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 چکیده

 تيم ملي هندبال بازيکنان ولوژيکفيزي و بدني ترکيب بدني، تيپ هايويژگي مقايسة ،حاضر پژوهش هدف

 گوش پست در بازيکنان بازي، هايپست براساس .بود بازي پست تفکيکبه ،ايران نخبة مرد جوانان و نوجوانان

 بندي( طبقهنفرهشت ) دروازبان پست ( ونفر 10) پخش پست (،نفر 11) زنخط (، پستنفر 11) بغل پست (،نفر 10)

 پيشبرد الملليبين انجمن استانداردهاي)با  پيکري هايويژگي .بود سال 17 ± 3/2 بازيکنان يسن ميانگين .شدند

، دويدن( مايل يک )آزمونتوان هوازي  و فيزيولوژيک کاليپر و متر پيکرسنجي( وسيلةو به ورزشي پيکرسنجي

 دستگاه اب پنجه گرفتن)قدرت و قدرت پنجه مونارک( کارسنج با ثانيه 30 وينگيت )آزمونهوازي توان بي

 تحليل آزمون از ،مختلف هايپستبررسي در هاي موردويژگي مقايسة براي .ندنيز ارزيابي شد دينامومتر(

 قدترينکوتاه 180 ± 6/5 ميانگين با گوش پست بازيکنان نشان داد که هايافته .شد استفاده طرفهيک واريانس

 دربين پيکري متغيرهاي ساير .( P≤ 0.05) است معنادار هاپست ديگر با مقايسه در مقدار اين و بازيکنان هستند

-گوش هايپست دربين توان هوازي ،فيزيولوژيک متغيرهاياز (. P > 0.05) نيستند معنادار مختلف هايپست

 بغل > گوش > )پخش (P ≤ 0.05) دارد معنادار تفاوت ،گوش-دروازبان و دروازبان-پخش ،پخش-زنخط ،زنخط

 شرايط ايران، نخبة مرد جوانان و نوجوانان تيم ملي هندبالبازيکنان  نتايج نشان داد که .(دروازبان > زنخط >

 و فيزيکي نيازمندي و پست هر در بازيکنان ويژة هاينقش به توجه با .ندارند مناسبي فيزيولوژيک و فيزيکي

هاي مختلف بازيکنان در پست شناسايي ياعنوان مرجع در کشف بهها استفاده از اين داده پست، آن فيزيولوژيک

 مفيد خواهد بود.

 

 بازي پست، توان هوازي بدني، ترکيب پيکرسنجي، هندبال،: کلیدی واژگان
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 قدمهم
 برای .(1) شد های المپیک گنجاندهدر بازیمیالدی  1972که از سال است تیمی  ورزشی ،هندبال

 دویدن، سرعت کردن،پرتاب) انیجسم آمادگی و های متفاوتمهارت باال، سطح در اجرای هندبال

 هایفعالیت ازطریق ورزشی رشتة این. (3-1) هستند موردنیاز( غیره و چابکی پریدن، توانایی

 شودمی شناخته ،گرددمی جدا ترکم شدت با حرکات وسیلةبه که انفجاری و باال سرعت با متناوب

 ورزشی اجرای در ثرمؤ هایجنبه ترینمهم از یکی عنوانبه جسمانی آمادگی اجزای درنتیجه،. (4،5)

 ورزشکاران، بدنی تیپ و نسبت اندازه، شکل، با ورزشی اجرای بین ارتباط از آگاهی. (6-4) است

 بدنی تیپ کند.می ورزشی رشتة هر در بهینه پیکری هایویژگی به دستیابی در مؤثری کمک

 عناصر به توجه با فرد یک ارساخت ازاست  عبارت که است انسان بدن شکل و ریخت از تعریفی

 قهرمانی و موفقیت برای و طلبدمی را خود ویژة بدنی تیپ ورزشی رشتة هر. (5) بدن دهندةتشکیل

 عددی مقیاس سه شامل بدنی تیپ(. 4) را دارند ورزش آن ویژة بدنی تیپ ورزشکاران ،رشته آن در

 این که شودمی تعریف خاص نیبد ویژگی یک از شاخصی عنوانبه جزء هر. است 2-5/3-5 مانند

: از نداعبارت بدنی تیپ اجزای شود.می بیان هفت تا صفر از پیوسته عددی مقیاس با شاخص

 برخی اهمیت درمورد(. 4) الغری یا اکتومورفی و عضالنی یا مزومورفی ،چاقی یا اندومورفی

 و قد مانند)را  پیکری ایهویژگی موجود، هایپژوهش هندبال، بازیکنان برای پیکرسنجی هایویژگی

 و دست طول بدن، ةتود ،ایستاده قد ،طورخاصبه. اندکرده مرتبطی ورزشی اجرا با( بدن تودة

. هستند مهم آنان عملکرد بهبود و مختلف هایپست در هندبال بازیکنان انتخاب در ،انگشتان

 دادن،پاس کردن،دریبل لازقبی خاصی حرکتیزیست هایییتوانا بر بلندتر انگشتان با دستی داشتن

 پیکرسنجی هایویژگی درمورد پیشین مطالعات مرور با(. 7) است اثرگذار کردنپرتاب و دریافت

