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 :  Male Reproductive Systemلجهاز التناسمي الذكري ا

 Spermatic cordsوالحبال المنوية  Scrotumيتألف من كيس الصفن الجياز التناسمي الذكري      
والجياز  Prepuceوالقمفة  Penisوالقضيب  Accessoryوالغدد المساعدة  Testesوالخصيتين 

 Vasa efferentia . الجياز القنوي يتضمن االوعية الصادرة   Male duct systemالقنوي الذكري 
واالحميل  Vas deferensواالوعية الناقمة  Epididymisالموجودة ضمن الخصية سوية مع البربخ 

الى الخصية . واالصل الجنيني لمخصية ىو االوتار الجنسية االولية  Urethra externalالخارجي 
Primary sex cordsالتناسمي  لؤلخدودGenital ridge  بينما الجياز القنوي الذكري ينشأ من قنوات ,

 .  Major function. مخمص االعضاء التناسمية لمذكر ووظائفو الرئيسية  Wolffian ductsوولف 
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 : Testesالخصيتين  

العضو االساسي لمتناسل في ىو العضو االساسي لمتناسل في الذكور كما في المبايض التي تعد 
)النطف  Male gametesتنتج األمشاج الذكرية  ألنيا. الخصيتين تعد اساسية االناث

Spermatozoa واليرمونات الجنسية الذكرية , )Male sex hormones (األندروجين 
Androgens)ية عن المبيض في كونيا ال تحتوي عمى االمشاج الكامنة . وتختمف الخصPotential 

gametes والخاليا الجرثومية عند الوالدة .Germ cells   ، وتكون موجودة في النبيبات المنوية حيث
 تخضع الى انقسامات خموية مستمرة مكونة نطفًأ جديدة عمى طول الحياة التناسمية لمذكر . 

, أذ تنزل من موقع نشأتيا  في أنيا ال تبقى في تجويف الجسم تختمف الخصية أيضًا عن المبايض   
الى كيس الصفن . ونزول  Inguinal canalsبالقرب من الكمية الى األسفل من خالل القنوات االربية 

وسع ) وىي عبارة عن رباط يت Gubernaculumالخصية يحدث بسبب القصر الواضح لدفة الخصية 
من المنطقة اربية ويتصل في ذيل البربخ ( , وىذا القصر الواضح يحدث الن دفة الخصية ال تنمو بنفس 

 ربية , ويساعد الضغط داخل البطنسرعة نمو جدار الجسم . وتنسحب الخصيتان قريبًا من القناة اال
 المحرضةرمونات اخل كيس الصفن ,وتسيم اليعمى مرور الخصيتين من خالل القنوات االربية الى د

 في عممية نزول الخصية .   Androgensلمقند واالندروجينات

, في بالنسبة لمثيران والكباش Mid pregnancyعممية النزول ىذه تكتمل عند منتصف الحمل      
بعض الحاالت فأن خصية واحدة او كال الخصيتين تفشل في النزول وىذا يعود الى خمل في التطور 

حد ما في الخيول ولكنيا تحدث في معظم الحيوانات المزرعية , وفي حالة فشل وىذه حالة شائعة الى 
. وفي حالة نزول احدى  Sterileكال الخصيتين في النزول من كال الجانبين فأن الحيوان يكون عقيمًا 

, ولكن الخصيتين فأن الحيوان في العادة يكون خصبًا . وفي حالة تعمق الخصية يمكن تصحيحيا جراحياً 



 

حالة وراثية وكذلك فأن التداخل الجراحي سوف يؤدي  ألنيا  ينصح بأجرائيا في الحيوانات المزرعيةال
 الى انتشار ىذه الصفة غير المرغوبة. 

