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 بررسی ویژگیهای بیوانرژیک و تواناییهای 
  سال 17-15حرکتی دختران   زیست

 غیرورزشکار طی مراحل
  مختلف دوران قاعدگی

 * دانشگاه تربیت مدرسدکتر حمید آقا علی نژاد،  
 دانشگاه تربیت مدرسپریسا صداقتی،  

 کارشناس ارشد تربیت بدنیزهره اسمعیل زاده آزاد،  
 کارشناس تربیت بدنیشکوتی، فرحناز م 

 17-15 دختران حرکتی  زیست تواناییهای و بیوانرژیک ویژگیهای بررسی از است عبارت پژوهش این هدف :چکیده

 آزمودنی سال 17-15 دختر آموز  دانش 23 منظور بدین .قاعدگی دوران مختلف مراحل طی غیرورزشکار سال

 مرحلۀ 3 طی آنها بدن وزن و حرکتی،  زیست تواناییهای یک،بیوانرژ ویژگیهای و شدند انتخاب تحقیق این

 بیشینه مصرفی اکسیژن بیوانرژیک ویژگیهای از .شد بررسی قاعدگی دورۀ لوتئینی و فولیکولی، خونریزی،

 سرعت حرکتی  زیست ویژگیهای از و ،)عمودی پرش( هوازی  بی توان و )روی  پیاده - دویدن متر 1600 دوی(

 و ،)بارفیکس کشش و نشست و دراز( عضالنی استقامت و قدرت ،)متر 4×9 دوی( ابکیچ ،)متر20 دوی(
 )ANOVA( واریانس تحلیل از پژوهش های  فرضیه آزمون برای .شد بررسی )جلو به خم( پذیری  انعطاف
 اییهایتوان و بیوانرژیک، ویژگیهای بدن، وزن میانگینهای مقایسۀ پژوهش، این های  یافته به بنا .شد استفاده

 رورزشکار در مراحل مختلف قاعدگی تفاوت معناداری نداشت       ـال غی ـ س 17-15حرکتی دختران     زیست

)05/0P>.( غیرورزشکار سال 17-15 دختران هوازی  بی و هوازی توان بر قاعدگی مختلف مراحل اینکه نتیجه 

 1 .ندارد تأثیری

 .شکار، دورۀ قاعدگی، ویژگیهای بیوانرژیکحرکتی، دختران غیرورز  تواناییهای زیست  :واژگان کلیدی

* E-mail: H alinejad@modares.ac.IR. 

 

                                                 
1. Luteal 

 مقدمه
تقسیم مرحله 3 به رحمی قاعدگی دوران

مرحلۀ خونریزی زمان یا اول مرحلۀ :شود  می
مرحلۀ .شود  می یدهنام )5 یا 4 تا 1 روزهای( قاعدگی

از پس فولیکولی، استروژنی، ترمیمی، مرحلۀ دوم
 

 

 
)14تا 5روزهای( گذاری  تخمک از پیش یا قاعدگی

گذاری  تخمک دنبال به سوم مرحلۀ ).1( دارد نام
یا باروری از پیش ،1لوتئینی ترشحی، مرحلۀ و است
با ).3( است )28 تا 15 روزهای( قاعدگی از پیش
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 وجود شناختی،  روش مختلف دیدگاههای از استفاده

 ،)8( بدن دمای و قاعدگی چندگانۀ مراحل در تفاوت
 هورمونها گیری  اندازه بدون یا با قاعدگی، دوران در

  ).14( است شده اثبات
 و سوتام را قاعدگی دوران رد منظم تغییرات

 تغییرات از بسیاری و کرده اند مطالعه گونزاگا

 دوران مختلف مراحل بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی

 بدن، دمای تغییرات :کرده اند عنوان چنین را قاعدگی

 سفید و قرمز سلولهای بدن، وزن تنفس، خون، فشار

 اسید کربوهیدراتها، ساز و سوخت پالکتها، خون،

 تیرویید، ریز،  درون غدد کلسترول، ک،الکتی

 عصبی دستگاه گوارش، دستگاه پستان، پوست،

اما همۀ پژوهشگران   . خودمختار، رفتار و هیجانات   
 تغییر اتفاق نظر ندارند    درجۀ و تغییر در مورد جهت  