 درمیان زیادی نسبت به ،بدن تودة وایستاده  قدکه  رسدمی نظربه هندبال، نخبة بازیکنان

 هم و بزرگساالن ردة در هم المللیبین مسابقات در و اخیر هایسال در. هستند رایج ورزشکاران

 نشان پیشین هاییافته (.8) است شده مشاهده ترسنگین و تربلند بازیکنان سمت به تمایل ،جوانان

 ،موارد برخی در کهطوریهستند؛ به ناهمگن هندبال بازیکنان پیکرسنجی یهاویژگی که دادند

 وتحلیلتجزیه (.9) اندداشته تریاهکوت قد و ترکم بدن تودة بازیکنان دیگر به نسبت گوش بازیکنان

 مختلفی هایفعالیت بازی پست به بسته هندبال بازیکنان بازی، طی که است داده نشان حرکتی

 اجراشده حرکات ،2007 سال در جهانی جام هایبازی بررسی با همکاران و 1لوئیگ دهند.انجام می

 .کردند بندیطبقه 2سرعت دوهای ع وسری هایدویدن آهسته، دویدن رفتن،راه سطح چهار در را

                                                           
1. Luig  

2. Sprint  
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 بازیکنان از بیشتر( متر 3710 ± 2/210) گوش بازیکنان توسط شدهپیموده تفمسا کل ،همچنین

               هاباندروازه و( متر 2786 ± 8/238) زنخط ،(متر 2839 ± 6/150) هابغل و بخش

 درصد 45 روی،پیاده درصد 34 صورتهب فعالیت کل مقدار میانینادر وبود ( متر 2058 ± 2/90)

 توان .(8) است بوده سریع دوهای درصد سه و باال سرعت با دویدن درصد 18 کم، سرعت با دوهای

شدید و  هایفعالیت تا بازیکنان از کندمی کمک هندبال در مسابقة ترسریع ریکاوری به باال هوازی

بازیکنانی که از توان و مسابقه، در زمان بین د ،چنینهم .(8)برند شدة بیشتری بهره مسافت پیموده

 . (8)شوند بعدی می تر ریکاور و آمادة مسابقةخوردارند، سریعهوازی باالتری بر

 .دارد زیادی اهمیت آن در موفقیت برای ورزشی رشتة هر با متناسب پیکری هایویژگی داشتن

 بلندترین بغل بازیکنان که دادند نشان کردند، بررسی را نخبه بازیکنان هایویژگی که هاییپژوهش

 و تیم بازیکنان ترینقدکوتاه گوش بازیکنان کهدرحالی هستند؛ تربزرگ دست طول با بازیکنان

 جوان بازیکنان اجرای کهزمانی(. 7) هستند باال بدنیتودة  شاخص با بازیکنان ترینسنگین هازنخط

 تودة و قد رشدکه  رودمی انتظار. است بلوغ اثر به جهتو ،مهم هایجنبه از یکی ،کنیممی بررسی را

 کند پیروی ،قد به نسبت بدن تودة افزایش در خیرتأ کمی ،طبیعی یالگوی از جوان بازیکنان در بدن

 افزایش را تمرینات شدت اغلب ورزشکاران بلوغ، در دوران منظم رشد برعالوه ،همچنین. (10)

 انجام ،بنابراین ؛کنندنیز استفاده می تیقدر تمریناتاز  خود، تمرینی در برنامة و دهندمی

 ،هستند اثرگذار جوان بازیکنان آمیزموفقیت اجرای در که متغیرهایی بارةدر گسترده هایپژوهش

 اطالعات بازیکنان، و مربیان شدنایحرفه وهندبال  روزافزون گسترش باوجود(. 10) است ضروری

 نخبة مرد جوانان و نوجوانان بازیکنان ژیکفیزیولو و کرییپ هایویژگی درمورد کمی پژوهشی

 و سنتی نگرش مربیان از بسیاری ،اینکه اول: دارد عمده دلیل دو موضوع این. دارد وجودهندبال 

 اطالعات آوریجمعدوم اینکه،  .دارند تمرین ریزیبرنامه و طراحی ،استعدادیابی فرایند به غیرعلمی

 و استعدادیابیبرای . است مشکل بسیار تیمی هایورزش در ویژهبه ،نخبه ورزشکاران ةدربارپژوهشی 

 بازیکنان جسمانی و فیزیولوژیک هایویژگی شناسایی بازی، مناطق برای موردنیاز عوامل شناخت

 ،باشگاهی در سطح جوانان و نوجوانان هایدر رده ورودی جدید بازیکنان انتخاب برای و دارد اهمیت

 این شناخت با توانمی ؛ بنابراین،دنشومی استفاده گسترده طوربه فیزیولوژیک و یپیکر هایویژگی

 بتوانند آن طریقاز تا کرد فراهم متخصصان و مربیان برای شناختی مختلف، هایپست در عوامل

؛ دریابند را بازیکنان هایتفاوت وارائه کنند  های تمرینیبرنامه مختلف هایپست در انتخاب برای

