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 د لوړو زده کړو وزارت پیغام
 

د برش د تاریخ  هام تلفو او د ی  کاا کفارل د وواو ې  هاو ا هام 

 .السفم یې ړلاو  سارتوو ې  رول لاو کاا مخال تلاو ی ل لوباول  د 

دیيس کفرل د نصرل ېسريس بلرم جاوړ   ېاا د هدک کاد  د 

کی یت هم لوړ لو کا تلو ېیهښت لل . لم  مد  ېتوام د ندخوېلاو 

تعیری نو  د  رت د غوښفنو ې  د ټولنا د ېړتیر   هم نظل کا نیولاو هک برخاد  هیژندل شوخو

 نو  دیيس توېد ې  کفربونم د تحصوینو لوریک بلېبل ې  ېرپ يش.

لم ښرغوو ېسفردېنو ې  لیکوېالنو څلم د هړک لام کاوتم تننام کاو  ېاا د ېتادېیک هخاری خاا 

څارنوو کاا دیيس کفربونام تا لی  ې  ېخسفو  ې  د کوونو هم ې ږد  کا خا هم رووو ېړ ناد  

ء کاد  د  ې  د هاو ا توتاوی خاا هام رلکات یې ساف  ژبرړيل د   رول تيل هوی خا ېدې

د . لم نوی  ښرغوو ېسفردېنو ې  هو رنو څلم  و هم دینښت غوښفنم کو  تال څاو هام روواو 

يس کفربونم ې  دیيس تاوېد بلېبال ې  ېارپ کاد   ېاا لام ېارپ ېړ ند  بلرو کا نو  دی 

 ی سفم د ګلېنو تحصوینو هم  ېک کا  یکدل يش ې  د هدک کاد  د کی یات هام لوړ لاو ې  د 

 وومم هل سا هم هلتلفګ کا خا نېک ګر  ېریسف    . 

د لوړ  هدک کد   هېیت دې رووام دنادک باويل ېاا د ګلېناو تحصاوینو د وومام سا حا د 

 لوریک د وووتو هم تلفو و یشفو کا تعیری  ې  نو  دیيس توېد بلېبل ې  ېرپ کد .لوړ لو 

 کې  هتوږ  مکری مېکا  خحیا   ید  یټاد ېفغرن ترشوترنو لوریک د جلتنم کم اک  هم هر

 د رول لو لوریک خا هتینم بلېبلک کدېدک.  د  کفرلڅلم تننم کو  ېا د 

 کد  ې  هلېرفیر  تاوتم تال څاو هام نیا د   یوم تندک خو ېا نوتوړ  ګټویک هل سم د ې  

 یېتوونکا کا د  ل دیيس تضمون لوریک ل  تل ل ک خو تعیری  دیيس کفرل  لل .
 

 هم دینښت

  وبدېلفوېل برالکله  لیېنجن ووو خهو نمل د

  هخلههلست  د لوړ  هدک کد  

 ۱۳۹۸کربل  



 
 

 قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!

کې د دريس کتابونو کموالی او نشتوالی لهه لووهو سهتونڅو  ګهه ګ ه   ونوافغانستان په پوهنتون د

ړه میتهود معلوماتو تهه س  رسهی نهه لهري  پهه زا ونويشمیر استادان او محصلین  وو زواتکېږي. 

 ټیه چې زاړه دي او پهه بهازار کهې پهه  ګټه اخيل ګه  نوچپرتو  او نواو له هغو کتابو  تدروس کوي

 کیفیت فوتوکاپي کېږي.

او   طبي پوهنتون کاب    کاب بیروينال  ننګرهار  خوست  کندهار  هرات  بلخ موږ د ېاوسه پور  تر

ساينس  انجنیهري   د طب  يس کتابونهدر  مګتلفعنوانه  ۲۹۰لپاره کاب  پويل تګنیک پوهنتون 

 DAAD  ۱۷۰آملهان د علمهي همرهاروو ټهولنې د  يطبه ۹۶) واو زراعت پوهنځي ورنالیڅم  ژ اقتصاد

 د کتابونهه Kinderhilfe-Afghanistan  ۷ د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټېغیر طبي  اوطبي 

جمهوري  فدرال اند آملپه مڅار رشوف کې  کتابونه DAUG  ۲ آملاين او افغاين پوهنتونونو ټولنې

 ۸ډ او واک اېهد سل ۲ د صافی بنس  لګوا  Afghanistan-Schulen  ۱د  ونهکتاب ۳  ينسولګر جرنال ک

 .چاپ کړي ديپه مايل مرسته  ( KAS  سنور کتابونه د کانراد ادناور بن

 اتوهز ووهپوهنتونونهو او  ونهدهړ ا ولهوټ وادېهچهاپ شهوي کتابونهه د ه يړ نومو ېده  چ ړو ېادونود 

چههاپ شههوي کتابونههه لههه  ولټههشههوي دي.  شهه ېو  هګههتو  اړوههه وادارو او مؤسسههاتو تههه پهه رېشههم

www.afghanistan-ecampus.org شئ. یکوس  ډاونلو ډ ګه  ڼېپا بوو 

 د  ې د افغانستان د لوړو زده کههههړو وزارت هحال کې تر رسه کېږي چ ېدا کړنې په داس

 کلونو په ميل سرتاتیژوک پالن کې راغيل دي چې: (۲۰۱۴ه  ۲۰۱۰)

کهړو او د وهوونې د وهه کیفیهت او زده کوونرهو تهه د نووهو  کهره او علمهي  د لوړو زده"

معلوماتو د برابرولو لپاره اړونه ده چې په دري او پښهتو ژبهو د دريس کتهابونو د لیرلهو 

او پښهتو  ي ژبې  ګه دريانگروڅ لپاره له   روفورمي نصاب د يش د تعلیمفرصت برابر 

اړوههن دي  لههه دې امرانههاتو  ګههه پرتههه د و ژبههاړل مههواد دريسژبههو تههه د کتههابونو او 

س  نيش کوسی عرصي  نووو  تازه او کره معلوماتو ته  استادانپوهنتونونو محصلین او 

 ."پیدا کړيرسی 

رسه مرسته وکهړو او د چپټهر  نومونږ غواړو چې د دريس کتابونو په برابرولو رسه د هیواد له پوهنتونو 

د و و. د دې لپههاره دا اړونههه ده چههې د لههوړو زده کههړ او لرچههر نههور دوران تههه د پههای ټرههی کېههږد

 .کتابونه چاپ يشدريس عنوانه  ۱۰۰  ه نا  هموسساتو لپاره هر کال 
 



، چو  هوه لولوو ميولرخ  کلوو کو  نوون کتا ونوه ولیروخ، وله ټولو محرتمو استادانو څخه هیله کوو 

نوټونوه او چورکونوه ایو او او د چواا لووا    وژ اړن او یا هم لول هخواين لیرل شون کتا ونه، لرچوک

 ،وو وسوته یو  د اړونوو هوه   و اکړن چ  هه ښوه کیییوچ چواا او  ی  هه واک ک  مونږز  ،تیا  کړن

او  ټروو هوه اړونوو لوول وړانوی ونوه یواد شوویو هموا نګوه د .استادانو او محصلی و هه واک کو  و کوړو

 . من ګامونه هو ته کړوی کله ک  اغ هوېڅو هه ګ   تک ، له مونږ رس  رشیک کړن نظکیات

تر هو د کتهابونو محتووهات د نړووالهو   لفینو او خپروونرو له خوا پوره زوهار اوسهت  شهوی دیؤ د م 

 د کتهاب پهه محتهوی کهې  ینهې کیهدای يش بیها هه علمي معیارونو په اسا  برابهر يش  خهو 

وهو تهر  هو خپه  نتروهات او    نو له درنو لوستونرو  ګه هیله مندوليدل يشتیروتنې او ستونڅې 

 تر  و په راتلونري چاپ کې اصالح يش.  لف او وا مونږ ته په لیرلې ب ه راولیږيؤ نیوکې م

مننه کوو  رهډې ګه  رو وا اکرتډله مرش  ېاو د هغ یټېله افغان ماشومانو لپاره د جرمني کم

 ۱۷۰هنتون د پو  رهارګمهاله د نن ېتر د یدو   ید ړیورک وې تګښد دغه کتاب د چاپ ل ېچ

 .ید یستیاخ هړ پر غا  تګښکتابونو د چاپ ل رطبيیعنوانه طبي او غ

  CIM (Center for International Migration & Development)او( لهه دفهرت GIZ) توهز یآ  ېد ج

 يړ د کار امرانات برابهر که ېپه افغانستان ک ېپور  ۲۰۱۶نه تر  ۲۰۱۰له  وېزما لپاره  ېچ ګه  

 مننه کوم. ېکوم له هړ وو  ه   د ز

مهايل او اداري   یعبهدالتواب بهاسکرز  ریهانجن پلهوموپوهنمه  د وزوهررسپرست  د لوړو زده کړو له

 لهوړو زده کهړو  پهه  قيواحمهد طهارص صهد سیمهايل او اداري ر ه  معین ډاکرت احمد سیر مهجور

او اسهتادانو پوهنځیو رویسهانو د   انوسیر  ونود پوهنتونسالکار ډاکرت ګ  رحی  صايف   وزارت کې

د دغهه . ې دهکهړ وررسه وهې او مرسهته  لېهڅهو وهې  ګه مننه کوم چې د کتهابونو د چهاپ لهړ  

پهه وړيها  ېوکلونو زيار -خپ  د کلونو چېکوم   وېمنندوی ي  او ستاينه ر ېډ ګه  مؤلفکتاب له 

 کړ.  ېتوګه ګرانو محصلينو ته وړاند

 ګه ه  مننه کهوم چهې د فهی  حبیبي او  هر وو حرمت الله عڅوڅ ه د دفرت له همرارانوهمدارنګ

 نه ستړې کیدونرې هلې  لې کړې دي.کتابونو د چاپ په برخه کې وې 

 سالکارد لوړو زده کړو وزارت   کډاکرت وحیی ورد 

  ۲۰۱۹  جونکاب   

 ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰  ټیليفون: د دفرت

 textbooks@afghanic.deاميي : 



 پيل خربې د

توفيق راپه برخه  خداى )ج( شکر اداء کوم چې ماته يې دا څخه وروسته د ثنا او حمد د

د ننګرههار پوهنتهوط  هو پهوهن     بل قدم پورتهه کهړم اوه هه ههم د چې دعلم په ډګرکې يو کړ

لوړو  ، چې د کړم  ب  جنټيک دريس کتاب تاليف دلپاره  محصلينو لومړې سمسرت ددوهم کال 

 په دې برخه کې تشه موجوده وه . نوي کريکومل مطابق ورته اشد رضورت وه او کړو وزارت دزده 

څخه معلومهات  نوپوره کولو په خا ر مې هڅه وکړه چې له معتربو کتابو  د دهمدې اړتيا

په موخه ورکړم ،  زياتې ګټه اخيستنې ال اومسلک  کسانو په واک کې يې دزده کوونکو  د راټول او

پهه  لهوړو زده کهړو وزارتترڅنه  دهيهواد د  نورو علم  اثارو چې نوموړې کتاب زما د هيله منديم

په اخرکې د ننګرهار  هو پهوهن   ګرځ   وړ و ګټه اخيستنې  کچه محصلينو اوهم مسلکانوته د

 ميونههد )جبارخ(ههل( او بيزيههک سههاينن څههانګې محههرتم اسههتاد پوهنمههل توريههال  همههدرد، 

 په کمپوز اوډيزاين کې يې رارسه پوره مرسته کړې مننه کوم .حامد)جبارخ(ل( څخه چې دکتاب 

 

 په درنښت

 پوهندوى استاذ الفت )شريزى(

 شف استاد او څانګې دبيزيک ساينن د

  



 :زهـــرسي

اداء کوم چې ماته يې داتوفيق راپه برخه کړ چې دعلم په ډګرکهې  دکايناتودخالق شکر

دوههم کهال د اول  د پهوهن    هو پهه برخهه کهې د جنټيهکيوبل قهدم پورتهه کهړم اوه هه ههم د

سمسرتددريس کتاب تاليف دى داچې تراوسه پورې د ب  جنټيک په برخه کې داسې يهودريس 

کتاب شتوط نه درلهود چهې دمحصهلينو علمه  اړتيهاوې پهوره کهړي نودهمهدې رضورت لهه مخهې 

لسهيزې  څلهوردڅانګې له خوا دنده راکړل شوه چې د هو پهوهن   دنهوي کريکهومل مطهابق اود

استادي تجربې څخه په استفاده دنومهوړي کتهاب تهاليف تهررسه کهړم مهاهم دخپهل انسها  و  

کتههاب دتههاليف  د مطههابق زيارايسههت  چههې لههه نووسههټنخرډ کتابوڅخههه معلومههات راټههول کههړم او

مخونه لري چې ( 131دنورمونومطابق يې ترتيو اوتنظيم کړم نوموړي کتاب ټول څلورڅپرک  او) 

وراثهت تاريخچهه ، دوراثهت اهميهت پهه دی د په اول څپرک  کې عموم  معلومات چهې مشهتمل 

 بابت کې ، دوراثت اړونداصطالحات اومنخل قوانني اودوهم څپرک  کې دميوې دمچ اهميت په 

ټرنرسندروم  کاليم فلرت سندروم،وراثت کې ، اريث ناروغۍ لکه سيکل سيل انيميا، ډوط سندروم ،

ميوټيشهن غربګهو  اوالدونه،اوپه دريم څپرک  کهې  ( RNAاو DNA، حجره اونوکليک اسيدونه )

اودميوټيشن ډولونه ، کروموزومونه اودکروموزومونوجوړښت اوډولونه ، حجروي ويش ، امايتوسهين 

عمهل ، اپيستاسين،بشهپړوونک  څلهورم څپرکه  کهې دجينونومتلابهل  ، مايتوسين ، ميوسهين 

، وژونکه  جينونهه ، موډيفريجينونهه ت هيي شهوي دي وينهې ګروپونهه د ل اليهل ، ، ملټيپجينونه 

داچې هيڅ ژبه دومره بخايه نه وي چې دهرې جنټيکه  اصهطالل لپهاره پهه ژبهه کهې وړ اصهطالل 

لهه سههوې  ه ليکنههولري نوداکتاب هم شايد له دې جهته څه ناڅه نيمګړتياوې  ولري داچهې ههر 

اواشتباه نه خايل نه وي نوکه هرمحرتم لوستونکى داکتاب له چاپ اوتکثرينه وروسته مطالعه کوي 

 اميدواريم چې ماخپلواشتباهاتو ته متوجه کړي ترڅوپه راتلونک  چاپ کې اصالل يش .

 

 په درنښت

 



i 
 

 ظـقريـت

دمحرتم استاد پوهندوى الفت )شريزى( دطبي جنټيک کتاب ، چې نوموړي په څلوووو 

 څپرکيو کې ليکى ، يوډيرعلمي اوپه زړه پووې دويس کتاب دى .

تاويخچوه ،  وواثوت ددی نوموړي په لومړي څپرکي کې دعمومي معلومات چې مشتمل 

او د هغه اړوند څيړنوې دوواثت اهميت په طبابت کې ، دوواثت اړوند اصطالحات ، دمنډل قوانني 

په شکلونو او جدولونو کې داسې ليکل شوي چې په هغه کې د کومې ستونزې موجوديوت نوه تور 

دوهم څپرکي کې دميوې دمو  اهميوت پوه وواثوت کوې ، اوو نواووکه ، لکوه  اوپهسرتګو کيږي، 

 DNA، نوکليک اسيدونه لکوه کاليم فلرت سنډوومکل سل انيميا ، ډون سندووم ، ترنرسندووم ،سي

حجوروي ويو ، او په دويم څپرکوي کوې ميوشيشو  ، دميوشيشو  ډولونوه ، کروموزومونوه ، RNAاو

دجينونوو متاابول عمول کربګوو  اوددونوه ، اوڅلووم څپرکوي  امايتوسيس، مايتوسيس، ميوسيس

او  بشووپړوونکي جينونووه ، ملټيپوول اليوول ، دوينووې ګروپونووه ، و ونکووي جينونووهاپيستاسوويس ، 

 ترشيح کړي دي .  موډيفايرجينونه

دده کتاب يوه خاصه علمي ، مسلکې طبي  ځانګړنه دا ده چې په اخرکې يې يوه دومره 

واوړى ، چې په هغه کوې شوول دکتواب اړونود علموي  Glossaryکني دعلمي لغاتونو اواصطالحاتو 

تونه اواصطالحات تعريف شوي دي . زه په دې بواوويم چوې پوهنودوى الفوت شوريزي دکتواب لغا

مطالعه دمسلک خاوندانو لپاوه دومره په زړه پووې بوو،، چوې پوه موه کچوه دا پوهوه ډيوره کنوي 

کودى يش . دده په داتاليف کې بله ځانګړنه دا ده ، چې هرڅپرکي يوې مناسوبې پونوتنې لوري 

 څوي ، ترڅوهغه په دقت ولويل.چې دوانه محصلني ه

 په دونښت

 پوهنوال احسان الله احسان

 د فزيالو ي څانګې شف
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 ظـقريـت

دطبي جنټيک کتاب تاليف چې دمحرتم پوهندوى الفت شريزي له خووا تور ه شووى ، پوه 

زده کووونکې او د بيزيوک پووهنيي  طو  ونتيا  ه يوداسې دويس معياوي کتاب دى چې نه يوازې د

ساينس څانګې د مسلکي کسانو لپاوه ډير ګټوو دی او د هغووې سوتونزې د وواثوت پوه برخوه کوې حول 

ددې کتاب تواليف يووه خاصوه ځانګړنوه داده چوې نومووړي دطبوي جنټيوک  کودی يش او له بله خوا 

دمنوډل بوي اهميوت ، دجنټيک تاويخچوه ، طپوهنې دبډاينې اونې کناء له پاوه اړونده موضوعات لکه 

،حجروي ميوشيشو  ،نوکليوک اسويدونه،قوانني داوو نواووکيو ترشويح کوول اوهمداونګوه کروموزومونوه 

،متاابل جينونه، ايپيستايسويس، بشوپړونکي جينونوه، و ونکوي کربګو  زيږيدنه ،دوينې ګروپونه وي ،

م څخه خوال  کوړي دي . داسې  ه پييه دي ، چې لوستونکي يې دابها جينونه او موډيفاير جينونه

نوموړي شول اړونده موضوعات دتيوويکي پوهې ترڅنګ په شکلونو اوجودولونو کوې داسوې ليکوي چوې 

 دبيولو ي دڅانګې مسلکي کسان دپوهې په موخه دموضوعاتو تل ته بيايي.

دده کتاب يوه خاصه ځانګړنه داده چې هر څپرکي ته لنډيز، پونتنې اوماخذونه ووکړي 

ونکو ه په ډيرو کاوونو کوې مرسوته کوودى يش . دده يوبول دقودو وړ کواودادى چې داکاو دلوست

کوې  Glossaryچې دکتاب په اخري برخه کې يې دمسولکي لغواتونو اواصوطالحاتو تعريفونوه پوه 

دالفبا په حروفو داسې واوړي ، چې دبيولوو ي څوانګې اسوتادان اومحصولني ددوى پوه کواو کوې 

 دستونيوڅخه خالصوي .

په لنډه توګه ويالى شم چې استاد الفت شريزي دطبوي جنټيوک دويس کتواب تواليف 

او د  او د نرشو وړ يوې بوو، ې دخا  اوزنت څخوه بورخم  دى لپاوه په علمي ډګر ک دهېوادوالو

علموي او زه ددکوې  او  کوواړم  پوهندوى علمي وتبې څخه د پوهنواله علمي وتبې ته  يې اوتاواء 

پوه د لووی څښوت تعوالخ څخوه ووتوه  او ستايم دنوموړی استاله امله  کولود تر ه  کاواکاډميک 

 .کونتونکى يمتوفيق  علمي ليکنود نووو واتلونکي کې 

 په دونښت

 پوهاند خليل احمد بهسودوال

 د پتالو ي او هستولو ي د څانګې شف
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 ظـقريـت

دطبي جنټيوک کتواب تواليف چوې محورتم پوهنودوى الفوت شوريزي دننګرهواو دطو  

پوووهنيي دبيزيووک سووانيس څووانګې لپوواوه لوويکج دى يوداسووې جووامز کتوواب دى چووې دبيزيووک 

ددې کتاب يوه ځانګړنه  سانيس دڅانګې  بريه دنووو پوهنييو هم دويس مشکل حلودى يش .

داده چې مولف په داسې توګه ليکج دى چې دطبي جنټيک په برخه کې کومه سوتونزه بيوا زده 

 کوونکي نلري .

ې يوپه بل پسې داسې  ه پييه دي چې زده کووونکي دهورې سوتونزي اوموضوعات ي

څخه خال  وي . دبيلګې په توګه دجنټيک اهميت پوه طبابوت کوې ، دمنودل وواثوت ، دانسوان 

، ميوشيشو  ،  اوددونوه اوو ناووکيو وواثت ، همداونګه کروموزومونه ، نوکليک اسيدونه ، کربګوو 

پوه نوه توګوه  کي جينونه، متاابل جينونه، موډيفواير جينونوه، و ونحجروي وي  ، دوينې ګروپونه

 ترشيح شوي چې محصل په نه توګه ووڅخه استفاده کودى يش .

محرتم استاد يوبل مهم کاو چې کوړى هغوه دادى چوې هرفصول يوې لنوډيز ، ماخذونوه 

او اوپونتنې لري دادتعليمي برخې لپاوه خا  اوزنت لوري ، اوبلوه داچوې پوه اخور کوې لغاتونوه 

 ستونکو لپاوه ستونزې حلودى يش .اصطالحاتو تعريفونه واوړي دي چې دلو 

 په دونښت

 حيدويپوهاند قمربعه 

 د فاومکالو ي د څانګې شف
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 ى څپرکىلومړ 

د ژونديو موجوداتو يو مهم صفت دا دى چـې د هوـوئ تکـو کـوالى   او ددې تکـو 

د DNAاخســتل شــوې او جــني د Geneپواســطه  خپــل موــل توليــدوي کد جنيټيــک کلمــه لــه  

کاو د ىماليکول کوچنۍ برخه ده. يا په بل عبارت جني اريث او فزيکي واحد د يو ژوندي موجود د

همدارنگـه جنټيـک هوـه پوهـه ده چـې اريث .ه رس ځاى لري دکرموموزوم پحجرې په هسته کې 

 خواصو انتقال د مور او پالر څخه اوالدونو ته تر څېړنې الندې نييس .

  (Genetics)کيجنټ. ۱. ۱

ړنه ده. په دې پروسه کـېک گټوره ځانگانيزمونو يوه خورا مهمه او گتکو د ټولو ژونديو اور 

ې په ډولک انسانان ډېـر پرمختللـې خاصـيتونه گنسل ته لېږدويک د بېل يړنې نو گخپلې ځان ئدو 

دماغک خربې کوونکې حنجرهک د بدن بشـپړه هموـږيک د غاښـونو  لري لکه په لوړه کچه پرمختليل

 . دا ټول خاصيتونه يې بچو ته لېږدول کېږي. سم تنظيم او د بدن د اسکليټ نېووايل

ــه ــه ټــول خاصــيتونه اوالدونو  څخــهمــور اوپالر  هوــه پروســه چــې ل د وراثــت  ليــږدوي ت

(Genetics په نامه يادېږي. يو نو )ماشوم د خپل مور او پـالر ټـول خاصـيتونه لـريک  ژېږيديل ي

 بدلونونـه ځينـې مشـخص  کيـداى   چـې پـه هوـه خو په بشپړ ډول د هووي په څېـر نـه وي. 

 ( ويل کېږي. Variationچې دې ته بدلونونه ) شتون ولري

 Pythogorusکالـه مخکـې سـرت فيلسـوف  ۵۰۰. له مـيالد څخـه يد ثت تاريخ ډېر پخوايند ورا

کېـدو څخـه رامن تـه  يلـه يوځـا ګميټونـونه ينده کړه چې ژوند د نارينه او ښـ گخپله نظريه څر 

نده کړه چې د انسان سيمني د وينـې يـوه تصـفيه گکېږي. له هوه وروسته ارسطو خپله نظريه څر 

 شوې بڼه ده او د وراثت دنده په غاړه لري. 

يو برتانوي بيولوژيست ويليم هاروي دغه يوناين نظريي رد کړې. هوه وړانديز وکړ چې د 

يـو څخـه وده گهوسۍ جنني چې يو کوچني توپ ډوله جوړښت رامن ته کوي چې لـه کوچنيـو ه
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ته رسـيدو څخـه مخکـې دا منـل شـوې  وه چـې تخمدانونـه د  يړۍ له پاميالدي پې ۱۷کوي. د 

ۍ توليدوي او د نارينه د تکـو مـواد )سـپرم( نـوې نسـل تـه د گانونه دي او هگښ ينه د تکو اور 

 ړنو په لېږد کې برخه اخيل. گاريث ځان

( خپل فکـر Casper Fredrick Wolffکېک يو جرمني بيولوژيست ) يپېړۍ په پا ۱۸د 

ړې مـواد لـري چـې لـه القـاح گکړ. د هوه د نظريي له مخېک جنيس حجـرې داسـې ځـان ندگڅر 

انونو کې وده کوي او بيا په يو بالغ وجـود گوروسته د سيستامتيکو ترتيباتو په وسيله په مختلفو اور 

 دې ده.باندې بدلېږي. دغه فرضيه د اوسني وخت د جني مفهوم رسه ډېره نږ 

 وه لنډه کتنهيخچه ته يتار يک عص يتيد جن. ۱.۱.۱

 يه زمـونږ اوسـنگـعلم څن جنتيک  چېشو پوه  يپه د چې ه غوره ده ر يدا ډ يک پيلپه 

وو يـکـوو د پخوان جـني بانـدې بحـ په هر  يک جنتيک . اوس که مونږ په ديليرارس يپور  يپوه

 دينيـکدا يـکروسکوپ د پياو د ما يجه دهک مونږ خپله دغه لنډه کتنه د حجر يړنو نتياتو او څينظر

 شو.يو يخچه په څلور پړاونو بانديتار يتک دغه عرص يلووک د جنيڅخه پ

 :دمخه م کال څخه ۱۸۶۰د . ۲.۱.۱

د  يبـل د حجـر وو نوري مايکرسکوپ تر ټولو مهم اخرتاع  يم کال څخه مخک ۱۸۶۰د 

رو ښـانه  (origin of species) دنوعورسچينـه ن لخـوا يـدل او د چـارلس دارويـروښـانه ک يور يـت

 .يڅخه عبارت د دينيک

 ينـو پـه هوـه کـ اوهمطالعه ک يگکله رابرت هوک د کارک لر  چې يم کال ک ۱۶۶۵په 

 Anton von Leeuwenhoekک يـادکړ ييپه نوم (cell) ا ي يدا کړ او د حجر يپ کوچني سوري يې

نـز يل يو قو يهوک ليون  ا( ياو بکرت پروتوزواکړ )يې کشف  ييزم يانگار  يژوند يد باران په اوبو ک

کرسـکوپ یمرکب ما وروسته دا يس هکلون هونگکسللنزونه جوړ کړ يل ووونو قو گوو او د سل يجوړونک

 يرابـرت بـراون د حجـر  يم کـال کـ ۱۸۳۳نزونو په شـان ووکپـه يوون هوک د ليد ل چېجوړ شو 

 سـيس ويـشتو يما ين موهل په حجره کـگکلونو ترمنځ هو  ۱۸۳۹-۱۸۳۵د  .کشف کړ يېهسته 

پـه  چېکړه  يوړاند يي يور يت يد حجر  شور يو مائیر دلفو ر  يم کال ک ۱۸۵۸کشف کړل په  يي
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 چـېل يوو ييپه اساس  يور يت ېاو د خپل يږيل کيو  Omnis cellulla e cellulaورته  ي کنيالت

 .يڅخه من ته راځ يحجر  ينيوه حجره د مخکي

 کالونو ترمنځ ۱۸۶۰-۱۹۰۰ ۳.۱.۱

 ۱۸۶۶د  يسـين يپه بـر کـ يپه نبات باند چڼېد  کړنې Mendel  ل دغه کلونه د مند

ه د کرومـوزم کشـف هـم گدنه او همدارنيا کشف کينو بيد مندل د قوان يپور  ۱۹۰۰کال څخه تر 

 .هوشو  يکلونو ک يهمد

 يـيپـه اسـاس کرومـوزم  يقـيد طر وينگرن يد نو  گنيميواترفل يم ک ۱۸۸۵-۱۸۷۹د 

دل شـوه يول يکال ک ۱۸۴۲لخوا په  C.von nageliځل لپاره د  يلومړ  دح کړ خو کروموزم يترش

 ه دگـهمدارن يږيـوبـل څخـه جـدا کيد  يش په وخت کـيو يمونه د حجرو و ه کروموز گڅن چېاو 

مقابـل قطبـو تـه  يکـ مايتوسـيس ويـشپـه  گتـ sister chromatids کروماتيـد یا دفـرت  ىز لو 

م ۱۸۷۵پواسطه وکـارول شـوهک پـه   W.waldeyerځل لپاره د  يمه د لومړ يکد کروموزم کلوليدل

 ۱۸۸۰په  هح کړ يترش يوټ جوړ کړ گيزا ترڅودنه  يک يو ځاي يگد سپرم او ه hertwingيکال ک

 چـېکـړه  يه وړانـديدا فرض theoder Boveri,K.Rabl ,E.van Bredenويپوهان هر  يدر  يم ک

ک ليږديږيو نسل څخه بل ته يش په اساس يو يد حجرو  چې يجوړښتونه ديواځيني کروموزمونه 

ــه  ــه هســتې  د ارث وړل August wiesman يم کــ ۱۸۸۵پ ــور پ ــر  يپ ــه  ياړه ل  يم کــ۱۸۹۰پ

T.Boveri,O.Hertwingح کړ.يپه وضاحت رسه ترش مرحلې یولټش يو يحجرو  يسس ويد م 

 

 کلونو ترمنځ ۱۹۰۰-۱۹۴۴. ۴.۱.۱

 چـېوکـړ  گرسه نور هم پرمختـ يور يد کروموزوم د ت جنتيک  يعرص  يپه دغه کلونو ک

نـه چتـک رس يجن کويليمال يه په دغه کلونو کگهمدارن يد اينگشعاع  ي خطنيکروموزمونه د ج

 Correns,جـه کـېيړنـو پـه نتيد وراثـت پـه اړه څ وپوهـان ويـدر يم کـال کـ ۱۹۰۰سته ک پـه يواخ

Devries ک ,Tshermerk يم کـال کـ ۱۹۰۳کـړل  پـه  ي دوباره را ژونـدنيل قواند منډ walter 

Sutton يم کـال کـ ۱۹۱۳نـد کـړ پـه گرا څر  يش کـيـو يوزس حجـرو يد کروموزمونو عمل په م 

Alfred Sturtevant جـوړ کـړ  يينقشه  جنتيکي  ځل لپاره  يرسه لومړ  کارونېد مچ په  يو يد م

ک په  يقرار لر  يو خط په شکل په کروموزومونو باندينونه د يج چېوښودل  يپه دغه نقشه ک چې
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 يپواسطه پـه مصـنوع X-Rayجنونه د  چې لدا وښود  L.stadler,H.J.Muller يم کال ک۱۹۲۷

ا يـبکرت چـې,واضـح کـړل  S.Luria, M.Delbruck يم کـال کـ ۱۹۴۳پـه   يشن کـو يوټيه مگتو 

 .يټور دگمطالعاتو لپاره  جنتيکي  د  چې يستم لر يس جنتيکي  نورمال 

 :يتر اوسه پور  -۱۹۴۴. ۵.۱.۱

مـواد  جنتيکـي   DNA چـې پيل کـړ ي. په ديد وخت جنتيک کويليدغه کلونه د مال

م کال ۱۹۵۳ک په  يمواد د ي( جنتکDNA) چېدا وښوده  O.Avery يم کال ک ۱۹۴۴ک په يد

 يم کال ک ۱۹۷۲په  وکړيل ړينيڅ يباند جوړښت DNAد  James Watson, franciscrick يک

Paul berg  چېوو  يسړ  يلومړ Recombinant DNA  خوا  يم کال راپد ۱۹۷۲جوړ کړ ک د  يي

ک يترانسـجن چـې يقـادر د ينس پوهـان پـديلـون کـړل.اوس سـاو ر جنونـه کيـجنتک پوهان ډ

 دنـدهجنونو پواسـطه  يد خارج چې يزمونه ديانگک هوه اور يترانسجن يزمونه من ته راوړ يانگاور 

 چـېو پسـه وو يشو  (clone)لون و وان کيح يلرونک يت لومړين يم کال ک ۱۹۹۷ک په يرسته رسو 

Dolly يشـوک پـه د ېمشخصـ نـوم ټـول سلسـيليد انسـان د ج يم کـال کـ ۲۰۰۰دهک پـه ينوم 

 جنتيکـي  پـه  څـوتـر  يدا کـړ يپ يالر  دايس چې ينس پوهان کوښښ کو يسا ېو کلونو کيوروست

 .و  يو يو مخنيه د ناروغگتو 

  :ک څانگې يد جنت. ۶.۱.۱

.   يد يرا مـنځ تـه شـو په دې وروستيو کې دجنټيـک پـه برخـه کـې دپـام وړ بدلونونـه  

 .يد يشو  ويشلبرخو  يک  په النديجنت انساين

دغــه څان ــه دکروموزومونوجوړښــت شمرياونورســايتولوژيکي  Cytogenetics -ک يــتو جنتي: ســا۱

 اساسات مطالعه کوي .

څخـه پـه  جوړښـت کيميـاويجـن  څان ـه دغـه د Molecular genetics  -کيـجنت یکولي: مال۲

 . يمطالعه کو يې تونه ياو فعال دندې او  يشکل بح  کو  کويليمال

جنينې پړاوونه دجنني دننـه مطالعـه  هگڅاندغه Development genetics -کيجنت : انکشايف۳

 کوي.
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ــه جينو څان ــه ديوشــخص امنــوټي سيســتم ددغــه Immuno genetics -کيــجنت يتي: معــاف۴ ن

 .يکنرتول هم په غاړه لر  يباد يدغه جنونه د مختلفو انت چې  الندې مطالعه کويترکنرتول 

تـر  دجـني تادعـاو  سـلوک د انسـان څان ـهدغـه  Behavioural Genetics -کيجنت سلوکي -۵

   مطالعه کوي. ي الندريتاث

۶- Population Geniticsيغاړه لر تونو کنرتول په يک فعالي او د جنتنيد نفوس قوان  دغه څانگه 

څخـه بحـ   يد انـداز  بـدلونونو او د هوـه  کې د انسانانو په نفوس  کونيسين فرید ج برخهدغه 

 .يکو 

 کې  پړاوپه هره ميتابوليکي عمليه څانگه دغه Biochemical Genetics -کيکل جنتيمکېو يبا - ۷

 .يو  يد جن تر کنرتول الند ييد يتول چې  يږيم په واسطه کنرتولياز د هوه ان

 :Importance of Genitics in Medicine:کېت په طبابت يتک اهميد جن. ۲.۱

کـس وهک  يکـال کـې  لـومړ  يالديمMauperius 1689-1759ولوژستيب يو فرانسو ي

په  چې  Albinismزم ينياَوک الب Polydactylyوتې(گ)شپږ  يکتايلد حالتونه لکه پويل يځن چې 

درنـگ  چـې و بـل عـاد د جانـداتس دا ثابتـه کـړه يـ هده کشف کـړ  ناروغي و اريثي کې انسانانو 

 م کال نه وروسـته انسـاين۱۹۰۰. د هد ناروغي  ا اريثيليموفياو ه (Color blindness)ړوندواىل

 ژندل شو.يه وپگدعلم په تو  نيسيتک دمنډل  کشف څخه وروسته د سايجن

انسـان  دچـې نـاروغيک  ,Alkaptonuria  (Garrod) گـارډ يوعـادکـې کال  ۱۹۰۲په 

د هوا رسه  تشې متيازېد انسان  کې په دغه ناروغي  چې  ه.کشف کړ ناروغي ک يتابولياو م اريث

زم يتـابوليد ميک اسـيـنيموجيد ه کـې نو . پـه دغـه ناروغـارنگ بـدليږي  تورپه متاس   نو په 

. پـه يم شـتون نـه لـر يز انـزايد اکسـدايک اسـينيموجيه کې ځکه دغه ناروغانو  يسيصورت نه ن

 يزم والديتـابوليد م يـيعلـت  چـې  ګـډوډي شـتون لـري ونو دايسگپـه سـل کـې اوسني حالت 

 کې تـابوليد م شـعاع Xد  چـې نده کـړه گڅر  دايس کې کال  ۱۹۲۷په  Mullerدي مولر ګډوډي

د  چـې دا ثابتـه کـړه  او د هوه ملگرو Lejeuneلجون  کې کال  ۱۹۵۹. په يرځگتشوشاتو باع  

 يکشف شـو  ناروغۍ دايس کې په دې اواخرو  يرځگد ډون سندروم سبب  بدلونکروموزوم  ۲۱

رسه ځنـې  پرمختـگکنـالوژۍ پـه يد ت ياړه لـر  ېپـور بې نظمۍ  موادو کې تياتره جنيز چې دي 
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له بله خوا د خلکو حفظ الصحه او  يص کړ يتشخ بدلونونه کې يجن چې کونه رامنځ ته شول يتخن

وخـت  يشوي پـه اوسـن کمې ناروغۍ خوار ځواکياو  ته پاملرنه ښه شوې نو ځکه د انتاين روغتيا

د نـاروغيو  کـې په مختلفو عمرونو  چې  يد يژندل شو يپبې نظمۍ  موادوکې يتيجن ځينې کې 

 .يږکېڼل گ المل

 داليدل شوې ده چې:

 ســلنه پــه کرومــوزمي بــې  ۵۰پــه لومړنيــودرې مياشــتوکې دجنــني دســقط  اميــدواريد

 نظميوپورې اړه لري.

  کـې ږي چـې جنټکېـ سؤي تشـکالت ليـدل والدي کې کوچنيانو  ږيدولويز ونوي  ۳-۲په 

هک دوه سلنه ماشومان ديوه مفرد جني دبې نظمۍ يا کروموزومي گ. همدارنرسچينه لري

 .زيږيږيبې نظمۍ رسه 

  ا لـه نياميـې څخـه ډيـره برخـه پـه يړوندوايل ککوڼ وايل اوذهني کمزورتدماشومتوب د

 بې نظميوپورې اړه لري. کې جنټ

  سـابقه  کـې وڅخه رنـځ وړي چـې جنټيبې نظم نفوس ترپن ه سلنې ډير له هوو دپوره

 لري. بڼه  کې لري. په همدې ډولک په بالوانوکې ډيرمعمويل رسطانونه غښتيل جنټ

 اړونداصطالحاتوتعريفد . ۳.۱

 :س مور اوپالرهيرتوزايگ او هوموزايگوس. ۱.۳.۱

 چـې  اخـيلک څخه پالر  له بله او څخه مور له يوه لريکچې  کاپي دوه جني د انسانان

 .استعاملوي هم کليمه اليل د ته دي وخت ځيني

 تـه حالـت دي بيـا نـو را  من تـه ميوټيشن جني کې  کاپي يوه په جني د چېرته که

 نـو وکـړي اغيـزه ميوټيشـن جـني کې کاپيانو دواړو په چې  کله مگر.کارويکليمه   هيرتوزايگس

 کله وي خطرناکې  ډيرې گډوډي اريث وخت زياتره.راوړي من ته جينوټايپ هوموزايگس بيا دلته

 جوړيدنه پروټني د بيا دلته يعني وکړيک اغيزي باندي اليلونو جني د يا کاپياين دواړه جني د چې 

 .نييس نه صورت سم رسه ډول خاص په
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 پـروټني شـوى اغيـزمن ترڅـو ليدل کيږياړتيا ته مرستو طبي اړينو بيا کې  حالت دي

 نو وي جوړه  کاپي يوه جني د کې  حالت هيرتوزايگوس په.کړي اصالح الرې له درملو د جوړيدنه

 کلـه همدارنگـه .وي نه الندې گډوډي کومي تر دوي چې  ځکه   توليدوالي پروټني ښه ځکه

 من تـه نـاروغي رواين کې  حالت هيرتوزايگس په کې  په پايله و پهګډوډي ارثــــــــــــــــي د کله

 .وي دردناکې  ډيرې چې  راځي

 :کول پرتله هيرتوزايگس او دهوموزايگس. ۲.۳.۱

 اغيـزمن نظمـي بـې  اريث د لپـاره جـني بارز دB چې  کړو فرض دايس مونږ چېري که

 .وي  b يي به  اليل

 هيرتو به دلته نو bb (affected) او BB (Normal) په جينوټايپ هوموزايگس چېرې  که موالً

 په څخه وموراوپالر  له اوالدونه چې  راوړو موالونه ځيني الندي نو.Bb را  ډول دا حالت زايگس

 .راځي من ته جينوټايپونو مختلفو

 موراوپالر   BB x BB  موراوپالر روغ دوه 

 ماشومان    BB 100%    وي نورمال او ساد به ماشومان ټول 

 موراوپالر   BB x Bb  وي  ليږدونکي به بل او ساد والد يو 

 ماشومان  BB %  50  Bb 50%  وي غرينورمال نيم او نورمال به ماشومان نيم 

 موراوپالر  Bb x Bb   وي  ليږدونکي به دواړه 

 ماشومان  BB % 25, 50% Bb,  25% bb  25 % او نـيم  نورمـالک ماشـومان 25 % نـو 

 .وي اغيزمند به ماشومان

 موراوپالر  BB x bb وي غرينورمال به يو او نورمال والد يو 

 ماشومان  Bb  %100 وي  ليږدونکي به ماشومان ټول. 

