 -1السٌادة التامة ( قانون مندل الثانً (التوزٌع الحر :أن جٌنً كل صفة ٌنفصالن عن بعضهما وٌتوزعان بشكل
عشوائً على جٌنً الصفة االخرى فً عملٌة االنقسام المنصف لتكوٌن الجامٌتات)





ٌكون األلٌالت فً هذه الحالة نوعٌن سائد  Tواأللٌل اآلخر متنحً . t
ٌحدث توزٌع عشوائً لأللٌالت كل صفة على ألٌالت الصفة األخرى النتاج الجامٌتات
نسبة ٌ 3:1كون االبوٌن  Tt * Ttاما نسبة ٌ 1 : 1كون االبوٌن Tt * tt
تظهر نسبة  1 :3 : 3 : 9فً االبناء عندما ٌكون االبوٌن غٌر نقٌٌن للصفتٌن TtRr * TtRr

طرٌقة األسئلة :
 -1جدول بحٌث ٌكون المطلوب اكمال الجدول للصفات والجامٌتات ومعرفة الطراز الجٌنً لألبوٌن
طوٌل  Tقصٌر  / tأملس  ، Rمجعد r
الجامٌتات
Tr
TTRr
قصٌر مجعد

Tr

ttRr

الطرز الجٌنٌة لألبوٌن هً  ..................................و ................................
احتمالٌة ظهور نبات أملس قصٌر هً .............................
ٌ -2عطً احدى الطرز الجٌنٌة لألبوٌن واآلخر مجهول وٌعطً النتائج لألفراد الناتجة
اذا حدث تلقٌح بٌن نبات طوٌل مجعد البذور من آخر مجهول الطراز الجٌنً اذا علمت أن ألٌل
طوٌل  , Tقصٌر  / tأملس  , Rمجعد r
 31طوٌل املس  29 /طوٌل مجعد  31 /قصٌر املس  29 /قصٌر مجعد
المطلوب الطرز الجٌنٌة لألبوٌن  ................................و ........................................
الطرز الجٌنٌة لألفراد الناتجة
احتمالٌة ظهور نبات طوٌل مجعد
 -3سؤال مباشر بحٌث ٌعطى للصفتٌن ولكل صفة ألٌالن أحدهما سائد واآلخر متنحً ٌتحكم فً ظهور الشعر القصٌر فً
األرنب ألٌل سائد (  , ) Dوٌتحكم فً ظهور الشعر الطوٌل ألٌل متنحً (  ) dوٌتحكم فً ظهور الشعر األسود ألٌل سائد (
 ) Bوٌتحكم فً ظهور الشعر البنً ألٌل متنحً (  , ) bتزوجت أنثى شعرها قصٌر اسود غٌر نقٌة للصفتٌن مع ذكر شعره
قصٌر بنً نقً للصفتٌن  .حسب التوزٌع الحر:
المطلوب الطرز الجٌنٌة للصفتٌن معا لألبوٌن  ...............................و .......................................
الطرز الجٌنٌة لألفراد الناتجة من التزاوج
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 -2الوراثة الالمندلٌة السٌادة المشتركة واأللٌالت المتعددة المتقابلة:







تحث فً فصائل الدم
السٌادة المشتركة تحدث فً فصٌلة الدم  ABوٌظهر تاثٌر كال األلٌلٌن والسٌادة التامة عند كل منI i، I i
الطراز الشكلً لفصائل الدم هو نوع الدم ( )A , B , AB , O
الٌمكن الب فصٌلة دمه  ABانتاج ابناء فصٌلة دمه  Oوذلك لعدم احتوائه على األلٌل المتنحً i
ٌجب معرفة أن األب ٌورث ألٌل واحد البنه
كما أن االب ٌاخذ من ابٌه ألٌل واحد ومن امه ألٌل واحد اٌضا
A

فصٌلة الدم
A
B
AB
O

الطراز الجٌنً
IA IA , IAi
IB IB, IBi
IA IB
ii

B

مولد الضد
A
B
BوA
ال ٌوجد مولدات ضد

طرٌقة األسئلة :
 فً أغلب األحٌان توجد وراثة فصائل الدم مقترنة مع الصفات المرتبطة بالجنس أو المتاثرة بالجنس
إذا تزوج شاب فصٌلة دمه  Bمن أنثى فصٌلة دمها  Aوكان والد الشاب فصٌلة دمه  Oوكان والدا الفتاة فصٌلة دمهم AB
 .المطلوب :
 -1اذكر الطرز الجٌنٌة لألبوٌن .
 -2اذكر الطرز الجٌنٌة لكل من والد الفتاة ووالد الشاب .
 -3اذكر الطرز الجٌنٌة المحتملة لألبناء.

