
 

 

 

 

 
 

 

 هرات شهرتروماهای چشم در  و اپیدیمیولوژیک کلینیکیتنوع 

 2احمد جویاپوهنمل دکتور شفیق، 1الرحمن نیازیپوهندوی دکتور عزیز گان:نگارنده

 3پوهنمل دکتور سیدفاروق حسینیو  

 چکیده 
چشدم   تروماهدای  درصدد  90. دهدد میتشکیل در جهان ی را نابینای علل ترینعمدهترومای چشم یکی از  

 رد.ی جلوگیری کتوان از نابینایمی هاآن کنندۀی عوامل ایجاده و با شناسایقابل وقایه بود
آن در والید  هدرا     وقاید   هدای راهولوژی کلینیکی ترومدای چشدم و   یاپیدیم بررسیهدف این تحقیق  

اب مصد  مدری    200تحلیلی بداالی  د  و به روش توصیفی prospectiveصور  ه این تحقیق ب .باشدمی
 ن شددفانانددور هددرا ،  شددفانان  در 1395در جریددان سدا    تهسدا  سددن داشدد  85 تددا 1ترومدای چشددم کدده  

ضدان  تمام مری دید قوۀصفا مراجعه نمودند، انجام شد.  چشم روشنا و مرکز تخصصی چشم  تحقیقیدمعالجوی

ص ایدن  مخصدو  تعیین، تاریخچ  مکمدل اندو و در فورمد     Snellen Chartبا استفاده از فورم  استندرد 
ترین تعداد مریضان نفر اناث بود. بیش 47نفر ذکور و  153مریضان شامل تحقیق  جمل از  تحقیق ثب  گردید.

حرارتدی تشدکیل    مدورد را ترومدای  ترین ترین عامل را ترومای کند و کمشایع و سن داش سا   10تا  1بین 
مدتعلم مکتد     یا و تر مصابین بیکاراز نوع باز دریاف  شد. بیش %24،5تروماها از نوع بسته و  %75،5 داد.می

( %25،0مورد ) 50 درل و ( نابینایی کام%9،0مورد ) 18نورما ، در  (%19،0مورد ) 38دید نهایی در  ۀقو. بودند
 بودن سن، تعیین شده نتوانس .به نسب  کم

ایدن   گدان  هتعداد زیادی از باشدند  که اس صح  عامه در والی  هرا   عمدۀترومای چشم یک مشکل  
 ردگیانی صور  رسواقعا  آن به مردم آگاهی. الزم اس  جه  وقایه و کاهش سازدمیشهر را ساالنه مصاب 

 روی دس  گرفته شود.کارهای مناس  و راه

 .یکاهش بینای و ۀ دیدقوومای باز، تروماهای چشم، ترومای بسته، تر :کلیدیگانِ واژه 

                                                           
 پوهنتون هرا . معالجوی مراض ساری دانشکدۀ ط  اعامه و  استاد دیپارتمن  صح  1
 پوهنتون هرا . معالجوی استاد دیپارتمن  صح  عامه و امراض ساری دانشکدۀ ط   2
 پوهنتون هرا .  معالجوی استاد دیپارتمن  جراحی دانشکدۀ ط  3
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 مقدمه
. دارد بشر یگهزند ادابع و کارکردها تمام یرو یمیمستق را یتأث که بوده یاله بزرگ نعما  از یکی یینایب
 سدهم  های روزمدره کار در عادی فردِ کی مانند تواندینم گردد، یینایب دادندس  از ای کاهش چاردُ که یکس
 1.دارد عهجام یرو یناگوار را أثیت هم و سازدیممنزوی  را شخص یفرد صور ه ب هم ،امر نیا. ردیگ

