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چکيد ه 

شرتمرغ به جهت دارا بودن گوشتي با كلسرتول و چريب كم و آهن بيشرت نسبت به ساير پرندگان و دام هاي اهيل پرنده اي با ارزش به شامر مي رود. ناحيه 

اتصايل رحم به واژن داراي لوله های ذخیره کننده اسپرم بوده و محل نگهداري اسپرماتوزوا مي باشد. از آنجا كه مطالعه همزمان اين ناحيه در فصل 

توليدمثيل و غري توليدمثيل در شرتمرغ تاكنون انجام نشده بود، بنابراين آناتومي و بافت شنايس اين ناحيه از اويدوكت شرتمرغ ماده بالغ مورد مطالعه قرار 

گرفت. بدين منظور در طول يكسال، هر ماه 4 اويدوكت شرتمرغ بالغ )در مجموع 48 اويدوكت( تهيه و ناحيه اتصايل رحم به واژن آن مورد مطالعه 

آناتومي قرار گرفت. پس از منونه برداری و تهیه الم، منونه ها با روش هامتوكسيلني و ائوزين)H & E( رنگ آميزي شدند. نتايج آناتومييك نشان دادكه در 

ابتداي واژن يك خم سيگموئيد قرار دارد. در مطالعه بافتي نيز اپيتليوم اين ناحيه بصورت استوانه اي شبه مطبق مژه دار بوده و در بعيض ماه ها به شكل 

استوانه اي ساده مژه دار ديده مي شود. اپيتليوم لوله ها نيز بصورت استوانه اي ساده فاقد مژه مي باشد. نتايج آزمون آماري نشان داد كه اندازه طول و 

عرض اين ناحيه و همچنني تعداد و قطر لوله هاي ذخريه كننده اسپرم در 6 ماه نخست سال بصورت معني دار بيشرت از 6 ماه دوم سال مي باشد. بيشرتين 

ميانگني اندازه نيز مربوط به مرداد ماه و كمرتين آن مربوط به دي ماه مي باشد.

كلامت كليدی: آناتومي، بافت شنايس، ناحيه اتصايل رحم به واژن، شرت مرغ
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Ostrich considered as a high value bird in comparison with other birds and domestic animals because of having low cho-
lesterol and fat and more Fe level meat. Utero-vaginal junction Has sperm storage tubules which store spermatozoa. As 
There are not any simultaneusly research done on this part in breeding season and Non-breeding seasons, these organs 
were studied anatomically and histologically.  For this, every month four oviducts of adult ostrich were provided  )over-
all 48 oviducts( and Utero-vaginal junction was anatomically studied.  Then tissue samples were taken. Samples were 
obtained, using Haematoxylin and Eosin Stain Kit. The anatomical results suggest there is a sigmoid curve in the start 
of the vagina. Histological results showed the epithelium of  this part is pseudostratified ciliated columnar and in some 
Month,s epithelium was simple ciliated columnar. Epithelium of  tubules were simple non- ciliated columnar. Statistical 
analysis result suggest The length and width of this part and The number and diameter of sperm storage tubules in first 
half of year is larger from second half year. Maximum average size belongs to 23 July-25August and minimum to 22 
December-20 January. 

Keyword: Anatomy, Histology, Utero-vaginal junction , Ostrich 

مقدمه

شرتمرغ داراي گوشتی با كلسرتول و چريب كم و آهن بيشرت نسبت به 
گوشت  ساير پرندگان و دام های اهلی است كه موجب پرورش اين پرنده 
پرندگان  از دسته  پرنده  اين  است.  از كشورها شده  بسياري  در  ارزش  با 
می باشد.  زمني  در  موجود  پرنده  بزرگرتين  و  بوده   )Ratites( رتايت ها 
گردن  گردن خاکسرتي،  نوع  به سه  رنگ  اساس  بر  آفريقايي  شرتمرغ هاي 
قرمز و گردن آيب تقسيم بندي مي شوند. در ايران بيشرت از زير گونه گردن 
استفاده  صنعتي  پرورش  براي   )Struthio camelus ,Camelus Linn(قرمز
مي شود. محل طبيعي اين زير گونه آفريقاي شاميل مي باشد. اين زيرگونه 
بلندترين نژاد شرتمرغ است و داراي تاج يب موي در رس و طوقي از پرهاي 
سفيد بني گردن بدون پر و قسمت هاي پايني است. جنس ماده اين زيرگونه 
در سن 2 تا 3 سالگي به بلوغ جنيس مي رسد، در حايل كه جنس نر به طور 
دارای دو  بلوغ جنيس مي رسد. شرتمرغ  به  ماده  از  بعد  يك سال  معمول 
يا  توليد تخم  با  توليدمثلی و غريتوليدمثلی است که بيشرت  يا فصل  دوره 
تخم گذاری پرنده ماده مشخص می شود. دوره توليد مثيل شرتمرغ در ايران 
اسرتاحت  دوران  وارد  فصل رسما  با رشوع  و  بوده  سال  اول  ماه هاي  در 
با  يافته  متايز  و  شکل  لوله ای  ارگانی  شرتمرغ  اويدوكت  مي شود.  جنيس 
ناحيه  پنج  از  نيز  شرتمرغ  اويدوكت  می باشد.  خود  طول  در  متغري  قطر 
مشخص، قيف )Infundibulum(، مگنوم)Magnum(، تنگه)Isthmus(، رحم 
 )Vagina( واژن  و   )Uterus or Shell glands( پوسته  کننده  توليد  غدد  يا 

