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چکیده

دن آناتومی گر ثیر ساختار تشریحی گردن رحم میش روی میزان موفقیت تلقیح مصنوعی است. أبسیاری از مطالعات گذشته حاکی از ت    
جرای م 193گوسفند نژاد زندی است.  تعداد  گردن رحمهای تشریحی هدف از این مطالعه، توصیف ویژگی رحم میش بستگی به نژاد دارد. 

گردن  م شدند. های لوتئال/ فولیکوالر تقسیآوری و به گروهاز کشتارگاه جمعبالغ / نابالغ نژاد زندی  انتناسلی سالم و غیر آبستن گوسفند
سوند  میزان نفوذ  خارجی به انواع شکاف دار، نوک پستانی، نوک مرغابی، آویزان یا گل سرخی تقسیم شدند. یبر اساس شکل دهانهرحم 

مانند ه گردن رحمهای مورفولوژیکی داخل کانال تهیه و ویژگی گردن رحمقالب سیلیکونی از مجرای داخلی  تلقیح در گردن رحم ثبت شد. 
د که نتایج نشان دا ثبت شد.  3و  2، 1ها به صورت درجات ها ثبت شد و شدت درهم پیچیدگی  چینچین آرایش، تعداد و گردن رحمطول 

 حمگردن ررین میزان نفوذ سوند در مجرای در این نژاد، نوع نوک پستانی بود و بیشت گردن رحمخارجی  یفراوانترین نوع شکل دهانه
نفوذ  تا چین اول و میانگین میزان گردن رحمخارجی  یدهانه ی، فاصلهگردن رحممیانگین طول  دار بود. ی خارجی شکافدارای دهانه

و میزان  های اول و دومتا چین گردن رحمخارجی  یدهانه یمیانگین فاصله های بالغ بیشتر از نابالغ بود. در میش گردن رحمسوند در 
عدد  6و  5 ها به ترتیبدرصد نمونه 6و  94در  گردن رحمهای تعداد چین لوتئال بود.  یفولیکولی بیشتر از مرحله ینفوذ سوند در مرحله

ها درجه هدرصد نمون 11و ها درجه دو، درصد نمونه 25ها درجه یک، درصد نمونه 64ها، از نظر کامل بودن و در هم فرورفتگی چین  بود.
 های فحل بهحاضر در افزایش میزان موفقیت نفوذ سوند تلقیح در گردن رحم میش یاطالعات حاصل از مطالعه بندی شدند. سه طبقه

باشد.های بومی متعاقب تلقیح داخل گردن رحمی مفید میزایی میشمنظور بهبود نرخ بره
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و رحم رحم گردن به داخل ی عتلقیح مصنوسوند نفوذ 

به منظور افزایش   (.Halbert et al. 1990) کندممانعت می
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زایی در گوسفند، از روش الپاراسکوپی برای میزان بره

روش که  رغم اینعلی  شود.استفاده میحمی تلقیح داخل ر

-منجمد منیتنها روش عملی تلقیح داخل رحمی مذکور 

زایش در گوسفند است ولی معایبی چون اف گشایی شدهیخ

له رفاه ئ، کمبود نیروی ماهر و مسازاء آبستنیهزینه تلقیح به 

رهیافت   .کندا محدود میاین روش ردام استفاده از 

جایگزین تکنیک الپاراسکوپی، استفاده از تلقیح داخل 

 یاست که یک تکنیک غیر تهاجمی و با هزینه گردن رحمی

اما مانع اصلی در   (.Fukui and Roberts 1987)کمتر است 

میش گردن رحم  یماهیت پیچیده ،این تکنیکاستفاده از 

 گردن رحماز  است که مانع عبور سوند تلقیح مصنوعی

گردن بررسی تشریحی   (.Halbert et al. 1990) شودمی

اهمیت  گردن رحمیدر بهبود رهیافت تلقیح داخل  رحم

  (.Bunch and Ellsworth 1981, More 1984) خاصی دارد

، دام و وضعیت فیزیولوژیکی نژاد، سن، تعداد شکم زایش

 گردن رحموضعیت تشریحی از جمله عواملی هستند که 

 ,Marzban et al. 2017) دهندثیر قرار میأمیش را تحت ت

Habibizad et al. 2015) گردن  دقیق ساختار.  شناسایی

در نژادهای مختلف گوسفند ایرانی، برای بهبود میزان  رحم

-تواند زمینهمیمفید خواهد بود و موفقیت تلقیح مصنوعی 

 ساز گسترش تلقیح مصنوعی در کشور باشد. 

