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 یتشخیضرًگدرچشناًساىٌّذسِیهطالؼِ

 1ٍ هحوذ یگبًِ 1، سیٌت کَّی*1ٍ2الِ رعَلی عیف 

 ی سًدبى، سًدبى تکویلی ػلَم پبیِ تحصیالتی فیشیک، داًشگبُ  داًشکذُ -1

 ی سًدبى، سًدبى تکویلی ػلَم پبیِ تحصیالتضٍّشی اپتیک، داًشگبُ  هزکش پ -2

 

شًَذُداردهَردهطالؼِتشخیضرًگدرچشناًساىباًوایشطزحیجذیذکِساختاررًگیٍتکزاریٌّذسِ،درایيهقالِ–چکیذُ

قزارهی ًامیدارایدًٍَعگیزًذُچشناًساىگیزد. ایيدًٍَعسلَلًقشایٍّایاستَاًِّایسلَلًَریبا ّایهخزٍطیاست.

 هیهتفاٍتیدر ایفا سلَلبیٌاییاًساى دّایکٌٌذ. ًاحیِهخزٍطیکِ هزکش ًقطِیر بِ هَسَم چشن، ًَر قزارحساسبِ یفاٍیا،

ذتایباقابلیتحساسیتباالبِشایاستَاًِّساسًذ.ایيدرحالیاستکِسلَلپذیزهیبیٌاییرًگرابزایاًساىاهکاى،ذاًگزفتِ

اًذ.هطالؼاتاًجامشذًُشاىحساسبًَِرچشنقزارگزفتِیّایًاحیِکٌٌذٍدرکٌارًَُرراهْیاهیّایکنًَر،ػولدیذىدرهحیط

تزبًِظزدٌّذکِدرًگاُبِیکشیءکِساختاررًگیًٍِسیاٍُسفیذدارد،هزکشهیذاىدیذاًساىًسبتبًَِاحیجاًبیرًگیهی

یدریکطفحِتکثیزشذ.سپسطزحایجادشذُدرهؼزعرسذ.درایيهقالِیکالگَیجذیذرًگیطزاحیٍبِتؼذادقابلتَجْهی

ًاحیِ سیاٍُسفیذبَدىطزحدر ًتایجحاطلاسًَعتشخیضرًگییا درایيکار هزکشیدیذٍدریدیذافزادهختلفقزارگزفت.

شَد.ارائِهی،ًَاحیهجاٍر،درًگاُاٍلٍبؼذاساطالعرساًیدرخظَصهحتَایآسهایشبِآًْا

  .یگزّ یّب علَل ،یدٍقغج یّب علَل ِ،یشجک ،یا اعتَاًِ یّب علَل ،یهخزٍع یّب علَل ،ییٌبیث -کلیذ ٍاصُ
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Abstract- In this paper investigation of color vision geometry in the human eye is presented. The human eye has two types of 
photoreceptor cells called rod and cone-like cells. These two types of cells in the human visual play different roles. Cone-like 
cells lie at the center of the light-sensitive area of the eye, known as Fovea, allow human eye to the color vision. The 
cylindrical cells having high sensitivity to light intensity can detect dim environments but are not sensitive to the color. They 

lie on the edge of the light-sensitive area of the eyes. Studies show that at the looking to a color object rather than black and 
white structure, the center of human vision is more colorful than the side area. In this paper, a new color pattern was designed 
and a significant number of it was reproduced close to each other on a page. The plan is shown to different people. In this 
work the results of color or black and white diagnosis in the central point of vision and in adjacent areas, at first sight, and 
after informing people about the content of the test, are presented. 
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 هقذهِ -1