 فیزیولوژیک و بدنی ترکیب بدنی، تیپ هایویژگی بررسی ،حاضر پژوهش لیاص هدف، اساسنبرای

 .است بازی پست تفکیکبه ایران نخبة مرد هندبال بازیکنان
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 پژوهش روش
 هندبال، فدراسیون آموزش کمیتة با هماهنگی از پس .(11) است توصیفی ازنوع حاضر پژوهش

و  نوجوانان ملی تیم( فنی مربیان سایر و مربیسر) فنی کادر عاطال به آن اهمیت و پژوهش موضوع

 برگزاری محل در ورزشکاران با توجیهی هایجلسه برگزاری و موافقت کسب از . پسرسید جوانان

 و المپیک ملی آکادمی سنجش مرکز محل در روزدر دو  موردبررسی هایویژگی تمام اردو،

 .ندشد انجام ایراناسالمیجمهوی پارالمپیک

 که 2012 – آسیا جوانانو  نوجوانان قهرمانی مسابقات برای آمادگی اردوی در حاضر انبازیکن همة

 10 بغل، بازیکن 11 زن،خط بازیکن 11 گوش، بازیکن 10) مختلف هایپست در بازیکن 50 شامل

 بودنمحدود علتبه. دادند تشکیل راحاضر  پژوهش آماری جامعة ،(باندرواز هشت پخش و بازیکن

 ابتدا. شدند انتخاب آماری نمونة عنوانبه نوجوانان و جوانان ملی تیم اعضای همة ،ریآما جامعة

 .شد رسانده هاآزمودنی اطالع به پژوهش مراحل تمام ،اخالقی مالحظات رعایت برای

 ورزشی پیکرسنجی پیشبرد المللیبین انجمن استانداردهای براساس ،پیکرسنجی هایویژگی تمام

(AKIS)1 طول نشسته، قد ایستاده، قد بدن، تودة پیکری هایویژگی. (14-12) ندشد ریگیاندازه 

 چهار شکمی، سوپراسپینال، ایلیاك، بازو، جلو کتفی، تحت بازو، پشت) پوستی هایچین دست، دو

 دور کمر، دور انقباض، درحالت بازو دور استراحت، درحالت بازو دور) اندام محیط ،(پا ساق سر و

 .دندش گیریاندازه( ران بازو و) هایاستخوان پهنای و (پا ساق دور لگن و

 محاسبه بدن چربی درصد به مربوط اطالعات، (1982) 2کارتر یجزئ شش هایمعادله از استفاده با

 فوق کتفی، تحت بازو، پشت نقطة شش پوستی چین ضخامت مجموع ،معادله این در. شد

 چربی تودة دیگر هایشاخص ،سپس(. 15) رودکار میبه پا قسا چهارسر و شکمی، ای،خاصره

 تودة) چربی بدون تودة ،(100-چربی درصد) چربی بدون درصد ،(بدن تودة × درصدچربی /100)

 (.16) ندشد محاسبه( بدن تودة /قد مجذور) 3(BMI) بدن ةتوده شاخص ،(بدن تودة -چربی

 
 مردان يچرب درصد= 1051/0( نقطه شش پوستي چين ضخامت مجموع+ ) 585/2

 

 پیکرسنجی متغیر 10 ،اساسبراین ؛(17) شد استفاده کارتر-هیث روش از ،بدنی تیپ محاسبة برای

 ای وخاصره فوق کتفی، تحت بازو، پشت) پوستی هایچین ایستاده، قد بدن، تودة ؛ یعنیموردنیاز

 (،ران )بازو و هااستخوان پهنای پا( و ساق دور باض وانق درحالت بازو دور) اندام محیط ،(پا ساق

                                                           
1. International Society for the Advancement of Kinanthropometry 

2. Carter 

3. Body Mass Index  
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 تیپ ،کارتر-هیث فرمول و با 5/2/1 نسخة 1سوماتوتایپ افزارنرم از استفاده با و شدند گیریاندازه

 مشخص یک شمارة شکل در تیم بدنی تیپ میانگین ،سپس. (13،17) شد محاسبه فرد هر بدنی

 .شد

 پیمودن زمان. شد استفاده( متر 1609) یلما یک دویدن آزمون از ،توان هوازی گیریاندازه برای

 سنجنبض دستگاه با قلب ضربان پایان، خط از عبور از پس بالفاصله شد، ثبت مایل یک مسافت

 و آزمون اجرای زمان جنسیت، سن، بدن، تودة ،max2VO2 حداکثر برآورد برای و شد گیریاندازه

 :ندگرفت قرار زیر معادلة در پایانی قلب ضربان
 

 853/132 =(ml/kg/min) max2VO –(  0769/0بدن  ودة)ت –(  3877/0)سن  

 ( +  315/6)جنسيت –(  2649/3)زمان اجراي آزمون  –(  156/0)ضربان قلب پاياني آزمون 
 

صفر  و مردان براییک  جنسیت ،(گرم 453 با برابر پوند هر) پوند برحسب بدن تودة باال، معادلة در

 ندبود سال برحسب سن و دقیقه در تعداد برحسب قلب ضربان دقیقه، ببرحس زمان زنان، برای

(18.) 

