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 فصل هفت یازدهم 

 

گاه تناسلی در مرد )و زن( بطور کلی دو وظیفه دارد؛ یکی تولید مثل از طریق ساخت اسپرم و یا تخمک دست

فیزیکی مرد و زن از و دیگری ترشح هورمون جنسی که باعث ایجاد صفات ثانویه جنسی و در نتیجه تمایز 

یکدیگر میشود. در مبحث تنظیم خانواده ، جهت درک کامل از ساختار و عملکرد این سیستم نیازمند دانستن 

خصوصیات چهار اندام اصلی دستگاه تناسلی مرد خواهیم بود که این اندام ها عبارتند از : بیضه ها ، اپیدیدیم 

 .، پروستات و کیسه های اسپرمی

 

 :بیضه

متر است که در هم پیچیده و متراکم شده ،  240از نظر ساختار لوله ای بلند و باریک به طول تقریبی بیضه 

سانتیمتر را  1×5/1×2در هر سمت بدن جسمی به ابعاد تقریبی  "جسم بیضه را میسازد به صورتیکه نهایتا

ستند بر سه گروه هستند تشکیل میدهند.سلول های پدید آورنده این لوله که همان سلول های بافت بیضه ه

: سلول های زایا ،سلول های سرتولی و سلول های لیدیگ. سلول های زایا در نهایت به اسپرم تبدیل 

میشوند.سلول های سرتولی وظیفه حمایت و حفاظت از اسپرم را بعهده دارند و سلول های لیدیگ مسوول 

دمایی برای اسپرم سازی مهم است زیرا  شرایط  ترشح هورمون جنسی مردانه بنام تستوسترون می باشند.

ن شبکه وعالوه بر آ باید از دمایی بدن کمترباشد به این دلیل بیضه ها در درون کیسه بیضه قرار میگیرن 

سیاهرگی اطراف سرخرگ ورودی به بیضه ها تشکیل میشود تا دمایی خون ورودی به بیضه ها کمتر از دمایی 

 بدن گردد
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تحت کنترل هورمون تستوسترون است و این هورمون اسپرم سازی را کنترل میکند. عملکرد سلول زایا 

که از هیپوفیز مغز  LH و FSH عملکرد سلول های سرتولی و لیدیگ هم به ترتیب توسط هورمون هایی بنام

ترشح میشود کنترل میگردد..اسپرم تازه تولید شده برای بارور کردن تخمک نیازمند تغییراتی است که 

 -1سط سایر اندام های سیستم تناسلی در آن اعمال یا برای آن فراهم میشود. این نیازها عبارتند از: تو

نداشتن قدرت نفوذ به الیه محافظ تخمک.  -2نداشتن قدرت حرکت برای مقابله با سیستم دفعی مخاط رحم. 

یی مقابله با محیط اسیدی نداشتن توانا -4نداشتن مواد غذایی برای زیستن تا زمان رسیدن به تخمک.  -3

 تسیستم تناسلی زنانه چرا که اسپرم در محیط خنثی رو به قلیایی فعال و در محیط اسیدی غیر فعال اس
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 )اسپرمزایی(زامه زایی 
 اسپرماتوگونی)الیه زاینده( = یاختة نزدیک سطح خارجی لوله 

 

            

 یاخته زاینده)اسپرماتوسیت اولیه(      یاخته زام   

 
 

 کروماتیدی( دو= هاپلوئید و  n)ثانویه اسپرماتوسیت 

 

 

 

 کروماتیدی( تکهاپلوئید و=  n)اسپرماتید زام یاختک =   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زامه)اسپرم(                                    
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الیه سلول زاینده)  اسپرماتوگونی ( و یک الیه سلول سرتولی ساخته شده  3یا2دیواره لوله اسپرم ساز  از 

را ایجاد میکند  که آنها به سمت Bمیتوز انجام میدهد نوع اسپرماتوگونی  Aاست  ایتدا نوع اسپرم ماتوگونی   

از سد خونی  Cتولید میشود  نوع  Cنی نوعمرکز لوله حرکت می کنند  باز میتوز انجام می دهند اسپرماتوگو

تیدیل Dبیضه ای که توسط سلول های سرتولی ایحاد میشود عبور میکند  رشد کرد  به اسپرماتوگونی نوع  –

 را شروع کند 1میشود که به آن اسپرماتوسیت اولیه گویند، میتواند تقسیم میوز 

کنند.  یدودمان اسپرماتوژن را احاطه م یهستند که بطور ناکامل، سلول ها یشکل یهرم سرتولی سلول ها

 یلوله  یآنها معموالً تا مجرا یراس یچسبد، و انتها یم یقاعده ا ی هیبه ال یسرتول یسلول ها یقاعده 

 .ابدی یاسپرم ساز امتداد م

)  یکه به علت وجود استطاله ها ستیمشخص ن یبخوب ی، حدود سلول سرتول ینور کروسکوپیم ریدر ز 

 کنند. یاسپرماتوژن را احاطه م یاست که سلول ها یمتعدد ی( جانب یزائده ها

 ریمقاد یسلول ها حاو نینشان داده است که ا ،یالکترون کروسکوپیم ی لهیسلول ها به وس نیا یبررس 

و  افتهیتکامل  یدستگاه گلژ کیخشن،  یشبکه آندوپالسم یصاف، مقدار یآندوپالسم یشبکه  یادیز

 هستند.  زوزومیو ل یتوکندریم یادیتعداد ز

هستک مشخص است.  سلول  کیو  یتورفتگ یادیتعداد ز یحاو رسد،یبه نظر م یکه معموالً مثلث هسته،

شوند و سد  یاتصاالت  محکم به هم متصل مسلول توسط  یجانب - یمجاور، در بخش قاعده ا یسرتول یها

 دهند. یم لیرا تشک یا ضهیب - یخون

سد مذکور واقع شده است. هنگام  ریکه ز رندیگ یقرار م یقاعده ا یمحوطه  کیها در  یاسپرماتوگون 

اتصاالت گذشته و در  نیاز ا یقیها، به طر یاسپرماتوگون میحاصل از تقس یاز سلول ها یاسپرماتوژنز، برخ

 .رندیگ یسد واقع شده است( قرار م ی) که باال ییمحوطه جنب مجرا

در  ،یسرتول یسلول ها یو راس یجانب یلبه ها قیعم یها یدر فرورفتگ دهایها و اسپرمات تیاسپرماتوس

 . رندیگ یسد، قرار م یباال

 یسلول ها یفوقان یهستند که از انتها ییمو یبه دسته ها هیتکامل ، شب نیدر ح دهایاسپرمات یدم تاژک 

به هم متصل شده اند، که خود  زیاتصاالت شکافدار ن ی لهیبوس یسرتول یخارج شده اند. سلول ها یسرتول
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در  یهماهنگ جادیجهت ا تموضوع ممکن اس نیشود: ا یسلول ها م نیب ییایمیو ش یونیارتباط  جادیسبب ا

جانوران در  ریدر انسان و سا یسرتول یباشد. سلول ها تیاهم یلوله اسپرم ساز دارا یبافت پوشش یچرخه 

و  هیمانند عفونت، سوء تغذ ینامطلوب طی. آنها در برابر شراشوندینم میمثل تقس دیتول یخالل دوره 

 یز سلول هابهتر ا اریبس شانیبقا زانیتهاجمات م نیا لمقاومند و به دنبا اریبس Xدر معرض پرتو  یریقرارگ

