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Introduction & Purpose: Hormonal changes of puberty undoubtedly 
significantly affect physiological responses to sports activity and 
physical function of young people. The aim of this study was to 
investigate the status of puberty in female athletes and non-athletes 
aged 9 to 12 years in Ahvaz.  
Methodology: For this purpose, 80 girls working in the field of 
gymnastics, 125 people in the field of swimming as athletes and 50 people 
without sports background using the available and targeted sampling 
method as a sample participated in this study . To assess the maturity of 
the participants, fasting blood samples of LH and FSH hormones were 
examined in the laboratory. Also, Kruskal-Wallis test was used to examine 
the data using SPSS software version 22 at a significance level of 0.05.  
Results: The results showed that there was no significant difference 
between the levels of FSH (F = 0.208 and P = 0.901) and LH (F = 0.640 
and P = 0.726) in female athletes and non-athletes. 
Conclusion: According to the findings of the study in terms of 
hormonal indicators of puberty, gymnastics and swimming do not 
cause precedence or delay in puberty and some untimely changes in 
puberty may be due to socioeconomic status, nutrition and family 
conditions. 
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 شهرستان اهواز سال    12تا    9ورزشکار و غیروزشکار    بررسی وضعیت بلوغ در دختران 

 2میثم شعبانی نیا، * 1ناهید شیرالی

 رانی ا شوشتر، ،یواحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسالم ،یورزش  ي ولوژیزیکارشناس ارشد، گروه ف. 1
 رانیا شوشتر،  ،یواحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسالم  ،یورزش ي ولوژیزیگروه ف ار،یاستاد. 2

 چکیده  اطالعات مقاله        

     03/1400/ 18 مقاله:دریافت 
 18/04/1400 تاریخ داوري:

     15/05/1400بازنگري مقاله: 
 01/06/1400پذیرش مقاله:  

هاي فیزیولوژي به فعالیت گیري بر پاسخ طور چشمتردید تغییرات هورمونی بلوغ به بی   مقدمه و هدف:
  دختران   در  بلوغ  وضعیت  بررسیگذارد. هدف از پژوهش حاضر  ورزشی و عملکرد بدنی جوانان تأثیر می

 . اهواز بود شهرستان سال  12 تا 9 غیروزشکار  و  ورزشکار
نفر از رشته    125نفر دختر شاغل در رشته ژیمناستیک،    80به همین منظور تعداد   روش شناسی:

ي در دسترس  ر ی گ نمونه نفر بدون سابقه ورزشی با استفاده از روش    50ورزشکار و تعداد    عنوان به شنا  
  کنندگان شرکت نمونه در این پژوهش شرکت کردند. براي بررسی وضعیت بلوغ    عنوان به و هدفمند  

ی قرار گرفتند  موردبررس   آزمایشگاه   در   FSH  و   LH  ي ها هورمون ي خونی ناشتایی  ر ی گ نمونه از طریق  
در    22نسخه    SPSS  افزار نرم   با استفاده از   والیس   از آزمون کروسکال   ها داده همچنین جهت بررسی  

  . گردید   استفاده   0/ 05ي  دار ی معن سطح  
  0/ 726  و   =640 /0  F(   LH  و )  =P  0/ 901  و   =FSH   )208 /0  F  هورمون   میزان   بین   که   داد   نشان   نتایج   نتایج:

P=  ي وجود ندارد دار ی معن ) دختران ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت .  
گیري: ی  نتیجه  به  توجه  لحاظ  هاافتهبا  به  پژوهش  بلوغ،  هاشاخص ي  هورمونی  ورزشی  هارشتهي  ي 

و برخی از تغییرات نابهنگام بلوغ ممکن است    شوندی نمژیمناستیک و شنا باعث تقدم و یا تأخیر در بلوغ  
 .اقتصادي، تغذیه و شرایط خانوادگی باشد-وضعیت اجتماعی ناشی از 

 کلید واژگان  
 بلوغ

 ژیمناستیک 
 شنا 

 دختران ورزشکار
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 مقدمه 
اي از رشد انسان است که باعث گذار از کودکی و رسیدن  مرحله   1بلوغ 

بزرگ  را پشت سر گذاشته  سالی می به  بلوغ  شود. فردي که دوران 
می  نامیده  بالغ  ازنظر جنسی، باشد  و  تولیدمثل   شود  دارد    2توانایی 

همکاران،   و  دوست  بیش   ). 1394(ایران  تغییرات  بلوغ  به  اشاره  تر 
این دگرگونی با نام بلوغ جسمانی    ن دارد. جسمانی در بدن مرد و ز 

