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دردورة نوجـوانی تغییـرات   . اهمیت دارد به سزائی ارزیابی ترکیب بدن در تعیین و کنترل وضعیت آمادگی و تندرستی فرد :مقدمه

 با بنابراین. باشد شود که به وضعیت بالیدگی بیولوژیکی مربوط می عمده اي درقد، جثه، ترکیب بدن، قدرت واجراي حرکتی ایجاد می

حات ترشّ ی بریهوا شرایط آب و تأثیر نیز کنند و که بلوغ را تجربه می نوجوانان یارزیابی ترکیب بدن در گروه سنّ توجه به اهمیت

دختـران نوجـوان غیـر     BF% ،BMI ،WHRاین تحقیق تعیین تأثیر وضعیت متفاوت بالیدگی بر  این دوران، هدف از هورمونی در

  . است و گرمسیر ورزشکار در مناطق سردسیر

 390سـال و   18تـا   11آموزدختر غیر ورزشکار شهرستان نهاوند با دامنۀ سـنّی   دانش 600بر اساس این هدف،  :شناسی روش

ط سـن  بر اساس متوس. سال در این تحقیق شرکت کردند 18تا  11آموز دختر غیر ورزشکار شهرستان کرمان با دامنۀ سنّی  دانش

سالۀ کرمان به صورت هدفدار به عنوان نمونه  14آموزان  نفر از دانش 36ه نهاوند و سال 14آموزان  نفر از دانش 120شروع قاعدگی، 

  . گیري شد اندازه  آنها BF% ،BMI ،WHRبندي و رس، دیررس طبقه سه گروه زودرس، میان انتخاب و در

تفاوت معناداري وجـود   سه گروه در نهاوند BF% ،BMI ،WHRطرفه نشان داد، بین  نتایج آزمون تحلیل واریانس یک :ها یافته

  . وجود ندارد) P<05/0(داري  سه گروه در کرمان تفاوت معنی BF% ،BMI ،WHRحالی که بین  در )P>05/0(دارد 

ی منـاطق سردسـیر و   یشرایط آب و هـوا  توان نتیجه گرفت که می هاي حاصل از پژوهش با توجه به داده :گیري بحث و نتیجه

  . دختران نوجوان غیر ورزشکار تأثیر متفاوتی دارد BF% ،BMI ،WHRنتیجه میزان وضعیت بالیدگی و در  بر گرمسیر

  

   .، دختران نوجوان غیر ورزشکار، مناطق سردسیر و گرمسیرBF% ،BMI ،WHRبالیدگی،  :واژه هاي کلیدي
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The effect of different conditions of maturation on %BF, BMI, and 
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Abstract 
Background & Purpose: In order to determine and control individual fitness status and 

health, assessment of body composition is important. In adolescence, there exist 
changes in height, size, body composition, strength, performance, related to the status 
of biological maturity. Based on the importance of the assessment of body 
composition in adolescents experiencing maturity and also the effect of climate on 
hormone secretions in this period, the purpose of this study was to determine the 
effect of different conditions of maturation on %BF, BMI and WHR in non-athlete 
adolescent girls in cold and warm climate regions. 

Methodology: For this reason, 600 female none- athlete students (age: 11 to 18 years) 
in Nahavand and 390 female none- athlete students (age: 11 to 18 years) in Kerman 
participated in this study. Based on the average of maturation, 120 persons of 14 
years old in Nahavand and 39 persons of 14 years old in Kerman were classified in 3 
groups of pre- mature, mid- mature and early mature and %BF, BMI and WHR were 
measured. 

Results: Using one way ANOVA test, there was a significant difference in %BF, BMI 
and WHR in 3 groups in Nahavand (p<0.05) and no significant difference in %BF, 
BMI and WHR in 3 groups in Kerman (p>0.05). 

Conclusion: Cold and warm climate regions can have different effects on status of 
maturity and %BF, BMI and WHR in non-athlete adolescent girls. 