 اسپرماتوژن است. یرده 

لف وسلول های خونی اجازه عبور نمی دهد و حتی بیضه ای  به پروئتین ها ویون ها ودارورها مخت –سدخونی 

مانع از ورود اسپرم به خون می شود زیرا با ورود اسپرم به خون ویا ورود گلبول سفید به لوله اسپرم ساز  

 دستگاه ایمنی تحریک شده   تولید پادتن ویژه  علیه اسپرم ها می کند

 اپیدیدم

ست که از نظر ساختاری در ادامه بیضه است یعنی لوله ای اپیدیدیم عضو دیگری از سیستم تناسلی مرد ا

متر که ابتدای آن به انتهای لوله بیضه متصل و در امتداد آن  6دیگر و اندکی ضخیمتراست به طول تقریبی 

است. وظیفه اصلی این عضو ایجاد تکامل نهایی اسپرم است. به عبارت دیگر اسپرمی که در بافت بیضه ساخته 

روز سیر تکاملی نهایی  10ساعت تا  18یت به اپیدیدم تحویل داده میشود و در آن طی مدت میشود در نها

را طی میکند. مهمترین اتفاقی که برای اسپرم در اپیدیدم می افتد این است که به واسطه اضافه شدن اندام 

پرم از جمله حرکتی بنام تاژک به قسمت دم اسپرم ، اسپرم قابلیت حرکت پیدا میکند. متحرک بودن اس

کیسه ظریفی بنام آکروزوم محتوی مواد خاص آنزیمی بروی  "خصوصیات ضروری برای باروری است.ضمنا

سر اسپرم تعبیه میشود تا زمان برخورد با تخمک مواد آن آزاد شده،در جدار تخمک حفره ای برای ورود 

رج میشود شامل سر ، دم )تاژک( سر اسپرم به داخل آن ایجاد شود.پس شکل کامل اسپرم که از اپیدیدیم خا

-و آکروزوم است.اسپرم پس از خروج از اپیدیدیم توسط مجرای واز یا دفران به سمت مجرای ادراری

و مجرای ادراری است  یا دفران تناسلی منتقل میشود.مجرای ادراری تناسلی حاصل به هم رسیدن مجرای واز

 .که ادرار را از مثانه تخلیه میکند
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 پروستات

سانتیمتر در زیر مثانه است که دور مجرای ادراری را فرا  4در  3پروستات عضوی غده ای در حدود ابعاد 

ناشی از همین موقعیت است (  میگیرد. ) عالئم ادراری ناشی از بزرگی پروستات در سنین باال در مردان

پروستات نقش حجم دهندگی به مایع انزالی را داراست و ترکیباتی که در ترشحات پروستات موجود است 

باعث قلیایی کردن محیط برای فعالیت بهتر اسپرم و تا حدی رساندن مواد تغذیه ای به آن میشود.ترشحات 

 .لیه میشودپروستات از طریق مجرای پروستات به مجرای واز تخ

 

 

 

 

 

 

 

 (وزیکول سیمینال) کیسه های اسپرمی

کیسه کوچک پراکنده در پشت مثانه هستند که نقش ترشحی داشته ، سبب دوکیسه های اسپرمی شامل 

افزودن مواد قلیایی به مایع انزالی میشوند.مجموع ترشحات این کیسه ها نیز از طریق مجرای مشترک آنها 

اسیدی است  PH ه ذکر است که چون محیط دستگاه تناسلی زن دارایبه مجرای واز ریخته میشود. الزم ب

ولی بیشترین فعالیت اسپرم در محیط قلیایی شکل میگیرد ، وجود ترشحات قلیایی در مایع انزالی برای 

ایجاد مناسب برای فعالیت اسپرم ضروری است. از طرفی ترشحات کیسه های اسپرمی حاوی مواد تفذیه 

 یکنندگ ییایقل .ات اسپرم است.نقش تغذیه ای ترشحات کیسه های اسپرمی از نقشای و ضروری برای حی

 آنها پررنگ تر است
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 اسپرم: یعیکل طبش

 یاسپرم است و قسمت اصل یکیژنت یمحتوا یشامل دو قسمت سر ودم است. سر اسپرم دارا یعیطب اسپرم

ماده  یبا تخمک که سلول جنس زشیبا آم "است که بعدا هیاول یایسلول زا افتهی رییجزء تغ قتیآن ودر حق

 .دهدیرا م نیسلول تخم و جن لیاست تشک

است که قادر است  یخاص ییایمیمواد ش یوجود دارد بنام آکروزوم و محتو سهیک کیسر اسپرم  یرو

پوشش سخت و محافظ تخمک را در خود حل کرده اسپرم را قادر به نفوذ در داخل تخمک کند. بدون 

 وارد آن شده با آن لقاح کند. تواندیاگر به تخمک برسد نم یوجود آکروزوم اسپرم حت

اسپرم است که  ی. دم اندام حرکتشودیم دهیتاژک هم نام "که اصطالحا اسپرم دم آن است ییانتها قسمت

الزم است. سرعت حرکت  یحرکت اسپرم و داشتن قدرت بارور ی. وجود دم براشودیفعال م میدیدیدر اپ

متر در  یلیم ارتا چه کی نیب یطیمح طیبسته به شرا زیدم آن و ن ینوسان یاسپرم بسته به فرکانس حرک

 است. قهیدق

 



کارگاه بررسی کتاب زیست  – 96تبریز بهمن ماه  –علمی آموزشی معلمان زیست شناسی استان آذربایجان شرقی انجمن 

 ) تولید مثل ( 7فصل  –پایه یازدهم  2شناسی 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 . چرا از واژه معموال استفاده شده؟داسپرم ها معموال متحرک هستن

 چون اسپرم فاقد تاژک هم داریم.

 اسپرم فاقد تاژک

طبیعی  ، محتمل هست که اسپرمعای فاقد تاژک همانند بسیاری از پدیده های بیولوژیکی در انسان. بطور 

ویا بد شکلی و یا  فاقد قدرت تحرک  بوجودایند بر اساس مطالعات بیشمار صورت گرفته  در این زمینه. ، 

عوامل موثر در بروز انومالی یاد شده عبارتند از: ژنتیک  استرس گرمای موضعی. لباسهای تنگ. واریکوسل 

 فلزات سنگین. افزایش میزان استرویید  الکل. کم کاری  تیروئید.... ... .B12. Cکمبود ویتانین

 نوع حرکت در اسپرم متنوعه

 تقسیم بندی اون : حرکت خطی. زیگزاگی. ویبره.  .. بیتحرک.    ..

