
اإلنسانتنظیم وظیفة التوالد عند
. التحام بین مشیج ذكري وأخر أنثوي:التوالد عند اإلنسان نمطھ جنسي أي أنھ ینتج عن ظاھرة اإلخصاب: تذكیر

إنتاج األمشاج یتزامن مع سن البلوغ ویصاحب بعدة تغیرات في جسم

.الولد والبنت تعرف بالصفات الجنسیة الثانویة

كیفیة عمل الجھاز التناسلي عند كل من الذكر و ( الجانب الوظیفي : جوانب 3سنحاول التطرق لھذا الدرس من خالل 
)األنثى 

)الذكر و األنثى تعضي الجھاز التناسلي عند ( الجانب البنیوي 

).كیف یتم تنظیم عمل الجھازین التناسلیین ( الجانب التنظیمي 

I– تعضي وعمل الجھاز التناسلي عند الذكر:

العضو (الخصیتین والقضیب : ما یمیز الجھاز التناسلي عند الذكر بروز بعض أعضائھ في المنطقة التحبطنیة 
ا ؟فما ھي وظائفھ) التناسلي 

:البحث عن وظائف الخصیتین -أ

:مالحظة سریریة-1

. یالحظ أن خفیان الخصیتین یحدث ضمورھما و یصاحب دائما بالعقم

وھو ) مكان تشكلھما ( یقصد یخفیان الخصیتین عدم ھجرتھما إلى كیس الصفن وبقائھما في المنطقة البطنیة 
.ة الولید حدث یحدث تلقائیا قبل والد

حاول أن تجد تفسیر مناسب لھذه 
...........................................................................................................................................المالحظة

...........................................

:والحقن تجارب الخصي -2



عند الذكر البالغ ینتج عنھ توقف إنتاج األمشاج وبالتالي العقم : استئصال الخصیتین castrationبالخصي یقصد 
.كما یالحظ تراجع الصفات الجنسیة الثانویة 

جنسیة یحث ظھور الصفات ال) مستأصلة الخصیتین ( حقن مستخلصات خصیة حیوان بالغ عند حیوانات خصیة 
.من جدید لكن تبقى الحیوانات مصابة بالعقم

إدا حاولت ربط النتیجة بالفعل التجریبي ستجد أن االستئصال نتج عنھ العقم بسبب غیاب :االستنتاجات المناسبة
الخصیة مسؤولة عن إنتاج األمشاجاألمشاج مما یعني أن

لخصي مما یعني أن ھذه المستخلصات تحتوي على ھرمون وأن حقن المستخلصات أحدثت تغیرات في جسم الحیوان ا
إذن للخصیة وظیفة ثانیة وھي 

.Testostéroneاألمر یتعلق بھرمون .الھرمون الجنسي الذكري :مسؤول عن الصفات الجنسیةإنتاج ھرمون

كیف یتم إنتاج األمشاج عند الذكر؟-ب

.لإلجابة على ھذا السؤال أنت ملزم بمعرفة بنیة الخصیة على اعتبار أنھا منتجة لألمشاج

: بنیة الخصیة-1

إضافة إلى ) 3( كل فص یتضمن مجموعة من األنابیب المنویة ) 4( الحظ أن الخصیة تظھر مجموعة من الفصوص 
).القناة الناقلة 6) ( البربخیة 5( قنوات 



.لى النقلیتضح إذن أن بحثنا على مكان تشكل األمشاج سیقتصر على األنابیب المنویة ما دام دور القنوات سیقتصر ع

:مالحظة مجھریة لألنابیب المنویة-2

) 3( جزء مركزي یشكل فتحة األنبوب : ویشمل على جزئین أساسیین ) 1( الحظ أن كل أنبوب محاط بجدار 
).مجاور للجدار ( الجزء الجداري ) : 2( وجز محیطي جد محبب 

لتحدید طبیعة الحبیبات المالحظة داخل األنابیب نركز المالحظة على المنطقة الجداریة لكن بتغییر سلم 
:التكبیر المجھري

وأن ) 1( بواسطة تقنیات التحضیر المجھري اتضح أن الحبیبات عبارة عن نوى خالیا بعضھا في طور االنقسام 
خارج األنابیب ) 3( مركز األنبوب یحتوي على حیوانات منویة 

