ﭼﺮا ﭼﺸﻤﺎن اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ وﻓﻖ دﻫﻨﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۰ ،آﺑﺎن ۱۳۹۴
ﻣﺤﺪوده دﯾﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﺮزی ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ وﺳﯿﻊ اﺳﺖ؛ اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻮر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺤﺾ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد اﺷﺮاف
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ زﯾﺎد ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮد ﭼﻘﺪر اﺳﺖ .ﻓﻠﯿﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ
ﻫﺎی ﺑﺎز ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ .اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده دﯾﺪ در

واﻗﻊ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﺮدﻣﮏ :ﻣﺮدﻣﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﻧﻮر درﯾﺎﻓﺘﯽ اش ﻣﺮﺗﺒﺎ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻊ از ورود ﻧﻮر ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻪ درون ﭼﺸﻢ ﺷﻮد.
ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای و ﻣﺨﺮوﻃﯽ در ﺷﺒﮑﯿﻪ ﭼﺸﻢ :ﭼﺸﻤﺎن اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺳﻠﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﻮر را اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻧﮓ را در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی روﺷﻦ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﻨﺪ و دﯾﮕﺮی ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﻧﮓ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﺸﮑﯽ را
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن را در ﻧﻮرﻫﺎی ﮐﻢ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
رودوﭘﺴﯿﻦ :رودوﭘﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درون اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار دارد.
رودوﭘﺴﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای از اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﺟﺬب ﻓﻮﺗﻮن ﻫﺎ و درک ﻧﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی رودوﭘﺴﯿﻦ
ﻓﻮﺗﻮﻧﯽ را ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آن را در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺒﮑﯿﻪ ﺑﻪ دو ﻣﻮﻟﮑﻮل رﺗﯿﻨﺎل و آﭘﺴﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺎ ﻧﺮﺧﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ رودوﭘﺴﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
ﺑﺴﯿﺎر آﻫﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر زﯾﺎد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ،ﺗﻤﺎم رودوﭘﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻻﻣﭗ را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﺎﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﻓﻀﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺗﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ درﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ ﻣﺨﺮوﻃﯽ

ﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻮر زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ
رودوﭘﺴﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی رﺗﯿﻨﺎل و آﭘﺴﯿﻦ ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و آن زﻣﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ دوﺑﺎره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺎﻟﺐ :ﻣﻮﻟﮑﻞ ﻫﺎی رﺗﯿﻨﺎل ﭼﺸﻢ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Aﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ رژﯾﻢ
ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﺮدی ﻣﯿﺰان اﻧﺪﮐﯽ از اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ را در ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮﻟﮑﻞ رﺗﯿﻨﺎل در
ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻣﺨﺮوﻃﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رودوﭘﺴﯿﻦ ﭼﺸﻢ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از ﻫﻤﯿﻦ رو
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ از اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ را ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻏﻠﺐ دﭼﺎر ﻣﻌﻀﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻮری
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﮐﻢ ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاﻓﺸﺎن را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
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