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 چکیده

سرویکس گوسفند است که دارای  ةدر تلقیح مصنوعی گوسفند ساختار ویژ ها یکی از محدودیت

است. موفقیت در تلقیح مصنوعی با مورفولوژی سرویکس گوسفند ارتباط  چشمگیری یها تفاوت

در گوسفندهای آن  ةساختار آناتومی سرویکس و مقایس ةتنگاتنگی دارد. هدف از این پژوهش مطالع

 نژادهای از ماده گوسفند تولید مثلی دستگاه 311 پژوهش این نژاد ماکویی، کردی و افشاری است. در

 یآور جمع البرز استان و تهران استان کشتارگاه از تولید مثل فصل ( دررأس 111)از هر نژاد یادشده 

. گردید اد رینگ بررسینفوذ، نوع و تعد قدارشکل خارجی، دهانه، طول و قطر سرویکس، م. دش

مشاهده  متر یسانت 4تا  3 نوک پستانی و سرویکس با طول ةشکل خارجی دهان در بیشترین فراوانی

سرویکس در نژادهای کردی و افشاری نوک پستانی بود، ولی در گوسفند  ةشد. شکل غالب دهان

 34/3±7/1 ها ادهدکل ماکویی شکل فلپ غالب است. نتایج نشان داد میانگین قطر سرویکس برای 

عدد بود. بیشترین فراوانی  93/9±1/1میانگین تعداد رینگ در بین نژادهای مورد مطالعه  .متر است یلیم

دوم را نشان داد. همبستگی طول  ةدر کانال سرویکس، آرایش دست ها ینگرآرایش و طرز قرارگرفتن 

( >111/1p) 29/1ویکس همبستگی طول با قطر سر و (>111/1p) 24/1سرویکس با تعداد رینگ 

نشان  اداریمعن همبستگی سرویکس و سن ةدهان شکل رینگ، ةزاوی با سرویکس د. طولشمحاسبه 

 داری امعنتعداد رینگ، در بین نژادهای مورد بررسی تفاوت  و طول سرویکس، قطر (.p>19/1)نداد 

 سرویکس یها دادهکل  (. میانگین نفوذ گان تلقیح به درون کانال سرویکس برایp>19/1نشان نداد )

 نژادهای برای 14/3±9/2و  41/3±1/1، 24/4±2/2و به طور میانگین برابر با  متر یلیم 9/2±32/3

قطر سرویکس قرار  تأثیرنفوذ گان تلقیح به سرویکس، تحت  قدارو افشاری بود. م یکرد ماکویی،

وری که عمق نفوذ گان داشت، به ط داری امعن تأثیرفحلی بر عمق نفوذ  ةچرخ (.>111/1p) گرفت

لوتیال به درون سرویکس کمتر و در زمانی که تخمدان فاقد جسم زرد باشد بیشتر  ةتلقیح در گام

های با تعداد  تعداد رینگ قرار داشت، به طوری که سرویکس تأثیرنفوذ گان تلقیح تحت  قدار. ماست

سرویکس در  ةکل خارجی دهانبه جز ش شده، های بررسی . فراسنجهندنفوذ کمتری داشت ،رینگ بیشتر

 .بین سه نژاد مورد مطالعه تفاوتی نداشت

 

 گوسفند. سرویکس،آناتومی، تلقیح مصنوعی،  :کلیدی یها واژه
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 مقدمه

پروری بهبود ژنتیکی  از اهداف مهم در صنعت دام

های مولد در گله و تولید نتاج دارای عملکرد  جمعیت دام

گذار استفاده از یرتأثکه از جمله عوامل  استخوب 

اما در  ؛ آید شمار می بهبرتر برای تکثیر بیشتر  های یپژنوت

نرخ زایش در بسیاری از  کماین میان با توجه به درصد 

نسل، نداشتن  ةبودن فاصل زیادآن  دنبالو به  ها دام

 های یماریببرتر در یک منطقه و نیز وجود  های یپژنوت

کرده  رو روبهشکل رسیدن به این اهداف را با م ،مسری

از تلقیح مصنوعی  پروری امروزه در صنعت دام .است

، حداکثر استفاده از دام نر های برتر یپژنوتتکثیر برای 

 ةمسری در گله، استفاد های یماریببرتر و کاهش 

اما موفقیت  ،(Evans et al., 1987شود ) یم چشمگیری

در تلقیح مصنوعی اسپرم منجمد به روش واژینال در 

 .سفند به علت ساختار آناتومی سرویکس ضعیف استگو

در نتیجه در حال حاضر بیشتر تلقیحات با اسپرم تازه و 

 Salamon etشود ) به روش واژنی در گوسفند انجام می

al., 1995; Anel et al., 2005; Fair et al., 2005.) 

