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 مقالة پژوهشي
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 10/1399/ 07تاريخ پذيرش:                      1399/ 13/06تاريخ دريافت:  
 

 چکیده 
)مسابقه(  زمان   تحتبازي  است  فعاليت  ممکن  باليدگي،  ميزان  جسماني  و    هورموني تأثير  آمادگي  سطح 

گيردجوان  نوبازيکنان   حاضرقرار  مطالعة  دليل  همين  به  و    ؛  تعيين  هدف  باليدگي، شاخص  ارتباطبا  هاي 

بازيکن   31در اين پژوهش  فوتبال انجام شد.    نوجوان  در بازيکنان نخبة  بازيعملکردي و هورموني با زمان انجام  

و مدت زمان شدند  پايش  طي يک دوره فصل فوتبالي    درسال    51/16  ±  252/0  يسنبا ميانگين  فوتبال نوجوان  

  هورمون رشد[هاي آنتروپومتريک، هورموني  شاخص  ، فصل. بعد از اتمام  دش  در مسابقات بازيکنان ثبت بازي  

کمّ  (IGF-1)]  يانسولينشبه  رشد  فاکتور  و روش  ب  يبا  باليدگي  ميزان  سن   ةوسيلهلومينسانس،  ارزيابي 

 ( 7RSTخطي )تست غير،  براي ارزيابي توان انفجاري  (CMJ)  ارتفاعپرش  [هاي عملکردي  اسکلتي، آزمون 

. ندگيري شداندازه   ](2maxVOن مصرفي )اکسيژ  براي ارزيابي حداکثر  و تست يويوهوازي  براي ارزيابي توان بي

همبستگيبراي   روش  تعيين  اسپيرمن    هاي از  و  شد  پيرسون  متغيپيش  محاسبةبراي  و  استفاده  ها ربين 

داد   همبستگي بين متغيرها نشاننتايج انجام شد.  05/0کمتر از داري  معنارگرسيون خطي چندگانه در سطح 

انحراف ،  (r  =  0.40) توان انفجاري(،  P  =  - 0.42سن اسکلتي )،  2maxVO  (0.56  =  r)با  بازي    زمان انجامکه  

نشان    . تحليل رگرسيون خطي چندگانهشتارتباط معناداري دا  IGF-1  (036  =  r)و    (r  =  -0.38)  باليدگي

.  (2R  =  0.55بيني شد )طور معناداري پيششده بههاي مطالعهداد که زمان انجام بازي با استفاده از شاخص

بازي    اي در انتخاب و زمان انجامنقش عمده  2maxVOو    IGF-1، سطح باالي  حاضر  پژوهشنتايج  براساس  

ر انتخاب بازيکنان برسد که ساير موارد تأثيرگذار  مينظر  تر به بينانهحال، واقعبااين  ؛ها داردبازيکنان در رقابت

 شوند.  نظر گرفتهي بازي و زمان انجام بازي نيز دربرا

اسکلتي  ، فوتبال  کلیدی:  واژگان فلس،    ، سن  )مسابقه(مدت  روش  بازي  هورمون  زمان  رشد  ،  فاکتور 

 يک. -انسولينشبه

 
1. Email: ebrahimeskandarifard@gmail.com 

2. Email: m.kargarfard@spr.ui.ac.ir 

3. Email: afigueiredo@fcdf.uc.pt  
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 مقدمه 

-طبقه  1ساس تاريخ تولد )سن تقويمي(اازيكنان خود را برب  های فوتبال در سراسر جهانبيشتر آکادمي
هال فوتبال ( بازيكنان نونوضعيت باليدگي )سن بيولوژيک  اين در حالي است که  ؛(1)کنند  بندی مي

گرفته مي ناديده  باليدگي تفاوت.  (2)شود  اغلب  رده   های  در  بازيكنان  مشاببين  بههای سني  طور ه 
بررسي   در.  ( 3)است  شده  گسترده  در    هنگام ديرو    هنگام زود باليدگي    یمتعدد  مطالعات  همچنين 

جهش رشدی خود در دوران بلوغ  رود که با  . از کودکان انتظار مي( 4،  5شده است )سه  ازيكنان مقايب
شده در اين  ميزان ثبت  يشترينب .  (6)يند  آکنار  ،  داردها  بندی متفاوتي در بين آن که سرعت و زمان

مي  2« قد  نمواوج  »  هپديد پسران(    14شود )حدود سن  ناميده  مانند  (7)سالگي در  روش  . چندين 
اسكلت سن  روش  يارزيابي  طريق  فلس از  تانر  3های  هيا    باليدگي وضعيت    ارزيابيبرای    4وس اوايت 

 است؛   قيمت نيازها به تجهيزات گران اين روش  دادنبرای انجام  ، اما(7)بازيكنان نونهال وجود دارد  
،  ، قد ايستادههای وزنود دارد که با استفاده از اندازهوج  نيز  های ديگریخوشبختانه روش  اين،وجودبا

را محاسبه   5قد   نموو سن اوج   توان انحراف باليدگيساده مي  ةنشسته و طول پا از طريق يک محاسبقد  
،  8)کند  قادر مي  ها، انتخاب و پرورش استعدادمربيان را به شناسايي  هايي استفاده از چنين روش  کرد.

  شود؛توجه ويژه    ، ان در يک تيم وجود داردهای باليدگي بازيكنهايي که در ويژگيتفاوتبايد به    (.2
در شروع بلوغ .  ( 9،  10)  در سطح باليدگي دارند  باهم  زيادی  هایتفاوتزيرا بازيكنان نونهال معموالً  

نمو و باليدگي عملكرد مناسب    بارةجنسيتي در  ة که سيستم هورموني بدون تفاوت عمدرود  انتظار مي
شدن  ، با نزديکحالاينبا  ؛(11)جسماني ظاهر شوند  های  ديگر کيفيتعبارتبهيا    شان دهدخود را ن

  شدنيشاهدهمهای جسماني  ها در ويژگيای آشكاری بين جنسيتهتفاوت  قد   نمويا اوج    جهش نمو به  
از رشد   7انسولين  شبهو فاکتور رشد    6شد مانند هورمون ر  هايي. هورمون(12)است     در اين مرحله 

نشان    ها پژوهش .  (13)د  نشومي  منجر  به افزايش سطح آمادگي جسمانيکه اغلب  د  نيابافزايش مي
 هورمون رشد تواند سطح غلظت  مي  در شروع و تا پايان بلوغ  کودکانفوتبال در   هایکه تمرين  اندداده

ها  باعث افزايش عملكرد پرش آن  که اين امر  در گردش را افزايش دهدانسولين  شبهفاکتور رشد  و  
افراد با باليدگي  شود  بيني ميليت آنابوليک در طول رشد، پيشعادليل ف، بهاينبر. عالوه(14)شود  مي
باشندهدارای محرک  هنگامزود بيشتری  امر  که    ای عصبي و ساختاری  بهاين  رساندن  حداکثرباعث 

با  بازيكنان    در مقايسه با با باليدگي زودهنگام    بازيكنان  بنابراين  ؛شودهای جسماني موجود ميويژگي

 
1. Chronological Age 

2. Peak Height Velocity (PHV) 

3. Fels Method 

4. Tanner-Whitehouse method 

5. Age at PHV 

6. GH 

7. IGF-1 
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،  زود هنگامبازيكنان با باليدگي    واقع. در(7،  15،  16)  عملكرد بهتری خواهند داشت  هنگام دير  باليدگي
اما    (، 10،  17)دارند    دير هنگامظرفيت هوازی، سرعت، قدرت و توان بهتری از بازيكنان با باليدگي  

ميبه باليدگي  نظر  با  فوتبال  بازيكنان  بهتری    هنگامديررسد  بدن  کنترل  و  باتعادل  مقايسه    در 
رو  ههماهنگي روبنبود  با    هنگام زودزيرا بازيكنان با باليدگي    ؛دارند  نگامهزود   باليدگيبا    هایفوتباليست 

 .  (18)هستند 
انتخاب استعداده مبتنيشناسايي و  باور   اين  اشتباهو به های سنتي است  بر روشا در فوتبال عموماً 

دارد   زود  کهوجود  باليدگي  با  ايدهکوتاه  درهنگام  بازيكنان  بلندمدت  و  حقيقت مدت  هستند.  آل 
سماني مانند قد بلندتر و های جدليل ويژگيبه  هنگامزودناخوشايند اين است که بازيكنان با باليدگي  

ها از تر آنککوچهای  بازیو هم  شوند ب ميانتخا  هنگامديرتر بيشتر از بازيكنان با باليدگي  بدن قوی
های مختلف باليدگي بر  اين، از نظر تأثير وضعيتبرالوهع .  ( 6،  8،  19)  شوند شدن محروم ميانتخاب

