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مقدمه
برنامه استفاده از روشنایی روز و صرفه جویی در 

) Day Light Saving Time-DST(مصرف انرژي
جهت مطابقت بهتر اوج فعالیت هاي یک جمعیـت  
با ساعات روشنایی روز مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه    

حفــظ انــرژي بــود. امــا DSTاســت. هــدف اولیــه 
بـا کـاهش   DSTتحقیقات اخیر نشان می دهد که 

چمشگیر در مصرف انـرژي همـراه نبـوده و حتـی     
ممکن است منجر به افـزایش آن نیـز شـده باشـد.     
همچنین مطالعات نشان می دهد کـه گـذارها بـه    

Jet Lagباعث عالئم جزئی DSTداخل و خارج از 
مانند اختالل در خواب، تقطیع ریتم شبانه روزي و 

).1-3(خستگی می گردد
ــه داخــل و زمانبنــدي DSTخــارج از گــذارها ب

اجتماعی ما را به سرعت تغییر مـی دهـد، امـا بـر     
زمانبندي تغییرات بدن آهسته تر اثـر مـی گـذارد.    
طبق نتایج اولیه، تنظیم با برنامه هاي زمانی جدید 

ــذارهاي  ــول  DSTناشــی از گ ــه ط ــدین روز ب چن
).1-3(انجامدمی

از آنجایی که محرومیـت از خـواب و اخـتالل در    
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چکیده
سـازد کـه نتیجـه آن از کارافتـادگی     حوادث ناشی از کار ساالنه هزاران کارگر را در سراسر دنیا و به ویژه کشورهاي در حال توسعه درگیر می: زمینه و هدف

فاده (اسـت DSTنیروي کار در نهایت تحمیل هزینه هاي سنگین به صنعت آن کشور است. تحقیقات اخیر نشان داده اند که گذار به داخل و خـارج از برنامـه   
گـردد.  بهتر از روشنایی روز و صرفه جویی در مصرف انرژي) باعث برهم خوردن تعادل در ریتم شبانه روزي شده و ممکن است منجر بـه اخـتالل در خـواب   

ایش در تعـداد  موجب افـز DSTرود گذار به داخل و خارج از محرومیت از خواب ممکن است نتایجی منفی بر انگیزش، دقت و هوشیاري داشته و احتمال می
در آن اجـرا مـی شـود و تـا کنـون مطالعـه اي در ایـن        DSTحوادث گردد. لذا هدف از این مطالعه با توجه به اینکه ایران جزء کشورهایی است که برنامـه  

خصوص انجام نشده است، تصمیم به این مطالعه گرفته شد. 
این مطالعه با استفاده از بانک اطالعاتی سازمان توسعه و نوسازي صنایع و معادن ایران تحلیلی می باشد. در-: این مطالعه، یک مطالعه توصیفیروش  کار

در ماه هاي قبل و بعد از تغییر ساعت رسمی کشور با اسـتفاده از ارتبـاط عوامـل کیفـی بـا احتمـال       1390تا 1382سال از سال 9کلیه حوادث شغلی در طی 
رهاي کمی توسط آزمون تی تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ارتباط عوامـل مخـدوش کننـده بـا اسـتفاده از آزمـون       بازگشت به کار توسط آزمون کاي دو و فاکتو

رگرسیون لوجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
همچنین بیشترین حوادث در ماه : نتایج نشان داد  که تعداد حوادث در ماه قبل و بعد از اجراي تغییر ساعت افزایش معنادار و قابل مالحظه اي ندارد. هایافته

سال می باشـد و بیشـترین موضـع    5سال می باشد. بیشترین حوادث در کارگران با سابقه کمتر از 30-39مربوط به افراد با سنین DSTهاي قبل و بعد از 
مربوط به اندام تحتانی و فوقانی می باشد.DSTآسیب در ماه هاي قبل و بعد از 

، چندان بر میزان حوادث شغلی در کـارگران سـازمان توسـعه و نوسـازي صـنایع و      DSTرسد که محرومیت از خواب پس از گذار : به نظر میگیرينتیجه
معادن ایران تاثیرگذار نبوده است.  

