الوحدة الثانٌة
التغٌر وعلم وراثة الساكنة
مـدخل عام :
الساكنة هً مجموعة من األفراد من نفس النوع ٌعٌشون فً مجال جغرافً معٌن و قادرٌن على التزاوج
فٌما بٌنهم .ومن تم فمفهوم الساكنة ٌستحضر عدة معاٌٌر:





جغرافً :أفراد تستوطن مجال جغرافً معٌن فً فترة زمنٌة معٌنة.
وراثً :ذخٌرة وراثٌة مشتركة ،أفراد تنتمً إلى نفس النوع.
بٌئً :أفراد ٌعٌشون فً نفس المجال الجغرافً ،وفً تفاعل مستمر مع الوسط وفٌما بٌنهم .
بٌولوجً :إمكانٌة التزاوج بٌن األفراد.

وراثة الساكنة هً جزء من علم الوراثة  ،تهتم بدراسة قوانٌن توزٌع المورثات و األنماط الوراثٌة و كذا
اآللٌات المحددة للتغٌر الوراثً داخل ساكنة معٌنة  ،و لها ثالثة أهداف رئٌسٌة:
 قٌاس التغٌر الوراثً انطالقا من تردد حلٌالت نفس المورثة.
 فهم كٌفٌة انتقال التغٌر الوراثً من جٌل آلخر .
 فهم آلٌات تطور هذا التغٌر الوراثً حسب األجٌال.
إذا كانت الوراثة الماندٌلٌة تعتمد على التزاوجات الموجهة عن طرٌق التجربة فان وراثة الساكنة تدرس
نسب األنماط الوراثٌة عند مجموعة من األفراد ٌنحدرون من تزاوجات غٌر موجهة لعدة آباء .فهً تطبٌق
للوراثة الماندٌلٌة على مستوى الساكنة.
 )1كٌف تتم دراسة التغٌر الوراثً داخل ساكنة معٌنة ؟
 )2ما هً عوامل تغٌر الساكنة ؟
 )3كٌف ٌنقل هذا التغٌر عبر األجٌال؟
 )4ما القوانٌن اإلحصائٌة المعتمدة فً دراسة انتقال الصفات الوراثٌة عند الساكنة؟
 )5ما هً العوامل المتدخلة فً التنوع الوراثً للساكنات؟ وما آلٌات تدخلها؟
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األستاذٌ :وسف األندلسً

الفصل األول:
الدراسة الكمٌة للتغٌر :القٌاس اإلحٌائً

مقدمة:

