
  
 

 )421(                                                               1391سال شانزدهم، شماره پنجم، آذر  - ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
                                                        

  کرمانشاهاالئمه  کننده به درمانگاه ثامن فراوانی کوررنگی در رانندگان مرد مراجعه
)87-1384(  

  1عزیزيی ؛ عل1؛ علی الماسی*1؛ سید رامین قاسمی1؛ نسرین اعظمی1سهیال رشادت
  

  چکیده
نشان داده است که رانندگان ها  . بررسینیستها  قادر به تفکیک رنگدر آن فرد که  استارثی  یاختالل ،بیماري کوررنگی زمینه:

شوند. با توجه به ضرورت بررسی علل مربوط به آمار باالي  دو برابر رانندگان نرمال دچار حوادث اتومبیل می کوررنگ
این  ،در رانندگان وسایل نقلیه عدم وجود آمار رسمی در زمینه میزان شیوع این اختاللتصادفات رانندگی در سطح کشور و 

  انجام شد.  این جامعهشناسایی شیوع کوررنگی در منظور  هپژوهش ب
 1384-87هاي  االئمه کرمانشاه طی سال کننده به واحد اپتومتري مرکز ثامن در این مطالعه مقطعی، کلیه رانندگان مراجعه ها: روش

افزار  ها از نرم دادهمورد بررسی قرار گرفتند. براي تجزیه و تحلیل  Ishiharaنفر) از نظر اختالل دید رنگ با تست  28009(
SPSS  .و آمار توصیفی استفاده شد  
%) با اختالل دید رنگ شناسایی شدند. بیشترین نوع کوررنگی 8/2نفر ( 784 ،کننده راننده مراجعه 28009 از مجموعها:  یافته

  هاي  در سالررنگی شیوع کو%) بود. همچنین 2/14) و قرمزکور (%7/20%)، سبزـ قرمز (4/55ترتیب شامل سبزکور کامل ( به
  . بود درصد 93/1و  02/3 ،23/3 به ترتیب 1387و  85-1384،1386

عنوان یکی از  هتر از برخی مطالعات مشابه بوده اما با توجه به وجود این عارضه ب شیوع کوررنگی در این مطالعه کم گیري: نتیجه
  ي کوررنگی در رانندگان توجه جدي داشته باشند.شود مسئوالن نسبت به غربالگر خطر بروز تصادفات، پیشنهاد می املوع

  اي کوررنگی، رانندگان، دید رنگی، حوادث جاده ها: کلیدواژه
  »9/12/1390 پذیرش:  5/7/1390 دریافت:«

   ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهسالمت ءمرکز تحقیقات توسعه اجتماعی وارتقا. 1
االئمه، مرکز  ها، طبقه فوقانی مرکز بهداشتی درمانی ثامن ها، داخل محوطه آپارتمان اي بلوار گلکرمانشاه، شهرك مسکن، انته دار مکاتبات: عهده *

    Email: qasemi_sr@yahoo.com         0831-4216143تلفن:  ،تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت
 

  مقدمه
وابسته به ثی یک اختالل ار بیماري کوررنگی

مرد و یک  12باشد که یک نفر از هر  می Xکروموزوم 
 رداین اختالل  )2 و 1(کند  زن را مبتال می 200نفر از هر 

کند.  دو چشم را درگیر می بیشتر موارد ارثی است و هر
و  ها) کوررنگی ممکن است ناقص (نسبت به برخی رنگ

آن خیلی ها) باشد. نوع کامل  به تمام رنگنسبت یا کامل (
نادر بوده و معموالً با مشکالت جدي چشم همراه است 

هر فرد نرمال با دید طبیعی، سه نوع  در چشم ).4 و 3(
دارد که هر یک قادر است یکی از وجود سلول مخروطی 

