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  الَجھاز التناسلي الذكري

)Male Reproductive System(  

  

  الركیب التشریحي للجھاز التناسلي الذكري): ١الشكل(

  

  :یتكون الَجھاز التناسلي الذكري من

 .كیس الَصَفن - ١
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 .الِخصیتین  - ٢

 .للنطاف الطرق الناقلة - ٣

 .الُغَدد الملحقة - ٤

  .القضیب - ٥

  

  : The scrotumالَصَفن  أوالً ـ كیس

ن بع�د ھجرتھم�ا م�ن التجوی�ف عبارة عن ك�یس جل�دي عض�لي تتوض�ع فی�ھ الخص�یتا
إذ تحت��اج عملی��ة حرارتھ��ا، مھمت��ھ األساس��یة حمای��ة الخص��یة وتنظ��یم درج��ة البطن��ي، 

، وذل�ك م�ن درجات مئویة من حرارة الجسم ٧ ـــ ٤تكون النطاف إلى حرارة أقل بـ 
ل��ى ال��داخل عن��د تعرض��ھ للب��رد، لتقری��ب الخص��یة ال��ى الجس��م لتبق��ى خ��الل انكماش��ھ إ

ح��رارة الجس��م فان��ھ یت��دلى دافئ��ة وعن��د ارتف��اع درج��ة ح��رارة الج��و ألكث��ر م��ن درج��ة 
، وذلك من خالل طبق�ة بعیدا عن الجسم للمحافظة على اعتدال درجة حرارة الخصیة

باإلضافة ل�ذلك یق�وم ك�یس ، )Tunica dartos( عضلیة ملساء تدعى طبقة دارتوس

  الِخْصَیة والبربخ من الصدمات والكدمات الخارجیة. حمایةالصفن ب

  

یختل�ف حج�م  ،الش�كل تاھم�ا غ�دتان تناس�لیتان بیض�اوی ):Testesثانیاً ـ الخص�یتان (

ـ  ٣٠٠ووزن الِخْص��َیة تبع��اً لن��وع وس��اللة وعم��ر الحی��وان حی��ث ت��زن عن��د الثی��ران 
وتحتوي ك��ل خص��یة عل��ى مئ��ات م��ن النبیب��ات س��م. ١٣*٦.٥غ��رام، وأبعادھ��ا  ٤٠٠

ه كث�ر م�ن ثلث�ي وزن الخص�یة، وھ�ذأالت�ي تش�كل  (Somniferous tubes) المنوی�ة

من الخالیا المنویة األولیة والثانویة والتي تكون وظیفتھا إنت�اج الحیوان�ات  عدداً تضم 
وھذه تقوم بإفراز ھرم�ون  خالیا تدعى خالیا لیدغ،المنویة نابیب یقع بین األ، المنویة

الجنس��یة ظھ�ار الص�فات إوظیف��ة ھ�ذا الھرم�ون   (Testosterone) رونوس�تالتیست

واألم�الح المعدنی�ة وھ�ذا م�ا  یض البروتیناتألیات للحیوان، ولھ دور في عمالذكریة 

  .یزید من درجة النمو العضلي والعظمي في الذكور مقارنة باإلناث
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  ) مقطع طولي في الخصیة٢شكل (

  

عرج یصل ما ب�ین القن�وات عبارة عن أنبوب شدید الت ):Epididymisثالثاًـ البربخ (

إن قط��ر قن��اة  والجس��م وال��ذیل. ویت��ألف م��ن ثالث��ة أج��زاء ال��رأس، الص��ادرة واألس��ھر
البربخ في الرأس اقل منھا في الذیل حیث یزاد القطر كلما اقت�رب ال�ذیل وھ�ذا یس�مح 

باإلض��افة ل��ذلك ی��تم فی��ھ بوظیف��ة تخ��زین الحیوان��ات الَمَنوّی��ة الت��ي یق��وم بھ��ا الب��ربخ، 
  إنضاج الحیوانات المنویة.

