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2- توليدمثل انسان 
 يدمثل مرددستگاه تول

 .ديپلوئيد است) سلول تخم(توليدمثل جنسي شامل لقاح دو سلول جنسي يا گامت هاپلوئيد و توليد سلول زيگوت 
 هاي اسپرم توليد سلول    

ها داري اسپرم ايجاد محيط مناسب براي نگه    قش دستگاه توليدمثل مردن 
 ها به خارج از بدن انتقال اسپرم   
 مردانه توليد هورمون جنسي   

 ها بيضه      
 وزيكول سمينال      

 ها   پروستات غده     
 ميزراهي -پيازي      

       ديديم اپي         اجزاي دستگاه توليدمثلي مرد 
 بر مجراها     مجراي اسپرم       

 ميزراه      

ها بيضه 
 .توليد هورمون جنسي مردانه استها توليد اسپرم و  ها درون كيسه بيضه قرار دارند و نقش آن بيضه
ي شـكمي قـرار دارد،    ي بيضه كه در خارج از حفـره  شوند و كمي قبل از تولد، وارد كيسه ها در دوره جنيني درون حفره شكمي تشكيل مي بيضه
 .شود مي
كيسه بيضه 

 .گيرد تر از آن صورت مي سازي در دماي پايين ماست كه براي نمو كامل اسپرم مناسب نيست و اسپر C37دماي طبيعي بدن 
سـازي در   اسـپرم . هاي مركزي بدن است و بنابراين بـراي توليـد اسـپرم مناسـب اسـت      تر از دماي بخش ي بيضه سه درجه پايين دماي كيسه

 .گيرد انجام مي C34ها در دماي  بيضه
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سازي اسپرم 
 ساز دارد ي اسپرم ي پيچيده، به نام لوله هر بيضه تعداد زيادي لوله. كنند يان عمر، اسپرم توليد ميها از هنگام بلوغ تا پا بيضه

 
وجـود   كروموزومي، يعني هاپلوئيـد هسـتند، بـه    23ها را كه  دهند و اسپرم ساز تقسيم ميوز انجام مي هاي اسپرم ي لوله هاي ديواره از سلول بعضي
 .آورند مي

در . زايي نـام دارد  شود، اسپرم جانوران نر، اسپرم توليد مي فرايندي كه طي آن در
شـود و   ساز، بزرگ مي ي اسپرم هاي ديپلوئيد ديواره لوله از سلول بعضي اين فرايند

 Iسلول زاينده، تقسيم ميـوز  . شود تبديل مي سلول زايندهبه سلولي نابالغ به نام 
را انجـام   IIآورد كـه هـر كـدام ميـوز     وجود مـي  بهدهد و دو سلول  را انجام مي

ي ديپلوئيـد، چهـار سـلول هاپلوئيـد      به اين ترتيب از يك سلول زاينـده . دهند مي
كننـد و در   چهار سلول حاصل از نظر شكل ظاهري تغييراتي مـي . شود تشكيل مي

 اسـپرم هاي نـر، كـه    آيد و به اين ترتيب به گامت هر يك سر، تنه و دم پديد مي
 .شوند نام دارند، تبديل مي
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هاي بيضه تنظيم فعاليت 
كنـد و از هيپـوفيز    هاي آزادكننده بر هيپوفيز پيشـين اثـر مـي    هيپوتاالموس با ترشح هورمون. شود ها توسط مراكز مغزي كنترل مي اعمال بيضه

 :اين دو هورمون عبارتند از. نندك ها را تنظيم مي شوند كه اعمال بيضه پيشين دو هورمون ترشح مي
 .شود كه باعث ترشح هورمون جنسي مردانه يا تستوسترون مي LHهورمون  -1
 .شوند ساز مي هاي اسپرم كه همراه با تستوسترون باعث توليد اسپرم در لوله FSHهورمون  -2
 شـوند، ترشـح    هـاي بينـابيني ناميـده مـي     ساز قرار دارند و سلول هاي اسپرم هايي كه در بينابين لوله هورمون تستوسترون توسط سلول: نكته
 .شوند مي

LH  تستوسترون ايجاد صفات ثانويه جنسي نر 
 ن     هيپوفيز پيشي هيپوتاالموس

FSHسازي اسپرم  لولهسازي اسپرم 
هاي  هورمونLH  وFSH هـا روي غشـاي    هاي ايـن هورمـون   گيرنده. باشد ها آمينواسيد مي هيپوفيز پيشين، پروتئيني هستند و مونومر آن

