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الطراز الجيني  الطراز الشكلي

 للفرد

 رموز الجينات 

والدة فصيلة Aفصيلة دمه  رجل

 Oدمها 

( وعدم وجود مولد الضد )   Iجين وجود مولد الضد ) 

i ) 

( جين لون العيون الحمراء سائد على جين لون العيون  R)  ذكر ذبابة فاكهة أبيض العينين

 ( rالبيضاء) 

(جين عدم وجود S( جين وجود القرون ، ) D)  أنثي بقرنين في أحد أنواع الماشية 

 ة وجود القرون متأثرة بالجنس(صفالقرون)

 iسائد على جين عدم وجود مولد الضدIجين وجود مولد الضد   ABشخص ذو فصيلة دم 
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