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 دليل المحاضرة الثامنة

 االنقسام الخلوي 

الحادثة التي تمكن الخاليا من التكاثر ، والمبدأ يقول ان كل خلية تأتي من خلية .  االنقسام هو
وكل خلية غير متمايزة تملك القدرة على اعطاء خليتين جديدتين ضمن شروط معينة . والخلية  

 لها .  المنقسمة نفسها قد انحدرت أيضًا من خلية سابقة 

واالنقسام الخلوي ال يؤمن تكاثر ونمو الكائنات الحية فحسب ، وإنما يؤمن أيضًا انتقال الصفات 
 الوراثية بصورة عامة .  

  A mitoseوتنقسم الخاليا وفقًا لطريقتين رئيسيتين عامتين وهما: االنقسام المباشر الالخيطي 
       .   Mitoseواالنقسام غير المباشر او الخيطي  

 نقسام المباشر : اال

هو أبسط طريقة للتكاثر الخلوي ، وهو يتم بتطاول الخلية واختناقها من وسطها . فالسيتوبالسما  
والنواة تنقسم الى جزأين أو خليتين جديدتين، وفي بعض الحاالت تنقسم الخلية بواسطة شق أو 

وهناك نمط ثالث  . Scissipariteحجاب يتشكل في منتصفها ، وتسمى هذه الحادثة االنشقاق 
وفيه ترسل الخلية برعمًا سيتوبالسميًا يدخله جزء من النواة ،   Bourgeonnementهو البرعمة 

واالنقسام المباشر   (،1الشكل ) إن الخليتين الناتجتين تكونان غير متساويتين في هذه الحالة
ت الخلية والخاليا بأشكاله المختلفة قليل الحدوث في عالم الحيوان، فلقد لوحظ عند بعض وحيدا

المولدة للكريات البيضاء في الدم. وهذا النمط من االنقسام هو مجمل وبسيط وال يسبقه االعداد 
الدقيق المعقد الذي يميز االنقسام غير المباشر . واالنقسام االخير هو الذي يمثل الشكل العام 

 لجنسية وبناء النسج . للتكاثر الخلوي الذي يضمن نمو الكائنات الحية وتحضير المنتجات ا



2 

 

 

 

 االنقسام غير المباشر :  

يتميز بتضاعف جميع عناصر الخلية ونوزعها بصورة متساوية بين الخليتين البنتين ، ويطرأ  
على الخلية خالل االنقسام تبدل في القطبية فتنتقل من الحالة وحيدة القطب الى الحال ثنائية  

والتغيرات   Caryocineseعلى النواة وانقسامها تسمى القطب أو المركز . والتبدالت التي تطرأ 
 .  Cytodiereseالتي تطرأ على السيتوبالسما وتؤدي الى انقسامها تسمى 

وسيشتمل االنقسام غير المباشر على أنماط عديدة تختلف فيها االفعال المتتابعة التي تنال  
اء االنقسام . يكون االنقسام غير  عناصر الخلية المختلفة .أو األدوار التي تمر فيها الخلية أثن

المباشر من النمط المتعادل المتساوي أو المتشابه وفي الحال التي نحصل فيها اثر االنقسام  
على خليتين تشتمالن على نصف العدد الصبغي ، كما يتحقق ذلك أثناء تشكل األعراس يكون  

 ف أو غير المتشابه  . االنقسام غير المباشر من النمط االرجاعي )االختزالي( أو المنص

ويضم االنقسام االول بدوره أشكااًل عديدة ، فهنالك االنقسام غير المباشر الذي تمر النواة فيه  
الذي اليوجد فيه  Pleuromitoseبمرحلة الدور الثاني ، وهنالك االنقسام غير المباشر الجانبي 



3 

 

  ذي يتضاعف فيه عدد ال Endomitoseهذا الدور ، وهنالك االنقسام المباشر الداخلي 
 الصبغيات دون ظهور المغزل أو تدخل الجسيم المركزي ومن غير أن يتالشى الغشاء النووي 

اشر هو الشكل العام يغة الصبغية . واالنقسام غير المبلذلك على خاليا متعددة الص نتيجةً 
 . لالنقسام الخلوي في الخاليا الحيوانية والنباتية وهو الذي سنخصصه بالدراسة 

 تتعاقب في هذا االنقسام أربعة أدوار تطرا عليها تبدالت عميقة في السيتوبالسما وفي النواة .  

