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در . در هحیظ رقیق کٌٌذُ اعپزم قَذ افؾبری ثز تحزک اعپزم هی ثبؽدذ کٌدذ  اس ایي تحقیق ثزرعی تبثیز فصبرُ گیبُ دارٍییّذف 

پظ اس . کیلَگزم تَعظ هحزک الکتزیکی اعپزم گیزی گزدیذ 50±5 عبلِ ثب هیبًگیي ٍسى 4 تب 3 راط قَذ افؾبری 4 ایي تحقیق اس

ّز کذام ثِ عَر هدشا ثِ هحیظ رقیق کٌٌذُ اعپزم افشٍدُ ؽذ ٍ یک % 5 ٍ% 3 ،%1 غلؾت ّبی ثبکٌدذ  فصبرُ گیزی اس گیبُ دارٍیی

ٍ ( ثالفبصلِ پظ اس اًدشال ) پبراهتزّبی ّوچَى تحزک ًوًَِ اعپزم در سهبى صفز .گزٍُ ًیش ثِ فٌَاى گزٍُ ؽبّذ در ًؾز گزفتِ ؽذ

ًتبیح ثز ایي اعبط هی ثبؽذ کدِ حزکدت پدیؼ رًٍدذُ     . گزفت هَرد ارسیبثی قزار CASAعبفت ثقذ اس اًشال تَعظ ًزم افشار  24

ًغجت ثِ عبیز عغح ّب ٍ گزٍُ کٌتزل هدی ثبؽدذ کدِ دارای اخدتالف     % 5ثغوت خلَ در سهبى صفز ثیبًگز افشایؼ تحزک در عغح 

کٌتدزل    ٍلی در حزکت کلی در عبفت صفز افشایؼ تحزک را ثب اضبفِ ؽذى غلؾدت ًغدجت ثدِ گدزٍُ    . آهبری هقٌی دار ًوی ثبؽذ

عبفت، در  24در ًْبیت ًوًَِ ّبی گزفتِ ؽذُ در سهبى دٍم یقٌی (. <05/0P)ثِ صَرت هقٌی داری ثجت گزدیذُ اعت% 1ٍعغح 

ًتیدِ گیدزی  (. <05/0P)ًؾبى دادُ اعت % 1افشایؼ هقٌی داری را ًغجت ثِ عغح % 5ّز دٍ حزکت کلی ٍ پیؼ رًٍذُ در عغح 

اعتبًذارد در راثغِ ثب تحدزک اعدپزم،    هیشاىفول کزدُ اعت ٍ ثب تَخِ ثِ  ثْتزِ گزٍُ ؽبّذ ًغجت ث کٌدذ هی گزدد کِ فصبرُ گیبُ

 .قبثل قجَل ٍ دارای تبثیز هغلَة ثز اعپزم قَذ افؾبری هی ثبؽذ کٌدذفصبرُ 

 ، رقیق کٌٌذُ، تحزککٌدذ اعپزم قَذ، :واژه های کلیذی

 

 مقذمه

ًب ثبرٍری پذیذُ ای اعت کِ در عَل تبریخ ثؾز ثب سًذگی اًغبى در ّن آهیختِ ؽذُ اعت ٍ داًؾوٌذاى ٍ صبحجبى فلن در عزاعز 

اهزٍسُ هذیزیت تَلیذ هثل در گَعفٌذ یکی اس اس . گیتی ّز رٍس دعتبٍردی خذیذ در خجزاى ایي اهز ثِ خبهقِ ّب ارائِ هی ًوبیٌذ

ثزای ایي هٌؾَر رٍؽْبی هتفبٍتی پیؾٌْبد ؽذُ اعت کِ یکی اس  .قت پزٍرػ گَعفٌذ هی ثبؽذهْوتزیي راّْبی هَفقیت در صٌ

در حبل حبضز هغبلقبت ًؾبى دادُ اعت کِ یک اعپزم ثب کیفیت هٌبعت (. 1990آداهش، )ثْتزیي رٍؽْب تلقیح هصٌَفی اعت 

در صٌقت داهپزٍری ًیبس ثِ ؽٌبعبیی . ًؾَد هَققی اعت کِ تَعظ یک رقیق کٌٌذُ خَة ًگْذاری ٍ در یک ثبسدُ سهبًی تخزیت