 2، 1.دهندد یمد  لیتشدک  چشدم  یتروماها را یکسب یینایناب عل  نیترعمدهمطالعا  متعدد نشان داده که 
 تصدادفا   زش،ور کدار،  زمان در عمدتاً که بودهدر جهان  عامه صح  مسائل نیترمهم از یکی چشم یتروما
 را نود یینایب نفر ونیلیم 1.6 حدود جهان در ساالنه. دیآیم وجود به فردی جدا  و جنگ اثر در ای و یکیتراف

 ییندا یب کداهش  رچدا دُ طرفده  دو صدور  ه بد  نفر ونیلیم 2.3 باًیتقر و دهدمی دس  ازاز اثر تروماهای چشم 
 یتروما زین اطفا  در 1.اندچشم یتروما به معروض ترشیب رنطرپُ یرفتارها داشتن عل  به مردها. گردندیم

 و یریادگید  یاالبد  یمنفد  را ِیثأتد ً اتد جینت و بوده صنف از شاگردان اب یغ اسباب  نیترمعمو  از یکی چشم
 بدا  افدراد  در چشدم  یتروماهدا  که دهدیم نشان کشور از نارج در شده انجام مطالعا ِ 3.دارد شاگردان  یفعال

 90حدود  .ددار یترشیب وعیش ناص یسن یهامحدوده در همچنان و نییپا سواد سطح ن،ییپا یگهزند سطح
 4.اندتروماهای چشم قابل وقایه درصد
 یهدا شدفانانه و  هدا کید نیکلدر شهر هرا  نیز روزانه تعداد زیادی از مریضان مصاب ترومای چشم بده   

که از درجا  مختلف کاهش بینایی و صدمه به چشم و ملحقدا  آن رند     کنندیمانتصاصی چشم مراجعه 
 باشدد   تبعا  ناگواری باالی سدممتی فدرد داشدته    تواندیماین موضوع  ،مناس  گی ه. در عدم رسیدبرندیم

بررسدی   قید تحق نید ا هددف ناپویری به جامعده وارد نمایدد.   جبران طریق ایجاد معلولی ، صدما ِاز  اًعموت
. امیدد اسد  بدا شناسدایی عوامدل شدایع       باشدد یمد ولوژی کلینیکی تروماهای چشم در والی  هرا  یاپیدیم

و  ودشناسدایی و عملدی شد    ایدن پدیدده   برای مناس  وقایوی یهاحلتروماهای چشم در والی  هرا ، راه 
 .ما بهبود حاصل نماید  جامعمندی وضعی  صح 

 روش تحقیق 

 1-85 مدری   200 بداالی  cross-sectionalو بده روش   prospectiveاین تحقیق به صدور    
 چشدم  تحقیقی-معالجوی  شفانان، نور هرا   شفانانبه  1395مصاب ترومای چشم که در جریان سا   ساله
 .انجام شده اس  مراجعه نمودندو مرکز تخصصی چشم صفا  روشنا

مخصوص این  فورم تعیین و در  Snellen Chartدید تمام مریضان با استفاده از فورم  استندرد  قوۀ 
ومدا،  ایجداد تر  مکمل انو و نوع تروما، مد  زمان سدپری شدده از   تاریخچ یق درج گردید. از هر مری  تحق

رزیدابی و  اجو گردید. برای هدر مدری  توصدیه شدد کده بدرای       ودید مریضان جس  قوۀکننده و عامل ایجاد

follow up مراجعد  ر در هد  صور  منظم مراجعه نمایدد و ه ماه بشده برای ششطبق تقسیم اوقا  تعیین 
 دید مری  تعیین گردید. قوۀتعقیبی 
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مرکدز  ساع  از ایجاد تروما تدا مراجعده بده     48تر از مریضانی که مصاب جروحا  باز چشم بودند و بیش 
در  ریضانی کده داکتر چشم سپری شده بود شامل تحقیق نگردیدند. همچنان، م مشورۀصحی بدون انو دوا و 

