
ملخص وراثة الساكنة    
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II Bac SVT 2 جواد احزریر: األستاذ إشرافتحت  ملخص وراثة الساكنة  

 تعریف الساكنة  
یعیش��ون ف��ي وس��ط وح��دة بیولوجی��ة مكون��ة م��ن مجموع��ة أف��راد ینتم��ون ل��نفس الن��وع ، الس��اكنة 

 إیكولوجي
أو منطقة جغرافیة محددة تسمح لجمیع أفراد الساكنة بالتزاوج فیما بینھ�ا ب�نفس الحظوظ،لكنھ�ا أق�ل  

 تزاوجا مع
 أفراد ساكنات أخرى قریبة، و غالبا ما تتجمع أفراد الساكنة في شكل قطیع 
 و ھكذا یتم تحدید ساكنة .أو حشد أو سرب أو مستعمرات 

 .زمانیة و بتركیب نمطي وراثي ممیز ، یتغیر من ساكنة محلیة إلى أخرى بمعاییر مكانیة و

 المورثات على الصبغیات عند كل ھو مجموع الحلیالت التي توجد في مواضع : توى الجیني حالم

  أفراد الساكنة

  قانونHardy-Weinberg :  
   :  H-W نص قانون

حالة  ساكنة في(في الساكنة النظریة المثالیة، تظل ترددات األنماط الوراثیة و ترددات الحلیالت مستقرة من جیل آلخر  
في حالة موقع مورثة  ²(p+q)یتم تحدید ترددات األنماط الوراثیة باعتماد عالقة بسیطة تقابل نشر الحدانیة ) .توازن

و  2pqھو  Aa، و تردد  p²ھو  AA، أي تردد األنماط الوراثیة  qبتردد  aو الحلیل  pبتردد  Aالحلیل : ذات حلیلین 
 q² .                                                                    q²=1p²+2pq+         p+q=1ھو  aaتردد 

  :خاصیات الساكنة النظریة الثالیة
لیس ھناك أي تزاوج بین (ـ ساكنة تتكون من أفراد ثنائیة الصیغة الصبغیة ذات توالد جنسي ، و أجیالھا غیر متراكبة 

  )أفراد األجیال المختلفة
  ـ ساكنة ذات عدد ال منتھ 

  )لیست ھناك تدفقات ناتجة عن الھجرة(ـ ساكنة مغلقة وراثیا
قادر على العیش ـ لجمیع أفرادھا ، مھما كان نمطھم الوراثي ، القدرة نفسھا على التوالد و  و القدرة على إعطاء خلف 

  )غیاب االنتقاء( 
 Aaوراثي یعطي فرد من نمط (ـ غیاب الطفرات و التغیرات الوراثیة أثناء افتراق الصبغیات إثر االنقسام االختزالي

  ) aمن األمشاج  50%و  Aمن األمشاج  50%دائما 
ال یتم اختیار الشریك الجنسي (اوج العشوائي بین األفراد ، تقترح ھذه الخاصیة بأن األفراد یتزاوجون بالصدفةـ التز

 population ).و بأن التقاء األمشاج یحصل كذلك بالصدفة  بناء على نمطھ الوراثي أو مظھره الخارجي
panmictique  

 :اختبار التوازن 
  نحسب قیمةx²  بعتماد الصیغة  )المحسوبة (المالحظة  
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  حیت 

E0  : عدد األفراد المالحظة  
Et  :عدد األفراد النظریة  

  تحدید یتمx² المرجعیة (العتبة ( انطالقاً من جدولx² ھامش الخطأ الفا بعد تحدیدα ) غالبا= α 5% ( و
  ddlالحریة درجة 

  تساوي درجة الحریة عدد األنماط الوراثیة ناقص عدد الحلیالت  و
 أخیراً نقارن  وx²  المحسوبة معx²  رجعیةالم(العتبة: (  

  متوازنة  المدروسة فإن الساكنة )رجعیةالم(العتبة  x² اصغر منالمحسوبة  x²كانت إذا 
  متوازنة  المدروسة فإن الساكنة )رجعیةالم(العتبة  x² من كبراالمحسوبة  x²كانت إذا 
 
 

 عوامل تغیر الساكنة:  
 جزیئة ھي تغیر وراثي تلقائي یصیب المادة الوراثیة على مستوى المتتالیة النیكلیوتیدیة ل :الطفراتADN  
  : انواعھا

  و ھي تغیرات في بنیة و عدد الصبغیات :  الطفرات الصبغیةـ   

  تغیر أو إضافة أو حذف قاعدة أزوتیة یؤدي إلى تغیر قراءة المتتالیة الوراثیة:الطفرات الموضعیة ـ  

 ھر خارجي و یتم عندما یكون أفراد بمظ.آلیة تطبق على الساكنة و لیس على الفرد :االنتقاء الطبیعي
 نة مع مظھر وراثي آخرأو التوالد بالمقار/معین لھم احتمال أكبر على العیش و ) نمط وراثي(

  :نتقاء الطبیعي أنواع اال
  
  
  

  
 
 
  
  

 الھجرة:  
 تستقبل الجزیرة تدفقا ھجریا ثابتا قادما من القارة بدون ھجرة )نموذج القارة و الجزیرة(االتجاه  ـ الھجرة أحادیة

  .عكسیة
 قلص االختالفات في تردد الحلیالت تدریجیا فتنحو مختلف تؤدي ھذه األخیرة الى ت:  الھجرة متعددة االتجاھات

  .الساكنات الى تردد حلیلي مشترك یقابل معدل تردد الحلیالت عند ھذه الساكنات

  اإلنحراف الجیني:  

 
  )أخرى یؤدي االنحراف الجیني الى حذف بعض الحلیالت من الساكنة و تثبیت(

  معاییر تحدید النوع : النوع  
  الرئسیةجیة یعتمد على المقارنة بین الصفات الخار  :المعیار المورفولوجي

  یعتمد على تحدید فترة التوالد عند الكائنات الحیة بالنسبة للفصول :المعیار الفیزیولوجي
  .یعتمد على رصد االختالفات في طبیعة البروتینات و خاصة األنزیمات :  المعیار الحیكیمیائي

  .یعتمد على المقارنة بین الصیغ الصبغیة للكائنات الحیة :  المعیار التشابھ الصبغي

 )السلوك الغذائي ، الجنسي و الدفاعي(رنة سلوك الحیوانات في بیئتھا یعتمد على مقا:  المعیار السلوكي


