• الدارة الخلوية :
تمر الخلٌة أثناء دور ة حٌاتها بمرحلتٌن :
 المرحلة األولى وتدعى المرحلة البٌنٌة وتقسم الى ثالثة أطوار G1- S –G2 : -المرحلة الثانٌة هً مرحلة االنقسام التً تنتهً بانقسام الخلٌة الى خلٌٌن بنتٌن

المرحلة البينية :
الطور :G1تبدأ الخلٌة التً تشكلت من االنقسام بترمٌم نفسها وتركٌب مادتها الحٌة العضوٌة من
بروتٌنات و كربوهٌدرات وغٌرها  ،كما ترمم أعداد عضٌاتها .
الطور  : Sوٌحدث فٌه عملٌة تركٌب وتضاعف للمادة الصبغٌة ( )DNA
الطور  : G2وهنا تبدأ الخلٌة باالستعداد للدخول فً انقسام جدٌد من خالل تركٌب كمٌات إضافٌة
من البروتٌنات و ادخار للطاقة الذي ٌتجلى بنشاط عالً للمٌتوكوندرٌا .
مرحلة االنقسام  :وتقسم الى  :انقسام نووي ٌلٌه انقسام سٌتوبالسمً
ٌقسم االنقسام النووي الى أربعة اطوار لتسهٌل الدراسة :
• الطورالتمهٌدي (األول )Prophase
تبدأ فٌه حلزنة خٌوط الكروماتٌن وتستمر الحلزنة حتى نهاٌة هذا الطور لتشكل خٌوط
قصٌرة واضحة تدعى الصبغٌات (الكروموسومات  ،)chromosomesكل صبغً مؤلف

من صبٌغٌٌن (كروماتٌدٌن ،)chromatidsكما تتحلل النوٌة وٌزول الغالف النووي
وٌتشكل فً نهاٌة هذا الطور خٌوط مغزل االنقسام .

• الطور الثانً (اللوحة االستوائٌة )Metaphase
ترتبط الصبغٌات مع خٌوط المغزل بمنطقة الجزء المركزي (سنترومٌر ) وتتحرك
لتصطف فً سوٌة اللوحة االستوائٌة للخلٌة  ،وفً نهاٌة هذا الطور ٌتم انشطار السنترومٌر
لكل صبغً .

• الطور الثالث (الهجرة ) : Anaphase
تبدأ فٌه الصبٌغٌات بالحركة الى قطبً الخلٌة نتٌجة تقلص خٌوط المغزل بحٌث ٌصل الى
كل قطب صبٌغً (كروماتٌد) من الصبغً (الكروموسوم ) المنشطر وبالتالً نفس العدد من
الخٌوط الصبغٌة .
•

الطور النهائً Telophase
تبدأ الصبغٌات التً وصلت الى القطبٌن بفك حلزنتها متحولة الى خٌوط رفٌعة =خٌوط
الكروماتٌن وتظهر النوٌة وٌتشكل غالفا نووٌا حول كل مجموعة .

وبذلك ٌنتهً االنقسام النووي فً الخلٌة  ،وٌلٌه االنقسام السٌتوبالسمً  cytokinesisالذي ٌبدأ
بظهور حاجز أولً فً بداٌة الطور الرابع من تجمع لحوٌصالت مختلفة المنشأ ( جهاز غولجً ،
شبكة سٌتوبالسمٌة وبقاٌا خٌوط المغزل )ٌ .دعى هذا الحاجز الفراغموبالست .الذي ٌعتبر بداٌة
لتشكٌل جدارا خلوٌا ٌقسم الخلٌة األم الى خلٌتٌن بنتٌن مستقلتٌن تدخل كل منهما فً المرحلة البٌنٌة
من الدارة الخلوٌة .

صورة بالمجهر الضوئً توضح المراحل المختلفة من االنقسام الخٌطً المتساوي فً الخالٌا
المرستٌمة فً قمة جذر البصل .