 
Keywords: Maturation, %BF, BMI, WHR, non-athlete adolescent girls, cold and warm 

climate regions. 
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  مقدمه 

هـاي   شود، تربیـت بـدنی و فعالیـت    در جوامع صنعتی و متمدن امروزه که حرکت انسان روز به روزمحدودترمی

دهد هم چنان که افـراد بـه    نتایج مطالعات نشان می). 7(ا کرده است اي پید جسمانی جایگاه بس مهم و ویژه

فعالیـت  . آگاهی بیشتري دربارة اهمیت آمادگی جسمانی دست می یابند، براي رسیدن به آن تالش می کننـد 

شناختی بی شماري همـراه اسـت و    بدنی منظم در طی دوران نوجوانی و جوانی با مزایاي فیزیولوژیکی و روان

با وجود این مزایا، مطالعات زیادي نشـان  . کند بهبود کیفیت زندگی پسران و دختران نقش مهمی را ایفا میدر 

این موضوع به دلیل مبانی و عقاید سـنّتی در  . دهند که اغلب کودکان و جوانان از نظر جسمانی غیر فعالند می

، همان طور که نتایج مطالعات در )1(است هاي بیشتري برخوردار  مورد دختران در سنین مختلف از محدودیت

هاي ورزشی در مورد دختران بیشتر گزارش شـده   دهند، تشویق به عدم شرکت در فعالیت این زمینه نشان می

لذا، تأمین سالمت جسمانی و روانی آنها ) 4(هاي انسانی و ورزشی هر ملّتی هستند  نوجوانان سرمایه). 2(است 

هـاي فیزیولـوژیکی وابسـته بـه      ترکیب بدنی بـر فراینـد  ). 1(عی محسوب می گردد ترین مسائل اجتما از مهم

اندازة بدن مؤثر است، به همین دلیل ارزیابی ترکیب بدن در تعیـین و کنتـرل وضـعیت آمـادگی و      تغییرات در 

قـدرت  اي در قـد، جثـه، ترکیـب بـدن،      در دورة نوجوانی تغییرات عمـده . تندرستی فرد به سزایی اهمیت دارد

بالیدگی پیشرفت کیفـی  ). 3(باشد  شود که به وضعیت بالیدگی بیولوژیکی مربوط می واجراي حرکتی ایجاد می

افراد بـه طـور   ). 4(افتد  هاي مختلف بدن است که با افزایش سن اتّفاق می ها یا بافت در عملکرد بدن، سیستم

گروه از کودکان و نوجونـان بـا جـنس و سـن     قابل توجهی در سرعت بالیدگی خیلی با یکدیگر متفاوتند، یک 

شـوند و در وضـعیت بالیـدگی     شناختی در این سن نائل نمی تقویمی یکسان، الزاماً به سطح یکسانی از بالیدگی

برخی نوجوانان لحـاظ زیسـتی   ). 13(وضعیت بالیدگی هر فرد به سن بیولوژیکی وي اشاره دارد ). 24(متفاوتند 

هـا در   ، این مسأله به ویژه هنگام بلـوغ کـه تفـاوت   )24(و برخی دیگر تأخیر دارند نسبت به سن خود جلوترند 

). 12و13(شود، مورد توجـه اسـت    قدرت، سرعت، استقامت در میان کودکان با سن تقویمی یکسان آشکار می

کان ضـروري  اندازة بدن در علوم طب ورزشی کود ها در میزان بالیدگی در کنار کنترل بنابراین، توجه به تفاوت

از طرف دیگر، کودکان و نوجوانان به طور معمـول بـا توجـه بـه سـن تقـویمی بـراي ارزیـابی         ). 14(باشد  می

انـدازة    هاي سنّی یکسان ممکن است بـه علّـت بالیـدگی و    شوند و در گروه بندي می ها ي آمادگی گروه آزمون

اندازة بدن و بالیدگی بیولـوژیکی بـر آمـادگی     قش بنابراین، ارزیابی ن. بدن برتري و یا عدم برتري داشته باشند

تغییـرات وابسـته بـه    ). 15(اي دارد  حرکتی و آمادگی وابسته به تندرستی در کودکان و نوجوانان اهمیت ویـژه 

کودکان با بالیدگی زودرس و دیـررس  . شود بالیدگی در نمو و عملکرد، اکثر در اواخر پیوستار بالیدگی ظاهر می

هـاي   ترکیب بدن، تأثیر معناداري بـر پاسـخ  ). 3(شوند  روع قاعدگی گرووه بندي و مقایسه میبر اساس سن ش

هـاي   هنگام کـار بـا کودکـان بایـد بالیـدگی بیولـوژیکی و ارتبـاط آن بـا مؤلّفـه         . فیزیولوژیک به ورزش دارد

یین سن بلوغ وراثت ترین عامل درتع با وجودي که عمده). 12(فیزیولوژیکی و عملکردي مورد توجه قرار گیرد 

هاي دیگري مانند محل جغرافیایی و آب و هوا، ارتفاع از سطح دریا، تمـاس   رسد شاخص است، ولی به نظر می