أنظر اللوحة 1

خالل الدروس السابقة من علم الوراثة تطرقنا إلى كٌفٌة انتقال الصفات الوراثٌة عند الكائنات الثنائٌة الصٌغة
الصبغٌة ،األمر ٌتعلق بالصفات النوعٌة والتً ٌمكن تصنٌفها إلى مظاهر خارجٌة ممٌزة بعضها عن األخر :كحالة
لون البذور عند الذرة  :المظهر األصفر ٌتمٌز عن المظهر األسود ،و طول األجنحة عند ذبابة الخل :األجنحة
الطوٌلة تتمٌز عن األجنحة أألثرٌة ...
تنعت الوراثة هنا بالوراثة الماندٌلٌة  :هذا النوع من الصفات له عالقة بمورثة واحدة أو بعدد محدود من المورثات
وهً ال تتأثر بالعوامل الخارجٌة.
بالمقابل هناك صفات وراثٌة أخرى ذات أهمٌة كبٌرة خاصة فً المجال الفالحً تظهر تنوعا كبٌرا حٌث ٌصعب
معه تحدٌد مظاهر خارجٌة منفصلة بل تتمٌز بسلسلة من المظاهر الخارجٌة :كطول النباتات أو نسبة نمو الحٌوانات
أو عدد البذور المنتجة ...
هذه الصفات الكمٌة تكون عادة مرتبطة بعدد كبٌر من المورثات وتتأثر بالعوامل الخارجٌة ,وبما أنها كمٌة فإنها قابلة
للقٌاس.
إلٌك الجدول التالً لفهم خصائص وأهداف الوراثة الكمٌة مقارنة بالوراثة النوعٌة التً سبق التطرق إلٌها:
الوراثة الكمٌة
الوراثة الماندٌلٌة
تهتم بقٌمة الصفة ولٌس بطبٌعتها
تهتم بطبٌعة الصفة الوراثٌة
مظاهر خارجٌة ٌصعب تحدٌد الحدود بٌن مظهر وأخر
كل صفة تتمٌز بمظاهر خارجٌة ممٌزة بعضها عن
موالً
األخرى
كل صفة مرتبطة بمورثة أو بعدد محدود من المورثات الصفة مرتبطة بتأثٌر عدد كبٌر من المورثات
المظاهر الخارجٌة نتاج تأثٌر المورثات و العوامل
المظهر الخارجً ناتج عن تأثٌر المورثة دون تدخل
الخارجٌة
العوامل الخارجٌة
الدراسة تهتم بالساكنة حٌث نعتبر كل التزاوجات
الدراسة تتم بإنجاز تزاوجات بٌن سالالت أبوٌة
المحتملة ونهتم بعد ذلك بقٌاس تابثات إحصائٌة لتحدٌد
ثم القٌام بتحدٌد نسب مختلف المظاهر الخارجٌة
خصائص الصفة المدروسة على نطاق أوسع
المحصل علٌها عند األجٌال الموالٌة
ٌهدف قٌاس الصفات الوراثٌة الكمٌة عند الساكنة إلى تحدٌد مدى تجانس هذه الساكنة ،ورصد بعض الصفات المرغوب
فٌها خاصة فً مجال تربٌة الحٌوانات وفً المجال الفالحً من أجل تحسٌن مردودٌة اإلنتاج ( االنتقاء االصطناعً )،
وهكذا فالعلم الذي ٌهتم بهذه القٌاسات ٌعرف بعلم القٌاس اإلحٌائً.

 – Ιالطرق اإلحصائٌة المعتمدة فً علم القٌاس اإلحٌائً :La biométrie
تتمٌز الكائنات الحٌة بمجموعة من الصفات الكمٌة التً ٌمكن قٌاسها ودراستها إحصائٌا ،وتنعت بالمتغٌرات .نذكر من بٌنها
الوزن ،الطول ،عدد البذور فً الثمرة ،عدد الموالٌد بالنسبة لكل حمل ،كمٌة الحلٌب المنتجة من طرف األبقار ،نسبة
الكولسترول فً الدم... ،
 تجمٌع المعطٌات اإلحصائٌة المرتبطة بالمتغٌر المدروس(الوزن ،القد ،القامة ،إنتاج الحلٌب ،عدد البذور.)...
 ترتٌب هذه المعطٌات بشكل تصاعدي أو تنازلً لنحصل على سلسلة من القٌاسات (.فً بعض الحاالت نقتصر على
ترتٌب السلسلة على شكل أقسام .)...
 تحوٌل المعطٌات الرقمٌة إلى بٌانات من أجل تسهٌل قراءتها.
 تحلٌل المعطٌات وتفسٌرها ,من أجل إجراء المقارنات داخل نفس الساكنة أو بٌن ساكنات قابلة للمقارنة ،نلجأ إلى
بعض الثابتات الرٌاضٌة.

