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 چکیده

ثب تَخِ ثِ اّویت کَررًگی ٍ تبثیز آى ثز ػوق ٍ کیفیت داًؾدَیبى ایي هغبلؼِ ثب ّذف ثزرعی  مقدمه:

 ثبؽذ. ّبی ػلَم پشؽکی یشد هی عجش در داًؾدَیبى داًؾگبُ -فزاٍاًی اًَاع کَررًگی قزهش 

 483گیزی آعبى ثزای ّوِ داًؾدَیبى پغز ) ایي پضٍّؼ تَصیفی تحلیلی ثب رٍػ ًوًَِ روش بزرسی:

ّبی ػلَم پشؽکی یشد ثب اعتفبدُ اس آسهَى تؾخیصی  ًفز( داًؾگبُ 1016ز( ٍ دختز )ًف

ّبی آهبری تَسیغ ٍ آسهَى SPSS18( اًدبم ؽذ. اعالػبت ثِ دعت آهذُ ثب ًزم افشار  (Ishiharaّبرا  ایؾی

 هَرد تدشیِ ٍ تحلیل قزار گزفت. T-testًزهبل ٍ 

درصذ( آًْب  48/2ًفز )  13درصذ( داًؾدَیبى پغز کَررًگی داؽتٌذ، کِ تؼذاد  76/4) ًفز 23 ها: یافته

درصذ(  03/1ًفز ) 5درصذ( دٍتبى ؽذیذ )دٍتزاًَپیب(،  83/0ًفز ) 4اس ًَع دٍتبى خفیف)دٍ تزاًَهبلی(، 

رًگ کبهل درصذ کَر 21/0درصذ( پزٍتبى ؽذیذ )پزٍتبًَپیب( ٍ  21/0ًفز ) 1پزٍتبى خفیف )پزٍتبًَ هبلی(، 

(Total)  .درصذ(  30/0ًفز ) 3درصذ( داًؾدَیبى دختزاختالل دیذ رًگ داؽتٌذ،  69/0ًفز ) 7ثَدًذ

درصذ( پزٍتبى خفیف ثَدًذ،  19/0ًفز ) 2درصذ( دٍتبى ؽذیذ ٍ  19/0ًفز ) 2ّب اس ًَع دٍتبى خفیف، آى

 در گزٍُ دختزاى داًؾدَی کَررًگ کبهل ًجَد.

ای اختالل دیذ رًگ داؽتٌذ ٍ در داًؾدَیبى پغز ثیؾتز اس دختز ثَد.  حظِدرصذ قبثل هال نتیجه گیزی:

تَاًذ راّگؾبی اًتخبة ؽغل ٍ  ّب هی ّب اس کَررًگی خَد خجز ًذاؽتٌذ. اعالع اس آى ثزای آىدرصذ آى 74

ؽَد افزاد کَررًگ هؾبغلی را اًتخبة ًوبیٌذ کِ احتیبج ثِ تؾخیص  رؽتِ تخصصی ثبؽذ. پیؾٌْبد هی

 ّب ًذاؽتِ ثبؽذ ٍ یب اس کوک عبیز افزاد در اًتخبة رًگ صحیح ثْزُ گیزًذ. ًگدقیق ر
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 مقدمه