 

 : Functional morphologyالتركيب الوظيفي لمخصية    

سم ووزنيا يبمغ حوالي  6.5 – 5سم وعرضيا حوالي  13 – 10يبمغ طول خصية الثور حوال      
وذكور  Ramsغم , وتكون بالحجم نفسو بالنسبة لمخنازير ولكنيا اصغر في الكباش  400 – 300

 .Stallionوالحصان  Bucksالماعز 

والتي تتألف من  Tunica vaginalisفي جميع االنواع تكون الخصية محاطة بالغاللة الميبمية      
( وىي نسيج مصمي  Visceral layerوالطبقة العميقة  Parietal layerطبقتين ىما الطبقة الجدارية 

يمتد الى التجويف البطني, وىذا الغطاء المصمي يحيط بالخصية عند نزوليا  Serous tissueالقوام 
, اما الطبقة الداخمية  Epididymisوىو يتصل بيا عمى طول خط البربخ  Scrotumالى كيس الصفن 

فيي عبارة عن طبقة رقيقة من  Tunica albugineaلغاللة البيضاء المحيطة بالخصية وتسمى با
 االنسجة الرابطة المطاطية, وتوجد اوعية دموية عديدة يمكن مالحظتيا تحت سطح ىذه الطبقة .  

وتسمى  Functional layerتحت الغاللة البيضاء توجد الطبقة الوظيفية لمخصية      
Parenchymaون بمون مصفر وىي تقسم الى فصوص معزولة بحواجز غير . ىذه الطبقة الوظيفية تك

الذي يتألف من النبيبات  مكتممة من االنسجة الرابطة . ويقع ضمن ىذه الفصوص النسيج الوظيفي
نبيبات منوية كل نبيب منيا ذو نيايتين  4 – 1. وكل فص من ىذه الفصوص يحتوي عمى  المنوية

يبات المنوية متراصة يشدة في الخصية وكل نبيب يمكن تصبان في منطقة حوض الخصية. وتكون النب
أن يقطع مرات عديدة عند عمل المقاطع النسيجية . تبطن النبيبات المنوية خاليا عضمية ناعمة كما 



 

موجود في الخنازير , وخاليا عضمية ليفية كما في الثور . وأن التقمص االيقاعي ليذه العضالت يساعد 
لمنوي . الطبقة الطالئية لمنبيب المنوي تكون خاصة وىي الطبقة الطالئية في حركة محتويات النبيب ا

 رئيسيين من الخاليا وىي التي تتألف من نوعين  Stratified epitheliumالمطبقة 

 (  Nurse cells) أو الخاليا الساندة  Sertoli cells يخاليا سرتول

 .  Spermatogenic cells والخاليا المولدة لمحيامن

فأنيا تعمل عمى افراز كًل من البروتين الرابط  FSHخالل تحفيز خاليا سرتولي بيرمون ومن      
 .  Inhibin وىرمون األنيبين Androgen binding protein(ABP)لؤلندروجين 

 : Scrotum and Spermatic Cord كيس الصفن والحبل المنوي

بين  كيس الصفن عبارة عن انبعاج خارجي في الجمد يحيط بالخصية ويقع في المنطقة األريبية     
المنطقة الخمفية. يتألف من طبقة خارجية من الجمد السميك مع عدد كبير من الغدد الدىنية والعرقية 

(. الحبل المنوي يربط الخصية باآلليات الصفنيةوتبطن ىذه الطبقة باأللياف العضمية الممساء )الغاللة 
التي تدعم حياتيا, يتألف من الياف عضمية وانسجة رابطة وجزء من االوعية الناقمة, يسيم كال من الحبل 

لمخصية حيث ان المنوي وكيس الصفن بدعم الخصية فيزيائيا, كذلك ترتبط بعممية التنظيم الحراري 
حرارة الجسم( تحطم الخاليا المبطنة لجدار النبيب المنوي وىذا درجات الحرارة العالية )اعمى من درجة 

 يعني توقف انتاج الحيامن

 :السيطرة عمى درجة الحرارة 

فمثال اذا كان كيس . لسيطرة عمى درجة الحرارة الخصيةطاء امثمة عديدة لمعرفة اىمية ايمكن اع     
فان ىذا سيؤدي لتجويف البطني الصفن في الكباش معزوال او منفصال ا وان الخصية مرتبطة مقابل ا



