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مراحل تشكل الخاليا الجنسية عند االنسان❖

.i مرحلة  التكثيرProliferation

.ii النمو مرحلةGrowth

.iii مرحلة النضجMaturation 



ف • خالل تشكيل Meiosisيحدث اإلنقسام المنص ِّ

في الحيوانات، وتكوين  Gametesاألعراس 

.عند معظم النباتات Sporesاألبواغ 

ف واحد يتكون من انقسامين متتالين يسبقهما تضاع•

(.من الطور البيني Sفي الفترة )للصبغيات 

:مقدمة
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ف أربع خال• يا جنسية يتشكل في نهاية االنقسام المنص ِّ

تحتوي كل خلية منها على ،Gametesأو أعراس 

نصف العدد الصبغي المميز لكل نوع، أي تصبح 

يرمز لها  Haploidأحادية المجموعة الصبغية 

(1n)

23ىفمثالً عند اإلنسان تحتوي كل خلية جنسية عل•

صبغي

1n= 23= 22+ X: النطفة •

1n= 23= 22+Y: البويضة•

:مقدمة
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Samoticخاليا جسدية • cells:

.تتخصص للقيام بوظيفة ما محددة•

.تموت في النهاية بموت الكائن الحي•

(.غير المباشر)تتكون باالنقسام الخيطي •

.تمرر المورثات من خلية إلى أخرى•

:Metazoaأنماط الخاليا عند الحيوانات كثيرات الخاليا 
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:Germinal cellsالخاليا المنشئة •

(.الخصى والمبايض)تتوضع في األعضاء الجنسية •

(.الحيوانات المنوية والبيوض)تعطي األعراس •

.  فتتشكل األعراس بعد المرور باالنقسامين الخيطي والمنص ِّ •

من جيل إلى ( Genes)الجينات )تمرر األعراس المورثات •

.آخر أثناء التكاثر

.الوسيلة الوحيدة لنقل الصفات من اآلباء إلى األبناء•

:Metazoaأنماط الخاليا عند الحيوانات كثيرات الخاليا 
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ف األول • (Meiosis Iالميوز )انقسام منص ِّ

ف الثاني • (Meiosis IIالميوز )انقسام منص ِّ

:كالها يشتمل على أربعة أدوار•

.Prophaseالدور األول أو التمهيدي •

.Metaphaseوالدور الثاني أو االستوائي •

.Anaphaseالدور الثالث أو الهجرة •

.Telophaseالدور الرابع أو النهائي •

 IIوالرقم ،Iفي الميوز  Iويوضع بجانب كل دور الرقم •

(.أرقام رومانية) IIفي الميوز 

:أقسام اإلنقسام المنصف
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إذ . طاييشبه مثيله الذي يسبق االنقساام الخي•

ية تكاااون الخلياااة التاااي ستصااابح خلياااة جنسااا

ثنائيااااة العاااادد ( حيااااوان منااااوي أو بيضااااة)

.(2n)الصبغي 

يكااااااون الصاااااابغي يتاااااا لف ماااااان صاااااابيغيين •

يرتبطان معاً بالجزء المركزي ( كروماتيدين)

Centromere رة ، حيث يتضاعف في الفت

(S)من الطور البيني.

:Interphaseالطور البيني 
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ف األول  (:Meiosis Iالميوز )االنقسام المنص ِّ
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الميوزي األول

Meiosis I

انقسام نووي

 Iالدور النهائي 
Telophase I

 Iدور الهجرة
Anaphase I

الدور اإلستوائي
I Metaphase 

I

 Iالدور التمهيدي 
Prophase I

يانقسام سيتوبالسم
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الدور التمهيدي األول