می  می شناخته  اتفاق  نوجوانی  دوران  در  که  و  شود  (قاسمی  افتد 
و    ). 1393همکاران،   فیزیکی  تغییرات  مجموعه  به  جسمانی  بلوغ 

می  گفته  انسان  بدن  در  ترشح  فیزیولوژیکی  براثر  آن  که طی  شود 
شود.  الی می س هاي گوناگون، بدن کودك تبدیل به بدن بزرگ هورمون 

هاي جنسی  تر این تغییرات جنبه جنسی دارند و به غدد و اندام بیش 
می  همکاران،  مرتبط  و  (روزنفید  و  2002شوند  فرایندها  زمان،   .(

بلوغ  نشانه  جهش  است.  متفاوت  دختران  و  پسران  در  بلوغ  هاي 
شود که درنهایت  اصطالحًا به رشد جسمانی بسیار سریعی گفته می 

ایران دوست و  (   شود عضالت بدن می   وزن و رشد   د، موجب افزایش ق 
 ). 1394همکاران،  
 و  هیپوفیز  ، 3هیپوتاالموس  شدن محور  فعال  بلوغ،  شروع  علت 

ضربانی  با  که  است  گوناد   آزادکننده  هورمون  ترشح 
ترشح   به  منجر  و  شده شروع  هیپوتاالموس   ) از GnRH)4گونادوتروپین 
و  می  هیپوفیز  از  6FSH - 5LH هاي  گونادوتروپی  (قائمی  شود 
می 1391همکاران،   اتفاق  زمانی  بلوغ  هورمون ).  که  هاي  افتد 

هورمون ترشح  افزایش  این  یابند.  افزایش  جنسی  غدد  از  هاي  شده 
ي  نوبه هاي هیپوفیزي است که به به دنبال افزایش هورمون   7جنسی 

  باشند شده از هیپوتاالموس می خود تحت تأثیر هورمون پیشتاز ترشح 
همکاران،   و  هورمونی    ). 1381(قائمی  سطح  افزایش  این  درنتیجه 

ایجاد می  بلوغ  در  درصورتی   شود. تغییرات ظاهري  تغییرات  این  که 
سال در پسرها تظاهر یابد تحت    9سال در دخترها و    8سنین کمتر از  

 زودرس به  ). بلوغ 2007گریفتیث،  (   شود عنوان بلوغ زودرس بیان می 
.  افتد ی ب  اتفاق  معمول  از  زودتر  سنی  در  بلوغ  که  شود ی م  اطالق  حالتی 

بوده  رو  بلوغ  سن  تازگی به  رسد ی م  نظر  به  همچنین  کاهش   و  به 
 افزوده   شوند ی م  بالغ  تر پایین  سنین  در  که  دخترانی  تعداد  بر  روز روزبه 

امروزه رشد تدریجی و پایداري درزمینه    ). 2007گریفتیث،  (   شود ی م 
این    شود. تفریحی و رقابتی مشاهده می هاي  شرکت زنان در ورزش 

انجام   براي  زنان  ورزش  علمی  محققان  برانگیختن  موجب  واقعیت 
است.  شده  گسترده  به    تحقیقات  مربوط  مسائل  از  مربیان  آگاهی 

بیومکانیک،  ازجمله  زنان    فیزیولوژي،   شناسی، آسیب   تغذیه،   ورزش 
اده  قاعدگی و مشکالت مربوط به قاعدگی بسیار ضروري است. استف 

برنامه  هاي تمرینی زنان بسیار  از این علوم جهت افزایش کارآمدي 
  دخترانی   طورکلی، ). به 2005حائز اهمیت است (مالینا و همکاران،  

  سال   دو   یک تا   کنند می   شرکت   سنگین   ورزشی   هاي تمرین   در   که 
 

1 Maturity 
2 Reproduction 
3 Hypothalamus 
4 Gonadotropin releasing hormone 

).  1990الکوس،  (   شوند می   قاعده   معمولی   باقاعدگی   دختران   از   دیرتر 
  غیر   از   دیرتر   ورزشکاران   در   8قاعدگی   نخستین   سن   متوسط 

  ورزشی   تمرین   که   ندارد   وجود   تجربی   شواهد   اما   است،   ورزشکاران 
 می شود.   قاعدگی   نخستین   افتادن   تأخیر   به   باعث 
  ابعاد   بر   بلوغ،   زمان   در   جنسی   هاي هورمون   ترشح   افزایش   

ممکن    ورزشی   عملکرد   که   فیزیولوژي   عملکردهاي   گوناگون  را 
تأثیر می می  پژوهش 2002کاملی و همکاران،  (   گذارد سازند  هاي  ). 