 ّز ثبؽذ ٍ هی چؾن عبلن دارای عِ ًَع علَلی هخزٍعی

یک دارای یکی اس عِ فتَ پیگوبى حغبط ثِ ًَر قزهش ٍ یب عجش 

ثبؽذ. ًقص در عبختوبى ّز یک اس ایي عِ  هی یب آثی ٍ

(. 1) ًوبیذ هیکَررًگی یب ٍخَد ًذاؽتي آى ایدبد  فتَپیگوبى ٍ

 ثبؽذ ٍ هی اختالل دیذ رًگی هزثَط ثِ رًگ آثی خیلی کن یبة

ی قزهش ٍ ّب ثِ رًگؽبیغ در ّوِ خَاهغ ثؾزی هزثَط کَررًگی 

اختالل دیذ رًگی  .ثبؽذ هی ثبؽذ ٍ دارای هٌؾبء صًتیکی هی عجش

فتَپیگوبى حغبط ثِ ًَر قزهش  دارای هزثَط ثِ علَل هخزٍعی

هزثَط ثِ فتَپیگوبى حغبط ثِ ًَر اختالل  ٍ (Protan)پزٍتبى 

ًبم دارد. در صَرتیکِ علَل هخزٍعی  (Deutan)عجش دٍتبى 

 ٍثبؽذ  هی اس ًَع ؽذیذکَررًگی  ،فبقذ یک ًَع فتَپیگوبى ثبؽذ

اگز خبثدبیی در حغبعیت عیفی فتَپیگوبى ایدبدُ ؽذُ ثبؽذ 

عجش اختالل دیذ رًگی هزثَط ثِ قزهش ٍ  .اس ًَع خفیف اعت

ؽَد. صى  هی ثِ صَرت هغلَة هٌتقل اعت ٍ ٍاثغتِ ثِ خٌظ

کَررًگی در ًتیدِ  قزار دارد. xq28در ثبًذ  xکزٍهَسم آى رٍی 

ؽیَع ایي ًَع  .(2) ؽَد هی عجش ثیؾتز در هزداى ظبّز - قزهش

(. اغلت 3) ثبؽذ هی در خَاهغ هختلف ثؾزی هتفبٍتکَررًگی 

 صذدر 5/0بى اغلت کوتز اس ر سًد صذ ٍدر 9تب  2در هزداى ثیي 

داًؾدَیبى پشؽکی داًؾگبُ ثیي الوللی  درثبؽذ. ایي اختالل  هی

( Serembanپزعٌل ثْذاؽتی درهبًی ثیوبرعتبى عزهجي ) ٍ

ّب دارای ًضاد هبالئی، چیٌی ٍ ٌّذی آى .هبلشی ثزرعی ؽذ

 5/0 ٍ 3/8سًبى در ًضاد هبالئی  ثَدًذ. ثِ تزتیت در هزداى ٍ

 4/7ٌّذی  ًضاد صذ ٍ دردر 3/0ٍ  7/4چیٌی ًضاد صذ، در در

 .(4) در دختزاى هَردی پیذا ًؾذ ثِ پغزاى ثَد ٍ ثَطصذ هزدر

 33/0 ٍ 72/8سى اردًی ثِ تزتیت  ؽیَع آى در خَاًبى هزد ٍ

درصذ  3/5در یک هغبلؼِ دیگز  .(2صذ گشارػ ؽذُ اعت )در

صذ داًؼ آهَساى دختز عٌگبپَری در 2/0داًؼ آهَساى پغز ٍ 

در داًؼ  ایي اختالل .(5) عجش ثَدًذ - قزهشکَررًگی هجتال ثِ 

عبل داؽتٌذ ثِ  6تب  3آهَساى پغز پیؼ دثغتبًی کبلیفزًیب کِ 

آفزیقبیی  ٍ ارٍپبیی، آعیبیی، اعپبًیَلی ٍ تزتیت در ًضاد ٌّذ

َع آى در درصذ ثَد ٍ ؽی 4/1 ٍ 6/2، 1/3، 6/5آهزیکبیی 

یي اختالل ؽیَع ا .(6صذ گشارػ ؽذ )در 0تب  5/0دختزاى ثیي 

ّیچ  درصذ ثَد ٍ 2/1غٌب آفزیقبیی در داًؾدَیبى پغز کؾَر 

ؽیَع ایي اختالل در داًؼ  (.7ًجَدًذ )یک اس دختزاى کَررًگ 

 46/0 ٍ درصذ 2/4ثِ تزتیت  اعپبًیَلی آهَساى پغز ٍ دختز

درصذ  1/6در هَرد داًؼ آهَساى پغز رم  .(8) درصذ ثَد

ًضاد ارٍپبیی ٍ عفیذ در ؽیَع ایي اختالل  .(9) گشارػ گزدیذ

درصذ( ثشرگتز اس ًضاد ٌّذی  8 تب 7زیکبیی )پَعتبى آه

(. در یک 3) ثبؽذ هی درصذ( 3 تب 2آهزیکبیی ٍ ثَهیبى اعتزلیب )