) .Leydig ) (2( یا یعرف بخالیا بیفرجیة أي الوسط البیفرجي یوجد نوع أخر من الخال

تذكر أن الھدف ھو معرفة كیفیة تشكل األمشاج وبالتالي فوجود الحیوانات المنویة في فتحة :االستنتاجات المناسبة 
األنبوب ووجود خالیا في طور االنقسام على مستوى المنطقة الجداریة

.یعني أن تشكل األمشاج یتم على مستوى األنابیب انطالقا من خالیا جداریھ في اتجاه مركز األنبوب



:تلف مراحل تطورھا مما یعني أن تشكل األمشاج یتم عبر مراحلتعبر عن خالیا منسلیة في مخ5,4,3,2, 1األرقام 

)2n( تجسد منسلیة منویة وھي الخلیة األم 1الخلیة 

وھي نتاج نمو طفیف للمنسلیة المنویة ) I )2nتجسد الخلیة المنویة 2الخلیة 

)II )nوتجسد خلیة منویة 2نتاج االنقسام المنصف للخلیة 3الخلیة 

)n( وتجسد المنوي الفتي 3نتاج االنقسام التعادلي للخلیة 4الخلیة 

)التفریق ( عبارة عن حیوان منوي وھو نتاج تطور المنوي 5الخلیة 

لیة الخلیة الجسدیة یعبر عن نواة خ6الرقم 
Sertoliوھي دعامة المنسلیات تسمى خلیة ) اللون البرتقالي ( الكبیرة 

االنقسام : وأن التطور یتمیز بحدوث حدثین رئیسیین) 1( الحظ إذن أن تشكل األمشاج ینتج عن تطور المنسلیات 
......)اكتساب السوط( االختزالي والتفریق 

ستستنتج أنھا تتجدد ) قدرتھ على اإلنجاب في سن متقدمة ( ال تنفد عند الذكر ) 1( نسلیات المنویة إذا تذكرت أن الم
بإستمرار مما یعني حدوث تكاثر

: مراحل تشكل األمشاج عند الذكر: خالصة 

المستوى الخلوي وصیغتھ الصبغیةالظاھرة المناسبةالمرحلة
2nتجدید المنسلیات المنویة ب شرةانقسامات غیر مباالتكاثر
2nب Iالحصول على خلیة منویة ازدیاد حجم الخلیة بقلیلالنمو
االنقسام المنصف -النضج

االنقسام التعادلي-

nب IIالحصول على خالیا منویة -

nالحصول على منویات ب -
اكتساب البنیات الممیزة التفریق

لألمشاج
nالحصول على حیوانات منویة ب 

( بالنسبة للظواھر الممیزة لمرحلتي التكاثر والنضج . سنقتصر على توضیح أھم ما یمیز مرحلة التفریق
,حاول العودة إلى دروس سابقة) اإلنقسامین غیر المباشر واإلختزالي 



ینتج عن التحام بعض كییسات ) 3( الطحیمن : أثناء طور التفریق الحظ كیف یتحول المنوي إلى حیوان منوي 
Golgiجھاز 

ینتج عن تطور أحد المریكزین ) 4( السوط 

صغر حجم سیتوبالزم الحیوان المنوي یفسر 
.أثناء التفریق) 5( بالتخلص من جزء منھ 

خالصة عامة



أساسیة في تطور المنسلیات المنویة إلى حیوانات منویة عبر Sertoliو خالیا ) بیفرجیة ( Leydigالحظ أن خالیا 
.مسؤولة كذلك عن ظھور الصفات الجنسیةLeydigخالیا . مراحل 

اسلیة األخرى للجھاز وما ھو دورھا في وظیفة النسل ؟ما ھي األعضاء التن

:تعضي الجھاز التناسلي عند الرجل



cowperغدد + الموثة + حویصلتین منویتین ( غدد ملحقة - : فھو یتكون من,الحظ أن الجھاز باإلضافة للخصیتین 
.أساسیة في إنتاج السائل المنوي وكذا في تنظیف اإلحلیل من البول) 

)القادفة واإلحلیل القنوات الناقلة و( مسالك تناسلیة -



.القضیب المكون من أجسام قابلة لإلنتصاب : العضو التناسلي -

من الحیوانات المنویة المنتجة على مستوى األنابیب المنویة للخصیتین %10المني یتكون من : ملحوظة 

.من السائل المنوي المنتج أساسا من طرف الغدد الملحقة 90%


