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کی د مندل د قوانینو رول په اصالح دنباتاتو 

The role of Mendel's laws in plant breeding

(ساپی)شاهدهللا څېړنوال دوکتور : نکی وترتیبو



زېږیدلی کې موراوایا کې په میالدي کال  1822مندل په ➢

.  د چک جمهوریت برخه دهاوس 

یوېد زده کړې ترالسه کولو لپاره د زوی، بزګر یو د ➢

.سره یوځای شوکلیسا  

(  heredity)وراثت  په ساینس کې په ځانګړې توګه د ➢

.  لرلهمینه یی ډیره سره

(ګریګورمندل ) Gregor Mendel



... دوام 

نخودو کی د وراثت په په اساس، مندل ایبټ ناپ د هڅونې د ➢

اب ځانګړتیاوې انتخیې هغه احتیاط سره ډېر په مطالعه وکړه، 

.وېنه مخلوطې چې کړې کومې 

د نهه کلونو په موده کې ارقام راټول څخه 1865-1856د ➢

.کړل

ته د نسلڅخهله نسلپه نباتاتو کې مندل نوښت دا وه چې هغه د ➢

.کړېتعقیب لیږد ځانګړتیاوې 



د مندل د وراثت قوانین

مونږ غواړو چې د وراثت د علم مرکزي برخه کومه چی د مندل د قوانینو سره ➢

.تړاو لري، تر بحث الندې ونیسو

وم که وګورو ځیني اوالدونه د خپلو والدینو سره ورته والی لري، ددې تر شا ک➢

؟ دالیل نغښتي دي

ه دلیل یې دا دی چې دلته یو لړ کرکترونه دي چې له والدینو څخه بچیانو ت➢

ان انتقالېږی، مګر دا په دې مانا نه ده چې اوالدونه به کټ مټ د مور او پالر په ش

.  وي

نکي رات شته دي، حتي که مونږ وګورو چې دوه غبرګوییو سلسله کوچني تغی➢

.  پایله ده( Genetic Diversity)لري، دا د توپیراوالدونه هم یو د بل سره 



... دوام 

د وراثت د علم هغه مرکزی برخه چې مخکې یې یادونه وشوه، د مندل له ➢

.  ړه دهچی د وراثت د علم ټوله تیوري د هغه په بنسټ والهقوانینو څخه عبارت د

Gregor)ګریګورمندل ➢ Jhon Mendel) چی د وراثت د علم د پالر په نامه

pisum)، یعنی (pea plant)یادېږی، د خپلو څېړنو له پاره د نخودو بوټي 

sativum L. )غوره کړ  .

کاله څېړنه 7پوره 1863-1856د نخودو بوټو باندې  ( 28000)مندل نژدې ➢

.  وکړه

.مندل د خپلو څېړنو په پایله کې د وراثت درې قانونه وړاندې کړل➢



.ديپه شواهدو والړ کې او په ځانګړو شرایطو علمي قوانیند مندل ➢

:د مندل د وراثت درې قوانین➢

.I غالبیت قانون د واک یا(law of dominance)

.II قانون د جالوالی((law of segregation

.III قانونجال جذب د(law of independent assortment(

(Mendel's Laws)د مندل قوانین 



...دوام

کله چې غواړو د ( Mono hybrid cross)لومړني دوه قانونه د ➢

د نبات :نباتاتو په اصالح کې  یوازې یو کرکتر مطالعه کړو، لکه

.  قد، د ګل یا دانی رنګ او داسې نور

د چې وغواړو کله ، یعنې (Di hybrid cross)دریم قانون  بیا د ➢

ړنې کې په یو وخت کې دوه کرکترونه تر څېنباتاتو په اصالح 

.د دانی رنګ او شکل: الندې ونیسو، لکه

ر لومړی قانون د غالبیت د قانون په نوم یادېږي،  د دې قانون پ➢

بنسټ مندل جوته کړه، کله چې یو هایبرید منځته راځي، مونږ

.کوالی شو چې د هغه غالب کرکتر ووینو

مندل د دې ادعا د ثبوت لپاره دوه هغه نباتات سره یو ځای کړل➢

.چی یو یی لوړ او بل یی ټیټ قد درلود

TT     X      tt (P) parental generation

Tall               dwarf 

Tt (F1) 

100 cm  x 50 cm  

75 cm



...دوام 

قدېچراشيمنځتهنباتداسېبهکېپایلهپهکراسدېدچېکاوهفکرمندل➢

(F1)پهنباتاتټولاوشوهثابتهغلطهفرضیهداهغهدلیکنوي،منځنییېبه

.وهلرونکیقدلوړدکېنسل

دیشویلیکلتوريغټپهچې(T)هغه(Tt)دنباتاتدامخېلهجینوټایپد➢

(recessive)مغلوب(t)کوچنیاودیکرکتر(dominance)غالبهغه

.دیکرکتر

پهکرکترونهغالبیوازېکېنسل(F1)پهچېورسېدهتهپایلېدېمندل➢

دهتقانوندېهغهچې.پوښويمغلوبکرکترونهاوغالبشولیدالیسترګو

law)قانونغالبیت of dominance)ورکړنوم.