 موراوپالر   bb x bb  موراوپالر اغيزمند دوه 

 وي ميوټانټ اغيزمند به ماشومان ټول نو  bb %100   ماشومان
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 :په انسان کې دجنس تعني. ۳.۳.۱

پـورې اړه لـري  نشتوايليا غري  شتون ( کروموزوم په Yپه انسانانو کې د جنس تعني د )

ديک په انسانانو او نورو يت لرونکو حيواناتو کې د جنس تعني د يو واحـد  پيچيلخو دا حالت ډېر 

 .شتون لري( کروموزومونو باندې Yجني له امله وي چې عموماً په )

(SRY( يو جني دي چې د جنس په تعني کولو کې برخه اخيل )SRY جينونو محصـول جـوړوي چـې )

( په نوم يادېږي چې دا فکتور په رحم کـې غـري تفريـو شـوي Testes determining factor( )TDFد )

 جنيس انساج جوړوي چې دا بيا خصيي جوړوي. 

(SRY( په ټولو يت لرونکو حيواناتو کې موندل کېږيک ځينې وخـت )SRY( بـې لـه )Y )

جـنس  کروموزوم څخه د بل کروموزوم پورې وصل وي. په انسـانانو کـې د جـنس تعـني د نارينـه

( Xپورې اړه لريک ځکه چې نارينه جنس دوه ډوله سپرم جوړوالي   يعنې يـو ډول سـپرم کـې )

( تخمې رسه يـو ځـاي   X( د ښ ينه )X, Y( وي. هر کله چې )Yکروموزوم وي او بل کې يې )

( سـپرم د ښـ ينه Y( من ته را  کوم چې ښ ينه وي او هر کله چې )X, Xنو په نتيجه کې به )

(Xتخمه ) ( القاح کړي نوX, Y.من ته راخي کوم چې نارينه وي ) 

 

 

 (Akhtar, 2007). دجنس تعني په انسان کېشکل :1-1

 ::Gametesګميټس . ۴.۳.۱

من تـه د عـايل ژونـديو موجوداتـو ګميټونه هوه حجرات دي چې په جنيس اعضاؤ کې  

( کددې جنيس حجراتو يا ګميټونو شـمېر د Ovum( او )اوم Spermراځي کعبارت دي له :)سپرم 

 وي . (n)يا (Haploid)کروموزومونو د اصيل شمېر نياميي وي کيعنې هپلوئيد

44+XY=male   44+XX=female 
 مذکر

 مونث
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  (:Fertilizationالقاح ). ۵.۳.۱

ه يـو ځـاي کېـږي او زايگـوټ من تـرسه ده چې د نر سپرم او ښ ينه تخمـه  عمليه هوه

برخه کې صورت نييسک  Ampulla( په Uterine tubeراځيک القاح پروسه د ښ و تناسيل غړي )

دا برخه پراخه برخه ده او تخمدان ته نږدي واقع دهک د نر سپرم کوالي   چې  Uterine tubeد 

کې موجود وي له Vaginaچې په  مونهد ښ و په تناسيل غړو کې د ډيرو ورځو لپاره ټول هوه سپر 

 کيداىچې د ډيرو ساعتونو لپاره پاتې  چريتهته ننوزي  Cervixهوې نه يواځې يو فيصد سپرمونه 

 Uterineعضالتو پواسطه صورت نييس کـوم چـې پـه رحـم او  وحرکت د هو نو ک د دې سپرمو 

tube کې موجود دي. سپرم کوالي   چې پخپله هم حرکت وکـړيک دCervix  څخـهOviduct 

 شپږ ورځې واخيل. نږدېدقيقو کې او کېداي   ډيره موده کې ۳۰تقريباً کچې  رسيږيته 

برخې ته ورسېږي بې حرکته کېږي او هر کلـه چـې تخمـه  Isthmusهر کله چې سپرم 

کـې  شـاوخواازاده   نو سپرم يو ځل بيا په حرکت راځي او دا ځکه چې کيداى    د تخمـې 

په نوم مواد جوړوي چـې د  Chemo tractدغه حجرې نومېږيک  Cumulusموجودې حجرې چې 

  دې موادو له امله سپرم په حرکت کې راځيک او امپوال ته ځي چېرته چې القاح صورت نييس.

 (:Alleleاليل ). ۶.۳.۱

هـم ويـل کېـږي  Allomorphاليل د جني يو متبادل حالت ته ويل کېږي چې اليل ته 

ک او ورته خواص ليـږدوي  واقع وي کې Locus دکروموزوم په خاص په دې معني چې دوه اليلونه 

   چې د يو صفت لپاره ډېر اليلونه وجود ولري. کيداى  چې جوړه وي يا  کيداىاليل 

ورتـه ويـل  Homozygousنو  کويورته که چېري په يو ژوندې موجود کې جوړه اليلونه  

ب اليل صفت پټـويک پـه ځينـې صـفتونو جوړه کې غالب اليل د مولو  Heterozygousکېږيک په 

حالت کې ليدل کېږي چې پدې کې اليـل نـه غالـب وي او نـه مولـوب  Codominantکې اليل 

گـروپ ولـري  ABسيسټم ديک هوه شخص چـې  ABOوي. موال په ډول په انسانانو کې د وينې 

گـروپ بـه  Oو اليل به ولري او هوه شخص چې د وينې هيڅ اليل ونه لري ن Bاليل او بل  Aنو يو 

 پنوم يادېږي. Multiple alleleولريک زياتره صفتونه د يو نه زيات اليل لري چې د 
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 (۱۳۹۴)رشافت, اليل شکل :1-2

 :Homozygousهوموزايگس . ۷.۳.۱

 لوړاوټيټ قدلپاره لري لکه  Traitهوه ژوندي موجودات چې يو شان اليل د يو صفت 

(TT or tt)ى کوال  ژوندى موجود هوموزايگس جينونهک ( چې يو اليل ولري يا غالب  TT يا )

 XXجوړ کړيک لکه ښ و کې  Gameteکوالي   يو ډول  هوموزاي س(. دغه شان ttمولوب )

تخمې  Xک Xديک نو کوم تخمه چې جوړېږي يو ډول به وي يعني ټول به  هوموزايگسوي چې 

د يو فکتور لپاره خالص وي هر کله چې خپل  هوموزايگسنه لري.  قدرتاضايف  هوموزايگسوي 

 پيدا کوي.ورته ژوندى موجود منځ کې کراس   نو په نتيجه کې مشابه 

 (۱۳۹۴)رشافت,  هوموزاي س بارزاوهوموزاي س مخفيشکل : 1-3

 



11 
 

 :Heterozygousهيرتوزايگس .۸.۳.۱

نامـه يـادېږيک په ولري د هيرتوزايگوس  ونهاليل مختلفچې  موجودات دي هوه ژوندي 

او هر کله چې خپل منځ کـې کـراس   نـو مختلـف  اوخالص نه وي وي هيرتوزاي س ( Ttلکه)

ــه راوړيک لکــه  ــپ من ت ــه نتيجــه کــې  Tt x Ttډول جينوټاي ــه راوړي TT, Tt, ttچــې پ  من ت

  گميـټ  اليـل کـوالي   چـې دوه ډولـه Heterozygous Ttهيرتوزاي س غريمشـابه اليـل لـري 

. پـه Yيـا   Xلري کوم سپرم چـې جـوړوي دوه ډولـه بـه وي  XYجوړ کړيک لکه په سړې کې چې 

Heterozygous   چـې د  ښـودل کيـږي  رګـه ه زيـات دو  کوالي   چې فـو  العـادهموجود کې

Hybrid vigor .په نامه يادېږي 

 

 

 

 (۱۳۹۴)رشافت,  اليل هيرتوزاي سشکل : 1-4

 جينوټايپ:. ۹.۳.۱

او دا  مـاليکول رديـف يـا سلسـله ده DNA د برخـه ده چـې موادوجنيتيکې  دجينو ټايپ د يوې حجرې 

ځکه ديوه ژوندي موجود جنيتيکې  جوړښت راښيي چې د دې په مرسته د ژوندي موجـود وصـفي صـفت 

کـال کـې م ۱۹۰۳په مرسته پـه  Wilhelm Johansson معلومېږيک جينوټايپ کليمه د يو جينيټيک عاد

يـپ پـه مرسـته رامن ته شوه. د جينوټايپ له امله فينوټايپ رامن ته کېږي نو موږ کوالي شو چـې د جينوټا

موټيشن کوم چې دانسان په ژوند کې د څه له امله رامن ته شوي ويک نـه  DNAفينوټايپ پيدا کړوک هوه 

د يـو ځـانگړي جينوټايـپ برخـه  رسطاين ميوټيشـن د مور او پالر څخه په اريث ډول انتقال شوي وي لکه 

يو ژونـدي موجـود جينوټايـپ  دهک يو موال چې څنگه جينوټايپ په چڼې کې د گل پاڼې رنگ معلوموي. د

 د هوه اريث نقشه ده کوم چې هوه خپل ځان رسه په جنيتيک کوډ کې لري.
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ه هم ټول ژوندي موجـودات يـو ډول جينوټايـپ لرونکـې  ليـدل کېـداي نچـ ځکـه چـې لهيڅک

هـيڅ  پـه همـدا ډولرسه بـدلون مومي. ونـهحاالت مختلىل پيدايښت او سلوک دچاپرييال اوډير پـر 

يوژوندي موجودپه خپل هوه حالت کـې نـه ليـدل کېـږي کـوم چـې د هوـه جينوټايـپ ويک د يـو 

 نتيجـه کـې په د عمل مختلف وي د جينوټايپ  څخههوه  د جينوميک رديف يا سلسلهجينوټايپ 

 موجود وي. همفينوټايپ ښکاره کېږيک چې جينوټايپ موجود وي نو  فينوټايپ به 

 (:Phenotypeفينو ټايپ ). ۱۰.۳.۱

کوم چې په سرتگو ليدل کېږيک کـوم  ىڅخه عبارت د صفتونوفينوټايپ د يو ژوندي موجود هوه 

چـې د جينوټايـپ پـه نتيجـه کـې من تـه راځـيک فينوټايـپ د يـو ژونـدې موجـود د جينټـک رمــز 

دي چې د جينوټايپ څخه السته راځې او هم کيـداى    چـې د چاپرييـال د نـښې  څرگندې  

لپـاره دوه يـا د دوو  (Specie)ې نوعې په نتيجه کې من ته را ک هر کله چې د يو  فکتورونو د اثر

 په نوم يادېږي. Polymorphicڅخه زيات فينوټايپ وجود ولري 

پکـې  بـدلونفينوټايپ په سـرتگو ليـدل کېـږي او کيـداى    چـې د چاپرييـال د اثـر لـه املـه 

دپوسـتکي رنـ، ک کدويښـتانورن،  لوړواىلرامن تـه  ک د فينوټايـپ موـال لکـه د سـرتگو رنـگک

 یو فیصد د . فينوټايپ دي. ونهاو بل موال يې په انسانانو کې د وينې گروپ بڼهظاهري 

 (:Dominant Gene )نيج بارز. ۱۱.۳.۱

پ حالت کـې ينو ټايډول په ف بشپړلري چې خپل ځان په  وړتيا يل د ديا الي صفتک نيغالب ج

  خپـل  يا هـم کـوال يب ي هم موجود و نيچې که مولوب ج خپل ځان ښکاره کړي رسه له دې

نشته چـې خپـل اثـر بـې لـه  اړتيال يلپاره د ال يپ حالت کې د دينوټايراښکاره کړي. په ف صفت

و يـا يـد يـپټايلري چې په مکمل ډول پويل پ وړتيا  ددېني څخه ښکاره کوي. غالب جنيم جيدو

لـوړواىل و شـخص يـا د يـل گـمکمل انزائم جوړ کړي تر څو خپل اثر راښکاره کړيک موال په ډول 

(Tall or Height )ه گـتو  طبيعـيا لري کـوم چـې پـه يت ته اړتيو نبات هوه خصوصيا يو شخص ي

ــ ــب ج ــوب وي. غال ــې مول ــه چ ــب وي ن ــ ډنيغال ــر اړي ــو ځ ين دي ــيخ ــاال  ين ــه  تونوح ــې لک ک

(Achondroplasiaکې چـې  ) ( د ټيټـوايلDwarf )ځينـيشـن پـه يوټي. غالـب ميو شـکل ديـ 

 نيوخـت غالـب جـ ځينـېنځ ته راوړي نو ځکه يناروغي م يکې وجود لري کوم چې لومړ  جينونو

 .  چې ناروغي من ته راوړي يکوال 
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 (:Recessive Gene )نيج مخفي. ۱۲.۳.۱

حالـت کـې نـه ښـکاره کېـږي پ يـنوټايډول په ف بشپړچې په  ي څخه عبارت دني هوه جنيمولوب ج

چـې جـني ک په خلص ډول مولوب ي په ضد دنيدا د غالب ج يچې خپل اثر نه ښکاره کو  يپدې معن

ل پـه يـو شـان اليـچې په مکمـل ډول اثـر ښـکاره کـړي. کـه  يکوال  کې نچ شتون   پهنيد غالب ج

ښـکاره کـړي.  پ کـېيـنوټاي  چې خپل اثر په ف ي کوال نيا مولوب جيکې موجود وي نو ب کروموزوم

جه کې جوړېږيک نو دغه ډول اثر نه ښـکاره ي په نتنيم د مولوب جيا انزايډ يپټايا نامکمل پويل پيخراب 

  چـې  يشن کوال يکې من ته راځيک په ډيرو حاالتو کې مولوب موټ شتوايل  پهنيکېدل د غالب ج

 رځي.گنه اجرا کولو سبب و  دندېوې يډول د  بشپړا په يناروغۍ رامن ته کړي 

 د نيالني په مولوب ډول موجود وي دا انسان وجود د منيکې چې ج Albinismد موال په ډول: 

ا د نوکـانو لپـاره صـباغ يـو گک سرت کې ښتانوک پوستيا لري چې د وي ته اړتنيو جيصباغ لپاره رصف 

 سبب کېږي. Albinismشن رامن ته   نو د ي کې موټنيو جيجوړ کړي که په دغې 

 :Incomplete Dominance نامکمل بارزيت . ۱۳.۳.۱

ه ظـاهر نـه گـل پـه ازاده تو يو اليڅ يلونو څخه هيوس حالت کې د دوه الگيرتوزايهر کله چې په ه

عنـې پـه دې ډول يل کېـږيک يـت ورتـه ويـپ منځ تـه راوړي نـا مکمـل بارزينوټايف يو نو ي  خو 

بـل کـې پـه ت او پـه مقايبارز بشپړې يت حالت کې يل شتون لري چې بارزيت کې داسې اليبارز

و بل ته په تعادل حالت کـې يلونه يعنې دواړه اليوجود نه لريک  مولوبيتمولوب حالت کې مکمل 

ل په ژوندۍ حجـره کـې د يپ کې هر الينوټايم لپاره کوډ لري او په جي انزانياتره جيقرار ولريک ز

ه چې پـه شـکل کـې ښـودل گوي لکه څرن مرسته کوونکيم جوړولو په خاطر خپل ځانه يټول انزا

وس د گــيقابــل هوموزاپ د خپــل ميــنوټايس فگيرتوزايــو هيــشــوي دي پــه داســې حالــت کــې د 

گـل ( Snap dragon Antirrhinumو ښه موـال )يت يپ تر منځ قرار ولري د نامکمل بارزينوټايف

م د تعامل يانزاو سور صباغ وجود لري کوم چې د يل کې گک د دې نه وروسته په يد يښودل شو 

نولـو ي( کـوډ کېـږي نـو د ټـول تعامـل تعI- Alleleم د )يجه کې السته راغيل وي دا ډول انزايپه نت

 پورې محدود وي.
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  (Origin of the Science of Genetics)رسچينه دجنيټيک دعلم. ۴.۱

 :ېندونگد وراثت په برخه کې د منډل څېړنې او څر . ۱.۴.۱

 Mendalism –دمنډل وراثت . ۲.۴.۱

هوه علمي څيړنې او معلومات چې مندل  د وراثت په اړه تر رسه کړي او عمالً په ثبـوت 

 Father ofپه نوم ياديږي. نوموړى د وراثت پوهنې پالر  Mendalismد وارثت يا  لرسېديل د مند

Genetic) .هم بلل کيږي 

زيږيدىل دى. ده د يز کال کې په اطريش په يوه بزگره کورنۍ کې دزيږ  1822مندل په 

زيږيـز  1884ښوونکو په توگه کار کاوهک ده د عمر زياته برخه د کشيش په حي  تريه کړهک دى پـه 

 کال کې مړشو.

بانـدې پـه خپـل بـاغ کـې اجـرا   (Pisum Sativum)نو ده يو لړ تجربې د چڼو په بوټـو

تو لـه لرلـو رسه ډوله مختلفې چڼې ترخپلې تجربې الندې د مختلفو اريث خصوصيا 22کولې. ده 

زيږيـز کـالونو کـې چـاپ او د دبـرون د  1867او  1866ترڅيړنې الندې وينولې.د ده ليکنـې پـه 

 لخوا خپرې شوې. Natural History Society of Brunnټولنې يا  NHSBطبيعي تاريخ ټولنې 

 1900. خـو پـه يکاله همداسې د نړيوالو څخـه پـټ پـاتې شـو  33 يئ د مندل کارونه

هـر يــو  Botanistsنبــات پوهـانو  کـې د منــدل د وراثـت  اساسـات بيـا د رسه د در  يـز کـالدزيږ 

Correns په جرمنې کېکDevires په هالنډ کې اوTschermark  په اطريش کـې کشـف او تائيـد

و لويدلې علمي کړنې يې نړيوالو ته برمال کړې. پـه هوـه وخـت کـې گکړل. او د مندل هوه د سرت 

کـه مـونږ د منـدل اريث قـواننيک تجربـې او  يوالو ته وروپيژندل شو چې د مندل علمي کارونه نړي

څيړنې په غور رسه ولولوک نو پوه به شو چې مندل د وراثت پوهنې لپاره څومره زيات کارونـه کـړي 

 دي.
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 دليلونه:د مندل د برياليتوب . ۳.۴.۱

مختلـف ډولونـه  Pisum Sativumلکه چې جوته ده مندل په د دوکانـدار څخـه د چڼـو

ه يې مطالعه کول. او يادداشت برانيول او بيا به يې پخپل باغ کې کرل او د دوئ تر منځ توپريونه 

ه کـه گـکول به يې ک ده به کوشش کاوه چې يو صفت يا يو توپري په پام کې ونييسک د ساري په تو 

ون ې او ښـوى گـبـه ون ي وايل او ښوي وايل صفتونه په پـام  کـې نيـولک نـو ده گده به د چڼو د 

 دانې رانيولې او کرلې به يې.

ون ې چڼې په يوه ځمکه او ښويې پـه گد کرلو په ځاى کې کوښښ کاوه چې  تلده به 

څخه  لرونکون و گبله ځمکه کې وکريک ده په په همدا طريقې رسه د ښويوڅخه ښويې چڼې او د 

ې خـالص نسـلونه السـته ه دى په دې برياىل شـو چـگکون ې چڼې السته راوړلېک چې په دې تو 

 راوړي.

ون و دانو)چمبلک( او ښويو دانو خالص نسـلونه پخپلـو من ـو گده په دوهم قدم کې د 

 يئ وايي . کلـه P-Generationيا Parental Generationکې رسه تزويج کړلک چې دغې نسل ته 

يا  F1 Generationچې په لنډو يې  First Filal Generationچې نتيجه وکتله نو دا لومړى نسل 

F1  نسل بويلک ټولې ښويې دانې لرلېکنو په دې وخت کې منـدل حـريان شـو چـې دا څـه واقـع

ووک چـې دا   ډاډمنشولک ايا ما خو په کومه تېروتنه د کرلو په وخت کې نه وي کړې؟ خو نوموړى 

 ه حالته شتون لري:دو  کيتېروتنه نه دهک بل

ون ې وايل صفت خو به د من ه نه وي تلىل؟ او يا دا چې د ښويوايل عالمې)صـفت( گايا دا د -1

 ون ې وايل عالمه يا صفت تر خپل تاثري الندې راوستىل او پټ پاتې شوى دى؟گد 

دنسل له مخـې  (F1-Generation)دى په دې کې هم شکمن شوک چې دا السته راغلې چڼې -2

 خالصې دي او که نه؟

نسل پخپلو من و کې رسه تزويج کړ. نوهوـه دوهـم  F1کولولپاره د شکونو دلريې  ېد د

ون ې دانـې او گـ 25په الندې فيصدۍ رسه السته راغيل يو پرڅلور يـا   F2- Generationنسل 

ښويې دانې السته راغيل . نومندل دې نتيجـې تـه ورسـيد چـې دښـوى وايل  75درې پر څلور  
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پټ شوي دي . د دې نتيجې ته ورسيد چې مخفـي صفت غالب ک بارز دي ک چې دبارز په واسطه 

 ندوالى   چې دوه مولوب رسه يو ځاى   .گيامولوب صفتونه هله خپل ځان څر 

  د منډل تجربې:. ۴.۴.۱

 Pisumو )چڼمنډل د نباتاتو د هايربايډ کولو په برخه کې خپلې تجربې تررسه کړې. هوه د 

sativum )نبـات ټاکـل د النـدې  ېچڼـد دې کار لپاره وټاکلې. د دې کار لپاره د  مختلف ډولونه

 : هعواملو له امله و 

 يادا نباتات په ډېري اسانۍ کرل کېد  .  

  ېاکيدترالسه  خالص ډولونهد دوي  .  

  .توليد يې په کمه موده کې ترالسه کېږي 

  .دا نباتات په زيات مقدار رسه تخمونه توليدوي 

  ړنې لري. گاريث ځان ىندگدوي څر 

  ونه لکـه د صـفتالنو جوړښت په آسانۍ رسه مطالعه کېږيک ځکه چې پېچلې گد دوي د

 جني اړيکه او نامکمل غالبيت نه لري. 

 د څېړنې ميتود

منډل د څېړنې لپاره ډېره اسانه طريقه غوره کړې وه. د هوـه د کـار لـه مهمـو ټکـو څخـه پـه 

 الندې ډول يادونه کوو: 

 ونه يـې لـرل څـو وکـويلصـفتهوه په يو وخت کې ډېر هوه نباتات وکارول چې يو شان  .1

   چې څو ځلې د کار نتيجه تائيد کړي. 

 په سم او دقيو نسبت رسه د پايلو ترالسه کولو په موخه هوه له رياضياتو کار واخېست.  .2

ورکړهک په مطالعه کولو ته ترجيح  صفتديو  يونو پر ځاصفتهوه په يو وخت کې د ډېرو  .3

 شول چې سمه پايله ترالسه کړي.  يهمدې اساس هوه وکړ 

رسه يو له  کارولوانتخاب کړې او هووي يې د خالصو ورايټيو په  ډولونهو مختلفې چڼمنډل د 

الن گـه گې په ډولک لوړ قدي نبات يې له لنډ قدي نبات رسهک سور رنگبل رسه کراس کړل. د بېل

النو رسهک ژېړ تخمونـه يـې لـه شـنو تخمونـو رسه او مـنظم تخمونـه يـې لـه غونجـو گيې له سپينو 
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نباتـات چـې مختلـف خـواص لـري يـو بـل رسه  کـومتخمونو رسه کراس کړل. هوه مشاهده کړل 

پـه نامـه  صـفتد غالـب  صـفتترالسه کېږي. دا  صفتنسل کې يواځې يو  F1کراس  ک نو په 

 Lawپه نامه يادېږي. دا قانون د غالبيت قانون ) صفت مخفينديږي دگيادېږي او هوه چې نه څر 

of Dominance .په نامه يادېږي ) 

نسـل کـې ټـول غالـب  يرسه کراس کړېکهوه په لـومړ  ډلېو دوه مختلفې چڼېکله چې منډل د 

نباتات ترالسه کړل. کله چې د دې نسل نباتات په خپلو کې کراس شول نو هوه غالب او مولـوب 

 و.  ۳:۱نباتات ترالسه کړل چې نسبت يې 

 په الندې جدول کې ښودل کېږي:  نتيجه د منډل تجربهشکل :  1 -1

 نسل F2 نسل F1 ونهصفتپلرين  شمېره

 شني ۱ژېړ:  ۳.۰۱ ټول ژېړ شنه تخمونه xژېړ تخمونه  ۱

 غونج – ښويه ښويهټول  تخمونه غونج xتخمونه  ښويه ۲

 ژېړ ۱شنه:  ۲.۸۲ ټول شنه ژېړ پيل Xشنه پيل  ۳

 ژېړ ۱لوړ :  ۲.۸۴ ټول لوړ کې لنډ ډنډر  x کې لوړ ډنډر  ۴

 سپني ۱رسه :  ۳.۱۵ النگټول رسه  النگسپني  xالن گرسه  ۵

 

  (Akhtar, 2007) اشکالکډنډرکي تخم او  کچڼودنبات ګلد شکل : 1-5

Mendel ,s seven pairs of characters  in pea plant 
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 ه تزويجگمونوهايربيډکراس يا يور . ۵.۱

Monohybrid cross or single Trait inheritance 

ه گـور ي ولري عبارت د ريتوپ کې  صفتو يرسه په  کې په خپلو  موراوپالر چې ج يهوه تزو

 ږي.ياديپه نوم  ارثيت صفتهو ي يله السته راځيکومه پا چې ج څخه يج څخه دي.ددي تزويتزو

ړو دانـو نبـات يـج منـدل د خالصـو زيړو او شنو دانو د نبـات تـرمنځ تـزويد ز چڼېلومړي موال: د 

 يلالسـته راغـ کـې ( g1Fپه لـومړي نسـل) چې جه يج کړو هوه نتيخالصو شنو دانو نبات رسه تزو

 ندگڅر  کې په لومړي نسل   اتشني رن ه دانولرونکى نباتاو د  هو  کې ړو دانو لرونيټول نباتات د ز

پـه دوهـم  چـې ج کړل کوم نباتـات يرسه تزو کې په خپلو  ۤ  نباتات  g.1Fنشو مندل لومړي نسل 

شـو او  نـدگڅر  هـم گ رنـنيعنـي شـي هو  کـې ونو لرونصـفتد دواړو  ىالسته راغـ کې ( g.2Fنسل )

ړو دانو نباتات يدري دز چې سبت يي په دي ډول وه ن
3

4
و د شنو دانوياو  

1

4
نبات السته راغي ددي  

ډول له من ه  بشپړپټ پايت شو خو په  کې په لومړي نسل  صفتد شنو دانو  چې ج وښودله يتزو

 نه و تليل.
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 (Akhtar, 2007) شکل : د يو رگه تزويج کراس يا شيام 1-۶

      دوهم موال:

پـه  چـې ج کـړ کـوم نبـات ينبـات رسه تـزو کې نبات د ټيټ قد لرون کې لوړ قدلرون چڼېمندل د 

 کې  1Fپه لومړي نسل  صفتټ قد يوه. او ټ کې السته راغيل ټول لوړ قد لرون کې  1Fلومړي نسل

منـدل پـه  چـې نتجـه  هج کړل کومـيرسه تزو کې نشو. مندل لومړي نسل نباتات په خپلو  هښکار 

شـتون نباتـات  کـې ټ قـد لرونيد ټ کې د لوړقد او هم پ کې هم پ هالسته راوړ  کې  2Fدوهم نسل 

 کې نسبت يي دري د لوړقد لرون چې . دلوده
3

4
 کې ټ قدلرونيو د ټياو  

1

3
وه او دغه نبات د دوهـم  

 ږي.ياديپه نوم   g 2Fاينسل 

 

 شني داني نبات زیړ داني نبات والدین

دورګه تخمونه نباتاتټول  زيړ   



20 
 

 

  شکل : د يو رگه تزويج کراس يا شيام 1-7

 دريم موال:

نه يښـ  کـې لرون گرن يانو او د نصوار گهندي خو  نرانکې لرون گج د تور رنيه تزوگور ي

نه يښـ  bbکـېلرون گ( د نصـواري رنـBB) گخـو نر  کـې لرون گد تـور رنـ چې انو ترمنځ کله گخو 

 ج شوه.يرسه تزو گخو 

 چـې کلـه  ي و نيج bد کې لرون ني اوتخمهجB کې سپرم لرون کې په وخت  ميوسيسد 

 گټـول نسـل تـور رنـتور رنگ غالب وه نو  چې دا جينونه Bb کې نوي نسل لرونو يالقاع صورت ون

س تـور پـه گيرتوزايـد ه چې  هم درلوده نيج گپ يي د نصواري رنينوتايغوره کړ. خو په خپل ج

 ږي.يادينوم 

 ټیټ قد نبات لوړ قد نبات موراوپالرر

 ټول دورګه لوړنباتات
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 کـې لرون گوځـاي شـول نـو تـور رنـيرسه  کـې ان په لومړي نسـل گهندي خو  چې کله 

 وه.  کې ټونو لرونيمگ bاو  Bد  گنه هندي خو ينار

پـه  چـې  کـې جـه يوه او کومـه نت کـې ټونو لرونيگم bاو  Bد  کې هم لرون گنه هندي خو ياو ښ 

السته راغيل نسبت يي  کې دوهم نسل 
1

3
 کـې لرون گوه نصـواري رنـيـاو  کـې لرون گدري د توررن 

 وو.

 

  

 (Akhtar, 2007) شکل: د يو رگه تزويج کراس يا شيام 1-8

  

 نصواري هندی خوګ تور هندی خوګ موراوپالر

 ګميټس

نصواري درې تور اويو 

 خوګان
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 ه قانونينونو د تجزيد ج. ۶.۱

  :لومړي قانوندجنټيک د مندل . ۱.۶.۱

هرصـفت ديـوه جـوړه نونو تجزي قانون السته راوړو.يج په اساس مندل د جيه تزوگور يد 

د  چـې  يدغه قانون دا واضح  کو ليږي کاويوه جوړه اليل پاتې کيږيکفکتورونوياجينونولخوا کنرتو 

کيـږي پـايت  مخلوط کيـدواو  کيدو و دبل څخه پرته د جالينونه يجوړه ج کې  تشکيل په وميټونگ

 .ليږديږي نيو جيوازي ياوجوړيږي  ټيمگو ي په دغه وخت کېاو

 :Lankage genesپيوسته جنونه _ . ۲.۶.۱

پيوست جنونه : که چريې دوه ياډيرجنونه داسې متايل وښـيې چـې پـه طبيعـي شـکل 

 Lankageرسه په عني کروموزوم کې يوځاى باقي پاتې   نوديته دجنونوپيوست پاتې کيدل يا 

وايې . داټول جنونه غواړي چې ديوبل رسه پيوست پاتې   . داد جنونو پيوستون دلـومړي ځـل 

کې کشف شو.  Drosophilaزيږديز کال کې درسکې په مچ  1911لخوا په  T.H.Morganلپاره 

 چې بيا وروسته په چڼو ک جوارو انسان اونورو ژونديو موجوداتو کې کشف شول.

 ه تزويجگدوه ر . ۷.۱

Dihybride cross Inheritance of two traits 

 :د دوه خواصو ارثيت  .۱.۷.۱

ه گـد دوه خواصو له نظره له يو بل څخه توپري ولـري. پـه دوه ر  موراوپالرهوه تزويج چې 

 تزويج کې چې کومه نتيجه ترالسه کېږي د دوه صفتونو ارثيت بلل کېږي.

 .نبات ترمنځ کراس تخم لرونکى نبات او شني غونج کې رد تخم لرونگ: د زيړ 1موال: 

او دا نبـات يـې لـه رد شکل يې درلوده انتخـاب کـړ گمندل ژيړ تخم لرونکى نبات چې   

 کې رد تخم لرونگد ژيړ  نباتاتنسل کې ټول  F1غونج نبات رسه کراس کړ. په  کې شني تخم لرون
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سـطحه پـه غونجـه سـطحه غالبـه دهک نـو غالـب ښـويه غالـب دى او  گپه شني رن گشول. ژيړ رن

 نسل کې ښکاره شول. F1خواص په 

نسـل کـې د  F2راس شولک په ن ونو کې رسه کيکله چې د اول نسل نباتات په خپلو م

 نسلونو د خواصو بېليدنه واقع شوهک او مختلف نباتات په الندې تناسب باندې په وجود راغلل.

 1شني غونج= 3رد=گشني  3ژيړ غونج= 9رد=گژيړ  

و په خالف پکې ښکاره شول. دوى له موراوپالر دا نتايج ښيې چې ځينې نوي خواص د 

و رسه په خواصـو کـې هـېڅ موراوپالر نورو خواصو رسه په مستقل ډول يوځاى شول. دوى له خپلو 

 .ېنه درلود اړيکې

 ه تزويج په الندې ډول ښودالى شو.گدوه ر  :جدول1-2

ــــــونج  X ردتخمونه گژيړ    موراوپالر ــــــني غ ش

 تخمونه

 YYRR  yyrr  جينونه 

 YR  yr  ميتونه گ

   

 

  

F1 نسل   YyRr  دټول ژيړ غونج تخمونه 

  YyRr X YyRr    موراوپالر F1د 

     

 YR,yr,yR,yr  ميتونهگ

 اميټونهگښ ينه 

 q YR,Yr,yR,yr 

نارينـــــــــــــه 

 کميټونه
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 Gametesميټونه گ

    Femalesښ ينه 

yr Yr Yr YR   

YyRr 

 ردگژيړ  

YrRR 

 ردگژيړ 

YYRr 

 ردگژيړ 

YYRR 

 ردگژيړ 
YR 

ه 
ين
ار
ن

M
al

e
  Yyrr 

 ژيړ غونج

YyrR 

 ردگژيړ 

YYrr 

 ژيړ غونج

YYRr 

 ردگژيړ 
Yr 

 yyRr 

 ردگشني 

yyRR 

 ردگشني 

yYRr 

 ردگژيړ 

yYRR 

 ردگژيړ 
yR 

yyrr 

 شني غونج

yyrR 

 ردگشني 

yYrr 

 ژيړ غونج

YYrR 

 ردگژيړ 
yr 

 

  3رد نباتات=گشني  9رد نباتات= گژيړ 

9:3:3:1 
  1شني غونج نباتات= 3نباتات=ژيړ غونج 

 

ه تـزويج منـدل يـو اوږد نبـات چـې گنبات ترمنځ دوه ر  چڼېموال: د اوږد سور اولنډ سپني  دوهم

نسل کې  F1لونه يې درلودل انتخاب کړل. په گلونه يې درلودل او بل لنډ نبات چې سپني گرسه 

لونو سور رنگ پـه گشول. اوږدواىل په لنډوايل غالب شو او د  کې ل لرونگټول نباتات اوږده او سور 

( نسل تخمونو وده وکړه د دوى پـه خواصـو کـې پـه النـدې F1غالب شو. کله چې د ) گسپني رن

( سـپني 1( سـور لنـډ او يـو )3( سـپني اوږده )3( اوږده سور ک )9تناسب جال واىل رامن ته شو: )

 ه تناسب وايي.گر  ( تناسب ته دوه9:3:3:1ه تزويج )گ( نسل کې د دوه ر F2لنډک په )
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P  اوږد سور     نسلX   لنډسپني 

F1 نسل    

 

F2 نسل 

 

 

 

 

لري.ا و ټول  اړيکېيوله بل رسه ه تزويجي تناسب کې گدا ښيې چې څلور واحدو اوصافو په دوه ر 

 اوصاف په مستقل ډول په ارث وړل کېږي . اوکېداى   په مختلف جوړه کروموزمونو واقع وي.

 لنډ سپني  اوږد سور موراوپالر

 TTRR  Ttrr جينونه

 TR X tr ميتونه گ

F1   TtRr  ټول اوږد سور 

    TtRr X TtRr موراوپالرنسل  F1د 

 TR,Tr,tR,tr ميټونهگ

 ميټونه(گ)نارينه 

 TR,Tr,tR,tr 

 ميټونه(گ)ښ ينه 
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   ميټگنارينه 

   جدول: 1-3

tr Tr Tr TR   

TRtr 

 اوږد سور

TRtR 

 اوږد سور

TRTr 

 اوږد سور

TTRR 

 اوږد سور 
TR 

ه 
ين
 
ښ

گ
ه 
ون
يټ
م

 

Trtr 

 اوږدسپني

 TrtR 

 اوږد سور 

TrTr 

 اوږد سپني 

TrTR 

 اوږد سور 
Tr 

tRtr 

 لنډ سور 

tRtR 

 لنډ سور

tRTr 

 اوږد سور 

Trtr 

 اوږدسور
tR 

 Trtr 

 لنډ سپني

trtR 

 لنډ سور

trTr 

 ا وږد سپني 

trTR 

 اوږد سور 
tr 

 = لنډ سپني1= لنډ سور3= اوږد سپني3= اوږدسور9

 

وېښـتانو لرونکـى هنـدي  هه اوږدگـهنـدي خـوگ او خړرن کې : دتورولنډو وېښتانو لروندريم موال

ه اوږده وېښتان گدخړ رن گکله چې تور لنډ وېښتان لرونکى نارينه هندي خو ترمنځ کراس. گخو 

ه لنـډ وېښـتان گـ( نسـل کـې ټـول تـور رنF1رسه کراس  . پـه ) ېگښ ينه هندي خو  کې لرون

 گپـه تـورو ښـودل کېـږيک او خـړ رنـ BBبانـدېک چـې د  گ. تور رنمنځ ته راځيان گخو  کې لرون

او د اوږده  SSوېښــتانو وصــف غالــب دى  لنــډو پــه تــورو ښــودل کېــږي د  bbمخفــي دى چــې د 

 وکس تـور او لنـډ وېښـتاني( نسـل کـې د خـالص هومـوزاF1(. پـه )ssوېښتانو صفت مولوب دى )

مـنځ تـه ان گـوس تور او لنډ وېښـتان لرونکـى هنـدي خو گپه ځاى هيرتوزاي گلرونکى هندي خو 

 .راځي

ان رسه کـراس   گـهندي خو  کې لنډوېښتان لرون وور س تگنسل هيرتوزاي F1کله چې همدا د 

په مستقل ډول القاح رسه  يو بل دکدوى من ته راځي Ovaڅلور ډوله سپرمونه اوڅلور ډوله تخمي

 9:3:3:1ونه توليدېږي چې تناسب يـې عبـارت دى لـه ترکيباحتاميل  16کويک او په نتيجه کې 

اوږد  خـړ1لنډ وېښتان او يـو  خړ 3( تور اوږد وېښتان  03تور او لنډ وېښتان ک 9پدې تناسب کې 
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ځان ړتيـاوې راځي کلـه چـې دواړه  من تهتوليدېږي. دا تناسب هوه وخت  گوېښتان لرونکى خو 

 باندې وي دا تناسب نه توليدېږي. غالب وي کله چې يو وصف يا دواړه اوصاف ناقص په بشپړډول

 

 موراوپالر

 

 

 نارينه

  

 

 ښ ينه

 وېښتان خړاوږده  X تورلنډ ويښتان جينونه

 BBSS  Bbss کميټونه

 BS  bs 

  

 

  

(F1 نسل )  BbSs  

  

 

  

 BbSs 

 ۍ(گ)ه

 BbSs 

 سپرم((
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 جدول: د دوه رگه تزويج1-4

BS,Bs,bS,bs   

Bs Bs Bs Bs   

Bbss 

 تورلنډ

BbSS 

 تورلنډ

BSBs 

 تورلنډ

BBSS 

 تورلنډ
BS 

BS
,B

s,
bS

,b
s

 

Bbss 

 توراوږد

BbsS 

 تورلنډ

BBss 

 توراوږد

BBsS 

 Bs تورلنډ 

bbSs 

 خړلنډ

bbSS 

 خړلنډ

bBSs 

 تورلنډ 

bBSS 

 تورلنډ 
bS 

Bbss 

 خړاوږد

bbsS 

 خړلنډ 

 bBss 

 تور اوږد

bBsS 

 تورلنډ 
Bs 

 3خړلنډ وېښتان= 9تور لنډ وېښتان =

 1وېښتان= هاوږدخړ  3توراوږده وېښتان = 

 

 

 دازاده جوړه کيدلوقانون. ۸.۱

Law of Independent Assortment 

 دوهم قانون(د جنتيک ) دمندل . ۱.۸.۱

جينونـو  11ه تزويج په اساس مندل د جنتيک دوهم قانون رامن ته کړ چـې د گددوه ر 

قانون په نوم يادېږي. دا قانون بيانوي چې د دوه مختلفو جوړه اوصافو پـه تـزويج  وازاد جوړه کېدل

 ترتيبېږي.  جداميت جوړېدو په وخت کې د يو بل څخه گکې د يو صفت اليل جال کېږي او بيا د 

 هره جوړه اليل په ارشيت کې د نورو اليلونو څخه مستقل ډول توزيع کېږي.
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 (Multihybrid or Trihy brid ه تزويج )گڅو ر . ۲.۸.۱

چـې د دوه  ليـدل کيـږيتـرمنځ  مـوراوپالرد داسـې چه هوه ډول تزويج ته ويل کېږي  

( تـزويج هـم polyhybridتـزويج تـه ) ېولري. د توپريکې يې رسه  صفتونوونو څخه په زياتو توصف

 وايي.

