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Comb –Shape in Fowls الدجاجفى وراثة شكل العرف

ةًهىًاكثرًالحاالتًلدراستعتبرًوراثةًشكلًالعرفًفيًالدجاج

واسطةًبوالتىًدرستًًلتاثيرًزوجينًمنًالجيناتًالتفاعلًالجينىًً

Bateson and  Punnettالعالمينً

حيثًاجرواًمجموعةًمنًالتهجيناتًبينًسلالتًمختلفةًمنًهذهً

السلالت

– roseعرفًورديً-1 Combed(RRpp )ًكماًفيًسللة

Wyandotteالوايندوتً

كماًفيًسللةًالبراهماًPea Combed(rrPP)عرفًبازالئيً-2

Brahma

– Singleعرفًمفردً-3 Combed((rrpp ًكماًفيًسللة

Loghornهورنًوجال

Walnut Combed (RRPP)عرفًالجوزيً-4



جوزى                       مفرد

بازالئى                                    وردى



التلقيح ما بين دجاج ذات عرف بازالئى مع دجاج ذات عرف مفرد-اوال

يلًاالولًوجدًانًالعرفًالبازالئيًسائدًعلىًالعرفًالمفردًبسببًانًافرادًالج

لثانىًالناتجةًمنًهذاًًالتلقيحًهيًبازالئيةًالعرفًوبالحصولًعلىًالجيلًا

مفردةًالعرفًمما1ً: بازالئيةًالعرف3ًكانتًنسبةًافرادًالجيلًالثانيًهيً

األليليةًيدلًعلىًأنًالعرفًالبازالئيًيختلفًعنًالمفردًفيًزوجًمنًالجينات

وللعرفًالبازالئيppًفتبعاًلذلكًيكونًالتركيبًالوراثيًللعرفًالمفردً. 