 .گردیدندولی به معاینا  تعقیبیه حاضر نشدند از تحقیق حوف   او  شامل تحقیق گردیدند

هم مقایسه گردید. در این مطالعه ارقام تحلیل و با statistiXL این تحقیق با استفاده از برنام  هاییافته 

د، دریافد  شد   0.05تر از کم pبا هم مقایسه شدند. زمانی که ارزش  tailed T-test-2با استفاده از روش 
 مسدائل  راز نظد قیدق  این تح که اس  قابل ذکردار و قابل قبو  تلقی گردید. معنی روهتفاو  آماری بین دو گ

 ه اس .ری  تحقیقا  علمی پوهنتون هرا  بررسی و تأیید گردیدانمق طباب  و رازداری توسط آم

 نتایج
  طبق( از %23.5مورد ) 47ذکور و   طبق( از %76.5مورد ) 153این تحقیق،  مری  شامل  200از مجموع  

 0.00p) شودیمدیده  هانانمبین تعداد مردها و  یداریمعنکه از نظر احصائیوی تفاو   (1 نموداراناث بودند )

مریضدان بداالتر از    %1و تنهدا   سا  داشته 1-30ترین مریضان شامل این تحقیق بین از نظر سنی، بیش .(=

زن سدن مریضدان مدرد و     standard deviationمیدانگین و    سد یمقا(. 1سا  عمر داشتند )جدو   80
ند و از نظر عامل سببی، اشیای کُ (2)جدو  . دهدیمنشان  را یداریمعن یشامل این تحقیق یک تفاو  آمار

برقدی و   یهدا یسدونتگ حرارتدی،   یهدا یسدونتگ  وواقعا  ترومدای چشدم   ترین عامل بیش زیتنوکاشیای 
 ،(2 نمودار) اندنمودهترین واقعا  ترومای چشم را در مریضان شامل تحقیق ایجاد کیمیاوی کم یهایسونتگ

آن از نوع ترومای باز به ثب   %24.5واقعا  شامل تحقیق از نوع ترومای بسته و  %75.5از نظر نوعی  تروما، 
تدر شدایع آن   علل کم بوده وعامل تروماهای بسته را مش ، چوب و سنگ  نیترعیشا ،(3 نموداررسیده اس  )

عامل تروماهای باز چشدم   نیترعیشا. (4 نمودارتفنگ پمستیکی، موبایل، کمه و زنجیر شناسایی شده اس  )
شدایع  تدر در حالی که ضربه بدا چدوب، طنداب و شیشده علدل کدم       اس   را چاقو، سنگ و انفجار تشکیل داده

تر مریضان شامل این تحقیق از قشر بیش .(5 نمودار) بوده اس تروماهای باز چشم در مریضان شامل تحقیق 
مصداب  تر به ترومای چشم در این تحقیق کم و معلمان هادهقان، هارانندهدر حالی که  اند بیکار و متعلم بوده

مدوارد هدر دو چشدم     %3موارد چشدم راسد  و در    %45.5موارد چشم چپ، در  %51.5در  .(6نمودار ) اندشده
 ازمورد  38این مریضان معلوم شد که   یبیتعقبعد از شش ماه معاینا   (.7 نمودارمصاب تروما گردیده بودند )
چدار کداهش بیندایی نفیدف     مدورد دُ  43ایجاد نشده بود.  دشانیددر گونه تغییری مریضان تح  مطالعه هیچ

(Mild vision loss) ،11    مورد دچار کاهش بیندایی متوسدط(Moderate vision loss) ،4   مدورد

مددورد دچددار کدداهش بینددایی بسددیار شدددید  36، (Severe vision loss)دچددار کدداهش بینددایی شدددید 

(Profound vision loss)  مورد دچار نابینایی کامل  18و(Total vision loss)  مورد  50بودند. در
 .(8)گراف  ین بودن سن مریضان تعیین شده نتوانس یدید به عل  پا ۀقونیز 
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 مناقشه 
ولوژی کلینیکی تروماهدای چشدم در والید  هدرا  بدوده اسد .       یهدف اصلی این تحقیق بررسی اپیدیم 

