 -2دور العضلة الهيكلية المخططة في تحويل الطاقة
الريوباز )أدنى توتر كهربائي الذي ل تحدث الستجابة إل
شروط استجابة
عند بلوغه(
العضلة
استجاب اهاجة فعالة رعشة عضلية معزولة ) 3فترات :كمون  +مرحلة التقلص +
مرحلة الرتخاء(
واحدة
ة
العضل
الهاجة  2خلل فترة ارتخاء الستجابة  :1التحام غير تام
إهاجتين
ة
فعالتين
الهاجة  2خلل فترة تقلص الستجابة  :1التحام تام
لتهييج متتاليتين
فعال
الهاجة الموالية خلل فترة ارتخاء الستجابة السابقة:
سلسلة
كزاز غير تام
)عدة(
اهاجات
الهاجة الموالية خلل فترة تقلص الستجابة السابقة:
متتالية
كزاز تام
حرارة اولية :جزأين :خلل التقلص+خلل الرتخاء :فيمة
ظواهر
الظوا
مرتفة  +مدة فصيرة
حرارية
هر
المراف
حرارة متأخرة :بعد نهاية الستجابة  :مدة طويلة وقيمة
قة
منخفضة
للتقل
استهللك  O2والكليكوجين وطرح  :CO2التنفس
ظواهر
ص
كيميائية
يتكون كل لييف من نوعين من الخييطات البروتينية :
الكتين  +الميوزين
بنية العضلة
عرضيا يمكن تقسيم الليف العضلي الى ساركوميرات
متتالية ومرتبطة ببعضها البعض بواسطة الحز  Zويضم
كل ساركومير مناطق فاتحة وداكنة متعاقبة )شريط A
شريط  iمنطقة H
لوازم الترجمة+ARNm+ARNt-ACIDE AMINé+RIBOSOMES :
مراحل الترجمة :البداية :تجمع العناصر اللزمة للترجمة .تبدأ التجمة دائما من
الوحدة الرمزية  AUGالتي يوافقها . ARNt-methionine
الستطالة :افراغ مستمر للموقع  Aللريبوزوم )غبر تنقل الريبوزوم بوحدة رمزية
واحدة من  ’5نحو  ’3ل  (ARNmواحتلل مستمر للموقع المفرغ من طرف ARNt-aa
الذي يوافق مضاد الوحدة الرمزية الذي يحمله في قاعدته مع الوحدة الرمزية )ثلثي
نيكليوتيدي على  (ARNmمع ارتباط مستمر للحماض المينية  aaالتي يتم تحريرها
من  ARNtالمرتبط بها
النهاية :وصول الموقع  Aللريبوزوم إلى وحدة رمزية بدون معنى )وحدة قف( )3
وحدات بدون معنى (  + UGA/UAA/UAGفصل الميتيونين عن السلسلة  +انفصال
وحدتي الريبوزوم
الهندسة الوراثية:المراحل :عزل المورثة )بأنزيمات قطع نوعية( +ادماج المورثة
)داخل  ADNخلية جديدة وخاصة البلسميد مع ضرورة توفر المورثة على أطراف
موحدة تسهل ادماجها( +رصد البكتريا المغيرة وراثيا
تطبيقات الهندسة الوراثية :انتاج النسولين البشري ،انتاج بروتينات سامة ضد
الطفيليات ،الرفع من المردود الزراعي ..
 -4نقل الخبر الوراثي عبر التوالد الجنسي
مراحل النقسام الختزالي :يحدث فقط عند تشكيل المشاج وبشرط ان تكون
الخلية الم ثنائية الصيغة الصبغية
انقسامين متتاليان :منصف )اختزال عدد الصبغيات الصلي(  +تعادلي )الحفاظ على
عدد الصبغيات الزيادة في عدد الخليا(
النقسام المنصف :تمهيدية  :1تلشي الجدار النووي+النوية+انفراد
الصبغيات+اقتران الصبغيات المتماثلة ) الرباعيات(

 -1تحرير الطاقة الكامنة بالمادة العضوية
تفاعلت التنفس
كليكوز
المستقلب
الطاقي
حيهوائي
ظروف الوسط
تام
مستوى الهدم
كيف تظهر
الخلية
المستوى :1
الجبلة الشفافة
ظروف التفاعل
التفاعل

تفاعلت التخمر
كليكوز

حي لهوائي
غير تام )بقاء حثالة غنية
بالطاقة(
الميتوكوندريات :ضامرة
الميتوكوندريات :عدد كبير
وعدد قليل
وأعراف ناميه
انحلل الكليكوز  /المستقلب الطاقي :الكليكوز

