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کلیدواژهها:
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عسلویه ،مایع انزالی.

چکیده
زمینه و هدف تاکنون م العاو م دودی دربارة تأثیر آلودگی هوا بر پارامترهای اسررمرم انجام شررده اسررت .تمامی
این م العاو تأثیر قابل توجه آلودگی هوا را بر قدرو باروری مردان نشان داده است .هدف از این م العه ،تعیین اثر
آلودگی هوا بر کیفیت اسمرم در من قة صنعتی عسلویه است.
مواد و روشها این م العة مق عی روی  854مرد در مناطق آلوده عسررلویه) و کنترل کنگان) انجام پریرتت که
بهصررورو تدررادتی انتخای شررده بودند .آنالیز مایع انزالی برای تخمین کیفیت اسررمرم انجام شررد .آنالیز آماری با
استفاده از نرماتزار  SPSS 48صورو گرتت و p< 3/35س ح معناداری در نظر گرتته شد.
یاافههها ا تالف معناداری در میانگین آالینده های هوا بین عسرررلویه و کنگان وجود داشرررت .میانگین سررر ح
مونواکسررید کربن  ،)COدیاکسررید گوگرد  ،)SO2و دیاکسررید نیترو ن  )NO2در عسررلویه باالتر از کنگان بود
 .)p>3/35بهعالوه ،نتایج در پارامترهای اسرمرم مردان ساکن دو من قه ا تالف معناداری نشان داد .مردان ساکن
عسررلویه دارای ظلظت اسررمرم  ،)p=3/38حرکت کل  ،)p=3/36حرکت پی رونده  )p=3/36و تعداد اسررمرم زندة
 )p=3/331کمتری نسبت به مردان ساکن کنگان بودند.
نهیجهگیری نترایج این م العه نشررران داد که آلودگی هوا یکی از تاکتورهای مشرررارکتکننده در کاه کیفیت
اسمرم در من قة عسلویه است.

مقدمه
در حال حاضرر ،آلودگی هوا در شهرهای مختلف جهان یکی از
عمومیترین و مهمترین معضررالو و مشررکالو م ی زیسررتی
ناشری از تمدن صرنعتی بشرر است که ریسا تاکتوری مهم و
بالقوه م سررروی میشرررود و تأثیراو سرررون آن در بروز ر
سالمتی در تاتا اجزای تشکیلدهندة م ی زیست ،از جمله
سرالمت انسران ،تا حدودی شناسایی و مورد توجه اص واقع
شده است [.]4 ،8
اگرچره نق و تأثیر آلودگیهای م ی زیسرررتی ،از جمله
آلودگی هوا ،بر جنبههای مختلف سررالمتی در انسرران ،از جمله

سررالمت باروری ،تا حد زیادی مورد عالقة م ققان واقع شررده
است ،هنوز به طور واضح و آشکار تأثیر آلودگی هوا بر باروری و
سالمت آن در انسان تعیین نشده است [ .]6از اینرو ،بررسی و
شررناسررایی نق آلودگیهای هوا بر سررالمت باروری انسرران
ریسرررا تراکتوری اسرررت کره در صررردر عنراوین ت قیقاتی
پژوهشگران مختلف در جهان قرارگرتته است [.]5 ،1
آلودگی هوا و آالیندههای آن نظیر منوکسررریدکربن ،)CO
دیاکسرررید ازو  ،)NO2دیاکسرررید گوگرد  ،)SO2ذراو ریز
معلق  ،)PMسررری  ،)Pbازن  )O3و دیگر آالیندههای هوا بر
کیفیت اسررمرم تأثیرگرار اسررت [ .]7 ،6کیفیت اسررمرم یکی از
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بازدار و همکاران