با  افراد  مشخص شده است که    همچنين. (16،  20)  نظر وجود نداردتفاق  عملكرد بازيكنان در مسابقه ا
 خود   همتاياندر مقايسه با    يشتریو شدت دويدن ب  دوندی را ميهای بيشترمسافت  هنگامزود  باليدگي

-مي   هنگام با باليدگي زود ديگر، گزارش شده است که افراد  . ازسوی (16)دارند    هنگام ديربا باليدگي  
د دوگانگي  . با وجو(20)بدوند    هنگامدير  خود با باليدگي   همساالن  بيشتری در مقايسه باوانند با شدت  ت

شانس بيشتری برای موفقيت در   هنگامزود  با باليدگي رسد بازيكنان  نظر ميبه  ، پيشينة پژوهشدر  
 . ( 3، 21) دستيابي به نخبگي دارند 

هنگام  زودبا باليدگي  شده به بازيكنان  های دادههای مربوط به فرصتتفاوت  بارةموضوع مهم ديگر در
گونه   ن اينروند انتخاب بازيكناحاضر  زی و انتخاب برای مسابقه است. درحالدر زمان با  ، هنگامو دير
قوی  است بازيكنان  و که  )بازيكنان  قد  تر  ميهنگامزودبلندتر  انتخاب  بازی  برای  اين    ؛ شوند(  چون 

کنند  شدن در بازی بيشتر کمک ميو به برنده  (9)  آن هستند  به  نزديکيا    قد  نمواوج    سن  بازيكنان در
به ريسک بيشتری برای  بازی  ها برای  گونه انتخاب. اين(22)يند رشدی است  اف فرخالبراين امر  که  

هنوز هيچ مدرکي   اين،وجودبا   (؛21،  23)  شوندميمنجر    هنگامديرترک فوتبال در بازيكنان با باليدگي  
نشان دادند    (18)  ، گوتو و همكارانواقعر زمان بازی وجود ندارد. درب  باليدگيبر تأثير وضعيت  مبني

و  سال نُه های زير شتری برای بازی در مسابقه در تيمهای بيفرصت  نگامهزود  با باليدگي که بازيكنان
 .  (18)ين روند مشاهده نشد ا سال 14و زير  سال 11های زير اگرچه در تيم رند؛سال دا 10زير 

و    هورمون رشدتأثير ميزان باليدگي، ميزان فعاليت  ست تحت زمان بازی و انتخاب برای رقابت ممكن ا
جوان باشد که در مراحل حساس نوجواني قرار نوهمچنين ميزان سطح آمادگي جسماني بازيكنان  

هد در اين خصوص بسيار شوا  و  (16)است    ليدگي در زمان بازی در دست بررسيدارند. تأثير سطوح با
باليدگيني  کامل   و   است   اندک وضعيت  بين  تعامل  هست.  عملكرد  آمادگي  ،  ميزان  و  رشد  ورمون 

اطالعات دقيق  است  بجسماني ممكن  استعدادها  تری  انتخاب  و  بدهد رای شناسايي  ما    بنابراين؛  به 
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  بالدر فوت  1زمان انجام بازی )مسابقه(بررسي رابطه بين    (الف):  بررسي دو بخش استمطالعه  اين    هدف
هفت    هوازیبي  ، شاخص خستگي در تست2بيشينه   مصرفي  ، اکسيژنسن اسكلتي، انحراف باليدگي  با

و )ب(   انسولينفاکتور رشد شبه و    رشدهای  ، سطح هورمون 4پرش ارتفاع  تست،  3خطيبار سرعت غير
 زمان انجام بازی )مسابقه( در  موجود    هایتوانند تفاوتتا چه ميزان مي  شدهره متغيرهای ذکبررسي اينك

   د. نبيني کنيشپ  را

 

   ژوهشپ روش
  ششنفر دفاع،  11بان، دروازه سهشامل  ای حرفه بازيكن فوتبال آکادمي در باشگاه فوتبال سي و يک 

نفر مهاجم که در ليگ برتر نوجوانان کشور ايران    ششنفر هافبک کناری و  پنج  نفر هافبک مياني،  
  ميانگينها عبارت بود از:  آن مشخصات    کنندگان اين پژوهش را تشكيل دادند.، شرکتکردند شرکت مي

  ±   361/8وزن:    ، مترانتيس  53/176  ±  573/5قد:    ، سال  51/16  ±252/0  سن:  انحراف استاندارد  ±
اسكلتي:    ،کيلوگرم  93/60 بيشينهميزان    و  سال  65/16  ±781/0سن  مصرفي    ± 781/0:  اکسيژن 
  به مطالعهکنندگان  شرکتمعيارهای ورود  .  ليتر در ازای هر کيلوگرم از وزن بدن در دقيقهميلي  82/49

  چهارمدت  تر حداقل بههای پايينحضور در آکادمي باشگاه در رده  ةسابق  داشتن  -1  عبارت بود از:
ای  همكملگونه  از هر  نكردناستفاده  - 3  ، همكاری برای شرکت منظم در تمام مراحل مطالعه  -2  ،سال

 های تمرين  دادنحق انجام  -4  و  طتبمرهای رشدی زير نظر پزشک متخصص يا باشگاه  محرکو  غذايي  
در يكي    نكردنشرکت  -1  عبارت بود از:  مطالعه  کنندگان ازشرکتخروج    های. معيارناضافه را نداشت

کل   هاینيتمراز    درصد  80نكردن در  شرکت  - 2ه و  ی پزشكي يا ارزيابي جسماني مطالعهااز تست
های و توصيه IR.UI.REC.1399.001اخالق دانشگاه اصفهان با کد  ةييد کميتأ با ت پژوهشاين  .فصل

قبل از شروع مطالعه به بازيكنان و والدين    . همچنينهلسينكي انجام شد  ةحقوق اخالق براساس اعالمي
امضا    را  پژوهش شرکت در اين    ة ناماجازهوالدين  داده شد و    پژوهشاين  بارة  ها اطالعات الزم درآن 

 از حضور در مطالعه انصراف دهند.   کارداشتند که در هر مقطعي از  اين حق را کردند. بازيكنان
صورت مقطعي و با نتايج کاربردی انجام  که به  است  تجربي و کوهورتنيمه  ةيک مطالع  پژوهش اين  
ک  هر هفته در طول فصل در ي  ها، آنبازيكنان  زمان انجام بازی )مسابقه(  برای محاسبة  .ه استشد

  زمان انجام بازی )مسابقه(مربي تيم با کرنومتر با دقت  که    کردند رسمي شرکت ميبازی رسمي يا غير
مسابقه در  بازيكن  مي  را  هر  در طول  . شرکتکردثبت  تحتکنندگان  و   فصل  گرفتند  قرار  نظارت 

 .شودميمشاهده  شمارة يک  در جدول    مطالعهها پس از اتمام فصل رقابت انجام شد. جدول زماني  تست

 
1. Time of Playing (Competition) 

2. VO2 Max 

3. 7RST 

4. CMJ (Counter Movement Jump) 
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تمرين در طي چهار روز ارزيابي شدند. در روز اول،    ةبازيكنان پس از سه روز استراحت از آخرين جلس 
 انجام از بازيكنان   1رداری ای. او. اس. تصويربسيستم  های آنتروپومتريک، آزمايش خون و  گيریاندازه

بر ارتفاع  پرش  روز دوم، تست  ارزيابي  شد. در  روز سوم،    توانای  تحتاني گرفته شد. در    توان اندام 
از  بي ارزيابي شد و در روز   2هفت بار سرعت غيرخطي )سون آر. اس. تي.(  تتسهوازی با استفاده 

کنندگان انجام  برای تخمين ظرفيت هوازی شرکتيک  سطح    يويوچهارم، آزمون تست هوازی متناوب  
گراد و رطوبت  سانتية  درج  21-23حرارت    ةيكسان )درج  يشرايط آب و هوايها در  آزمايش  همةشد.  
روزانه را کاهش دهد. اين مطالعه دو هدف    تغييراتصبح انجام شد تا تأثير    هنگام  ( 24)درصد(    50

اکسيژن ، انحراف باليدگي، بين زمان بازی در فوتبال و سن اسكلتي ةرابطدربارة داشت: )الف( توضيح 
  سطوح ،پرش ارتفاع، عملكرد در  هفت بار سرعت غيرخطي، شاخص خستگي در تست  مصرفي بيشينه

