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مقایسه تغییرات ترکیب بدن، حداکثر اکسیژن مصرفی و توان بی هوازي بازیکنان 

  فوتبال طی فصل مسابقات
    

  2*دکتر سید رضا عطارزاده حسینی ،1 مجید فرح نیا 

  
 

  استادیار دانشگاه فردوسی مشهد) 2کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد )1
  

  14/12/89:                                         پذیرش  12/10/89:                    اصالح توسط نویسنده                   20/8/89  :دریافت

  

  :چکیده

در این میان عواملی چون ترکیب . ه فوتبال استمسابقآمادگی جسمانی یکی از عوامل کلیدي موفقیت بازیکنان به هنگام  :مقدمه

بنابر این هدف ما از این تحقیق مقایسه تغییرات  . هوازي نقش اساسی در موفقیت تیم دارندبی بدن، حداکثر اکسیژن مصرفی و توان

  .ترکیب بدن، حداکثر اکسیژن مصرفی و توان بی هوازي بازیکنان فوتبال طی فصل مسابقات بود

 مشهد حاضر در لیگ دسته تیم فوتبال پاسارگاداز ) مهاجم  8 و هافبک  8 ، مدافع8( بازیکن 24در این تحقیق : روش شناسی

 15در شروع فصل مسابقات و بعد از انجام . شرکت کردندبه روش نمونه گیري انتخابی و در دسترس به طور داوطلبانه   ،دوکشور

 توده بدن، درصد چربی ۀ به ترتیب نمای رست آزمون ومسابقه با استفاده از دستگاه سنجش ترکیب بدن، پروتکل نوارگردان آستراند

 آنالیز واریانس  آزمون تی استیودنت همبسته وگیري و با استفاده ازهوازي بازیکنان اندازهتوان بیحداکثر اکسیژن مصرفی و  بدن،

  .شد مقایسه P≥05/0داري ی نتایج در سطح معن

داري  کاهش معنی)P=0009/0( و مهاجم)P=001/0(، میانی)P=001/0( توده بدن بازیکنان مدافع مسابقه، نمایۀ در طی فصل:هایافته

-داري داشت؛ ولی این کاهش در مدافعان معنی کاهش معنی)P=015/0(ان و مهاجم)P=001/0(درصد چربی بازیکنان میانی. دنشان دا

 کاهش معنی داري )P=013/0( و مدافعان، افزایش)P=001/0( و مهاجم)P=006/0(حداکثر اکسیژن مصرفی بازیکنان میانی. دار نبود

  . )P=001/0(داري نشان دادافزایش معنی هوازي مدافعان و مهاجمان توان بی.داشت

هوازي توان بیحداکثر اکسیژن مصرفی و ترکیب بدن، نیمرخ تواند تغییراتی در  فصل مسابقات احتماالً می:گیريبحث و نتیجه

این .  بازي تیم بستگی دارد یا روش و سبکها پستژگی وظایف ویبازیکنان مدافع، میانی و مهاجم ایجاد کند؛ البته این تغییرات به 

هایی در طی فصل مسابقات از میزان تغییرات آگاهی یابند و تمرینات فصل را کند که با انجام آزمونها به مربیان توصیه مییافته

  . مطابق با وظایف پستی طرح کنند تا آمادگی بازیکنان دچار نقصان نشود

   بازیکنان فوتبال، توان بی هوازير اکسیژن مصرفی،حداکثترکیب بدن، : هاي کلیديواژه

  

  مقدمه

ــسابقات    ــال در م ــاي فوتب ــیم ه ــت ت ــروزه موفقی ام

مختلف مرهون داشـتن آمـادگی جـسمانی و عملکـردي           

-بـازي شواهد تحقیقی نشان می دهند که       . مطلوب است 

  فشارتر از گذشته انجام هاي جدید در سطح حرفه اي پر

  

یکنـان فعلـی در یـک مـسابقه      شوند؛ به طوري که باز    می

  کیلومتر بیشتر از بازیکنان قبـل از خـود مـی دونـد             5/1

از جمله ویژگی هاي فوتبال امروزي، حرکت بیـشتر         ). 1(

  ). 2( توپ و توقف کمتر در بازي است

  

                                                

 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- پردیس دانشگاه فردوسی- بلوار وکیل آباد-مشهد :نشانی نویسنده مسئول   

 attarzadeh@um.ac.ir 
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به همین سبب اندازه هاي ابعاد و ترکیب بدنی، آمـادگی           