باشند در نماتودها جنس نر و ماده مجزا هستند. اندام  یم تیکه سستودها و ترماتودها هرمافرود یدر حال

 وابران  یشده است. بطور معمول مجار لیشکل تشک یلوله ا ضهیدو ب ای کیاز  مثل نر دیتول
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قرار گرفته  کولیممکن است دو اسپ کولیاسپ سهی. در داخل کابندی یها به طرف کلوآک ادامه م ضهیب از

سوراخ  یریدر ارتباط است و در موقع جفت گ یریجفت گ ۀسینرها با ک کولیاسپ دیباشد. به خاطر داشته باش

 دهد. یکند و اسپرم را داخل واژن قرار م ینماتود ماده را باز م یتناسل

 

 :خصوصیات مایع انزالی طبیعی

درصد اسپرم بوده بقیه حجم آنرا ترشحات کیسه های اسپرمی و پروستات  40مایع انزالی طبیعی دارای  

 72تا  24دستگاه تناسلی زن بین  تشکیل میدهند. عمر اسپرم در مجاری تناسلی بدن حدود چند هقته و در

ساعت است. مایع انزالی مرد برای اینکه دارای قدرت باروری باشد باید حداقل خصوصیات زیر را داشته 

 :باشد

 سی سی باشد 6تا  2حجم بین  - 1

 میلیون اسپرم در هر سی سی باشد 20غلظت آن حداقل  - 2

 شته باشنددرصد اسپرم ها شکل کامل و طبیعی دا 70حداقل  - 3

 درصد اسپرم ها دارای حرکت فعال باشند 70حداقل  - 4

در صورتیکه هر چهار خصوصیت فوق دارای حداقل های ذکر شده باشد ، میتوان گفت دارنده این مایع انزالی 

 .نازا نیست
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 دلیل انواع نازایی در مردان :

  

 

 :نقش هورمون جنسی مردانه در بدن

مردانه است.در دو مقطع زمانی مهم غلظت این هورمون در خون باال میرود تستوسترون نام هورمون جنسی 

یکی در زمان انتهای جنینی و قبل از تولد برای اینکه بیضه از داخل شکم بتواند به خارج شکم آمده در کیسه 

های بیضه مستقر شود چرا که اسپرم سازی در دمای پایینتری نسبت به حرارت مرکزی بدن صورت میگیرد 

گرما ساخت اسپرم را مهار میکند؛ و دیگری در زمان بلوغ که سبب ایجاد صفات ثانویه جنسی میشود.  و

صفات ثانویه جنسی در کل به تمامی تغییراتی در بدن گفته میشود که سبب تفییر ظاهر پسرانه به مردانه و 

 :تمایز مرد از زن میگردد. عمده این صفات عبارتند از

 ناسلی و بیضه هارشد فیزیکی آلت ت(  – 1

 افزایش تراکم و ضخامت رویش مو در سطح بدن – 2) 

 ( جلوگیری از رشد و ضخامت موهای جلوی سر ) الگوی مردانه(   - 3

 ضخامت تارهای صوتی و بم شدن صدا(  – 4

 ضخیم و چرب شدن پوست و ایجاد جوش(  – 5
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 افزایش پروتئین و رشد عضالت بدن  – 6 )

 د قدیافزایش استخوانسازی و جهش رش – 7 ) 

 زدیاد خونسازی و تجمع آب و امالح در بدنا  – 8)

الزم به ذکر است که تستوسترون هم سبب ازدیاد پروتئین بدن میشود و هم افزایش چربی سازی را سبب 

 .میشود ولی اثر آن بر پروتئین سازی شدیدتر و بیشتر از اثرش بر چربی سازی است
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  نس نرهورمونی عمل تولید مثل در ج –تنظیم  عصبی 

ترشح شده ازهیپوفیز پیشین بر سلول بینابیننی   اثر کرده وترشح تستوسترون  تحریک می کند  LHابتدا 

 تستوسترون به سه روش عمل میکند 

 به لوله اسپرم ساز وارد میشود  -1

 به خون وارد میشود   -2

 بر سلول سرتولی اثر میکند  -3

به خون وارد میشود تا ترشح   -این هیبین  -دد پروتئین ترشح کند الفباعث میشود سرتولی دو ع

FSHتنظیم کند 

 مراهبه هاتن را در درون لوله باال نگه داردبه لوله اسپرم ساز ترشح میشود تا غلظت تستوسترو  APB -ب

FSH     باعث شروع  فرایند اسپرم زایی شوند 

 مردان موثر است؟ یمثل دیتول یها تیچگونه در فعال نیپروالکت-

 .شهیم یجنس یو ناتوان سمیپوگنادیدر مردان موجب ه ینمیپروالکت پریه

هورمون  نیشه،ایم ریش سیسبب رشد پستان ها و افزا jak_stat نگیگنالیس ریاز مس نیپروالکت هورمون

سبب کاهش  ریمس نیهم قیطر ده،ازیرو کاهش م یجنس لیگنادوتروپ ها داره و تما یبر رو یاقر مهار

سبب  کبوتراز جمله  ده،درپرندگانیمردان رو کاهش م یجنس لیها در مردان شده و تما نیگنادوتروپ

هورمون و برداشتن اثر  نیکاهش ا ینر برا ریها توسط ش ری.کشتن بچه  ششهیدان م نهیدر چ ریش دیتول

 اون از نوع مثبت هستش. یمیماده هستش.خودتنظ یها ریش یریجفت گ یاون رو یمهار

کم کاری عمل غدد جنسی در  =(Hypogonadismبیش از حد هورمون پروالکتین، موجب( مقادیر

مردان میشه. از طرفی تواید اسپرم رو کم بکنه از طرف دیکه کاهش تستوستون رو که خود همچنین  

شدن حجم عضالتی و کم  erectionاثراتی داره مثل: تضعیف متابولیسم کاهش قدرت جنسی  تضعیف 

 کم خونی. تشدید ریسک ابتال به استئو پورز)پوکی استخوان( ،  ن،قدرتشو
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 مراکز تولید در مردان: سایر

 جالبه بدونیم عالوه بر هیپوفیز پیشین، نواحی  دیکه ای در بدن  این هورمون تولید میشه:-

 وفرم)مشابه( اون هم در پستان ها. ایپوکمپ. هیپوتاالموس. نخاع.  طحال تیموس. ونوعی از ایزهمخ  قشر

 این هورمون در مردان: وظایف

رفتارهای غریزی فرزند بروری)حتما دیدیم که خانم ها بخصوص اکثرا بیان میکنند که پسر ما  تشدید

 خیلی خشن بود اما وقتی خودش بجه دار شد خیلی منعطف و مهربون شده شاید علت همین باشه..(. 

 خصوصا در روده مهم هست مبادله الکترولینها در

 )اثبات شده این هورمون، در جذب اب از پرده امنیون جنینی اثر باالیی دارد(

 ترشح پروالکتین:-

 مثل بوها نور. صدا اون رو کم میکنن عواملی

 عوض موقع رفتن به رختخواب ترشح اون در خون زیادتر هست.. در

 

 

 

 

 

 

 

 



کارگاه بررسی کتاب زیست  – 96تبریز بهمن ماه  –علمی آموزشی معلمان زیست شناسی استان آذربایجان شرقی انجمن 

 ) تولید مثل ( 7فصل  –پایه یازدهم  2شناسی 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 دستگاه تولید مثل در زنان:

 

 

 

 اولیه وجود دارد. مامه یاخته )اووسیت( درون هر تخمدان نوزاد دختر در حدود یک میلیون 

  گفته می شود.انبانک )فولیکول(هر اووسیت را یاخته های تغذیه کننده احاطه می کنند که به مجموعۀ آنها 
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  فولیکول اولیه                       فولیکول در حال رشد                                         فولیکول رسیده 

 )تحت کنترل هورمون ها(چرخه های جنسی در جنس ماده

 چرخۀ تخمدانی: -الف

 زما نبندی بالغ شدن اووسیت را در تخمدان 

 :چرخۀ  تخمدان داراى دو مرحۀ مجزاست تنظیم می کند.