توانند  تا چه ميزان مي  شده)ب( بررسي اينكه متغيرهای ذکر  انسولين وفاکتور رشد شبه و    هورمون رشد
 يني کنند. بزی را پيشهای زمان باتفاوت

 
 کنترل و ارزيابي در طول فصل   ةدور -1جدول 

Table 1- Control and Assessment Period during Season 
 سال

Year 

 ماه 
Month 

 مراحل 
Phases 

Official 

Games 
Exhibition 

Games 

1
3

9
7

 

2
0

1
8

 

 )هشت هفته(   مرحله اول آمادگي August مرداد

First Preparation Phase 
 (8 week) 

0 4 

 September 0 6 شهريور 

 October مهر 
 ای های  منطقهبازی

Regional Games 
4 1 

 های منطقه جنوب بهترين تيم November آبان 

Best Teams of South 

Region 

4 1 
 December 4 1 آذر

2
0

1
9

 

 January 6 0 دی

 February بهمن 
 دومين مرحله آمادگي )شش هفته( 

Second Preparation phase 

(6 week) 
0 6 

 End of اسفند 

March 
 مرحله نهايي 

Final Phase (National) 
4 2 

1
3

9
8

 

 April فروردين 
 روز  چهارارزيابي در  

Assessment in 4 Days 
0 0 

 Total  22 21 مجموع 

 
1. EOS Imaging System 

2. Seven Repeated Speed Test (7RST) 
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پا، باسن،    ةدر حالتي قرار داشتند که پاشن  بدون کفش  کنندگانگيری قد ايستاده، شرکتبرای اندازه

گيری بود و پاها در کنار يكديگر قرار اندازه  ةوسيل  تاحدممكن نزديک به  ،های شانه و پشت سرتيغه

ها گفته شد  متری نشستند و به آنسانتي   50کنندگان روی نيمكت  . برای قد نشسته، شرکتندداشت

و دستان    رندخود را مستقيم نگه داة  گيری نزديک کنند، باالتناندازه  ةباسن خود را تاحدامكان به وسيل

سر و نيمكت    ةبين باالترين نقط  ةها ارزيابي شد. فاصل خود را روی پاهای خود قرار دهند و سپس قد آن

  213مدل    1سكا گيری  گيری از دستگاه اندازهعنوان قد نشسته درنظر گرفته شد. برای اين اندازهبه

اين قد    نمو و سن در اوج    2گيری انحراف باليدگي متر استفاده شد. برای اندازهميلينج  پ با دقت    آلمان

 : (9)کار رفت بهفرمول 

انحراف  باليدگي  =  −9.236 + طول پا) 0.0002708 ∗ (قد  نشسته 

− سن  تقويمي ) 0.001663 ∗ (طول پا + سن  تقويمي ) 0.007216 ∗ (قد  نشسته 

+  (نسبت  وزن  به  قد ) 0.02292

اندازه  طول پا = (سانتيمتر ) قد  ايستاده  −  (سانتيمتر ) قد  نشسته 

 

، کمترين لباس  نجام شدالكترونيكي ا  ترازویکه با استفاده از    گيری وزنکنندگان برای اندازهکتشر

های  گيریکيلوگرم استفاده شد. تمام اندازه  1/0با دقت    آلمان  813مدل    سكا و از دستگاه    را داشتند

 .  (17) صبح انجام شد هنگامآنتروپومتريک 

سيستم تصويربرداری   به کمکقدامي مچ دست چپ  - از راديوگرافي خلفي  برای ارزيابي سن اسكلتي

درصد کمتر    85تا    50  . اس  .او  .ای استفاده شد. ميزان دوز پرتويي سيستم تصويربرداری    .اس  .او  .ای

ل کيفيت تصوير بهتری را حادرعين  (.27-25)  ايكس است  ةديجيتال با اشع  سيستم راديوگرافي  از

 کاررفته بهاستفاده شد که معيارهای  فلس. برای تعيين سن اسكلتي از روش (28، 29)  کندفراهم مي

روش    .(30)دارد  ها در ارزيابي اسكلتي  ساير روش  يشتری در مقايسه باش قابليت اطمينان بدر اين رو

های عرضي اپيفيز همچنين از نسبت  .ای استدست دارای معيارهای ويژه  ی هر استخوان مچفلس برا

های کف دست و انگشتان برای تعيين سن  های زند زيرين، زند زبرين، استخوان و ديافيز استخوان 

  ة محاسب برای    ها و ميزان باليدگي هر استخوانبت کند که پس از تعيين ميزان نس اسكلتي استفاده مي

استاندارد اسكلتي و خطای  نرم  ، سن  وارد  اعداد  اچافزار  اين  دابليو نسخةفلس  منظور بهشد.    3يک  . 

راديوگرافي مچ تا دو رقم اعشار محاسبه شدن  وت بين تاريخ تولد و تاريخ انجامسن تقويمي، تفا  ةمحاسب

 
1. Seca 

2. Maturity Offset 

3. Felshw 1.0 
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زير    ةن از معادلکنندگاشرکت   بندی وضعيت بلوغي سن اسكلتي بازيكنان، برای طبقه شد. بعد از ارزياب

 استفاده شد: 

وضعيت باليدگي  = سن اسكلتي −  سن تقويمي

معادله،   اين  از  براساس  بيشتر  باليدگي  وضعيت  بازيكن    +1اگر  با  عنوان  بهباشد،  باليدگي  بازيكن 

از    ،شوددرنظر گرفته مي  هنگامزود باليدگي کمتر  با  عنوان  به  بازيكنباشد،    -1اگر وضعيت  بازيكن 

بازيكن با  عنوان  به  بازيكن  ، باشد  ±1شود و اگر وضعيت باليدگي بين  تعريف مي  هنگامرديباليدگي  

 شود. تعريف مي  طبيعيباليدگي 

پايين انفجاری  قدرت  ارزيابي  آزمون    (31)  تنهبرای  حرکتياز  عمودی  شد.    1پرش    همة استفاده 

دقيقه دويدن    15تا    10ه شامل  ک  صورت استاندارد را انجام دادند کردن بهگرم  در ابتدا  کنندگانشرکت

های  کردن و پرشلي، ليپرش عمودی، تمرين  متر  15با حداکثر سرعت    متر  10ی  دو  شش تا  پنج  و  

پا بود از آزمون  . عمودی روی يک  ي  پا را دوبار آزمايشي برای آشنايها پرش تککنندهشرکت   ،قبل 

پهلوی خود قرار داد و بعد   هايش را در کنار بدن رویکننده دستشرکت  هر  انجام دادند. برای آزمون،

ور عمودی پرش کرد. پس  طداکثر قدرت با فرمان آزمونگر بهرجه از قسمت زانو با حد 90شدن از خم

  متردر مقياس سانتي  بهترين عملكرد ویا تكرار کرد و  آزمون رکننده  شرکت دقيقه استراحت  پنج  از  

 .  (32)  ساخت فنالند استفاده شد 2نيو پاور تايمر دستگاه   از پدگيری اين تست برای اندازه .ثبت شد

  ،نيز مشهور است   3بنگسبوة  تست خميدکه به    خطيهفت بار سرعت غيراز    هوازیبرای ارزيابي توان بي

تكراری را اجرا کند و بين    ةسرعت خميدبار  هفت  هر بازيكن بايد    ،اين تستطبق الگوی  .  استفاده شد

 دقيقه   15دت  مکنندگان بهشرکت  .ت به حالت اوليه داردگشثانيه فرصت باز  25کدام از اين اجراها  هر

نظر مربي  زير ،و سرعت حداکثر  4. سيای.بي.، تمرين دويدن، کشش پوياازجمله آهسته هاييبا فعاليت

کثر با عالمت آزمونگر با حدابايد  کننده  شرکت  هر،  تستدادن  گرم کردند. برای انجامخود را    سازبدن

شده  انتهای مسير مشخصتا    کرد و پس از گذشتن از انحنای مسيرميسرعت خود شروع به دويدن  

برای بازگشت به حالت اوليه داشت و بايد در اين  ثانيه به شكل فعال زمان    25مدت  بهسپس    . دويدمي

مونگر مسير را با حداکثر ثانيه دوباره با دستور آز  25و بعد از گذشت    گشتميآغاز بازة  مدت به نقط

ترين رکورد . از تفاضل بين ضعيفداداجرای خود را انجام ميهفت  ترتيب    و به همين  دويدسرعت مي

محاسبه   ترين رکورد = شاخص خستگي(ضعيف  –)بهترين رکوردبا بهترين رکورد شاخص خستگي  

جرا را به دليلي مانند لغزيدن از دست  هفت اي از اين  ای يكکنندهکه شرکت درصورتي.  (33)  شودمي

 
1. CMJ (Counter Movement Jump) 

2. New Power Timer Model 300 

3. Bangsbo Sprint Test 

4. Agility, Balance & Coordination 



 1399 زمستان،  48،شماره  12فيزيولوژي ورزشي، دوره                                                                              68

 1سنسورهای فوتو فينيش   ةوسيلهشد. اين تست بميکورد ديگر برايش ثبت  شش رميانگين    ، دادمي

ن بازگشت  نومتر برای تعيين زماری شد و از کر گياندازه  ، شدميکه در ابتدا و انتهای مسير قرار داده  

ساخت  پاور تايمر  نيو  گيری اين تست از دستگاه  اندازه  برایای استفاده شد.  ثانيه  25به حالت اوليه  

 فنالند استفاده شد. 