واملی هوازي و بی هوازي بازیکنان فوتبال از مهم ترین ع         

در فوتبـال امـروزي     . است که دستخوش تغییر شده انـد      

و تـوده چربـی   بوده  بازیکنان تمایل دارند بیشتر عضالنی      

کمتري داشته باشند و در این رابطه مربیـان تـیم سـعی             

برنامه هاي تمرینی تیم را طوري طراحی و هـدایت    دارند

کنند که همیشه بیـشترین تعـداد بـازیکن را در شـرایط          

لذا، توجه به عواملی چون   .  ایده آل داشته باشند    آرمانی و 

فصل مـسابقات   تعداد و فاصله بازي ها از یکدیگر و طول        

در طراحی و تدوین برنامه هاي تمرینـی بـسیار ضـروري      

 11از آنجا که ممکن است یک فصل کامل فوتبـال    . است

بنابراین، تمرینات فوتبال باید طوري     انجامد؛  ماه به طول    

تا بازیکنان قادر باشند ضمن حفظ آمادگی       طراحی شوند   

ممکن و مطلوب، نیازهاي فیزیولـوژیکی بـازي را در حـد        

در فوتبال نوین، هدف اصلی     . رضایت بخشی تامین کنند   

حفظ آمادگی مناسب در سرتاسر فـصل مـسابقات اسـت          

در تحقیقـات   ) 5(و بانگـسبو    ) 4(رایلی و همکـاران     ). 3(

کنـان در طـول فـصل    خود نشان دادند کـه آمـادگی بازی       

) 6(شود، در حالی که هلر و همکـاران       مسابقات حفظ می  

بیـان کردنـد کـه آمـادگی        هـا   نظر دیگـري داشـتند؛ آن     

. مطلــوب ممکــن اســت در سرتاســر فــصل حفــظ نــشود

بــدن میــانگین تــوده مــشاهدات نــشان مــی دهنــد کــه 

 تنهـا بـه سـبب        پایـان فـصل     شروع تـا   ازفوتبالیست ها   

ایـن در  ). 7( تغییـر مـی کنـد      افزایش توده بدون چربـی    

تغییري در توده بدن    حالی است که در تحقیقات مشابه،       

 فـصل مـسابقات     یبازیکنان مدافع، میانی و مهاجم در ط      

ــشد  ــه گــزارش ).8(اعــالم ن ــا ب اســتوئیچ و زیوانیــک  بن

 آمـاده    در فـصل   محتوي چربی بازیکنان فوتبال   ) 2001(

تغییر توجهی  به طور قابل     و دوره انتقال    مسابقات ،سازي

جـرم بـدن   ممکـن اسـت    آنها بیـان کردنـد کـه        ؛یابدمی

در ). 9( تغییـر کنـد   همین تغییـرات،    بازیکنان در نتیجه    

 بـین   2001اي که توسـط کاسـاجیوس در سـال          مطالعه

- نفر از بازیکنان حرفه    15هاي سپتامبر تا فوریه روي      ماه

اي یک باشگاه فوتبال اسپانیایی صورت گرفت؛ مـشاهده         

 شاخص ترکیـب بـدنی درصـد چربـی و مجمـوع            شد که 

چربی زیرپوستی شش نقطه از بدن در طی فصل مسابقه          

هـاي  کاهش یافت، این در حالی بـود کـه متوسـط ارزش      

حداکثر اکسیژن مصرفی و میزان پرش عمودي بازیکنـان      

 هوازي بدون اسید الکتیـک در  بیبه عنوان شاخص توان  

تــه در ایــن ، الب)10(طــول فــصل مــسابقات ثابــت مانــد 

انجام شده در ماه هاي سپتامبر تـا  بین دو آزمون    تحقیق  

تفـاوت قابـل تـوجهی در حـداکثر ضـربان قلـب و       فوریه  

حـداکثر اکـسیژن مــصرفی   آزمـون  سـرعت نـوار گـردان    

 در ی، اما در آستانه بی هـوازي تفـاوت هـای       مشاهده نشد 

ین صورت که د ب ،سرعت و ضربان قلب به وجود آمده بود       

دوم ن قلب در آستانه بی هوازي در آزمون         سرعت و ضربا  

بـه طـور کلـی،    . یافتـه بـود  اول کـاهش  نسبت به آزمون  

کاساجیوس نتیجه گیري کرد که بازیکنـان حرفـه اي از            

را در طـول فـصل   آن  شروع لیگ آمادگی خوبی دارنـد و        

در فوتبـال پـر سـرعت امـروزي          ).10 (حفظ مـی کننـد    

. اب می آیـد اکسیژن مصرفی عامل مهمی به حس حداکثر  

هنگام بـازي فوتبـال دسـتگاه    به منبع اصلی تولید انرژي  

انرژي مـورد   درصد 90هوازي است به طوري که بیش از      

تامین مـی شـود   سوخت و ساز هوازي   از مسیر   بازي  نیاز  

ــده و حرفــه ايدر بازیکنــان ). 11( ــال، متوســط زب  فوتب

در منـابع   . ست بسیار باال  مقادیر حداکثر اکسیژن مصرفی   

 میلی لیتر به ازاي     70 تا   55  این مقادیر  هشی مختلف پژو

؛ هر کیلوگرم از وزن بدن در دقیقـه گـزارش شـده اسـت      

قــرار البتــه در بازیکنــان حرفــه اي کــه در اوج آمــادگی 

 میلی لیتر بر کیلـوگرم در دقیقـه نیـز      80، مقدار   داشتند

 هرچند مقادیر حداکثر اکسیژن     ).3،6 (گزارش شده است  

اوت هاي موجود در استانداردهاي بـازي    مصرفی بر اثر تف   

 و برنامه ریزي تمرین تحت تاثیر قرار می گیرد، اما فصل          

حـداکثر اکـسیژن   .  را نیـز بایـد مـدنظر داشـت         مسابقات

www.SID.ir
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اي در پیش از فصل تا حد معنـی         مصرفی بازیکنان حرفه  

فصل مسابقات نتـایج   طی  داري افزایش می یابد، ولی در       

ــضی ــد و نقی ــرات آن اض ــت   از تغیی ــده اس ــه ش ). 3(رائ

 که بـین رده بنـدي تـیم هـا در     ات نشان داده اند مشاهد

حـداکثر اکـسیژن مـصرفی آنهــا،    مقـادیر  پایـان فـصل و   

ریلـی و   در ایـن بـاره      ). 12 (همبستگی قوي وجـود دارد    

دنـد کــه هرچنـد حــداکثر   بیــان کر) 2000(همکـارانش  

اکسیژن مصرفی بـه تنهـایی عامـل موفقیـت در فوتبـال           

 میلی لیتر بـه ازاي  60ی  تقریبۀحداقل آستان ولی  ،نیست

طی همین .  ضروري است در دقیقههر کیلوگرم وزن بدن  

وقتی حداکثر اکسیژن مـصرفی     مطالعات بیان شده است     

 عملکرد  بازیکنان فوتبال کمتر از این مقدار باشد احتماالً       

). 13 (دشـو میبیشتري  نوسان  فوتبالیست ها دستخوش    

که بین حداکثر اکسیژن مصرفی تحقیقات نشان می دهند 

بـاالیی  همبـستگی   ،و مسافت پیموده شده در حین بازي  

 درصد زمان بازي داراي 12، هر چند که )14 (وجود دارد 

اجراهـاي  و  ) 15 (فعالیت هایی با ماهیت بی هوازي است      

تعیین کننـده سرنوشـت بـازي       عامل  سرعتی و انفجاري    

راي بهتـر   هـوازي بـراي اجـ    آمـادگی  ، با این حال   هستند

  .بازیکنان فوتبال اهمیت بسزایی دارد

انـرژي  تـامین   مسیر غالـب    اگرچه متابولیسم هوازي    

 ولی این فعالیت هاي انفجاري و توانی      بازي فوتبال است،  

 فوتبال بـه  .هستند که سرنوشت بازي را تعیین می کنند       

عنوان یک ورزش غیر تـداومی متنـاوب و بـا شـدت بـاال        

درصـد  تنها   ، با شدت حداکثر   فعالیت. توصیف شده است  

از کل زمان بازي یـک بـازیکن را     ) درصد 3 تا   5/0( کمی

بـه طـور   بازیکنـان  در یک مسابقه جدي    . شامل می شود  

  ثانیه یک فعالیت سرعتی انجام می دهند       90هر  متوسط  

چهـار ثانیـه    دو تـا این فعالیت ها که متوسط هر کدام از   

ـ   ثانیه یک فعالیـت    30و هر    دکشطول می  سیار شـدید    ب

در بــازي ). 14 (کننــداجــرا مــی) جهــشی یــا ضــربه اي(

ت سریع به هنگـام فـرار و عبـور از حریـف،           افوتبال حرک 

 دو نیـاز مبـرم       و دریبل، ضربه سر، تکل، شروع پاس یک      

 اوج مقــدار اســید ).3 (بــه ســرعت پایــه اي و تــوان دارد

 میلی مـول  12الکتیک در بازیکنان فوتبال به طور مکرر        

دست آمده است که نشان دهنده نقـش مهـم          ه   ب در لیتر 

دسـتگاه گلیکولیتیـک در فوتبـال مـی     مسیر متـابولیکی    

با توجه به اهمیـت تـوان بـی هـوازي و نقـش             ). 3 (باشد

مـشاهده تغییـرات    تعیین کننده آن در سرنوشت بـازي،        

توان بی هوازي بازیکنان پـست هـاي مختلـف در طـول             

در  .م اسـت با هدف حفـظ آن بـسیار مهـ        فصل مسابقات   

بررســی اجمــالی مطالعــات انجــام شــده در ایــن رابطــه، 

ــه آزمــون ) 2006(سیلوســتر و همکــاران  طــی دو مرحل

مـشاهده   گیري قبل و بعد از فصل مـسابقات دانـشگاهی     

پس آزمـون میـانگین پـرش       تا  کردند که از پیش آزمون      

ــه   9/61 1/7 از عمــودي ــر 3/63 8 ب   ســانتی مت

 متـر سـرعت   36 متـر و  9  آزمون دررکوافزایش یافته اما    

تنهـا  در این مطالعه    . معنی داري پیدا نکرده است    تفاوت  

بهبودي قابل توجهی در طول فصل براي توان کـل بـدن          

گـزارش  )  درصـد 7/10(و توان پائین تنـه     )  درصد 3/17(

هده مـشا ) 2001(، کاسـاجیوس   در همین راستا  ). 7(شد  

میانگین توان بی   فوتبال  کرد که در طول فصل مسابقات       

 وات بـــر 9/28/27 در مقابـــل 7/31/26(هـــوازي 

 در مقابـل    3/339(و پرش اسکات    ) کیلوگرم وزن بدن  

1/32/39   معنـی داري  فتـه کـه   یاتغییـر  )  سانتی متـر

در مطالعــه دیگـري تومـاس و ریلــی   ). 10(نبـوده اسـت   

ــی ) 1979( ــا بررس ــگ   ب ــال لی ــان فوتب ــادگی بازیکن  آم

کـه  کردندانگلستان در سرتاسر فـصل مـسابقه مـشاهده          

 از شروع فصل به اواسـط فـصل در          یتغییرات قابل توجه  

در همین فاصـله تغییـرات     .  روي داده است   توان عضالنی 

چنـین مـشاهده     هـم .ستراحتی انـدك بـود  ضربان قلب ا 

 اواسط فـصل بـا انـدازه هـاي          درکه بین رتبه تیم ها      شد

عملکرد قلبی و در پایان فصل با قدرت، تـوان عـضالنی و    

بـه طـوري کـه    . محیط اندم هاي آنها ارتباط وجـود دارد       
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چربــی میــانگین درصــد تــیم نخــست در لیــگ همــواره 