نژاد زندی یکی از نژادهای معروف گوسفند ایرانی است     

که به علت درشتی جثه از نظر تولید گوشت و پشم مورد 

ای گرد با این نژاد دارای دنبه باشد. توجه دامداران می

 بر روی آن است.  Sای به شکل متوسط و دنبالچه یاندازه

چربی زیر پوستی آن در مقایسه با سایر نژادهای ایرانی کمتر 

باشد و مقاومت آن در برابر سرما، گرما و کم غذایی می

 Manoochehr and Siahmansoor) شایان توجه است

های تشریحی که گزارشی از ویژگی با توجه به این  (.1989

های نژاد زندی وجود ندارد، هدف از این میش گردن رحم

در این  گردن رحم تعیین ساختار تشریحیمطالعه، ارزیابی 

سیکل جنسی روی وضعیت  یاثرات سن و مرحلهنژاد و 

تواند به ساخت سوند تلقیح میتشریحی آن است که 

های تشریحی مصنوعی مخصوص این نژاد بر اساس ویژگی

 کند.  کمکآن گردن رحم 
 

 کار روش مواد و

های بالغ و نابالغ نژاد زندی حاضر، از میش یدر مطالعه    

 53و  140کشتار شده در کشتارگاه شهر ساوه به ترتیب 

های نژاد زندی بر میش آوری گردید. دستگاه تناسلی جمع

گذاری و تعیین سن اساس صفات ظاهری انتخاب، عالمت

ها جدا میش بالفاصله پس از کشتار، دستگاه تناسلی شدند. 

کشاورزی  یو در کنار یخ به آزمایشگاه علوم دامی دانشکده

در آزمایشگاه پس از  ارسال شد. دانشگاه آزاد واحد ساوه 

 یتناسلی آبستن و ناهنجار، با مشاهده حذف دستگاه

در   سیکل جنسی هر کدام تعیین شد. یمرحله ،تخمدان

نابالغ  /ای بالغ ههای تناسلی به دو گروه میشپایان، دستگاه

در ابتدا واژن به  لوتئال تقسیم شدند.  /مراحل فولیکولی  و 

 گردن رحمخارجی  یصورت طولی برش داده شد تا دهانه

به  گردن رحمخارجی  یشکل دهانه قابل مشاهده گردد. 

(، Slit) دارشکاف، (Duckbill) نوع شامل نوک اردکی 5

آویزان و  (Rose) (، گل سرخیPapilla) نوک پستانی

(Flap) شدبندی طبقه (Figure 1.)   به منظور تعیین اثر

گردن ، روی میزان نفوذ سوند گردن رحم یشکل دهانه

های مجزا به گروه خارجی یها بر اساس شکل دهانهرحم

سپس با هدایت و عبور سوند تلقیح  تقسیم شدند. 

بدون اعمال فشار، میزان  گردن رحمگوسفندی به داخل 

گیری و میانگین آن نفوذ سوند با استفاده از کولیس اندازه

بعد به منظور تعیین  یدر مرحله  برای هر گروه تعیین شد.

، گردن رحمهای مورفولوژی سطح داخلی مجرای ویژگی

قالب،  یبرای تهیه . ب سیلیکونی از داخل مجرا تهیه شدقال

گردن قدامی  یبدنه رحم طوری برش داده شد که دهانه

در معرض قرار گرفت و از طریق آن سیلیکون به رحم 

تزریق شد تا زمانی که سیلیکون  گردن رحمداخل مجرای 

سپس، دو انتهای  خارج شد.  گردن رحمخلفی  یاز دهانه

لیگاتور زده شد و دستگاه  گردن رحمقدامی و خلفی 

ساعت روی سطحی صاف داخل یخچال  8مدت تناسلی به 



 . . . ی سیکل جنسی بر ساختار تشریحی گردن رحم ارزیابی سن و مرحله

 69       1401 تابستان، 2، شماره هجدهمدامپزشكي ایران، دوره  نشریه

گردن این زمان، طی پس از  قرار داده شد تا قالب ببندد. 

با دقت و به صورت طولی برش داده شد تا قالب  رحم

با بررسی قالب تهیه شده،  سیلیکونی از آن بیرون آورده شد. 

ول های اچین ی، فاصلهگردن رحمهایی مانند طول شاخص

ثبت و  گیریاندازه گردن رحمخارجی  یو دوم از دهانه

شمارش شدند و گردن رحم های همچنین، چین  شد.