 التغٌر غٌر المتواصل للصفات الكمٌة:
الدراسة الكمٌة للتغٌر
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أ – معطٌات إحصائٌة عند نبات شقائق النعمان (أنظر نشاط  ،1لوحة.)1
 نشاط  :1التغٌر غٌر المتواصل للصفات الوراثٌة الكمٌة.
ٌكون نبات شقائق النعمان ( Anemone coronariaالشكل  )1بعد نضجه ثمرة تسمى العلٌبة ،تنقسم كل علٌبة
بفواصل إلى حجٌرات ،وتظهر الفواصل فً غطاء العلٌبة على شكل أشرطة مٌسمٌة (الشكل .)2
ٌختلف أفراد هذا النوع فٌما بٌنهم من حٌث عدد الفواصل مما ٌشكل نموذجا للدراسة الكمٌة للتغٌر غٌر المتواصل.
فً إطار دراسة إحصائٌة لعدد األشرطة المٌسمٌة قام  )1900( Pearsonعند مجموعة من ثمار شقائق النعمان
بعد األشرطة المٌسمٌة ،فحصل عل النتائج المبٌنة على الجدول أسفله:
عدد األشرطة
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7

8

عدد العلٌبات

1

9
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 )1حلل هذه المعطٌات ،واستنتج طبٌعة التغٌر.
 )2أنجز التمثٌل البٌانً لهذا المتغٌر( :منحنى الترددات ومضلع الترددات)
 )3صف تطور منحنى الترددات ثم استخرج المتغٌر األكثر تكرارا.

الشكل 1

عدد العلٌبات (الترددات)
330
300
270
240
210
180
150
120
90
60

عدد األشرطة
( األقسام )

أشرطة
مٌسمٌة

الشكل 2

علٌبة

30
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

لقد نظمت مٌاسم شقائق النعمان فً  15مظهرا ،حسب عدد األشرطة المٌسمٌةٌ ،مثل كل منها قسما ،وٌقابل
كل قسم عدد من األفراد ٌسمى التردد .أما عدد األشرطة فٌمثل المتغٌر.
نالحظ أن المتغٌر المدروس هنا ٌأخذ فقط عددا محدودا من القٌم ( ال ٌمكن أن نجد أشكاال وسٌطة من
األشرطة المٌسمٌة ) لذا نتكلم عن التغٌر غٌر المتواصلVariation discontinu .
ب – التعبٌر البٌانً:
لجعل المعطٌات الرقمٌة أكثر وضوحا ،وتسهٌل قراءتها وتحلٌلها ،نقوم بتجمٌعها على شكل بٌانات .ومن بٌن
التمثٌالت البٌانٌة المستعملة فً تجمٌع هذا النوع من القٌاسات الكمٌة:
المخطط العصوي :Diagramme en bâtons
باستعمال متعامد ممنظم نضع على محور األفاصٌل مختلف قٌم المتغٌر ،وعلى محور األراتٌب مختلف
الترددات المحصلة.بواسطة نقط ،نمثل على الممنظم كل قٌمة من قٌم المتغٌر ،حسب التردد المقابل لها.
نصل كل نقطة بأفصولها فً محور األفاصٌل بواسطة خط عمودي ( .أنظر المبٌان ،لوحة .) 1
الدراسة الكمٌة للتغٌر
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مضلع الترددات ومنحنى الترددات :Polygone et courbe de fréquences
بعد انجاز المخطط العصوي ،نصل النقط العلٌا النهائٌة ألعمدة هذا المخطط بعضها ببعض بواسطة قطع
مستقٌمة ،فنحصل بذلك على مضلع الترددات.
بتسوٌة حدود مضلع الترددات ،نحصل على منحنى الترددات ،والذي ٌمٌز توزٌع ترددات التغٌر المدروس
 التغٌر المتواصل للصفات الكمٌة:
أ – معطٌات إحصائٌة عند قواقع جٌبٌل  ( Gibbuleأنظر نشاط  ،2لوحة.) 2
 نشاط  :2التغٌر المتواصل للصفات الوراثٌة الكمٌة.
نجمع عٌنة من  500فرد من قواقع " جٌبٌل "  ،Gibbuleثم نقٌس قطر
القواقع بواسطة قدمة ) ،(pied à coulisseفنصنف بعد ذلك النتائج
المحصلة إلى فئات من  ،0.5 mmكل فئة تشكل قسما.
ٌعطً الجدول أسفله نتائج هذه الدراسة:
قطر القواقع
10-1mm
الترددات