تزوج رجل ازرق العٌنٌن فصٌلة دمه (  , ) Bوفصٌلة دم والدته (  , ) Oمن فتاة عسلٌة العٌنٌن فصٌلة دمها ( , ) O
ولون عٌنً والدها ازرق  ,فإذا علمت أن ألٌل لون العٌون العسلً (  ) Rسائد على ألٌل لون العٌون الزرقاء (  ) rوألٌل
مولد الضد (  ) IBسائد على ألٌل غٌاب مولد الضد (  , ) iالمطلوب :
 -1اكتب الطرز الجٌنٌة لألبوٌن للصفتٌن معا .
 -2ما الطرز الجٌنٌة المحتملة لألبناء للصفتٌن معا .
 -3ما احتمال إنجاب األبوٌن طفل عسلً العٌنٌن وفصٌلة دمه (  ) oمن بٌن جمٌع االحتماالت الممكنة .
اذا حدث تلقٌح بٌن نباتً كامٌلٌا احدهما أحمر األزهار ( نقً ) مع أخر بٌضاء األزهار ( نقً ) اذا رمزنا أللٌل لون
المطلوب CW:ورمزنا أللٌل لون األزهار البٌضاء CRاألزهار الحمراء السائد المطلوب:
 -2اذكر الطرز الجٌنٌة الفراد الجٌل االول والثانً.
 -1اذكر الطرز الجٌنٌة لالبوٌن
 -3اذكر احتمالٌة ظهور نباتات بٌضاء فً افراد الجٌل الثانً  -4 .ماهً النسبة الناتجة لكل لون لالزهارالفراد الجٌل الثانً.
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 -3الوراثة الالمندلٌة الجٌنات المتعددة الغٌر متقابلة ( :الجٌنات المتراكمة )
تحتاج الى اكثر من زوج من الجٌنات مثل  6ألٌالت
من األمثله علٌها :

لون الجلد عند اإلنسان :





وهناك ثالث أزوج للجٌنات ( 6ألٌالت ) للتحكم بهذه الصبغة .
كلما زادت األلٌالت السائدة تعطً اللون الغامق للجسم (. )AABBCC
كلما قلت األلٌالت السائدة ( زادت المتنحٌة ) تعطً اللون الفاتح للجسم ( . ) aabbcc
األشخاص الذي ٌمتلكون نفس درجة اللون ٌمتلكون نفس العدد من األلٌالت السائدة مثال ٌ AABBccشبه  aaBBCCو
...... AaBbCCوهكذا

مثال
اذكر ثالث طراز جٌنة مختلفة ٌعطً نفس لون الجلد لشخص طرازه الجٌنً  AABbdd؟
..............................................................................................................................
مثال  :رتب الطرز الجٌنٌة من األغمق حتى األفتح
AABBcc - aabbcc - Aabbcc

AaBBCC - AABBCC -
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 -4الوراثة الالمندلٌة وراثة الجنس فً االنسان :
 الجدول التالً ٌوضح الطرز الكروموسومٌة لوارثة الجنس عند بعض الكائنات الحٌة :
الطرز الكروموسومٌة
األنثى
الذكر
XX
ٌ XYحدد الجنس
XX
ٌ XYحدد الجنس
ٌ XYحدد الجنس
XX

الكائن الحً
اإلنسان
ذبابة الفاكهة ( الخل )
الطٌور ( عكس االنسان )

 الذي ٌحدد الجنس الذي ٌكون لدٌه نوعٌن من الكروموسومات XY
الصفات المرتبطة بالجنس :
 هً ألٌالت الصفات التً تحمل على الكروموسوم الجنسً X
 أهم الصفات
 -1صفة لون العٌون فً ذبابة الفاكهه ( تجربة مورغان )
ذكر
أنثى
R R
ذكر احمر العٌون
X X
انثى حمراء العٌون نقً
R r
X X
انثى حمراء العٌون غٌر نقً
r r
ذكر ابٌض العٌون
XX
انثى بٌضاء العٌون