کَگیٌی )ٍ اًتخبة ًضاد قَذ ثزتز ثَدُ تب ثتَاًین ثب اعتفبدُ اس اعپزم گیزی ٍ رقیق عبسی، هزاحل اًدوبد ٍ ًگْذاری را اًدبم دّین 

 (. 1999ٍ ّوکبراى، 
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دارای تزکیجبت فٌَلیک، اعیذ ّبی آهیٌِ غیز پزٍتئیٌی،  (Sesamun indicum)اس لحبػ فیتَؽیویبیی گیبُ کٌدذ

عیبًَصیک گلَکَسیذ ّب، آلکبلَئیذ ّب، چزثی ّبی غیز اؽجبؿ ثب چٌذ پیًَذ دٍگبًِ ٍ لیپیذّب، لقبة ّب، فغفَلیپیذّب ٍ ٍیتبهیي ّبی 

ٍ(E, B1 ,B2 )کِ اس خصَصیبت اعتزٍصًیک ثَدى آًْب دارای تزکیجبت فٌَلی ؽجیِ َّرهَى ّب ٍ غیز اعتزٍئیذی ّغتٌذ . هی ثبؽذ

قبثلیت تحزک ٍ حیبت اعپزم یکی اس (. 2006ؽیتٍَ ّوکبراى، )گیبُ کٌدذ هؾتق هی ؽًَذ ٍ در داًِ گیبُ کٌدذ یبفت هی گزدد 

هْوتزیي پبراهتز ّبیی اعت کِ در تَاًبئی عٌدؼ تغت ثبرٍری در لقبح ثزرعی هی ؽَد ثِ ّویي دلیل ًؾبى دادُ ؽذُ اعت 

اس ٍیتبهیي ّبی هحلَل در آة ثَدُ کِ هَخت ارتقبء حزکت اعپزم ٍ ّوچٌیي حفؼ ضخبهت غؾبء هیتَکٌذری آى  Eٍیتبهیي 

لذا ثب تَخِ ثِ هغبلت فٌَاى ؽذُ، ّذف ایي تحقیق . اعپزم ؽذُ در ایي ثیي کیفیت ثبرٍری اعپزم را در اًغبى ثْجَد گزدیذُ اعت

 .ذ ّبی افؾبری هی ثبؽذثزرعی تبثیز فصبرُ گیبُ کٌدذ ثز تحزک اعپزم قَ

 

 مواد و روش ها

 عدبلِ ثدب ٍسى   4 تب 3 در ایي عزح چْبر راط قَذ افؾبری. ثزای فصبرُ گیزی ، اس رٍػ فصبرُ گیزی پزکَالعیَى اعتفبدُ گزدیذ

اس اعدپزم  ثالفبصلِ ثقذ . اعپزم گیزی اس ّز قَذ ثِ ٍعیلِ هحزک الکتزیکی دٍثبر در ّفتِ اًدبم ؽذ. کیلَگزم اًتخبة ؽذًذ 5±50

تیوبرّبی ایي آسهبیؼ ؽبهل رقیدق  . گیزی، ًوًَِ ّب خْت ارسیبثی ثب رقیق کٌٌذُ اعپزم ثز پبیِ تزیظ هَرد رقیق عبسی قزار گزفتٌذ

عپظ ًوًَِ ّب خْت ثزرعدی ٍضدقیت    .فصبرُ کٌدذ ٍ یک گزٍُ ّن ثِ فٌَاى ؽبّذ در ًؾز گزفتِ ؽذ% 5ٍ% 3، %1 کٌٌذُ حبٍی

 24هَرد ارسیبثی قزار گزفتٌذ ٍ حزکت پیؾزًٍذُ ثغوت خلَ ٍ حزکدت کلدی آًْدب در دٍ سهدبى صدفز ٍ       1تحزک ثب ًزم افشار کبعب

ٍ تحلیدل قدزار   هدَرد تدشیدِ    SPSSدادُ ّب در ایي تحقیق ثب اعتفبدُ اس ثغتِ ًزم افشاری . عبفت ثقذ اس اًشال هَرد ثجت ٍاقـ ؽذ

 .درصذ اًدبم گزفت 5 در عغح هقٌی داری LSDگزفت ٍ هقبیغبت هیبًگیي ّب ًیش ثب اعتفبدُ اس آسهَى 

 