-116
120
1

-121
125
8

-131
135
55

-126
130
29

-136
140
107

-141
145
82

قواقع
حٌوان من
معدٌات
األرجل
ٌدعى
جٌبٌل

-146
150
61

 )1حلل هذه المعطٌات ،واستنتج طبٌعة التغٌر.
 )2أنجز التمثٌل البٌانً لهذا المتغٌر.
 )3حلل المبٌانات المحصل علٌها ،ماذا تستنتج؟

1cm

-151
155
26

-156
160
3

-161
165
3

عدد القواقع (الترددات)
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20

قطر القواقع
( األقسام )
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8
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نالحظ فً هذه الحالة أن المتغٌر المدروس ٌأخذ جمٌع القٌم فً مجال التغٌر (بما فٌها القٌم العشرٌة) ،لذلك
ٌنعت المتغٌر بكونه متواصل .فً هذه الحالة عوض تمثٌل كل القٌاسات المحصل علٌها ،نقتصر على تجمٌع
القٌاسات المتقاربة داخل نفس القسم .مثال القسم ]ٌ .[120 – 116صبح التوزٌع ادن عبارة عن متتالٌة من
األقسام،حٌث ٌحافظ على نفس وسع المجال بالنسبة لكل األقسام(.هنا مثال وسع المجال هو )5
ب – التعبٌر البٌانً ( :أنظر المبٌان ،لوحة .) 2
مدراج الترددات :Histogramme de fréquences
الدراسة الكمٌة للتغٌر
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باستعمال متعامد ممنظم نضع على محور األفاصٌل حدود األقسام ،وعلى محور األراتٌب مختلف الترددات
المحصلةٌ .مثل كل قسم بمستطٌل ٌكون طوله مساوٌا لقٌمة التردد المقابل له.
مضلع الترددات :Polygone de fréquences
نحصل علٌه انطالقا من مدراج الترددات بوصل النقط المقابلة للقٌم الوسٌطة لمختلف األقسام فً القاعدة
العلٌا للمستطٌالت بعضها ببعض بواسطة قطع مستقٌمة.وبتسوٌة حدود مضلع الترددات نحصل على منحنى
الترددات.
 ثوابت توزٌع الترددات فً دراسة التغٌر:
ٌبقى التمثٌل البٌانً لتوزٌع الترددات غٌر كاف إلجراء المقارنات واالستنتاجات المناسبة للمتغٌر
المدروس .لهذا نلجأ عادة إلى ثابتات رٌاضٌة لمعرفة مدى تغٌر الساكنة والقٌام بالمقارنات الالزمة.
أ – ثابتات الموضع:
تمكن بصفة عامة ومطلقة من موضعة القٌم المتوسطة للمتغٌر التً تتوزع حولها القٌم األخرى ،وهً:
 المنوال ): Mode (Mo
ٌعبر المنوال فً حالة التغٌر غٌر المتواصل عن قٌمة المتغٌر األكثر ترددا ،وفً حالة التغٌر المتواصل ٌعبر
عن قٌمة وسط القسم األكثر ترددا.
_
 المعدل الحسابً ( :Moyenne arithmétique )X
هو مجموع قٌمة كل متغٌر مضروب فً قٌمة تردده على عدد األفراد.
_
 = nمجموع عدد أفراد الجماعة
 = Xالمعدل الحسابً
i
_
 = fiتردد المتغٌر أو تردد قسم أو فئة المتغٌر
)(fixi
∑
1
__________
= X
n
 = xiقٌمة المتغٌر فً حالة التغٌر غٌر المتواصل أو قٌمة
وسط القسم أو الفئة فً حالة المتغٌر المتواصل.
 مثال عند نبات شقائق النعمان:
المنوال.Mo = 13 :
_
المعدل الحسابً : X
= 12.77