سى هغلوبى  1302هزد ٍ  1352هغبلؼِ ؽیَع ایي اختالل در 

درصذ ٍ  73/8ٌّذٍعتبى ثِ تزتیت  (Manipur)ایبلت هٌیپز 

در تحقیقی کِ تَعظ  (.10) درصذ گشارػ ؽذُ اعت 69/1

 500س هدوَع رضبیی ؽکَُ ٍ ّوکبراى صَرت گزفت اػلی 

ّب درصذ آى 2/5راٌّوبیی ؽْز تْزاى داًؼ آهَسػ پغز دٍرُ 

ى ؽذیذ ٍ بّب دٍتدرصذ آى 6/0ثِ ایي ػبرضِ هجتال ثَدًذ. 

 2/1 ى ؽذیذ ٍبصذ پزٍترد 1 ٍ خفیفى بدرصذ آًْب دٍت 4/2

ایي . در هغبلؼِ دیگزی ؽیَع (11) ثَدًذ خفیفى بدرصذ پزٍت

درصذ ثَد ٍ  6اختالل در پغزاى داًؾکذُ دًذاًپشؽکی هؾْذ 

ؽیَع ایي اختالل در  .(12اس دختزاى هجتال ًجَدًذ ) ّیچ یک

داًؾدَیبى پغز ٍ دختز ثبلیٌی ٍ دعتیبراى داًؾکذُ پشؽکی 

(. 13) درصذ گشارػ گزدیذ 4/0درصذ ٍ  6/3اصفْبى ثِ تزتیت 

ٌذ ؽْز ایزاى ثزای در چکَررًگی تحقیقبت اًدبم ؽذُ ثز رٍی 

حذٍدی اًدبم ؽذُ اعت ٍ ًیبس ثِ تحقیقبت هخوؼیت 

اًدبم تغت  ؽبخص صًتیکی دارد. ّوچٌیي ثب ای اس ایي گغتزدُ

کَررًگی خوؼیت قبثل هالحظِ اس افزادی کِ دارای اختالل دیذ 

زدًذ. ایي گ هی ًذارًذ آگبُ ثِ آى خجزرًگی ّغتٌذ ٍ اس اثتال 

ی پشؽکی، ّب ًٌذ ثؼضی اس تخصصافزاد ثْتز اعت هؾبغلی هب

دًذاًپشؽکی تزهیوی، ػلَم آسهبیؾگبّی، راًٌذگی، خلجبًی، 

دارد  ّب عزاحی ٍ ًظیز آى کِ احتیبج ثِ تؾخیص دقیق رًگ

ثب تَخِ ثِ اّویت کَررًگی ٍ تبثیز آى ثز ػوق ٍ  اًتخبة ًٌوبیذ.

 کیفیت داًؾدَیبى ایي هغبلؼِ ثب ّذف ثزرعی فزاٍاًی 

 ّبی ػلَم  عجش در داًؾدَیبى داًؾگبُ - زهشاًَاع کَررًگی ق
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 ثبؽذ. پشؽکی یشد هی

 روش بزرسی

تَصیفی تحلیلی ثب رٍػ  ٍ ای در ایي هغبلؼِ هؾبّذُ

ّبی  آعبى ّوِ داًؾدَیبى ػلَم پبیِ داًؾکذُگیزی  ًوًَِ

ٍ ٍاحذ ثیي الولل ٍ داًؾدَیبى  پشؽکی ٍ دًذاًپشؽکی

پزعتبری،  ،ی ثْذاؽت، پیزاپشؽکیّب کبرؽٌبعی داًؾکذُ

هبهبیی داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ؽْیذ صذٍقی یشد ٍ داًؾدَیبى 