در اين تست هر ورزشكار پس   .د شاستفاده    2يويو متناوب سطح يک برای ارزيابي توان هوازی از تست  

شت را با هماهنگي  متری رفت و برگ  20مسافت    - توضيح داده شدطور که  همان-کردن استاندارد  از گرم

زمان برای    ، شودميمتر    10متری رفت و برگشت را که  پنج  ةدود و بعد از آن فاصلبا صدای بيپ مي

اولين مرحله  (34)ريكاوری فعال دارد    05/0  ر ساعت است که در هر سطحدکيلومتر    10. سرعت 

ادامه   ناين آزمو  ، دواماندگي برس  ةلکننده به مرحزماني که شرکتشود. تا  ر ساعت اضافه ميدکيلومتر  

به واماندگي ميکحي که شرکتکند و در سطپيدا مي ميزان    در آنن دوندگي وی  ميزا  ،رسد ننده 

شرکت که  مي  هندکنمسافتي  تست  اين  اجرای  هنگام  ميد،  دودر  ثبت  برايش  متر  ميزان   شود.به 

 .(34)شود اساس فرمول زير محاسبه ميبر ژن مصرفي بيشينهسياک

ميزان  اکسيژن  مصرفي بيشينه (ميليليتر در ازای  هر کيلوگرم  از  وزن  بدن  در دقيقه)

= (متر) مسافت  پيموده شده  ∗ 0.0084 + 36.4 

ساعت بعد از    72و    ناشتايي ساعت    12، پس از حداقل  IGF-1هورمون رشد و  منظور تعيين سطح  به

، ساعت  کنندگانرگ بازويي هريک از شرکت سياه ةليتر خون از ناحيميلي 10تمريني،  ةآخرين جلس

گاه سانتريفيوژ  ها بالفاصله در آزمايشه شد و نمونه گرفتاصفهان  صبح در بيمارستان الزهرا )س(  هشت  

های مربوط استفاده شد. برای گيری هورمونرم از خون خارج شد و برای اندازهسشدند. پس از آن  

 برایاستفاده شد.   4و سيستم ايموليت  3لومينسانس  يروش کمّاز  IGF-1و  هورمون رشدگيری اندازه

نانوگرم    01/0حساسيت تحليل کيت  استفاده شد که    آلماني برای همين دستگاه  کيتاز    هورمون رشد

يانگين غلظت  ، برای مدرصد  76/3، با ضريب ميانگين سنجش بين روش سنجش متغير  ليتردر ميلي

برای تست  نانوگرم در ميلي  3/7  شرکت زيمنس ساخت   از کيت  انسولين شبهفاکتور رشد  ليتر بود. 

،  CVsبا ميانگين   ليترنانوگرم در ميلي 3/13حساسيت آن  استفاده شد که برای همين دستگاه آلمان

 ليتر بود.نانوگرم در ميلي 83/379گين غلظت ميانو  درصد 4/4

 
1. Photo Finish Censors  

2. YOYO Intermittent Recovery Test Level 1 

3. Chemi Luminescence 

4. IMMULITE (2000xpi Systems, Company SIMENS Germany) 
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پژوهش پيشينة  با واژه  در  تخصصيمدت  »  عنوان  ای  تمرينات  انجام  ازآنجاکه   1« زمان  دارد.  وجود 

ب  2مدت زمان تمرين فوتبال   پژوهش حاضر در حوزة فوتبال است، بيانگر مدت    ررسي کرديمرا  که 

شغول بوده است و مقياس اين در فوتبال م تا زمان پژوهش  زماني است که بازيكن از ابتدای عمر خود

باشگاه بررسي شد و بعد از و پايگاه دادة    هر بازيكن از بايگاني  سابقةمنظور  ناست. بدي «ماهمتغير »

عنوان مدت    با هرکدام از بازيكنان دوباره بررسي شد و با  موجودآن برای صحت و دقت بيشتر، نتايج  

در جدول شمارة مدت زمان انجام تمرينات تخصصي    ميانگين  . ثبت شد  به »ماه« زمان تمرين برای وی  

 موجود است.دو 

ای دقيقه  90تمريني  ها هر هفته پنج جلسة  اين شكل بود که آننوجوان    سني  برنامة تمريني ردة

 های دقيقه تمرين  10آمادگي جسماني،    های دقيقه تمرين  20کردن،  دقيقه گرم  10که شامل    داشتند

 ای کوچک( ه )شامل بازی در زمين  دقيقه بازی تمريني   25تاکتيكي،    هایدقيقه تمرين  20تكنيكي،  

که در  دقيقه بود  90سني برای هر بازی  مسابقات اين ردة مدت    کردن بود.و در انتها پنج دقيقه سرد

اهداف تمريني  شد.  برای اين ردة سني برگزار مي  ايران  اساس قوانين فدراسيون فوتبالزمين قانوني بر

  ،رعتانتقال توپ در س،  مالكيت توپ  ةتوسع)  های کوچکدر زمينبازی  سني شامل اهداف    در ردة

تفاده از اصول اس)تاکتيكي  (، اهداف  نشيني و بازيابي مجددعقب،  ای دهي سريع دفاع منطقهسازمان

تكنيک دريافت، همچنين ها و  سرعت پاستمرکز بر  ) تكنيكي  (، اهداف  عيسر  ه شكلای بدفاعي و حمله

توان هوازی، سرعت خطي    ةتوسع) آمادگي جسماني  و اهداف    (کنترل توپ در فضاهای کوچک و بزرگ

 ی هر جلسه اعمال شد. هادر تمرينو ( بود و قدرت انفجاری

استنباطي   و از آمارها، از آمار توصيفي نظير ميانگين و انحراف معيار آوری و پااليش داده پس از جمع

-شاپيروآزمون  از  ها  تعيين توزيع طبيعي دادهشد. برای بررسي    ها استفادهتجزيه و تحليل داده  منظوربه

  های تمرينوضعيت باليدگي،  های متغيرهای  بودن توزيع داده ا توجه به طبيعيباستفاده شد.    3ويلک

برای تحليل   ،زمان انجام بازی )مسابقه(با انسولين شبهفاکتور رشد های آمادگي بدني و  تستفوتبال، 

، شاخص هورمون رشد  سطحبودن  ندليل نرمالبه، اما  يب هبستگي پيرسون استفاده شدضراز    هاآن 

استفاده شده است. حدود زير برای تعريف از همبستگي اسپيرمن   ژن مصرفي بيشينهيساک و خستگي

شد  استفاده  همبستگي  ضرايب  بي  1/0  >:  (35)  قدرت                      تا  3/0؛  کم=    3/0تا    1/0اهميت؛  = 

برای   نهايت درکامل.    اًتقريب  =  0/ 9  <  ؛ و باال= بسيار    9/0تا    7/0؛  باال =    7/0تا    5/0= متوسط؛    5/0

 
1. Sport Specific Training 

2. Football Training 

3. Shapiro-Wilk Test 
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  تغيره استفاده شد. مچند از رگرسيون خطي شده،رکذمتغيرهای با توجه به های بازی زمان بينيپيش

 انجام شد.  81 افزار پريزم نسخةنرمبا استفاده از  05/0در سطح کمتر از عمليات آماری  همة

 

 نتايج 
انحراف   ±عنوان ميانگين  مقادير بهآورده شده است و    شمارة دودر جدول    های توصيفي بازيكنانويژگي

 دقيقه   74/1383  ±  98/241  کل فصلميانگين ميزان بازی هر بازيكن در  اند.  گزارش شده  استاندارد