عالوه  واژن  به  رحم  اتصايل  ناحيه  مخاط   .)1 )شكل  می شود)4(  تشكيل 
بر چني هاي اوليه داراي چني ثانويه كوتاه و كوچيك نيز مي باشد. اپيتليوم 
اين چني ها به شكل استوانه اي شبه مطبق مژه دار ويا بدون مژه و ترشحي 
به شكل  غددي  حاوي  واژن  بخش هاي  بقيه  برخالف  اين چني ها  هستند. 
کننده  ذخريه  لوله های  را  غدد  اين  محققان  برخي  هستند)3،2و1(.  لوله 
 Uterovaginal( رحمي واژين  غدد  يا   )Sperm storage tubules( اسپرم 
اين  )Sperm host glands( مي نامند.  اسپرم  يا غدد نگهدارنده  glands( و 
و  مي شود  مشاهده  واژين  رحمي  مرز  از  سانتي مرتي  يك  حدود  در  غدد 
چني ها در اين بخش كوتاه تر و پهن تر از ساير بخش هاي واژن هستند،  قطر 
استوانه اي  افزايش مي يابد. سلول هاي  اين نقطه  خارجي واژن درست در 
ساده بلند با ميكرووييل هاي رأيس اين ناحيه را پوشش مي دهند. اين ناحيه 
محل نگهداري اسپرماتوزوا بوده و نطفه دار شدن تخم ها در تعدادی زیادی 
ذخیره  لوله های  وجود  دلیل  به  آمیزش  از  روز   15 از  بعد  را  گونه ها  از 
مطالعه  بنابراين   .)11( است  واژن  به  رحم  اتصال  مخل  در  اسپرم  کننده 
ناحيه اتصايل رحم به واژن بدليل حضور اين لوله ها در دوره توليد مثيل 
و غري توليدمثيل اطالعات مفيدي درباره فعاليت جنيس شرتمرغ در اختيار 
از   تعدادي  اسپرم در  لوله هاي ذخريه كننده  قرار مي دهد. حضور  محققني 
در   ،)16( رئا  پرنده  در  است.  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  پرنده  گونه هاي 
فنچ بنگايل )7(، در ميناي ابلق )9(، در بلدرچني ) 14 و10( وجود لوله هاي 
ذخريه كننده اسپرم گزارش شده است. از آنجا كه مطالعه همزمان بر روي 

مطالعه تغيريات آناتومييك و بافت شنايس ناحيه  ...
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آناتومي و بافت شنايس ناحيه اتصايل رحم به واژن در شرتمرغ بصورت كامل 
در دو دوره جنيس و غريجنيس صورت نگرفته بود )12 و6(، بنابراين براي 
مطالعه تغيريات آناتومييك و بافت شنايس بطور ماهيانه در طول يك سال 

ناحيه اتصايل رحم به واژن شرتمرغ بالغ مورد مطالعه قرار گرفت.

مواد و روش   کار
جمع آوري نمونه

برای اين پژوهش، هر ماه اويدوکت 4 شرتمرغ ماده بالغ با سن باالتر 
از  عدد،   48 مشابه)درمجموع   تغذيه اي  و  مديريتي  رشايط  با  سال   4 از 
اسفند ماه 1389 تا بهمن ماه 1390( از مزارع پرورش شرتمرغ استان سمنان 

به طور تصادفی انتخاب شد.

مطالعه آناتومي

همزمان با ذبح هر پرنده اويدوکت از محل اتصاالت خود)تخمدان تا 
کلواک( جدا گرديد. يك برش طولی در اويدوکت به عمل آمد و مشاهدات 
 .)Utero-vaginal junction( آناتومييك ناحيه رحم به واژن انجام پذيرفت
همزمان با مشاهدات ظاهري اندازه طول و عرض ناحيه اتصايل رحم به 
واژن در هرماه و در متامي منونه ها به تفكيك بوسيله كوليس انجام پذيرفت 

و در جداول مربوطه يادداشت گرديد.