)(6 x 1) + (7 x 9) + (8 x 35) + … + (20 x 2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

_
=X

1927
 مالحظة ٌ :شٌر المعدل الحسابً للقٌمة المتوسطة للمتغٌر ( المعدل ) ،لكنه ٌبقى غٌر كاف لتحدٌد
ممٌزات العٌنة المدروسة ،بحٌث ٌمكن لعٌنتٌن أن تشتركا فً نفس المعدل الحسابً رغم
اختالف توزٌع القٌاسات حول هذا المعدل ( .أنظر الوثٌقة  ،1لوحة.) 2
الدراسة الكمٌة للتغٌر
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الوثٌقة 1
(الترددات)
330
300
270

توزٌع العٌنة 1

240
210
180
150
120

توزٌع العٌنة 2

90
60
30
15 16 17 18 19 20

( األقسام )

_
X

6 7 8 9 10 11 12

المعدل الحسابً

ب – ثابتات التشتت ( التبدد ):
تمكن من تقدٌر التغٌر وتشتت توزٌع الترددات حول القٌم المتوسطة وهً:
 الفارق الوسطً الحسابً ) :Ecart moyen arithmétique ( E
هو معدل الفارق بٌن قٌمة كل متغٌر والمعدل الحسابً ،وٌأخذ دائما قٌمة موجبة ،وٌتم حسابه باستعمال المعادلة التالٌة:

_
| xi - X | x fi
1
_______________
i

∑

n

E

_
|X

=E

= الفارق الوسطً الحسابً

  =| xiفارق المتغٌر مع المعدل الحسابًتستعمل القٌمة المطلقة للفارق للتجرد
من عالمات القٌم.
 = fiتردد المتغٌر أو تردد قسم أو فئة المتغٌر
 = nمجموع عدد أفراد الجماعة

 المغاٌرة ) :Variance ( V
لجعل الفوارق موجبة ٌمكن اللجوء للتربٌع .وعلٌه سٌتم حساب معدل تربٌع الفوارق بدل معدل الفوارق .وٌسمى معدل تربٌع
الفوارق المغاٌرة ( .) V

_ 2
( xi - X ) x fi
1
_______________
i

n

الدراسة الكمٌة للتغٌر

∑

V
=V

= الفارق الوسطً الحسابً

 = fiتردد المتغٌر أو تردد قسم أو فئة المتغٌر
 = nمجموع عدد أفراد الجماعة
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 االنحراف النمطً المعٌاري ) σ

( :Ecart type

هو الجدر التربٌعً للمغاٌرة.
_ 2
( xi - X ) x fi
1
_______________
i

∑

n

σ

√

=σ

= الفارق الوسطً الحسابً

 = fiتردد المتغٌر أو تردد قسم أو فئة المتغٌر
 = nمجموع عدد أفراد الجماعة

نستعمل االنحراف النمطً المعٌاري والمعدل الحسابً لحساب مجال الثقة الذي ٌأخذ الدالالت التالٌة:
_
_
 فً المجال ]  [ X - σ , X + σنجد  68 %من أفراد الجماعة
_
_
 فً المجال ]  [ X - 2 σ , X + 2 σنجد  95.4 %من أفراد الجماعة

 – IΙما هً الدالالت اإلحصائٌة لثابتات توزٌع الترددات ؟
إن مالحظة توزٌع الترددات ٌشٌر إلى أنه خاضع لقواعد رٌاضٌة ،وبذلك ٌمكن تعدٌل منحنى الترددات على
شكل جرس متماثل محورٌا ٌسمى القانون المنظمً أو منحنى ( .Gaussأنظر الوثٌقة ،2لوحة).2
الوثٌقة 2

الترددات

مدراج الترددات
منحنى Gauss

األقسام
 ( Moالمنوال )