هاي بلند (مربوط به رنگ قرمز)، متوسط  طول موج

(مربوط به رنگ سبز) و کوتاه (مربوط به رنگ آبی) را 
هاي مخروطی بلند و  . نقایص در سلولدریافت کند

 سبز و ومتوسط موجب اشکال در افتراق دو رنگ قرمز 
ترین فرم  که شایع شود می قرمز-سبزکوررنگی  ایجاد

اختالل رنگ نوع %) است. بنابراین بیشترین 99( کوررنگی
است که ) deuteran) و سبزکور (protan( از نوع قرمزکور

ع کوررنگی کامل مقایسه با نو از نظر شدت در
)achromatopsia5تر هستند ( ) خفیف.(  

شده در سطح کشور بیشتر در جامعه  مطالعات انجام
آموزي صورت گرفته است و مطالعات در رابطه با  دانش

با این حال  .رانندگان در سطح کشور بسیار اندك است

شی
ژوه

ه  پ
مقال
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شده داخلی، شیوع کوررنگی در   هاي انجام در بررسی
درصد در  6بیرستان در حدود مقاطع راهنمایی و د

) و در سطح ابتدایی 6درصد در پسران ( 5/9دختران و 
). در مطالعه 7-9(است  گزارش شدهدرصد  4/4-7/1

آهن یزد،  ) شیوع کوررنگی در کارکنان راه1387ملک (
موقع  دست آمد. شناسایی و تشخیص به هب درصد 54/7

ورها جا اهمیت دارد که در برخی از کش کوررنگی تا آن
) افراد با اختالل Screeningاز جمله انگلستان، بیماریابی (

سالگی  11-14سالگی شروع و تا  5دید رنگ از سن 
). مطالعات مختلف در دنیا نشان از ارتباط 5( ادامه دارد

). افراد 10بین این بیماري و تصادفات ترافیکی دارد (
پروتان (قرمزکور) در استرالیا از داشتن گواهینامه 

ها نشان داده که  ). همچنین پژوهش11رانندگی محرومند (
چراغ ترمز وسایل نقلیه از سوي رانندگان با اختالل دید 

هاي  ها و مرگ ). آسیب12رنگ قابل شناسایی نیست (
ناشی از تصادفات یک مشکل سالمتی عمومی توده مردم 
است و نیاز به تحقیقات اپیدمیولوژیک دارد تا اصالح 

ها حاکی از آن است که فاکتورهاي انسانی،  شود. بررسی
درصد تصادفات است اما این در شرایطی  80-90مسئول 

درصد فاکتورهاي انسانی دخیل را  3-4است که تنها 
دهد؛ اما این به این معنی نیست  علل پزشکی تشکیل می

که اهمیتی به علل پزشکی ندهیم بلکه بایستی موارد فوق 
). در یک 13گی قرار دهیم (هاي رانند را جزو محدودیت

بررسی جامع بر روي رانندگان قطار استرالیا در سال 
دیده شد که بیشترین اختالالت منجر به حادثه در  2004

ترتیب شامل مشکالت قلبی، اختالالت روحی  آنان به
روانی، مشکالت ارتوپدیک و اختالالت دید رنگ بود 

رانندگان تر نشان داده است که  هاي دقیق ). بررسی14(
کوررنگ دو برابر رانندگان نرمال دچار حوادث اتومبیل 

). مطالعات نشان داده است که در افراد با 15شوند ( می
تر بوده و  یها طوالن نقایص اختالل دید رنگ، واکنش

هاي ارتباط با دید رنگ در این  دفعات پاسخ به تست
). این تصور غلط و خطرناك بعضاً 16افراد تأخیر دارد (

توانند  وجود دارد که رانندگان دچار اختالل دید رنگ می

ها نشان داده  یک رانندگی ایمن داشته باشند، اما بررسی
است که این رانندگان در تشخیص چراغ راهنمایی و 

 ،همچنین چراغ خطر ترمز وسایل نقلیه روبرو یا پشت سر
  ).2باشند ( دچار اختالل در تشخیص و درك می