تهيه نمونه بافتي

همزمان با مطالعه آناتومييك منونه  گريي از ديواره تحتانی 3 سانتی مرت 
سانتی مرت،   0/7×0/7 اندازه  به  واژن  به  رحم  ناحيه  اتصال  محل  از  بعد 
برداشت گرديد  از متامي منونه ها  طول و عرض و ضخامت يك سانتی مرت 
ثبوت جهت  از  پس  شد.  داده  قرار  درصد   10 فرمالني  بافر  محلول  در  و 
قالب گريي  از  بعد  گرفتند.  قرار  هيستوتكنيك  دستگاه  در  عمل آوري 
از آن ها تهيه و متعاقب  پارافني برش هايي به ضخامت 5 ميكرون  توسط 
رنگ آميزی هامتوكسيلني و ائوزين توسط ميكروسكوپ نوری مورد مطالعه 
قرار گرفتند. در مرحله بعد، تعداد لوله هاي ذخريه كننده اسپرم و نيز قطر 

لوله ها توسط عديس مدرج اندازه گريي شد.

 تجزيه و تحليل آماري

و  عمق  نيز  و  اسپرم  ذخريه كننده  لوله هاي  تعداد  اندازه  بني  مقايسه 
قطر لوله ها در متامي ماه هاي سال توسط نرم افزار SPSS نسخه 23 انجام 
 TUCKEY يک طرفه، تست تعقيبي ANOVA پذيرفت و بوسيله آزمون
مورد استفاده قرار گرفت و سطح p ≥0/05 براي معني دار بودن اختالف 

بني داده ها درنظر گرفته شد.

 نتايج
نتايج آناتوميكي

ناحیه  شد.  مشاهده  پرندگان  ساير  اساس هامنند  در  آناتومييك  نتايج 
واژن به شکل لوله اي عضالين ناحیه رحم اویدوکت را به یوردیوم کلواک 
متصل می کرد. ابتداي واژن یک خميدگی )S( شكيل دارد. این پيچ خوردگي 
معكوس )سيگموئيد مانند( ابتدای واژن موجب برگشت اولني بخش واژن 
در سطح تحتاين به عقب می شد. درست در اولني برگشتگي اين سيگموئيد، 

در مسري مستقيم  بعد  واژن  ناحيه  ادامه  در  و  داشته  قرار  واژن  اسفنگرت 
رنگ  به  رحم  ناحیه  به  اتصال  محل  در  واژن  مخاط  می باشد)شکل1(. 
واژن  در  موجود  مخاطي ظريف  است. چني هاي  روشن  تا صوريت  صوريت 
تا  محل  این  اوليه  چني هاي  بودند.  پيچ خورده  كمرت  بسيار  و  طويل  بيشرت 
حدودي نسبت به ناحيه رحم ارتفاع كمرت و قطر بیشرتی داشتند. مخاط 
به  رحم  از  ناحیه  تغییر  بنابراین  بود.  رحم  ناحیه  از  روشن تر  ناحیه  این 
واژن به خوبی مشخص می باشد. چني هاي موجود در اسفنگرت واژن نامنظم 
بودند و سطحي ناهموار در اين بخش ايجاد مي كنند. دقیقاً در محل تنگی 
اسفنگرت، چني ها با هم تجمع مي يابند و قطر مجرا را مانند يك حلقه باريك 
كاهش مي دادند)شکل2(. اندازه طول و عرض ناحيه اتصايل رحم به واژن 
از فروردين ماه تا شهريور ماه مشابه يكديگر بوده و داراي بيشرتين طول 
و عرض بوده و از مهر تا بهمن ماه نيز در طول و عرض ناحيه اتصايل رحم 
اندازه  افزايش در  ماه  اسفند  به واژن كاهش مشاهده شده و مجددا در 
مشاهده مي شود. هم چنني ميانگني طول و عرض ناحيه اتصايل رحم به واژن 
در مرداد ماه بزرگرتين و در دي ماه كوچك ترين ميزان را نشان مي دهد. 
اندازه پارامرتهاي آناتومييك ناحيه اتصايل رحم به  مقايسه  آماري ميانگني 

واژن در جدول 1 نشان داده شده است.

