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 Hardy-Weinberg law (equilibrium)واٍنبشغ -قانون  هاسدً

 

 

 

 

 

 

 

إرا كاَد انٕساثح انًُذنٛح ذعرًذ عهٗ انرضأخاخ انًٕخٓح عٍ غشٚق انردشتح، فاٌ ٔساثح 

انعشٛشج ذذسط َغة األًَاغ انٕساثٛح عُذ يدًٕعح يٍ األفشاد ُٚحذسٌٔ يٍ ذضأخاخ غٛش 

. يٕخٓح نعذج آتاء، فٓٙ ذطثٛق نهٕساثح انًُذنٛح عهٗ يغرٕٖ انعشٛشج

. نزا  َغرُرح أٌ يفٕٓو انعشٛشج ٚغرحعش عذج يعاٚٛش يكاَٛح ٔصياَٛح ٔٔساثٛح

 :المحتوى الجَنٌ للعشَشة

 :تشدداث المظاهش الخاسجَت .1

عُذيا ذكٌٕ عشٛشج يرعذدج انًظاْش انخاسخٛح تانُغثح نصفح يعُٛح ًٚكٍ حغاب ذشدد 

 .انًظاْش انخاسخٛح انًالحظح

 نٓى خغى أتٛط، ذشدداخ Nb نٓى خغى أعٕد ٔ Nn حٛث Nعشٛشج عذد أفشادْا :يثال

 :انًظاْش انخاسخٛح تانُغثح نصفح نٌٕ اندغى ْٙ

 Nn/N f = [n]:    ـ ذشدد انًظٓش انخاسخٙ األعٕد ْٕ 

 f [b] = Nb/N:    ـ ذشدد انًظٓش انخاسخٙ األتٛط ْٕ 

، انرٙ ذشكم انًحرٕٖ  حغاب ذشدداخ األًَاغ انٕساثٛح ٔاالنٛالخنكٍ انصعٕتح ذكًٍ فٙ

 .اندُٛٙ أٔ خُٕٛو انعشٛشج
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 :تشدداث االلَالث واألنماط الوساثَت .2

 A تحٛث األنٛم A ٔ aفٙ حانح خٍٛ غٛش يشذثطح تاندُظ ذٕخذ عهٗ شكم انٛهٍٛ : يثال 

 . يرُحٙ ٔٚعطٙ انهٌٕ األتٛطaعائذ ٔٚعطٙ انهٌٕ األعٕد ٔاألنٛم 

 ٚعطٙ aa، فٙ حٍٛ انًُػ انٕساثٙ  ذعطٙ يظٓشا أعٕداAA ٔ Aaاألًَاغ انٕساثٛح 

يظٓشا أتٛعا، إرٌ فحغاب ذشدد انًظاْش انخاسخٛح ال ًٚكٍ أٌ ٚحذد نُا عٕٖ ذشدد انًُػ 

 عُذ األفشاد رٔ٘ AA ٔ Aa، تًا أَُا ال ًٚكُُا انرًٛٛض تٍٛ انًُطٍٛ انٕساثٍٛٛ aaانٕساثٙ 

 ٔذشدداخ AA ٔ Aaانهٌٕ األعٕد، ٔ يٍ ذى صعٕتح حغاب ذشدداخ األًَاغ انٕساثٛح  

 . Aٔaاالنٛالخ 

 :ٍمكننا حساب هزه التشدداث  فٌ حالت تساوً السَادة

  يرغأٚٙ انغٛادجR و Bفٙ حانح خٍٛ غٛش يشذثطح تاندُظ ذٕخذ عهٗ شكم انٛهٍٛ : يثال 

 . (حًشاء ٔسدٚح، ذعطٙ يظاْش تٛعاء،)

 تًا أَٓا ذطاتق ذشدداخ RR و BR و BB ًٚكٍ إرٌ ذحذٚذ ذشدداخ األًَاغ انٕساثٛح 

 .انًظاْش انخاسخٛح

 : تتوفش علي Nإرا اعتبشنا عشَشة عذد أفشادها 

 . فشد رٔ نٌٕ أحًشNRـ  .  فشد رٔ نٌٕ ٔسدNBR٘ ـ   . فشد رٔ نٌٕ أتٛطNBـ 

 :فاٌ ذشدداخ األًَاغ انٕساثٛح ٚحغة عهٗ انشكم انرانٙ

f (BB) = NB/N = D                               f (BR) = NBR/N= H  

f (RR) = NR/N = R 

 N = NB + NBR + NRتحٛث    
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 فّٛ فشد نكم ذكٌٕ حًُٛا حٕٛاَٙ قطٛع فٙ Random mating انعشٕائٙ انرضأج ٚرحقق

