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  : Male Reproductive Systemالجهاز التكاثري الذكري 

وتقعان فوق او تحت القناة الهضمٌة وتحتوي  Testesٌتكون من زوج من الخصى 

أو  Testis tubes كل واحدة منها على عدد من االنابٌب التً تسمى )

Folliclseالحشرات ٌم اختالفا واسعا وذلك باختالف ظ(والتً تختلف بالعدد والتن

 Seminal Vessiclesم الخصى مع زوج من الحوٌصالت المنوٌة ظ،ترتبط مع

حٌث تلتقً بعد ذلك بالقناة القاذفة المبطنة من الداخل بطبقة من الكٌوتكل المزود 

 Accessoryبعضالت قوٌة ، من ملحقات الجهاز الذكري عدد من الغدد الزائدة 

Glands  والتً ٌختلف عددها باختالف االنواع او معدومة فً بعض الحشرات

لتختلط مع الحٌوانات المنوٌة او صب افرازاتها فً القناة القاذفة  وضٌفة هذه الغدد

فً السائل المنوي لتكون تراكٌب خاصة تتجمع فٌها الحٌوانات المنوٌة ٌطلق علٌها 

س الحٌوانات المنوٌة داخل حٌث تتجمع رؤو Spermatophoresبالحزم المنوٌة 

 غالف مكون مواد جٌالتٌنٌة .
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 : Spermatogenesisعملية تكوين الحيوانات المنوية 

 والتً تتم فً انابٌب الخصى حٌث تحتوي كل انبوبة على عدة مناطق:

التً  Germ cellالتً تحتوي على الخالٌا الجرثومٌة  المنطقة الجرثومٌة : -1

كما ٌوجد فً هذه المنطقة خالٌا كبٌرة تسمى  Spermatogoniaٌتولد منه 

وهً خالٌا مغذٌة تغذي الحٌوانات المنوٌة اثناء  Apical cells بالخالٌا القمٌه

  تطورها المبكر .

وتسمى بمنطقة الخالٌا المولدة للخالٌا  :of Growth  Zoneمنطقة النمو  -2

الى هذه المنطقة  Spermatogoniaفعند انتقال  Spermatocytesالمنوٌة 

خلٌة مولدة من الخالٌا المنوٌة  254 -46ٌنتج عنها من تنقسم عدة انقسامات 

الذي ٌحتوي  Cystتحاط بغالف الذي ٌتوسع حتى ٌظهر على شكل كٌس ٌسمى

 بداخلة على العدٌد من الخالٌا . 

 

 

 

 

                                                                               

فً هذه المنطقة تنقسم كل خلٌة  : Zone of Maturationمنطقة النضج  -3

انقساما اختزالٌا لتكون اثنٌن من حٌوانات  Spermatocyteمولدة لخلٌة منوٌة 

ثم تنقسم انقسام غٌر مباشر لتكون اربعة  Spermatidsمنوٌة عدٌمة الذنب 

 حٌوانات منوٌة عدٌمة الذنب .

 

 

 

 

 

 

 



 المحاضرة الثامنة                                                      اعداد الدكتور خميس عبود عليوي

وفٌها تتطور الحٌوانات  :Zone of Transformation حولمنطقة الت -4

وفً هذه  Spermatozaالمنوٌة عدٌمة الذنب الى حٌوانات منوٌة ذات ذنب 

او الحٌوانات المنوٌة من االكٌاس متحركة بواسطة  المنطقة تتحرر السبٌرمات

حركة ذنبها ومغادرة الى االوعٌة الناقلة ثم تخزن فً الحوٌصالت المنوٌة 

 لحٌن التزاوج.

  تحول عملٌةSpermatids  إلىSpermatoza تسمىSpermtogenesis 

 

 

  

 

 