لك�ل ِخْص�َیة  ):Ductus Deferens and Ampullaرابع�اً ـ األس�ھر واألمب�وال (

وعاء ناقل یب�دأ م�ن الب�ربخ ویص�عد داخ�ل الحب�ل الَمَن�وّي ال�ذي یم�ر م�ن خ�الل القن�اة 
تصل باإلحلیل الحوضي عند المجمع الَمَنوّي. وعن�د یاألربیة إلى التجویف البطني ثم 

د متش��عبة معظ��م األن��واع الحیوانی��ة یتص��ل ب��الجزء النھ��ائي م��ن األس��ھر مجموع��ة ُغ��دَ 
  .تشكل األمبوال القنوات

  وظائف األسھر واألمبوال:

  نقل الحیوانات الَمَنوّیة بفضل الحركات التمعجیة. .١

  ساعة). ٧٢التخزین الجزئي للحیوانات الَمَنوّیة (تبقى حیة  .٢

تغذیة الحیوانات الَمَنوّیة: حیث تفرز الفركت�وز الض�روري لحرك�ة الحیوان�ات  .٣
  الَمَنوّیة.
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مش�ترك تص�ب فی�ھ القنات�ان ب�ولي تناس�لي ھ�و مم�ر و ):Urethraخامساً ـ اإلحلیل (

غ�دة ك�وبر. ویقس�م لج�زأین البروس�تات والحویص�ل الَمَن�وّي و الناقلتان للنطاف وغ�دة
  إحلیل حوضي وإحلیل قضیبي.

وھو عضو الجماع عند الذكر حی�ث یق�وم بنق�ل النط�اف  ):Penisسادساً ـ القضیب (

یت��ألف القض��یب م��ن  تناس��لي األنث��وي.م��ن المج��اري التناس��لیة الذكری��ة إل��ى الَجھ��از ال
  جذر وجسم وحشفة.

یتص��ل ج���ذر القض���یب ب���الحوض بواس���طة تش��عبین ج���انبیین یطل���ق علیھم���ا كرمت���ي 
  القضیب الیمنى والیسرى.

ھ��و عب��ارة ع��ن تركی��ب تش��ریحي یحت��وي و :)Spermatic Cordالحب��ل المن��وي (

عل��ى الش��ریان المن��وي والوری��د المن��وي والقن��اة الناقل��ة للنط��اف واألوعی��ة اللمفاوی��ة 
واألعصاب التي تتصل بالخص�یة وُیح�اط م�ن الخ�ارج بالعض�لة المش�مرة الخارجی�ة، 
ویخترق ھذا الحبل القن�اة اإلربی�ة لیص�ل إل�ى تجوی�ف الح�وض حی�ث تتف�رع مكونات�ھ 

  قل عن بعضھا.بشكل مست

 Accessory Male  Genital  Glandsسابعاً ـ الُغَدد الِجنسیة الثانویة 

البص��لیة تش��مل الُغ��َدد الملحق��ة عن��د ال��ذكر الحویص��ل الَمَن��وّي والبروس��تات والغ��دة 
 قنوات تصب إفرازاتھا في اإلحلیل. ھذه الغدد تملكو ،اإلحلیلیة

  :Seminal vesicles  الحویصالت المنویة -١

وتتك��ون م��ن زوج م��ن الغ��دد المخروطی��ة الش��كل تق��ع عل��ى ج��انبي الس��طح الظھ��ري 
س��م  ٣س��م وبقط��ر  ١٢-١٠للمثان��ة م��ن الجھ��ة الخلفی��ة، یبل��غ ط��ول ك��ل منھ��ا ح��والي 

ف��راز الس��ائل المن��وي ال��ذي یك��ون إووظیفتھ��ا األساس�یة ، س��م ٥ل��ى إن یص��ل أویمك�ن 
، الحیوان�ات المنوی�ةیتكون من مواد بروتینیة تس�اعد عل�ى تس�ھیل حرك�ة  ،لبني القوام

  الحیوانات المنویة. ) الضروري لتغذیةFructoseویحتوي على سكر الفركتوز (

 Prostates glandغدة البروستات:  -٢

ویبل�غ ، یل منشوریھ الشكل وتتكون م�ن فص�ینحلھذه الغدة فوق المثانة وبدایة اإلتقع 
ل��ھ رائح��ة خاص��ة  لزج��اً  س��م تف��رز س��ائالً  ١.٥ح��والي  ھ��ام وقطرس�� ٥طولھ��ا ح��والي 