یشد هَرد  )ع( ػلَم پبیِ داًؾکذُ پشؽکی ػلی اثي اثیغبلت

داًؾدَیبى ؽبغل ثِ  هغبلؼِ ٍرٍد هؼیبر قزار گزفتٌذ.آسهَى 

داًؾدَیبى کِ توبیل ثِ ّوکبری  ٍ هؼیبرخزٍجتحصیل داًؾگبُ 

یل: اخزاج ؽذُ، تزک تحصیل، ُ )ثِ دالًذارًذ ٍ یب اس داًؾگب

ّب اًذ ٍ پضٍّؾگزاى ثِ آى( خبرج ؽذُهزخصی تحصیلی

ًفزؽبى  1016ّب پغز ٍ ًفز آى 572 .ثبؽذهی دعتزعی ًذارًذ

دختز ثَدًذ. اثتذا اعویٌبى کبفی ثزای هحزهبًِ هبًذى ًتیدِ 

داًؾدَیبى دادُ ؽذ ٍ رضبیت ّوِ آًْب خلت گزدیذ.  ثِآسهَى 

ٍ در ًتیدِ ثؼضی اس افزادی کِ ثِ خبعز اختالل دیذ رًگی خَد 

هوکي ثَد در هؼبیٌِ ؽزکت ًکٌٌذ ًیش هؼبیٌِ ؽذًذ. در اغلت 

 تحقیقبت خوؼیتی کِ در کؾَرّبی هختلف اًدبم ؽذُ اعت اس

آسهَى ایي  ت.اعتفبدُ گزدیذُ اع (Ishihara)ّبرا   ایؾیآسهَى 

ثزای  ی آى تبییذ ؽذُ اعت ٍدارای اػتجبر خْبًی اعت ٍ رٍائ

ؽَد  هی عجش اعتفبدُ - ثزرعی عزیغ خوؼیتی کَررًگی قزهش

ثبؽذ  هی آثی کِ خیلی ًبیبةکَررًگی آسهَى ایي  .(13)

 ًوبیذ. هؾخص ًوی

ًَع کبهل ّبرا   ایؾیآسهَى ثزای ثزرعی اختالل دیذ رًگی اس 

کِ خْت اعکزًیٌگ رًگ ّبی کؾَر صاپي  چبحای  صفحِ 38

. عجق (13)قزهش کبرثزد گغتزدُ ای دارد اعتفبدُ ؽذ - عجش

 75ؽخص هَرد هؼبیٌِ در ؽزایظ ًَر رٍس در فبصلِ  ،پزٍتکل آى

عبًتیوتزی صفحبت ٍ ثب دیذ ػوَدی قزار گزفت ٍ اس ٍی 

ط بخَاعتِ ؽذ ػذد هؾبّذُ ؽذُ در ّز صفحِ کِ ثِ صَرت ًق

پبعخ دادُ ؽذُ در  .ثبًیِ ثخَاًذ 3حذاکثز در هذت رًگی اعت 

ثز اعبط کتبثچِ راٌّوبی تغت، افزادی . فزم هؼبیٌِ ثجت ؽذ

پبعخ صحیح داؽتٌذ کَررًگ  17صفحِ اٍل  21کِ اس 

ؾذًذ. افزادی کِ دیذ رًگی غیز عجیؼی داؽتٌذ ًهحغَة 

ّب  ىآعجش  -ًَع کَررًگی قزهش  25 تب 22تَعظ صفحبت 

دقت کبفی ثزای  ّبرا  ایؾیآسهَى در هَردی کِ  هؾخص گزدیذ.

