
 .هیچ رنگی وجود ندارد و دنیا کامال بی رنگ است

 

 

 سمیبه مکان یرنگ متک یینایاست. ب یسیمختلف تابش الکترومغناط یطول موج ها صیتشخ ییتوانا یرنگ دید

متفاوت )مانند رنگ ها( در  یبصر یمختلف را به عنوان محرک ها یاست که نور با طول موج ها یادراک مغز

عدم  ای( فقط به وجود انچشم انس یها لهیحساس به رنگ )م ریغ یمعمول ینور یها رندهی. گردیگ ینظر م

شوند یقائل نم زیخاص تما یموج ها طول نیدهند و ب یوجود نور واکنش نشان م . 

 

شوند تا نور با طول موج  یم "سنتز"آنها توسط مغز ما  - ستندین یکه رنگ ها واقع میاستدالل کن میتوان یم ما

 یهاهیمانند سا دیو سف اهیس یهاقرمز و سبز در عکس یهابه عنوان مثال، رنگدهند.  صیمختلف را تشخ یها

رسندیبه نظر م کسانی یخاکستر  

 

 داندیقائل شود و نم زیسبز و قرمز تما بیمثالً، س ن،یب تواندینم ییدارد به تنها دیو سف اهیس یینایکه ب یوانیح

 نیبر ا یشناسان تکامل ستی. زدیهر دو را بر اساس رنگ امتحان کن نکهیدارد قبل از ا یمزه بهتر کیکدام 

است که  یهیداده اند، که بد را توسعه یرنگ دیده، دیرس یها وهیم ییشناسا لیتسه یباورند که اجداد انسان برا

کند یم جادیا یعیطب یرقابت یایدر دن یتیمز . 

 

رنگ  ،یمانده است. از نظر فن یراز باق کیشوند  یخاص جفت م یخاص با رنگ ها یکه چرا طول موج ها نیا

رنگ ها را به همان  گرید واناتیح ایکه آ ستیمشخص ن ن،یشود. بنابرا یم جادیاست که توسط مغز ما ا یتوهم



 ریمشترک، سا یتکامل خچهیتار لیلاحتمال وجود دارد که به د نی. اریخ ای نندیب یم مینیب یکه ما م یصورت

 جیرا اریبس واناتیرنگ در سراسر قلمرو ح یینای. اما بنندیبب مینیب یکه ما م یرا مشابه رنگ ایمهره داران دن

رنگ هستند صیقادر به تشخ انیو سرپا انیاست: حشرات، عنکبوت . 

 

نند؟یب یم ییچه نوع رنگ ها واناتیح نیا  

 

دهند. با  یم صیرا تشخ یقرمز، سبز و آب یاصل یاست که رنگ ها یمتک ینور رندهیرنگ انسان به سه گ یینایب

 یاضافنور  رندهیگ کی ایهستند(  "کرومات یب"نور قرمز هستند )آنها  یها رندهیافراد فاقد گ یحال، برخ نیا

 3است که داشتن تنها  یهیدهد. بد یم صی( تشخ"تتراکرومات ها"قرمز و سبز ) یرنگ ها نیب ییدارند که جا

کند یمحدود نم گرید یرنگ ها صیما را در تشخ ییتوانا ینور رندهیگ . 

 

، رنگ خاص کی صیتشخ ینور را جذب کند. برا یاز طول موج ها یعینسبتاً وس فیتواند ط یم ینور رندهیگ هر

ا کار ر نیکند. و مغز ما ا یم لیو تحل هیتجز یو به صورت کم سهیرا با هم مقا ینور رندهیهر سه گ یمغز داده ها

ا ر ییرنگ ها میتوان یدهد که ما م یم اننش قاتیتحق یبرخ -دهد  یانجام م تیبا موفق یبه طور قابل توجه

 مطابقت دارند. ینانومتر 1که با اختالف طول موج فقط  میده صیتشخ

 یشکل عمل م نیبه هم یادیهستند تا حد ز یرنگ دید یکه دارا یطرح در اکثر جانوران مهره داران عال نیا

 یکیگونه ها متفاوت است، اما انسان ها  نیب یخاص به طور قابل توجه یها هیسا نیب زیتما ییکند. اگرچه توانا

 .رنگ را دارند صیتشخ یها ییتوانا نیاز بهتر

 

 یردهاکی( را کامالً مستقل از ما توسعه داده اند، رویینایب ی)و به طور کل یرنگ دیکه د یمهرگان یحال، ب نیا با

 ندهریگ یادیز اریتوانند تعداد بس یم واناتیح نیدهند. ا یو پردازش رنگ نشان م صیتشخ یرا برا یمتفاوت

 یمختلف است. پروانه معمول ینور رندهیگ نوع 11 یدارا یآخوندک یگویرنگ داشته باشند. به عنوان مثال، م

 .دارد رندهیگ 11 - شتریب یحت یآب یبطر

 



بله.  دیشا نند؟یما بب یقابل تصور برا ریغ یاضاف یتوانند رنگ ها یم واناتیح نیبدان معناست که ا نیا ایآ

