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 شهر اصفهان شاغل ی بدنی جمعیت توده  بررسی تأثیر شیفت کاری بر فشار خون و شاخص
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چکیده

ها ایجاد  ها برای آن عروقی در افراد جامعه به خصوص افراد شاغل و مشکالتی که به دنبال این بیماری -های قلبی با توجه به شیوع باالی چاقی و بیماری مقدمه:

یا  Body mass indexی بدنی ) توده  شاخصکار ثابت و شیفت گردشی( بر فشار خون و  ی حاضر با هدف بررسی تأثیر شیفت کاری )روزکار، شب شود، مطالعه می
BMIجمعیت شاغل شهر اصفهان انجام شد ). 

به مراکز طب کار شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، با توجه به معیارهای ورود و خروج در  6921فرد شاغل که در سال  1289در این پژوهش مقطعی،  ها: روش

ت روز و شیفت فمطالعه شرکت نمودند. افراد شاغل بر اساس نوع کار، به دو گروه دفتری و غیر دفتری و بر اساس شیفت کاری، به سه گروه شیفت شب ثابت، شی
 .و نوع شغل در این سه گروه مورد مقایسه قرار گرفت BMIگردشی تقسیم شدند و متغیرهای سن، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، 

و نوع شغل ( P < 006/0داری از نظر سن ) درصد شیفت گردشی داشتند. اختالف معنی 6/67درصد شیفت شب ثابت و  7/0درصد افراد شیفت روز،  9/89 ها: یافته

(006/0 > Pبین گروه )  ها وجود داشت، اما از نظر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک وBMI ها مشاهده نشد داری بین گروه اختالف معنی. 

 .افراد شاغل ندارد BMIی حاضر، شیفت کاری تأثیری بر میزان فشار خون و  بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه گیری: نتیجه

 ی بدنی شیفت کاری، فشار خون، شاخص توده کلیدی:واژگان 

 
  بررسی تأثیر شیفت کاری بر فشار خون و شاخص .مرتضوی سید علیرضا، بخش آرین فرد نگاه، گالب خانه زرین متین، صفاییان علیرضا، توکلی ارجاع:

 6790-6791(: 157) 95؛ 6921مجله دانشکده پزشکی اصفهان . شهر اصفهان شاغل ی بدنی جمعیت توده

 

 مقدمه

سااتته    42خادما   صنعتی شدن جوامع و نیاا  اراداج جامعاه باه      با

خادما    گانصنعت و ارایه جهناد  ناپذید جداییشیفت کاری به بخش 

پاساخوویی باه    جهات هاا   شادکت  بیشاتد  اجتماتی تبدیل شده است.

رو ی جر حاا    باه صاور  شابانه     ی ارداج جامعاه  ساتته 42نیا های 

کااری و شایفت    له باتث ارزایش میزان شا  أرعالیت هستند و این مس

امادو ه بخاش بزرگای ا      .(1) ی شالیی شاده اسات    کاری جر بدنامه

ثیدا  أتا   گذرج و تقابل ردج و محیط کار  ندگی ردج جر محیط کار می

هاای اخیاد باا     که جر طی جهه به همداه جارججسمی و روانی  یاجی را 

مطالعاا   یااجی باد روی      ی شایفت کااری   لهأتاد شادن مسا    پدرنگ

 .(4) است صور  گدرتهثیدا  آن أت

طور  اما به  طیف وسیعی ا  تعاریف بدای نوبت کاری وجوج جارج

تصد را نوبت کاری  2-5صبح تا  7-8کیی هد الووی کاری خارج ا  

 اناواع گدجشای و    کاار ثابات   کنند که به انواع مختیف ش  تعدیف می

اخاتل  جر    بسایاری ا  مطالعاا    .(4) شاوج  بسیار متنوتی تقسیم می

را تیت اصایی باه مخااطده    ( Circadian rhythmساتت بیولوژیک )