دو شررهر عسررلویه و کنگان در اسررتان بوشررهر بهترتیب من قة
صرنعتی آلوده و من قة شاهد انتخای شد .این دو شهر ساحلی
جنوبی ،از نظر شررای اقلیمی و ترهنگ و آدای و رسوم مردم
تقریباً با یکدیگر مشررابه اسررت و از نظر موقعیت جغراتیایی در
تاصررلة حدود  16کیلومتری از یکدیگر واقع شرردهاند و به وبی
قادر واهند بود از نظر مقایسرة بین دو شهر آلوده و با آلودگی
حداقلی ،در بررسی تأثیر آلودگی هوا بر پارامترهای مایع انزالی
م العه و مقایسه شود .بهمنظور تعیین میزان و نوخ آالیندههای
اولیه و ثانویة هوا در دو شررهر مورد م العه ،پارامترهای آلودگی
هوا از اطالعاو موجود در ایستگاههای سنج آلودگی و پای
آنالین ادارة حفاظت م ی زیسرت این دو من قه تهیه شد که
بر اسررراس اسرررتانداردهای رایج ملی و بین المللی اندازه گیری
میشود.
جرامعة آماری مورد م العه جمعیتی با تعداد 854مرد بود
کره از این تعرداد  71مرد سررراکن من قة عسرررلویه به عنوان
آزمودنی و  71مرد سرراکن شررهر کنگان بهعنوان گروه کنترل
انتخای و از ل اظ سررن  ±5سررال) بهمنظور کاه ضررریب
ای آزمای و آماری همسان سازی شدند .اتراد هر دو گروه
مورد م العه در شرررهرهای انتخابی از یا گروه قومی بودند و
حداقل  5سرال در این شهرها سکونت دامم داشتند .متغیرهای
دموگراتیکی ت ت پوشرر دادهها ،وضررعیت سررالمت ،سررابقة
شررغلی ،شررامل سررابقة کار ،و متغیرهای شرریوة زندگی مانند
مدررف سریگار ،دارو و الکل با تکمیل پرسشنامه بهدست آمد.
اتراد دو گروه بر اسراس مدرف سیگار و الکل نیز همسانسازی
شدند.
معیارهای روج از م العه عبارو بود از اتراد دارای سررابقة
مواجهة شغلی با عوامل شنا تهشدة رزا مانند بنزین ،دارای
مشررراظلی مانند نقاشررری ،آت نشرررانی و پزندگی ،و ت ت
ترأثیرعوامل مدا لهگر شررریمی درمانی و یا در معرض تاب
رادیواکتیو .همچنین ،پس از بررسی معیارهای ورود به م العه،
رضایت شرکتکنندگان در این آزمای نیز ا ر شد.
ن وة جمعآوری نمونه بهصورو استمنا در آزمایشگاه و پس
از سره روز پرهیز از تعالیت جنسی بود .تمامی نمونهها حداکثر
تا دو سرراعت پس از نمونهگیری بررسرری شرردند .برای م العة
نمونههای مایع انزالی از آزمایشرگاه تشخیص طبی واحد در هر
یا از شررهرهای کنگان و عسررلویه اسررتفاده شررد .آزمون
پارامترهای اسرمرم در آزمایشگاه با توجه به استاندارد بهداشت
جهانی و بهکما نرماتزار اسررمرموگرام بررسرری شررد [ .]81در
انتها ،بهمنظور بررسررری ا تالف و مقایسرررة آماری دادههای
بهدست آمده در دو شهر مورد م العه و تعیین همبستگی بین