منحنى Gauss

األقسام

_σ

σ

σ

2σ
_

X+3

σ

_

X+2

σ

_
X+

الترددات

2σ
_
X

 = Xالمعدل الحسابً

σ

_
X-

σ

_
X-2

σ

_
X-3

 = σاالنحراف المعٌاري

المتغاٌرة واالنحراف النمطً ٌعبران عن تبدد المتغٌر خاصة ،فهما معا مرتبطٌن بالمعدل الحسابً
وٌعبران عن التوزٌع الحقٌقً للمتغٌر خاصة إذا كان توزٌع هذا األخٌر عادي أي مطابق لمنحنى .Gauss
كلما كان االنحراف النمطً كبٌر كلما اعتبرنا تبدد قٌم المتغٌر المدروس كبٌر بحٌث ٌجب أن ٌغطً
االنحراف النمطً  68%من قٌم المتغٌر المالحظة حول المعدل الحسابً.
الدراسة الكمٌة للتغٌر
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على هذا األساس فاالنحراف النمطً ثابت أساسً لمقارنة تبدد المتغٌر عند نفس الساكنة فً أزمنة
مختلفة ،أو مقارنة التبدد عند ساكنات قابلة للمقارنة.
قٌمة اإلنحراف النمطً معبرة عندما ٌكون توزٌع المتغٌر عادي أي وفق منحنى  ,Gaussفً هذه
الحالة  68%من المالحظات منحصرة فً المجال [  ]X+б ,X -1бو  95%منحصرة فً المجال
. ]X +2б , X -2б

فً بعض الحاالت ٌصعب تفسٌر
االنحراف النمطً بحٌث أن القٌمة
الكبرى ال تعنً بالضرورة تبدد
كبٌر ،ألن القٌمة قد ترتبط كذلك
بعدد المالحظات بالنسبة للمتغٌر
المدروس .لهذا وللتعرف على مدى
تبدد توزٌع المتغٌر نلجأ عادة إلى
معامل التغٌر المرتبط هو األخر
بالمعدل الحسابً والذي ٌخضع
للصٌغة أمامه:

 – IIΙأهمٌة القٌاس اإلحٌائً فً االنتقاء:
ٌظهر البٌان التالً منحنى الترددات بالنسبة لتوزٌع كتلة البذور عند الفاصولٌا:
عدد البذور داخل السنفة

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

عدد السنفات Gousse

3

8

10

20

26

35

22

9

5

2

الدراسة الكمٌة للتغٌر
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[

نالحظ أن المنحنى المحصل علٌه أحادي المنوال مما ٌوحً بتجانس العٌنة المدروسة بالنسبة لصفة الوزن .فهل فعال هذه
العٌنة متجانسة ؟
للتأكد من ذلك نقوم باالنتقاء االصطناعً :نقوم بعزل البدور الخفٌفة (المنتمٌة للقسم األول [  )]25-20عن البذور الثقٌلة (
المنتمٌة للقسم األخٌر [ .) ]90-85
ونقوم بزرع كل صنف فً وسطٌن منعزلٌن ,النباتات المحصل علٌها تخضع بعد ذلك لإلخصاب الذاتً (تلقٌح الزهور
بحبوب لقاح نفس النباتات) .بعد اإلثمار ننجز نفس الدراسة اإلحصائٌة السابقة على البذور المحصل علٌها عند العٌنتٌن,
نحصل على منحنٌات الترددات التالٌة:

نالحظ أننا نحصل على مضلعٌن للتردد كالهما
أحادي المنوال مع اختالف واضح فً منوال كل
مجموعة :البذور الخفٌفة (  ) P1ومجموعة البذور
الثقٌلة (  .)P2هذه النتائج
تعبر على أن الجماعة  Pغٌر متجانسة بالنسبة
للصفة المدروسة ،بحٌث نالحظ أن االنتقاء داخل
هذه الجماعة مكننا من عزل جماعتٌن متباٌنتٌن
 P1و  P2كالهن تشكل ساللة.
للكشف عن تجانس الساللتٌن نقوم بعملٌة اصطفاء
جدٌدة .وفً حالة حصولنا على نتائج مشابهة(،
االنتقاء غٌر فعال ) سنعتبر الساللتٌن نقٌتٌن.

