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 الضوئية:املستلمات 

تقسم الخاليا املستقبلة للضوء إلى شكلين أساسيين ُيوصالن الشحنات الكهربائية إلى الدماغ،        

 هما:

 :ات أو القضبانالعصي   -

خاليا مستطيلة الشكل رفيعة اسطوانية تشبه العصا ومن هنا جاءت التسمية، عددها وهي     

على جوانب الشبكية، وتعّد العص ي شديدة  توجد العص ي أو القضبان ( مليون خلية،721) يحوال

الحساسية للضوء بحيث يمكنها التقاط الضوء في ظروف إلاضاءة الخافتة، لذلك فهي تساعد على 

، لذا فهي حساسة ي هذه الحالة على الرغم من عدم القدرة على تمييز ألالوان من خاللهاالرؤية ف

 في الليل.

 املخاريط: -

ون خلية مخروطية، ( ملي1حوالي )خاليا ذات شكل قمعي او مخروطي وعددها في الانسان وهي      

ز وجود هذه املخار ، الشبكية في منطقة تسمى الُبْقَعةفي منتصف توجد املخاريط 
ّ
ط في يويترك

، وتعتبر املخاريط مهّمة من أجل الرؤية منتصف منطقة البقعة، حيث تدعى تلك املنطقة بالُنْقَرة

املفّصلة باأللوان، حيث تساعد على التفريق بين ألالوان املختلفة بوجود ظروف إضاءة طبيعية، 

قسم املخاريط إلى ثالثة أشكال، وهي املخاريط الزر 
ُ
قاء أو القصيرة، واملخاريط الخضراء أو كما ت

 املتوسطة، واملخاريط الحمراء أو الطويلة.
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 :املحافظة على صحة العين

ة من النصائح التي يجدر اتباعها للمحافظة على صحة العينين وقدرتهما على أداء توجد مجموع      

 وظائفهما على الوجه املطلوب، ومن هذه النصائح نذكر آلاتي:

 ُيعّد  -
ا

الحرص على تناول الغذاء الصحي ملا لذلك من أثر مباشر وغير مباشر في صحة العين؛ فمثال

 رصة إلاصابة بالسكري من النوع الثاني، وبالتالي تقليل فرصةتناول الطعام الصحي وسيلة لتقليل ف

 املعاناة من مشاكل العين التي ُيسببها هذا املرض.

إلاقالع عن التدخين، وذلك ملا ُيسببه من مشاكل مختلفة على مستوى العين، بما في ذلك املساهمة  -

 في تلف العصب البصرّي.

 .B و A عة فوق البنفسجية بنوعيهاارتداء النظارات الشمسية التي تقي من ألاش -

لحق الضرر بصحة ا -
ُ
ستعمال طرق الوقاية الخاصة بالعينين في حال العمل في ألاشغال التي قد ت

لحق ألاذى بالعين.
ُ
 العينين، وكذلك في حال ممارسة الرياضات التي قد ت

 تجنب النظر لساعات طويلة في شاشات الهواتف النقالة والحواسيب. -

 .عيون بين حيٍن وآخرزيارة طبيب ال -

 

 

 

 

 

 

 