 مسابقه بود.  43 در

 
 هاي توصيفي بازيکنانويژگي -2  جدول

 Variables Mean ± SDمتغيرها 

 Height (cm) 176.53±5.66   متر(قد )سانتي

 Weight (kg) 60.92±8.49    وزن )کيلوگرم(

 Chronological Age (yrs) 15.61±0.25    سن تقويمي )سال(

 Skeletal Age (yrs) 16.64±0.79   سن اسكلتي )سال( 

 Maturity Offsets (yrs) 1.97±0.40   انحراف باليدگي )سال(

 Soccer Training (Month) 79.81±18.56   تمرين فوتبال )ماه( 

 Best Sprints of 7RST (s) 6.43±0.22بهترين سرعت تست غيرخطي )ثانيه(    

 Worst Sprints of 7RST (s) 7.01±0.33بدترين سرعت تست غير خطي )ثانيه(    

 Fatigue Index of 7RST (s) 0.578±0.325شاخص خستگي )ثانيه(   

 CMJ (cm) 40.87±3.87پرش عمودی )سانتي متر(    

 GH (ng/dl) 1.78±2.01ليتر(     دسي هورمون رشد )نانوگرم در 

 IGF1 (ng/dl) 356±100.72ليتر(   انسولين )نانوگرم در دسيهورمون عامل رشد شبه

 ليتر در ازای هر کيلوگرم از وزن بدن در دقيقه( اکسيژن مصرفي بيشينه )ميلي

)1-.min1-ml.kg( 2maxOV̇ 
49.81±3.58 

 دقايق بازی در مسابقات )دقيقه( 
   Time of Playing (Competition) in Matches (min) 

1383.74±241.98 

 

 
1. GraphPad Prism 8.0.1 
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و سطح هورموني  آمادگي جسماني  و وضعيت باليدگي، وضعيت    )مسابقه(زمان انجام بازی  ارتباط بين  

 متغيرهای سن اسكلتيو  زمان انجام بازی )مسابقه(بين   کند کهبيان مي 

 (r= -0.42; CI 95% [-0.67 to -0.07] P=0.02)  انحراف باليدگي ،(r= -0.38; CI 95% [-0.64 to -

0.03] P=0.03)  مصرفي اکسيژن  حداکثر   ،(r= -0.56; CI 95% [-0.24 to -0.76] P=0.01) پرش  ،

 r= -0.37; CI 95%)انسولين  ، و هورمون شبه (r= -0.39; CI 95% [-0.05 to 0.66] P=0.02)عمودی  

[0.01 to 0.58] P=0.04)،  اکسيژن مصرفي و  . عالوهداردمعناداری وجود    ةرابط براين، بين حداکثر 

 ;r= -0.43)انحراف باليدگي    ( وr= -0.39; CI 95% [-0.66 to -0.02] P=0.03)  تيسن اسكلمتغيرهای  

CI 95% [-0.69 to -0.08] P=0.01 )(سه ة)جدول شماردارد معنادار وجود  ةرابط. 

 
 تحليل همبستگي پيرسون و اسپيرمن -3جدول 

Table 3- Pearson and Spearman Correlation Analysis 
  ها متغير

Variables 
β0 β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7 β8 

زمان انجام بازی  

 ( β0)  )مسابقه(
Time of Playing 

(Competition) 

1         

 ( β1سن اسكلتي )
Skeletal Age 

-0.42* 1        

 ( β2انحراف باليدگي )

Maturity Offset 
-0.38* 0.25 1       

 ( β3تمرين فوتبال )

Football Training 
-0.02 -0.03 -0.21 1      

اکسيژن مصرفي  

 ***  (β4) بيشينه

Vo2max 

0.56** -0.39* -0.43* 0.10 1     

 شاخص خستگي

(β5) *** 

Fatigue Index 

0.05 -0.23 -0.20 -0.07 -0.12 1    

پرش عمودی  

 ( β6) معكوس

Counter 

Movement Jump 

0.40* -0.05 -0.20 0.54 0.40* -0.04 1   
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 تحليل همبستگي پيرسون و اسپيرمن -3جدول ادامة 

The rest of the Table 3- Pearson and Spearman Correlation Analysis 
  ها متغير

Variables 
β0 β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7 β8 

  سطح هورمون رشد

(β7) **** 

GH Level 

0.33 -0.23 0.01 0.04 0.14 -0.04 0.26 1  

 رشد سطح هورمون

 (β8)  انسولينشبه

IGF-1 Level 

0.36* -0.28 0.04 -0.11 0.36* 0.17 0.17 0.06 1 

  P                              ** 0.01 >P< 0.05  *ضريب همبستگي اسپيرمن                     ***

 

انجام  زمان  دهد که  و نشان مي   اندتصوير کشيده شدهبه    شمارة يکهای رگرسيون خطي در شكل  مدل

 ,F(1,29)= 6.167, B= -127.59) پارامترهای سن اسكلتي    وسيلةهبی  معنادارطور  به  بازی )مسابقه(

=0.1752= 0.019 with RP)انحراف باليدگي ،   (with = 0.035 P227.084, -F(1,29)= 4.883, B= 

=0.1442R)  حداکثر اکسيژن مصرفي ،(=0.3242R = 0.001 withPF(1,29)= 13.925, B= 38.393, ) ،

ارتفاع   پرش  شبه   ،( ,0.1602R = 0.026 withPF(1,29)= 5.505, B= 24.916=)آزمون  فاکتور  و 

د. زمان  هستنيني  بپيشقابل  ،  ( ,with RPF(1,29)= 4.540, B= 0.884 0.042 =0.1352=)  انسولين

بازی )مسابقه( بر  ميلي  هر  برایدقيقه    56،  انجام  بر کيلوگرمليتر  اکسيژن مصرفي   ،دقيقه   حداکثر 

  يترلدقيقه برای هر نانوگرم در دسي  884/0؛  پرش ارتفاعمتر از  دقيقه برای هر سانتي  916/24؛  بازيكنان

يافت  انسولينفاکتور رشد شبه  از بازی )مسابقه(،  . در مقابلافزايش  انجام  سن  برای هر سال    زمان 

باليدگي   دقيقه  59/127  اسكلتي انحراف  سال  هر  برای  يافت  دقيقه  084/227  و  براکاهش  ی . 

در   1نده ماباقينمودارهای    تفاوت بين مقدار واقعي متغير وابسته و مقدار پيش بيني شده  شدن بهترروشن 

 .اند نشان داده شده  شمارة دوشكل 

 
1. Residual Graph 
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Fig 1- رگرسيون براي توضيح مدت زمان بازي تجزيه و تحليل  -1 کلش  
Fig 1- Regression Analysis to Explain Minutes of Playing 
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 .نمودار باقيمانده؛ تفاوت بين مقدار واقعي متغير وابسته و مقدار پيش بيني شده -2شکل 

Fig 2- Residual Plot; The Difference Between the Actual Value of the Dependent 

Variable and The Value Predicted. 

 

 و سطح   بدني  آمادگي، وضعيت باليدگيآناليز رگرسيون خطي چندگانه نشان داد که وضعيت 

زمان   55/0با برابر  2Rبا  ( (P ،278/3 (=22،8)F=013/0) درخور توجهيطور د بهنتوانهورموني مي

 . شودزير محاسبه مي ةرگرسيون از معادلاين  ند. نکبيني بازيكنان را پيش انجام بازی )مسابقه(
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+ β4 (اکسيژن  مصرفي بيشينه) + β5 (شاخص  خستگي) + β6 (پرش ارتفاع ) + β7

∗ (هورمون  رشد ) + β8 ∗  ( فاکتور  رشد  شبه  انسولين  يک )
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 : زمان انجام بازي )مسابقه( و همة متغيرهاتحليل رگرسيون خطي چندگانه -4جدول 
Table 4- Multiple Linear Regression Analysis: Time of Playing (Competition) and 

All Variables 
 متغير

Variable 
Beta Estimate |t| P value 

95% Confidence 
Lower Bond Upper Bond 

  زمان انجام بازی )مسابقه(

 )دقيقه( 

Time of Playing 

(Competition) 

β0 1265 1.06 0.30 -1218 3750 

 سن اسكلتي )سال( 

Skeletal Age 

(Years) 
β1 -60.03 1.22 0.23 -162.08 42.02 

 باليدگي )سال(   انحراف

Maturity Offset 

(Years) 
β2 -150.62 1.38 0.18 -376.40 75.16 

 تمرين فوتبال )ماه( 

Football Training 

(Months) 
β3 -1.61 0.81 0.42 -5.72 2.29 

 اکسيژن مصرفي بيشينه 

Max2 OV̇ 
)1-.Min1-Ml.Kg(  

β4 20.45 1.54 0.14 -7.13 48.03 

 شاخص خستگي

Fatigue Index (S) 
β5 2.02 0.02 0.99 -247.24 251.28 

 متر( پرش عمودی )سانتي

CMJ (cm) 
β6 8.00 0.78 0.45 -13.39 29.39 

 هورمون رشد 

GH (ng/dl) 
β7 33.70 1.81 0.08 -4.94 72.34 

 انسولين هورمون فاکتور شبه

IGF1 (ng/dl) 
β8 0.38 0.93 360.36 -0.46 1.23 

= 0.54 2R 

 