 :  Prophaseالدور االول    

خذ في الوضوح وتشكل االشعة الكوكبية المتميزة ،  ط الجسيم المركزي بخيوط شعاعية تأيحا
جسيم المركزي بمجموعته .  وفي داخله يتضاعف المريكز ثم يليه تضاعف الكرة الموجهة وال

ويتباعد الجسيمان عن بعضهما ويسيران بجوار النواة او أحدهما ويتوافقان عندما يصالن الى  
القطبين المتقابلين ، ويتميز بين الكوكبين خيوط ضعيفة التلون بشكل مجموعها المغزل غير  

الخط الواصل ويحددها مستواه االستوائي العمودي على   Fuseau Achromatigueالصبغي 
 بين الجسيمين المركزيين ، يحدد مستوى انقسام الخلية .  

  متصاصها الماء كما يعتقد ( وتتضح للنور ) ال خ النواة وتصبح أقل كسراً تف وفي هذه االثناء تن
 .   مر دقيقة ، ثم تثخن وتقصر وذلك اللتفافها التفافا حلزونياً كون أول األالصبغيات التي ت

قابلية للتلون وتأخذ شكلها المميز ويتم خالل هذه الفترة انشطار كل   وتصبح الصبغيات اشد 
صبغي طوليا الى اثنين يبقيان متصلين بالجزيء المركزي . وتكون هذه الحادثة ضعيفة التميز  
في بدء االنقسام وتتضح في نهاية الدور االول وبعده في الدور الثاني . وخالل الدور االول 

كما يرتشف الغشاء النووي ، وال يبقى من العناصر النووية سوى   تنحل النوية أو النويات 
 الصبغيات . 

ولنذكر ان المغزل الالصبغي يتميز حتى في االنقسامات المجردة من الجسيمين المركزيين  
 ويعتقد ان العصارة النووية تساهم في تشكل المغزل . 
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 ( :   Metaphase (الدور الثاني : 

يطلق عليه أسم اللوحة  وى االستوائي للمغزل ، وتأخذ شكالً تتوضع الصبغيات في المست
لياف المغزل ويبدو الدور الثاني  وائية ويتصل كل صبغي بواسطة جزيئه المركزي بأحد أاالست

 وكأنه مرحلة توازن .  

 ( :   Anaphaseالدور الثالث : ) 

ك بانقسام الجزيء إلى وذل ،غيات المنشطرة الى صبغيين متماثلين تماماً  الصبوفيه ينفصل جزءاً 
تقابلين منزلقًا على  حد القطبين المهما عن اآلخر ويصعد كل صبغي نحو أين ويتباعد أحد جزأ

بكل دقة ، وفي  . ويكون توزع الصبغيات بين الخليتـــــــــــــــــــــــين الجديدتين متساوياً الياف المغزل
 الرؤية . صعبة االحيان  نهاية الدور تضعف االلياف الكوكبية وقد تصبح في بعض 

 Telophaseالدور الرابع النهائي 

تختفي األشعة الكوكبية وتصل الصبغيات في كل قطب إلى جوار الجسيم المركزي، وتضعف  
قابليتها للتلون وتختلط ببعضها ويتشكل حولها غشاء يعتقد بعض المؤلفين أنه يأتي من غلف  

لبعض اآلخر أنه يظهر بجوار الصبغيات في  بعض الصبغيات التي تنصهر أغشيتها، ويعتقد ا
السيتوبالسما نفسها، وفي هذه األثناء تظهر النوية أو النويات وهكذا يتشكل في قطبي الخلية  
نواتان جديدتان. والخلية التي تكون قد تطاولت تبدي اختناقًا محيطيًا في مستواها االستوائي،  

لذي تضعف فيه األلياف المغزلية وتختفي. وتتكاثف السيتوبالسما في هذا المستوى بالوقت ا
 . (2الشكل ) وبعمق التضيق وبقطع الخلية إلى جزأين مناصفة بما في ذلك المكتنفات المختلفة
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 ( أشكال االنقسام الخلوي المباشر وغير المباشر1الشكل )

 بعض الخصائص الفيزيولوجية لالنقسام غير المباشر : 

وثالث ساعات   دقيقة 30ماط الخلوية وتتراوح بصورة عامة بين ن لل تختلف مدة االنقسام تبعاً  -1
خمس دقائق . ولنذكر ان مدة االنقسام تتغير   قصر االدوار ويتحمل وسطياً والدور الثاني فيه أ

 بتغير درجة الحرارة .  