 نتایج و بحث

در حبل حبضز پَیٌذگبى فلن در عزاعز خْبى ّوَارُ ثب توبم قَا در خْت یبفتي رٍؽْبئی خذیدذ در سهیٌدِ ًبثدبرٍری، هؾدکالت     

تبثیزفصبرُ گیبُ کٌدذ ثزرٍی حزکت پدیؼ رًٍدذُ ثدِ عدوت     ( 1)ًوَدار . عپزم ّب هی ثبؽٌذهزفَلَصی ٍ کبّؼ تحزک ٍ تقذاد ا

ثز ایي اعدبط  . ثز هحیظ رقیق کٌٌذُ ًؾبى هی دّذ 24در عبفت صفز ٍ % 5، % 3، % 1خلَ  ٍ کلی را در عِ عغح هختلف غلؾت 

ثِ عبیز عغح ّب ٍ گزٍُ کٌتزل هدی ثبؽدذ    ًغجت% 5حزکت پیؼ رًٍذُ ثغوت خلَ در سهبى صفز ثیبًگز افشایؼ تحزک در عغح 

ٍلی در حزکت کلی در عبفت صفز افشایؼ تحزک را ثب اضبفِ ؽذى غلؾدت ًغدجت   . کِ دارای اختالف آهبری هقٌی دار ًوی ثبؽذ

در ( 2ًودَدار )در ًْبیت ًوًَِ ّدبی گزفتدِ ؽدذُ    (. <05/0P)ثِ صَرت هقٌی داری ثجت گزدیذُ اعت% 1ثِ گزٍُ کٌتزل  ٍعغح 

ًؾدبى دادُ  % 1افشایؼ هقٌی داری را ًغجت ثِ عدغح  % 5عبفت، در ّز دٍ حزکت کلی ٍ پیؼ رًٍذُ در عغح  24دٍم یقٌی سهبى 

اعپزم ًیبسهٌذ تحزک ٍ فقبلیت ثَدُ تب ثتَاًذ ٍؽیفِ خَد را افودبل ًوبیدذ کدِ ایدي     ثٌبثزایي هی تَاى ثیبى ًوَد ، (. <05/0P)اعت 

ثبرٍری ًوبیذ ٍ ایي خَد ًیبسهٌذ اًزصی کبفی ثَدُ کِ ثبیدذ در هحدیظ رقیدق کٌٌدذُ ثدب آى       ٍؽیفِ رعیذى ثِ تخوک ثَدُ ٍ تب ایدبد

در تحقیقی کِ هَافق تحقیق فقلدی هدی ثبؽدذ ًؾدبى دادُ ؽدذُ      . ثزعذ ٍ هی تَاى اؽبرُ ًوَد گیبُ کٌدذ دارای ایي اًزصی هی ثبؽذ

 قذاد اعپزم، قذرت تحزک ٍ قبثلیت ّبی هَرفَلَصیکی اعپزم اعت کِ ثیؾتز گیبّبًی کِ عزؽبر اس تزکیجبت آًتی اکغیذاًی ّغتٌذ ت

                                                           
1
 CASA: Computer Assisted Semen Analysis   



 

 

افدشایؼ تقدذاد    ًؾبى دادُ ؽذُ اعت کِ( 2007)در دٍ تحقیق تَعظ آقبی ؽیتَ (.  2007الَیوی ٍ ّوکبراى، )را افشایؼ هی دٌّذ 

زثَط ثَدُ سیزا آًتی اکغیذاى اعپزم در گزٍُ ّبی دریبفت کٌٌذُ رٍغي کٌدذ ثِ احتوبل سیبد ثِ اثزات آًتی اکغیذاًی رٍغي کٌدذ ه

ثیضِ، تقذاد اعپزم ٍ هیشاى ثبرٍری را افشایؼ هی دٌّدذ  –ّیپَفیش–ّب ثِ عَر هغتقین ٍ غیز هغتقین ثب تبثیز ثز فجَر اس ّیپَتبالهَط

ثبفث ثْجَد تحدزک اعدپزم   % 5پظ هی تَاى ًتیدِ گیزی ًوَد کِ فصبرُ گیبُ کٌدذ هی تَاًذ در عغح . کِ هَافق ایي تحقیق اعت

 .عبفت ثبؽذ ٍ اس آى اعتفبدُ ًوَد 24آسهبیؾگبُ در دٍ سهبى صفز ٍ در 
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