 صورتها به کامل بودن و در هم فرورفتگی چین یدرجه

 ثبت شدند.  3و  2و  1 یدرجههای گردن رحم

 . شدکامال تصادفی اجرا  طرح یک در قالبزمایش آ این    

تجزیه و تحلیل آماری  Minitab 16 یافزار آمارها با نرمداده

با یکدیگر دانکن  توسط آزمونصفات کمی میانگین   شدند.

 آزمایش به صورت زیر بود: مدل آماری  . گردیدمقایسه 
Xij=µ+Tj+Eij 

مقدار عددی هر  یدهندهنشان  Xijدر این فرمول     

 اثر یدهندهنشان Tj جامعه است، کل میانگین µ مشاهده،

 گیری است. اثر خطای اندازه یدهندهنشان Eijتیمار و 

در مواردی که الزم بود  ها ازنظر توزیع نرمال بررسی وداده

ها نرمال داده، Johanson Transformationبا استفاده از 

های آماری پارامتریک از با استفاده از تستسپس شدند و 

بسته به تعداد یک طرفه واریانس  آنالیز و Tقبیل آزمون 

آماری قرار گرفتند، در مواردی که  یمورد مقایسهها گروه

های غیر یع نرمال برخوردار نبودند از تستها از توزداده

 پارامتریک معادل استفاده شده است.

 

 نتایج

 گردن رحمخارجی  یشکل دهانه

در گوسفندان گردن رحم خارجی  ینوع شکل دهانه 5    

 46پستانی با زندی مورد مطالعه مشاهده شد که نوع نوک 

درصد کمترین  6با  دارشکافترین و نوع درصد، فراوان

 (.Figure 2ن) نوع مشاهده شده بود

 

 گردن رحم طول 

نشان داده شده است،   Table 1گونه که در  همان    

متر میلی 50/47±85/0در این نژاد گردن رحم میانگین طول 

طور ه بمتر(  میلی  09/49±85/0) های بالغبود که در میش

متر( میلی 32/43±02/2) های نابالغبیشتر از میشداری معنی

 یدر مرحله گردن رحممیانگین طول  . (>05/0P) بود

با داری معنی( تفاوت مترمیلی 87/47±06/1) فولیکولی

 01/49±27/1)لوتئال  یدر مرحله میانگین طول گردن رحم

میانگین ، Table 2بر اساس  . (<05/0P) ( نداشتمترمیلی

خارجی نوک  یدارای دهانههای نمونهدر  گردن رحمطول 

، گل سرخی، نوک پستانی و آویزان به دارشکافاردکی، 

، 92/49±01/2،  63/53±85/2 ،64/50±5/2 ترتیب

-ر بود و تفاوت معنیمتمیلی 19/48±51/1و  39/1±83/44

 (.<05/0P) داری بین آنها مشاهده نشد

 

 هاتا چین گردن رحمخارجی  یدهانه یفاصله

خارجی  یدهانه ی، میانگین فاصلهTable 1بر اساس     

متر و میلی 42/7±14/0این نژاد تا چین اول در گردن رحم 

داری طور معنیه ( بمترمیلی 64/7±18/0) بالغدر گوسفندان 

 بود (مترمیلی 84/6±21/0) گوسفندان نابالغبیشتر از 

(05/0P<) متر( میلی 10/8±29/0فولیکولی ) یو در مرحله

لوتئال  یداری بیشتر از مرحلهطور معنیه نیز ب

 یمیانگین فاصله (. >05/0Pمتر( بود )میلی 15/0±11/7)

در این نژاد  خارجی گردن رحم تا چین دوم یدهانه

 26/10±20/0) گوسفندان بالغمتر و در میلی 19/0±32/6

 گوسفندان نابالغداری با معنی( تفاوت مترمیلی

-در مرحله(، ولی <05/0P) ( نداشتمترمیلی 27/0±67/9)

داری طور معنیه ( بمترمیلی 79/10±31/0) فولیکولی ی

 بود( مترمیلی 78/9±18/0) لوتئال یبیشتر از مرحله

(05/0P<.) 

