
) ن 4(  :1 تمرین 

من خالل عرض واضح ومنظم، حدد مفھوم ھذه الظاھرة . عتبر االنتقاء الطبیعي من بین العوامل التي تؤدي إلى إحداث تغیر على مستوى الساكنةت
  .موضحا ومستعرضا أنواعھا و أثرھا على المحتوى الجیني للساكنة

:2 تمرین

تجارب االصطیاد واإلیسام والتحریر ثم إعادة االصطیاد لفراشات أرفیة السندر ، وذلك في منطقتین   KETTLEWELL أنجز 1955في سنة  
یلخص الجدول التالي النتائج المحصلة في مناطق مشجرة غیر ملوثة في منطقة دورسي . متجاورتین ولكن مختلفتین من حیث نسبة التلوث

)Dorset (ھم وفي منطقة مشجرة ملوثة قریبة من برمنغا)Birmingham:(

  .أحسب القیمة االنتقائیة النسبیة والمطلقة بالنسبة لكل شكل في ھاتین المنطقتین)1
  .إلى القدرة على التخفي من الطیور المفترسةیعود  االختالف في تردد الفراشات حسب اللون  علما أن.علق على النتائج المحصل علیھا)2
).Birmingham(ومنطقة برمنغاھم) Dorset( دورسي اربط العالقة بین ھذا المعطى وتردد الفراشات في كل من منطقة)3
 تبنت بریطانیا العظمى قانونا ضد 1950في سنوات )4

.so2 و suie  التلوث الذي نتج عنھ خفض في طرح     
  یعطي المبیان التالي انعكاسات ھذا القانون على تردد      
  :الفراشات الداكنة     

 محاربة التلوث حلل المبیان، اربط العالقة بین قانون)5
  .وتردد الفراشات الداكنة     

:3 تمرین 

علما أن الحلیل  .صوف أبیض اللونب من ھذه األغنام فرد 891 فلوحظ أنRambouilletمن ساللة من األغنام900تم عزل Idaho في منطقة
وان الساكنة المدروسة متوازنةbاللون األسود متنحي و نرمز لھ بـوالحلیل المسئول عنBللصوف سائد و نرمز لھ بـالمسئول عن اللون األبیض

.مختلف األنماط الوراثیةحدد ترددات الحلیالت و ترددات)1
  .، ثم حدد نسبتھا من بین األغنام ذات الصوف األبیضاالقتراناحسب عدد األفراد مختلفي)2

المجموعشكل داكنشكل فاتح

 496473969عدد األفراد الموسومة والمحررة Dorset
)1955( 623092عدد األفراد الموسومة المصطادة

 64154218عدد األفراد الموسومة والمحررة Birmingham
)1955( 168298عدد األفراد الموسومة المصطادة
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  ) ن 4 ( : 1 حل التمرین

 الطبیعي إحدى العوامل األساسیة ءتعتبر الساكنة الطبیعیة كیانا غیر جامد فھي تتعرض دوما لعوامل تغیر متعددة وتعد ظاھرة ما نسمي باالنتقا

  .المحدثة لھذا التغیر

   فما ذا نعني بظاھرة االتقاء الطبیعي؟-

  خل الساكنة؟ ما ھي عواقبھا على تردد الحلیالت دا-

   ما ھي أصناف ھذه الظاھرة؟-    

قدرة تفضیلیة على مقاومة مرض معین، قدرة أكبر على التخفي من المفترسین، إمكانیة أكبر للحصول (    لبعض أفراد الساكنات أفضلیة على العیش 

الختالفات في القدرات الختالفات في األنماط الوراثیة، ، وترجع ھذه ا)تفضیل من طرف شریك جنسي(أو أفضلیة على التزاوج والتوالد ...) على الغذاء

ونتیجة لھذا ستنقل مورثاتھم بشكل تفاضلي لألجیال الموالیة مما یؤدي على تغیر البنیة الوراثیة للساكنة، ویطلق على ھذه اآللیة التي تطال الساكنة 

laولیس الفرد باالنتقاء الطبیعي  sélection naturelle.

