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مطالعة آناتومی سرویکس گوسفند و تأثیر آن بر مقدار نفوذ گان تلقیح به درون سرویکس
کوروش صوفیه ،1حامد رضایی *2و حمید کهرام

3

 2 ،1و  .3دانشجویان سابق کارشناسی ارشد و استادیار ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت - 1332/11/11 :تاریخ تصویب)1333/7/11 :

چکیده
یکی از محدودیتها در تلقیح مصنوعی گوسفند ساختار ویژة سرویکس گوسفند است که دارای
تفاوتهای چشمگیری است .موفقیت در تلقیح مصنوعی با مورفولوژی سرویکس گوسفند ارتباط
تنگاتنگی دارد .هدف از این پژوهش مطالعة ساختار آناتومی سرویکس و مقایسة آن در گوسفندهای
نژاد ماکویی ،کردی و افشاری است .در این پژوهش  311دستگاه تولید مثلی گوسفند ماده از نژادهای
یادشده (از هر نژاد  111رأس) در فصل تولید مثل از کشتارگاه استان تهران و استان البرز جمعآوری
شد .شکل خارجی ،دهانه ،طول و قطر سرویکس ،مقدار نفوذ ،نوع و تعداد رینگ بررسی گردید.
بیشترین فراوانی در شکل خارجی دهانة نوک پستانی و سرویکس با طول  3تا  4سانتیمتر مشاهده
شد .شکل غالب دهانة سرویکس در نژادهای کردی و افشاری نوک پستانی بود ،ولی در گوسفند
ماکویی شکل فلپ غالب است .نتایج نشان داد میانگین قطر سرویکس برای کل دادهها 3/34±1/7
میلیمتر است .میانگین تعداد رینگ در بین نژادهای مورد مطالعه  9/93±1/1عدد بود .بیشترین فراوانی
آرایش و طرز قرارگرفتن رینگها در کانال سرویکس ،آرایش دستة دوم را نشان داد .همبستگی طول
سرویکس با تعداد رینگ  )p<1/111( 1/24و همبستگی طول با قطر سرویکس )p<1/111( 1/29
محاسبه شد .طول سرویکس با زاویة رینگ ،شکل دهانة سرویکس و سن همبستگی معناداری نشان
نداد ( .)p<1/19طول سرویکس ،قطر و تعداد رینگ ،در بین نژادهای مورد بررسی تفاوت معناداری
نشان نداد ( .)p<1/19میانگین نفوذ گان تلقیح به درون کانال سرویکس برای کل دادههای سرویکس
 3/32±2/9میلیمتر و به طور میانگین برابر با  3/41±1/1 ،4/24±2/2و  3/14±2/9برای نژادهای
ماکویی ،کردی و افشاری بود .مقدار نفوذ گان تلقیح به سرویکس ،تحت تأثیر قطر سرویکس قرار
گرفت ( .)p<1/111چرخة فحلی بر عمق نفوذ تأثیر معناداری داشت ،به طوری که عمق نفوذ گان
تلقیح در گامة لوتیال به درون سرویکس کمتر و در زمانی که تخمدان فاقد جسم زرد باشد بیشتر
است .مقدار نفوذ گان تلقیح تحت تأثیر تعداد رینگ قرار داشت ،به طوری که سرویکسهای با تعداد
رینگ بیشتر ،نفوذ کمتری داشتند .فراسنجههای بررسیشده ،به جز شکل خارجی دهانة سرویکس در

بین سه نژاد مورد مطالعه تفاوتی نداشت.
واژههای کلیدی :آناتومی ،تلقیح مصنوعی ،سرویکس ،گوسفند.

* تلفن93313435194 :

E-mail: h.rezaie@ut.ac.ir
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مقدمه

است .به دنبال این یافتهها ،شناسایی تفاوت سرویکس

از اهداف مهم در صنعت دامپروری بهبود ژنتیکی

در نژادهای ایرانی برای افزایش موفقیت در تلقیح

جمعیت دامهای مولد در گله و تولید نتاج دارای عملکرد

مصنوعی ضروری به نظر میرسد .تا آنجا که نویسندگان

خوب است که از جمله عوامل تأثیرگذار استفاده از

این پژوهش میدانند ،ساختار سرویکس گوسفندان نژاد

ژنوتیپهای برتر برای تکثیر بیشتر بهشمار میآید؛ اما در

ایرانی با دید عملیاتی برای تلقیح مصنوعی گزارش نشده

این میان با توجه به درصد کم نرخ زایش در بسیاری از

است .جمعآوری اطالعات در مورد سرویکس نژادهای

دامها و به دنبال آن زیاد بودن فاصلة نسل ،نداشتن

گوسفند ایرانی میتواند زمینهساز پیشرفت و گسترش

ژنوتیپهای برتر در یک منطقه و نیز وجود بیماریهای

تلقیح مصنوعی در کشور شود .هدف این پژوهش مطالعة

مسری ،رسیدن به این اهداف را با مشکل روبهرو کرده

مشخصات سرویکس گوسفند در نژادهای ماکویی ،کردی

است .امروزه در صنعت دامپروری از تلقیح مصنوعی

و افشاری است.

برای تکثیر ژنوتیپهای برتر ،حداکثر استفاده از دام نر
مواد و روشها

برتر و کاهش بیماریهای مسری در گله ،استفادة
چشمگیری میشود ( ،)Evans et al., 1987اما موفقیت

حیوانات

در تلقیح مصنوعی اسپرم منجمد به روش واژینال در

در این پژوهش از گوسفندان نژاد ماکویی ،کردی و

گوسفند به علت ساختار آناتومی سرویکس ضعیف است.

افشاری هر کدام  399عدد دستگاه تناسلی ماده (در

در نتیجه در حال حاضر بیشتر تلقیحات با اسپرم تازه و

مجموع  199عدد) از کشتارگاههای استانهای تهران و

Salamon et

البرز در فصل تولید مثلی (مهر و آبان) جمعآوری گردید.

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

گوسفندان مورد مطالعه میش و برهمیش بالغ بودند که

سرویکس در گوسفند کانال فیبروزی است که

قبل از جمعآوری دادهها به علت نداشتن رکورد در

برجستگیها و فرورفتگیهایی در غشای مخاطی

باکس نگهداری گوسفندان آمادة کشتار ،به ترتیب نژاد

بهصورت چین یا حلقه موجب مسدودشدن کانال شده

دام و سن آنها بر اساس شمارش دندان توسط

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

تکنیسین مشخص شد .نمونههای دستگاه تولیدمثلی در

میشود ( ;Naqvi et al., 2005; Eppleston et al., 1994

کیسههای پالستیکی شمارهدار جمعآوری و با حفظ

.Bunch et al., 1981; More, 1984; Fukui et al.,
 .)1978; Halbert et al., 1990برای افزایش نرخ برهزایی

زنجیرة سرد به آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی گروه

به روش واژنی در گوسفند انجام میشود (

در تلقیح مصنوعی با استفاده از اسپرم منجمد-ذوبشده
در گوسفند ،الزم است اسپرم به صورت الپاراسکوپی به
داخل رحم تلقیح شود که باعث افزایش هزینه به ازای

علوم دامی واقع در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران منتقل شد .اندازهگیریها در کمتر از 5
ساعت بعد از جمعآوری انجام شد.

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

اندازهگیریها

حال امروزه الپاراسکوپی تنها روش عملی برای تلقیح

تعیین گامة چرخة فحلی

داخل رحمی اسپرم منجمد در گوسفند است که در این

برای مشخصکردن اینکه دامهای کشتارشده در چه

زمینه ،مسائلی مانند هزینه ،کمبود تکنیسین ماهر و

وضعیتی از نظر چرخة فحلی بودند ،تخمدانهای چپ و

همچنین رفاه دام مطرح است.