 .كنند هدف اثر مي  دهند و بر سلول از طريق پيك دومين فعاليت خود را انجام مي سلول قرار دارد و
ي آن در سيتوپالسم سلول هدف قرار دارد شود و گيرنده يپيد حل ميباشد كه در ل ورموني استروئيدي ميهورمون تستوسترون، ه. 
شود نر دارد، باعث بروز صفات ثانويه جنسي مي هاي جنسي داري اندام هورمون تستوسترون عالوه بر نقشي كه در رشد و نگه. 
بـروز  . ها دارد گيري آن گيري دارند كه نقش مهمي در رفتار جفت داروين بيش از يك قرن قبل متوجه شد كه نرها اغلب خصوصيات چشم

 .باشد هاي جنسي نر مي گير تحت تأثير هورمون اين خصوصيات چشم
ند ازگير نرها عبارت برخي از خصوصيات چشم: 

ي  شود كـه انـدازه   نر مرغ جوال در فصل توليدمثلي داراي دم بلندي مي  پرنده -1
 .هاست برابر دم ماده 5آن حدود 

 شاخ در قوچ -2
 انشعابات شاخ در گوزن -3
 يال در شير -4

 به همراه
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شـدن   رت، رشـد و قـوي  تـوان رويـش مـو در صـو     شـوند مـي   از صفات ثانويه جنسي كه تحت تأثير هورمون تستوسترون در مرد ايجاد مي
 .شدن صدا را نام برد ها و بم ماهيچه

ديديم اپي 
هاي پرپيچ و خم عبور  ساز، از اين لوله هاي اسپرم ها بعد از توليد در لوله اسپرم. شود در بدن يك مرد بالغ، روزانه صدها ميليون اسپرم توليد مي

 .شوند شود، وارد مي ه ميناميد ديديم اپيديگري كه   ي پرپيچ و خم كنند و به لوله مي

 
 
 



 توليدمثل و رشد و نمو جانوران
 

 

19 

ها بلوغ اسپرم 
ماننـد، بـالغ    ديـديم مـي   كنند، هنوز قادر به حركت نيستند، اما پس از مـدتي كـه درون اپـي    ساز را ترك مي هاي اسپرم ها، لوله وقتي كه اسپرم

 .آورند دست مي شوند و توانايي حركت كردن را به مي
توان اين طور استنباط كرد كه تبديل اسپرم تمايز نيافته بـه   ها وابسته است، مي وجود تاژك آن ها به با توجه به اين كه توانايي حركت اسپرم

 .گيرد ديديم صورت مي زايي مورد اشاره قرار گرفت، درون اپي اسپرم بالغ كه در مراحل اسپرم
ديديم وارد مجراي دراز  ها هنگام خروج از اپي اسپرم. ستها نيز ه ي اسپرم ، محل ذخيره ارددها  ديديم عالوه بر نقشي كه در بلوغ اسپرم اپي

 .شود اسپرم از طريق اين مجرا وارد ميزراه و سپس از بدن خارج مي. شوند بر مي ديگري به نام مجراي اسپرم
 :مسير خروج اسپرم

 خروج از بدن ميزراهبر مجراي اسپرمديديم اپيساز لوله اسپرم
ساختار اسپرم بالغ 

 
 .اسپرم بالغ داراي سر، قسمت مياني و دم است

درون سر يك هسته هاپلوئيد  :سر اسپرم)n( 23 ا بـين هسـته و غشـ   (ها در جلوي سر  عالوه بر آن. و مقدار كمي سيتوپالسم وجود دارد
كنند تا اسپرم بـه   هايي وجود دارد كه كمك مي درون اين وزيكول آنزيم. گويند مي آكروزوموزيكولي وجود دارد كه به آن كيسه ) سيتوپالسمي