حوادث شغلی، محرومیت از خواب، تغییر ساعت، ریتم شبانه روزي:هاکلیدواژه

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88تاریخ دریافت: 

19/10/92تاریخ پذیرش: 23/5/92تاریخ دریافت: 
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شبانه روزي کاهش دهنده توجه و هوشـیاري  ریتم
ممکن است منتهـی  DSTشناخته شده، گذارهاي 

به میزان بیشـتر حـوادث شـود. تنهـا معـدودي از      
بر میزان حـوادث  DSTمطالعات به تاثیر گذارهاي 

).4-8(دست یافته اند
همچنین برخی مطالعـات نشـان داده اسـت کـه     
حتـی محرومیـت متوسـط از خـواب و اخــتالل در     

MIچرخه خواب و بیـداري ممکـن اسـت ریسـک     
).9((سکته قلبی) را در میان جمعیت افزایش دهد

افراد در تنظیمـات شـبانه روزي و سـاعت هـاي     
شبانه روزي خود با یکدیگر تفاوت دارنـد، بنـابراین   

DSTر ریتم روزانه اثر گذاشته و منجـر  می تواند ب
به ناهنجاري هـایی نظیـر مشـکالت خـواب شـود     

)10.(
محرومیت از خواب ممکن است نتایجی منفی بر 
انگیزش، دقت و هوشیاري داشـته و احتمـال مـی    

موجب افزایش DSTرود گذار به داخل و خارج از 
در تعداد حوادث گردد.

تحـت  کشور جهـان 70با توجه به اینکه بیش از 
قرار گرفته اند، مطالعـات چنـدانی در   DSTبرنامه 

بـر روي حـوادث شـغلی    DSTخصوص اثر برنامـه  
انجام نگرفته است. از آنجایی که کشور ایـران نیـز   

را تجربه می کنـد، لـذا هـدف از ایـن     DSTبرنامه 
مطاله بررسی مقایسه حوادث فردي ناشی از کار در 

اعت در ماه هـاي قبـل و بعـد از اجـراي تغییـر سـ      
کارگران سازمان توسعه و نوسازي صنایع و معـادن  

ایران (ایمیدرو) می باشد.

روش کار
تحلیلـی مـی   -این مطالعه، یک مطالعه توصیفی

باشد که در سـازمان توسـعه و نوسـازي صـنایع و     
.انجام گرفتمعادن ایران

این سازمان به منظـور بررسـی، تهیـه و اجـراي     
یــز و نوســازي طــرح هــاي احــداث، توســعه، تجهی

صنایع تولیدي متالوژي، استخراج و فـرآوري مـواد   
معدنی و اجراي طرح هاي اکتشافی تشـکیل شـده   

شــرکت زیرمجموعــه بــوده و 51اســت کــه داراي 
همچنین داراي یک موسسه تحقیقات فرآوري مواد 

ــن ســازمان داراي   ــار دارد. ای 4معــدنی را در اختی
-1ملـه  گروه اصلی صنایع و معادن می باشـد از ج 

گروه آلومینیـوم و  -3گروه فوالد، -2گروه معدن، 
گروه مس.-4

ــازمان    ــوادث رخ داده در س ــه ح ــن مطالع در ای
توسعه و نوسازي صنایع و معادن ایـران (ایمیـدرو)   

مورد 1390تا1382ساله از سال 9طی یک دوره 
بررسی قرار گرفت. حوادث بر اساس گـزارش هـاي    

گی و ماهیانه مسـوولین  مدون و مستند روزانه، هفت
HSE  سازمان صنایع و معادن ثبت می گردد. فـرم

هاي گزارش حادثه تهیه و تایید شده از طرف اداره 
بـوده کـه در صـورت بـروز هرگونـه      HSEمرکزي 

واحد مربوطه تهیـه،  HSEحادثه توسط کارشناس 
تکمیل و تاییـد شـده و بـه اداره مرکـزي سـازمان      
توسعه و نوسازي صـنایع و معـادن ایـران واقـع در     
تهران ارسال می شود. میانگین تعداد کل کارگران 

نفر بوده است. ابتدا 100000سال حدود 9در این 
در ایـــن مطالعـــه چـــک لیســـتی از مشخصـــات 

