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و  DNAینتقل عبر االجیال ھي المادة الوراثیة وھي  تشیر الى ان ماان المفاھیم الوراثیة المعروفة جیدا 

الى جیل و تكون ھذه المادة الوراثیة مسؤولة عن نقل الصفات من جیل االباء  RNAفي انواع قلیلة 

على التعبیر الجیني للصفات الكمیة و تشكل انحرافات عن  تأثیرھاالبیئیة ینحصر  التأثیراتاالبناء ، و ان 

و یمكن لھذه االنحرافات ان یلغي احدھما االخر بمجموع انحرافات یساوي صفر  المتوسط العام للعشیرة،

عندما یكون حجم العشیرة كبیرا، و المھتمون بعلم الوراثة یعرفون ان نظریة وراثة الصفات المكتسبة 

على و تبناھا فیما بعد جارلس دارون على مستوى الفرد م  1809عام  Lamarckالتي وضعھا المارك 

لعشیرة و التي تشیر الى ان الصفات التي یكتسبھا الفرد خالل حیاتھ یمكن ان یمررھا الى الجیل مستوى ا

من مفاھیم علم الوراثة الحدیث القادم، و قد اثبتت الدراسات الالحقة عدم صحة ھذه النظریة و استبعادھا 

  .م 1900الذي انطلق بعد اعادة اكتشاف قوانین مندل عام 

تشیر الى امكانیة انتقال التأثیرات البیئیة الى  Epigeneticان الدراسات الحدیثة المنشورة حول ظاھرة 

الجیل الالحق و بصیغة مختلفة عن نظریة المارك، و خاللھا تقوم التأثیرات البیئیة بتحویر التعبیر الجیني 

دون حصول تغییر في تتابع لینتج عنھا طراز مظھري یختلف عن مظھر الصفة في الطراز البري و ب

البیئي و  بالتأثیرالنیكلوتیدات في الحمض النووي ، مما یشیر الى استبعاد احتمالیة حدوث الطفرة 

مساھمتھا في انتاج الشكل المظھري الجدید، و من االمثلة التي ذكرت في المصادر الوراثیة تجربة قام بھا 

Renato Paro اكھة ) و التي یتمیز طرازھا المظھري البري بامتالك على حشرة الدروسوفیال ( ذبابة الف

و ھي سائدة على الطراز الطافر المتنحي الذي یمتلك العیون البیضاء ، قام الباحث العیون الحمراء 

م ( بینما الحضانة الطبیعیة  37بحضانة البیوض الناتجة عن الطراز الطافر المتنحي في درجة حرارة 

و حسب القواعد الوراثیة فان التراكیب الوراثیة المتنحیة تكون م )  25ارة لبیوض الحشرة تتم بدرجة حر

نقیة وتنتج تراكیب وراثیة ومظھریة مشابھة في الجیل القادم ، اال ان الباحث حصل على افراد تمتلك 

العیون الحمراء و عدم وجود تغییر في تتابع النیكلوتیدات في الحمض النووي عن الطراز الطافر، و 

م ) و نتج  25ماال لھذه التجربة قام الباحث بحضانة بیوض االفراد الناتجة في درجة حرارة طبیعیة ( استك

عنھا افراد تمتلك العیون الحمراء داللة على التغیر الذي حصل في ھذه االفراد ثابت و ینتقل عبر االجیال 

الذي تشیر الیھ العدید لتفسیر ا ، وبالرغم من عدم حصول تغییر في تتابع النیكلوتیدات في الحمض النووي

الذي و  methylationمن البحوث الوراثیة ھو حصول تغییر في التعبیر الجیني ناتج عن مثیلة الدنا 

الذي یعمل على تحفیز التعبیر الجیني للجینات، و  acetylationاستلة الھستونات  یؤدي الى غلق الجین و

،  بالبیئةموروثا  تأثران الصفات منھا السلوكیة اظھرت لقد شملت االبحاث الوراثیة انماط مختلفة م

فالفئران التي خضعت الى صعق كھربائي بعد تناولھا قطعة بسكویت اصبحت تفزع من رؤیة قطعة 

  . دون تعریضھم لمؤثرات التجربة عند رؤیة قطعة البسكویت البسكویت و انتقل ھذا الفزع الى ابنائھا

و التي تستحق یة الموروثة یمثل تغییرا في العدید من المفاھیم الوراثیة ان ظھور مفھوم التأثیرات البیئ

 تأثیرھاالدراسة و البحث العلمي مع دراسة امكانیة التحكم بالظروف البیئیة و بضمنھا التغذیة و مدى 

في على التغیرات الوراثیة في الكائنات الحیة بضمنھا االنسان، كما ان ھذه الظاھرة تعطي درسا للعاملین 

دینامیكیة العلوم و ان النظریات مجال العلوم اللذین یعتقدون ان العلم وصل الى حدوده و نھایاتھ حول 

  .یمكن لھا ان تتطور او تستبدل بنظریات جدیدة

  

  


