
:Generation time  

هر چند وقفه بين نسل ها معادل ميانگين سن والدين زماني كه فرزندان آن ها متولد مي شوند محاسبه مـي شـود                      

  .ولي مفهوم آماري نسل ها پيچيده تر از اين است

 سطح توليـد    كننده،را به سن ماده هاي توليد مثل   timegenerationجمعيت شناسان با استفاده از فرمول هايي        

  .هر گروه سني و احتمال بقاي افراد در هر گروه سني مرتبط مي كنند

 مـي  فرضبه اين مفهوم كه . براي جلوگيري از ايجاد اين پيچيدگي ها از مفهوم نسل هاي گسسته استفاده مي كنيم            

للي و ژنوتيپي، از يـك نـسل هـستند و     براي بررسي فراواني ا كنيم تمام افراد انتخاب شده از جمعيت در يك نمونه گيري،    

سل هـاي گسـسته بـراي     . افراد نمونه گيري بعدي بيانگر افراد نسل بعدي مي باشند كه فرزندان نسل قبل هستند              مدل ـن

گياهان يك ساله و مگس هاي ميوه اي كه تحت شرايط آزمايشگاهي پرورش يافته اند، هيچ آميزش بين افراد از نسل هاي                       

  .، برقرار استمختلف وجود ندارد

 نيز توسـط مـدل هـاي رياضـي            مانند انسان و بسياري ارگانيسم هاي ديگر،        نسل هايي كه دچار تداخل مي شوند،      

  .پيچيده تر به خوبي شرح داده مي شوند

Testing for pit to Hardy weinberg Equilibrium−  

ا تعـادل                     weinbergHardyروشي هاي متنوعي وجود دارد كه به بررسي تطـابق يـك جمعيـت داده شـده ـب −          

سوال زماني ايجاد مي شود كه تنها يك نمونه از جمعيت وجود دارد كه آن نمونه بيانگر . براي يك لوكوس خاصي مي پردازد

weinbergHardyآيا اثبات برقراري تعادل   . خصوصيت يك نسل است    تنها با استفاده از يك نمونه ممكن است؟ پاسخ      −



aaAaAAسي فراواني ژنوتيپ هاي اين سوال بوسيله برر   22و مقايسه آن بـا   ,, 2 qpqp اگـر ايـن   . حاصـل مـي شـود   ,,

weinbergHardy با هم مطابقت داشتند جمعيت در تعادل  هافراواني   است و اگر تطابق وجود نداشت جمعيت در تعادل −

  .نيست

:MN Blood Type  

كردن اين موضوع كه آيا فراواني مورد انتظار و مشاهد شده برابر هستند مي تـوان  از  تـست آمـاري    براي مشخص  

  . كاي استفاده كرد–مربع 

در اين مورد مقادير .  كاي داده هاي مشاهده شده و داده هاي مورد انتظار را با هم مقايسه مي كنيم              –در تست مربع    

در نمونه هستند و مقادير مورد انتظار معادل مقادير پيش بينـي شـده بـراي              ژنوتيپ   3مشاهده شده همان مقادير حقيقي      

22 ژنوتيپ به صورت  3رخداد   2 qpqp .  آمده است1در اوهايو در جدول  MNوههاي خوني آناليز داده هاي گر. هستند ,,

  .محاسبه مربع كاي، در حد مطلوب استتطابق بين داده هاي مورد انتظار و مشاهده، حتي قبل از 

  

  

  

8413050 ..deg inleveltheatfreedomofreeoneforsquarechicriticaltheSince −  



( )44.tablesee   

weinbergHardyاز تعـادل   MNبه اين نتيجه مي رسيم كه جمعيت اوهايو در لوكوس      انحـراف پيـدا نكـرده    −

  .است

تست كردن تطابق داده هاي واقعي با داده هاي مـورد انتظـار كـه    در مباحث قبلي از ساختار آماري مربع كاي براي    

2براي مثال،  در جدول    .  به دست مي آمدند استفاده كرديم        شده، يبراساس يك نسبت پيش بين    
   تطـابق داده هـا بـا          .24

  . را بررسي كرديم3:1نسبت 

,

. min .