نتايج بافت شناسي

نتايج بافت شنايس ديواره محل اتصال رحم به واژن شرتمرغ بالغ، زمان 
از  تخم گذاری و عدم تخم گذاری از داخل به خارج هامنند ساير پرندگان 
اليه مخاطي، زيرمخاط، اليه عضالين و اليه رسوزي تشكيل مي شود. اليه 
می کند.  ایجاد  اوليه  چني  به شكل  برجستگي هايی  محل،  این  در  مخاطي 
بر روي آن تعدادی چین  اولیه پیچ خورده بوده و  رأس برخی چین های 
ثانویه و حتی برخی موارد چین های ثالثیه مشاهده می شود. سطح خارجی 
اپیتلیوم  می دهد.  شکل  پارین  آن  را  مرکزی  بخش  و  اپيتليوم  را  چین ها 
با  این محل هامنند ناحیه رحم به شكل استوانه اي شبه مطبق مژه دار  در 
سلول های موكويس با ستیوپالسم یکنواخت تشكيل مي داد. سلول هاي بدون 
مژه يا سلول هاي موكويس با هسته مثلثي شکل مرکزي باالتر از سلول هاي 
ردیف های  در  مژه دار  سلول هاي  هسته  دارند.  قرار  مژه دار  استوانه اي 
مختلف در داخل سيتوپالسم ائوزينوفييل قرار دارد. در رأس اين سلول ها 
پايه مژه هاي ناحيه واژن جسمك  مژه هاي خييل زيادي وجود داشت. در 
قاعده اي به صورت يك خط ممتد در رأس همه سلول هاي مژه دار به وضوح 
ديده می شد. برخالف ناحیه رحم در پارین این محل غدد لوله ای رحمی 
 Sperm( حضور ندارد، ولی در پایه چین های ثانویه، لوله های ذخیره اسپرم
واژين  رحمي  غدد  يا  و   )Vaginal glands( واژين  غدد   ،)storage tubules
تحتانی،  سطح  در  لوله ها  این  می شود.  مشاهده   )Uterovaginal glands(
 Uterovaginal( واژن  به  رحم  اتصال  ازمحل  خلفی تر  سانتی مرتی   6 تا   2
junction( مشاهده می شدند. لوله ها نزدیک به اپیتلیوم و در پارین گسرتده 
بودند و دهانه ورودی آن ها در شیار بین چین های ثانویه باز می شد. لوله ها 
به شکل لوله ای ساده و گاهی منشعب بودند. در بیشرت موارد در ته بسته 
هر لوله رگ های خونی مشاهده می شد. اپیتلیوم این لوله ها از سلول های 
استوانه ای تشکیل می شد. این سلول ها که بر روی بازال المینا قرار داشتند، 
دارای سیتوپالسمی یکنواخت بودند که در اطراف هسته پراکنده می شد. 
هستک  دو  یا  یک  دارای  داشت،  قرار  سلول  پایه  نزدیک  که  گرد  هسته 
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فاقد  و  برآمده داشت  و  کنگره دار  این سلول ها حالت  رأسی  انتهای  بود. 
مژه بود. در داخل لومن لوله هاي ذخريه كننده اسپرم رس اسپرم مشاهده 
شد. اليه عضالين در این محل در دو مسري حلقوي و طويل تشکیل می شد. 
در برخي برش ها عضالت به  جاي جهت طويل، مسري موريب از خود نشان 
مي دادند. ضخامت اليه عضالين نسبت به ناحیه رحم تا حدودی بيشرت بود. 

اليه رسوزي مسیر طولی الیه عضالنی را از خارج پوشش مي داد. 
شبه  استوانه اي  شکل  به  واژن  به  رحم  اتصايل  ناحيه  مخاط  اپيتليوم 
مطبق مژه دار با سلول های موكويس و برخي نيز استوانه اي ساده مژه دار 
گاهی  و  ساده  لوله ای  شکل  به  اسپرم  ذخريه کننده  لوله های  شد.  ديده 
منشعب، کمی در پارين همبندی قابل مشاهده بودند. لوله ها را سلول های 
استوانه ای کوتاه تشکيل می دادند و در مقاطع عرضی سلول ها هرمی شکل 
بودند كه دارای سيتوپالسمی يکنواخت و هسته ای گرد با يک يا دو هستک، 
فروردين  در  اپيتليوم  )شكل3(.  بودند  مژه  فاقد  و  سلول  پايه  به  نزديک 

ماه گاها به شكل استوانه اي ساده مژه دار مشاهده شد )شكل 3( كه اين 
مشاهده  ماه  اسفند  در  همچنني  و  آذرماه  تا  ماه  ارديبهشت  از  اپيتليوم 
نوع  اين  ماه  بهمن  و  دي  در  ويل  )شكل14و11،5،6،7،8،9،10،4(  نگرديد 
اپيتليوم هامنند ماه فروردين ديده شد )شكل12،13(. تعدد و قطر لوله هاي 
ذخريه كننده اسپرم نتايج مشابهي با اندازه طول و عرض ناحيه اتصايل رحم 
بيش ترين  داراي  ماه  مرداد  تا  فروردين  از  بطوري كه  داد،  نشان  واژن  به 
تعدد  ماه ميزان قطر و  بهمن  تا  از شهريور  بوده و مجددا  تعداد و قطر 
لوله ها كاهش يافته و در نهايت در اسفند ماه تعداد و قطر لوله ها مجددا 
افزايش مي يابد. انشعاب لوله ها در بهار و تابستان بيش ترمشاهده شده و 
در پاييز از ميزان انشعاب كاسته شده و در دي و بهمن ماه هيچ انشعايب 
داراي  تاحدودي  لوله ها  اسفند  ماه  در  و مجددا  نگرديد  ديده  لوله ها  در 
قطر مشاهده  و  تعدد  ميزان  بيش ترين  ماه  مرداد  در  ديده شد.  انشعاب 
شده و اسپرم نيز بيشرت از ساير ماه ها در لوله ها ديده شد، همچنني در دي 