 

طنة لجدار النبيب المنوي .الخصوبة الى العقم .درجات الحرارة العالية تؤدي الى تحطيم الخاليا المب
 عية اذا رجعت الخصية وكيس الصفن يسترجع الى حالتيا الطب

يرجع عية قبل حصول التحطم .بشكل عام فان ىذا يتطمب اسابيع قميمة قبل ان يالى حالتيا الطب     
خصبا )بعض االحيان فان الرجال عند الحمى العالية يصبحون عقيمين لمدة قصيرة السائل المنوي 

وبعدىا يستعيدون خصوبتيم (.وفي حالة عدم نزول كال الخصيتين من داخل التجويف البطني فان ىذا 
العقم وىذا يعني توقف انتاج الحيامن عندما تكون درجة الحرارة داخل الخصية اعمى من يعني حصول 

 درجة حرارة الجسم الطبيعي .

انخفاض خصوبة السائل المنوي المنتج من انواع عديدة من الحيوانات المزرعة خالل الصيف يعود      
ان وظيفة . الخصية بدرجة كافيةالى عدم قدرة الجسم عمى توفير الية تبريد مالئمة لمحفاظ عمى برودة 

كيس الصفن والحبل المنوي في السيطرة عمى درجة الحرارة يتطمب سحب الخصيتين الى الجانب الجسم 
سم عندما ترتفع درجو حرارة عندما تكون درجة حرارة الجو منخفضة وترك الخصيتين تتدلى بعيدا عن الج

وىي عبارة عن عضالت ممساء تبطن كيس  :صفنيةوىذه العممية تتطمب عضمتين ىما )الغاللة ال. الجو
)والعضمة الخارجية المعمقة لمخصية :وىي عضمة مخططة توجد حول الحبل المنوي وتكون (الصفن

نية تنكمش مؤدية الى انكماش ل الجو البارد فان الغاللة الصفحساسة لمتغير في درجة الحرارة .خال
بالقرب من الجسم .خالل الجو الحار فان ىذه وتجعد كيس الصفن والحبل المنوي ومن ثم سحب 

 وىكذا فان الخصية تتدلى لكيس الصفن بالتمدد والحبل المنوي يزداد طوالالعضالت ترتخي بحيث تسمح 
عند  بعيدا عن الجسم .والغاللة الصفنية ال تستجيب لمتغيرات في درجة حرارة المحيط اال لؤلسفلالى 

ركيز التستوستيرون باالزدياد وتزداد حساسية العضالت الممساء ج الجنسي وتبدا تالوصول لعمر النض
 .ليذا التغير في درجات الحرارة  

 



 

 ويحدث التبريد الفعمي لمخصية بطريقتين :

ـ جمد كيس الصفن يحتوي عمى كل من الغدد الدىنيو والعرقية والتي تكون اكثر فعالية خالل الجو 1
 لغدد يبرد كيس الصفن ومن ثم الخصية .افرازات ىذه ا تبخرالحار وىكذا فان 

ـ فضال عمى ىذا فان التبريد الكبير يحدث من خالل التبادل الحراري في الجياز الدوري الدموي 2
الذي يكون بدرجة حرارة الجسم وينزل ىذا الدم عمى طول الحبل المنوي الدم  الشرايينلمخصية اذ تنتقل 

لك يحصل التبريد يرة االوردة الدموية الخصوية وبذتسمى بضفمن خالل شبكة ممتفة من الوردة الخصوية 
الدم الشرياني الداخل لمخصية عن طريق الدم الوريدي الخارج منيا من خالل تيار حراري تبادلي 
متعاكس وان زيادة طول الحبل المنوي في اثناء الجو الحار يوفر مساحة سطحية اكبر ليذا التبريد 

 الحراري .

