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:1 حل التمرین
 إحدى الطبیعي ءباالنتقا وتعد ظاھرة ما نسمي متعددةتعتبر الساكنة الطبیعیة كیانا غیر جامد فھي تتعرض دوما لعوامل تغیر 

  .العوامل األساسیة المحدثة لھذا التغیر
   فما ذا نعني بظاھرة االتقاء الطبیعي؟-
   عواقبھا على تردد الحلیالت داخل الساكنة؟ما ھي -

   ما ھي أصناف ھذه الظاھرة؟-    

قدرة تفضیلیة على مقاومة مرض معین، قدرة أكبر على التخفي من المفترسین، (    لبعض أفراد الساكنات أفضلیة على العیش 
، وترجع ھذه االختالفات )تفضیل من طرف شریك جنسي(أو أفضلیة على التزاوج والتوالد ...) إمكانیة أكبر للحصول على الغذاء

قدرات الختالفات في األنماط الوراثیة، ونتیجة لھذا ستنقل مورثاتھم بشكل تفاضلي لألجیال الموالیة مما یؤدي على تغیر البنیة في ال
laالوراثیة للساكنة، ویطلق على ھذه اآللیة التي تطال الساكنة ولیس الفرد باالنتقاء الطبیعي  sélection naturelle.

 نماذج مختلفة ترتبط بتغیرات بیئیة وأخرى بیولوجیة تحفز نحو بقاء وعیش أفراد ذات 3الطبیعي وفق     یمكن أن یتحقق االنتقاء 
  :مواصفات مكیفة، وھكذا فاالنتقاء یعمل على

االحتفاظ بخصائص الساكنة وتثبیتھا بتحفیز األفراد الممثلین للمتوسط أي حذف المظاھر الجانبیة الممثلة في طرفي -1
  .االنتقاء المثبتالمنحنى، ونتحدث عن 

تغییر خصائص الساكنة بتحفیز األفراد التي تتغیر في اتجاه معین بالنسبة لمعدل الساكنة أي حذف المظاھر الجانبیة -2
.الممثلة في أحد الطرفین للمنحنى ویتعلق األمر باالنتقاء االتجاھي

ة لمعدل الساكنة أي االحتفاظ بالمظاھر تغییر خصائص الساكنة بتحفیز األفراد التي تتغیر في االتجاھین معا بالنسب-3
.ألتباعديالجانبیة الممثلة في الطرفین ویدعى ھذا االنتقاء باالنتقاء 

    مھما یكن صنف االنتقاء الطبیعي فھو یؤدي إلى حذف بعض المظاھر الخارجیة من الساكنة وتثبیت أخرى، فیعمل بذلك على 
  ).خالل تتالي األجیال(تغییر وتطور المحتوى الجیني للساكنة الطبیعیة عبر الزمن 

 : 2  حل التمرین
  : تحدید األنماط الوراثیة لمختلف المظاھر الخارجیة-1

: التردد المالحظ لمختلف األنماط الوراثیة-2

  1الوثیقة 

  سوداء  مبقعة باألبیض واألسود  بیضاء  المظاھر الخارجیة

  3000  1000  6000  العدد المالحظ

BBBNNN  األنماط الوراثیة

ــظ ــة المالح عدد األنماط الوراثي

مجموع أفــراد الســاكنة
= التردد المالحــظ لنمــط وراثــي معيــن

f(BB) = D =
6000

10000
= 0,6

f(BN) = H =
1000

10000
= 0,1

f(NN) = R =
3000

10000
= 0,3 D+H+R= 1

تطبيــق عــددي:
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:N و B تردد الحلیلین -3

Hardy حسب قانون -4 Weinbergد النظري لمختلف األنماط الوراثیة یمكن حسابھ بالشكل التالي، فإن الترد:  

):N( لحساب العدد النظري یضرب التردد النظري في مجموع عدد أفراد الساكنة -

:2 اختبار التطابقیة -5

f(B) = p = D + H/2 = 0,6 + 0,1/2

= 0,65

f(N) = q = R + H/2 = 0,3 + 0,1/2

= 0,35

p+q= 1

f(BB) = p2

f(BN) = 2pq

f(NN) = q2

:BB عدد   

p2 x N = (0,65)2 x 10000

= 4225
:BN عدد   

2pq x N = 2 x 0,65 x 0,35 x 10000

= 4550
:BB عدد   

p2 x N = (0,35)2 x 10000

= 1225

X2 =
( ــظ-   عدد األفــراد النظــري  عدد األفراد المالح )

عدد األفــراد النظــري

2

X2 = (6000 - 4225)2

4225
+

(1000 - 4550)2

4550
+

(3000 - 1225)2

1225

= 745,71 + 2769,78 + 2571,94

= 6087,43

تطبيــق عــددي

X2 ــة حساب قيم **

ddl ــة حساب درجة الحري **

ــة  ــاط الوراثي عدد الحليــالت-   عدد األنم = ddl

ddl = 3 - 2 = 1
3,841 المستخرجة مــن الجــدول: X2 ة     م ي ق **

المحسوبة أكــبر مــن قيمــة العتبــة المقــروءة فــي الجــدول X2

Hardy Weinberg ــانون ــرفض ق ي

أو بصيغة أخــرى ســاكنة المــاعز ليســت فــي حالــة تــوازن

لمزيد من دروس التمارين االمتحانات ... موقع قلمي

www.9alami.com


3

: 3  حل التمرین
المرض في یتردد ھذا. Xمتنحي مرتبط بالصبغي الجنسي ) h(حلیل م في ظھوره الناعوریة مرض وراثي یصیب اإلنسان، یتحك    

.%1صفوف الذكور بنسبة 

  . للحلیل السلیمpحلیل الناعوریة والتردد ل q التردد -1

  :التردد المنتظر للنساء المریضات -2
XhXh:  یكون نمطھاكي تصاب المرأة بالمرض، یلزم أن تحمل حلیلي الناعوریة، یعني أن

).%1(ضعیف جدا بالمقارنة مع احتمال إصابة الرجال ) %0,01(سجل أن تردد إصابة النساء ن

  :التردد المنتظر للنساء الناقالت للمرض -3
XNXh: تحمل النساء الناقالت للمرض النمط الوراثي

f(XhY) = 1% = 0,01

ــة ــاط الوراثي ــردد األنم فإن ت X فــي حالــة مورثــة مرتبطــة بالصــبغي

ــالت ــردد الحلي ــاوي ت ــذكور يس عند ال

q = f(Xh) = f(XhY) = 0,01

ــدينا: ل

ــم أن: نعل

p + q = 1
p = 1 - q

= 1 - 0,01

= 0,99

f(XhXH) = q2

= (0,01)2

= 0,0001

= 0,01%

f(XNXH) = 2p q

= 2 x 0,99 x 0,01

= 0,0198

= 1,98%