وانند ت یکنند. به عنوان مثال، آنها م ینور عمل م فیاز ط یکینسبتاً بار هیآنها در ناح ینور یها رندهیاز گ یبرخ

 واناتیح نیا یاست که برا یبدان معن نی. اباشندداشته  یینایب فیسبز ط هیحساس در ناح ینور رندهیگ 4-1

شود متفاوت  یو قرمز در چشم ما ظاهر م یآب یمختلف سبز ممکن است به همان اندازه که رنگ ها یها هیسا

 یندگها زدرختان و علف انیکه در م یوانیح یبرا ییهایسازگار نیچن یتکامل یایبه نظر برسد! باز هم، مزا

 .اندمختلف سبز رنگ شده یهاهیدر سا م،ینیبیهمانطور که م ا،یاش شتریکه ب ییجاآشکار است،  کند،یم

 

در مورد  واناتیح یبرا یبصر یها رندهیاز گ یتر دهیچیمجموعه پ ایکنند که آ شیکردند آزما یسع محققان

 یگویلزوماً در مورد م نیدهد که ا یها نشان م افتهی. ریخ ایکند  یم جادیا یتیمز یاصل یرنگ ها نیب زیتما

 فیاز ط یتر عیوس اریکه نور را در بخش بس ییها رندهیقابل توجه گ هیکند. با وجود آرا یصدق نم یآخوندک

 سهیقارا دارد که در م ییرنگ ها صیتشخ ییتوانا گویدهند، م یم صیبا انسان تشخ سهیدر مقا یسیالکترومغناط

مهمتر  یاهداف عمل یاحتماالً برا نیکنند. ا یم نییحال، آنها رنگ ها را به سرعت تع نیاست. با ا یبا ما عال

ا آنه عیامکان فعال شدن سر ینور یها رندهیاز گ یادیهستند. تعداد ز یشکارچ یآخوندک یگوهایم رایاست، ز

دهند که چه طول موج  یباط مبه مغز ارت ماًیمستق نیکند و بنابرا یخاص نور فراهم م یرا در طول موج ها

 یریم گیتصم یرا برا ینور رندهیهر سه گ یها گنالیس دیانسان با سه،یکرده است. در مقا ییرا شناسا یخاص

 .دارد یشتریب یبه زمان و انرژ ازین نیکند. ا تیو کم یابیرنگ خاص ارز کیدر مورد 

 

از  یخاص، برخ یحس کردن نور با طول موج ها یبرا ینور یها رندهیاز گ یاز استفاده از تعداد متفاوت جدا

دهند. به عنوان مثال،  صیتشخ م،یستیآن ن دنیرا که ما انسان ها کامالً قادر به د یتوانند نور یم واناتیح

سه  یعسل دارا ی. به عنوان مثال زنبورهانندیبب فیط UV توانند در قسمت یاز پرندگان و حشرات م یاریبس

شود آنها مانند انسان ها  یباعث م نیشوند. ا یجذب م فیو سبز ط ی، آبUV یهستند که در نواح ینور رندهیگ

راء اشعه ماو صیتشخ ییمنتقل شده است. توانا فیط یآب یبه انتها یفیط تیکرومات شوند، اما حساس یتر

قابل  فیاز ط قسمت نیهستند که فقط در ا ییالگوها یها دارا گلاز  یدهد که چرا برخ یم حیبنفش توض

را  یفیمنطقه ط نیدر ا دنید ییکنند که توانا یالگوها حشرات گرده افشان را جذب م نیمشاهده هستند. ا

 .دارند

 



توانند نور مادون قرمز )تابش طول موج بلند( ساطع شده از اجسام و اجسام گرم شده را  یم واناتیاز ح یتعداد

م کوچک خونگر یرا که معموالً به دنبال طعمه ها ییشکار مارها یبه طور قابل توجه ییتوانا نیدهند. ا صیتشخ

 یبرا یعال یمادون قرمز، ابزار صیتشخ یاه رندهیگ قیآنها از طر دنید ن،یکند. بنابرا یم لیهستند، تسه

ارگان "در مارها نه در چشم آنها بلکه در  IR حساس به تشعشعات ینور یها رندهیخزندگان کم حرکت است. گ

توانند اجسام  یاست: مارها م کسانیهنوز  جهیقرار دارند. نت ینیب یچشم ها و سوراخ ها نیواقع ب "یلگودا یها

 .کنند یزیسطحشان رنگ آم یرا بر اساس دما

 

 موجود یاز اطالعات بصر یتنها بخش کوچک میتوانیها مما انسان دهد،یمقاله مختصر نشان م نیکه ا همانطور

 نیه اب د،یدیمگس فروتن را د کی. دفعه بعد که میکن لیو تحل هیو تجز مینیبب موجودات را گریدر دسترس د

 متفاوت است! د،یکن یکه شما هر دو به آنها نگاه م ییزهایکه چقدر از همان چ دیفکر کن
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