سرویکس در گوسفند کانال فیبروزی است که 

در غشای مخاطی  یهای یرفتگو فرو ها یبرجستگ

صورت چین یا حلقه موجب مسدودشدن کانال شده  به

است و در هنگام تلقیح مانع از ورود گان و کاتتر به رحم 

 ;Naqvi et al., 2005; Eppleston et al., 1994) شود یم

Bunch et al., 1981; More, 1984; Fukui et al., .

1978; Halbert et al., 1990) .ییزا بره برای افزایش نرخ 

شده  ذوب-در تلقیح مصنوعی با استفاده از اسپرم منجمد

سکوپی به ااسپرم به صورت الپار ، الزم استدر گوسفند

هزینه به ازای  افزایشداخل رحم تلقیح شود که باعث 

با این  .(Salamon et al., 2003شود ) آبستنی میش می

امروزه الپاراسکوپی تنها روش عملی برای تلقیح  حال

که در این  خل رحمی اسپرم منجمد در گوسفند استدا

سین ماهر و یکمبود تکن زمینه، مسائلی مانند هزینه،

 .مطرح استهمچنین رفاه دام 

مطالعات مورفولوژیکی در نژادهای مختلف گوسفند 

 نوع سرویکس، خارجی ةدهان نشان داده است که شکل

و حتی بین  در بین نژادها ها ینگر آرایش و درجه

 توجهی درخور های تفاوت های یک نژاد دارای میش

، شناسایی تفاوت سرویکس ها یافته. به دنبال این است

در نژادهای ایرانی برای افزایش موفقیت در تلقیح 

. تا آنجا که نویسندگان رسد یممصنوعی ضروری به نظر 

ساختار سرویکس گوسفندان نژاد  ،دانند می پژوهشاین 

ای تلقیح مصنوعی گزارش نشده ایرانی با دید عملیاتی بر

 نژادهای سرویکس مورد در اطالعات آوری است. جمع

 گسترش و پیشرفت ساز زمینه تواند یم ایرانی گوسفند

ة مطالع پژوهش این هدف .شود کشور در مصنوعی تلقیح

 ماکویی، کردی در نژادهای گوسفند سرویکسمشخصات 

 است. و افشاری

 

 ها روش و مواد

 حیوانات

پژوهش از گوسفندان نژاد ماکویی، کردی و در این 

عدد دستگاه تناسلی ماده )در  399افشاری هر کدام 

تهران و  یها استان یها کشتارگاهعدد( از  199مجموع 

گردید.  یآور جمعالبرز در فصل تولید مثلی )مهر و آبان( 

که  میش بالغ بودند گوسفندان مورد مطالعه میش و بره

در به علت نداشتن رکورد  ها داده یآور جمعقبل از 

به ترتیب نژاد  ،کشتار ةباکس نگهداری گوسفندان آماد

توسط بر اساس شمارش دندان  ها آندام و سن 

در  یدمثلیتولدستگاه  یها نمونهد. شمشخص تکنیسین 

و با حفظ  یآور جمع دار شمارهپالستیکی  های یسهک

سرد به آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی گروه  ةزنجیر

علوم دامی واقع در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 

 5در کمتر از  ها یریگ اندازهدانشگاه تهران منتقل شد. 