 891 مدل مونارك) کارسنج چرخ روی ثانیه 30 وینگیت آزمون از ،هوازیبی توان گیریاندازه برای

 اندام طول با کارسنج چرخ و گاهتکیه فاصلة ،آزمون اجرای از پیش. شد استفاده( سوئد ساخت

 کیلوگرم هر ازایبه گرم 35) هاآزمودنی بدن تودة با متناسب آزمون موردنیاز بار نمیزا و هاآزمودنی

دو  مدتبه ،کردنگرم هایفعالیت دقیقه 10 اجرای از پس ،هاآزمودنی. ندشد تنظیم ،(بدن تودة از

 زا پس. پرداختند زدنرکاب به سرعت حداکثر با گیر،آزمون فرمان با ،سپس کردند. استراحت دقیقه

 هاآزمودنی وشد  اعمال ثانیه 30 مدتبه موردنظر بار ،(ثانیهسه  تا دو) سرعت کثرحدا به رسیدن

 گرفتنقدرت آزمون از قدرت ارزیابی برای ،همچنین (.19) زدند رکاب کوشش تمام با وقفه بدون

 .(16) شد فادهتاس مریکاآ ساخت LA-78010 مدل دینامومتر دستگاه با پنجه

 نحوة تعیین برای. است شده گزارش استاندارد انحراف ± میانگین با اهیافته تمام ،حاضر پژوهش در

 داده توصیف برای ،توصیفی آمار هایروش از و 3اسمیرنوف -لموگروفک آزمون از هاداده توزیع

 واریانس تحلیل آزمون از بازی هایپست مقایسة برای ،استنباطی آمار بخش دراستفاده شد. 

                                                           
1. Somatotype 

2. Maximal Oxygen Consumption  

3. Kolmogorov-Smirnov 
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 همة. شد استفاده 2شفه تعقیبی آزمون از گروهیبین هایتفاوت رسیبر برایین، مچنو ه 1طرفهیک

 .انجام شدند 20 نسخة 3اس.پی.اس.اس. افزارنرم از استفاده با آماری هایروش

 

 نتایج
های ها بین پستاین ویژگی ای پیکری و فیزیولوژیک و مقایسةهنتایج پژوهش حاضر برای ویژگی

 17 ± 3/2بازیکنان  است. میانگین سن همةآورده شده  ترتیبهب یک تا سه ارةدر جداول شم ،بازی

ها تفاوت بین گروهدر توان هوازیقد و  ،بررسیهای موردمیان ویژگیدر ،چنینهم سال بود.

 (. P ≤ 0.05) معناداری وجود داشت

 
 

 زيبا پست تفکيکهب بازيکنان بدني، تيپ بدني و فيزيولوژيک ترکيب هايويژگي هايداده -1 جدول

 پست بازي                     

 متغير
 دروازه پخش بغل زنخط گوش

در  معناداري

 واريانس تحليل

 707/0 88±5/6 95/84±1/8 3/84±2/9 85±13 5/81±3/8 (لوگرمی)ک بدن ةتود

 یبدن ةشاخص تود

 (متر مربع بر کیلوگرم)
4/22±3/25 2/8±3/23 8/7±2/23 8±2/23 5/2±1/24 747/0 

 982/0 9/10±7/4 89/11±7/5 1/11±7/3 9/11±23/4 71/11±4/3 )درصد( بدن یدرصد چرب

 983/0 7/9±2/4 5/10±6 5/9±6/3 5/10±5 6/9±5/3 (کیلوگرم) چربی تودة

 982/0 90±7/4 88±7/5 89±7/3 88±3/4 2/88±4/3 (درصد)چربی  بدون درصد

 476/0 3/78±7 5/74±8/4 8/74±7 8/74±8/9 8/71±6 (کیلوگرم)چربی  بدون تودة

 934/0 1/3±2/6 1/3±6 0/3±79/4 0/3±73/3 0/3±8/5 اندومورفی یا الغری

 151/0 0/3±33/7 0/3±67/6 0/3±47/7 0/3±53/3 0±57/4 مزومورفی یا عضالنی

 095/0 0±81/2 0/1±79/9 0±8/2 0±87/2 0/1±82/7 اکتومورفی یا چاقی

لیتر )میلی توان هوازی

 دقیقه( برکیلوگرم بر
35±5/57 6/5±9/50 1/6±8/55 2/4±5/59 1/2±9/48 001/0 * 

 906/0 25/65±12 24/67±6/15 8/66±5/13 11/62±3 8/64±8/14 قدرت پنجه )کیلوگرم(

 هوازیاوج توان بی

 )وات بر کیلوگرم(
3±1/11 3/1±6/11 8/65±2/11 6/84±1/10 5/6±1/11 872/0 

 (P ≤ 0.05) یزبا هایپست نبی دارتفاوت معنا *

 

 