 کــه فتنـد  گرن نتیجــهابنــابراین محققـ . شـت  دايکمتـر 

متوسط سطوح آمادگی بازیکنـان در طـول فـصل ثابـت             

 تغییـرات   2003 اسـتوئیچ در سـال       ).4 (باقی مـی مانـد    

فصلی اجراي سـرعتی را در بازیکنـان حرفـه اي فوتبـال             

دوره آغاز ( وي طی پنج مرحله آزمون گیري    ،بررسی کرد 

ــصل    ــسابقات، اواســط ف ــصل م ــازي، شــروع ف ــاده س آم

دوره آمـاده  ابتـداي  قات و در مسابقات، پایان فصل مـساب   

مشاهده کرد که بهتـرین زمـان اجـراي         ) سازي سال بعد  

 متر در پایان فصل مسابقات در مقایسه با شروع دوره       50

آماده سازي، شروع فصل مـسابقات و شـروع دوره آمـاده           

علـی رغـم ایـن    ). 9 (سازي سال بعد به دست آمده است    

یـب بـدن،    ترکتغییـرات   که نتایج یافته هاي مربـوط بـه         

توان بی هوازي بازیکنان در طول فـصل  آمادگی هوازي و   

با این حال وقتی دربارة یـک تـیم      ،مسابقات اهمیت دارد  

شود، ممکن است صـحت ایـن نتـایج         ورزشی صحبت می  

هاي فـردي و   تحت تأثیر قرار گیرد، چون عالوه بر تفاوت       

ــخ ــشار    پاس ــار و ف ــزان ک ــاوت، می ــازگاري متف ــاي س ه

زیکنــان در هــر پــست بــازي متفــاوت از فیزیولــوژیکی با

دهنـد کـه    تحقیقات نشان می   ).3(هاي دیگر است    پست

هاي مختلـف  بازیکنان فوتبال بنا به وظایف خود در پست   

اي دارند  نیازهاي ویژه ) دروازه بان، دفاع، هافبک، مهاجم    (

بیــشتر مطالعــات مقطعــی در مــورد  در ایــن راســتا). 3(

و توان بی هـوازي      رفیترکیب بدن، حداکثر اکسیژن مص    

هایی را بین   لف تفاوت تهاي مخ بازیکنان فوتبال در پست   

هاي مختلف نشان داده اند، به طوري که بعـضی از            پست

بانــان داراي ایـن تحقیقــات بیـان داشــته انـد کــه دروازه   

بیشترین درصد چربی، بازیکنـان میـانی داراي بیـشترین       

داراي و مهاجمـان و مـدافعان        اکسیژن مـصرفی بیـشینه    

در ایــن ). 16-19(بیــشترین تــوان بــی هــوازي هــستند 

 هـوازي و بـی هـوازي        آمادگی )1374(افضل پور ارتباط،  

هـاي تهـران را در پـست هـاي           بازیکنان فوتبال باشـگاه   

 اننتایج نشان داد که مهاجمـ     . مختلف با هم مقایسه کرد    

) 44/43/52(بیشترین مقدار حداکثر اکسیژن مصرفی      

و دروازه بانان بیـشترین مقـدار تـوان بـی هـوازي را دارا              

بـین حـداکثر اکـسیژن مـصرفی         در این تحقیق     .هستند

 ان مدافعان،دروازه بانان و مهاجم ،هافبک هادروازه بانان و 

چنـین بـه     هـم  .شـد دیـده   داري  اتفاوت معن ان  و مهاجم 

و هافبـک هـا   ترتیب بین توان بی هوازي دروازه بانان بـا       

 و  رایلـی ). 20(شـد    تفاوت معناداري مـشاهده      اناجممه

اظهار داشتند در چهـار گـروه بازیکنـان         ) 1976 (ویلیامز

فوتبال، دروازه بانان پرتوان ترین و هافبک ها کـم تـوان             

ترین ها هستند، از این نظر مهاجمان و مدافعان در یـک            

در همین رابطه کارگر فرد و کشاورز ). 4(سطح قرار دارند 

با انجام تحقیق روي بازیکنان زبدة لیگ برتر بـه    ) 1385(

این نتیجه دست یافتند که بازیکنان میانی توان بی هوازي 

ایـن یافتـه هـا بـا نتـایج تحقیقـات            ). 21(کمتري دارند   

مطابقت ) 1375(، افضل پور )2004(آراناسون و همکاران 

اگر چه بیشتر تحقیقات نـشان داده انـد     ). 20،22(داشت  

هـاي مختلـف فوتبـال تفـاوت        بی هوازي پست  بین توان   

بـا  ) 1378( میناسیان معنی داري وجود دارد، با این حال    

بررسی ویژگـی هـاي فیزیولـوژیکی بازیکنـان تـیم ملـی            

بـین  بـه ایـن نتیجـه دسـت یافـت کـه          نوجوانان کـشور    

 هوازي و بی هوازي بازیکنان پست هاي آمادگیمتغیرهاي 

  قراخـانلو و  ).23(د وجود ندارمختلف تفاوت معنی داري   

 هوازي و توان بی با بررسی سطح آمادگی) 1383(معروفی

هوازي بازیکنان تیم ملی جوانان تفاوت معنی داري بـین          

  هوازي و بی هوازي بازیکنان پست هاي مختلـف         آمادگی

  ).24(مشاهده نکردند 

با قبول ایـن فـرض کـه احتمـاالً رخـدادهاي فـصل              

ت تغییــرات قابــل مــسابقات مــی توانــد در طــوالنی مــد

توجهی بـر آمـادگی جـسمانی و فیزیولـوژیکی بازیکنـان           

 هاي مختلف بگذارد و با در نظر داشتن این موضـوع   پست

که تحقیقات کمی به طور مستقیم تاثیر پست بـازي بـر            
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ایـن  . انـد شاخص هاي آمادگی را مـورد توجـه قـرار داده         

 مشاهده تغییرات ترکیب بدن، تـوان هـوازي و          تحقیق با 

هاي مختلف در طـی فـصل       هوازي بازیکنان در پست   بی  

مسابقات، تالش دارد تا مشخص کند کـه بازیکنـان چـه            

هایی در طی فـصل مـسابقات، آمـادگی خـود را از              پست

شـان را  هایی آمادگیدهند و بازیکنان چه پست    دست می 

توانـد  یافته هاي این تحقیق می . دهندحفظ و یا ارتقا می    

ش، حـین فـصل و بهبـود رونـد          به ارزیابی تمرینـات پـی     

گیري تـیم کمـک کنـد و موجبـات بهبـود کیفـی            نتیجه

ریزي تمرینات در طی فصل مـسابقات را        طراحی و برنامه  

  .فراهم نماید

  