(  dominance)صفتونه د دوه فکتورونو په واسطه کنترولېږي چې غالب ➢

.نومېږي(  recessive)او مغلوب 

ږه غالب خاصیت یوازې هغه وخت لیدالی شو چې کله هم بچیان لږ تر ل➢

.یوغالب فکتور د خپلو والدینو څخه په میراث یوسي

یو مغلوب خاصیتونه یوازې هغه وخت لیدالی شو چې کله هم اوالدونه یو➢

.مغلوب فکتور له خپل مور اوپالر څخه په میراث یوسي

Law of Dominance



... دوام 

که وغواړو چې د نخودو هغه نوع چې ➢

ن بنفش ګل لري د هغه نخودو سره چې سپی

کړو د هغوی بچیان ( cross)ګل لري یوځای 

دا نسل کی بنفش رنګ خپلوي،( F1)ټول په 

ځکه چې بنفش رنګ غالب کرکتر دی او 

مغلوب کرکترچې سپین رنګ دی پوښل 

.  کېږی

cross-fertilize



...دوام 

( هایبرید)نسل ټول بچیان ( F1)د ➢

د فکتور چېیو غالب تر لږه که لږ 

د خپلو کیږي بنفش رنګ المل 

ګالنوالدینو څخه په میراث واخلي 

ه یی بنفش رنګ لری او همدارنګه ک

و یو یو مغلوب کرکتر له خپل مور ا

ګالن یی یوسي  پالر څخه په ارث 

.  سپین رنګ لری



...دوام 

غه د بنفش ګالنو کرکترغالب دی، دا ځکه چې هر ه➢

نبات چی لږ تر لږه یوه کاپي د بنفش الیلونو

(alleles ( )R )د خپلو والدینو څخه په میراث یوسي ،

.بیا بنفش ښکاري( Phenotype)د هغه ظاهري بڼه 

و هر هغه د سپینو ګالنو کرکتر بیا مغلوبه بڼه لري ا➢

نبات چې د خپل مور او پالر څخه دواړه مغلوب 

په ارث یوسي، نو ظاهري بڼه ( alleles( )r)الیلونه 

(phenotype )یی بیا سپین رنګ لري  .



دغه کراس په یوه وغواړو چې چیرته که ➢

(punnet square  ) نو کړو، ترسیم کې

. وشتشریح کوالی یې ښه صورت ډېر په 



(Law of segregation) د جالوالی قانون

ې د قانون په بنسټ الیلونه سره له ديد جالوال➢

.چې سره یو ځای دي، خو خپلې ځانګړنې ساتي



... دوام 

ي څرګندوي چاو دا قانون یادېږي په نوم جالوالي لومړی قانون د مندل لنډه توګه د په ➢

ډول وازې یپه وېشل کېږي چې په جال ګامیتونو سره کې الیلونه په یو ځانګړی موقعیت 

.  ځای نیسيپه یو مشخص کروموزوم کی او جینونه ترتیب 

السته کله چې یو ارګانیزم ګامیتونه تشکیلوي، نو هر ځل یوازې یوه کاپي د جینونو➢

.راوړي چې په تصادفي ډول انتخابېږي چی دا د جالوالي د قانون په نوم یادېږي

و کوالی شي چی په ښه اوبشپړه توګه د اوالدونو جینوټایپ ا( Punnett square)یو ➢

.فینوټایپ ترسیم کړي



...دوام 
Punnett square 

➢(Punnett square )چې د معمولي هیومربع د

شبکې څخه چې څلور خانې لري، جوړه شوې 

یم چې د ټولو جوړښتونو د محاسبې او ترسهد

.لپاره کارول کېږي

➢Punnett ارول کلخوا طریقه د بیولوژیستانو

یپ ټاد جینو د یو ځانګړي نسل ترڅو کیږي، 

.کړيمعلوم احتمال 



➢Punnett  اره لپمربع د اوالدونو د امکاناتو اټکل کولو

.  کارول کېږي

ي ښیترمنځ یو کراس دوه نباتاتو د مربع  Punnettد ➢

.ويهیتروزیګوسلپاره ځانګړنو چې د دوو 

نو ترکیبوممکنه ټولو ګمیټونو د مربع  Punnettبیا ➢

ونو ته استازیتوب کوي چې نباتات کولی شي خپلو اوالد

هرېکرکترونو د باید د خپلو دوی یی انتقال کړي،

.ځانګړتیا لپاره د جین یو کاپي وساتي

نونو سره کرکترلپاره والدین باید یوه یوه کاپي د جییو د ➢

.کړيهشریک



(Law of independent assortment) د جال جذب قانون

ټول ژوندي موجودات د ارثي صفاتو لرونکي دي➢

.چې د جینونو په واسطه کنترولېږي

ونې هر صفت پرته له نورو په یوازې توګه انتقالېږي د نم➢

په توګه که د نخودو دانې که ژېړرنګ ولري، نو غالب

(dominance )ولري، نو بیا مغلوب او که سپینې دانې

(recessive )دي  .



، نخودو کې مشاهده کړي وهقوانین د هغه څه لپاره چې هغه په مندل د ➢

. یو ډېر ښه ثبوت کېدالی شي

ېږي د مندل قوانین سره له دې چې په ډېرو مواردو کې ورباندې تکیه ک➢

طبیق او ال هم درست واقع شوي دي، خو په ځینو استثنایي حاالتو کې د ت

.دلته ورته په لنډه توګه کتنه کېږيوړ نه دي چی

( دی" ثابت"د تل لپاره قوانین  ( Law proven for ever



Exception to Mendel's law 

ل لخوا دمننمونې پرته له هغه چې د چلې ېپځیني وراثت د 
:مطالعه شوي

.Iنامکمل حاکمیت(incomplete dominance)

.IIکوډومینینس(Co-dominance)

.IIIډیری الیلونه(Multiple alleles) 

.IVپولیجینک ځانګړتیاوې(Polygenic traits) 

نه د او ډیری صفتووي د تل لپاره غالب او مغلوب نه الیلونه ➢
.  کنترولېږيڅو جینونو پواسطه 



Incomplete dominance



Co-dominanceکوډومینینس

ورځ مندل په دې اند وه چې کرکترونه یوازې یو غالب الیل لري، مګر نن➢
ګروپ چی ABکیدای شي یوکرکتر دوه غالب الیلونه ولري، لکه د وینی 

.  غالب کرکترونه دي اوهمدارنګه د بڼو رنګBاو Aدواړه 

• expressed:  AB blood type

• Roan cows:  red and white coats

• Chickens: black and white feathers



Polygenic Traits 

ړي، مندل په دې عقیده وه چې یوازې یو جین کوالی شي چې یو فینوټایپ متاثره ک➢
.  مګر نن ورځ څو جینونه یو ځانګړی فینوټایپ متاثره کوي

و یا هم هغه جینونه چې یو فینوټایپ تر تاثیر الندې راوړي کېدای شي چی په یوه ا➢
رنګ، د د سترګو رنګ، قد، د پوستکي: مختلفو کروموزمونو کې موقعیت ولري، لکه

.وینې فشار او نور



Environmental factors 

کوي، مندل په دی باور وه چی یوازی جینونه د فینوټایپ څرګندونه•
.اما نن ورځ فینوټایپ د چاپیلایر په ذریعه هم متاثره کېږي

• Example:  hydrangea plant
• Acidic soil:  flowers are blue
• Basic soil:  flowers are red



پایلې 
.Iته مندل په اثبات ورسوله چې کرکترونه د والدینو څخه بچیانو

لیږدول کېږي، چی د ګامیټ د جوړېدو په مهال والدینو څخه جال
.  کیږی

.IIې مندل د لومړي ځل لپاره وموندله چې جین دوه بېال بېلې بېلګ
.  غالب او مغلوب: لري، لکه

.IIIټونو د مندل د څېړنو په پایله کې جوته شوه چی کروموزمونه د ګامی
ي، پرته د تشکیل په وخت کې په مستقل ډول یو له بل څخه جال کېږ

.  له دې چې یو بل ته زیان ورسوي

.IVوړښت یې مندل د نباتاتو جنتیکي جوړښت د جینوټایپ او باندینی ج
.  چې په سترګو لیدل کېږي د فینوټایپ په نوم ونومول



وړاندیزونه 
.I ټې ل د قوانینو څخه په ګدمنچې د کېږيادارو ته سپارښتنه اړوندو

تو داسې اخیستنې سره د کمیت او کیفیت له پلوه د نباتاتو او حیوانا
.  راوړی چې د افتونو او ناروغیو په وړاندې مقاوم وينسلونه منځته 

.IIنی د کورني او بهرني جرمو پالزم څخه په ګټې اخیستنې سره د کر
ېړنې وزارت ته سپارښتنه کېږي چې ژر تر ژره په هېواد کې اساسي څ

.پیل کړی، ترڅوپه بهرنی جرم وپالزم تکیه کمه شی

.III (  دورګه)په کور دننه د جوارو او په ځانګړي ډول د سبو هایبرید
.  کولتخمونو تولید او تخلیص او بزګرانو ته په مناسبه بیه عرضه

.IV الح په نباتاتو د اصد چېکېږيته سپارښتنه د لوړو زده کړو وزارت
ه پار په کور دننه او بهر د متخصصینو ظرفیت جوړونی ته پور

.  پاملرنه وکړی



Thanks 
for your 

attention

له پاملرنې 
څخه مو 
نړۍ مننه 