Prophase I

مرحلة الخيوط 
المتباعدة 

Diakinesis

مرحلة الخيوط 
المتضاعفة 
Diplotene

مرحلة الخيوط 
المتكثفة 

Pachytene

مرحلة الخيوط 
المتزاوجة 
Zygotene

مرحلة الخيوط 
الرفيعة 

Leptotene

:Prophase Iالدور التمهيدي األول  



رها، تتميااز ببدايااة تحلاازن الصاابغيات، وقصاا•

قلة لها وتكثفها، وبالتالي تظهر كتراكيب مست

.ذاتيتها

.بينيتتالشى البنية الشبكية لنواة الطور ال•

تباادو صاابغيات هااذح المرحلااة كخااي  الخاارز، •

ه لااذلس سااميم المرحلااة القالديااة، ألنهااا تشااب

القااااالدة، إذ تظهاااار علااااى الخااااي  الحبيبااااات 

. الكروماتينية

:Leptoteneمرحلة الخيوط الرفيعة 
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ابهة من تقترن الصبغيات المتضاعفة اآلتية من األب واألم والمتش•

حيااث الطااول، والشااكل والحجاام والقطاار وموقااع الجاازء المركاازي 

.وعدد المورثات المتوزعة خطياً على طول هذح الصبغيات

(  Bivalent)ياادعى كاال صاابغيين متقااابلين بالصاابغي الماازدو  •

(.صبيغيات)المكون من أربع كروماتيدات 

ف األول بتكوين هذح الصبغيات ا• . لمزدوجةينفرد االنقسام المنص ِّ

لااى اقتااران الصاابغيات المتماثلااة يباادأ ماان عاادة نقاااط، ثاام يتحاادان ع•

(.كإغالق سحاب المالبس)طولهما 

:Zygoteneمرحلة الخيوط المتزاوجة 
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:خاليا اإلنسان تحوي مجموعتين من الصبغيات•

(.جنسيxyشفع من الصبغيات الجسمية وشفع 22)في الذكر •

(.جنسي xxشفع من الصبغيات الجسمية وشفع 22)في األنثى •

تشااااااكل أشاااااافاعاً متماثلااااااة  Autosomesالصاااااابغيات الجساااااامية •

Homologous pairs.

ال تكون دائماً  Sex chromosomesالصبغيات الجنسية •

.متساوية الحجم والطول والمحتوى

(XX)غير متماثلة، بينما تكون متماثلة عند األنثى (XY)صبغيات الذكر•

:Zygoteneمرحلة الخيوط المتزاوجة 
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:المماثلة•

وهاي أسااس التكااثر الجنساي أي أن لكل صبغي مان األب مثيلاه مان األم•

.والتنوع الفردي

 Genetic crossingيتم بفضل المماثلة الحقاً حدوث العبور المورثي •

over  وهااذا بدايااة االخااتال  (خلاا  للمورثااات)أثناااء تكااون األعااراس ،

اا ف األخااوة فااي األساارة الواحاادة، حيااث يتشااكل فااي نهايااة االنقسااام المنص ِّ

. أعراس وظيفية متباينة التركيب

يعطاي بغاالً  (2n = 60)والفارس  (2n = 66)إن التهجين بين الحمار •

دم ويعاود ذلاس إلاى عا. يخفق في إنتا  أعراس وظيفية، لذلس هاو عقايم

. وجود المماثلة المذكورة أعالح

:Zygoteneمرحلة الخيوط المتزاوجة 
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زدوجاة وتتميز بازدياد قصر وثخانة الصابغيات الم•

. وهذا يؤدي إلى وضوحها أكثر

:Pachyteneمرحلة الخيوط المتكثفة  
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.زيةيبدأ تباعد الصبغيات المزدوجة عن بعضها بعض في منطقة األجزاء المرك•

:تبقى الصبيغيات المزدوجة مرتبطة مع بعضها بوسيلتين•

.الكروماتيدات األخوية ترتب  بوساطة األجزاء المركزية•

ات تاارتب  بواسااطة التصااالب( كروماتياادات األب واألم)الكروماتياادات غياار األخويااة •

(Chiasmata)

تااالي يحاادث عنااد كاال تصااالب تبااادل القطااع الكروماتينيااة غياار األخويااة، وبال•