بیاداری و هوشایاری رو اناه       این ریتم .جانند ارتاجن سلمت ارداج می

هاای   رساان  پیامجمای مدکزی بدن  ضدبان قی   رشار خون  آ اج شدن 

جهاد و حتای ماد   ماان      ثید قدار میأها را تحت ت و هورمون تصبی

هم خورجن تدشاح ملتاونین و    منجد به بد  کوتاه اختل  جر این ریتم

 یایل لیپیاد و تلییدا  پدورکاهش تدشح انسولین و لپتین   کوررتیزو 

 .(1  3) شوج می

خاون    یرشاار پدارتباا  شایفت کااری باا       هاای اخیاد   جر سا 

ارزایش شاخص  کدوند  تدوق های بیماری  تدوقی -قیبی های بیماری

و چاااقی  اراازایش  (BMIیااا  Body mass index) باادنی ی تااوجه

هاای   و بیمااری  ناوع جوم اباتل باه جیابات     خطاد   مقاومت به انسولین

 پژوهشیمقاله 

http://dx.doi.org/10.22122/jims.v35i457.9203


 

 

 
www.mui.ac.ir 

 و همکاران متین خانه زرین بدنی یتوده شاخص و خون فشار بر کاری شیفت تأثیر

 1721 1396 اول بهمنی / هفته457ی / شماره 35سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

آن ییااد و رج أقاادار گدرتااه و شااواهدی جر ت بدرساایگوارشاای مااورج 

شاایفت کاااری بااه تنااوان  قیقاای جر تح .(1  2)گاازارش شااده اساات 

ثید أتا  .(5) شاناخته شاد  ( A4) کارسینوژن احتمالی بدای بادن انساان  

موضوتاتی اسات کاه جر    یکی ا   BMIشیفت کاری بد رشار خون و 

جر بسایاری   هاای  پاووهش و  قدار گدرتهسالیان اخید بسیار مورج توجه 

ا  ایان مطالعاا  جر    بدخای . نتاای   (6) اسات  انجاام شاده   این  مینه

بنادی کاامیی جر    باشد و هنو  جماع  می ها بدرسیتناقض با نتای  ساید 

رو  تحقیا  حاضاد باا هاد       ا  ایان  .اسات  صور  نودرتهاین  مینه 

جر جمعیات   BMIبدرسی ارتبا  شیفت کاری بد میزان رشار خاون و  

 .انجام شدشاغل شهد اصفهان 

 