راست بهطور دقیق تشریح شد .گامة چرخة فحلی

مطالعات مورفولوژیکی در نژادهای مختلف گوسفند

گوسفندانی که در تخمدانهایش جسم خونی و جسم زرد

نشان داده است که شکل دهانة خارجی سرویکس ،نوع

تشخیص داده شد ،گامة لوتیال و گامة چرخة فحلی

درجه و آرایش رینگها در بین نژادها و حتی بین

گوسفندانی که جسم زرد و خونی نداشتند ،گامة فولیکولی

میشهای یک نژاد دارای تفاوتهای درخور توجهی

ثبت شد .سپس بافتهای اضافة دو طرف برداشته شد.

Archive of SID
صوفیه و همکاران :مطالعة آناتومی سرویکس گوسفند و تأثیر آن بر مقدار ...

133

شکل دهانة سرویکس

اندازهگیری طول و قطر سرویکس

شکل دهانة خارجی سرویکس با توجه به سیستمهای
کالسبندی شکل دهانة سرویکس (شکل  )3در پنج
گروه طبقهبندی شد (.)Halbert et al., 1990

جهت اندازهگیری طول ،سرویکس بهصورت طولی برش
داده شد و در شش گروه طبقهبندی گردید .همزمان با
اندازهگیری طول سرویکس تعداد حلقههای آن نیز
شمرده شد .قطر سرویکس از ناحیة یک سانتیمتری
باالی دهانة سرویکس با کولیس دیجیتالی اندازهگیری و
ثبت شد (.)Claire et al., 2005
دستهبندی آرایش حلقهها درون کانال سرویکس

شکل  .3دستهبندی دهانة سرویکس
1

الف) گل سرخی ،3ب) بریده و شکافدار ،5پ) فلپ ،
4
ت) نوک پستانی ،5ث) منقار اردکی

برای مشخصکردن تفاوت نفوذ در اشکال سرویکس
در جمعیتهای مورد بررسی ،اشکال سرویکس به صورت
گروههای جدا از هم دستهبندی و با استفاده از سوند
تلقیح گوسفندی مقدار نفوذ در هر کدام از آنها
اندازهگیری شد و در نهایت به صورت میانگین در هر
گروه مشخص شد .اندازهگیری به این صورت انجام
گرفت که عمق نفوذ بدون استفاده از نیروی بیش از حد
یا دستکاری در گردن رحم از نوک پیپت تلقیح
عالمتگذاری و بر اساس میلیمتر ثبت شد.

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

دستهبندی آرایش حلقهها درون کانال سرویکس در
شکل  5نشان داده شده است ).(Claire et al., 2005
الف .دستة اول :مجموعهای از یک سری رینگهای
کامل که به صورت همتراز و به طرف رحم در درون
کانال سرویکس قرار گرفته است و دندانهها با هم
همپوشانی ندارد و درون حفرة مجرا باز است.
ب .دستة دوم :ترکیبی از مجموعة یک سری کامل
رینگ و یک سری ناقص که در درون کانال سرویکس
قرار گرفته و دندانهها با هم همپوشانی دارد ،به صورتی
که حفرة مجرا بسته است.
پ .دستة سوم :مجموعهای از رینگهای ناقص که به
شکلی در سرویکس قرار گرفته که به صورت همتراز در
مرکز کانال سرویکس قرار ندارد وحفرة مجرا بسته است.

شکل  .5آرایش حلقهها درون کانال سرویکس

برای مشخصکردن تأثیرپذیری نفوذ سوند تلقیح به
درون سرویکس از نوع آرایش رینگها ،آنالیز ارتباط بین
فراسنجههای کالسبندیشده انجام گرفت.
تجزیه و تحلیل آماری
آنالیز همبستگی

پس از آمادهسازی دادهها ،با استفاده از نرمافزار اکسل،

Archive of SID
علوم دامی ایران ،دورة  ،54شمارة  ،5زمستان 3131

159

فایل اجرایی برای تجزیه آماده شد .به منظور تعیین
توزیع فراوانی از رویة  Freqبرنامة آماری (1996) SAS
استفاده شد .همچنین به منظور تعیین ارتباط بین
فراسنجههای کالسبندی شده و همبستگی
فراسنجههای مورد نظر به ترتیب از رویة  Gene Modو
 Corrlationبرنامة آماری  (1996) SASاستفاده شد.
آنالیز همبستگی و ارتباط بین طول سرویکس با قطر و
تعداد رینگ سرویکس انجام گرفت .از آنجا که تنوع
مشاهده شده را میتوان به نوعی تحت اثر نژاد ،گامههای
فیزیولوژیکی به حساب آورد ،مقایسة میانگینهای درون
و بین گروهها براساس آنالیز تکمتغیره و با آزمون
حداقل تفاوت معناداری و بر اساس توزیع کایاسکور
صورت گرفت.