 گیری و نتیجه بحث
زمان انجام بازی و    اکسيژن مصرفي بيشينهبين    و معنادار   زياد همبستگي    بيانگر  حاضر  ةمطالعنتايج  

 همبستگي متوسط   ،انحراف باليدگي ،  سن اسكلتي  با   زمان انجام بازی )مسابقه(همچنين  و    )مسابقه(

 . بود انسولينفاکتور رشد شبه و   پرش ارتفاع  و معنادار بين

زمان  همقد    نمواوج  پيشرفت اوج آمادگي جسماني کودکان اغلب با  ،  های پژوهشي براساس گزارش 

ساله   15تا    11کودکان    رویای که  واقع در مطالعهدر.  (36)  سالگي رخ مي دهد  14  که تقريباً در  است



 1399 زمستان،  48،شماره  12فيزيولوژي ورزشي، دوره                                                                             76

سرعت قد بين    مان با اوج زج عملكرد هوازی، سرعت و چابكي همانجام شد، مشخص شد که رشد او 

ند که اوج رشد نشان دادپژوهشگران  ای مشابه  در مطالعه  حالبااين  ؛(37)دهد  سال رخ مي  14تا    13

در سن   مي  16تا    15قدرت  رخ  مطالعالبته    ؛دهد سالگي  مي  ةدر  انتظار  تاحدودی  که  حاضر  رفت 

ويژگي  باليدگيدليل  بهپژوهش    ةنمونبازيكنان   بدني  از  باشند  بيشتریهای  آن   ؛برخوردار  با  زيرا  ها 

سن   بيولوژيک  15  تقويميميانگين  سني  ميانگين  و  شدند.    16  ساله  معرفي  ميبهسال    رسدنظر 

از   باالتری  که سطح  بيشينهبازيكناني  مصرفي  با    ،دارند  اکسيژن  مرتبط  عملكردهای  بهتر   تواندر 

 مسابقهبرای    بازيكنان  انتخاببارة  دررا  کننده  عامل تعيينيک    اکسيژن مصرفي بيشينه  بنابراين  ؛هستند

  دهد. نشان ميو دقايق بيشتر بازی 

  زمان انجام بازی )مسابقه( ها بر  ک از متغيرهای مستقل برای بررسي تأثير آنيرگرسيون خطي برای هر

  انسولين فاکتور رشد شبه  و  انحراف باليدگي ،  پرش ارتفاع،  اکسيژن مصرفي بيشينه  واقعانجام شد. در

بازی    اتاز تغيير  درصد  5/13  و  درصد  4/14،  درصد  16،  درصد  32  ترتيببه  توانندمي انجام  زمان 

 د.  نکن بيان را )مسابقه(

رشد  محور شبه -هورمون  رشد  زيادی    دهدنشان ميخوبي  به  1انسولين فاکتور  تأثير   نمو   رشدبر  که 

طور  به   انسولينفاکتور رشد شبه و    هورمون رشدسطح    درواقع در اواخر بلوغ  (13)دارد    طبيعيخطي و  

. با توجه به اينكه (38)رسد  مي  خود  سالگي به اوج  16تا    15ابد و تقريباً بين  ي افزايش مي  چشمگيری

 ة باالتر است )نمون هورمون رشددر اين مرحله از بلوغ از سطح  نسولينافاکتور رشد شبه  سطح غلظت

گوی اين امر پاسخاين    رسدنظر ميبه(،  بودسال    16دارای سن    اًتقريب  بيولوژيک  از لحاظ  پژوهشاين  

  زمان انجام بازی )مسابقه(در    یمعنادارو    تأثير بيشتر  انسولينفاکتور رشد شبه چرا    باشد که  وعضوم

  باليدگي   در دوران بلوغ با وضعيت  يکه فعاليت هورمونداشته است. ازآنجا  هورمون رشددر مقايسه با  

ت به عملكرد بدني بيشتری منجر است که اين مسيرهای آنابوليک ممكن اس   شدني درک،  همراه است

در مراحل بعد از    با افزايش فعاليت بدنيآموزش فوتبال که    هایبراين، برنامهوهعال.  (15،  38ند  شو

که    دنشومي  انسولينفاکتور رشد شبهو    هورمون رشدافزايش فعاليت و غلظت  باعث    اند،همراهبلوغ  

.  (15)همراه داشته باشد  ر سطح قدرت و عملكرد هوازی را بهزمان دممكن است افزايش هم درنتيجه

های به غلظت انسولينفاکتور رشد شبهو   هورمون رشد، سطح  اوج سرعت قدبا توجه به اينكه پس از 

برمي  طبيعي آن  و  در  مي  شرايطگردند  کاهش  را  و    شدني درک،  دهندآنابوليک  قدرت  که  است 

،  38) بگذارندتأثير  کمتر از ظرفيت هوازی  زمان انجام بازی )مسابقه( بر ممكن است توانهای ويژگي

  انحراف باليدگي، آمادگي جسماني سطح  رسد کهنظر ميبه حاضر ة عهای مطالاز يافته حال اينبا(؛ 16

   نظر قرار گيرند. انتخاب بازيكنان مد ند درتوانمي فعاليت هورمونيو 

 
1. GH-IGF-1 
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کردن چندين  قادر است با حسابچندگانه  های رگرسيون خطي، رگرسيون خطي  در مقايسه با مدل

 ة آنچه در متغير وابست  دربارة ارائه دهد  شتری  ( بينش بيبدني  فاکتورهای، هورموني و  باليدگيعامل )

، تحليل رگرسيون خطي چندگانه نشان  اساسبراين  ؛( 39)  گذاردتأثير مي  زمان انجام بازی )مسابقه(

، هنگام تجزيه  اينبر. عالوهکندتوجيه ميرا    از دقايق بازی  درصد  5/54داد که تعامل متغيرهای مستقل  

متغيرهای  تحليل  شد  مستقل  و  شبهکه    مشخص  رشد  بيشينه و    انسولينفاکتور  مصرفي   اکسيژن 

دقايق  مدت  ة کنندبينيترين پيشکه مهم کند مي تفسيررا  درصد از تعداد دقايق بازی  35 درمجموع

فوتبال جوان انجام شد و هدف آن  ة  نخب  نانكروی بازيکه    يپژوهشدر اين مطالعه است. در    بازی

، مشخص  چندگانه بود  از طريق رگرسيون خطي  زمان انجام بازی )مسابقه(بيني عوامل مؤثر در  پيش

 شده است   تفسيردر يک مسابقه با عملكرد پرش    شدهدقايق بازی انجاماز واريانس  د  درص  7/16شد که  

شده  ، شواهد مشخصطور که قبالً اشاره شد همان  درواقع  .بود  ناهمسو  رضحا  پژوهشبا نتايج    که  (40)

 ، در کنار هم و ظرفيت هوازی  انسولينفاکتور رشد شبه که سطح    نددهحاضر نشان مي  ةدر مطالع

و   رقابت  انتخاب  اهميت بيشتری در  بازیممكن است  دقايق  با  دهشتعداد  مقايسه  پرش   اجرای  در 

بيشتررسد  نظر ميباشند. بهداشته   بازی )مسابقه(برای    یاين دو متغير توضيح  انجام  داشته   زمان 

نظر گرفته  متغيرهای مستقل درهمة  زمينه    اين  ها احتياط کرد و دردر تفسير اين يافتهاما بايد  ،  باشند

 د.نشو

ها  به آنهايي دارد که بايد  يتمحدود،  استي  پژوهش  پيشينةدر    اولين مطالعهحاضر  ة  اگرچه مطالع

، اما  شدزيرا تنها يک تيم تجزيه و تحليل    ؛ستهاترين محدوديتنمونه يكي از اصلي  ةانداز  شود.توجه  

دسترس در  سختي  که به   استفوتبال جوان    ةدسترس بازيكنان نخبجمعيت در ة  همين مورد نيز نمايند

عوامل  يناربعالوه  .بودند در،  تاکتيكي  و  نشدهفني  گرفته  وظايف    اندنظر  احتمالي  تأثير  همچنين  و 

مطالعات  در    به همين داليل ؛  بررسي نشده است  تعداد دقايق بازیبر انتخاب و    پست بازيكنانمرتبط با  

مرتبط  تاکتيكي و  -تكنيكيهای  وابستگيتر استفاده شود و همچنين  بزرگ  ةبهتر است از نمونبعدی  

