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 الوادة : فسلجه تناسل وتلقيح اصطناعي                                      كــليت الزراعــت          \جاهعت االنبار 

 ول األ الجزء النظري : الوحاضرة                                                         ي  قسن االنتاج الحيوان

  التدريسي : أ.م. د. ثائر رشيد هحود                                                            الورحلت  / الثالثت    

 

  Male Reproductive Systemالجهاز التناسمي الذكري 
 Spermaticوالحبال المنوية  Scrotum( يتألف من كيس الصفن 1-1الجياز التناسمي الذكري )شكل

cords  والخصيتينTestes غدد المساعدة والAccessory  والقضيبPenis  والقمفةPrepuce 
 Vasa . الجياز القنوي يتضمن االوعية الصادرة   Male duct systemوالجياز القنوي الذكري 

efferentia  الموجودة ضمن الخصية سوية مع البربخEpididymis  واالوعية الناقمةVas 
deferens  واالحميل الخارجيUrethra external  الى الخصية . واالصل الجنيني لمخصية ىو

, بينما الجياز  Genital ridgeلؤلخدود التناسمي Primary sex cordsاالوتار الجنسية االولية 
. مخمص االعضاء التناسمية لمذكر ووظائفو  Wolffian ductsالقنوي الذكري ينشأ من قنوات وولف 

 .  Major functionالرئيسية 

 
 اجزاء الجهاز التناسمي الذكري لثور بالغ (يوضح1-1شكل) 
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 Testesالخصيتين  – 1
( ىو العضو االساسي لمتناسل في الذكور كما في المبايض Testis)مفردىا خصية  Testesالخصى 

التي تعد العضو االساسي لمتناسل في االناث . الخصيتين تعد اساسية ألنيا تنتج األمشاج الذكرية 
Male gametes  النطف(Spermatozoa واليرمونات الجنسية الذكرية , )Male sex 

hormones األندروجين(Androgans  وتختمف الخصية عن المبيض في كونيا ال تحتوي عمى . )
وتكون  Germ cellsعند الوالدة . والخاليا الجرثومية  Potential gametesاالمشاج الكامنة 

حيث تخضع الى انقسامات خموية مستمرة  Seminiferous tubulesموجودة في النبيبات المنوية 
Continual cell divisions  . مكونة نطفًأ جديدة عمى طول الحياة التناسمية لمذكر 

, أذ تنزل  Body cavityتختمف الخصية أيضًا عن المبايض في أنيا ال تبقى في تجويف الجسم    
الى كيس  Inguinal canalsقنوات االربية من موقع نشأتيا بالقرب من الكمية الى األسفل من خالل ال

) وىي عبارة  Gubernaculumالصفن . ونزول الخصية يحدث بسبب القصر الواضح لدفة الخصية 
عن رباط يتوسع من المنطقة اربية ويتصل في ذيل البربخ ( , وىذا القصر الواضح يحدث الن دفة 

خصيتان قريبًا من القناة االربية , ويساعد الخصية ال تنمو بنفس سرعة نمو جدار الجسم . وتنسحب ال
عمى مرور الخصيتين من خالل القنوات االربية الى داخل  Intraabdominalالضغط داخل البطن 

في   Androgensواالندروجينات Gonadotropinsكيس الصفن , وتسيم اليرمونات المحرضة لمقند 
 عممية نزول الخصية . 