که تاکنون به نتایج    گرفته متعددي در مورد تأثیر ورزش بر بلوغ انجام 
اند. این نتایج ابهامات زیادي را در مورد ورزش  یافته ضدونقیضی دست 

هایی که بیشتر  وجود آورده است ورزش   ها به خانواده   کودکان براي 
  ها دارند، ي زیادي به این ورزش قرار دارند و کودکان عالقه   موردتوجه 

ها در مورد  هایی که خانواده شنا و ژیمناستیک است. ازجمله نگرانی 
می  زودرس  بلوغ  دارند  ژیمناستیک  و  شنا  که ورزش  باعث    باشد 

به خاطر اینکه    شود. عاطفی می   - کوتاهی قد و بروز مشکالت احساسی 
پذ  درزمینه  کافی  ورزش  اطالعات  از  ناشی  خطرات  رد  یا  یرش 

ژیمناستیک و شنا در کودکان وجود ندارد که باعث کاهش نگرانی  
  در   بلوغ   وضعیت   بررسی   والدین شود، بنابراین در پژوهش حاضر به 

اهواز پرداخته    شهرستان   سال   12  تا   9  غیروزشکار   و   ورزشکار   دختران 
 . شود می 

 شناسی روش  
هدف کاربردي است که در آن  تحقیق حاضر نیمه تجربی بر اساس  

  12  تا   9  غیروزشکار   و   ورزشکار   دختران   در   بلوغ   وضعیت   به بررسی 
نفر    80به همین منظور تعداد    شود. اهواز پرداخته می   شهرستان   سال 

  عنوان به نفر از رشته شنا    125دختر شاغل در رشته ژیمناستیک،  
تعداد   و  روش    50ورزشکار  از  استفاده  با  ورزشی  سابقه  بدون  نفر 

و هدفمند  ر ی گ نمونه  پژوهش    عنوان به ي در دسترس  این  در  نمونه 
 شرکت کردند. 

  ي شیوه   و   هدف   صورت بود که ابتدا روش اجرایی پژوهش حاضر بدین 
  داده،   توضیح   ها آن   اولیاي   و   ورزشکاران   مسئولین،   براي   کار   انجام 

  از   استفاده   با   قد   آنگاه   . شد   توزیع   ها آن   بین   در   نامه ضایت ر   فرم   سپس 
  به   چسبیده   پا   هاي کفش، پاشنه   ایستاده، بدون   حالت   در   دیواري   متر 

  . شد   گیري اندازه   بدن   راستاي   در   سر   و   بدن   کنار   در   ها دیوار، دست 
وزن  دیجیتال   از   استفاده   با   همچنین  این    سنجیده   ترازو  در  شد، 
  با   شد   خواسته   آزمودنی   آزمون، از   در   خطا   از   جلوگیري   پژوهش براي 

گیرند. تغییرات بلوغ با استفاده از    قرار   ترازو   روي   بر   پوشش   کمترین 
صورت که  بررسی شد بدین   FSH  و   LHهاي  گیري هورمون اندازه 
  کیت   از   آزمایشگاه   در   FSH  و   LH  هاي هورمون   گیري اندازه   براي 

  رسیده )  قاعدگی (   جنسی   بلوغ   به   که   دخترانی   شد   استفاده   منوبایند 

5 Luteinizing Hormone 
6 Follicle-stimulating hormone 
7 Sex hormones 
8 Menstruation 
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  به   خود   قاعدگی   دوره   چهارم   یا   سوم   روز   در   پزشک   نظر   با   بودند 
  گیري نمونه   روز   در   شونده آزمون   فرد   . کردند   مراجعه   آزمایشگاه 

  2  مقدار   و   مراجعه   آزمایشگاه   به   صبح   اول   ساعات   در   ناشتا   صورت به 
  و   گذاشته   نشکن   اي شیشه   لوله   در   و   گرفته   ها آن   از   خون   سی سی 

  روش   با   و   سانتریفیوژ   شده   گرفته خون   سپس   . شد   نگهداري 
  این   در   . شدند   شناسایی   FSH  و   LH  هاي هورمون   االیزا   آزمایشگاهی 

  ویلک   شاپیرو   آزمون   از   متغیرها   آماري   توزیع   بودن   نرمال   براي   پژوهش 
  روش   از   گروهی   بین   هاي تفاوت   همچنین جهت تعیین .  شد   استفاده 
با استفاده    ها داده   بررسی .  شد   استفاده   براي   والیس   کروسکال   آماري 

