
:حل التمرین 

:ب القیمة االنتقائیة ا حس-1
  في منطقة)Dorset:(

:القیمة االنتقائیة المطلقة
x)(62/496 100 =12,5: % نسبة الفراشات الفاتحة القادرة على العیش والتوالد ھي

0,125: القیمة االنتقائیة المطلقة ھي
30) = 6,3 %  :توالد ھينسبة الفراشات الداكنة القادرة على العیش وال / 473) x 100

 0,063: %القیمة االنتقائیة المطلقة ھي
:القیمة االنتقائیة النسبیة

0,125/0,125=1:بالنسبة للفراشات الفاتحة
0,125/0,063 = 0,5: بالنسبة للفراشات الداكنة

  في منطقة)Birmingham: (
: القیمة االنتقائیة المطلقة

16) =25 % :سبة الفراشات الفاتحة القادرة على العیش والتوالد ھين / 64 ) x 100
0,250:القیمة االنتقائیة المطلقة ھي

82) =53,2 % :نسبة الفراشات الداكنة القادرة على العیش والتوالد ھي / 154 ) x 100
  0,532:القیمة االنتقائیة المطلقة ھي
:القیمة االنتقائیة النسبیة

0,532/0,532=1:بالنسبة للفراشات الداكنة 
0,532/0,25=0,47:بالنسبة للفراشات الفاتحة 

 یتبین بناء على معطیات القیمة االنتقائیة التي تعبر عن قدرة فرد معین على نقل حلیالتھ إلى الجیل الموالي أن الفراشات -2
وعلى العكس من ذلك، في . بالمقارنة مع الفراشات الداكنةDorsetة لھا قدرة كبیرة على نقل حلیالتھا في منطقة الفاتح

  . بالمقارنة مع الفراشات الفاتحة  الفراشات الداكنة لھا قدرة أكبر على نقل حلیالتھاBirminghamمنطقة 

بتأثیر ) Birmingham( و منطقة Dorsetیفسر اختالف تردد المظاھر الوراثیة لفراشة أرفیة السندر بین منطقة  -3
على جذوع األشجار غیر الملوثة في : االنتقاء الطبیعي إذ تتوزع ھذه الفراشات تحت تأثیر ضغط تدخل الطیور المفترسة

 الفراشات الداكنة مما یفسر ارتفاع تردد الفراشات الفاتحة  یصعب رؤیة الفراشات الفاتحة ویسھل رؤیةDorsetمنطقة 
 ذات الجذوع الداكنة بفعل التلوث یسھل رؤیة Birminghamعلى العكس من ذلك، في منطقة . في ھذه المنطقة

الفراشات الفاتحة من طرف الطیور المفترسة، ویصعب رؤیة الفراشات الداكنة،مما یفسر ارتفاع تردد ھذه األخیرة في 
  .ھذه المنطقة

 إلى 95% انخفاضا بطیئا وتدریجیا إذ انتقلت نسبتھا من 1975 و 1960شھد تردد الفراشات الداكنة ما بین سنتي  -4
  .1995 و 1975 ما بین 15% إلى 80%بعد ھذه الفترة عرف التردد انخفاضا سریعا إذ مر من  . %80

      لوثة التي كانت تتوضع على األشجار مما جعلھا تكتسب لونھا الفاتحیفسر ھذا االنخفاض بالتدني التدریجي للمواد الم     
تدریجیا وبذلك أصبحت الفراشات الداكنة أقل قدرة على التخفي فجعلھا أكثر عرضة لالفتراس من طرف الطیور 

المفترسة مما أدى إلى انخفاض نسبھا

لمزيد من دروس التمارين االمتحانات ... موقع قلمي

www.9alami.com