PP  اىًانهاًصفةًمندليةًبسيطةًتتبعًقانونًمندلًاالول



التلقيح ما بين دجاج ذات عرف وردى مع دجاج ذات عرف مفرد-ثانيا

اتًوبالمثلًاعطتًالتلقيحاتًبينًالعرفًالورديًوالعرفًالمفردً،ًافرادًذ

عرف3ًعرفًورديًفىًالجيلًاالولً،ًبينماًكانتًالنسبةًفيًالجيلًالثانيً

عرفًمفردً،ًوهذاًيدلًانًالعرفًالورديًيختلفًعنًالعرف1ً: ورديً

rrردًوتبعاًلذلكًيكونًالتركيبًالوراثيًللعرفًالمف. Rالمفردًفيًجينًسائدً

اىًانهاًصفةًمندليةًبسيطةتتبعًقانونًمندلًاالولRRوللعرفًالوردىً



التلقيح ما بين دجاج ذات عرف وردى مع دجاج ذات عرف بازالئى-ثالثا

يًعندماًأجرىًتلقيحًبينًأفرادًبازالئيةًالعرفًوأخرىًورديةًالعرفًظهرًف

فيًاألبوينًفكانًشكلًالعرفًهوًالعر فًالجيلًاألولًعرفًلمًيكنًموجوداًا

ىًوباجراءًتلقيحًافرادًالجيلًاالولًللحصولًعلWalnut Combedالجوزيً

افرادًالجيلًالثانىًكانتًنسبةًالمجاميعًالمظهريةًفيًالجيلًالثانيًهي

.عرفًمفرد1ً: عرفًوردي3ً: عرفًبازالئي3ً: عرفًجوزي9ً

يسًولومنًذلكًيتضحًانًالصفةًيتحكمًفيهاًزوجينًًمنًالعواملًالوراثيةً

وردىًاىًتتبعًقانونًمندلًالثانىًوحيثًانًكلًمنًصفةًالعرفًالزوجاًواحداً

والعرفًالبازالئىًتسودًسيادةًتامةًعلىًصفةًالعرفًالمفرد

كاناR, Pًينًفتلحظًمنًهذهًالتجربةًأنًالنسبةًالمندليةًلمًتتأثيرًفكلًمنًالجين

معاًفيًمستقلينًفيًتاثيرهماًعلىًالصفةً،ًولكنًالذيًحدثًهوًانًًاشتراكهما

ورًصفةًتركيبًوراثيًواحدًبصورةًسائدةًحدثًبينهمًتفاعلًجينىًوسببًظه

جديدةهىًشكلًالعرفًالجوزى

سببًظهورًاىًانًالتفاعلًبينًالجنينًغيرًاألليلينًالسائدينًالخاصينًبالعرف

صفةًجديدة





T)اليلينبهالجين t)allelomorphic

(AA)بهاخروجين(RR)بهجين

Nonallelomorphic



يشبهًالتفوقًالسيادةًاالًانًالتفوقًهوًصورةًمنًصورً

التفاعلتًبينًالمواقعًالجينيةًالمختلفةًحيثًنجدًانً

بينًاليلتًنفسًالموقعًالجينىًاىً Dominanceالسيادة

Alellomorphic

هىًعلقةًسيادةًبينًجيناتًمختلفةًاىًغيرEpistasisالتفوق

حيثًعاملًوراثىًمعينًيمنعNonallelomorphicًاليليةًً

تأثيرًعاملًوراثىًاخرًفىًموقعًجينىًاخرً



Complementary genesالجينات المتكاملة   -1

 Recessiveتعرفًهذهًالحالهًبالتفوقًالمتنحىًمتماثلًالتاثيرً•

duplicate epistasis

ىًحيثًلكىًتظهرًالصفةًالبدًمنًوجودًاالليلتًالسائدةًمعاًف•

صفةًالتركيبًالوراثىًوانًغيابًاحدًاالليلتًالسائدةًالًتظهرًال

لهمًاىًانًكلًمنهمًيكملًعملًاالخرًحيثًكلًمنًالجينينًالسائدين

واذاًغابًاحدهمًيتوقفPathwayًدورًفىًبناءًالمسارًالحيوىً

هًالمسارًالحيوىًوالًتظهرًالصفةًًوانًاالليلتًالمتنحيةًلهذ

الجيناتًليسًلهاًالقدرةًعلىًاظهارًالصفةًوتعملًعلىًاعاقةً

المسارًالحيوى



يمصفة السيانيد فى البرس

والذىًيكونًانزيمًهوًالمسئولًعنًتحويلً  Lالجينً

ىًعندماًيكونًفالمادةًاالوليةًًالىًمادةًسكريةًاساسيةًً

حالةًسائدةًًوغيابةًاوًوجودهًفىًصورةًمتنحيةًفل

يدًتتكونًالمادةًالسكريةًوبالتالىًالًيتكونًالسيان