کودکانی که درنزدیکی خط استوا در ارتفاعـات کـم و   ). 23(توانند بر نمو و بالیدگی تأثیرداشته باشند  با نور می
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کانی که به چـاقی مختصرمبتالهسـتند، بـه ترتیـب نسـبت بـه       کنند و نیز کود یا در نواحی شهري زندگی می

کننـد و نیـز    کودکان مناطق شمالی که در ارتفاعات باالتر از سطح دریا و یا در نـواحی روسـتایی زنـدگی مـی    

سن شروع قاعدگی، همبستگی منفی و متوسـطی بـا   ). 25(شوند  کودکانی که وزن طبیعی دارند، زودتر بالغ می

، این ارتباط نشانگر بالیدگی زودتر در مناطق )r=5/0تا  6/0(دهد  نه محل اقامت نشان میمیانگین دماي ساال

مطالعات بسیاري تأثیر وضعیت بالیدگی را بر ترکیـب و  ) 9. (گرمسیر و بالیدگی دیرتر در مناطق سردسیر است

با بررسـی تغییـر سـن،    ) 2007( 1ارناب و همکارانش. اند اندازة بدن در مناطق مختلف آب وهوائی بررسی کرده 

هاي هندي نشان دادند چاقی ارتباط مستقیمی با کاهش سن  جنس، شاخص تودة بدن و دور کمر در بین بچه

آید و بلـوغ زودرس در قـد    تر می بلوغ در دختران دارد و هرچه میزان چاقی بیشتر باشد سن بلوغ دختران پایین

  ). 10(نهاییی فرد تأثیر دارد 

با بررسـی بلـوغ زودرس، ترکیـب بـدن و چـاقی دختـران امریکـایی ـ         ) 2004( 2شهایمز و همکاران

افریقایی نشان دادند دخترانی که شاخص تودة بدن بیشتري دارند، قد بلنـدتري نیـز داشـته و مقـادیر چربـی      

بـه مطالعـۀ بلـوغ    ) 2007( 3ددو وهمکـارانش ). 21(بدنشان در مقایسه با همساالن خود نیز بیشتر بوده اسـت  

آنها پیشرفت جنسی را از طریق مقیاس تانر تعیین کردند، ومتوسـط  . دکان و نوجوانان شهر مسکو پرداختندکو

نیـز   BMIسال به دست آوردند و نتیجه گرفتند در دختـران بـا بلـوغ زودرس،     4/12سن نخستین قاعدگی را 

). 19(شـود   مـی ) یـررس بلـوغ د (باشد و نیز وزن بدن و چاقی مرضی منجـر بـه تـأخیر در قاعـدگی      بیشتر می

هاي نژادي مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت بـه طـوري کـه بیـرو و         همچنین سن شروع قاعدگی در مقایسه

تأثیرات بالیدگی زودرس، متوسط و دیررس از طریق سن شروع قاعدگی را بر قد، سرعت ) 2001( 4همکارانش

و افزایش قد پـس از   PHV. ی قرار دادندرشد قد، وزن، شاخص تودة بدن و جمع چربی زیر پوستی مورد بررس

ها کمترین مقداررا داشت، وزن، شاخص تودة بـدن، جمـع چربـی     ها بیشترین و در دیررس قاعدگی در زودرس

  ). 20(ها حد اقل مقدار را داشت  ها حد اکثر و در دیررس زیرپوستی در زودرس

یوزلندي نشان داد دخترانـی کـه قـد    دختر ن 475در ) 1994( 5نتایج تحقیق استی جورج و همکارانش

سال زودتر اولـین قاعـدگی را    7نسبت به همتایان خود ) شاخص تودة بدن بیشتر(بلند و وزن بیشتري داشتند 

با مقایسۀ اکسیژن مصـرفی بیشـینه دختـران نوجـوان غیـر      ) 1385(در تحقیقی سرلک ). 26(کنند  تجربه می

اوتی داشـتند، بیشـترین اکسـیژن مصـرفی در دختـران زودرس      ورزشکار شهر تهران که وضعیت بالیدگی متف

همچنین، بین میانگین وزن و درصـد چربـی بـدن دختـران زودرس،     . نسبت به گروه دیررس دیده شده است

با توجه به متفاوت بودن سن بلوغ در بین شهرها به علّت تفاوت ). 4(رس و دیررس تفاوتی وجود نداشت  میان

هاي فرهنگی و قومی نژادي و از آنجایی که مطالعات گذشـته وضـعیت    تماعی، تفاوتآب و هوابی و زندگی اج

__________________________________________________  
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4. Biro et al 
5.St-George et al 
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هاي آنتروپومتریک و ترکیب بدنی در مناطق مختلـف جغرافیـایی مـورد     بالیدگی را به طور جداگانه بر شاخص