ر دابیندایی  معیوبید  و ن  ۀعمدد تروماهای چشم یک موضوع بسیار مهم و جهانی صح  عامه بوده و از علدل  
 .گرددیمسطح جهان محسوب 

مدورد   153ایدن مریضدان     جملد شامل ایدن تحقیدق شددند. از    مصاب ترومای چشم مورد  200به تعداد  
داری وجدود دارد.  ها تفداو  معندی  که بین آن دادیمیل کتش هانانم( را %23،5مورد ) 47و  مردهارا  (76،5%)

 ،طور نمونهبه  تلف جهان انجام شده همخوانی دارد مطالعا  متعددی که در کشورهای مخ نتای  با یافتهاین 
نشدان دادندد کده     ،انجدام شدد  ایران، تایلند و چدین  مصر،  ن،یفیلیپ در کشورهای 2017تحقیقاتی که در سا  

در  کده مطالعاتیکه ارقام دریافتی  شودمیولی دیده  8-3  تر از زنان اس مصابی  مردان به ترومای چشم بیش
بده نظدر    10-9و تایلند انجام شده اس  بلندتر از ارقامی اس  که در ایدن تحقیدق دریافد  شدده اسد .      مالیزیا

تروماهدای  در مالیزیا تنها  2011سا   مطالع زیرا در   تر مربوط به روش تحقیق باشداین تفاو  بیش رسدمی
تدر در مراسدم   مردهدا بدیش   رسدد مدی از آن جایی کده بده نظدر     9بررسی شده اس . بازیآتشچشم ناشی از 

تر دچدار ترومدای ناشدی از    احتماالً بیش ،اندداشته در این سرگرمی تریفعا و نقش  اندبازی حصه گرفتهآتش
 .گرددمی بازیآتش
سدا  داشدتند. اوسدط سدن مریضدان مدرد        30-1ترین مریضان شامل این تحقیق بین از نظر سن، بیش 

که اوسط سدنی   شودمیسا  بود. مشاهده  18،74 ± 16،00سا  و اوسط سن مریضان زن  23،84 ± 17،17
امدا   11، 7 دارد همخدوانی انجدام شدده    ایدران  یقاتی که در چدین و تحق هاییافتهمریضان شامل این مطالعه با 

 فداو  ده اسد  ت شد اجدرا   و چدین  که در تایلند، نیوزیلندد  یتحقیقا  دیگر هاییافتهاین تحقیق با  هاییافته
ز دالیل که سب  اعل  این تفاو  سنی باشد. یکی  تواندمیعوامل متعددی  11، 8، 2.دهدمینشان  معناداری را

االً ردد، احتمد دریاف  گد  بلندترالوکر نسب  به تحقیق حاضر شده اس  اوسط سنی مریضان در تحقیقا  فوق 
 اس  که در آن تحقیق انجام شده اس . ینفوس کشورهای میانگین عمر بودن باال
، نوعی  ترومدای ایجداد شدده بدود. از     هگرفتارزیابی قرار که در این تحقیق مورد ییکی دیگر از متغیرهای 
بدا   هدا افتده ییدن  اچشم بودند.   دچار ترومای بست شان چهارمتر از سه مریضان شامل این مطالعه بیش  جمل

طالعا  یاد شده در م 13، 12، 4، 2و استرالیا انجام شده، همخوانی دارد.در هند، تایوان، نیوزیلند نتای  مطالعاتی که 
در مصدر،   کده  ولی تحقیقداتی  ( گزارش شده اس  %60،0تر از )بیش طور اوسطه چشم ب میزان ترومای بست 