 10آسهَى عجش را ًذاؽت. اس  - قزهشکَررًگی تؼییي ًَع 

چبح (City University) عیتی یًَیَرعیتی ای  صفحِ

اعتفبدُ ؽذ  اًگلغتبى ثزای ثزرعی هدذد ًَع اختالل دیذ رًگی

در ؽزایظ آسهَى ى ؽخص هَرد هغبثق دعتَر الؼول آ ٍ

عبًتیوتزی دیذ ػوَدی  40در فبصلِ  ٍس ٍر ًَر رٍؽٌبیی

ی رًگی ّب ایي صفحبت دارای خبل قزار داؽت.ى صفحبت آ

سهبى پبعخ گَیی ثزای ّز صفحِ  ثبؽذ ٍ هی ثبعیزی هتفبٍت

ثبؽذ. ثزای ثزرعی اختالل دیذ رًگ ًبؽی اس  هی ثبًیِ 3فقظ 

فٌذٍط چؾن، تَعظ هتخصص چؾن ّوِ افزاد کَر رًگ 

ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار  ّب خوغ آٍری دادُهؼبیٌِ ؽذًذ. پظ اس 

SPSS  ٍتَسیغ ًزهبل ٍ ّبیآسهَى  T-test در کَررًگی فزاٍاًی

 دختزاى داًؾدَ هقبیغِ ؽذ. پغزاى ٍ

 یافته ها

آسهَى داًؾدَی پغز کِ ثب  483ثِ عَر کلی اس هدوَع 

ًفز  23را هَرد ثزرعی اختالل دیذ رًگی قزار گزفتٌذ ّب ایؾی

 .(1عجش داؽتٌذ )خذٍل  - قزهشکَررًگی  درصذ( 76/4ّب ) آى

آسهَى اعبط  درصذ( ثز 21/0در ایي هیبى یک ًفز )

آسهَى داؽت کِ در ایي عجش  -قزهش فزاتز اس کَررًگی  ّبرا  ایؾی

ؽَد. ًتیدِ ثزرعی اختالل دیذى  هی ًبهیذُ Totalاصغالحبً 

یًَیَرعیتی ػالٍُ ثز اختالل  ایي ؽخص ثب آسهَى عیتیرًگ 

)تزیتٌَ هبلی( ًیش  عجش ثِ کَررًگی ًَع آثی خفیف - ذ قزهشدی

عجش  - را ًَع کَررًگی قزهشّب یؾایآسهَى ٍعیلِ ِ هجتال ثَد. ث

آسهَى هؾخص ًؾذ. ثب اعتفبدُ اس  پغزدٍ ًفز اس داًؾدَیبى 

هبلی ٍ دیگزی ثِ تزًَعیتی یًَیَرعیتی یکی ثِ اختالل ًَع دٍ

ًفز داًؾدَی  1016غبلؼِ پزٍتٌَهبلی اثتالء داؽت. در ایي ه

درصذ(  69/0)ًفز  7ثزرعی ؽذًذ ّبرا  آسهَى ایؾیدختز ثب 

 (.2)خذٍل عجش داؽتٌذ - اختالل دیذ قزهش
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در گزٍُ هذکز ٍ عجش  -قزهش دیذ  اختالف ؽیَع اختالل

خَد ثِ ایي  درصذ اس هجتالیبى اس اثتالی 74هؤًث هؼٌی دار ؽذ. 

فٌذٍط چؾن افزاد کَر رًگ هؼبیٌِ ؽذ  ػبرضِ اعالع ًذاؽتٌذ،

 ٍ اختاللی در آى هؾبّذُ ًگزدیذ.

 را ّب ایؾیآسهَى در داًؾدَیبى پغز ثب اعتفبدُ اس اثشار عجش  -قزهش : تَسیغ فزاٍاًی کَررًگی 1خذٍل 

نوع 

 کوررنگی

 ن ادوت

 خفیف

ن ادوت

 یدشد

جمع 

 نادوت

ن اپزوت

 خفیف

ن اپزوت

 شدید

جمع 

 ناپزوت

ن و اجمع دوت

 ناپزوت
 توتال

ن، اجمع دوت

 و توتالن اپزوت
 جمع طبیعی

 483 460 23 1 22 6 1 5 16 4 13 فزاٍاًی

 100 24/95 76/4 21/0 55/4 24/1 21/0 03/1 31/3 83/0 48/2 درصذ

 راّب ایؾیآسهَى عجش در داًؾدَیبى دختز ثب اعتفبدُ اس اثشار  - قزهشکَررًگی : تَسیغ فزاٍاًی 2خذٍل 