نژادهای ماکویی ،کردی ،افشاری به ترتیب فلپ ،نوک
پستانی و نوک پستانی بود (شکل .)5

شکل  .1فراوانی (درصد) اشکال سرویکس در جمعیت مورد
بررسی

آنالیز رگرسیون

مدل آماری استفادهشده برای آنالیز رگرسیونی دادهها:
y = Xβ + e
فرضهای مدل:
1) E (e) = 0
2) E (y) = Xβ
3) V (y) = σe2
β

 yبردار مشاهدات X ،ماتریس متغیرهای مستقل،
بردار ضرایب رگرسیونی و  eبردار باقیماندهها هستند.
 σe2واریانس عوامل باقیمانده و  Eامید ریاضی است.
برای تجزیة رگرسیونی از رویة  REGنرمافزار SAS
) (1996استفاده شد .آنالیز رگرسیونی برای بررسی
ارتباط بین مقدار نفوذ سوند تلقیح و قطر سرویکس در
هر نژاد به صورت مجزا و برای مجموعة جمعیت انجام
گرفت.
نتایج و بحث
شکل دهانة خارجی سرویکس

از عوامل مهم و مؤثر بر مقدار نفوذ گان تلقیح به درون
سرویکس ،شکل دهانة خارجی سرویکس است ( Claire
 .)et al., 2005در این پژوهش تفاوت شکل خارجی در
بین نژادهای مورد بررسی تعیین شد .در بین
سرویکسهای جمعیت مورد بررسی ،شکل نوک پستانی
دارای بیشترین فراوانی است (شکل .)1
بیشترین فراوانی شکل دهانة خارجی سرویکس در

شکل  .5فراوانی (درصد) اشکال سرویکس در هر نژاد
*  )3منقار اردکی )5 ،بریده و شکافدار )1 ،گل سرخی،
 )5نوک پستانی )4 ،فلپ

در پژوهشی شکل گل سرخی را شکل غالب برای
گوسفندان بالغ و شکل نوک پستانی را شکل غالب برای
دهانة خارجی سرویکس بره میشها گزارش کردند که با
نتایج تحقیق حاضر که اکثر دامها در سنین رشد
بودهاند ،همخوانی دارد ).(Kershaw et al., 2005
طول سرویکس

نتایج فراوانی سرویکس  199دستگاه تناسلی گوسفندان
مورد مطالعه ،براساس طول سرویکس در شش گروه
دستهبندی شد (شکل  .)4دامنة دادههای طول سرویکس
جمعیت مورد بررسی  5/4-1سانتیمتر و همچنین دامنة
طول سرویکس به ترتیب  1-1 ،1-1و  5/4-1سانتیمتر
برای نژاد ماکویی ،کردی و افشاری بود .در بین دادههای
جمعیت بیشترین فراوانی طول مربوط به دامنة 1-5
سانتیمتری است .میانگین طول سرویکس بدون در نظر
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گرفتن نژاد  5/91±9/5سانتیمتر است و میانگین طول
سرویکس در نژادهای ماکویی ،کردی و افشاری بررسی و
در جدول  1گزارش شده است .طبق یافتههای پژوهشگران
طول سرویکس تحت تأثیر نژاد ،سن و تعداد آبستنی است.
همچنین میانگین طول سرویکس را  1/4 ،4/4و 1/1
سانتیمتر در نژادهای مختلف گزارش کردهاند ( More et
 .)al., 1987; Fukui et al., 1978; Halbert et al., 1990در
یک پژوهش روی  531رأس گوسفند میانگین طول
سرویکس  4/1سانتیمتر و دامنة آن  5/4-39سانتیمتر
گزارش شد ) .(Kershaw et al., 2005همبستگی طول
سرویکس با تعداد رینگ درون سرویکس و قطر سرویکس،
مثبت و به ترتیب  9/55و  9/54بود و برای نژادهای مورد
بررسی در جدول  3گزارش شده است (.)p<9/993
نتایج برآوردشدة این همبستگی گویای این است که

