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  وراثة الساكنةسلسلة تمارين في 
 :1التمرین 

:  العنصر المستھدف من طرف بعض المكونات السامة یوجد لدى البعوض مورثة مقاومة للمبیدات وتتمثل في تغیر 
l’acétylcholinestérase .تعرضت المورثة الرامزة لھذا األنزیم لطفرة موضعیة و بدل الحلیل  AceS أصبح لدیھا 

األسیتیل كولین =لھذا األنزیم دور في إعادة المبلغ العصبي .( الذي یدیر تركیب أنزیم أقل حساسیة لتأثیر المبیدAceRالحلیل 
وفي حالة كبح عمل ھذا األنزیم ، فإن . من الحیز البیسینابسي إلى الخلیة العصبیة قبل سینابسیة بعد مرور السیالة العصبیة

) .ء الذي یؤدي إلى موت الحشرةالسیالة العصبیة تستمر دون توقف الشي
في إحدى .  من تمییز ثالثة أنماط وراثیة ممكنةl’acétylcholinestérase  یمكن اختبار الكشف الحیكیمیائي لنشاط

AceR/AceR 66 و AceS/AceR 130 و AceS/AceS 220الساكنات تم إحصاء 

أحسب تردد الحلیالت -1
ماذا یمكنك استنتاجھ  .AceS/AceSفس كمیة المبید التي تقتل البعوضات  بنAceS/AceRتموت البعوضات  -2

بخصوص السیادة والتنحي لھذا الحلیل ؟

 على ساللة بعوض بالمختبر l’acétylcholinestérase  قام احد الطالب بإجراء اختبار الكشف الحیكیمیائي لنشاط    
AceR( حشرة66" مقاومة" بل اكتفى بتصنیفھا إلى  نماط الوراثیةتمتلك نفس مورثة المقاومة ، لكنھ لألسف لم یسجل األ

/AceR ( حشرة 350" حساسة "و)AceS/AceS و AceS/AceR. (
 ؟باعتبار أن ھذه الساكنة متوازنة ، AceR   وAceS  تردد الحلیالت لأحسب  -3
ختبار ؟ ، ھل بإمكانھ إنجاز ھذا اال  اختبار التطابق لھذه الساللة  علیھ إجراء-4

 :2التمرین  
: على التوالي n تردد األنماط الوراثیة لمورثة بحلیلین في الجیل ،أعطت دراسة أجریت على ساكنة

 .0,1 ؛ 0,2 ؛ 0,7 وعند الذكور 0,5 ؛ 0,4 ؛  0,1عند اإلناث 
.n+2أي في الجیل ( أحسب تردد الحلیالت بعد جیلین  (

 :3التمرین  
، ه المورثة مسؤول عن اللون األبیضلھذ W بالجنس عند دبابة الخل في لون العیون، الحلیل المتنحيتتحكم مورثة مرتبطة

 30 ذكرا دووا عیون حمراء و 170تم إحصاء ضمن ساكنة مخبریة .  السائد فمسؤول عن اللون األحمر+Wأما الحلیل 
. بعیون بیضاء

  شروط؟ وفي ظل أي ستنتاج ترددھما داخل الساكنة بأكملھا؟ھل یمكن ا . عند الذكور+W و Wحدد تردد الحلیالت   -1
ما نسبة اإلناث اللواتي سیكون لھن عیون بیضاء في ھذه الساكنة ؟  -2

 :4التمرین  
وقد .  بروتینات تتحكم فیھا مورثة مرتبطة بالجنس ویمكنھا أن تكون حاضرة أو غائبة عند فرد معینαالكریوینات المناعیة 

 إلى النتائج المدونة ، بشأن نسب المظاھر الخارجیةH-W ساكنة یفترض أنھا في حالة توازن  أجریت علىأفضت دراسة 

:في الجدول التالي

)ma+( الكریوینات المناعیة  وجود αma- α الكریوینات المناعیة  غیاب)(

2377الذكور

5644اإلناث

في ھذه الساكنة ؟ -ma  ما ھو تردد الحلیل 

 : 5لتمرین ا 
 یتأثر   السبابة القصیرة عند اإلنسان تتسبب مورثة في الحصول على سبابة اقصر من البنصر، الحلیل المسؤول عن صفة

