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چکيد ه 

افزایش کارآیی تلقیح مصنوعی از طریق گردن رحم بسیار مهم است. هدف این مطالعه شناسایی  از آناتومی گردن رحم به منظور  آگاهی 
مورفولوژی و مورفومرتی گردنرحم در گوسفندان نژاد شال و افشاری بود. 200 منونه بر اساس شکل ظاهری، آرایش چین ها و درجه بندی 
گردن رحم بررسی گردید سپس قالب سیلیکونی تهیه و ارتفاع چین ها، فاصله دهانه خارجی گردن رحم تا اولین چین و فاصله بین چین ها 
اندازه گیری شد. در بررسی شکل دهانه خارجی گردن رحم بین دو نژاد، تفاوت معنی دار بود )P >0/001(. در نژاد افشاری نوع پاپیال با ٪۳2 
و در نژاد شال نوع منقاراردکی با ۳۸٪ ، بیشرتین فراوانی در شکل دهانه خارجی گردن رحم را داشتند.  فراوانی )درصد( درجه گردن رحم در 
نژاد افشاری به ترتیب درجه 1 )17٪(، درجه 2 )47٪( و درجه ۳ )۳۸٪( و در نژاد شال نیز به ترتیب درجه 1 )21٪(، درجه 2 )47٪( و درجه 
۳ )۳2٪( بود. هیچ کدام از متغیرهای فاز تخمدانی، گروه سنی )بره میش/بالغ(، نژاد و برهمکنش این فاکتورها با هم، تاثیر بر روی تعداد 
چین نداشتند. فاز تخمدانی بر روی قطر گردن رحم و فاصله دهانه تا اولین چین و اثر سن بر روی طول و قطر گردن رحم، ارتفاع چین ها، 
فاصله دهانه تا اولین چین و فاصله بین چین ها معنی دار بودند )P >0/05(. نژاد نیز بر قطر گردن  رحم، فاصله دهانه تا اولین چین و فاصله 
بین چین ها موثر بود )P >0/05(. با شناخت دقیق ساختار گردن رحم میش های نژاد شال و افشاری، شاید بتوان گامی موثر در اجرای تلقیح 

مصنوعی موفق از طریق گردن رحم برداشت.
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مقدمه
تلقیح مصنوعی در گوسفند مشخصات  موانع گسرتش  از مهم ترین  یکی 
خاص آناتومیک گردن رحم می باشد که اجازه تلقیح به مانند گاو )عبور 
منی  مایع  تخلیه  و  رحم(  داخل  به  رحم  گردن  و  واژن  از  راحت سوند 
تلقیح  لذا به روش های دیگر مانند  )Semen( در بدنه رحم را منی دهد. 
است.  شده  آورده  روی  مشکل  این  بر  آمدن  فایق  برای  الپراسکوپیک، 
برای  استفاده شده  تکنیک  تنها  در حال حارض در گوسفند الپاراسکوپی 
تلقیح  از طریق  بره  زایی  نرخ  است)6(.  منجمد  اسپرم  با  تلقیح  مصنوعی 
هزینه،  اما رصف   .)24( است  قبول  قابل  الپاراسکوپی  بوسیله  مصنوعی 
داشنت مهارت و همچنین آسیب هایی مانند چسبندگی که ممکن است به 
میش وارد کند، استفاده گسرتده از این روش را محدود کرده است )19(. با 
توجه به نیاز اصالح نژاد گله ها از یک سو و مشکالت تلقیح الپراسکوپیک، 
برخی از محققین و دامپروران به سایر روش های تلقیح )تلقیح واژینال، 
تلقیح گردن رحمی و تلقیح ترانس رسویکال( متایل دارند. گرچه مهم ترین 
مشکالت این روش ها استفاده از اسپرم های تازه می باشد زیرا باروری و 