                                                           
1. Oneway Analysis of Variance 

2. Scheffe's Post Hoc 

3. SPSS 
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 بازي پست تفکيکبه هاي پيکري بازيکنانويژگي -2جدول

 پست بازي                     

 متغير
 دروازه پخش بغل زنخط گوش

در  معناداري

 واريانس تحليل

 * 001/0 3/190±3 5/188±1 6/188±6 5/189±9 5/180±6 متر()سانتی قد ایستاده

 490/0 25/97±7/2 5/97±3/2 27/96±9/2 45/97±9/2 5/98±7/2 متر()سانتی قد نشسته

 590/0 5/193±3 6/192±01 5/191±6 6/190±9 6/189±5 متر()سانتی طول دو دست

 924/0 3/10±4/56 4/11±4/24 4/10±2/07 4/11±11 2/11±6/45 متر()میلی پشت بازو

 756/0 6/14±4 3/16±7 5/13±5 7/15±6/5 5/16±4 متر(تحت کتفی )میلی

 969/0 2/6±3/3 2/6±57/6 3/6±1/3 1/5±8/8 1/6±7/30 متر()میلی بازو جلو

 589/0 5±16 8/19±5/7 7/17±6 2/19±6/5 5/20±6/7 متر(الیاك )میلی

 692/0 5/11±8/4 4/14±4/6 2/11±6 4/12±5 6/13±2/6 متر(خاصره )میلیفوق

 680/0 6/12±1/3 6/16±5 8/13±8/5 4±5/8 7/15±4/5 متر(شکمی )میلی

 669/0 4/14±8 2/15±4/5 4/12±8 6/15±7/5 5/15±1/5 متر()میلی چهارسر

 446/0 8/11±5 4/11±2/6 2/8±5/8 7/11±3/4 7/10±5 متر(ساق پا )میلی

 حالت استراحتدور بازو در

 متر()سانتی
31±2 2±2/32 5/2±2/30 2/2±2/30 3±8/31 217/0 

انقباض حالت دور بازو در

 متر()سانتی
8/1±3/33 5/3±7/33 8/2±3/33 3±2/33 4/3±5/33 987/0 

 763/0 3/81±2/6 6/82±3/6 3/81±2/6 3/84±8 5/83±5 متر(کمر )سانتیدور 

 508/0 4/98±8 5±98 3/96±7/4 8/99±8/4 2/99±4 متر(لگن )سانتیدور 

 732/0 4/38±2/2 2/39±4 9/38±1/2 8/39±2 2/39±1/2 متر(ساق پا )سانتیدور 

 بازووان استخ پهنای

 متر()سانتی
56/4±0/6 40/6±0/6 9±1/6 37/5±0/6 25/8±0/6 364/0 

پهنای استخوان ران 

 متر()سانتی
31/4±0/9 5/8±0/9 1±2/9 43/7±0/9 62/6±0/9 250/0 

 ( P≤0.05 ) یباز هایپست نبی دارتفاوت معنا *
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 يبيتعقطرفه و آزمون کي انسيوار ليآزمون تحل جينتا -3جدول 

 انحراف ±ميانگين  گروه متغيرها
 در معناداري

 واريانس  تحليل
 گروه

در معناداري 

 آزمون تعقيبي

 قد ایستاده

 متر()سانتی

 5/180±6 گوش

001/0 * 

 *016/0 زنخط گوش

 *030/0 گوش بغل 5/189±9 زنخط

 *034/0 گوش پخش 6/188±6 بغل

 5/188±1 پخش
 *009/0 گوش بانهدرواز

 3/190±3 بانهدرواز

 توان هوازی

لیتر بر )میلی

 کیلوگرم بر دقیقه(

 5/57±35 گوش

001/0 * 

 *031/0 زنخط گوش

 *026/0 پخش زنخط 9/50±6/5 زنخط

 *002/0 بانهدرواز پخش 8/55±1/6 بغل

 5/59±2/4 پخش
 *041/0 گوش بانهدرواز

 9/48±1/2 بانهدرواز

 (P ≤ 0.05) یباز هایپست نبی رادتفاوت معنا *

 
 

 

 بازي پست تفکيکبه بازيکنان بدني تيپ ميانگين -1 شکل
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 گیریبحث و نتیجه
 هندبال نخبة بازیکنان بدنی ترکیب و بدنی تیپ هایویژگی ، مقایسةپژوهش حاضرانجام هدف از 

             ةایستاد نگین قدبازی بود. نتایج نشان داد که بازیکنان گوش با میا پست تفکیکبه ایران

ها معنادار و این تفاوت در مقایسه با تمامی پست تر بودندبازیکنان کوتاه نسبت به بقیة 180 ± 6/5

سال در که در مسابقات قهرمانی مردان جهان  ند( نشان داد1قبادی و همکاران ) ،. در این رابطهبود

نیز این حاضر  ، نتایج پژوهشنابراینبند؛ یکنان بوددترین بازقنظر قد، کوتاه، بازیکنان گوش از2013

در شرایط  .(8،20،21) هستندترین بازیکنان در تیم هندبال کوتاه ،هاکه گوش را تأیید کردمطلب 

زدن و از منطقة خود نزدیک خط محوطة دروازه، با استفاده از شیرجه معموالً بازیکنان گوش، حمله

تر و طول دست بیشتر به بلندن باالتنة تداش ،راینبناب کنند؛می سمت دروازه شوتپرش با انحنا به

 ها با میانگین قددر پژوهش حاضر، گوش .(7،22) کندکمک می زدنشوتهنگام ها آن افزایش زاویه