المورثاااات ويسااامى هاااذا التباااادل باااالعبور الماااورثي هاااذا ويتناساااب عااادد

. التصالبات طرداً مع طول الصبغي

:Diploteneمرحلة الخيوط المتضاعفة 
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القرينةظاهرة العبور في نهاية االنقسام المنصف لشفع من الصبغيات
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.تصل الصبغيات إلى أقصى درجة لها من االرتزام والثخانة والقصر•

. االرتباط بين الكروماتيدات األخوية وغير األخوية يبقى كالسابق•

:في نهاية مرحلة الخيوط المتباعدة•

.تتخرب النوية وتختفي•

.يختفي الغال  النووي•

.يهاجر شفع من الجسيمات المركزية إلى كل قطب من قطبي الخلية•

. يتشكل مغزل االنقسام•

:Diakinesisمرحلة الخيوط المتباعدة 
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:ددمقابل بعضها بعض على اللوحة االستوائية بترتيب مح Bivalentsتتوضع الصبغيات المزدوجة •

حياث موقع الجزء المركزي ألحد الصبغيين المتقاابلين فاوق خا  االساتواء ولتخار تحام خا  االساتواء، ب•

.تكون الصبغيات ككل على اللوحة االستوائية

.أي تتوضع الصبغيات القرينة بعضها مقابل بعض على اللوحة االستوائية•

:في حين في االنقسام الخيطي•

.تتوضع كافة الصبغيات على اللوحة االستوائية•

.األجزاء المركزية على خ  االستواء واألذرع كيفما شاءت: بترتيب•

: Metaphase Iالدور اإلستوائي
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قطااب يهاااجر صاابغي واحااد ماان الصاابغيين المقتاارنين إلااى أحااد قطبااي الخليااة والصاابغي اآلخاار إلااى ال•

.المعاكس

حياث يجار( كماا فاي الخيطاي)ال ينشطر الجازء المركازي •

.  كل جزء مركزي وراءح شفعاً من الكروماتيدات

نتيجة اكتمال عملية العبور المورثي كل صبغي يحمل جازءاً •

.من الصبغي األخر فالصبغيات هي التي تتحرك وليس الصبيغيات

بالنتيجاة يحتاوي كال قطاب مان قطباي الخلياة نصاف العادد الصابغي•

.صبغي23في االنسان (1nأي )الموجود في الخلية األم 

ف( 1n)العدد الصبغي• .وهذا هو أساس االنقسام المنص ِّ

:Anaphase Iدور الهجرة 
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.غال  نووي(حول كل مجموعة صبغية)يتشكل بعد اكتمال وصول الصبغيات إلى قطبي الخلية •

.تظهر النوية، ويختفي مغزل االنقسام•

.تفقد الصبغيات خالل هذا الدور تدريجياً حلزنتها، وتتمدد وتسترخي لتصبح طويلة•

Telophaseالدور النهائي  I
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(Iأي بعد الدور النهائي)يلي االنقسام النووي •

(صبغي 1nفي كل منهما )يتشكل خليتان بنتان •

:cytokinesisاالنقسام السيتوبالسمي 

6/14/2021

22



ً )يالحظ هذا الطور في الخاليا الحيوانية فق  • (.لكن يكون قصيراً أو ال يوجد إطالقا

.DNAوبالتالي ال يتم تضاعف للـ ،Sفي حال وجودح يتميز هذا الطور بغياب الفترة •

ف • Iوهذا عكس مثيله الموجود قبل االنقسام الخيطي والمنص ِّ

:IIوالمنصف Iالطور البيني  بين المنصف  
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الميوزي الثاني