نرخ بره  زایی با استفاده از اسپرم های منجمد در این روش ها کم و بسیار 
به جراحی، هزینه  نیاز  به عدم  توجه  با  اما   .)25،23( است  ناامید  کننده 
کم، عدم نیاز به تبحر باال و غیر تهاجمی بودن، متایل به استفاده از آن ها 
طریق  از  ولد  و  زاد  محدودکننده  عامل  عمده  ترین   )21،  7( است  زیاد 
اسپرم منجمد  ناتوانی  و  پیچیده گردن  رحم  آناتومی  تلقیح گردن  رحمی، 
در عبور از این سد می باشد)5(. هم  چنین نفوذ به دهانه  رحم گوسفندان 
گرمسیری در فحلی طبیعی با استفاده از منی منجمد ذوب شده نیز نیاز 
آناتومی  درک  بنابراین   .)20( دارد  گردن  رحم  ساختار  دقیق  شناخت  به 
از  مصنوعی  تلقیح  روش  بازدهی  بهبود  به  منظور  گوسفند  گردن  رحم 
طریق گردن  رحم مهم است )15،10،3(. گردن  رحم میش لوله  ای فیربوزی 
اپیتلیوم  و  بیرونی  الیه رسوزی  یک  با  همبند  بافت  از  عمدتاً  که  است 
داخلی تشکیل شده است. مجرا به دلیل حضور چهار تا هفت چین حلقوی 
می کند،  ایجاد  فیزیکی  مانع  یک  عقب  از سمت  و  است  پیچاپیچ  بسیار 
این چین  های حلقوی در حال حارض مانع اصلی تلقیح مصنوعی از طریق 
با  و هم  ردیف  هم  سطح  غالباً  و سوم  دوم  گردن  رحم هستند. چین  های 
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Knowledge of the anatomy of the cervix is crucial to increase the effectiveness of artificial insemination through the 
cervix. The aim was to identify the morphology and morphometry of the cervix in Shall and Afshari sheep. 200 samples 
were examined based on the appearance and then the type of arrangement of the folds and the grading of the cervix. 
Then, a silicone mold was prepared and the height, distance between the folds, the distance from the outer opening of 
the cervix to the first fold were measured. The type of cervical shape was significantly different between the two races 
(P <0.001) In Afshari breed papilla type with 32% and in shall breed duckbill with 38% had the highest frequency in 
the shape of the outer cervix. Frequency (percentage) of cervical degree in Afshari race is grade 1 (17%), 2 (47%) 3 
)38%( and in shall breed is grade 1 )21%(, 2 )47%( 3 )32%(. None of the variables of ovarian phase, age group )lamb/
adult), race and interaction of these factors had any effect on the number of folds. Cervical diameter and distance to the 
first crease and age in ovarian phase was effective on cervical length, diameter, crease height, cervical distance and also 
affected cervical diameter, cervical distance to the first crease and the distance between creases (P <0.05). By knowing 
the exact structure of the cervix of Shall and Afshari ewes, it may be possible to take an effective step in performing 
successful artificial insemination through the cervix.
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اولین چین نبوده و در نتیجه باعث منحرف شدن پیپت تلقیح از مرکز 
مجرای گردن  رحم می  شوند )17( و به تبع آن پیپت  تلقیح به  ندرت بیش 
از یک سانتی  مرت به مجرای گردن  رحم وارد می  شود )7(. مرفولوژی گردن 
است  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  نیز  ایران  لری  نژاد  میش  های  در  رحم 
در  موجود  چین های  موقعیت  و  اندازه گیری  برای  مطالعه  این  در   )1(
قطر  میانگین  و  شد  استفاده  سیلیکونی  قالب های  از  رحم  گردن  کانال 
بود.   5/73 رحم  گردن  چین  تعداد  میانگین  و  میلی مرت   15/07 چین ها 
بارداری  دوران  در  دهانه  رحم  وزن  و  ابعاد  روی  بر  که  دیگری  تحقیق 
در گوسفند انجام گرفته است حاکی از آن است که با افزایش بارداری، 
میانگین طول، عرض و وزن دهانه رحم افزایش می یابد و در میش  های 
گردن  رحم  مجرای  از  تلقیح  پیپت  عبور  در  مشکلی  زایش  چندین  با 
وجود ندارد)2(. هم  چنین رادیولوژی ساختار دهانه رحم میش در سیکل 
فحلی نیز مطالعه شده است. در این مطالعه با استفاده از سونوگرافی و 
سی تی اسکن مشخص گردید که حلقه های غیر عادی و ناقص گردن  رحم 
که سبب هم  پوشانی یکدیگر و در نهایت بسته شدن مجرای گردن  رحم 
سمت  از  گردن  رحم  سوم  یا  دوم  حلقه های  به  مربوط  عمدتاً  می  شوند 
آناتومی  زمینه  در  دیگری  بررسی   )9( بودند  گردن  رحم  خارجی  دهانه 
داشت  اذعان  و  است  شده  گزارش  نیز  برزیلی  گوسفندان  دهانه  رحم 
تعداد  و  قطر  )طول،  گردن  رحم  کانال  داخلی  ویژگی  های  در  تفاوت  که 
چین  ها( فقط در برخی از اشکال مختلف دهانه  رحم مشاهده شده است 
و موفقیت در عبور از کانال گردن  رحم را منی  توان با تعیین شکل دهانه 
گردن      رحم پیش  بینی کرد )11(. مورفولوژی دهانه خارجی گردن  رحم نیز 
بین حیوانات متفاوت است. این دهانه، بیرون  زدگی گردن  رحم به داخل 
واژن است و یک یا چند چین فیربوزی آن را احاطه می  کند. آرایش این 
چین  ها در گوسفندان بسیار متغیر است )4(. این تنوع زیاد در آناتومی 
طریق  از  مصنوعی  تلقیح  از  متفاوتی  موفقیت  است  ممکن  گردن  رحم 
بنابراین مطالعه ساختار  را منجر شود )13(.  بین میش ها  گردن  رحم در 
از  درستی  درک  دست  آوردن  به  برای  گوسفند  در  گردن  رحم  آناتومیک 
نحوه تلقیح-مصنوعی از طریق گردن  رحم الزم است. با توجه به تفاوت 
های نژادی، اگر تفاوت در آناتومی گردن رحم نژادهای گوسفند کشور 
نیز وجود داشته باشد و یا با بررسی بتوان حتی به یک یا دو نژاد از 27 
نژاد یا توده ژنتیکی کشور دست پیدا کرد که آناتومی گردن رحم آن ها 
امکان تلقیح به یکی از سه روش ذکر شده را بدهد قطعا امر اصالح نژاد و 
در نتیجه صنعت گله های گوسفند و بز دچار پیرشفت های خاصی خواهد 
ناشناخته  و مورفومرتی  این مطالعه، شناخت مورفولوژی  از  شد. هدف 
گردن  رحم در میش  های دو نژاد برتر شال و افشاری که گسرتش زیادی نیز 

