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بررسی اثر چرخه قاعدگی برسطح آمادگی جسمانی دانش آموزان غیرورزشکار دوره  

  متوسطه

 2،نسرین غنایی مرکید1محمدرضا ذوالفقاري

  استادیار فیزیولوژي ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه-1

  دانشگاه ارومیهکارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزشی -2

 

  :   چکیده

 باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر چرخه قاعدگی بر سطح آمادگی جسمانی دانش آموزان غیر ورزشکار می :مقدمه

ساله به صورت دردسترس و به طور انتخابی تعیین شدند و در سه مرحله  16-20دانش آموز غیر ورزشکار  20 مواد و روشها:

پذیري و عروقی، استقامت عضالنی، انعطاف -هاي آمادگی جسمانی (قدرت، سرعت، استقامت قلبیچرخه قاعدگی از آنها تست

چرخه قاعدگی بر فاکتورهاي مختلف آمادگی جسمانی متفاوت است. ها نشان داد تاثیر یافته ها:یافته چابکی) به عمل آمد. 

دار پذیري تاثیري نداشت اما تاثیرش بر چابکی معنیعروقی، استقامت عضالنی و انعطاف -چرخه بر قدرت، سرعت، استقامت قلبی

راي آزمون دوي چابکی (دوي در اج شد که  چرخه : مشاهدهگیرينتیجه  بود و در مرحله خونروي بهتر از سایر مراحل بود. 

-متر) تاثیر داشت و اجراي دوي رفت و برگشت در مرحله  خونروي بهتر از سایر مراحل بخصوص مرحله  9×4رفت و برگشت

  لوتئال است . 

  چرخه قاعدگی، هورمونهاي جنسیواژگان کلیدي: 

Effects of menstrual cycle phase  on physical fitness in high school 
students 

 
Abstract 
Background The aim of this study was to investigate the effect of menstrual cycle on physical fitness level is 

the non-athlete students. 20 non-athlete students 20-16 years old were selected in three stages of their menstrual 
cycle they were tested in physical fitnesstests (strength, speed, cardiovascular endurance, muscular endurance, 
flexibility and agility). The results showed the influence of menstrual cycle is different in various factors of the 
physical fitness. Cycle not affect on power, speed, cardiovascular endurance, muscular endurance and 
flexibility, but the impact was significant effect on agility in bleeding stage and  was better than the other stages. 
It was observed that the cycle affect the agility (shuttle run 4 × 9 m) and in the luteal phase bleeding is 
particularly better than the other stages. Keywords: menstrual cycle, sex hormons 

 

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی


