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و  کہالتا ہے کا نتيجہ ہيں۔ ِمالنين کی دِمالنينجانور کهال کے رنگوں کی وسيع اقسام پيش کرتے ہيں۔ يہ رنگ ايک پگمنٹ جو 
يو (اور دوسرا جو بهورے سے کالے رنگ کا نتيجہ ہے ) فيو ِمالنين(ايک جو پيلے سے ُسرخ رنگ کا نتيجہ بنتا ہے : اقسام ہيں
)  ہدايات ڈی اين اے ميں پائی جاتی ہيں(۔ زيادہ تر جانور دونوں رنگ پيدا کر سکتے ہيں، اور مختلف جينوں کی تعداد )ِمالنين

  وراُ ن کی تقسيم کی متعلقہ مقدار کو فروغ ديتی ہيں۔ ِمالنين کی ِان دو اقسام ا

بعض اوقات جين ايک عمل جو ميوٹيشين کہالتا ہے کے ذريعے بدل سکتے ہيں۔ ميوٹيشن بنيادی طور پر کسی جين کی نقل کرنے ميں 
يسے جانور کو متاثر کرتی ہے انحصار کرتی ہے يہ کہاں ۔ يہ ک)جين کی مختلف قسم(غلطی ہے اور ايک نئے اليل ميں منتج ہوتی ہے 

يہ جين ايک  1واقع ہوتی ہے۔ ميوٹيشن جو ايک خاص جين ميں واقع ہوتی ہيں جانور کی کهال کے رنگ پر دلچسپ اثرات ڈالتی ہيں۔
عام طور پر، ايک  2پروٹين کو فروغ ديتا ہے جو سوئچ کی طرح کام کرتا ہے۔

کرتا ہے، جب کہ ‘ چاُلو’ يوِمالنين پيدا کرنے کے لئے  ِاسے زيادہ گاڑهے3ہارمون
  کر ديتا ہے ِاس طرح زيادہ فيوِمالنين پيدا ہوتا ہے۔ ‘ بند’ ِاسے 4دوسرا پروٹين

ميوٹيشن کی ايک قسم سوئچ کا تعين کرتی ہے۔ ِاس صورتحال ميں جانور يوِمالنين پيدا 
گيا ہے۔  گولڈن ريٹريور کا نہيں کر سکتا، حتیٰ کہ جب ِاسے کرنے کا اشارہ کر ديا 
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شنيں سب زيريں جانب يہ ميٹي
 تبديليوں والی ہيں

ِاسی اثر کے ساته ايک مختلف ميوٹيشن گهوڑوں ميں  5ُسرخ رنگ، پيال ليب ريڈرز اور آئرش سيٹرز ايسی ميوٹيشن کا نتيجہ ہيں۔/پيال
ُسرخی مائل بهورے رنگ کا سبب بنتی ہے۔ بہت زيادہ دوسرے جانور ِاسی طرح ِاسی قسم کی ميوٹيشن کا مظاہرہ کرتے ہيں۔ يہ 

 ہيں، مغلوبکارکردگی کے نقصان والی ميوٹيشن کہالتی ہيں کيونکہ جانور يوِمالنين پيدا کرنے کی صالحيت کهو ديتے ہيں۔ وہ عمومًا 
مطلب کہ اگر اليل کا دوسرا جوڑا عام قسم کا ہے، تو ميوٹنٹ اليل کوئی اثر نہيں رکهتا؛ وہ چُهپا ہوا ہے۔ ِاس کا مطلب ہے کہ ہلکے کهال 

لے جانوروں ميں يقينًا دو ميوٹنٹ اليل کے جين کا جوڑا ہوتا ہے، ايک ہر والدين کی موروثيت ميں ملتا ہے۔ اگر اليل ميں سے کے رنگ وا
  ايک نارمل قسم کا ہے، تو رنگ نارمل ہو گا، ہلکا نہيں۔ 