در سطح کشور دارند می باشد. 

مواد و روش  ها 
به بره  تناسلی ماده مربوط  از 200 دستگاه  این مطالعه در مجموع  در 
میش )بین 1 تا 1/5 سال( و میش بالغ )باالی 2 سال( استفاده شد که 50 
میش  رأس   50 شال،  نژاد  میش  بره  رأس   50 شال،  نژاد  بالغ  میش  رأس 
بالغ نژاد افشاری و 50 رأس بره میش نژاد افشاری بودند. در کشتارگاه، 
ابتدا در سالن انتظار پیش از کشتار، از طریق خصوصیات ظاهری، نژاد 
گوسفندان شناسایی و بوسیله فرمول  دندانی، سن آن  ها تعیین شد به این 

ترتیب که با ظاهر شدن یک جفت دندان ثنایایی دامئی در آرواره پایین، 
سن گوسفند را 1 تا 1/5 ساله تخمین زده و آن را اصطالحاً بره  میش یا 
شیشک و با ظاهر شدن بیش از یک جفت دندان ثنایایی در آرواره پایین 
گوسفندان  ردیابی  قابلیت  به  جهت  می  نامند.  میش  بالغ  اصطالحاً  را  آن 
شناسایی شده در سالن کشتار، به اندام حرکتی سینه  ای این دام  ها پلمپی 
این طریق  به  الصاق و  بود  بر روی آن درج گردیده  که مشخصات دام 
عالمت گذاری  دام  های  کشتار  از  پس  بالفاصله  شد.  انجام  عالمت  گذاری 
شده، دستگاه تناسلی آن  ها به  طور کامل تخلیه و در ظروف حاوی یخ به 
سالن ترشیح منتقل گردید. در سالن ترشیح ابتدا منونه  های آبسنت و دارای 
هرگونه ناهنجاری حذف و سپس تخمدان  ها به طور کامل مورد بررسی 
قرار گرفت. فاز تخمدانی میش  هایی که در تخمدان  های آن  ها جسم  خونی 
تخمدانی  فاز  و  لوتئال  فاز  عنوان  به  شد  داده  تشخیص  جسم  زرد  و 
ثبت  فولیکوالر  فاز  عنوان  به  نداشتند  و خونی  که جسم  زرد  میش  هایی 
گردید. در ادامه پس از حذف لیگامنت  ها، چربی ها و بافت  های اضافه، به 
منظور مطالعه مورفولوژی گردن  رحم، ابتدا دستگاه تناسلی را از سمت 
از دهلیز جدا کرده و سپس بخش  از سمت عقب،  از بدنه  رحم و  جلو، 
جلویی واژن را به صورت طولی شکاف داده تا دهانه خارجی گردن  رحم 
 External( گردن  رحم  خارجی  دهانه  شکل  بعد  مرحله  در  گردد.  منایان 
uterine orifice( بر اساس الگویی که توسط کرشا و همکاران )13( ارائه 

گردیده بود در پنچ گروه طبقه بندی شد )شکل1( که عبارتند از:
بافت  از  مخالف  چین  دو  بیرون  زدگی   :)Duckbill( 1-منقار  اردکی 

گردن  رحم به داخل واژن با یک شکاف افقی مرکزی.
2-شکاف  دار )Slit(: هیچ بیرون  زدگی به داخل واژن وجود ندارد و تنها 

یک شکاف به کانال گردن  رحم وارد می شود. 
3-گل  رزی )Rose(: بیرون  زدگی گروهی از چین  های گردن  رحم به داخل 

واژن که دهانه خارجی گردن  رحم را پنهان کند. 