 

 میزان نفوذ سوند 

 در این نژاد، میانگین نفوذ سوند Table 1بر اساس     

 45/6±25/0) گوسفندان بالغمتر و در میلی 19/0±32/6

 گوسفندان نابالغ داری بیشتر ازطور معنیه ( بمترمیلی

ی فولیکول یدر مرحله( و >05/0P)( مترمیلی 27/0±98/5)

 داری بیشتر ازطور معنیه ( نیز بمترمیلی 43/0±98/6)
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بر   (.>05/0P) بود (مترمیلی 01/6±19/0) لوتئال یمرحله

-گردن رحممیانگین میزان نفوذ سوند در  ،Table 2اساس 

-شکافخارجی به اشکال نوک اردکی،  یهای دارای دهانه

داری با تفاوت معنی، گل سرخی، نوک پستانی و آویزان دار

، 85/6±56/0، 15/6±84/0به ترتیب یکدیگر نداشت و 

 متر بودمیلی 79/6±40/0و  26/0±84/5، 30/0±03/6

(05/0P> .)   دارشکافبیشترین میزان نفوذ مربوط به نوع 

 ذ مربوط به نوع نوک پستانی بود.و کمترین میزان نفو
 

 هاتعداد چین

 گردن رحمنمونه  193از تعداد ،  Table 3بر اساس     

 11و  (درصد 94چین ) 5نمونه دارای  182مورد مطالعه، 

 یسن دام و مرحله  .بودند (درصد 11چین ) 6نمونه دارای 

داری روی تعداد چین نداشت سیکل جنسی اثر معنی

(05/0P> .) 

 هاچین آرایش

ی نحوه بندیدسته و مطالعه از پس ،Table 4بر اساس     

گردن نمونه  193از تعداد ، گردن رحمی هایآرایش چین

، 1 یدرجه ها،( نمونه122) درصد 64مورد مطالعه،  رحم

( 22)درصد  11و  2 یدرجه ،هانمونه( 49)درصد  25

سیکل  یمرحله . بندی شدندطبقه 3 یدرجه ،هانمونه

های گردن رحم آرایش چینداری روی اثر معنیجنسی 

داری روی اثر معنیدر حالی که سن  ،(=448/0P)نداشت 

تعداد  ( و=002/0P)های گردن رحم  داشت چینآرایش 

های نابالغ بود، بیشتر از دامهای بالغ هر سه نوع چین در دام

عدد  99، 1دارای درجه  گردن رحم 122از  برای مثال 

 مربوط به گوسفندان بالغ بود.

  

 

 
Figure 1. The variation of the sheep cervical opening (3a) duckbill, (3b) slit, (3c) rose, (3d) papillaand (3e) 

flap (Kershaw et al., 2005) 
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Cervical external os Frequency of: Figure 2 

 
Table 1: Effect of age (Adult and Non-adult) and estrous cycle stages (Follicular and Luteal) on 

anatomical structure of the cervix 

Estrous cycle stage 

Follicular          Luteal 
Age 

Adult             Non-adult 

Total 

Mean 
Variables (mm) 

79 114 53 140 193 Number 
49.01±1.27 47.87±1.06 43.32±2.02b 49.09±0.85a 47.50±0.85 Cervix Length 
6.01±0.19b 6.98±0.43a 5.98±0.27 b 6.42±0.25 a 6.32±0.19 Depth of penetration of 

inseminating pipette 

7.11±0.15b 8.10±0.29a 6.48±0.21 b 7.64±0.18 a 7.42±0.14 
Distance from cervix 

external os to first 

cervical ring 

9.78±0.18b 10.79±0.31a 9.67±0.27 b 10.26±0.20 6.32±0.19 
Distance from cervix 

external os to second 

cervical ring 
 

Table 2: Effect of shape of cervix external oson anatomical structure of the cervix 

Flap Papilla Rose Slit Duckbill 
Shapeof Cervix 

external os 
Variables (mm) 

48.19±1.51 44.83±1.39 49.92±2.01 53.63±2.85 50.64±2.50 Cervix Length 
6.79±0.40 5.84±0.26 6.03±0.30 6.85±0.56 6.15±0.84 Inseminating pipette 

penetration depth 
7.49±0.24 7.56±0.22 7.26±0.45 8.68±0.42 7.26±0.73 Cervix external os to 

first cervical ring 
10.37±0.31 10.15±0.25 9.60±0.49 9.84±0.43 9.82±0.73 Cervix external os to 

second cervical ring 
 

Table 3: Effect of age (Adult and Non-adult) and estrous cycle stages (Follicular and Luteal) 

 on cervical ring number 

Estrous cycle stage 

Follicular          Luteal 
Age 

Adult              Non-adult 
Variables (mm) 

79 

 
114 53 140 

Number 

Cervical ring number 
73 109 49 133 5 
6 5 4 7 6 

Papilla
46%

Flap
26%

Rose
15%

Duckbill
7%

Slit
6%
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Table 4: Effect of age (Adult and Non-adult) and estrous cycle stages  