غير مستهلك ل O2
سلسلة تفاعلت أكسدة اختزال  +NAD :يتحول الى
+
NADH+H
 ATP 2من كل جزيئة كليكوز )حصيلة طاقية(  2 +حمض
النواتج
البيروفيك
ل يحتاج التخمر إلى
هدم حمض البيروفيك/
المستوى :2
الميتوكوندري لكونه يتم في
المستقلب الطاقي :حمض
ماتريس
وسط ل هوائي
البيروفيك
الميتوكوندري
تستمر تفاعلت التخمر بعد
ظروف التفاعل مستهلك ل O2
انحلل الكليكوز داخل الجبلة
سلسلة من  3مراحل
التفاعل
الشفافة
 -1تكوين الستيل كوأنزيم A
 -2دورة كريبس
 -3اختزال الوكسجين
والتفسفر المؤكسد
) ATP 38غياب -3
الخبر( الوراثي ) ATP 2حثالة غنية بالطاقة(
اي حثلة
الحصيلة
النقسام غير المباشر )توالد مطابق( عند جميع الخليا كيفما كانت صيغتها
الطاقية
الصبغية
ضعيفة جدا )(%2.1
كبيرة )(%40.5
المردودية
المراحل :تمهيدية :انحلل الجدار النووي والنوية +انفراد الصبغيات
الطاقية
وتلولبها+كل صبغي مكون من صبيغيين +ظهور المغزل الللوني بين النجيمتين
استوائية :هجرة كل الصبغيات نحو خط استواء الخلية +تشكيل الصفيحة
الستوائية
انفصالية :انشطار الجزيء المركزي لكل صبغي+هجرة كل صبيغي نحو احد
قطبي الخلية
نهائية:فقدان الصبغيات لنفرادها+اعادة تشكيل الصبغين+ظهور النوية والجدار
النووي +اقتسام السيتوبلزم بالتساوي بين الخليتين البنتين عبر اختناق
استوائي يتم ن خارج الخلية
النتائج :الحفاظ على عدد الصبغيات والخبر الوراثي +التكاثر الخلوي
الختلفات بين الخلية النباتية والحيوانية :غياب النجبيمتين وتعويضهما
بالكمتين القطبيتين +اقتسام السيتوبلزم يتم من داخل الخلية
الدورة الخلوية :مرحلة السكون  +مراحل النقسام غير المباشر
الطبيعة الكيميائية للمادة الوراثية :جزيئة ) ADNلولب مضاعف )لولبين ملتفين
حول بعضهما ومتضادا التوازي( كل لولب مكون من ارتباط حمض فوسفوري
بسكر ريبوزي ناقص الكسجين مرتبط بإحدى القواعد الزوتية )..(A,C,G,T
آلية مضاعفة  :ADNمضاعفة نصف محافظة :كل لولب قديم يتحكم في ترتيب
نيكليوتييدات لولب جديد مكمل له وفق نظام تقابل بين القواعد الزوتية )تدخل
 ADNبوليمراز وتكوين عيون النسخ الجزيئي(
العلقة  :مورثة-بروتين-صفة :تتحكم الثلثيات النيكليوتيدية لجزيئة  ADNفي

القوانين الحصائية
قبل البدء في الجوبة يجب تحويل أعداد الفراد في المعطيات إلى نسب مائوية أو
من الفيد تحويلها إلى كسور.
الهجونة الحادية :عدد الصفات المدروسة ) 1 :لكل فرد(
عدد المورثات المدروسة) 1 :لكل فرد(
عدد الحليلت المدروسة  2 :لكل فرد
حليل المورثة متشابهان :الفرد متشابه القتران  /حليلن مختلفان :فرد مختلف
القتران
الحالت :سيادة تامة /تساوي السيادة /مورثة مرتبطة بالجنس /مورثة مميتة
حالة السيادة التامة
 F0XF0 جميع افراد  F1بمظهر أحد البوين )جيل متجانس وهجين(:
الهجونة :أحادية
السيادة :يعبر المظهر الخارجي لفراد  F1عن الحليل السائد )رمز كبير( والحليل
ل يعبر عنه في (F1
الخر متنحي )
تطبيق القانون  1لماندل :افراد  F1هجناء ومتجانسون  البوان من سللتين
نقيتين
تطبيق القانون  2لماندل :نقاوة المشاج )كل مشيج ل يحمل إل حليل واحدا من
المورثة(
 F1XF1:  F2بمظهرين خارجيين 4/1 + 3/4
حالة تساوي السيادة
 F0XF0  F1متجانس وهجين والمظهر الخارجي وسيط بين مظهري البوين
الهجونة :أحادية
السيادة :يتم التعبير عن الحليلين معا إذن فهما متساويا السيادة ونرمز لهما بحرف
كبير
هام جدا :يظهر مظهر خارجي جديد ووسيط بين المظهرين البويين ولكن ل يوجد
حليل خاص بهذا المظهر الوسيط )النمط الوراثي للفرد من  F1يضم حليلي
المورثة السائدين معا(
مثال :فرد احمر  Xفرد ابيض  أفراد بلون وردي  الحليلن أحمر  Rوالبيض B
متساويا السيادة ول يوجد أي حليل خاص باللون الوردي  .المظهر الخارجي للفرد
الوردي سيكون ][BRونمطه الوراثي )(B//R
حالة مورثة مميتة:
الهجونة  :أحادية
السيادة :تامة
 F1XF1  F2بمظهرين خارجيين  3/1+ 3/2مما يعني غياب أحد النماط الوراثية
)إحدى خانات شبكة التزاوج(
التفسير :موت الفراد الحاملين لهذا النمط الوراثي داخل الرحم
حالة مورثة مرتبطة بالجنس
في المعطيات نجد تزاوجين F0XF0
 F0XF0ذكر  A Xانثى  B جيل  F1متجانس وهجين  :يمكن من التعرف على نقاوة
السللة البوية و السيادة.
 F0XF0ذكر  B Xأنثى  A جيل  : F1جميع الذكور بمظهر خارجي يختلف عن جميع
الناث  :المورثة ممحمولة على أحد الصبغيات الجنسية
نفترض أنها محمولة على  : Yيجب أن ل تظهر الصفة المدروسة إل عند الذكور/
نقارن بالمعطيات  تناقض  المورثة محموولة على X
الهجونة الثنائية :عدد الصفات المدروسة  2لكل فرد
قبل البدء في الجوبة يجب تحويل أعداد الفراد في المعطيات إلى نسب مائوية أو