 . مرحلۀ فولیکولى و مرحلۀ لوتئال 

 مرحله ی فولیکولی)نیمه اول(= )چرخه تخمدان: 

گیرنده ی خود بر فولیکولی که از همه رشد بیشتری پیدا کرده است، ( به از هیپوفیز پیشین)  FSHهورمون 

 متصل می شود.

شوند و از یک سو شرایط رشد و نمو اووسیت درون الیه های یاخته ای این فولیکول تکثیر و حجیم می  

 تروژن را ترشح می کنندفولیکول را فراهم و از سوی دیگر هورمون اس
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 ()میانه چرخهچرخه تخمدان: 

 

 رشد فولیکول 

در هرماه جند فولیکول نارس شروع به رشد میکنند اما فقط یکی به مرحله بلوغ میرسد زیرا مقدار هورمون 

 های  تخمدان مشخص میکند تا  فولیکول خاصی به بلوغ برسد

رشد سلول فولیکول شروع به ترشح مایعی در فضایی آنتروم  جمع مبشود ترکیب از پروتئین در ضمن 

وهورمون و پلی ساکارید است این مایع فولیکول را به سمت دیوار تخمدان میراند وباعث برامدگی از سطح 

ن میشود  ومایع خارجی  تخمدان میگردد  در این زمان فولیکول با ترشح انزیمی باعث   تخریب دیواره تخمدا

درون فولیکول هم با فشار جدارفولیکول را پاره میکند واووسیت به همراه مایع به درون فضای صفاقی ازاد 

 میشود

 در تخمدان به جسم زرد تبدیل میشودباقی ماند فولیکول 

 اووسیت

یاخته های 
 فولیکولی
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  ی لوتئال()مرحله نیمه دوم چرخه تخمدان 

 .دهد، عامل اصلی تخمک گذاری استدر اثر افزایش ترشح استروژن رخ می که  LHزیاد شدن 

 . یاخته ای در می آید که به آن جسم زرد می گویند ۀ فولیکول در تخمدان به صورت تود ۀ باقیماند

 

 

فعالیت ترشحی خود را افزایش میدهند و دو هورمون   LHیاخته های جسم زرد با تأثیر هورمون 

 را ترشح میکنند.  و پروژسترون استروژن

رخ دهد، جسم زرد به فعالیت خود تا مدتی ادامه می دهد و با این هورمونها جدار رحم  اگر بارداری

 و در نتیجه جنین جایگزین شده در آن حفظ می شود.

جنسی تحلیل  می رود و به جسمی غیرفعال به نام  ۀ اگر بارداری رخ ندهد ،جسم زرد در اواخر دور 

 . جسم سفید تبدیل می شود

 . د باعث کاهش استروژن و پروژسترون در خون می شودغیرفعال شدن جسم زر

کاهش این هورمونها موجب ناپایداری جدار رحم و تخریب و ریزش آن میشود که عالمت  شروع 

  جنسی بعدی است. ۀ دور
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 چرخۀ رحمی: -ب 

  رحم را برای بارداری آماده می کند. 

  دوره : اول نیمه

 ( تخریب آندومتر)قاعدگی          ) بطور متوسط( هفت روز اول

     :پس از آن •

 آندومتر ضخامت افزایش   •

 آندومتر در زیاد خونی اندوختۀ و حفرات ها، خوردگی چین ایجاد •

 دوره دوم نیمه

 می شود و نمو آندومترکم سرعت رشد 

 می یابدافزایش فعالیت ترشحی آندومتر 

 پذیرش و پرورش تخم یا جنین ( برای آندومتر)آماده شدن جدار رحم 

 از که( پروژسترون و استروژن) زنانه جنسی هورمونهای تأثیر با( دوره دوم و اول نیمۀ)شده گفته وقایع تمام

 .گیرد می انجام  شوند، می ترشح ها تخمدان



کارگاه بررسی کتاب زیست  – 96تبریز بهمن ماه  –علمی آموزشی معلمان زیست شناسی استان آذربایجان شرقی انجمن 

 ) تولید مثل ( 7فصل  –پایه یازدهم  2شناسی 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

  در صورت لقاح

  تخم -1

  انجام تقسیماتی در لولۀ رحمی-2

  های جدار رحم یکی از فرورفتگی)جنین(در  جایگزینی-3

 

 

 ابتدا اسپرم الیه کومولوس  حداقل میتواند دوالیه باشد رو با فشار کنار میزند -أ

 با آزاد سازی آنزیم های آکروزوم الیه ؤله ای روتخریب میکند  -ب
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 غشای اسپرم باغشای تخمک ادغام میشود -ت

 هسته اسپرم رها شده با هسته تمک ترکیب میشود  -ث

 یری از ورود بقیه اسپرم هاتشکیل جدار لقاحی برای جلوگ -ج

 باقی مانده اسپرم لقاح کرده توسط تخمک فاگوسیتوز میشود  -ح

  لقاح در صورت عدم

 ( بدون جایگزینی)دفع اووسیت ثانویه -1

 انجام قاعدگی-2

  دوره( 28حدود روز )

  داخلی رحم ۀ تخریب دیوار-3

 بعدی رحمی ۀ چرخ و جنسی ۀ شروع دور

 جایگزینی 

 جنین به درون جدار رحم و ایجاد رابطۀ خونی و تغذیه ای با مادر استشامل نفوذ 
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 اسپرم پذیرد. می انجام سلول نوع دو وسیله به مثل تولید انسان در کنند. می مثل تولید زنده موجودات مامت

 وند.ش می تولید زن های تخمدان وسیله به که ها تخمک و شوند می ساخته مرد های بیضه وسیله به که ها

 جنسی، مقاربت طریق از آنها دارند. خود در را ژنتیک( ماده DNA )مجموعه از نیمی ها سلول این از یک هر

 ترکیب زن و مردDNA  کند، بارور را آن و شود تخمک یک وارد اسپرم یک اگر گیرند؛ می قرار هم کنار

 جای رحم در را خود ها سلول این که دهد می رخ زمانی بارداری شوند. می حاصل جدیدی های سلول شده،

 به را نوزاد یافته، تکامل ها سلول این کشد، می طول ماه(9) هفته 40حدود که بارداری طول در دهند. می

 آورند می وجود

روز پس از بارداری، تخم  2لولی که از اتصال تخمک و اسپرم حاصل می شود، تخم نام دارد. در عرضس .