 پنوم يادېږي. multihybrid يا  (polyhybrid)د  من ته راځيکې   F1کوم  نسل چې  په  

کلـه چـې  د  وايـېه تزويج کې د جينونو د ازادو جـوړه کېـدو قـانون تطبيقېـږي داسـې گپه څو  ر 

بېالبېلواوصافو اليلونه  د تزويج  په وخت د يو ژوندي  موجود په بدن کې  موجـود وينـو دا اليلونـه  

نورواليلونورسه پـه  په ازاد ډول  له يوبل څخه جال کېږي. او بيا خپل ترتيب داسې جوړوي چې له

دبيل ـې پـه نه لـري.  تړاوو رسه په اوصافوکې کوم موراوپالر .  دوى  له خپلو    ترکيبيږيازاد  ډول 

(  اوخـالص  شـني غـونج  YYRRTTنبـات)  چڼې ېاوږداو  کې رد تخم لرونگد خالص شني  ډول 

 .شی (  ترمنځ  کراسyyrrttلنډ قده نبات)  کې تخم لرون

او لنډ   کې له شني غونج تخم لرون نبات چڼېاوږد قده  کې رد تخم  لرونگکله چې خالص شني  

او لوړقـده  کـې رد  تخـم لرونگـنسل کـې ټـول نباتـات  شـني   F1قده  نبات رسه   کراس   په 

 64نسـل کـې  F2نسل نباتات پـه خپـل مـنځ کـې  کـراس  ک  پـه   F1توليدېږي. کله چې  د 

 نباتات په الندې تناسب توليديږي.

I.  27ردک اوږد قده نباتات =گژيړک 

II.   9ردکلنډ نباتات =گژيړک 

III.  =9ژيړکغونجک اوږد قده نباتات 

IV.  9ردکاوږدقده نباتات=گشنيک 

V.  =3ژيړک غونجکلنډه  قده نباتات 

VI.  =3شنيک غونجک  اوږد قده  نباتات 

VII.  3ردک لنډه قده  نباتات=گشنيک 

VIII.  =1شنيکغونجک لنډه قده  نباتا 

 

27:9:9:9:3:3:3:1 
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 شنيک غونجک لنډ نبات   ردک اوږد نباتگژيړک موراوپالر

 YYRRTT  Yyrrtt جينونه

 YRT  yrt کميټونه 

  

 

  

F1  نسل YyRrTtردکاوږد نبات(گ)ژيړک 

   YyRrTt X YyRrTt موراوپالر F1د 

 

YRT,YRt, YrT,Yrt YRT,YRt,YrT,Yrt 

yRT,yRt,yrT,yrt yRT,yRt,yrT,yrt 

 ميټونه(گ)نارينه  ميټونه(گ)ښ ينه 

1 

  ددرې رګه تزويج کراس يادازادو جوړه کيدوقانونشکل : 9-
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ــــه درې ر :1-5 ــــب پ ــــپ تناس ــــدول:دجينوټايپ اوفينوټاي ــــج ــــزويج گ ــــې . دا ت ــــزويج ک ه ت

  (  نبات او شني ک غونجک لنډ نباتاتو ترمنځ تررسه شوى دى.YYRRTTردکاوږد)گدژيړک

Phenotype ratio 

 فينوټايپ نسبت

Phenotype 

 فينوټايپ

 Genotypic ratio 

 جينوټايپ نسبت 

Genotype 

  جينوټايپ

27 
Yellow, Round, Tall 

 ردک اوږدگژيړک 

1 

2 

2 

4 

2 

4 

4 

8 

YYRRTT 

YYRrTT 

YyRRTT 

YyRrTT 

YYRRTt 

YYRrTt 

YyRRTt 

YyRrTt 

9 
Yellow, Wrinkled Tall 

 ژيړک غونجک اوږد

1 

2 

2 

4 

YYrrTT 

YyrrTT 

YYrrTt 

YyrrTt 

9 
Green, Round, Tall 

 ردک اوږډگشنيک  

1 

2 

2 

4 

yyRRTT 

yyRrTT 

yyRRTt 

yyRrTt 

9 
Yellow, Round, Dwarf 

 ردکلنډگژيړک

1 

2 

2 

4 

YYRRtt 

YYRrtt 

YyRrtt 

YyRrtt 

3 
Green Wrinkled, Tall 

 شنيکغونجکاوږد

1 

2 
yyrrTT 
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yyrrTt 

3 

Yellow, Wrinkled, 

Dwarf 

 ژيړک غونجک لنډ

1 

2 
YYrrtt 

Yyrrtt 

3 

Green, 

Round, Dwarf 

 ردک لنډگشنيک

1 

2 
yyRRtt 

yyRrtt 

1 

Green, Wrinkled, 

Dwarf 

 شنيک غونجک لنډ

1 

yyrrtt 

 

 لنډيز ۹.۱

دجنټيک علم داريث خواصو انتقال دمور او پالر  څخه اوالدونو ته ترخيړنې  چه  لکه چې معلومه ده

د  کاوجنونو په واسطه او الدونو ته انتقاليږي DNAالندې نييس. داريث خواصو انتقال دکروموزوموک 

کاله مخکې له ميالد څخه سرت فيلسوف فيواغورث خپله نظريه  ۵۰۰ اووراثت تاريخ ډېر پخواين دي.

دغه کلونه کچې ژوند د نارينه او ښ ينه مادو له يوځاي کېدو څخه رامن ته کېږي. څرگنده کړه

کال څخه  ۱۸۶۶کارونه د چڼې په نبات باندي په بر کي نييس د  Mendel  د مندل1864 -1822

 کيپوري د مندل د قوانينو بيا کشف کيدنه او همدارنگه د کروموزم کشف هم همدي کلونو  ۱۹۰۰تر 

وخت دي. په دي رشوع شو چې  جنتيکدغه کلونه د ماليکويل  راوسه پورېڅخه ت 1944وشو.

DNA  کي  کالم  ۱۹۴۴جنتيکي   مواد ديک پهO.Avery ( دا وښوده چېDNA جنتکي مواد )

ميالدي کال کې  لومړي کس وهک چې  ځني Mauperius 1689-1759يو فرانسوي بيولوژستکدي

چې  په انسانانو کې  يو  Albinismاَوک البينيزم  Polydactyly)شپږ گوتې( يکتايلحالتونه لکه پويل د

 څخه پالر  له بله او څخه مور له يوه لريکچې  کاپي دوه جني د .انساناناريث ناروغي ده کشف کړ

مندل به همېشه په خپلوتجربو کې .استعاملوي هم کليمه اليل د ته دي وخت ځيني چې  اخيلک

نيوه. مندل دتجربو څخه ده مختلف قوانني کشف کړلک لکه دجال وايل   پوصفت تر کنرتول الند

 . واضيح کړ  قانون او دمونوهايربېډ تجربهک دغالب وايل قانون او د ازادو جوړه کيدوقانون
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 پوښتنې ۱۰.۱

 .هوه علم چې والدينوڅخه اوالدونو ته ټول حاصيتونه انتقالوي دڅه په نوم ياديږي .1

 پيړۍ کې دمنډل قوانني دوباره راژوندي کړل . 19 .کوم درې پوهانو په2

 . دجنټيک کومه  څان ه دسايتولوژي دعلم له  نظره وراثت مطالعه کوي.3

 .بارز جينونه په يوژوندي موجود کې څه ډول تاثريات لري رسه له مواله يې واضيح کړئ .4

 .دڅلورو اريث ناروغيو نومونه واخلئ اولږ يې روښانه کړئ .5

 دبرياليتوب راز په څه کې وه واضيح کړئ ..دمنډل 6

. که مونوهايربيډ چڼې يوله بل رسه کراس   دلومړي اودويم نسل داوالدونو فيصدي به يې 7

 څه ډول وي .

 . منډل ولې دچڼوبوټي دجنټيکي څيړنولپاره انتخاب کړل علتونه يې وښايست.8

 يح کړئ .. دجينوټايپ اوفينوټايپ متقابل ارتباط په علمي توګه واض9

 . دمنډل دډاى هايربيډ تجربه واضيح کړئ . 10

 . داريث خواصو تبادله څن ه صورت نييس .11

 . دمنډل دازادو بيليدوقانون واضيح کړئ .12
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 رکىــڅپ دوهم

د جنيټيک علم پوهه د هوه بيوشمي د زده کړې څخه پرته پوره پوهه نده. ځکه چې په 

وارثت پوهنه کې د وراثت اسايس او فزيکي واحدونه جينونهک کروموزومونه دي چـې دغـه جينونـه 

دواړه په گډه نوکليک اسيدونه جوړوي. نـو  RNAاو  DNAاوکروموزومونه اريث خواص انتقالوي ک 

مونږ ته الزمه ده چې د جنټيک په بيوشمي ځان پوه کړوک تر څو پورې نوکليـک اسـيدونه مطالعـه 

 يواريث انساين ناروغ وکړو او دهوو کوچنۍ ککوچنۍ جوړونکو برخو باندې هم پوه شو او هم د هو

 .مطالعه ډېره رضوري ده

 

 Drosophila melanogaster دروسوفيالميالنوگسټر.۱.۲

 

ه البراتـواري کړنـو لپـاره دروسـوفيال گدغه موضوع د مکمل جنس په اړه ده. په عادي تو 

ه گقوانني په عميل تو  کې ترڅو چې جينيتي کيږياسټر په وراثت کې  ورڅخه کاراخيستل گميالنو 

 مونږ ته په الس را .
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 Drosophila melanogaster نوم ايښودنهدروسوفيالمالنوگسټر 

 Drosophilaدميــــــوې مــــــچ 

melanogaster 

Drosophila Melanogaster 

  نوم ايښودنه علمي

Kingdom  Animalia 

Phylum  Arthropoda  

Class Insecta 

Order Diptera 

Family Drosopilidae 

Sub Family Drosopilinae 

Genus  دروسوفيالDrosophila 

Speceis  melanogaster 

   http://geneticswedipedia شکل :دروسوفيال مچ2-1

په کورنۍ پورې اړه لـري.  Drosophilidaeچې د  ي)مچانو( يو جنس د حرشاتودروسوفيال د وړو 

چې د دې کورنۍ غړي اکوه وخت د مېوې د مچانو په نوم ياديږي ک يا د رسکې د مچـانو پـه نـوم  

 Tephritidaeډ نچک گومان ونچ او له هوې رسه گ Tephritidaeياد شوي دي . په دې بايد د 

تيفريتيدونـه پـه دا ـي  د دې اړونده يوه کورنۍ ده چې هوه هم د مېوې د مچانو په نوم ياديږي.

شـوي دي  ليـدله د پخو يا خامو مېوو څخه خوراک کويک له دې څخه يې ډېر ډولونه داسـې گتو 

ه مـديرتاين د مېـوې مـچ ډېـر گـړې تو گاو زيامنن دي بيا په ځان کې چې ډېر زراعتي مخرب کوون

ه پـه دروسـوفيال کـې يـوه نوعـه گـړې تو گ. پـه ځـانياو زيـامنن د کې زيات زراعتي مخـرب کـوون

http://genetics/
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D.Melanogaster  او پـه  کيـږيرسه پـه څېړنـه کـې پـه کـار وړل  شـمريپه جنتيک کې پـه ډېـر

ليکنو کې د مېـوې د  کې . په عرصي بيولوجييانيزم دگيا اور  ډولانکشايف بيولوژي کې يو مهم  

يـاديږي. دغـه ټـول رسه  Melanogaster .D ( او دروسوفيال اصطالحات اکـوه لـهFruit Flyمچ )

 نوعو پورې لري او په ظاهري بڼهک کړو وړو او عاداتو کې ډېر مختلف دي. 1500تر  يجنس حت

د دروسوفيال نوعې کوچني مچان دي په ظاهري شکل کې پيکه ژيړ يا سوربخن نصـواري  د رسو 

ي تـور ړ گپه وزرونو باندې ځـان Hawaiian picture-wingsوي. ډېر ډولونه يې د  کې و لرونگسرت 

ړتياوې دي چې د کورنۍ د گاو د وزرونو ترتيب هوه ځان  گنقشونه لري. درس او سينې شکل او رن

ر ځينـې گـلـري. م ميل مرتو پـورې اوږدوايل 4-2تشخيص لپاره يې پکاريږي. ډېر کوچني يې له 

 نوعه د کورين مچ څخه ډېر غټ وي. Hawaiianه له گړې تو گيې په ځان

انيزمونو څخـه گـچې په  مطالعه شـوو ټولـو اور  کيږيژندل د دې جنس نارينه داسې پي

ميل  58په نوم ياديږي چې  Drosopila bifurcaاوږده د سپرمي حجرې لري چې يوه نوعه يې د 

اينچه( اوږد سپرم لري. دغه حجره او د مؤنوو جنسونو  په تاوې شـوې  2.3مرته اوږدواىل لري او )

ه لږ غـټ گرسه په نسبتي تو  D. bifurcaحلقې ته  رسيږي. د دروسوفيال د جنس نور غړي هم  د 

 .melanogaster D . دد سپرم حجرې تر ټولو اوږدې دي D. bifurcaسپرمي حجرې لريک خو د 

ميل مرتو څخه اوږده دي که څه هم دا بيـا هـم د انسـان لـه سـپرم څخـه  1.8د سپرم حجرې له 

 اوږودواىل زيات دى.

 :څېړنه کــې ډروسوفيال کې په جنتي۱.۱.۲

 50څخـه تـر  40په مناسبو حرارتونو کې د مېوو د بالوو مچانو اوسط عمر يا) ژوند ( لـه 

يو مختلف شکلونه  توليد او من ته گد مېوې مچان د دې وړ دي چې د هورځو پورې وي. ښ ينه 

راوړي  .د ميـــوې د مـــچ د ژونـــد ورځـــې پـــه ډېـــرې پيامنـــې رسه د حـــرارت پواســـطه اغېـــزمن 

 يتنظيمونې او څېړنـې د مېـوؤ پـه مچـانو کـې ډېـرې اسـانه ديک ځکـه چـې دو  کې .جنتيکيږي

څېړنـې  لـه  کـې شمېر يـې د جنتي ګڼو اوالد د لنډ ژوند سايکل او د يجينوم لري . د دو  يکوچن

 شمېره  په اسانه رسه جوړيږي. نوي ټور دي ځکه چې د مچانو گپاره 

وس جوړې شته ک دوه جـوړې گد کروموزومونوک هومولو  4اسټر کې گپه دروسوفيال ميالنو 

ېـرو يې د لويـو اتوزومونو دي )يوه يې په لږ ډول له بې جوړې څخه کوچنۍ ده(ک يوه جوړه يې د ډ
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 Xه دوه گـکوچنيو اتوزومونو ده او يوه جـوړه يـې د جنيسـ کروموزومونـو ده. ښـ ينه پـه عـادي تو 

 کروموزوم لري. Y يکروموزوم او بل کوچن Xکروموزومونه لري؛ او نارينه يو 

 انيزمونـهگ. دغـه اور کيـږي کـار اخيسـتل د جنتيک د زده کړې په اړه لـه مچـانو څخـه 

انيزمونو پـه بيولـوژي او وراثـت  گـشـوي دي تـر څـو د نـورو اور  ډلـه بنـديداسـې  دمطالعې لپـاره

 وپوهيږو.

  چې د انساين جنتيک زده کړه د مچانو د جنتيک د مطـالعې پواسـطه  يساينس پوهان کوال 

 وکړي.

  wekepedia http://geneticsجدول : جينوم اندازه اوجينونو شمري: 2-1

 نوعې د جينوم اندازه  د جينونو شمېر

ايل  30,000

40’000 

بيليونه  2.9

 جوړې
 انسان

13,601 
مليونه  120

 جوړې
 اسټر(گد مېوې مچ )دروسوفيال ميالنو 

 مليونه جوړې 12 275 ,6
 Saccharomycesد اوړوخمريه کوونکى )

cerevisiae) 

 مليونه جوړې 97 19,000
 Caenorhabditis)نوعچېنجى  دځمکې د

elegans) 

 :ټاکنهد ميوې په مچ کې د جنس .۲.۱.۲

ت يجنسـ يپه مـچ کـې د هوـو  ميوېددغې تيوري رسه سم د جنيس کروموزومونو به مټ د 

ه ټاکل کيدائ  .لکه چې جوته ده د رسکې په مچ کې د هوې نر او ښ ه جـال او جنيسـ گپه ښه تو 

ه ليـدل کېـږي.د رسکـې مـچ ښـ ينه گـکې په ښه تو  يبه هوو (Sexual dimorphism) بدلون شکيل

کرومـوزوم لـري xyيې بيا د (Male)دي.خو نارينه جنس Homogameticکروموزوم لري او xxجنس د 

څلور جـوړې کرومـوزوم لـري Drosophilaڼل کيږي.درسکې مچ گHeterogameticه گک چې په دې تو 

او يـوه جـوړه جنيسـ (Autosomes)چې په دې څلورو جو ړو کـې درې جـوړې يـې جسـمي کرومـوزم 
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په نوم هم ياديږي.مذکر جنس يې درې جوړې چسـمي کرومـوزوم  (Sex Chromosome)کروموزوم يا 

څخـه درسکـې xyلـه  يکچې جنيس کروموزوم يې عبارت د ياويوه جوړه يې جنيس کروموزوم تشکيلو 

پـه نـوم xxمچ ښـ ينه جـنس درې جـوړې جسـمي کرومـوزوم اويـوه جـوړه جنيسـ کرومـوزوم چـې د 

کرومــوزوم yاميــټ  يــې دگکچې يــو ډول يدو يــاميټونــه تولگياديږي.مــذکر جــنس يــې دوه ډولــه 

 xيـې  وازې يـو کرومـوزوميـاميټونه گاميټ نقلوي.ټول ښ ينه گا يو ډول ينقلوي.خوښ ينه جنس  يې ب

نـه پـه واسـطه ي.د رسکې په مـچ کـې جنسـيت د نارييې په وظيفوي لحاظ غري فعال د xنقلوي او بل 

کرومـوزوم نقلـوي دښـ ينه xرم  چـې د ټاکل کيږي.دا په دې ډول رسه ک که چريې د نارينـه  هوـه سـپ

 کنو هوه رسکې مچ چې منځ ته راځي هوه بـه ښـ ينه وي. خـو کـه  يې رسه يو ځاگرسکې مچ د ه

  نو په پايله کـې بـه  يۍ رسه يو ځاگد ښ ينه ه جنيس کروموزوم نقلويyچريې هوه سپرم چې د 

 نه جنس بچئ منځ ته را  .ينار

 :گورنگد ميوې په مچ  کې د سرت . ۳.۱.۲

و پـه سـپني گنظر د سـرت  يبارز د  Red eye (W)گو سور رنگد ميوې په مچ کې د سرت 

جنونـه پـه  گو د رنـگ.د سـرت يفـي دخم گو به سـپني رنـگباندې د سرت (White  Eye) (w) گرن

Xــه د ــدې پرات ــو بان ــوزوم د ســرت y.لکــن د يکروموزمون ــگکروم ــه    گو د رن ــل ن هــيڅ ډول الي

و والـه ښـ ينه جـنس د گد خالصـو رسو سـرت T.H.Morganميالدې کال کې  ۱۹۱۰.په ليږدوي

چې السـته راغـئ ټولـو F1کړل هوه لومړنۍ نسل  يو لرونکي نارينه جنس رسه يو ځاگنو سرت يسپ

ج کړکنـو پـه پايلـه  ينسل په خپلومن و کـې رسه تـزوF1ې درلودې.خو کله يې چې گيې رسې سرت 

نسل کې F2کې يې وليده چې په 
1

4
و لرونکي مچان پکې پيـدا شـول او دا د گدسپينو سرت 25يا %

 کراس کې واضح شوي ده. Monohybridاسې  وو لکه د مندل په تجربو کې د 

کيدو کې که وکتـل    يو ځايوراثت راښيي.په پورتني  گو د رنگدميوې په مچ کې د سرت 

نـو ځکـه لـومړۍ Wجنونـه انتقـالوي يعنـې  گو د رسه رنـگدا د ورايه ښکاري چې ښ ينه جنس  دسرت 

کرومـوزوم د X.د نـر جـنس يوه تـړاو لـر يکروموزوم رسه نيغ به نXې لرلې او دا د گنسل ټولو رسې سرت 

د انتقال مسوليت په غاړه درلوده کخو صفت مخفي  وو نو ځکه لـومړۍ نسـل ټولـو  گو د سپني رنگسرت 

و گکيدو په صورت کې په دې ډول چـې د رسو سـرت  ييو ځا د معکوس مچدرسکې ې لرلې.گرسې سرت 

نسـل کـې F1کړل .په پايله کـې پـه  يو ځاينکي ښ ينه مچ رسه لرو و گلرونکئ نارينه يې د سپينو سرت 

نسـل F1اويو شان وو.خو کله يـې چـې  يې لرلې کشمري يې هم مساو گټولو ښ ينو جنسونو رسې سرت 
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نسـل يـې رسې او سـپينې   F2 چـې شـوهجوتـه .په خپلو من و کې رسه تزويج کـړل پـه پايلـه کـې دا 

 .يې او د شمري له مخې په دواړو جنسونو کې يې شمري رسه مساوي  دگسرت 

خپلو زامنـو wجنونه  گښ ينه د سپني رن يو لرونکگکې د سپينو سرت Crossدو يک يپه دې يو ځا

و د گنه مچ بيا د سرت يو واله نارگکروموزوم په واسطه مستقيامً ليږدويکخو د رسو سرت xاو لوڼو ته د 

ښـ ينه F1کروموزوم  په واسـطه  انتقـالوي.نو لـه دې املـه د xخپلو لوڼو ته د Wجنونه  گرسه رن

وري نو د اترې بريښي گې لريل که سړئ پورتنۍ جريان و گنه يې سپينې سرت يې او نارگرسې سرت 

.له دې کبلـه يه د کروموزومونو  انتقال رسه ورتXد انتقال جنونه او د  گو د سپني رنگچې د سرت 

T.H.Morgan جـن د  گو د رنگريي وکړه چې د سرت گداسې نتيجهX کرومـوزوم او دy کرومـوزوم

 ل يا متقابل جن نه لري.ياو ال يرسه پيوست د

Maleمذکر Female مون Parents (P.G) 

White Red  

XY XX  

W WW  
 

Crossed 1F 

Male Female 

XY XX 

W Ww 
 

Crossed  1F 

Male Male Female Female 

XY XY XX XX 

W W Ww WW 

White Red Red Red 

 سپني سرتګې لرونکې دميوې مچ 1 رسې سرتګې لرونکي دميوې مچان 3

   شکل : دميوې په مچ کې دسرتګودرن، تزويج او شيام 2-2
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 دطبي جنيټيک پېل. ۲.۲

 :شويبندي ډله کې  ناروغۍ په الندې ډول ياريث ياجنټ

 دواحدجني ګډوډي. ۱.۲.۲

Single-gen disorders 

 يـيعلـت  او اسـايسدي  ي دواحدجني ګډوډي ليدل شـويتر اوسه  پور  ۶۰۰۰ نژدى

 وايل يک لـر د اضـافه وايل يبرخ يو ي د نياصآل د ج موټيشن دغه  چې  يد (mutation)تناسخ 

په پراخـه ډول رسه  يي کې  يپتالوژ  کويلياو په مال يله کبله منځ ته راځ وينين يودبل ځاىا ياو 

 single gene واحـد جـنيو يـماخذ څخه په مخترصـ ډول مـوږ دلتـه  کې د مخ کيږيدل يل توپري

 سو.ين يالند يتر مطالع ګډوډي

 سيکل سيل انيميا. ۲.۲.۲

په  يږينوم hemoglobin-S چې و ډول ي نيلوبگمو يد ه کې په هوه  چې ده  يناروغ کې يتيوه جنيدا 

 Hemolytic anemiaا يـميک انيـموالتيد ډول رسه هيپه شـد چې  يد بدلون راغيل يي کې جوړښت 

کلـه رسو  چـې  کيـږيرسه مـخ  بـدلونهوـه وخـت د يـې اليلاو  hemoglobin-S کوي گپرمخت په لور

( بڼـه sickleاو د لـور ) يکـو  بـدلوننو د رسو حجراتو نورمال جوړښـت  يږيجن ونه رسيته اکس حجراتو

 ينـي نورمـال شـکل لـه کبلـه د وريد حجراتـو د غـ کيږيل يو sickle-cell-anemiaنو ځکه ورته  يسين

. پـه ټولـو يمـنځ تـه راوړ  خرابوايل کې جن په انتقال ياو د بدن مختلفو انساجو ته د اکس يونه بندو گر 

شـخص نورمـال  چـريې کـه  کيږيسبب  گد ماشومانو د مر  کې حاالتو  ځينينه خو په  کې  تونوحاال 

 heterozygousوضـع د  کـې يتياو د شـخص جن کـې د حالـت يپه کمه اندازه شـد sickle-cellنو  يو 

ــه منا ــت څخ ــده يحال ــن ــو  يگ ــي يک ــه ß𝑆-HbßHbAيعن ــه ک ــريې څخ او  Hemoglobin Aد  چ

Hemoglobin S د  چـې  کيږيدل ينو ل سه  يب رسه مقايدونو ترتينو اسي د امريتا زن يد بHbA  او

HbS د  يلـر  تـوپري رسه کې د ينو اسيو اميپه  يواز ي ريتا زن يبHemoglobin- A کـې د يتـا اسـيپـه ب 

 کـې  Hemoglobin-Sپه  چې  کې حال  په دايس يلر  يد ځايک اسيلوتامگ يد باندينو اسيشپږم ام

البتـه د  يوشـان ديکن نـور جوړښـتونه رسه يلـ يلـر  يځاامينواسيد نيد وال يعت بانديموق يپه همد
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د هوـه حجراتـو  حجـرېرسه  ېنورمـال کـې په شکل  sickle-cell-anemia ييدونو جوړښتونه ينو اسيام

او  valinد  يپه شـپږم موقعـت بانـد يلر  sickle-cell-anemia کې شخص په  چې  يسه شو يرسه مقا

glutamic acid کـې جه يپه نت چې  يشکل منځ ته راځ بدلوناو  ډبان يو نو يونه ين يدونو ځاينو اسيام 

ــــــه   RBC رسوحجراتوات دبدلوناو دغه  کيږيسبب  aggregationا ي د تجمع نيلوبگمو يد ه پ

 AT دونو تبادلـه د ينـو اسـي امنيد او والـيک اسـيلوتامگد  کيږيسبب  يبنارملتاښکاره  کې جوړښت 

base  لـه کبلـه  يد هو چې  يسيپه واسطه صورت نsickle-cell-anemia ات يـزpleiotropic  يز يـاغ 

 ينونـه نفـوذ کـو يات جيـو څ ـه زيد  کې به هوه  چې  کيږيل يته و هوه حاديث pleiotropyاو  ييښ

 يز يـاغ (pleiotropic)مـوږ تـه  يدا بڼـورتـه دى او تـه  يبڼـ wild typeا يـبنـه  ي تناسخنيو جيلکه د 

 يز يـاغ ير يـد ډي شـانيجـ و سـاختامينيـ يژنـدل شـو يپ يپه ساده ډول رسه نه د يز ياو دا اغ ييراښ

پـويل دغـه  چـې  يد څخـه عبـارت ديـله تول پويل پيپتايداو هوه د  يفه لر يوظ ييو ابتدايکن يل يولر 

ک يل کالسـيکل سـيد سـ يورکـو  مختلفو جوړښتونو ته وده او لـوړوايل کې ول يپ لينو تايپه ف پيپتايد

-ß( کسگيرتوزايـپـه ه کـې بل ينـه ورکـو  گمختـا تـه پر يـميک انيموالتيه يواز ي چې  يموال دا هم د

HbSß (HbA  ددې نـاروغۍ  يږيپارم نـوميم فالسـيپالزمود چې  پارازيت دىوي يا د ناروغيد مالر کې

انسـاجو  اتو انکشـايفيپه ز sickle –cell-anemia يدا کو يمقاومت هم پ  غاننارو  ينوموړ په مقابل کې 

 .يهم منځ ته راوړ  يز يزه اغيهر اړخ ياو زړه باند يتور  يگپښتور  يسږ کې او غړو لکه هډو 

 دهيموګلوبني ځن ري

 

 کې ناروغۍ دانسان درسو حجراتوشکل په سيکل سيل انيمياشکل : 2-3
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انو څخـه گـ ګـډوډي: نومـوړي د هوـه Chromosomal abnormality_ ګډوډيدکروموزومونو  -2

عبارت دي چې  د کروموزوم په نورمال شمري کې  د ډيروايل او کموايل له امله منځ ته راغيل ويک 

و کـې  ګـډوډي. په دي Turner’s Syndrome (XO)ک Trisomy 21 (Down’s syndrome)  لکه

 هم شاميل دي چې  د کروموزوم د غري نورمال جوړښت له امله منځ ته راځي.  ګډوډيهوه 

۳.۲.۲ .Down,s syndrome 2١ Trisomy or Mangolism 

 1866نوميـده پـه  Downدکروموزومونو دغه غرينورمالواىل ديوه عاد پـه واسـطه چـې 

سـبب پـه  Trisomyکې کشف شو. داد کرومـوزومي انحـراف څخـه عبـارت دى. داد کال زيږديز 

 47کروموزوموپـه ځـاى  46رځـي . اوپـه پايلـه کـې دگيوويشتمه جوړه د جسمي کرومـوزوم کـې 

دميوسيس په وخـت  پيښهجوړوي . دا  AA+Aکروموزوم کيږي .اويوويشتم کروموزوم درې کاپۍ 

په واسـطه صـورت نييسـ .کلـه  دکروموزومونودنه جداکيدو شتم کروموزوم په جوړه کې کې ديووي

ۍ کـې دننـه موجـود وي . نوڅـه وخـت گـچې دواړه جسمي کروموزومونه ددغې جوړې په عني ه

. من ته راځـي پيښه Down syndromeۍ دنورمال سپرم په واسطه القاح   نو د گچې دغه ه

 نژاد بويل . من وليايې خلکو په څريوي ک نوځکه ييوليا د گددې ډول خلکوشکلونه دمن

 کسانو مهمې نښې په الندې ډول دي :  Down syndromeد. ۴.۲.۲

پـاتې وي .  وروسته  داکسان په ذهني لحاظ -ژبه يي پلنه وي .  -يي په معينه اندازه رسه وازه وي خوله 

دغوږونو شکل به سـم  -پوزه به يي کږه وي . -به لنډى قدلري .  شخصدا -غاړه يي لنډۍ اوپلنه وي .  -

داډول حالت معمـوالً پـه هووښـ وکې پـه زياتـه انـدازه پيښـيږي چـې ډيرناوختـه  -نه وي )سوتشکل(. 

کلنـۍ څخـه وروسـته وادونـه کيـداى    40ځينې وختونه داسې هم ويل کيږي چـې دوادونه کوي .

 .رامن ته  په کې  Down syndromeچې کټ مټ داسې حالت يعنې 
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 شکل:د ډون سنډروم د کروموزمونو جوړښت2-5

 

 ترنرسندروم. ۳.۲

Turner syndrome (22AA+x) =٤5 

ناروغي يوه اريث ناروغي ده چې پـه انسـانانو کـې پـه ښـ وکې رامـنځ تـه  رنرسندرومدت

رنرسـندروم نـاورغي پـه ښـ وکې جنيسـ غرينورمـال والـئ کروموزوم نه لري .دت xکيږي اودوى يو

(Sexul abnormality)  زيږديزکال کې  1938دى ک کوم چې پهTurner  په واسطه کشف شـوى

 Aneuploidy monosomy حـرا  واقـع کيـږي . داددى.په داناروغۍ کې په کروموزومـو کـې ان

 (. 2n-1کم شوى دى يعنې) یرځي چې په نتيجه کې يوکروموزوم ديوې جوړې څخه ورکگسبب 

کرومـوزوم  45کروموزوموپـه ځـاى  46پورتنئ غرينورمـالوالئ پـه دې بانـدې منـتج کيـږي چـې د

کرومـوزوم دى. نولـه دې کبلـه دکرومـوزومي جوړښـت فورمـول  x .هوه کم شـوى کرومـوزوم د

ه کيږي . کله چې يـوه تپه واسطه رامنځ  نه جداکيدوکروموزومونود xxدى.داد 22AA+xo=45د

کروموزوم لري  Xکروموزوم څخه ديوه داسې سپرم په واسطه چې  xۍ پرته دهرډول گغرينورمال ه

کرومـوزوم لـري . داطفـل بـه دعقـيم ښـ ينه پـه شـکل رسه  xoالقاح   . نوراتلونکي طفـل بـه 

.  No Manstruationيض بـه نـه لـري حلـري . خـو  phenotypeانکشـاف کـوي . دابـه ښـ ينه 

 تخمدانونه به يې دديوې موړې په شکل رسه سپني بخون ښکاري .
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ټيټه کچه رسه وي . سينه ددغـو ښـ وپلنه وي . تيونـه يـي واړه ښ ينه جنيس هورمونونه په ډيره 

وي ښه انکشاف يي نه وي کړى. داښ ې ټيټ قدونه لري چې ځينې يې لويشتکۍ بـويل . داپـه 

 کمزوري اوپڅې دي . ذهني لحاظ

 

 :لرت سندرومف کلني. ۴.۲

: Klinefelter,s Syndrome(22AA+ xxy)= ٤7 

کرومــوزوم پــه زياتيــدورسه پــه  xلرتســندروم يــوه اريث نــاروغي ده چــې ديــوه ف يــندکال 

زيږديزکـال کـې  1942سړيوکې پيښيږي . داپه سړيو کې يوغرينورمال جني حالت دى چـې پـه 

نوميده کشف شو. دادطبيعي حالـت څخـه دکروموزومـوانحراف دى .  Harryديوه عاد لخواچې 

رځي ک چې پـه دې کـې يوکرومـوزوم دکروموزومونوپـه گسبب  Aneuploidyيا   Trisomyداکارد 

کروموزوموپـه  46رځي ک چـې دگ(.دغه غرينورمالواىل ددې سبب  (2n+1سيټ ورز ياتيږي يعنې 

رسه يوځاى کيږي چې په پايله کې يـي  xyوم دکروموز  x  . دلته يو 47ځاى دکروموزوموشمري

په واسطه رسته رسيږي څـه  نه جداکيدوکروموزومود  xxکيږي .دغه کارد 22AA+xxyکروموزوم 

کروموزوم لـري  yکروموزومونو رسه ديوه سپرم په واسطه چې د xxۍ دگه هوخت چې يوه غرينارمل

 . وزوم به لريکروم xxyالقاح   نودهوې په نتيجه کې به هلک پيدا  چې 

  

 

   

(Gangane, ) 
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 لري: ځانګړتياوې دغه هلک به الندې

 دا عقيم نارينه دي. -۱

 عمليه په هوه کې نه تر رسه کيږي.  Spermatogenesisد دوى خصيې  کوچنۍ او د -۲

 دا کس کمزوري نارينه جنيس غدې لري چې ښه انکساف يې نه دي کړي.-۳

 د نارينه هورمونونو مقدار يې کم وي. -دا ډول کسان لوړ قدونه لري.  - تيونه به يې غټ وي. -۴

 داکسان په ذهني لحاظ جوړندي. -دتذکري آلې يې کمزورى انکشاف کړي.  -۵

 

 : Multipile disorder.  دزياتو جينونو ګډوډي ۱.۴.۲

و څـيث ر څخـه مـنځ تـه راځـې. او دغـه عـام ا  ګـډوډيزيـاتو جينونـو د  څويـاد ګـډوډي ډولدغه 

ــا  ــډوډيتشــکالت ي ــم اوناروغيوســبب کرځــي چــې ګ ــدې عالي ــې الن ــاروغ ک ــه ن ــارت ده  پ  دعب

 Hypertension لـــوړ فشـــار Diabetes mellitusدشـــکري نـــاروغۍ Cleft lipشـــونډودرزونه

نو د يوځاى کېدو په صورت کې منځ ته و اومحيطي فکتور  دىب نظمۍ دجينونو اورسطانيک اشکال 

 راځې.
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 بنسټ د وراثت حجروي او ماليکويل. ۵.۲

Cellular and molecular Base of Genetics 

 حـجره: ۱.۵.۲

بلل کيـږي ک نـو ړې پوهه گد وراثت زده کړه او مطالعه د حجرې  د مطالعې پرته يوه نيم 

او د حجرې د هـرې برخـې پـه مطالعه پوه   لوستونکې  بايد د حجرې  په  ځکه په کار ده چې

څـو  د کـومې تـر جوړښتکفزيولوژيکموقعيت اومتقابل تاثري بانـدې الزمـه پوهـه تـر السـه کـړيک 

د حجـرو څخـه جـوړ موجـودات ده ټـول ژونـدي  معلومـهه چې گڅرن.ستونزې رسه مخامخ نه  

ى ايړي ډول رسه پر مخ بيگانيزم په څېر خپل ټول حيايت فعاليتونه په ځانگاور  ديوو حجره شوي ا

ڼـل گساختامين او وظيفوي واحـد  موجوداتوحجره د ټولو ژونديو .لکه اميبونه او نورې پروتوزواوې

د جوړښت د بنسټ ډبـره شـمېرل کيـږي  ک دوئ د  موجوداتوحجره  د ژونديو  ويناکيږي  يا په بله 

تکوي  واحدونه دي چې د نسل د تولد او بقا  وړتيا د ځانـه رسه لـري.د حجـرو  موجوداتونديو ژو 

د بلـې خـوا .اټکـل شـوى دى ن( مايکرو 1ه د حجرو جسامت)گجسامتونه توپري لري په من نئ تو 

ک ايتټولې حجرې د شکل له مخې يو شان نه ديک بلکـې تـوپري لـريک ځينـې يـې بيضـويک مولوـ

 موجـوداتمکعبي ځينې کروي او بيا ځينې مستطييل شکلونه لريک خو د اصولو له مخې ژوندي 

 Unicellular)موجوداتود حجرو څخه جوړ شوي ديک او هره حجره که په واحـدالحجروي ژونـديو 

(organism)  کې  موجوداتوکې ده او که په کوريالحجروي ژونديوMetazoa)  يـا(Multicellular 

 .فعاليتونه لکه تنفسک اطراحک تکوکهضمکميتابوليزم... او نور په کې رسته رسيږيټول حيايت 
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 يا ډي ان اىجنيټيکې  مواد. ۶.۲

as a genetic Material DNA 

DNA ـــه اريث خـــواص لـــري  چـــې  د يدي او ج کې نونـــو اســـايس  جـــوړونيد ج نون

ڼل گمواد  کې يټيجن DNAږيک نو له همدې املهک يله راتلونکو نسلونو ته انتقاليکروموزمونو په وس

 . کيږي

په  DNAدا ثابته کړه چې   Chaseاو   Harshyکال کې  ۱۹۵۲تجربه :په  Chaseاو   Harshyد 

روس د يـافـاژ وي  دنـده تـر رسه کـوي . د باکرتيـموادو پـه ح کې يټيروسونوکې د جنيافاژ ويبکرت

. د  يد يدونو څخه جوړ شو ينونو او هستوي اسيپروټا په بدن کې ژوندکوي . د هوه بدن د يبکرت

د رس پـه  DNAروس دوه برخې لري  پورتنۍ د رس برخه  او ښکتنۍ د لکۍ برخـه .  يافاژ  ويبکرت

. کله چې   يد يله احاطه شو يا پوښ په وسي د قرش نيبرخه کې په مرکز کې شتون لري او د پروت

ا بـدن تـه يـې د بکرتيـ DNAواځې  يـا پـه حجـره بانـدې حملـه کـويک يروس د بکرتيافاژ  ويبکرت

کنـرتول پـه  DNAايد بکرت DNAروس ي. د و کيږيوين کپسول بهر پاتې ري ږي او د هوې بيداخل

 ل کوي . يپه جوړولو پ DNA ريخپل الس کې اخيل  او د خپل ځان په څ

 

 دبکرتيا فاج ويروس داخليدل بکرتيايې حجرې ته شکل :2-10

رويس يـواځې ويـرويس پـروټني نـه بلکـه يـندوي چې  وگتجربه دا څر  جمزد هار  او 

DNA ږدوي . يکنرتول له ځان رسه ل کې ټيرويس جنيزبان حجرې ته ننوزي او ويدمHarshy  او
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Chase قرش او نيافاژ د پروتيدبکرت DNA و يـ قرشـ د رادنيح کړي دي. د پـروتيپه جال ډول ترش

ې يايـروسونه پـه بکرتيلري . دا دوه و DNA  کې ف فاسفورس درلودونياکتو يف سلفر اود رادياکت

ف فاسـفورس يـو اکتيـدل شـوېک د راديـاوې وليـحجرو باندې حملـه کـوي . کلـه چـې دغـه بکرت

 )خارجي پوښ( و نه نيکې موجود وهک په داسې حال کې چې  پروت وايپه بکرت DNA کې درلودون

و نسـل څخـه بـل تـه يـمـواد دي او لـه  کـې يټيجن DNAثابته کـړه چـې يې موندل شو . دې دا 

 ږي . يانتقال

 

  په بکرتيايې حجره کې DNAدوايرس تکودفاج شکل :2-11

 د.يد تجربې تائ Chaseاو   Harshyپه اړه د   DNAه د گموادو په تو  کې ټي)ب( شکل : د جن ۴۷

 :ريفت تجربه گدفريډ  ۱.۶.۲

له د يا د انتقــالولو پــه وســيــچــې بکرت  کــال کــې دا وموندلــه ۱۹۲۹ت پــه يــفيرگډ يــفر

ا يـ ورتـها پـه کـې د يـده چـې  بکرت پـړاوټکي موادو په بدلولو کې برخه اخيل . انتقالول هوـه يجن
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و يـ يټکي خواص ترالسه او اخيل کلـه چـې  دو يا موادو څخه جني وا وو د نورو حجر يبکرت  ومختلف

 ا دوه نوعې وټاکلې يټ د بکرتيفيرگډ يله بل  رسه نږدې وي . فر

ښی ې يرسه  IHSعنې د ناروغۍ رامن ته کوونکې  چې په ي(  نرمې  قرش لرونکې او زهرجنې ک ۱)

 ونوموله .