بالنسبة لمثيران والكباش , وفي  Mid pregnancyنتصف الحمل عممية النزول ىذه تكتمل عند م
بالنسبة لمخنازير . وتحدث العممية في الحصان فقط قبل او بعد Late pregnancy أواخر الحمل 

الوالدة , في بعض الحاالت فأن خصية واحدة او كال الخصيتين تفشل في النزول وىذا يعود الى خمل 
وىذه حالة شائعة الى حد ما في الخيول ولكنيا تحدث في  Defect in developmentفي التطور 

 Bilateralمعظم الحيوانات المزرعية , وفي حالة فشل كال الخصيتين في النزول من كال الجانبين 
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cryptorchidism  فأن الحيوان يكون عقيمًاSterile  وفي حالة نزول احدى الخصيتين .
Unilateral cryptorchid  في العادة يكون خصبًا . وفي حالة تعمق الخصية يمكن فأن الحيوان

تصحيحيا جراحيًا , ولكن ال ينصح بأجرائيا في الحيوانات المزرعية ألنيا حالة وراثية وكذلك فأن 
 .  Undesirableالتداخل الجراحي سوف يؤدي 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 

, وىذا الغطاء المصمي يحيط  Peritoneumيمتد الى التجويف البطني  Serous tissueالقوام 
ى طول خط البربخ وىو يتصل بيا عم Scrotumبالخصية عند نزوليا الى كيس الصفن 

Epididymis  اما الطبقة الداخمية المحيطة بالخصية وتسمى بالغاللة البيضاء ,Tunica 
albuginea  فيي عبارة عن طبقة رقيقة من االنسجة الرابطة المطاطيةElastic connective 

tissue   . وتوجد اوعية دموية عديدة يمكن مالحظتيا تحت سطح ىذه الطبقة , 
وتسمى  Functional layerغاللة البيضاء توجد الطبقة الوظيفية لمخصية تحت ال    

Parenchyma  ىذه الطبقة الوظيفية تكون بمون مصفر .Yellowish color  وىي تقسم الى
من االنسجة الرابطة . ويقع  Incomplete septaمعزولة بحواجز غير مكتممة  Lobulesفصوص 

.  Seminiferous tubulesي يتألف من النبيبات المنوية ضمن ىذه الفصوص النسيج الوظيفي الذ
نبيبات منوية كل نبيب منيا ذو نيايتين تصبان في  4 – 1وكل فص من ىذه الفصوص يحتوي عمى 

في  Tightly packed. وتكون النبيبات المنوية متراصة يشدة Rete  testisمنطقة حوض الخصية 
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 Histological sectionة عند عمل المقاطع النسيجية الخصية وكل نبيب يمكن أن يقطع مرات عديد
. تبطن النبيبات المنوية خاليا عضمية ناعمة كما موجود في الخنازير , وخاليا عضمية ليفية 

Myofibroblast  كما في الثور . وأن التقمص االيقاعيRhythmic contractions  ليذه العضالت
لطبقة الطالئية لمنبيب المنوي تكون خاصة وىي الطبقة يساعد في حركة محتويات النبيب المنوي . ا

التي تتألف من نوعين رئيسيين من الخاليا وىي خاليا  Stratified epitheliumالطالئية المطبقة 
( والخاليا المولدة  Nurse cells) أو الخاليا الساندة  Sertoli cellsسرتولي
 .  Spermatogenic cellsلمحيامن

 
فأنيا تعمل عمى افراز كًل من البروتين الرابط  FSHخاليا سرتولي بيرمون ومن خالل تحفيز 

 .  Inhibinوىرمون األنيبين  Androgen binding protein(ABP)لؤلندروجين 
 ويمكن تمخيص وظائف خاليا سرتولي بالنقاط االتية : 

اد مثبطة لقنوات خالل التطور في اثناء المراحل الجنينة فأن خاليا سرتولي تعمل عمى انتاج مو  -1
والتي تعمل عمى تثبيط تطور قنوات مولر الجنينة  Mullerian inhibiting substanceمولر 

 وممحقاتيا مثل قنوات البيض والرحم وعمق الرحم .
وليا امتدادات  Basal laminaىذه الخاليا الطولية )خاليا سرتولي( تقع عمى الطبقة القاعدية  -2

حول الخاليا الجرثومية . قمة  Wrapاذ تمتف   Cytoplasmic extensionسايتوبالزمية
السايتوبالزم تصل الى تجويف النبيب المنوي . ونواة خاليا سرتولي شكميا غير منتظم 

Irregularly  وليا انبعاجات شديدةHighly folded  وتحتوي عمى نوية واضحةProminent 
nucleolus  . 