زمان انتخاب و    بارةدر  را  تریطور بالقوه اطالعات قوی تا به  گرفته شودنظر  نيز در  با پست بازيكنان

 دهد. ارائه  انجام بازی )مسابقه(

پژوهش  بررسيبراساس   بهاست  ای  مطالعهتنها  حاضر  ها،  جامعکه  زمينة  صورت  أثير تبررسي    در 

زمان انجام بازی    رقابت و انتخاب بازيكنان برای    درآمادگي  ، فعاليت هورموني و متغيرهای  وضعيت بلوغ

تأثير  است.    انجام شده   )مسابقه( باليدگي  ميزان  و  آمادگي جسماني  هورموني، سطح  فعاليت  ادغام 

فاکتور رشد و    اکسيژن مصرفي بيشينه  زمان انجام بازی )مسابقه( داشت و نتايج نشان دادر  بمعناداری  

اين،  برعالوهزمان انجام بازی )مسابقه( هستند.  و    برای مسابقه انتخابدر  ترين عوامل  مهم  انسولين،شبه 

  زمان انجام بازی )مسابقه(ی با  معنادار  ةرابط  انحراف باليدگي و    افقي  ، عملكرد پرشظرفيت هوازی
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زمان انجام بازی  رقابت و    ةدرباررا    اطالعات مفصلي  توانمي  ادغام اين متغيرهابا    بنابراين  داشتند؛

 آورد.دستند، بهگذارتأثير نخبه جوانبازيكنان  ربکه  )مسابقه(

)مسابقه(بين    زيادیهمبستگي    يبضر،  نتيجهدر بازی  انجام  و  زمان  هوازی  عملكرد  همچنين   و 

فاکتور رشد  ، انحراف باليدگيبا سن اسكلتي،    اکسيژن مصرفي بيشينهبين    همبستگي نسبتا متوسطي

،  باليدگي  بين سطح  که تعامل  مشخص شد  پژوهش در اين  .  مشاهده شد  پرش ارتفاعو    انسولينشبه 

جسمي  سطح   ابعاد  و  از    4/54هورموني  )مسابقه(درصد  بازی  انجام  تبيين    زمان  است؛ را   کرده 

مؤثر    ة کنندترين فاکتورهای تعيينقوی  اکسيژن مصرفي بيشينهو    انسولينفاکتور رشد شبهکه  درحالي

  در   مهمي ، عملكرد هوازی نقش  در مراحل بعدی بلوغ  موعمجبودند. در  زمان انجام بازی )مسابقه(در  

ممكن    جسماني   عواملهورموني و    سطح  ، باليدگي، ادغام  حالبااين  ؛ دارد  زمان انجام بازی )مسابقه(

 داشته باشد. در بر تری است اطالعات قوی

های باليدگي اعم از باليدگي اسكلتي، باليدگي  با آگاهي از تفاوتشود مربيان  توصيه مي:  پيام مقاله

)انح آنراف  بدني  نقش  و  هورموني  و  توان ها  باليدگي(  هوازی،  توان  ازجمله  بازيكنان  عملكرد  در 

حداقل برسانند و بتوانند  يكنان با باليدگي زودهنگام را بهثير انتخاب بازتأ   ،توان انفجاری  هوازی وبي

ری در  فرصت بيشت ،ديگرعبارتدگي ديرهنگام بدهند؛ بهبالي با تری به بازيكنان فرصت و زمان مناسب

  ؛ زيراتری دارندکه قبل از بلوغ به لحاظ جسماني و عملكردی سطح پايين  دهندبينده به بازيكناني  آ

را    شانام کمبودهای بدنيو تم   ظ جسماني مانند همساالن خود شوندينده به لحادر آ  ممكن است

کنند زمان  باليدگيواقع  در.  جبران  بازيكن  هر  و مدتدر    نبايد  بنابراين  دارد؛  متفاوت  زماني  بندی 

ناپايدار  بر  بازيكنان اين شرايط  بازیاساس   معتبرتری   یارهاي، معتينها. دردنشو  انتخاب  کردنبرای 

بازيكنان   کننده در انتخابنييتع  یارهايعنوان معبه  دي با  های تكنيكيو توانايي  يكيتاکت  درک  مانند

ا  ؛دنشو  درنظر گرفته  برای مسابقات ف در دليل ضعهباليدگي ديرهنگام  ب  با  كنانيهدف که باز  نيبا 

  بايد  ،کليطوربهکنار گذاشته نشوند.    يا بهتر(اکتيكي مشابه  ي و تنيككط تبا وجود شراي)   يعملكرد بدن

 اهميت داده شود.  مسابقاتبازيكنان برای  انتخاب یارهايمع در  یبعدچند به نگرشدر آينده 

 

 منابع
1. Lloyd RS, Oliver JL, Faigenbaum AD, Myer GD, Croix MBDS. Chronological age 

vs. biological maturation: implications for exercise programming in youth. The 

Journal of Strength & Conditioning Research. 2014;28(5):1454-64. 

2. Gonçalves CE, Rama LM, Figueiredo AB. Talent identification and specialization in 

sport: an overview of some unanswered questions. International Journal of Sports 

Physiology and Performance. 2012;7(4):390-3. 



 79                                                              ... يعملکرد  ، يدگ يبال يهاشاخص ارتباط يبررسفرد: اسکندري

3. Sarmento H, Anguera MT, Pereira A, Araújo D. Talent identification and 

development in male football: A systematic review. Sports Medicine. 

2018;48(4):907-31. 

4. Figueiredo AJ, Coelho-E-Silva MJ, Sarmento H, Moya J, Malina RM. Adolescent 

characteristics of youth soccer players: do they vary with playing status in young 

adulthood? Research in Sports Medicine. 2020;28(1):72-83. 

5. Johnson A, Farooq A, Whiteley R. Skeletal maturation status is more strongly 

associated with academy selection than birth quarter. Science and Medicine in 

Football. 2017;1(2):157-63. 

6. Malina RM, Rogol AD, Cumming SP, e Silva MJC, Figueiredo AJ. Biological 

maturation of youth athletes: assessment and implications. British Journal of Sports 

Medicine. 2015;49(13):852-9. 

7. Malina RM, Bouchard C, Bar-Or O. Growth, maturation, and physical activity. : 

Champaign, Illinois, Human kinetics; 2004. p. 49,127, 278-97. 

8. Roche AF, Chumlea WC, Thissen D. Assessment of skeletal 6. maturity of the hand-

wrist: Fels method. Springfield, 1988; 78. 1988;39. p 59-235 

9. Mirwald RL, Baxter-Jones AD, Bailey DA, Beunen GP. An assessment of maturity 

from anthropometric measurements. Medicine & Science In Sports & Exercise. 

2002;34(4):689-94. 

10. Buekers M, Borry P, Rowe P. Talent in sports. Some reflections about the search for 

future champions. Movement & Sport Sciences-Science & Motricité. 2015(88):3-12. 

11. Figueiredo AJ, Gonçalves CE, Coelho E Silva MJ, Malina RM. Youth soccer players, 

11–14 years: maturity, size, function, skill and goal orientation. Annals of Human 

Biology. 2009;36(1):60-73. 

12. Vaeyens R, Malina RM, Janssens M, Van Renterghem B, Bourgois J, Vrijens J, et al. 

A multidisciplinary selection model for youth soccer: the Ghent youth soccer project. 

British Journal of Sports Medicine. 2006;40(11):928-34. 

13. Blum WF, Alherbish A, Alsagheir A, El Awwa A, Kaplan W, Koledova E, et al. The 

growth hormone–insulin-like growth factor-I axis in the diagnosis and treatment of 

growth disorders. Endocrine Connections. 2018;7(6):R212-R22. 

14. Ford P, De Ste Croix M, Lloyd R, Meyers R, Moosavi M, Oliver J, et al. The long-

term athlete development model: physiological evidence and application. Journal of 

Sports Sciences. 2011;29(4):389-402. 

15. Eliakim A, Nemet D. Exercise training, physical fitness and the growth hormone-

insulin-like growth factor-1 axis and cytokine balance. Med Sport Sci. 2010;55:128-

40. 

16. Hammami MA, Ben Abderrahman A, Rhibi F, Nebigh A, Coppalle S, Ravé G, et al. 

Somatotype Hormone Levels and Physical Fitness in Elite Young Soccer Players over 

a Two-Year Monitoring Period. J Sports Sci Med. 2018;17(3):455-64. 

17. Gastin PB, Bennett G, Cook J. Biological maturity influences running performance 

in junior Australian football. Journal of Science and Medicine in Sport. 

2013;16(2):140-5. 