 .شد انجام  یآور جمعاز  بعد ساعت

 

 ها یریگ اندازه

 فحلی چرخة گامةتعیین 

ی کشتارشده در چه ها دامینکه اکردن  برای مشخص

و ی چپ ها تخمدانوضعیتی از نظر چرخة فحلی بودند، 

دقیق تشریح شد. گامة چرخة فحلی  طور بهراست 

یش جسم خونی و جسم زرد ها تخمدانگوسفندانی که در 

تشخیص داده شد، گامة لوتیال و گامة چرخة فحلی 

گوسفندانی که جسم زرد و خونی نداشتند، گامة فولیکولی 

 ی اضافة دو طرف برداشته شد.ها بافتثبت شد. سپس 
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 سرویکس ةشکل دهان

 های یستمسخارجی سرویکس با توجه به ة نشکل دها

پنج  ( در3سرویکس )شکل  ةدهان شکل یبند کالس

 .(Halbert et al., 1990بندی شد ) گروه طبقه

 

 

 

 
 بندی دهانة سرویکس . دسته3شکل 

  ،1پ( فلپ ،5دار و شکاف ب( بریده ،3سرخی الف( گل

 4اردکی ث( منقار ،5پستانی ت( نوک
 

وت نفوذ در اشکال سرویکس کردن تفا برای مشخص

های مورد بررسی، اشکال سرویکس به صورت  یتجمعدر 

بندی و با استفاده از سوند  ی جدا از هم دستهها گروه

 ها آنتلقیح گوسفندی مقدار نفوذ در هر کدام از 

یت به صورت میانگین در هر نهاشد و در  گیری اندازه

 یری به این صورت انجامگ اندازهگروه مشخص شد. 

نیروی بیش از حد  بدون استفاده از عمق نفوذگرفت که 

پیپت تلقیح  نوک از گردن رحم دستکاری در یا

 متر ثبت شد. گذاری و بر اساس میلی عالمت
 

                                                                                  
1. Rose 
2. Slit 
3. Flap 
4. Papilla 

5. Duckbill 

 گیری طول و قطر سرویکس اندازه

 طولی برش صورت به سرویکس ،گیری طول جهت اندازه

بندی گردید. همزمان با  شد و در شش گروه طبقه داده

آن نیز  های حلقه تعداد سرویکس گیری طول ازهاند

متری  یک سانتی ةاز ناحی سرویکس قطر شد.  شمرده

 و گیری اندازه کولیس دیجیتالی سرویکس با ةباالی دهان

 (.Claire et al., 2005) شد  ثبت
 

 سرویکس کانال درون ها حلقه بندی آرایش دسته

 سرویکس در کانال درون ها حلقه بندی آرایش دسته

 .(Claire et al., 2005) نشان داده شده است 5شکل 

 های ینگر سری یک از یا مجموعه اول: ةدست .الف

 درون در رحم طرف به و تراز هم صورت به که کامل

 هم با ها دندانه و است گرفته قرار سرویکس کانال

 .است باز مجرا ةحفر درون و ردندا پوشانی مه

 کامل سری کی ةمجموع از ترکیبی دوم: ةدست .ب

 سرویکس کانال درون در که ناقص سری یک و رینگ

 صورتی به رد،دا پوشانی هم هم با ها دندانه و گرفته قرار

 است. بسته مجرا ةحفر که

 به که ناقص های رینگ از ای سوم: مجموعه ةدست .پ

 تراز در به صورت هم که گرفته قرار سرویکس در شکلی

 است. بسته مجرا ةفروح ردندا قرار سرویکس کانال مرکز
 

 
 سرویکس کانال درون ها حلقه . آرایش5شکل 

 

نفوذ سوند تلقیح به  کردن تأثیرپذیری برای مشخص

 آنالیز ارتباط بین ها، رینگنوع آرایش  ازدرون سرویکس 

 انجام گرفت. شده بندی کالس های فراسنجه

 

 آماری تحلیل و تجزیه

 آنالیز همبستگی

 افزار اکسل، نرم از استفاده با ا،ه داده سازی آماده از پس
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 تعیین منظور به. آماده شد تجزیهبرای  اجرایی فایل

 SAS (1996) آماری ةبرنام Freq یةرو از فراوانی توزیع
 بین ارتباط تعیین منظور به همچنین. شد استفاده

همبستگی  و شده بندی کالس های فراسنجه

و  Gene Mod یةرو از ترتیب به مورد نظر های فراسنجه

Corrlation آماری ةبرنام SAS (1996) .استفاده شد 

طول سرویکس با قطر و آنالیز همبستگی و ارتباط بین 

سرویکس انجام گرفت. از آنجا که تنوع  تعداد رینگ

ی ها گامهتوان به نوعی تحت اثر نژاد،  یمشده را  مشاهده 

های درون  یانگینمفیزیولوژیکی به حساب آورد، مقایسة 

متغیره و با آزمون  براساس آنالیز تک ها گروه و بین

اسکور  یکاحداقل تفاوت معناداری و بر اساس توزیع 

 صورت گرفت.