شکل 1- طبقه  بندی دهانه خارجی گردن  رحم در میش  های نژاد شال و افشاری.
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4- پاپیال )Papilla(: بیرون  زدگی پرزی شکل بافت گردن  رحم به واژن که 
دهانه خارجی گردن  رحم  در رأس آن قرار دارد. 

5- فلپ )Flap(: بیرون  زدگی یک چین از بافت گردن  رحم به داخل واژن 
که به طور کامل یا جزئی دهانه خارجی  گردن رحم را می  پوشاند. 

پس از تعیین نوع دهانه خارجی گردن  رحم، در مرحله بعد جهت بررسی 
و تعیین نوع آرایش چین  ها و درجه  بندی گردن  رحم، بدنه  رحم به همراه 
گردن  رحم را از انتهای قدامی شکاف داده تا به صورت طولی باز شود. 
و  کرشا  توسط  که  درجه  ای  سه  از  یکی  از  گردن  رحم  درجه  بندی  سپس 

همکارانش ارائه شد )13( ثبت گردید )شکل2(. 
یک  در  و  هم  تراز  به  صورت  که  کامل  حلقه  های  یکرسی  یک:  درجه 
ردیف، در رستارس وسط کانال قرار دارند و هیچ اتصال و هم پوشانی بین 

دندانه  های چین  ها وجود ندارد و مجرای گردن  رحم باز است.
حلقه  های  و  یک(  درجه  )هامنند  کامل  حلقه  های  از  ترکیبی  دو:  درجه 
مجرای  و  داشته  هم  پوشانی  یکدیگر  با  دندانه  ها  که  می  باشد  ناقص 

گردن  رحم بسته است.
درجه سه: عمدتاً دارای حلقه  های ناقص هستند که دندانه  ها به هم اتصال 

داشته، در یک ردیف قرار منی  گیرند و مجرای گردن-رحم بسته است.
توسط  که  روشی  مطابق  گردن  رحم،  مورفومرتیک  بررسی  به  منظور 
هالربت و همکاران )9( رشح داده شد از قالب سیلیکونی استفاده شد. 
به  این منظور ابتدا یک برش در بدنه  رحم ایجاد کرده و برای جلوگیری از 
کج شدن و یا آسیب به کانال گردن  رحم، چسب سیلیکون با فشار مالیم و 
به آرامی به داخل آن تزریق می  گردد. پس از پر کردن گردن  رحم با چسب 
سیلیکون، به  منظور سخت شدن سیلیکون منونه را به مدت 24 ساعت در 
سطح صاف و در دمای یخچال )چهار درجه سانتی گراد( قرار داده و در 
به  صورت  را  گردن  رحم  سیلیکونی  قالب  کردن  خارج  برای  بعد  مرحله 

استفاده  با  را  پوشاننده چین  های حلقوی  بافت  های  و  داده  برش  طولی 
کانال  از  به  دقت  سیلیکونی  قالب  سپس  و  برداشته  پنس  و  اسکالپل  از 
 ،Guanglu(با استفاده از کولیس دیجیتال .)گردن  رحم خارج گردید )شکل3
اولین  تا  گردن  رحم  خارجی  دهانه  فاصله  چین  ها،  ارتفاع  چین(  ساخت 

چین و فاصله بین چین  ها اندازه  گیری و ثبت گردید.
متغیرهای وابسته ی مورد بررسی شامل طول گردن  رحم، قطر گردن  رحم، 
ارتفاع چین  ها، فاصله دهانه )E.Os( تا اولین چین و فاصله بین   چین  ها 
)داده های کمی(، شکل دهانه ی خارجی رحم، درجه بندی گردن رحم )از 
نوع داده  های کیفی( و متغیرهای مستقل شامل نژاد، سن )بالغ/بره  میش( 
SPSS. نسخه 26 استفاده گردید.  از نرم افزار  بود. برای بررسی داده  ها 
در  شد.  کنرتل  کوملوگروف-اسمیرنوف  آزمون  به  وسیله  داده  ها  توزیع 
و  معیار  انحراف   ± میانگین  به  صورت  داده  ها  کمی،  داده  های  آزمون 
داده  های کیفی به  صورت فراوانی )درصد فراوانی( گزارش شدند. از آنالیز 
 Tree-Way کای اسکویر برای بررسی ارتباطات متغیر  های کیفی و از آنالیز
ANOVA برای تعیین تاثیرات چندین فاکتور سن، فاز تخمدانی و نژاد بر 
روی ویژگی  های مورفولوژیک گردن رحم مورد استفاده قرار گرفت. در 

این مطالعه مقدار P>0/05 از نظر آماری معنی  دار تلقی گردید.