 : Epididymis البربخ

ىو اول القناة خارجية تخرج من الخصية وىي تندمج طوليا بسطح الخصية وىي تغطي بالغاللة الميبمية 
 ذيل البربخ ( جسم البربخ ، البربخ من عدة مناطق )راس البربخ ، ويتألفسوية مع الخصية 

 وظائف البربخ       

  Transportالنقل  –أ   
يعد البربخ القناة االولى التي تخرج من الخصية أذ يعمل عمى نقل الحيامن . ففي الذكور النشطة جنسيًا 

وأن تكرار  الثيران.يومًا في  15 – 13الخنازير و  يومًا في 14 – 9فأن الوقت المستغرق في النقل ىو 
  % . 20 – 10قذف السائل المنوي يعمل عمى تسريع انتقال الحيامن بمقدار 

في حركة الحيامن من خالل البربخ أحد ىذه العوامل ىو الضغط الناتج بسبب انتاج عوامل عديدة تسيم  
فعند انتاج الحيامن في النبيبات المنوية فأنيا تدفع لمخارج من خالل الشبكة الحيامن الجديدة بأستمرار .



 

بسبب الضغط الخارجي ث احيانًا الخصوية واالوعية الصادرة باتجاه البربخ . ان حركة الحيامن ىذه تحد
المتولد من خالل تأثير التدليك في الخصية والبربخ والذي يحصل خالل المجيود الجسماني الطبيعي . 
ان بطانة البربخ تتألف من بعض الخاليا الطالئية الميدبة ولكن وظيفة ىذه الخاليا الميدبة في تسييل 

فأن حركة الحيامن يتم تحفيزىا عن طريق القذف  حركة الحيامن غير واضحة . وكما ذكر سابقاً 
Ejaculation  )في الطبقة العضمية الناعمة لمبربخ . وعند القذف تحصل تقمصات تمعجية ) تحوي

 ( ينشأ من خالل التقمصات الدودية لآلوعية الناقمةSucking actionوضغط سمبي خفيف )فعل سحب 
 . ناقل ومن ثم االحميللى الوعاء الانات المنوية من البربخ اواالحميل وىذه تعمل بنشاط عمى تحريك الحيو 

 : Concentrationالتركيز    –ب 

الوظيفة الثانية لمبربخ ىي تركيز الحيامن , فالحيامن التي تدخل البربخ من خصية الثور والكبش       
×  4يي تتركز الى حوالي مميون حيمن/ مل(.اما في البربخ ف 100والخنزير تكون مخففة نسبيًا ) بحدود 

10 

بميون حيمن /مل( . ان زيادة تركيز الحيامن يحدث من خالل امتصاص السوائل المحيطة  4اي ) 9
بالحيامن من خالل الخاليا الطالئية لمبربخ , امتصاص ىذه السوائل يحدث اساسًا في رأس البربخ وفي 

 الجزء القريب من جسم البربخ . 

 : Storageالخزن      –ج 

الوظيفة الثالثة لمبربخ ىي خزن الحيامن أذ تخزن اغمبيا في ذيل البربخ . وتتجمع الحيامن المركزة     
بميون حيمن , وان سعة  74 – 50. ويحتوي بربخ الثور الناضج حوالي وتخزن في تجويفو الواسع

الحيوانات االخرى غير مسجمة . الظروف تكون مثالية في ذيل البربخ لحفظ حيوية الحيامن لمدة زمنية 
وزيادة المزوجة وارتفاع تركيز ثاني اوكسيد الكربون  PHطويمة , وان انخفاض اآلس الييدروجيني 

تيرون وعوامل اخرى تتجمع لتسيم في انخفاض وارتفاع نسبة البوتاسيوم الى الصوديوم وتأثير التستوس
خارج البربخ , وأذ تم ربط البربخ لمنع تتوفر  معدل االيض لمحيامن واطالة عمرىا . ىذه الظروف ال



 

دخول حيامن جديدة او تحرر الحيامن الموجودة فيو اصاًل فأن الحيامن يمكنيا ان تبقى في البربخ حية 
خرى فأنيا بعد مدة طويمة من الراحة الجنسية فأن القذفات القميمة من جية ا. يومًا  60وخصبة لمدة 