  روش شناسی

 این تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پـیش و            روش

 مـدافع بـا   8( بـازیکن  24در این تحقیق . پس آزمون بود 

 8 سـال؛    5/9 سـابقه بـازي       سـال و   25/25میانگین سن   

 سال 9 سال و سابقه بازي 26بازیکن میانی با میانگین سن

 6/8 سال و سابقه بازي 38/25 مهاجم با میانگین سن 8و 

تیم فوتبال پاسارگاد مشهد حاضر در لیـگ دسـته          ) سال

دوکــشور بــه روش نمونــه گیــري در دســترس بــه طــور 

 سبب تعداد قابل ذکر این که به. داوطلبانه همکاري کردند

  . کم، دروازه بانان در این تحقیق کنار گذاشته شدند

ــق  ــن تحقی ــه   در ای ــفاهی ب ــورت ش ــه ص ــست ب نخ

ي اجراي  ي ماهیت و شیوه فوتبالیست ها نکات الزم درباره

ســپس فــرم . پــژوهش و نحــوه ي همکــاري گفتــه شــد

ي شــرکت و همکــاري در کــار پژوهــشی و  نامــه رضــایت

بـر اسـاس پرسـشنامه      . ي سالمتی تکمیل شد     پرسشنامه

یـک از     همه فوتبالیست ها سالم بودند و به هیچ   ،سالمت

اسـکلتی و    هاي عروق کرونري، ریوي و ناهنجاري       بیماري

براي شرکت را مناسب  معیارهاي جسمانی مبتال نبودند و

هم چنین در این تحقیق،گروه بنـدي      . در مطالعه داشتند  

انی و حمله بنـا     بازیکنان در دسته هاي سه گانۀ دفاع، می       

به طوري که در سه     . به خود اظهاري بازیکنان تعیین شد     

سال گذشته هر کدام از بازیکنان به طور ثابت در بیش از    

  درصد مسابقات در یکـی از پـست هـاي اختـصاصی       80

  .مدافع، میانی و مهاجم بازي کرده بودند

در وهله اول با استفاده از دسـتگاه  براي انجام تحقیق   

ـ   قد متـر طـول قـد     سـانتی 5/0ا خطـاي کمتـر از     سـنج ب

در حـالی   گیري شـد و     متر اندازه ایستاده بر حسب سانتی   

که حدود چهار ساعت ناشتا بودند و معـده و مثانـه آنهـا              

سـنجش ترکیـب    دسـتگاه اسـتفاده از  با تخلیه شده بود،  

ساخت کشور کره به روش مقاومت       )Inbody-720( بدنی

ترتیب وزن با خطاي کمتـر      پذیري الکتریکی به    و هدایت 

  کیلوگرم بر حسب کیلوگرم و درصد چربـی بـدن          1/0از  

از تقسیم وزن بدن بـر مجـذور قـد بـه متـر،              . تعیین شد 

  بر متر مربـع بـه       ي بدن بر حسب کیلوگرم    ي توده نمایه

در وهله دوم از فوتبالیست ها خواسته شد که      . دست آمد 

از مصرف   ، ساعت قبل از دو مرحله آزمون گیري       48طی  

هرگونه مکمل نیـروزا و مـواد تحریکـی ماننـد کـافئین و       

بـراي کـم و بـی اثـر کـردن تـاثیر          . الکل خودداري کنند  

ــایج،    ــر نت ــی ب ــۀ قبل ــادگیري و تجرب ــۀ ی ــامی مداخل تم

یک هفتـه قبـل از اجـراي اولـین مرحلـه            فوتبالیست ها   

هـا و دویـدن      اجراي صحیح آزمـون    ةآزمون گیري با نحو   

گیـري طـی    هر مرحله آزمون  . نا شدند روي نوارگردان آش  

حـداکثر  گیري ابعاد بدنی و تعیین      روز اول اندازه  (دو روز   

در ) هـوازي  و روز دوم تعیـین تـوان بـی       اکسیژن مصرفی 

ساعات عصر به طور مشابه با زمان تمرین و مسابقه انجام    

 آزمـون  شرایط اندازه گیري در هر دو مرحلـه پـیش         . شد

بعد از انجـام   ( و پس آزمون  )آبان -شروع فصل مسابقات  (

  . کامالً یکسان بود)اسفند - مسابقه15

حـداکثر اکـسیژن    در این تحقیق براي اندازه گیـري        

تعبیـه شـده روي       از پروتکل نوارگردان آسـتراند     مصرفی

  ساخت کشور ایتالیـا    دستگاه تریدمیل با مارك تکنوجیم    
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ــد  ــتفاده ش ــتگاه    . اس ــتفاده از دس ــا اس ــب ب ــربان قل ض

گیـري و در پایـان    انـدازه ) امـواج کوتـاه    ()Sunto(سانتو

 بر حسب میلی لیتر به ازاي هـر     حداکثر اکسیژن مصرفی  

هـم   .)25 (کیلوگرم از وزن بدن در دقیقه محاسـبه شـد         

        هـوازي از آزمــون   بـراي انـدازه گیــري تـوان بـی    ،چنـین 

 دوي  6زمـان   .  اسـتفاده شـد    )RAST (بی هوازي رسـت   

 ثانیه و صدم ثانیـه ثبـت          متر آزمون رست به    35سرعت  

 / 2)مـسافت (× وزن=  تـوان  [ فرمـول شد و با اسـتفاده از       

در ایـن تحقیـق تـوان       ). 25( توان برآورد شـد      ] 3)زمان(

 بـر حـسب وات    بـی هـوازي  توانمتوسط به عنوان معیار  

 به مـدت    بازیکنان از اجراي آزمون     پیش .گیري شد اندازه

 تـا  م دادنـد   دقیقه تمرینات کششی و گرم کردن انجا       10

بــا آمــادگی و برانگیختگــی بیــشتري بتواننــد در آزمــون 

   .شرکت کنند

از معیارهاي ورود به این تحقیق حضور فعال همه 

فوتبالیست ها در تمرینات، مسابقات دوستانه و اصلی بود 

که با نظارت دقیق محقق و مربیان تیم انجام شد؛ به 

ي هر  مسابقه میانگین بازي مسابقه ا15طوري که طی 

، ) ساعت مسابقه95/13( مسابقه نفر3/9کدام از مدافعان 

 مسابقه نفر 1/10میانگین بازي هر کدام از بازیکنان میانی 

و میانگین بازي هر کدام از )  ساعت مسابقه15/15(

در . بود)  ساعت مسابقه4/11( مسابقه نفر 6/7مهاجمان 

 جلسه 64طی فصل مسابقات تعداد جلسات تمرینی تیم 

 56 که میانگین بازي تمرینی هر کدام از مدافعان بود

 58بازي نفر، میانگین بازي هر کدام از بازیکنان میانی 

 بازي 54بازي نفر و میانگین بازي هر کدام از مهاجمان 

هم چنین، طبق روال معمول تمامی مسابقات تیم . نفر بود

در . توسط آنالیزورها مشاهده و نیز فیلم برداري شده بود

 تحقیق با کمک آنالیزورها، سبک و روش غالب بازي این

  .  مورد توجه قرار گرفتبه عنوان یک متغیر زمینه اي

برنامه تمرینی داخل فصل مسابقات در هر 

اي بود که فشار به گونه) هفت روز( ايمیکروسیکل مسابقه

و ) تعداد تکرارها(تمرینات سرعتی از طریق افزایش حجم 

به تدریج در ) حت بین تکرارهاکاهش زمان استرا(شدت 

سپس تمرینات یک سیر . رسیدروز چهارم به اوج خود می

نزولی را جهت آمادگی کامل براي مسابقه در روز هفتم 

شدت تمرینات در همه جلسات تمرینی براي . کردطی می

  ).1جدول(  بازیکنان یکسان بودتمامی

  