يصيب نشاط الخلية الفيزيائي والكيميائي والفيزيولوجي تبدالت عميقة خالل االنقسام وبصورة   -2
 ما يتعلق بلزوجة البروتوبالسما وقابلية النفوذ وشدة التنفس .  خاصة في

لى عوامل  االنقسام الخلوي فالدراسات التي أجريت تبين أن االنقسام يخضع إ ما عن عوامل أ -3
زي الذي يبدو أنه يلعب دور داخلية وعوامل خارجية . فمن العوامل الداخلية لدينا الجسيم المرك

نعلم ان هناك انقسامات ال يتدخل فيها الجسيم المركزي وتسمى   لالنقسام ، ولكن نحن الموجه
االنقسامات الالكوكبية ، ولهذا فال يمكن اعتبار انقسام الجسيم المركزي الشرط االساسي لبدء  

 االنقسام .  
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ويعتقد بعض المؤلفين ان االستقالب الخلوي وتبدل العالقة النووية السيتوبالسمية واختالف  
بالنسبة الى حجمها يسبب االنقسام الي يعيد التوازن الخلوي الى وضعه  نمو سطح الخلية 

 الطبيعي .  

لمؤلف من عدد كبير عوامل االنقسام في البيضة الملقحة التي تنقسم لتعطي الجنين اترجع و 
الى امكانية كامنة في  البيضة يسمح لها بان تظهر وان تنتقل الى السالالت  من الخاليا 

 ة . الخلوية المتعاقب

أما عن االنقسام الخارجية  فمنها عوامل كيميائية ومنها عوامل فيزيائية . فالعوامل الكيميائية   
منها الخالصات الجنينية التي وجد أنها تنشط الزراعات النسيجية والحاثات أو  متعددة 

 الهرمونات المختلفة . 

السرطانية أن هناك بعض  ولقد دلت المالحظات السريرية والتجارب التي أجريت على االورام 
المواد الكيميائية المسماة االجسام المولدة للسرطان أو المسرطنة لها تأثير على االنقسام  

وكذلك هناك بعض االشعاعات مثال االشعة السينية وغيرها التي تنشط االنقسام  الخلوي . 
النقسام  شعاعات تصدر من الخاليا الشديدة اقد بين وجود ا Gurwitschولقد ذكرنا أن 

 المولدة لالنقسام .   باألشعةوتحرض خاليا أخرى على االنقسام سماها  

 أنماط التكاثر

من وحيدات الخلية الى كثيراتها ، انما يقوم بصورة اساسية   ابتداءً ان تشكل أي كائن حي ، 
على حادثة االنقسام الخلوي ، اال ان هذه العضويات ترتبط ببعضها على مر االجيال ، 

، كل كائن حي مصيره الموت والفناء وتوالدها يتمان بفضل عمليات حيوية خاصة وان فتكائرها 
ثم عرف وقد  ، يدة التي تؤمن دوام النوع وبقاءهيوية الوحالحان حادثة التكاثر هذه هي العملية 

 تعطي فيه الكائنات الحية افرادا اخرى مشابهة لها .  العملية التيالتكاثر بأنه عبارة عن 
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م ان االنقسام الخلوي غير المباشر يمثل احدى اآلليات التي تؤدي الى تكاثر وتوالد نعل  نحن 
ن فردين جديدين  ينقسم الجسم فيه الى نصفين متساويين يعطيا  االفراد ، قالمتحول مثالً 

من التكاثر يعرف تحت  الخلوي غير المباشر يشكل نمطاً هان الفرد االصلي . فاالنقسام يشاب
الذي يتم بصورة خاصة في الحيوانات  Reproduction sexueeجنسي اسم التكاثر الال

الدنيا ، اال ان هذه الطريقة من التكاثر ال تكفي وحدها حتى في وحيدات الخلية الحيوانية  
لضمان وحفظ النوع ، لذا تقوم هذه الكائنات الدنيا في ظروف خاصة بطريقة اخرى من  

     حتى في فئة الكائنات الدنيا  ريقة احيانا معقدة جداً التكاثر تعرف بالتزاوج ، وتكون هذه الط
وصور مختلفة فتشكل ما يسمى بالتكاثر الجنسي  ) وحيدات الخلية ( فتتم بأنماط 

Reporduction sexuee . 