XRY
XrY

 -2صفة مرض نزٌف الدم فً االنسان
ألٌل عدم االصابة  Hوألٌل االصابة h
ذكر

أنثى
غٌر مصابة
غٌر مصابة ( حاملة للمرض )
مصابة

X X
XHXh
XhXh

 -3مرض عمى األلوان فً االنسان
ألٌل عدم االصابة  Aوألٌل االصابة a
أنثى
غٌر مصابة
غٌر مصابة ( حاملة للمرض )
مصابة

XAXA
XAXa
XaXa

H

H

غٌر مصاب
مصاب

H

X Y
h
XY

ذكر
غٌر مصاب
مصاب

A

X Y
XaY

مالحظات هامة :
 احتمالٌة اصابة الذكر بالمرض اكبر من االنثى وذلك الن الذكر ٌحتاج الى ألٌل متنحً واحد لالصابة
بالمرض اما االانثى تحتاج الى ألٌلٌن متنحٌٌن لالصابة بالمرض
ٌ اخذ الذكر ألٌل االصابة من أمه ( ٌعنً االم تكون حاملة أللٌل االصابة أو مصابة بالمرض
 تاخذ االنثى المصابة ألٌلً االصابة واحد من االب واآلخر من امها.
4

امثلة :
 -1اجري تلقٌح بٌن أثنى ذبابة فاكهة حمراء العٌنٌن أجنحتها ضامرة (نقً للصفتٌن) ,وذكر ذبابة فاكهة أبٌض العٌنٌن
أجنحتها طبٌعٌة غٌر نقٌة  .فإذا علمت إن ألٌل صفة العٌون الحمراء ( ) Rسائد على ألٌل العٌون البٌضاء ( , ) rوان ألٌل
صفة األجنحة الطبٌعٌة ( ) Tسائد على ألٌل األجنحة الضامرة ( . )tالمطلوب :
 -1اذكر الطرز الجٌنٌة لألبوٌن ( للصفتٌن معا ) .
 -2ما هو الطراز الشكلً والجٌنً لألبناء ( للصفتٌن معا ) .
 -3ما احتمالٌة إنجاب إناث ذوات أجنحة ضامرة بٌن األفراد الناتجة

 -2تزوج شاب فصٌلة دمه (  , ) Oوالدته مصابه بمرض العمى اللونً من فتاة فصٌلة دمها (  ) ABغٌر مصابة بالعمى
اللونً  ,والدها مصاب بالعمى اللونً  .إذا علمت أن ألٌل عدم اإلصابة بمرض العمى اللونً ( ) Rسائد على ألٌل اإلصابة
بالعمى اللونً ( . ) rالمطلوب :
 -1ما الطرز الجٌنٌة (للصفتٌن معا ) لكل من الشاب والفتاة .
 -2ما الطراز الجٌنً لصفة عمى األلوان لكل من والدة الشاب و والد الفتاة .
 -3ما فصائل الدم المحتملة ألبناء الشاب والفتاة .

ٌ -3بٌن المخطط التالً شجرة تمثل تورٌث صفة نزٌف الدم
إذا علمت أن رمز المربع ٌدل على الذكور أما الدائرة لإلناث
وان الشكل المضلل باللون األسود ٌدل على أن
الشخص مصاب .أذا علمت أن ألٌل عدم اإلصابة ( ) H
وان ألٌل اإلصابة (  ) hالمطلوب
 - 1أذكر الطرز الجٌنٌة المحتملة لالفراد من الرقم ( 1الى ) 5
 -2مانوع الوراثة .
 -3كٌف تفسر اصابة األنثى رقم ( ) 4

1

2

3

4
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ٌ -4مثل الشكل جامٌتات ألبوٌن  :حٌث أن ألٌل لون الشعر األحمر (  ) Rسائد على ألٌل لون الشعر األسود (  , ) rوألٌل
االصابة بمرض عمى األلوان )  ) dصفة مرتبط بالجنس  .المطلوب :
 - -1اذكر الطرز الجٌنٌة لألبوٌن ( للصفتٌن معا ) .
 -2ما هو الطراز الشكلٌة لكال األبوٌن ( للصفتٌن معا ) .
 -3ما الطراز الشكلً للفرد رقم (  ) 1بالجدول .
 -3ما احتمالٌة إنجاب الطراز الشكلً الذي ٌمثله الرقم (  ) 2فً الجدول .
الجامٌتات
RXD
rXD
ry
D
RX
()1
d
d
RX
RRX Y
()2
5