 ې ونوموله . يرسه  IIR زهري چې په ري(  کلکې بې قرشه او غ۲)

ا  د موږک بدن ته داخل شوهک موږک مړ شو. کله چـې يکله چې نرمه قرش لرونکي بکرت

ا يپـاتې شـو.ب يو شـوهک مـوږک ژونـديا دموږک په بدن کې ترزي زهري بکرتريقرشه او غکلکه بې 

 زهري نوعـه بانـدې بدلـه ريله په غيت نرمه قرش لرونکې زهري نوعه د حرارت په وسيفيرگوروسته 

ې د  موږک بدن ته  داخل کړهک دغه موږک مړ نه شو. په بلـه تجربـه يکړهک او دغه بدله شوې نوعه 

و کـړېک يـد موږک په بدن کې ترز يو ځاي زهري نوعه ريه شوې نرمه نوعه او کلکه غکې هوه بدل

  زهري وې .ريانۍ رسه مړ شوک په داسې حال کې چې دواړه نوعې غري موږک په ح

ا يـنه بول رامن ته کـوونکي بکرتيپه موږکانوکې د پوښ لرونکي او پوښ نه لرونکې د س

ل کـړه او بـاالخره د يـې پيـه يـي انتقال نظريايچې  د بکرت يت تجربې هوه کار ديفيرگباندې د 

ړنه کـې جوتـه شـوه چـې يدو سبب شوه . دا په څيد رامنځ ته ک DNAه د گکي موادو په تو يټيجن

کـې مـواد يټيکي خواص درلودل چې خپـل جنيټيني جني زهري نوعې د نرمې نوعې ځريکلکې غ

ې بانـدې بدلـه شـوه . دې مرحلـې تـه د ې بدل کړل . دا د نرمې نوعې پـه څـري پـه زهـري نـوعي

ري مـک يـکال کې او ۱۹۴۴ې .پن لس کاله وروسته په يوا پړاوږد يا ليټکې خواصو د انتقال يجن

کې خواصو پـه انتقـال بانـدې يټيد جن يد او ومنله . دو يټ تجربه تائيفيرگوډ او مک کاريت  د يل

ټکـې خواصـو د يد جن DNAنـه بلکـه  RNAدا وموندلـه چـې   يرې تجربې تـررسه کـړې . دو يډ

 ا لري .يانتقال وړت

  کيب :اوي تر يميجوړښت او ک DNAد  ۲.۶.۲

. دا د مختلفو نباتاتو ک  يدديو هستوي اسي( DNAد )يک اسيئيوکليبو نياکيس را يډا

 او يکول ديمـال چيليو پـيـروسونو څخه په خالص شکل السته راځي . دا ياوو او ويواناتوک بکرتيح

رې برخـې يـرتوجن او فاسـفورس شـامل دي .  دا ډيدروجنک نـايـجنک هايپه دې کې کاربنک اکس
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ې . هر يدونه وايوکلوتائيشوې دي چې دې برخو ته ن يو ځاي کې ريا ځن ي هحلق وهيلري چې  په 

 . يد يد له درې مرکباتو څخه جوړ شو يوکلوتائين

 ې .يورته وا (Deoxy ribose)بوز يکاربنه قند چې ډي اکيس را  پن ه(  1

 ( 4PO3Hد( )يک اسيروپ )فاسفورگټ  يو د فاسفي(  ۲

 مرکبات په څلور ډوله دي . کې رتوجن لروني:  دا نا  کې رتوجن لروني(  د نا۳

 نيادن  Adenine(A) 

 نيوانگ  Guanine(G) 

 ني تا  Thymine(T) 

 ن يتوزيسا Cytosine (C) 

ن د يتوزي او ساني ږي . تاياديپه نوم  Purinesدي او د  ي د جسامت له نظره لو نيوانگ او نيادن

 ږي . ياديپه نوم  Pyrimidinesجسامت له نظره کوچني دي او د 

 

 

  جوړښتونو ساختامين فورمولونهپه هستوي اسيدونو کې  د مشرتکو شکل : 2-12

 يوحلقوي نايتروجن داره قلويات
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 بوز قندونو ساختامين فورمولياکيس را يبوز او ډايد راشکل :2-13

 يوځـايو لـه بـل رسه يـکلونـه  يرتوجن ماليټ او د نايو قندک فاسفيا واحدونه هر يدغه درې برخې 

 د هم په څلور ډوله دي :يوکلوتائيروپ په اساسک نگرتوجن د يد جوړوي . د نايوکلوتائياو ن کيږي

                                                         Adenine Nucleotide ديوکلوتائي ننيالف ( ادن

 Guanine Nucleotideديوکلوتائي ننيوانگب( 

                                                            Thymine Nucleotideديوکلوتائي نني ج( تا

 Cytosine Nucleotideديوکلوتائين نيتوزيد(  سا

کول جـوړوي .  د يمال DNAاو د  کيږي يو ځايو له بل رسه يدونه يوکلوتائير نېشم ګڼ

 ک پـه داسـې نيوانگـ او نيدي لکـه ادنـ ونې حلقې مرکبـاتگادوه يې گد غرب  کې ن درلودونيرپيو 

د يـوکلوتائين . پـه نيتوزي او ساني ن د واحدې حلقې مرکبات دي  لکه تايديرميحال کې چې پا

روپ  د  دغه قند لـه گټ ياو د فاسف  کيږيرتوجن د پنتوز قند له لومړي کاربن رسه  وصل يکې نا

روپ هـم د کـاربن لـه درې اتومونـو گ( ازاد OHدروکسل )ي. د ها کيږي يو ځايپن م کاربن رسه 

ت او د قند دکاربن پـه درې اتومونـوکې يټ موجودي. په پن م کاربن کې د فاسف کيږيرسه وصل 

تدوه حلقوي نايتروجن داره قلويا  

Structural fornulas for ribose and deoxyribose sugars 
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 پـه ريدونو د اوږدو ځن ـيـوکلوتائيکـې د ن  DNAاو   RNAت پـه يـروپ موجودگـل يدروکسيد ها

 جوړولو کې مرسته کوي . 

 

  دروجن انفرادي اتومونه حذف شوي دييروپ تر منځ رابطه ) د هاگبوز ياکيس را يټ او ډايد فاسفشکل :2-14

 

شکل :څلور لوي نوکليوتايدونه په ډي ان اى ماليکول کې 2-15

(Akhtar, 2007) 
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اوي يـروپ تـرمنځ کمگـل يدروکسـيد د هايـوکلوتائيروپ  او د بـل نگټ يد د فاسفيو کلوتائيو نيد 

روپونو تـرمنځ گږي  او د دواړو يکول په کې ازاديده چې  د اوبو مال پړاوشن يدريد ډي ها  غربګون

ې ځکه چـې  ي( رابطه واPhosphodiesterسټر )يږي . دې رابطې ته فاسفوډايالنټ رابطه جوړيکو

 کيږي يو ځايله ي( په وسO-Oسرتي رابطې )يوې جوړې ايروپ د دوه قندونو رسه د گټ يد فاسف

له يروپ   په وسـگټ يل او پن م فاسفيدروکسي شکل د درې هانيهم  په ع کيدنه يو ځاي. نورې 

روپ لـري گټ پن م ازاد يوې وروستنۍ برخه کې  د فاسفيدوه برخې په   DNAيس . د يصورت ن

دونو رسه يوکلوتائيروپ په بله نقطه کې لريک نو  په همدې اساس دا له نورو نگازاد  OHم ياو د در

ا يکو يکه کې  د قند حلقه په پورته خوا کې ده  او په نورو ليوه ليپه  DNA  .  د  کيداى وصل 

 .  يجهت کې د5-3و کې د قندونو حلقه په ښکته خواکې ده ک نو په همدې اساس دا پهيکړ

۳.۶.۲. RNA يا Ribonucleic Acid:  

پـه خپلـه  RNAپه خپله غيږه کـې رانوـاړي .نـو RNAاو DNAلکه چې پوهيږو نوکليک اسيدونه 

په سايتوپالزم اوپه کمه اندازه  کېپه زياته اندازه  RNAنوکليک اسيد دى چې قنديې رايبوز دى.

په سايتوپالزم کې پـه عمـده توګـه پـه رايبوزومـوکې اوپـه  RNAرسه په هسته کې موندل کيږي .

واحـده  وماليکول پـه نورمالـه توګـه يـ RNAپه هستچه  کې موندل کيږي .د هسته کې بيا اساساً 

. نوځکـه داسـې هـم ويـل  ىڅخـه جـوړ شـوي د Ribonucleotidesده ک چې دڅوواحـدو  يشتهر

هرماليکول دڅونوکليوتايدونوڅخـه جوړشـوي دى . هرنوکليوتايـد بيـا درايبـوز  RNAکيږي چې د

يـې عبـارت دي لـه  قلـويڅخـه ترکيـب شـوى دى . نـايرتوجني  قلـويقندک فاسـفټواونايرتوجني 

کې سايتوسني اويوراسيل وجـود  RNAڅخه .دپيورينوله جملې څخه بيا په  پيورين او پري يدين

 ماليکول معموالً دواحدي ريښتې په شکل رسه وي . RNAلري . د

دماليکول په څريفرني  DNAشاته تاو  اوپه دې توګه د ريشته RNAخوځيني وختونه دا

پرخالف  DNAکې د RNAجوړوي . په  (helical structure)جوړښت 

 دپيورينواوپري يدينومقداررسه مساوي نه دى.
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 ډولونه RNAد ۴.۶.۲

 Messenger RNA (mRNA) –پيوام رسوونکي  -1

 Transfer RNA (t RNA)انتقال کوونکي _  -2

 Ribosomal RNA (rRNA) –رايبوزومي  -3

 اوس هريو په لنډه توګه توضيح کوو.

 :m RNAيا RNAپيوام رسوونکي  -1

m RNA هوه رايبونوکليک اسيددي ک کوم چې دDNA  څخه اريث معلومات اخـيل اوسـايتوپالزم

اصـطالح دلـومړي ځـل لپـاره ددوو پوهـانو  m RNA تـه يـې دپرتينودترکيـب لپـاره انتقـالوي . د

 زيږديزکال کې په کاريوړل شوه . 1961لخوا په  Monadاو  Jacobهريو

m RNA ودحجرې دټولـ RNA جـوړويپـورې  فيصـده5څخـه تـر 3د  .m RNA  ديـوې مکملـې

 mدپاسه ترکيـب کيـږي . همدغـه  chromosomal DNA  DNA ريښتې په شکل دکروموزومي

RNA دDNA  . څخه اريث کودونه اوپيوامونه کـاپي اوترجمـه کـوي اوبيـايې سـايتوپالزم تـه وړي

فعاليـت  m RNA .د ليـږدوي (Triplet codes)ګونوکودونوپـه ډول ى همدغه اريث پيوامونـه ددر 

هـم بـويل . نوهمـدا وجـه ده   (hybrid m RNA)رسه تړيل دى نوځکـه يـې  DNAدکروموزومي 

 Heterogenouseکوم چې دهستې دننه وجـود لـري د m RNAرسه تړيل  DNAچې همدغه د

nuclear RNA يـې  ډولپه نامه يادوي چې په لنـډHn RNA  ليکـي . ددوى پروسـس دهسـتې

شا  له الرې مستقيامً سايتوپالزم ته ترييږي .په سـايتوپالزم کـې دننه کيږي ک چې بيا دهستوي غ

m RNAs  په ځينورايبوزومونـوکې امانـت ايښـودل کيـږي . ياپـه بلـه ژبـه پـه ځينورايبوزومونـوکې

پـه شـکل  templateديـوه قالـب  m RNAدذخريې په شکل ايښودل کيږي . په رايبوزومونـوکې 

دژونـد مـوده پـه باکرتيـاوو کـې تقريبـاً دوه دقيقـې  m RNA دپروتينودترکيب لپاره عمل کوي .د

کې دژوند موده دڅوساعتونو څخه ترڅو ورځوپـورې رسـيږي. خودحيوانـاتو پـه  Eukaryotaخوپه 

چـې تقريبـاً څومياشـتې ياڅوکالـه دوام کـوي  هبيا ثابته د m RNA ه يواودنباتاتوپه تخمونوکې 

(5.) 
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 Watson & Cricks Model of DNA:ماډل  DNAک د يد واټسن او کر ۵.۶.۲

فرانسـس مـز واټسـن او يجوړښـت مطالعـه شـو. ج DNAوروسـته د  ترکيـباوې يد کم

کول يد مـال DNAک د ماډل له نظـره د يپه ماډل باندې کار وکړ .د واټسن او کر DNAک د يکر

 :  يجوړښت په الندې ډول د

وين گـاو دوه   کيـږيو له بـل رسه حلقـه يا تارونه لري چې ي  کې يکول دوه ليهر مال DNA(  د ۱

 .منځ ته راوړي چ جوړښت( يرابطه جوړوي )مارپ

 روپونه شتون لري . گټ ي(  د رابطې په دواړو خواووکې د قند او فاسف۲

شه ي همنيکولونه وجود لري . ادنيرتوجن ماليد دنايوکلوتائي(  د رابطې په من نۍ برخه کې د ن۳

 . کيږين رسه وصل يتوزيسا شه دي همنيوانگ او ني له تا

ــکــې يدواړه  ل  DNA(  د ۴ ــه د هاي ــا تارون ــه ي ــرابطــو رسه  ضــعيفودروجن ل . د  کيــږي يو ځــاي

ن يتوزي او سـانيوانگـدروجن دوه  رابطـې شـتون لـري او د يـ تـرمنځ د هاني او تـا (A=T)نيادن

    (C=G)     دروجن درې رابطې شتون لري . يترمنځ د ها

 
 

 جوړښت DNAدشکل :2-16

Structure of DNA 



57 
 

دغـه  ه چـريېگـر گـکې شتون ولريک م ترکيبو اړخ  ممکن په هر يدونو يوکلوتائي(  د حلقې د ن۵

او  ترکيـبا جوړښـت د پخـواين يـ ترکيـبدونو يـوکلوتائيږيک پـه بـل اړخ کـې بـه د نيبشپړ ترکيب

 کيږي يو ځاين رسه يتوزيشه له ساي همنيوانگ او ني شه له تاي همنيجوړښت مطابو وي . ادن

ې  يــدونــه يوکلوتائيدنــه لــري چــې لــس نيقطــر  او بشــپړ حلقــوي تاو  2nmحلقــه  DNA(  د ۶. 

3.4nm 0.34دونو ترمنځ فاصله يوکلوتائيه د دوه نگلري . په همدې تو  اوږودوايلnm  . ده 

پـه سـرت رابطـې يا کـړۍ کـې د فاسفوډايـ ريدونه په ځن ـيوکلوتائيکول کې  نيپه مال DNA( د ۷

بـوز قنـد پـن م ياکيسـ را يد برخـې  د ډايـوکلوتائيو نيچې  د  کيږيو له بل رسه نښلول يعه يذر

 م کاربن رسه رسه وصل کوي . يبوز قند د درياکيس را يد د ډايوکلوتائيکاربن  د بل ن

ک دواړه مخالف بيل ې په توګه موازي ديک د ريکې غيه لدو  کيونې رابطه گپه دوه  DNA( د ۸

عنې يکه په معکوس لوري يسټر رابطه او بله ليجهت کې فاسفوډا5-3  که پهيوه ليجهتونه لري . 

 ټر رابطه لري . سيجهت کې فاسفوډا 5-3

په فاصله يوله بل څخه جال کيږي . د دوه ليکو تاويدل پـه  °A 20دغه دوه ليکې  د  DNA(  د ۹

دي )انگسرتونه(  °34Aدوه گونې رابطه کې  ښې الس ته دي او د بشپړ دوران يا تاويدو جسامت 

 جسامت لري .  °A 3.4لس نيوکلوتائيدونه وي او هر نيوکلوتائيد  ۱۰. په هر ځل تاويدوکې  

 

 

 

 
 DNA
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 :Replication of DNAدل(کېدل )کاپي يا جوړيب DNAد  ۶.۶.۲

ږي او دا يپرته انتقال بدلونله کوم   صفتاوي يمقدار او کم DNAحجرو کې د  ورته په 

 DNAش په مهال ي. د حجرو د و کيږيو نسل څخه په بل نسل کې هم پاتې يخواص وروسته له 

د تـاو  شـتېيردوه  DNAې .د يـوا کيدلا کاپې يدنه يا ځيل جوړيب DNAږي چې دې ته د يجوړ

دروجن کمزورې رابطـې لـري . کلـه چـې د يد ها ي دي . د و ريشکله جوړښت په څ ځن ريشوي 

و له بل څخه ي ري د دوه برخو په څريدا دوه برخې د ځن   DNAږي ک د يدروجن دا رابطې ماتيها

. د حجـرې پـه  کيږيو له بل نه جال ينونه يديرمياو پا پيورينونه. د دې مرحلې له امله  کيږيجال 

او  پيورينـودجـال شـوو  يک دو کيـږيدونـه رامـنځ تـه يوکلوتائيهسته کې په ازاد ډول جـوړ شـوي ن

 رسه ني رسه  د تاروپ د نوې رابطې په درلودلو گ ني. د ادن کيږي يو ځاينو په لور رسه يديرميپا

قـه يک پـه دې طرکيږيروپ رسه وصل گن يتوزيروپ د ساگ نيوانگاو همدا شان د  کيږي  يو ځاي

و يـږيک د يد جـوړيـوکلوتائيږي .کلـه چـې نيا جـوړيـد بيوکلوتائين کې اصيل شکل درلودون يو نو ي

. په دې وخت کـې  کيږي يو ځايروپ رسه گټ يد دفاسفيوکلوتائيروپ د بل نگد دقند يوکلوتائين

کـه د نـوې ي. هره ل کيږيو له بل څخه جال يې يکې يپه بشپړ ډول خالص وي او دوه ل DNAزوړ 

د دوه  يږي . دو يا جـوړيـکې بيلشـتې يـايراو دوه نـوې  کيږيد په برخه کې رسه وصل يوکلوتائين

 .  کيږيو له بل رسه تاو راتاو يونې رابطې په ډول گ

 

 

 

 

 دلاپي کېک  DNAدشکل :2-19
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 دلجوړيدل يا کاپي کې DNAنوي دشکل :2-20

 

 (Process of Replication) عمليهدو کي ا کاپييدو يا جوړيد ب ۷.۶.۲

 ميخانکيتکيـدو ونې رابطه د کـاپي گکول د ماډل دوه يمال DNAک د يد واټسن او کر

چ پـه يا پـيـتـاو   DNA د  وکيلشـتو يـاير وگـم د غرب يانـزا DNA-gynase. د  داسې ترشيح کـوي

 کـې يد دوه اصيل  ليوکلوتائيپويل ن  DNAې ديازادولو او خالصولو کې برخه اخيلک چې له امله 

 رځي . گه او منونه گليوه بيدو لپاره يکې د جوړيکه د نوې ليک هره ل کيږيجال 

دونو په جوړولو کـې مرسـته يوکلوتائيو نيد نو DNAم د يانزا DNA-Polymerase IIIد 

د  يل نـه کـويک د هوـې پـر ځـايـوکلوتائيـدونو پـه جوړونـه پيو نيـم خپلـه د نوير دا انـزاگکويک م

Primase   م چې د يو بل انزايپه نومDNA  د ټوټو رسه دRNA کولو او  يو ځايدونو په يوکلوتائين

د  DNAې . د يـوا Primer-RNAدې ټـوټې تـه  RNAنښلولوکې برخه اخيل ک منځ ته راځـيک د 

Poly_meraseIII م د يانزاRNA-Primer  شتون احساسوي او دDNA دونه جوړوي تر يوکلوتائين
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دونـه  يوکلوتائين RNAکې د  r(prime)ايکه جوړه   . وروسته له دې په لومړين يل DNAڅو د 

 . کيږيله  عوض يدونو په وسيوکلوتائيد ن DNAد 

برخـــې لپـــاره ې وروســـتنۍ  ـــکـــې در يد ل DNAم د يانـــزا DNA-Polyrase IIIد 

 -    3دنه  په يا ځيل جوړيدنه او بکې کاپي  DNAږي چې  د يندگدونه جوړوي . دا څر يوکلوتائين

کولو يدمـال DNAکه کې منځ تـه راځـي ک ځکـه چـې د يپه وده کوونکې ل  DNAجهت کې  د 5 

 قه کېيږيک په دې طريکې په مخالف جهت کې جوړي موازي دي او نوې لريا تارونه غيکې يدوه ل

 کې په دوه ډوله دي :يږي . دغه ليکې په مختلفو اندازو او شکلونو رسه غ ينوې ل

 کهيالف( مخکنۍ ل

 کهيب( وروستنۍ ل

نـه پـه کيد يو ځـايـ يدونو جوړښـت او د هوـو يـوکلوتائيو نيـکه کـې د نويپه مخکنۍ ل

 ريدنه غـکې يو ځايدونو جوړښت او يوکلوتائيو نيکه کې د نوير په وروستنۍ لگنورمال ډول ديک م

ې . دغه يوړې ټوټې وا okazakiدونو ټوټو ته د يوکلوتائيکې د نينورمال او ثابته ده . د وروستنۍ ل

ږي . دغه يم  په مرسته جوړيانزا DNA-Polymerase IIIجهت کې د د 3-5 ټوټې د تل لپاره په  

ا نقطې رسه يکې د پن مې برخې يم په مرسته د وروستنۍ ليانزا  DNA-ligaseدونه د يوکلوتائين

کـې او تارونـه ينـوې ل DNAله د يکـې د دې دوامـداره مرحلـې پـه وسـ ي. پـه پـا کيږي يو ځاي

 ږي . يجوړ

  



61 
 

 جيـن. ۷.۲

The Gene 

 :Gene – نيج ۱.۷.۲

که چريې تاسې برشـي ټـولنې تـه پـه غـور رسه ځريشـۍ اودانسـانانوډلې ډلـې تاسـې 

اويا يوډول  گوينۍ چې ستاسې په نظريو رندتوپريونو له مخې مطالعه کړئ ک داسې څوک به ونه 

ۍ پـه دوو گـوين څخـه ک چـې پـه هوـې کـې يـوه القـاح شـوي هگمعلوم   ک پرته له مشابه غرب 

برخوويشل کيږي  اودواړه ياهلکان اويا انجلۍ وي . دنورو ټولوافرادو ترمنځ توپريونـه شـتون لـري 

 پورې تړيل دي .نواوکروموزومو   DNAن ک ی.دانواعو ترمنځ داډول تنوع اوتوپريونه په ج

 :جوړښت نيجدهستوي  ۲.۷.۲

جنونـه پـه  وينـا کې دنوکليوتايدونو دټاکيل ترتيب څخه عبارت دى . ياپه بلـه DNAپه 

DNA منټونوڅخه عبـارت دي چـې هريـويي يـوه ټـاکيل نښـه اوصـفت گړو وړو ټوټو اوياسو کيدو

يـوه زه کې دسـنجا  درسپـه انـدا گڅنه که يوڅوک دغوږ دپيڅکۍ په گانتقالوي . دساري په تو 

ن کار دى ک کـوم چـې داخاصـيت انتقـالوي اودهمـدغې تـورې یولري ک داهم دهوې ج يتوره ټک

 DNAدوراثت ماده ده ک اوجنونـه پـه  DNAلحاظ  دنديزنکتې دانتقال مسوليت په غاړه لري .په 

ـــدونو دټـــاکيل ترتيـــب څخـــه عبـــارت دي . دنوکليوتايـــدونوترتي ـــه کـــې د نوکليوتاي  DNAب پ

 په امتداد منځ ته راځي ټاکل کيږي . DNA کې چې د RNAاودنوکليوتايدونوترتيب په 

ــه د ــوړيږي اوپــه  RNA پروتينون ــداد ج ــه خپلــه  RNAپــه امت ــدونو ترتيــب پ ــې دنوکليوتاي ک

 بـدلونکـې دنوکليوتايـدونوترتيب  DNAدامينواسيدونو ترتيب په پروتينوکې ټاکي .که چريې په 

  Mutationرځي اوويل کيږي چـې تناسـح ياموټيشـن گسبب  ویدلبدل ن کې دیوکړي نودا په ج

 واقع شوى دى.
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 ( Pseudogenes کاذب جينونه :) ۳.۷.۲

ټوټې دي چې له حقيقي جينونو رسه اړيکې لـري دغـه جينونـه  DNAکاذب جينونه د

لږترلږه په ځينوقابليتونو کې نيم ړتياوې لري ک اويا پروټني ته په کـوډ ورکولوقابليـت کـې ځينـې 

وخت ناکاميږي .کاذب جينونه کله کله دڅوګونو ميوټيشنونو له امله منځ ته راځي اومنځ ته رات، 

ره وي که څه هم کـاذب جينونـه پـه پـوره توګـه وظيفـوي نـدي يې ديوژوندي موجود دپايښت لپا

 خوکله کله تنظيمونکي دندې اجراکوىل   اودمور اوپالر دکوډ ورکوونکوجينونورسه تړاو لري .

۴.۷.۲ Extra genic DNA: 

پـرمخ پـه پروکـاريوتونو کـې  عمليـېد کاپي کولو د تنظـيم   DNAاضافه جني لرونکى 

مـنظم سـيگنالونه چـې پـه ايکسـټراجينيک  DNAک په دې پروسوکې منظم پروټينونه او د بيايي 

ساحو کې ځاى لريک مهم عنارص دي. لکه څنگه چې ټولې ايکسـټراجينيک د تنظـيم او سـمون 

ساحې ديک نو ايکسټراټرين د جينونو ټولې ايسټراجينيک ساحې او مـنظم پروټينونـه لـه باکرتيـا 

 بيس څخه نييس.ډيټا Uniprotڅخه او د 

۵.۷.۲ Junk DNA: 

دي چې ديوپروټني لپاره کوډ نه کـويک عمومـاً دنيوکلوتايـدونو پـه تکـراري   DNAهوه 

سلسلوکې واقع کيږي ک اوداسې نه ښـکاري چې ديو گټورعلت لپاره کار وکړي .په جنتيک کـې د 

junk DNA  اصطالح دDNA  هوه ساحوته راجع کيږي چې کـوډ کـوونکې  نـه وي. دغـهDNA 

دمـاليکول پـه داخـل کـې  DNA هوه مقدارچې دهرې حجري په داخل موجود ډيرزيات دي اود

جنتيکې  سلسلې ټولې په حقيقت کې ديـو پـروټني لپـاره کـوډ ورکـوي .ځينـې لـه دغـو نـه کـوډ 

نـه کـوډ ورکـوونکې  اجزاتوليـدکړي .  DNAڅخه ددې لپاره کارول کيـږي چـې  DNAورکونکو  

 DNA .همدارنگــه  دکــوډ کوونکواونــه کــوډ کوونکــو rRNAاو m RNA,tRNAدموــال پــه ډول 

نـه کـوډ کـوونکې  دي  DNAفيصـده  98تناسب دنوعو ترمنځ توپريکوي . دانسان په جينوم کې 

ـــوي . ـــوډ ک ـــه ک ـــيڅ   ن ـــواد ه ـــې  م ـــده جنتيک ـــواځې دوه فيص ـــې ي ـــاوو ک ـــه بکرتي  خوپ
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۶.۷.۲ Satellite DNA: 

په ماليکول کې  د نايرتوجني قلويو د جوړو لنډې شمري ډير تکرار    DNAکه  چېرې د 

کې ځينې  DNAوايي.په تکراري  Satellite DNAيا  Repetitive DNAته  DNAنو دې ډول 

جينونه په پرلپسې توګه سل ونه واره او يا زر واره تکراريږي په ټولو ايکوکاريوټا ژونديو اجسامو پرته 

وجود نه  DNAوجود لري. خو په پروکاريوټاوو کې بيا تکراري  DNA يد خمريمايې څخه تکرار 

 لري

۷.۷.۲ Mini satellite DNA: 

کې چې په  DNA ده چې په هوې کې يوه برخه د DNAيوه دست اه دتکراري 

 000ک1دانسان په جينوم کې د DNAځىل تکرار شوي وي . اودغه  50- 5معمويل ډول په 

دکروموزوم دسنرتومرياوتيلومريپه برخوکې  DNAڅخه په زياتو ځايونوکې ښکاره کيږي اودغه 

پيژندل شوي دي اوهمدارن ه دکروموزوم ساتنه کوي .اوهمدارن ه ديوکنرتول کوونکي په ډول 

 دجني په څرګندتيا کې برخه اخيل .

۸.۷.۲ Micro satellite DNA: 

ده چې ددوه يا  درې ياڅلورو نوکليوتايدونه يوبل پسې په  DNAمايکرو سټاليټ هوه 

کې متوري وي اويا په  DNAپه سلسله کې راغيل وي اوشمرييې دتکرار په  DNA تکراري ډول د

 اليل ديوشخص کې وي .

 ( hyper varibleمنونکې  ) ډير بدلون ۹.۷.۲

کې  چريې چې اسـايس   DNAتوي ډير بدليدونکې  ساحه هوه ځاى دى چې په هس

دنيوکليوتايـدونو اسـايس  DNAجوړي د نو کليوتايدونو تکـرار راغـيل وي ياپـه مـايتو کانـدرياکې 

 جوړې يوله بل رسه تبادله شوي وي .

 دي . polymorphicډيربدلون منونکې  ساحه کې بدلونونه اوتکرارزيات 

نسان په بدن کې شتون لري چې ازموينـو دوه ډوله مايتو کاندرياوې ډيربدلون منونکې  ساحى دا

 کې ورڅخه ګټه اخيستل کيږي .
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 لنډيز: ۸.۲

په کورنۍ پورې  Drosophilidaeدروسوفيال د وړو حرشاتو )مچانو( يو جنس دي چې د 

اړه لري. چې د دې کورنۍ غړي اکوه وخت د مېوې د مچانو په نوم ياديږي ک يا د رسکې د مچانو 

 په نوم  ياديږي .

جنتيک د زده کړې په اړه له مچانو څخه استفاده کيږي. دغه اورگانيزمونه داسې ډله د 

 بندي شوي دي چې داسې مطالعه   تر څو د نورو اورگانيزمونو په بيولوژي او وراثت  وپوهيږو.

يب نظمي گاين تر اوسه  پوري مشاهده  (single gen)( يوازي جينونو۶۰۰۰تقريبآ د)

اصآل د جني د يوي  موټيشن دي چې  دغه  (mutation)يي تناسخ شوي دي او اسايس علت 

 .نيوين له کبله منځ ته راځي يودبل ځاىبرخي د اضافه وايلک لري وايل او يا 

 کسانو مهمې نښې په الندې ډول دي :  Down syndromeد

پاتې  وروسته  داکسان په ذهني لحاظ کژبه يي پلنه وي  کخوله يي په معينه اندازه رسه وازه وي -

دغوږونو شکل به کپوزه به يي کږه وي کبه لنډى قدلري  شخصداکغاړه يي لنډۍ اوپلنه وي کوي 

داډول حالت معموالً په هووښ وکې په زياته اندازه پيښيږي چې ک سم نه وي )سوتشکل(

 ډيرناوخته وادونه کوي .

 اليکول جوړوي .   م DNAزيات شمري نيوکلوتائيدونه يو له بل رسه يو ځاي کيږي او د 

په ماډل  DNAجوړښت مطالعه شو. جيمز واټسن او کريک د  DNAد کمياوې ترکيب وروسته د 

غربګ تاو شوى شکل جوړښت  ماډل او د ماليکول DNAباندې کار وکړ .د واټسن او کريک د 

 وښود. Double helixيا

ړو و کيدو DNAه . ياپه بله ژبه جنونه پلريکې نوکليوتايدونو ټاکيل ترتيب  DNAپه 

 وړو ټوټو اوياسگمنټونوڅخه عبارت دي چې هريويي يوه ټاکيل صفت انتقالوي .
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 پوښتنې ۹.۲

 .دروسوفيال ميالنوګسټرمچ دکوم فايلم دحيواناتوپورې مربوط دي واضيح يې کړئ .1

. دروسوفيال ميالنوګسټرمچ څو جوړې کروموزومونه لري څوجوړې جسمي اوڅوجوړې جنيس 2

 يې کړئ.دي واضيح 

.هوه ناروغۍ دانسان کومه ده چې چې ديوجني د يب نظمۍ څخه منځ ته راځي اوڅه ډول 3

 عاليم په انسان کې منځ ته راوړي واضيح يې کړئ.

 .په سيکل سيل انيميا کې دګلوتاميک اسيدځاى کوم امينواسيد نييس .4

څه ډول دى واضيح يې . دترنرسندروم څه ډول اريث ناروغۍ ده اودکروموزومونوکاريوټايپ يې 5

 کړئ اوعاليم دناروغۍ په انسان کې څه ډول وي .

 . دکالينفلټر اريث ناروغۍ کروموزومونه څه ډول جوړښـت لري او ناروغ څه ډول عاليم لري.6

 ماليکول څه ډول جوړښت لري او دنده يې په ژونديوموجوداتو کې څه ده . DNA. د7

 يه واضيح کړئ .کاپي کيدل څه ډول دي اودغه عمل DNA. د8

 ماليکول يوه حلقه څونانومرتجسامت لري اولس نيوکلوتايدونه څومره اوږدواىل لري . DNA. د9

 . جني تعريف کړئ اوکيمياوي جوړښت يې څه ډول دى .10
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 څپرکى مدرېــ

 

باندې څرخېږيک نو که  DNAلکه چې دا جوته ده چې وراثت پوهنه په کروموزومونو او 

باندې پوه نه   نو د وراثت په ميخانيکت باندې نه پوهېږيکنو  DNAڅوک په جن کروموزوم او 

کروموزومونه هوه تار ډوله جوړښتونه ديک چې دخپـل موـل دتوليـد وړتيـا لـري او پـه هسـته کـې 

رنگه جوړښت لري او اريث خواصوانتقال کـوونکي ديک د کروموزومونـو شـمېر همدا موقعيت لريک

يو موجوداتـو کـې او همدارن ه دميوټېشن پيژندنه په ژوند.په هر نوعه ژوندي موجود کې توپريلري

 مونږ ته رضور ده.

 نـاڅاپي بـدلون تناسخ يا . ۱.۳

Mutation 

په جينونو او کروموزومونـو يـا جينـوم کـې ناڅـاپي وراثتـي بـدلون تـه  ژوندي موجودديو

چې کوم وراثتي نه وي ک هوه دموټيشن په تعريف کې نه راځي . په  نونهبدلو ميوټيشن وايي. هوه 

پـه ميوټيشـن کـې راځـي ک مکروميوټيشـن هوـه  نونـهبدلو کـوچني يـالوى  ډولجينوټايپ کې هـر 

لري ک  اغيزې باندې (شکل يظاهر )ناڅاپي اولوى بدلون دې ک کوم چې په لويه کچه فينوټايپيک 

ــوچني ســطحه ميوټيشــن ــه ک ــدې اوپ ــوم چــې بان ــک  ک ــزېواړه فينوټايپي ــه  اغي ــې ت ــري ک هو ل

ــل  ــه دوامــداره ډولو ر . مايک کيــږيمايکروميوټيشــن وي ــدازه اوپ ــه ان ــه زيات . هوــه وي ميوټيشــن پ

  کيـږيويل  نبدلو  ک هوې ته لوى راوړي ونه من تهبدلونوراثتي ميوټيشن کوم چې په لويه سطحه 

پـه فينوټايـپ بانـدې  شـخص. ځيني وختونه ميوټيشن دومره په کمه سطحه بانـدې وي چـې ديو 

.ميوټيشـن دډيروټيټواويادډيرولوړوشـعاعو مـاورا  بـنفش  غورځـوي نـه اغيـزې کې ليدونډول هيڅ 

  چـې پـه  کيـداى. يا کيـږي تـهه ن ـمراه گـانفراريډ له امله په طبيعت کې پـه بـې اختيـاره تو 

.  شعاع په وسـيله مـنځ تـه راځـي x ده گک دموال په تو رامن ته  ه گالبراتوار کې په مصنوعي تو 
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داخـيل اوياخـارجي وي ک پـه فزيـالوجۍ بانـدې چې    کيداى يا مصنوعي ميوټيشنونهطبيعي 

جنيس حجراتو بانـدې په رميوټيشن بدلونونه به هوه وخت اريث وي چې يوازې گتاثريغورځوي . م

نباتـاتو او حيوانـاتو مقاومـت زيـات ژوندي موجوداتو . ميوټيشنونه ښايي چې ددواړو  واچوي اغيزه

 ويديتولنواع ا ينو  موټيشند  چېځکه  يت لر يلپاره اهم تکامل يجيد تدر موټيشنياکم کړي .

 . راويل توپريکې  پخوانيو اوپه

 :  ډولونهدميوټيشن  ۱.۱.۳

 . يوجود لر  موټيشن درې ډوله

1. Gene Mutation  

2.   chromosomal Mutation  

3. Genomatic Mutation or Polyploidy (plants) 

  ن موټيشنو نه:ج ۲.۱.۳

په جن کـې ونه بدلونرځي. دا گسبب  بدلونن کې دین موټيشن هوه دي چې په جیج

د کرومـوزمي موټيشـنونو پـه پرتلـه کـم  اغيزېپه نوکليوتايدونو کې واقع کيږي. ددې موټيشنونو 

کيـږيک ځـاى يـې  رامن تـهپـه ډېـرو جنونـو کـې  بدلوندي. خو په کرو موزمي موټيشن کې بيا 

د مـاليکول پـه اوږدو  DNAاي موټشـن وايـي چـې د  نقطهخوري. جن موټيشن ته ځکه  بدلون

شـن پـه واسـطه صورت نييس. دجن موټي بدلوندا  کې منټگکې په يوه جن او يا يوه نکته يا س

يڅ هرامنځ ته  ک او يا دا چې  ونهبدلونانيزم په سيستمونو او غړو کې لږ گکيداى   چې د ار 

رامنځ ته نچ. دا ټکۍ په ياد ولرۍ چې موټيشن هميشه مرض نه ثابتيږيک بلکـې ډېـر  ونهبدلون

صفتونه  انيزم کې داسېگځله ددې  امکان هم پيښيږي چې د موټيشن له  کبله په يوه ژوندي ار 

فو ښه وړتيا په کې موجـوده وي. خـو دا ډول چانسـونه ارامنځ ته   چې د چاپرييال رسه د تو 

وتـه شـوي دي گاو نورو ژونديو اجسامو کې پـه  وکم پيښيږي.دجن موټيشن ډير موالونه په انسان

ړي گلـوبني کـې يـو څـو ډولـه جـن موتيشـنونه وجـود لـري چـې ځـانگدانسان دوينې په هيمـو 

لوبني دتـر کيبيـدلو د گکلينيکي اعراض او نښې لري. دغه اعراض به يا داکسيجن رسه د هيمو 

لوبني دماليکول دنه اسـتحکامک او يـا هـم پـه گزيات او يا کم ميالن نتيجه ويک او يا به د دهيمو 
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 ه وي چـې دگـخاصو او نادرو حاالتو کې به د او سپنې د موجوديت د او سـپنې داکسـايد پـه تو 

Methemoglobin anemia  رځي.گسبب 

 کروموزومي ميوټيشنونه يا کروموزومي انحرافونه- ۳.۱.۳

چـې پـه خطـي ډول ترتيـب شـوي دي. پـه هـر  يـوه مجموعـه دهيو کروموزوم د جينونو 

ړي کروموزوم کې د جينونو شمېر توبيت وي؛ او اړوند ځايونه او فاصلې له يـوه څخـه بـل تـه گځان

کيـږي کـوم چـې پـه کرومـوزوم کـې د جينونـو د ونـه رامن تـه بدلونوي. ځينې وخت  هم توبيتې

سلسلې د شمېر د بدلون پايله ويک او پرته له دې چې د کروموزومونو شمېر ته کوم رضر ورسيږي. 