نتایج 
بررسی شکل دهانه  خارجی و درجه گردن  رحم: در نژاد افشاری شایع  ترین 
شکل دهانه خارجی گردن رحم، نوع پاپیال با 32٪ است و پس از آن به 
ترتیب گل  رزی 27٪، شکاف  دار 19٪ و دو نوع منقار  اردکی و فلپ با ٪11 
فراوانی  بیشرتین  به  ترتیب  نیز  نژاد شال  در  داشتند.  را  فراوانی  کمرتین 
مربوط به منقار  اردکی 3۸٪، سپس گل  رزی 22٪، پاپیال 15٪، فلپ 13٪ و 
شکاف  دار 12٪ می  باشد. در بررسی شکل دهانه خارجی گردن رحم، آنالیز 

شکل 2- طبقه  بندی درجه گردن  رحم در میش های نژاد شال و افشاری  )A( درجه 1، )B( درجه 2 و )C( درجه ۳. پیکان  ها حداکرث عمق نفوذ را نشان می  دهد.
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کای مربع نشان داد به طور معنی داری نوع شکل دهانه رحم بین دو نژاد 
متفاوت بوده است )P >0/001(. پس از بررسی هر نوع از اشکال دهانه 
رحم، مشخص شد که به طور معنی داری شکل دهانه رحم منقار اردکی 
در نژاد شال با 3۸٪ بیش از نژاد افشاری با P >0/001( ٪11( و نوع پاپیال 
در نژاد افشاری با 32٪ بیش از نژاد شال با P= 0/002( ٪15( بود. درصد 
فراوانی  نداشت.  تفاوتی  نژاد  دو  بین  رحم  دهانه  اشکال  سایر  فراوانی 
)درصد( درجه گردن  رحم در نژاد افشاری به  ترتیب درجه 1 )17٪(، درجه 
2 )47٪( و درجه 3 )3۸٪( و در نژاد شال نیز به  ترتیب درجه 1 )٪21(، 
درجه 2 )47٪( و درجه 3 )32٪( می  باشد. این نتایج نشان می  دهد که در 
هر دو نژاد شال و افشاری بیشرتین فراوانی درجه گردن رحم مربوط به 
درجه دو است )شکل 5(. همچنین فراوانی درجه گردن  رحم در هر نوع 
دهانه گردن  رحم در نژاد افشاری )شکل 6( و در نژاد شال )شکل 7( نشان 

 .)p=0.61( داده شده است
تعیین تاثیر نژاد، فاز تخمدانی و سن بر روی خصوصیات مورفولوژیک: فاز 
تخمدانی و سن بر روی همه متغیر  های وابسته دیگر )طول گردن  رحم، 
فاصله  و  چین  اولین  تا  دهانه  فاصله  چین  ها،  ارتفاع  گردن  رحم،  قطر 
گردن  رحم،  قطر  روی  بر  تنها  نژاد  داشت.  معنی  دار  تاثیر  چین  ها(  بین   
فاصله دهانه تا اولین چین و فاصله بین چین  ها تاثیر داشت )جدول 1(. 
بود  موثر  بر روی قطر گردن رحم  تنها  تخمدانی و سن  فاز  برهمکنش 
)P =0/01(. برهمکنش فاز تخمدانی و نژاد بر روی فاصله تا اولین چین 
)P >0/001(، برهمکنش نژاد و سن بر روی فاصله بین چین ها )0/001< 
 )P =0/04( و طول گردن رحم )P =0/03( فاصله دهانه تا اولین چین ،)P

تاثیر معنی  دار داشت )جدول1 و 2(.