انجـام   اند و تا کنون تحقیقی دربارة مقایسۀ وضعیت بالیـدگی منـاطق مختلـف آب و هـوائی     مطالعه قرار داده

هـاي سردسـیري    نگرفته، وضعیت بالیدگی دختران نوجوان غیر ورزشکار شهرسـتان نهاونـد را کـه از ویژگـی    

هـاي گرمسـیري    برخورددار است و نیز دختران نوجـوان غیـر ورزشـکار شهرسـتان کرمـان را کـه از ویژگـی       

ت بالیدگی چه تأثیري بردرصد برخورداراست، مورد مطالعه قرارگرفته تا به این سؤال پاسخ داده شود که وضعی

دختـران سـاکن در منـاطق    ) WHR(، محیط کمر به محـیط لگـن   )BMI(، شاخص تودة بدن )BF%(چربی 

  سردسیري و گرمسیري دارد؟

  

  روش پژوهش

  جامعه و نمونۀ آماري

ـ  جامعۀ آماري پژوهش حاضر را نوجوانان دختر سالم غیر ورزشکار شهرستان نهاوند وکرمـان تشـکیل داده   . دان

 4براي انتخاب نمونه، ابتدا پس از کسب اجازه از مسؤولین آموزش و پرورش شهرسـتان نهاونـد و کرمـان، از    

هـا بـه    مدرسه در دو مقطع راهنمایی و دبیرستان که در نقاط مختلف شهر نهاوند و کرمان قرار داشتند، نمونـه 

، وضعیت سـالمت وفعالیـت بـدنی،    براي تعیین سن شروع قاعدگی. صورت تصادفی وخوشه اي انتخاب شدند

پـس از  . هایی توزیع شـد  نامه آموز شهرستان کرمان پرسش دانش 390آموز شهرستان نهاوند و  دانش 600بین 

ها با توجه بـه تـاریخ تولّـد و تـاریخ اولـین قاعـدگی، سـن شـروع قاعـدگی هـر کـدام از             نامه بررسی پرشس

بـا  . متوسط سن شروع قاعدگی در نهاوند و کرمان به دسـت آمـد  آموزان محاسبه گردید و بر این اساس  دانش

. رس و دیـررس مجزاشـدند   توجه به میانگین سن قاعدگی در نهاوند و کرمان افراد به سه گروه زودرس، میان

سال از متوسط سن شروع قاعدگی قرار داشـت بـه   + 1ـ ، 1، ±1نوجوانان دختري که سن شروع قاعدگی آنها 

با توجه به سـن قاعـدگی   ). 12(بندي شدند  ، زودرس و دیررس طبقه)رس میان(بالیدة متوسط ترتیب به عنوان 

تـا   1/12سال در گروه زودرس، بین  1/12، افراد با سن شروع قاعدگی کمتر از )±1/13(ها در نهاوند  آزمودنی

کرمان نیـز بـا توجـه بـه     در . سال یا باالتر در گروه دیررس قرار گرفتند 1/14رس و  سال در گروه میان 1/14

 1/11سال در گروه زودرس، بین  1/11، افراد با سن شروع قاعدگی کمتر از )±1/12(ها  سن قاعدگی آزمودنی

در ادامـه بـا حـذف    . سال یا بـاالتر در گـروه دیـررس قـرار گرفتنـد      1/13رس و  سال در گروه میان 1/13تا 

کلّیـۀ  (ویا ورزشـکار بودنـد بـه افـراد واجـد شـرایط       آموزانی که مشکل جسمی یا بیماري خاص داشتند  دانش

آموز دختـر غیـر    دانش 600بنابراین، از بین . فرم رضایت نامه توزیع گردید) آموزان سالم و غیر ورزشکار دانش

ساله به صورت هدفدار انتخـاب و   14آموز  دانش 120سال،  18تا  11ورزشکار شهرستان نهاوند با دامنۀ سنی 

آموز دختر غیر ورزشـکار   دانش 390رس، و دیررس تقسیم شدند و از بین  نفري زودرس، میان 40به سه گروه 

ساله به صورت هدفدار انتخاب و در سه گروه  14آموز  دانش 36سال  18تا  11شهرستان کرمان با دامنۀ سنی 

  . رس و دیررس مقایسه شدند نفري زودرس، میان 12

  روش اجراي پژوهش
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  . هاي آنتروپومتریک خالصه شده است گیري دو بخش شیوة ارزیابی بالیدگی و اندازه شیوة اجراي پژوهش در