جدول 1- مقايسه آماري میانگین اندازه پارامترهاي آناتومیكي ناحیه اتصالي رحم به واژن برحسب سانتي متر

توضیح جدول: a ماه هاي مشابه در میانگین ابعاد و داراي اختالف معني دار با ساير ماه ها ، b ماه هاي مشابه در میانگین ابعاد و داراي اختالف معني دار با ساير 
ماه ها، c داراي اختالف معني دار با ساير ماه ها.

ماه

ميانگين ابعاد

عرضطول

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارميانگين

a12/2۶1/5۶5/2۴ ۰/2۶فروردين  

a12/7۴  1/۴۳5/7۴ ۰/2۳ارديبهشت

a1۳/5۳۰/۹2۶/۳۶ ۰/17خرداد

a1۴/2۹1/۳۴۶/82۰/۴۹تير

a1۴/۴81/7۰۶/۹۳۰/5۶مرداد

a1۳/۳۰1/۳5۶/2۰ ۰/۴5شهريور

b۹/78۰/87۳/۹7۰/1۴مهر

b۹/۶7۰/۹1۳/85 ۰/17آبان

b۹/۳۶۰/52۳/7۳۰/۰۹آذر

b۹/121/21۳/۶1۰/2۳دي

b۹/۴21/۴5۳/78۰/۳1بهمن

c1۰/7۳۰/88۴/۳۴ ۰/1۶اسفند
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ماه كمرتين ميزان قطر و تعدد لوله ها ديده شد. از خرداد ماه نيز حضور 
اسپرم در لوله ها مشهود بوده كه اين حضور اسپرم تا شهريور ماه ادامه 
يافته و از مهرماه مجددا اسپرمي در لوله ها مشاهده نشد. مقايسه آماري 
اندازه پارامرتهاي هيستومورفومرتي لوله هاي ذخريه كننده اسپرم  ميانگني 

در جدول 2 نشان داده شده است.

نتايج آزمون آماري

تعقيبي  تست  در  طرفه  يک    ANOVA آزمون  آماري  آزمون  نتايج 
TUCKEY نشان داد كه اندازه طول و عرض ناحيه اتصايل رحم به واژن، 
تعداد لوله و همچنني قطر لوله نتايج يكساين را از نظر آماري نشان مي دهد. 
اين مقادير از فروردين تا شهريور ماه بصورت معني دار بيشرت از مقادير 6 
ماه دوم سال مي باشد. همچنني اين مقادير در اسفند ماه بصورت معني دار 
بيشرت از 5 ماه نيمه دوم سال مي باشد. بيشينه و كمينه اين مقادير در مرداد 

و دي ماه بوده كه معني دار مني باشد.

بحث
بدليل  اويدوكت  نواحي  ساير  به  نسبت  واژن  به  رحم  اتصايل  ناحيه 
متفاوت تري  بافتي  ويژگي هاي  داراي  اسپرم  ذخريه كننده  لوله هاي  حضور 

است. 
واژن  به  رحم  اتصايل  قسمت  در  اسپرم  ذخريه كننده  لوله هاي  وجود 
بلدرچني  ابلق )9(،  بنگايل )7(، ميناي  رئا )16(، در فنچ  پرنده  در ماكيان، 
شده  گزارش  و5(  )17و13و  بوقلمون  و   )18( مسكويئ  اردك  )14و10(، 
است. چین های مخاطی طولی تا حدودي از ناحيه رحم ارتفاع کوتاه تر و 
قطر بیشرتی دارند. چني هاي نامنظم اسفنگرت واژن، سطحي ناهموار ايجاد 
مي كنند و باعث تنگ شدگي و کاهش قطر مجرا مي  شوند. در شرتمرغ نيز 
رحم  اتصايل  ناحيه  در  اسپرم  لوله هاي ذخريه كننده  فوق  پرندگان  هامنند 

جدول 2- مقايسه آماري میانگین اندازه پارامترهاي هیستومورفومتري لوله هاي ذخیره کننده اسپرم برحسب میكرومتر.

توضیح جدول:  a ماه هاي مشابه در میانگین ابعاد و داراي اختالف معني دار با ساير ماه ها ، b ماه هاي مشابه در میانگین ابعاد و داراي اختالف معني دار با ساير 
ماه ها، c داراي اختالف معني دار با ساير ماه ها.