 .األولى قد تحتوي عمى تراكيز عالية من الحيامن غير الخصبة 

 : Maturation النضج   –د 

الوظيفة الرابعة لمبربخ ىي عممية نضج الحيامن . عندما تتكون الحيامن حديثًا تدخل الى رأس       
رة وىي ال تمتمك القدرة عمى الحركة واالخصاب . وعند انتقاليا من خالل البربخ من االوعية الصاد

البربخ تكتسب القدرة عمى كل من الحركة واالخصاب . وأذ تم ربط ذيل البربخ من كال نيايتيو فأن 
الحيوانات المنوية الموجودة في ذيل البربخ والقريبة من جسم البربخ تزداد قابميتيا عمى االخصاب حتى 

ولكن تمك الحيامن القريبة من الوعاء الناقل تفقد قابميتيا عمى االخصاب في ذيل البربخ وبعدىا مًا يو  25
تبدأ بالشيخوخة والتحمل أذا لم يتم ازالتيا . الخصوبة الحقيقية تحصل عندما تخضع الحيامن الى عمميات 

 ثوية . النضج الثانية والتي تحصل بعد دخول الحيامن الى القناة التناسمية االن

التي تتشكل عمى رقبة كل حيمن  واثناء وجود الحيامن في البربخ فأنو تفقد القطيرات السايتوبالزمية     
غير معروفة ولكنيا  خالل عممية تكوين الحيامن . ان االىمية الفسيولوجية لمقطيرات السايتوبالزمية

تستخدم كمؤشر لنضج الحيامن في البربخ . أذا وجدت نسبة عالية من الحيامن في السائل المنوي 
 منخفضة .  إخصابيوفأنيا تعد غير ناضجة وتمتمك قدرة  سايتو بالزميةوفييا قطيرات  حديثاً المقذوف 

 

 

 

 



 

 : Vasa differentia and urethra لالناقمة واالحمي األوعية

عبارة عن زوج من القنوات يبدأ من كل منيما من الطرف النيائي  :Vas deferensالوعاء الناقل      
التي تمر عمى طول  البروتونيلذيل البربخ . وتدعم االوعية الناقمة في البداية من خالل طيات الغشاء 
الناقمة مع قناة االحميل  االوعيةالحبل المنوي من خالل القناة االربية الى منطقة الحوض, حيث تندمج 

. وان المنطقة المتطاولة عند نياية الوعاء الناقل  Bladderعند المنطقة القريبة من حوض المثانة 
. االوعية الناقمة تمتمك طبقة سميكة من العضالت  Ampullaباالمبوال القريبة من االحميل تدعى 

يفة واحدة وىي نقل الحيامن. ويرى بعض الباحثين الناعمة في جدرانيا . ويبدو ان االوعية الناقمة ليا وظ
ان االمبوال تعمل كمستودع لحفظ الحيامن لمدة قصيرة , وعموما فأن الحيامن تشيخ بسرعة في اآلمبوال . 
واالحتمال االكبر ىو ان الحيامن قد تتجمع في اآلمبوال قبل وفي اثناء قذف السائل المنوي الى قناة 

 مجرى البول . 

. وىي تنفع كقناة  Penisنطقة اتصال اآلمبوال الى نياية القضيب ىو قناة مفردة تمتد من م لاالحمي     
خالل القذف في الثور والكبش يحدث اختالط .  Semenوالسائل المنوي  Urineاخراجية لكل من البول 

المركزة القادمة من االوعية الناقمة والبربخ مع السوائل المفرزة من الغدد المساعدة  كامل لمحيامن
Accessory glands . في الحصان والخنزير فأن  في لجزء الحوضي لآلحميل لتكوين السائل المنوي

 واجزاء غنية بالسائلالحيامن االختالط يكون غير مكتمل وتكون اجزاء من السائل المنوي خالية من 
 المنوي. 