قن�اة  ٢٠-١٥ولكل فحص ح�والي  الحیوانات المنویةمتعادل التأثیر ویؤثر على نشاط 
تف��تح ف��ي بدای��ة االحلی��ل وربم��ا یك��ون وظیف��ة الس��ائل تنظی��ف وترطی��ب القن��اة البولی��ة 

  لمرور الحیوانات المنویة.
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 ): غدة البروستات٣شكل(

 :  Cowperʼs glandكوبر:  تاغد -٣

عل��ى االحلی��ل د تق��ع ھ��ذه الغ��د ھ��ي عب��ارة ع��ن غ��دتان بیض��اویتان ص��غیرة الحج��م،
س�م،  ٢سم وقطرھا  ٣الي المشترك وفي منطقة الحوض ویبلغ طولھا في الثیران حو

فراز السوائل المنویة لتعادل حموضة البول عند مرورھا في القناة البولی�ة إووظیفتھا 
  ركة وتنشیطھا.التناسلیة المشت

 الجھاز التناسلي الذكري عند األغنام

  الجھاز التناسلي في الكباش یشبھ مثیلھ في األبقار ویمتاز عنھ بما یلي:

قص���یر ویحم���ل عل���ى س���طحھ الخ���ارجي كمی���ات متفاوت���ة م���ن ك���یس الص���فن: 

الصوف القصیر او الطویل حس�ب س�اللة الحی�وان وكرمش�ة ك�یس الص�فن أق�ل 

  وجداره رقیق جداً وحساس نسبیاً.منھا عند األبقار 

  : كبیرة نسبیاً إذا قورنت بوزن الحیوان ولھا عالقة وطیدة معھ.الخصیة

الكفاءة الجنسیة عالیة ج�داً ف�ي الكب�اش وال یح�دث إجھ�اد جنس�ي بس�ھولة نظ�راً 

  للكمیات الھائلة المخزونة في ذیل بربخھ.

، واألمبول�ة ص�غیرة طولھ�ا : یشبھ مثیلھ في البقر إال أن ذیلھ كبی�ر نس�بیاً البربخ

  سم.١٠تقریباً 
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: حجمھا صغیر وفصوصھا صغیرة وأقل وضوحاً ع�ن مثیلتھ�ا الغدد المساعدة

باألبق��ار، غ��دة البروس��تاتا ص��غیرة ول��یس لھ��ا جس��م خ��ارجي، الغ��دة البص��لیة 

  المبالیة نسبیاً كبیرة.

  

س�م وتمت�از حش�فتھ بوج�ود ٢٠الج�زء الح�ر م�ن القض�یب یبل�غ طول�ھ القضیب: 

  سم.٢.٥ائدة مبالیة حساسة طولھا ز

حشفة القضیب غیر مدببة ولھا جزء مرتفع خلفي یسمى تاج الحشفة ولھا عن�ق 

وزائ��دة مبالی��ة علیھ��ا اعص��اب حساس��ة وإذا قطع��ت م��ن الحش��فة یص��بح الك��بش 

  عقیماً.
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  ):Female Reproductive Systemَھاز التناسلي األنثوي (الج

  :یتكون الَجَھاز التناسلي عند الحیوانات الزراعیة من

 .المبیضین .١

 .القناة الناقلة للبویضات (قناة فالوب) .٢

 .الَرِحم .٣

 .عنق الَرِحم .٤

 .الَمْھِبل .٥

التناس��لیة ، الَبْظ��ر، ال��دھلیز ، الغ��دد ( الش��فاه  األعض��اء التناس��لیة الخارجی��ة .٦
 المنتجة للمخاط).

  وُیلحق بالَجَھاز التناسلي األنثوي غدة الثدي أو الضرع. 