)24.(  
 سطح در وقفه  بی طور به قاعدگی دوران طی زنان

 .نددار وسیعی نوسانات پروژسترون و استروژن
 عملکرد کنند،  می پیشنهاد شده انجام مطالعات

 بویژه زنانه جنسی هورمونهای رابطۀ به زنان شخصی

 و استراحت، حال در لوتئال، مرحلۀ طی پروژسترون
 در زنان شرکت افزایش با ).26( دارد بستگی ورزش

 اجرای توانایی و سالمتی دربارۀ ورزشی، فعالیتهای

 دختران قاعدگی راندو در شدید ورزشی فعالیتهای

 و مربیان، ورزشکاران، برای بسیاری سؤالهای زنان و
 پاسخ به نیاز که شده رحمط بدنی تربیت معلمان

 عوامل از یکی قاعدگی رسد  می نظر به چنین .دارند

 در زنان و دختران فعال شرکت بازدارندۀ مهم

  ).4( است رقابتی ورزشهای
 در انورزشکار اجرای در شده تجربه تغییرات

 تا که است موضوعی قاعدگی دوران مختلف مراحل

 برخی .دارد بستگی شخصی ویژگیهای به حدودی

 در خود ورزشی اجرای توانایی در وجه هیچ به زنان

 ای  مالحظه قابل تغییر قاعدگی دوران از زمانی هیچ

 در را توجهی قابل مشکالت دیگر برخی .ندارند

 و خونریزی حلۀمر اوایل یا خونریزی از پیش دوران
 که زنانی تعداد .کنند  می تجربه مرحله دو هر یا

 گزارش خونریزی مرحلۀ در را اجرایی اختالالت

 هیچ با که است کسانی با برابر تقریباً اند،  کرده

 زنان برخی که، حالی در .نشده اند مواجه مشکلی

 مرحلۀ در خودشان، گزارش طبق ورزشکار

  ).5( ه اندگرفت جهانی رکوردهای خونریزی
 پژوهشهای با زمینه این در متناقص اظهارات

 اجرای بر قاعدگی تأثیر دربارۀ که ای  جداگانه

 بارزتر گرفته انجام غیرورزشکار افراد در هوازی  بی

 3 طی آزمودنیها اجرای داد نشان جاکومون .شود  می
 هم با معناداری تفاوت قاعدگی دوران از مرحله

  ).11( ندارند
 مرحلۀ در آزمودنیها اجرای کرد زارشگ پاریش

 بهتر لوتئال مرحلۀ یا خونریزی مرحلۀ از فولیکولی

 مراحل اثر پژوهشی در همکاران و بیرچ ).19( است

 در فیزیولوژیک پاسخهای بر را قاعدگی مختلف

 بررسی قاعدگی دورۀ از مرحله 5 در وزنه با کار

 اکسیژن قلب، ضربان داد نشان ها  یافته .کردند

 مختلف مراحل در ای  دقیقه تهویۀ و صرفی،م

 مراحل همچنین .نداشتند معناداری تفاوت قاعدگی

  ).8( ندارد وزنه با اجرای بر تأثیری قاعدگی مختلف
 بدن ساز و سوخت نهایی پاسخ همکاران و آنتونی

 و فولیکولی میانی مرحلۀ دو در زیربیشینه تمرینات در
 با غیرورزشکار زن 9 قاعدگی دوران از لوتئال میانی