 -5الوراثة الالمندلٌة وراثة الصفات المتاثرة بالجنس :
 هً ألٌالت الصفات تحمل على الكروموسوم الجسمٌة
 تتاثر هذه الصفات بمستوى الهرمونات الذكرٌة لدى الفرد مما ٌسبب اختالف نسبها بٌن الذكور واالناث
أهم الصفات التً تتاثر بالجنس
-1صفة الصلع عند االنسان :
األنثى
الذكر
الطراز الجٌنً
غٌر صلعاء
غٌر أصلع
HH
غٌر صلعاء
أصلع
ZH
صلعاء
أصلع
ZZ
الحظ الطراز الجٌنً ٌ ZHختلف عند الذكر واالنثى
وٌكون األلٌل  Hسائد عند االناث
 بحٌث ٌكون األلٌل  Zسائد عند الذكور
 -2صفة وجود القرون عند بعض المواشً :
األنثى
الذكر
الطراز الجٌنً
بقرنٌن
بقرنٌن
DD
دون قرنٌن
بقرنٌن
DS
دون قرنٌن
دون قرنٌن
SS
الحظ الطراز الجٌنً ٌ DSختلف عند الذكر واالنثى
وٌكون األلٌل  Sسائد عند االناث.
 بحٌث ٌكون األلٌل  Dسائد عند الذكور .
 -1تزوج شاب أصلع مصاب بمرض نزٌف الدم من فتاه صلعاء غٌر مصابة بمرض نزٌف الدم ,وكان والد الشاب ذو
شعر عادي وكان والد الفتاة مصاب بمرض نزٌف الدم  .فإذا رمزنا أللٌل اإلصابة بمرض نزٌف الدم ( )bوألٌل عدم
اإلصابة ( , )Bورمزنا أللٌل الشعر العادي ( )Hوأللٌل الصلع ( )Zالمطلوب :
 -1ما الطرز الجٌنٌة لكل من الشاب والفتاة (للصفتٌن معا) .
 -2ما النسب المتوقعة لظهور كل صفة على حدة عند األبناء الذكور .
 -3ما الطرز الشكلٌة لإلناث المتوقع إنجابهن ( للصفتٌن معا ) .
 -2تزوج شاب عادي الشعر فصٌلة دمه ( , )ABمن فتاة صلعاة لها فصٌلة دم الشاب نفسها  ,فاذا رمز أللٌل صفة
الشعر الطبٌعً ( )Hوأللٌل صفة الصلع بالرمز ( )Zاجب عن كل مما ٌلً :
 -1ما الطرز الجٌنٌة لكل من الشاب والفتاة ( للصفتٌن معا ) .
 -2ما الطرز الجٌنٌة لألبناء المتوقع انجابهم ( للصفتٌن معا ).
 -3ما احتمالٌة انجاب افراد فصٌلة دمهم ( )ABمن بٌن جمٌع األبناء ؟
ٌ -3مثل الجدول التالً وراثة صفتً الصلع ومرض عمى األلوان
الجامٌتات
HX
ZXD
Zy
D
HX
()1
d
d
HX
HHX Y
()2
اذا علمت ان ألٌل مرض نزٌف الدم  rوألٌل عدم االصابة  Rوان ألٌل الصلع  Zوألٌل وجود الشعر  Hالمطلوب
 -1الطرز الجٌنٌة لالبوٌن  -2الطرز الجٌنٌة لالفراد الناتجة  -3اذكر احتمالٌة انجاب ذكر اصلع من بٌن جمٌع الذكور
D
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 -6وراثة ال مندلٌة ارتباط الجٌنات :
 هً جٌنات توجد على نفس الكروموسوم وتورث كوحدة واحدة من جٌل إلى آخر
ٌ وجد ألٌلً الصفتٌن المرتبطتان على نفس الكروموسومٌن المتماثلٌن
 من األمثلة علٌها صفتً لون الجسم وحجم األجنحه عند ذبابة الفاكهه.
 تختلف هذه الصفات عن مندل فً النسب الحظ الفرق بٌن الجدولٌن التالٌٌن
مندل التوزٌع الحر :عند حدوث تزاوج بٌن ٌ GgRr * ggrrنتج عند االبناء أربع طرز شكلٌة مختلفة احتمالٌة كل منها ¼
كما فً الجدول التالً :
الجامٌتات
GR
Gr
gR
gr
gr
GgRr
Ggrr
ggRr
ggrr
االحتمالٌة
¼
¼
¼
¼
الجٌنات المرتبطة  :اما اذا كان األلٌل  Tمرتبط باأللٌل  Rعلى الكروموسوم نفسه فان احتمالٌة ظهور االفراد اكبر لكل من
 GgTt, ggttمن احتمالٌة ظهور االفراد  ( ggTt, Ggttواحٌانا الٌظهران )
فاذا فرضان ان األلٌل ٌ G , Tبعدان عن بعضها  10وحدات خرٌطة جٌنٌة فان النسب التً تظهر فً االبناء كما ٌلً :
الجامٌتات
GT
Gt
gT
gt
gt
GgTt
Ggtt
ggTt
ggtt
االحتمالٌة
%45
%5
%5
%45
الجامٌتات فً
حالة االرتباط