 

 آنالیز رگرسیون

 :ها داده برای آنالیز رگرسیونی شده مدل آماری استفاده

y = Xβ + e 

 مدل: یها فرض
E (e) = 0 1) 
E (y) = Xβ 2) 
V (y) = σe

2 3) 
 

y  ،بردار مشاهداتX  ،ماتریس متغیرهای مستقلβ 

 .هستند ها ماندهبردار باقی eبردار ضرایب رگرسیونی و 

σe
 امید ریاضی است. Eواریانس عوامل باقیمانده و  2

 SASافزار  نرم REG ةرگرسیونی از روی ةبرای تجزی
. آنالیز رگرسیونی برای بررسی استفاده شد (1996)

در  رویکسقطر س ونفوذ سوند تلقیح  قدارمارتباط بین 

هر نژاد به صورت مجزا و برای مجموعة جمعیت انجام 

 گرفت.

 
 نتایج و بحث

 سرویکس خارجی ةدهان شکل

نفوذ گان تلقیح به درون  قداربر م مؤثراز عوامل مهم و 

 Claire) خارجی سرویکس است ةسرویکس، شکل دهان

et al., 2005.)  در این پژوهش تفاوت شکل خارجی در

د. در بین شبررسی تعیین  بین نژادهای مورد

جمعیت مورد بررسی، شکل نوک پستانی  های یکسسرو

 .(1 شکلدارای بیشترین فراوانی است )

خارجی سرویکس در  ةبیشترین فراوانی شکل دهان

نژادهای ماکویی، کردی، افشاری به ترتیب فلپ، نوک 

 (.5 شکلو نوک پستانی بود ) پستانی

 

 
سرویکس در جمعیت مورد )درصد( اشکال  . فراوانی1شکل 

 بررسی
 

 
 . فراوانی )درصد( اشکال سرویکس در هر نژاد5شکل 
 ( گل سرخی، 1دار،  شکاف و ( بریده5اردکی،  ( منقار3 *

 فلپ (4پستانی،  ( نوک5
 

غالب برای شکل در پژوهشی شکل گل سرخی را 

گوسفندان بالغ و شکل نوک پستانی را شکل غالب برای 

که با  ها گزارش کردند بره میش خارجی سرویکس ةدهان

در سنین رشد  ها دامنتایج تحقیق حاضر که اکثر 

 .(Kershaw et al., 2005) دارد یخوان هم ،اند بوده

 

 سرویکس طول
تناسلی گوسفندان  دستگاه 199نتایج فراوانی سرویکس 

 مورد مطالعه، براساس طول سرویکس در شش گروه

های طول سرویکس  دامنة داده .(4)شکل  شد بندی دسته

متر و همچنین دامنة  سانتی 4/5-1جمعیت مورد بررسی 

متر  سانتی 4/5-1و  1-1، 1-1طول سرویکس به ترتیب 

های  برای نژاد ماکویی، کردی و افشاری بود. در بین داده

 1-5 طول مربوط به دامنة فراوانی جمعیت بیشترین

طول سرویکس بدون در نظر  متری است. میانگین سانتی
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 طول است و میانگین متر سانتی 91/5±5/9 گرفتن نژاد

بررسی و  افشاری کردی و ماکویی، نژادهای در سرویکس

های پژوهشگران  طبق یافته .گزارش شده است 1در جدول 

است.  آبستنی تعداد سن و تأثیر نژاد، سرویکس تحت طول

 1/1 و 4/1 ،4/4را  سرویکس طول همچنین میانگین

 More et) اند گزارش کرده مختلف هاینژاد در متر سانتی

al., 1987; Fukui et al., 1978; Halbert et al., 1990).  در

گوسفند میانگین طول  رأس 531یک پژوهش روی 

متر  سانتی 4/5-39متر و دامنة آن  سانتی 1/4سرویکس 

طول  همبستگی .(Kershaw et al., 2005) گزارش شد

س و قطر سرویکس، سرویکس با تعداد رینگ درون سرویک

بود و برای نژادهای مورد  54/9و  55/9مثبت و به ترتیب 

 (. >993/9pگزارش شده است ) 3بررسی در جدول 

 که است    این   گویای  همبستگی   این  نتایج برآوردشدة

 