In that Case the number of deqrees of freedom was simply the number of

independent Cutegories the total number of categories uts one

  

22مقادير . ر ما از خود داده ها به دست مي آيددر اين مورد نسبت مورد انتظا  2 ppqq حاصـل   ,pq مقـدار  2 از ,,

در اين مورد با تخمين زدن هر مقدار مستقل يك واحـد  .  مقدار از بررسي داده ها تخمين زده مي شوند      2مي شوند كه اين     

  .مقادير مورد نظر از داده ها استفاده مي كنيمبراي تخمين زدن   ازدرجه آزادي كاسته مي شود،

راي محاسـبه    .  را محاسبه كنيم يك درجه آزادي كاسته مي شود         pاگر با استفاده از نمونه       ديگـر   qدر اين حالت ـب

pq . ديگر يك متغير مستقل نيستqدرجه آزادي كاهش نمي يابد چون      اال  . 1=−  درجـه آزادي از  2بنابراين در مورد ـب

  .Categoriestindependenو ديگري براي pيكي براي تخمين زدن. دست مي رود

weinbergHardyقانون كلي در استفاده از آناليز مربع كاي براي تست كردن تطابق داده ها با تعادل                اين است   −

123در اين مورد  ( .بر است با تعداد فنوتيپ ها منهاي تعداد الل هاكه درجه آزادي برا =−(   

 از  به اين دليل كه از فراواني اللي ديـده شـده،  .  ممكن است داراي تناقض به نظر برسد     1آناليز مربع كاي در جدول      



  ..ي مورد انتظار استفاده كرده ايمداده هاي ژنوتيپ اوليه محاسبه شد، براي به دست آوردن فراواني ژنوتيپ

PKU     

weinbergHardyاز شرايط چك كردن وجود تعادلدر برخي    غير ممكن است، براي مثال، در مورد خصوصيات  −

 را وزيگوتهـا و هترغالب فراواني الل ها را نمي توان براساس كالس هاي ژنوتيپي محاسبه كرد چون نمي توان هموزيگوت ها         

weinbergHardyبه هر حال مي توان با فرض برقراري تعادل          .از هم تميز داد    در ايـن   .   فراواني الل ها را محاسبه كرد       −

  .مشخص كنيم را pپس س و q  است از طريق  2qمورد فرض مي كنيم كه فراواني افراد هموزيگوت مغلوب برابر 

weinbergHardy اگر فرض برقراري تعادل )را براي يك بيماري مثل − ) ketonuriaphenyPKU در نظر          /

( بگيريم، تنها در افراد هموزيگوت مغلوب بروز مي كند، مي توانيم نسبت افراد هتروزيگوت در جمعيت را محاسـبه كنـيم                 

weinbergHardyولي آيا مجاز به استفاده از فرض برقراري تعـادل             ).  هستند   PKUافرادي كه حامل الل        در ايـن    −

  مورد هستيم؟

, ,

. .

there was until recent medical practices intervened a good deal of selection

inolividuals with pku whe were unusally mentally refarded

  

با اين وجود تنها يك كودك در . در نتيجه فرض عدم وجود انتخاب كه براي برقراري تعادل الزم است نقض مي شود              

 اثـر انتخـاب روي     هـزار نفـر،  10 فرد در هـر  1زماني كه يك ژنوتيپ نادر است، .  استPKUاي    بين هزار تولد زنده دار    

اين مورد از فرض برقراري تعادل  بنابراين به دليل نادر بودن خصوصيت مي توان در       . فراواني اللي قابل صرفنظر كردن است     

weinbergHardy   :بات را به صورت زير انجام داد استفاده كرد و محاس−

0001010000
12 /=== q فراواني هموزيگوت  مغلوب  



99/01در نتيجه                                                                                                                             =−= qp                        

010000109 و                                                                                                                               // ==     

  بنابراين

)يا   )  100 در 98 (  ) 980990 22 // === pفراواني هموزيگوت سالم  

)يا      )     100 در 2  (  )( ) 02099001022 /// === pq فراواني هتروزيگوت  

  

weinbergHardyبا در نظر گرفتن فرض برقراري تعادل     .يم كه در ابتدا آشكار نبوددموفق به كشف مطلبي ش  −

 50 در هر 1 نفر، توسط هتروزيگوت ها به صورت  هزار10 در هر 1 صفتي نادر است،     هيك ژن مغلوب كه ايجاد كنند     

  .نفر حمل مي شود

در اين مورد نمي توان از آزمون مربع كاي براي تاييد مولفه هاي تعادل   استفاده كرد چون فراوانـي هـاي اللـي را                         

  .براساس فرض برقراري تعادل به دست آوريم و محاسبات را براساس درستي اين فرض انجام داديم

022ماري نيز به دليل صفرشدن درجه آزادي، تعداد فنوتيپ ها منهاي تعداد الل ها               از نظر آ    انجـام آزمـون   ،−=

  .مربع كاي غير ممكن است

  

 