الجامٌتات فً
حالة العبور

ٌ حدث العبور فً الطور التمهٌدي األول فً االنقسام المنصف بحٌث ٌحدث تبدل بٌن الكروماتٌدان الغٌر
شقٌقٌن على الكروموسومان المتماثلٌن.
 تكمن أهمٌة العبور فً حدوث التنوع وظهور طرز جٌنٌة للجامٌتات جدٌدة وهذا ٌؤدي الى ظهور طرز
جٌنٌة وشكلٌة جدٌدة فً االبناء.
 تم االستفادة من العبور فً تحدٌد المسافات بٌن الجٌنات وترتٌبها على خرٌطة الجٌنات.
الحالة األولى  ( :ارتباط فقط ) عند تزاوج افراد طرازهم الجٌنً  GgTt, ggttوظهر فً االبناء نوعٌن بنسبة ٌ 1 : 1دل
هذا على عدم حدوث العبور والنوعٌن الناتجٌن هما فً حالة االرتباط وٌكون كلهما ٌشبه االب.
 مثال اجري تزاوج بٌن ذكر ذبابة خل رمادٌة اللون طبٌعٌة األجنحة ( غٌر نقً للصفتٌن ) مع أنثى سوداء ضامرة
الجناح  ،فكانت األفراد الناتجة تحمل نصفها صفة األم والنصف اآلخر تحمل صفة األب  .فإذا علمت أن ألٌل لون الجسم
الرمادي ( )Gسائد على ألٌل لون الجسم األسود ( ، )gوان ألٌل صفة األجنحة الطبٌعٌة ( )Wسائد على ألٌل األجنحة
 -1حدد الطرز الجٌنٌة لألبوٌن ( للصفتٌن معا ) .
الضامرة ( . )wالمطلوب :
 -3فسر سبب ظهور هذه النسب .
 -2حدد الطرز الجٌنٌة لألفراد الناتجة .
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الحالة الثانٌة  ( :ارتباط فقط ) عند تزاوج افراد طرازهم الجٌنً  GgTt, GgTtوظهر فً االبناء نوعٌن بنسبة ٌ 1 : 3دل
هذا على عدم حدوث العبور والنوعٌن الناتجٌن هما فً حالة االرتباط وٌكون كلهما ٌشبه االب.
مثال  :عند مزاوجة ذكر وانثى ذبابة خل كالهما طوٌل الجناح رمادي اللون نتجت االفراد بالنسب المئوٌة التالٌة
 10ضامرة سوداء
 30طوٌلة رمادٌة
المطلوب :
اعتبر ألٌل  Tللطول  ،وألٌل  tللضامر  ،وألٌل  Gللرمادي ،وألٌل  gلالسود
 .2اكتب انواع جامٌتات االبوٌن .
 .1اكتب الطرز الجٌنٌة لالبوٌن
 .4ما سبب ظهور هذه النتٌجه .
.3اذكر احتمالٌة ظهور ذباب طوٌل الجناح رمادي
الحالة الثالثة  ( :ارتباط وعبور ) تظهر اربع اشكال منها نوعٌن بنسبه عالٌة ( ارتباط ) ونوعٌن بنسبة قلٌلة ( عبور)
مثال  :عند تزاوج ذكر ذبابة خل أسود اللون ضامر الجناح مع أنثى رمادٌة اللون طوٌلة الجناح خلطٌه الصفتٌن  .حٌث
ظهرت األفراد بالصفات والنسب التالٌة :
 %9اسود طوٌل الجناح
 %41رمادي طوٌل الجناح  %41اسود ضامر الجناح  %9رمادي ضامر الجناح
حٌث أن ألٌل لون الجسم الرمادي ( )Gسائد على ألٌل لون الجسم األسود ( ، )gوان ألٌل صفة طوٌل الجناح ( )Tسائد على
ألٌل األجنحة الضامرة (. )tالمطلوب :
 -2اكتب الطرز الجٌنٌة للجامٌتات .
 -1اكتب الطرز الجٌنٌة لألبوٌن .
 -4ما نسبة األفراد الناتجة من العبور .
 -3اكتب الطرز الجٌنٌة لألفراد الناتجة .
الخرٌطة الجٌنٌة :
 هً ترتٌب الجٌنات على الكروموسوم وتوضٌح المسافات بٌنها
 نسبة العبور  +نسبة االرتباط = %100
 نسبة العبور = المسافة بٌن الجٌنٌن
 وحدات القٌاس مهمه (نسبة العبور بوحدة  - %نسبة االرتباط بوحدة  - %المسافة بوحدة خرٌطٌة جٌنٌة)
مثال  :فً ذبابة الخل إذا كانت نسبة ارتباط صفتً شكل األجنحة ولون العٌون  ، %90وشكل األجنحة ولون الجسم %83
ولون العٌون ولون الجسم  . %93إذا رمزنا أللٌل شكل الجناح  Tوألٌل لون العٌون  Yوألٌل لون الجسم Gالمطلوب :
 - 1احسب نسبة العبور بٌن جٌنً لون الجسم وشكل األجنحة .
 -2كم ٌبعد ألٌل لون الجسم عن ألٌل لون العٌون .
 -3بٌن ترتٌب الجٌنات على شرٌط الكروموسوم ( ارسم خرٌطة الجٌنات ) .
مثال  :الشكل التالً ٌمثل خرٌطة جٌنات  ،ادرسـه جٌدا ثم أجب عن األسئلة التً تلٌـه :
. ٢ما نسبة العبور بٌن الجٌنٌن  Cو  E؟
. ١ما هً المسافة بٌن الجٌنٌن  Aو  F؟
. ٤ما نسبة االرتباط بٌن الجٌنٌن  Fو  E؟
. ٣ما نسبة االنفصال بٌن الجٌنٌن  Dو  A؟
 . ٥أي الجٌنٌن ٌكون بٌنهما أكبر نسبة ارتباط  ،ما هً هذه النسبة ؟
 . ٦أي الجٌنٌن ٌكون بٌنهما أكبر نسبة عبور  ،ما هً هذه النسبة ؟
 . ٧أي الجٌنٌن ٌكون بٌنهما أقل نسبة ارتباط  ،ما هً هذه النسبة ؟
1
3
2
3
5
C .