الشكال :مورثتان مرتبطتان او مستقلتان؟
 F1XF1  F2أربع مظاهر خارجية بالكسور التالية )تقريبا( – 16/3 – 16/3 – 16/1 :
 : 16/9المرثتان مستقلتان
التفسير :كل أب  F1يعطي  4امشاج متساوية الحتمال  4/1بتطبيق القانون الثالث
لماندل :استقللية افتراق ازواج الحليلت.
 F1 Xفرد ثنائي التنحي )تزاوج اختباري( 4 :مظاهر خارجية متساوية
 F1XF1  F2بأربع مظاهر خارجية تختلف كثيرا عن الكسور السابقة :المورثتان
مرتبطتان
التفسير :البوان في  F1ينتجون  4انماط من المشاج غير متساوية الحتمال
وبالتالي عدم تطبيق القانون الثالث لماندل.
 F1 Xفرد ثنائي التنحي )تزاوج اختباري( 4:مظاهر خارجية غير متساوية حيث
المظاهر البوية )مظاهر البناء  F’2المشابهة لحد البوين إما  F1أو الب ثنائي
التنحي( يكون مجموعها أكبر بكثير من المظاهر الجديدة التركيب )مظاهر البناء
 F’2التي تجمع بين مظهري البوين(
كيف تظهر المظاهر جديدة التركيب؟ ظاهرة العبور )تدرب على إنجاز رسوم
تخطيطية خاصة بظاهرة العبور(
إذا كانت المورثتان مستقلتان فإنهما بالضرورة محمولتان على صبغيين مختلفين
إذا كانت المورثتان مرتبطتان فإنهما بالضرورة محمولتان على نفس الصبغي
وتفصل بينهما مسافة نحسبها ب  CMgحيث 1CMg = 1% :من المظاهر جديدة
التركيب
تمكن هذه المسافة من انجاز الخريطة العاملية )السلم مهم(.
الوراثة البشرية )(SVT
صعوبات دراسة الوراثة عند التسان :طول عمر الجيل ،عدم امكانية توجيه
التزاوجات ،العدد المرتفع للصبغيات...
الحل :دراسة المراض المنتقلة بر الجيال )المراض الوراثية( والحالت المرضية
التقنيات :شجرات النسب ،الخرائط الصبغية ،دراسة  ،ADNالتشخيص قبل الولدي
التعرف على النمط الوراثي للفرد المعني يتطلب في أغلب الحالت دراسة
المظاهر الخارجية والنماط الوراثية للباء والبناء
ل يمكن كتابة النمط الوراثي للفرد المعني إل بعد التأكد من طبيعة
هام جدا :
الصبغيات الحاملة للمورثة المدروسة ولهذا فإننا عند البحث عن طبيعة هذه
الصبغيات نضع كافتراض )ذهنيا ول نكتبها على ورقة التحرير( أنها صبغيات جنسية
ثم نتأكد من ذلك انطلقا من تحليل الباء والبناء ،إذا وجدنا ما ينفي ذلك فإننا
نعتبر الصبغيات الحاملة للمورثة المدروسة غير جنسية
شجرات النسب:
بعض المراض المرتبطة بالصبغي x: la mucoviscidiose ;la chorée de
 ; Hunytington ;la phénylcétonurie ;l’aniridie ;le favismeمرض الهزال
العضلي ،الدلتونية ،الكساح المقاوم للفيتامين
مرض مرتبط بالصبغي  :yكثافة زغب الذن
الخرائط الصبغية:
الشذوذات الصبغية المرتبطة بعدد الصبغيات )نقصان أو إضافة صبغي( :المنغولية
 ،47كلينفلتر ،47تورنر 45
الشذوذات الصبغية المرتبطة ببنية الصبغيات :ضياع أو إضافة جزء من صبغي
في بعض الحالت يكون النتقال الصبغي هو المسؤول عن الشذوذات الصبغية ول
تظهر أي أعراض لدى الشخص الحامل للنتقال الصبغي ولكن على خلفه.
عند نتقال صبغي بأكمله والتحامه بصبغي جديد فإنه يتم تكوين صبغي هجين )21-14
مثل( وتكون الصيغة الصبغية للشخص الحامل لهذا النتقال تتوفر على  45صبغي

من الفيد تحويلها إلى كسور.
عدد المورثات المدروسة  2لكل فرد
عدد الحليلت 4 :لكل فرد
تذكر جيدا الكسر التالي%6.25 = 0.0625 = 16/1 :
البحث عن الهجونة،السيادة ،تقاوة السللة البوية وتطبيق القانوينن  1و  2لماندل
نتعامل مع كل مورثة على حدة
بنفس الطريقة للهجونة الحادية
ل يمكنك كتابة النمط الوراثي لي فرد في هذه الحالة إل بعد التأكد هل المورثتان
مستقلتان أو مرتبطتان

فقط
دراسة  ADNالشخص المعني :تحليل صبغياته واستخلص ال  ADNوتعريضه
للضطع بأنزيمات الفصل ثم الهجرة الكهربائية لرصد أي خلل على مستوى
المرثات.
التشخيص قبل الولدي :استعمال الموجات فوق الصوتية ،اقتطاع عينة من أنسجة
الحميل ودراستها.