عوامرل مهم در موتقیرتآمیزبودن کیفیت باروری و سرررالمت
نوزادان اسرررت .تراکتورهای مختلفی نظیر ویژگیهای نتیکی،
الگوی زندگی و پارامترهای م ی زیسررتی عواملی است که در
کیفیت اسررمرم و قدرو باروری نق اسرراسرری بازی میکند.
برههمین دلیرل ،هر یرا از این تراکتورها در کیفیت باروری و
سالمت اسمرم مردان مؤثر است [.]1
م العاو صرروروپریرتته در دو دهة ا یر بیانگر این م لب
است که ترکیباو تیزیکی و شیمیایی هوای اطراف انسان عامل
بالقوة تأثیرگرار بر باروری انسررران ،بهویژه در کیفیت اسرررمرم
مردان ،بوده اسرت [ .]88-3م العاو نشرران دادند که متوسر
میزان ظلظت اسرمرم در انسران در  53سال ا یر در حدود 53
درصد کاه یاتته و از ظلظت  886میلیون در هر میلیلیتر به
 68میلیون در هر میلیلیتر رسیده است [.]84
بر اساس ت قیقاو صوروپریرتته در ایران نیز نرخ ناباروری
در طول  43سرال ا یر به میزان  43درصد اتزای یاتته است
[ .]86م العاتی در دررروص بررسررری ارتباف بین تاکتورهای
م ی ی و باروری و کیفیت مایع انزالی از جمله بررسی تأثیراو
منفی و مخری آلودگی هوا بر اسرررمرمراتو نز و کرارکرد گنادها
صررورو پریرتته اسررت ،اما م العاو انجامشررده در درروص
بررسرری تأثیر و ارتباف آلودگی هوا با کیفیت اسررمرم ،بهویژه در
مناطق جغراتیایی اص و ویژه م دود بوده و به وبی شنا ته
نشده است .در این دوص اطالعاو م دود و م العاو اندکی
در دسترس است [.]84
بهعالوه ،علیرظم وجود صرنایع عظیم نفت و گاز در مناطق
مختلف ایران و ایجاد آلودگیهای مختلف م ی زیسرررتی ،از
جمله در من قة صررنعتی عسررلویه ،بهنظر میرسررد که تاکنون
م العة علمی در زمینة تأثیر آلودگی هوا بر کیفیت مایع انزالی
انجام نشده است .لرا ،هدف از این پژوه  ،بررسی ارتباف بین
آلودگی هوا بر پرارامترهرای مایع انزالی در من قة صرررنعتی و
آلودة شرهر عسرلویه در اسرتان بوشهر بهدلیل دارابودن صنایع
عظیم و زیاد نفت و گاز و مقایسرة آن با شرهر کنگان در استان
بوشررهر با شرررای آیوهوایی یکسرران اما متفاوو از نظر میزان
آالیندههای هوا بوده اسررت .این پژوه در نوخ ود نخسررتین
پژوه در ایران در زمینرة تعیین تأثیر آلودگی هوا بر کیفیت
مایع انزالی و تاکتورهای باروری بوده اسرررت و نتایج آن ممکن
اسرررت اطالعاو مناسررربی را در ا تیار مدیران بهداشرررتی و
برنامهریزان مربوف قراردهد.

مواد و روشها
این م العه از نوخ مق عی  )cross sectionalبود که در تاصلة
زمانی تروردین تا اسفند  8631انجام پریرتت .در این پژوه ،
798
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تأثیر آلودگی هوا بر کیفیت پارامهرهای مایع انزالی مردان در ...

دو گروه وجود ندارد .)p< 3/35
از سروی دیگر ،مقایسرة پارامترهای مایع انزالی اتراد ساکن
من قة آلودة عسررلویه و اتراد سرراکن کنگان در دو گروه مورد
م العه ،در جدول  6نشران داده شررده اسررت .همانگونه که در
نتایج حاصرل از این پژوه نشران داده شده است ،در بررسی
کیفیت مایع انزالی اتراد مورد م العه ظلظت اسرررمرم ،حرکت
کل ،درصررد اسررمرم زنده و حرکت پی روندة اسررمرم ا تالف
آماری معناداری بین دوگروه مورد م العه نشان داد .)p>3/35

پرارامترهرای آالینردة هوا برا کیفیرت مرایع انزالی ،دادههای
م اسررربهشرررده با اسرررتفاده از نرماتزار  SPSSنسرررخة 48
تجزیهوت لیل شد.

یافتهها
نتایج حاصررل از سررنج پارامترهای آلودگی هوا در دو شررهر
عسررلویه و کنگان و مقایسررة آن در دو من قه مورد بررسرری در
جدول  8نشرران داده شررده اسررت .همانگونه که نتایج نشرران
میدهد ،سر ر ح آالیندههای اولیة  NO2 ،COو  SO2و آالیندة
ثانویة  O3در هوای شررهر عسررلویه بهطور قابلتوجهی باالتر از
میزان این آالیندهها در شهر کنگان است  .)p>3/35از سویی
دیگر ،نتایج حاصرل از مشرخدراو جمعیتشرناسی اتراد مورد
م رالعره در این ت قیق در جدول  4آمده اسرررت .بر اسررراس
یاتتههای این ت قیق ،دامنة سنی اتراد مورد پژوه ساکن در
عسرلویه  63/6±5/8سرال و اتراد مورد پژوه ساکن در شهر
کنگان  68/6±6/8سال بوده است .مقایسة میانگین سنی نشان
داد که ا تالف آماری معناداری بین میانگین سنی در دو گروه
مورد م العه وجود ندارد  .)p=3/6مقایسة میانگین قد ،وزن و
شررا ص تودة بدنی  )BMIدر دو من قة مورد م العه نشرران
دادکره ا تالف آمراری معناداری بین میانگین این متغیرها در