(Follicular and Luteal) on cervical ring arrangement 

Estrous cycle stage 

Follicular        Luteal 
Age 

Adult         Non-adult 
Variables (mm) 

132 61 53 140 
Number 

Grade 

81 41 23 b 99 a 1 
37 12 21 b 28 a 2 
14 8 9 b 13 a 3 

 

 بحث
گردن رحم  تشریحیهای حاضر، ویژگی یدر مطالعه    

 گوسفندگوسفند نژاد زندی به عنوان یکی از نژادهای بومی 

 یبا توجه به ساختار ویژه  مورد بررسی قرار گرفت. یایران

های ساختاری بین گوسفند و وجود تفاوت گردن رحم

ژادهای مختلف این دام، تعیین و شناسایی گردن رحم ن

تواند در هر نژاد از این دام می گردن رحموضعیت تشریحی 

در بهبود تلقیح مصنوعی و در نتیجه میزان باروری و 

 مقدار بر مؤثر و مهم عوامل زا یکی آن مؤثر باشد. زایی بره

ی دهانه شکل ،گردن رحمدرون  به تلقیح سوند نفوذ

نوع  5هر   .(Claire et al.  2005) است گردن رحم خارجی

 بندیمطابق با طبقه گردن رحمشکل دهانه خارجی 

Halbert  و همکاران(Halbert et al. 1990 ) در گوسفند

ترین شکل فراوان هازندی مشاهده شد که از بین آننژاد 

، نوع نوک پستانی بود که از این گردن رحمخارجی  یدهانه

 Soofieh et) نژادهای ماکویی، کردی و افشارینظر مشابه 

al. 2014) بین نژادهای گوسفند ایرانی، با این حال، در  . بود

 ،نژاد سنجابی نوع آویزان و در نژاد زل نوع نوک اردکیدر 

 ,Marzban et al. 2017) نوع غالب گزارش شده است

Habibizad et al. 2015.) 

 گردن رحم، میانگین طول حاضر یدر مطالعه    

افشاری،  که بیشتر از نژادهای متر بودمیلی 85/0±50/47

، 2/40±3/2، 1/41±9/1 به ترتیب) ماکویی، کردی

به )و کمتر از نژادهای سنجابی و زل ( مترمیلی 2/2±5/40

 بود( مترمیلی 25/61±88/2و  4/55±36/1 ترتیب

(Marzban et al. 2017, Habibizad et al. 2015, Soofieh 

et al. 2014).   گردن در مقایسه با نژادهای غیر ایرانی، طول

و  Kershawبیشتر است که  نژاد داون از  زندی نژاد رحم

 مترمیلی 6/27-4/94بین  2005 در سالرا  همکاران آن

از طول نژاد زندی  گردن رحمطول  در مقابل  د.اعالم نمودن

 کارا مرینو،  کاستالنا، اسف و هایهای نژادمیشگردن رحم 

های کانادایی با میشو  مترمیلی 6/68 با میانگین

و تقریبا  (Kaabi et al. 2006) استکمتر 67±1/1میانگین

 متر استمیلی 8/46نژاد سانتا ایز برزیلی با میانگین مشابه 

(Júnior et al. 2014) .  در  رحم گردنتفاوت در طول

تواند ناشی از تفاوت در سن نژادهای مختلف گوسفند می

طول  یبا مقایسه  باشد. ی مورد مطالعهنژادها یو اندازه

بین گوسفندان بالغ و نابالغ مشخص شد که  گردن رحم

 09/49±85/0) غبال گوسفنداندر  گردن رحممیانگین طول 

 متر(میلی 32/43±02/2) متر( بیشتر از گوسفندان نابالغمیلی

در مطالعات مشابه روی نژادهای دیگر گوسفند نیز  بود. 