 ها روش

 که جر معاونت پاووهش  بوجتوصیفی  -مقطعی ا  نوعی حاضد  مطالعه

جر ساا    و جانشواه تیوم پزشکی اصفهان به تصوی  رسید آوری و رن

)شاامل  رادج شااغل    6383جمعیت هد  شاامل   .گدجیدانجام  1332

هاا جر اجارا  و صانایع گونااگون( باا      و کارمنادان تماام رجه   کارکنان

بوج که  سا ( 63تا  13)طیف سنی  سا  21/38 ± 62/3 میانوین سنی

ای به مداکز تخصصی ط  کاار شاهد اصافهان     جوره های هجهت معاین

. انجاام گدرات  روش جر جساتد   باه  گیدی  مداجعه کدجه بوجند. نمونه

ی کاار    جاشتن حداقل یک سا  سابقه شامل معیارهای وروج به مطالعه

نداشاتن   تادم تلییاد وضاعیت شایفت کااری جر یاک ساا  گذشاته         

  خاون  رشاار  ی کننده خون ثانویه و مصد  جاروهای کنتد ی رشارپد

ارثاای   خااانواجگیهااای متابولیااک  بیماااری ی ابااتل بااه تاادم سااابقه

 یدی و مشکل  قیبی بوج.ئدوهیپوتی

)یک رادم   جمعیت شاغلی سلمت  پدونده ا  مورج نظد های جاجه

بدگی که توسط مدکز سلمت محیط و کار و ار  بهداشت طداحی  5

مشخصاا    همچونآوری شد و مشتمل بد اطلتاتی  ( جمعاست شده

خاون   و رشاار  BMI)هاا   هنتای  معاین مشخصا  شلیی  جموگداریک 

خاون   قناد ی ]میازان  پااراکیینیک های  جاجه( و کو جیاستولی کسیستولی

 High-density lipoprotein گییساادید  تاادی کیسااتدو   ناشااتا 

(HDL)  Low-density lipoprotein (LDL ])ردج  ایانجام شده بد

ها و احدا  معیارهای وروج  اطلتا   ا  بدرسی پدونده پس. بوجشاغل 

به تفکیک جرتدی و غیاد  وع شلل )ن  مشخصا  جموگداریکمانند  ال م

و  BMI(  وضعیت شیفت کااری قبیای و متلیدهاایی همچاون     جرتدی

ها استخداج گدجید و مورج تجزیه و تحییال   میزان رشار خون ا  پدونده

 قدار گدرت.

که به صور  منظم و رو انه و یاا یاک    ذکد است کسانی ال م به

ساتا  بعدا ظهد رو  جر میان و حتی کسانی که به صور  نامنظم جر 

بنادی   شایفت کاار طبقاه   جارای اراداج   ءجاز   کنناد  ها کار می و یا ش 

صابح را   8ش  تاا   42به طور ثابت ا  ساتت  اشخاصی که .شوند می

 شاوند   کاار ثابات تعدیاف مای     شا    کنند جر محل کار خوج سپدی می

باا توجاه باه     پاووهش حاضاد و  اسا  تعدیف موجوج جر  . بد(4  7)

کاار   رو کار  شا   ی ها به سه جسته آن ها  نمونهوضعیت شلیی کنونی 

و غیاد   ی جرتادی  و بد اسا  نوع کار نیز به جو جساته  ثابت و گدجشی

 .مورج مقایسه قدار گدرتندو  شدندتقسیم  جرتدی

های میانوین و انحادا    ا  شاخص  های کمی توصیف جاجه جهت

 های رداوانی و جرصد ا  شاخص  های کیفی معیار و بدای توصیف جاجه

باا   هاای ماورج مطالعاه    های کمی جر گدوه استفاجه گدجید. جاجهرداوانی 

 با اساتفاجه  های کیفی بین جو گدوه و جاجه ANOVAا  آ مون  استفاجه

4ا  آ مون 
   ارازار   نادم  جرهاا   . جاجهگدرات مورج مقایسه قادارSPSS 

( version 20, IBM Corporation, Armonk, NY) 42 ی نساخه 

هاا   جاجه جاری یبه تنوان سطح معنا  P < 25/2تجزیه و تحییل گدجید. 

 .جر نظد گدرته شد

 

 ها افتهی

 جرصاااد مااادج و  1/82) شااااغلرااادج  6383  حاضااادی  جر مطالعاااه

(  جرصاد  4/84  نفاد  5722جر ساه گادوه رو کاار )   جرصد  ن(  3/13

  نفاد  1136( و نوبت کار گدجشای ) جرصد 7/2  نفد 27کار ثابت ) ش 

جاری  که ا  نظد جنسایت  اخاتل  معنای    ( شدکت کدجندجرصد 1/17

راداج جر  میاانوین سانی ا  (. P=  214/2هاا وجاوج جاشات )    بین گادوه 

 کاار ثابات و نوبات کاار گدجشای باه تدتیا          رو کار  ش  های گدوه

باوج و باین   سا   43/37 ± 62/3و  72/22 ± 28/11  63/38 ± 63/3

؛ (P < 221/2) مشااهده شاد  جاری  ها ا  لحاظ سن اختل  معنی گدوه

کاار    به طوری که میانوین سنی ا  بیشتد به کمتد به تدتیا  جر گادوه شا    

  رشار خون سیساتولیک و  BMIرو کار و نوبت کار گدجشی بوج. میانوین 

 هاا بیشاتد باوج  اماا     رشار خون جیاستولیک جر گدوه رو کار ا  ساید گادوه 

 بدرسای هاای ماورج    بین گادوه متلیدهای مذکور  جاری ا  نظد اختل  معنی

 BMIجاری باین جو جانس ا  نظاد     . همچنین  تفاو  معنای جوج نداشتو

(422/2  =P  ( رشااار خااون سیسااتولیک  )322/2  =P  و رشااار خااون )