لمخاليا النطفية المتطورة  Physical supportزياويتعمل خاليا سرتولي عمى ايجاد الدعم الفي -3
 . 
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الخاليا النطفية المتطورة , حيث توجد اتصاالت تسمى بال  Nourishتعمل عمى تغذية  -4
Gapgunctions  بين خاليا سرتولي من جانب والخاليا النطفية المتطورة من جانب اخر , اذ

 اليا سرتولي الى الخاليا النطفية . تنتقل المواد الغذائية والمواد االيضية االخرى من خ
 تعمل عمى حماية النطف المتطورة , اذ تشكل خاليا سرتولي الحاجز الدموي الخصوي .  -5
 تعمل عمى افراز عوامل تكون ميمة في تطور النطف منيا :  -6
الذي يعمل عمى ابقاء تراكيز  Androgen binding proteinالبروتين الرابط لؤلندروجين  - أ

 ستيرون عالية في تجويف النبيب المنوي وىذا ميم جدًا لتطور النطف . ىرمون التستو 
من خاليا سرتولي الى السائل  Bicarbonateوالبيكربونات  Potassiumافراز البوتاسيوم  - ب

 يساعد في دفع الحيامن غير المتحركة الى خارج الخصية .  Testicular fluidالخصوي 
مل عمى تثبيط افراز ىرمون محفز نمو الحويصالت وىو ىرمون يع  Inhibinافراز االنيبين - ت

Follicle(FSH) stimulating hormone  من الغدة النخامية فضاًل عمى ىرمونات محرضات
 من تحت المياد .  Gonadotropin(GnRH)releasing hormonesالقند 

ة عمى ويكون فعمو عكس فعل االنيبين اذ يعمل تغذية عكسية موجب Activinافراز االكتفين  - ث
 ( . FSHافراز ىرمون )

 خاليا سرتولي تعمل عمى التيام الحيامن غير الجيدة المتبقية .  -7
 تعمل عمى تحرير الحيامن الى تجويف النبيب المنوي .  -8

وتكون ىذه النبيبات صغيرة وممتفة وتبمغ  Spermatozoaالنبيبات المنوية تمثل موضع انتاج الحيامن
وقد قدر طول النبيبات المنوية من كال خصيتي الثور من بدايتيا مايكرون .  200من القطر حوالي 

% من وزن الخصيتين في الثيران والكباش وأقل في 85كم . وتشكل حوالي  5-3حتى نيايتيا بحوالي 
 Reteالخنازير والحصان . وتتصل النبيبات المنوية بشبكة من النبيبات تدعى بالشبكة الخصوية 
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testis قناة صغيرة تدعى بالقنوات الصادرة  15-12التي ترتبط بVasa efferentia  والتي تتجمع
Converge  في رأس البربخHead of epididymis  . 
وتكون موجودة في النسيج الحشوي  Interstitial cellsاو الخاليا البينية  Leydic cellsخاليا ليدك 

( ICSH)في الذكور يدعى  LHرمون لمخصية بين النبيبات المنوية . وعندما يتم تحفيزىا من قبل ى
وكميات قميمة من األندر وجينات االخرى Testosteroneفأن خاليا ليدك تفرز ىرمون التستوستيرون 

 . 