 210 فردا لھم سبابة قصیرة و120ضمن مجموعة من الرجال وجدنا . بالجنس لكونھ سائد عند الذكور ومتنحي عند اإلناث
.فردا لھم سبابة عادیة

ردد كل من النساء على حدة ذوات السبابة القصیرة والسبابة العادیة في ھذه الساكنة ؟ما ھو ت    
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 :6التمرین  
في أمشاج ساكنة معینة % 1الناعوریة مرض وراثي عند اإلنسان، سببھ مورثة متنحیة مرتبطة بالجنس، وتتواجد بنسبة 

ما ھو التردد المنتظر للذكور المرضى ؟)1
 للنساء المریضات ؟ما ھو التردد المنتظر)2

   :7التمرین  
a وA بالنسبة لمورثة بحلیلین H-Wلنفترض ساكنة في حالة توازن 

    أكبر بمرتین من النمط الوراثي المختلفaaما تردد الحلیالت لكي یكون النمط الوراثي المتنحي المتشابھ االقتران     
؟ Aaاالقتران     

 :8التمرین  
، MNMFصفة ناتجة عن المختلف االقتران ) Frisé( الریش المموج   طیور الزینة المتمیز بنوع الریش،تم إنتاج ساللة من

 یعطي ریش MNMN في حین المتشابھ االقتران ،MFMFفصادرة عن تشابھ االقتران ) Crépu( أما الصفة ریش مجعد 
. بریش مجعد50ي و بریش عاد150 مموجة الریش و800طیر وجدنا  1000في عینة مكونة من . عادي

 نوع الریش؟  بالنسبة للمورثة المتحكمة فيH-Wھل الساكنة خاضعة لتوازن    

 : 9التمرین  
 حلیالت وتربط بین ھذه األخیرة عالقات سیادة وتساوي 3 نظاما مراقبا من طرف مورثة ب ABOتشكل الفصائل الدمویة 

.O متساو السیادة ویسودان علىB و Aالسیادة، 
المنتظرة بالنسبة لھذه ) مظھر خارجي  – نمط وراثي  (، حدد العالقاتH-Wكنة توجد في حالة توازن في سا-1

    .المورثة واستخلص صیغة تطبیقیة لحساب تردد الحلیالت

%.A=  36 %  ،B = 12 %  ،AB = 3 %  ،O=49: لدى ساكنة وجدنا تردد الفصائل الدمویة كاآلتي 
 . في ھذه الساكنةO و B و A أحسب تردد الحلیالت -2
.A أعط النسبة المئویة لمتشابھي االقتران ضمن الفصیلة الدمویة -3

 :10التمرین  
  : ذات الممیزات الوراثیة التالیةXلتكن الساكنة 

]A[]AB[]B[المظاھر الخارجیة

AAABBBاألنماط الوراثیة

178730391303العدد

.H-Wو تردد األنماط الوراثیة المنتظرة حسب قانون  احسب تردد الحلیالت -1

. مبرزا خضوع ھذه الساكنة لھذا القانون H-W احسب تردد المظاھر الخارجیة المنتظرة حسب قانون -2

 : 11التمرین  
. بائیة فردا من ساكنة طائر النوء وأخضعت لدراسة مدققة لبعض الصفات استعملت فیھا تقنیة الھجرة الكھر84تم اصطیاد 

 27 و 18 و 36:باألعداد التالیة على التوالي ] ST[و ] T[و  ] S[ مظاھر خارجیة 3وقد لوحظ بالنسبة إلحدى الصفات 
 ا أثناءاعتقد الباحثون بوجود خطا م.  ولم نحصل على أیة نتیجة بالنسبة للطیور األربعة المتبقیة80وھو ما مجموعھ 

.الدراسة
 ؟ كیف تفسر ذلك ؟H-Wھل ھذه الساكنة خاضعة لتوازن  . ASو ATأحسب تردد الحلیالت )1

بما أن النتائج المتوصل إلیھا مشكوك فیھا اقترح الباحثون تبني النتائج المتوصل إلیھا لكن مع افتراض وجود حلیل ثالث    
AO صامت أي ال یرمز ألي بروتین وبالتالي فإن المظھر الخارجي ]O [ال تقنیة الھجرة ال یمكنھ أن یكتشف لدى استعم