المادةًالسكريةًالىًبتحويلًهذهً  Hبينماًيقومًالجينً

السيانيد



مصفة السيانيد فى البرسي



Lathyrus ordorantusبازالء الزهور-2



Duplicate genesالجينات المكررة او المتضاعفة -2

ىًوجدتًبعضًالحاالتًانًهناكًجيناتًتكونًمتماثلةًالتأثيرًا

فاذاًالسائدةالجينًاالولًمماثلًلتأثيرًالجينًالثانىًفىًالحالةتأثيرً

ىًتظهرًكانتًالصفةًيتحكمًفيهاًزوجينًمنًالعواملًالوراثيةًفلك

ائدةًفىًفلبدًمنًوجودًكلًمنًاالليلينًاوًاىًمنهماًبحالةًسالصفىً

يؤدىًحينًانًوجودهماًمعاًبصورةًمتنحيةًمتماثلةًالتظهرًالصفةًف

اىًيظهرً 15:1الىًالنسبة 9:3:3:3الىًتحورًالنسبةًالمندليةًمنً

فىًتأثيرًالجيلًالثانىًشكلينًمظهريينًفقطً

نًالنًكلًمبالتفوق السائد متماثل التأثير وتسمىًهذهًالحالةً

يعطىًنفسًالتأثيرًووجودًاىًمنهمT1,T2ًالعاملينًالسائدينً

.يظهرًالصفة

والتًعندًالتهجينًبينًنباتينًمنًكيسًالراعىًاحداهماًذاتًكبس

مثلثةًواالخرىًذاتًكبسوالتًبيضاوية





Dominant inhibitor genesالجين المانع السائد -3

وجدًانًهناكًجيناتًتمنعًجيناتًاخرىًمنًاظهارًالصفةًالمسئولةًعنهاً

Inhibitor genesوتعرفًبالجيناتًالمانعةً

نًمنًلونًالريشًفىًبعضًسلالتًالدجاجًوجدًانهًيتحكمًفىًالصفةًزوجي

وهوًالمسئولًعنًاظهارًصفةًاللونًفىًالريشًعندً Cالجيناتًوهماًالجينً

وهوًجينًمانعًلفعلًجينً Iوجودهًبصفةًسائدةًووجدًانًهناكًجينًاخرًهوً

ىًاظهارًاللونًحيثًيمنعًتكوينًاوًاظهارًاللونًفىًالريشًعندماًيكونًف

.ولكنًوجودهًفىًحالةًمتنحيةًليسًلهًأىًتأثير, صورةًسائدةً

يمنعIًدًعلىًاساسًانًالجينًالسائبالتفوق السائد المتنحى وتسمىًهذهًالحالةً

،ًكذلكً-I-Cتكوينًاللونًفىًالريشًويعطىًافرادًبيضاءًاللونًفىًالتركيبً

تركيبًوهوًفىًحالةًمتماثلةًيعطىًافرادًبيضاءًالريشًفىًالcاالليلًالمتنحىًً

cciiًالىًالنسبةً 9:3:3:3اىًكلًمنهماًلهًنفسًالتأثيرًفتحورتًالنسبةًًمن

13:3





Dominance epistasisالتفوق السائد -4

ينًالمواقعًيشبهًالتفوقًالسيادةًاالًانًالتفوقًهوًصورةًمنًصورًالتفاعلتًب

المختلفةًحيثًنجدًانًالسيادةًبينًاليلتًنفسًالموقعًالجينىًاىً

Alellomorphic ,اىًغيرًبينماًالتفوقًهىًعلقةًسيادةًبينًجيناتًمختلفة

Nonallelomorphicاليليةًً

خرًحيثًعاملًوراثىًمعينًيمنعًتأثيرًعاملًوراثىًاخرًفىًموقعًجينىًا

لمتحصلًويظهرًالتفوقًتأثيرهًبتحويرًالنسبًالمندليةًللشكالًالمظهريةًا

عليهاًفىًالجيلًالثانىًومنهاًالتفوقًالسائدًوالتفوقًالمتنحى

التفوق السائد فى نبات القرع الصيفى 

ثلثًالوانًمنًالثمارًهىًابيضًًواصفرًًواخضر

Yوً Wووجدًانًالصفةًًيتحكمًفيهاًزوجينًمنًالعواملًالوراثيةًوهماً

نًوجدًانًيمنعًتكوينًاىًلونًفىًالثمارًبينماًيعطىًاللوWحيثًالجينًً

ىًالذىًيسببًفىًتكوينًاللونًاالصفرًف Yاالبيضًوهوًسائدًعلىًالجينً

يؤدىًالىًتكوينًاللونًاالخضرًفىً yالثمارًفىًحينًانًاالليلًالمتنحىً

الثمارً





Recessive  epistasisالتفوق المتنحى -5