 سرعت .کردند مطالعه را منظم قاعدگی دوران

 60و 35 شدتهای در کربوهیدراتها ساز و سوخت

 با مقایسه در لوتئال مرحلۀ طی در  VO2max درصد

 در معناداری طور به فولیکولی مرحلۀ در شدت همان

 و 35 شدت در برعکس، .داشت قرار تری  پایین سطح
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 مرحلۀ در چربیها یوناکسیداس VO2max درصد 60

 75 شدت در .بود فولیکولی مرحلۀ از باالتر لوتئال

 و کربوهیدراتها اکسیداسیونVO2max  درصد
 .نداشت هم با چندانی تفاوت مرحله دو در چربیها

 و سوخت سطح بر قاعدگی مختلف مراحل بنابراین،
 متوسط و زیربیشینه تمرینات شدت در بدن ساز

  ).6( است تأثیرگذار
 متغیرهای دربارۀ همکاران و جیشرا

 تنفس تعداد ای،  دقیقه حجم افزایش اسپیرومتریک،

 غیاب در غیرورزشکار زنان در PCo2 کاهش و

 متفاوتی های  یافته لوتئال مرحلۀ طی تنفسی نوسانات

 استروژن هورمون اگرچه .)21( کردند گزارش

 بر فولیکولی مرحلۀ طی را نیروزایی اثر نوعی

 هیچ تاکنون کند،  می اعمال یاسکلت عضالت

 واسطۀ به تنفسی عضالت قدرت اینکه بر دال مدرکی

 نشده یافت گیرد قرار تأثیر تحت جنسی هورمونهای

  ).12( است
 را آن عالیم و قاعدگی اثر همکاران و جاکومون

 مطالعه سال 26 تا 20 زنان گروه هوازی  بی اجرای بر

 عبارت شد تهگرف گروه این از که آزمونهایی .کردند

 پرشهای سرعتی، و قدرتی آزمونهای از بودند

 دورۀ مرحلۀ 3 طی که عمودی پرش و چندگانه،

 تفاوت هیچ پژوهش های  یافته .شدند اجرا قاعدگی

 در مرحله 3 طی در آزمودنیها اجرای در را معناداری

 طبق ).11( نداد نشان گرفته انجام آزمونهای

 رسد  نمی رنظ به همکاران، و سیلوا مشاهدات

 تأثیر تنفسی عضالت قدرت بر جنسی هورمونهای

  ).25( باشند داشته
 تفاوت همکاران و جاکومون و همکاران و لینچ

 دوران از مرحله 3 طی بدن وزن در را معناداری

  ).16،11( نکردند گزارش قاعدگی
 را جسمانی عوامل برخی همکاران و جاکوبسن

 استروژن، زی،خونری( قاعدگی مراحل از دوره 4 در

 های  یافته .کردند مطالعه )پروژسترون و اووالسیون،

 مرحلۀ در قدرت و سرعت عوامل داد نشان پژوهش

 در دیگر مرحلۀ 3 از معناداری طور به پروژسترون

 ترین  پایین همچنین .داشتند قرار تری  پایین سطح

 دیده پروژسترون و خونریزی مراحل در توان سطح

  ).13( شد
ن و همـکـاران پـژوهـشـی دربـارۀ           مـورگـا

 دو در توجه و دقت و واکنش، زمان پذیری،  انعطاف

 دارای که زنانی و طبیعی قاعدگی با زنان از گروه

 آزمونها .دادند انجام بودند قاعدگی از پیش دردهای

 انجام لوتئینی مرحلۀ اواخر و فولیکولی مرحلۀ 2 در

 گروه دو هر اجرای داد نشان پژوهش های  یافته .شد

 نداشت هم با معناداری تفاوت فولیکولی مرحلۀ در

 از پیش دردهای که گروهی لوتئینی مرحلۀ در ولی

 اجرای کنترل گروه با مقایسه در داشتند، قاعدگی

  ).18( دادند نشان تری  ضعیف
 ضربان و دیاستولی و سیستولی خون فشار مارتین

 نهروزا فعالیت طی غیرورزشکار زنان در را قلب

 در سیستولی خون فشار داد نشان ها  یافته .کرد بررسی

 فشار و بود خود حد ترین  پایین در فولیکولی مرحلۀ

 فولیکولی مرحلۀ در هم قلب ضربان و دیاستولی خون

 .داشت قرار پایینی حد در خونریزی مرحلۀ در هم و
 بود تأثیرگذار قلب ضربان بر فقط بدنی فعالیت میزان

