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 :جمعیت 

 .ه باهم در یک مکان و یک زمان مشخص زندگی می کنند را جمعیت گوینداز نظر زیست شناسی به مجموعه افراد یک گونه ک

 :انواع جمعیت

 حلزون ها در باغچه یا حلزون ها در توده ی کود با مرز باز  :جمعیت باز مانند  -1

 حلزون ها در علفزار با حصار یا مانعی برای مهاجرت : جمعیت نیمه باز مانند  -2

 های محصور در میان جاده ها حلزون : جمعیت بسته مانند  -3

  :ی ژني خزانه

ي هاا  اللشود و چون هر ژن ممکن است  ي ژنی گفته می هاي زایشی هر جمعیت خزانه هاي موجود در سلول در ژنتیک جمعیت به مجموع ژن

 . جمعیت استهاي زایشی افراد یک  ي سلول هاي همه هاي مربوط به ژن ي ژنی شامل مجموع الل  خزانه ،متفاوتی داشته باشد

 : واينبرگ –تعادل هاردی 

هااي ژناوتی ی نسال     ي ژنی به فراوانی در خزانه aو  Aهاي حامل  خواهیم دید که درصد گامت ،را در نظر بگیریم )A,a(اگر یک جفت الل 

در آن صاور    ،باشاد  aaي تر جمعیت از ژنوتیپ نهفتاه  مثالً اگر بیش. بستگی دارد ،دهند یل میآن خزانه را تشک انهایش والدینی که گامت

 . به همان نسبت پایین خواهد بود )A(هاي حامل الل بارز ي ژنی نسبتاً باال و درصد گامت در خزانه )a(ي فراوانی الل نهفته

آن جمعیت هر گامت نر براي ترکیب با هر گامت ماده فرصاتی   یي ژن هنگامی که آمیزش افراد یک جمعیت کامالً اتفاقی باشد یعنی در خزانه

ینای  ب هاي نسل بعد را پیش جمعیت والد، فراوانی قابل انتظار زیگو  یي ژن خزانه( الل) فراوانیتوان بااطالع از  بنابراین می ،برابر داشته باشد

 . کرد
 

 –خزانه ژنی والدین بیان می کند اصل هاردی ( الل های )این رابطه که پیش بینی های ژنوتیپ نسل بعد را بر حسب فراوانی های گامت های 

 .واینبرگ نامیده می شود

ماند، مشروط  ه ثابت باقی میها از نسلی به نسل دیگر هموار و ژنوتیپ ها فراوانی اللواینبرگ، در یک جمعیت مفروض -در اصل تعادل هاردي

گیرد و انتخاب طبیعی یا هر نوع عامل تغییار   ي کافی بزرگ بوده باشد، آمیزش افراد به طور اتفاقی صور   بر این که جمعیت مذکور به اندازه

 .در جمعیت مذکور وجود نداشته باشد اللي فراوانی  دهنده

 :واينبرگ  –غلوب درتعادل هاردی مسائل مربوط به بیماری های وابسته به جنس غالب و م
 رابطه در بیماري وابسته به جنس غالب رابطه در بیماري وابسته به جنس مغلوب ...فراوانی  ردیف

 2Pq = P(P+2q) +²P ²P زنان سالم 1

 یعنی برابر آلل سالم: P یعنی برابر آلل سالم: P مردان سالم 2

 ²q 2Pq = q(q+2P) +²q زنان بیمار 3

 یعنی برابر آلل بیماریزا:  q یعنی برابر آلل بیماریزا:  q بیمار مردان 4

 q= q(q+1) ²q 2Pq+q = q(1+q+2P) +²q+:زنان بیمار + مردان بیمار  افراد بیمار 5

 افراد سالم 6
 :زنان سالم + مردان سالم 

2Pq+p = P(P+2q+1) +²P 
P = P(1+P) +²P 

 

 33  :شماره جلسه دکتر مجید ابراهیمي :نام دبیر

 چهارم -زيست شناسي  :مقطع و رشته و نام درس

 :تاريخ جلسه

 ژنتیک جمعیت

 141تا  103

 183تا  110

 100تا  51

 54تا  88

 15تا  14
 

 141تا  103
 

 مبحث

کتاب درسي ی صفحه  



 

 :واينبرگ  –ب و مغلوب درتعادل هاردی مسائل مربوط به بیماری های اتوزومي غال

 = 2Pqو افراد غالب که الله گوش آزاد دارند را با   ²qدر صفا  اتوزوم مانند صفت الله گوش که افراد مغلوب الله گوش پیوسته دارند

P(P+2Pq) +²P    نمایش می دهند. 