و میر ناشی از تصادفات در ایران مرگ  آمارامروزه 
تعداد  1384-89هاي  طی سال طوري که باال است به

طور  هنفر در تصادفات رانندگی جان باختند که ب 145149
شود  هزار مرگ را شامل می 24میانگین، ساالنه حدود 

نهمین علت مرگ براي تمامی  ،). حوادث ترافیکی17(
که بدون اقدامات شود  بینی می و پیش استسنین در دنیا 

هاي ناشی از حوادث  آسیب 2020مناسب، تا سال 
میر در دنیا تبدیل شود  ترافیکی به سومین علت مرگ و

). با توجه به اهمیت موضوع از جهت آمار باالي 18(
که  اي در سطح کشور و با توجه به این تصادفات جاده

مطالعه مشابهی در این منطقه از نظر شیوع کوررنگی در 
دگان وسایل نقلیه انجام نشده بود بر آن شدیم تا با رانن

گامی در جهت شناسایی شیوع ، حاضرانجام مطالعه 
  کوررنگی در رانندگان برداریم. 

  
  ها روش مواد و

 این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع بررسی موارد
کننده به واحد  رانندگان مراجعهتمامی بوده که در آن 

(ع) کرمانشاه،  االئمه رمانی ثامناپتومتري مرکز بهداشتی د
، از نظر اختالل دید رنگ مورد 1384-87هاي  طی سال

بررسی قرار گرفتند. دیگر متغیرهاي مورد بررسی در این 
نس، وضعیت نظام وظیفه، زمان سن، جمطالعه شامل 

شغل قبلی،  مراجعه، آخرین مدرك تحصیلی، سابقه کار،
  . بود تعیین حدت دید وحادثه شغلی   سابقه

کننده به مرکز  جامعه پژوهش، کلیه رانندگان مراجعه
 9هزار و  28جموع م در وهاي فوق  االئمه طی سال ثامن
د. علت مراجعه آنان به واحد اپتومتري مرکز، بودننفر 

دریافت کارت سالمت بود. انجام معاینات الزم براي 
عنوان  به( اشتغال فرد به رانندگیشرط ورود به مطالعه، 

کامل بودن اطالعات مورد نیاز بود و در و  )اصلی شغل
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به اختالل دید،  صورت وجود نقص در اطالعات مربوط
  گرفت.  مورد مذکور مجدداً مورد بررسی قرار می

گونه محدودیت سنی براي ورود به مطالعه اعمال  هیچ
در نشده و رانندگان با سنین مختلف وارد مطالعه شدند. 

  وجود نداشت.» زن«اي با جنسیت  این مطالعه، هیچ راننده
به ثبت اطالعات افراد، از هر فردي فقط  همچنین با توجه

هیچ مورد تکراري در  وعمل آمد  بار ثبت اطالعات به یک
  تست مورد استفاده در جامعه این پژوهش وجود نداشت.

 Ishiharaهدف جهت بررسی اختالل دید رنگ، کتابچه 
شده و معتبر جهانی و  هبود. این تست یک آزمون شناخت

باشد. الزم به ذکر  در عین حال ساده و قابل انجام می
شده در سطح کشور جهت  است که کلیه مطالعات انجام

سنجش اختالل دید رنگ نیز همگی با این تست انجام 
). مالك قضاوت در مورد سایر متغیرهاي 7-9شده است (

راجعین اي بود که طبق اظهارات م مورد بررسی، پرسشنامه
که در زمان انجام مطالعه،  شد. با توجه به این تکمیل می

افزاري در سیستم اطالعاتی راهنمایی و رانندگی که  نرم
نام خود رانندگان  هدهنده سوابق تصادفات رانندگان ب نشان

وجود سابقه باشد وجود نداشت تنها منبع کسب اطالع از 
ارائه براي ، استناد به گفته رانندگان بود. حوادث شغلی