بحث 
آگاهی داشنت از آناتومی پرپیچ و خم گردن  رحم به  منظور بهبود استفاده 
از روش تلقیح  مصنوعی از طریق گردن  رحم بسیار مهم است و جمع  آوری 

زمینه  ساز  می  تواند  ایرانی  نژاد  میش  های  گردن  رحم  مورد  در  اطالعات 
باشد.  از طریق گردن  رحم در کشور  تلقیح  مصنوعی  پیرشفت و گسرتش 
آرایش چین های گردن رحم و همچنین شکل دهانه خارجی گردن  رحم، 
بین میش  های نژادهای مختلف متفاوت است و این تنوع زیاد در آناتومی 
از  تلقیح  مصنوعی  متفاوت  موفقیت  به  منجر  است  ممکن  گردن  رحم، 
طریق گردن  رحم در بین میش  ها شود. بنابراین مطالعه ساختار آناتومیک 
گردن  رحم میش برای به  دست  آوردن درک درستی از نحوه تلقیح  مصنوعی 
از طریق گردن  رحم و در نتیجه افزایش میزان موفقیت نفوذ پیپت  تلقیح 
به  نظر  الزم  بره  زایی  میزان  بهبود  منظور  به  میش  ها  در  گردن  رحم  به 

می  رسد.
در این تحقیق انواع دهانه خارجی گردن  رحم، با توجه به مطالعه کرشا و 
همکاران )13( به یکی از پنج نوع منقار  اردکی، شکاف دار، گل  رزی، پاپیال 
و فلپ طبقه  بندی شد. مطالعات صورت گرفته در این  زمینه نشان داد که 
طبقه  بندی  های متفاوتی از اشکال مختلف دهانه خارجی گردن  رحم گزارش 
شده است چنانچه هالربت و همکاران )9( دهانه خارجی گردن  رحم را 
کردند.   طبقه  بندی  مارپیچی  و  گل  رزی  فلپ،  منقار  اردکی،  نوع  چهار  به 
خدایی مطلق )14( در مطالعه خود نشان داد که اشکال دهانه خارجی 
گردن  رحم شش نوع شامل مارپیچی، منقار  اردکی، فلپ، تک  چین، گل  رزی 
و بی  شکل می  باشد. مصطفی و همکاران )1۸( در تحقیقی که انجام دادند 
منقار  اردکی، هاللی  نوع ستاره  ای،  به شش  را  دهانه خارجی گردن  رحم 
شکل، مارپیچی، خوشه  ای و برآمده  تقسیم  بندی منودند.  کروز جونیور 
پنج  به  را  گردن  رحم  خارجی  دهانه  خود  مطالعه  در   )11( همکاران  و 
کردند.  طبقه  بندی  پاپیال  و  مارپیچی  گل  رزی،  منقار  اردکی،  فلپ،  گروه 
در  گردن  رحم  خارجی  دهانه  شکل  در  فراوانی  بیشرتین  مطالعه  در  این 
با ٪3۸  منقار  اردکی  نوع  نژاد شال  در  و  با ٪32  پاپیال  نوع  افشاری  نژاد 
روی  بر  مطالعه  ای  در   )14( مطلق  که خدایی  است  در  حالی  این  و  بود 
بیشرتین شکل دهانه خارجی گردن  رحم  اذعان داشت که  فراهانی  نژاد 

شکل ۳- منونه  ای از قالب سیلیکونی خارج شده از مجرای گردن  رحم، )A( بره  میش و )B( میش  بالغ.
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جدول 1- میانگین )± انحراف معیار( شاخص  های اندازه  گیری گردن  رحم بر اساس سن، فاز تخمدانی و نژاد. 

فاصله بین چین  هافاصله دهانه تا اولین-چینارتفاع چینقطر گردن  رحمطول گردن  رحمتعدادمتغیرها