 .درون گامت ماده نفوذ كند و با آن لقاح انجام دهد
 كول آكروزوم بايد از نوع ليپاز و پروتئاز باشندهاي درون وزي با توجه به اين كه جنس غشا از فسفوليپيد و پروتئين است، آنزيم: نكته. 
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هـا انـرژي الزم بـراي حركـت اسـپرم را       اين ميتوكندري. زيادي وجود دارد هاي ميتوكندريدر قسمت مياني اسپرم  :قسمت مياني اسپرم
 .اند د و فعالها هستند كه بسيار زيا ترين اندامك درون اسپرم، همين ميتوكندري بعد از هسته بزرگ. كنند تأمين مي
راند هاي خود اسپرم را به جلو مي دم اسپرم تاژك نيرومندي است كه با حركت: دم اسپرم .ATP      توليـد شـده درون ميتوكنـدري انـرژي

 .كنند الزم براي حركت را فراهم مي
 تار پروتئيني ها پروكاريوت

 منشأ تاژك: نكته 
 ها سانتريول ها ريوتيوكا

 .نيست) از آغازيان(داران  باشد، اما جزء تاژك دار مي اسپرم يك سلول تاژك

انتقال اسپرم: 
 :ها عبارتند از اين غده. شود ريز خاصي ترشح مي هاي برون شوند كه از غده ها هنگام عبور از ميزراه با مايعي مخلوط مي اسپرم
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 سمينالوزيكول: 
كنند كه انـرژي الزم بـراي    توليد مي مواد قندييك جفت غده به نام وزيكول سمينال كه بين مثانه و راست روده قرار دارند، مايعي سرشار از 

 .كند ها را فراهم مي اسپرم
غده پروستات: 

سيدي موجود در مسير رسيدن به گامت ماده، كمك كند، اين مايع به خنثي كردن مواد ا ترشح مي مايعي قلياييدرست زير مثانه قرار دارد و 
 .كند مي
ميزراهي -هاي پيازي غده 

 مـايعي قليـايي  ها نيز  اين غده. باشند هاي مسير خروج اسپرم مي ها يك جفت بوده كه در زير غده پروستات قرار داشته و آخرين غده اين غده
 .كنند ا خنثي ميكنند كه مقادير كم ادرار اسيدي موجود در ميزراه ر ترشح مي

ريز فوق به نكات زير توجه كنيد در ارتباط با غدد برون: 
 خنثي كردن مواد اسيدي موجود در مسير رسيدن اسپرم به گامت ماده ي پروستات غده

 ترشح مواد قليايي: 1ي  نكته 
 يدي ادرار موجود در ميزراهخنثي كردن مواد اس ميزراهي -غدد پيازي

 موثرند ها ها و نيز در حركت اسپرم هاي فوق در تغذيه اسپرم مايع ترشح شده توسط غده : 2ي  نكته. 
 تغذيه اسپرم 

 شده توسط اين غدد   كمك به حركت اسپرم نقش مايع ترشح: 3ي  نكته 
 خنثي كردن اسيد 
 دو غدهوزيكول سمينال 

 پروستات  هاي دستگاه توليدمثل مرد  اد غدهتعد: 4ي  نكته يك غده 
 دو غدهميزراهي -ي پيازي غده 

 وزيكول سمينال باال  
 وسط  از باال به پايين  ترتيب قرار گرفتن : 5ي  نكته پروستات 

 ميززاهي -پيازيپايين  
 پروستات ترين بزرگ

 متوسط    ها از نظر اندازه غده: 6ي  نكته وزيكول سمينال 
 ميزراهي -پيازي ترين كوچك

 پيوندند كنند و از پشت مثانه به هم مي ز جلو و از روي مثانه عبور ميمجراهاي اسپرم بر، ا: 7ي  نكته. 
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 ميزراه

 پيوندند و از طريق ميزراه با يك مجراي  آيد، درون غده پروستات به هم مي بر و مجراي خروج ادرار كه از مثانه مي مجراي اسپرم: 8ي  نكته
 .شوند مشترك به خارج باز مي

 بر مجراي اسپرم
 مجراي خروج ادرار

رانند به جلو مي را آن وندر يها شوند و اسپرم هاي صاف اطراف ميزراه منقبض مي در هنگام خروج اسپرم، ماهيچه. 
تواننـد خـود را بـه     شود؛ اما از اين ميان فقط تعداد اندكي مي ميليون اسپرم از بدن خارج مي 400تا  300حدود ) خروج اسپرم(با هر بار انزال 