153

سرویکسهای با طول بیشتر ،تعداد رینگ بیشتر و
همچنین قطر بزرگتری دارند .طول سرویکس با سایر
فراسنجههای مورد بررسی (زاویة رینگ و شکل دهانة
سرویکس) برای تمامی نژادها همبستگی معناداری نشان
نداد (.)p<9/94

شکل  .4تقسیمبندی طول سرویکس در جمعیت مورد بررسی

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

افشاری

کردی

ماکویی

نژاد
همبستگی طول سرویکس با قطر سرویکس

9/54

9/35

9/31

9/55

همبستگی طول سرویکس با تعداد رینگ درون کانال سرویکس

9/55

9/44

9/51

9/1

برای مشخص کردن تفاوت معناداری طول سرویکس
در بین نژادها آزمون معناداری در سطح  4درصد انجام
گرفت (جدول  .)5نتایج بیانگر عدم تفاوت معناداری در
این سطح در بین نژادهاست.
جدول  .5میانگین حداقل مربعات طول سرویکس در نژادهای
بررسیشده (سانتیمتر)
نژاد

ماکویی

کردی

افشاری

طول

5/94±9/55

5/95±9/51

5/33±9/33

خارجی گوسفند ،طول و قطر سرویکس در نژادهای
مورد بررسی در این مطالعه ،کمتر بود ( ;More, 1984
 .)Naqvi et al., 2005برای مشخصکردن تفاوت
معناداری قطر سرویکس در بین نژادها آزمون معناداری
در سطح  4درصد انجام گرفت (جدول  .)1نتایج
بیانگر عدم تفاوت معناداری در این سطح در بین
نژادهاست.
جدول  .1میانگین حداقل مربعات قطر سرویکس در نژادهای
بررسیشده (میلیمتر)

قطر سرویکس

نژاد

ماکویی

کردی

افشاری

میانگین قطر سرویکس جمعیت مورد بررسی 3/15
میلیمتر بود (جدول  .)1میانگین قطر سرویکس در
نژادهای ماکویی ،کردی و افشاری در جدول  1گزارش
شده است .قطر سرویکس در نژادهای مرینوس ،کاسته
النا ،قورا و آساف بهطور میانگین 39/11±9/93
میلیمترگزارش شده است (.)Kaabi et al., 2006
در مقایسه با مطالعات قبلی روی بعضی نژادهای

قطر

3/41±9/31

3/43±9/59

3/93±9/33

تعداد رینگ

میانگین تعداد رینگ موجود در کانال سرویکسهای
جمعیت مورد بررسی  4/43عدد است (جدول .)5
میانگین تعداد رینگ در نژادهای ماکویی ،کردی و
افشاری در جدول  5گزارش شده است.
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جدول  .5تعداد رینگ در بین نژادها
نژاد

ماکویی

کردی

افشاری

تعداد رینگ

4/4±9/55

4/15±9/51

4/14±9/33

تعداد رینگ ،قطر و طول سرویکس نداشته است
( .)p<9/94مقدار نفوذ سوند تلقیح به درون سرویکس
تحت تأثیر نوع آرایش رینگها قرار داشت .نفوذ سوند
تلقیح به سرویکس دستة  3به علت پیچیدگی کمتر در
مقایسه با دیگر آرایشها بیشتر بود .همچنین نفوذ سوند
تلقیح به سرویکس در دستة  5بیشتر از آرایش نوع 1
بود .در مطالعات گذشته نیز دستة  3دارای بیشترین
نفوذ و دستة  1دارای کمترین نفوذ سوند تلقیح گزارش
شده است ).(Kershaw et al., 2005; More, 1984

در یک پژوهش ،تعداد رینگهای سرویکس گوسفند
 5تا  1عدد گزارش شد ( Dun et al., 1995; Fukui et
 .)al., 1987تعداد رینگ در بین نژادهای مورد بررسی
تفاوت معناداری نداشته است (.)p<9/94
آرایش رینگ