 Urethraالقناة البولية التناسمية 

 نياية حتى المثانة عنق من تمتد،  البول وكذلك المنوي السائل وبالزما المنوية لمحيوانات ممر تعتبر
 الى وتقسم مركب حرشفي بنسيج تبطن القضيب راس وفي انتقالي طالئي بنسيج مبطنة تكون،  القضيب

 : اجزاء ثالثة



 

1- Pelvic Urethra  سم 20-15 الثور في وطولو الحوض منطقة في ويوجد الحوضي الجزء وىو 

2- Ischial Arch Urethra  منحنى حول الموجود الجزء وىو S (Sigmoid Flexure)االنثناء 
 . السيني

3-Penial Urethra  القضيب في الموجود الجزء وىو. 

 -: هي فتحات عدة التناسمية البولية القناة في ويصب

 من صفوف عدة - المنوية الحويصالت فتحة - االمبوال غدتي فتحتي – الداخمية البولية القناة     
 : كوبر غدتي فتحتي - البروستاتا افرازات طريقيا عن تصب الفتحات

 : Accessory glands المساعدةالغدد 

الغدد المساعدة تقع عمى طول الجزء الحوضي من االحميل مع قنواتيا التي تعمل عمى تفريغ       
اذ تتضمن الغدد الحويصمية وغدة البروستات والغدة البصمية االحميمية .وتساىم ىذه . افرازاتيا في االحميل

الغدد بالجزء االعظم من السوائل الموجودة في السائل المنوي كما ان افرازاتيا عبارة عن محاليل منظمة 
 ة عالية لمسائل المنوي .ومغذية وتحتوي عمى المواد الالزمة لضمان حصول حركة مثالية وخصوب

 : vesicular glandالغدد الحويصمية 

ت المنوية .وىي عبارة عن زوج من الغدد المفصصة الغدد الحويصمية وتدعى احيانا بالحويصال      
التي يمكن تمييزىا بسيولة بسبب مظيرىا العقدي اذ توصف بشكميا القريب من شكل عنقود العنب 

سائل المنوي كما تساىم بكميات كبيرة من السائل المنوي بالنسبة .وظيفتيا تساىم بحوالي نصف حجم ال
مصدر لالنواع االخرى من الحيوانات .كما انيا تحتوي عمى المركبات )الفركتوز ـ السوربيتول (وىما 

 رئيسي لمطاقة التي تحتاجيا الحيامن 



 

 : prostate glandغدة البروستات 

قناة مجرى البول خمف القنوات االفرازية لمحويصالت البروستات عبارة عن غدة مفردة تحيط بجدار      
 .المنوي في اكثر االنواع المدروسةالمنوية مباشرة. وظيفة الغدة تسيم بجزء صغير من حجم السائل 

و الكالسيوم  ،الكمور  ،الالعضوية الذائبة مثل )الصوديوم  باأليوناتوتكون افرازات البروستاتا اعمى 
 (.المغنيسيوم

 : Bulbourethral glandsصمية االحميمية الغدد الب

االحميل خمف الغدد البصمية االحميمية او غدة كوبر .عبارة عن زوج من الغدد تقع عمى طول      
القنوات االفرازية لمحويصمة المنوية مباشرة قريبا من مكان خروجيا من الحوض .وظيفتيا تساىم بكمية 

م افرازاتيا بغسل قناة مجرى البول من بقايا البول قبل قميمة جدا من حجم السائل المنوي .كما انيا تقو 
 قذف السائل المنوي .

 : Penisالقضيب 

القضيب ىو العضو التزاوج في الذكور .انو يحيط بقناة مجرى البول من الناحية الظيرية عند      
. لخارجية عند نياية الحرة لمقضيبالنقطة التي تترك منيا ىذه القناة الحوض .وتوجد الفتحة االحميمية ا

االنثى .في  في لمبظرحسية وىو مشابو  بأعصابراس القضيب وىو النياية الحرة لمقضيب يزود جيدا 
 ابية .اغمب االنواع فان القضيب يكون ليفيا مطاطيا محتويا عمى كميات صغيرة من االنسجة االنتص

 (:Prepuceغالف القضيب او الغمد )

 .تماما بالنياية الحرة لمقضيبيط ىو انغماد جمدي يح

 