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

  :وھكذا فاالنتقاء یعمل على

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

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

اھین معا بالنسبة لمعدل الساكنة أي االحتفاظ بالمظاھر الجانبیة الممثلة في تغییر خصائص الساكنة بتحفیز األفراد التي تتغیر في االتج-3
.الطرفین ویدعى ھذا االنتقاء باالنتقاء ألتباعدي

    مھما یكن صنف االنتقاء الطبیعي فھو یؤدي إلى حذف بعض المظاھر الخارجیة من الساكنة وتثبیت أخرى، فیعمل بذلك على تغییر وتطور 

  ).خالل تتالي األجیال(ي للساكنة الطبیعیة عبر الزمن المحتوى الجین

) ن 9(   : 2 حل التمرین 

: حساب القیمة االنتقائیة -1
  في منطقة)Dorset:(

  ) ن 1 ( :القیمة االنتقائیة المطلقة
x)(62/496 100 =12,5: % نسبة الفراشات الفاتحة القادرة على العیش والتوالد ھي

  0,125: نتقائیة المطلقة ھيالقیمة اال
30) = 6,3 %  :نسبة الفراشات الداكنة القادرة على العیش والتوالد ھي / 473) x 100

   0,063: %القیمة االنتقائیة المطلقة ھي
  ) ن 1 ( :القیمة االنتقائیة النسبیة

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

 في منطقة )Birmingham: (
  )  ن 1 ( : القیمة االنتقائیة المطلقة

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

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

  )  ن 1 ( :القیمة االنتقائیة النسبیة
0,532/0,532=1:بالنسبة للفراشات الداكنة 
0,532/0,25=0,47:بالنسبة للفراشات الفاتحة 

تقائیة التي تعبر عن قدرة فرد معین على نقل حلیالتھ إلى الجیل الموالي أن الفراشات الفاتحة لھا قدرة كبیرة  یتبین بناء على معطیات القیمة االن-2
 الفراشات الداكنة لھا Birminghamوعلى العكس من ذلك، في منطقة . بالمقارنة مع الفراشات الداكنةDorsetعلى نقل حلیالتھا في منطقة 
  )  ن 2 ( . بالمقارنة مع الفراشات الفاتحة قدرة أكبر على نقل حلیالتھا
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بتأثیر االنتقاء الطبیعي إذ تتوزع ) Birmingham( و منطقة Dorset یفسر اختالف تردد المظاھر الوراثیة لفراشة أرفیة السندر بین منطقة -3
 یصعب رؤیة الفراشات الفاتحة Dorsetعلى جذوع األشجار غیر الملوثة في منطقة : ور المفترسةھذه الفراشات تحت تأثیر ضغط تدخل الطی

Birminghamعلى العكس من ذلك، في منطقة . ویسھل رؤیة الفراشات الداكنة مما یفسر ارتفاع تردد الفراشات الفاتحة في ھذه المنطقة
لفاتحة من طرف الطیور المفترسة، ویصعب رؤیة الفراشات الداكنة،مما یفسر ارتفاع ذات الجذوع الداكنة بفعل التلوث یسھل رؤیة الفراشات ا

  )  ن 2 ( .تردد ھذه األخیرة في ھذه المنطقة

بعد ھذه الفترة عرف . 80% إلى 95% انخفاضا بطیئا وتدریجیا إذ انتقلت نسبتھا من 1975 و 1960شھد تردد الفراشات الداكنة ما بین سنتي  -4
  ) ن 0.5 ( .1995 و 1975 ما بین 15% إلى 80%فاضا سریعا إذ مر من التردد انخ

     یفسر ھذا االنخفاض بالتدني التدریجي للمواد الملوثة التي كانت تتوضع على األشجار مما جعلھا تكتسب لونھا الفاتح تدریجیا وبذلك أصبحت 
  )  ن 0.5. (  من طرف الطیور المفترسة مما أدى إلى انخفاض نسبھاالفراشات الداكنة أقل قدرة على التخفي فجعلھا أكثر عرضة لالفتراس

   ) ن 7 ( : 3حل التمرین  

) ن 2 ( ترددات الحلیالت   -  1
fبما أن الساكنة متوازنة إذن [ b ] = f (b//b) = q2

f [ b ] = n [ b ] / N = (900-891) / 900 = 0.01 = q2

          f ( b ) = q = √0.01 = 0.1                                                                          

f ( B ) = P
pبما أن          + q = p ترددالإذن یمكن تحدید قیمة 1 = 1 – q = 1 – 0.1 = 0.9 : p

f ( B ) = 0.9

) ن 3 ( الوراثیةترددات مختلف األنماط
f ( b//b ) = q2 = (0.1)2 = 0.01
f ( B//b ) = 2pq = 2x(0.9 x 0.1) = 0.18
f ( B//B ) = p2 = (0.9)2 = 0.81

) ن 2 (االقترانعدد األفراد مختلفي   -  2
n(B//b) = N x 2pq = 900 x 0.18 = 162

  :    نسبة األفراد مختلفي االقتران من بین األغنام ذات الصوف األبیض ھي         
(2pq / (p2 + 2pq)) x 100 = 0.18 / 0.81 + 0.81 = 18.2 %
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