زهبى 55ثب هیساى % 1درـذ ٍ کوتریي هرثَط ثِ ظطح  69

 .را ًؽبى دادُ اظت% 1درـذ هتعلق ثِ ظطح  35درـذ ٍ کوتریي ثب هیساى  53ثب هیساى % 5

اًدبم گردیذُ هؽخؿ گردیذُ ثیؽتر گیبّدبًی کدِ ظرؼدبر از ترکیجدبت      2007در تحقیقی کِ تَظط آقبی آدظیبًب در ظبل  

در حبل حبندر کدبّػ   . ّبی هَرفَلَشیکی اظپرم را افسایػ هی دٌّذ آًتی اکعیذاًی ّعتٌذ تعذاد اظپرم، قذرت حرکت ٍ قبثلیت

م ٍ افسایػ زًذُ هبًی آى ّب در گرٍُ رٍغي داًِ کٌدذ ًعجت ثِ گرٍُ کٌترل هعٌی دار ثَدُ ٍایي اثدر را  ًبٌّدبری ّبی ؼکلی اظپر

ظدجت کدبّػ    Eًؽبى دادًدذ کدِ ٍیتدبهیي    ( 2007)هی تَاًذ ثِ آًتی اکعیذاى هَخَد در کٌدذ هرثَط ثبؼذ زیرا ظبلَ ٍ ّوکبراى 

ّوچٌیي در طی . َشًس در اپیذیذین خذا ؼذُ از حیَاًبت گردیذُ اظتًبٌّدبری ّبی ؼکلی اظپرم ٍ غبّری آى در هراحل اظپرهبت

ٍ دریبفتٌذ کِ کٌدذ ٍ گیبّبًی ّوبًٌذ آى کِ ( 2007)ایي تحقیقبت آقبی اٍلَیوی تحقیق دیگری ثِ ّوراُ ّوکبراًؽبى اًدبم دادًذ 

در تحقیقی دیگر آهذُ اظدت کدِ   . ذدارای خَاؾ آًتی اکعیذاًْبی قَی ّعتٌذ ظجت کبّػ ًبٌّدبری ّبی ؼکلی اظپرم هی گردً

ثبعث افسایػ ظیعتن ایوٌی ٍ آًتی اکعیذاًی اظپرم اظت کِ خَد ایي عَاهل در افسایػ تحرک اظپرم ٍ حیبت اظدپرم ٍ   Eٍیتبهیي 

  24هی تَاى ًتیدِ گیری ًوَد ثْتریي عولکرد در ظبعت ـفر ٍ (. 2008ؼیتَ ٍ ّوکبراى، )هَرفَلَشی اظپرم ایفبی ًقػ هی کٌٌذ 

 



 

 

ثَدُ کِ ثب تَخِ ثِ هیساى اظتبًذارد در راثطِ ثب هَرفَلَشی اظدپرم عفدبرُ کٌددذ دارای اثدرات     % 5ظبعت هرثَط ثِ ظطح 

 .هطلَة ثر اظپرم قَذ افؽبری ثَدُ اظت
 

 منابع

 .280-283اًتؽبرات حق ؼٌبض، ؾ . فیسیَلَشی تَلیذ هثل. 1385. نویری م
AdesanyaOlamide A, OluyemiKayode A, OfusoriDavid O, OmotuyiIdowu U, Okwuonu 

Christina O,Ukwenya Victor A, et al. 2007. Micromorphometric and StereologicalEffects 

of Ethanolic Extracts of Garciniacambogia seeds on the Testes and  
Epididymides of Adult Wistar Rats.The Internet Journal of Alternative Medicine; 5(1). DOI: 

10.5580/833. 
Shittu L AJ, Shittu RK, Adesite SO, Ajala MO, Bankole MA, Benebo AS, Tayo AO, Ogundipe 

OA and Ashiru OA.2008. Sesame                                                       

radiatumPhytoestrogens Stimulate Spermatogenic Activity and Improve Sperm Quality in 

Adult Male Sprague Dawley Rat Testis. Int Journal ofMorphol; 26(3): 643-52. 

Saalu LC, Oluyemi KA, Omotuyi IO. 2007. α-Tocopherol (vitamin E) attenuates the testicular 

toxicity associated with experimental cryptorchidism in rats. Afr JournalBiotechnol; 6: 

1373-7. 
OluyemiKayoe A, JimohOlusegun R, AdesanyaOlamie A, OmotuyiIdowu O, Josiah Sunday J, 

OyesolaTolulope O. Effects of crude ethanolic extract of Garciniacambogia on the 

reproductive system of male Wistar rats (RattusNovergicus). Afr Journal Biotechnol;6: 

1236-8. 

 

 تساع 24و  0میسان طبیعی و غیر طبیعی بودن مورفولوشی اسپرم قوچ افشاری در دو زمان ( 1) جذول 
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        .هی ثبؼذ %5ظطح هعٌی داری * 


