
CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ 
 

I. Khái niệm quần thể 

 Mỗi quần thể là một cộng đồng có một lịch sử phát triển chung, có thành phần 

kiểu gen đặc trưng và tương đối ổn định. Về mặt di truyền học, người ta phân biệt 

quần thể tự phối và quần thể giao phối. 

 Quần thể là một tập hợp cá thể cùng loài, chung sống trong một khoảng không 

gian xác định, trải qua thời gian nhất dịnh, giao phối với nhau sinh ra thế hệ sau 

(quần thể giao phối) 

 

II. Tần số tương đối của các alen và kiểu gen 

 Mỗi quần thể được đặc trưng bằng một vốn gen nhất định. Vốn gen là toàn bộ 

các alen của tất cả các gen trong quần thể. Vốn gen bao gồm những kiểu gen riêng 

biệt, được biểu hiện thành những kiểu hình nhất định 

 Mỗi quần thể còn được đặc trưng bởi tần số tương đối của các alen, các kiểu gen 

và kiểu hình. 

 Tần số tương đối của gen (tần số alen) được tính bằng tỉ lệ giữa số alen được xét 

đến trên tổng số alen thuộc một lôcut trong quần thể hay bằng tỉ lệ phần trăm số 

giao tử mang alen đó trong quần thể. 

 Tần số tương đối của một kiểu gen là tỉ số cá thể có kiểu gen đó trên tổng số cá 

thể trong quần thể. 

 Trong một quần thể, một gen có 2 alen A và a, thì trong quần thể có thể có 3 kiểu 

gen: AA, Aa, aa. Gọi d là tỉ lệ của kiểu gen AA, h là tỉ lệ của kiểu gen Aa và r là tỉ 

lệ của kiểu gen aa. 

 

 Gọi p là tần số tương đối của alen A và q là tần số tương đối của alen a thì 

phương pháp tính tần số tương đối của các alen:là: p(A) = d+ h/2 ; q(a) = r + h/2 

 

III. Quần thể tự phối 

 Quần thể tự phối điển hình là các quần thể thực vật tự thụ phấn, động vật lưỡng 

tính tự thụ tinh. 

 Quá trình tự phối làm cho quần thể dần dần bị phân thành những dòng thuần có 

kiểu gen khác nhau và sự chọn lọc trong dòng không có hiệu quả. 

 Trong quá trình tự phối liên tiếp qua nhiều thế hệ, tần số tương đối của các alen 

không thay đổi nhưng tần số tương đối các kiểu gen hay cấu trúc di truyền của 

quần thể thay đổi theo hướng giảm dần tỉ lệ thể dị hợp và tăng dần thể đồng hợp. 

 



TRẠNG THÁI CÂN BẰNG 

CỦA QUẦN THỂ GIAO PHỐI NGẪU NHIÊN 
 

I. Quần thể giao phối ngẫu nhiên 

 Là quần thể mà các cá thể trong quần thể giao phối tự do với nhau, các cá thể 

trong quần thể có quan hệ với nhau về mặt sinh sản. 

 Quần thể ngẫu phối được xem là đơn vị sinh sản , đơn vị tồn tại của loài trong tự 

nhiên. Chính mối quan hệ về sinh sản là cơ sở đảm bảo cho quần thể tồn tại trong 

không gian và theo thời gian. 

 Quá trình giao phối là nguyên nhân làm cho quần thể đa hình về kiểu gen, do đó 

đưa đến sự đa hình về kiểu hình. Trong những loài giao phối, số gen trong kiểu gen 

của cá thể rất lớn, số gen có nhiều alen không phải là ít, vì thế quần thể rất đa hình, 

khó mà tìm được 2 cá thể giống hệt nhau (trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng). 

 Mỗi quần thể xác định được phân biệt với những quần thể khác cùng loài ở 

những tần số tương đối của các alen, các kiểu gen, các kiểu hình. 

 

II. Định luật Hacdi-vanbec 

 Theo định luật Hacdi-vanbec, thành phần kiểu gen và tần số tương đối các alen 

của quần thể ngẫu phối được ổn định qua các thế hệ trong những điều kiện nhất 

định. 

 Quần thể có cấu trúc di truyền như đẳng thức p2 AA + 2pq Aa + q2 aa =1 được 

gọi là quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền. Trong đó d = p2 ; h = 2pq ; r = q2 

 

III. Điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacdi-Vanbec 

 Định luật Hacdi-Vanbec chỉ nghiệm đúng trong những điều kiện nhất định đối 

với quần thể như số lượng cá thể lớn, điễn ra sự ngẫu phối, các loại giao tử dều có 

sức sống và thụ tinh như nhau, các loại hợp tử đều có sức sống như nhau, không có 

đột biến và chọn lọc, không có sự di nhập gen. 

 

IV. Ý nghĩa của định luật Hacdi-Vanbec 

 Định luật Hacdi-vanbec phản ánh trạng thái cân bằng di truyền của quần thể. Nó 

giải thích được vì sao trong thiên nhiên có những quần thể được duy trì ổn định 

qua thời gian dài. 

 Giá trị thực tiễn của định luật này thể hiện trong việc xác định tần số tương đối 

của các alen và kiểu gen từ tỉ lệ các kiểu hình. 