های با طول بیشتر، تعداد رینگ بیشتر و  سرویکس

ی دارند. طول سرویکس با سایر تر بزرگهمچنین قطر 

مورد بررسی )زاویة رینگ و شکل دهانة  های راسنجهف

داری نشان  سرویکس( برای تمامی نژادها همبستگی معنا

 (.p>94/9نداد )
 

 
 بندی طول سرویکس در جمعیت مورد بررسی یمتقس. 4شکل 

 (p>93/9. همبستگی طول سرویکس با قطر و تعداد رینگ )3جدول 

 ماکویی کردی افشاری کل نژاد

 55/9 31/9 35/9 54/9 ول سرویکس با قطر سرویکسهمبستگی ط

 1/9 51/9 44/9 55/9 همبستگی طول سرویکس با تعداد رینگ درون کانال سرویکس

 

داری طول سرویکس  امعنبرای مشخص کردن تفاوت 

درصد انجام  4در بین نژادها آزمون معناداری در سطح 

در  داری امعن(. نتایج بیانگر عدم تفاوت 5گرفت )جدول 

 این سطح در بین نژادهاست.

 
. میانگین حداقل مربعات طول سرویکس در نژادهای 5جدول 

 متر( شده )سانتی بررسی

 افشاری کردی ماکویی نژاد

 33/5±33/9 95/5±51/9 94/5±55/9 طول

 

 سرویکس قطر

 15/3میانگین قطر سرویکس جمعیت مورد بررسی 

س در (. میانگین قطر سرویک1متر بود )جدول  میلی

گزارش  1نژادهای ماکویی، کردی و افشاری در جدول 

شده است. قطر سرویکس در نژادهای مرینوس، کاسته 

 11/39±93/9طور میانگین  النا، قورا و آساف به

  .(et al., 2006 Kaabi) مترگزارش شده است میلی

 در مقایسه با مطالعات قبلی روی بعضی نژادهای 

یکس در نژادهای سرو خارجی گوسفند، طول و قطر

 ;More, 1984)مورد بررسی در این مطالعه، کمتر بود 

Naqvi et al., 2005)کردن تفاوت  . برای مشخص

اداری قطر سرویکس در بین نژادها آزمون معناداری معن

 (. نتایج 1درصد انجام گرفت )جدول  4در سطح 

اداری در این سطح در بین معنبیانگر عدم تفاوت 

 نژادهاست.

 
. میانگین حداقل مربعات قطر سرویکس در نژادهای 1جدول 

 متر( )میلی شده بررسی

 افشاری کردی ماکویی نژاد

 93/3±33/9 43/3±59/9 41/3±31/9 قطر

 

 رینگ عدادت

های  یکسسرومیانگین تعداد رینگ موجود در کانال 

(. 5عدد است )جدول  43/4جمعیت مورد بررسی 

کویی، کردی و میانگین تعداد رینگ در نژادهای ما

 گزارش شده است. 5افشاری در جدول 
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 . تعداد رینگ در بین نژادها5جدول 

 افشاری کردی ماکویی نژاد

 14/4±33/9 15/4±51/9 4/4±55/9 تعداد رینگ

 
 سرویکس گوسفند های ینگردر یک پژوهش، تعداد 

 Dun et al., 1995; Fukui et) شدعدد گزارش  1تا  5

al., 1987). گ در بین نژادهای مورد بررسی تعداد رین
 (.p>94/9داری نداشته است ) اتفاوت معن

 
 رینگ آرایش

 های ینگرآرایش  نحوةبندی  پس از مطالعه و دسته
 ةدرون سرویکس در نژادهای مورد بررسی، آرایش درج

کمترین  3 ةدارای بیشترین فراوانی و آرایش دست 5
 (.1 شکلفراوانی را دارا بود )

 

 
 فراوانی نوع آرایش رینگ سرویکس در هر یک از نژادها. 1شکل 

 
آرایش  شیوة تأثیرکردن  مشخص برایبررسی آماری 

های سرویکس  ها در کانال سرویکس روی فراسنجه رینگ
 با  داری امعن  ارتباط  ها هیچ نشان داد که آرایش رینگ

 

 