ماه

ميانگين ابعاد

قطر لولهتعداد لوله

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارميانگين

a2۹1  17/1۶18/581/۰۴فروردين  

a۳۰11۹/۶۰1۹/2۴1/5۴ارديبهشت

a۳۰۶/2521/522۰/۶72/21خرداد

a۳1۰/2518/۳721/1۶2/58تير

a۳122۰/2۴21/751/۳۳مرداد

a۳۰۳21/5۶2۰/252/1۹شهريور

b18817/۳۳18/۰8۰/۹۴مهر

b185/251۹/۰۹1۳/551/۳۴آبان

b17۹/2517/871۳/۴۳1/۶۹آذر

b17515/۳11۳/1۹۰/51دي

b1821۶/7۴1۳/۰7۰/77بهمن

c2۳۹18/2۳15/121/۴۰اسفند
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شكل 1- اويدوکت شترمرغ بالغ. o تخمدان، wi بخش پهن قیف، ic بخش گردن قیف، m مگنوم،
Scale=10cm .کلواك c،واژن v،محل اتصال رحم به واژن uvj ،رحم u ،تنگه i              

Scale=5cm .شكل 2- سطح داخلي محل اتصال رحم به ناحیه واژن اويدوکت شترمرغ ماده بالغ
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شكل ۳- فروردين ماه. محل اتصال رحم به واژن. a اپیتلیوم، b پارين، c لوله ذخیره کننده اسپرم. رنگ آمیزي 
                 Scale= 12µm .×250  هماتوکسیلین- ائوزين

شكل ۴- ارديبهشت ماه. محل اتصال رحم به واژن. a اپیتلیوم، b پارين، c لوله ذخیره کننده اسپرم، d اسپرم  
Scale= 75µm  ×250 طبقه عضالني. هماتوکسیلین- ائوزين e
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شكل 5- خرداد ماه. مقطع عرضي لوله ذخیره کننده اسپرم همراه با سر اسپرم. رنگ آمیزي هماتوکسیلین- 
. Scale= 3µm .×500  ائوزين

شكل ۶-  تیرماه. چین اولیه محل اتصال رحم به واژن. a اپیتلیوم، b پارين، c لوله ذخیره کننده اسپرم. 
رنگ آمیزي هماتوکسیلین- ائوزين  250×.
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شكل 7- مرداد ماه. محل اتصال رحم به واژن. a اپیتلیوم، b پارين،c لوله ذخیره کننده اسپرم محتوي سر 
Scale=10µm ×230 اسپرم رنگ آمیزي هماتوکسیلین- ائوزين

شكل 8-  شهريور ماه. محل اتصال رحم به واژن.  aاپیتلیوم، b پارين،c لوله ذخیره کننده اسپرم محتوي سر 
Scale= 13µm .×300 رنگ آمیزي هماتوکسیلین- ائوزين
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شكل۹- مهرماه. محل اتصال رحم به واژن. a اپیتلیوم، واژن. b پارين،c لوله ذخیره کننده اسپرم. رنگ آمیزي 
          .Scale=7µm ×220 هماتوکسیلین - ائوزين

شكل 1۰- آبان ماه. محل اتصال رحم به واژن. a اپیتلیوم، b پارين،c لوله ذخیره کننده اسپرم. رنگ آمیزي 
Scale=7µm ×230 هماتوکسیلین- ائوزين
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شكل 11-  آذرماه. محل اتصال رحم به واژن. a اپیتلیوم، b پارين،c لوله ذخیره کننده اسپرم. رنگ آمیزي 
.Scale=14µm ×190 هماتوکسیلین - ائوزين

شكل12- دي ماه. محل اتصال رحم به واژن. b پارين، c لوله ذخیره کننده اسپرم. رنگ آمیزي  هماتوکسیلین- 
Scale=12µm    ×240 ائوزين
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شكل 1۳- بهمن ماه. محل اتصال رحم به واژن. a اپیتلیوم، b پارين،c لوله ذخیره کننده اسپرم. رنگ آمیزي 
                                             Scale=50µm ×80 هماتوکسیلین - ائوزين

شكل ۴1- اسفند ماه. محل اتصال رحم به واژن. a اپیتلیوم، b پارين،c لوله ذخیره کننده اسپرم. رنگآمیزي 
Scale=12µm × 240 هماتوکسیلین- ائوزين
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روشن  و  صوريت  رنگ  به  نيز  مخاطي  چني هاي  و  داشته  وجود  واژن  به 
ابتداي  در قسمت  براين  بود. عالوه  قابل مشاهده  پرندگان  ساير  هامنند 
واژن شرتمرغ یک خميدگی سیگموئید )S( شكيل وجود داشته و درست در 
اولني برگشتگي اين سيگموئيد، اسفنگرت واژن حضور دارد. این شکل ابتدای 