 یهاافتهیکه تفاو   رسدیمبه نظر  11، 7، 5.دهدمیتر نشان میزان ترومای باز را بیش ،هچین و ایران انجام شد
 مطالعد  زیدرا در    باشد جداگانه روش تحقیق دودر مصر انجام شد  2016که در سا   ییمطالعهاین تحقیق با 

 شدود میتصور  ،اندنهناتر محدود به محیط چون اطفا  بیش ور تنها اطفا  مورد ارزیابی قرارگرفته بودند موک
و این  آیدمیجود چون قیچی، چاقو و دیگر وسایل تیز به و  تر توسط عواملیبیش نزدشانکه تروماهای چشم 

 .گرددمیباز چشم  تر سب  جراحا امر بیش
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ترومدای چشدم بدود.     کننددۀ موضوع دیگری که در این تحقیق مورد مطالعده قدرار گرفد ، عوامدل ایجاد     
ی چار این عارضه شده بودند. متعاقد  آن ترومدا  ند دُترین تعداد مریضان تح  مطالعه از سب  عوامل کُبیش

 یهاتفنگگرم،   اسلحنفجار دیگ بخار، زیکی، سقوط از ارتفاع، ای، جدا  فییجادهتیز، انفجار مین، تصادفا  
حرارتی، بده ترتید  باعدر ترومدای      یهایسونتگبرقی و  یهایسونتگکیمیاوی،  یهایسونتگپمستیکی، 

ایجاد ترومای چشم چشم شده بوند. مطالعاتی که در سایر نقاط جهان صور  گرفته نیز عوامل متعددی را در 
عامل ترومای  نیترعیشادر چین انجام شد  2015به طور نمونه در تحقیقی که در سا   مشخص نموده اس  

تدرین واقعدا  ترومدای    ترومای ناشی از فلزا ، چاقو و قیچی دریاف  گردیدد. بدیش   چشم ترقه و متعاق  آن
در مصدر   2016در تحقیقی که در سدا    6ایجاد گردیده بودند. هازابیت، آهک و هایالقلکیمیاوی چشم توسط 

تشکیل داده بودند. بده   ییساچمهو تفنگ  عامل ترومای چشم در اطفا  را ضربه با چوب نیترعیشاانجام شد 
حدا   ازی، سنگ، ضربه بدا مشد ، چداقو، جرا   ، وسایل بنوردندروازه، زمین ۀ ریدستگتعقی  آن سیم فلزی، 

ترومای چشم در این تحقیدق   ۀکنندکه در اسباب ایجاد یتفاو  دیگر 5کیمیاوی، قلم و قاشق دریاف  گردید.
 . از آن جدایی باشدیمبا دیگر تحقیقا  وجود دارد، موارد کم ترومای کیمیاوی چشم در مریضان تح  مطالعه 

مواجهده بدا    تر لوا مریضان چانس بیش ،ی صور  گرفته اس صنعت یهاطیمحالوکر در که اکثر مطالعا  فوق
که  اس  مریضان را افراد بیکار تشکیل داده حاضر تعداد زیاد که در مطالع در حالی  اندداشتهمواد کیمیاوی را 

 .دهدیماین نود نطر معروضی  به مواد کیمیاوی و ترومای ناشی از آن را کاهش 
ترومدا ندزد     جینتود که در ی بی نهایموضوع مهم دیگری که در این مطالعه ارزیابی گردید تشوشا  بینای 

بده   بندی سازمان صحی جهاناساس تقسیمدید مریضان شامل این تحقیق بر ۀقومصابین ایجاد گردیده بود. 
مریضدان تحد  ایدن مطالعده      %19،0دیدد نهدایی    ۀقدو مختلف تقسیم گردید. ممحظه شد که در  یهاگروه

 Moderateچدار  دُ Near Normal vision ،5،5%دچدار   %21،5گونه تغییری ایجاد نشدده بدود.   هیچ

Low vision ،2،0% ُچار دSevere Low vision ،18،0% ُچار دProfound Low vision  9،0و% 

بدودن سدن   ینیدید مریضان به عل  پا ۀقونیز  %25،0 دریا کوری مطلق بودند.  Total blindnessچار دُ
نوانی و در بعضی هم ییاندازهقبلی تا  ۀشدتحقیقا  انجام یهاافتهیاین ارقام با   سیمقاتعیین شده نتوانس . 