  مسابقهفصل میکروسیکل . 1 جدول
  

  روز هفتم  روز ششم  روز پنجم  روز چهارم  روز سوم  روز دوم  ولروز ا  ایام هفته

  نوع تمرین

  گرم کردن

تمرین شاداب و 

  سبک

  سرد کردن

  گرم کردن

  تمرین سرعتی

  تمرین تاکتیکی

  تمرین هوازي

  سرد کردن

  گرم کردن

  تمرین سرعتی

  تمرین تاکتیکی

  سرد کردن

  گرم کردن

  تمرین سرعتی

  تمرین تاکتیکی

  سرد کردن

  نگرم کرد

  تمرین سرعتی

  تمرین تاکتیکی

  سرد کردن

  گرم کردن

  مرور تاکتیکی

  سرد کردن

  بازي رسمی

      دقیقه40   دقیقه60   دقیقه90   دقیقه75   دقیقه60    دقیقه40  مدت تمرین

  

دامنه با شدت در تمرینات هوازي به صورت تداومی 

 تا 15 ضربه در دقیقه به مدت 170 تا 160ضربان قلب 

تمرینات سرعتی در روز دوم به . شدمی  دقیقه انجام20

 12 تا 10×  متر 20تا10( هاي کوتاهصورت مسافت

 تا 50( هاي بلند ، در روز سوم به صورت مسافت)تکرار

  استقامت، با هدف حفظ سرعت در)  تکرار8 تا 6×  متر 80

  

 و در ،هاي کوتاه و بلنددر روز چهارم به صورت مسافت

 .شدمی ي کوتاه برگزار هاروز پنجم به صورت مسافت

برنامه روز اول براي افراد ذخیره در بازي روز قبل 

متفاوت بود، به این صورت که آنها به انجام بازي با 

 شرایطی مشابه بازي واقعی در ابعاد کوچکتري از زمین

  . پرداختندمی ) 4×4 یا 5×5بازي (
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  نــرم افــزاردر پایــان قــسمت اجرایــی بــا اســتفاده از

اده هاي تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار        د SPSSآماري

پس از محاسبه میـانگین و انحـراف        گرفت؛ به طوري که     

هـا  معیار و مطمـئن شـدن از طبیعـی بـودن توزیـع داده      

 اسـمیرنوف، بـراي مقایـسه      -توسط آزمـون کلومـوگروف    

-tها به ترتیب از آزمون  گروهگروهی و بین  تغییرات درون 

student  آنـالیز واریـانس یـک    هـاي همبـسته،      در گروه

داري  استفاده و سطح معنـی LSDطرفه و آزمون تعقیبی   

05/0 P< شدنظر گرفته ها در آزمون فرضیه براي.  

  

  هایافته

 اسمیرنوف و آنالیز واریانس -نتایج آزمون کلوموگروف

ها نرمال اند و یک طرفه به ترتیب نشان داد که توزیع داده

ی و مهـاجم پـیش از       هر سه گروه بازیکنان مـدافع، میـان       

سن، طول قد ایـستاده، وزن بـدن، نمایـه       :  از نظر  مداخله

  . بوده اند توده بدن و سابقه بازي همگن

دهد که میـانگین نمایـه       نشان می  2هاي جدول   داده

ي بدن بازیکنان مدافع، میانی و مهاجم و نیز میانگین توده

توده چربی بدن بازیکنان میانی و مهـاجم در طـی فـصل     

هم چنین در ). P>05/0( دار داشتبقات کاهش معنیمسا

طی فصل مسابقات، میانگین حـداکثر اکـسیژن مـصرفی          

بازیکنان مدافع کاهش و میانگین حداکثر اکسیژن مصرفی 

ــی   ــزایش معن ــاجم، اف ــانی و مه ــان می ــدا بازیکن داري پی

میانگین توان بی هوازي بازیکنان مدافع و ). P>05/0(کرد

  ). P>05/0( دار افزایش یافتنیمهاجم هم به طور مع

دهـد کـه مقایـسه       نشان مـی   4 و   3هاي جدول   داده

تغییرات بـین گروهـی نمایـه تـوده بـدن در طـی فـصل         

ــی  ــسابقات معن ــودم ــه آزمــون   ). P>05/0(دار ب بنــا ب

توده بدن بازیکنان میانی از نمایه  میانگین، )LSD(تعقیبی

د کـه   دهـ نشان مـی  هم چنین نتایج    . مدافعان بیشتر بود  

مقایسه تغییرات بین گروهی تـوده چربـی بـدن در طـی         

درصد توده به طوري که ). P>05/0(دار بودمسابقات معنی

در ادامـه،    . مهاجم بیش از مـدافعان بـود        چربی بازیکنان 

دهد که مقایسه تغییرات  نشان می4 و  3هاي جدول   داده

بین گروهی حداکثر اکسیژن مـصرفی در طـی مـسابقات     

ـ  معنی ) LSD(نتـایج آزمـون تعقیبـی     ). P>05/0(ود  دار ب

بازیکنـان  حـداکثر اکـسیژن مـصرفی        میانگیننشان داد   

 .)1نمودار  ( مدافع کمتر از بازیکنان میانی و مهاجم است       

دهد که مقایسه تغییـرات بـین    نشان می هم چنین نتایج    

دار گروهــی تــوان بــی هــوازي در طــی مــسابقات معنــی

 میـانگین ) LSD(عقیبـی بر اساس آزمون ت   ). P>05/0(بود

و  بازیکنان مهاجم کمتر از بازیکنان مدافعتوان بی هوازي 

  .)2نمودار ( میانی بود

  ، حداکثر اکسیژن مصرفی و توده چربی بدن، ي بدننمایه تودهمتغیرهاي توصیف آماري و تغییرات درون گروهی . 2جدول 

  توان بی هوازي بازیکنان پست هاي مختلف
  

  تغییرات درون گروهی  پس آزمون  پیش آزمون
 هاگروه متغیرها

  P مقدار t مقدار   انحراف معیار±میانگین   انحراف معیار±میانگین

 001/0† 638/7 51/20±04/1 26/21±03/1  مدافع

 001/0† 057/10 23/21±77/0 08/22±79/0  میانی
  ي بدننمایه توده

  )کیلوگرم برمتر مربع(
 0009/0† 564/3 96/20±99/0 13/21±08/1  مهاجم

 516/0 684/0 63/13±84/2 62/13±10/3  مدافع

 001/0† 21/7 98/13±78/2 97/14±94/2  میانی
  توده چربی بدن

  )درصد(
 015/0† 190/3  08/12±41/1  17/13±92/1  مهاجم

 013/0† 286/3 12/46±90/2 0/49±38/3  مدافع

 006/0† -870/3  12/51±99/0  50/49±60/1  یمیان
  حداکثر اکسیژن مصرفی

  )دقیقه/ کیلوگرم/میلی لیتر( 
 001/0† -275/8  12/51±72/1  25/49±38/1  مهاجم

 001/0† -682/8  2/827±2/85  7/810±4/83  مدافع

 979/0 027/0  0/780±8/81  0/780±6/82  میانی
  توان بی هوازي

  )وات(
 001/0† -691/7  5/765±2/87  8/760±3/87  مهاجم

  P>05/0 در سطح ريدای  معناختالف: †       
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  و     ، حداکثر اکسیژن مصرفی توده چربی بدن، ي بدننمایه توده توصیف آماري و تغییرات بین گروهی متغیرهاي .3جدول 

  توان بی هوازي بازیکنان پست هاي مختلف

   P>05/0 در سطحداري ی  معناختالف: †      

  

و توان بی هوازي ، حداکثر اکسیژن مصرفی توده چربی بدن، ي بدننمایه تودهمتغیرهاي مربوط به  نتایج آزمون تعقیبی. 4جدول