پس از مطالعه و دستهبندی نحوة آرایش رینگهای
درون سرویکس در نژادهای مورد بررسی ،آرایش درجة
 5دارای بیشترین فراوانی و آرایش دستة  3کمترین
فراوانی را دارا بود (شکل .)1

مقدار نفوذ

میانگین نفوذ سوند تلقیح گوسفندی به داخل سرویکس
 1/35میلیمتر برای دادههای تجمیعشدة جمعیت مورد
بررسی بود .میانگین نفوذ سوند تلقیح به درون سرویکس
برای نژادهای ماکویی ،کردی و افشاری در جدول 33
گزارش شده است.
سوند در تلقیح مصنوعی نفوذ کمی به درون کانال
سرویکس گوسفند دارد و بررسیها نشان دادهاند که هر
چه میزان نفوذ سوند تلقیح بیشتر باشد ،نرخ آبستنی
( ،)Halbert et al., 1990و نرخ برهزایی ( Salamon et
 )al., 1995با تلقیح واژنی باالتر میرود .برای
مشخصشدن ارتباط بین نفوذ با قطر و طول سرویکس،
آنالیز همبستگی بین این فراسنجهها بررسی شد .برای
تعیین تأثیرپذیری نفوذ سوند تلقیح به درون سرویکس
از قطر سرویکس ،آنالیز تأثیرپذیری در چارچوب تابعیت
بررسی شد (جدولهای  4و .)1

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

بررسی آماری برای مشخصکردن تأثیر شیوة آرایش
رینگها در کانال سرویکس روی فراسنجههای سرویکس
نشان داد که آرایش رینگها هیچ ارتباط معناداری با

جدول  .4برآورد ضرایب تابعیت مقدار نفوذ سوند تلقیح به سرویکس از قطر سرویکس
متغیر مستقل

متغیر وابسته

قطر سرویکس

میزان نفوذ

ضریب رگرسیونی مدل
b1

b0

9/51

3/33

R2

9/33

SD

±9/951

 R2ضریب تبیین رگرسیون متغیر مستقل نسبت به تمامی متغیرهای مستقل در مدل فرضی
 SDانحراف معیار
)  : X / y  8 /19 0/ 26 (x1  Xمیانگین قطر سرویکس جمعیت  X1 /قطر سرویکس  nاُمین حیوان

نتایج نشان داد که مقدار نفوذ به صورت معناداری
تحت تأثیر قطر سرویکس قرار میگیرد ()P<9/93؛ به
طوری که هرچه قطر سرویکس بیشتر باشد ،نفوذ سوند
تلقیح به درون سرویکس بیشتر است .نتایج را میتوان در
قالب مدل برای پیشبینی مقدار نفوذ از قطر سرویکس در

این جمعیت استفاده کرد (جدول  .)4به طوری که به ازای
هر واحد (میلیمتر) تغییر در قطر سرویکس ،نفوذ سوند
تلقیح  9/51میلیمتر افزایش یا کاهش مییابد .این مقدار
تغییر به صورت مجزا برای هر یک از نژادها به شکل مدل
در جدول  1گزارش شده است.
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جدول  .1برآورد ضرایب تابعیت مقدار نفوذ سوند تلقیح به سرویکس از قطر سرویکس برای هر نژاد
نژاد

متغیر وابسته

متغیر مستقل

افشاری
کردی
ماکویی

میزان نفوذ
میزان نفوذ
میزان نفوذ

قطر سرویکس
قطر سرویکس
قطر سرویکس

برای مشخصکردن تأثیر چرخة فحلی بر عمق نفوذ،
آنالیز همبستگی این دو عامل انجام شد .نتایج نشان داد که
عمق نفوذ سوند تلقیح در گامة لوتیال به درون سرویکس
کمتر و نفوذ در زمانی که تخمدان فاقد جسم زرد باشد،
بیشتر است (جدول  .)3رحم و کانال سرویکس طی چرخة
فحلی شرایط متفاوتی دارند .در زمان فحلی و تخمکریزی،
تا حدودی نفوذ سوند تلقیح به درون کانال سرویکس به