Meiosis II

انقسام نووي

 IIالدور النهائي 
Telophase II

 IIدور الهجرة
Anaphase II

الدور اإلستوائي 
II Metaphase 

II

الدور التمهيدي 
II Prophase 

II

يانقسام سيتوبالسم



كمااا هااو الحااال فااي n2ولاايس n1تكااون متضاااعفة وتحتااوي علااى •

Iاالنقسام الخيطي والمنصف 

:IIالخاليا التي ستدخل المنصف 
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منااً عكاس الادور التمهيادي األول الاذي يساتغرق ز)يمر بسرعة كبيرة •

(.طويالً 

.تتخرب الغال  النووي والنوية لتتالشى فيما بعد•

.تصبح الصبغيات قصيرة وغليظة•

. تبدأ خيوط مغزل االنقسام بالتشكل•

Prophase IIالدور التمهيدي الثاني 
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.تتحرك الصبغيات باتجاح اللوحة االستوائية•

ف األول• يختلف هذا الدور عن مثيله في االنقسام المنص ِّ

.يةعلى اللوحة االستوائ( المقترنين السابقين)يتوضع واحد من الصبغيين المتماثلين •

.على عكس االستوائي األول حيث تتوضع الصبغيات المتماثلة مقابل بعضها بعض•

 Metaphase IIالدور اإلستوائي الثاني

6/14/2021

27



ف)ينشطر الجزء المركزي لكل صبغي • (.وذلس للمرة األولى واألخيرة خالل االنقسام المنص ِّ

صاابغيات )ألم هاذح الصاابغيات تشابه صاابغيات الخلياة ا. صابغيات مسااتقلة( الكروماتياادات)تصابح الصابغيات •

G1 )مورفولوجياً ، لكنها تختلف عنها وراثياً بسبب حدوث العبور الوراثي  .

يقااة لخيااوط تقااوم خيااوط المغاازل بسااحب الصاابغيات نحااو قطبااي الخليااة وذلااس بفضاال تقلااص األنيبيبااات الدق•

.  المغزل

:Anaphase IIدور الهجرة الثاني 
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. يتشكل حول كل مجموعة صبغية وصلم إلى القطبين غال  نووي ونوي ة•

.تعود الصبغيات إلى االسترخاء والتمدد•

.تختفي خيوط المغزل•

Telophaseدور النهائي الثاني  II:
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ل فاي نهاياة يعقب االنقسام النووي انقسام السيتوبالسما، فيتشاك•

اف  خليتاان مان كال خلياة ناتجاة عان االنقساام IIاالنقسام المنص ِّ

ف  .وبالتالي نحصل على أربع خاليا،Iالمنص ِّ

أي نصااف ،(1n)تكااون كاال منهااا أحاديااة المجموعااة الصاابغية •

العدد الصبغي الموجود في الخلية األم األصلية

يختصاااار الشااااكل المبااااين أدناااااح المراحاااال الرئيسااااية لالنقسااااام•

ف، إذ تتضاعف الصابغيات مارة واحادة قبال الادخول بهاذا المنص ِّ

. االنقسام، وتنقسم النواة والستوبالسما مرتين

:IIاالنقسام الستوبالسمي 
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https://www.youtube.com/watch?v=5pvwIsDE6eg


(:الخيطي)مقارنة بين االنقسام المنصف واالنقسام المتساوي 
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االنقسام المنصفاالنقسام الخيطي

من الطور Sمرة واحدة وذلس في الفترة DNAيحدث تضاعف الـ 

.البيني

من الطور البيني Sمرة واحدة وذلس في الفترة DNAيحدث تضاعف الـ 

.Iقبل الميوز 

.تنقسم النواة مرتان والسيتوبالسما مرتان.تنقسم النواة والسيتوبالسما مرة واحدة

في كل ينتج عنه خليتان متشابهتان فيما بينهما ومع الخلية األم ، و

.2nخلية يوجد العدد الصبغي المضاعف 

ية األم ، خاليا غير متشابهة فيما بينها وفيما بينها وبين الخل4ينتج عنه 

.1nوفي كل خلية يوجد العدد الصبغي األحادي 

وبالتالي ال يحدث العبور Chiasmataال تحدث التصالبات 

crossing over.