فً الطبٌعة ظاهرة االنتقاء الطبٌعً تنتج عن التنافس الحٌوي بٌن أفراد نفس الجماعة ،هذا التنافس ٌهدف
إلى استمرار الكائنات المفضلة.
الدراسة الكمٌة للتغٌر
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ٌلجأ اإلنسان إلى االنتقاء االصطناعً للحصول على بعض األنواع الحٌوانٌة والنباتٌة ذات مرد ودٌة
اإلنتاج العالٌة...

 – IVتطبٌقات :
التمرٌن األول:
المثال األول :قمنا بوزن كتلة البدور عند جماعة من الجلبانة ,الدراسة شملت  1442بذرة وٌظهر الجدول التالً توزٌع تردد
هذه البذور حسب الكتلة:
الوزن(-20[ Xi=)cg
[25
3
عدد البذور=fi

[-25
[30
5

[-30
[35
32

[-35
[40
90

[-40
[45
180

[-45
[50
540

[-50
[55
340

[-55
[60
150

[-60
[65
80

[-65
[70
38

[-70
[75
10

[-75
[80
6

[-80
[85
4

[-85
]90
2

 ) 1هل ٌتعلق األمر بتغٌر متواصل أم غٌر متواصل؟ علل جوابك.
 ) 2أنجز منحنى الترددات المناسب وماذا تستنتج من قراءتك لهذا المنحنى فٌما ٌتعلق بتوزٌع وزن البذور عند هذه العٌنة
المدروسة؟
 ) 3أحسب المعدل الحسابً واإلنحراف النمطً مبرزا تفاصٌل هذه القٌاسات.
 ) 4أنجز منحنى  Gaussالمناسب لتوزٌع هذا المتغٌر.
 ) 5حدد احتمال تموضع وزن البذور فً المجاالت التالٌة ]+б. -б [ :و [ . ] +2б .-2б
التمرٌن الثانً:
ٌظهر الجدول التالً نتائج قٌاسات أنجزت عند نوع من األبقار المستوردة والمنتجة للحلٌب :القٌاس ٌهم توزٌع تردد
األفراد حسب كمٌة الحلٌب المنتجة فً الٌوم (.) Kgعدد الجماعة المدروسة  50فرد.
كمٌة الحلٌب()Xi
التردد ()fi

40-37 37-34 34-31 31-28 28-25 25-22 22-19 19-16 16-13
1
2
4
5
10
12
8
6
2

 ) 1هل ٌتعلق األمر بمتغٌر متواصل أم غٌر متواصل ؟علل جوابك.
 ) 2أنجز مدراج ومضلع الترددات المناسبٌن .
 ) 3أحسب ثابتات الموضع وثابتات التبدد .
 ) 4حدد احتمال القٌاس المنحصر فً المجال التالً [ ]+2б , -2б
 ) 5بٌن كٌف ٌمكن تأكٌد أو نفً تجانس جماعة األبقار المدروسة.
التمرٌن الثالث:
بعد القٌام بالدراسة اإلحصائٌة لتوزٌع الترددات عند الدرة نسبة لوزن البدور حصلنا على منحنى الترددات أحادي المنوال:
 ) 1ماذا ٌمكنك إستنتاجه من هذه المالحظة بالنسبة لوزن البدور عند الساكنة المدروسة؟
 ) 2كٌف ٌمكنك التأكد من تجانس هذه الساكنة؟
 ) 3بٌن أنماط االنتقاء االصطناعً و ما الهدف منه فً المجال الفالحً؟

الدراسة الكمٌة للتغٌر
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