 
 شكل يبين التداخل الهرموني بين خاليا سرتولي والهرمونات المفرزة من الغدة النخامية

 كيس الصفن والحبل المنوي
عاج خارجي في الجمد (يحيطان بالخصية ويقع في المنطقة االربية كيس الصفن عبارة عن كيسين )انب

بين المنطقة الخمفية في اغمب االنواع .كيس الصفن يمثل االصل الجنيني نفسو لمشفرتين الكبيرتين في 
االنثى .ويتالف من طبقة خارجية من الجمد السميك مع عدد كبير من الغدد الدىنية والعرقية وىذه 

تكون مبطنة من االلياف العضمية الممساء وىي الغاللة الصفنية التي تكون منتشرة مع  الطبقة الخارجية
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االنسجة الرابطة .الغاللة الصفنية تقسم كيس الصفن الى قسمين او جيبين وىي تتصل بالغاللة 
 الميبمية عند قعر كل قسم او جيب من ىذه الجيوب .

 السيطرة عمى درجة الحرارة 
يدة لمعرفة اىمية السيطرة عمى درجة الحرارة الخصية .فمثال اذا كان كيس يمكن اعطاء امثمة عد

الصفن في الكباش معزوال او منفصال ا وان الخصية مرتبطة مقابل التجويف البطني فان ىذا سيؤدي 
الى العقم .درجات الحرارة العالية تؤدي الى تحطيم الخاليا المبطنة لجدار النبيب المنوي .الخصوبة 

لى حالتيا الطبيعية اذا رجعت الخصية وكيس الصفن الى حالتيا الطبيعية قبل حصول التحطم سترجع ا
.بشكل عام فان ىذا يتطمب اسابيع قميمة قبل ان يرجع السائل المنوي خصبا )بعض االحيان فان 
الرجال عند الحمى العالية يصبحون عقيمين لمدة قصيرة وبعدىا يستعيدون خصوبتيم (.وفي حالة عدم 
نزول كال الخصيتين من داخل التجويف البطني فان ىذا يعني حصول العقم وىذا يعني توقف انتاج 

 الحيامن عندما تكون درجة الحرارة داخل الخصية اعمى من درجة حرارة الجسم الطبيعي .
انخفاض خصوبة السائل المنوي المنتج من انواع عديدة من الحيوانات المزرعة خالل الصيف يعود 

 دم قدرة الجسم عمى توفير الية تبريد مالئمة لمحفاظ عمى برودة الخصية بدرجة كافية الى ع
ان وظيفة كيس الصفن والحبل المنوي في السيطرة عمى درجة الحرارة يتطمب سحب الخصيتين الى 

ترك الخصيتين تتدلى بعيدا عن الجسم عندما الجانب الجسم عندما تكون درجة حرارة الجو منخفضة و 
ترتفع درجو حرارة الجو .وىذه العممية تتطمب عضمتين ىما )الغاللة الصفنية :وىي عبارة عن عضالت 
ممساء تبطن كيس الصفن ()والعضمة الخارجية المعمقة لمخصية :وىي عضمة مخططة توجد حول 

ة .خالل الجو البارد فان الغاللة الصفنية تنكمش الحبل المنوي وتكون حساسة لمتغير في درجة الحرار 
مؤدية الى انكماش وتجعد كيس الصفن والحبل المنوي ومن ثم سحب بالقرب من الجسم .خالل الجو 
الحار فان ىذه العضالت ترتخي بحيث تسمح لكيس الصفن بالتمدد والحبل المنوي يزداد طوال وىكذا 

الجسم .والغاللة الصفنية ال تستجيب لمتغيرات في درجة فان الخصية تتدلى الى لالسفل بعيدا عن 
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حرارة المحيط اال عند الوصول لعمر النضج الجنسي وتبدا تركيز التستوستيرون باالزدياد وتزداد 
 حساسية العضالت الممساء ليذا التغير في درجات الحرارة  .