 EL-Shahat به عنوان نمونه، این نتیجه گزارش شده است. 

and Alsafy  در گوسفندانگردن رحم طول  2009در سال 

و  Kaabi  .اعالم نمودندبیشتر از نابالغ را  بالغ نژاد بربری

که سن روی اعالم نمودند  2006در سال  نیزهمکاران 

کورا، در نژادهای گردن رحم های مورفومتری ویژگی

به و همکاران  Naqvi  ثیر دارد.أت آسف، مرینو و کساتالنا

گوسفندان مالپورا و  گردن رحممیانگین طول  2005سال 

 یدر مطالعه . اعالم نمودند از نابالغ بالغ را بیشترخری 

Habibizad  نیز افزایش سن با  2015در سال و همکاران

همراه در گوسفندان نژاد سنجابی  گردن رحمطول افزایش 

 .بود
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 گردن رحمخارجی  یشکل دهانهحاضر،  یدر مطالعه    

 در سالهمکاران  و Naqvi  تأثیر نداشت. آنروی طول 

گردن خارجی  یگزارش کردند که شکل دهانه نیز 2005

متغیرهای قابل دیگر  و گردن رحمارتباطی با طول  رحم

 (.Naqvi et al. 2005) ندارد گردن رحمگیری اندازه

گردن خارجی  یدهانه یفاصلهحاضر،  یدر مطالعه    

  .فندان بالغ بیشتر از نابالغ بودتا چین اول در گوس رحم

Naqvi یدهانه یتفاوت فاصله ،2005 در سالهمکاران  و 

نابالغ  بالغ وهای میشخارجی گردن رحم با چین اول در 

و  9/3±/01به ترتیب دار و را معنیکری  نژادهای مالپورا و

 یبا نتایج مطالعه که، اندمتر گزارش کردهمیلی 01/0±9/2

دست آمده ه ارقام بحاضر مطابقت دارد با این تفاوت که 

 Naqviدست آمده توسط ه ب اعداد از بیشتر این مطالعه در

 Naqvi et) باشدکری می ونژادهای مالپورا  درو همکاران 

al. 2005.)  خارجی  یچین اول تا دهانه یهمچنین فاصله

ه بکه نژادهای مرینو، کاستلند، اساف وچو  گردن رحم در

، 2/1±06/0، 18/1±06/0، 26/1±05/0ترتیب 

یکدیگر  او بگزارش شده است متر میلی 05/0±01/1

نتایج  با (Kaabi et al. 2006) داری داشتنداختالف معنی

به سال همکاران  و Naqvi  تحقیق حاضر مطابقت دارد.

ارزیابی خصوصیات آناتومی گردن رحم  در مطالعه و 2005

چین دوم  یهای بالغ و نابالغ نشان دادند که فاصلهمیش

های بالغ میش خارجی گردن رحم در یگردن رحم از دهانه

آماری  نظر از و بود 26±01/0 و 41±/01 ترتیبه نابالغ ب و

همچنین   .داشت داری وجوداختالف معنی هابین آن

-خارجی گردن رحم با چین دوم در میش یدهانه یفاصله

 . (Naqvi et al. 2005) های نابالغ بودهای بالغ بیشتر از میش

Eppleston های نژادمیش در 1994به سال  همکاران و 

 هایمیش در 1990به سال همکاران  و Halbertمرینو و 

 جنگلی و ، دورست، و نژادهای، کوتنژادهای سافوک

چه فاصله  رگ هموشایر مشاهده کردند که هر نژادهای دو

دوم از همدیگر بیشتر باشد نفوذ سوند  های اول وبین چین

همچنین در   .شودگردن رحم بیشتر می تلقیح مصنوعی در

تا چین گردن رحم خارجی  یدهانه یاین مطالعه، فاصله

لوتئال  یفولیکولی بیشتر از مرحله یدوم در مرحلهاول و 

بین  یاین احتمال وجود دارد که افزایش فاصله  .بود

ها برای تلقیح داخل و چین گردن رحمخارجی  یدهانه

 در گوسفند مناسب باشد.  گردن رحمی

بین  گردن رحممیزان نفوذ سوند تلقیح در  یمقایسه    

میزان نفوذ سوند در  گوسفندان بالغ و نابالغ نشان داد که

های ها یا حلقهچین  گوسفندان بالغ بیشتر از نابالغ بود.

قیفی  یدارای منظرهگردن رحم داخل مجرای  موجود در

گردن ها به طرف خلف شکل هستند که قسمت باریک آن

قرار  گردن رحمطرف قدام  ها بهو قسمت بزرگ آن رحم

های زیاد در مجرای وجود چین  (.Naqvi et al. 2005) دارد

ویژه چین دوم، بزرگترین مانع در برابر ه ب گردن رحمباریک 

 گردن رحمحرکت سوند تلقیح مصنوعی در میان مجرای 

 Bunch and) برای انجام عمل تلقیح مصنوعی است میش

Ellsworth 1981, More 1984, Kershaw et al. 2005 .) 