 (.1( مشاهده نودجید )جدو  P=  772/2جیاستولیک )

 BMIجاری ا  نظاد   اختل  معنای  نشان جاج کههای کیفی  مقایسه جاجه

وجاوج   سه گدوه ماورج مطالعاه   بینچاق(  و  اضاره و ن طبیعی)الغد  

 (.P=  452/2نداشت )

هاای جرتادی و اجاری      ارداجی که به شالل 4های جدو   بد اسا  جاجه

جاری رشار خون سیستولیک و جیاستولیک  مشلو  بوجند  به طور معنی

باالتدی نسبت به ارداجی که باه مشااغل غیاد جرتادی مشالو  بوجناد        

جاری  ین جو گدوه اختل  معنای ا BMI(  اما بین P < 221/2جاشتند )

 (.P=  631/2مشاهده نودجید )
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 مطالعه موردمتغیرهای کمی سه گروه  .1جدول 

 گروه

 متغیرهای کمی

  روزکار

 نفر( 0475)

  کار ثابت شب

 نفر( 74)

  نوبت کار گردشی

 نفر( 9911)

P
 

 1072( 7/79)  47( 100)  4477( 0/77) مرد جنسیت ]تعداد )درصد([
012/0* 

 124( 3/10)  0( 0) 1263( 0/22)  زن

 **< 001/0 29/37 ± 64/9 70/40 ± 47/11 63/37 ± 63/9 انحراف معیار( ±)میانگین  سن )سال(

BMI  )070/0 79/25 ± 93/3 07/25 ± 67/3 11/26 ± 90/3 انحراف معیار( ±)میانگین )کیلوگرم بر مترمربع** 

 **120/0 72/113 ± 70/11 51/113 ± 31/10 47/114 ± 79/11 انحراف معیار( ±)میانگین  متر جیوه( )میلی کخون سیستولیفشار 

 **750/0 33/74 ± 19/7 97/73 ± 10/7 50/74 ± 37/7 انحراف معیار( ±)میانگین  متر جیوه( )میلی کفشار خون دیاستولی

 ANOVAآ مون **  4آ مون *
BMI: Body mass index 

 

 بحث

کاار ثابات    ی حاضد به بدرسی تأثید شیفت کاری )رو کار  ش  مطالعه

و نوباات کااار گدجشاای( و نااوع کااار )جرتاادی و غیااد جرتاادی( بااد    

ی بااال   و رشار خاون جر حجام نموناه    BMIهای مهمی مانند  شاخص

)جمعیت باالیی ا  ارداج شاغل شهد اصفهان( پدجاخت. نتای  نشاان جاج  

جاری وجاوج جارج و جر   که بین نوع کار و رشار خاون اخاتل  معنای   

های جرتدی  رشار خون سیستولیک و جیاستولیک باالتد است  اماا   شلل

ون )سیساتولیک و  و رشار خا  BMIنوع شیفت کاری تأثیدی بد میزان 

توان گفات کاه    جیاستولیک( ندارج. با توجه به نتای  به جست آمده  می

و رشاار خاون جر جمعیات     BMIنوع شیفت کاری تأثیدی باد میازان   

پدستار  233پووهشی که بد روی جر  ارداج شاغل شهد اصفهان نداشت.