 ٔ G.Hardy ْاسد٘ اإلَكهٛض٘ اكرشف ٔقذ. آخش فشد أ٘ يع نهرضأج عاَحح راذٓا انفشصح

 Gene frequencies اندُٛاخ ذكشاساخ تٍٛ عالقح. W. Weinberg ٔاُٚثشغ األنًاَٙ

-ْاسد٘( ذٕاصٌ أٔ )قإٌَ تاعى ذعشف Genotypic frequenciesانٕساثٛح  ٔانركشاساخ

 Hardy-Weinberg law (equilibrium) ٔاُٚثشغ

فٙ  انرشاكٛة اندُٛٛح ٔذكشاساخ ذكشاس اندُٛٙ عهٗ أٌ ٔاُٚثشغ-قإٌَ ْاسد٘ ُٚص

انعشٛشج ذثقح ثاترح خٛال تعذ خٛم عهٗ ششغ أٌ ذكٌٕ انعشٛشج كثٛشج انحدى ٔانرضأج فٛٓا 

 Selection االَرخاب ْٔٙ اندُٛاخ، ذكشاساخ فٙ انًؤثشج انقٕٖ غٛاب اعرثاغٙ فٙ

 .Migration ٔانٓدشج Mutationٔانطفشج 

:  خطٕاخ3ًٔٚكٍ أٌ َحقق ْزا انقإٌَ إرا ذرثعُا 

 .يٍ اٜتاء إنٗ اندايٛراخ انرٙ ٚكَْٕٕا:  انخطٕج األٔنٗ .1

 .يٍ إذحاد ْزِ اندايٛراخ نركٍٕٚ انُغم انُاذح: انخطٕج انثاَٛح .2

 .انركشاس اندُٛٙ فٙ انُغم انُاذح:  انخطٕج انثانثح .3

:  ذشاكٛة خُٛٛح كًا ٚه3ٙنُفشض أٌ خٛم اٜتاء ٚحرٕ٘ عهٗ : يثال

A1A1                          A1A2                    A2A2 

  40%                           40%                       20% 

: انركشاس اندُٛٙ فٙ خايٛراخ اٜتاء:  انخطٕج األٔنٗ

A1(p)= 0.40+0.20 = 0.6 

A2(q)= 0.20+0.20 = 0.4 
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p+q =0.6+0.4= 1 

:إذحاد اندايٛراخ نركٍٕٚ انُغم انُاذح: انخطٕج انثاَٛح  

ا

ل

خ 

                                                    

:  ارٌ انُغم 

A1A1                              A1A2                    A2A2 

0.36                              0.48                       0.16 

A1A1    A1A2   A2A2 

                           p
2
  +2pq + q

2
 = 1 

  0.36  + 0.48 + 0.16= 1 

حغاب انركشاس اندُٛٙ فٙ انُغم انُاذح : انخطٕج انثانثح

p (A1)= 0.40+0.20 = 0.60 

q (A2)= 0.20+0.20 = 0.40 

p+q = 0.6+0.4 =1.00 

A2(q) 0.4 A1(p) 0.6 ذضأج 

A1A2 0.24 A1A1 0.36  (p) A1 0.6 

A2A2 0.16 A1A2 0.24  (q) A2 0.4 
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 تًقاسَح عذيّ، أٔ ٔاُٚثشغ ـ ْاسد٘ ذٕاصٌ حانح يٍ انًاشٛح فٙ قطٛع كٌٕ يعشفح ًٚكٍ

 ذغأٖ فئرا اذضاٌ، حانح فٙ انًحغٕب انركشاس قًٛح يع انٓدُٛح نألفشاد انٕساثٙ انركشاس

 .يرضٌ غٛش فئَّ انقًٛراٌ اخرهفد ٔإرا ذٕاصٌ، حانح فٙ انقطٛع كاٌ انركشاساٌ

: فٙ عشٛشج يا ٔخذ أٌ ذكشاس انرشاكٛة اندُٛٛح كًا ٚهٙ: عؤال

A1A1                          A1A2                    A2A2 

0.25                          0.70                      0.05 

 ٔأثثرٙ أٌ انعشٛشج ذكٌٕ فٙ حانح اذضاٌ A1  , A2أٔخذ٘ انركشاس اندُٛٙ نكم يٍ 

. تعذ خٛم ٔاحذ يٍ انرضأج االعرثاغٙ

: اإلخاتح 

 