 ويحدث التبريد الفعمي لمخصية بطريقتين :
عمى كل من الغدد الدىنيو والعرقية والتي تكون اكثر فعالية خالل الجو ـ جمد كيس الصفن يحتوي 1

 الحار وىكذا فان تبخر افرازات ىذه الغدد يبرد كيس الصفن ومن ثم الخصية .
ـ فضال عمى ىذا فان التبريد الكبير يحدث من خالل التبادل الحراري في الجياز الدوري الدموي 2

ذي يكون بدرجة حرارة الجسم وينزل ىذا الدم عمى طول الحبل المنوي لمخصية اذ تنتقل الشرايين الدم ال
من خالل شبكة ممتفة من الوردة الخصوية تسمى بضفيرة االوردة الدموية الخصوية وبذلك يحصل 
التبريد الدم الشرياني الداخل لمخصية عن طريق الدم الوريدي الخارج منيا من خالل تيار حراري 

ة طول الحبل المنوي في اثناء الجو الحار يوفر مساحة سطحية اكبر ليذا تبادلي متعاكس وان زياد
 التبريد الحراري .

 Epididymis البربخ
ىو اول القناة خارجية تخرج من الخصية وىي تندمج طوليا بسطح الخصية وىي تغطي بالغاللة 

 بخ ،ذيل البربخ (الميبمية سوية مع الخصية ويتألف البربخ من عدة مناطق )راس البربخ ،جسم البر 
 Functions of epididymisوظائف البربخ       

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

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

في حركة الحيامن من خالل البربخ أحد ىذه العوامل ىو الضغط  Contributeعوامل عديدة تسيم  
يا تدفع الناتج بسبب انتاج الحيامن الجديدة بأستمرار .فعند انتاج الحيامن في النبيبات المنوية فأن
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واالوعية الصادرة باتجاه البربخ . ان حركة الحيامن  Rete testisلمخارج من خالل الشبكة الخصوية 
المتولد من خالل تأثير التدليك  External pressureىذه تحدث احيانًا بسبب الضغط الخارجي 

Massaging بطانة  في الخصية والبربخ والذي يحصل خالل المجيود الجسماني الطبيعي . ان
ولكن وظيفة ىذه  Ciliated epithelial cellsالبربخ تتألف من بعض الخاليا الطالئية الميدبة 

الخاليا الميدبة في تسييل حركة الحيامن غير واضحة . وكما ذكر سابقًا فأن حركة الحيامن يتم 
. وعند القذف تحصل تقمصات تمعجية ) تحوي(  Ejaculationتحفيزىا عن طريق القذف 
Peristaltic contractions  في الطبقة العضمية الناعمة لمبربخ وضغط سمبي خفيفSlight 

negative pressure  فعل سحب(Sucking action ينشأ من خالل التقمصات الدودية لآلوعية )
واالحميل وىذه تعمل بنشاط عمى تحريك الحيوانات المنوية من البربخ الى الوعاء الناقل ومن ،  الناقمة

 . االحميل ثم
 Concentration التركيز     –ب 

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

ادة تركيز الحيامن يحدث من خالل امتصاص السوائل بميون حيمن /مل( . ان زي 4اي )9 10× 
المحيطة بالحيامن من خالل الخاليا الطالئية لمبربخ , امتصاص ىذه السوائل يحدث اساسًا في رأس 

 البربخ وفي الجزء القريب من جسم البربخ . 
 Storageالخزن      –ج 

ي ذيل البربخ . وتتجمع الحيامن المركزة الوظيفة الثالثة لمبربخ ىي خزن الحيامن أذ تخزن اغمبيا ف    
بميون  74 – 50. ويحتوي بربخ الثور الناضج حوالي  Wide lumenوتخزن في تجويفو الواسع 

حيمن , وان سعة الحيوانات االخرى غير مسجمة . الظروف تكون مثالية في ذيل البربخ لحفظ حيوية 
 High viscosityوزيادة المزوجة  PHوجيني الحيامن لمدة زمنية طويمة , وان انخفاض اآلس الييدر 
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وارتفاع تركيز ثاني اوكسيد الكربون وارتفاع نسبة البوتاسيوم الى الصوديوم وتأثير التستوستيرون 
وعوامل اخرى تتجمع لتسيم في انخفاض معدل االيض لمحيامن واطالة عمرىا . ىذه الظروف التتوفر 