ةًاصيلةًوجدًانهًفىًحاالتًمعينةًيحدثًتفوقًللجينًالمتنحىًعندًوجودهًفىًصور

ورةًمتنحيةًعلىًالجينًالسائدًاىًتستطيعًاالليلتًفىًالموقعًالجينىًالموجودةًبص

لذلكًلونًالتعبيرًعنًنفسهاًفىًوجودًالمواقعًالجينيةًاالخرىًبصورةًسائدةًمثال

الفراءًفىًالفئران

لون الفراء فى الفئران

هوًلونًالشعرقدًيكونًرمادىًاوًاسودًوالمنطقةًقربًطرفًاللون االجوتى •

.الشعرةًبهاًحلقةًصفراء

الًيتكونًبهاًاىًصبغاتًحيثًلونًالفراءًابيضًوذلكAlbinoاللون االلبينو•

.لغيابًصبغةًالميلنينًوالحيواناتًااللبينوًدائماًاصيلة

الشعرةًينشأًنتيجةًلعدمًتكونًالحلقةًالصفراءًالموجودةًفىًطرفاللون االسود •

يتحكم فى Cيتحكم فى صفة لون الفراء زوجين من العوامل الوراثية وان الجين 

وجوده فى تكوين الصبغة فى الفئران حيث وجوده فى حالة سائدة يتكون الصبغة و

هو المتحكم فى تكوين الحلقة Aحالة متنحية ال تتكون الصبغة والجين االخر هو 

وده فى الصفراء فى الشعر لذلك هو المتحكم فى فى ظهور الفراء االجوتى عند وج

حالة سائدة 



AaCcالجيلًاالولًكانتًاالفرادًكلهاًذاتًلونًفراءًاجوتىًذاتًتركيبًجينىً

كذلكCًوذلكًلوجودًالجينًالمسئولًعنًتكوينًالصبغةًفىًصورةًسائدةً

فىًصورةًسائدةAًالجينًالمسئولًعنًتكوينًالحلقةًالصفراءًفىًطرفًالشعرً

-:فىًالجيلًالثانىًظهرتًاالشكالًالمظهريةًكالتالى

وهوً-aaCوهوًاللونًاالجوتىًبينماًالتركيبًالجينىً-A-Cالتركيبًالجينىً

ورةًلونًالفراءًاالسودًوذلكًلوجودًالجينًالمسئولًعنًتكوينًالصبغةًبص

aنحيةًبينماًالجينًالمسئولًعنًتكوينًالحلقةًالصفراءًبصورةًمتCسائدةً

نًوهوًاللونًااللبينوًوذلكًلوجودًالجينًالمسئولًعA-ccبينماًالتركيبًالجينىً

نًفلًتتكونًالصبغةًووجودًالجينًالمسئولًعcتكوينًالصبغةًبصورةًمتنحيةً

تفوقcًحىًتكوينًالحلقةًالصفراءًبصورةًسائدةًلكنًنلجظًهناًانًاالليلًالمتن

ومنعهًمنًاظهارًاثرهًوهوًتكوينًالحلقةًالصفراءًفىAًعلىًاالليلًالسائدً

نهايةًًالشعرًوهذاًماًيسمىًبالتفوقًالمتنحىًوالذىًادىًالى

تحويرًالنسبةًالمندليةً





وراثة اللون  فى البصل

الجينًصفةًاللونًفىًالبصلًيتحكمًفيهاًزوجينًمنًالعواملًالوراثيةًوان

حالةًعندًوجودهًبصورةًسائدةًيؤدىًالىًتكوينًالصبغةًووجودهًبCاالولً

فهوًالمسئولًعنًتحديدRًالًتتكونًالصبغةًًبينماًالجينًاالخرcمتنحيةً

يجعلًاللونًاحمرًووجودهRًلونًالصبغةًحيثًعندًوجودهًبصورةًسائدةً

يجعلًاللونًاصفرrًبحالةًمتنحيةً



لوجودRrCcًكلًافرادًالجيلًاالولًكانتًحمراءًاللونًذاتًتركيبًجينىً

فتتكونًالصبغةًكذلكCًالجينًالمسئولًعنًتكوينًالصبغةًبصورةًسائدةً

فيؤدىًالىRًالجينًالمسئولًعنًتحديدًلونًالصبغةًموجودًبصورةًسائدةً

تكوينًلونًصبغةًالحمر

وهوًيجمعً-R-Cبينماًفىًالجيلًالثاتىًظهرتًكالتالىًانًالتركيبًالجينىً

مرًكلًمنًاالليلينًبصورةًسائدةًوبالتالىًيتكونًابصالًذاتًلونًاح

حيثًالعاملًالمسئولًعنًتكوينًالصبغةًموجودً-rrCوالتركيبًالجينىً

ونًالصبغةًبصورةًسائدةًفتتكونًالصبغةًبينماًالعاملًالمسئولًعنًتحديدًل