جاری بین رشار خون ارداج  یتفاو  معنو شاغل خدماتی انجام گدرت  

مشاهده نشد. شیفت ش  منجد به ارزایش رشار کار و شیفت کار  صبح

خون نشده بوج و هیچ ارتباطی بین شیفت ش  باا پدرشااری خاون و    

های تمومی بزرگ وجاوج   پیش پدرشاری خون جر پدستاران بیمارستان

 .های تحقی  حاضد همسو بوج که با یارته (8)نداشت 

مکاران  تأثید شایفت کااری باد رشاار     ی غضنفدی و ه جر مطالعه

نفد ا  جمعیت شاغل شهد اصفهان بدرسای گدجیاد و باه     5351خون 

این نتیجه جست یارت که شایفت کااری باا رشاار خاون سیساتولیک       

جاری  جاری جارج  اما با رشار خون جیاستولیک ارتبا  معنای  ارتبا  معنی

 نظد شد که بهها بیان  گیدی پووهش آن (. همچنین  جر نتیجه3نداشت )

 پدرشااری  تلییادا   بادای  خطدی تامل تواند می شیفت کاری رسد می

 خطاد  معاد   جر شیفت  بیشاتد  حا  جر شاغل باشد و کارگدان خون

هاای بدرسای    ( که با یارته3نیا مندند ) بیشتدی نظار  به و قدار جارند

جر کشاور  و همکااران   Ohlander تحقیا   .حاضد همخوانی نداشات 

منظور بدرسی ارتبا  شیفت کااری باا رشاار خاون انجاام      به  و آلمان

کارشنا  خوجرو کاه جر   45323گدرت. جمعیت مورج بدرسی آنان را 

کار متلید بوجند  تشکیل جاج. نتاای  نشاان جاج    جو نوبت رو کار و ش 

جاری بین شیفت کاری رو  و پدرشااری خاون وجاوج     که ارتبا  معنی

به تااجا     خون یرشارپداری و ی شیفت ک نوع رابطهجارج. همچنین  

تحدکای و اخاتلال  خاواو( و     کام   الکلو  )مصد  سیوار ررتاری

BMI  کاه ایان رابطاه باا تعادیل      اسات  باالی ارداج شیفت کار وابسته

 (.6) شوج ررتاری کمدنگ می های شاخص

کاه ارتباا  رشاار خاون باا       جر ژاپن گدوهی ی هم هعمطال یک جر

 شایفت کااری    شیفت کاری را جر مدجان ژاپنی شااغل بدرسای نماوج   

 بد تلوه. بوج خون رشار ارزایش جاری بدای و معنی مستقل خطد تامل

 ا  بایش  خاون   شیفت کاری بد روی رشار اثد گیدی شد که این  نتیجه

 پاووهش  نتاای   .(12) باشاد  مای  BMI و سان  مانناد  توامل جیوادی 

کارمند به منظور بدرسای ارتباا     6665که بد روی جیودی جر ردانسه 

باالتد بوجن رشاار   ی   نشان جهندهشیفت کاری با رشار خون انجام شد

 خااون کارمناادان شاایفت رو  جر مقایسااه بااا کارمناادان شاایفت شاا  

 . (11)بوج 

 

 اساس نوع کاربر بیماران  . متغیرهای کمی2جدول 

 نوع شغل

 متغیرهای کمی

 *P غیر دفتری دفتری

 < 001/0 20/115 ± 66/11 21/113 ± 05/12 انحراف معیار( ±)میانگین  متر جیوه( )میلی کفشار خون سیستولی

 < 001/0 17/75 ± 07/7 56/73 ± 59/7 انحراف معیار( ±)میانگین  متر جیوه( )میلی کفشار خون دیاستولی

BMI  )631/0 10/26 ± 77/3 97/25 ± 94/3 انحراف معیار( ±)میانگین )کیلوگرم بر مترمربع 
 ANOVAآ مون *

BMI: Body mass index 
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ای انجاام گدرتاه    گساتدجه  تحقیقا و چاقی نیز  BMIی  جر  مینه

شایفت   جاج کاه  نشاان  و همکااران  Suwazono ی مطالعه . نتای است

 کارکناان مادج   و ن ارازایش  بادای  مساتقیی  خطد تامل متناوو  کاری

 و کاراماد  سالمت  غدباالودی  هاا پیشانهاج کدجناد کاه     آن .باوج  ژاپنی

 ی شایوه  هاای  شاخص کنتد  جهت حمایت با همداه منظم های با بینی

باوج   خواهاد  مفیاد  ژاپنای  کارکنان سلمت بدای حفظ ناسالم   ندگی

جاری بدای  جیودی  شیفت ش  به تنوان تامل معنی جر پووهش .(14)