 للتكاثر نمطان هما :  

 التكاثر الالجنسي

REPRODUCTlON ASEXEE 

يمثل التكاثر الالجنسي الحادثة الحيوية التي تؤدي الى تشكيل كائنات حية أو افراد جديدة  
خليتين  تتضمن في اي دور منها على اتحاد أنها ال دون أن تتدخل العناصر التناسلية ، اي 

ق  ائطر  وفقتناسليتين ، وال تشتمل على أي انقسام منصف . وتجري حوادث هذا التكاثر 
 ويمكننا أن نذكر منها مايلي :  أدى الى تصنيفها في أنماط عديدة ، مما متعددة ، 

 :  Division binaireاالنقسام الثنائي  -1

يتم هذا االنقسام بصورة عامة في وحيدات الخلية أو في كثيراتها ، ويكون من نمط االنقسام  
ن  أل بغيات ، من الص واحداً  , وفيه يرث الفردان الناتجة عدداً  Mitoseغير المباشر الخلوي 

، فيتضاعف عددها وهكذا تتوزع بالتساوي   جزأين متساويين طولياً إلى الصبغيات فيه تنشطر 
 على النواتين البنتين الجديدتين . 
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 : A mitoseاالنقسام المباشر  -2

الذي يحدث بصورة استثنائية في بعض وحيدات الخلية كالشعاعيات وفي النوى اآلخذة  
 . (3الشكل )باالنحالل 

 
 ( االنقسام الخلوي المباشر3لشكل)ا

 :  Bourgeonementالتبرعم  -3

يتم هذا النمط من االنقسام في اغلب كثيرات الخاليا ، بينما ال يعرف هذا النوع من االنقسام اال  
ب نظام محددة على جسم  يتكون هذا البرعم حسذوات االهداب من وحيدات الخلية ، في 

وفيه نشاهد نمطين من  مشابهة للحيوان االصلي ،  م ، ثم يتحول الى عضويةالعضوية األ
 التبرعم: 

 التبرعم الخارجي   -

 نتيجة سرعة انقسام خاليا جدار  وزالذي يتم بارتفاع السيتوبالسم على سطح الحيوان بشكل بر 
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 .  (4الشكل )بعد الى حيوان مستقل يتمتع بالبنية نفسها ، تتحول فيما الجسم 

 
 في هيدرا المياه العذبة( التبرعم الخارجي 4الشكل )

 التبرعم الداخلي :   -

 . (5الشكل )االجنة داخله  الذي ينخفض فيه سطح الحيوان مشكالً 
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 ( التبرعم الداخلي في النقاعيات ذوات اللواحق5الشكل )

 :   Division Multipleاالنقسام المتعدد  -4

االخرى في الخلية مرات متتابعة ، بينما  من االنقسام ، تتجزأ النواة والعضيات في هذا النمط 
فيحصل نتيجة هذه االنقسامات المتتالية حيوانات متعددة كما  تبقى السيتوبالسم دون انقسام ، 

 في البذيرات ، وفي فترة معينة تتجزأ السيتوبالسم الى اجزاء تساوي عدد النوى المتقسمة . 

 :    Enkystementيس ف والتكحادثة التغل -5

فعندما تصبح الشروط غير مالئمة  الطفيلية منها .  ويتم ذلك في وحيدات الخلية وخصوصاً 
داد في جسم المضيف يطرح وحيد  وتغير درجات الحرارة أو تشكل االضلحياة النوع ، كالجفاف 

يعزل  حوله غالفاً ويصغر حجمه وتجف سيتوبالسماه ثم يفرز معظم مكتنفاته الغذائية ، الخلية 
يتم تشكل هذه االكياس دون تدخل العناصر التناسلية . وقد يصيب  .  تاماً  عزالً  الحيوان تقريباً 

يس ال يتحرر منه  وحيد الخلية انقساما او انقسامات نووية عديدة بصورة انه عندما يتشقق الك
 .  فرد واحد وانما تخرج افراد عديدة
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 تشكل الدريرات :  -6

في اسفنجيات المياه العذبة عندما تكون الشروط غير مالئمة ، ففي هذا  قة غالباً تتم هذه الطري
 ، وتمتلئ بالمواد االدخاريةالنمط من التكاثر تتجمع الخاليا البدائية داخل العضوية مع بعضها ، 