الهندسة الوراثية SVT
المبدأ :في الطبيعة يمكن انتقال مورثات بين الكائنات )مثال جرب السنخ( وبالتالي
يمكن ادماج مورثة داخل الخبر الوراثي لخلية مستقبلة التي تستجيب للمورثة
المدكجة بإنتاج بروتين )العلقة مورثة-بروتين(
التقنية :عزل المورثة المطلوبة/ادماج المورثة داخل بلسميد /ادخال البلسميد
المغير داخل بكترية بغرض التكاثر/رصد البكتريا المغيرة وعزلها /زرع البكتريا
المغيرة وتسخيرها لنتاج البروتين المطلوب /استخلص البروتين
التطبيقات :هرمون النسولين ،هرمون النمو ،الميدان الفلحي..............
علم وراثة الساكنة )(SVT
الساكنة :مجموعة معزولة من الفراد تنتمي لنفس النوع لها القدرة على التوالد
فيما بينها وتتوفر على نفس المحتوى الوراثي.
حساب تردد حليل 2X) :عدد الفراد متشابهو القتران بالنسبة لهذا الحليل(  +عدد
الفراد مختلفو القتران
 X 2العدد الجمالي لفراد العينة المدروسة
قانون هاردي وينبرغ :ترددات الحليلت وترددات النماط الوراثية تبقى ثابتة من
جيل لخر = ساكنة متوازنة.
 P2 + 2pq + q2 = 1و p + q = 1
عوامل تغير الساكنة :الطفرات ،الهجرة  ،النحراف الجيني ،النتقاء الطبيعي
مفهوم النوع :عدة معايير لتحديد النوع:
 معيار مرفولوجي :تشابه في الشكل  -معيار ايكولوجي :تشابه وسط العيشوالسلوك – معيار الخصوبة :القدرة على التوالد وهو المعيار الساسي.
علم المناعةSVT :
مفهوم  :CMHتقبل او رفض الطعم مكن من استنتاج وجود فصائل نسيجية )مثل
الفصائل الدموية( تتميز عن بعضها البعض بواسمات الذاتي ) CMHبروتينات على
سطح جميع الخليا المنواة(
ترتبط  CMHبأي بيبتيد يوجد داخل الخلية سواء بيبتيد ذاتي او غير ذاتي او ذاتي
مغير فيتشكل المركب -CMHبيبتيد
المناعة الطبيعية )غير نوعية( :الحواجز الطبيعية للجسم  :ميكانيكية ،كيميائية،
ايكولوجية
المناعة غير النوعية :اللتهاب والبلعمة ) البلعمة تشكل جزءا من اللتهاب لكنها في
حالت اخرى يمكن ان تعمل بشكل مستقل(.
العناصر المتدخلة في اللتهاب :وسائط التهابية )هيستامين بروستاعلندين عوامل
التكملة( عناصر خلوية ) الكريات البيضاء (
آلية الستجابة اللتهابية  :تمدد العروق الدموية تحت تأثير الوسائط اللتهابية،
انسلل الكريات البيضاء )العدلت ،البلعميات الصغيرة ،البلعميات الكبيرة( ،تدخل
البلعمة
دور عوامل التكملة :جذب البلعميات لموقع الصابة ،تسهيل البلعمة ،تكوين مركب
الهجوم الغشائي.
اعراض اللتهاب ) :(4الم)تمدد النهايات العصبية( ،ارتفاع درجة الحرارة محليا
)انخفاض صبيب الدم محليا( ،انتفاخ)خروج البلزما( ،احمرار)انخفاض صبيب الدم
محليا(.
المناعة النوعية:
هام جدا :يجب التدرب على انجاز  3خطاطات/1 :خطاطة ملخصة للستجابة الخلوية
/2+الستجابة الخلطية  /3 +التعاون الخلوي
مناعة خلوية :من معطيات التمرين إذا دلت هذه المعطيات الخاصة بالسؤال على
تدخل اللمفاويات  Tوالبلعميات فقط دون ذكر اللمفاويات  Bلكن من الواجب