الًبينماًموجودًبصورةًمتنحيةًفيؤدىًالىًتكوينًاللونًاالصفرًفىًاالبص

نًوهوًيعطىًاللونًاالبيضًللبصالًحيثًًنلحظًاR-ccالتركيبًالجينىً

كونًالصبغةًالجينًالمسئولًعنًتكوينًالصبغةًموجودًبصورةًمتنحيةًفلًتت

االًانًبينماًاالليلًالمسئولًعنًتحديدًلونًالصبغةًموجودًبصورةًسائدة

ومنعًظهورًاللونًاالصفرًبينماRًتفوقًعلىًاالليلًالسائدcًاالليلًالمتنحىً

الًذاتًفكلًمنًاالليلينًموجودًبصورةًمتنحيةًفتكونًاالبصrrccالتركيبً

اللونًاالبيض



الجينات متماثلة التاثير-6

جينًاالولًوتعتبرًهذهًالحالةًاحدىًحاالتًالتفاعلًالجينىًحيثًيكونًتاثيرًال

لكنًعندًمماثلًتماماًلتاثيرًالجينًالثانىًالذىًيعطىًنفسًالشكلًالمظهريًو

فةًوجودهماًمعاًفىًصورةًسائدةًيحدثًتفاعلًبينهمًمماًيؤدىًالىًظهورًص

جديدة



األليالت المتعددة

Multiple Alleles



مًفيهاًزوجًمنًخللًدراستناًلتجاربًمندلًفنجدًانهًتناولًالصفاتًالتىًيتحك

حملًاوًزوجينًمنًالعواملًالوراثيةًوانًالموقعًالجينىًالواحدًفىًالكائنًي

اليلينًفقطًحيثًًكلًكروموسومًمنًالكروموسوماتًالمتماثلةًً

Homologous chromosomes ًيحملًاليلًمنهمًاحدهماًجاءًمنًاالب

علىًواالليلًاالخرًجاءًمنًاالمًًوانًكلًاالمثلةًالتىًدرسناهاًسابقاًاقتصرت

راثيةًالتعاملًبزوجًواحدًفقطًمنًاالليلتًللجينًالواحدًمثلًالتراكيبًالو

TT ًوTt ًوtt 

يلينًفىًوجدًفيًبعضًالصفاتًانًالموقعًالجينىًقدًيحتوىًعلىًاكثرًمنًال

مورفيةًنفسًالموقعًالوراثىًعلىًالكروموسومًوهىًسلسلةًمنًالعواملًاالليلو

,التىًتعرفًباسمًاالليلتًالمتعددة

ولكنًمعروفًانًالموقعًالوراثىًالًيحتوىًاالًعلىًاليلينًفقطًعلى

وميةًالكروموسومينًالمتماثلينًوذلكًالنًالفردًثنائىًالمجموعةًالكروموس

مهماًزادًعددًاالليلتًفىًالموقعًالوراثىًالواحدً

فانًالفردً A3وً A2وً A1اذاًكانًالموقعًالوراثىًبهًثلثةًاليلتًوهىً

 A1A3اوًً  A1A2اوA1A1ًًيحملًاليلينًفقطًمنًالثلثةًكماًيلىًً

A3A3اوًً A2A3او  A2A2او



فى االنسان وراثة مجاميع الدم

اليلتةثلثبهاالنسانفىالدممجاميععنالمسئولالوراثىالموقعفىانهوجد

المعروفةوهىمختلفةمظهريةاشكالاربعةتعطىوالتىiوIBوIAوهى

OوABوBوAوهىاالنسانفىالدمبفصائل

Karleالعالمويعتبر Landsteinerوحدداالربعةالدممجاميعاكتشفالذى

منهامجموعةلكلالحمراءالدمكراتفىالموجودالكيميائىالتركيب

دوثحالحظالدمفصيلةفىمختلفينلشخصينحمراءدمكراتخلطعندوجد

فسنفىمتماثلاخرشخصالىشخصمندمنقلعندوانهالدملكراتتجلط

بينمافاعلالتالىيرجعالتجلطحدوثانذلكفسروقد,تجلطيحدثالالفصيلة

لخلياالبلزمىالغشاءعلىطبيعياالمتواجدةAntigenالمضادةالمولدات

فىطبيعياالموجودةAntibodiesالمضادةاالجساممعالحمراءالدمكرات

اخرلشخصالدمسيرم



همامكونينمناالنساندميتكونوغالبا

لدويةاوالصفائحوالبيضاءالحمراءالخلياعنعبارةوهىالدمويةالخليا-1

المختلفة

الكيميائيةالموادمنكبيرعددبهاSerumالسيرمPlasmaالبلزما-2

الدموىالتجلطفىالمتخصصةوالبروتيناتالمتباينة