در ی ػولکزد چشن ٍ هغش اًغبى  ی ثیٌبیی ٍ ًحَُ هغبلؼِ

شَد اس هَضَػبت حبئش  تفغیز آًچِ کِ ثِ چشن دیذُ هی

بة ٍ رٍاًشٌبعی اّویت در اپتیک، پششکی، ػلَم اػص

 ،. یکی اس هَضَػبت هَرد هغبلؼِ در ایي حَسُاعت

رًگ در چشن اًغبى  یب دیذ ثزدى ثِ هکبًیغن تشخیص پی

 .[1-4]اعت

عبسد  پذیز هی   هکبًیشهی کِ دیذى را ثزای اًغبى اهکبى

ی چشن  ثغتِ ثِ هیشاى ًَر هحیظ هتفبٍت اعت. شجکیِ

ٍ  (Rod cells) ای اعتَاًِ ّبی اًغبى اس دٍ ًَع علَل

ّبی  پَشیذُ شذُ اعت. علَل (Cone cells) هخزٍعی

دلیل  ای ًغجت ثِ ًَر ثغیبر حغبط ّغتٌذ ٍ ثِ اعتَاًِ

ّویي ٍیضگی کِ دارًذ هغئَل ثیٌبیی اًغبى در 

ّبی  . حغبعیت علَلثبشٌذ هیًَر  ّبی کن هحیظ

تز اعت ٍ ایي دعتِ اس  هخزٍعی ثِ ًَر ثغیبر پبییي

ٍخَد ِ ذى رًگ را ثزای اًغبى ثّب تَاًبیی دی علَل

چشن ثب  ی آٍرًذ. تَسیغ ایي دٍ ًَع گیزًذُ در شجکیِ هی

ّبی هخزٍعی در قغوت  علَل ؛یکذیگز هتفبٍت اعت

هزکشی چشن هتوزکش ّغتٌذ ٍ ّز چِ اس هزکش چشن 

اس تؼذاد  ،رٍین ٍ ثِ ًقبط کٌبری چشن هیگیزین  هیفبصلِ 

ّبی  علَل ٍ ثِ تؼذاد شذُّبی هخزٍعی کبعتِ  علَل

چگبلی فضبیی گیزی اًذاسُ. دگزد ای افشٍدُ هی اعتَاًِ

اًغبى  ًفزای ٍ هخزٍعی در چشن ّفت  َاًِّبی اعت علَل

ی  اعت. شجکیِ عبل صَرت گزفتِ 44-27عٌی  در گزٍُ

هیلیَى علَل  6/4چشن اًغبى ثِ عَر هیبًگیي شبهل 

ّب  ثِ عَری کِ چگبلی هیبًگیي ایي علَل ،هخزٍعی اعت

اعت.  علَل هخزٍعی ثز هیلیوتز هزثغ 199000بٍیب در ف

شجکیِ در حذٍد  یِ در قغوت دهبغ ّب هخزٍطچگبلی 

ى ثیشتز اعت. ایي گبّی آ % ًغجت ثِ قغوت گیح40-45

ی  ای در شجکیِ ّبی اعتَاًِ درحبلی اعت کِ تؼذاد علَل

هیلیَى علَل اعت.  92چشن اًغبى ثِ عَر هیبًگیي 

در خبثدبیی ثِ عوت ثبالی  ای اعتَاًِّبی  علَلچگبلی 

یبثذ ٍلی اگز ایي  شجکیِ ثب ثیشتزیي عزػت افشایش هی

کوتزیي  ،صَرت گیزد ِخبثدبیی ثِ عوت قغوت دهبغ

 .]5[ّب را خَاّین داشت زػت در افشایش چگبلی اعتَاًِع

ّبی هختلف  قغوت کِ تَاى ًتیدِ گزفت ثٌبثزایي هی

 دارًذ.ّبی هتفبٍتی چشن قبثلیت

تَاًذ  هی کِ ای اعتَاًِ ّبی زات کبرکزد علَلیکی اس اث

ّب در هزکش چشن ًیش  ثزای فقذاى ایي ًَع علَل هذرکی

صَرت  ٍقتی در تبریکی ثِثیٌبیی هب شذ ایي اعت کِ ثب

ّبی  کِ ثب کٌبرُ هغتقین ثِ چیشی ًگبُ کٌین هثل سهبًی