نوع 

 کوررنگی

ن ادوت

 خفیف

ن ادوت

 یدشد

جمع 

 نادوت

ن اپزوت

 خفیف

ن اپزوت

 شدید

جمع 

 ناپزوت

ن و اجمع دوت

 ناپزوت
 توتال

ن، اجمع دوت

 ن و توتالاپزوت
 جمع طبیعی

 1016 1009 7 0 7 2 0 2 5 2 3 فزاٍاًی

 100 3/99 69/0 0 69/0 19/0 0 19/0 49/0 19/0 30/0 درصذ

 

 بحث

ثبؽذ ٍ  هی کزٍهبتیک ییک ٍضؼیت تز ّب صحیح رًگ دیذى

بى حغبط ثِ ًَر قزهش، عجش ودر ایي حبلت ًقصی در عِ فتَپیگ

ی هخزٍعی چؾن اًغبى ٍخَد ًذارد. در ًتیدِ ّب ٍ آثی علَل

تَاًٌذ تزکیت ؽذُ ٍ هَخت  ی هختلف هیّب عِ رًگ در ًغجت

هزثَط ثِ فقذاى یب  ّب رًگ ىرًگی ؽَد. اختالل در دیذ ىدیذ

کَررًگی  .(1ثبؽذ ) ّب هی بىوی عبختوبًی فتَپیگبّ خْؼ صى

ثبؽذ ٍ صى عبسًذُ ایي  هی ٍ عجش ی قزهشّب ؽبیغ هزثَط ثِ رًگ

قزار دارد. یک صى هؼیَة  xرٍی کزٍهَسم  پیگوبىٍ فتَد

ًوبیذ. در  هیکَررًگی ایدبد  ،هزد xکَررًگی رٍی کزٍهَسم 

ؽذ، ّب هؼیَة ثبسًبى فقظ در حبلتی کِ ّز دٍ کزٍهَسم آى

ّب هؼیَة ثبؽذ یک کزٍهَسم آى ؽَد. اگز هی کَررًگی ظبّز

ثبؽٌذ. در ًتیدِ  هی ل کَررًگیهؽًَذ ٍ فقظ حبرًگ ًویکَر

 لیتَا .(3) ؽَد هی کَررًگی قزهش ٍ عجش ثیؾتز در هزداى ظبّز

صذ در 96ط ثِ فتَپیگوبى قزهش ٍ عجش ی آهیٌِ هزثَّب اعیذ

ّب  ٍ تفبٍت هبکشیون حغبعیت عیفی آى ز اعتًظیز یکذیگ

ًگی هزثَط ثِ ایي ًَع را راعت. ثذیي لحبػ کَر nm31فقظ 

هزثَط ثِ رًگ کَررًگی ًبهٌذ. ؽیَع  هیعجش  -قزهش کَررًگی 

 .(10) ثبؽذ هی آثی ثغیبر کن

هغبلؼبت هحذٍدی در ثؼضی اس ؽْزّبی ایزاى درثبرُ ؽیَع 

ّب کوی ًتبیح آى اًدبم گزفتِ اعت ٍعجش  -قزهش کَررًگی 

ثبؽذ یکی اس  هی ثبؽذ ٍ ػَاهل هختلفی در آى هَثز هی هتفبٍت

ثبؽذ. ػبهل دیگز  هی ایي ػَاهل احتوبالً ٍخَد اقَام هختلف

آسهَى ٍ ثب ت کِ اختالل دیذ رًگی کوی دارًذ افزادی اع

ّب را هؾخص ًوَد ٍ در ایي  ًَع کَررًگی آى تَاى ًوی ّبرا  ایؾی

اعتفبدُ ؽَد.  هَارد اس آسهَى دیگزی ثزای تؾخیص آى ثبیذ