  

  الجھاز التناسلي األنثوي في األبقار) ١شكل(

  :)Ovaryان (المبیضأوالً ـ 

یك�ون  ،ق�ع ف�ي المنطق�ة القطنی�ة م�ن التجوی�ف البطن�يزوج من الغ�دد الجنس�یة الت�ي ت
، غ��م ٢٠-١٥ویبل��غ وزن��ھ ، س��م ٥-٣.٥م��ن  ف��ي األبق��ار وي یبل��غ طول��ھش��كلھ بیض��

راف الت��ي غ��والمس��ماة حویص��الت  عل��ى الحویص��الت المبیض��یة المب��یض حت��ويی
 االس����تروجین نثوی����ة وھ����يتتك����ون فیھ����ا البویض����ات والھرمون����ات الجنس����یة األ

(Estrogen). والبروجسترون(Progesterone).  

وعن�د  یضس�طح المب� ل�ىم مختلف�ة وغالب�ا م�ا تك�ون ب�ارزة عالحویصالت ذات أحج�ا
 -١ص��فر وال�ذي یبل��غ طول�ھ م��نألانط�الق البیوض�ة ث��م الحم�ل یتك��ون مكانھ�ا الجس�م ا

  .سم. ویكون على شكل كتلة صفراء اللون١.٥
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  وظائف المبیض:

  .إنتاج البویضات .١

 والبروجسترون). األستروجین(وھي الھرمونات الجنسیة األنثویة  إنتاج .٢

(ال���ذي ی���ؤدي إل���ى نض���ج الجری���ب، ویح���رض عل���ى إنت���اج البروس���تاغالندین   .٣
 .اإلباضة)

اة عبارة عن قن�منھا كل  ):Oviductثانیاًـ القناتان الناقلتان للبیوض (قناة فالوب) (

 ،س�م ٢٥-٢٠مبیض یبلغ طولھا ف�ي األبق�ار ح�والي التتصل ب متعرجة ورفیعة ملتویة
  وتتألف القناة من األجزاء التالیة: والمبیضین تصالن ما بین قمة الَرِحم

ینتھ�ي بكثی�ر م�ن االس�تطاالت أو الزوائ�د الت�ي تح�یط ب�المبیض (دون  القمع: .١
تالمس) أثناء اإلباضة لضمان استقبال البویضة وعدم سقوطھا ف�ي التجوی�ف 

 البطني.

  ویحدث فیھا اإلخصاب.وھي الجزء الوسطي من القناة  :األمبوال .٢

  من األمبوال وتتصل بالَرِحم.قناة أقل اتساع  البرزخ: .٣
  

من ثالث طبقات خارجی�ة مص�لیة ووس�طى  نسیجیاً تتكون القناة الناقلة للبیوض 
  عضلیة وداخلیة مخاطیة ھدبیة.

 

  

  لقناة الناقلة للبیوضل النسیجیة بنیةال) ٢شكل (
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  :رابعاًـ الَرِحم

الن���اقلتین عب���ارة ع���ن عض���و إجاص���ي الش���كل مج���وف یتص���ل م���ن األم���ام بالقن���اتین 
للبویض�ات وم��ن الخل��ف یتص��ل بعن�ق ال��َرِحم. یختل��ف ش��كل ال�َرِحم م��ن حی��وان آلخ��ر 

  :سم) ٢٠٠ـ  ١٠حسب نوع الحیوان ( یتباین طول الَرِحم

ـ  ٢٥یتمیز بأنھ ثنائي القرن یتص�ل بجس�م ال�َرِحم ویبل�غ ط�ول ك�ل ق�رن  :عند األبقار
س�م ویك��ون  ٤-٣فطول�ھ م�ا جس��م ال�رحم إ ویح�دث الحم�ل ف��ي أح�د الق�رنین، س�م. ٤٠

  نھایة قرن الرحم الطلیق ملتوي على شكل لولبي یشبھ قرون الكبش.