هاي  از جداول آماري یک و دو بعدي و شاخص نتایج
مورد  SPSSها با نرم افزار  عددي استفاده شد و کلیه داده

  تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
  

  ها یافته
راننده  28009مجموعاً  1384-87هاي  در طی سال

جهت کنترل وضعیت دید به واحد اپتومتري مرکز 
، 1384در که تعداد آنان  االئمه مراجعه نمودند ثامن

و  7936، 5126، 6800ترتیب  به 1387و  1386، 1385
 ،مورد مطالعهراننده  28009بود. از مجموع نفر  8147
اختالل دید رنگ شناسایی شدند مبتال به  )%8/2نفر ( 784

  ).1(جدول 
درصد  4/37در میان افراد دچار اختالل دید رنگ، 

   246درصد ( 9/31 ،نفر) داراي تحصیالت متوسطه 288(

کننده و رانندگان دچار اختالل دید  فراوانی رانندگان مراجعه -1جدول 
  رنگ

  سال
فراوانی کل رانندگان 
  مراجعه کننده در سال

فراوانی رانندگان با 
  اختالل دید رنگ

  درصد

1384  6800  220  23/3  
1385  5126  166  23/3  
1386  7936  240  02/3  
1387  8147  158  93/1  
  8/2  784  28009  عمجمو

  
 196درصد ( 4/25نفر) داراي تحصیالت در حد ابتدایی، 

نفر) نیز  40درصد ( 2/5نفر) دیپلم یا باالتر از دیپلم و 
  سواد بودند. بی

سال بود و  22-71دامنه سنی افراد مورد مطالعه بین 
سال  30-50%) در گروه سنی 5/63بیش از نیمی از آنان (

  قرار داشتند. 
سابقه کار جمعیت مورد مطالعه، هفت سال رین ت کم

 3/99مورد) بود.  1سال ( 56مورد) و بیشترین آن  1(
درصد رانندگان قبالً نیز به شغل رانندگی اشتغال داشتند. 

درصد از رانندگان زیر بیست سال بود و  62سابقه شغلی 
  سال داشتند.  20-30درصد نیز سابقه شغلی  37

خدمت  ،مورد مطالعه نفر) جمعیت 690درصد ( 7/88
 5/1وظیفه را انجام داده بودند. این در شرایطی بود تنها 

نفر) مشمول معافیت پزشکی شده بودند که  12درصد (
که  دلیل اختالل دید رنگ نبود. جالب توجه آن آن هم به

رغم سابقه رانندگی و گذرانیدن  یک از رانندگان علی هیچ
  نداشتند.مشکل خود اطالع  خدمت نظام وظیفه از

ال کردیم که آیا تاکنون به ؤوقتی از رانندگان س
ال پاسخ ؤنفر به این س 2 اید فقط حادثه شغلی دچار شده

  مثبت دادند.
از نوع  افراد مبتالبیشترین نوع کوررنگی در بین 

نفر) افراد را  434درصد ( 4/55سبزکور کامل بود که  
شد. دومین گروه کوررنگی بر حسب شیوع،  شامل می

نفر) و  162درصد ( 7/20قرمز با -گروه کوررنگ سبز
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نفر)  111درصد ( 2/14پس از آن گروه قرمزکور با 
نفر  58 بودند. کوررنگی سبزکور خفیف با فراوانی

ترین نوع  %) در رتبه بعدي شیوع قرار داشت. کم4/7(
کوررنگی، مربوط به افراد کوررنگ کامل بود که با 

معیت مورد مطالعه را به درصد ج 4/2نفر،  19فراوانی 
  ). 1 خود اختصاص دادند (نمودار

  
  

  
  

  
  

  
  

  شیوع انواع کوررنگی در میان رانندگان کوررنگ - 1نمودار 
  

نفر) جمعیت مورد مطالعه از نظر  782درصد ( 7/99
تعیین میدان بینایی در حد قابل قبول بودند. حدت دید در 