ضریب رگرسیونی مدل
b1

b0

9/53
9/3
9/43

1/5
5/5
1/3

R2

9/31
9/3
9/13

SD

±9/91
±9/5
±9/93

دلیل شلشدن ماهیچة سرویکس تسهیل میشود و در
نتیجه عمق نفوذ در زمان فحلی بیشتر است .در زمانی که
تخمدان دارای جسم زرد است ،کانال سرویکس تنگتر
شده و مانع ورود عوامل خارجی به درون رحم میشود و
همین باعث نفوذ کمتر سوند تلقیح میشود ( Kershaw et
 .)al., 2005تأثیر چرخة فحلی روی نفوذ سوند در سه نژاد
مورد نظر بررسی شد (جدولهای  1تا .)39

جدول  .1میانگین عمق نفوذ در حالتهای مختلف چرخة فحلی (میلیمتر)
سن

وضعیت چرخة فحلی

نفوذ از دهانة سرویکس

حداکثر نفوذ از دهانة سرویکس

بره میش بالغ
بره میش بالغ
میش بالغ
میش بالغ

دارای جسم زرد
فاقد جسم زرد
دارای جسم زرد
فاقد جسم زرد

1/33
1/31
1/35
5/91

4/55
39/55
1/31
35

جدول  .3میانگین عمق نفوذ در حالتهای مختلف چرخة فحلی نژاد افشاری (میلیمتر)
سن

وضعیت چرخة فحلی

نفوذ از دهانة سرویکس

حداکثر نفوذ از دهانة سرویکس

بره میش بالغ
بره میش بالغ
میش بالغ
میش بالغ

دارای جسم زرد
فاقد جسم زرد
دارای جسم زرد
فاقد جسم زرد

1/3
1/33
1/31
5/93

4/13
3/93
1/93
33/93

جدول  .3میانگین عمق نفوذ در حالتهای مختلف چرخة فحلی نژادکردی (میلیمتر)
سن

وضعیت چرخة فحلی

نفوذ از دهانة سرویکس

حداکثر نفوذ از دهانة سرویکس

بره میش بالغ
بره میش بالغ
میش بالغ
میش بالغ

دارای جسم زرد
فاقد جسم زرد
دارای جسم زرد
فاقد جسم زرد

1/93
1/15
1/3
1/31

4/35
39/3
1/33
33/93

جدول  .39میانگین عمق نفوذ در حالتهای مختلف چرخة فحلی نژاد ماکویی (میلیمتر)
سن

وضعیت چرخة فحلی

نفوذ از دهانة سرویکس

حداکثر نفوذ از دهانة سرویکس

بره میش بالغ
بره میش بالغ
میش بالغ
میش بالغ

دارای جسم زرد
فاقد جسم زرد
دارای جسم زرد
فاقد جسم زرد

1/35
1/33
5/33
5/53

4/13
39/33
3/93
35/91
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نتایج این پژوهش در جمعیت مورد بررسی و برای
هر نژاد نشان داد که مقدار نفوذ تحت تأثیر گامة چرخة
فحلی است؛ بهطوری که در گوسفندان دارای جسم زرد
میانگین عمق نفوذ در مقایسه با گوسفندان فاقد جسم
زرد کمتر است .نتایج این پژوهش با یافتههای محققان
دیگر مطابقت دارد ،به طوری که بر اساس گزارش
 (1995) Salamon et al.در گوسفندانی که در گامة
غیرلوتیال چرخة فحلی هستند ،نفوذ سوند تلقیح 39
درصد افزایش مییابد ) .(Salamon et al., 1995نتایج
نشان میدهد که دهانة رحم در زمان فحلی از
انعطافپذیری بیشتری در مقایسه با حالت لوتیال
برخوردار است .این احتماالً نتیجة عمل هورمونهای
آستروئید فولیکول تخمدان است که شرایط را برای نفوذ
بیشتر فراهم میکند ) ،(Umscheid et al., 1995زیرا در
این وضعیت استرادیول افزایش پیدا میکند و افزایش
استرادیول سبب افزایش بیان گیرندة هورمون
اکسیتوسین میشود ) (Ayad et al., 2004و براساس
پژوهشها اکسیتوسین سبب انعطافپذیری بیشتر دهانة
رحم میشود ( .)Khalifa et al., 1992در بررسی دیگری
افزایش ترشح  PGE2را سبب ایجاد انعطافپذیری و
تغییر شکل دهانة رحم میدانند ).(Ledger et al.,1983
برای مشخصکردن تأثیر عمق نفوذ سوند تلقیح به داخل
سرویکس برای هر یک از نژادهای مورد بررسی آنالیز
ارتباط و مقایسة میانگین انجام شد که نتایج نشان داد
تفاوت معناداری در بین نژادها وجود ندارد و مقدار نفوذ
سوند تلقیح در بین این نژادها نزدیک به هم است
(( )P<9/94جدول .)33
جدول  .33مقایسة میانگین مقدار نفوذ در بین نژادها
نژاد
فراسنجه
نفوذ