  شیوة ارزیابی بالیدگی

براي ارزیابی بالیـدگی از شاخصـی اسـتفاده    . باشد هاي مقطعی می از آنجایی که پژوهش حاضر از نوع پژوهش

به اطّالعـات طـولی    PHVورد سن از آنجایی که برآ. هاي مقطعی باشد شده است که قابل ارزیابی در پژوهش

از طرف دیگر، استفاده از صفات ثانویه جنسی با توجه . هاي مقطعی کاربرد محدودي دارد نیاز دارد در پژوهش

تواند مورد استفاده قرار گیرد زیرا این شاخص بالیـدگی   هاي مقطعی می مرحله اي تانر در پژوهش 5به مقیاس 

باشد؛ ولی استفاده از  انی که شیوة خود ارزیابی استفاده شود غیر تهاجمی مینیاز به مشاهدات طولی ندارد و زم

از طرف دیگر، ارزیـابی صـفات ثانویـه    . شیوة خود ارزیابی با نگرانی بیش تخمینی یا کم تخمینی همراه است

ا احساس نارضایتی در کودکـان و والـدین آنهـ   ) به وسیلۀ کارشناس مامایی(جنسی از طریق مشاهدة مستقیم 

کشـور مـا بـه علّـت مالحظـات       در بـه ویـژه  . کند و اکثر کودکان با این شیوه موافقت نخواهند کرد ایجاد می

اخالقی استفاده از شیوة مشاهدة مستقیم صفات ثانویه جنسی مخصوصـاً در مـوارد غیـر بـالینی غیـر ممکـن       

هاي مقطعـی   قبولی در پژوهش هم چنین، استفاده از سن اسکلتی براي ارزیابی بالیدگی شاخص قابل. باشد می

ولی با توجـه بـه ایـن کـه ارزیـابی بالیـدگی       . گیري است اندازه باشد و هم چنین از کودکی تا نوجوانی قابل می

دارد، اسـتفاده از آن  ) هر چند نـاچیز (اسکلتی گران و پرهزینه است و نیاز به تجهیزات ویژه و پرتودهی تابشی 

استفاده از سن شروع قاعدگی رایج تـرین گـزارش شـاخص    . پذیر نیست هاي پژوهشی امکان در بیشتر بررسی

. شـود  از طرف دیگر، استفاده از سن شروع قاعدگی به نوجوانی محدود می. باشد بالیدگی در نوجوانان دختر می

باشـد و   بنابراین، با توجه به هدف و نوع پژوهش، از آنجایی کـه ایـن پـژوهش بـر روي نوجوانـان دختـر مـی       

بنابراین، شاخص سن شـروع  . باشد هاي مقطعی می با توجه به این که پژوهش حاضر از نوع پژوهش همچنین

هاي مقطعی روي دختران و هـم   قاعدگی به علّت ارزیابی آسان، کم هزینه و غیرتهاجمی و کاربرد در پژوهش

  . هاي بالیدگی، براي ارزیابی بیولوژیکی انتخاب گردید چنین ارتباط باال با شاخص

  هاي آنتروپومتریک گیري اندازه

ــین  ــراي تعی ــودنی BMIب ــا تــرازوي  آزم ــا قدســنج   Bearerهــا، وزن آنهــا ب ــد ب ســاخت کشــور آلمــان، ق

، محیط کمر با متر نواري غیر قابل ارتجاع و بـراي تعیـین   WHRبراي تعیین شاخص . گیري شد اندازه دیواري

%BF هـاي زیـر بـراي بـرآورد      از فرمـول . گیـري شـد   اندازه هارپندن ساخت کشور آلمان   با استفاده از کالیپر

  . ها استفاده شد شاخص
)3) (SF∑  =هاي زیر پوستی ناحیۀ سه سر پشت بازو و ناحیۀ میانی ساق پا مجموع چربی الیه (%BF = 0. 61∑ SF +5                      

  = BMI) کیلوگرم(وزن ) / متر مربع(مجذور قد ) 3(

  WHR) = سانتی متر(محیط کمر ) / مترسانتی (محیط لگن ) 6(

  هاي آماري تحقیق روش

شـدند و از آمـار توصـیفی بـراي      SPSSهاي این پژوهش کلیه اطّالعات وارد نرم افزار  آوري داده پس ازجمع

سپس به وسیلۀ آزمون کولموگروف اسمیرنف فرضیه نرمـال  . آوري شده استفاده گردید توصیف اطّالعات جمع