مل تخمک به سمت رحم آغاز می کنند که این امر با فعالیت عضالت جدار لوله سفر خود را از طریق لوله ح

تقسیم می کند تا مجموعه ای از سلول ها به نام موروال  میسر می شود. در همین زمان، تخم خود را مکرراً

روز در فضای رحم شناور است   4-2 روز این مجموعه سلول به رحم می رسد.  7تا 5حاصل شود. پس از

سپس باترشح استروژن نفوذپذیری  اندومتر بیشتر کرده سپس  انزیمی از تروفوبالست  ترشح شده 

این مجموعه خود را به صورت امنی در آندومتر )سطح داخلی اندومتر تخریب میشود تا به رگ خونی برسد 

ی تثبیت می شود. رحم( جای می دهد و به رشد خود ادامه می دهد. از این لحظه به بعد از بارداری به خوب

یک بخش از مجموعه سلولـی به داخل آندومتر رشد می کند و تبدیل به جــفت می شود کـه نوزاد در حال 

 سلول ها که نوزاد به وسیله آنها رشد خواهد کرد، تبدیل به جنین می شوندتکامل را تغذیه می کند. بقیه 
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  از تخمک تا جنین

ساعت دو برابر می شود. وقتی  12تعداد آنها هر  لوله حمل تخمک، با تقسیم سلول های در حال عبور از

مجموعه سلولی به رحم می رسد، شامل صدها سلول است. وقتی سلول ها در سطح داخلی رحم جای می 

 تکامل خود را برای تشکیل یک جنین آغاز می کنند گیرند،

دتن های ضد عفونت و همچنین برای دفع جنین برای برآوردن نیازهای خود به اکسیژن، مواد غذایی و پا

مواد زاید خود به مادرش وابسته است. این مواد در داخل جفت که عضوی متصل به سطح داخلی رحم است 

و از طریق طناب نافـی به نـوزاد مرتبـط مـی شود، بین خـون مادر و خـون جنیـن مبادله مـی شوند. در 

گیرند ولی واقعاً مخلوط نمی شوند جفت، خون مادر و جنین نزدیک هم قرار می  . 

 عروق خونی در جفت

عروق خونی طناب نافی در جایی که به جفت می رسند، ساختارهایی به نام پرز را تشکیل می دهند و  

پرزها به سمت نواحی حاوی خون مادر پیشروری می کنند. کوریون که غشایی است که مواد غذایی و 

می کندا را محصور ر مـی کنند، آنهسـایر مـواد از طـریق آن عبــو  
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از هر دو وقتیکه یک زن و یک مرد ” رشد انسان از لقاح شروع می شود،”دیدگاه زیست شناسی، از 

کنند می ترکیب خود تناسلی ایھاپیوند سلولکروموزوم خود را بواسطه  23 . 

اوسیت استولی کلمه صحیح آن می نامند ” تخمک“سلول تناسلی یک زن را عموما  . 

 منی آن صحیح اصطالح ولی شناسند می ”اسپرم“ عنوان به افراد بیشتر را مرد یک تناسلی سلول مچنین،ھ

است( زون تو ما اسپر) دانه . 

تولید اوول کردن نامیده می شود. شدن اوسیت تولید از تخم دان زنی در نتیجه عملی که آن را  اهعد از رب

 نامیده فالوپ لوله بنام غالبا که گردند، می متحد رحمی ایھدر داخل یکی از مجری اوسیت و اسپرماتوزون 

شوند می . 

ل می کنندمتص رحمش یا دان بچه به را زن ایھ دان تخم رحمی ایھی ااین مجر . 

 مھجفت یا به “که معنی آن این باعث ایجاد یک جنین تک سلولی که زیگوت نامیده می شود، میگردد.، 

باشد می ”شده وصل . 

در این طرح کلی کامل ژنتیکی فرد جدید را نمایش می دهد. نسخه بی نظیر کروموزوم زیگوت  46

ستندھبرای تمام بدن آنها حاوی دستورالعملهای رشد قرار دارد.  DNA ملکولهای بهم پیچیده . 

با استفاده از فرآیند میتوز انجام می زیگوت نخستین تقسیم سلولی را ساعت بعد از لقاح،  63تا  24قریبا 

یک سلول به دو قسمت، دو به چهارشنبه و به همین صورت این کار ادامه مییابددهد   

عامل “که به آن آبستنی را می توان با شناسایی یک هورمون ت بعد از شروع لقاح، ساع 48تا  24بعد از 

می گویند آبستنی را تایید کنند” آبستنی اولیه . 

و این سلولهای تقسیم شونده جنین دارای یک شکل کروی می گردند. روز بعد از لقاح،  4تا  3در مدت 

 .جنین را موروال می خوانند

و پس از آن این جنین بالستوسیست وز، در داخل توپ سلولی حفره ای ایجاد می شود. ر 5تا  4در مدّت 

 نامیده می شود
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. 

 

 

بعداز لقاح وتشکیل تخم،تقسیمات آن آغاز می شود.دو سلول حاصل از تقسیم میتوزی به هم متصل می 

به طور همزمان این کار را  مانندوهر کدام، تقسیم میتوزی دیگری را شروع می کنند. از آنجا که دو سلول

سلول ایجاد شود،  64انجام می دهند،از تقسیم آنها چهار سلول حاصل می آید و این کار تقریبا تا وقتی که 

تایی، مثل میوه  32تا16ادامه می یابد. اما از این به بعد، همزمانی تقسیم از دست می رود. سلولها در مرحله 

 گفته می شود.«موروال»له به مجموعه توده سلولی، توت به هم چسبیده اند. در این مرح

با ادامه تقسیمات ،سلولهای حاصل آرایش خود را تغییر می دهند وبا انتقال به اطراف، تشکیل کره ای را می 

گفته می « بالستوال»دهند که یک الیه سلول در اطراف دارد ودرونش را مایعی پر کرده است.به این شکل

سلولی تشکیل می شود. تا این مرحله ،عمال حجم کلی بالستوال از  128تا64در مرحله  شود. بالستوال معموال

 حجم تخم اولیه بیشتر نیست.

در مرحله بعد، یک فرورفتگی در قسمتی از کره سلولی پدید می آید. این فرورفتگی بیشتر می شود،آنگاه 

امند. نام این دوجدار را به تناسب می ن«گاستروال»جنین به شکل کیسه ای دوجداره در می آید که آنرا 

 اکتودرم)الیه خارجی یا اپی بالست ( و آندودرم)الیه داخلی یا هیوبالست( نهاده اند.
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مرحله گاستروال، در مورد جانوران مختلف اهمیت زیادی دارد. بعضی از جانوران مانند کیسه تنان،که بدنشان 

نمی روند، اما همه جانوران دوالیه نیستند. از کرمها به  دوالیه است، در واقع چیزی از مرحله گاستروال پیش

هیوبالست( تشکیل می 0بعد الیه سومی به نام مزودرم نیز در فاصله بین اکتودرم)اپی بالست( و آندودرم 

شود.منشاء مزودرم سلولهای آندودرمی هستند وطرز تشکیل آن در جانوران مختلف متفاوت است.حتی این 

 مبنای طبقه بندی نیز قرار می گیرد. تفاوت تا اندازه ای

 ساخت و بدن سر، رشد و. شوند می نامیده سلول داخلی توده ستندھ بالستوسست داخل در که اییھسلول

شود می باعث را است حیاتی رشد حال در انسان برای که را دیگر ایھ . 

بیش از ساخت  توانایی آنها چون شوند می نامیده بنیادین ایھسلول داخلی سلولی توده داخل ایھسلول

هستند را تشکیل دهندنوع سلول که در بدن انسان  200 . 

جاسازی می جنین ابتدایی خود را در دیوار داخلی رحم مادر بعد از جابجا شدن بطرف پایین مجرای رحمی، 

آن به پایان می رسدروز بعد از  12تا  10آغاز و روز بعد از لقاح  6این عمل را القاء می نامند، که کند.  . 

HCG دوره کردن قطع بسوی  دهد ادامه را آبستنی لقاح از بعد اینکه برای را مادری ایھ ورمنھ 

قسمتی گرفته اند  )تروفوبالست( بالستوسیست پیرامون که اییھسلول. سازد می متوجه زنان عادی قاعدگی

 خون گردش ایھکه میان سیستماز یک ساخت را فعال می کنند که آن را جفت جنین )مشیمه( می نامند، 

کند می ایفا را واسطه نقش جنینی و مادر . 