ثبؽٌذ ٍ  هی ی دیگز ثِ ًذرت در دعتزعیّب ًغخِ اصلی آسهَى

ثبؽذ. ػبهل دیگز  هی اعتفبدُ اس آى در هغبلؼبت هٌتؾز ؽذُ ًبدر

هذت اعت ًی ثِ عَر هکزر ٍ عَال ّبرا  ایؾیآسهَى اعتفبدُ اس 

ؽَد چبلؼ دیگز ؽزکت ًکزدى  هی زیذگی آىکِ هَخت رًگ پ

ػلت ثی اػتوبدی ثِ هحزهبًِ هبًذى  ثِ ثؼضی اس افزاد کَررًگ

ایي هغبلؼِ هؾکالت اخیز ثِ کٌبر سدُ  اعت. درآسهَى ًتیدِ 

در دٍ  قزار گزفتٌذ.آسهَى هَرد  ّب ؽذ ٍ ّوِ داًؾدَیبى کالط

کبهالً هؾخص ًؾذ ٍ اس َررًگی کًَع  ّبرا  ایؾیآسهَى هَرد ثب 

قزهش کَررًگی َرعیتی اعتفبدُ گزدیذ. ؽیَع یًیَ تیعیآسهَى 

( خیلی کوتز اس ًضاد ارٍپبیی 76/4عجش در پغزاى ایي هغبلؼِ ) -

عفیذ پَعتبى ٍ  درصذ( 8 تب 7) آهزیکبییعفیذ پَعتبى  ٍ

صذ( در 5/6) چیٌی ( ٍ 33/7تزکیِ ) صذ( ٍدر 3/7اعتزالیب )

، (درصذ 9/1اس پغزاى ثَهی اعتزالیب )ثَد. اهب خیلی ثیؾتز 
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 ( ٍدرصذ 3/1، کؾَر غٌب )درصذ( 4/1هزیکبیی )آ - آفزیقبیی

 صذ( ثِ دعت در 69/3( ٍ ٌّذی )درصذ 0/1اعکیوَّب )

 . (14-7-3آهذ )

ّوچٌیي در ایي هغبلؼِ ؽیَع آى کوتز اس پغزاى دٍرُ 

پغزاى داًؾکذُ  ٍ( 11) صذ(در 2/5راٌّوبیی ؽْز تْزاى )

پغزاى داًؾکذُ  ثشرگتز اس ( ثَد 12ٍصذ( )در 6پشؽکی هؾْذ )

ذ ( گزدیذ. ؽیَع اختالل دی13) درصذ( 6/3پشؽکی اصفْبى )

صذ( ثِ دعت آهذ کِ کوی در 69/0رًگی در دختزاى داًؾدَ )

 4/0) ثیؾتز اس ؽیَع آى در دختزاى داًؾکذُ پشؽکی اصفْبى

آى در هغبلؼِ داًؾکذُ خیلی کوتز اس ؽیَع  درصذ( ثَد ٍ

 وٌیپَرسًبى ایبلت صذ( ٍدر 4/1) خَراعگبىٍاحذ  دًذاًپشؽکی

ارتجبط آهبری هؼٌی  .(10-13صذ( گزدیذ )در 69/1ٌّذٍعتبى )

ثِ دعت  رًگی در ایي داًؾدَیبىکَرؽیَع  داری ثیي خٌظ ٍ

آى صذ اس هجتالیبى ثِ اختالل دیذ رًگی اس اثتال ثِ در 26 آهذ.

ّب ایي ًتیدِ صذ ثقیِ آىدر 74الع داؽتٌذ در حبلیکِ ثزای اع

ثزای اًتخبة  اًدبم ایي هؼبیٌبت راٌّوبی خَثی تؼدت آٍر ثَد.