ها در سه گروه بررسـی شـده اسـت، از روش آنـالیز      ه وسیلۀ آزمون لون یکسان بودن واریانسها و ب بودن داده
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رس و  واریانس یک طرفه براي مقایسۀ موارد مورد نظر با وضعیت بالیدگی متفاوت در سه گروه زودرس، میـان 

جـود دارد، از  هـا و  براي مشخّص کردن این که اختالف معنادار بـین کـدام گـروه   . دیر رس استفاده شده است

  . در نظر گرفته شد α > 05/0داري  آزمون توکی استفاده شد و سطح معنی

  هاي تحقیق  یافته

هاي جسمانی و فیزیولوژیکی سه گروه در نهاوند و کرمان به ترتیب در جـدول   میانگین و انحراف معیار ویژگی

  . ارائه شده است 2و 1

  

  ) نفر 40هر گروه (سمانی و فیزیولوژیکی سه گروه در نهاوند هاي ج میانگین و انحراف معیار ویژگی. 1جدول 

  دیر رس  رس میان  زود رس  متغیر

  32/23 ± 27/4  45/24 ± 06/5  95/29 ± 45/4  ) میلی متر(ضخامت چربی سه سر بازو 

  37/24 ± 43/4  12/26 ± 07/5  37/32 ± 11/5  ) میلی متر(ضخامت چربی ساق پا 

BF )09/29 ± 09/5  85/30 ± 73/5  01/38 ± 59/5  ) درصد  

  97/30 ± 5/3  41/31 ± 52/3  39/32 ± 12/3  ) کیلوگرم(وزن خالص بدن 

  35/47 ± 06/7  41/49 ± 52/7  56/57 ± 3/9  ) کیلوگرم(وزن 

  63/158 ± 06/0  7/158 ± 05/0  1/161 ± 5/0  ) سانتی متر(قد 

BMI )91/14 ± 02/2  53/15 ± 07/2  85/17 ± 72/2  ) کیلوگرم بر متر مربع  

WHR )81/0 ± 05/0  79/0 ± 03/0  83/0 ± 04/0  ) سانتی متر  

  

  ) نفر 12هر گروه (هاي جسمانی و فیزیولوژیکی سه گروه در کرمان  میانگین و انحراف معیار ویژگی. 2جدول

  دیر رس  رس میان  زود رس  متغیر

  32/23 ± 27/4  45/24 ± 06/5  95/29 ± 45/4  ) میلی متر(ضخامت چربی سه سر بازو 

  37/24 ± 43/4  12/26 ± 07/5  37/32 ± 11/5  ) میلی متر(ضخامت چربی ساق پا 

BF )09/29 ± 09/5  85/30 ± 73/5  01/38 ± 59/5  ) درصد  

  97/30 ± 5/3  41/31 ± 52/3  39/32 ± 12/3  ) کیلوگرم(وزن خالص بدن 

  35/47 ± 06/7  41/49 ± 52/7  56/57 ± 3/9  ) کیلوگرم(وزن 

  63/158 ± 06/0  7/158 ± 05/0  1/161 ± 5/0  ) مترسانتی (قد 

BMI )91/14 ± 02/2  53/15 ± 07/2  85/17 ± 72/2  ) کیلوگرم بر متر مربع  

WHR )81/0 ± 05/0  79/0 ± 03/0  83/0 ± 04/0  ) سانتی متر  
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نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه براي سه شاخص مورد سنجش در نهاوند و کرمان به ترتیـب  

  . ارائه شده است 3و4هاي  دولدر ج

  . هاي مورد سنجش در نهاوند نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه براي سه گروه در شاخص. 3جدول

  داري مقدار معنی F  میانگین مربعات  درجۀ آزادي  مجموع مربعات  درصد چربی

  000/0  717/29  583/893  2  165/1787  بین گروهی

      07/30  117  187/3518  دورن گروهی

        119  352/5305  کل

BMI میانگین مربعات  درجۀ آزادي  مجموع مربعات  F  داري مقدار معنی  

  000/0  174/18  969/95  2  937/191  بین گروهی

      281/5  117  828/612  دورن گروهی

        119  765/809  کل

WHR میانگین مربعات  درجۀ آزادي  مجموع مربعات  F  داري مقدار معنی  

  009/0  942/4  01/0  2  019/0  بین گروهی

      002/0  117  231/0  دورن گروهی

        119  25/0  کل

  

  . هاي مورد سنجش در کرمان نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه براي سه گروه در شاخص. 4جدول