لمنع دخول حيامن جديدة او تحرر الحيامن الموجودة فيو  البربخ Ligatedخارج البربخ , وأذ تم ربط 
يومًا . من جية اخرى فأنيا بعد  60اصاًل فأن الحيامن يمكنيا ان تبقى في البربخ حية وخصبة لمدة 

فأن القذفات القميمة األولى قد تحتوي عمى تراكيز عالية  Sexual restمدة طويمة من الراحة الجنسية 
 .  Nonferile spermatozoaة من الحيامن غير الخصب

 Maturationالنضج      –د 
الوظيفة الرابعة لمبربخ ىي عممية نضج الحيامن . عندما تتكون الحيامن حديثًا تدخل الى رأس    

البربخ من االوعية الصادرة وىي ال تمتمك القدرة عمى الحركة واالخصاب . وعند انتقاليا من خالل 
ل من الحركة واالخصاب . وأذ تم ربط ذيل البربخ من كال نيايتيو فأن البربخ تكتسب القدرة عمى ك

الحيوانات المنوية الموجودة في ذيل البربخ والقريبة من جسم البربخ تزداد قابميتيا عمى االخصاب حتى 
يومًا ولكن تمك الحيامن القريبة من الوعاء الناقل تفقد قابميتيا عمى االخصاب في ذيل البربخ  25

تبدأ بالشيخوخة والتحمل أذا لم يتم ازالتيا . الخصوبة الحقيقية تحصل عندما تخضع الحيامن  وبعدىا
 الى عمميات النضج الثانية والتي تحصل بعد دخول الحيامن الى القناة التناسمية االنثوية . 

التي  Cytoplasmic dropletsواثناء وجود الحيامن في البربخ فأنو تفقد القطيرات السايتوبالزمية 
 Physiologycalتتشكل عمى رقبة كل حيمن خالل عممية تكوين الحيامن . ان االىمية الفسيولوجية 

significane  لمقطيرات السايتوبالزمية غير معروفة ولكنيا تستخدم كمؤشر لنضج الحيامن في البربخ
وفييا  Freshly ejaculated. أذا وجدت نسبة عالية من الحيامن في السائل المنوي المقذوف حديثاً 

 Lowوتمتمك قدرة إخصابيو منخفضة  Immatureقطيرات سايتو بالزمية فأنيا تعد غير ناضجة 
fertilizing capacity  . 
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 Vasa differentia and urethraاألوعية الناقمة واالحميل     – 4
عن زوج من القنوات ( عبارة Vas deferens) الوعاء الناقل  Vasa differentiaاالوعية الناقمة     

يبدأ من كل منيما من الطرف النيائي لذيل البربخ . وتدعم االوعية الناقمة في البداية من خالل طيات 
الغشاء البروتوني التي تمر عمى طول الحبل المنوي من خالل القناة االربية الى منطقة الحوض 

Pelvic region  حيث تندمج ,Merge حميل عند المنطقة القريبة من االوعية الناقمة مع قناة اال
. وان المنطقة المتطاولة عند نياية الوعاء الناقل القريبة من االحميل تدعى  Bladderحوض المثانة 

من العضالت الناعمة  Thick; layer. االوعية الناقمة تمتمك طبقة سميكة  Ampullaباالمبوال 
Smooth muscles مة ليا وظيفة واحدة وىي نقل في جدرانيا . ويبدو ان االوعية الناق

. ويرى بعض الباحثين ان االمبوال تعمل كمستودع لحفظ  Transport of spermatozoaالحيامن
في اآلمبوال . واالحتمال  Age quicklyالحيامن لمدة قصيرة , وعموما فأن الحيامن تشيخ بسرعة 