قبلی تهیه گردیـد  دموگرافیک با مرور بر مطالعات 
که این مشخصات شامل سـابقه کـار افـراد حادثـه     
دیده، تحصیالت افراد، شیفت کاري، نوع صـنعت و  

غیره بود.
سال ده هزار مورد حادثـه گـزارش   9در کل این 

شده بود که حوادث مربوط به ماه هاي قبل و بعـد  
(فروردین، اسفند، شهریور، و مهر)، DSTاز اجراي 

تحت بررسی و تجزیه و تحلیل مورد حادثه2891
قرار گرفت. آنالیز آماري داده هاي به دسـت آمـده   
بــا اســتفاده از ارتبــاط عوامــل کیفــی بــا احتمــال 
بازگشت به کار توسط آزمون کاي دو و فاکتورهاي 
کمی توسط آزمون تـی تجزیـه و تحلیـل گردیـد.     
ارتباط عوامل مخدوش کننده با استفاده از آزمـون  

ک تجزیـه و بـا اسـتفاده از نـرم     رگرسیون لوجستی
مورد تحلیل قرار گرفت.SPSS16افزار 

یافته ها
نفـر کـارگر   100000به طور متوسـط  حـدود   

ســالیانه در ایــن مجموعــه مشــغول انجــام وظیفــه 
هستند که در معرض خطر می باشند کـه از سـال   

در ماه هاي قبل و بعـد از اجـراي   1390تا 1382
آلومینیـوم، فـوالد،   در چهـار صـنعت  DSTبرنامه 

حادثـه رخ داده اسـت. تمـام    2891مس، معـادن  
کارگران حادثه دیده مورد مطالعه مرد بودند.
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بررسی مقایسه حوادث فردي بـر اسـاس سـاعت    
وقوع حادثه، سن، سـابقه کـار و موضـع آسـیب در     

به صورت جدول DSTهاي قبل و بعد از اجراي ماه
) نشان داده شده است.1(

نتایج نشان داد که در کلیه شـیفت هـاي کـاري    
صبح، روزکار عمومی، عصر و شب بیشترین حادثـه  

در سـاعت سـوم و   DSTدر ماه هاي قبل و بعد از 

چهارم از شروع به کار مـی باشـد. ارتبـاط سـاعت     
X2وقوع حادثه و شیفت کاري با استفاده از آزمون 

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بـین ایـن   
). نتـایج  p=0/022دو ارتباط معناداري وجـود دارد( 

) ارائـه مـی گـردد. همچنـین نتـایج      2در  جدول (
نشان داد بیشترین حادثه مربوط به شـیفت صـبح   

بوده است.

جدول توزیع فراوانی ساعت وقوع حادثه، سن، سابقه کار، موضع آسیب-1جدول 
جمع کلDSTبعد از DSTقبل از 

فراوانیفراوانی
ساعت وقوع حادثه

130148278اول
202203405دوم
254255509سوم

283222505چهارم
183196379پنجم
111139250ششم
116116232هفتم

133101234هشتم
514899اضافه کار

سن به سال
20181331زیر 
29-205334741007
39–305806171197
49–40265263528
59–506656122
156سال و باالتر60

سابقه کار
57596881447زیر 
10-5285320655
15-11201188389
20-16127143270
25-215555110
363470و باالتر25

موضع آسیب
129140269سر

7368141چشم
12921گردن

5164115تنه
483478961اندام فوقانی
506474980اندام تحتانی

121628هاي داخلی و احشاءارگان
7759136کمر و ستون فقرات

112116228هاي متعددارگان
8412سایر
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به لحاظ سنی بیشترین تعداد حوادث مربوط بـه  
سال می باشد و همچنین بیشترین 39تا 20سن 

فراوانی حوادث هم در ماه قبل و هم در ماه بعـد از  
سال مربوط به کـارگران بـا   9در این DSTاجراي 

سـال اسـت. از لحـاظ موضـع آسـیب      5سابقه زیر 
بعـد از  شایع ترین موضع آسیب در ماه هاي قبل و

DST .در اندام تحتانی و سپس فوقانی بود
نتایج نشان داد بیشترین علـت وقـوع حادثـه در    

در کلیـه چهـار   DSTهاي قبل و بعد از اجراي ماه
صنعت آلومینیوم، فوالد، مس و معادن مربـوط بـه   

3اعمال غیرایمن می باشـد کـه نتـایج در جـدول     
نشان داده است.