  بازیکنان پست هاي مختلف
  

 انحراف معیار خطا ها میانگین اختالف ها گروه هاي دوتایی متغیر وابسته
سطح معنی داري 

 محاسبه شده

 001/0† 113/0 1/0 میانی مدافع

 001/0†  113/0  -575/0 مهاجم مدافع
  ي بدننمایه توده

  )کیلوگرم برمتر مربع(
  386/0  113/0 -675/0 مهاجم میانی

 044/0† 374/0 8/0 میانی مدافع

 025/0† 374/0 9/0 مهاجم مدافع
   بدنتوده چربی

  )درصد(
 791/0 374/0 1/0 مهاجم میانی

 001/0† 813/0 -5/4 میانی مدافع

 001/0† 813/0 -75/4 مهاجم مدافع
  حداکثر اکسیژن مصرفی

  )دقیقه/ کیلوگرم/میلی لیتر( 
 761/0 813/0 -25/0 مهاجم میانی

 001/0† 737/1 818/16 میانی مدافع

 001/0† 737/1 14/12 مهاجم مدافع
  توان بی هوازي

  )وات(
 14/0 737/1 -678/4 مهاجم میانی

  P>05/0 در سطحداري ی  معناختالف:       †

40

42

44

46

48

50

52

54

مدافع میانی مهاجم

ه)
یق

دق
م/

گر
لو

کی
ر/

یت
ی ل

یل
( م

ي
از

هو
ی 

دگ
ما

آ

پیش آزمون پس آزمون

  
  در طی فصل مسابقات پست هاي مختلفبازیکنان  حداکثر اکسیژن مصرفی میانگینتغییرات  . 1نمودار

  تغییرات بین گروهی  پس آزمون  پیش آزمون
 هاگروه متغیرها

  Pمقدار F مقدار  اف معیار انحر± میانگین   انحراف معیار± میانگین

 51/20±04/1 26/21±03/1  مدافع

 23/21±77/0 08/22±79/0  میانی
  ي بدننمایه توده

  )کیلوگرم برمتر مربع(
 96/20±99/0 13/21±08/1  مهاجم

739/20  †001/0  

 63/13±84/2 62/13±10/3  مدافع

 98/13±78/2 97/14±94/2  میانی
  توده چربی بدن

  )درصد(
  08/12±41/1  17/13±92/1  مهاجم

474/3  †049/0  

 12/46±90/2 0/49±38/3  مدافع

  12/51±99/0  50/49±60/1  میانی
  حداکثر اکسیژن مصرفی

  )دقیقه/ کیلوگرم/میلی لیتر( 
  12/51±72/1  25/49±38/1  مهاجم

582/21 †001/0  

  2/827±2/85  7/810±4/83  مدافع

  0/780±8/81  0/780±6/82  میانی
  توان بی هوازي

  )وات(
  5/765±2/87  8/760±3/87  مهاجم

94/49  †001/0  
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720

740

760

780

800

820

840

860

880

مدافع میانی مهاجم

م)
گر

لو
کی

 /
ت 

وا
ي( 

از
هو

ی 
ن ب

وا
ت

پیش آزمون پس آزمون

  
  تدر طی فصل مسابقا هاي مختلفپست بازیکنان توان بی هوازيمیانگین تغییرات . 2نمودار

  

 بحث و نتیجه گیري 

هاي تکنیکـی  بازیکنان فوتبال براي استفاده از مهارت 

خود در مسابقه به سطح باالیی از آمادگی نیاز دارند، لـذا       

تلـف در  هاي مخ مشاهده تغییرات آمادگی بازیکنان پست    

 در .طول فصل مسابقات از اهمیت زیادي برخوردار اسـت     

 تـوده بـدن    نمایـه در طول فـصل مـسابقات    این پژوهش   

 بـه   08/22  از ، میانی 51/20 به   26/21 از   مدافعبازیکنان  

کیلـوگرم بـر متـر     96/20 بـه  13/21 از   و مهاجم  23/21

 درصـد  8/0 و 85/3 ،  52/3بـه ترتیـب بـه میـزان          ؛مربع

 از آنجا که تغییـرات نمایـه تـوده        .یافتري  دااکاهش معن 

بدن با تغییرات وزن بدن همسو است؛ لذا کـاهش نمایـه          

توده بدن به کـاهش وزن بـدن بازیکنـان در طـی فـصل          

ي مطالعه تغییـرات نمایـه      در راستا . نسبت داده می شود   

توده بدن فوتبالیست ها در طـی فـصل نتـایج متناقـصی      

) 2006(مکــاران مــتکس و هدر حــالی کــه . وجــود دارد

تغییري در توده بدن بازیکنان مدافع، میانی و مهـاجم در   

سیلوسـتر و   ).8( نکردنـد گـزارش  طول فـصل مـسابقات      

بـدن  کردنـد کـه میـانگین تـوده        بیان  ) 2006(همکاران  

 تنها به سبب افزایش تـوده   پایان فصل آغاز تا  ازبازیکنان  

یچ و  اسـتوئ در مقابـل،    ). 7(بدون چربی، افزایش می یابد      

پــی بردنــد کــه جــرم بــدن بازیکنــان  )2001(زیوانیــک 

آنهـا  ، کنـد احتماالً در نتیجه تمرین و مسابقه تغییـر مـی    

  در فـصول   بیان کردند محتوي چربـی بازیکنـان فوتبـال        

آماده سازي و مسابقات به طور قابـل تـوجهی کـاهش و             

 قابـل ذکـر ایـن کـه در     ).9( یابد افزایش می ،فصلخارج  

کنان زبده فوتبال ایران، نمایه توده بـدن   تحقیق روي بازی  

 47/24 ،82/23: به ترتیبمدافع، میانی و مهاجم بازیکنان 

، که  )26( گزارش شده است     کیلوگرم بر مترمربع  70/24و

  .تمامی این مقادیر بیش از مقادیر تحقیق ما بود

 تـوده بـدن      ما همـسو بـا کـاهش نمایـۀ         در پژوهش 

 در طول فصل    ها آن بی چر ، تودة میانی و مهاجم  بازیکنان  

 تـوده اهش در این میـان تنهـا کـ     . یافتمسابقات کاهش   

 که به سبب کـاهش معنـادار    دار نبود ان معن اچربی مدافع 

توان به طـور احتمـالی   نمایه توده بدن، این کاهش را می      

نتـایج ایـن   طبـق  . به کاهش تودة بدون چربی نسبت داد   

رصـد  دمی توان چنین استنباط کرد که تغییرات        تحقیق  

برنامـه هـاي    چندان تحـت تـاثیر      فصل   طی    چربی بدن 

با قبول این که فوتبالیـست هـا      . گرفته است قرار ن تمرین  

دچار تحلیل عضالنی نشده اند، ایـن کـه چـرا همـراه بـا            

کاهش نمایه توده بدن، کاهش درصد چربی بدن آن هـا           
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 به کـاهش ناچیز بوده است، احتماالً دلیل آن را می توان          