واژن در سایر پرندگان گزارش نشده است.
Parizzi و همكاران در سال 2007 گزارش كردند در پرنده رئا لوله هاي 
ذخريه كننده اسپرم به شکل لوله های ساده کوتاه یا منشعب مي باشد و قطر 
و تعداد اين لوله ها در فصل توليدمثيل افزايش مي يابد. نتايج تحقيق حارض 
با نتايج فوق منطبق بوده و اين لوله ها به شكل كوتاه يا منشعب بوده و 
همچنني در فصل توليدمثيل لوله ها نسبت به فصل غريتوليدمثيل افزايش در 

قطر، عمق و تعداد را نشان مي دهد.
Patro و همكاران در مطالعه بافت شنايس اويدوكت بوقلمون، اپيتليوم 
مخاط رحم و واژن را به شکل استوانه ای شبه مطبق مژه دار گزارش كردند 
در  منودند)17(.  توصيف  شيار  بصورت  را  اسپرم  ذخريه کننده  لوله های  و 
هامنند  واژن  به  رحم  اتصايل  ناحيه  مخاط  اپيتليوم  نيز   حارض  تحقيق 
بوقلمون به شكل استوانه اي شبه مطبق مژه دار مشاهده شد ويل لوله هاي 
ذخريه كننده اسپرم در شرتمرغ به شكل لوله است و از اين منظر با بوقلمون 

متفاوت مي باشد. 
 parasitic( انگيل  پرنده  روي  بر  كه  تحقيقي  در  همكاران  و   Cediel
فصل  دو  در  را  اسپرم  ذخريه كننده  لوله هاي  حضور  دادند،  انجام   )bird
ارتفاع  و  عمق  کاهش  به  و  دادند  قرار  مطالعه  مورد  و غريجنيس  جنيس 
لوله ها در زمان اسرتاحت جنسی اشاره كردند)8(. يافته هاي مطالعه حارض 
با اين پژوهش منطبق مي باشد و در زمان اسرتاحت جنيس لوله ها كوتاه 
مشاهده مي شود ودر زمان فعاليت جنيس تعداد لوله ها و انشعابات آن ها 

در شرتمرغ بيشرتمي شود.
Xinng و Meifen در سال 1997 به حضور لوله هاي ذخريه كننده اسپرم 
در اردك مسكويئ در فصل تخم گذاري اشاره كردند. آن ها همچنني اپيتليوم 
ناحيه اتصايل رحم به واژن را در اردك مسكويئ در دوره جنيس بصورت 
استوانه اي شبه مطبق مژه دار توصيف كردند. يافته هاي پژوهش حارض نيز 
جنيس  دوره  در  شرتمرغ  در  اسپرم  حضور  و  دارد  مطابقت  فوق  تحقيق 
لوله هاي  واژن كه حاوي  به  اتصايل رحم  ناحيه  اپيتليوم  و  پرنده مي باشد 
مژه دار  مطبق  شبه  استوانه اي  پوشش  داراي  مي باشد  اسپرم  ذخريه كننده 

است)20(.
Moraes در سال 2009 در تحقيقي كه بر روي بلدرچني وجود لوله های 
 Nothura( بلدرچین  واژن  به  اتصال رحم  در محل  را  اسپرم  ذخیره کننده 
با  منشعب  شکل  به  لوله ها  اين  منود  عنوان  و  كرد  گزارش   )maculosa
با  نيز  حارض  تحقيق  يافته هاي  مي باشد)14(.  ساده  استوانه ای  سلول های 
پژوهش Moraes مطابقت داشته و در شرتمرغ نيز در دوره جنيس لوله ها 
منشعب بوده و اپيتليوم لوله ها نيز گاها به شكل استوانه اي ساده مي باشد.

 Muwazi و Baranga در مطالعه اي كه برروي اويدوکت شرتمرغ بدون 
ذكر دوره جنيس يا غريجنيس انجام دادند، گزارش كردندکه اويدوکت شرتمرغ 
Infundibulum- Magnum- Isthmus-( ناحيه  پنج  از  پرندگان  ساير  مانند 

Uterus-Vagina( تشکيل می شود ويل به وجود لوله های ذخريه کننده اسپرم 
واژن اشاره ای نكردند )15(. در تحقيق حارض بدليل مطالعه در دو دوره 
جنيس و غريجنيس لوله هاي ذخريه كننده اسپرم در شرتمرغ در محل اتصال 

رحم به واژن مشاهده شد.
در  اسپرم  ذخیره  لوله های     2002 سال  در   Ridderstrale و   Holm
بلدرچین را به شكل لوله های کوتاه با سلول های استوانه ای بدون مژه نشان 
دادند كه در دوره غري جنيس ارتفاع و اندازه لوله ها كاهش نشان مي دهد. 
بلدرچني در دوره غريجنيس  لوله مشابه  ارتفاع و عمق  در تحقيق حارض 
مطبق  شبه  استوانه اي  نوع  از  لوله ها  اپيتليوم  ويل  مشاهده شده  كوتاه تر 