 زائد مواد مهھ رساند؛ می رشد حال در انسان به را اھدارو و ا،ھ ورمنھمشیمه مادری اکسیژن، مواد مغذّی، 

دارد می باز رویان و جنین خون با شدن مخلوط از را مادر خون و کند؛ می برطرف را . 

 درجه از باالتر کمی را رویانی و جنینی بدن حرارت درجه و کرده تولید را اھ ورمنھمشیمه  این مچنینھو 

دارد می نگاه مادر بدن حرارت . 

کند می برقرار ارتباط رشد حال در انسان با نافی ریسمان ایھاین مشیمه بواسطه رگ  . 

امروزی یافت می شوند رقابت می ای ھ بیمارستان در که ویژه مراقبت ایھشیمه با دستگاه م ایھتوانائی 

 .کند
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 را اھکه آن )گاستروال( ندھد می تشکیل را الیه تا دو سلول داخلی توده ایھهفته، سلول 1در مدّت 

نامند می بالست اپی و. و هیوبالست . 

که مادر بواسطه آن که یکی از ساختارهایی است کیسه محتویات نطفه را ایجاد می کند. غشاء داخلی جنین 

برای جنین اولیه تامین می کندمواد مغذّی را  . 

 از بعد و جنین آن داخل در که نامند می آمنیون آن که دھد می تشکیل را ای پرده بالست اپی از اییھسلول

تقذیه الیه های زاینده  تا تشکیل  -3تنظیم دما  -2حفاظت   -1وظیفه  کند می رشد رویان تولد زمان تا آن

 .جفت

داده است را تشکیل یا طبقات سلول ابتدایی جنین بافت تخصصی  3اپی بالتست هفته،  5/2در مدت تقریبا 

میزودرم )الیه وسطی جرثومه( می نامندندودرم و ا اکتودرم را اھکه آن . 

کروموزوم با  46زنـدگی شـمـا بـا لـقـاح یـافـتـن یـک اسپرم و یک تخمک آغاز گــردیده. در این لحظه 

 بـدن، تـیـپ جـنـسیت، همچون شما فیزیکی مشخصات تمام تا گردند می ترکـیب  هزار ژن با یکدیگر 30

 گیرد می صورت لقاح که هنـگـامی. کنـنـد تعیـیـن را شمـا چـشمـان و پوست،مو رنگ چهره، ویـژگــیهای

 از روز 5 گذشت از پس  فته ویا تکثیر  شده بــارور تخمک همان یا زیگوت این. گردد می ایجاد زیگوت

میرسد سلول 107 به سلول یک . 

شما در طول مدتی که درون رحم قرار دارید توسط کیسه آمنیوتیک احاطه گشته اید. کیسه آمنیوتیک 

درون آن از مایع آمنیوتیک پر گردیده است. وظیفه این کیسه محافظت از جنین کیسه ای ست نازک که 

)شما( در برابر صدمات و همچنین تنظیم درجه حرارت بدن جنین میباشد. شما توسط عضوی بنام جفت که 

به شکل یک کیک تخت میباشد به رحم متصل گردیده اید. جفت وظیفه تبادل مواد متابولیک را میان شما و 

ر به عهده دارد. در واقع شما غذا، خون، اکسیژن را از مادر دریافت کرده و دی اکسید کربن ودیگر ماد

مواد زائد را از طریق جفت دفع میکنید. البته شما مستقیما به جفت متصل نشده اید و این بند ناف است که 

م به بعد  20یز از هفته سرخرگ و یک سیاهرگ شما را به جفت متصل میسازد. تمام سطح بدن جنین ن 2با 

کامال از یک الیه پنیری و مومی شکل پوشیده میگردد که از پوست جنین در برابر مایع آمنیوتیک محافظت 

 میکند. در غیر اینصورت پوست جنین بسیار چروکیده خواهد شد
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 انواع النه گزینی  منجر به حاملگی خارج رحم میشود :

 

 

 تشکیل بیش از یک جنین 
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 ️‼شوند یمنجر م« همسان یدوقلوها» یریکه به شکل گ یمختلف یحالت ها

 شود. یم دهینام «یداخل یتوده سلول»سازد و  می را شما و من بدن شکل، در رنگ بنفش قسمت: نکته ��

 2 نیجن کیشوند که در آن،  یم جادیشکل، ا (A) ریمس قیهمسان از طر یسوم موارد دوقلوها کی ❌

 انجامد! یم هیاول نیجن 2 دیشکافته شده و به تول ،یسلول

 کی یِداخل یشوند که در آن، توده سلول یم جادیا (B) ریمس قیهمسان از طر دوقلوهای موارد دوسوم ❌

 انجامد! یم نیجن 2 دیشکافته شده و به تول ن،یجن

 یداخل یشوند که در آن، توده سلول یم جادیا (C) ریمس قیهمسان از طر یاز دوقلوها یکم اربسی درصد ❌

 رندیگ یاز هم فاصله نم یلیخ ،یشکافتگ نیحاصل از ا نِیجن 2 جهیبه طور کامل، از هم شکافته نشده و در نت

ن حالت، اگر شکافته شدن توده ی. در ارندیگ ی( قرار میوتیآمن عیآب )=ما سهیک کیآنها، در  یو هر دو
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شوند  یم جادیا «گریکدیبه  دهیچسب»همسان  یناقص باشد و نتواند کامل شود، دوقلوها یادیز ،یداخل یسلول

 ریمتغ گریکدیآنها به  یاتصال و نوع اتصال اندام ها زانیم ،یداخل یتوده سلول یشکافتگ زانیکه بسته به م

 خواهد بود.

 

 آورند؟ یم ادنی به قلو چند نازاها چرا 

علت ها اشاره  نیمختلف داشته باشد که در ادامه به ا یتواند علت ها یدر افراد نابارور م زایی دوقلو ��

 :شودیم

1  :یمصرف داروهای ⃣

 شود . یم ییشود به شدت باعث چند قلوزا یم زیتجو یتخمک گذار کیتحر یکه برا داروهایی��

2  :IVF  روش ⃣

شانس  نکهیا یروش ها برا نیاست که در ا IUIو   IVFمانند  یباردار ی شرفتهیپ یها گر،روشدی علت��

 یم شیرا افزا ییدهند که احتمال چند قلوزا یتخمک را به رحم مادر انتقال م نیشود ،چند شتریب یباردار

 دهد.
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دوقلو  یمتخصصان زنان اقدام برا دیشود،از د یمحسوب م یاز عوارض باردار یکیخود  قلوزایی چند ��

زودرس ،فشارخون و  مانی،زا نیچون احتمال سقط جن دیآ یبه نظر نم یخوب زیچ یافراد عاد یبودن برا

نداشته  ییچند قلوزا ایبه دو قلو  یلیشود که تما یدهد و از افراد درخواست م یم شیرا افزا یباردار ابتید

 باشند.