 موارد تفاو  دارد.

که  شودیماین تحقیق و تحقیقا  کشورهای مصر، ایتالیا، چین، نیوزیلند و هند دیده  یهاافتهی  سیمقابا  

در ایدن تحقیدق و    Near Normal visionو  Normal visionدیدد نهدایی    ۀقومریضان با  درصدی
دیدد نهدایی   ۀ قدو دارای  یمدوارد  شدود یمد از طرف دیگر دیده  11 باشدیمدر چین مشابه  2012سا    مطالع

Normal vision  وNear Normal vision     سدا    و در ایتالیدا  2008این تحقیق با مطالعدا  سدا
بلند  دید عادی و تقریبًا عادی ۀقوطوری که در مطالعا  موکور مریضان با   دینمایمدر نیوزیلند تفاو   2012

  مسداف ومای چشم، مشکم  مواصدمتی،  که عدم اهمی  دادن به تر شودیمتصور  4، 2دریاف  گردیده اس .
د  شند که سب  شده مریضان تح  مطالع  ما دیرتر به فکر تداوی شونبا یزیاد از مراکز تداوی و فقر از عوامل

 .انددهیگرددچار انوار ونیم  رو،ازین
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بدودن  یا دوطرفده  طرفهکیگرف  موارد تروما نظر به در این مطالعه مورد ارزیابی قرارموضوع دیگری که   
 ان تح  تحقیقدر مریض موارد، مصابی  هر دو چشم %3،0موارد، ترومای یک چشم و در  %97،0آن بود. در 

 همخدوانی  ام شدده اسد ،  انج ایتالیامطالعا  متعددی که درچین، ایران و  نتای با  هایافتهاین دریاف  گردید. 
ر هد ایجاد شده و مصابی   طرفهیککه در اکثر موارد، ترومای چشم به صور   دهدمیاین امر نشان ، 6-4دارد.
 چشم بسیار نادر اس .دو

 گیریهجینت 
 ،. از نظر سنیگردندمیچار ترومای چشم زنان دُ تر ازکه از نظر جنسی  مردان بیش داداین تحقیق نشان  

و  23.84 ± 17.17سا  دریاف  شد، اوسط سنی مریضان مدرد   30-1سنی  ۀگرودر ترین واقعا  مرض بیش

 از اثدر سته برا ترومای  تح  تحقیق ترین موارددس  آمد. بیشه ب 18،74 ± 16،00اوسط سنی مریضان زن 
 شناسدایی نگ سد  چداقو و  ،عوامل شایع ترومای باز هجمل. از تشکیل نموددستی و سنگ ش ، چوبضربه با مُ

 ، مکتد  ن مدا ار تشدکیل داده و متعاقد  آن متعل  تدرین مصدابین را افدراد بیکد    گردید. در تحقیق حاضر بدیش 
مریضدان   چهدارم سده  ،. از نظدر سدکون   به ترومای چشم مصاب شدندنانه  یهانانمداران، کارگران و دکان

در نهاید    ،دهمریضدان ارزیدابی شد    %9،0. این مطالعه نشان داد کده  کردندیمگی هتح  مطالعه در شهر زند
چدپ   صابی  چشدم طور کامل از دس  داده بودند. همچنان در مریضان شامل این تحقیق مه بینایی نود را ب

 .شدتر از چشم راس  دریاف  بیش

 نهادهاپیش 
، دید نمایمد  صابینمکه ترومای چشم در محیط ما شایع بوده و عوارض ناگواری را متوجه با توجه به این