داسې چې يوازې د کروموزوم په جوړښت کـې بـدلون راځـي. پـه کرومـوزوم کـې هـر سـاختامين 

 ا د کروموزومي ميوټيشن په نوم ياديږي.بدلون د کروموزومي انحراف ي

 په الندې ډول دي:ډولونه  ځينيد کروموزومي ميوټيشنونو 

 Deletionsکمبود او حذف کول: ۱.۳.۱.۳

کمبود د کروموزوم د يوې برخې کمېدنه ده. چې د ضايع شوې برخـې لـه انـدازې رسه 

جني او يـا د جينونـو پـه سـټ بانـدې مشـتمل  ړىگځان  چې په يو  ياړيکه لري. کمبود کېدا

وي. د کمبود په حالت کې کروموزوم جينونه کمبودوي چې په حذف شوي او له السه وتيل برخو 

کې شامل دي. حذف شوې برخه له بهر سنرتومري رسه ويک او پـه نتيجـه کـې د ژغورېـدلو وړ نـه 

 اضايف وي.يا  يوي.د حذف شوې برخې په ارتباط رسه حذف ښايي چې وروستن

په کوم کې چې د کروموزوم وروسـتۍ برخـه حـذف )کمبـود(  يحذف هوه د يوروستن

کيږي. کله چې حذف شوې برخه له منځ يا د دواړو انجامونو په داخل کې وهک نو دغـه حـذف بـه 

کيږي.اضـايف کمبودونـه پـه دروسـوفيال او نـورو  ياضايف وي. او دغه دوه انجامونه به بيا يـو ځـا

ام ديک په داسې حال کې چې  وروستني کمبود خرب يوازې له  مايز څخه ) چې يـو حيواناتو ې ع

پچيټــني د پروفــاز د  ميوســيس. د کمبــود دواړه ډولونــه د يد يډول جــوار دي( ورکــول شــو 

pachyten وليدل  چې  د مرحلې په دوران کې کېديل .  
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 اىپـه واسـطه هـم توليـد کېـد وگـاند وړ  Xر دگکيږي. م رامن ته حذف په طبيعت کې 

 وي وس کروموزومونو په يو غړي کې او په کم حالت کېگ . حذف يوازې په يوه جوړه د هومولو 

س يــا گده چــې هومــوزاي شــوينس کروموزومونــو کــې واقــع  . حــذف گپــه دواړو هومولــو 

 وس وي.گهيرتوزاي

کمبود يوازې د جوړې په يـو غـړي کـې وي. پـه  کوم چېک په يس کمبود هوه حالت دگهيرتوزاي

س گوس کمبود هم په يو کې وي په کوم کې چې د دواړو هومولو گداسې حال کې چې د هوموزاي

 ه وژونکي وي.گس کمبودونه په عمومي تو گکروموزومونو  مساوي برخې خطا کيږي. هوموزاي

 

نـو پـه نتيجـه کـې کمبـود پـه په توليد کـې نتيجـه ورکـوي.  ډولو يوحذف شوي کروموزومونه د نو

  کې اهميت لري. تکامل او انکشاف

۲.۳.۱.۳:Duplication 

ک پـه کـوم کـې چـې د ي( د کرومـوزومي انحـراف يـو ډول دDuplicationډوپليکيشن )

س کروموزوم برخه جـوړيږي. دغـه جـال شـوې گوس يا هيرتوزايگکروموزوم يوه برخه د بل هوموزاي

 وي.  برخه  چې وروستنۍ  کيداى برخه 

ستنۍ برخـه ورو (: )Duplicationس کروموزومونو کې ډوپليکيشن )گموال: په دوه هومولو  يلومړ 

 (.وي کې
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دويم موال: بعضې وختونه د جينونو يو سټ له يو ځل نه زيات پـه يـو شـان کرومـوزوم کـې د دوه 

يـو  ABCDEFGHپرله پسې برخو چـې يـو شـان جـني پـه يـو ترتيـب رسه بيـاييک موجـود وي. د 

وس گـکـې مـاتيږي. او د دې هومولو  FGHاو  AB, CDEکروموزوم فرض کوو چې پـه درې برخـو 

کروموزوم هم په همدې رسه ورته دوه نقطو کې ماتيږي. د لـومړين اضـايف برخـه ښـايي چـې پـه 

دوهم کې کېښودل  ک په کوم کې چې د جينونـو سلسـله د بيـا جـوړونې )ډوپليکيشـن( څخـه 

 په څېر الندې ښودل کيږي: ABCDE CDE FGHوروسته 

 .يد ي( بلل کيږيک ځکه چې دلته د جينونو يو سټ تکرار شو repeatدا ډول ډوپليکيشن تکرار )

 

کې اهميت لريک ځکه چـې پـه ډوپليکيشـن کـې د جـني نـوي  انکشافډوپليکيشن په تدريجي 

کروموزومي انحراف په نديږي. نو د گونه راڅر صفتترکيبونه راښکاره کيږيک چې په نتيجه کې نوي 

دې ډول کې يو کروموزوم ډيليټ )حذف( کيږيک په داسې حال کې چې بـل ډوپليکيـټ )تکـرار( 

 کيږي.

 Translocation :ټرانسلوکيشن ۳.۳.۱.۳

وس کروموزومونو په منځ کـې گد کروموزومي انحراف په دې ډول کې د دوه غري هومولو 

وس کروموزومونـه گـه کله چـې دوه غـري هومولو گې په تو گبرخو تبادله صورت نييس. د بېل ځينود 

ABC DEF  اوKLM NOP  پهABC, DEF, KLM  اوNOP  برخو باندې ووېشل  . کله چې دا

 په څېر راکړي. KLMDEFاو  ABCNOPکيږي نو نوي ترکيبات به د  يبرخې يو ځا
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يـې د  ريتـوپر گـک ميه ټرانسلوکيشـن د تقـاطع پـه څېـر دگـمعکوس ټرانسلوکيشن يا په سـاده تو 

 ترمنځوس کروموزومونـو گکروموزوم په ډول کې ديک هوه داسې چې دلته د برخو تبادله د هومولو 

 ر داسې هم کېديلگه مگوس کروموزومونو تر منځ دهک په طبيعي تو گد برخواو قطعو دهک د هومولو 

په واسطه تحريک  .ټرانسولوکيشن هم نوې نوعې توليـدوي. نـو پـه پايلـه  X-Rays  چې د 

 .يو  يتکامل کې د رول او اهميت درلودونک انکشاف اوکې 

  Inversion-معکوس کيدل ۴.۳.۱.۳

يا  دک په کوم کې چې د کروموزوم د برخې اړونياينورژن د کروموزومي انحراف يو ډول د

د جينونو خطي ترتيب لرونکي ديک چې په  ABCDEFGHبدلونه صورت نييس. فرض کړئ چې 

کيـږيک  يبرخو وېشل شوي ديک او دغه درې برخې بيا رسه يو ځا FGHاو  AB, CDEدرې برخو 

درجو پـه شـاوخوا کـې څرخيـږي )تـاويږي(. د  180ر په دومره توپري رسه چې من نۍ برخه د گم

وي. چـې دا عمـل پـه کرومـوزوم  Abedcfghکروموزوم به  يجينونو د خطي ترتيب بېرته جوړ شو 

 .يد يکې د اينورژن په حي  پېژندل شو 

 

 اينورژنونه په دوه ډوله دي: 

: پاراسينټريک اينورژن: په دې ډول کې معکوسه شوې )اړول شوې( برخـه پرتـه لـه سـينټرومري 1

 څخه وي.

سـينټرومري وې( برخـه د : پريي سينټريک اينـورژن: پـه دې ډول کـې معکوسـه شـوې )اړول شـ2

 وي. يلرونک

  چـې  ر کېديلگکيږي مرامن ته په جريان کې  ميوسيسپه طبيعت کې اينورژن د 

و په واسطه هم مصنوعي جوړ  . بعضې وخت د معکوسې شـوې قطعـې يـوه برخـه گد وړان Xد 
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اينورژن وايي. نو پـه نتيجـه کـې پـه  includedبېرته اينورژن ته دروميک چې دې ډول اينورژن ته 

قطعه يا برخه په اړول شوي کروموزوم کې په اينـورژن کـې  EDدغه پورتني موال کې که چېرې د 

و اويس.ټرانسلوکيشـن او  ABDECFGHکرومـوزوم بـه اوس  يالندې الړ   نو بېرتـه جـوړ شـو 

ر دلتـه يـوازې د گـ. م دى حالـتاينورژن د کروموزومي برخې او يا برخو بـايللو يـا تـر السـه کولـو 

جينونو بيا ترتيب صورت نييس. نو دا ډول کروموزومي انحراف په لږه اندازه فينوټـايپي اغېـزه هـم 

 لري. 

ياجينوماتيک موټيشن ياپويل : بدلوندکروموزو مونوپه شمري کې  ۴.۱.۳

 پواليډي

( ټاکيل شـمري کرومـوزوم Speciesلکه دمخه چې وويل شول دژونديو اجسامو هره نوع )

دکروموزومونو شمريه دهرې نوعې او ژوندي جسم دهويت کارت او يا دپيژند بل عبارت لري. يا په 

لوۍ تذکره ده. کله کله داسې هم واقع کيږي چې دکروموزومو په شمري کې انحـراف واقـع   گ

لون پـه ځينـو اويـا دحجروي ويشونو په پايله کې بد  Mitosisاويا  Meiosisده په دې معني چې د

ټولو حجرو کې توپري پيدا   چې کله کله دا کار دمحيطي عواملو پربنا  چـې پخـوا ذکـر شـول 

تررسه کيږي.دکروموزومونو غري عادي بيليدل چې دکروموزومونه په شمري کې د بـدلون سـبب پـه 

 دوه ډوله دي:

A. ايوپليدي- Euploidy  چې دهيپاليډ حجرو لپاره رضيب حالت مـنځ  دى: داهوه حالت

.... ته لوړيږي چـې  4n,3n.2nڅخه  1nدلته کروموموزومونه د  وينا ته راځي ک ياپه بله

څخـه  2nه کـه دکروموزومونوشـمريد گـوايي. خوپه خاصه تو  Euploidyدغې حالت ته 

 بويل . polyploidyکې يي  ې حالتدزيات   نوپه 

B.    په حيواناتو کېpolyploidy  زياتره وختونه دژوند کولوتوان نه لري خوپـه نباتـاتو کـې

 رځي اوښۀ حاصل ورکوي .گدپاڼواو ميوو دزياتوايل سبب  polyploidyبيا 

C.  انوپليدي– Aneuploidy ه حالت نه لري . ياپه بل: په دې حالت کې هيپاليډ شمريپور 

 عبارت.

D. Aneuploidy  نه کم يازياتيږي .کې دطبيعي حالت څخه يوياڅوکروموزومو 

E. Aneuploidy :الندې حالتونه لري 
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 : Monosmic form –مونوسوميک شکل  .١

که ديوه ژوندي جسم پـه حجـرو کـې دکروموزومودشـمريڅخه يوکرومـوزوم کـم   نـودغې  

وايي. چې په دې صورت کې دبدن دحجرو کروموزومي  Monosmicحالت ته په وراثت پوهنه کې 

 nاميټونـه توليـدوي ک چـې يـو يـي گ( دى.يو مونوسوميک ژوندې موجود دوه ډولـه  2n-1فورمول )

کروموزوم . لکن په عمل کې مونوسوميک افراد دژر له من ه تلونکي دي او  n-1کروموزوم اوبل يي 

 مري .

۱.۴.۱.۳ Trisomic form: 

روموزومونوپـه کداحالت دمونوسومي بـرعکس حالـت دى . داحالـت داسـې دى چـې د   

( دى . هوـه  2n+1مجموعه باندې يوبل کروموزوم زياتيږي . دتراى سومي کروموزومي فورمـول )

 nاميټونه توليديږي ک چـې يـو يـي گدي ک په دوى کې هم دوه ډوله  trisomicژوندي اجسام چې 

کروموزوم لرونکې دي . دغه وضعيت په بيالبيلو ژونديو موجوداتو کې دبيالبيلو حاالتو درامـنځ تـه 

ه دانسـان پـه يوويشـتم کرومـوزوم بانـدې ديـوه بـل کرومـوزوم گـرځي . دموال پـه تو گوسبب کيد

 ګرځي . سبب ډون سندرومزياتيدل د 

 Tetrasomic Formرتاسو ميک فورم:ت - ۵.۱.۳ 

ــاتيږي چــې  ــه شــمري ورزي ــو پ ــه دحجــرې دکرومون ــې دوه کروموزوم ــت ک ــه دې حال پ

 ( کيږي.2n+2کروموزومي فورمول يې )

۶.۱.۳- Double Tetrasomic Form: 

تني حالت په شان دي خـو دومـره ر د پو په دې حالت کې معموالَ د کروموزومو زياتيدل 

فر  لري چې په پورتني حالت کې واړه زيات شوي کروموزومونه يو شان نه دي چـې کرومـوزومي 

 ( دي.2n+1+1فورمول يې )

 : Nullo Somic Form -نولوسوميک فورم -۷.۱.۳

يه دې حالت کې يوه جوړه کروموزومونه له من ه ځيک چې ديوه ډيپلويد ژوندي موجود 

دي د  Hexaploid( 6nانو کـې چـې )گـلپاره مطلـو وژونکـئ ديک خـو دغنموپـه ځينـو واريټـي 

رځـي چـې داين بـه گکروموزومونه د يوې جوړي له من ه تلل د داسې نسل دمنځ ته راتللو سبب 
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( 6n-2د توان به يې په ټيټه کچه وي چې کرومـوزومي فورمـول يـې )يې واړې وي او دنسل دتولي

 دي.

 روموزومونهـــک. ۲.۳

 :مورفولوژي  ۱.۲.۳

 موادو په نيد حجري په هسته کې د نازکو تارونو په شکل جوړښتونه دي چې د کرومات

ړي جوړښـتونه گ ځـانريش پـه مهـال د تـار پـه څـيـږي . له دې موادو څخـه د حجـروي ويادينوم 

ــتول ــوم يدي ــه ن ــو پ ــږي چــې د کروموزمون ــت فزيادي ــل اســاس کــې يږي . دا د وراث ــږيبل ــه  کي . پ

و ژونـدي موجـود کـې يـږي . پـه ياديـنونو پـه نـوم يکروموزمونوکې کوچني جسمونه دي چې د ج

څري په  تسبح دانوم ډول په تار کې د يکه کې په مستقيوه ليپه  ينونه شتون لري .  دو يونه جگزر 

نونـه اريث ينونـه د وراثـت اسـايس واحدونـه او برخـې دي .دا جي. جليدل کيږيکروموزمونو کې  

و نسل څخه بل نسل ته انتقال مومي . کروموزمونه په يخواص لري چې دکروموزمونو په مرسته له 

د  Suttonکـال کـې  ۱۹۰۸ا وروسـته پـه يله لورې کشف شول . ب Waldyerکال کې د  م۱۸۷۶

دارثـې خواصـو د انتقـال دنـده پـه  يند کړک چې دو گمشخص  او څر ت  يکروموزمونه دنده او فعال

 خواصو په انتقال کې برخه اخيل . غاړه لري  او د اريث

د جوړښت له نظره کروموزمونه د الندې برخو څخه :د کروموزومونو جوړښت  ۲.۲.۳

 شوي دي تشکيل 

  Chromatidsدونهيکرومات .1

  Chromonema and Chromomeresونهري ام او کروموميکرومون .2

 انقباض  ا لومړيني ريسنرتوم .3

  کې ا هستوي  جوړونيدوهمي انقباض  .4

  Telomere ريلوميت .5

 دونه :يکرومات ۱.۲.۲.۳

چـې  يد  يشو  تشکيلجوړښتونو څخه شکله ند کروموزم د دوه تار گدلو وړ او څر يو د لي  

 کيـږي يو ځـايله يو کوچني جسم په وسيو له بل رسه د يدونه يې . دا کروماتيدونه ورته وايکرومات

 ږي .ياديا لومړين انقباض په نوم ي ريچې د سنرتوم
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 ونه :ري ا کروموميام يکرومون ۲.۲.۲.۳ 

 ترکيبيـږيڅخـه  رشـتوا يـوتارونو ياته اندازه تاو شويو او په زيدونه له دوه نريدغه کرومات

لـري . دواړه  DNA گغـرب  جوړهو يام يږي . هر کرومونياديامتا په نوم يا کرومونيام يچې د کرومون

پــه پاســنۍ ســطحه بانــدې  مــرۍ شــکله   يږي او دو يشــکل رسه تــاو چې يام پــه مــارپيکرومــون

ونه گږي . پـه هـر کرومـوزم کـې سـلياديـونـو پـه نـوم ري دلې برخې هـم لـري  چـې د کروموميپړس

ږي . ياديپه نوم  Interchromomersونو تر منځ نرۍ برخې د ري ونه شتون لري . د کرومري کروموم

وين غشا ته ري . د کروموزم ب يت په هر کروموزم کې ثابت ديونو موقعري ام کې د کروموميپه کرومون

Pellicle ام په کې شتون لري د ياو د کروموزم داخيل بې نظمه برخه چې کرومونMatrix  په نـوم

 يس .يام شتون په نظر کې نه نياو کرومون Matrixک Pellicleولوژي پوهان د يږي . اوسني بيادي

 انقباض :  ا لومړيني ريسنرتوم ۳.۲.۲.۳

دونو پـه نـوم يچې د کرومات يد يشو  جوړ هر کروموزم د دوه تار شکله جوړښتونو څخه 

له يرد شکله جسم په وسگپه نوم د کوچني  Kinetochoreا ي  ريدونه د سنرتوميږي . دا کروماتيادي

 ت په کروموزم کې ټاکيلي موقعريې . د سنرتوميانقباض هم وا . دې ته لومړين و له بل رسه نښيلي

  يو ځـايـونو رسه ري وبونه د کروموزمونو د سنرتوميش په مهال ککوچني تي. د حجروي و ياو ثابت د

 تارونه جوړوي چې د کروموزم په حرکت او خوځيدو کې مرسته کوي . شکلهله ياو  کوچني م کيږي

 :  کې ا هستوي  جوړونيدوهمي انقباض ۴.۲.۲.۳ 

وه اضايف برخه هـم لـري چـې  چـې د دوهمـې انقبـاض پـه نـوم ي کروموزمونه ريو شمي   

پـه نـوم  کې ا جـوړونيـ کې مـونيچې د هستوي تنظ يد يو ځايږي . دا د هستې رسه مل او يادي

ا کلـک يـره لنـډه ويک چـې دې تـه فلـزي يږي . د دوهمې انقباض وروسته د کروموزم برخه ډيادي

 ې .يجسم وا

 يو ځـايـا وروسـتنۍ برخـه  ده چـې د بـل کرومـوزم د ي :  دا د کروموزم  قطبې برخه ريلوميت(5) 

  .کوي يو يڅخه مخن کيدو
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شکل 1-3 دکروموزوم:

 (Akhtar, 2007)جوړښت  کروماتيدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Akhtar, 2007) :دکروموزوم جوړښتشکل 3-2
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 :له مخې دکروموزمونو ډولونه ري دشمريد سنرتوم ۳.۲.۳

وړ وي . د  بـدلونت ممکـن د يـ او موقعري شـمريمونـوکې دسـنرتومو پـه مختلفـو کروموز 

 : کيږيشل ي مطابوک کروموزمونه په الندې ډولونو وريونو د شمري سنرتوم

Acentricنه لري .ري: دا هوه کروموزمونه دي چې سنرتوم  

Monocentric  لري .ريو سنرتوميواځې ي: دا هوه کروموزمونه دي چې  

Dicentric ونه لري .ري : دا هوه کروموزمونه دي چې دوه سنرتوم 

Polycentricونه لري .ري ات سنرتومي: دا هوه کروموزمونه دي چې له دوو څخه ز 

 :د سنرتومري د موقعيت له مخې ډولونهدکروموزومونو  ۴.۲.۳

(۱ )Telocentric  ې  په وروستنۍ برخه کې قرار  ي ريله شکله کروموزمونه دي چې  سنرتومي: دا م

 لري .

(۲ )Acrocentric دونو تـر يـې د دوه کروماتيـ رير سـنرتومگـله شکله کروموزمونه دي مي: دا هم م

 ې اوږد وي .يې لنډ او بل يو بازو يمنځ په داسې شکل رسه قرار لري چې  

(۳ )Sub-metacentric دا :J   شـــکل اوL  شـــکل  کروموزمونـــه دي . پـــه دې کروموزمونـــو کـــې

 ږي .يان جوړگ مساوي بازو ريلري په داسې حال کې چې  دوه غ ځاى په مرکز کې ريسنرتوم

(۴  )Metacentric  دا :V مر کز کـې   پهريشکله کروموزمونه دي . په دې کروموزمونو کې سنرتوم

 ږي .يان جوړگپه داسې حالت کې قرار لري چې دوه مساوي بازو 
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 :کويل جوړښتيد کروموزوم مال ۵.۲.۳

ه وړانـدې کـړه چـې د يکويل جوړښت نظريد کروموزمونو د مال HansRisاو Dupraw د

unistranded و تـار يې مطابوک کروموزمونـه لـه اوږدو تـاو شـويږي . د دې نظرياديې په نوم ينظر

 DNA يرا تاو شو  گکې غرب  فايربي . په دې يورته وا فايربني يڅخه جوړ شوي دي هستوي پروت

.  کيـږيله پوښل يپه وس RNA او ني هستون پروتريستون او غيد ه  DNA. دغه  يهم موجود د

کـې کلـه چـې   پـړاو له مخې مساوي دي .د پروپاز پـه رينونو د شميستون پروتي هريغ ستون اويه

نونـو د مقـدار لـه نظـره د يپروت RNAاو  DNA پـه کرومـوزم بانـدې عمـل وکـړيک د نيتوکرامياس

 ي .و دلو وړ يد ل وکېکروموزم دوه مختلفې برخ

  برخې نيوکروماتي(  ۱)

  برخېني(  هرتوکرومات۲)

ه برخـه جـوړوي . دا فعالـه يـلري . دا د کروموزم لو گ: دا برخې روښانه رن  برخېنيوکروماتي .1

 جوړوي . RNAبرخې دي او 

. دا برخـې  لريدوه برابره مقدار  DNAلري .  دا د  گ برخې : دا برخې تور رننيهرتوکرومات .2

لو په جوړو   RNA فعاله برخې دي او د ريو بندونو او قاتونو تر منځ شتون لري . دا غيد کوچن

 کې برخه نه اخيل .

 

 

 (Akhtar, ) 
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   :اوي جوړښتونهياو کم يد کروموزومونو لو  ۶.۲.۳

 يد يشو  جوړم له الندې مواد وڅخه و کروموز  جوړښت له نظره اوييپه کم اوي جوړښت :يکم

(a) دونه ؛ يهستوي اسDNA  اوRNA  

(b) ې يـنونـه( او بـل يزايب پروتي تريا غيستون ) اسايس يې هيو ينونه؛ په دوه ډوله دي چې يپروت

 نونه( دي .يزايب پروتيستون ) تي هريغ

(c) ونونهيفلزي ا 

 دونه : يهستوي اس ۱.۶.۲.۳

ــه RNAدونه )يک اســيــوکلئيبوني( او رDNAدونه )يک اســيــوکلئيبونياکيســ را يډا ( پ

  شتون لري .ريدونو په څيکروموزمونو کې د هستوي اس

DNA :DNA بـاً ثابـت يمقـدار تقر يکـې د دو  وحجـر يئ . په ټولو جوړه کيږيداينونوکې پيپه ج

نیامیـی  ې پـه سـپرم اويـې مقدار يامياو ن کيږيه يد مرحلې په مهال دا دوه ځا ميوسيس. د  يد

 مواد دي . کې يټيجن DNA کروموزومونهږي . د ياوم بدل مقدار یی په

RNA :RNA  دDNA په جوړښـت کـې برخـه اخـيل . نيرسه په لږ مقدار شتون لري . دا د پروت 

راتاوشـوي  گو غرب ي DNAدا  لري . DNAصده يف ۴۰ نږدېپه کروموزم کې  وحجر ک يوټيوکاري

. د انسـان  کيږيدايد په امتداد پياو د کروموزم د  هر کرومات ي درياوږود تا ر په څ کې دونينه مات

کروسـکوپ کـې يدونه وجود لري . پـه الکـرتون مايوکلوتائين ۱۴۰باً يکې  تقر DNAد کروموزم په 

DNA ښکاري . دغه مرۍ شکله  او غده ډوله جوړښتونه د ريتار په څ و ديد مر (nucleosomes)  

 لري .  لوړوايل °60Aقطر او  °110A نږدېوکلوسوم يږي . هر نياديپه نوم 

 

 نونه : يد کروموزم پروټ ۲.۶.۲.۳ 

 چې عبارت دي له : شتون لري نونهيه ډوله پروټو دې کپه کروموزم 

 نونه(يپروت قلوينونه )يستون پروتي)الف( ه
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 نونه(يزايب پروتينونه ) تيستون پروتي هري)ب( غ

نونـه دي او د کرومـوزمي يپروت قلـوينونـه ينونـه( : دا پروتيپروت قلـوينونـه يستون پروتيالف : ( ه

DNA پن ه مختلف ډولونه لري :نيستون پروتيموي . هيت تنظيجوړښت او فعال  

4e)  H       3d)    H     b    2a      c)  H2b) H          1a)  H 

 صـفتت او يـي فعال ـنونه منظم او انزايدا پروت : نونه(يزايب پروتينونه ) تيستون پروتي هري)ب( غ

 RNAک نيپـــروټ -اســفوفخــواص کنرتولــوي لکــه  کــې ي فزنيهمــدا شــان د جــ يلــري . دو 

 . DNA-Polymerose زيريميپول DNAاو  RNA-Polymeroseزيريميپول

زم ک يـنگونونـه شـتون لـري لکـه مي فلـزي اريات شـميونونه : په کروموزمونو کې زي( فلزي ا3)

 ب او شکل جوړوي .يد کروموزم ترت يم او داسې نور . دو يکلس

سـتون يو تـه هيـنونو موجود دي چې يه ډوله پروټدو ه کجوړښت : په کرمورمونو  يد کروموزمونو لو 

نونه په پن ه ډوله يستون پروتيې. هينونه وايزايب پروتيا تيستون ي هرينونه او بل ته غيپروت قلويا ي

 نياو د کرومـات کيـږي يو ځـايـرسه  DNAد  هنونـيستون پروتيدي چې پورته ذکر شوي دي .  ه

دونو ينـو اسـينونه په اميستون پروتيږي . هينوم Nucleosomesاسايس فرعي برخې جوړوي چې 

جـه کـې موبـت ي  د شـتون پـه نتنيسي او لنينيگدونو؛ ار ينو اسيات دي او د دوه اميکې غني او ز

ــيل .  ه ــارج اخ ــتون د يچ ــه ترت Nucleosomesس ــپ ــکيل ب او ي ــر  تش ــوي . ه ــته ک ــې  مرس ک

Nucleosome  دDNA ۱۴۶ د لــري . د يــوکلوتائيجــوړې نDNA  ونې حلقــه  د گــا دوه يــه گــغرب

ــاپيه ــزې هســتې چارچ ــاوري ســتونونو د مرک ــزي هســته د هيه ت ــتون د يږي . دا مرک ــو يپروتس نون

کوله  يستون دوه مالي کې د هر هريږي . په دې اوکتاميادي په نوم ريکولونه لري چې د اوکتاميمال۸

a  2H   کb2H  3کH   4 اوH  . موجود دي 

 کې له نښتي ديک چې نښلوونيا تارونو په وسيو ټوټو يوبل رسه د کوچنيد  نيکلوسومدغه 

ا تکراري برخه جوړوي يوه زړه ي Linker کې او نښلوون nucleosomesې. دغه يورته وا  Linkersا ي

 DNAوه بشپړه زړه برخه د ي . کيږي يو ځايرسه  nucleosomesا ي linkerستون د هر يه 1H. د 

 شوې ده .  تشکيل کولونو څخه ي( مال۹ستون له نهه )ياسايس جوړو او د پن ه ډوله ه ۲۰۰د 
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 کيږيظ ي تارونو پورې غلنيقطر کرومات °300A   دنيپه مهال ک کرومات ميوسيستوسيس او يد ما

دنه کې يو ځايقه يوه دقي( Nucleosomesوکلوسومونو )يد ن Klugاو   Finchکال کې  ۱۹۷۶. په 

پـه  Nucleofilamentوي او د °100Aې يـو تار جوړوي چـې قطـر ي Nucleosomesومونده . دا 

وکلوسـومي جوړښـت جـوړوي چـې ين يږي چـې لـو يو له بل رسه تـاويږي . دا تار نور هم يادينوم 

ا يـدو يـو ځـل تاويچ حلقې په يپورې وي .د مارپ °300A°  350Aې . د دې قطر يچ ورته وايمارپ

 1Hپـه نظـر د  )Klug (۱۹۸۱او  Kornbergشـتون لـري . د  ucleosomesNدو کې شپږ يرځگرا

چ شکل يرځي چې  مارپگسبب  کيدو طد قا Nucleofilamentا ي د هستوي تار نيستون پروټيه

 جوړوي .
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  :د کروموزمونو ډولونه ۷.۲.۳

 ت  له نظره  کروموزمونه په دوه ډوله دي :يد فعال

: دا کروموزمونـه  د تناسـيل غـړو پرتـه د (Autosomes Chromosomse) جسمي کروموزوم (1)

 د جنيس غړو رسه کوم تړاو نه لري . ينونه لري . دو يج کې درلودونمختلفو خواصو 

نونـه لـري . دا يدا کروموزمونه د تناسيل غـړو ج : (Sex- chromosome)جنيس کروموزمونه  (2)

  Yې د يـکروموزم او بـل  Xې د يو يندوي . دا په ډوه ډوله دي  چې گت څر يکروموزمونه جنس

 زوم نارينه خواص منځ ته راوړي .کرومو  yخواص او نهيکروموزم ښ  X.  يکروموزم د

 

 حجروي ويش ۳.۳

Cell division  

 :  سيکلدحجرې  ۱.۳.۳

داسـې  (Daughter Cell)حجرې  رنۍده د مورنۍ حجرې څخه لو  معلومهچې   څرنگه 

يې نظر هر ويش ته توپري  پړاونهطي کوي چې  پړاونه په اسانه نه تشکېليږيک بلکې ځينې  پيچيل

پيــدا کــوي. دا پــدې معنــي چــې دا حجــره پــه کــوم حالــت کــې دهکڅــه ډول ويـــش ديک 

دا ټـولې خـربې او د  (Amitosis)او کـه آميتوسـيس (Mitosis)مايتوسـيس (Moiosis)ميوسيس

 ې يوې منظمې څيړنې ته اړتيا لري.منځ د حجرې  د دوران  رسه تړلې دهک چتر هووي 

 کې تر رسه کيږي : پړاو په دوو Cell Cycleران يا دحجرې دو  ۲.۳.۳

۱- Intephase 

۲-Mitotic phase 
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په دې دوران کې انرتفيز په حقيقت کې د ويش لپاره د حجرې کمبوداتـو د پـوره کولـو  

نۍ حجـره ر ده ک چې  يوه مـو  پړاود وېش  پړاوک چې وروسته به تکرار   دوهمه  يد پړاواو تياريو 

اوږده ويک  پـړاويو حجرو وېشل کېــږي.د حجرې په دوران کې د انرتفيز يـا اسـرتاحت رنپه دوو لو 

کې  Paramecium auriliaهک د حجرې  دوران په گيې بيا لنډه وي. د موال په تو  پړاوخو د ويش 

 کوي. توپرينورو ژونديو موجوداتو کې دا وخت  خو پهدربرنييس کشپږ ساعته 

 : Interphaseانرتفيز  ۳.۳.۳

لپـاره دکمبوداتـو  کاريوکـاينزس اوسـايتوکاينزس ددوو ويشـونو رسه رښـتياپه  پړاوانرتفيز

 ده .  پړاوړتياوو دپوره کولوگاونيم

 په الندې ډول دي : ځان ړتياوېددې مرحلې 

 ده . پړاوداد حجري داسرتاحت  -1

 ده . پړاودايوه ډيره اوږده  -2

 . ن نه کويبدلو له ړې اوپرته گکې هسته لويه ک ځان پړاوپدې  -3

 حجره دمايتوسيس ويش لپاره اماده کوي . پړاو دا -4

 پرته وجود لري . بدلونهستوي غشا  په ثابت حالت کې د -5

 ړي اوجدا وي .گهستچه ځان -6

 کې ويش وجود نه لري . پړاوپه دې  -7

 په دې فازکې متابوليک فعاليتونه په لوړه کچه رسه وجود لري . -8

 حجره وده کوي اوجسامت يي غټيږي . په دې فازکې -9

 ترکيب مومي . rRNAاو  mRNAپه همدغه فاز کې  -10

 يامضاعف وي  گکې داوږدو تارونوپه شکل رسه وي ک خودننه بيا غرب  پړاوکروموزومونه په دې  -11

 هرکروموزوم دوه کروماتيده لري . -12
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يـي مايکروټيوبولونـه جـوړيږي ک په دواړو کې دوه سنرتيوله وجود لـري دسنرتوسـفريونوڅخه  -13

 شان جوړښت چې اسرتنوميږي منځ ته راځي . يوهاودمايکروټيوبولونوڅخه 

 :S-G1-Phase G2 Phase .1- G1- Phaseدرې فرعي فازونه لري : پړاوزدانرتفي

په نوم هم ياديږي . په دې ځاى کې دهوولوڼوحجرو چې دمايتوسيس ويش  Gep- Standد پړاودا

 First growth periodڅخه نوي راوتيل وي ک لومړنۍ وده او منوتررسه کيږي . نوځکه داپريـود د 

دوام کـوي .  لونـهپه نوم هم ياديږي .دا يولوى پريود دى چې ډيردوام کوي ک پـه ځينـوحجروکې ک

کې دهميش لپاره باقي پاتې کيږي . په لويه کې   G1- Phase  ه عصبي حجرې په گدموال په تو 

پورې وخت پـه برکـې نييسـ.په  50څخه تر   %25دانرتفيز مرحلې  G1- Phaseداسې وايوچې 

G1- Phase کې دRNA  ټول ډولونه لکهtRNA, mRNA اوrRNA . اوپروتني ترکيب کيږي 

2- S-Phase : 

ترکيبيدل صورت نييسـ . پـه دې  DNAکې د پړاونوم هم ياديږي . په دې په  S - stand د پړاودا

پـورې  40څخـه تـر  35دانرتفيـز مرحلـې د  وخت ماليکول مضاعف وي .دا DNAوخت کې د

 وخت اخيل .

3- G- Phase د پړاو:دا S-Phase    اوMitotic Phase . ترمنځ دمنودوهم فازدي 

دلته هسته خپل   پړاو second growth phaseمنوفاز  او دافازدحجرې په دوران کې دوهم دودې

 rRNAاو m- tRNAړنـدئ کـوي اوگحجم زياتوي ک متابوليک فعاليتونه دحجروي ويش په موخه 

 (. 5ک1پورې غزيږي .) پړاوترمايتوتيک  پړاوهم ترکيب کيداى   . دا 

 

 

 

 

 (۱۳۹۴رشافت, )  ېشکل :دانټرفيزمرحل3-5
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 شېـحجروي و  ۴.۳.۳

Cell division 

دو او يـا لـري . د نـوې حجـرې جوړيـد وړتيعي حجره د نوې حجرې د جوړولو او توليطب

 ې .يش وايمنځ ته راتلو مرحلې ته حجروي و

 : يش په درې ډوله ديحجروي و

  Meiosis ميوسيسMitosis         (۳ ) سيستو يماAmitosis     (۲ )  امايتوسيس(  ۱)

 Amitosis :امايتوسيس ۵.۳.۳

جوړښـت نـه  يړ گکې د کروموزمونـو ځـان پړاو. په دې  ير ساده شکل ديشنې ډيو دا د

. دې مرحلـې تـه  کيـږيشـل يتوپالزم پـه دوه برخـو ويهسته او ورپسـې سـا ي. لومړ  کيږيدل يل

(binary fissionهم وا )له يدلو پـه وسـيـږي او  د غ يږيک هسته لويليپ پړاونه ې . کله چې دغه ي

ش تـر يـږي . د هسـتو د ويو هسـتو بانـدې بـدليا په دوه کوچنيشکل غوره کوي او ب ته ورته دوک 

. هره برخـه  کيږيشل يله په دوه برخو ويې د جدار  په وسيا تجزيشنې يتوپالزم هم د ويسا گڅن

ا او يـلې او ازادې حجرې منځ تـه راځـي لکـه باکرتيقې رسه دوه بيوه هسته لري . په دې طريې ي

 ب .يام

 

  شامايتوسيس حجروي وې:شکل 3-6
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 سيستويما ۴.۳

 Mitosis 

او  کيـږي په کې ثابـت پـاتې ريده چې د کروموزمونو شم پړاوش ساده يدا د حجرې د و

تـوزس ي کروموزمونه لري . د مري شمني عرينه کوي . هره نوې حجره د مورنۍ حجرې په څ بدلون

حجرو کـې  جسمياو دا معموالً د بدن په  کيږيشل يوه حجره په دوه حجرو باندې ويکې  پړاوپه 

 . کيږيواقع 

 الندې پړاوونه لري : ايتوسيس ويش د م

 Prophaseپروفيز  .1

  Division of کيدلشل يد هستې و  -Metaphase                   ۶تافيزيم .2

 Anaphase               (nucleus or karoyokinesis)انافيز .3

   Telophaseلوفيزيت .4

۵. Cytokinesis ويشل کيدلتوپالزم يد سا Division of Cytoplasm 

 پروفيز  :  ۱.۴.۳

کې په هسته کې تار شکله جوړښتونه منځ ته راځي  پړاوده . په دې  پړاوتوز  لومړنۍ يدا د م

ر يـل کـې کروموزمونـه  ډيـږي .په پي د موادو څخه جوړنيې . دا د کروماتيچې کروموزمونه ورته وا

ړ او يو څه مودې وروسټه پير  له گندډول د ليدلو وړ نه ويک مگاو تاو شوي  ويک په څر نريک اوږده 

دونو يـرځي . هر کروموزم دوه تار شکله جوړښتونه لري چې د کروماتگدلو وړ يا د ليږي چې بيلنډ

 کيـږي يو ځـايـو له بل رسه يله يردشکله جسم په وسگدونه د کوچني يږي . دا کروماتياديپه نوم 

لـه من ـه کې هسـتوي غشـا او هسـته  پړاوپه وروستنۍ  پروفيزږي .د يادي په نوم ريچې د سنرتوم

ا يـتـار شـکله جوړښـت مـنځ تـه راځـي چـې د هسـتوي تـار  ي. د هستې په برخه کې کوچن ځي

 اديږي . دا درې ډوله کوچني تارونه لري .يچيل جوړښت( په نوم يک پيتوتيستم  )ميک سيتوتيم

و يـاه لـه گا هستوي دسـتيستم يک سيتوتيا اوږده کوچني تارونه : دا تارونه د ميره )الف( : دوامدا

 ږي .يقطب څخه تر بل قطب پورې  غ 
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سـتم تـر مرکـزي يک سيـتوتيو قطـب څخـه د ميـ)ب( : ثابت او لنډ کوچني تارونه : دا تارونه  لـه 

 ې .يې قطب  ورته وايک چې استوا يږيداکوي او غ يبرخې پورې دوام پ

ولې تر  کـوچني تـارونو تـر قطـب پـورې  يول څخه ني: ستوري شکله تارونه : دا تارونه له سنرت)ج( 

 . کيږيدايپ

پـه هسـته کـې د  يتارونـه د هوـو  يول نشـته . هسـتوي کـوچنيو بوټـو کـې سـنرتگـپه لوړو او ج

 ږي . هستوي تارونه پورتني او ښکتني نري قطبونه لري او مرکزي  ديول د مرستې پرته جوړيسنرت

 ږي .ياديې قطب په نوم يې د استوايلوري برخه  گڅن

 تا فيز  :يم ۲.۴.۳

کروموزمونـه د  ږي .يا کوچني تارونه په بشپړ ډول جـوړياف يکې هستوي ال پړاوپه دې  

ــه اســتوا ــارونو پ ــې قطــب  کــې رسه يهســتوي کــوچني ت ــوزم  د دوه  کيــږي يو ځــاي . هــر کروم

 و له بل رسه نښتي وي .يله يوس  پهريچې د سنرتوم جوړيږيدونو څخه يکرومات

 :  انافيز ۳.۴.۳

. د هر کروموزم دوه  کيږيو له بله جال ي  دونهيکې د هر کروموزم دوه کرومات پړاوپه دې 

ک او د هستوي  کوچني تارونو د مخالفو قطبونو په لور حرکـت کـوي . دا کيږيو له بله جال يټوټې 

وړ تارونو په امتداد حرکت کوي . کله چـې  کيدولې د نرمو او کش يا ميدوه ډلې د حجروي محور 

دونو د حجروي محور  په مخالفو قطبونو کې يږي او دغه دوه ډلې دکروماتيته ورس يدنه پاکېجال 

ه دو  کـيلـه ي عمل کوي . پـه پاريو کروموزمونو په څيدونه د نوي ک کرومات يو ځايرسه راټولې او 

 کروموزم لري .  يو ډول نوې  جوړ شو يې يوه يږي چې هره يډلې جوړ

 تيلوفيز :  ۴.۴.۳

او د کروموزمونـو د هـر ې  له من ـه ځـي ا کوچني تارونهيله يکې هستوي م پړاوپه دې 

ر اوږده يـډ ل کـوي اويدو پيږي . کروموزمونه په خالصيوه نوې هستوي غشا جوړيه ري ډلې چارچاپ

رد شـکله گـ مـاده جـوړوي . نيکـې دکرومـات يږي چې پـه پـاياو تاو ارويصحيو بل را ياو  کيږي

 ږي .يهستې جوړ توليدشوېه دوه نوي گږي او په دې تو يندگهستوي جسم څر 
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 نزسيس  : يتوکايسا ۵.۴.۳

شنه مـنځ تـه يتوپالزم کې هم ويک په ساړې  هستې جو توليدشوېکله چې دوه نوې 

ږي ک يحجروي جـدار جـوړ يې ساحه کې نو يې . په استوايزس هم واين اکتو يراځي چې دې ته سا

قـې رسه د يچـې هـره حجـره خپلـه هسـته لـري . پـه دې طر يږيه  دوه حجـري جـوړگـپه دې تو 

 ږي يته رس يپا پړاوتوزس يم

  ت :يتوسيس  اهميد ما ۶.۴.۳

واځې يـ ويـش. دا  کيږيشل يوې ساده مرحلې په ترڅ کې ويکې حجره د  پړاوپه  ستو يا(  د م۱)

 ا زوجي حجره کې .يک نه په جنيس کيږيحجره کې واقع  جسميپه 

 . کيږيو شان او ثابت پاتې ي  ريکې د کروموزمونو شم پړاو( په دې ۲)

او پـه دې  ليږديـږيو شان نوې جوړې شوې هسـتې تـه ي(  ټول کروموزمونه په مساوي ډول او ۳)

 . وي ورته  و شان اويد مورنۍ هستې رسه   له لحاظه کميتاو  کيفيت ده گتو 
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 (Akhtar, 2007)مختلفې مرحلې دحجروي  ويش دمايتوسيس شکل :3-7

 

 ميوسيس ۵.۳

Meiosis 

کــې د  پـړاوده چـې پــه دې  پــړاوچلـې يړې او پگوه ځــانيـش يــد حجـروي و  ميوسـيس

پـه  ميوسـيسې . يـش هم وايا کم ويته د کمبود  پړاونه ږي . دې يې راکميامي نريکروموزمونو شم

دو په مهال مـنځ تـه راځـي . د دې يټ د جوړيامگ( کې د Germ Cellsدونکو حجرو )يجنيس تول

 . کيږيشل يوه حجره په څلورو حجرو ويپه ترڅ کې پړاونه 
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 يس :يشنه صورت نيه ډوله ودو  کي ميوسيسپه  ۱.۵.۳

شنه کـې يږي . په دې وياديشنې په نوم يک ويوتيشنه د ميلومړنۍ و :شنهيک ويوتيملومړى  .1

ږيک يراکمته ې يامي نرياو د کروموزمونو شم کيږيشل يو هستو باندې  ويهسته په دوه کوچن

  کروموزمونه لري .ريې شمياميعنې  هره هسته ني

ږي  چـې د کروموزمونـو ياديشنې په نوم يک ويتوتيشنه د ميه و دو  :شنهيک ويتوتيمدو ه  .2

و هسـتو بانـدې يـاو دوه هسـتې پـه څلـورو کوچن کيـږي کې نور کمبود نه رامن تـه ريپه شم

 ږي .يبدل

 شنه : يک ويوتيلومړنۍ م ۲.۵.۳

 يږيراکم ته ېيامي نريې د کروموزمونو شميې چې په ترڅ کې يشنه وايک ويوتيدې ته م

 . ګډون لري پړاونه کې الندې پړاوونه او  پړاوږي . په دې يوې هستې څخه دوه هستې جوړياو له 

ـــــــز -۱ ـــــــافيز -prophase  I     ۲:پروفي ـــــــافيز -Metaphase: I            ۳ميت                             :IAnaphaseان

 Telophase: Iتيلوفيز -۴

 چې عبارت دي له : پړاونه شتون لري کې پن ه نور پړاو:  په دې  I پروفيز .1

 نيپتوتيل( Leptotene) 

 نيوټگيزا( Zygotene) 

 نيتچېپ( Pachytene) 

 نيپلوتيد (Diplotene) 

 ني کا يډا( سسDiakinesis) 

 

(I) نيپتوتيل : 

ږي . دوي اوږده او نـري تـار شـکله ينـدگکې کروموزمونه پـه هسـته کـې څر  پړاوپه دې 

مون  وي .  يئ و کروموزم مذکر او بليلري ک  ير گمل ورته  جوړښتونه لري . هر کروموزم خپل

ې . دغه ي( وا Homologue Chromosomesو شان کروموزمونو ته مشابه کروموزمونه )يدغه 
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ږي ينـدگا تار کې مـرۍ شـکله جسـمونه څر يکه ياو په هره ل يل کو يدلو پيکروموزمونه په تاو

 ږي .ياديونو په نوم ري چې دکروموم

(II) نيوټگيزا : 

و لـه بـل رسه يـږي . دوه مشـابه کروموزمونـه يړيږي او پيکې کروموزمونه لنډ پړاوپه دې 

 ې .يوا Synapsisته  کيدول کوي . دې جوړه يپکيدواو په جوړه  کيږينږدې 

(III) ـټـنيېـچپ: 

ــه پايد سا    ــس پ ــه ينپس ــې کروموزمون ــه ک ــخيمل ــږي ض ــه وا bivalentsاو  کي ــورت ې . ي

ا وروسـته هـر مشـابه يـږي . بيړيدو په اثر لنډ او پيات تاويد ز يکروموزمونه د دو  bivalentدا

ږي يدونـه جـوړيه څلـور کروماتگـک په دې تو کيږيشل يباندې ودونو يکروموزم  په دوه کرومات

 ږي . يادي(  په نوم Tetradsچې د ټټراډ )

(IV) نيپلوتيد : 

کله چې د ټټراډ کروموزمونه من ته راځيک د مشابه کروموزمونو تر منځ د دفعې قوه منځ 

رو نقطـو کـې يـا ډيـو يپه  ير دو گل کوي . ميپ کيدوو بل څخه په جال يله  يته راځي او د و 

و يـکـې د  Chiasmataې . په يوا Chiasmataا برخو ته  ي. دې نقطو  کيږيرسه نښتي پاتې 

ــه وســگځــان ــې پ ــې يټيله د جنيړې مرحل ــه صــورت ن ک ــوادو تبادل ه  گــيســ چــې د دوه ر يم

(Crossing over په نوم )ا احاطـه شـوي يـوه پنډ پوښ يا وروسته کروموزمونه په يږي . بيادي

 ږي . يجسم کې تاو

(V)  Diakinesis  : 

حرکـت پـه لـور  حشويد هستې د  يږيک دو يکله چې کروموزمونه اعظمي انقباض ته ورس   

پـه  ي. دو  کيـږيو له بل څخـه جـال يکې  يپرته په بل هر ځا Chiasmataغالباً له  ي. دو  وي ک

ک دې حرکـت کـويد کروموزمونو د وروسـتۍ برخـې پـه لـور  Chiasmataل کوي . يپ کيدوه يتجز

و لـه بـل يد مرحلې په اساس کروموزمونه   Terminalizationد  ې.يوا Terminalizationمرحلې 

 توپالزم ته راځي .يوروسته کروموزمونه سا ې. له د کيږيڅخه جال 
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 : Iتافيز يم .2

ږيک چـې هسـتوي يله شکله جسم جوړيکې هستوي غشاله من ه ځي او م پړاوپه دې    

چـې  کيـږيلې په پلنه من نۍ برخه کې واقع يکروموزمونه په دې وخت کې د مې . يله ورته وايم

او وصـل  يو ځـايـونو کـې د ټټراډونـو رسه ري لې تارونه پـه سـنرتوميې . د ميې قطب ورته واياستوا

 . کيږي

 : Iانافيز  .٣

له کې هر ټټراډ په يو بل دفع کوي . د دې مرحلې په پايونه ري کروموزمونو سنرتوم ورتهد   

لـې يد نري تارونو په امتداد د م  ي. دو  کيږيشل يباندې  و برخوا جفتو يدونو يجوړې کروماتدوه 

جه کې د کروموزمونـو کمبـود مـنځ تـه ي. د دې مرحلې په نت حرکت کويد مخالفو قطبونو په لور 

ته بدلون مـومي  haploidوه جوړه کروموزمونو ي څخه diploidراځي او  له دوه جوړې کروموزمونو 

. 