عـاطفی  تغییرات و روزانه یتهایفعال میانگین و
  ).17( داشت ونتأثیری جزئی بر میانگین فشار خ

 سطح و اسکلتی عضالت قدرت بین پرز و بهان،

 سطح همچنین و اسکلتی عضالت در استروژن

 و دست عضالت ران، چهارسر عضالت در استروژن
 گزارش مثبت همبستگی نوعی دورکننده عضالت

 تأثیر احتمال گرفتند هنتیج پژوهشگران این .کردند

 یا عضله انقباضی اجزای بر تخمدان هورمونهای
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 زیرا ،)20،7( دارد وجود تنفسی حرکتی کنترل

 عضالت انقباضی قدرت واسطۀ به بازدم و دم قدرت

 کنند،  می کار دیافراگم با که شکمی و ای  دنده بین

 گزارش لبران و فورتنی، و ترنر ).22( یابد  می تظاهر

 دست به اضافه آب بدن لوتئال، مرحلۀ در کردند

  ).15،25( آورد  می
 ذهن در ورزش هنگام به که پرسشهایی معموالً

 دوران چگونه که است این آید  می وجود به زنان

 تأثیر آنان اجرای یا ورزشی ظرفیت بر قاعدگی

 جسمانی فعالیت تأثیر اینکه دیگر مورد و گذارد؟  می

 ؟)5( است چگونه هاآن قاعدگی دورۀ بر مسابقه و
 توجه با ایران در پژوهشی هیچ تاکنون این، بر عالوه

 اختالالت در بسزایی نقش که نژادی تفاوتهای به

 در اساس همین بر .است نگرفته انجام دارد قاعدگی

 بررسی به تا  اندآن بر پژوهشگران پژوهش این

 حرکتی  زیست تواناییهای و بیوانرژیک ویژگیهای

 مراحل طی غیرورزشکار سال 17-15 دختران

  .بپردازند قاعدگی دوران مختلف

  شناسی  روش
 آزمودنیها

 دختران بین از دسترس در صورت به ها  نمونه

 )س( زهرا فاطمه دبیرستان سال 17 -15 آموز  دانش
 انتخاب )85- 84 تحصیلی سال( کرج شهرستان

 اطالعات از آگاهی برای ای  پرسشنامه ابتدا در .شدند

 آموزان  دانش اختیار در قاعدگی وضعیت و شخصی

 ها،  پرسشنامه اطالعات اساس بر سپس .قرارگرفت

 مجرد، .1 :شدند انتخاب ذیل شرایط با افرادی
 سابقۀ نداشتن .3 جسمانی، سالمت از برخوردار .2

 ،)رسمی غیر یا رسمی صورت به( ورزشی
 ،)روزه 28( طبیعی قاعدگی دوران از برخورداری .4
 از پیش و قاعدگی دردهای به ابتال دمع .5 و

 واجد که آموز  دانش 43 ترتیب این به .قاعدگی

 دوران نظر از که نفر 23 و مشخص بودند شرایط

 آزمودنیهای داشتند قرار یکسانی شرایط در قاعدگی

  .شدند انتخاب پژوهش

  اطالعات آوری  جمع روش
 خونریزی مرحلۀ 3 در اطالعات آوری  جمع

 و ،)14 تا 5 روزهای( فولیکولی ،)4 تا 1 روزهای(
 با آزمودنیها تمامی از )28 تا 20 روزهای( لوتئینی