آن  وجود،بااین داری مشاهده نشد؛اما تفاوت معنا تر بودند؛بازیکنان بلند بقیةز ا 5/98 ± 7/2 نشستة

عضالنی برای  قد بلند و تودةمقابل، در شود.ها محسوب میرای آنیک ویژگی مناسب و یک مزیت ب

ترین بازیکنان سنگین، 88 ± 5/6بدن  ها با میانگین تودةآن ،همچنین .ها مزیت استدروازبان

بیشتر ها پست ( نیز نسبت به بقیة3/78 ± 7) هابدون چربی آن تودةمیزان شناخته شدند؛ البته 

 نسبتبهقد و های سطح باال باید بلندبانهوازرکه داست ش بیان شده پژوه اس پیشینةاسبود. بر

دروازه را  تری از منطقةبزرگ ی داشته باشند تا بتوانند محدودةتربلندقد  ،مجموعو در سبک باشند

ی مناسبی برخوردار های پیکرهای ایرانی از ویژگیبانهدرواز ،با توجه به نتایج (.21پوشش دهند )

مرکزی دفاع شرکت  های مهاجمان در محدودةهدف جلوگیری از شوت کنان بغل بابازی هستند.

بازیکنان بغل  کنند.از راه دور و از باالی دیوار دفاعی شوت می و در موقعیت حمله نیز کنندمی

(. یکی از 20یم هستند )ها در تنسبت به دیگر پست بیشتربلندترین بازیکنان با طول اندام  معموالً

. قد بلند و دستان بلندتر، اهرمی با بازوی محرك ، داشتن قد بلند استاصلی این پست نیازهای

 ،اینبرعالوه .ندنکتولید می زدنشوت ، نیروی بیشتری هنگامنتیجهو در دهندتشکیل می بلندتری

 کندزن همکاری ند با گوش و خطتوامیبهتر تسلط بهتری بر زمین بازی دارد و  بازیکن بغل قدبلند

متر و میانگین سانتی 27/96 ± 9/2 برابر با این بازیکنان نشستة میانگین قددر این پژوهش،  (.7)

دیگر بازیکنان دست آمد که البته تفاوت با همتر بسانتی191 ± 6/5 برابر با هاطول دو دست آن

مسئولیت  است ورین پست بازی تپیچیدهپست پخش شناسی، ازمنظر حرکت دار نبود.معنا

ترین زمان مالکیت بیش هااست. آنبازیکن پخش ی و هماهنگی با بازیکنان بر عهدة دهی بازسازمان

 باالی دیوار دفاعییا از حرکت در فضای خالی بین مدافعان در زمان حمله، با  معموالً ودارند توپ را 
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های وزی ویژگیند که در هندبال امر( بیان کرد7همکاران ) و 1زاپارتیدیس د.ننزشوت می

       هاآن ایستاده میانگین قد در این مطالعه ها باشد.پیکرسنجی پخش باید شبیه بازیکنان بغل

نزدیک به بازیکنان بغل  بسیار ،کیلوگرم 95/84 ± 1/8بدنی  متر و میانگین تودةسانتی 188 ± 1/5

زن عنوان خطن بین مدافعان بهشدیکن پخش با اضافهاوقات بازبسته به تاکتیک بازی، گاهی .(7) بود

د در این شرایط به نتوانعضالنی و قدرت باال می کند؛ بنابراین، داشتن تودةدوم برای تیم بازی می

ن بیای دارند و با حرکت درموقعیت بازی ویژه زن، بازیکنان خطدر زمان حمله د.نها کمک کنآن

زنی برای خود، با ایجاد موقعیت گل بروهکنند که عالتالش می مدافعان و برخوردهای بدنی باال

زیاد و به توان ایستای  ،درنتیجه برای دیگر بازیکنان فراهم کنند؛ کردن مدافعان فضای مناسبیسد

زن در انجام چنین حرکاتی بازیکنان خط به بدنی باالتر تودة نیاز دارند. تحرکهنگام حفظ تعادل در

کردن توپ شرکت زن بسته به تاکتیک بازی، در پخش، بازیکنان خطامروزه .(20) کندمی کمک

برای موفقیت  ،بدنی بیشتر تر، تودة عضالنی و شاخص تودةباالتنة قوی داشتن ،کلیطوربه .کنندمی

، تفاوت معناداری در حاضر های مطالعةیافتهاساس بر(. 7) هستند ضروریها برای آن در شرایط بازی

بدنی  ها با میانگین تودةاما آن نداشت؛ وجود ها با دیگر بازیکنانزنتودة عضالنی خط تودة بدنی و

 8/184 مقادیر ،(23) 2مایات و ترین بازیکنان بودند. تیالربان سنگینهبعد از درواز ،85 ± 13

 چربی درصد و بدن تودة ،ایستاده قد برای ترتیببه را درصد 7/16 و کیلوگرم 7/84 متر،سانتی

متر، سانتی 180 ایستادة ( قد7) ناو همکار 3نوتسوس .گزارش کردند نروژ انانجو ملی تیم بازیکنان

زارش را برای بازیکنان تیم ملی جوانان یونان گ درصد 4/14، درصد چربی کیلوگرم 8/77بدن  تودة