ثبؽذ. ثؼضی هؼبیٌبت  هی ّب اداهِ تحصیل آى رؽتِ تخصصی ٍ

تؾخیص خَى تبسُ، ّوچٌیي  پشؽکی هبًٌذ اًذٍعکپیَ

ی ٍ ّوچٌیي ثِ ػلَم آسهبیؾگبّ هزثَط هؾبّذات هیکزٍعکپی

ّب ٍ ّن رًگی دًذاى ثزای سیجبیی ٍ در دًذاًپشؽکی تزهیوی

 ًٌذگی ؽخص ثبیذ تزی کزٍهبت عجیؼیل دیگزی هبًٌذ راهؾبغ

ثزای ّوِ داًؼ کَررًگی آسهَى ؽَد  هی ثبؽذ. لذا پیؾٌْبد

آیٌذُ آگبّبًِ هؾبغلی را اًتخبة  آهَساى اثتذایی اًدبم ؽَد تب در

 ًذاؽتِ ثبؽذ. ّب هؾبّذُ دقیق رًگچٌذاًی ثِ  ًوبیذ کِ ًیبس

  نتیجه گیزی

ای اختالل دیذ رًگ داؽتٌذ ٍ در  درصذ قبثل هالحظِ

ّب اس کَررًگی درصذ آى 74داًؾدَیبى پغز ثیؾتز اس دختز ثَد. 

تَاًذ راّگؾبی  ّب هی خَد خجز ًذاؽتٌذ. اعالع اس آى ثزای آى

 ؽَد افزاد اًتخبة ؽغل ٍ رؽتِ تخصصی ثبؽذ. پیؾٌْبد هی

کَررًگ هؾبغلی را اًتخبة ًوبیٌذ کِ احتیبج ثِ تؾخیص دقیق 

ّب ًذاؽتِ ثبؽذ ٍ یب اس کوک عبیز افزاد در اًتخبة رًگ  رًگ

 صحیح ثْزُ گیزًذ.

 تقدیز و تشکز

داًٌذ کِ اس ّوکبری ًَیغٌذگبى هقبلِ ثز خَد السم هی

را داؽتِ  صویوبًِ کلیِ افزاد ایي هغبلؼِ کوبل تؾکز ٍ قذرداًی

 .ثبؽٌذ
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Investigation of Color Blindness Prevalence among  

Students of Yazd Medical Sciences Universities 

Mahdi MALEK1*, Mehrzad EBRAHEMZADEH2, Hosein ARAB FARASHAHI3,  

Mohammad Reza BESHARATI4, Morteza MORTAZAVI MEHRIZI5, Mohammad Reza MOZAIAN6  

Abstract 

Introduction:  Due to the importance of color blindness and its impact on the 

depth and quality of students, this study aimed to survey the Frequency of 

red-green color blindness among students of Yazd Medical Sciences 

Universities. 

Methods: This descriptive-analytical study was carried out with easy 

sampling method among all male students (483) and female students (1016) 

from Yazd Medical Sciences Universities using Ishihara diagnostic Test. 

Data were analyzed with SPSS18 software and statistical tests of normal 

distribution and T-test were used. 

Results: The study showed that 23 boy students (4.76%) were color blind. 

Among them13 boys (2.48%) were deuteranomaly and 4 boys (83%) were 

Deuteranopia, 5 boys (1.03%) were Protanomali, 1 boy (21%) was Protanopia 

and (21%) were total color blind. Furthermore, 7 girl students (69%) had color 

vision deficiency. It was observed that 3 girls (30%) were deuteranomaly and 2 

girls (19%) were Deuteranopia, 2 girls (19%) were Protanomali and there was 

no total color blindness in the female students group. 

Conclusion: There was a significant percentage of color vision deficiency in 

both groups; however, it was more in male students. Indeed, 74% of them did 

not know their color blindness. Knowing this fact can help them to choose a 

better career and specialized discipline. It is suggested that color blind people 

choose jobs that do not require accurate color recognition, or ask for help 

from other people to choose the correct color. 
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