 توان میزان و شد انجام عمودی پرش آزمونهای

 ):2( آمد دست به زیر فرمول از استفاده با هوازی  بی
 توان =)kg(بدن وزن ×] 9/4×)m(پرش میزان[

 )kg.m(هوازی  بی
-دو از بیشینه صرفیم اکسیژن گیری  اندازه برای
 ):9( شد استفاده زیر فرمول و متر 1600 پیاده روی

Vo2max = 4/108  -  41/8 (min) + 34/0  (min)2 

+ 21/0 )جنسیت × سن(   b  –  84 /0  (BMI) 

 تعیین برای بارفیکس کشش و نشست و دراز

 متر 20 سرعت دوی عضالنی، استقامت و قدرت

 و رفت متر 4×9 دوی سرعت، میزان تعیین برای
 برای جلو به خم و چابکی، میزان تعیین برای برگشت

 قد( رفت کار به پذیری  انعطاف میزان تعیین

 مرحله 3 در وزن و مرحله یک در آزمودنیها

  ).شد گیری  اندازه

   آماری تحلیل و تجزیه روشهای
 مرکزی شاخصهای تعیین جهت پژوهش این در

 برای .شد استفاده توصیفی آمار از پراکندگی و

 ویژگیهای میانگینهای مقایسۀ و ها  فرضیه آزمون

 دوران حرکتی طی   بیوانرژیک و تواناییهای زیست    

 واریانس تحلیل آماری روش از قاعدگی
)ANOVA( شد استفاده )05/0<P.(  
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 ها  یافته
 وزن پراکندگی و مرکزی شاخصهای 1 جدول

 و بیوانرژیک ویژگیهای فردی، مشخصات بدن،
 از مرحله 3 در را سال 17-15 تراندخ حرکتی زیست

  .دهد  می نشان قاعدگی دوران

 واریانس تحلیل 1 جدول های  داده اساس بر

 اکسیژن بدن، وزن شاخصهای در داد نشان ها  داده

 سال 17-15 دختران هوازی  بی توان و بیشینه مصرفی

 تفاوت قاعدگی دورۀ مرحلۀ 3 در غیرورزشکار

 دورۀ اینکه نتیجه ).<05/0P( ندارد وجود معناداری

 بیوانرژیک ویژگیهای و بدن وزن بر قاعدگی

 اگر .نداشت اثری غیرورزشکار سال 17-15 دختران

 قابل که است کم قدری به دارد وجود کاهشی

 در داد نشان ها  یافته همچنین .است پوشی  چشم

  شـاخصهـای قـدرت و استقـامـت عضالنـی باال تنه

 ،)بارفیکس کشش و ،نشست و دراز آزمونهای(
 و )متر4×9 دوی( چابکی ،)متر 20 دوی( سرعت
 سال 17-15 دختران )جلو به خم( پذیری  انعطاف

 تفاوت قاعدگی دوران مرحلۀ 3 در غیرورزشکار

 مراحل بنابراین ).<05/0P( نداشت وجود معناداری

 حرکتی  زیست تواناییهای بر قاعدگی دوران مختلف

 .نداشت اداریمعن اثر سال 17-15 دختران

 بررسی و بحث
 دوران طی بدن وزن بررسی در پژوهش این

 طی آزمودنیها بدن وزن میانگین داد نشان قاعدگی

 معناداری تفاوت قاعدگی دوران مختلف مراحل

 با موافق پژوهش این های  یافته ).<05/0P( نداشت

 همکاران و جاکومون و همکاران، و لینچ های  یافته

  مرحلۀ دوران3دن طی ـد وزن بدادن انـنش که است
 

 آزمودنی 23 در قاعدگی دوران مرحلۀ 3 طی شده گیری  اندازه حرکتی  زیست و بیوانرژیک ویژگیهای .1 جدول
 مرحلۀ خونریزی مرحلۀ فولیکولی الئمرحلۀ لوت