 : بیماری های اتوزومي مغلوب 

 .نمایش می دهند    ²Pو افراد سالم و فاقد آلل بیماریزا را با    2Pq ، افراد ناقل     ²qافراد بیمار را با    

 : بیماری های اتوزومي غالب 

 . می دهند              نمایش    2Pq = P(P+2Pq) +²Pو افراد سالم را با       ²qافراد بیمار را با    در این بیماري ها مانند هانتینگتون

  :اردي واینبرگ  تعمیم قانون ه

نشان  …,P,q,rعیت تحت تاثیر چند الل باشد و جمعیت در تعادل هاردي واینبرگ باشد و فراانی هر یک از آلل ها را جم اگر صفتی از یک

 : دهیم و قانون هاردي واینبرگ را به صور  زیر می توان نوشت 

 
 :عوامل بر هم زننده تعادل های هاردی واينبرگ 

 :تصادفی غیرآمیزشهاي -1

    .درون آمیزی که شدیدترین حالت آن خود لقاحی است(الف

   .آمیزشهای همسان پسندانه(ب

 آمیزشهای ناهمسان پسندانه ( ج

 انتخاب طبیعی -5                رانش ژن -4  شارش ژن-3   جهش -2

 : واینبرگ باید  –برای برقراری تعادل هاردی *

 .رانش ژن نباشد -3  (مهاجرت به داخل)ارش ژن نباشد ش -2   .آمیزشها تصادفی باشد -1 

 . جمعیت بزرگ باشد -8   . انتخاب طبیعی نباشد -1    . جهش ژنی نباشد -4

 (: خودلقاحي)آمیزشهای همسان پسندانه يا درون آمیزی 

 . دهدفراوانی زنوتیپ هتروزیگوس را کاهش و فراوانمی ژنوتیپ هموزیگوس غالب و مغلوب را افزایش می -1

 . فراوانی فنوتیپ غالب را کاهش و فراوانی فنوتیپ مغلوب را افزایش می دهد-2

 . فراوانی نسبی الل غالب و مغلوب راتغییر نمی دهد-3

 . واینبرگ به هم می زند –و تعادل هاردی 

عیین نمی کنند بلکه جهت تغییر گونه ها جهش، نوترکیبی، کراسینگ اور به عنوان ماده ی خام تغییر گونه هاهستند ولی جهت آن  را ت: نکته 

 . را محیط تعیین می کند

 .ترین نقش جهش ایجاد تنوع در جمعیت است مهم .اي تصادفی است پدیده جهش -

جهش را به  معموالً. کند را تعیین نمی ی خام تغییر گونه است ولی جهت آن کند، جهش ماده طبیعت از میان افراد مختلف سازگارترین افراد را انتخاب می

مهم ترین نقش جهش ایجاد تنوع در . ها اندك است تر ژن گیرند چون آهنگ جهش برای بیش ها در جمعیت در نظر نمی عنوان عامل اصلی تغییر فراوانی الل

 .عامل اصلی تغییر نوع آلل جهش است . جمعیت است

توان گفت که  می. شود ي ژنی دو جمعیت شبیه به هم می ادامه یابد با گذشت زمان خزانهاگر مهاجر  . شود موجب افزایش تنوع درون جمعیت پذیرنده می ژن شارش -

در آمیزش تصادفی احتمال آمیزش هر فرد با هر یک از افراد جنس مقابل در جمعیت باید برابر باشد و این . کند ها عمل می شارش ژن در جهت کاهش تفاو  بین جمعیت

ترین حالت  شدید. گیرد آمیزش غیرتصادفی انجام می ،آمیزي وجود دارد ولی در جمعیت کوچک که حالت درون. یپ افراد نداشته باشدآمیزش ارتباطی با ژنوتیپ یا فنوت

 . آمیزي خود لقاحی است درون

 . شود میافراد ناخالص فراوانی ولی سبب افزایش فراوانی افراد خالص و کاهش  ،دهد ها را تغییر نمی آمیزي فراوانی نسبی الل درون -

 .کند تر است و فراوانی افراد ناخالص کاهش پیدا می پسندانه، احتمال آمیزش بین افرادي که فنوتیپ یکسان دارند بیش در آمیزش همسان -

 .یابد در نتیجه فراوانی افراد ناخالص افزایش می. کنند پسندانه، افراد همانند با هم آمیزش نمی در آمیزش ناهمسان -

 