 گردن رحمسن یکی از عوامل مؤثر روی ساختار تشریحی 

میزان  گردن رحم یافزایش اندازهبه طوری که   است.

یت دهد که جهت موفقنفوذپذیری سوند را افزایش می

 .Habibizad et al) تلقیح مصنوعی حائز اهمیت است

قبلی، تغییرات  یبر اساس مطالعات انجام شده  .(2015

تواند به علت زایمان مورفولوژیکی در اثر افزایش سن می

و احتماال پاره شدن  گردن رحمباشد که باعث گشاد شدن 

 .Kaabi et al) شودمی گردن رحمهای بسیاری از چین

نفوذ سوند در مراحل فولیکولی  ی.  همچنین مقایسه(2006

حاضر نشان داد که  یو لوتئال سیکل جنسی در مطالعه

 یفولیکولی بیشتر از مرحله یمیزان نفوذ سوند در مرحله

در و همکاران  Kershawبا این یافته،  همسو  وتئال بود.ل

 گردن رحمتلقیح در  نفوذ سوندبیشترین عمق  2005سال 

فولیکولی گزارش نمودند و علت  یمرحلهدر را گوسفند 

 فحلی یمرحله در گردن رحمطبیعی  آن را آمادگی

سوند تلقیح توانایی نفوذ  بیان نمودند چرا که (استروس)

 . است جنسی سیکل یمرحله ثیرأتحت ت مصنوعی

Soofieh  اعالم نمودند که  2014همکاران در سال و

گردن رحم تلقیح در  سوندنفوذ  عمق بر فحلی یچرخه
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 به داشت، افشاری تأثیر و کردی ،ماکویینژادهای های میش

 درون به لوتئالی مرحله در گان تلقیح نفوذ عمق که طوری

 زرد جسم فاقد تخمدان که زمانی در و کمتر گردن رحم

در سال و همکاران  Kershawعالوه، ه ب  .بیشتر بود بود

که تزریق اکسی توسین موجب اتساع  گزارش کردند 2005

گردن رحم و افزایش عمق نفوذ سوند در  گردن رحم

 گردن رحم افزایش عمق نفوذ سوند در  شود.گوسفند می

 10تا  گردن رحمشود تا رسوب منی به داخل موجب می

زمانی که عمق رسوب گذاری منی  متر افزایش یابد. میلی

زایی و آبستنی هم بهبود افزایش یابد نرخ بره گردن رحمدر 

از این رو این احتمال وجود دارد که  تفاوت نرخ  یابد. می

بین نژادهای مختلف، به دلیل گردن رحمی باروری با تلقیح 

در یک نژاد در  گردن رحمتوانایی نفوذ بیشتر منی در 

 . (Kershaw et al. 2005) مقایسه با نژادهای دیگر باشد

روی  گردن رحمخروجی  یبررسی اثر شکل دهانه    

ه کدر این مطالعه نشان داد  گردن رحممیزان نفوذ سوند در 

 یهای دارای دهانهگردن رحمبیشترین میزان نفوذ در 

 و کمترین میزان نفوذ مربوط به نوع نوک دارشکافخارجی 

 2014به سال و همکاران  Júniorبا این حال،   پستانی بود.

ودند برزیلی اعالم نمای روی گوسفندان سانتا ایز در مطالعه

 گردن رحمخروجی  یتوان بر اساس شکل دهانهکه نمی

 .بینی کردمیزان نفوذ سوند را پیش

 5دارای  گردن رحمهای نمونه درصد 94در این مطالعه     

بین تعداد  عدد چین بودند.  6دارای  درصد 6عدد چین و 

ها و سن گوسفندان ارتباطی مشاهده نشد و همچنین چین

ها و مراحل سیکل جنسی ارتباطی مشاهده تعداد چین بین

ه بو همکاران  Naqvi یمشابه این مطالعه، در مطالعه نشد. 