 :گرددیمآن موارد زیر پیشنهاد   یوقابرای 

نابر، باط جمعی، مرتاز طریق وسایل اافراد جامعه  بردن دانش دهی و بلندآگاهیسکتوری جه  هماهنگی بین  .1
  نطرا  تروماهای چشم دهی از عوامل وبرای آگاهی مکات  و متنفوان

بدرای  فظتی ، تأمین وسدایل محدا  آال نیماشصنعتی اعم از نوعی   یهاطیمحوضع مقررا  و تطبیق آن در  .2
  فاظ  شخصیحرنده و چگونگی استفاده از وسایل تیز و بُ ۀنحودر مورد  هاآنآموزش  ژهیوبه کارگران

جارحه مانند  تیز و وسایل یهاچهیبازمراقب  از اطفا  در محیط نانه و در محیط بیرون از نانه و عدم تأمین  .3
  گرددیمدیگری که ترومای چشم را سب   چاقو، قیچی، قلم، میخ و هر وسیل  کارد،

  ا جنگ و جدز کردن معضم  اجتماعی برای وقایه از ترومای چشم ناشی اکنشهیر، جلوگیری و یابیشهیر .4

 دومان و مناس  بده مصد   موقعبهگی هبهبود وضع اقتصادی جامعه و تأمین تسهیم  افتلمولوژیک، برای رسید .5
  چشم، بهبودی سریع و جلوگیری از پیشرف  و انوار ونیم تروماهای چشم

یدا   ریجلدوگی  جهد  والن  مکاتد  بدا متخلفدان    بهتر و برنورد قاطع و قانونی مسؤ سپلینیبرقراری نظم و د .6
 .در مکات  یکیزیف یهاجدا کاهش 
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153 (76.5%)

47 (23.5%) مرد

زن

 ضمایم 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 تعداد و درصدی مریضان تح  مطالعه نظر به جنس .1نمودار 

 عوامل سببی ترومای چشم در مریضان تح  مطالعه .2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع تروما . تقسیما  مریضان تح  مطالعه نظر به3نمودار 

74 69

17 9 8 8 6 4 2 1 1 1

49 (24.5%)

151 (75.5%)

تروماهای باز

تروماهای بسته
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ترومای بسته در مریضان شامل تحقیق ۀکنندعوامل ایجاد  .4 نمودار  

 
 
 

 

 

 

 

 ترومای باز در مریضان شامل تحقیق ۀکنندعوامل ایجاد  .5 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 . تعداد مریضان تح  مطالعه براساس شغل6 نمودار
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 چشم صدمه دیدههای مریضان شامل مطالعه نظر به کتگوری .7نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 دید نهایی مریضان شامل تحقیقۀقوهای کتگوری .8 نمودار

 
 
 
 
 
 
 
 

 

91(45.5%)
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6 (3.0%)

چشم راست
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 های مختلف سنی در مریضان شامل تحقیق. کتگوری1جدول 

 های سنیگروه

 )به سال(
 زن مرد

1-10 36 (18،0%) 24 (12،0%) 

11-20 32 (16،0%) 12 (6،0%) 

21-30 36 (18،0%) 10 (5،0%) 

31-40 16 (8،0%) 2 (1،0%) 

41-50 10 (5،0%) 10 (5،0%) 

51-60 6 (3،0%) 0 (0،0%) 

61-70 4 (2،0%) 0 (0،0%) 

71-80 0 (0،0%) 0 (0،0%) 

81-90 2 (1،0%) 0 (0،0%) 

 

 ترین و باالترین سنین، پایstandard deviationمیانگین،  . مقایس 2جدول 

 P-value زن مرد محاسبات احصائیوی

Mean 23.84 18.74 0.05>  

Standard 
Deviation 

17.17 16.00 0.05>  

Minimum 1 1 0.05<  

Maximum 85 50 0.05>  

 
 