سطح 
 معناداری

انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 
 معیار

 میانگین
 شاخصها

 )سال(سن  16 85/0 - - - - -
 )متر  سانتی(قد  5/159 28/7 - - - - -
 )کیلوگرم(وزن بدن  56 57/10 9/55 50/10 04/56 80/10 44/0

71/0 87/3 73/39 72/4 54/39 18/6 53/40 
) متر1600دوی( بیشینه مصرفی اکسیژن

)ml/kg/min( 

73/0 01/36 06/77 79/40 56/77 64/32 46/74 
)پرش عمودی  (وازی   ه  توان بی  

)k g M(  
 )تعداد(دراز و نشست  17/24 81/7 17/25 64/7 39/23 03/8 13/0
 )ثانیه(کشش بارفیکس  48/12 260/1 16/13 294/1 64/12 276/1 13/0
 )ثانیه( مترسرعت 20دوی 23/5 489/0 19/5 377/0 17/5 422/0 72/0
 )ثانیه(تر رفت و برگشت  م4×9دو 21/13 922/0 01/13 859/0 08/13 06/1 32/0
 )متر  سانتی(خم به جلو 13/36 64/8 78/36 88/8 30/36 68/8 42/0
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 حالی در ).16،11( ندارد معناداری تفاوت قاعدگی

 دادند نشان که لبران و فورتنی، و ترنر های  یافته با که

 به اضافی آب قاعدگی دورۀ لوتئال مرحلۀ در بدن

 موضوع این ).15 ،25( است ادتض در آورد  می دست

 باشد وزن افزایش از مقداری برای دلیلی است ممکن

 .افتد  می اتفاق قاعدگی دوران آخر نیمۀ در اغلب که
 به مربوط است ممکن پژوهشی هایضتناق این علت

 در کشی  وزن زمان یا افراد در هورمونها ترشح سطوح

  .باشد لوتئال مرحلۀ
 اکسیژن شامل یکیبیوانرژ شاخصهای بررسی در

 این های  یافته هوازی،  بی توان و بیشینه مصرفی

 بیشینۀ مصرفی اکسیژن در داد نشان پژوهش

 تفاوت قاعدگی دورۀ مرحلۀ 3 در آزمودنیها

 بررسی در اگرچه ). <05/0P( نشد مشاهده معناداری

 فولیکولی مرحلۀ در بهتر اجرای آزمون، اجرای زمان

 و بدن وزن شاخصهای تنگرف نظر در با شد، مشاهده
BMI تفاوت بیشینه، مصرفی اکسیژن محاسبۀ در 

 .نشد مشاهده قاعدگی دورۀ مرحلۀ 3 در معناداری
 و بیرچ های  یافته با موافق پژوهش این های  یافته

 است همکاران و سون استفن و مارتین، و همکاران،

 افراد هوازی اجرای دادند نشان همگی که

 تفاوت قاعدگی مختلف مراحل طی غیرورزشکار

 با تضاد در که حالی در ،)8،17( ندارد معناداری

 افراد هوازی اجرای دادند نشان که است پژوهشهایی

 مراحل از تر  پایین لوتئینی مرحلۀ در غیرورزشکار

  ).12( است قاعدگی دیگر
 از تناقضهاست، این سبب بسیاری متعدد عوامل

 ینشگز در یا تمرین نوع در تفاوت جمله آن

 مشکالت که زنانی یا آزمودنیها سن( آزمودنیها

 اینکه و آزمون انجام زمان همچنین ).دارند قاعدگی

 اجرا قاعدگی دوران از ای  مرحله چه در دقیقاً آزمون

 .است پژوهش های  یافته بر مؤثر عوامل از باشد، شده

 در ساز و سوخت و فیزیولوژیکی لحاظ از مثال، برای

 حسب بر فولیکولی مرحلۀ یانیم و اولیه بخش دو

 بیشتر ).10( دارد وجود تفاوتهایی استرادیول سطوح

 به احتماالً مورد، این در موجود پژوهشی تناقضهای

ایـن دلیـل است که تفاوت در حجم هوای بازدمی         
)VE( قاعدگی دوران در پروژسترون سطوح در 

