
Mitosisالمتساوياإلنقسام 



Mitosisاإلنقسام املتساوي 
.لنمو وتطور الكائن الحي من خالل زيادة عدد وحجم الخاليا -1اإلنقسام ظاهرة أو وسيلة 

.تعويض الخاليا التالفة والهرمة -2

و مماثلتين للخلية ابهتين شمتيعرف باإلنقسام العادي أو االنقسام الميتوزي حيث يتم فيه انقسام الخلية األم إلى خليتين بنتين

.أي متساويفهو إذن إنقسام محافظ.و التركيب و عدد الصبغياتاألم من حيث الشكل







اإلنقساميةلحلقة ا

زى والمغ,اإلنقساميةسمى الحلقة أو الدارة يبمجموعة من الظواهر الحيوية تشكل مااإلنقسامتمر الخلية الحية القادرة على 

من الخلية األم Chromosomesالصبغياتالمادة الوراثية المحمولة بواسطة إنتقالهو ضمان ,البيولوجي لتلك الظواهر 

.إلى الخاليا الناشئة بالتساوي 

:وتقسم إلى (..........حرارة ــ كمية الغذاء ــ )والعوامل الخارجية , تختلف مدة الحلقة حسب نمط الخاليا 

( األنقسامبين  )ي الطور البينInter phase.

 الخيطياإلنقسامأطوارMitosis .

ويقسم هذا الطور إلى ثالث مراحل .للنواةبين انقسامين متتاليين ماوهو الطور الواقع : Inter phaseأوالً الطور البيني

وجميع أنواع البروتينات األساسية والمواد الضرورية لتضاعف المكتنفاتاصطاعيتم (:الفترة الفاصلة األولى)G1ـــ مرحلة 1

RNAالتي تحتاج إليها الخلية  .

.ميرالسنتروبمتطابقين ملتصقين كروماتيدينمن كروموزومويتكون كل DNAمضاعفةاليتم :( Sفترة التكوين)Sـــ مرحلة 2

خلة في تكوين أجزائها يتم التمهيد لعملية انقسام الخلية وذلك بترتيب الخلية لجزيئاتها الدا(:الفترة الفاصلة الثانية)G2ـــ مرحلة 3

(.ATPوجزيئات ,الصبغياتبروتينات ,المواد المتشكلة لجهاز االنقسام )مثل

.



:في خاليا جذر نبات البصل مراحل االنقسام الخيطيندرس 

.ـــ  دراسة  التمايز الخلويأ :الهدف 

.Mitosisب ـــ مراحل االنقسام الخلوي  الخيطي 

.Allium cepaالبصل : النبات 

.Liliaceaeالزنبقية : الفصيلة 

.جذور البصل الليفية: العضو 

.الكارمن الخلي أحمر:الوسط 

:الوسط المستخدم هو 

.أحمر الكارمن +عبارة عن مزيج من حمض الخل الكثيفأحمر الكارمن الخلي 

حيث يستخدم

يثبت الخالياحمض الخل 

بلون زهرييلون الخاليا وأحمر الكارمن 

.بلون احمر قاتم والصبغيات المدروسة 



:خطوات الحصول على الشريحة المجهرية
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:البد من دراسة مناطق الجذر في البصل األخذ بالتمايز

.  اإلستطالةمنطقة –3. اإلنقساممنطقة –2.منطقة القلنسوة الجذرية–1

.المنطقة الفلينية –5. منطقة التمايز –4

 لدراسة مراحل االنقسام الخلوي الخيطيMitosis:

: طريقة العمل 

اإلنقسامو تظهر فيها خاليا في مختلف مراحل نفتش عن منطقة االنقسام التي تلي القلنسوة

نفحص الخاليا بالتكبير الضعيف 

نفحص خاليا هذه المنطقة .ونتأكد من ضخامة حجم النواة بالنسبة للخلية 

:وندرس مراحل االنقسام التالية بالتكبيرالقوي

:إلى Eukaryotesعند حقيقيات النوى نقساماإليمكن توزيع هذا النمط من 

الكروموزوماتجديدتين وهذا يتضمن انقسام نواتين الىتعني انقسام النواة : انقسام نووي

.متماثلةالوراثيةبصورةتحافظ على المعلومات بدقةحيثوانفصالهما عن بعضهما البعض 

النواتين الجديدتيناحدىقسمين يحتوي كل منهما الىالسيتوبالسماانقسام : سيتوبالسميانقسام 

.الخلية األمسيتوبالسماونصف مكونات 

.كما هو موضح بالصور 



منطقة اإلنقسام

هرس الجذر
هرس الجذر

هرس الجذر



.انقسامينو مرحلة مابينأ:Interphaseالطور البيني 

لصبغية أما المادة ا,ونويتين واضحتين بداخلها نوية أنووي الف بنواة ضخمة ذات غالخلية تميز ت