ماکویی

کردی

افشاری

5/5±9/55

5/11±9/51

1/1±9/33

نتایج این تحقیق با پژوهش صورتگرفته روی
نژادهای مرینوس و کاسته النا مطابقت دارد ( Kaabi et
 .)al., 2006اما با بررسی هانراهان مطابقت ندارد
) .(Hanrahan, 2003دلیل این عدم تفاوت را میتوان
شرایط زیستمحیطی یکسان برای نژادهای مورد بررسی

دانست .اما نتایج این پژوهش گویای این موضوع است
که نژادهای بزرگ تر طول سرویکس بیشتری در مقایسه
با نژادهای کوچکتر دارند.
برای مشخصکردن عمق نفوذ سوند تلقیح به داخل
کانال سرویکس میانگین نفوذ در هر یک از اشکال
مختلف سرویکس بررسی شد (شکل .)1

شکل  .1میانگین نفوذ به داخل کانال سرویکس در هریک از
اشکال دهانة سرویکس

نتایج نشان داد که میانگین نفوذ در اشکال فلپ،
نوک پستانی ،گل سرخی ،شکافدار و منقار اردکی به
ترتیب برابر  5/4 ،1/11 ،1/11 ،4/54و  5/4در این
جمعیت است .در این پژوهش مقدار نفوذ سوند تلقیح
تحت تأثیر تعداد رینگ قرار داشته است ،به طوری که
سرویکسهای با تعداد رینگ بیشتر ،عمق نفوذ کمتری
داشتهاند .نتایج این پژوهش با بررسی پژوهشهای دیگر
مطابقت دارد ( .)Kaabi et al., 2006مطالعه در نژاد
مرینوس نشان داد که در کانالهای سرویکسی با تعداد
رینگ بیشتر ،عمق نفوذ سوند تلقیح کمتر است که علت
آن ایجاد مانع برای ورود سوند تلقیح به داخل کانال
سرویکس میباشد ) .(Eppleston et al., 1994پژوهشی
روی آناتومی دستگاه تولیدمثلی گوسفندان نژاد کورا
نشان داده است که در کانال سرویکسهای با پیچیدگی
داخلی کمتر در مقایسه با پیچیدگی بیشتر ،نفوذ سوند
تلقیح بیشتر است که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت
دارد ).(Lvarez, 2000
نتیجهگیری

نژادهای گوسفند مورد مطالعه در این پژوهش در
فراسنجههای مورد بررسی تفاوت معناداری نداشتند.
نتایج این مطالعه نشان داد که سرویکس در سه نژاد از
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میرسد که سرویکس نژادهای گوسفند مورد بررسی از
 از نژادهای خارجی مثل،لحاظ اندازة قطر و طول
. قورا و آساف کوچکتر است، کاسته النا،مرینوس

 تعداد رینگ و، مقدار نفوذ سوند تلقیح، قطر،لحاظ طول
نوع آرایش رینگها تفاوت نداشته و تحت تأثیر نژاد قرار
 با توجه به دادههای مطالعة حاضر به نظر.نگرفته است
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