تعداد رینگ، قطر و طول سرویکس نداشته است 
(94/9<p.) سوند تلقیح به درون سرویکس نفوذ  مقدار

قرار داشت. نفوذ سوند  ها ینگرنوع آرایش  تأثیرتحت 
به علت پیچیدگی کمتر در  3 ةتلقیح به سرویکس دست

همچنین نفوذ سوند  .بیشتر بودها  یشآرامقایسه با دیگر 

 1بیشتر از آرایش نوع  5 ةتلقیح به سرویکس در دست
ای بیشترین دار 3 ةبود. در مطالعات گذشته نیز دست

دارای کمترین نفوذ سوند تلقیح گزارش  1 ةنفوذ و دست
 .(Kershaw et al., 2005; More, 1984) شده است

 
 نفوذ قدارم

به داخل سرویکس  گوسفندیمیانگین نفوذ سوند تلقیح 

جمعیت مورد  شدة یعتجمهای  متر برای داده میلی 35/1
رویکس بررسی بود. میانگین نفوذ سوند تلقیح به درون س

 33در جدول و افشاری  یکرد ماکویی، نژادهایبرای 
 گزارش شده است.

سوند در تلقیح مصنوعی نفوذ کمی به درون کانال 
که هر  اند دادهها نشان  یبررسسرویکس گوسفند دارد و 

 چه میزان نفوذ سوند تلقیح بیشتر باشد، نرخ آبستنی
(Halbert et al., 1990) ییزا بره، و نرخ (Salamon et 

al., 1995)  برای  .رود یمبا تلقیح واژنی باالتر
شدن ارتباط بین نفوذ با قطر و طول سرویکس،  مشخص

بررسی شد. برای  ها فراسنجهآنالیز همبستگی بین این 
درون سرویکس  تعیین تأثیرپذیری نفوذ سوند تلقیح به

یرپذیری در چارچوب تابعیت تأثاز قطر سرویکس، آنالیز 
 (.1و  4ی ها لجدوبررسی شد )

 . برآورد ضرایب تابعیت مقدار نفوذ سوند تلقیح به سرویکس از قطر سرویکس4جدول 

 متغیر وابسته متغیر مستقل
 ضریب رگرسیونی مدل

R2 SD 
b1 b0 

 ±951/9 33/9 33/3 51/9 میزان نفوذ قطر سرویکس

R2 ل در مدل فرضیضریب تبیین رگرسیون متغیر مستقل نسبت به تمامی متغیرهای مستق 
SD انحراف معیار  

 اُمین حیوان nقطر سرویکس  X1/  میانگین قطر سرویکس جمعیت :                   

 
داری  نتایج نشان داد که مقدار نفوذ به صورت معنا

(؛ به >93/9Pگیرد ) تحت تأثیر قطر سرویکس قرار می
بیشتر باشد، نفوذ سوند طوری که هرچه قطر سرویکس 

توان در  یمتلقیح به درون سرویکس بیشتر است. نتایج را 
بینی مقدار نفوذ از قطر سرویکس در  یشپقالب مدل برای 

(. به طوری که به ازای 4این جمعیت استفاده کرد )جدول 
متر( تغییر در قطر سرویکس، نفوذ سوند  یلیمهر واحد )

یابد. این مقدار  یمکاهش متر افزایش یا  میلی 51/9تلقیح 
تغییر به صورت مجزا برای هر یک از نژادها به شکل مدل 

 است. گزارش شده 1در جدول 
 

 

)Xx(//y/X   1260198
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 . برآورد ضرایب تابعیت مقدار نفوذ سوند تلقیح به سرویکس از قطر سرویکس برای هر نژاد1جدول 

 متغیر مستقل متغیر وابسته نژاد
 ضریب رگرسیونی مدل

R2 SD 
b1 b0 

 ±91/9 31/9 5/1 53/9 قطر سرویکس میزان نفوذ افشاری

 ±5/9 3/9 5/5 3/9 قطر سرویکس میزان نفوذ کردی

 ±93/9 13/9 3/1 43/9 قطر سرویکس میزان نفوذ ماکویی

 