بلزميات منتجة لمضادات الجسام(  +البلعميات الكبيرة التي تتحول إلى خلية
عارضة لمولد المضاد )وبدونها ل يمكن للمفاويات  T4ان تتعرف على مولد المضاد(
العناصر المنقذة لهذه الستجابة الخلطية :مضادات الجسام التي تنتجها البلزميات
)نميز البلزميات عن اللمفاويات  Bبكبر حجم سيتوبلزمها وغناه بالشبكة
السيتوبلزمية الداخلية(
كيف تتم هذه الستجابة؟ الخطاطة الخاصة بالستجابة الخلطية.
التعاون الخلوي:
عناصره + LT4+LT8+ +LB :بلعميات كبيرة
موقع التعاون الخلوي :العقد اللمفاوية
كيف يتم التعاون الخلوي؟ خطاطة التعاون الخلوي
اضطرابات الجهاز المناعتي
 -1الستجابة الرجية :رد فعل مناعتي مفرط اتجاه مواد او عناصر ل تثير في الحالة
العادية اي استجابة مناعتية )عناصؤ غير ممرضة( نسميها مؤرجات.
الصدمة اللوقائية :استجابة مناعتية )ارجية( غير متوقعة قد تؤدي إلى موت
الحيوان عند اتصاله الثاني بمولد المضاد )التصال الول ل ينتج اي اعراض لدى
الحيوان وبالتالي كان من المفترض ان يمنع الحيوان لكن هذا لم يحدث(
كيف تتم الستجابة الرجية )الفورية( :مرحلتان:
التصال ألول بالمؤرج :تفرق اللمفاويات  Bإلى بلزميات تفرز  IgEالتي تلتصق
بالخليا العمادية )الخليا البدينة(
التصال الثاني بالمؤرج :تنشيط الخليا البدينة فتفرغ محتوى حبيباتها )الهيستامين
ووسائط اللتهاب والرجية(
الستجابة الرجية المتأخرة :عند استمرار التصال بمولد المضاد تستمر الستجابة
الرجية وبحدة اكبر
 -2الفصور المناعتي :السيدا
العنصر الممرض  :حمة VIH
العناصر المستهدفة :اللمقاويات t4
النتيجة :انخفاض كبير في عدد  T4فيتعرض الجسم للمراض النتهازية
والسرطانات )في المرحلة الثالثة التي نسميها مرحلة السيدا
الكشف عن اليجابية المصلية )شخص ايجابي المصل = شخص مصاب(  :اختبار
 + ELISAاختبار  :WESTERN-BLOTاختبارات  ELISAمصغرة.
وسائل تدعيم الجهاز المناعتي
الميزة :تمنيع دائم بفعل تكوين الذاكرة
التلقيح :المبدأ :الذاكرة المناعتية
المناعتية
الستمصال :المبدأ :يحارب مولد المضاد بمضادات اجسام نوعية موجودة بالمصل
ويمكن تناقلها بين الفراد ) رغم اختلف انواعهم كالستمصال بين النسان
والحصان( .الميزة :مناعة فورية وغير دائمة
زرع النخاع العظمي :في حالة القصور المناعتي الولدي )تشبه هذه العملية ازالة
الجهاز المناعتي للشخص المصاب وتعويضه بجهاز مناعتي سليم عبر ازالة النخاع
العظمي المصاب وتعويضه بنخاع عظمي سليم وهذا يفرض وجود قرابة وراثية
كبيرة بين المعطي والمتلقي(  /الحتياطات :عدم اثارة استجابة مناعتية تؤدي إلى
رفض النخاع المزروع وبالتالي وجب :هدم الخليا اللمفاوية للمتلقي عبر التشعيع+
عزل الكريات الحمراء للمعطي في حالة عدم تلؤم الفصائل الدموية بين المعطي
والمتلقي  +إقصاء اللمفاويات من الطعم
تذكر انه في ما يتعلق بالمناعة فإن الحالة المدروسة بالتمرين قد تكون خاصة
بإحدى أنواع الستجابة المناعتية )غير نوعية أو نوعية( أو بكل أنواع الستجابات

التذكير بأنه في نفس التمرين قد يتدخل نوعا المناعة النوعية )خلوية وخلطية(
وبالتالي وجب التعامل مع كل سؤال على حدة.
العناصر المتدخلة :البلعميات )دورها عرض المحدد المستضادي( +لمفاويات T4
)للتنشيط( اللمفاويات ) T8وهي المنفدة للستجابة الخلوية بعد تحولها ل . Tc
العناصر المنقذة لهذه الستجابة :اللمفاويات ) Tcالنتحار الخلوي(
كيف تتم هذه الستجابة؟ خطاطة الستجابة الخلوية
مناعة خلطية :إذا دلت معطيات السؤال على تدخل اللمفاويات  Bواللمفاويات T
) (T4والبلعميات الكبيرة فإن المر يتعلق بالستجابة الخلطية
العناصر المتدخلة :اللمفاويات ) Bقادرة على التعرف والرتباط بمولد المضاد
مباشرة )لنها تتوفر على كريونات مناعتية على سطحها شبيهة بمضادات
الجسام( +اللمفاويات ) T4لنه بدونها ل يحدث تنشيط اللمفاويات  Bوتحويلها إلى
الطفو :جبال عمان
محيطيين( أو هما معا  ،مع استمرار القوى النضغاطية
ود صخور المركب الوفيوليت فوق القشرةالقارية
لسلة جبال الريف في بعض مناطقها سلسل اصطدام(

المناعتية باختلف انواعها والعناصر المتدخلة فيها وبالتالي فمن المفروض ا،
تتعامل مع كل سؤال على حدة
سيكون مطلوبا منك إنجاز خطاطات وبالتالي وجب التدرب على انجاز الخطاطات
والتمكن من انجازها بشكل دقيق وواضح وفي اقل مدة زمنية
يجب تجنب الكلمات المختصرة والتعابير المعقدة :استعمل لغة مفهومة وبسيطة
الخط أساسي :من المهم ان تكون فهمت السؤال جيدا وأجبت عنه بشكل صحيح
لكن الهم أن يكون خطك مقروءا
ند كتابة الموضوع المقالي فإن التنظيم يمنحك نقطة واحدة في التصحيح ولهذا
فمن الواجب أن يظهر عرضك مقسما إلى محاور :تعبر المحاور على انك فهمت
السؤال الرئيسي وتمكنت من استخراج السئلة الفرعية.