كة متشابرفيعة ووطويلة أي توجد فيها الكروموزومات وهي عبارة عن خيوط ( الكروماتين )

كة بالشبكة بحيث النستطيع تحديد بداية الصبغي ونهايته أو عدد الصبغيات وتدعى هذه الشب

.الصبغية 

فجوات
الفجوات

s



:Prophaseالطور الطليعي 

ح محتوى الخلية أكثر يصب,للسيتوبالسمايلي مباشرة طور الراحة ويتميز بحدوث تغيرات فيزيائية وكيميائية 

لزوجةئ

دينكروماتيمنشقا  إلى كروموزومإلى أن تأخذ شكلها النهائي ويظهر كل تدريجيا  صيغياتلاتظهر

(Two chromatids ) نثخوتقصرالطورتومع تقدم هذا ,في منطقة معينة بالسنتروميريتصالن

إلنحاللباومع قرب نهاية هذا الطور يبدأ الغالف النووي , ةحلزونينتيجة تحولها إلى هيئةالصبغيات
.سام مغزل االنقتكوين ألياف وويتم تشكل الندبتين القطبيتين النوياتوتغيب ,والتالشي 

فجوات



:أنواع ألياف المغزل

ليف حامل

صبغي

ألياف حرة

ةألياف واصل

ألياف حاملة



:Metaphaseالطور التالي 

أي تصطف ,لمغزل امن اإلستواءنحو لوحة مضاعفةالالصبغياتتتحرك وهو طور قصير المدة غالبا  

متد بين للخلية كما تظهر خيوط المغزل وتاإلستوائيفي المستوى الكروموزوماتسنتروميرات

.المركزية باالنقسام إلى قسمين تبدأاالجزاءقطبي الخلية وفي نهاية الطور 



:Anaphase(اإلنفصال)الطورالصعود

كروموزومكلكروماتيداتإلى قسمين وتتحرك سنتروميركل هوانقسامالطور الثالث مايميزأهم 

ل إلى قطبي حتى تصالكروماتيداتفي اتجاهين متعاكسين نحو القطب المقابل وتستمر حركة 

عند ماتالكروموزووهكذا يصبح عدد قائما بذاتهكروموزوماألنكروماتيديعتبر كل ,الخلية
ويضم بالتالي 2nللخلية األم الصبغيالعدد األصلي أي الكروموزوماتكل قطب مساو لعدد 

.فسها نالجملة الوراثية 

.وتشبه العملية بلعبة شد الحبل 



Teloاإلنتهائيالطور  phase:

الطور بطريقة معاكسة تماما  يسيرهذا,إلى األقطابالكروزوماتيتسم في هذا الطور وصول 

لما حدث في الطور األول 

 ا عن الشكل خيطية نتيجة تراجعهاشكالالىأشكالها المميزة حيث تتحول ثانية الصبغياتتفقد

.ذات مظهر حبيبيكروماتينالحلزوني وانبساطها وتتحول إلى 

بالظهور النوياتكما وتعاود ,جديد غشاءنوويصبغيةحول كل مجموعة يبدأبالتشكلو,

باإلختفاءاإلنقسامويبدأمغزل,

 وذلك بتكوين الصفيحة الخلوية السيتوبالسمتنقسمcell plate اإلستوائيفي مركز المستوى

ين متشابهتين جدار الخلية ويتم بذلك انقسام الخلية إلى خليتباإتجاهللخلية والمتشكلة من المركز 
..cytokinesisالسيتوبالسميباإلنقسامومتساويتين وتسمى هذه العملية 

حويصالت غولجي



Teloطور انتهائي  phase





بأي طور كل خلية









رسم على دفرت اجملتىب
.ـــ  دراسة  التمايز الخلويأ :الهدف 

.Mitosisب ـــ مراحل االنقسام الخلوي  الخيطي 

.Allium cepaالبصل : النبات 

.Liliaceaeالزنبقية : الفصيلة 

.جذور البصل الليفية: العضو 

الكارمن الخلي أحمر:الوسط 

فجواتفجوات

Inter phaseالطور البيني Pro phaseالطور الطليعي 



ميغشاءسيتوبالس

 Ana phaseالطور الصعودMeta phaseالطور التالي 



Telo phaseالطور اإلنتهائي 
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.منطقة القلنسوة الجذرية–1

.  منطقة اإلنقسام –2

. منطقة اإلستطالة –3

. منطقة التمايز –4

فلينية المنطقة –5

ل مقطع طولي في جذر البص

رسم على دفتر المجتبى









اكتب بأي طور كل خلية مع كتابة المسميات