بحث
مقایسة نمونههای مایع انزالی اتراد شرکتکننده در این ت قیق
نشان داد که پارامترهای اسمرم اتراد شهرهای عسلویه و کنگان
با یکدیگر تفاوو آماری معناداری داشرت ،بهطوری که میانگین
متغیرهای ظلظت اسررمرم در هر میلیلیتر ،درصررد اسررمرمهای
زنررده ،حرکررت کررل و حرکررت پی رونرردة اسرررمرم در اتراد
مشرارکتکننده در شرهر عسلویه پایینتر از شهر کنگان است.
یاتتههای این پژوه نشان میدهد که بر ی پارامترهای مایع
انزالی اتراد مورد م العه در من قة عسرررلویه و من قة کنگان،
حتی پایینتر از اسرتانداردهای سرازمان بهداشرت جهانی است
جدول .]81[ )6

جدول  .1مقایسة پارامهرهای آلودگی در دو شهر عسلویه و کنگان
*p

پارامتر آلودگی هوا

کنگان
1/3 ± /65
3/11 ± 3/73

عسلویه
6/1 ± 3/11
3/5 ±/31

>3/338
3/31

O3

/347 ± /336
3/345 ± 3/361

3/366 ±/366
3/316 ± 3/335

3/35
3/365

CO
NO2

SO2

* آزمون t
جدول  .7خصوصیات دموگرافیکی افراد در دو گروه مورد مطالعه
*p

متغیر
میانگین سنی سال)
قد )cm

کنگان
68/6±6/8
865/1 ± 81/6

عسلویه
63/6±5/8
873/1 ± 86/4

3/6
3/1

وزن )kg
)kg/m2 BMI

67±1/8
41/6±1/4

61/7±83/6
41/8±1/1

3/41
3/7

*آزمون t
جدول  .7مقایسة پارامهرهای مایع انزالی افراد ساکن شهرهای عسلویه و کنگان

پارامترهای اسمرم

عسلویه

کنگان
799

*p

استاندارد WHO
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حجم مایع انزالی
ظلظت اسمرم )per ml
درصد اسمرم با شکل نرمال
حرکت کل )(PR+NP ,%
درصد اسمرم زنده
حرکت پی رونده )(PR, %
(106

بازدار و همکاران

6/5±8/5
66/8±83/7
1/51±8/31
61/3±84/1
56/4±44/6
83/6±84

6/6±8/6
45/1±85/6
6/76±4/65
66/1±84
16/6±46/6
85/8±83

3/65
3/38
3/5
3/36
3/331
3/36

8/5
85
1
13
51
64

* آزمون t

تأثیرگرار بوده اسرت ،اما بر ظلظت و حرکت اسمرم تأثیر آماری
معناداری نداشته است.
در سررال  4337نیز رتیز و همکاران [ ]48نشرران دادند که
آلودگی هوا بر قدرو باروری زنان و مردان تأثیرگرار اسرررت،
بهطوری که عالوهبر آسیب بر روند اوو نز ،اسمرماتو نز و کیفیت
اسررمرم ،در دوران بارداری نیز بر کاه رشررد جنین و اتزای
ر سق جنین میاتزاید.
در تأیید نتایج م العاو پیشین مبنی بر ارتباف آلودگی هوا
و کاه کیفیت اسررمرم ،نتایج حاصررل از بررسرری و مقایسررة
نمونرههرای مرایع انزالی اتراد شررررکتکننده در این ت قیق از
شررهرهای عسررلویه و کنگان ،نشرران داد که پارامترهای اسررمرم
اتراد در این دو شرررهر با یکدیگر از نظر آماری متفاوو اسرررت.
بهنظر میرسد اتزای آالیندههای جوی در من قة عسلویه آثار
مخربی بر پارامترهای مایع انزالی داشرررته اسرررت ،بهطوری که
نتایج این م العه گویای این است که در اتراد ساکن در من قة
آلودة عسررلویه ظلظت اسررمرم ،حرکت کل و حرکت پی روندة
اسررمرم و درصررد اسررمرمهای زنده در مایع انزالی کمتر از اتراد
ساکن شهر کنگان است.