معمـوالً اگـر تعـداد    . روند ها از بين مي ي اسپرم بقيه. توانند لقاح انجام دهد ها مي هر حال از اين ميان تنها يكي از اسپرم در. گامت ماده برسانند
 .فرد عقيم استتر باشد،  ليتر كم ون در هر ميليميلي 20شده از بدن از  هاي سالم موجود در مايع خارج اسپرم

 

 )91سراسري ( شود؟    خود وارد مي ترشحات كدام، به ساختارهاي لوله مانند 

  فوليكول در تخمدان ) 2  وزيكول سمينال ) 1
 هاي اسپرم ساز  هاي بينابين لوله سلول) 4   ي فوق كليه بخش قشري غده) 3
    »1«ي  گزينه

ي برون كول سمينال نوعي غدهوزي. كنندشود، ترشح ميريز موادخاصي را به درون ساختارهاي لوله مانند خود كه مجرا ناميده مي برونغدد 
 .ريزند ها در مسير خروج از بدن ميرا از طريق مجرايي بر روي اسپرم) مايعي سرشار از موادقندي(ريز است كه ترشحات خود 

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 )90خارج كشور ( ...........به طور معمول، در مردان بالغ، 

  .كند ديديم تحريك مي تستوسترون توليد اسپرم را در اپي) 1
 .هاي حركتي متفاوت است هاي با قابليت ديديم داراي اسپرم اپي) 2
 م ميوز را دارندساز، توانايي انجا هاي اسپرم ي لوله هاي ديواره ي سلول همه) 3
 .كند ها كمك مي ترشحات پروستات به خنثي كردن محيط قليايي مسير حركت اسپرم) 4
    »2«ي  گزينه

ساز، از اين  هاي اسپرم ها بعد از توليد در لوله اسپرم. شود در بدن يك مرد بالغ، صدها ميليون اسپرم توليد مي: ها ي اسپرم بلوغ و ذخيره
وقتي كه ). 11-2شكل (شوند  شود، وارد مي ديديم ناميده مي ي پرپيچ و خم ديگري كه اپي كنند و به لوله ور ميهاي پرپيچ و خم عب لوله

شوند و  ميمانند، بالغ  ديديم مي كنند، هنوز قادر به حركت نيستند، اما پس از مدتي كه درون اپي ساز را ترك مي هاي اسپرم ها، لوله اسپرم
 )ديديم محل بلوغ اسپرم است نه توليد آن اپي. (آورند دست مي توانايي حركت كردن را به
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 :اند از اين دو هورمون عبارت. كنند ها را تنظيم مي شوند، اعمال بيضه كه توسط هيپوفيز پيشين ترشح مي هورموندو 

 .كند كه ترشح هورمون جنسي تستوسترون را تحريك مي LHهورمون  -1
 .كند ساز تحريك مي هاي اسپرم كه همراه با تستوسترون، توليد اسپرم را در لولهFSHهورمون  -2

كند، اين مايع به خنثي كردن مواد اسيدي موجود در مسير رسيدن اسپرم بـه   ي پروستات درست زير مثانه قرار دارد و مايعي قليايي ترشح مي غده
 . كند گامت ماده، كمك مي

 .كند كنند كه مقادير كم ادرار اسيدي موجود در ميزراه را خنثي مي ميزراهي نيز مايعي قليايي ترشح مي -يازيپ هاي غده
دستگاه توليدمثلي زن 

بعد از تركيب اسپرم با گامت ماده، دستگاه توليـدمثلي  . كند دستگاه توليدمثلي زن، پس از بلوغ در هر ماه معموالً فقط يك گامت بالغ توليد مي
 .بر عهده دارد) رشد و نمو(ي  ي نه ماهه ي جنين را طي دوره حفاظت و تغذيه زن،

 توليد گامت ماده
 تغذيه جنين      وظايف دستگاه توليدمثلي زن

 حفاظت از جنين
 هاي جنسي ترشح هورمون

توليد گامت ماده:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هـر نـوزاد دختـر در    . ي گامت مـاده هسـتند   هاي توليدكننده ها اندام انتخمد. مي قرار دارندكي ش دو تخمدان تخم مرغي شكل در داخل حفره
هاي خود دارد، يعني پس از تولد تعـداد   صورت نابالغ درون تخمدان هايي را كه در طول زندگي خود خواهد داشت، به ابتداي تولد، همگي گامت

 .هاي نابالغ افزايش نخواهد يافت اين تخمك