نتایج نشان داد بیشترین حادثه در ماه هاي قبل 
در افـراد بـا تحصـیالت بـه ترتیـب      DSTو بعد از 

1دیپلم، راهنمایی، ابتدایی می باشد که در نمودار 

ارائه می گردد.
همچنین بررسی مقایسه توزیع فراوانـی حـوادث   

(فروردین و مهر) و DSTدر ماه هاي بعد از اجراي 
ند و شـهریور) نشـان داد   (اسفDSTقبل از اجراي 

تفاوت معناداري در مقایسه ماه هاي قبل و بعـد از  
در بــروز حــوادث وجــود نــدارد کــه DSTاجــراي 

).p<05/0() نشان داده شده است4درجدول (

بحث و نتیجه گیري
مورد حادثه ناشـی از کـار   2891در این مطالعه 

) در ماه هـاي قبـل و   1390تا 1382سال (9طی 
بعد از اجراي تغییـر سـاعت در سـازمان توسـعه و     
نوسازي صـنایع و معـادن ایـران (ایمیـدرو) مـورد      

بررسی قرار گرفت.
سال بود. در 20-60محدوده سنی مورد مطالعه 

مطالعه اي که توسط آنجل بالنـژ و همکـارانش در   
تحت عنوان سـن و روزهـاي کـاري از    2009سال 

دست رفته در نتیجه حادثه شـغلی مـورد بررسـی    

درصد فراوانی حادثه بر اساس ساعت وقوع حادثه از شروع کار و شیفت کاري-2جدول 
ساعت وقوع حادثه

شیفت
4بیشتر از ساعت 4کمتر از و 4ساعت 

٪4/66٪2/62صبح کار و روز کار عمومی
٪6/33٪8/37عصر و شب

هاي ، فروردین و شهریور  ومهر واسفندعلت وقوع حادثه درصنایع مختلف درماهتوزیع فراوانی-3جدول
اعمال و شرایط غیر ایمنشرایط غیر ایمناعمال غیر ایمن

اسفندمهرشهریورفروردیناسفندمهرشهریورفروردیناسفندمهرشهریورفروردیننوع صنعت
1411241311582637324735394443آلومینیوم

135182157148435345349610010183فوالد
61801096913221331638295354تولید مواد

515462501115101468154مس

بعدقبل و1390تا سال 1382از سال حوادثتوزیع فراوانی-4جدول 
DSTاز

DSTازبعدDSTقبل ازسال
1382134)9(%135)5/9(%
1383190)13(%207)5/14(%
1384186)7/12(%177)3/12(%
1385159)8/10(%151)5/10(%
1386169)8/11(%135)5/9(%
1387153)4/10(%155)8/10(%
1388130)9(%143)2/10(%
1389158)7/10(%160)2/11(%
1390184)6/12(%165)5/11(%
14631428کل

قبـل و تحصیالت افراد حادثه دیـده فراوانیمیله اي توزیع -1نمودار 
DSTازبعد
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سـال  20-60قرار گرفت. محدوده سنی افراد نیـز  
).11بود (

محدوده سنی افراد حادثه دیده در این پـژوهش  
با مطالعات قبلی مشابه است. شاید دلیل این تشابه 
توزیع سنی افرادي که در سن فعالیت قرار دارند و 
به عبارت دیگر توزیـع سـنی نیـروي کـار در ایـن      

محدوده سنی می باشد.
اي یافته ها نشان داد میزان بروز حوادث بـا اجـر  

تغییـر نمـی کنـد کـه نتـایج مطالعـه       DSTبرنامه 
و Peter smithمشابه مطالعه اي است کـه توسـط   

در اونتـاریو کانـادا انجـام    2010همکارش در سال 
داده شد. نتایج مطالع نشـان داد تغییـر در برنامـه    