بدون مژه مشاهده مي شود و تاحدودي با بلدرچني متفاوت است)10(.
Malecki و همكاران در سال 2004، همچنني Bezuidenhout و همكاران 
در سال 1995 در دو تحقيق مجزا اويدوكت شرتمرغ را مورد مطالعه قرار 
دادند و به حضور لوله هاي ذخريه كننده اسپرم اشاره كردند. اپيتليوم ناحيه 
مطبق  شبه  استوانه اي  شکل  به  مطالعه  دو  اين  در  واژن  به  رحم  اتصايل 
مژه دار و لوله های ذخريه کننده اسپرم نيز به شكل كوتاه و فاقد انشعاب 
منطبق  دوره غريجنيس  در  تحقيق حارض  يافته هاي   .)6 )12و  گزارش شد 
با دو تحقيق اخري مي باشد. در ماه دي و بهمن كه ماه هاي غري توليدمثيل 
شرتمرغ مي باشد، ناحيه اتصايل رحم به واژن به اين شكل مشاهده مي شود 
كه نشان مي دهد اين دو مطالعه در زمان اسرتاحت جنيس پرنده انجام شده 
است، همچنني نتايج تحقيق حارض، به وجود لوله های ذخريه کننده اسپرم 
اشاره می کند و در دوره جنيس تعداد  اين محل در کل ماه های سال  در 
لوله ها، انشعاب و قطر آن افزايش مي يابد و تحقيق حارض بدليل مطالعه 
دو دوره جنيس و غريجنيس يافته هاي دقيق تري را از ناحيه اتصايل رحم به 

واژن در اختيار قرار مي دهد.
Swan و Sicouri در سال 1999 روی وجود لوله های ذخیره کننده را 
تخم  نطفه دار شدن  و  كردند  گزارش  منشعب  و  ساده  لوله هاي  به شکل 
شرتمرغ ها را تا 14 روز پس از جفت گیری بدليل حضور اين لوله ها دانستند. 
Saber و همكاران در سال 2010 اين لوله ها را در محل اتصال رحم به واژن 
نتايج تحقيق حارض  اسپرم گزارش كردند.  به شكل شيارهاي ذخريه كننده 
بدليل مطالعه در دو فصل غريجنيس و جنيس يافته ها را نيز شامل شده و 

تاييد مي كند)19و18(.
و  آناتومي  داشت.  اذعان  مي توان  نتيجه گريي  عنوان  به  نهايت  در 
و غريجنيس  دوره هاي جنيس  در  واژن  به  رحم  اتصايل  ناحيه  بافت شنايس 
داراي تفاوت است. ويژگي قابل ذكر در مطالعه آناتومييك در ناحيه اتصايل 
رحم به واژن اين بود كه در ابتداي واژن يك خم سيگموئيد قرار دارد. در 
استوانه اي  بصورت  دوره جنيس  در  ناحيه  اين  اپيتليوم  نيز  بافتي  مطالعه 
دوره  ابتداي  در  است.  موكويس  سلول های  با  همراه  مژه دار  مطبق  شبه 
جنيس شرتمرغ)فروردين ماه( و همچنني در دي و بهمن ماه بافت ناحيه 
اتصايل رحم به واژن عالوه بر استوانه اي شبه مطبق مژه دار گاها به شكل 
استوانه اي ساده مژه دار رويت مي شود. اپيتليوم لوله ها بصورت استوانه اي 
ساده فاقد مژه مي باشد. اندازه طول و عرض ناحيه اتصايل رحم به واژن و 
نيز تعداد و قطر لوله ها در ماه هاي فروردين تا شهريور ماه داراي بيشرتين 
ميزان بوده كه نشان دهنده فصل توليدمثيل اين پرنده مي باشد. همچنني 
مي توان كاهش معني دار اين مقادير از مهر تا بهمن ماه را بعنوان فصل غري 
توليدمثيل شرتمرغ در نظر گرفت و ماه اسفند نيز كه افزاييش معني دار در 
اندازه هاي آناتومييك و هيستومورفومرتي رخ داده را مي توان بعنوان پايان 
دوران اسرتاحت پرنده و نزديك شدن به فصل توليدمثيل دانست. بيشرتين 
حضور اسپرم و بيشرتين ميانگني در اندازه هاي آناتومييك و بافتي را در ماه 
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مرداد مي توان بعنوان اوج فعاليت جنيس شرتمرغ قلمداد منود. نتايج حاصل 
از اين تحقيق  را مي توان بعنوان اطالعات پايه اي ارائه منود.
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