ری کروی نژادهای گوسفند هندی مالپورا و 2005سال 

گوسفندان نابالغ و بالغ به  گردن رحمها در تعداد چین

تفاوت و بدون متر میلی 2/3±19/0و  4/3±22/0ترتیب 

 . گزارش شددار معنی

در  گردن رحمها در کانال چین بررسی فراوانی آرایش    

بیشترین فراوانی مربوط به  حاضر نشان داد که یمطالعه

ها گردن رحم درصد 64بود به طوری که  1 یآرایش درجه

های درجه دارای چین درصد 25، 1های درجه دارای چین

 یمطالعه در  بودند. 3های درجه دارای چین درصد 11و  2

Soofieh  های کردی، روی نژاد 2014به سال و همکاران

 قرار طرز و بیشترین فراوانی آرایش ماکویی و افشاری

  بود. نوع دوم ،آرایشگردن رحم کانال در هاچین گرفتن

تواند ناشی از اثر نژاد، سن و وضعیت این تفاوت می

 .  (Soofieh et al. 2014) فیزیولوژیکی دام باشد

ها و مراحل سیکل جنسی ارتباطی چین یبین درجه    

ها چین یدر حالی که بین سن و درجه ،وجود نداشت

 99داری وجود داشت و در گوسفندان بالغ  یارتباط معن

-لعهدر مطا بودند.  1ها دارای چین درجه گردن رحمعدد از 

نیز گزارش شده  2015 در سالن او همکار Habibizad ی

دارای  گردن رحمگوسفندهای با سن بیشتر،   دراست که 

گردن ها در داخل کانال است که میزان چین 1چین درجه 

تری دارد ساختار ساده گردن رحمکمتر است و کانال رحم 

شود و میزان نفوذ سوند در آن تر و گشادتر میبزرگو 

ز ادر سنین بیشتر  گردن رحمبه طوری که  . یابدافزایش می

سال به سوند نفوذپذیرتر است و  3-4سال و حتی در  4

ه بیوتکنولوژی تولید مثل دراین سنین استفادبهتر است از 

های پیر، در میشزیرا  . (Habibizad et al. 2015) شود

های سستی دارد که بلندتر و گشادتر و چینگردن رحم 

دهد و نفوذ به را کاهش می گردن رحمپیچیدگی ساختاری 

 (.Kaabi et al. 2006) دهدرا بهبود می گردن رحم

های گزارش بر اساس یافتهبا توجه به نتایج این مطالعه و     

وضعیت فیزیولوژیک و  سن، نژاد شده در مطالعات مشابه،

 ثر استؤمگردن رحم حیوان روی عمق نفوذ سوند به 

(Kershaw et al. 2005, Kaabi et al. 2006 .)  از این رو با

در هر نژاد و  گردن رحمدر نظر گرفتن وضعیت تشریحی 

سیکل  یثیرگذاری چون سن و مرحلهتوجه به عوامل تأ

توان با طراحی سوند مناسب برای هر نژاد و در جنسی می

سیکل جنسی گوسفند، موفقیت  ینظر گرفتن سن و مرحله

در گوسفند و به دنبال  گردن رحمیتلقیح مصنوعی داخل 

 زایی را افزایش داد.آن میزان باروری و بره



 . . . ی سیکل جنسی بر ساختار تشریحی گردن رحم ارزیابی سن و مرحله

 75       1401 تابستان، 2، شماره هجدهمدامپزشكي ایران، دوره  نشریه

 یتشکر و قدردان
 نویسنگان مقاله از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد واحد ساوه کمال تشکر را دارند.    
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Abstract 
    Many previous studies have proved that the anatomical features of ewe cervix can affect the success of artificial 

insemination. These characteristics differ in sheep breeds. This study aimed to describe the anatomical features of 

cervix in Zandi ewes.One hundred and ninety threenonpregnant and clinically healthy reproductive tracts of adult 

and non-adult Zandi sheep were collected from a slaughter house and were divided into follicular or luteal 

phase.Then, the morphology of the vaginal protrusion of cervix was classified as slit, papilla, duckbill, flap or rose. 

The depth of penetration of an inseminating pipette was recorded. The cervical canal of each tract was filled with 

a silicone sealant for casting the mould. The cervices were sectioned longitudinally, and the length, number of 

cervical rings and the arrangement of the rings were recorded. The degree of completeness and interdigitations of 

the folds recorded as one of three grades 1, 2, and 3 cervices. The results showed the Papillatype was more common 

in vaginal protrusion of cervix and the most depth of penetration was in Slittype. The mean length of cervix, 

distance from cervix external os to first ring and the depth of penetration in adult ewes were significantly more 

than those in non-adult ewes. The mean distance betweencervical external osand first and second ringsand the 

depth of cervical penetration in follicular phase were more than those in luteal phase.The mean number of cervical 

ridges was 5 and 6 in 94% and 6% of cervices, respectively. Grades 1, 2, and 3 cervices, were observed in 64%, 

25% and 11% of samples, respectively. The information generated in this study would be useful for increasing the 

success rate of penetration in ewes exhibiting estrus in order to improve the lambing rate of tropical ewes following 

transcervical AI. 
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