 . انجام گردید   22نسخه    SPSS  افزار نرم   از 

 ها یافته 

 هاي موردبررسی در گروه   FSH  و   LH  معیار   انحراف   و   میانگین   .1جدول  
 

 گروه 
LH FSH 

 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

 512/0 27/3 621/0 13/3 ورزشکاران  غیر
 471/0 91/3 841/0 86/3 شناگر 

 552/0 55/3 791/0 79/2 ژیمناست 
 

  و   LH  هاي معیار هورمون   انحراف   و   میانگین   1  در جدول 
FSH   گروه ارائه در  موردبررسی  به  هاي  توجه  با  است  شده 

می  مشخص  هورمون نتایج  این  ترشح  میزان  که  در  شود  ها 
 . یز است گروه شناگران باالتر است البته این تفاوت بسیار ناچ 

 بین دختران ورزشکار غیر ورزشکار   FSHنتایج آزمون آماري کروسکال والیس براي مقایسه میزان هورمون  .  1  جدول 
 

 
 
 
 

 

 
نتایج آزمون کروسکال والیس براي مقایسه میزان    2در جدول  

شده است.  بین دختران ورزشکار غیر ورزشکار ارائه   FSHهورمون  
،  =P  0/ 901  و   =F  0/ 208آمده مقدار  دست با توجه به نتایج به 

دختران ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت    FSHبین میزان هورمون  
 .وجود ندارد 

 بین دختران ورزشکار غیر ورزشکار   LHنتایج آزمون آماري کروسکال والیس براي مقایسه میزان هورمون    . 3جدول 
 
 
 
 
 

 
 

نتایج آزمون کروسکال والیس براي مقایسه    3در جدول  
هورمون   ورزشکار    LHمیزان  غیر  ورزشکار  دختران  بین 

به ارائه  نتایج  به  با توجه    0/ 640آمده مقدار  دست شده است. 
F=  0/ 726 و P= بین میزان هورمون ،LH   دختران ورزشکار

 . و غیر ورزشکار تفاوت وجود ندارد 

 نتیجه گیري بحث و  
پژوهش حاضر،  از  بلوغ   هدف    تا   9دختران    مقایسه وضعیت 

شهرستان اهواز بود. نتایج    ورزشکار   ر ی غ سال ورزشکار و    12

هورمون   میزان  بین  که  داد  دختران    LH و   FSHنشان 
ي وجود ندارد. این  دار ی معن ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت  

و شنا باعث    موضوع بدان معنی است که ورزش ژیمناستیک 
  شود ی نم   LHو    FSHي هورمونی جنسی مثل  ها تفاوت ایجاد  

ندارد.    ي بر بلوغ ر ی تأث هورمونی    نظر   از ها  این ورزش   بنابراین 
نتایج   با  پژوهش  این  و  ها پژوهش نتایج  کرکرق  نعمتی  ي 

 )، همسو است. 1386)، پور ابراهیم ( 1380(   همکارانش 
)، در پژوهش  2005(   همکاران در این راستا استوکیک و  

دیرتر   قاعدگی  باله،  رقاصان  اغلب  در  که  دادند  نشان  خود 

 داري سطح معنی درجه آزادي  آماره میانگین  گروه 

FSH 

 03/27 غیر ورزشکار
 86/28 شناگر  901/0 2 208/0

 61/26 ژیمناست

 داري سطح معنی درجه آزادي  آماره میانگین  گروه 

LH 

 78/27 غیر ورزشکار
 44/29 شناگر  726/0 2 640/0

 28/25 ژیمناست
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  بر  . سابق باشد ی م که با نتایج پژوهش حاضر مغایر  شده روع ش 
تأخیر    ژیمناستیک   ورزش   که   شد ی م   فرض   این  به  باعث 

بلوغ   فرض    جدیدتر   مطالعات   ولی   شود ی م انداختن  این  با 
  شرایط   اگر   که   داد   نشان   نیز   پژوهش   این   مغایرت ندارند. نتایج 

  کالریک   چالش   و   باشد   داشته   وجود   کافی   خواب   و   ي ا ه ی تغذ 
  بلوغ   وضعیت   بر   منفی   ر ی تأث   ورزشی   رشته   این   نیاید   وجود   به 

  این   روي   به   علمی   جدید   ي ا پنجره   موضوع   این .  ندارد   افراد 
  خیال   و   گشوده   آن   مندان عالقه   و   طرفداران   و   ورزشی   رشته 

  راحت   فرزندانشان   قد   و   بلوغ   وضعیت   بابت   از   را   ها خانواده 
( کند ی م  همکاران  و  احمدي  این  1394.  به  پژوهشی  در   ،(