0/4±0/41/3±0/61/8±0/76/7±2/28/8±5041/3فاز فولیکوالر در گوسفندان بره میش

0/5±0/43/7±0/74/9±0/99/0±2/312/9±5071/0فاز فولیکوالر در گوسفندان بالغ

1/4±1/62/6±1/23/4±2/37/7±15/510/7±5056/4فاز فولیکوالر در گوسفندان نژاد افشاری

1/1±1/72/4±1/43/3±2/27/9±14/811/1±5055/9فاز فولیکوالر در گوسفندان نژاد شال

1/3±1/62/5±1/33/4±2/27/8±15/110/9±10056/2مقدار کل در گوسفندان فاز فولیکوالر

0/3±0/41/3±0/51/4±0/76/6±1/97/1±5041/4فاز لوتئال در گوسفندان بره میش

0/4±0/63/6±0/64/5±0/98/9±2/010/7±5071/2فاز لوتئال در گوسفندان بالغ

1/3±1/52/5±1/32/8±1/97/7±15/48/7±5056/1فاز لوتئال در گوسفندان نژاد افشاری

1/2±1/82/4±1/33/2±2/17/8±14/99/1±5056/5فاز لوتئال در گوسفندان نژاد شال

1/2±1/62/4±1/33/0±2/07/8±15/18/9±10056/3مقدار کل در گوسفندان فاز لوتئال

0/4±0/41/3±0/61/6±1/06/6±1/77/8±5041/0گوسفندان نژاد افشاری بره میش

0/3±0/41/3±0/51/6±1/26/7±2/48/1±5041/6گوسفندان نژاد شال بره میش

0/4±0/41/3±0/51/6±1/16/6±2/17/9±10041/3میانگین متغیر در گوسفندان بره میش

0/4±0/53/8±0/64/6±1/58/9±2/311/6±5071/4گوسفندان نژاد افشاری بالغ

0/4±0/53/5±0/74/9±1/49/0±1/912/0±5070/8گوسفندان نژاد شال بالغ

0/5±0/53/6±0/64/7±1/59/0±2/111/8±10071/1میانگین کل در گوسفندان بالغ

1/4±1/62/5±1/33/1±2/37/7±15/49/7±10056/2میانگین متغیر در گوسفندان نژاد افشاری

1/1±1/72/4±1/33/2±2/37/9±14/810/1±10056/2میانگین متغیر در گوسفندان نژاد شال

1/2±1/62/5±1/33/2±2/37/8±15/19/9±20056/2میانگین متغیر در کل گوسفندان

نوع تک  چین است. مرزبان عباس آبادی و همکاران )16( در مطالعه  ای 
که بر روی گوسفند نژاد زل )Zel( انجام دادند گزارش دادند که بیشرتین 
فراوانی در شکل دهانه خارجی گردن  رحم نوع منقار  اردکی بود. همچنین 
نژاد  گوسفند  روی  بر   )11( و همکاران  کروز جونیور  که  مطالعه  ای  در 
سانتا  اینس )Santa Ines( انجام دادند نوع منقار  اردکی بیشرتین فراوانی را 
داشت. بعالوه کرشا و همکاران )14( بیان داشتند که شایع  ترین نوع شکل 
دهانه خارجی گردن  رحم، نوع فلپ بود. در تحقیق دیگری که نقوی و 
 )Malpura( بر روی گوسفندان گرمسیری نژادهای مالپورا )همکاران )22
بین  را در  فراوانی  بیشرتین  مارپیچی  نوع  دادند  انجام   )Kheri( و خری 
توسط  که  مطالعه  ای  در  داشت.  گردن  رحم  خارجی  دهانه  اشکال  انواع 
کابی و همکاران )12( بر روی میش  های نژاد کستالنا )Castellana(، چورا 
اعالم کردند  انجام گرفت،   )Merino( )Assaf( و مرینو  )Churra(، اسف 
که بیشرتین فراوانی در شکل دهانه خارجی گردن  رحم مربوط به شکل 

توزیع  که  دارد  آن  از  نشان  تحقیق  این  از  حاصل  یافته  های  بود.  فلپ 
فراوانی اشکال مختلف دهانه خارجی گردن  رحم در بین نژادها متفاوت 
بود. نتایج اندازه گیری طول گردن  رحم در این مطالعه نشان می  دهد که 
مطابق با نتایج حاصل از تحقیق کروز جونیور و همکاران )11(، کابی و 
همه  در   )22( همکاران  و  نقوی  و   )14( مطلق  خدایی   ،)12( همکاران 
تاثیر فاز تخمدانی و سن قرار داشت و  گروه  ها طول گردن  رحم، تحت 
گردن  رحم  طول  فولیکولی  تخمدانی  فاز  در  همچنین  و  سن  افزایش  با 
نتیجه  در  که  داد  نشان   )24( همکاران  و  آمشید  یافته  های  بود.  بیشرت 
گردن  رحم  فولیکولی،  فاز  در  تخمدان  اسرتوئیدی  هورمون  های  عمل 
انعطاف پذیری بیشرتی نسبت به فاز لوتئال دارد. نتایج در مطالعه صورت 
گرفته در میش  های نژاد شال و افشاری نیز نشان داد که قطر گردن  رحم 
فاز  به  فولیکوالر نسبت  فاز  در  و  قرار داشت  تخمدانی  فاز  تاثیر  تحت 
لوتئال افزایش یافت و تفاوت معناداری بین این دو فاز تخمدانی مشاهده 
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شد. عالوه بر  این، تفاوت در افزایش قطر گردن  رحم در میان گروه بره 
میش  ها و میش  های بالغ در هر دو نژاد نیز معنی  دار بود اما بین دو نژاد 
شال و افشاری تفاوت معناداری وجود نداشت. ارتباط درجه  رحم با تعداد 
چین  های گردن  رحم در دو نژاد شال و افشاری نشان داد که گردن  های 
بود.  تعداد چین  دارای کمرتین  ترتیب  به  و سه  دو  با درجه یک،  رحم 
این نتایج با یافته  های کرشا و همکاران )13( مطابقت نداشت. آن ها در 
به  طور  یک  گردن رحم  درجه  با  میش  های  که  داشتند  بیان  مطالعه خود 
قابل توجهی چین  های بیشرتی نسبت به گردن  های رحم درجه دو یا سه 
داشتند. با توجه به  اینکه تحقیق حارض هامنند مطالعه کرشا و همکاران 
)13( در دو سن بره   میش و میش بالغ و همچنین در دو فاز تخمدانی 
ارتباط  در  مطابقت  این عدم  لذا  است  گرفته  انجام  لوتئال  و  فولیکوالر 
درجه  رحم با تعداد چین  های گردن رحم می تواند به علت تفاوت نژاد 