خرة تضم جزأين غنايس+كرانيت(ارتفاع شدة التحول  انصهار كلي كرانيت.
الصخور المتحولة المجاورة له.

الصلية وتصلب في موقعه فهو كرانيت اناتكتي.

نيت الندساسي
صعود صهارة من الستنوسفير ذات درجة حرارة عالية تقوم بصهر الصخور الرسوبيةالتي تعلوها فتصعد الصهارة الناتجة نحو العلى مخترقة الصخور التي تعلوها
قة التحول الناتجة في هذه الحالة بهالة التحول  +يتوفي على نفس العناصر الكيميائية للصخور المتحولة بالمنطقة لكن بنسب جد مختلفة.

ستسطاح ثم الحث والتعرية

وراﺛﺔ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ
ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ

اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ھﻲ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻓﺮاد
اﻟﻤﻨﺘﻤﯿﻦ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﻮع
اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺟﻐﺮاﻓﻲ
ﻣﻌﻠﻮم ﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎن و اﻟﻤﻜﺎن ،
وﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻣﻨﮭﻢ ﻧﻔﺲ اﻻﺣﺘﻤﺎل
ﻟﻠﺘﺰاوج واﻟﺘﻮاﻟﺪ ﻣﻊ أي ﻓﺮد ﻣﻦ
أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  ،وھﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ
ﺑﺬﺧﯿﺮة وراﺛﯿﺔ أو ﻣﺤﺘﻮى ﺟﯿﻨﻲ
)(POOL GENIQUEﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻠﺘﻄﻮر ﻋﺒﺮ اﻷﺟﯿﺎل

ﻋﻠﻢ وراﺛﺔ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ

ـ ﻗﯿﺎس اﻟﺘﻨﻮع أو اﻟﺘﻐﯿﺮ
اﻟﻮراﺛﻲ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ
ﺗﺮدد ﺣﻠﯿﻼت ﻧﻔﺲ
اﻟﻤﻮرﺛﺔ.
ـ ﻓﮭﻢ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﻐﯿﺮ
اﻟﻮراﺛﻲ ﻣﻦ ﺟﯿﻞ ﻵﺧﺮ .
ـ ﻓﮭﻢ آﻟﯿﺎت ﺗﻄﻮر ھﺬا
اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻮراﺛﻲ ﺣﺴﺐ
اﻷﺟﯿﺎل و اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻐﯿﺮ .

ﯾﻤﺜﻞ ﻋﻠﻢ وراﺛﺔ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ
ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻮراﺛﺔ ،
وھﻮ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ و
اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻮراﺛﻲ داﺧﻞ وﺑﯿﻦ
اﻟﺴﺎﻛﻨﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻮرﺛﺎت و
اﻷﻧﻤﺎط اﻟﻮراﺛﯿﺔ واﻧﺘﻘﺎﻟﮭﺎ
و ﻛﺬا اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻤﺤﺪدة
ﻟﻠﺘﻨﻮع اﻟﻮراﺛﻲ داﺧﻠﮭﺎ .

ﻗﺎﻧﻮن ھﺎردي وﯾﻨﺒﯿﺮغH W
ﯾﺸﻜﻞ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻣﺮﺟﻌﯿﺎ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ وراﺛﺔ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ،ﻷﻧﮫ ﯾﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺒﺮھﻨﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮددات اﻟﺤﻠﯿﻼت و ﺗﺮددات اﻷﻧﻤﺎط اﻟﻮراﺛﯿﺔ أي ﺗﺮدد أﻧﻤﺎط
اﻟﻤﻮرﺛﺎت اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﺬﺧﯿﺮة اﻟﻮراﺛﯿﺔ ) (pool geniqueﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮة
ﻣﻦ ﺟﯿﻞ ﻵﺧﺮ و ﻧﻘﻮل ﺣﯿﻨﮭﺎ أن اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻮازن .وﯾﺨﻀﻊ ھﺬا اﻟﺘﻮازن ﻟﺸﺮوط
اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﯿﺔ

اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﯿﺔ
• ذات ﺗﻮاﻟﺪ ﺟﻨﺴﻲ و ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺼﺒﻐﯿﺔ
•ﻋﺪم ﺗﺮاﻛﺐ اﻷﺟﯿﺎل ) ﻏﯿﺎب اﻟﺘﺰاوج ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ (
•ﻋﺪد ﻻ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻷﻓﺮاد اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ واﻟﺘﺰاوج ﯾﺘﻢ ﺑﺎﻟﺼﺪﻓﺔ
•ﻏﯿﺎب اﻟﮭﺠﺮة ﻣﻦ و إﻟﻰ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ
• ﻟﻜﻞ ﻓﺮد وﻛﯿﻔﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻤﻄﮫ اﻟﻮراﺛﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺪرة و اﻟﺤﻈﻮظ ﻟﻠﺘﺰاوج وإﻋﻄﺎء ﺧﻠﻒ ﻗﺎدر
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿﺶ ) ﻏﯿﺎب اﻻﻧﺘﻘﺎء (
• ﻏﯿﺎب اﻟﻄﻔﺮات و اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث أﺛﻨﺎء اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻻﺧﺘﺰاﻟﻲ

ﺣﺴﺎب ﺗﺮدد اﻟﺤﻠﯿﻼت واﻟﻤﻈﺎھﺮ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻷﻧﻤﺎط اﻟﻮراﺛﯿﺔ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ

اﻟﺴﯿﺎدة

ﺗﺴﺎوي اﻟﺴﯿﺎدة
ﺗﺮدد
اﻟﺤﻠﯿﻼت

f(A)=p
=D+H/2
f(B)=q
=R+H/2

ﺗﺮدد اﻟﻤﻈﺎھﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ

ﺗﺮدد اﻷﻧﻤﺎط
اﻟﻮراﺛﯿﺔ

f[A]=P2

F(A//A)=P2

f[B]=q2

F(B//B)=q2

f[AB]=2pq

F(A//B)=2pq

]D=N(A//A)/N[A]+N[B]+N[AB
]R=N[B]/N[A]+N[B] +N[AB
]H=N (A//B)/ N[A]+N[B] +N[AB

ﺗﺮدد
اﻟﺤﻠﯿﻼت

f(A)=p
=D+H/2
f(a)=q
=R+H/2

ﺗﺮدد اﻟﻤﻈﺎھﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ

ﺗﺮدد اﻷﻧﻤﺎط
اﻟﻮراﺛﯿﺔ

f[A]=P2 +2pq

F(A//A)=P2

f[a]=q2

F(a//a)=q2
F(A//a)=2pq

]D=N(A//A)/N[A]+N[a
]R=N[a]/N[A]+N[a
]H=N (A//a)/N [A]+N[a

ﺣﺴﺎب ﺗﺮدد اﻟﺤﻠﯿﻼت واﻟﻤﻈﺎھﺮ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻷﻧﻤﺎط اﻟﻮراﺛﯿﺔ
ﺣﺎﻟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ
اﻟﺴﯿﺎدة

ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺎث

ﻋﻨﺪ اﻟﺬﻛﻮر
ﺗﺮدد اﻷﻧﻤﺎط
اﻟﻮراﺛﯿﺔ

ﺗﺮدد
اﻟﺤﻠﯿﻼت

ﺗﺮدد
اﻟﺤﻠﯿﻼت

ﺗﺮدد اﻟﻤﻈﺎھﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ

f(A)=f(XA//Y)=f[A]=p

f(A)=p
=D+H/2
f(a)=q
=R+H/2

f(a)=f(Xa//Y)=f[a]=q
ﻻﯾﺨﻀﻊ اﻟﺬﻛﻮر ﻟﻘﺎﻧﻮن H W

ﺗﺮدد اﻟﻤﻈﺎھﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ

ﺗﺮدد اﻷﻧﻤﺎط
اﻟﻮراﺛﯿﺔ

f[A]=P2 +2pq

F(A//A)=P2

f[a]=q2

F(a//a)=q2
F(A//a)=2pq

ﺗﺨﻀﻊ اﻹﻧﺎث ﻟﻘﺎﻧﻮن H W

اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻄﺎﺑﻘﯿﺔ
إن ﺛﺒﺎت ﺗﺮدد اﻟﺤﻠﯿﻼت واﻷﻧﻤﺎط اﻟﻮراﺛﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻮازﻧﮭﺎ وﺧﻀﻮﻋﮭﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن ھﺎردي وﯾﻨﺒﯿﺮغ ،وﯾﺘﻢ
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻄﺎﺑﻘﯿﺔ.
ﻟﻘﺪ رﺑﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﺎن ھﺎردي و وﯾﻨﺒﯿﺮغ ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﻤﺎ ﺑﺸﺮوط ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻛﻨﺎت
ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎ ﻣﻊ ﺷﺮوط اﻻﺗﺰان ﺑﯿﻦ ﺟﯿﻠﯿﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﯿﻦ .إﻻ أﻧﮫ ﺑﺈﻣﻜﺎن ﺗﻐﯿﺮات ﺻﻐﯿﺮة ﺟﺪا ان
ﺗﺘﺮاﻛﻢ ﻋﺒﺮ ﻋﺪة أﺟﯿﺎل ﻟﺘﻌﻄﻲ ﺗﻐﯿﺮات ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﻮراﺛﯿﺔ ﻟﻠﺴﺎﻛﻨﺔ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮازﻧﺔ.
X2 =∑ (Eo-Et)2
Et

 2اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ 2 اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ

 2اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ 2 اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ

اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮازﻧﺔ

اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ

اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ
ﻟﻘﺎﻧﻮن H W

اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺗﺨﻀﻊ
ﻟﻘﺎﻧﻮن H W

 Etﻋﺪد اﻷﻓﺮاد اﻟﻨﻈﺮي  Eoﻋﺪد اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻼﺣﻆ

ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮدد اﻟﺤﻠﯿﻼت داﺧﻞ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ
اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ

اﻟﻄﻔﺮات

اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﺠﯿﻨﻲ

اﻟﮭﺠﺮة

اﻟﻄﻔﺮات
اﻟﺼﺒﻐﯿﺔ

اﻟﻤﻮﺿﻌﯿﺔ

ﺑﺎﻻﺳﺘﺒﺪال
ﺻﺎﻣﺘﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺨﺎﻃﺊ
ﺑﺪون ﻣﻌﻨﻰ

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ او اﻟﺤﺬف
ﺗﻐﯿﺮ ﻃﻮر اﻟﻘﺮاءة
اﻧﺘﺎج ﺑﺮوﺗﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدي

ﺑﻨﯿﻮﯾﺔ
ﻧﻔﺲ اﻟﺼﺒﻐﻲ

ﻋﺪدﯾﺔ
ﺻﺒﻐﯿﯿﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯿﻦ

ﺿﯿﺎع
ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ
اﻧﻘﻼب

ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ
اﺿﺎﻓﺔ

اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺴﯿﻂ
اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻜﺴﻲ

ﺿﯿﺎع

اﻟﻄﻔﺮات
اﻟﺼﺒﻐﯿﺔ

اﻟﻤﻮﺿﻌﯿﺔ

ﺑﺎﻻﺳﺘﺒﺪال
ﺻﺎﻣﺘﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺨﺎﻃﺊ

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ او اﻟﺤﺬف

ﺗﻐﯿﺮ ﻃﻮر اﻟﻘﺮاءة
اﻧﺘﺎج ﺑﺮوﺗﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدي

ﺑﻨﯿﻮﯾﺔ
ﻧﻔﺲ اﻟﺼﺒﻐﻲ

ﻋﺪدﯾﺔ

ﺻﺒﻐﯿﯿﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯿﻦ

ﺿﯿﺎع

ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ

اﺿﺎﻓﺔ

اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺴﯿﻂ
ﺑﺪون ﻣﻌﻨﻰ

ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ
اﻧﻘﻼب

اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻜﺴﻲ

ﺿﯿﺎع

ﻃﻔﺮة ادﻣﺎج

ﻃﻔﺮة
اﺳﺘﺒﺪال

ﻃﻔﺮة ﺿﯿﺎع

ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻗﻄﻌﺔ

ﺿﯿﺎع ﻗﻄﻌﺔ

دﻣﺞ ﻗﻄﻌﺔ

ﻃﻔﺮة ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ

ﻃﻔﺮة ﺿﯿﺎع ﺻﺒﻐﻲ

ﻃﻔﺮة اﺿﺎﻓﺔ ﺻﺒﻐﻲ

اﻧﻮاع اﻻﻧﺘﻘﺎء
اﺗﺠﺎھﻲ

ﺗﺒﺎﻋﺪي

ﻣﺜﺒﺖ

ﺣﺬف اﻟﻤﻈﺎھﺮ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ

ﺣﺬف اﻟﻤﻈﺎھﺮ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ

اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻈﺎھﺮ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ

ﺗﻐﯿﺮ ﺗﺮدد اﻟﺤﻠﯿﻼت :اﺧﺘﻼل ﺗﻮازن اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ : VSAﺗﺮدد اﻻﻓﺮاد اﻟﺤﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﻨﻤﻂ وراﺛﻲ
ﻣﻌﯿﻦ واﻟﻘﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿﺶ وﻧﻘﻠﮫ اﻟﻰ اﻟﺠﯿﻞ اﻟﻤﻮاﻟﻲ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ :VSR
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﻨﻤﻂ اﻟﻮراﺛﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻣﻘﺴﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﻨﻤﻂ اﻟﻮراﺛﻲ اﻻﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎ

ﻣﻔﮭﻮم وﺗﺄﺛﯿﺮ اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﺠﯿﻨﻲ
ﺳﺎﻛﻨﺔ اﺻﻞ
اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﺟﺪﯾﺪ

ﻛﻮارث ﻃﺒﯿﻌﯿﺔ

اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻟﻤﺆﺳﺲ

ﻣﻔﻌﻮل اﻻﺧﺘﻨﺎق

ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ اﻟﻌﺪد

ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﻠﯿﻼت

ﺗﻌﯿﺎن ﻋﺸﻮاﺋﻲ
ﻟﻸﻣﺸﺎج

ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺠﯿﻨﻲ ﻟﻠﺴﺎﻛﻨﺔ

اﻗﺼﺎء ﺣﻠﯿﻼت

 mاﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﮭﺠﺮي
 pmﺗﺮدد Aﻓﻲ
اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ اﻻﺻﻞ
 nﻋﺪد اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ
 poﺗﺮدد  Aﻓﻲ
اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ
 Nﻋﺪد اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ

اﻟﮭﺠﺮة
ﺗﺪﻓﻖ ھﺠﺮي

m=n/n+N

ﺗﻐﯿﺮ ﺗﺮدد اﻟﺤﻠﯿﻼت
F(A)=p1=(1-m)po+mpm

F(a)=q1=(1-m)qo+mqm