18. Goto H, Morris JG, Nevill ME. Influence of biological maturity on the match 

performance of 8-to 16-year-old, elite, male, youth soccer players. The Journal of 

Strength & Conditioning Research. 2019;33(11):3078-84. 



 1399 زمستان،  48،شماره  12فيزيولوژي ورزشي، دوره                                                                               80

19. Malina RM, Eisenmann JC, Cumming SP, Ribeiro B, Aroso J. Maturity-associated 

variation in the growth and functional capacities of youth football (soccer) players 

13–15 years. European Journal of Applied Physiology. 2004;91(5-6):555-62. 

20. John C, Rahlf AL, Hamacher D, Zech A. Influence of biological maturity on static 

and dynamic postural control among male youth soccer players. Gait & Posture. 

2019;68:18-22. 

21. Figueiredo AJ, e Silva MJC, Cumming SP, Malina RM. Size and maturity mismatch 

in youth soccer players 11-to 14-years-old. Pediatric Exercise Science. 

2010;22(4):596-612. 

22. Lovell R, Fransen J, Ryan R, Massard T, Cross R, Eggers T, et al. Biological 

maturation and match running performance: a national football (soccer) federation 

perspective. Journal of Science and Medicine in Sport. 2019;22(10):1139-45. 

23. Burgess DJ, Naughton GA. Talent development in adolescent team sports: a review. 

International journal of sports physiology and performance. 2010;5(1):103-16. 

24. Henriksen K, Stambulova N, Roessler KK. Holistic approach to athletic talent 

development environments: A successful sailing milieu. Psychology of Sport and 

Exercise. 2010;11(3):212-22. 

25. Arazi H, Mirzaei, B., & Nobari, H. Anthropometric profile, body composition and 

somatotyping of national Iranian cross-country runners. Turkish Journal of Sport and 

Exercise. 2015;17(2):35-41. 

26. Ilharreborde B, Ferrero E, Alison M, Mazda K. EOS microdose protocol for the 

radiological follow-up of adolescent idiopathic scoliosis. European Spine Journal. 

2016;25(2):526-31. 

27. Luo TD, Stans AA, Schueler BA, Larson AN. Cumulative radiation exposure with 

EOS imaging compared with standard spine radiographs. Spine Deformity. 

2015;3(2):144-50. 

28. Hui SC, Pialasse JP, Wong JY, Lam TP, Ng BK, Cheng JC, et al. Radiation dose of 

digital radiography (DR) versus micro-dose x-ray (EOS) on patients with adolescent 

idiopathic scoliosis: 2016 SOSORT- IRSSD "John Sevastic Award" Winner in 

Imaging Research. Scoliosis Spinal Disord. 2016;11:46. 

29. Wade R, Yang H, McKenna C, Faria R, Gummerson N, Woolacott N. A systematic 

review of the clinical effectiveness of EOS 2D/3D X-ray imaging system. European 

Spine Journal. 2013;22(2):296-304. 

30. Deschênes S, Charron G, Beaudoin G, Labelle H, Dubois J, Miron M-C, et al. 

Diagnostic imaging of spinal deformities: reducing patients radiation dose with a new 

slot-scanning X-ray imager. Spine. 2010;35(9):989-94. 

31. Bangsbo J, Mohr M. Fitness testing in football: Bangsbosport; 2012. 

32. Haugen TA, Tønnessen E, Seiler S. Speed and countermovement-jump characteristics 

of elite female soccer players, 1995–2010. International Journal of Sports Physiology 

and Performance. 2012;7(4):340-9. 

33. Kaplan T. Examination of repeated sprinting ability and fatigue index of soccer 

players according to their positions. The Journal of Strength & Conditioning 

Research. 2010;24(6):1495-501. 

34. Bangsbo J, Iaia FM, Krustrup P. The Yo-Yo intermittent recovery test. Sports 

Medicine. 2008;38(1):37-51. 



 81                                                              ... يعملکرد  ، يدگ يبال يهاشاخص ارتباط يبررسفرد: اسکندري

35. Hopkins W, Marshall S, Batterham A, Hanin J. Progressive statistics for studies in 

sports medicine and exercise science. Med Sci Sports Exerc. 2009;41(1):3-13. 

36. Philippaerts RM, Vaeyens R, Janssens M, Van Renterghem B, Matthys D, Craen R, 

et al. The relationship between peak height velocity and physical performance in 

youth soccer players. Journal of Sports Sciences. 2006;24(3):221-30. 

37. Vänttinen T, Blomqvist M, Nyman K, Häkkinen K. Changes in body composition, 

hormonal status, and physical fitness in 11-, 13-, and 15-year-old Finnish regional 

youth soccer players during a two-year follow-up. The Journal of Strength & 

Conditioning Research. 2011;25(12):3342-51. 

38. Soliman A, De Sanctis V, Elalaily R, Bedair S. Advances in pubertal growth and 

factors influencing it: Can we increase pubertal growth? Indian Journal of 

Endocrinology and Metabolism. 2014;18(Suppl 1):S53. 

39. Marill KA. Advanced statistics: linear regression, part II: multiple linear regression. 

Academic Emergency Medicine. 2004;11(1):94-102. 

40. Deprez DN, Fransen J, Lenoir M, Philippaerts RM, Vaeyens R. A retrospective study 

on anthropometrical, physical fitness, and motor coordination characteristics that 

influence dropout, contract status, and first-team playing time in high-level soccer 

players aged eight to eighteen years. The Journal of Strength & Conditioning 

Research. 2015;29(6):1692-704. 

 

 

 استناد به مقاله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

آنتونيو.  اسكندری فيگيردو  مهدی،  کارگرفرد  ابراهيم،    یهاشاخص  ارتباط  يرسبرفرد 

  ةنخب  فوتبال  بازيكنان   در(  مسابقه)  یباز  انجام  زمان  با  ي هورمون   و  یعملكرد  ،يدگيبال

زمستان    .فصل  طول   در  نوجوان ورزشي.   .  82-61(:  48)12؛  1399فيزيولوژی 

 spj.2020.9394.2064/10.22089شناسة ديجيتال: 

 
Eskandari  Fard E, Kargar Fard M, J. Figueiredo A. Investigating the 

Correlation of Maturity, Performance and Hormonal Indices with the Time of 

Playing (Competition) in Elite Adolescent Football Players During the Season. 

Sport Physiology. Winter 2021; 12 (48):  61-82. (In Persian). 

Doi: 10.22089/spj.2020.9394.2064 



10                                                                      1202 Winter, 84No , 2Vol 1Sport Physiology,  
 

Investigating the Correlation of  Maturity, Performance and 

Hormonal Indices with the Time of Playing (Competition) in 

Elite Adolescent Football Players During the Season1 
 

E. Eskandari Fard1, M. Kargar Fard2, A. J. Figueiredo3 

 

1. Ph.D. Student in Sport Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of 

Isfahan, Isfahan, Iran 

2. Professor of Sport Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, 

Isfahan, Iran (Corresponding Author) 

3. Professor of Sport Sciences and Physical Education, University of Coimbra, 

Coimbra, Portugal 
 

Received: 2020/09/03                           Accepted: 2020/12/27 
 

Abstract 
Time of playing (Competition) may be affected by the maturity level, hormonal indices as 

well as the level of physical fitness of adolescent players, therefore the present study, with 

the purpose of this study is to determine and correlate the maturity, functional and 

hormonal indices with the time of playing (Competition) in elite football players.  Thirty-

one elite youth soccer players with a mean age of 16.51±0.252 years were studied over 

the football season then, the time of playing (Competition) of player was registered. At 

the end of the season, anthropometric characteristics, hormonal (GH, IGF-1) indices by 

chemiluminescence, maturity status by skeletal age, fitness tests (CMJ, 7RST, and Yo-Yo 

Test) Were measured. Pearson and Spearman correlation methods were used to specify 

the relationship between variables and multiple linear regression to explain the time of 

playing (Competition) of players (P<0.05). The results of correlation between variables 

showed that time  of playing with VO2max (r = 0.56), skeletal age (p = -0.42), CMJ              

(r = 0.40), maturity offset (r = -0.38) And IGF-1 (r = 0.36) had a significant relationship. 

Multiple linear regression analysis with R2=0.55 was significantly predicted players' time 

of playing (Competition).  The results of the present study showed that high levels of 

insulin-like growth hormone and VO2max play a preponderant role in selecting and minutes 

of playing (Competition) of players in competitions. However, it appears to be more 

pragmatic to consider other contextual dimensions, as they can impact time of playing 

(Competition) in a match.  

 

Keywords: Football, Skeletal Age, Fels Method, Time of Playing (Competition), 

Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1) . 
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