ر األخوية  تحدث التصالبات التي تترافق مع العبور بين الكروماتيدات غي

.Bivalentsللصبغيات المزدوجة 

على اللوحة( مفردة)تتوضع كافة الصبغيات بصورة مستقلة 

.االستوائية للدور االستوائي

ة مقابل بعضها على اللوح( القرينة)تتوضع الصبغيات المتماثلة 

.Iاالستوائية للدور االستوائي 

تالي نمو يحدث في الخاليا الجسمية حيث يؤدي إلى انقسام الخاليا وبال

.الكائن الحي وتجديد وتعويض خالياح

ة الوظيفية يحدث في الخاليا الجنسية حيث يؤدي إلى انتا  الخاليا الجنسي

(.األعراس)



: عند اإلنسان( األعراس)مراحل تشكل الخاليا الجنسية 
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التكثير

Proliferation

النمو

Growth

النضج

Maturation



صاية وفاي باالنقسام الخيطي يازداد عادد الخالياا الجنساية األولاى ازديااداً كبياراً وتوجاد هاذح الخالياا فاي الخ•

(2n = 46)المبيض، وتسمى بالخاليا الظهارية المنشئة وفيها العدد الصبغي 

• ً .قبل الدخول إلى االنقسام الخيطي يصبح الصبغي متضاعفا

:الخاليا الظهارية المنشئة تتعرض إلى انقسامات خيطية وتعطي•

(2n = 44+xy)المنسليات المنوية •

(2n = 44+xx) المنسليات البيضية•

:Proliferationمرحلة التكثير 
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:المنسليات المنوية والبيضية بالنمو يزداد حجمها وتعطي•

(2n = 44+xy) خاليا منوية أولية•

(2n = 44+xx) خاليا بيضية أولية •

:Growthمرحلة النمو 
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1nإلى 2nتتشكل باالنقسام المنصف حيث تتميز هذح المرحلة بتنصيف العدد الصبغي إلى النصف من •

: تختلف هذح المرحلة بين تشكل النطا  وتشكل البيوض•

:في الذكر•

ف األول• .تتضاعف صبغيات الخاليا المنوية األولية قبل الدخول إلى االنقسام المنص ِّ

ف • خليتان منويتاان ثانويتاان، فاي كال منهاا العادد الصابغي Iتعطي الخلية المنوية األولية بعد االنتهاء من االنقسام المنص ِّ

ً 1n(1n= 22+X Or Y )الثنائي  .والصبغي يكون متضاعفا

اف • ( 1n= 22+X Or Y) فتعطياان أرباع منوياات، فاي كال منهاا IIتدخل الخليتان المنويتان الثانويتاان االنقساام المنص ِّ

.ويصبح الصبغي مفرداً 

:Maturationمرحلة النضج 
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(Spermatozoaحيوانات منوية )وظيفية Spermsتتمايز المنويات إلى أربع نطا  •

.نطفة في كل غرام من الخصية107يوماً، وفي كل يوم بتشكل 70يستغرق تشكل النطفة •

. ساعة في أقنية األنثى التناسلية48تعيش النطفة عدة أسابيع في أقنية الذكر التناسلية و•

:Maturationمرحلة النضج 
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:في األنثى•

ف • .Iتتضاعف صبغيات الخلية البيضية األولية قبل الدخول إلى االنقسام المنص ِّ

ف • :Iتعطي بعد االنتهاء من االنقسام المنص ِّ

ف)كرية قطبية • (.فتعطي كريتان قطبيتان جديدتان مصيرهما الموت IIتموت أو تدخل االنقسام المنص ِّ

ً ( 1n= 22+X)خلية بيضية ثانوية فيها الصيغة الصبغية األحادية • .والصبغي يكون متضاعفا

ف • .IIخالل اإلباضة وتتوقف في الدور االستوائي IIوتدخل الخلية البيضية الثانوية االنقسام المنص ِّ