 در. (24) استیک عامل منفی در عملکرد بازیکنان هندبال  درصد چربی بدن،مقادیر باالی  .کردند

 زن بوددرصد متعلق به پست خط 9/11باالترین مقدار درصد چربی بدن با میانگین  ،حاضروهش پژ

شود که این مقدار نسبت به مالحظه می ،وجودبااین ؛دار نبودها معناکه البته تفاوت با سایر پست

 بیصد چربی مناسو بازیکنان ایران از در تر استینهای نروژ و یونان پایبازیکنان جوانان تیم

  ردارند.برخو

بدن را در مسابقات قهرمانی  تودة و ( متغیرهای قد ایستاده2013قبادی و همکاران ) ،در پژوهشی

تیم حاضر را  24کردند. این پژوهشگران  بررسیها تیم براساس رتبة 2013مردان جهان سال 

ی نشان داد نتایج تحلیل آمارد. کردنتیمی تقسیم های چهارپایان مسابقات به گروه براساس رتبه در

                                                           
1. Zapartidis  

2. Tillaar & Ettema 

3. Notsos  
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قدترین بلند 22/193 ± 75/7نظر قد ایستاده با میانگین )رتبة یک تا چهار(، از چهار تیم برترکه 

 .(1) ترین بازیکنان را داشتندسنگین ،74/95 ±92/10بدن با میانگین  بازیکنان و ازنظر تودة

در  .هستند ندباله در ورزشی اجرای یتکیف کنندةتعیین بازیکنان پیکرسنجی رخنیم و بدنی تیپ

 های مختلف مشاهده نشد؛تیپ بدنی تفاوت معناداری بین پستدر نتایج مربوط به پژوهش حاضر، 

 و 1داکان باالتر از بقیه بودند. 4 ± 57/0بازیکنان گوش با میانگین عدد مزومورفی  ،وجودبااین

چنین گزارش کردند: یم ملی اسپانیا را تبازیکن جوان  16های پیکرسنجی ( ویژگی24همکاران )

 -الغری) 18/3-89/4-47/2 مقادیر با عضالنی -چاق هاآن پیکرینوع یا بدنی تیپ میانگین

بازیکنان جوانان و  بدنی تیپ ( میانگین25) 2سیبیال و پوری ،همچنین .اعالم کردند (چاقی -عضالنی

 (چاقی -عضالنی -غریال) 01/3-85/4-29/2 مقادیر با عضالنی-بزرگسال تیم ملی اسلوونی را چاق

 .گزارش کردند

تفاوت  توان هوازیتنها در های فیزیولوژیک موردبررسی، ازبین ویژگیدر نتایج پژوهش حاضر، 

 .زن مشاهده شدبان و پخش و خطهبان و گوش، پخش و دروازهزن، دروازمعناداری بین گوش و خط

 ،ها. بعد از آنبیشترین توان هوازی را دارندکیلوگرم بر دقیقه(  تر برلی)میلی 5/59 ± 2/4ها با پخش

تفاوت معنادار بین که وجود رسد نظر می، بهالبته قرار دارند؛ 35/57 ± 5بازیکنان گوش با میانگین 

گردد. میها بربیشتر به ماهیت بازی و نوع حرکات آن ،زنبان و خطهاین دو گروه با پست درواز

وپ )زمان دفاع از برابر موقعیت تهای انفجاری درالعملسبان شامل عکهدرواز الگوهای حرکتی

)بین دروازه و درون  های کوتاهمسافت کردنطیهمراه به کند(که توپ را پرتاب میدروازه و زمانی

با سرعت به کند و برای شروع مجدد بازی )توپ را بان(، زمانی که ضدحمله را آغاز میهدرواز محوطة

فعالیت کمتر  دلیلبان بهههای دیگر بازی، دروازدر مقایسه با پست .(24) است کند(پرتاب می وسط

 اجرای هنگامدارد. درمقابل، بازیکنان گوش  متفاوت و کمتری نیازهای عملکردی ،طی بازیدر

 برای ،همچنین .کنندطی می بازی در را مسافت بیشترین و کنندمی حرکت باال سرعت با ضدحمله

 نیاز باالیی سرعت در قامتتاس و هوازیبی توان به گوش بازیکنان ،فحری ضدحملة از وگیریلج

را  مقابل ر از خط دروازة خود تا دروازةها هر باگوش ،انتقال از حالت دفاع به حمله هنگام(. 7) دارند

دروازة  ةکه بازیکنان بغل از خط محوطدرحالی پیمایند؛میمتر در هر حمله(  35افتی حدود )مس

ها متر دویدن کمتر نسبت به گوش 12ی امعنکه این به کنندطی می را مقابل ة دروازةخود تا محوط

گزارش کردند که حداکثر اکسیژن مصرفی بازیکنان هندبال شبیه  (8)و همکاران  3. زیو(26) است

 (7و همکاران ) سزاپارتیدی لیتر بر کیلوگرم بر دقیقه(.میلی 60تا  50بازیکنان بسکتبال بود )

                                                           
1. Canda  

2. Šibila & Pori 

3. Zive  



 1397 تابستان، 83فيزيولوژي ورزشي شماره                                                                                          92 
 