ةمضادمولداتبمثابةتعتبروالتىالدمالىالغريبةاالجسامدخولوعند

Antigensوهمابطريقتينمعهايتجاوبالجسمفان:-

وتجبرهبهصقوتلتالغريبالجسمبروتينعلىتتعرفكيميائيةمواديتكون-1

الخروجعلى

جسمدرتهمغاقبلالغريبالجسمهذاالتهامعلىالقادرةالخليابعضتوفير-2

للنسانالبكتيريااصابةاثناءيحدثماغالباوهذااالنسان



اماجسانتاجالىالجسمتدفعالتىهىAntigensالغريبةاالجسامهذهانوحيث

للبالنسبةالتخصصشديديكونالمضادوالجسمAntibodiesمضادة

Antigenمعهيتفاعلالذى

Asquiredمكتسبةبانهاالمضادةاالجساموتعرف antibodiesتواجدهاحيث

االجساممثلبهاالخاصالغريبAntigenالوجودعلىيتوقفالدمفى

.الحساسيةوحاالتالتطعيمحاالتفىتفرزالتىالمضادة

هتعرضعدمحالةفىحتىباستمرارالجسميكونهامضادةاجسامهناك

مضادةمولداتاىتواجدعدمحالةفىاىغريبجسممنللغزو

AntigensالمضادةاالجسامبنظائرهذهوتسمىIsoantibodiesحيث

االجسامضدالمناعيةمقاومتهزيادةعلىمستمرةبصفةالجسميعمل

.غريبةالاالجسامبهذهاالصابهتكرارحالةفىوخاصةتهاجمهالتىالغريبة



هملالحمراءالدملكراتالبلزميةاالغشيةتحتوىافراد:Aالدممجموعة-1

Antigenالعلى Aعلىيحتوىبهمالخاصالسيرماوالمصلوان

Antibodyالنوعمنالمضادةاالجسام B

لهمالحمراءالدملكراتالبلزميةاالغشيةتحتوىافراد:Bالدممجموعة-2

Antigenالعلى Bعلىيحتوىبهمالخاصالسيرماوالمصلوان

Antibodyالنوعمنالمضادةاالجسام A

لهمالحمراءالدملكراتالبلزميةاالغشيةتحتوىافراد:ABالدممجموعة-3

Antigenالهماالمضادةالمولداتنوعىعلى AوAntigen Bوان

المضادةاالجساممناىعلىيحتوىالبهمالخاصالسيرماوالمصل

المننوععلىالحمراءدمهمكراتتحتوىالافراد:Oالدممجموعة-4

Antigenةالمضاداالجسامنوعىعلىبهمالخاصالمصليحتوىولكن

Antibodyوهما AوAntibodyB



Iاالليلينمنكالانووجد IAوIBيسودمنهمكالوانبينهمسيادةيوجدال

iاالليلعلىتامةسيادة ,

الجدولفىكماالمختلفةالدملمجاميعالوراثيةالتراكيبمعرفةيمكنولذلك

الدممجموعة

(Phenotype)

الجينىالتركيب

(Genotype)

AIAIA, IAi

BIBIB, IBi

ABIAIB

Oii







ذاتئلالمسامنبهاالخاصالنسبسجلتودراسةالدمفصائلتحديدويعتبر

ياتعملاوالدمنقلعملياتبغرضوذلكالطبيةالناحيةمنخاصةاالهمية

بغرضاوالبشريةالسلالتتصنيفودراسةاالعضاءوزراعةنقل

بيننزاعاللحلالدمفصائليستخدمحيثالقضائيةاالجتماعيةالتحريات

االطفالباتاثوليساالبوةنفىفىفقطتفيدفهىالبنوةالثباتالعائلت

الحقيقيةالبائهم



:الدملفصائلالقانونيةوالطبيةالتطبيقات

البنوةثبتيالانهرغمبالبنوة،الخاصةالنزاعاتفيالفصلحاالتفيالدمفصائلدراسةمنيستفاد•

:التاليالمثالفيكماإستبعاده،أواإلحتمالترجيحفييفيدبل100%

العائلةبتإرتااألمإلسممخالفبإسمعلمةيدهعلىأنوالداهالحظحينوبمستشفى،مالعائلةطفلولد•

إلىلتانالعائذهبت.أخرىلعائلةطفلالوقتنفسفيولدأنتصادفحيثطفلهماليسيكونأنفي

:يليماكالنتائجكانتواألطفال،واآلباءمنلكلالدمفصائلتحديدخللمنالنزاعحلفتمالمحكمة

فصيلة دم الطفل محل الخالففصائلًدمًاآلباءًالعائلة

A x ABOاألولى

B x OBالثانية 