  ثنائي القرن. عند المجترات الصغیرة

  الجسم أكثر نمو مقارنًة بالقرنین. عند الفرس:

  

  ) الرحم عند األبقار٣شكل(

  

عبارة عن قن�اة عض�لیة تص�ل م�ا ب�ین جس�م ال�َرِحم  ):Cervixخامساً ـ عنق الَرِحم (

  سم  ١٠ـ  ٥في األمام والَمْھِبل في الخلف یبلغ طولھ 

مرض�ة الت�ي ت�ؤثر ْغلَق بشكٍل تامٍّ وقويٍّ أثن�اء الحم�ل لمن�ع دخ�ول العوام�ل الممُ یكون 
 ُیْفَتح في حاالت الشیاع وأثناء ال�والدة ولك�ن ق�د ُیف�تح مرض�یاً ف�يسلباً على الجنین، و

  حاالت األمراض وااللتھابات الَرِحمیة.
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  ) بنیة عنق الَرِحم نسیجیاً ٤شكل (

  

ھ�و قن�اة عض�لیة تص�ل م�ا ب�ین عن�ق ال�َرِحم ف�ي األم�ام  ):Vaginaسادساً ـ الَمْھبِل (

س��م عن��د األبق��ار  ٣٠ـ  ١٥وب�ین الفتح��ة التناس��لیة الخارجی��ة ف�ي الخل��ف. یبل��غ طول��ھ 
دث فی�ھ ق�ذف الس�ائل المن�وي عن�د یح األنثى حیثھو عضو التزاوج عند الحوامل، و

  ر من الحیوانات.كثی

  

  ) بنیة الَمْھِبل نسیجیاً ٥شكل (

  وھي سابعاًـ األعضاء التناسلیة الخارجیة:

الت���ي تغل���ق الم���دخل الخ���ارجي للَجَھ���از  ):Labiaالش���فاه التناس���لیة (الُش���ْفران) (

  التناسلي.
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  غني بالنھایات الحسیة.كور وھو یماثل القضیب عند الذ ):Clitorisالَبْظر (

یوجد في مدخل الَمْھِب�ل غ�دتان (غ�دتا ب�ارثولین)   یفتح فیھا اإلحلیل. :الدھلیز الَمْھبِلي
  تفرز سوائل ُمَزلِّقة تسھل عملیة التزاوج ، كما یوجد بعض الغدد المخاطیة.

  الجھاز التناسلي األنثوي في األغنام

  

 سم.١.٥یشابھ مبیض األبقار، طولھشكلھ وموقعھ في الجسم  :المبیض  - ١

نالحظ أن عدد حویصالت غ�راف واألجس�ام الص�فراء ف�ي مب�یض النع�اج أكث�ر 
منھ في األبقار، حیث ی�تم نم�و ع�دة حویص�الت غ�راف وانفجارھ�ا ف�ي دورة 

 تناسلیة واحدة.

 سم)١٠الرحم: یشبھ الرحم في األبقار ویختلف بالطول(  - ٢

 عنق الرحم  - ٣

 المھبل  - ٤

 الفرج  - ٥

 

  التناسلي في األفراسالجھاز 
  
ش��كلھ یش��بھ حب��ة الف��ول، یق��ع تح��ت الفق��رة القطنی��ة الرابع��ة  مب��یض الف��رس: - ١

ي بواس�طة الرب�اط المبیض�ي، حویص�لھ والخامسة، یت�دلى ف�ي التجوی�ف البطن�

س���م، والجس���م األص���فر ش���كلھ یش���بھ زھ���رة ٧غ���راف كبی���رة قطرھ���ا ح���والي 

 .القرنبیط

 

 Tس غیر الحاملة یش�بھ ح�رف : یكون شكل الرحم في الفرالرحم عند الفرس - ٢

نھای�ة التجوی��ف البطن�ي ف��وق المثان�ة وتح�ت المس��تقیم بواس�طة الرب��اط یتعل�ق ب

العریض المثبت تحت المنطقة القطنیة، وطول جسم الرحم یساوي طول ق�رن 

الرحم، ینزل الرحم في حالھ الحمل إلى قع�ر الح�وض وم�ن ث�م إل�ى التجوی�ف 

 .البطني

 

وال س��م، یتمی��ز بوج��ود طی��ات طوالنی��ة ن��افرة ٦طول��ھ ح��والي عن��ق ال��رحم: -٣

 .غشاؤھا على غدد مخاطیة یحتوي

 أقصر مما ھو علیھ في األبقار.: المھبل - ٤




