کیلوگرم لیتر بر میلی 8/51 را در پست گوشیونان  نخبة ر اکسیژن مصرفی بازیکنان جوانانحداکث

-عنوان کمترین مقدار بهبان بهزن و دروازهبرای بازیکنان خط ر رااو این مقد بر دقیقه گزارش کردند

 (26ن )و همکارا 1اسپورس .دننمودگزارش لیتر بر کیلوگرم بر دقیقه میلی 74/47 و 41/46 ترتیب

 ،همچنین منفی وجود دارد. سیژن مصرفی و درصد چربی بدن رابطةکردند که بین حداکثر اک بیان

برای  56 ± 1/3با میانگین  کرواسی قدار اکسیژن مصرفی را دربین بازیکنان نخبةباالترین مها آن

 هاآنکه  ودشمشاهده مین ایران ابازیکن توان هوازی با بررسی .گزارش کردند بازیکنان پست گوش

داری حاضر، تفاوت معنا در مطالعةهوازی اوج مورد توان بیدر هستند.از توان هوازی باالیی برخوردار 

کمترین میزان توان متعلق به پست پخش با میانگین  ،حالبااین ؛دیده نشدهای مختلف بین پست

هوازی اوج از آزمون ان بیمیزان تو (27) 2رنیاوو ی براکزینسکی وات بر کیلوگرم بود. 84/10 ± 6/1

بیشترین  پنجه قدرت .کیلوگرم بیان کردند بر وات 8/11ل هندبا گیت را برای بازیکنان نخبةوین

 کردن نیرومند و ارادی همة انگشتان در شرایط بیومکانیکنیرویی است که درنتیجة خم مقدار

تن نقش مهمی دارد، انگشتان بال و هندبال که گرفتهایی مانند بسک. در ورزششودمناسب تولید می

ر و سطح تورزشکاران با انگشتان طویل ،چنینهم د.نکنتر به دقت پرتاب و شوت کمک میطویل

های داری بین پستادر نتایج این پژوهش تفاوت معن .(28) بیشتری دارند دست بیشتر، قدرت پنجة

و  باالترین مقدارلوگرم، کی 25/65 ± 12 باخش پبازیکنان  .مشاهده نشدمختلف در قدرت پنجه 

 داشتند. کمترین میزان قدرت را ،کیلوگرم 62±3/11زن با بازیکنان خط
بازی هندبال را در بازیکنان نخبة ایران  گذار درهای مهم و تأثیرحاضر برخی از ویژگی مطالعةدر 

 زیولوژیکفی و فیزیکی شرایط زا ایران هندبال نخبة بازیکنان نتایج نشان داد که .بررسی کردیم

های المللی تنها به برتری متغیرهای بینموفقیت این بازیکنان در رقابت. هستند برخوردار مناسبی

های مؤثر در بازی هندبال نیز )مانند شود و دیگر جنبهها مربوط نمیآن فیزیکی و فیزیولوژیک

 (. 28د )کننمی ی کلیدی ایفاشگیری تیم نقتکنیک، تاکتیک و راهبرد مربی( در نتیجه

 ایران نوجوانان و جوانان ملی هایتیم بازیکنان بین در حاضر پژوهش اینکه به توجه با :مقاله پيام

 هایپست در بازیکنان شناسایی و کشف در مرجع عنوانبهتواند می نتایج این شده است، انجام

 کار برده شود.به ف،مختل
 

 

 

                                                           
1. Sporis  

2. Boraczyñski & Urniaz  
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 تقدیر و تشکر
والن آکادمی ملی همکاری مسئ، گری، آقای کوزهیون هندبالفدراسوقت است محترم یر از زحمات

را در انجام این مطالعه یاری  های حاضر در این پژوهش که ماآزمودنی همةالمپیک و پارالمپیک و 

 .کنیممی، تقدیر و تشکر کردند
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Abstract  
The purpose of the present study was to compare the somatotype, body 
composition and physiological characteristics of Iranian national adolescent and 
junior elite male handball players according to their playing positions. Players 
were categorized as Wings (n=10), Backs (n=11) pivot (n=11), Centers (n=10) 
and Goalkeepers (n=8). Average age of the players was 17.0±2.3. The 
anthropometric features (using caliper and anthropometry Meter under ISAK 
standards) and physiological variables such as aerobic power (1 Mile Run), 
anaerobic power (Monark Wingate Testing Ergometer) and grip strength 
(Dynamometer) were evaluated. To compare these variables among the playing 
positions, one-way ANOAVA was used. The results showed that the wing players 
were the shortest with average height of 180.0±5.6 which was significantly 
different than other players (P≤0.05). Aerobic power was significantly different 
between wing players and pivot, pivot players and Centers, Centers and 
goalkeepers, goalkeepers and wing players (P≤0.05) (goalkeepers > pivots 
<Backs > wings > Centers(. It appears that Iranian national adolescent and junior 
elite male handball players are in appropriate physical and physiological 
conditions. Considering the especial activites, physical and physiological 
requirements of each position, this study is useful for emerging team handball 
nations in improving as a reference in the detection or identification of players in 
different positions. 
 
Keywords: Handball, Anthropometry, Body Composition, Aerobic Power, 
Playing Positions 
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