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يعتبر عمى االلوان صفة وراثية وهو شائع بين الذكور ونادر جدا بين االناث ، فيختل�ف الن�اس   

ويع��ود ذل�ك ال�ى اختالف�ات فردي��ة ف�ي تركي�ب المخ��اريط       ألخ�ر ف�ي رؤي�تهم لألل�وان  م��ن ش�خص     

ح�ين ن�رى لون�ا معين�ا فق��د نتف�ق عل�ى اس�م ذل�ك الل��ون          فأنن��االمس�ؤولة ع�ن رؤي�ة االل�وان م�ن ،     

نرى تماما نفس ذل�ك الل�ون ويكم�ن الف�ارق ب�ين م�ن لدي�ه عم�ى االل�وان والش�خص            ولكننا قد ال

ذل��ك ال��ى اص��ابة المخ��اريط او اتص��االتها وع��ادة ينس��ب ي��رى االل��وان متش��ابهة  ف��األولالطبيع��ي 

العصبية ،فالش�خص الطبيع�ي يك�ون ق�ادرا عل�ى ادراك جمي�ع االل�وان الناتج�ة م�ن م�زج االل�وان            

  واالخضر واالزرق على عكس الشخص المصاب . كاألحمراالولية 

 وهناك صنفين من لديهم عمى االلوان الكلي واالخر عمى االلوان الجزئ�ي، ف�األول ي�رى الخالي�ا    

عل��ى انه��ا رمادي��ة ،اي انه��ا ي��رى الف��اتح  لألل��وانيمل��ك المخ��اريط ،فه��و يس��تجيب  العص��وية وال

يرى الوان الطيف المختلفة ، فالحي�اة بالنس�بة ل�ه فل�م س�ينمائي غي�ر مل�ون اب�يض          والغامق وال

الع�اديين ، فه�ؤالء االش�خاص المص�ابين بعم�ى       كاألش�خاص يرى النهار  وبالتالي الواسود فقط 

الكام�ل يحول�ون اعي�نهم قل�يال ع�ن المرئي�ات لك�ي يس�تطيعوا رؤيته�ا بواس�طة العص�يات             االلوان

الت��ي يعتم��دون عليه���ا ف��ي الرؤي���ة ل��يال ونه���ارا ومث��ل ه���ؤالء ن��ادرون ج���دا ويس��مى مرض���هم        

)Achromatism( .اي عدم رؤية االلوان  

ف�ي الع�ين   اما عمى االلوان الجزئي ،فهي اكثر شيوعا وهي ليس مرضا وال يص�احبه اض�طراب   

يمي���ز ب���ين ال��وان الطي���ف ،ويوج���د ثالث���ة ان��واع م���نهم االكث���ر ش���يوعا     او الم��خ ، فالمص���اب ال 

)Dichromatism ( في��ه ادراك الل��ونين االحم��ر واالخض��ر بطريق��ة طبيعي��ة حي��ث   ال ي��تموال��ذي

  يسبب اللون االزرق لهم اي صعوبة .   يكون هذين اللونين نفس قيمة النصوع وال

بعم��ى االل��وان ف��ي ع��ين واح��دة واالخ��رى س��ليمة ف��أنهم ي��رون االص��فر      واالش��خاص المص��ابين

واالزرق واالب��يض واالس��ود والرم��ادي دون رؤي��ة االحم��ر واالخض��ر ،فم��ا ت��راه الع��ين الس��ليمة  

احمر او اخضر ،تراه  العين المصابة اصفر قاتم وما ت�راه الع�ين الس�ليمة بنفس�جي ت�راه الع�ين       

  المصابة ازرق قاتم.

واالخض�ر رم�ادي ، ويبق�ى    بعمى اللون االخضر يرون اللون االحمر اصفر ف�اتح   وان المصابين

أللوان الطيف ثاب�ت. والمص�ابين بعم�ى الل�ون االحم�ر فان�ه ي�رى الل�ون اس�ود           النصوع النسبي 

ويرى اللون االخضر رادي مبيض ،اما العمى بالنسبة ل�ألزرق او االص�فر او كالهم�ا فان�ه ن�ادر      

    الكثر شيوعا.  بعكس االحمر واالخضر ا