انجام   بدنی  فعالیت  که  دخترانی  رسیدند    دهند ی م نتیجه 
که با نتایج پژوهش حاضر همسو    رسند ی م دیرتر به سن بلوغ  

نیست، شاید از دالیل تفاوت این مطالعات نوع فعالیت ورزشی  
که در پژوهش حاضر از ژیمناستیک و شنا    صورت ن ی بد باشد  
از  استف  همکاران  و  احمدي  پژوهش  در  ولی  شد  اده 
 ی جسمانی استفاده گردید. آمادگ ي مبتنی بر  ها ت ی فعال 

وضعیت    که ی درصورت   دهند ی م نشان    ها پژوهش نتایج  
باشد،  شناخت روان  مطلوب  فرد  ژنتیکی  و  ورزشی    ها رشته ی 

بلوغ   ر ی تأث  ندارد.  بلوغ  وضعیت  بر    عامل   بیولوژیکی   منفی 
  و   ورزش   به   ی ک ی ولوژ ی ز ی ف   ي ها پاسخ   در   مهم   و   کننده ن یی تع 

همکاران،    تمرین  و  (فرهمند    و   اندازه   تغییر .  ) 1388است 
  بلوغ   فرایند   بر   بدن   فیزیولوژیکی   و   جسمانی   کارکردهاي 
  افزایش   با   که   بدن   اندازه   ش ی افزا .  است   تأثیرگذار   بیولوژیکی 

  آشکارترین   ظاهري   لحاظ   به   است،   همراه   قد   و   وزن   رونده ش ی پ 
  این   که   است   بدیهی .  است   فرد   بیولوژیکی   بلوغ   شاخص 
  ن ی متخصص .  دارند   ورزشی   اجراهاي   بر   ي ا عمده   تأثیر   تغییرات 
  طور به   باً ی تقر   محیطی   و   ژنتیکی   ي ها نه ی زم   معتقدند   رشدي 
و    بیولوژیکی   بلوغ   نرخ   کننده ن یی تع   یکسان  (بیژه  هستند 

  بلوغ   دوران   در   هورمونی   تغییرات   متعاقباً .  ) 1395همکاران،  
  ، شود ی م   عضالت   شدن   حجیم   و   ها استخوان   رشد   موجب   که 
  تکامل   در   که   ي افراد .  دارد   همراه   به   را   وزن   و   قد   ش ی افزا 

  به   نسبت   کنند ی م   تجربه   را   زودرسی   بلوغ   خود   جنسی 
  ابعاد   و   بدن   اندازه   در   ي تر ع ی سر   بالیدگی   خود   همتایان 
  از   ی ک ی در   که   نوجوانی   پسر .  داشت   خواهند   اسکلتی 
  باشد   داشته   پیشرفت   بیولوژیکی   بلوغ   ي ها شاخص 

.  داشت   خواهد   تکامل   نیز   ها شاخص   سایر   در   اد ی ز احتمال به 
  ي، اقتصاد   اجتماعی،   ي ها ت ی موقع   مانند   اجتماعی   شرایط 
  و   یی وهوا آب   نژادي،   ي ها تفاوت   همچنین   و   نفرات   تعداد 

  اثر   فرد   بیولوژیکی   پیشرفت   بر   تواند ی م   جغرافیایی   موقعیت 
 ). 2015(ابتر و همکاران،    بگذارد 
نشان  طورکل به  حاضر  پژوهش  نتایج  در   دهد ی م ی    که 

هورمون   دو  و    ورزشکاران   ر ی غ بین    LHو    FSHمقادیر 
حداقل    دهد ی م ورزشکاران تفاوتی وجود ندارد. این امر نشان 

ي ورزشی باعث  ها رشته ي هورمونی بلوغ  ها شاخص به لحاظ  
پیشنهاد    ها افته . با توجه به ی شود ی نم تقدم و یا تأخیر بلوغ  

آگاهی  ها سازمان   شود ی م  به  نسبت  ورزشی  و  بهداشتی  ي 
رفع   براي  ورزشکاران  غیر  و  ورزشکاران  مربیان،  به  دادن 

و   اقدام  غلط  را جایگزین  ها ت ی واقع باورهاي سنتی  علمی  ي 
 . نمایند 

 تشکر و قدردانی 
بدین  وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود  نویسندگان مقاله، 

دانش  و  معاونین  مدیران،  کلیه  از  محتر را  -م شرکت آموزان 
 . نمایند کننده در این تحقیق که ما را یاري کردند، ابراز می 
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