 رہتا ہے۔ ِاس صورتحال ميں يوِمالنين ِاسی جين کے اندر ميوٹيشن کی ايک دوسری قسم پگمنٹ کی پيداوار کا نتيجہ بنتی ہے جو ہميشہ آن
کی پيداوار جاری رہنے والی ہے، موصول ہونےو الے اشارہ جات کے عالوہ۔  ِاس قسم کی ميوٹيشن مويشيوں، بهيڑوں، چوہوں، اور 

ہ يوِمالنين ميوٹيشن کہالتی ہے کيونکہ ايسے جانور ُاس سے زياد‘ کارکردگی کی حاصل’ يہ بعض اوقات 6ُمرغيوں ميں پائی جاتی ہے۔
کاال رنگ ہوتا ہے۔ تاہم، يہ اصطالح غلط ہے کيونکہ وہ جانور / پيدا کرتے ہيں جو وہ عام طور پر کريں گے، جس کا نتيجہ ِانتہائی گاڑها 

ہيں؛ صرف ايک ميوٹنٹ اليل ‘ غالب’چکا ہے۔ يہ ميوٹيشينيں خصوصی طور پر کهويوِمالنين کی پيداوار کو کنٹرول کرنے کی صالحيت 
  نور پر اثر انداز ہونے کے لئے ضروری ہے۔ جا

چونکہ يہ جين صرف کسی جانور کے رنگ پر اثر انداز ہوتا ہے، ميوٹيشنيں ِاس کے اندر اچهی  
 ِاس کا مطلب ہے کہ يہ جانور کے زندہ رہنے کے صالحيت پر اثر انداز نہيں ہوتی۔ ِاس لئے، يہ پانا حيرت کی 8خاصی فروغ پاتی ہيں،

يہ ميوٹيشنيں سب زيريں جانب تبديليوں والی ہيں، جہاں ايک  9ختلف اليلز ِاس جين کے لئے پائے جا چکے ہيں۔بات نہيں ہے کہ درجنوں م
پيچيدہ رستہ متاثر ہو چکا ہے۔ کوئی بهی آگےبڑهنے کی مثاليں نہيں ہيں، باالئی جانب تبديلياں جن کا ارتقا پسند تصور کرتے ہيں پوری 

 ديکهتے ہيں کالم کی تاريخ پر موزوں ہيں جہاں ُکل حکمت سے معمور خالق نے ہر چيز کو بہت اچها تاريخ ميں واقع ہو چکی ہيں۔ ہم کيا
۔ اور يہ نسل در نسل تبديلياں زندہ جانداروں کے خوب مرتب حياتياتی راستوں ميں انسان کے ُخدا کے خالف سرکشی )2,1پيدائش(بنايا 

  ۔ )3پيدائش (کرنے کے بعد شروع ہو گئيں 

جب کہ ميوٹيشن يہاں پر بيان کی گئی اچهی طرح قابل برداشت ہو سکتی ہے  دوسری 
ہزاروں بيماری کا نتيجہ بنتی ہيں۔ وہ ہميں مخلوق کی برگشتگی ياد دالتی ہيں، جہاں ہر 

کر دی گئی ہے۔ ليکن يسوع، ) 11:8-19روميوں  (‘بطالت کے ِاختيار ميں’شے اب 
اپنے آپ کا تمام چيزوں سے مالپ کرانے، آيا زمين پر يا آسمان پر ہيں ’ُخدا کا بيٹا 
آگے نئے آسمان اور نئی ) 1:8روميوں (ہيں ‘ مسيح ميں’آيا، پس سب جو ‘ کے لئے

نہيں ہوگی زمين کی طرف ديکه سکتے ہيں جہاں کوئی مزيد بيماری، ُدکه اور موت 
  ۔ )3:22مکاشفہ (، کيونکہ لعنت ختم کر دی جائے گی ) 4:21مکاشتہ (
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