 . سائل المنوي الى قناة مجرى البولالاالكبر ىو ان الحيامن قد تتجمع في اآلمبوال قبل وفي اثناء قذف 
تمتد من منطقة اتصال اآلمبوال الى نياية القضيب  Single ductاالحميل ىو قناة مفردة      

Penis وىي تنفع كقناة اخراجية .Excretory duct  لكل من البولUrine  والسائل المنويSemen 
لمحيامن المركزة القادمة  Complete mixing . خالل القذف في الثور والكبش يحدث اختالط كامل 

في لجزء  Accessory glandsمن االوعية الناقمة والبربخ مع السوائل المفرزة من الغدد المساعدة 
لآلحميل لتكوين السائل المنوي . في الحصان والخنزير فأن االختالط يكون  Pelvic   partالحوضي 

واجزاء غنية بالسائل  Sperm freeلية من الحيامن غير مكتمل وتكون اجزاء من السائل المنوي خا
 .  Sperm richالمنوي 

  Accessory glandsالغدد المساعدة 
الغدد المساعدة تقع عمى طول الجزء الحوضي من االحميل مع قنواتيا التي تعمل عمى تفريغ افرازاتيا 

ية االحميمية .وتساىم ىذه الغدد في االحميل .اذ تتضمن الغدد الحويصمية وغدة البروستات والغدة البصم
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بالجزء االعظم من السوائل الموجودة في السائل المنوي كما ان افرازاتيا عبارة عن محاليل منظمة 
 ومغذية وتحتوي عمى المواد الالزمة لضمان حصول حركة مثالية وخصوبة عالية لمسائل المنوي .

 vesicular glandالغدد الحويصمية 
دعى احيانا بالحويصالت المنوية .وىي عبارة عن زوج من الغدد المفصصة التي الغدد الحويصمية وت

يمكن تمييزىا بسيولة بسبب مظيرىا العقدي اذ توصف بشكميا القريب من شكل عنقود العنب .وظيفتيا 
تساىم بحوالي نصف حجم السائل المنوي كما تساىم بكميات كبيرة من السائل المنوي بالنسبة لالنواع 

من الحيوانات .كما انيا تحتوي عمى المركبات )الفركتوز ـ السوربيتول (وىما مصدر رئيسي  االخرى
 لمطاقة التي تحتاجيا الحيامن 

 prostate glandغدة البروستات 
البروستات عبارة عن غدة مفردة تحيط بجدار قناة مجرى البول خمف القنوات االفرازية لمحويصالت 

تسيم بجزء صغير من حجم السائل المنوي في اكثر االنواع المدروسة  المنوية مباشرة. وظيفة الغدة
.وتكون افرازات البروستاتا اعمى باأليونات الالعضوية الذائبة مثل )الصوديوم ـ الكمور ـ الكالسيوم ـ 

 المغنيسيوم (.
 Bulbourethral glandsالغدد البصمية االحميمية 

ارة عن زوج من الغدد تقع عمى طول االحميل خمف القنوات الغدد البصمية االحميمية او غدة كوبر .عب
االفرازية لمحويصمة المنوية مباشرة قريبا من مكان خروجيا من الحوض .وظيفتيا تساىم بكمية قميمة 
جدا من حجم السائل المنوي .كما انيا تقوم افرازاتيا بغسل قناة مجرى البول من بقايا البول قبل قذف 

 السائل المنوي .
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 Penisالقضيب 
القضيب ىو العضو التزاوج في الذكور .انو يحيط بقناة مجرى البول من الناحية الظيرية عند النقطة 
التي تترك منيا ىذه القناة الحوض .وتوجد الفتحة االحميمية الخارجية عند نياية الحرة لمقضيب .راس 

شابو لمبظر في االنثى .في القضيب وىو النياية الحرة لمقضيب يزود جيدا بأعصاب حسية وىو م
 اغمب االنواع فان القضيب يكون ليفيا مطاطيا محتويا عمى كميات صغيرة من االنسجة االنتصابية .

 