المالئمة يخرج محتوى الدريرات وتحاط بخاليا متحولية تفرز غشاء حولها . وعند عودة الشروط 
 .(6الشكل )الخاليا بالتواضع من جديد لتشكيل حيوان كامل خذ وتأ

. ان ظاهرة التجديد هذه ترتبط   في تكاثر بعض الزمر ال جنسياً  كبيراً  تلعب هذه الحادثة دوراً 
في ظاهرة التكاثر الالجنسي الن هذا التكاثر يتم بصورة دائمة وطبيعية بينما ال   ضعيفاً  ارتباطاً 

 عد حادث ما . تتم حادثة التجديد اال ب

       
 ( تشكل الدريرات في االسفنج6الشكل )

الجزاء المفقودة تضعف شيئا فشيئا كلما ارتقينا في سلم  ان قدرة المتعضيات على تجديد ا
الحيواني . ففي الفقاريات العليا ، ال تظهر حادثة التجديد أبدأ بتعويضات كبيرة وانما   التطور

 حدد فقط بالتئام الجروح ، وان وصف بعض الحاالت يوضح لنا هذه الحادثة الحيوية الهامة . تت

ففي وحيدات الخلية فأن القطعة المشتملة على نواة تستطيع اعادة تشكيل الفرد الطبيعي ، كما  
على اعطاء اسفنجيات صغيرة وهذا ما يستخدم   ان االسفنج المتفتت الى قطع صغيرة يكون قادراً 

 ي تكاثر هذه الفئة الحيوانية . ف
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وان االصلي بعد تجديد  ثلثها االمامي تتشكل هيدرية طبيعية مشابهة للحيواذا قطعنا هيدرية في 
 مية فيها والمجسات المشابهة . المنطقة الق

وهناك حالة ديدان البالناريا المنبسطة التي تتصف بقدرة كبيرة على التجديد الن إي قطعة منها  
البحر ال  ن نجوم مشوكات الجلد فإة على تجديد حيوان كامل طبيعي ، وكذلك في تكون قادر 

 من جديد اعتبارًا من ذراع فقط .  كامالً  نما تشكل حيواناً  و إمفقوداً  فقط ذراعاً  د تجد 

تجديد زعانفها ، كما أن الضفادع المذنبة  أما في الحيوانات الفقارية فان االسماك تتمكن من 
فها بينما فقدت الضفادع عديمات الذنب الكهلة كل قدرة على التجديد . وفي تجدد ذيلها وأطرا
 العظاء من تجديد ذنبه ، ولكنه ال يستطيع تجديد أطرافه .  الزواحف يتمكن 

تتضاءل لدرجة انها ن قدرتها على التجديد ليا كالطيور والثدييات ، فإاما في الفقاريات الع
ون محدودة ببعض النسج . اما الثديات فان قدرتها على  تنحصر في حادثة االلتئام فقط ، وتك

 التجديد ، تقتصر على النسج الضام والنسج العظمي والجلد . 

ومما يجب التنويه اليه ان نذكر ان هناك تعاكسا بين قدرة الكائنات على التجديد ودرجة التمايز  
 فيها فاليرقة مثال تتجدد بصورة اكثر من الحيوان الكهل . 

حادثة التجديد في مختلف الزمر الحيوانية قد ادت ال الى حصرها في انواع حيوانية   ان وصف
وان التخريب الجزئي   .خاصة فقط ، بل وفي مناطق معينة من عضويات هذه االنواع الحيوانية

عند التخريب الكامل لهذه  لهذه المناطق يؤدي الى ضعف هذه الحادثة كما تزول نهائياً 
 المناطق . 

  نذكر  من وجود بعض العوامل الفيزيولوجية الضرورية ويمكننا ان تأحادثة التجديد أال اذا ال تتم 
 هنا العوامل الموضعية كحدوث الجرح أو الشق . 

أن ضياع المادة نتيجة الجرح أو الشق هو العامل الذي يلعب دورًا هاما في حادثة التجديد التي 
جدد الفم من جهة والقدم من جهة أخرى وأن نشوء معينين ، فقطعة الهيدرية ت واتجاهتتم بشكل 
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هذه القطبية   Childوقد وضح عضو جديد مكان عضو آخر مقطوع يتم حسب قطبية معينة 
والتشكل باتجاه ثابت حسب محور الجسم . وهنالك  ل يوبين بأنها نتيجة تناقص فعالية التمث 

حادثات التجديد سواء كان في  العوامل الداخلية ومنها المجموع العصبي الذي يلعب دوره في 
 أم في الحيوانات الفقارية .   الالفقاريات 

اثة الغدة النخامية اللتين تساهما  كحاثة الغدة الدرقية وح Hormonesوهناك تأثير الحاثات 
 مساهمة واسعة في حادثة التجديد . 