جر اراداج   BMIجر نظد گدرته شد و میزان پیاد شادن و    BMIارزایش 

. نتای  تحقیقی تنوان کدج کاه  (13)کار بیشتد ا  ارداج رو کار بوج  ش 

باشد که مستقل ا   شیفت کاری  تامل خطدی بدای پدرشاری خون می

. نتاای   (12)های کار اسات   و ن شدوع و و ن به جست آمده طی سا 

ی رانندگان تاکسی جر کشور چین انجام گدرات   یک مطالعه که بد رو

 کاار   سااتا   و کاار  هاای  ساا    BMIبه این نتیجه جست یارت کاه  

 شایف کااری   راننادگان  جر خاون  پدرشاری بدای مشتدک خطد توامل

 رو هاای  و خاواو  همچناین  طاو  ماد    . باشاد  می شبانه و رو انه

  خاون مشاتدک بادای اباتل باه پدرشااری       محارظتی توامل استداحت 

 .(15)است 

تاوان گفات کاه تحقیقاا       هاای پیشاین  مای    با توجه به پووهش

ها  ند  اما بدخی پووهشی حاضد جاشت بسیاری نتای  متناقضی با مطالعه

نتای  مشابهی را نشان جاجند. بد ایان اساا   شایفت کااری باه ویاوه       

شیفت ش  ثابت یا شیفت کار گدجشی  تأثیدی بد تلییدا  رشار خون 

جر جمعیت شاغل شاهد اصافهان نداشات. باا جر نظاد       BMIو میزان 

ن جار نبوج ی حاضد  یاج بوج  معنی ی مطالعه گدرتن این که حجم نمونه

کاار باشاد.    ی پایین جر گدوه ش  این ارتبا  شاید به جلیل حجم نمونه

توان به بدرسی نکدجن رشار خاون   های تحقی  حاضد می ا  محدوجیت

طی خواو و تدم بدرسی اختلال  خواو جر ارداج شاغل اشاره کدج. 

همچنااین  بهتااد اساات جر آینااده مطالعاااتی بااا جر نظااد گاادرتن ساااید 

غذایی  میزان رعالیت بادنی و مصاد  ماواج     ها همچون رژیم شاخص

 .مخدر یا جخانیا  انجام گیدج.

 

 تشکر و قدردانی

ی مقطاع جکتادی تماومی باا      ناماه  ی حاضاد بدگدرتاه ا  پایاان    مطالعه

آوری  باشااد کااه جر معاوناات پااووهش و راان  ماای 335247ی  شااماره

 .ی پزشکی جانشواه تیوم پزشکی اصفهان به تصوی  رسید جانشکده
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Abstract 

Background: Regarding the high prevalence of obesity and cardiovascular diseases in people, especially worker 

population, and the problems caused by these diseases, this study aimed to evaluate the effect of work shift (day, 

night, and rotate shift workers) on blood pressure and body mass index (BMI).  

Methods: In this cross-sectional study, 6983 employees who referred to the occupational centers of the city of 

Isfahan, Iran, in 2015, participated according to inclusion and exclusion criteria. They were divided into two 

groups based on type of work as official and non-official and three groups based on work shift: day, fixed night, 

and rotate shift working. Age, systolic and diastolic blood pressure, body mass index, and occupational type 

were compared between these groups. 

Findings: 82.2%, 0.7%, and 17.1% of participants were day, fixed night, and rotate shift workers, respectively. 

There was a significant difference between the groups in age and type of occupation (P < 0.001 for both); but 

there was no significant difference between the groups regarding systolic and diastolic blood pressure, and body 

mass index (P > 0.050 for all). 

Conclusion: The results of this study indicate that shift work has no effect on the level of blood pressure and 

body mass index. 
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