 : I تيلوفيز .٤

م او يتنظـ يو ځـايـروپونـو کـې گلې په مخالفو قطبونو کې په يکله چې کروموزمونه د م  

ږي . پـه يه هستوي غشا هم جـوړري چاپر روپ چاگاو د هر  يږيندگا څر يب ږيک هستوي جسميبرابر

مرحلې  ميوسيسدو پورې د يږي . د دوه هستو تر جوړيهستې جوړ توليدشوى ه دوه نوې گدې تو 

ې يوجوړه يوه يې هستې څخه ياوې دوه جوړه  يږي چې په دې کې له يبشپړ پړاوک يوتيلومړنۍ م

رو يـدو څخـه وروسـتهک پـه ډيتـه رسـ يشنې د پـايمرحلې د لومړۍ و ميوسيسږي .د يهسته جوړ

 .ږي يليشنه پيا دوهمه ويا انرتفاز  وي او بيو لنډ ځنډ او يني موجوداتو کې ممکن يو ذره  بيکوچن
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 شنه:يک ويوتيمدوهمي  ۳.۵.۳

 موجودې دي : شنه کې څلور مرحلېيپه دې و

-Ana phase: II     ۴انافيز -Metaphase: II   ۳ميتافيز-prophase II  ۲:پروفيز  -۱

 Telo phase II:تيلوفيز

 

Fig.24-A: Meiosis. Division l. Prophase – A: 

leptotene; B: Aygotene; C: Pachytene; D:Diplotene; 

E:diakinesis; F: metaphase; G: anaphase; H: 

telophase. 
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 :  II پروفيز -1

د يدونه لري . د کروموزم دغه کروماتيکې د هرې هستې کروموزم دوه کرومات پړاوپه دې         

. په  شکل غوره کوي ي پرته لو ريهمدا شان له سنرتوم ي. دو  کيږيو له بل څخه جال پاتې ي

. هسـتوي جسـم او  کيـږيتـه لنـډ او ډبـل ري ر زر تر زره بگو کې اوږود او تاو راتاو وي ميلومړ

 هستوي غشا له من ه ځي .

 : IIتافيز يم -2

ې قطـب يږي او کروموزمونـه پـه اسـتوايا جسم جوړيله يکې هستوي م پړاوپه دې  

 دونه لري .                                ي. دغه کروموزمونه دوه کرومات کيږي يو ځايکې رسه 

 :  IIانافيز  -3

 لري . د ريې ځانته جال سنرتوميو يک هر کيږيو له بل څخه جال يدونه يدغه دوه کرومات

و يـاو هلتـه رسه  حرکـت کـويلې د مخالفو قطبونو په لور يهرې جوړې دوه  کروموزمونه  د م

 روپونه جوړوي .                         گاو همدلته په مخالفو قطبونو کې  دوه  جال  کيږي يځا

 :  II تيلوفيز -4

ږي . ينـدگا څر يږي . هستوي جسم بيه هستوي غشا جوړري روپ چارچاپگد کروموزمونو د هر 

 ږي .يې هستې جوړيو جوړه يه څلور گاو له من ه ځي. په دې تو  کيږيله ور يهستوي م

۴.۵.۳  Cytokinesis:  

توپالزم پـه ي. سـا يشـنه مـنځ تـه راځـيتوپالزم ويدو  وروسته د سايد څلور هستو تر جوړ

کې څلور حجرې منځ ته راځي . هره  يې هسته لري او په پايک هره برخه کيږيشل يڅلورو برخو و

 وه جوړه کروموزمونه لري . يهسته 
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 ت:ياهم ميوسيسد  ۵.۵.۳

مــنځ تــه راځــي . دا د جنيســ  Reduction يــاکــې د کروموزمونــو کمبود پــړاو ميوســيس(  پــه ۱)

ا جنيسـ يټ يامگنه ده . دا د يواناتو او نباتاتو د ژوند په دوران کې اړيا زوجي حيدونکو يتولو حجر 

  راکم کړي .رييس تر څو د کروموزمونو شميدو په مهال صورت نيحجرو د جوړ

کې مرسـته کـوي . د  کيدو يدو او ژونديرځگته راري ب کروموزمونو په ري(  دا د نوعو مشخص شم۲)

  پـه درلودلـو رسه ريڅخه د اصيل شـم کيدو يو ځايد  ټونويامگې يو جوړه يالقاح په مهال د دوه 

 ږي .يموجود جوړ يې ژونديدوه جوړه 

مـنځ تـه  Crossing Overد مرحلې په مهال  د دوه مشـابه کروموزمونـو تـر مـنځ  ميوسيس( د ۳)

کـې نښـو او  خواصـو انتقـال  او تبادلـه يټيې پـه انسـانانو کـې د جنيـلـه کـې يراځيک چـې پـه پا

 ږي .يندگڅر 

له امله دا   کيدو يو ځاياو اريث موادو د نوي جوړښت او  کې يټينسل کې د جن کې (  په راتلون۴)

 رځي .گد ژوندي موجود د تکامل سبب 

 

 

 

Meiosis (contd) Division ll. l: Prophase; J: Prophase k: anaohase; and L: telophase. 
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 توپريتر منځ  ميوسيساو  دمايتوسيس

 توسيسيما

 

ــد حجــروي و يستوســيام .1 ش ســاده ي

کــې  د  پــړاوده  چــې پــه دې  پــړاو

 . کيږي ثابت پاتې ريکروموزمونو شم

د ژونـدي موجـود د ژونـد  يستوسيام .2

لکـه  کيـږيپه مهال هر وخـت واقـع  

نې يودهک منوک د پوستکې حجرېک د و

 حجرات .

ــــړو د  .3 ــــدن د غ ــــاجو او د ب دا د انس

ــرم ــه جوړښــت او ت ــو پ ــې يحجرات م ک

 برخه اخيل .

ک يـتوتيواځې ميـکـې  يستوسياپه م .4

 يس .يشنه صورت نيو

 اور گکراســـن کـــي مايتوســـيسپـــه  .5

Crossing Over . نشته 

وې واحــدې يــکــې د  يستوســياپــه م .6

ـــرې  ـــوې حج ـــه دوه ن ـــري څخ حج

 ږي .يجوړ

 ميوسيس

 

چلــې يش پيــد حجــروي و ميوســيس .1

ــړاو ــه دې  پ ــې پ ــړاوده  چ ــې  د  پ ک

 ږي .يې راکميامي نريکروموزمونو شم

واځې د جنسـې حجـرو د ي ميوسيس .2

 يس .يدو په مهال صورت نيجوړ

دا  د بـــدن د غـــړو  پـــه جوړښـــت او  .3

 اخيل .م کې برخه نه يترم

شـنې يه ډولـه ودو  کـي ميوسـيسپه  .4

شنه يک ويوتيم ييسک لومړ يصورت ن

 شنه ده .يک ويتوتيه م او دو 

 Crossing Overکـې  ميوسـيسپـه  .5

يسـ چـې پـه هوـې کـې د يصورت ن

ــې يټيجن ــه  ک ــنځ ت ــه م ــوادو تبادل م

 راځي .

کـې مـورنۍ حجـره پـه  ميوسـيسپه  .6

ــورو نو ــڅل ــدې وي ــرو بان ــل يو حج ش

 . کيږي
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 زـلنډي ۶.۳

ديوژوندي موجود په جينونو او کروموزومونو يا جينوم کې ناڅاپي وراثتي بدلون ته 

ميوټيشن وايي. هوه توريات چې کوم وراثتي نه وي ک هوه دموټيشن په تعريف کې نه راځي 

.ميوټيشن په ژونديو موجوداتو کې ډيروټيټواويادډيرولوړوشعاعو ماورا  بنفش انفراريډ له امله په 

صنوعي توگه م ناڅاپي  توگه منځ ته راځي . ياکيداى   چې په البراتوار کې په طبيعت کې په 

د کروموزوم د يوې برخې کمېدنه شعاع په وسيله منځ ته راځي  .x منځ ته را ک دموال په توگه د

 ځانگړىده. چې د ضايع شوې برخې له اندازې رسه اړيکه لري. کمبود کېداي   چې په يو 

و په سټ باندې مشتمل وي.ټرانسلوکيشن او اينورژن د کروموزومي برخې او يا جني او يا د جينون

. نو دا ډول کروموزومي انحراف په لږه اندازه فينوټايپي حالت دى برخو بايللو يا تر السه کولو 

اغېزه هم لري. د حجري په هسته کې د نازکو تارونو په شکل جوړښتونه دي چې د کروماتني 

ي . له دې موادو څخه د حجروي ويش په مهال د تار په څري ځانگړي موادو په نوم ياديږ

بلل کيږي اساس جوړښتونه توليديږي چې د کروموزمونو په نوم ياديږي . دا د وراثت فزيکې 

د کروموزمونو د ماليکويل جوړښت نظريه وړاندې کړه چې د)     Dupraw Hans Risد.

unistranded نظريې مطابوک کروموزمونه له اوږدو تاو شويو تار ( نظريې په نوم ياديږي . د دې

انرتفيزمرحله په ورته وايي .  (Nucleo-protein fibreڅخه جوړ شوي دي هستوي پروتيني تار )

لپاره دکمبوداتو اونيمگړتياوو  کاريوکاينزس اوسايتوکاينزس حقيقت کې ددوو ويشونو

: لومړنۍ ويشنه د ميوتيک  :first Meiotic divisionميوتيک ويشنهاويل دپوره کولومرحله ده . 

ويشنې په نوم ياديږي . په دې ويشنه کې هسته په دوه کوچنيو هستو باندې  ويشل کيږي او د 

 .کروموزمونو شمري نياميې راکميږي
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 پوښتنې ۷.۳

 .تناسخ ياميوټيشن په څوډوله دى واضيح کړئ .1

 کړئ ..ډوپليکيشن دکروموزومونوڅه ډول واقع کيږي واضيح يې 2

 .تراى سوميک حالت ديوژوندي موجود څه ډول وي رسه له مواله يې واضيح کړئ .3

 .نولوسوميک شکل دکروموزومونوڅه ډول وي رسه له  مواله يې واضيح کړئ .4

 . يوکروموزومونه له څوبرخوڅخه جوړ شوي دي واضيح يې کړئ .5

 يې کړئ..سنرتومريدموقعيت له مخې کروموزومونه په څوډوله دي واضيح 6

 . دفعاليت له نظره کروموزومونه په څوډوله دي واضيح يې کړئ .7

 . دمايتوسيس حجروي ويش څومرحلې لري واضيح يې کړئ.8

 . دمايتوسيس اهميت واضيح کړئ .9

. دميوسيس حجروي ويش دپروفيز مرحلې څونورې مرحلې لري اوهم په ميوسيس کې 10

 کوي . کروموزومونه دژوندي موجود کوم حالت غوره
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 څلورم څپرکى

د غربګونو اوالدونو زېږېدنه پواسطه کوالى شو چې لکه چې جوته ده چې طبي جنټيک 

ډېررضور او الزمي ده ک او د انسانانو د وينـې ګروپونـو پيژنـدل او کول او د نښلېدلوغربګونومطالعه 

فکتور پيژندل په نارينه  Rhمطالعه کول په اريث شکل ډېر مهم او علمي کار گڼل کيږيک او هم د 

ښ ې څـه ډول اوالدونـه من تـه  ترڅو پورې د ازدواج په وخت کې نر او او ښ ينه کې رضور دي.

 .رضور د  کې او هم د وژونکو جينونو پيژندل په انسانانو راځي

 Twinsوين گغرب  ۱.۴

ــ يدوار يــام وينگــڅو د  ونگــرب غ د جنونــو او د  کــې ک يــتيون پــه جنگــغرب  يډول د وي

وار پـه وار  يدوار يام غربګونو. د يد مونديل يله امله ځانته خاص ځا يسياتو د مقاري تاث يطيمح

بل  اوککې په صورت  د زيات استعامل نيونادوتروپگد  چې  يشو  هر يډ کې وخت  يښدنه اوسنيپ

 يسـيصـورت ن يدوار يـمضـاعف ام ېيـلـه املـه  چـې  هد (IVFمصـنوي القـاح ) يـې  فکتـورمهم 

ونو ماشومانو گد غرب  چريې که  يسيو ځل صورت ني کې کسانو  ۹۰امکان په  کيدودا يون پگدغرب 

پـه  چې  يد ورته رسه و بليد  يعني کيږيل يته جوړه و ينو دو  يند کړ گو ډول صفات څر يدواړه 

 .يسير صورت نيډ کې و  ځل ي

 :ډولونه وونگد غرب  ۱.۱.۴

 :يدوه ډوله د وينگغرب 

 or Identical twins: Monozygotic مونوزايگوتيک. 1

  Dizygotic or Non Identical twins :داي زايگوتيک 2.

 :وينگک غرب يوتگيمونوزا ۲.۱.۴

په خپل واررسه  کې  ژوند وينيا په امربيدا ب چې  يوت څخه انکشاف کو گيو زايد  يدو 

داخـل د  چـريېکـه  يکو  بدلون يغشاو  ينيد وخت په مربوطه جن کيدوون گد غرب  ويشل کيږي
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ورځـو څخـه  ۸)د  يسـيصـورت ون کـې څخـه مخ کيدودا ياه د پگيون خاليشنه د امنيو الحجروي

او  ييوا Mono amnioticورته  چې  يون ولر يو امنيد يون شاگک غرب يوتگيوروسته( نو دغه مونوزا

 ينـيجن د لـومړين چـريې خـو کـه  ييورته وا Monochrionic چې يون ولر يو کروي   کيداى 

ون يـنو پس بناّ دلته دوه امن  يسيصورت ون ون جوړ  يامن چې څخه  يد د کې دنه مخکېجدا

 يوستگيون و زاگدا به د غرب  چې   يون او دوه پالسنتا موجود و يه دوه کروگهمدارن منځ ته راوړي 

وت څخـه گـــــــــيو زايـون د گوت غرب گيمونوزا چې ه گ.څن يرامن ته کړ  ستونزېکې ژندنه يپه پ

ونـه ري توپ ځينـې .يت ولر ي جنسـنيه عـبـوت ماشـومان گـيبـه د مونوزا تلو ــــــــــــنک کيږيدا يپ

 .کې ا اندازه يز يلکه په وزن او ساک کيږيدل يل کې ون ماشومانو گوت غرب گيم په مونوزاــــــــــه

 :وينگک غرب يوتگيزا يډا ۳.۱.۴

لـه املـه  يددون گدغه ډول غرب   يږيليونو ته شامگ( غرب ۳-۲ون د )گک غرب يواتگزا يډا

 کيـږيوه سپرمونو په واسطه القـاح دد  کې دوره  يضي تحنيپه ع يدوه تخم چې  کيږيرامن ته 

ک يــوتگيزا يد ډا يو  يم عمــر پـه اوسـط ډول رسه مسـاو ينونـو نـيون د جگـک غرب يـوتگزا يد ډا

تکـرار    کيـداى م ځـل لپـاره هـم يد دوهم او در کې  و کورينيالن په يم کيدودا يون د پگغرب 

 . 

 

 

 

 

 

 

   http://genetics.wekepedia يو زاي وتيک اوډاى زاي وتيک غربګوين شکل :4-1                      
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 :ص کوليتشخ يتيوسگيد زا وينگد غرب  ۴.۱.۴

او  کـې ص يپه تشـخ ګډوډي کې تيپه اړه معلومات مونږ رسه د جن يتيوسگزا کې تيجن

خچه د يتار يناروغ يموالّ د شکر  يمرسته کو  يږياوالدونو ته انتقالو څخه موراوپالر ه د گڅرن چې 

 د نيد جنـ يټيوسگون زاگک د غرب يد %۹۰ چې په اړه  وترمنځونگک غرب يوستگل په اړه د مونوزايپ

 ويتگـک نـور خاصـتونه لکـه د    کيـداى هم مشخص  ينه کولو له الر يغشاو او د پالسنتا د معا

 .يمرسته کو  کې په مشخص کولو  يټيوسگهم مونږ رسه د زا گو رنگپرنت او سرت 

 : هونو مطالعگغرب بيولوژي له نظره دد   ۵.۱.۴

 دي. ډاى زاي وتيکاو بل يي  مونوزاي وتيکونو موجود دي يو يي گدوه نوعي د غرب 

Monozygotic  رسچينـه ي څخه کوم چې  د يو سپرم پواسطه القاح شوي ده گوين د يوي هگغرب

ځکـه چـې   اوداک يدوي جريان څخه په ملړنيو وختونـو کـې  دوه جـال جنسـونه جـوړيږ اخيل او د

وين لرونکـې  د يوشـان گـغرب  Monozygoticدوي د يوي القاح عمليـي څخـه السـته راغـيل دي.

 ه يو شان جنتيکې  عاليم  انتقالوي لکه د ويني ډولونه.گجينوټايپک يوشان جنس او همدارن

Dizygotic   ي پـه عـني گـاخـيلک دوه هرسچينه  جال القاح عمليو څخهوين د دوه گغرب

سپرمونو پواسطه القاح  جداي د دوو گه دواړه ازاد شوي هگتخمدان سايکل کې  ازاديږيک همدارن

د منيـايي مشـرتک جينونـه    وين زيات ورته وايل د يو بل رسه نه لـريکگغرب  Dizygoticکيږي.د 

ه کيـداى    چـې  د گـري ولـري او همدارندي کيداى    چـې  پـه جـنس کـې  تـوپ لرونکي 

وين د هوـه گـغرب  Monozygoticدرلودونکې  وي لکه د وينـي ډولونـه . مختلفو جنيتيکې  عال و

ي د يو سپرم پواسطه القاح کيږي چې  وروسته د يو يـا څـو گالقاح نتيجه ده کوم کې  چې  يوه ه

 ژوندي موجودات منځ ته راوړي.مايتوزيسس ويشونو څخه جنني جدا او دوه بيالبيل يوشان 

Dizygotic  يو د القاح په نتيجه کې  کوم چې  په عني تخمدان سايکل کـې  گد دوو ه

د يوشـان  جنسـونه د جدا جدا سپرم پواسطه القاح کيږي من ته راځيک رسه لدي چې  دغه دواړه

ه دا اړينـه ده رحمي محيط لرونکې  دي او يواځي منيايي جينونه رشيکوي.د اريث مطالعـاتو لپـار 

مقايسـه د زيـاتو خواصـو لکـه د وينـو  Dizygoticدي کـه  Monozygoticوين گـچې  پوه شو غرب 
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ــرت گ ــو د س ــگروپون ــ گو رن ــتانو رن ــد  گد ويښ ــاپ او د گ ــيل چ ــوي او ت ــاپ ورغ د  DNAويت چ

Molecular markers وين  پري وپيژندل  .گترڅو غرب  کارول کيږي تحليل 

 

 وينگوتيک غرب گډاى زايشکل: 3-4  وينگغرب وتيک گمونوزايشکل :4-2

http://genetics.wekepedia    

 : Concordance rates in twinsاندازه ئگد هامهن کې ونوگغرب  په ۶.۱.۴

د څيړلو لپاره خواص وضع کيږي چـې  موجـود  ونهبدلونونو ترمنځ د فينوټايپ د گد غرب 

ي ښـايي کلـه گـوين هوـه وخـت هامهنگدي او که نه او نادراً وروسته مقدار يي اندازه کيږيک غرب 

ونو کې  گي ښايي چې  عني خواص په غرب گچې  دواړه يو ډول خواص ولري او هوه وخت نا هامهن

د مشـرتکو   %۱۰۰وين لرونکـې  گـغرب  Monozygoticه چـې  ثابتـه شـوه گموجود نه وي.لکه څن

د مشـرتکو جينونـو لرونکـې   %۵۰وين پـه اوسـط ډول گـغرب   dizygoticجينونو دي حال دا چې  

ونو کـې  لـوړ وي نسـبت گغرب  Monozygoticديک د يو جنيتيکې  صفت د ټاکلو لپاره اړيکې  په 

کنــرتول   ډول د جينونــو پواســطه  بشــپړکــه چېرتــه صــفت پــه کونــو کــې گغرب  dizygoticپــه  

ته نژدي وي.د ۰.۵ونو کې  گغرب  dizygoticاو په  ۱.۰ونو گغرب  Monozygoticي بايد په گهامهن

Monozygotic  اوdizygotic  ـــرمنځ د هامهنگغرب ـــو ت مهـــم ديک د  ونـــهبدلوني د درجـــي گـــون

ي گـي قيمت د زياتو خواصو لپاره په الندي جدول کې  ليست شـوي دي چـې  د هامهنگهامهن

 dizygoticونو کې  لوړ وي نسبت پـه گغرب  Monozygoticلرونکې  شونډي لپاره په  قيمت د درز

 .ونو کېگغرب 
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 دهامهنګئ دفيصدى اندازه

Trait  صفت                       MZ يوزاي وتيک غربګوىن         DZډاى زاي وتيک غربګوىن 

 وړانــديزد هامغــه صــفت لپــاره  ېجنيتيکــې  برخــ تــوپري( کــه څــه هــم دغــه %۵پـه مقابــل دي  ۴۲%) 

څخه ډير ښکته ديک محيطي فکتورونو په ښـکاره ډول پـه زيـاتره حـالتو کـې    %۱۰۰کوي.دغه ارقام د 

ي قيمتونــه بايــد پــه احتيــاط رسه تعبــري  ک د گــمهــم ديک دغــه موــال ښــکاره کــوي چــې  د هامهن

ي قيمتونه کيداى     د يو شمري احصـايوي ميتودونـو پواسـطه د انتقـال وړ قيمتونـو بانـدي گهامهن

ي د قيمتونو څخه د چاغوايل لپـاره مشـتو شـوي دي گبدل  ک بعيض د انتقال وړ قيمتونه د هامهن

 (R.Caumming, 2009) کوم چې  د جدول په ښي ستون کې  ليست شوي دي

د بـدن وزن او قـد تـرمنځ د   BMIپواسطه انـدازه کيـږي چـې  دغـه  (body mass index)چاغوايل د 

رسه انـدازه کيـږيک چـاغوايل دايس   2mاو قـد پـه  Kgتناسب څخه السته راځيک دايس چـې  وزن پـه 

پونډو څخه زيـات وزن د ۳۰ په يونفرکېاو يا هم لوړ وي )تقريبا ۳۰قيمت پکې   BMIتعريفيږي چې  د 

يو نسبتي قيمت دي او اعتبار لري د هوه نفـوس لپـاره چـې   اريثپه ياد ولري چې  (.فوټه قد لپاره ۵-۴

انـدازه د يـو  اريثاندازه شوي دي او يواځي الندي د محيطي حاالتو د تاثري د اندازي په وخـت کـې  د 

اندازه د يوشان خواص په بل  نفوس کې  ځکـه اريث نفوس لپاره جوړ شوي دي او د مقاييس وړ نده دا 

  ځی. طي تحوالتو کې  په نامعلومو الروکوي په جينوټايپ او محي توپريروپه گچې  دوه 

Blood types       66                                                               100                            دوينې ګروپونه 

Eye color     رن، دسرتګو                                        99                                                                  28 

Mental retardation   کمواىل قابليت دماغي             97                                                                 37 

Hair color   ،22                                                                89                                        دويښتانورن 

Down syndrome    7                                                                 89                           ډون سندروم 

Handedness (left or right)   دحالت توريدالسونو          79                                                               77 

Epilepsy 15                                                               72                                                         مريګي 

Diabetes      18                                                                65                                                        شکر 

Tuberculosis  22                                                                 56                                              نرى رنځ 

Cleft lip   ونهز دشونډو در                                              42                                                                  5 
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 مصنوعي القاح ۲.۴

WHAT IS IVF- IN VITRO FERTILIZATION 

ۍ القاح صـورت گرې چې دبدن څخه دباندې دسپرم په واسطه دهچېداهوه طريقه ده 

نييس داطريقه په البراتوار کې مصنوعي ډول صورت نييسـ . دالقـاح څخـه وروسـته چـې جنـني 

يوخـاص ډول دې .  artدکومکې توليـدونکې  IVF.   کيږيمينځ ته راغيل دناروغ رحم ته ليږدول 

فـالوپني  گولـري ک خـراب يـا تنـ ګـډوډيذاري گـلپاره چې دتخمـه  موجوداتوطريقه هوه  IVFد 

 . کيږيچې دسپرم شمري يي کم وي هدايت  حيواناوهوه  ګډوډي کې ټيوپ ولري ک جنتي

 :دمصنوعي القاح پروسيجريا طريقه ۱.۲.۴

رسه مـخ  سـتونزودمختلفو فکتورونوله امله دالقاح په جريان کـې د موجودات که چريې 

  کيږيپروسيجر توصيه  IVF  نوديو پروفيسور پواسطۀ ورته د 

 وينگنښلېدلـــي غبـر  ۳.۴

Conjoined Twins 

 :وينگنښليديل غرب  ۱.۳.۴

شـوي وي.  يکې يو ځا (Utero)ونکي دي چې په رحم گوين يوشان غرب گنښليديل غرب 

په 1زيږيدونو څخه تر  49000په 1ه غري معمويل پيښه دهک چې پيښيدنه يې له گپه بې سارې تو 

ه په سويل ختيځ اسـيا او افريقـا کـې گزيږيدنو پورې سلسله کې اټکل شويده.همدا رن 189000

سـاعتونو کـې مـړه  24برخه يـې پـه څلوريشـت  1/3تقريباً نياميي مړه زيږيديل دي او همدا ډول

تناسـب لـري. دوه متضـادې نظريـې  1/3کيږي. ډيرژوندي پاتې کيدونکي يې ښ ينه دي چـې 

 ترشيح کوي.رسچينه ونو دگرب موجودې دي چې دنښل شويو غ
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چې القاح شوې تخمه  کې ه ډيره منل شوې تيوري دجال کيدنې نظريه دهک په کومگپه عمومي تو  

په يوبرخه کې ليدل کيږيک بله تيوري چې تر ډيره ورباندې اعتبار نه کيږي داسې منل شـوې ده 

جـدا کيـږي ه گـتو  بشـپړهونکي داسـې راځـي چـې القـاح شـوې تخمـه پـه گـچې دنښل شوو غرب 

کـوي.  يوين يوځاگپيداکوي او دواړه غرب  Stem Cellونکي کې يوشان گپه بل غرب  Stem cellرگم

ونکو دکوريونک پالسنټا او امنيو تيک کڅوړه رشيکه وي. دغـه خـواص نـه گددغه نښلول  شويو غرب 

 ونکي هم شـته چـېگوټيک غرب گونکو کې دي بلکې داسې نور مونو زايگيواځې په نښليدونکو غرب 

ونو ترټولـو گنښتي نه وي اما دکوريونک پالسنټا او امنيو ټيک کڅوړه يې رشيکه وي. دنښليدلو غرب 

 گپورې وه. دغـه ټايلنـډي ورونـه پـه سـيان 1811-1874کEng Bunkerاو Changمشهوره جوړه 

ونـو زيږيـدنې دچـاچې گباندې مشهور وه. دنښـليدلو غرب  Siamese Twinsاو په   کې زيږيديل وه

وين گشوي ويک ډير کم پيداکونکي نښليديل غرب  يانونه يوله بل رسه يوځاگو داخيل ار ا يپوستک

سـلنه  60تر  40ر يقيني شوې چې تقريباً گليدل کيږيک م پيښهپه هرو دوه لکه زيږيدنو کې يوه 

 کوي. ژوند سلنه يې يواځې ديوې ورځې لپاره 35ونو مړه زيږيديل او گپورې دنښليدلو غرب 

 

 :غربګونو ډولونه دنښلېدلو ۲.۳.۴

وين نظردې چې دبدن کومې برخې يې رسه نښتې دي ويشل شوي ديک چې ډيـر گنښليديل غرب 

 عام ډولونه يې دادي.

 :Thoraco-omphalopagus (28% of cases)  

ونکي گـ. دغـه غرب يونکو دسينې پورتنۍ او الندنې برخې نښليديل و گپدې حالت کې د دواړوغرب 

 ر او يا دهاضمې سيستم يوه برخه رشيکه ولري.گ  ځي يمعموالً يوزړه کيدا

 Omphalophagus (10%) 

رک گـونکـو اکـوا ځيگبرخه کې رسه نښـليديل وي او دد غـه غرب  يونکي دبطن په ښکتنگدواړه غرب 

 م او نور غړي رشيک وي.گهاضمې سيستمک ډيافرا

 Parasitic Twins (10%) 
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 شوي وي. يوين دي چې په غري متناظر ډول رسه يوځاگدا هوه غرب 

 Craniopagus  

يـې جـدا وي. چـې معمـوالً درس بـدن ونکي درس په برخه کـې رسه نښـليديل وي او نور گدغه غرب 

نور ډير  غري معمول ډولونه دنښليدونکو  خلفې برخه ک او اړخيز قسمتونو کې يې رسونه نښتي وي.

 ونو هم شته چې په الندې ډول ديگغرب 

 Cephalopagus  

 Syncephalus 

 Cephalothoracopagus 

 Xiphopagus 

 Ischiopagus 

 Parapagus 

 Rachipagus 

نښليديل شکل :4-5

   http://genetics.wekepediaوينگغرب 
 :شکل :درسپه برخه کې نښليديل غربګوين4-4

رګونيدسينې په برخه کې نښليدلي غب  
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 :Causesعلتونه يا  ۳.۳.۴

داسـې بيـان  يانې وجود لري لومړ گتيوري  کېباره  پهرامن ته کيدونښلېدلوغربګونو د

رامن ته کيدو په جريان کې يوه واحده القاح شوې تخمه په مکمل ډول دونو گشوې ده چې د غرب 

او ودې پـه  گرسه نه بيليږي او دو ه تيوري داسې بيان شوې ده چې د رشيم يا جنني د پرمختـ

ونـو گ.په هر حـال د نښـليدونکو غرب کيدل دي يلومړنيو وختونو کې د دوه القاح شوو تخمو يو ځا

ونکي ډيـر نـادر گـمن ته راتلل کوم جنيتيکي علت او يـا محيطـي علـت پـورې اړه نـه لـري دا غرب 

 من ته راځي.

 :(Separation) جالوايل ۴.۳.۴

د بيلولو لپاره جراحي مداخله د ډير اسانه څخـه تـر ډيـر سـخته  Conjoined Twinsد 

دجالکولـو ډيـرې پورې وي او د نښليدونکې برخې او کوم اعضاوې چې رسه رشيکـې وي اړه لري.

کې د جراحي مـداخلې پـه پايلـه کـې  پيښوډير خطرناک او ژوند تهديدونکي دي. په ډيرو  پيښې

وين چې گوين مړه   خصوصاً هوه نښليدونکې غرب گامکان لري چې يو يا دواړه نښليدونکي غرب 

 رس يې رشيک وي او يا نور حيايت غړي يې رشيک وي.

 :ونو مطالعات او څو اړخيز خواصگد غرب  ۵.۳.۴

انـدازه  ونـهبدلوند اړونده ارتباط کونکو څخه کار اخيستل کيږي ترڅو د ليـد فينوټايـپ 

کړي او د هوي د ارثيت وړتيا اټکل وړاندي کووک دغه ميتود که څه هم يو اسايس مشـکل لـري. د 

ډيرو نږدي جنيتيکې  اړيکې  قوي احتامل دادي: چې  خپلوان بـه مشـرتک چاپرييـال او محـيط 

؟ دا او ماشـومان يوشـان فينوټايـپ لـر موراوپالره مونږ وييل شو چې  ايا گلريک يا په بله معني څن

مشرتک لري؟ او يا هووي يوشان چاپرييال لري   (one half)ځکه چې  هووي جينونو يو منيايي   

؟ ايا دلته کومه الره شته چې  مونږ د جينوټايپ اغيزي پـه فينوټايـپ بـدلونونو بانـدي د محـيط د 

 اغيزو څخه جدا کړو؟ددي لپاره چې  دغه مشکل حل کړو انساين جنتيک د دايس وضيعت لپاره

وري کوم کې  چې  د جنتيک او محيط اغيزي په واضـحه ډول رسه بـييل شـوي ويک يـو د دغـو گ
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وين يوشـان جينوټايـپ لـريک او کـه چـريې  يوشـان گونو مطالعه ده.يو شان غرب گالرو څخه د غرب 

وين د پيدايښت په وخت کې  جدا   او په مختلفو محيطونو کې  لـوي   نـو جينوټايـپ گغرب 

رځـول   جنتيـک د گيي فر  کويک او ددي لپـاره چـې  وضـعيت بريتـه راو  يي ثابت خو محيط

غريي ارتباطي توافو کوونکو ماشومانو د خواصو مقايسه د هوه طبيعي ماشومانو ترمنځ کوم چـې  

يوه کورين کې  دي تررسه کوي.پدي حالت کې  پـه چاپرييـال کـې  يوشـان او لـوړ جينوټايپيـک 

ونو مطالعات او د  توافو مطالعات په انسانانو کـې  گصه ډول د غرب توپريونه شتون لري ک نو په خال 

 .دي الملونهد ارثيت وړتيا د اندازه کولو مهم 

 دجني متقابل عمل ۴.۴

Gene reciprocity 

 :Epistasisاپيستاسيس  ۱.۴.۴

 يکړنـه مخفـکـې  نيج  ل څخه پرته په بليخپل ال چې     وکويلنيو جي چې کله 

 يلـه السـه ورکـړ  يـيخپله کړنـه  چې  نياو هوه ج  ييوا epistasis gene ته نيج نو دايس يکړ 

 ريدوه غـ چـې  کـې  ميخانکيـتا په بل عبارت هوه يککيږيل يو  hypostasis gene ته نيهوه ج

و مشـخص صـفت يـاو  واچـويو پربل اثر ي يقرار ولر  کې  لوکسپه دوو مختلفو  چې نونه يل جيال

 حالـتکـراس نسـبت لـه معمـول dihybrid کـې  ميخانکيـت يپه دکيد epistasis يکړ  يمخف

 ي(ته اوړ 15:1),(9:3:4),(9:6:1),(9:7),(13:3),(12:3:1څخه ) (9:3:3:1)

 :ډولونهمتقابل عمل  اپيستاسيس د ۲.۴.۴

نسـل څلـورو څخـه بـه کـم  2fشه دپاره ينو هم ج  يموجودات تزو يدا دول ژوند چې کله 

 لکه: يپ من ته راوړ ينوتايف

i. Dominant epistasis(12:3:1) بارز اپيستاسيس 

ii. Recessive epistasis(9:3:4) مولوب اپيستاسيس 



111 
 

iii. Duplicate gene with cumulative effect (9:6:1) ه کاپي جني دپرله پسې ډيريـدو پـ

 اثررسه

iv. Complemtary genes duplicate recessive genes(9:7)دمولوب جينونوکاپي 

v. Duplicate dominant (15:1) دبارز جينونوکاپي 

 Dominant epistasis (12:3:1)س يستاسياپ بارز

 نياو بل ج   بارز ي باندنيو جيل ي  ک بل النيو جينونو څخه يل د دوو جيو اليد چې کله 

 ييوا dominant epistasisس ته يستاسياپ نو دايس يند کړ گاثر څر 

 پواسطهل يال WWyyاو    WW YYد گرنسپني کې وه يپه م: مثال

 نيسـپ چـې . نـو کلـه يپواسـطه من تـه راځـ wwyyد  گ رننيپواسطه او ش wwYYد  گړ رنيژ

WWYY نياوش wwyy  په الدنی جدول روښانه کو : نو رسه کراس   )کدوان(تايکوکورب 

 سپني کدو                             شني کدو

Parent------------white coated cucurbita      x           green coated cucurbita 

Genes ----------  WWYY                                                              wwyy 

   

 

 

F1----------------------------------------------  WwYw        ---white coated cucurbita 

Parents of f1---------------------WwYy                   X                      WwYy 

           Gametes ----------- WY,Wy,Wy,WW                  WY,Wy,wY,wy 

نهينار                      نهيښ                                                                                           

 

WY w

y 
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  جدول:دچڼو دنبات کراس.4-1

 

  WY 

Wy 

Wy 

 

wy 

 

 

 کدوان نيسپ -12

 کدوانړ يژ -3

 کدوان نيش - 1

  

WwYy 

WHITE 

WwYY 

WHITE 

WWYy 

WHITE 

WWYY 

WHITE 

WwYy 

WHITE 

WwYy 

WHITE 

WWyy 

WHITE 

WWYy 

WHITE 

wwYy 

YELLOW 

WwYY 

yellow 

WwYy 

WHITE 

WwYy 

WHITE 

Wwyy 

Green 

wwYy 

yellow 

Wwyy 

WHITE 

WwyY 

WHITE 

    

                                        Male gamete 

WY                            Wy                                wY                     

wy 

Femal  

Gamete 

12:3:1 ratio 
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رسه  bb لـه خـړ سـپي   BBي سـپنيسپ چې کله  کېانو يس په سپيستاسياپ:بارز دوهم مثال 

 نيسـپ يد کـې  نسـل 2f. او پـه   ښکاره   گ رننيسپ يواز يبه  کې نسل  1F نو په کراس  

  (12:3:1.)ييو يه سپي به گاو خړ رن 3به  گکتور رن 12تناسب گرن

 

 

 

 

 

 

  

Parents                         سپين سپي white dog          x   نصواري سپي brown dog 

Genes-------------------------------IIBB    iibb 

Gametes-------------- 

  

 ټول سپين سپيان  

F1--------------------------------------------------------------------------------------IiBb - (all white dogs) 
Parents of f1 -------IiBb   x  IiBb 

Gametes ------------ IB.Ib.ib,ib  IB,Ib,iB,ib 

 ښځينه ګميټ   نارينه ګميټ 

IB ib 
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F1 generation  مذکر گميټ 

  IB  Ib  iB  ib 

  

   IB 

ټيمگ مؤن    Ib 

   iB 

   ib 

 

 

 

 1–ان يخړ سپ   ۳ –ان يتور سپ  12–ان ي سيپنيسپ

 دسپيانو  کراس جدول: 4-2

 : Complementary Genes بشپړونکې جينونه ۲.۴.۴

  د موـال پـه ډول: يـوه  يجني دوه جوړې رسه يـو ځـا ړي فينوټايپ لپاره دگکله چې د يو ځان

ر دوه جـوړې جينونـه رضوري دي چـې گـچـې خـواص توليـد کـړيک م يجوړه يـوازې نچـ کـوال 

 .کيږيجينونه ويل  کې خواص توليد کړيک همدغه جينونو ته تکميلون يړ گځان

د سـپينو  (ccPP)الن او گـسـپني  (CCpp) کـې الن لرونگـو سـپني چڼېموال: دوه نوعې د خوړو 

نباتـان  کـې ل لرونگکـې سـور  F)1(او په لـومړي نسـل  کيږيالنو نوعهک په خپلو کې رسه تزويج گ

په خپلو کې رسه تزويج   نو ددې رسه او سپني  F)1(توليدوي او کله چې د لومړي نسل نباتات 

 تناسب( 9: 7)نباتات توليدويک  کې ل لرونگ

 

IIBB 

WHITE 

IIBb 

WHITE 

IiBB 

WHITE 

IiBb 

WHITE 

IIBb 

WHITE 

IIbb 

WHITE 

IiBb 

WHITE 

IiBb 

WHITE 

IiBB 

WHITE 

IiBb 

WHITE 

IiBB 

BLACK 

iiBb 

BLACK 

IiBb 

WHITE 

Iibb 

WHITE 

Iibb 

BLACK 

Iibb 

BROWN 

12:3:1       RATIO  
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  = CCpp    نوعه ده کې ل لرونگو د نبات سپني چڼېد 

 ccPP  =     ده.نوعه  کې ل لرونگو د نبات سپني چڼد 

 

  جدول :دچڼو د نبات دگل کراس 4-3
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 : (polymeric gene) نيپوليمرييک ج ۳.۴.۴

ونې تـاثريات گـډول رسه موجـود وي اودوه  (Dominance) تعريف: کله چې دوه جينونـه پـه بـارز

 پوليمرييک جينونه وايي.وښاييک دې ډول جنونه ته 

تعريف : دوه غالب جينونه چې په هوموزاي س اويا هيرتوزاي س حالت کې چې کلـه پـه ازاد ډول 

موجود وي يوډول ظاهري تاثريات لري خوهرکله چې داجينونه په يوځاى ډول رسه پيدا  نودوه 

ترالسـه (  9:6:1ګوين يامجموعي تاثريات ښايې په دوهم نسـل کـې ددوه ګـوين تـزويج نسـبت )

هوه فينوټايپونه چې ددوه مختلف غالـب جنونـو پـه واسـطه ترالسـه کيـږي رسه ورتـه دي ګيږي . 