ای  غت. پظ ٍقتی ثِ عتبرُکٌین قذرتوٌذ ًی چشن ًگبُ هی

ثزای ثْتز دیذى عتبرُ ًجبیذ هغتقین ثِ آى کٌین  ًگبُ هی

ای را در اعزاف عتبرُ اًتخبة  ثلکِ ثبیذ ًقغِ ،ًگبُ کٌین

قغوتی اس  کزدُ ٍ ثِ آى ًقغِ ًگبُ کٌین تب ًَر عتبرُ

ای اعت تحزیک ِ ّبی اعتَاً شجکیِ را کِ شبهل علَل

ی ًَر هحزک در  داًین آعتبًِ عَر کِ هی سیزا ّوبى ،کٌذ

تز  ثغیبر پبییيثیٌبیی ثیٌبیی، ًغجت ثِ هزکش خبرج اس هزکش 

 .اعت

ثب دٍر  ّبی هخزٍعی ز خبلت ایي ٍاقؼیت کِ تؼذاد علَلاث

یبثذ ایي اعت کِ ّزچِ  شذى اس هزکش چشن کبّش هی

دیذُ  تز رًگ َد، کنش خغن اس هزکش هیذاى دیذ دٍرتز هی

دّذ  فبیٌوي پیشٌْبد هی ،. ثزای ثزرعی ایي پذیذُشَد هی

ی ًقغِ ثِ صَرت هغتقین ًگبُ کٌیذ ٍ اس شخص کِ ثِ یک

عوت شوب شزٍع ثِ ک ثخَاّیذ کِ ثب صفحبت رًگی اس ی

حزکت کٌذ ٍ اس هزکش هیذاى دیذ شوب ػجَر کزدُ ٍ ثِ 

عوت دیگز شوب ثزٍد. در سهبى اًدبم آسهبیش هتَخِ 

ّبی هیذاى  خَاّیذ شذ کِ ٍقتی صفحبت رًگی در کٌبرُ

ًی کِ ّویي صفحبت در هزکش دیذ قزار دارًذ ًغجت ثِ سهب

 .[6]رعٌذ تز ثِ ًظز هی رًگ کن اًذ، گزفتِهیذاى دیذ قزار 

کِ چِ ػَاهلی ثبػث ایي اعت آیذ  هیپیش کِ  یالؤع

ای ّبی هخزٍعی ٍ اعتَاًِ تفبٍت ػولکزدی ثیي عیغتن

 کِ هیشاى فَتَپیگوٌت گفت تَاى ثبرُ هی در ایي شَد؟ هی

(photopigment) ّبی  ، گیزًذٍُ شکل ثخش خبرخی

هکبًیشم اًتقبل کٌذ.  ا ثِ ًَر خیلی حغبط هیای رِ اعتَاً



 ، داًشگبُ یشد1394ثْوي هبُ  8تب  6

90 

 

 یزٍعهخّبی  علَلًغجت ثِ  یا اعتَاًِّبی  علَلدر 

ای  . ثزای فؼبل شذى یک علَل اعتَاًِتز اعت ثغیبر قَی

در حبلی کِ صذ فَتَى السم اعت  ،یک فَتَى کبفی اعت

ِ ثیٌبیی بٍت دیگز ثتب یک علَل هخزٍعی را فؼبل کٌذ. تف

ای ٍ ّن  ّبی اعتَاًِ شَد. ّن علَل رًگ هزثَط هی

 ّبیی کِ ثب تَخِ ثِ ًَع فَتَپیگوٌت ّبی هخزٍعی علَل

ّبی دریبفتی اًتقبل  هَج ی عَل اعالػبتی را درثبرُ ،دارًذ

ثٌذی  دعتِ تقغین 3ّبی هخزٍعی ثِ  علَل ٌّذ.د هی

تزتیت  کِ ثِ L  ٍM  ٍSّبی هخزٍعی  علَل :شًَذ هی

 (،nm 560)هزئی  ثلٌذًغجتبً ّبی  ًغجت ثِ عَل هَج

حغبط ( nm 420) ٍ کَتبُ (nm 530) هتَعظ

 ّبی ثزای علَلحغبعیت را  ی ثیشیٌِثبیلز  .[8ٍ7]ّغتٌذ

S  [9]گیزی کزدُ اعت اًذاسُ ًبًَهتز 430 عَل هَجدر .