S: الكھربائیة بحیث إن  = [SO] , T = [TO]

 في ھذه الحالة ؟H-Wھل یمكن القول على أن الساكنة خاضعة لتوازن  .AO و AT و ASأحسب تردد الحلیالت )2
 كیف یمكن الحسم بین الفرضیتین ؟)3
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  :12التمرین  
إثر إحصاء المظاھر الخارجیة الخمسة  . A3 و A2و A1اكنة بحریة ال فقریة ثالثة حلیالت لمورثة حمض الفوسفاتاز عند س

:المالحظة لعینة من ھذه الساكنات حصلنا على النتائج التالیة

]A1 A1[]A2 A2[]A2 A1[]A1A3[]A2A3[

25106113915

 ؟H-Wھل ھذه الساكنة خاضعة لتوازن 

 : 13التمرین  
 فردا قزحیتھم غیر ملونة، ھذه الصفة 46 فردا لھم قزحیة العین بنیة اللون و126نة إلحدى ساكنات الثدییات وجدنا في عی

.تتحكم فیھا مورثة بحلیلین
).إذا كانت ھناك احتماالت عدیدة ممكنة فاحسبھا (حدد تردد الحلیالت )1
دة غیر شرعیة في ھذه الساكنة إذا عرفنا لون احسب االحتمال الذي یمكن االعتماد علیھ للتأكد من وجود حالة وال)2

.عیون األم واألب والمولود

 : 14التمرین  
، ویعود غیاب اإلبراز mالقویة الرائحة عند اإلنسان تتحكم فیھ مورثة متنحیة  methanethiol یعتقد أن إبراز مادة    

ما ھو احتمال وجود ولدین غیر مبرزین وبنت مبرزة ، ف0,4 یساوي mإذا كان تردد الحلیل  .Mإلى وجود الحلیل السائد 
.في عائالت ثالثة أطفال منحدرین من أباء غیر مبرزین

 : 15التمرین  
.من الحلیالت في ساكنة % m 22تمثل الذرة القصیرة وھي متشابھة االقتران بالنسبة لمورثة متنحیة 

ه الساكنة، فما ھو احتمال الحصول على خلف قصیر؟ذا أجرینا تزاوجا بین فردین طویلین أخذا بالصدفة من ھذإ

 :16  التمرین 
uعلما أن نسبة الطفرة ھي  = 10 -   في المشیج وفي الجیل،  5

:التردد المالحظ الذي سیكون  ما ھو تغییر)1
 مثبت منذ البدایةA1 جیل بالنسبة لحلیل 1000إذا كان 
0,5 ھو A1 جیل بالنسبة لتردد ابتدائي 2000إذا كان 
0,1 ھوA1 جیل بالنسبة لتردد ابتدائي 10000إذا كان 

ماذا تستنتج؟)2

 :17التمرین  
  ،)طفرة عكسیة (10-6و10-5لیكن موضع مورثة متعدد األشكال لھ حلیلین، ولنعتبر أن نسبة الطفرة یبلغ ما بین 

ما ھي ترددات التوازن لھذین الحلیلین؟

 :18  التمرین 
. لة مكونة من عدد ال متناه من األفراد، تحتوي على عدد كبیر من اإلناث وذكر وحید في الجیلتم الحفاظ على سال

ما ھي القیمة التقریبیة للعدد الفعال بالنسبة لھذه الساكنة؟

 :19  التمرین 
.قارن ھذه األعداد مع األعداد الفعالة لھذه الساكنة.  امرأة95 رجال و5تتكون ساكنة من 

 :20التمرین  
ما ھو أعلى تردد یمكن أن یصلھ حلیل متنحي، والذي إذا وجد في حالة تشابھ االقتران، یؤدي إلى الموت داخل رحم )1

 الذي یحملھ؟  الفرد
ما ھو التركیب الوراثي للساكنة إذا كان الحلیل الممیت في حالة تردده القصوى؟)2
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 :21  التمرین 
داخل .  وھو یقلص أجنحة ذبابة الخل إلى حد ال یمكنھا الطیرانV مقارنة بالحلیل  للمورثة األثریة متنحیاvیعتبر الحلیل  