 .باشد ورزش اجرای بر اثرگذاری عامل است ممکن
 را تهویه که است محرکی پروژسترون که امعن این به

 بازدمی هوای حجم در افزایش و می دهد افزایش

 تحت را غیرورزشکاران هوازی اجرای است ممکن

  ).27( دهد قرار تأثیر
 توان در پژوهش، این های  یافته براساس

 قاعدگی دورۀ مرحلۀ 3 در آزمودنیها هوازی  بی

 گرچه ).<05/0P( نشد دیده معناداری تفاوت

 را آزمودنیها بهتر اجرای گروهی،  درون بررسیهای

 لوتئینی و لوتئینی، با مقایسه در فولیکولی مرحلۀ در

 به تفاوت این ولی داد، نشان خونریزی با مقایسه در

 پژوهش این های  یافته .نبود معنادار آماری لحاظ

 که است همکاران و جاکومون های  یافته با موافق

 افراد هوازی  بی اجرای در ار معناداری تغییر

 دست به قاعدگی مختلف مراحل در غیرورزشکار

 و پاریش های  یافته با که حالی در ،)11( نیاورند
 مرحلۀ در افراد اجرای دادند نشان که همکاران

 است لوتئینی و خونریزی مراحل از بهتر فولیکولی

  ).19( است مخالف
 و قدرت حرکتی  زیست ویژگیهای بررسی در

 پذیری  انعطاف و چابکی سرعت، عضالنی، استقامت

 داد نشان پژوهش این های  یافته قاعدگی، دوران در

 مختلف مراحل طی آزمودنیها اجرای میانگین

 ).<05/0P( نداشت معناداری تفاوت قاعدگی

 و جاکومون های  یافته با موافق پژوهش این های  یافته
 نشان گیهم که است همکاران و مارتین و همکاران،
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 در بیشینه فعالیتهای در افراد ورزشی اجرای دادند

مراحـل مختلف قـاعدگـی تفاوت معناداری ندارد       
 و لبران های  یافته با موافق همچنین ).11،17(

 اجرای در را معناداری تغییر هیچ که است همکاران

 از استفاده با لوتئینی و فولیکولی مرحلۀ بین هوازی  بی

  ).15( نکردند پیدا سرعت آزمون
 ای  هیافته با تضاد در پژوهش این های  یافته

 در اجرا ترین  ضعیف که است همکاران و جاکوبسن

 پروژسترون مرحلۀ در را سرعت و قدرت شاخصهای

 همچنین پژوهش این های  یافته ).13( کردند گزارش

 نشان که است لوهمن و ویرت های  یافته با تضاد در

 مراحل در ایزومتریک تاستقام و قدرت دادند

  ).27( است متفاوت یکدیگر با قاعدگی مختلف

 غدد دستگاه هورمونهای با قاعدگی دوران

 به نیز هورمونها این .شود  می کنترل ریز  درون مترشحۀ

 میزان بلکه شوند،  نمی ترشح یکنواخت و ثابت مقدار

 زنان قاعدگی دوران مختلف مراحل در آنها ترشح

 و فیزیولوژیک تغییرات آن دنبال به و کند  می تغییر
 این وجود با .گیرد  می صورت بدن در ساز و سوخت

 پژوهش این و پژوهشها بیشتر های  یافته از تغییرات،

 قاعدگی دوران مختلف مراحل گرفت نتیجه توان  می

 17-15 دختران تمرینی اجرای در محدودیتی عمالً

 این در ندخترا و کند  نمی ایجاد غیرورزشکار سالۀ

 در توانند  می اجرا افت از نگرانی داشتن بدون سن

 .کنند شرکت هوازی بی و هوازی شیورز فعالیتهای
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