DST  (شروع و پایان برنامه) موجب شیوع دعـاوي
شـده  مصدومیت هاي کاري در اونتـاریوي کانـادا ن  

).12(است
یافته ها نشان داد بیشـترین حادثـه مربـوط بـه     
صنعت فوالد می باشد که مشابه با مطالعه اي است 

در خصوص 2004که فابیانو و همکارانش در سال 
ارتبــاط بــین آســیب هــاي شــغلی و انــدازه و نــوع 
شرکت در صنایع ایتالیـا انجـام دادنـد کـه ارتبـاط      

ب هـاي شـغلی   معناداري بین بزرگی صنایع و آسی
).13(می باشد

با توجه به اینکه صنایع فوالد یکی از بزرگ ترین 
صنایع با وسـعت بـاال و دسـتگاه هـا و تجهییـزات      
حجیم است، حـوادث ناشـی از کـار در آن بیشـتر     

باشد. لذا آموزش هـاي ایمنـی و کنتـرل هـاي     می
ــت.    ــت اس ــائز اهمی ــنعت ح ــن ص ــاظتی در ای حف

ین سـاعت وقـوع   همچنین نتایج نشـان داد بیشـتر  
حادثه ساعت سوم تا چهارم در کلیه شیفت ها بعد 
از شروع کار می باشد که علت آن را مـی تـوان در   

ــا  ــانی ب ــنل Coffee timeهمزم ــتگی پرس و خس
جستجو کرد.

ــه     ــاس منطق ــر اس ــیب ب ــع آس ــترین موض بیش
، انــدام DSTآناتومیــک در قبــل و بعــد از اجــراي 

تحتانی و فوقانی می باشد کـه بـا مطالعـه اي کـه     
Loomis    ــوانی ــد همخ ــام دادن ــارانش انج و همک

).14داشت(
نتایج نشان داد بیشترین حوادث مربوط به افـراد  
با تحصیالت کمتر از دیـپلم اسـت. ایـن نتـایج بـه      
روشنی لـزوم ارتقـاء سـطح سـواد کـارگران را بـه       

دهد.منظور کاهش حوادث شغلی نشان می
در این مطالعه و مطالعات مشابه نشان داده است 
که همواره بی احتیـاطی از عوامـل اصـلی در بـروز     
حوادث شغلی می باشد. به طور مثال در دو مطالعه 

نیـز  1385و 1382صورت گرفتـه در سـال هـاي    
اعمال غیـرایمن بـه عنـوان عامـل اصـلی در بـروز       

).16و15(حادثه گزارش شده است
می رسـد کـه انجـام تـدابیري ماننـد      لذا به نظر

آمــوزش هــاي مــنظم بــه کــارگران و آمــوزش در  
خصوص ایمنی و نحوه کار با دسـتگاه هـاي مـورد    
استفاده و باال بردن سطح آگاهی آنان، بخش بسیار 

مهمی از حوادث شغلی را کنترل خواهد نمود.
وجـود مطالعـه نیـ اطرحدرقوتنقطهنیچند

کی یـ بررسـ بـه رایـ زباالستمطالعهاعتبار. دارد
وصـنعت نوعنیچندرندهیبرگدرکهبزرگنمونه
پرداخته شده جامعپایگاه داده یکبااستمعدن

دری واقعــي هــاتیمصـدوم بــهاسـت. همچنــین 
مطالعـه ي آمـار قـدرت . شـد پرداختـه کارطیمح

مطالعهنیاولطرحنیانکهیاوبودباالاریبسحاضر
DATA.استرانیادر BANK توانـد ی مـ آمـاده

.دینماجادیایی هاتیمحدودطبعا
بر اساس نتایج به دسـت آمـده از ایـن مطالعـه،     
بیشترین حوادث در ماه هاي قبل و بعد از اجـراي  
تغییر ساعت در کارگران سازمان توسعه و نوسـازي  
صنایع و معادن ایران مربوط به افراد با سـابقه کـار   

و کمتـر بـود.   سـال، تحصـیالت دیـپلم   5کمتر از 
همچنین  نتایج نشان داد بیشترین حادثـه مربـوط   

سـال مـی   39تـا  30به افراد با گروه هـاي سـنی   
باشد. بیشترین موضع آسیب هم در ماه هاي قبـل  

مربـوط بـه انـدام    DSTو هم در ماه هـاي بعـد از   
تحتانی و سپس اندام فوقانی بود.