  و کـاهش ذخـایر آبـی     نیـز    و   لکترولیت ها  آب و ا   مصرف

بافـت چربـی    با توجه بـه ایـن کـه         . گلیکوژنی نسبت داد  

ماننـد وزن مـرده     ه  تحمـل وزن   اضافی در فعالیت هـاي    

دسترسـی   هنگام بـازي،     ، افزایش چربی به   عمل می کند  

 متوسـط    مطالعـات متعـدد    در. سازدبه توپ را دشوار می    

 درصــد 18ا  تــ8مقــادیر چربــی بازیکنــان فوتبــال بــین 

) 1385(علیــزاده و فارســی ). 3،4 (گــزارش شــده اســت

میانگین درصد چربی بازیکنان تـیم ملـی دانـشجویان را           

-درصـد چربـی انـدازه     ). 27( درصد گزارش کرد     15/12

ــراي    ــق ب ــن تحقی ــده در ای ــري ش ــان گی ــدافعبازیکن  م

ــانی63/13 ــاجم98/13 درصــد، می ــد و مه  08/12  درص

       بـود   قبلـی  مطالعـات  فـصل مـسابقات مـشابه   دردرصـد  

 در تحقیق فرامرزي و همکاران     به طوري که  . )30-28،9(

هافبـک  ،  99/13 انمدافعمیانگین درصد چربی    ) 1389(

 درصد گزارش شـده اسـت     12/14ان  و مهاجم  79/13ها  

ي تغییرات توده چربی بدن فوتبالیست ها     در راستا ). 26(

ــصل  ــتوئیچ در طــی ف ــه  )2003(اوس ــرد ک ــشاهده ک  م

زیکنان کمترین درصد چربی را در پایان فصل مسابقات     با

بیشترین کاهش درصد چربـی     طی همین تحقیق،    . دارند

در صورتی که وي    ). 30(بود  مربوط به دوره آماده سازي      

نـشان  ) 2001(  و به همراه زیوانیـک    ) 2002( به تنهایی 

داده بود که بازیکنان فوتبال درصد چربی بیـشتري را در        

 آماده سازي از دست   فصلات نسبت به     مسابق  فصل طول

 برنامـه سـنگین     مکن است مربوط بـه    دهند که این م   می

در مطالعات  ) 2001(کاساجیوس  . )9،29 (مسابقات باشد 

دار درصد چربی بازیکنان فوتبـال لیـگ    کاهش معنی خود

  اواسط فصل مسابقات مشاهده کرد      تا    از شروع   را اسپانیا

در طــول ) 2006(  در مقابــل، مــتکس و همکــاران).31(

ــی  ــر معن ــسابقات تغیی ــصل م ــی ف ــد چرب داري در درص

). 8( بازیکنان مدافع، میـانی و مهـاجم مـشاهده نکردنـد          

نیز نـشان داد  ) 2006( نتایج مطالعه سیلوستر و همکاران  

که درصد چربی بازیکنان فوتبال دانـشگاهی در سرتاسـر        

فصل مسابقات نسبتاً ثابت است، با این حال تـوده بـدون      

مورگـان  ). 7(می کند   داري پیدا   بی آنها افزایش معنی   چر

نیز تغییـري در مجمـوع چربـی زیـر     ) 2005(و همکاران   

پوستی و درصد چربی بدن بازیکنـان در سرتاسـر فـصل            

ــزارش نکرد ــسابقات گ ــد م ــارانســیدروز). 32(ن   و همک

به طور  ). 33( نیز به نتایج مشابهی دست یافتند     ) 1991(

 که بازیکنان میانی نسبت به سایر خالصه با توجه  به این   

کنند ها مسافت بیشتري را در حین مسابقه طی می    پست

و نیز در سبک بازي مستقیم، میـزان کـار مهاجمـان       ) 3(

و از آنجــا کــه بــین میــزان کــار ) 28(یابــد افــزایش مــی

، هزینـه انـرژي و حـداکثر اکـسیژن          )مسافت طی شـده   (

، بنـابراین  )28،34(مصرفی رابطه مـستقیمی وجـود دارد    

دار درصد چربی بازیکنان میانی و مهـاجم در        کاهش معنا 

حداکثر اکـسیژن مـصرفی   این تحقیق با توجه به افزایش   

، احتماالً به   +)62/1(و بازیکنان میانی    +) 87/1(مهاجمان  

 .سبب میزان کار بیشتر آنها در حین مسابقه بـوده اسـت           

فی حداکثر اکسیژن مـصر   با توجه به کاهش     در حالی که    

عدم تغییر معنـادار در درصـد چربـی         ،  )-88/2(مدافعان  

ها در حین مسابقه  میزان کار کمتر آن   آنها را می توان به      

  .نسبت داد

حــداکثر در حـالی کـه بعـضی از تحقیقـات افـزایش      

بازیکنان را در طول فصل تائید کرده اند  اکسیژن مصرفی   

 )2003(، ادواردز و همکاران )2001( کاساجیوس، )5،35(

ند که حداکثر ه انشان داد) 2006( و سیلوستر و همکاران  

اکسیژن مصرفی بازیکنان بدون توجه بـه پـست آنهـا در            

حـداکثر   .)7،31،35 ( ثابـت اسـت    ،طول فصل مـسابقات   

گیري شده در ایـن تحقیـق بـراي         اندازهاکسیژن مصرفی   

بازیکنان مدافع، میانی و مهاجم در پس آزمون به ترتیب           

 میلی لیتر به ازاي هر کیلوگرم از 12/51، 12/51،  12/46

) 1389(فرامـرزي و همکـاران      . وزن بدن در دقیقـه بـود      

بازیکنان مدافع، میانی و مهاجم     حداکثر اکسیژن مصرفی    
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 میلی لیتر به ازاي     18/44و   36/51،  01/43: را به ترتیب  