  داري مقدار معنی F  میانگین مربعات  درجۀ آزادي  مجموع مربعات  درصد چربی

  167/0  879/1  011/0  2  021/0  بین گروهی

      006/0  36  206/0  دورن گروهی

        38  227/0  کل

BMI میانگین مربعات  درجۀ آزادي  مجموع مربعات  F  داري مقدار معنی  

  161/0  92/1  019/18  2  182/36  بین گروهی

      422/9  36  177/339  دورن گروهی

        38  360/375  کل

WHR میانگین مربعات  درجۀ آزادي  مجموع مربعات  F  يدار مقدار معنی  

  977/0  024/0  000/0  2  000/0  بین گروهی

      002/0  36  062/0  دورن گروهی

        38  062/0  کل

  

  بحث
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هـاي انجـام    پژوهش. سال بود 13/12و  13/13متوسط سن شروع قاعدگی دختران نهاوند و کرمان به ترتیب 

). 24(انـد   ل نشـان داده سـا 48/14تا  7/12شده در این زمینه درایران، متوسط سن شروع قاعدگی را در دامنۀ 

دهد سن شروع قاعدگی در مناطق جغرافیایی مختلف در ایـران فـرق    هاي انجام شده نشان می نتایج پژوهش

مشکل عمـدة فیزیولـوژیکی   . تواند بر نمو و بالیدگی تأثیر گذارد گرما و سرما وارتفاع می). 22، 9، 8، 5(کند  می

رونـد اطّالعـات مربـوط بـه     . ناطق سردسیر، حفظ سرماسـت ساکنان گرمسیري، دفع گرماي اضافی و براي م

مناطق سردسیري بر کوتاه بودن دورة نمو داللت دارد که معموالً با نمو عرضی بیشتر بدن و بالیـدگی زودرس  

همراه است، براي مثال سن شروع قاعدگی همبستگی منفی و متوسطی با میانگین دماي ساالنه محل اقامـت  

تبـاط نشـانگر بالیـدگی زودرس درمنـاطق گرمسـیري و بالیـدگی دیـررس در منـاطق         ایـن ار . دهد نشان می

کودکان در مناطق گرمسیري متمایل به وزن بدن کمتـر، قـد کوتـاهتر و کودکـان منـاطق      . سردسیري است

سردسیري متمایل به وزن بدن بیشتر و قد بلندترند که این امر با مشاهدات انجام شـده در مـورد بزرگسـاالن    

دار  رس و دیـررس در نهاونـد معنـی    هـاي زودرس، میـان   گـروه  BMIتفـاوت میـانگین   ). 12(ی دارد همخوان

)000/0=P (دار  و در کرمان غیر معنی)161/0=P (هاي  همین الگو دربارة شاخص. باشد می%BF )000/0=P 

سـه گـروه    براي 000/0=P( WHRو ) براي سه گروه در کرمان P=167/0براي سه گروه در نهاوند در مقابل 

گیـري   توان نتیجـه  ها می ازاین یافته. شود مشاهده می) براي سه گروه در کرمان P=977/0در نهاوند در مقابل 

هاي رشـدي   کرد که دامنۀ دورة رشد جهشی در نقاط سردسیر بیشتر از نقاط گرمسیر است و همین امر تفاوت

بیشـتري در یـک   ) قـد و وزن (ز تغییرات ریختـی  بارزي را براي کودکان نقاط سردسیر به ارمغان می آورد تا ا

هـاي مختلـف    هاي مختلف، تفاوت درصـد چربـی بـدن بـین گـروه      نتایج پژوهش. دورة زمانی برخوردار شوند

داري  هـا بـه طـور معنـی     بیان داشتند درصد چربی زودرس) 1987(بالیدگی را نشان دادند؛ کمپر و همکارانش 

دارد درصـد چربـی بـدن را بـین      تفاوت معنـی ) 1991(ین، آرمسترانگ همچن). 22(باشد  ها می بیشترازدیررس

هـا   نیزدریافتند که درصد چربی بـدن زودرس ) 2001(بیرو وهمکارانش ). 11(هاي مختلف بالیدگی یافتند  گروه

هاي خارجی نشان داده شده است که بین اولین سن قاعـدگی و   دربسیاري از پژوهش. ها بود بیشتر از دیررس

BMI نیز به بررسـی تـأثیر بالیـدگی بـر قـد،      ) 2001(، همچنین، بیرو و همکارانش )27، 16(باط وجوددارد ارت

دختـر سیاهپوسـت    539دختر سـفید پوسـت و    616وزن، شاخص تودة بدن و جمع چربی زیر پوستی بر روي 

راتبرگ وهمکارانش ب). 17(ها نشان داد  ها را نسبت به دیررس در زودرس BMIپرداختند که نتایج باالتر بودن 