بود  10نفر) از رانندگان  573درصد ( 1/73چشم راست 
تر  یا کم 6و فقط یک درصد افراد داراي حدت دید 
نفر از  686بودند. از نظر حدت دید در چشم چپ در 

) در validاطالعات قابل بررسی ( ،جمعیت مورد مطالعه
 8/68( نفر از آنان 539دسترس بود که از این میان 

در چشم چپ بودند.  10درصد) داراي حدت دید 
از جمعیت  درصد 6/1همچنین حدت دید چشم چپ 

از اطالعات  درصد 5/12تر بود.  و یا کم 6مورد مطالعه 
  بود.  Missing dataمربوط به حدت دید 

  
  بحث

این مطالعه با هدف بررسی شیوع کوررنگی در 
االئمه  کننده به درمانگاه ثامن رانندگان مرد مراجعه

کرمانشاه به انجام رسید. در این پژوهش، شیوع کوررنگی 
درصد بود که در مقایسه با  8/2یت مورد مطالعه، در جمع

دهد.  تري را نشان می برخی تحقیقات مشابه مقدار پائین
نفر راننده در اتیوپی،  1879در یک مطالعه مشابه بر روي 

در  .)15( استدرصد گزارش شده  5/4شیوع کوررنگی، 
) بر 1387مطالعه دیگري که توسط ملک و همکاران (

آهن یزد انجام شد نیز شیوع کوررنگی، روي کارکنان راه 
درصد  66/5درصد و در بین رانندگان لوکوموتیو  54/7

). البته شیوع کوررنگی در مطالعه ما در 19گزارش شد (
  مقایسه با برخی مطالعات باالتر بود؛ از جمله مطالعه

آموزان دبستانی شهر کرمانشاه  امیدیان که بر روي دانش
گزارش کرده درصد  77/1انجام شد و شیوع کوررنگی را 

و همکاران  Erdogan). همچنین در مطالعه 7( است
ط نقلیه ئ) نیز شیوع کوررنگی در رانندگان وسا2011(

فر  ). فرخ20(گزارش شده است درصد  2/2سنگین، 
آموزان  درصدي در دانش 41/2) نیز به شیوع 1379(

  ).9ابتدایی ساري دست یافت (
در یکی از مطالعات مشابه از میان رانندگان مبتال به 

 34و تنها  deuteranopes درصد 66اختالل دید رنگ 
ما نیز مشابه   در مطالعه ).15( بودند Protanopeدرصد 
 Blindnessها %) با دیوتان4/55( اکثریت ،فوق  مطالعه

Doutan بزکور کامل) بود. هرچند که در پژوهش ملک (س
) 1385شکوه ( ) در کارکنان راه آهن یزد و رضایی1387(

افراد دچار  بیشترآموزان پسر شهر تهران،  در دانش
 6/55ترتیب  کوررنگی از نوع سبزکور خفیف با شیوع به

  ).21و  19بودند ( درصد 2/46و 
که  هاي مختلف در این زمینه نشان داده است بررسی

 Red-Greenهاي  کوررنگدر بین افراد کوررنگ، 
در مطالعه  .)5است( )% موارد99درحدود ( ترین فرم شایع

درصد از جمعیت مورد مطالعه را  6/97ما نیز این میزان 
) و 1387به خود اختصاص داد. در مطالعه ملک (

) تمامی افراد دچار کوررنگی از نوع 1385شکوه ( رضایی
). همچنین در این مطالعه 21و  19قرمز بودند (-سبز
 4/2ترین نوع کورنگی، از نوع کوررنگی کامل بود که  کم

  شدند.  جمعیت کوررنگ را شامل می درصد
   %)8/31سال ( 3در مطالعه مشابهی آمده است که طی 