:Maturationمرحلة النضج 
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.ويقترن استمرار االنقسام المنص ف وإكماله فق  بحدوث اإلخصاب •

ف • :وتعطيIIبعد اإلخصاب تكمل الخلية البيضية الثانوية االنقسام المنص ِّ

ساعات6تعيش ( Ovumبيضة )خلية كبيرة •

(مصيرهما الموت) وتعطي كريتان قطبيتان IIكرية قطبية ثانية تموت أو تدخل المنصف •

.ويكون الصبغي مفرداً ( 1n= 22+X) صبغية أحاديةكل منهما يحتوي صيغة •

:Maturationمرحلة النضج 

6/14/2021

39



ف يتشكل يتكون أربع نطا  وظيفية• . عند الذكور في نهاية االنقسام المنص ِّ

ف يتشكل• :عند المرأة في نهاية االنقسام المنص ِّ

.بيضة واحدة وظيفية•

.ثالث كريات قطبية•

:ناتج االنقسام المنصف
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.ويبدأ إنتا  النطا  عند الذكور فق  عند النضو  الجنسي•

حادود جاداً أما مبايض جنين األنثاى عناد الطياور والثادييات تحتاوي جمياع المنساليات البيضاية، ينضاج منهاا عادد م•

.خالل حياة األنثى

(عام14عمر أول بيضة ناضجة )•

( عام45عمر آخر بيضة ناضجة )•

.ال تملس النطفة مخط  تشكل الجنين، لكنها تسهم بالتنوع البيولوجي لألفراد ضمن النوع الواحد•

ع الحيوي• .البيضة فيها مخط  تشكل الجنين بكل تفاصيله وتشترك بالتنو 

:ناتج االنقسام المنصف
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ف العدد الصبغي إلى النصف • (1nإلى 2nمن )يختزل االنقسام المنص ِّ

اف. هذا يسمح باندما  الخاليا الجنساية فاي حادثاة اإلخصااب• إلاى ثباات وبالتاالي ياؤدي االنقساام المنص ِّ

. الواحدSpeciesالعدد الصبغي في األجيال المتتالية للنوع 

ف فاي نشاوء تراكياب وراثياة جديادة بفضال حادثاة العباور الماورثي• التاي تاتم فاي يُسهم االنقسام المنص ِّ

الاوراثي مما يؤدي إلى التباين في التراكيب الوراثية لألعراس، وبالتالي تنوع الانم Iالدور التمهيدي 

. والظاهري للنسل الناتج

ااف إلااى تشااكيل أنماااط ماان األعااراس تتناسااب أعاادادها طاارداً مااع عاادد األشااف• اع يااؤدي االنقسااام المنص ِّ

.الصبغية، والتي تتوزع توزعاً مستقالً إلى األعراس المتشكلة

(عدد األشفاع الصبغيةn)2nويحدد عدد االحتماالت بـ •

:أهمية االنقسام المنصف
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ية تملس ثالثة أشفاع صبغية متماثلة تكون أنماط األعراس • 23 = 8متعض  = 2nمختلف من األعراس.

24 = 16وعند ذبابة الخل • = 2nنمطاً مختلف من األعراس

223 = 8.388.608عند اإلنسان • = 2nنم  مختلف من األعراس.

:نتيجة( ما عدا التوائم الحقيقية)وبالتالي ليس مستغرباً أن ينعدم وجود فردين متشابهين تماماً •

.Iالعبور المورثي في الدور التمهيدي •

.التوزع العشوائي للصبغيات•

يتم خل  مورثات األبوين في البيضة الملقحة)اإلخصاب •

ف واإلخصاب يؤدي إلى زيادة في تنوع النم  الجيني ألفراد النوع الو• احد، وبالتاالي بكلمات أخرى، االنقسام المنص ِّ

(.النم  الظاهري)تباين في صفات وخصائص األفراد من حيث البنية والوظيفة 

:أمثلة
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