نتیجـه  ). 26(هر کیلـوگرم از وزن بـدن گـزارش کردنـد            

حداکثر اکسیژن  تغییرات پژوهش حاضر نشان داد شاخص

آزمون بـه میـزان      مدافعان از پیش آزمون به پس      مصرفی

 میلی لیتر به ازاي هر کیلوگرم از وزن بدن در دقیقه 88/2

از آنجا که تحقیقات مختلف نشان داده . کاهش یافته است

اند که مدافعان در حـین مـسابقه فـشار فیزیولـوژیکی و             

گی کمتـر و متوسـط   در نتیجه دوندمیزان کار کمتري را     

 ضـربه در دقیقـه در مقایـسه بـا     155(ضربان قلب کمتر   

 ضـربه در دقیقـه    171 ضربه براي بازیکنان میانی و       170

با توجه به این    و  ) 3،36(کنند  تحمل می ) براي مهاجمان 

که در پژوهش حاضر شدت تمرینات براي تمامی بازیکنان 

 بـود،   در طی فصل تمرین تا قبل از انجام مسابقه یکسان         

-مدافعان را مـی حداکثر اکسیژن مصرفی احتماالً کاهش  

توان به فشار فیزیولوژیکی و میزان کار کمتر آنها در حین 

میلر مسابقه و سایر دالیل احتمالی مطرح شده در تحقیق 

میلر و همکاران در تحقیق .  نسبت داد)2007(و همکاران 

ا رحداکثر اکسیژن مصرفی زنان فوتبالیست      خود، کاهش   

نتیجـه وجـود سـه    در طول فـصل مـسابقات دانـشگاهی       

اول این که در داخل فصل مسابقات : داننداحتمال زیر می

بیشتر زمـان تمرینـات صـرف سـازماندهی تـیم و زمـان          

-کمتري صرف تمرینات براي حفظ آمادگی بازیکنان می       

دوم، بازیکنان به علت خستگی ناشـی از مـسابقات،       . شود

آزمون به دست می آورند  و ایـن         تري را در    نتایج ضعیف 

که بازیکنان به علت توقـف تمرینـات بـا وزنـه در فـصل               

مسابقات دچار کاهش توده عضالنی و در نتیجـه کـاهش     

  ). 37(حداکثر اکسیژن مصرفی می شوند 

هم چنین در پژوهش حاضر افزایش معناداري در 

بازیکنان میانی و مهاجم در حداکثر اکسیژن مصرفی 

قات مشاهده شدکه موافق با نتایج طول فصل مساب

 و بانگسبو). 8( بود )2006(متکس و همکاران تحقیق 

روي بازیکنان زبدة  مطالعۀ در) 2002(میکالیسک 

در پست  حداکثر اکسیژن مصرفی دانمارك، میانگین

 49 و 52، 45: هاي دفاع، هافبک و مهاجم را به ترتیب

رش کردند  گزابر کیلوگرم وزن بدن در دقیقهمیلی لیتر 

حداکثر اکسیژن مصرفی ي تغییرات در راستا). 38(

و رودریگویز ) 1994( و همکاران سراموفوتبالیست ها، 

افزایش شاهد  در طی فصل مسابقات) 1994(و همکاران 

در  ).39،40(بودندحداکثر اکسیژن مصرفی بازیکنان 

همین راستا، برخی مطالعات افزایش حداکثر اکسیژن 

میانی و مهاجم را در فاصله شروع تا مصرفی بازیکنان 

  ). 8(اواسط فصل مسابقات مشاهده کردند

بیشترین مقدار حداکثر اکسیژن مصرفی به طور کلی 

 میلی لیتر بر کیلوگرم وزن 53(پس از بازیکنان میانی 

به مدافعان کناري، مهاجمان مرکزي ) بدن در دقیقه

میان  در این رابطه، نقش ارتباط دهندگی .اختصاص دارد

مدافعان و مهاجمان، فشار فیزیولوژیکی مضاعف، میزان 

و دوندگی بیشتري را بر بازیکنان ) مسافت طی شده(کار 

از آنجا که بین مسافت طی شده . میانی تحمیل می کند

و حداکثر اکسیژن مصرفی رابطه همبستگی وجود دارد، 

حداکثر اکسیژن در نتیجه این عامل موجب افزایش 

ن میانی نسبت به سایر پست ها می بازیکنامصرفی 

 مقادیر افزایش یافته به عبارت دیگر،). 3،4،40،41(شود

، رابطه کار زیاد بازیکنان میانی حداکثر اکسیژن مصرفی

با این که تحقیقات متعددي ). 3،34(را توجیه می کند 

میزان کار و فشار فیزیولوژیکی مهاجمان را نسبت به 

در ). 3،36(کرده اند بازیکنان میانی کمتر گزارش 

پژوهش حاضر میزان تغییرات حداکثر اکسیژن مصرفی 

بود که ) 62/1(مشابه بازیکنان میانی) 87/1(مهاجمان

توان به سبک و روش بازي مستقیم تیم که این را می

توسط آنالیزورها به صورت مشاهدة مستقیم و غیر 

در . مسابقات انجام شد، نسبت داد) ویدیویی(مستقیم 

و شیوة بازي مستقیم، میزان کار و فشار سبک 

فیزیولوژیکی مهاجمان به سبب مطالبات تاکتیکی و 
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هاي بلند، انتقال سریع توپ از دفاع به حمله ارسال پاس

یابد که خود و آهنگ تغییر سریع بازي افزایش می

احتماالً باعث افزایش معنی دار حداکثر اکسیژن مصرفی 

   .شودمهاجمان می

-ش حاضر در خصوص تغییرات تـوان بـی    نتایج پژوه 

هاي مختلف نشان داد کـه شـرکت    هوازي بازیکنان پست  

-داري در توان بی در فصل مسابقات  سبب افزایش معنی      

-هوازي مدافعان و مهاجمان و عـدم تغییـر در تـوان بـی       

هـوازي در ایـن     توان بـی  . شودهوازي بازیکنان میانی می   

 مهاجم بـه ترتیـب      تحقیق براي بازیکنان مدافع، میانی و     

 وات به دست آمد که این       55/765  و    01/870،  25/827

هـا  هاي به دست آمده در برخـی پـژوهش   مقادیر با اندازه  

عـدم تفکیـک پـست      (که این تغییرات را به صورت کلی        

در همـین  ). 31(انـد، همخـوانی دارد   بررسـی کـرده  ) هـا 

رابطه، برخی مطالعات نـشان دادنـد کـه تـوان عـضالنی             

نان در طول فصل مسابقات ثابت اسـت و بازیکنـان           بازیک

). 4(کننــد آمــادگی خــود را در طــول فــصل حفــظ مــی

-نشان داد کـه میـانگین تـوان بـی         ) 2001(کاساجیوس  

هوازي و میانگین پـرش عمـودي بازیکنـان از شـروع بـه          

نتـایج ایـن    ). 31(کنـد   داري نمی اواسط فصل تغییر معنا   

ده در مورد عدم تغییـر  تحقیقات تنها با یافته به دست آم  

دلیـل  . هـوازي بازیکنـان میـانی همخـوانی دارد      توان بـی  

هوازي بازیکنان مدافع و مهاجم     احتمالی افزایش توان بی   

در این تحقیق احتماالً به ویژگی وظیفـۀ پـستی آنهـا در            

بازي مـستقیم مبتنـی   (زمین بازي و نیز سبک بازي تیم        

 بـازي رو بـه     -تاههاي کو هاي بلند یا بازي با پاس     بر پاس 

در تائید این گفتـه   . شودمربوط می ) جلو یا بازي تاخیري   

نشان دادند توان بی هـوازي      ) 2000(رایلی و همکارانش    

). 13(بازیکنان با پست بـازي آن هـا رابطـه بـاالیی دارد             

دهـد کـه مـدافعان و مهاجمـان در          تحقیقات نـشان مـی    

ي هـا و حرکـات انفجـاري بیـشتر        مسابقه یا بازي، پـرش    

 انجام یک پـرش  .دهندنسبت به بازیکنان میانی انجام می 

در هر پنج یا شش دقیقه در هر مسابقه نشانگر آنست که  

قابلیت توان بی هوازي و توانایی انجام پرش هـاي خـوب        

عمودي براي کسانی که در پست مدافع میانی و مهـاجم           

 بـه همـین   ).3(کنند از نیازهاي ضـروري اسـت     بازي می 

اي در حتمال وجـود دارد کـه شـرایط مـسابقه     دلیل این ا  

هـوازي مـدافعان و     فصل مسابقات سبب افزایش توان بی     

-مهاجمان شود، از طرفی شاید عدم تغییـر در تـوان بـی         

هوازي بازیکنان میانی ریشه در باالتر بـودن سـطح پایـه            

ــاالي     ــطوح ب ــه س ــا ب ــیدن آنه ــوازي و رس ــی ه ــوان ب ت

  .فیزیولوژیکی باشد

فـصل مـسابقات احتمـاالً      ي کلـی    در یک نتیجه گیر   

حـداکثر اکـسیژن    توانـد تغییراتـی در ترکیـب بـدن،          می

هوازي بازیکنان مدافع، میانی و مهاجم      توان بی مصرفی و   

ژگـی   ویبـه   ممکـن اسـت      البته این تغییـرات      ،ایجاد کند 

، سـطح تـوان  و قـدرت          سبک بازي تیم   ،ها پست وظایف

 داشـته  بـستگی ها هاي مقابل و نیز سطح رقابت  بازي تیم 

در عین حال، با این که هنوز شرایط همکاري تـیم          . باشد

ها براي انجام تحقیقات علمی با مـشکالتی روبـرو اسـت،      

مشروط به نظارت دقیق و کنترل همه متغیرهـاي تـاثیر           

گذار، استفاده از تعداد بازیکنان بیشتر  در هر پست و نیز    

اوت مشارکت تیم هاي مختلف با سبک و توان بازي متفـ         

در تحقیقات مشابه می توانـد مـا را در رسـیدن بـه یـک       

با امعان نظر به مباحث فـوق،      . نتیجه قطعی تر یاري کند    

علی رغم این که ضرورت انجام تحقیقـات بیـشتري الزم           

-یافتـه است تا به یک جمع بندي دقیق تري رسید، امـا            

کند کـه بـا انجـام        به مربیان توصیه می    ي این تحقیق  ها

در طـی فـصل مـسابقات از میـزان تغییـرات      هایی  آزمون

هـوازي  توان بـی  حداکثر اکسیژن مصرفی و     ترکیب بدن،   

 سطح تغییـرات آگاهی یابند و تمرینات فصل را مطابق با        

هـاي پایـه    آمـادگی   ضمن حفظ و نگهداري    طرح کنند تا  

  .بازیکنان دچار نقصان نشودبازي  توان
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