7.4

14.2

55.4

2.4

20.7

سبزکور خفیف
قرمزکور
سبزکور
کوررنگ کامل 
کوررنگ سبز-قرمز
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رانندگان با اختالل دید رنگ دچار حادثه اتومبیل شده 
نندگان سؤال این در حالی بود که وقتی از را .)15بودند (

 2اید فقط  کردیم که آیا تاکنون به حادثه شغلی دچار شده
نفر به این سؤال پاسخ مثبت دادند که مالك پاسخ به 
سؤال موردنظر تا زمانی که با مستندات راهنمایی و 
رانندگی تطابق داده نشود از دقت باالیی برخوردار 

  باشد. نمی
پیچیده و هاي  رانندگی نیاز به یک مجموعه از مهارت

 ،گیري دارد که در رانندگان با اختالل دید سرعت تصمیم
افتد.  ها به تأخیر می گیري ها و تصمیم العمل این عکس

طور کلی بایستی در  هگیري ب بنابراین این مهارت تصمیم
هاي سالمت و توانایی رانندگی قرار بگیرد و  لیست تست

یص هنگامی که این اختالل دید به همراه نقص در تشخ
رنگ باشد قطعاً آمار و احتمال سوانح رانندگی را باال 

مطالعه ما جمعیت هدف از نظر حدت دید نیز  برد. در می
 درصد 70-75مورد بررسی قرار گرفتند. تقریباً قریب به 

ترتیب از نظر حدت دید چشم راست و چپ در  آنان به
آنان از نظر حدت دید  درصد 4/15بودند.  10/10حد 

 درصد 6/19بودند. همچنین  7-9در حد چشم راست 
بودند.  7-9آنان نیز از نظر حدت دید چشم چپ در حد 

تواند یا از طریق اثر  پزشکی می هاي وضعیتسري  یک
طریق مسیرهاي بینایی و مغز موجب  برروي چشم و یا از

اختالل دید شود. شیوع اختالل دید با سن افزایش پیدا 
معتقدند که افزایش سن  کند. از طرفی برخی تحقیقات می
دلیل اختالل در برخی روندهاي عملکردي و شناختی  به

شود و  موجب اثرات معکوس بر روي رانندگی فرد می
این امر موجب باال رفتن احتمال تصادفات در افراد مسن 

شود. لذا این مهم است که این دسته از رانندگان را  می
  ).22دهند ( جزو رانندگان با آمار باالي تصادفات قرار

زمانی که  )یعنی کاهش حدت دید(این واقعیت  قطعاً 
دچار اختالل دید رنگ نیز باشد،   راننده وسیله نقلیه

دهد. با توجه  احتمال ایجاد سانحه در جاده را افزایش می
که قریب به نیمی از جمعیت مورد مطالعه در گروه  به این
مورد چهارم جمعیت  سال بودند و حدود یک 40-80سنی 

نظر  مطالعه داراي اختالل در حدت دید بودند، لذا به
رسد که توجه به این امر از نظر رعایت نکات ایمنی و  می

استفاده از عینک به هنگام رانندگی در این افراد بسیار 
  ضروري است. 

  
  گیري نتیجه

دست آمده از این مطالعه نشان داد که در  ههاي ب یافته
مورد بررسی مبتال به  درصد از رانندگان 3حدود 

که مطالعات مشابه حاکی  کوررنگی بودند. با توجه به این
ثیرگذاري این عارضه در بروز سوانح رانندگی أاز ت
باشد و همچنین با توجه به عدم آگاهی اکثر رانندگان  می

شود  پیشنهاد می از وجود این مشکل بینایی در خود، لذا
مهیدات الزم از حوادث رانندگی، ت منظور کاستن از هب

سوي مسئولین محترم در خصوص مبتالیان به این عارضه 
عنوان یکی از فاکتورهاي احتمالی انسانی دخیل در  به

   .تصادفات اندیشیده شود
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