
 مفهوم دورة النمو و الدورة الصبغية

 

 .هي مجموع األطوار التي يمر منها الكائن الحي إلى الجيل الموالي :دورة النمو

متين اإلخصاب واالنقسام االختزالي، نميز اتتميز بتعاقب ظاهرتين ه :الدورة الصبغية
 :خاللها بين

يبتدئ باالنقسام االختزالي وينتهي  haplophase طور أحادي الصيغة الصبغية -   
 .من الصبغيات n باإلخصاب، يتميز بخاليا تحتوي على

يبتدئ باإلخصاب وينتهي باالنقسام  diplophase طور ثنائي الصيغة الصبغية -   
 .من الصبغيات 2n االختزالي، يتميز بخاليا تحتوي على

بحيث يختلف امتداد الطورين  يتغير تموضع هاتين الظاهرتين عند الكائنات الحية،
األحادي والثنائي الصيغة الصبغية، وحسب أهمية أحد الطورين نميز بين دورة 

أحادية الصيغة الصبغية، دورة ثنائية الصيغة الصبغية ودورة أحادية ثنائية الصيغة 
 .الصبغية

 :مالحظات
يما بينها قادرة على االندماج ف احادية الصيغة الصبغية هي خاليا ـ األمشاج   

 .لتعطي بيضة
ـ قد تكون األمشاج مختلفة القد حيث تكون األمشاج الذكرية صغيرة القد واألنثوية    

 . - و + كبيرة القد أو لهما نفس القد، نميز بينهما بالرمز
 .ـ االبواغ هي خاليا قادرة على اإلنبات أو النمو مباشرة لتعطي الكائن الجديد    

 الصبغية الصيغة أحادية دورة-1 

في هذه الحالة يكون الكائن المشيجي أحادي الصيغة الصبغية ويعطي أمشاجا  
أحادي الصيغة الصبغية، اندماج األمشاج يعطي بيضة ثنائية الصيغة الصبغية تتعرض 

تنمو لتعطي من جديد  النقسام اختزالي لتعطي أبواغا أحادي الصيغة الصبغية
 .الصيغة الصبغية يقتصر على البيضة فقط إذن فالطور الثنائي. الكائن المشيجي

 
  

 Chlamydomonas طحالب :مثال 

الخاليا )هي طحالب خضراء وحيدة الخلية، تنتج خالياها  Chlamydomonas طحالب
   .أمشاج صغيرة القد ثنائية السوط  8يعد ثالثة انقسامات غير مباشرة ( االنباتية

يتم اإلخصاب بين مشيحين لهما نفس الشكل الخارجي لكن يختلفان من الناحية 



 . - و +الفيزيولوجية حيث يرمز للمشجين بعالمتي
خاليا صغيرة القد تنمو  4تتعرض البيضة بعد فترة وجيزة لالنقسام االختزالي وتحرر 

 .-  أو + لتعطي خاليا انباتية

 
  

 .الصبغية الصيغة ثنائية ـ دورة 2 
في هذه الحالة يكون الكائن المشيجي ثنائي الصيغة الصبغية ويعطي بعد 

ختزالي أمشاجا أحادية الصيغة الصبغية، اندماج األمشاج يعطي بيضة الاالنقسام ا
ثنائية الصيغة الصبغية تتعرض النقسامات غير مباشرة وتنمو لتعطي من جديد 

 .ية يقتصر على األمشاج فقطإذن فالطور األحادي الصيغة الصبغ. الكائن المشيجي

 
  

أظفور على صخور  الفوقس الحويصلي طحلب أسمر يعيش مثبتا بواسطة  : 1مثال
الشواطئ، يظهر على شكل صفيحةمنبسطة تطفو على الماء بواسطة عقد مملوءة 

نهايات الجهاز االنباتي   عند فترة النضج التناسلي تظهر على. تسمى الطافيات بغاز
الذكرية : أورام تناسلية تحتوي على عدة تجاويف تسمى الحوافظ الجنسية للفوقس



منها تنتج األمشاج الذكرية انطالقا من المئبريات، واألنثوية تنتج بييضات انطالقا من 
ي بعد اإلخصاب تظهر بيضة تنمو لتعطي فوقسا فتيا ينمو بدوره ليعط. النميات

 .سا بالغافوق

 

 ذبابة الخل   :2مثال



 

http://bio.m2osw.com/gcartable/drosophile.htm 

                

 .الصبغية الصيغة ثنائية أحادية دورة-3 
يكون الكائن المشيجي أحادي ( جيلين)في هذه الحالة يوجد نوعين من الكائنات

اندماج األمشاج يعطي  الصيغة الصبغية ويعطي أمشاجا أحادية الصيغة الصبغية،
بيضة ثنائية الصيغة الصبغية تتعرض النقسامات غير مباشرة وتنمو لتعطي كائنا 
بوغيا ثنائي الصيغة الصبغية، هذا األخير يتعرض النقسام اختزالي فينتج أبواغا 

 .تنمو لتعطي من جديد الكائن المشيجي أحادي الصيغة الصبغية

 
   :مثال

خس البحر طحلب اخضر يعيش في البحر مثبتا على الصخور بواسطة أظفور ويوجد 
 :أشكال يصعب التمييز بينها 3على 

 .خالل النضج تأخذ جوانبه لونا قاتما(:n)نبات مشيجي أنثوي
 .خالل النضج تأخذ جوانبه لونا اصفرا(:n)نبات مشيجي ذكري 

 (.2n: )نبات بوغي 

أحادية الصيغة  النبات المشيجي أكياس تحرر أمشاجاأثناء النضج تتكون في جوانب 



ذكرية صغيرة وأنثوية كبيرة تلتقي في الماء ،ثنائية السوط ومختلفة القد ،الصبغية
تثبت على دعامة وتنمو لتعطي نباتا   ،الصيغة الصبغية لتعطي بيضة متحركة ثنائية

نتيجة االنقسام  الصبغيةالصيغة  يحرر ابواغا أحادية ،الصيغة الصبغية بوغيا ثنائي
 .الصيغة الصبغية االختزالي، تنبت لتعطي نباتا مشيجيا ذكريا أو أنثويا أحادي

  

 

 x مشيج أنثوي

 y مشيج ذكري

 G يوغ

 z بيضة

نبات  
 E بوغي

انقسام 
 F اختزالي

 C اخصاب

نبتة 
 D فتية

نبات مشيجي 
 A أنثوي

نبات مشيجي 
 B ذكري

  

 انظر الرابط :ـ خالصة 4 
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