در  گردن  رحم  چین  های  تعداد  دامنه  باشد.  مطالعه  مورد  میش  های  در 
منونه  های مورد مطالعه در هر دو نژاد شال و افشاری بین چهار تا هشت 
است این در  حالی است که در گوسفند نژاد زل )Zel( که توسط مرزبان 
عباس آبادی و همکاران )16( مورد مطالعه قرار گرفت دامنه تعداد چین 
روی  بر  که   )۸( و همکاران  زاد  مطالعه حبیبی  در  بود.   10 تا  پنج  بین 
و  شد  گزارش  هفت  تا  سه  بین  دامنه  این  شد  انجام  سنجابی  گوسفند 
بین  در  تعداد چین گردن  رحم  دامنه   )13( تحقیق کرشا و همکاران  در 
گوسفندان مورد مطالعه بین دو تا هفت بود. اطالعاتی که از اندازه  گیری 
قالب سیلیکونی بدست آمد نشان داد که متامی شاخص  های اندازه  گیری 
شده )فاصله بین دهانه خارجی  رحم تا اولین چین، فاصله بین چین  ها و 
ارتفاع چین  ها( با افزایش سن و در فاز تخمدانی فولیکوالر افزایش یافت 
از جمله نقوی و همکاران  با سایر مطالعات صورت گرفته  نتایج  این  و 

شکل 5- فراوانی )درصد( درجه گردن  رحم در میش  های نژاد شال و افشاری.شکل 4- فراوانی )درصد( دهانه گردن  رحم در میش  های نژاد شال و افشاری.

جدول 2- آنالیز Factorial ANOVA جهت بررسی تاثیر فاکتور  های نژاد، سن و فاز تخمدانی بر روی متغیر های طول گردن  رحم، قطر گردن  رحم، ارتفاع چین  ها 

)میلی  مرت(، فاصله دهانه )E.Os( تا اولین چین.

فاصله بین چین  هافاصله دهانه تا  اولین  چینارتفاع چینتعداد چین گردن رحمطول گردن  رحمطول گردن  رحممتغیرهای وابسته

مقدار Pمقدار Pمقدار Pمقدار Pمقدار Pمقدار Pمنبع

0/680/000/300/350/000/17فاز

0/000/000/350/000/000/00بره بالغ

0/920/000/490/120/010/01نژاد

0/820/010/490/680/880/27فاز × بره بالغ

0/200/890/490/320/000/43فاز × نژاد

0/040/760/560/620/030/00بره بالغ × نژاد
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)22( کابی و همکاران )12(، کروز جونیور و همکاران )11( و حبیبی زاد 
و همکاران )۸( مطابقت داشت.

نتیجه  گیری کلی 
با توجه به شناخت دقیق ساختار گردن  رحم میش  های نژاد شال و افشاری 
نتیجه گرفت  نژاد، می توان  دو  این  بین  نوع شکل دهانه  رحم  تفاوت  و 
که هیچ ارتباطی بین درجه گردن  رحم با شکل دهانه خارجی گردن  رحم 
وجود ندارد. در نتیجه آگاهی از شکل دهانه خارجی گردن رحم به تنهایی 
منی تواند به افزایش میزان موفقیت نفوذ پیپت تلقیح به داخل گردن رحم 
موثر باشد ولی با به دست آوردن مشخصات خاص آناتومیک گردن رحم 
در این مطالعه می توان پیشنهاد داد که به جای تلقیح الپراسکوپیک، با 
استفاده از اسپرم های تازه بدون عمل جراحی و رصف هزینه باال در این 
دو نژاد برتر، تلقیح به روش رسویکال با نرخ باروری مناسب جایگزین 

گردد.

تشکر و قدردانی 
نویسندگان این مقاله برخود واجب می  دانند که از همکاری بی دریغ اداره 
دامپزشکی و مدیریت و مسئولین فنی بهداشتی کشتارگاه کامل تشکر را 

داشته باشند.
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