سـال روي  4، بلوغ زودرس، بافت چربی مرکزي و اضـافه وزن متعاقـب آن در بزرگسـالی را در طـول     )2007(

نتایج این پـژوهش نشـان داد کـه بلـوغ زودرس در     . پسر و دختر جوان نروژي مورد پژوهش قرار دادند 1605

بزرگتـري   WHRمحـدود شـد کـه داراي     دخترها همگام با افزایش وزن بوده است این همزمانی به دخترانی

هرچنـد  ). 18(کـوچکتر رابطـه اي نداشـت     WHRبنابراین، سن قاعدگی با افزایش وزن در دختران بـا  . بودند

اي درتکامـل جنسـی ریختـی و اسـکلتی هنگـام بلـوغ دارنـد، ولـی          هاي تولید مثل، نقـش برجسـته   هورمون

بـه  . هاي سـاده و آسـان متفاوتنـد    چیده و نسبت به توصیفکنند؛ متعدد، پی سازوکارهایی که بلوغ راهدایت می

به طـور یکسـان    _هردو_همین دلیل، گروه زیادي از پژوهشگران عقیده دارند که، عوامل ژنتیکی و محیطی 
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ترین رابطـه بـین عوامـل ژنتیکـی و      ولی بدیهی. روند علّت تغییرات بلوغ ریختی، اسکلتی و جنسی به شمارمی

تغییرات هورمونی تـوأم  . هاي دورة بلوغ مشاهده کرد توان در سال د شده را دست کم میمحیطی با تغییرات یا

کند کـه پیامـد آن افـزایش قـد و      ها و بزرگ شدن عضالت را تحریک می با بلوغ جنسی ضمناً رشد استخوان

تـوان   کنند مـی  پس، از کودکانی که بلوغ زودرسی را در تکامل جنسی تجربه می. است BMIوزن و در نتیجه 

مـع هـذا،   . اندازة بدن و ابعاد اسکلتی داشته باشـند   تري در انتظار داشت که نسبت به همتایان خود، بلوغ سریع

با وجود این، آگاهی از فعل و انفعاالت قبل از بلوغ . هاي به دست آمده دربارة کودکان دشوار است تفسیر یافته

هاي قبل از بلوغ، بلوغ  در سال. رکودکان دقیق تر نشان دهدتواند خط سیربلوغ بیولوژیکی را د و دورة بلوغ می

هـاي بلـوغ    با رشد پیکري همراه است؛ ولی سن اسکلتی در آغاز بلوغ جنسی با نشانه) سن استخوانی(اسکلتی 

هـا   ایـن یافتـه  . شـود  تر می این ارتباط با پیشرفت بلوغ قوي. جنسی و ریختی اواخر نوجوانی رابطۀ قویی ندارد

کند، با سـازوکارهایی کـه    هاي قبل از بلوغ راکنترل می دهند ساز و کارهایی که سرعت بلوغ در سال نشان می

قبل از بلوغ هورمـون رشـد   ) 1: این مفهوم با این حقایق سازگار است که. شوند، متفاوتند هنگام بلوغ فعال می

نسی از آثار هورمون رشـد بیشـتر   هاي ج در جریان بلوغ، آثار هورمون) 2ها و بدن است؛ مسؤول رشد استخوان

  ). 3(است 

  

  گیري نتیجه

هاي برخی ترکیبات بدنی  نتیجۀ این تحقیق نشان داد وضعیت بالیدگی دختران نوجوان غیر ورزشکار بر ویژگی

بدیهی است در اوایل نوجوانی، شتاب قد و وزن در پاسخ بـه  . گذارد آنها در مناطق سردسیر و گرمسیر تأثیر می

شـود، اساسـاً قـوي تـر و      با وجود این، کودکی که زودتر بالغ می. یابد ورمونی دورة بلوغ افزایش میتغییرات ه

تر در نقاط گرمسیر،  جداي از تغییرات هورمونی سریع. شوند سریع تر نسبت به کودکانی است که دیرتر بالغ می

جـوان در منـاطق سردسـیر و    هاي ترکیب بـدنی دختـران نو   هنوزمعلوم نیست چه عواملی به روشنی بر تفاوت

ارائۀ تحقیقاتی که تأکید بیشتري بـر ارتبـاط تغییـرات هورمـونی مسـؤول رشـد قـد و وزن و        . گرمسیر مؤثّرند

  . تواند پاسخ دهد ها می تغییرات دمائی و جغرافیایی داشته باشد، به برخی از سؤال
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