ب دورها ضمن  تلعكما ان الثقالة والحرارة والنور والتركيب الكيميائي للوسط ، كلها عوامل 
 العوامل الخارجية لحادثة التجديد . 

 التكاثر الالجنسي والتفرد 

غير قابل للتجزئة وحسب  ذاتياً  مستقالً  يعرف الكائن الحي بأنه عبارة عن فرد يشكل كال متميزاً 
هذا التعريف ال يكون للحيوان الذي يتكاثر ال جنسيا فردية خاصة به فالتكاثر باالنقسام  

لذلك أطلقت صفة التمايز الفردي  lndividualiteتفق ومفهوم التمايز الفردي الالجنسي ال ي 
على ان تتكاثر  ستصبح بدورها قادرة الحية الصادرة عن البيضة ، التي فقط على الكائنات 

ولكن في الواقع ليست جنسيا وان الكائنات التي تتكاثر ال جنسيا ليست ذات فردية متمايزة ، 
حيوان نتج عن احد انماط التكاثر الالجنسي وبين حيوان من  وبنية  هناك اي فارق بين شكل

فالفردية ال عالقة لها باالصل  قد نتج عن البيضة الملقحة في التكاثر الجنسي ، النوع نفسه 
 الجنسي او الالجنسي .  

 التكاثر الجنسي

REPRODUCTlON SEXUEE 

أخذ في وحيدات الخلية الحيوانية  وحيدات الخلية وفي كثيراتها ، فييتم التكاثر الجنسي في 
 درجة واسعة من االختالف .   ةانماطا قد تبلغ فيها الحادثات الجنسي
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الشكل بين الخاليا المقترنة فقد يحدث في بعض زمر وحيدات الخلية اختالف واضح في 
وتسمى بالخاليا التناسلية الكبيرة أو االعراس   Ovaleويصبح بعضها ضخماً  مثل البيضة 

بينما تكون االخرى عبارة عن خاليا متعددة صغيرة متحركة   Macrogametesية االنثو 
وهي تماثل الخاليا   Miccrogametesفتسمى بالخاليا التناسلية الصغيرة أو االعراس الذكرية 
 الذكرية في أكثر الكائنات الحيوانية االخرى المتطورة .  

  ألنه هتمام كبير ، و الذي سنعالجه با يرات الخاليا فهأما التوالد الجنسي الذي يجري في كث
بالنسبة الى هذه الفئة من الكائنات الحية الحيوانية ، فالتوالد الجنسي  هاماً  حيوياً  يشكل عمالً 

في الزمرة يتم بتكون خاليا معينة تتميز أحداهما عن االخرى تسمى هذه الخاليا بصورة عامة  
هذه الخاليا الجنسية ضمن غدد خاصة  . تتشكل  Gametesاالعراس او الخاليا التناسلية 

النطفة   ةيويتم اتحاد العروس الذكر  Gonadesتسمى بالغدد التناسلية أو المناسل 
Spermathozoide   بالعروس االنثوية أي البيضةOvule   بحادثة حيوية هامة تسمى باإللقاح 

Fecondation   . 

، وهذا يتمثل بالبيضة الملقحة التي   يشكل االلقاح نقطة بداية التشكل الجنيني في الكائن الحي
 الم نفسها .متع بالصفات النوعية للب وايت جديداً  ستعطي نتيجة االنقسامات المتتالية فرداً 

في التمايز الجنسي بالكائنات الحية ، أي انها تسبب االختالف   كبيراً  تلعب هذه االعراس دوراً 
وهذا ما نسميه بالثنائية الشكلية الجنسية   الشكلي بين االفراد الذكرية واالفراد االنثوية ،

Dimorphisme sexuelle  . 

نثوية فالرجوع الدوري  ى أ خر ملقحة من اتحاد عروسين أحدهما ذكرية واألتتشكل البيضة ال اذاً 
 صل االساسي للتكاثر الجنسي.اال يشكل   Unicellalaireالى الحالة الخلوية الوحيدة 
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