3  :مادر سن رفتن باال ⃣

شود و هورمون  یتخمدان ها کم م تیسن فعال نیارتباط دارد،در ا چندقلوزایی با مادر سن رفتن باال��

 یجیتدر یهورمون نشانه از کار افتادگ نیسطح ا شیکند ، که افزا یآزاد م یشتریب کولیکننده فول کیتحر

شود اما  یمسن کمتر م نهر چند احتمال باردار شدن زنا جهیاست ،در نت یبارور زانیتخمک ها و کاهش م

 است. شتریصاحب دوقلو شوند ب نکهیاگر باردار شوند احتمال ا

4  :وراثت ⃣

شانس را  نیا یمادر یدر خانواده  یسابقه خانوادگ کند،داشتنیم فایا ییرا در دوقلو زا مهمی نقش وراثت��

 ندارد. ییبر وقوع دوقلو زا یریچندان تاث یپدر یکه سابقه خانوادگ یدهد،درصورت یم شیافزا

 دیکن قیتزر دیبا یکه در باردار ییواکسن ها

واکسن سه  نیا قیاست که تزر یعفونت ضرور هیعل نیمحافظت مادر و جن یب برا تهپاتی واکسن ✅

 . ردیگ یصورت م مانیمرحله قبل و بعد زا

است و  یضرور یفصل یزنان باردار در صورت بروز آنفوالنزا ماهگی سه تا 2 دوران در آنفوالنزا واکسن��

واکسن آنفوالنزا  قیتا سه ماه پس از تزر کیحاد، افراد با مشورت پزشک  یپزشک تیدر صورت ابتال به وضع

 اجتناب کنند.  یاز باردار

 کیهر ده سال  دیدائم نداشته و حتما با یمنیواکسن ا نیدر زنان باردارکه ا یفتریکزار و د های واکسن��

 شود.  قیبار تزر
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 مانیبروز زا ن،یبه جن یماریتمال انتقال باح شیموجب افزا یواکسن ها در باردار برخی از استفاده��

در دوران  A تیواکسن هپات قیاز تزر دیشود که زنان باردار با یم یمادرزاد صیو نقا نیزودرس، سقط جن

 کنند.  یخوددار یماهه باردار 9

حداقل سه ماه  ون،یسرخک، سرخجه و اور یماریبر ضد سه ب MMR واکسن از زنان استفاده صورت در��

 باردار شوند.  دینبا قیبعد از تزر

نوع واکسن  نیا قیاز تزر زیخطر بودن آن اثبات نشده است به پره یچون ب زنی پنوموکوک واکسن درباره��

 شود.  یم هیتوص

استفاده از  کهیشود در حال ینم هیزنان باردار توص یبرا یهمان فلج اطفال خوراک ایزنده  های واکسن��

 فلج اطفال در مادران باردار بالمانع است. یقیواکسن تزر
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 کرم کپلک 

  

  کرم کدو

 

 :یمثل کرم خاک دیتول

 یدارد. کرمها یجا ینر و ماده در قسمت شکم یجنس یاست و در هر کرم اندامها یتک جنس یخاک کرم

گرم و مرطوب است.  یآنها در هوا یریتکث تیحداکثر فعال یول کنند،یمثل م دیسال ، تول شتریدر ب یخاک

 کیرا نزد شانیقدام یسطح شکم ده،یکش رونیدر شب صورت گرفته. دو کرم خود را از سوراخ ب یریجفتگ

 اریجفت ش کیدر دو جفت مخالف هم قرار دارد. در هر کرم  شانیقدام یکه انتها یبطور آورند،یهم م

عبور  یگرید یاسپرم گاهیاسپرم به منظور دخول در جا یهاکه در طول آنها توده شودیم لیتشک یاسپرم

 لقاح دو جانبه و متقابل است. عمل نی. بنابراشوندیعمل ، کرمها از هم جدا م نی. پس از اکندیم

 نرماده هستند . ایالهه دو شاخه(  یعنی) Hermaphrodit یجانداران یخاک یها کرم

 کند و هم گامت ماده )تخمک( . یم دی( تولهر جاندار در بدن خود هم گامت نر )اسپرم یعنی

به  یبارور یخودش را بارور کند و برا یتواند تخمک ها ی، نم یکرم خاک کی یاسپرم ها گریطرف د از

 دیگر هرمآفرودیت ، مثلی تولید لحاظ از خاکی کرمهای به همین رای. بدارد ازیاز گونه خود ن یگریفرد د

 شود می گفته بارور دگر ماده نر یا لقاح
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مثل  دیاز آنها در تول یاز دهان و مخرج وجود دارد که برخ ریبه غ ییسوراخ ها یسطح بدن کرم خاک در

 نقش دارند .

حلقه  انیم یارهایدر ش یکه به طور جانب یجام نطفه ا ای یاسپرم گاهیچهار سوراخ کوچک مربوط به جا -

 واقع است . 11-10و  9-10

 14در حلقه  یبه صورت زوج در سطح شکم دوکتیاوو ایتخم بر  یسوراخها -

 . 15حلقه  یمتورم در سطح شکم یزوج با لبه ها یاسپرم یمجار یسوراخها -

 جفت تخمدان دارد . کی)کوچک و بزرگ( و  ضهیجفت ب 2 یهر کرم خاک نیهمچن

گرم و  یآنها در هوا یریتکث تیحداکثر فعال یکنند ول یمثل م دیسال تول شتریدر قسمت ب یخاک یکرمها

 مرطوب است .

 است . ازمندیساعت وقت ن 3 ای 2معموال در شب صورت گرفته و به  یریگ جفت

که  یآورند به طور یهم م کیرا نزد شانیقدام یاز سوراخ خود خارج شده و سطح شکم یکرم خاک دو

 سر در آنها در جهت مخالف هم قرار داشته باشد . یریامتداد قرار گ

کند به سمت  یریخواهد با او جفت گ یکه م یکرم به سمت مشرق است ، سر کرم کیاگر سر  یعنی

 یگرید 12تا  7 ی( هر کرم به حلقه ها 37تا  31)حلقه  یزمان ، کمربند تناسل نیمغرب خواهد بود در ا

 چسبد یمحکم م

 پوشاند . یرا م 36تا  9 یکند که حلقه ها یم دیبه دور خودش تول یهر کرم لوله گل سپس

شود به کرم  یم دهیکش یتا کمربند تناسل 15که از حلقه  یاسپرم اریجفت ش کی قیهر کرم از طر سپس

 .شوند می جدا هم از ها کرم این از بعد کند . یاسپرم منتقل م گرید

 رنگ به و اشک قطره شکل به ها پیله کند . یم دیتخم تول یمحتو (cocoons) یها لهیهر کرم پ بعدا

 . هستند ای قهوه یا نارنجی

فقط  ایتخم است که گو نیچند یمتر است و هر کدام دارا یلیم 5تا 7 یمعمول یها در کرم خاک لهیپ اندازه

 رسد . یاز آنها به ثمر م یکی

مدت وابسته به دما و رطوبت است  نیشود و ا لیکشد تا تخم به کرم تبد یماه طول م کیهفته تا  3 معموال

 کشد تا کرم ها بالغ شوند. یماه طول م 2حدودا  نیهمچن.
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 ست؟یبودن چ یدوجنس ای سمهرمافرودی

 .شودیمحسوب م یاختالل جنس یاست اما در انسان نوع یعیطب یتیبودن در جانوران فوق خصوص دوجنسی

 یاگر در زمان حاملگ ایدرمان شود  کیآندروژن یهابا هورمون یدختر در دوره حاملگ نیبا جن مادری اگر��

 راتییدچار تغ یادیز زانینوزاد به م ینیجن یهااندام د،یایبه وجود ب یدر بدن و کیتومور آندروژ کی

 .شودیم یدو جنست یمردانه شده و منجر به نوع

 ؟ فتهیممکنه اتفاق ب تیرجنسییپس ازورود اسپرم تغ ایآ

چون  نیوز،جنیبه هنگام م X یبه روY از SRYاتصال ژن لیبه دل یباشه ولXYیکی.  اگر فردازنظرژنت بله

 . شهیرونداره پس ماده م ضهینروب یجنس یاندامها شیدایپ یفاکتورالزم برا

 نرداشته باشه . یرو داشته باشه واندامهاSRYازاونها همون ژن یکی یهست روXXکه  یدرفرد عکسش

که XX/XYبصورت یعنیباشه .  سمییفردموزا ینینموتکو هیناهنجاردرمراحل اول یتوزیم ماتیتقس لیدل ابهی

که  نهیا تیهرمافرود گهینرباشه ونوع د یجنس یماده وازنظراندامها یصورت فردممکنه ازنظرظاهر نیدرا

مخالف  اکالازجنسی ماده یتناسل یاندامها یولXYدر ضهیباشه مثل ب کشیمربوط به ژنت یغددجنس یفرددارا

 . نگیکاذب م تیباشه که بهش هرمافرود

 ( کاذب مونث:ی)دوجنسسمهرمافرودی

 فیمردانه شدن ممکن است خف زانیمونث است. اما ظاهر مردانه دارد. م یو کروموزوم یاز نظر ژن ماربی

مردانه همراه با  یبه صورت آلت تناسل دیدر موارد شد ایبزرگ باشد، و  یمختصر سیتوریبوده و تنها کل

 رافه تظاهر کند. یدارا وستهیو اسکروتوم به هم پ یآلت شابراهیپ

 ( کاذب مذکر:ی)دوجنسسمهرمافرودی️⭕

)دهانه اسیپوسپادیاز ه یدرجات مختلف یکوچک بوده و دارا یمذکر است. اما آلت تناسل ماریب ،ژنی نظر از

در سطح  یچسبندگ ای (chordee) نی( و خم شدن آلت به سمت پائاندوراهیدر م ایآلت  ریدر ز شابراهیپ
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وجود  زیطرفه ن دواغلب  ای طرفهکی (cryptorchidism) یضگیفالوس است. ممکن است نهان ب یشکم

 ها )گنادها( گشت. ضهیاسکروتال به دنبال ب ویالب یهانیچ ایو  نالینگوایبه دقت در کانال ا دیداشته باشد. با

 :ی( واقعسمی)هرمافروددوجنسی

 کی ایتخمدان و  کی شودیاسکروتال لمس م ویالب یهانیچ ای نالینگوایکه در کانال ا گنادی ندرت به��

بافت تخمدان  ی( هم دارایواقع ی)دوجنس تیهرمافرود مارانی( است. بتیتخمدان )در فرد هرمافرود ضهیب

گناد در داخل رحم  کی سطتستوسترون تو دیمبهم دارند. تول یو دستگاه تناسل باشندیم ضهیو هم بافت ب

 .باشندیم Yمربوط به کروموزوم  DNA یاز سلولها دارا یوجود داشته و برخ ضهینشانه آن است که بافت ب

 هال/تونیگا یپزشک یولوژیزفی: منبع��
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 کوسه ها انیدر م ییبکرزا

کردن  دایماده در پ یکوسه ها رایکوسه ها، معمول تر شود ز تیبا توجه کاهش جمع ییدارد که بکرزا احتمال

از  یکیکردند. در  دییکوسه ها را تا ییبکرزا دهیپد نی. دانشمندان وقوع دومخورندیجفت نر به مشکل بر م

که  ینوزاد یان ا ید تستمنتشر شده است، ذکر شده که  Fish Biologyکه جمعه در مجله  یقاتیتحق

از طرف جنس نر وجود  یژن چیدهد ه یشده ، نشان م یحمل م کیآتالنت انوسیاق یکوسه ماه کیتوسط 

 نداشته است!

است که در باغ  یکوسه ها متعلق به چکش ماه انیدر م ییبکرزا ای یرجنسیمثل غ دینمونه مستند تول نیاول

امر کامالً ممکن  نی: ادیگو یموضوع م نیاز محققان ا یکیچپمن  انیکرده است. دم یم یوحش اوماها زندگ

 بزند. ییکوسه ماده در موقع لزوم دست به عمل بکرزا کیاست که 

آورند در  اینوزاد بدن کیمثل کرده بودند، تنها  دیتول یجنس کیکه بدون شر یومیآکوار یکوسه ها یتمام

دهند  یآورند. دانشمندان هشدار م ایبه دن شتریب ینوزاد و حت 12کوسه قادرند تا  یاز گونه ها یبعض کهیحال

 .دانستکوسه ها  ینقصان جهان یبرا یراه حل دیرا نبا یرجنسیمثل غ دیکه تول

 قیکوسه ماده بازمانده توانسته باشند از طر یوجود دارد که تعداد یکم اری: احتمال بسدیگو یم چپمن

 دهند. شیتعداد خود را افزا ییبکرزا

 ومیدر آکوار تیدبیبه نام ت یاهیکه کوسه نوک س یآغاز شد زمان شیماه پ 16 یپزشک یایراز در دن نیا

در آنجا قرارداده  یکوسه نر چیه ومیآکوار نیاش در ا یمرد. در طول هشت سال زندگ اینیرجیساحل و

 نشده بود.

از  یدر اثر استرس و مشکالت ناش لوگرمیک 43متر و وزن  میو ن کیکوسه به طول  نی، ا2007 یماه م در

کوسه،  یاش مشخص شده بود، مرد. به هنگام کالبدشکاف انهیچکاپ سال انیناشناخته که در جر یباردار کی

کرد. آنها در همان ابتدا  هرا شگفت زد ومیشد که کارکنان آکوار دایپ زین متریسانت 254نوزاد به طول  کی

نشد.  افتیباشد که کوسه نر در مستندات  یمثل عاد دیتول ای ییبکرزا کیحاصل  نیجن نیفکر کردند ا

خورده شود. در آن زمان به  گرید یکامل شده بود و احتمال داشت که توسط کوسه ها باً یتقر تیدبینوزاد ت

 بدن او انجام شده است. یایبقا یرو یان ا یشده و تست د دهیجو یزیآمد نوزاد توسط چ ینظر م
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 انیو خزندگان و پرندگان اثبات شده و در م ستهایدوز ،یاستخوان یماه لیاز قب یموجودات انیدر م ییبکرزا

مادر  یست از کروموزوم ها را دارد و کروموزوم ها کیکوسه ها  نیا نیمورد ظن قراردارد. جن زیکوسه ها ن

 شود. یم یکیو  وستهیشده است، بعد از آن به هم پ میتفس یکه در هنگام تخمکگذار

دهد و  یرا کاهش م یکی، تنوع ژنت یرجنسیمثل غ دیکروموزم موجود در اسپرم جنس نر و تول بتیغ

امده مستعد  ایراه بدن نیکه از ا یدانند. نوزاد یآور م انیوحش ز یایدن ندهیآ یرا برا دهیپد نیدانشمندان ا

 است. یمادرزاد یها یماریابتال به خطر اختالالت و ب

 

  

 

 