 السته راځي. 1:6:9توره دشاتو مچۍاو رسه د شاتو مچۍ رسه کراس شوي ديک چې نسبت يې .

 

 

  http://genetics.wekepedia :جدول دشاتو د مچيو کراس4-4

 توره دشاتو مچۍ
 سره دشاتو مچۍ

http://genetics.wekepedia/
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 دجني متقابل عمل ۵.۴

Gene reciprocity 

 :ارثيتدډېرو جينونو  ۱.۵.۴

( يـو واحـد Non-allelic genesه يـا ډيـر غريالـييل جينونـه )دو  کيکه چريې په وراثت 

وايـي.  Multiple gene inheritanceصفت په ډېر قوت رسه تر کنرتول النـدې ونييسـ نـو ديتـه 

پـه نـوم يـاديږي. هوـه  Multiple genes or Polygene ,sدغه جينونه چې دا کار رستـه رسـوي د

وليږي دمقدار په درجه اندازه کيږي نه دشمري لـه مخـېک رت صفت چې دډيرو جينونو په واسطه کن

نه داسـې مشـخص تـوپري وايي.معمـوالَ مقـداري صـفتو  Quantitative charactersنو ځکـه ورتـه 

سبب  Continuous Variationsبدلونوته کويک نو ځکه تکراري يا متوايل گدافرادو ترمنځ نه په 

وتـه گمقداري يا کمي صفتونه د افرادو ترمنځ مشخص ثابت تـوپري نچـ پـه  وينارځي. يا په بله گ

و جينونه يوصـفت په حال کې وي. څ بدلونوته کوي هوه هم دگکولئ ک بلکې کوم توپري چې په  

په تکراري ډول منځ ته راوړي. په دې کې هرجن په خپل ځاى يو تاثري پريږدي نوځکه پـه وراثـت 

 گوايي. معموالَ په سړي کې دپوسـتکي رنـ Quantitative charactersکې ورته تکراري وراثت يا 

ديک نو ځکه کار  Multiple genes کې د نارينه وچې په  گد ډيرو جينونو کار دي.د پوستکي رن

 دا کار په حقيقت کې دغري الييل جينونو پواسطه رسته رسيږي.

 Multipleمنـټ لـه کبلـه چـې ميالنـني گديـوه پ گکـې دپوسـتکي تـور رنـ نارينه وپه 

نوميږي وجود لري. خو په مقابل کې هوه کسان چې سپني پوسـتکي لـري هوـه بيـا دمـيال نـني 

وته کړه چې په گنوميده دا په  Davenportچې  يز کال کې يوعاددزيږ  1913منټ نه لري.په گپ

په واسطه چې تکراري شکل لـري  Bاو  Aد دوو بارزو جينونو گ( کې تور رنNegroidتورپو ستکو)

  a( د Recessive allelesفـي اليلونـه )خله برکته دي.خو په مقابل کې سپني پوستکې بيـا دوه م

جنوبايـپ اوخـالص سـپني   aabbتورپوستکي والـه ديىل شو چې خالص وپه نامه ياديږي . نو  bاو

ديـوه سـپني نـژاده انجلـۍ رسه واده  ىپوسـتر جنوټايپ لري .که چـريې يوتـو  AABBپوستکي د 

وکړي ک نوپه نتيجه کې به دهوه کوچنيان ددواړو د اريث خواصو مجموعه وي . اوددوى کوچنيـان 



118 
 

ه سپني غالب نولـومړى نسـل بـه تـور پ گپه نوم ياديږي. کله چې تور رن mulattosيا  گدغنم ون

 جنوټايپ لري AaBbاوالدونه د Mulattos بلىل شو. گوي خوله لويه کې يي غنم رن

منـټ جـوړوي پـه گتورپ  50کې يوازې دوه بارز جنونه وجود لري چـې   Mulattos گپه غنم رن

شـو چـې  ( ددې کار لپاره څلور بارز جنونه لري . نوځکـه ويـالىnegroداسې حال کې چې تور )

شـوي دي خوکـه چـريې ددوى جوړ ړى نسـل دې چـې دتـور اوسـپني څخـه گـيـو من  گغنم رنـ

ن و کې رسه تزويج کړو ک نوپه نتيجه کې به تور ته متاميل اوالدونـه ينسل په خپلو م f1موالتوس( 

 چې په پښتو کې ورته تت تياره وايي السته را  .

 :Multiple alleles:هڅوگونې اليلون ۲.۵.۴

ږي چې په کروموزوم ينونو په واسطه کنرتوليو موجوداتو عمومي شکل د جوړه جيد ژوند

نـو خواصـو يد ځ مخفـي( ۲) بارز( ۱ږي)يدا کيت لري.او په دوه شکلونو باندې پيخاص موقع يک

نونـو يو لري دې ډول ج ځاى ي په هامغه نقطه کنيو جي يده ک کله چ اړتيانونو ته يلپاره جوړه ج

شه له دوه يهم multiple allelesي او مشخص خواص د بدن کنرتولوي. يوا multiple allelesته 

شکل کوي او  بدلونلونه ياتره الي لپاره زنيو جي لري. د ريت تاثيپه ارث يلونه دي چيات اليڅخه ز

 ږي.يل کيورته و  mutation يرځي چگباع   بدلوند  chromosome)کي موادو )يټينيد ج

 خواص: اليلملټـيـپل د  ۳.۵.۴

 .لري يځا يک locusت يد کروموزوم په ثابت موقع ي( دو  ۱

 يپه ک  Crossing overلري نو  يځا يت کيدوۍ د کروموزوم په خاص موقع ي( د دې لپاره چ۲

 يس.يصورت نه ن

۳ )Multiple alleles  کويريت تاثيو خاصيتنها په . 

 .ي او بارز شکل ده يهم وا wildته  Multiple alleles( خالص ۴
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يـودوه ايـزه .  وي  intermediateاياو  dominant چه   يدايک رامن ته يبدلون په ک يکله چ

 ينـيځ يکـ  RBCر ډولونه لري. په يروپونه دي او ډگ ينيد انسان د و multiple allelesد  بيل ه

هوـه  ينـي. د و A & Bږيک او په دوه ډولـه دي يل کيو  Anti genنونه موجود دي چې ورته يپروټ

هوـه  ينـيږيک د ويـل کيـروپ ورتـه وگ ينيد و  Aانټي جن و لري د   A يک  RBCروپ چې په گ

دواړه  يږيک او هوه چياديپه نامه  ينيروپ د وگ Bانټي جن و لري د   B يک  RBCپه  يروپ چگ

 Oڅ انټي جن و نه لري د يه يږي ک او هوه چياديپه نوم  ينيروپ د وگ  ABانټي جنونه و لري د 

 نيروپ د تعگ ينيږي . د وي په واسطه کنرتولنيروپونه د جگ ينيږي دغه د وياديروپ په نامه گد 

انټـي جـن لپـاره او   Bد   IB نيانټي جن لپـاره ک جـ  Aد  IA نينونه مُسول دي. جيج يلپاره در 

د څلور واړو  ينيامله د و يږيک له همدي په واسطه کنرتولنيج Iڅ انټي جن و نلري د يه يکله چ

مولوب ديک کله  Iل يغالب او ال IBل ياو ال  IAل يلونه موجود دي.اليال ي لپاره در نيروپونو د تعگ

 -Coدواړه  IBاو   IAل يـږي. اليجـوړ ABښـکاره    يوه شـخص کـيـلونـه پـه يال IBاو  IA يچ

Dominant  يدال يهم ښکاره ک يو ځايدواړه  يلونه دي ځکه چيال .  

 دوينې د ګروپونو جينوټايپ او فينو ټايپجدول:4-5

 

 

 

 

 فکتور: Rh لپاره نيروپ د تعگد  ينيد و

د خـاص  يږي چـياديفکتور په نوم  Rhد  يجن هم وجود لري چ يو بل انټي ينه کيد انسانانو په و

پـه  يشادي کـ  Rhesusپه واسطه په   Wiener & Levineفکتور د  Rhږي. ي په واسطه کنرتولنيج

  rhل يـمولـوب ال يږي او د همدي په واسطه جوړنيو بارز جيد  Rhکشف شو.انټي  يکال ک ۱۹۴۱

 يمنفـ يلـه مخـ  Rhخلک د  %۱۵موبت او  يله مخ Rhخلک د  %۸۵ . يجوړوال  نه   يدغه انټ

 .ياړه لر  ينونو پور يج يپ الندينوټايپ او فينوټايممکن ج يپه انسانانو ک دي 
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 فکتورجدول Rhجدول :د4-6

 

 

  فکتورپه اساس د نارينه اوښ ينه تزويج Rhوينې ددشکل :4-6

نـه و لـري د دوۍ ماشـوم بـه هـم د يو يمنفـ Rh سړيموبت او   Rh ښ هو ي يري که چ

نـه و يو يمنف  Rh ښ هموبت او  Rh سړيي ري ک او که چينه و لر يموبت و Rh له امله نيغالب ج

 يمنفـ Rhموبت او مـور  Rhپالر  يک کله چ ينه و لر يموبت و Rhماشوم به  يا هم د دو يلري نو ب

نـه د ي. کلـه کلـه د مـور و نه له پالر څخـه واخـيليموبت و Rhد خپل  يينو ماشوم به  ينه و لر يو

انټـي بـاډي  يږي او له هوه وروسته د مور په بدن کـيمخلوط يرسه د پالسنټا له الر  ينيماشوم و

بـاډي ماشـوم تـه د پالسـنټا لـه الري  يدغـه انټـ يان کـيـپـه جر اميدواري يږيک د راتلونکيجوړ
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له  يد ماشوم مخک يجه کيدل او په نتيعلقه ک ينيد و يښو کيپ ږيک معموال په دايسيږدول کيل

نۍ د ژغورلـو يواځيـږي . يـړي اختـه کيا په کمخونۍ او زيږي او ينه رامن ته کيښت څخه مړيدايپ

جـن نـه لـري ک کـه  يانټـ Rhنـه يو يمنف Rhنورمال ک ه  لينه تبديد ماشوم و يدا ده چ ييالر 

 يد هوه په پالزمـا کـ نه واخيليموبت و Rhاو دغه شخص  ينه و لر يو يمنف Rhو شخص ي يري چ

شـخص پـه پالزمـا  ياو د د نـه واخـيليموبت و Rhهمدغه شخص  ي.کله چ يږيباډي جوړ يانټ

د  يچـ   يدايـاو ک ييون و ښـگـجن رسه غرب  يانټ يموجوده وي نو دا به د د يباډ يانټ يک

روپونو تر گ A,B,AB,&O  دوينې ورکول د يره مهه ده چيدا هم ډ.سبب    گشخص د مر  يد

 .هم معلوم   Rh گڅن

 

 فکتور کړه وړه Rhروپونو د گوينې د  ۴.۵.۴

فکتوردانسان په عضويت کې مهم رول لوبوي . چې ځيني مهم يي  Rhروپونو گدوينې د 

 ه په الندې ډول رسه ذکرکوو:گدمنونې په تو 

1 :Erythroblastosis foetalis : 

Erythroblastosis foetalis  پــه نويوهوــو زيږيــدلو ماشــومانوکې چــې پالريــيRh+   فکتــور

 ده . ناروغه haemolytic diseaseلرلودازدواج په نتيجه کې پيداشوي وي دوينې دتجزيي 

نـديږي او بـاالخره دوينـې پـه تجزيـه کيـدورسه گدزيړي په شکل اوکمخـونۍ رسه څر  ناروغيدغه 

حجـرې منحـل  Erythroblastosisمنتج کيږي . داځکه په دې نوم رسه ياديږي چې په دې کـې 

کې موندل کيږي . کلـه  bone marrowکيږي . اريرتوبال ست په نارمل ډول رسه دهډوکوپه موز 

 -Rhچـې منفـي  وکړيلرونکي جنني ديوې داسې ښ ې په رحم کې انکشاف  +Rhچې دموبت 

انتي جن مداخله کـوي  Rhپه نوم ياديږي . دماشوم د  Erythroblastosis foetalsلري نوځکه د 

 انتـي بـاډي توليـدوي . کلـه چـې دغـه Rhدمورپه وينه کې ک چې په دې صورت کې دموروينه د 

دجنـني رسه  Rh antibodiesانتي بـاډي جنـني تـه داخـل   نـوجنني متـاثره کـوي . بـاالخره 
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تخريب په پايلـه کـې زيـړې اوکمخـوين مـنځ تـه راځـي . همـدامړه رسه  ېکرويات تخريبوي . دد

پړسـيږي ک  ځي ـردزيـات کارپـه نتيجـه کـېک  ځي رته انتقاليږي ترڅوتجزيه   .  ځي رکرويات 

 الخره زيړى منځ ته راوړي اوباالخره ماشوم مري .زيامننه کيږي اوبا

 .ورۍ گتاسې پورتنۍ توضيحات په الندې شيام کې و 

 

 فکتور کراس دنارينه او ښ ې تر منځ Rhدشکل :4-7

وزيږيـده نودسـتي يـي بايـد وينـه تعـويض   ک  رتنۍ ناروغۍ عـالج دا دې چـې کلـه ماشـومدپو 

 وينه پرې عالوه   . Rhخوداسې چې په مساوي اندازه رسه د 
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 جينونه کېوژون ۶.۴

Lethal genes 

 په نوم ياديږي . lethal genesرځي دوژونکوجينونويا گ دمړينې الملهوه جينونه چې دشخص 

 دي . lethal genesجينونه دي يا  کې لپاره وژون گوس جينونه دمږکانوژيړ رنگهوموزاي

ياپوسـت دتـورک  گپـاتې   دموږکـانو ژيړرنـدهمدغه جينونولپـاره مږکـان نچـ کـوالى ژونـدي 

ه موږکان کوالى   گوس ژيړرنگوپروړاندې غايب وي .لکن يواځې هيرتوزايگرن کې اوخا نصواري

 رځي . گسبب  گوس ژيړجينونه دمر گژوندې پاتې   اوهوموزاي

 

 

 

 

 

 په موږکانو کې د وژونکي جني کراس يا شيام4-8

 

 

 

 

 

 جني کراس يا شيامپه موږکانو کې د وژونکي 4-9
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 : lethal genes in manجينونه  کې وژونپه نارينوو کې  ۱.۶.۴

ــارينوو کــې زيــات وژون جينونــه موجــود دي دغــه جينونــه دمختلفــو نــاروغيو  کــې پــه ن

  دانکشـاف پـه  کيـداىيارځـي او گسـبب  گه دمـر گـهمدارنرځـي او گ المـل کيـدودرامن ته 

 رامن ته کړي . مشکل مختلفو مراحلو کې

يـا  lethal genesپـه نامـه رسه يـاديږي د  thalassemia majorچـې د  ډوليـو دکم خونې موال : 

 کيـږيناروغي په ماشومتوب کې رام ته  ځنډينۍوژونکو جينونوپه نتيجه کې من ته راځي .دغه 

 کيـدوانو درامن تـه گنه ده بلکې يواځې دځينې وړو ابنا نارملټي  کې وژون  anemia minorلکن 

په هيـرتو  thalassemia majorوس حاالتو کې گ: په هوموزاي thalassemia majorرځي .گالمل 

 کـيدتـزويج پـه نتيجـه  س موراوپالرگوس حاالتو په نتيجه کې من ته راځي .ددوه هيرتو زايگزاي

پرځـــاى اخيســـتل شـــوي ده   1:2:1( چــې  2:1او يونارمـــل دي . ) thalassemia majorه دو 

 دي . کې ننوهمدې لپاره يويي وژو 

 

   شکل :دتلسيمياناروغۍ کراس يا شيام 4-10
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 بدلوونکى جني ۷.۴

Modifier Gene 

بدلوونکى جني هوه جني دى چې د بل جني څرګندونه اغېزمنويک د بېلگې په توگه يو 

جني په هوه صورت کې د سرتګې رن، کنټرولوي چې آيب يا نصوراي وي مگر بدلوونکي جينونـه 

د سرتګو په عنبيه کې د رنگه مادې )پيکمنټ( د وېشنې يا مقـدار پـه  همدا ډول کوالى   چې

 تاثري اچولو رسه رنگ اغېزمن کړي.

 بدلوونکي جينونه: ۱.۷.۴

ددې پر ځاى چې د بل جني اغېزې وپوښيک نو يو جـني کـوالى   چـې د يـو دوهـم 

 Bد جني پواسـطه کنټرولېـږيک د  Bجني څرګندونه توري کړي. په موږکانو کې د پوستکي رن، د 

اليل ته غالـب وي کـوم چـې دنصـواري پوسـتکي رنـ،  bاليل تور د پوستکي رن، توليدوي او د 

 توليدوي.

د رنگ شدت )زياتواىل( که په تور کې وي يا په نصواري کې ديـو بـل جـني پواسـطه کنټرولېـږي 

، کنټرولـوي پـه داسـې اليل مکمل رنـ Dجني ورته ويالى شو. په دې جني کې غالب  Dچې د 

کې د رن، په څرګنديدنـه کـې يـو رقيـو يـا خـړ )نيمـه رنـ،(  Bاليل په  dحال کې چې مولوب 

 BdDdتوليدوي په نتيجه کې که چېرې د موږکانو په ډلـه کـې يـوه کـراس جـوړ  نـو هوـه بـه 

 ويکالندې فينوټايپيکه وېشنه په داسې وليدل  :

 9B-D -)تور(  

 3D-dd)نيمه تور( 

 3bbD ري()نصوا  

 1bbdd)نيمه نصواري( 

 د جني اغيزه نه پټوي په پوره ډول تر يوې اندازې د دې څرګنديدنه بدلوي. Bجني د  Dد 

 

 بدلوونکي جينونه: ۲.۷.۴

هوه جينونه دي چې د يو بل جني د څرګندېدنې پـه سـطحه بنـدې کـوچنۍ مقـداري 

 منوي.اغېزې لريکهوه جني دى چې د يو بل جني فينوټايپيکه څرګندېدنه اغېز 
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 :لنډيز ۸.۴

ډول دي غربگون په جنيتيک کې  د جنونو او د  يو اميدواري څوگويند  ربگوينغ

د يو زايگوت مونوزاي وتيک  محيطي تاثرياتو د مقاييس له امله ځانته خاص ځاي مونديل دي.

 . ويشل کيږي کې  په خپل واررسه ژوندڅخه انکشاف کوي چې  دا بيا په امربيوين 

( غربگونو ته شاميليږي  دغه ډول غربگون ددي له امله رامن ته ۳-۲د ) غربگوين ډاي زاگواتيک

 .وه سپرمونو په واسطه القاح کيږيدکيږي چې  دوه تخمي په عني تحييض دوره کې  د 

د غربگونو ترمنځ د فينوټايپ د تورياتو د څيړلو لپاره خواص مطالعه کيږي کغربگوين هوه وخت 

نښليديل غربگوين يوشان غربگونکي دي دواړه يو ډول خواص ولري.هامهنگي ښايي کله چې  

کې يو ځاي شوي وي. په بې سارې توگه غري معمويل پيښه دهک چې  (Utero)چې په رحم 

زيږيدنو پورې سلسله کې اټکل  189000په 1زيږيدونو څخه تر  49000په 1پيښيدنه يې له 

کړنه مخفي کړي کې پرته په بل  جني  شويده.کله چې  يو جني وکويل   چې  خپل اليل څخه

وايي  او هوه جني چې  خپله کړنه يي له السه ورکړي هوه  Epistasis gene تهنو دايس جني 

 .ويل کيږي  Hypostasis geneجني ته 

ډول رسه موجود وي اودوه گونې تاثريات  Dominanceتعريف: کله چې دوه جينونه په بارز 

 مرييک جينونه وايي.وښاييک دې ډول جنونه ته پولي

 Multipleڅوګوين اليلونه دځينو خواصو لپاره جوړه جينونو ته رضورت ده ک دې ډول جينونو ته 

alleles  .وايي او مشخص خواص د بدن کنرتولويMultiple alleles  هميشه له دوه څخه زيات

 اليلونه دي چي په ارثيت تاثري لري.
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 تعريفکتاب اړوند اصطالحاتو د دجنټيک  ۸.۴

Glossary 

Allel کروموزومونوکې دمتقابلوجنونوڅخه عبارت دي ک چـې بيـا وروسـته يـې تبادلـه تـررسه : داپه

 کيږي. اليلونه کيداى   چې بارز اويامخفي وي .

Antigen داهوــه بي انــه مــواد دي چــې دکــړۍ لرونکوحيوانــاتو :vertebrate  بــدن تــه داخليــږي

 څوي ويل کيږي.اودهووپه سيستمونوکې دهوې په وړاندې دخاصوانتي باډيوتوليديدل ه

Antibody دايوډول پروتني دى ک چې په لويه کې يـې د:Immunoglobin  پـه نامـه پيـژين اوپـه

 معافيت کې اسايس ونډه لري .

Animal Genetic  دادوراثت هوه څان ه  ده چـې پـه حيوانـاتو کـې داريث خواصـوانتقال اواريث:

 توريات ترڅيړنې الندې نييس .

Anticodons :tRNA ـــاتو ـــه دي ک چـــې ددقلوي ـــه قطارون ـــې  mRNAهو ـــورسه دترجم دکودون

 په وخت کې جوړه کيږي ويل کيږي . Translationيا

Aneuploidy داد کروموزومونوپه شـمري کـې هوـه توـريدى ک کـوم چـې يويـاڅوکروموزوموکې پـه:

Genome : کې واقع کيږي . انوپلويدپه درې ډوله دهnullisomic, Monosomic اوpolysomic. 

Autosomal linkage .داپه جسمي کروموزوموکې دجنونودپيوستون څخه عبارت دى: 

Bacteriophage  داهوه ويروسونه دي ک چې دباکرتياوو دحجرو دننه ژوند کوي اوهوـه لـه من ـه:

 وړي 

Balanced polymorphism داپه منظمه توګه په نفوسوکې په ظاهري شکل:phenotypes  کـې

وزاي وټ دتفـو  پـه نتيجـه کـې دپـه هوموزاي ـوټ بانـدې دتوريڅخه عبارت دى ک کوم چې دهرت 

 تررسه کيږي .

Character  ــه شــکل ک ســلوکوک بيوشــميکي ــه ژونديواجســاموکې پ :داهوــه اريث صــفتونه چــې پ

 اوفزيولوژيکي عمليوکې څرګنديږي . کرکټرونه هم ارثې صفتونه دي .
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Cell cycle پـاى تـه رسـيږي . دا  :دحجرې دوران هوه دوران ده چې په هوې کې حجروي ويـش

 دوران له دوو برخوڅخه لکه دانرتفيز اومايتوتيک فازڅخه تشکيل شوى دى .

Cell division  داحجروي ويش يايوه تکوي عمليه ده چې دهوې په پايله کې نوي حجرې مـنځ:

 ته راځي .

Chromosome  داپــه حجــره کــې تــور رن ــه ميلــه ډولــه جوړښــتونه دي ک کــوم چــې دمايتوتيــک:

 فيزپه وخت کې يې دنوري مايکروسکوپ په واسطه په ښه توګه ليدىل شو.ميتا

Centromere  داپه کروموزوم کې هوه دايروي ډولـه جوړښـت دى چـې دکرومـوزوم دوه بـازورسه:

 وصلوي .

Chromatid  دادکروموزوم هوه برخې دي چې دسنرتومريپه واسطه رسه تړيل شوي دي . زياتره :

  .يې دکروموزوم بازوګان بويل

Chromomere . داپه کروموزوم کې تسبيح ډوله پنډه برخه ده: 

Chromonema . داد کروموزوم په داخل کې فرني حلقوي ډوله جوړښتونه دي: 

Chromosome model  داپه کروموزوم کې دکروماتيني اليافودسازمان ورکوونکي منـونې څخـه:

 عبارت ده .

Chiasma هوه نکته چې په هوه کې دغريخويندو هومولوګ کروموزومونوټـوټې د:pachytene  پـه

 مرحله کې تبادله کيږي ويل کيږي .

Chiasma terminalization داد: Chiasma دهوـــې حرکـــت څخـــه عبـــارت دى ک چـــې لـــه

 وخواته . Tetradسنرتومريڅخه لريې درومي د

Codon داد:RNA ــــونو ــــف د Basesدبيس ــــوين ردي ــــودرې ګ ــــه ي ــــې کودون ــــې دهو ى ک چ

 دخاصوامينواسيدونولپاره کارول کيږي .

Cytoplasmic DNA  داهوه:DNA ى چې په سايتوپالزم کـې مونـدل کيـږي ک همدارن ـه پـه د

 مايتوکاندريا اوکلوروپالست کې پيداکيږي .

Crossing  که چريې په خپله څوښه دګـردې خپريـدو عمـل ددوو داسـې جنوټـايپونوترمنځ چـې:

 وایی. hybridي نښې ولري ويل کيږي ک اومحصول ته يې بيليدونک
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Centrioles  داپه حيواين حجروکې دايـروي اواسـتوانه يـي ډولـه جوړښـتونه دي چـې دحجـروي:

 ويش په وخت کې دماکوډوله اليافوپه جوړيدو کې مرسته کوي .

Crossing over داد:pachytene  پــــه مرحلــــه کــــې دهومولــــوګ کروموزومونودغريخوينــــدو

 دټوټوترمنځ دتبادىل څخه عبارت دى . non- sister chromatidsماتيدونوکرو 

Chromatin . داپه هسته کې هوه ګڼ شمريتارونه دي چې بيا وروسته په کروموزوموبدليږي: 

Cytogenetics  دحجرې او وراثت پوهنې ګډې مطـالعې تـه سـايتوجنټيک وايـې . کلـه کلـه يـې:

 حجروي وراثت هم بويل .

Daughter cell. هوه لوڼې حجرې چې دحجروي ويش په نتيجه کې منځ ته راځي ويل کيږي: 

Deletion :  دادحذف کيدوپه معنـى ده. خوپـه وراثـت پوهنـه کـې ديـوه کرومـوزوم څخـه يوبـازو

segment . کم   ويل کيږي 

Diakinesisيوه فرعي مرحلـه ده چـې پـه دې کـې دهـو مولـوګ  1: دا دميوسيس ويش د پروفيز

 مونو جالکيدل رشوع کيږي.کروموزو 

Deoxyribose.دا يو پنتوز قيد ديک چې د رايبوز قند څخه يې يو اکسيجن کم دي : 

Denaturationکه چريې د :DNA    ماليکول دلوړ حرارت او يا نورو عواملو په اساس رسه جال

 نو دعې عمليې ته غري طبيعي والئ وايي.

Diplotene ه فرعـي مرحلـه ده چـې پـه دې کـې دهومولـوګ : دا د ميوسيس ويـش د پروفيـز ايـو

 کروموزومونو جال کيدل رشوع کيږي.

Diploid number . دادجسمي کروموزومونوشمريپه يوه نوع کې په ګوته کوي : 

Diploid 2:دادn 2کروموزومونولرونکي انواع دي . ياپه بله ژبه داجسميn . دي 

Di hybrid Cross کې دوه جوړې جنونه شامل وي اوهريو  : داهوه يوځاى کيدنه ده چې په هوه

 جن يوصفت ترتاثري الندې راويل .

DNA Replication  هوه عمليه ک دکومې په واسطه چې د:DNA  عني ماليکولونه جوړيږي ويـل

 کيږي .
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Dominance  که چريې ديوه اليل تاثري دبل په واسطه وپوښل   اونه يې پريـږدي چـې خپـل:

 ځان څرګند کړي نو دې صفت ته څرکند يا بارز ويل کيږي .

Dominant ( هوه صفت چې په لومړي نسل:f1 . کې ښکاره کيږي ويل کيږي ) 

Double Tetrasomic  موزومونـو بانـدې : داد دوو کروموزومونو عالوه کيدل دي په دوو جـوړو کرو

(2n + 2+2 . ) 

Dominant epistasis  دادجن هوه عمل دى ک په کوم کې چې په هوه کې بـارز اليـل پـه عـني :

موقعيت کې ددواړو اليلونو )بارز اومخفي ( تاثريات پوښي خوپه بل موقعيـت کـې يـې بيـا نسـبت 

 دي . 13:3

Dominant (Inhibitory ) Epistasis ريدى ک چې پـه هوـې کـې يوبـارز :دادجن هوه متقابل تاث

 اليل په يوه موقعيت کې ددواړو )مخفي او بارز ( اليلونو تبارز ترخپل پوښښ الندې راويل .

Double Strandest DNA دآد غربګوريښتو:DNA  دي ک چې دفرنپه شـآن تـاو شـوي دي ک اوپـه

 ټولو نباتاتو اوحيواناتو کې پيداکيږي .

Exons داد : DNA  په ټولو کې دکو( دونوCodes . رديفونه ياليکې دي ) 

Eukaryote  هوه ژوندي اجسام چې دهوو حجرې مشخصه هسته او هسـتوي پـرده ولـري ويـل :

 کيږي .

Euchromatin . داد انرتفيز په مرحله کې دکروموزوم روښانه برخه ده : 

Euploidy  . اوپـه : داد کروموزوموپه شمريکې يوتوريدى کوم چې دسيټ په داخل کې پيښـيږي

 .Polyploid او ,Dipliod, Monoploidدرې ډوله ده : 

F1- Generation  دادلومړين نسل په نوم هم ياديږي ک اوهوه نسـل دى چـې دوالدنسـل څخـه :

 السته راځي . 

F2- Generation که چريې د : F1 نسل افراد پخپلو من وکې رسه تـزويج   نوهوـه نسـل چـې

 نسل بلل کيږي . F2السته راځي 

Gamete . جنيس حجرې ياجنيس واحد ته ويل کيږي : 
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G1 – Phaseداد انرتفيز پـه مرحلـه کـې دلـومړنۍ تيـاري مرحلـه ده چـې تـر :S فازيـا دترکيبيـدو

 ترمرحلې غزيږي . 

G2- Phase  داد حجروي ويش لپاره دتيارۍ نيولو دوهم فـازدى چـې ترمايتوتيـک ويـش پـورې :

 غزيږي 

Genetics ه ده چې داريث خواصو انتقـال د مـو اوپـالر څخـه اوالدونـو تـه : داد بيولوژي يوه څان 

 ترڅيړنې الندې نييس.

Genome دې ته اسايس اوياد کروموزومو :Monoploid   سيټ ويل کيږي ک يا په بله ژبـه پـه يـوه

 جنوم کې دکروموزوموهرډول يوازې يوحضور لري .

Genotype  دا په يوه ژوندي جسم کې دجنونو دحضوريا موجوديت څخه مناينده ګې کوي چې :

 بيا په شکل کې څرګنديږي .

Gene  داد وراثت اسايس واحدونه دي ک چې په :DNA  کې وجود لري اوداريث خواصـو دانتقـال

 دنده په غاړه لري .

Gene Pool  .داپه يوه نفوس کې دجنونو مجموعې ته وايي : 

Gene Cloning دا دجن انجيرنۍ يو تخنيک دي په کوم کې چې دجن يو رديف ياټوټه لـړ کـټ :

 مټ خپلې کاپي ګانې جوړوي.

Haploid( په انسانانو کـې هوـه کرومـوزوم دي چـې :nکرومـوزوم يـا )عـدده ويک او ديپاليـد  23

 ( دوه سيټه لري.n2کروموزوم)

Haploid Numberپه ګوته کوي.: دا په يوه نوع کې دجنيس کروموزومو شمري  

Heterogametic د هوه جنسونه دي چې جنيس کروموزوم يې غـري مشـابه وي لکـه :XO,XY  او

ZW. 

Homogametic sex  داهوه ژوندي اجسام دي چې مشابه جنيس کروموزوم لري لکه :XX اوZZ 

. 

Homogameticدا هوه ژوندي اجسام دي چې مشابه جنيس کروموزوم لري لکه :XX اوZZ. 



134 
 

Independent Assortment دا دکروموزومونــو او جنونــو د آزاد جـــالوايل څخــه عبـــارت دي :

 دګاميټونو دجوړيدلو په وخت کې دميوسيس په عمليه کې.

Karyokinesis.دا دهستې دويش عمليه ده : 

Karyotype.دا په يوه نوع کې دکروموزوم دخواصو بڼه په ګوته کوي : 

Klinefelter’ s Syndromeکروموزومـو پـه ځـاى  46کې يوه رايث مرييض ده چـې د : دا په سړئو

 (.22AA+xxy= )47کروموزوم  47

Lethal Gene دا هوه جنونه دي چې په هوموزاي وټ کې خپل ناقلني وژنېک اود وژونکـو جنونـو :

 په نوم يې هم يا دوي.

Leptonsيوه فرعي مرحلـه ده چـې پـه هوـه کـې کروموزومونـه دنريـو 1: دميوتيک ويش دپروفيز 

 تارونو په شان ښکاري.

Linkage دا ديوه جن هوه خاص متايل دي چې دنورو جنونورسه په يوه کروموزوم کې يـو ځـاى :

 باقي پاتې کيږي ويل کيږي. نو ځکه يې دجن پيوستون هم بويل.

Locus.دا هوه محل دپ په کرموزوم کې چې اليل يې اشوالوي : 

 Matrixده مادې په توګه پيژندل کيږي.: په بيولوژى کې مرتيکس داسايس او عم 

Meiosis  دايــو تنقيحــ حجــروي ويــش دى چــې پــه هوــه کــې د کروموزوموشــمري نياميــې تــه:

 راکميږي .

Messenger RNA  دا دپيوام رسوونکي :RNA  پـه نـوم هـم يـادوي . دا دهسـتويDNA  څخـه

 معلومات کاپي کوي بيا يې سايتوپالزم ته  دپروتينو دترکيب لپاره راوړي .

Monopolady  داد :Euploid . يوډول دى 

Monosomic  2: داهوه کسان دي چې دډيپاليډ شمريڅخه يوه جوړه کم کروموزوم لري يعنېn-

1 . 

Multiple Allel  که چريې په يوه کروموزوم باندې په يوه موقعيت :locus   کې ددوو اليلونو څخـه

 زيات پراته وي ويل کيږي .

Mutation  موزوم کې اين توريدى ک چې داتوريبيا د وراثت جزګرځي .:داپه جن او کرو 
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Nucleus . داپه حجره کې بيضوي اودايروي جوړښت دى چې په هوه کې کروموزوم وجود لري : 

Nucleolus  دادهستچې په نوم دهسـتې پـه داخـل کـې ګـردى جوړښـت دى چـې شـمري يـې :

 معموالً يوه خوکله کله ديوې څخه زيات وي .

Nullisomic Haploid( داهوــه هيپاليــډ تــه ويــل کيــږي چــې دنوليســوميک :n-1  څخــه يــې )

 انکشاف کړى وي .

Nucleotide . داد نايرتوجني قلويواود ډي اوکيس رايبوز قند څخه ترکيب شوى دى : 

Paracentric Inversion . داهوه بدلون دى ک په کوم کې چې سنرتومري له منحه نه ځي : 

Pericentric Inversion .په دې بدلون کې هم سنرتومري محفوظ پاتې کيږي : 

Phenptypic Variation  داپه ظاهري شـکل کـې کـوم چـې پـه سـرتګوليدل کيـږي دعمـومي :

 تفاوتونو مجموعه ده .

Phenylketonuria  داپه انسانانو کې يوه اريث ناروغي ده چې ديـوې جـوړې مخفـي جنونـو پـه :

کـې يـې د  Sweatې په وينـه ک دنخـاع پـه مـايع اوخوالـوواسطه کنرتوليږي ک اوخاصې ځان ړنې ي

Phenylalanine . مقدار ډيروي داکسان په ذهني لحاظ کمزوري وي 

Pleiotropism  داهوه پديده ده چې په هوې کـې يـوجن يـوه څخـه زيـات تـاثريات :manifold 

Effect .ښکاره کوي 

Pseudo Allels يوستون له مخې ديوه بل رسه : هوه جنونه چې دوظيفې له مخې اوهم دنږدې پ

 تړاو ولري ويل کيږي .

Pure Line  داپه وراثت پوهنه کې خاصتاً دنباتاتو په برخه کې کله چې يونبات يـوډول اوالدونـه :

 دخود بخودي ګردې دخپريدو په واسطه منځ ته راوړي ويل کيږي  .

Purines. داهم نايرتوجني قلوي دي چې دواحدو کړيو څخه جوړ شوي دي : 

Pyrimidines . دا نايرتوجني قلوي دي چې دغربګو کړيو څخه جوړ شوي دي : 

Repetitive DNA  دا هوــه :DNA  دى چــې دنــايرتوجني قلويــو واړه قطارونــه ســل ونه واره

 تکراريږي .
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Recombinant DNA  هوه :DNA    چې دمختلفو رسچينو جنونـه د ځانـه رسه لـري وکـولئ

 ل کيږي .چې داجنونه رسه يوځاى کړي وي

Ribosomal RNA  داهوه :RNA . دى چې په رايبوزوم کې په سايتوپالزم کې وجود لري 

RNA ــه دي ــه درې ډول ــويل اوپ ــې ب ــک اســيد ي ــوډول دى ک چــې رايبونوکلي : دنوکليــک ســيد ي

mRNA,tRNA,rRNA . 