کردن تأثیر چرخة فحلی بر عمق نفوذ،  برای مشخص

. نتایج نشان داد که آنالیز همبستگی این دو عامل انجام شد

نفوذ سوند تلقیح در گامة لوتیال به درون سرویکس  عمق

کمتر و نفوذ در زمانی که تخمدان فاقد جسم زرد باشد، 

(. رحم و کانال سرویکس طی چرخة 3بیشتر است )جدول 

ریزی،  فحلی شرایط متفاوتی دارند. در زمان فحلی و تخمک

تا حدودی نفوذ سوند تلقیح به درون کانال سرویکس به 

شود و در  ماهیچة سرویکس تسهیل می شدن دلیل شل

نتیجه عمق نفوذ در زمان فحلی بیشتر است. در زمانی که 

 تر تنگتخمدان دارای جسم زرد است، کانال سرویکس 

شود و  شده و مانع ورود عوامل خارجی به درون رحم می

 Kershaw et) شود همین باعث نفوذ کمتر سوند تلقیح می

al., 2005). روی نفوذ سوند در سه نژاد  تأثیر چرخة فحلی

 (.39تا  1ی ها جدولمورد نظر بررسی شد )

 
 متر( ی مختلف چرخة فحلی )میلیها حالت. میانگین عمق نفوذ در 1جدول 

 نفوذ از دهانة سرویکس حداکثر نفوذ از دهانة سرویکس وضعیت چرخة فحلی سن

 55/4 33/1 دارای جسم زرد بره میش بالغ

 55/39 31/1 سم زردفاقد ج بره میش بالغ

 31/1 35/1 دارای جسم زرد میش بالغ

 35 91/5 فاقد جسم زرد میش بالغ

 
 متر( ی مختلف چرخة فحلی نژاد افشاری )میلیها حالت. میانگین عمق نفوذ در 3جدول 

 نفوذ از دهانة سرویکس حداکثر نفوذ از دهانة سرویکس وضعیت چرخة فحلی سن

 13/4 3/1 دارای جسم زرد بره میش بالغ

 93/3 33/1 فاقد جسم زرد بره میش بالغ

 93/1 31/1 دارای جسم زرد میش بالغ

 93/33 93/5 فاقد جسم زرد میش بالغ

 

 متر( ی مختلف چرخة فحلی نژادکردی )میلیها حالت. میانگین عمق نفوذ در 3جدول 
 سنفوذ از دهانة سرویک حداکثر نفوذ از دهانة سرویکس وضعیت چرخة فحلی سن

 35/4 93/1 دارای جسم زرد بره میش بالغ

 3/39 15/1 فاقد جسم زرد بره میش بالغ

 33/1 3/1 دارای جسم زرد میش بالغ

 93/33 31/1 فاقد جسم زرد میش بالغ

 
 متر( ی مختلف چرخة فحلی نژاد ماکویی )میلیها حالت. میانگین عمق نفوذ در 39جدول 

 نفوذ از دهانة سرویکس حداکثر سرویکسنفوذ از دهانة  وضعیت چرخة فحلی سن

 13/4 35/1 دارای جسم زرد بره میش بالغ

 33/39 33/1 فاقد جسم زرد بره میش بالغ

 93/3 33/5 دارای جسم زرد میش بالغ

 91/35 53/5 فاقد جسم زرد میش بالغ
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در جمعیت مورد بررسی و برای نتایج این پژوهش 