در راب ه با اثر آلودگی هوا بر عملکرد تولیدمثلی انسرران و
سرایر پستانداران و نیز بروز ناباروری ،م العاو م دودی انجام
شررده اسررت که تمامی این م العاو حاکی از تأثیر مشررهود
آلودگی هوا بر قدرو باروری در زنان و مردان در کشرررورهای
آمریکا ،ایتالیا و جمهوری چا اسرت [ .]87-85در کشورهای
مختلف ،به دروص در کشرورهای توسعهیاتته و صنعتی نظیر
آمریکا و اروپا ،در تواصرررل  63تا  53سرررال ا یر تغییراو در
الگوی زندگی و تاکتورهای م ی زیستی از جمله آلودگی هوا،
ترأثیراو قرابلتوجهی بر کارکرد و سرررالمت باروری در زنان و
مردان ایجراد کرده اسرررت و در این میران تاکتورهای مختلف
م ی ی در کراه کیفیت اسرررمرم و اتزای ناباروری مردان
مؤثر بوده است [.]43-81
م رالعاتی در تأیید نتایج حاصرررل از این م العه ،مبنی بر
تأثیر منفی آالیندهها بر پارامترهای اسرررمرم ،وجود دارد ،از آن
جمله م العة هامود و همکاران [ ]83در سررال  4383که روی
پارامترهای اسررمرم تعداد اسررمرم ،حرکت اسررمرم و مورتولو ی
اسمرم) انجام شد .این م العه نشان داد میزان ذراو جامد تأثیر
مسرررتقیمی بر پارامترهای اسرررمرم دارد و باع کاه حرکت
اسمرم میشود.
از دیگر م العاو انجامشده در ارتباف با بررسی آلودگی هوا
و پارامترهای اسرررمرم در مردان میتوان به ت قیقاو مربوف به
سرانتی و همکاران [ ]3در سرال  4386در شرمال ایتالیا اشاره
کرد .بر اسررراس یراتترههای این پژوه تاکتورهای م ی ی و
عوامرل آالینردة هوا نظیر ذراو ریز معلق و کوچاتر از  4/5و
 83میکرون  ) PM10 , PM 2.5بر پارامترهای کیفیت اسرررمرم
نظیر تعداد کل ،شرکل و حجم اسمرم در س ح آماری  8درصد

تشکر و قدردانی
این ت قیق برگرتته از پایاننامة کارشرررناسررریارشرررد اسرررت.
بدینوسیله نویسندگان مقاله از معاونت م ترم پژوهشی دانشگاه
آزاد اسررالمی واحد ارسررنجان بهدلیل حمایت مالی ،همچنین از
تمامی اتراد شرررکتکننده در پژوه  ،برای همکاری صررمیمانه
در پیشبرد م العة حاضر تشکر و قدردانی میکنند.
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Abstract
Received: 2017/03/30

Background A few studies has been carried out regarding the effect Accepted: 2017/08/18
of air pollution on the sperm quality. All of these studies indicated
the remarkable effect of air pollution on the men’s fertility abilities.
The aim of this study was to investigate air pollution effects on sperm
quality in the industrial zone of Asaluyeh.
Materials and Methods This cross sectional study was conducted on
152 men that were recruited randomly through pollution (Asaluyeh)
and control (Kangan) areas. Semen analysis was done for measure
sperm quality. The statistical analysis was performed using SPSS
software and p<0.05 was considered significant.
Results There was a significant difference in air pollutant mean
between Asaluyeh and Kangan. In Asaluyeh, the mean levels of
carbon monoxide (CO), sulfur dioxide (SO2) and nitrogen dioxide
(NO2) were higher than Kangan. Moreover, the results showed
significant differences in men’s sperm parameters between two areas.
Men living in Asaluyeh had lower sperm concentration (p=0.01),
total motility (p=0.03), progressive motility (p=0.03) and vitality
(p=0.004) in compare with Kangan.
Keywords: air pollution, Asaluyeh,
Conclusion This study showed air pollution can be one of the factors semen, sperm parameters.
contributing to the decrease of sperm quality in Asaluyeh zone.
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