F

D

E

A

B
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اذا حدث تقطٌع لكروموسوم فنتجة القطع الكروموسومٌة التالٌة :
4

8
M

A

R

5
C

A
7
C

R

المطلوب
 -1حدد ترتٌب الجٌنات على شرٌط الكروموسوم األصلً.
 -2اذكر المسافة بٌن كل من / M,A

R,A

 -3اذكر نسبة العبور بٌن كل من M,C

R,C /

 -4اذكر نسبة العبور بٌن كل من R,A

C,A /

 -7أثر البٌئة فً ترجمة الطرز الجٌنٌة الى طرز شكلٌة
 تؤثر العوامل البٌئة والداخلٌة فً ترجمة الطرز الجٌنٌة إلى طرز شكلٌة .
 من األمثلة على ذلك  :لون الفراء فً القطط السٌامٌة .
لون الفراء فً القطط السٌامٌة :
ٌ ظهر اللون األسود إذا كانت الحرارة الجزء من الجسم أقل من درجة حرارة الجسم الطبٌعٌة مثل ( األنف  ,األذنٌن ,
الذٌل  ,األطراف ) .
 ان األلٌل المسؤول عن تصنٌع االنزٌم الذي ٌنتج صبغة المٌالنٌن بصورة طبٌعٌة (اللون االسود) حساس لدرجة الحرارة
بحٌث ٌنشط فً درجة حرارة اقل من درجة الحرارة الجسم الطبٌعٌة
 أما أجزاء الجسم األخرى فتكون ذات لون أبٌض وذلك ألن األنزٌم غٌر نشط وبذلك ال ٌنتج صبغ المٌالنٌن.
 ولتأكد من ذلك تم حلق جزء من لون الفراء األبٌض ثم وضعت قطعة قطن باردة تثبت بلفافة على هذا الجز ومع تغٌر هذه
القطعة باستمرار لضمان بقاء خفض درجة حرارة هذا الجزء اقل من درجة حرارة الجسم الطبٌعٌة ظهر الفراء
الجدٌد بلون اسود .
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