Sex . که په يوه نوع کې دنو اوښ ې ترمنځ څرګند توپريپه ګوته   ويل کيږي : 

Sex Linkage . داد جنونو هوه پيوستون دى چې په جنيس کروموزوموباندې موقعيت لري : 

Sickle Cell Anemia  دا یوه ارثی ناروغی ده چـې پـه انسـانانو کـې د مخفـي جـن پـه واسـطه :

کنرتوليږي ک اوپه پايله کې دوينې رسې حجرې د لور په شـان شـکل غـوره کـوي اودمـريض وينـه 

 کميږي 

Telomer روموزوم اخري برخه ده .: داد ک 

Telocentric Chromosome ــه يــوه انجــام کــې : دا هوــه کرومــوزوم دي ک چــې ســنرتومرييې پ

 موقعيت ولري .

Terminal Deletion . داپه کروموزوم کې داخري س منټ دالسه ورکولوڅخه عبارت دى : 

Tetrasomic ه دوو مختلفـو جـوړو :داد دوو کروموزومو عالوه کيدل دي په يوه جوړه باندې اويـا پـ

 . 2n+2+2باندې 

Translocation  داپه يوه خوا اويا په متقابل ډول رسه د کروموزومو دسـ منټونو تبادلـه پـه مـنځ :

 دغريمشابه کروموزومونو کې تررسه کيږي .

Transfer RNA داهوه :RNA  دي چې فعال امينواسيدونه راټولوي او رايبوزومو تـه يـې وړي اود

mRNA کاروي.ينو په جوړلو کې رسه دپروت 

Translation داد پروتينو دترکيبيدلو :Protein Synthesis  عمليـه ده چـې دm RNA  اخیسـتل

 جوړوي.شویو اطالعاتو څخه يې 

Transcription داد :m RNA دجوړولو عمليه ده چې د DNA  جوړيږي.څخه 
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X-rays دا هوه ايوين خپريدونکي او نفوذي وړانکې دي چې په :-ray Tubr x  کـې توليـديږي او

 دموټيشن په موخه په وراثت پوهنه کې استعامل ليږي.

Zygoteneفرعي مرحله کېک په کومه کې چې هومولوګ  1: دا په ميوتيک ويش کې په پروفيز

 کروموزومونه جوړه کيدل رشوع کو.



 

 

 

 د لیکٌال لنډه پیژنذنو

 

 

کال کی  (ع ىـ ۳۱۱۴ ) ز دمحم خان سًی پوېش يزسی د حاجېپٌىنذًی الفت شالحاج         

 ېی ېسده کړ ۍلٌمړن ،ذلی دیېکلی کی سیږ لٌ ېپو فزمانخ ۍًلظٌال قزغیٌ  د لغمان ًالیت د

 ېسده کړ ياً ثانٌ منځني ښًٌنځي پو قزغیٌ ېی ېسده کړ منځنۍ اً  ښًٌنځي پو منذراًړ

د  ېک (ع ىـ ۳۱۴۱ ). پويد يتز طزه کړ ېظو کېل يد لغمان مزکش د رًښان پو عال ېی

لو  ېد کانکٌر اسمٌین ېکال ک(  ۳۱۳۱)اً پو  څخو پو اعلی درجو فارغ  يم ټٌلګدًًلظ

د   ېل ککا (ع ىـ۳۱۳۴)تو تزیالی شٌ. پو  يد کاتل پٌىنتٌن د طاینض پٌىنځ ېالر

پو  .ی دیڅخو پو اعلی درجو فارغ شٌ ېاً کیمیا د څانګ يژد تیٌلٌ يپٌىنځ ينٌمٌړ

 يد کذر ېپو څانګو ک يتیٌلٌژ يکال د ننګزىار پٌىنتٌن د طة پٌىنځ (ىـ ع ۳۱۳۱)

پیښٌر تو   ېکال ک(ىـ ع  ۳۱۱۱)مقزر شٌ ، اً پو  صفتاطتاد پو د امتحان نو ًرًطتو 

ي پو د تیٌلٌژ يپٌىنځ د دعٌت اً جياد پٌىنتٌن د طة (ىـ ع ۳۱۱۱)پو  ،مياجز شٌ

ىلتو پو  ىم  اً ی دیشٌ ېشف پات ټیپارتمنډ د مذرص اطتاد اً ،ې مقزرک ټیپارتمنډ

د حشب  یېرًسلي دي. ىميالو د خپل ىېٌاد تچیان  مياجزت کې یې ىم پٌره لض کالو

ىـ  ۳۱۳۴پو  اطالمي پٌىنتٌن پو طة پٌىنځي کې د اطتاد پو تٌګو دنذې تز طزه کړي دي.

یا ىم پیښٌر کی د افغان پٌىنتٌن د طة پٌىنځی د تیٌلٌژی پو دیپارتمنت کی ع کال کی ت

خپل  ېکال ک(  ىـ ع ۳۱۳۳ پو ).  ف اً مذرص پاتی شٌیمقزر اً ددغو دیپارتمنت ش

د ننګزىار پٌىنتٌن طة پو ىمذې کال پو دًېیم ځل راطتنیذً ًرًطتو  لوٌاد تو ېګزان ى

د ننګزىار  واليم ېطتاد پو تٌګو مقزر شٌ اً تز دا د پٌىنځی د تیٌلٌژی پو دیپارتمنت کی

د ال ىم دیپارتمنت امز اً مذرص اطتاد دی، اً  د شیک طاینضید ت يپٌىنتٌن دطة پٌىنځ

 .يتزخو اخل ېک اً رًسنو تچیانٌ پو تذریضګزان ىیٌاد 
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 يفارمکولوژ  ۱
 قمرب عيل سیدپوهندوی 

 يحیدر 
 هرات پوهندوی داکرت حسن فرید کتاب والدی ۲ ننګرهار

 انتاين ناروغۍ ۳
پوهنوال ډاکرت عبدالنارص 

 لېجبارخ
 رننګرها پوهنمل داکرت خالد یار د سرتګو ناروغۍ ۴ ننګرهار

 ږونېز  ۵
پوهنمل ډاکټر مریم اکرم 

 معصوم
 ۶ ننګرهار

د کوچنیانو د وینې 

 ناروغۍ

پوهندوی داکرت منصور 

 اسلمزی

 ننګرهار

 

۷ 
دسامونو  د تنفيس او د زړه

 روماتیزمل ناروغۍ
 ۸ ننګرهار پوهاند ډاکرت طیب نشاط

ناروغیو  د رسطاين

 اساسات
 ننګرهار پوهاند داکرت ظاهر ظفرزی

 توبرکلوز ۹
پوهندوی ډاکټر سید انعام 

 يسید
 ۱۰ ننګرهار

اندوکراینولوژی او 

 روماتولوژي

طیب محمد پوهاند داکرت 

 نشاط

 ننګرهار

 

 فزیکبیو  ۱۱
پوهاند میر محمد ظاهر 

 يحیدر 
 ۱۲ بلخ

د ماشومانو کلینکی 

 نهمعای

خان پوهنوال ډاکټر نارص 

 کاموال
 ننګرهار

 نورفزیک  ۱۳
پوهاند میر محمد ظاهر 

 يحیدر 
 ننګرهار ډاکرت محمد صابر اساسات يد پرازیتولوژ  ۱۴ خبل

 ۱۶ کندهار نارص محمد شینواری ډاکټر د سینې ناروغۍ او توبرکلوز ۱۵
 د اوبندش  د کوملو

 وان جراحي ناروغیطپری

پوهاند ډاکټر عبدالرؤف 

 حسان
 ننګرهار

 کي رادیولوژيیکلین ۱۷
 يپوهنوال ډاکټر غالم سخ

 رحامنزی
 ۱۸ ننګرهار

 ېچنیانو د درملند کو 

 الرښود

 ) انګلیسی(

پوهندوی داکرت منصور 

 اسلمزی
 ننګرهار

 د پښتورګو ناروغۍ ۱۹
ظاهر  محمد پوهاند ډاکټر

 ظفرزی
 ۲۰ ننګرهار

د هضمي جهاز او 

 پښتورګو  ناروغۍ

پوهنوال ډاکټر عبدالواحد 

 وثیق
 کندهار

 ۍجهاز ناروغ يهضم د ۲۱
ظاهر  محمدپوهاند ډاکټر 

 ظفرزی
 جراحی بطن وملحقات آن ۲۲ ننګرهار

معصوم محمد پوهاند ډاکټر 

 عزیزی

کابل طبی 

 پوهنتون

 د وینې ناروغۍ ۲۳
ظاهر  محمدپوهاند ډاکټر 

 ظفرزی
 ۲۴ ننګرهار

روش های ارزيابی 

 کلنيکی اطفال

پوهندوی ډاکټر فاروق 

 حمیدي

کابل طبی 

 پوهنتون

 د ځیګر ناروغۍ ۲۵
ظاهر  محمدپوهاند ډاکټر 

 ظفرزی
 لوژيو عمومي هست ۲۶ ننګرهار

 پوهندوی ډاکټر فضل الهی

 رحامين
 کندهار

 رادیولوژي تشخیيص ۲۷
 يپوهنوال ډاکټر غالم سخ

 رحامنزی
 هرات زهرا فروغدوکتورس  پتالوژی عمومی ۲۸ ننګرهار

 د وینې رسطان ۲۹
پوهنوال ډاکرت نظر محمد 

 سلطانزی 
 ۳۰ ننګرهار

 ،بيولوژي ماليکويل حجره

 بخش اول
 یوسف پور يلپوهنوال ع

کابل طبی 

 پوهنتون

 اطفال ۳۱
پوهنوال ډاکټر محمد رسول 

 فضيل
 ۳۲ ننګرهار

، بيولوژي ماليکويل حجره

 بخش دوم
 یوسف پور پوهنوال عيل

کابل طبی 

 پوهنتون

 کندهار ډاکټر محمد نارص نارصي ناروغۍ توبرکلوزد  ۳۴ ننګرهار پوهیالی ډاکټر محمد هارون تغذیه او روغتیا ۳۳

 یموګرافی او کورنی تنظیمډ ۳۵
پوهیالی ډاکټر محمد ابراهیم 

 شیرزی
 امراض ساری اطفال ۳۶ ننګرهار

پوهاند ډاکټر سلطان محمد 

 صافی

کابل طبی 

 پوهنتون

 د عمومي جراحي اساسات ۳۷
پوهندوی ډاکټر بادشاه زار 

 عبدايل
 د کوچنيانو ناروغۍ ۳۸ خوست

پوهاند ډاکټر سلطان محمد 

 صافی

کابل طبی 

 تونپوهن

۳۹ 
نیکي معایناتو يد کل، جراحي

 سیستم 

پوهندوی ډاکټر بادشاه زار 

 عبدايل
 ۴۰ خوست

امراض جراحی بطن و 

 ملحقات ان

پوهندوی ډاکټر عبدالخالق 

 دوست
 کندهار

 عمومي پتالوژي ۴۱
پوهنوال ډاکټر خلیل احمد 

 بهسودوال
 پوهاند ډاکټر بری صدیقي هستولوژي ۴۲ ننګرهار

کابل طبی 

 پوهنتون

 د ساري ناروغیو کنټرول ۴۳
 پوهندوی ډاکټر محمد

 عظیم منګل
 د وينې فزيولوژي ۴۴ ننګرهار

محمد  پوهنمل ډاکرت ويل

 ویاړ
 کندهار

 هستولوژي يطب ۴۵
پوهنوال ډاکټر خلیل احمد 

 بهسودوال
 طبي بيوشمي ۴۶ ننګرهار

خان محمد  دوکتور پوهاند

 احمدزی

کابل طبی 

 پوهنتون

 هرات پوهنوال غالم قادر دهګان فزیک اوپتيک ۴۸ ننګرهار حد حمیدډاکرت عبداال پوهنوال  یورولوژي ۴۷

 اخالق طبابت ۴۹
همدل عبدالغفور ډاکټر پوهاند 

  صدیقی
 رتوپيدي او کرسونهو ا ۵۰ بلخ

محمد هامیون پوهنمل ډاکټر 

 مصطفی
 کندهار



  

 فزیکل ډیاګنوزس ۵۱
پوهنوال ډاکرت حفیظ الله 

 اپریدی
 د و مزمنبطن حا ۵۲ ننګرهار

پوهنوال ډاکټر عبدالغفور 

 ارصاد
 هرات

 اساسات جراحی ۵۴ ننګرهار پوهندوی ډاکټر دل آقا دل د زړه او رګونو ناروغۍ ۵۳
پوهاند ډاکټر نجیب الله 

 امرخیل

کابل طبی 

 پوهنتون

 ندیزه روغتیاډد چاپیریال او  ۵۵
عارف محمد پوهنوال ډاکټر 

 رحامين
 اناتومی ۵۶ ننګرهار

کټر حفيظ الله پوهنمل ډا

 سهار

کابل طبی 

 پوهنتون

۵۷ 
د هضمي سیستم او پښتوروګو 

 ناروغۍ

پوهندوی ډاکټر سیف الله 

 هادی
 الرتاساونډ تشخيصيه ۵۸ ننګرهار

پوهندوی ډاکټر محمد نواب 

 کامل

کابل طبی 

 پوهنتون

 یانو تغذیهند کوچ ۵۹
پوهنمل ډاکټر  نجیب الله 

 امین
 ۶۰ ننګرهار

و جذب ا ،د قندونو هضم

 باستقال 
 ننګرهار پوهیالی دوکتور یحیی فهیم

 جلد اول ،ۍد کوچنیانو ناروغ ۶۱
پوهنوال دوکتور عبدالستار 

 نیازی
 ۶۲ ننګرهار

ستونی پزی او د غوږ ، 

 ۍناروغ

پوهنمل دوکتور میر محمد 

 اسحاق خاورین
 ننګرهار

۶۳ 
 ، دوهمۍد کوچنیانو ناروغ

 جلد 

پوهنوال دوکتور عبدالستار 

 نیازی
 ۍد پوستکی ناروغ ۶۴ هارننګر 

وکتور اسدالله دپوهندوی 

 شینواری
 ننګرهار

۶۵ 
او  يایمینولوژ  ي،هیامتولوژ 

 ۍناروغ د ویټامینونو کموايل

پوهندوی دوکتور ایمل 

 شیرزی
 ۶۶ ننګرهار

خولی او هضمي سیستم د 

 ۍناروغ

پوهاند دوکتور ظاهر 

 ظفرزی
 `ننګرهار

 رهنامی تدریس طب ۶۷
احمد  پوهاند دوکتور نادر

 اکسیر

کابل طبی 

 پوهنتون
  جراحي بطن ۶۸

 دوکتور محمد پوهاند

 معصوم عزیزی

کابل طبی 

 پوهنتون

 امراض اطفال ۶۹
پوهاند دوکتور سلطان محمد 

 صافی

کابل طبی 

 پوهنتون
 جراحی عصبی ۷۰

عبدالغفور  پوهنوال دوکتور

 ارصاد
 هرات

 ۷۲ هرات حنیفپوهاند محمد جمعه  مایکروبیولوژی ۷۱
ات پرازیتولوژی اساس

 طبی

محمد  دوکتورپوهنمل 

 یوسف مبارک

کابل طبی 

 پوهنتون

۷۳ 
مراض جراحی سیستم ا

 آنهضمی و ملحقات 

پوهاند ډوکتور عبدالوهاب 

 نورا

کابل طبی 

 پوهنتون
۷۴ 

امراض جهاز هضمی و 

 کبد
 بلخ محمد یونس فخری دوکتور

 فزیک طبی بخش میخانیک ۷۵
پوهاند میر محمد ظاهر 

 حیدری
 ۷۶ خبل

فزیک طبی بخش 

 حرارت

پوهاند میر محمد ظاهر 

 حیدری
 بلخ

۷۷ 
و  ،توضیح اساسات فزیک

 صیه طبییسایل تشخ

پوهاند میر محمد ظاهر 

 حیدری
 بلخ سید یوسف مانووال انالیز ریاضی ۷۸ بلخ

 هرات هګانپوهنوال غالم قادر د حرارت و ترمودینامیک ۸۰ هرات هګانپوهنوال غالم قادر د نور و فزیک جدید ۷۹

۸۱ 
لومړی ، يجراح يعموم

 ټوک

پوهندوی ډاکرت بادشاه زار 

 عبدالی
 ۸۲ خوست

دوهم  ،يجراح يعموم

 ټوک

پوهندوی داکرت بادشاه زار 

 عبدالی
 خوست

۸۳ 
 ،و فزیولوژی انساناناتومی 

 جلد اول

پوهندوی محمد طاهر 

 نسیمی
 ۸۴ بلخ

اناتومی و فزیولوژی 

 جلد دوم،انسان

پوهندوی محمد طاهر 

 نسیمی
 بلخ

 روانی  رنځپوهنه ۸۵
پوهندوی ډاکرت جهان شاه 

 تڼی
 تغذیهؤ تعذیه او س ۸۶ خوست

پوهنوال داکرت عبدالواحد 

 وثیق
 قندهار

 جلد اول ،امراض روانی ۸۷
پوهندوی دوکتور عبدالعزیز 

 نادری

کابل طبی 

 پوهنتون
 جلد دوم ،امراض روانی ۸۸

پوهندوی دوکتور عبدالعزیز 

 نادری

کابل طبی 

 پوهنتون

 ) انګلیسی( انتاين ناروغۍ ۸۹
پوهنمل ډاکرت محمد ذکریا 

 امیرزاده
 بیړنی طبی پیښی ۹۰ کندهار

پوهنوال داکرت عبدالواحد 

 وثیق
 قندهار

 پوهاند دوکتور عبیدالله عبید پرازیتولوژی  طبی ۹۱
کابل طبی 

 پوهنتون
۹۲ 

ملړی  ،يجراح يوالد

 ټوک
 قندهار داکرت عجب گل مومند

۹۳ 
جلد  ،طبیرو بیولوژی مایک

 اول
 پوهاند دوکتور عبیدالله عبید

کابل طبی 

 پوهنتون
۹۴ 

دوهم  ،يجراح يوالد

 ټوک
 قندهار داکرت عجب گل مومند

۹۵ 
جلد  ،طبیمایکرو بیولوژی 

 دوم
 پوهاند دوکتور عبیدالله عبید

کابل طبی 

 پوهنتون
۹۶ 

ستونی پزی او ، د غوږ

 ۍناروغ
 کندهار داکرت عزیز الله فقیر

 در افغانستان  PBL رهنمود  ۹۷
دوکتور محمد فرید  هاندپو 

 برنایار
 مایکروبیولوژی عمومی ۹۸ کاپيسا

شعیب احمد دوکتور 

 شاخص
 هرات

 ماتولوژیو تر  ۹۹
عبدالغفور دوکتور پوهنوال 

 ارصاد
 ۱۰۰ هرات

سږو د ناروغیو زړه او د 

 يصیه رادیولوژ یتشخ

محمد ه پوهنیار ډاکرت شا

 رنځورمل
 خوست

 خانهنرسنگ عملیات ۱۰۱
پوهاند دوکتور نجیب الله  

 امرخیل

کابل طبی 

 پوهنتون
۱۰۲ 

طبی مستعمله گیاهان 

 در تداوی امراض قلبی

 وعاییو 

پوهنوال محمد عثامن 

 بابری

کابل 

 پوهنتون

 پوهندوی داکرت بشیر نورمل امربیولوژی طبی ۱۰۳
کابل طبی 

 پوهنتون
 ېړنی درملنیب ۱۰۴

مل ځډاکرت عبدالولی رن

 ردکو 
 خوست



  

 ۱۰۶ کندهار پوهنیار محمد اغا ضیاء د احصاییی اساسات ۱۰۵
د کوچنیانو ساری 

 ۍناروغ

پوهاند دوکتور سلطان 

 محمد صافی
 خوست

 پوهندوی داکرت بشیر نورمل امربيولوژی عمومی انسان ۱۰۷
کابل طبی 

 پوهنتون
 امراض یورولوژی ۱۰۸

پوهندوی دوکتور غالم 

 سخی حسنی

کابل طبی 

 پوهنتون

 کمک های اولیه ۱۰۹
پوهاند دوکتور نجیب الله  

 امرخیل

کابل طبی 

 پوهنتون
 امراض نسایی ۱۱۰

محمد پوهندوی ډاکرت 

 حسن فرید
 هرات

 خوست پوهاند دوکتور بری صدیقی امربیولوژی ۱۱۲ خوست بری صدیقیپوهاند داکرت  هستالوژیطبي  ۱۱۱

۱۱۳ 

انستیزی برای رهنامی 

 ،کشورهای رو به انکشاف

 لد اولج

 دانیل دی موس
کابل طبی 

 پوهنتون
 جراحی يعموم ۱۱۴

داکرتگل سیام ابراهیم 

 يخیل قادر 
 خوست

۱۱۵ 

انستیزی برای رهنامی 

 ،کشورهای رو به انکشاف

 جلد دوم

 دانیل دی موس
کابل طبی 

 پوهنتون
۱۱۶ 

 د ،کیمیا يعضو 

 برخه الیفاتیک

ګل حسن دوکتور دوی پوهن

 ولیزی
 خوست

 ۱۱۸ ننګرهار بشیر دودیالمحمد  اندپوه احصاییه  ۱۱۷
د کوچنیانو خوار 

 يځواک

پوهندوی ډاکرت سمیع الله 

 حیات
 ننګرهار

۱۱۹ 
کالسیک او مالکیولی 

 جنتیک
 ۱۲۰ ننګرهار دوکتور  محمد صابر

تصويرې يا تر سيمې 

 و ګرايفیډرا

پوهنوال ډاکرت غالم سخی 

 رحامنزی
 ننګرهار

۱۲۱ 
ړنې پیښې او د ید داخلې ب

 څارنهبحران 

پوهنوال ډاکرت حفیظ الله 

 اپریدی
 اورتوپیدی ۱۲۲ ننګرهار

 پوهندوی ډاکرت سید شال

 سیدی
 ننګرهار

۱۲۳ 
 اساسات او د عامی روغتیا

 اداره

پوهنمل ډاکرت محمد عارف 

 رحامنی
 لوژياترمین يطب ۱۲۴ ننګرهار

دوکتور ګل سیام ابراهیم 

 خیل قادری
 ننګرهار

 هلمنتولوژي ۱۲۵
سید رفیع الله  ډاکرت  اندپوه

 حلیم
 وراثت او ډسمورفولوژي ۱۲۶ ننګرهار

پوهنمل ډاکرت مسیح الله 

 مسیح
 ننګرهار

۱۲۷ 
 ېد بیړنیو پیښو د درملن

 )انگلیسی( الرښود
 ۱۲۸ ننګرهار پوهنوال ډاکرت ایمل شیرزی

انو د ماشوم وزیږیدل ود نوی

  ستونزو اهتاممات

وهندوی ډاکرت نارص خان پ

 والکام
 ننګرهار

 يد سیستمونو پتالوژ  ۱۲۹
ډاکرت خلیل احمد  والپوهن

 لبهسودوا
 ۱۳۰ ننګرهار

ې نری په ماشومانو ک

 رنځ

ډاکرت حقیق الله پوهنمل 

 چاردیوال
 ننګرهار

۱۳۱ 
ي عصب يد اتونوم او مرکز 

 يفارمکولوژ  ونو سیستم
 ۱۳۲ ننګرهار ډاکرت غالم ربی بهسودوال

د ننګرهار طب پوهنځی 

نصاب او درسی مفردات 

 ګلیسی()ان

 ننګرهار ننګرهار طب پوهنځی

۱۳۳ 
د درملو د استعامل عملی 

 ښتو(پ /د )انگلیسیالرښو 

ډاکرت مالټې ایل وان 

 بلومرودر
 عمومي کیمیا ۱۳۴ ننګرهار

پوهاند دوکتور خیرمحمد 

 ماموند
 ننګرهار

۱۳۵ 
مفاصل او  ،)هډوکیIاناټومي

 (تعضال 

پوهنمل ډاکرت محمد نارص 

 نرصتی
 ټوکدوهم  ،کولوژیفارم ۱۳۶ ننګرهار

پوهنوال داکرت سید قمرب 

 علی حیدری
 ننګرهار

۱۳۷ 
حاد اپندیسا یتیس، تشخیص، 

 ياختالطات او تداو 

پرفیسور دوکتور محمد 

 رشیف رسوری
 اناتومي د جهازاتو ۱۳۸ خوست

پوهنوال ډاکرت محمد 

 حسین یار
 ننګرهار

 امربیولوژي ۱۳۹
پوهنوال ډاکرت محمد حسین 

 یار
 ۱۴۰ ننګرهار

 ټومی دریم جلدانا

سیستم، حواس  يعصب

 او اندوکراین غدوات

نارص  محمد داکرتپوهنمل 

 نرصتی
 ننګرهار

 امربیولوژی يطب ۱۴۱
نارص محمد داکرت پوهنمل 

 نرصتی
 ۱۴۲ ننګرهار

د ماشومانو د ناروغیو 

 عميل الرښود

 )انګلیيس(

وان -ال داکرت مالټی

 بلومرودر
 ننګرهار

۱۴۳ 
 عامو ستونځو عميل يد طب

 )انګلیيس( الرښود

وان -ال داکرت مالټی

 بلومرودر
 ۱۴۴ ننګرهار

د رواين روغتیایي 

 ستونځو عميل الرښود

 )انګلیيس(

 ننګرهار سیان نیکوالس

۱۴۵ 
نشه یي توکي او اړونده 

 ناروغۍ

ډاکټر محمد سمین 

 ستانکزی
 د شحمیاتو استقالب ۱۴۶ ننګرهار

دوکتور محمدم عظیم 

 عظیمی
 ننګرهار

  يجراح يعصب ۱۴۷
پوهندوی داکرت عبدالبصیر 

 منگل
 ۱۴۸ ننګرهار

رسطان او د چاپیریال رادیو 

 ياکټیویټ

پوهنوال  ډاکرت نظر محمد  

 سلطانزی ځدران
 ننګرهار

 ۱۵۰ ننګرهار داکرت سید ملیار سادات ېبیړنۍ طبی درملن ۱۴۹
سیستم  د تنفيس

 يفزیولوژ 
 ننګرهار دوکتور احسان الله احسان

 ينیونتولوژ  ۱۵۱
داکرت عبدالستار پوهنوال 

 نیازی
 ننګرهار پوهنمل داکرت بالل پاینده ناروغی يعصب ۱۵۲ ننګرهار



  

 (ECG)د زړه برقي ګراف  ۱۵۳
رنځوروال ډاکټر سید عبدالله 

 سادات
 الټراسونډ ۱۵۴ ننګرهار

ډاکټر محمد یونس 

 سلطاين
 ننګرهار

 ننګرهار نارص جبارخیلعبدالداکرت  تشخیص يیکفز ۱۵۶ ننګرهار ډاکرت محمد نعیم همدرد د شکرې ناروغي ۱۵۵

  آزموینېتلویزیوين ۱۵۷
پوهندوی داکرت نجیب الله 

 خلیيل
 ۱۵۸ ننګرهار

د هضمي سیستم 

 اناتومي

پوهنمل دکتور محمد نارص 

 نرصتی
 ننګرهار

۱۵۹ 
 تناسيل سیستمو ويلبد 

 اناتومي

پوهنمل دکتور محمد نارص 

 نرصتی
 ۱۶۰ ننګرهار

د رګونو د زړه او د وینی 

 اناټومی

پوهنمل دکتور محمد نارص 

 نرصتی
 ننګرهار

 يجراح يعصب ۱۶۱
پوهندوی دوکتور فضل 

 الرحیم شګیوال
 ننګرهار ه بنایینتښپپوهنیار  بیوفیزیک ۱۶۲ ننګرهار

۱۶۳ 

د کوچنیانو نارغی د پنځم 

لومړی سمیسرت د  ټولګۍ

 لپاره 

داکرت عبدالستار  اندپوه

 نیازی
 ۱۶۴ ننګرهار

انو د جهازاتو د کوچني

  I معمولې ناروغۍ

داکرت عبدالستار  اندپوه

 نیازی
 ننګرهار

۱۶۵ 
د کوچنيانو د جهازاتو 

 II  معمولې ناروغۍ

داکرت عبدالستار  اندپوه

 نیازی
 ناروغی انتاين ۱۶۶ ننګرهار

پوهنوال داکرت حفیظ الله 

 اپریدی
 ننګرهار

۱۶۷ 
او  زړه، رګونواندوکراین،  د

 يښتورګو فزیوژ پ

احسان الله  اکرتدنوال پوه

 احسان
 د جراحی انکال ۱۶۸ ننګرهار

رنځوریار داکټر عجب ګل 

 مومند
 ننګرهار

۱۶۹ 
د ځیګر ویروسی التهاب 

 (طبی تشخیص او درملنه)

دوکتور محمد اسحاق 

 رشیفی
 مالریا ۱۷۰ ننګرهار

دوکتور محمد اسحاق 

 رشیفی
 ننګرهار

 طبي پرازیتولوژي ۱۷۱
پوهنوال دوکتور غالم 

 الين ويلجی
 وراثت ۱۷۲ ننګرهار

پوهنوال دوکتور ګل سامل 

 رشافت
 ننګرهار

۱۷۳ 
لومړی  د کوچنیانو ناروغۍ

 ټوک

پوهاند دوکتور احمد سیر 

 احمدی
 ۱۷۴ ننګرهار

 د  کوچنیانو ناروغۍ

 دوهم ټوک

پوهاند دوکتور احمد سیر 

 احمدی
 ننګرهار

 ۱۷۶ ننګرهار داکرت بالل پاینده عقلی ناروغۍ ۱۷۵
 کیمیا دوهم يفزیک

 ترمودینامیک، جلد
 ننګرهار حبیب الله نوابزاده

 ۱۷۸ ننګرهار پوهندوی سید بها کریمي ېخلعاو کرسونه  ۱۷۷
 يسار  کوچنیانود 

 ۍناروغ

پوهندوی دوکتور نجیب 

 الله امین
 ننګرهار

 نسایي ناروغۍ ۱۷۹
پوهندوی دوکتورس تورپیکې 

 اپریدی
 ۱۸۰ ننګرهار

د ګیډی د ملحقاتو د 

 يناروغ يجراح

پوهنوال دوکتور بادشاه زار 

 عبدالی
 خوست

۱۸۱ 
 يمعای ېد ماشومانو د معد

 ناروغی ېسیستم او ین

پوهنمل ډاکرت ولی ګل 

 مخلص
 ۱۸۲ خوست

پتالوژی  د سیستمونو

 دیمه برخه

پوهاند دوکتور خلیل احمد 

 بهسودوال 
 ننګرهار

 د سیستمونو هستالوژی  ۱۸۳
پوهاند دوکتور خلیل احمد 

 ل بهسودوا
 ۍناروغ يد پوستک ۱۸۴ ننګرهار

پوهنوال ډاکټر سید انور 

 اکربي
 ننګرهار

 ۱۸۶ ننګرهار  يپوهنیار دوکتور یام صدیق يومټټټر اناد  ۱۸۵
رهنامی عملی مشکالت 

 )دری( عام طبی

ډاکرت مالټې ایل وان 

 بلومرودر
 بلخ

 عمومي هستالوژی ۱۸۷
پوهاند دوکتور خلیل احمد 

 بهسودوال 
 ۱۸۸ ننګرهار

رادیولوژی ازموینی او 

 ېناروغتیاو 

پوهنوال داکرت غالم سخی 

 رحامنزی 
 ننګرهار

۱۸۹ 
د  د نیونتالوژی او کوچنیانو

 بوکډناروغیو کلینیکی هن

پوهنوال دوکتور منصور اسلم 

 زی 
 ننګرهار پوهاند عبدالحی مومنی  د طبابت لنډ تاریخ ۱۹۰ ننګرهار

 ننګرهار هدایت الله نیارپوه د برق فزیک ۱۹۲ ننګرهار یت اللههدا نیارپوه میخانیک او د نور فزیک ۱۹۱

 ۱۹۴ ننګرهار پوهنمل جامعت خان همت يعمومي بیولوژ  ۱۹۳
د تنفسی سیستم او د 

 زړه روماتیزمل ناروغۍ

پوهاند دوکتور سیف الله 

 هادي
 ننګرهار

 دریم ټوک ،فارمکولوژی ۱۹۵
پوهنوال سید قمرب عيل 

 حیدري
 يپتالوژ  عمومی ۱۹۶ ننګرهار

پوهندوی دوکتور محمد 

 آصف
 ننګرهار

 ۱۹۸ ننګرهار پوهاند رشیف الله نعامن طبي فزیولوژی ۱۹۷
د پالستیک جراحی 

 اساسات او تخنیکونه
 ننګرهار داکرت الفت هاشمی

 ۲۰۰ ننګرهار پوهندوی الفت شیرزی عمومی بیولوژی ۱۹۹
د عصبي سیستم 

 اناټومي
 ارننګره  يپوهنیار دوکتور یام صدیق

۲۰۱ 
د سینې رسطان، پېژندنه، 

 درملنه او مخنیوی

پوهنوال ډاکرت نظر محمد 

 سلطانزی ځدران
 ۲۰۲ ننګرهار

د وینې حجرو، تنفي 

جهاز، هضمي جهاز، او 

 نوو زېږېدلو فزیولوژي

پوهنوال دوکتور جنت میر 

 مومند
 ننګرهار

۲۰۳ 
د سینې بطن او حوصلې 

 اناټومي

پوهندوی ډاکرت حمیدالله 

 حامد
 ۲۰۴ ستخو 

فزیکي تشخیص او د 

 تاریخچې اخستنه
 ننګرهار پوهاند ډاکرت رشیف الله 



  

۲۰۵ 

د ځانګړو حسیتونو، 

پوستکي، اوتونومیک او 

 مرکزي سېستم فزیولوژي

پوهنوال دوکتور محب الله 

 شینواری
 د درملو بدی اغیزی ۲۰۶ ننګرهار

پوهنوال سید قمبر علی  
 حیدری

 ننګرهار

 جراحی عمومی اطفال ۲۰۷
پوهنیار داکرت توریالی 

 حکیمی

کابل طبی 

 پوهنتون
۲۰۸ 

معاینات کلینیکی اطفال 

 بطور ساده

پوهندوی دوکتور سید نجم 

 الدین جالل 

کابل طبی 

 پوهنتون

۲۰۹ 

طبي کتابونه په دی  ۱۴۰

وی دی کې )پښتو، دري او 

 انګلیسی(

 بېال بېل مؤلفین  
ټول 

 پوهنتونونه
۲۱۰ 

طبي کتابونه په  ۲۱۴

ی کې )پښتو، دی وی د

 دري او انګلیسی(

 بېال بېل مؤلفین  
ټول 

 پوهنتونونه

۲۱۱ 
عصبي معاینات او 

 سلوکپوهنه

پوهنوال داکرت جهان شاه 

 تڼی
 عصبي جراحي ۲۱۲ خوست

پوهاند دوکتور بادشاه  زار 

 عبدايل
 خوست

 د عامو کرسونو ټړلې درملنه ۲۱۳
پوهندوی دوکتور ظاهر ګل 

 منګل
 ننګرهار داکرت حیات الله احمدزی غۍد ویني نارو  ۲۱۴ خوست

۲۱۵ 
د داخله ناروغیو تفریقی 

 لومړی برخه تشخیص

پوهاند دوکتور سیف الله 

 هادی
 ۲۱۶ ننګرهار

د داخله ناروغیو تفریقی 

 دهمه برخه تشخیص

پوهاند دوکتور سیف الله 

 هادی
 ننګرهار

 امینو فارمکولوژي ۲۱۷
پوهنوال دوکتور غالم ربی 

 بهسودوال 
 ۲۱۸ رننګرها

د ماشومانو تنفيس، 

زړه، وینې او پښتورګو 

 ناروغی

پوهاند داکرت نجیب الله 

 امین
 ننګرهار

۲۱۹ 
ي، تشخیصیه رادیولوژ 

 دوهمه برخه، سینه یا صدر
 ننګرهار پوهنیار هدایت الله مهمند  طبی فزیک  ۲۲۰ ننګرهار دوکتور نور محمد شینواری

 رادیولوژي ۲۲۱
پوهنوال داکرت سید عارف 

 اړوی
 ۲۲۲ 

اندوکراینولوژي او 

 روماتولوژي

پوهاند دوکتور سیف الله 

 هادي
 ننګرهار

 د کوچنیانو جراحي ۲۲۳
پوهاند ډاکرت فضل الرحیم 

 شګیوال
 ۲۲۴ ننګرهار

د سرتګې کلینیکي 

 ناروعۍ

پوهنوال ډاکرت عبدالبصیر 

 صافی
 ننګرهار

 کويل بیولوژيمالی ۲۲۶ ننګرهار پوهنیار ګل احمد سهیل یوفزیک ب ۲۲۵
پوهندوی جامعت خان 

 همت
 ننګرهار

 د ماشومانو انتاين ناروغۍ ۲۲۷
پوهاند دوکتور عبدالستار 

 نیازی
 ۲۲۸ ننګرهار

د ماشومانو اساسات، 

هضمي، اندوکراین او 

 عصبي ناروغۍ

 ننګرهار پوهاند سمیع الله حیات
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Publishing Textbooks 

 

Honorable lecturers and dear students! 

The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious 

issue, which is repeatedly challenging students and teachers alike. To 

tackle this issue, we have initiated the process of providing textbooks to 

the students of medicine. For this reason, we have published 290 different 

textbooks of Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism and 

Agriculture (96 medical textbooks funded by German Academic Exchange 

Service, 170 medical and non-medical textbooks funded by German Aid 

for Afghan Children, 7 textbooks funded by German-Afghan University 

Society, 2 textbooks funded by Consulate General of the Federal Republic 

of Germany, Mazar-e Sharif, 3 textbooks funded by Afghanistan-Schulen, 

2 textbooks funded by SlovakAid, 1 textbook funded by SAFI Foundation 

and 8 textbooks funded by Konrad Adenauer Stiftung) from Nangarhar, 

Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Al-Beroni, Kabul, Kabul Polytechnic and 

Kabul Medical universities. The book you are holding in your hands is a 

sample of a printed textbook. It should be mentioned that all these books 

have been distributed among all Afghan universities and many other 

institutions and organizations for free. All the published textbooks can be 

downloaded from www.ecampus-afghanistan.org. 
 

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states: 

“Funds will be made available to encourage the writing and publication of 

textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority areas, to improve the 

quality of teaching and learning and give students access to state–of–the–

art information. In the meantime, translation of English language 

textbooks and journals into Dari and Pashto is a major challenge for 

curriculum reform. Without this facility it would not be possible for 

university students and faculty to access modern developments as 

knowledge in all disciplines accumulates at a rapid and exponential pace, 

in particular this is a huge obstacle for establishing a research culture. The 

Ministry of Higher Education together with the universities will examine 

strategies to overcome this deficit ”. 

We would like to continue this project and to end the method of manual 

notes and papers. Based on the request of higher education institutions, 

there is the need to publish about 100 different textbooks each year.  
 



I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate 

or revise their lecture notes or written books and share them with us 

to be published. We will ensure quality composition, printing and 

distribution to Afghan universities free of charge. I would like the 

students to encourage and assist their lecturers in this regard. We 

welcome any recommendations and suggestions for improvement. 
 

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the 

books according to the international standards, but if there is any problem 

in the book, we kindly request the readers to send their comments to us 

or the authors in order to be corrected for future revised editions. 

We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for Afghan 

Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund for this book. 

We would also like to mention that he has provided funds for 170 medical 

and non-medical textbooks so far. 

I am especially grateful to GIZ (German Society for International 

Cooperation) and CIM (Centre for International Migration & 

Development) for providing working opportunities for me from 2010 to 

2016 in Afghanistan. 

In our ministry, I would like to cordially thank Acting Minister of Higher 

Education Prof Abdul Tawab Balakarzai, Administrative & Financial Deputy 

Minister Prof Dr. Ahmad Seyer Mahjoor (PhD), Administrative & Financial 

Director Ahmad Tariq Sediqi, Advisor at Ministry of Higher Education Dr. 

Gul Rahim Safi, Chancellor of Universities, Deans of faculties, and lecturers 

for their continuous cooperation and support for this project . 

I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all 

these books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I 

would like to express my appreciation for the efforts of my colleagues 

Hekmatullah Aziz and Fahim Habibi in the office for publishing books. 
 

Dr Yahya Wardak 

Advisor at the Ministry of Higher Education 

Kabul, Afghanistan, June, 2019 

Office: 0756014640 

Email: textbooks@afghanic.de 



 

 

Message from the Ministry of Higher Education 
 

In history, books have played a very important role 

in gaining, keeping and spreading knowledge and 

science, and they are the fundamental units of 

educational curriculum which can also play an 

effective role in improving the quality of higher 

education. Therefore, keeping in mind the needs of the society and 

today’s requirements and based on educational standards, new 

learning materials and textbooks should be provided and 

published for the students. 

I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very 

thankful to those who have worked for many years and have 

written or translated textbooks in their fields. They have offered 

their national duty, and they have motivated the motor of 

improvement. 

I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish 

textbooks in their respective fields so that, after publication, they 

should be distributed among the students to take full advantage of 

them. This will be a good step in the improvement of the quality of 

higher education and educational process. 

The Ministry of Higher Education has the responsibility to make 

available new and standard learning materials in different fields in 

order to better educate our students. 

Finally I am very grateful to German Aid for Afghan Children and 

our colleague Dr. Yahya Wardak that have provided opportunities 

for publishing this book. 

I am hopeful that this project should be continued and increased 

in order to have at least one standard textbook for each subject, in 

the near future.  
 

Sincerely, 

Prof Abdul Tawab Balakarzai  

Acting Minister of Higher Education 

Kabul, 2019 
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