 چرخة دار نفوذ تحت تأثیر گامةهر نژاد نشان داد که مق

طوری که در گوسفندان دارای جسم زرد  ؛ به است فحلی

میانگین عمق نفوذ در مقایسه با گوسفندان فاقد جسم 

های محققان  زرد کمتر است. نتایج این پژوهش با یافته

دیگر مطابقت دارد، به طوری که بر اساس گزارش 

Salamon et al. (1995)  در گامة در گوسفندانی که

 39چرخة فحلی هستند، نفوذ سوند تلقیح  لوتیالغیر

نتایج . (Salamon et al., 1995)یابد  درصد افزایش می

رحم در زمان فحلی از  ةکه دهان دهد یمنشان 

حالت لوتیال  در مقایسه بابیشتری  یریپذ انعطاف

 یها هورمونعمل  ةنتیج احتماالً . اینبرخوردار است

که شرایط را برای نفوذ  استخمدان فولیکول ت یدآستروئ

، زیرا در (Umscheid et al., 1995)کند  یمبیشتر فراهم 

و افزایش  کند یماسترادیول افزایش پیدا  وضعیتاین 

هورمون  یرندةگبیان استرادیول سبب افزایش 

و براساس  (Ayad et al., 2004)شود  یم توسین یاکس

 ةبیشتر دهان یریپذ انعطافسبب  توسین یاکس ها پژوهش

. در بررسی دیگری (Khalifa et al., 1992) شود یمرحم 

یری و پذ انعطافایجاد سبب  را PGE2افزایش ترشح 

. (Ledger et al.,1983)دانند  یمتغییر شکل دهانة رحم 

نفوذ سوند تلقیح به داخل  عمق تأثیرکردن  برای مشخص

هر یک از نژادهای مورد بررسی آنالیز  برایسرویکس 

میانگین انجام شد که نتایج نشان داد  ةتباط و مقایسار

نفوذ  قدارداری در بین نژادها وجود ندارد و ماتفاوت معن

 استسوند تلقیح در بین این نژادها نزدیک به هم 

(94/9P<( ) 33جدول.) 

 
 . مقایسة میانگین مقدار نفوذ در بین نژادها33جدول 

 نژاد

 فراسنجه
 افشاری کردی ماکویی

 1/1±33/9 11/5±51/9 5/5±55/9 نفوذ

 

گرفته روی  نتایج این تحقیق با پژوهش صورت

 Kaabi et) نژادهای مرینوس و کاسته النا مطابقت دارد

al., 2006).  ندارد اما با بررسی هانراهان مطابقت

(Hanrahan, 2003) .توان  دلیل این عدم تفاوت را می

ررسی محیطی یکسان برای نژادهای مورد بشرایط زیست

گویای این موضوع است پژوهش  نتایج ایناما دانست. 

ی در مقایسه ترکه نژادهای بزرگ تر طول سرویکس بیش

 دارند. تر کوچکبا نژادهای 
نفوذ سوند تلقیح به داخل  عمقکردن  برای مشخص

کانال سرویکس میانگین نفوذ در هر یک از اشکال 

 (.1شکل ) مختلف سرویکس بررسی شد
 

 
نگین نفوذ به داخل کانال سرویکس در هریک از . میا1شکل 

 اشکال دهانة سرویکس
 

اشکال فلپ،  میانگین نفوذ درنتایج نشان داد که 

به  دار و منقار اردکی نوک پستانی، گل سرخی، شکاف

در این  4/5و  4/5، 11/1، 11/1، 54/4برابر ترتیب 

نفوذ سوند تلقیح  قدار. در این پژوهش ماستجمعیت 

به طوری که  ،تعداد رینگ قرار داشته است تأثیرتحت 

نفوذ کمتری  عمق ،رتبا تعداد رینگ بیش های یکسسرو

دیگر  یها پژوهش. نتایج این پژوهش با بررسی اند داشته

مطالعه در نژاد  .(et al., 2006 Kaabi) اردمطابقت د

سرویکسی با تعداد  یها کانالدر مرینوس نشان داد که 

که علت  است سوند تلقیح کمترنفوذ عمق  ،رینگ بیشتر

آن ایجاد مانع برای ورود سوند تلقیح به داخل کانال 

پژوهشی  .(Eppleston et al., 1994) باشد یمسرویکس 

روی آناتومی دستگاه تولیدمثلی گوسفندان نژاد کورا 

های با پیچیدگی  نشان داده است که در کانال سرویکس

نفوذ سوند  ،رپیچیدگی بیشت در مقایسه باداخلی کمتر 

که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت  استتلقیح بیشتر 

 .(Lvarez, 2000)دارد 
 

 گیری نتیجه

در گوسفند مورد مطالعه در این پژوهش  ینژادها

نداشتند.  داری امعنمورد بررسی تفاوت  یها فراسنجه

نتایج این مطالعه نشان داد که سرویکس در سه نژاد از 
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وذ سوند تلقیح، تعداد رینگ و نف مقدارلحاظ طول، قطر، 

نژاد قرار  تأثیرتفاوت نداشته و تحت  ها ینگرنوع آرایش 

حاضر به نظر  ةمطالع یها دادهاست. با توجه به  نگرفته

گوسفند مورد بررسی از  ینژادهارسد که سرویکس  می

از نژادهای خارجی مثل  ،قطر و طول ةلحاظ انداز

 .است تر چککومرینوس، کاسته النا، قورا و آساف 
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