نتــایج نشــان داد اجــراي برنامــه تغییــر ســاعت  
)DST   بروز حوادث شغلی را در کـارگران شـاغل ،(

سازمان توسعه و نوسازي صنایع و معادن ایـران در  
ماه هاي قبل و بعد از آن افزایش نمی دهد ولـیکن  
ممکن است در سـایر کارخانجـات و صـنایع دیگـر     
منجر به افزایش حوادث گردد. لذا چند راهکار می 
توان به منظور کنترل بیشـتر در زمـان هـایی کـه     

غییر سـاعت صـورت مـی گیـرد توسـط مـدیران       ت
ــدامی    ــک روش اق ــود. ی ــازي ش ــاده س ــنایع پی ص
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ها براي اجتناب از افـزایش مصـدومیت هـا    سازمان
بعد از تغییر ساعت، برنامه ریـزي کارهـا بـه ویـژه     
کارهاي خطرآفرین در روزهاي دیگـر اسـت. شـاید    
روز دیگري از هفته و بعد از آن که کارمندان وقت 

ي تنظیم برنامه هـاي خـواب خـود بـا     بیشتري برا
تغییر فازي دارند، با جابه جایی فعالیت هاي خطـر  
آفرین به روزهاي ایمن تر، سازمان هـا مـی تواننـد    

تالش کنند.DSTبراي اجتناب از خطرات 
آموزش، رعایـت ایمنـی محـیط کـاري، نظـارت      
دقیق کارفرمایان، ترکیب کارگران کم تجربـه و بـا   

ي، بهبود سطح سالمت روانـی  تجربه در محیط کار
جامعه کارگري اصولی هستند که آمار بروز حوادث 

را می توانند کاهش دهند.

تشکرتقدیر و 
نویسندگان بـر خـود الزم مـی داننـد از پرسـنل      
زحمت کش واحدهاي مختلـف سـازمان توسـعه و    
نوسازي صنایع و معادن ایران (ایمیـدرو) بـه ویـژه    

سالمت انسان هاي کسانی که جهت رفاه و ارتقاي 
زحمت کش از هـیچ کوششـی دریـغ نمـی کننـد،      
ــکر را از     ــت تش ــندگان نهای ــد. نویس ــکر نماین تش
مدیریت محترم امـور ایمنـی و بهداشـتی سـازمان     
جناب آقاي دکتر نوري و جناب مهندس ولد خانی 
که در مراحل انجام این پژوهش ما را یاري نمـوده  

اند تشکر و قدردانی می نمایند.
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Abstract
Background: Yearly thousands workers throughout the world, particularly in developing
country are involved in work-related accidents resulting work force disability and eventually,
costing a lot for industries. Recent researches show that transition into and out of DST (Day
Light Saving Time) plan causes imbalance circadian rhythm and may lead to sleep disorders.
Sleep deprivation may have negative consequences on motivation, accuracy, consciousness
and it is likely that the transition into and out of DST leads to increase the number of
accidents. Therefore, this study was conducted for the reason that Iran is one of the countries
in which the DST plan is implemented and so far, there is not any study in this case.
Methods: Study type was a descriptive and analytic one. Using the database of Iranian Mines
& Mining Industries Development and Renovation Organization, in this study we analyzed
the total number of occupational accidents during 9 years from 2003 to 2011 in the months
before and after change time.
Results: The results showed that the number of accidents did not increase significantly and
considerably in the months before and after the implement of change time. In addition, most
accidents occurring in the months before and after DST were related to the age range of 30-
39 years old workers.  Most accidents occurred among workers who had less than 5 years
work history and the most injured location in the months before and after DST was related to
lower and upper extremities.
Conclusion: It seems that the sleep deprivation after DST transition does not affect
considerably on the occupational accidents rate among the workers of Iranian Mines &
Mining Industries Development and Renovation Organization.

Keywords: Occupational accidents, Sleep deprivation, Day light saving time, Circadian
rhythm.
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