قفص الساكنة، نضع عددا متساویا من ذباب الخل أخذ بالصدفة، من جھة ساللة أثریة نقیة ومن جھة أخرى ساللة نقیة 
.لخلفمتشابھة االقتران وحشیة، نخرج اآلباء في كل جیل ثم نالحظ فقط المظاھر الخارجیة ل

  .إذا اعتبرنا أن التزاوجات تتم بالصدفة وأنھ ال یوجد انتقاء لھذه المورثة وأن العدد كبیر جدا وأن نسبة الطفرة شبھ منعدم  
. تركیبة المظاھر الخارجیة المالحظة في األقفاص لألجیال الموالیةأعط)1

ولنفترض أن كل الذباب الذي لھ ) لتغییر أوعیة الغذاءفقط الوقت الكافي (بعد ثالثة أجیال، نرفع لمدة وجیزة غطاء القفص   
  . أجنحة قد طار قبل أن یتوالد

. من جدید تركیبة المظاھر الخارجیة لألجیال الموالیةأعط)2
.أعد ھذا التمرین مفترضا رفع غطاء القفص في كل جیل)3
. سائداvأجب على نفس السؤال لكن مفترضا أن )4

 :22  التمرین 
. متشابھي االقتران بالنسبة لحلیل متنحي ممیت16%ة بنسبة یولد أفراد ساكن

، nھي تردد ھذا الحلیل في الجیل pnإذا كانت   
.حدد ترددات ھذا الحلیل في الجیلین الموالیین)1
. لألنماط الوراثیة الممیتة في ھذین الجیلینالمئویةحدد النسبة )2
تران بالنسبة لھذا الحلیل؟ من أفراد متشابھي االق1℅كم ینبغي من جیل للحصول على )3

 :23التمرین  
A من األنماط الوراثیة التالیة 1تتكون الساكنة  A)0,49(A a)0,42(aa) 0,09(  المجاورة لھا 2 وتحتوي الساكنة 

خالل تاریخ ھذه الساكنات استوطن  . 0,5 و0,4 و0,1على نفس األنماط الوراثیة بالترددات التالیة وھي على التوالي 
A أجیال أصبحت الترددات في ھذه األخیرة ھي 10وبعد  ،1 الساكنة  2مھاجرون من الساكنة A)0,25(A a)0,5(

aa)0,25.(
.  ال تتغیر في كل جیلثابتةقد تم بنسبة  l’apport وأن النقل1ة  ھي أكبر بكثیر من الساكن2لنفترض أن الساكنة

 في كل جیل ؟2 اآلتیة من الساكنة 1 نسبة مورثات الساكنة ھي ما   

 :24التمرین  
 .قبل الھجرةqn=0,3التردد االبتدائي لمورثة ھو.  من المھاجرین5%لنفترض أنھ في كل جیل ، تحتوي ساكنة على 

   .0,7وتردد ھذه المورثة بین المھاجرین ھو 
.ة المختلطة بعد الھجرةلھذه المورثة في الساكن qحدد التردد الجیني )1
. الذكراألنفة q، فما ھو ضغط الھجرة الذي یمكن أن یحدد نفس القیمة 0,4إذا كان التردد عند المھاجرین ھو )2

 :25التمرین  
 ما تأثیر االنتقاء الطبیعي على التغیرات الوراثیة ؟-
.  عدد أنماط االنتقاء الطبیعي-
 . یحدث االنتقاء االتجاھي؟ بین ذلك بمثال عن كل حالة متى یحدث االنتقاء التباعدي؟ ومتى-
 – االنتقاء التباعدي – االنتقاء االتجاھي – االنتقاء المثبت – االنتقاء الطبیعي –: عرف -
 اذكر األنواع الرئیسة للطفرات ؟-
. عدد حاالت الطفرات الناتجة عن التبدالت في بنیة الصبغیات -
.ضیاع - االنتقال المتبادل– االنقالب – المضاعفة –التحام : ت التالیة  مثل خطاطیا كل من الطفرا-
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