را ثزای  ًبًَهتز 445در صَرتی کِ دٍثل ٍ ّوکبراًش 

 .[10]اًذ تخویي سدُ ّب آى

هیشاى ، ای هخزٍعی ٍ اعتَاًِ ّبی علَلتفبٍت دیگز 

ّبی دیگز در  ثِ اًَاع علَل ًغجت ّب گزایی ایي گیزًذُ ّن

ای ثغیبر  شجکیِ اعت. هیشاى ّوگزایی عیغتن اعتَاًِ

ای ثب یک یب  سیبد اعت. تؼذاد سیبدی اتصبالت اعتَاًِ

یک علَل ثِ  (Bipolar cells) چٌذیي علَل دٍقغجی

کِ در  حبلیدر ،شَد ّوگزا هی (Ganglion cells) یگزّ

قغجی تک هخزٍط تٌْب ثب یک علَل دٍ ّز ،هزکش چشن

غجی ًیش تٌْب ثِ یک علَل اتصبل دارد ٍ ایي علَل دٍق

هخزٍعی  ّبی علَل ،درًتیدِشَد.  ٍصل هیگزّی 

ایي دٍ ًَع علَل  تفبٍت دیگز گزایی پبییٌی دارًذ. ّن

ب ّ ی کِ ثب آى اعالػبت اعتَاًِایي اعت کِ رٍش ثیٌبیی در

ثزای اًتقبل ثِ هزکش  گزّیّبی  ّب ثِ علَل ٍ هخزٍط

 .رعذ هتفبٍت اعت ثیٌبیی هی

 شزحهسألِ -2

ثیٌبیی تشخیص  ی خَاّین ٌّذعِ هی غبلؼِدر ایي ه

عزحی ارائِ  درٍاقغ کٌین.را ثزرعی  ی در چشن اًغبىرًگ

 آسهبیش صفحبت ،دّین ٍ ثب اعتفبدُ اس ّویي عزح هی

 تز ثزرعی کلیالجتِ تز ٍ  رًگی فبیٌوي را ثِ صَرتی عبدُ

ى یک اس کٌبر ّن چیذ الگَی عزاحی شذُ ن.کٌی هی 

الگَی رًگی هَرد اعتفبدُ  .آیذ ٍخَد هیِ رًگی ث الگَی

تٌبٍة عوتی اعت کِ در ّز  ی یک تَری شؼبػی ثب دٍرُ

 تزکیجی اس چٌذ رًگ آهذُ اعت ،تٌبٍة آى ی دٍرُ

زرعی ایي هَضَع کِ در چِ هیذاى دیذی ثزای ث (.1)شکل

ی  اس یک هدوَػِرًگی ثجیٌٌذ،  تَاًٌذ اخغبم را افزاد هی

 35×15شکل را کِ در اثؼبد ًفزی خَاعتین کِ ایي  50

 50 ی عَر کبهل اس فبصلِ ثِهتز هزثغ تْیِ شذُ ثَد،  عبًتی

ٍ اعتٌجبط خَد اس رًگی ثَدى  هتزی هشبّذُ کٌٌذ عبًتی

 .بیٌذًوعزح را ثبسگَ 

ّب رًگی  اعویٌبى یبفتٌذ توبم دایزُ افزاد ثؼذ اس ایي کِ

ّبی هزکشی  خَاعتین کِ تٌْب رٍی یکی اس دایزُ ،ّغتٌذ

ّبی  یؼی اعت کِ کٌبرُدر ایي حبلت عج .توزکش کٌٌذ

را پَشش دّذ. اس افزاد شزکت کٌبری ّبی  چشن دایزُ

 رًگ ی کٌٌذُ خَاعتین ثب حفظ ایي توزکش درثبرُ

 ی دیگز اظْبر ًظز کٌٌذ.ّب دایزُ

خالصِ شذُ اعت.  1ًتبیح حبصل اس ایي آسهبیش در خذٍل

دایزُ را رًگی تشخیص  4در ثیي افزادی کِ ثیشتز اس 

ی ّفتن ٍ ًفز دیگزی ًیش تَاًغت تب  دایزُ تب یک ًفز ،دادًذ

افزاد در  ی رًگ را تشخیص دّذ ٍ ثقیِ ،ی ّشتن دایزُ

ّب را رًگی  ی دایزُ ّوِ ی هزکشی ًیش حبلت توزکش ثز دایزُ

 ًذ.تشخیص داد

 

ّب  ثزچغجی اعت کِ ثِ ّزیک اس دایزُ شوبرُ در ایي خذٍل -1خذٍل
 ثبشذ. صفز هی ی هزکشی ی دایزُ عَری کِ شوبرُ ثِ ،سًین هی

آخزیيیشوارُ

یرًگیدایزُ
بیشتز 3 2 1 0

 50 10 16 12 12درطذافزاد
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 بدُ.: الگَی دٍایز رًگی هَرد اعتف1شکل

 گیزیًتیجِ -3

کٌٌذُ در ایي هغبلؼِ  ثیشتز افزاد شزکتًشبى دادین کِ 

اًغبًی ی  ی کَچکی اس هدوَػِ تَاى آًْب را ًوًَِ کِ هی

رًگ را ثیشتز ثب هزکش چشن تشخیص  ،ًظز گزفتدر

ّبی چشن در تشخیص رًگ کوتز  دٌّذ ٍ ًقش کٌبرُ هی

ّبی هخزٍعی  هزکش چشن کِ ثیشتزیي چگبلی علَل اعت.

ثیشتزیي قذرت دیذ رًگی را در هحیغی ثب ًَر  ،ا داردر

ّبی  چَى تٌْب علَل ،عبسد پذیز هی کبفی ثزای اًغبى اهکبى

ّبی  هَج هخزٍعی ّغتٌذ کِ قبدر ثِ آشکبرعبسی عَل

هختلف ًَر هحیظ ّغتٌذ ٍ درًْبیت ثب تزکیت ایي 

، عبسًذ پذیز هی را اهکبى ثیٌبیی رًگی ،ّب هَج عَل

ای را  ّبی اعتَاًِ تٌْب علَلّبی چشن  کٌبرُکِ  حبلیدر

ّبی تبریک  ّب تٌْب در هحیظ دارا ّغتٌذ ٍ ایي علَل

چَى  ،ػولکزد خَثی دارًذ ٍ ًقشی در ثیٌبیی رًگی ًذارد

ّب ثِ هیشاى  پتبًغیل در ایي علَل ،یش ًَر هحیظثب افشا

 شَد. اشجبع رعیذُ ٍ فؼبلیت آًْب هتَقف هی
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