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مقدمه

هاي ترین رشتهشک یکی از محبوبقوانین و مقررات، بیۀترین مجموعفوتبال با داشتن گسترده
شود ها ارزیابی و تحلیل علمی میدلیل، بیش از دیگر ورزشهمینبه؛)1باشد (ورزشی در دنیا می

فوتبال محسوب ۀداوران یکی از ارکان اجراي یک مسابقدر ارتباط با این ورزش باید گفت که). 3،2(
که)5،6وجود دارد (در دنیا داور داور و کمک840000حدود ،). با توجه به آمار فیفا4،5(شوندمی
توجه این است که از سال قابلۀدهند. نکتها را مردان و زنان تشکیل میآندرصد6و 94ترتیب به

آوردن قوانین ). داور براي به اجرا در6افزایش یافته است (درصد17تعداد داوران حدود به بعد، 2000
گل 8/2فوتبال (حدود ۀمسابقحال، با توجه به تکرار پایین گل در یک این). با7(بازي اختیار تام دارد

بازي داشته باشد که با ۀتواند پیامدهاي اثرگذاري در نتیجدر هر مسابقه)، تصمیمات یک داور می
). با توجه به این 8همراه خواهد بود (تیم آن طرفدار ۀامتیاز براي تیم برنده و شادي جامعسه معرفی 
هاي گذار از جمله ویژگیحتمالی مختلف و اثرهاي الزوم توجه به وضعیت جسمانی و شاخصموارد،
که چرا؛شودسنجی و ترکیب بدن داوران بیش از پیش نمایان میثیر وراثت مانند ابعاد پیکرأتتحت

مخاطب اثر پرۀآن هم در یک رشت،هاتواند بر روند مسابقه و نتایج رقابتفقدان آمادگی داور می
و همانندشوندبندي میبا توجه به سطح مهارت خود دستهاي داشته باشد. داوران کنندهتعیین

ةشدسازيدر سطوح رقابتی به تمرینات شدیدي که شبیههاآنعملکرد جسمانی بازیکنان فوتبال، 
این کهرودباشد و با توجه به تغییر سطح مسابقات انتظار میواقعی است وابسته میۀیک مسابق

.)9(تغییر کندنیزتمرینات
رخ ترکیب بدنی، پیکرسنجی، فیزیولوژیکی و گذشته با افزایش تمرکز بر مطالعات علمی، نیمۀدهدر 

ه استواقعی مورد بررسی قرار گرفتۀالگوهاي حرکتی مناسب براي داوران فوتبال در طول مسابق
ترین عمده،لحاظ فیزیولوژیکیدهد که بهداوري فوتبال نشان میمورد در). مطالعات اخیر 10ـ13(
آمده در طول مسابقه در عملهاي به). طبق تجزیه و تحلیل8،13(باشدأکید بر متابولیسم هوازي میت

متر 11469±983مجموعاز وايدقیقه95طور متوسط در یک بازي به،فوتبالۀسطح داوران نخب
شدت متوسط متر دوي با2585شدت، متر دوي کم4174رفتن، متر راه957)، 10،14ـ16(دویدن

ازدرصد68شدت فعالیتی معادل بهکه) 8،10متر دوي با شدت خیلی باال بوده است (1556و 
رسند. مسابقات فوتبال می) max2VO(در دقیقهحداکثر اکسیژن مصرفی به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن

فوتبال هستند که شبیه به فشار فیزیولوژیکی ۀشده بر داوران نخبفشار فیزیولوژیکی وارد،موارداین
حاضر حالاساس، درهمین. بر)8،10،17(باشندمیوارده بر بازیکنان پست میانی فوتبال در طول بازي 

هاي تمرینی سازي و آموزش منظم برنامهدر راستاي پیادهدر سطوح باال هاي داوران تمهیداتی را کمیته
ساختن راهبردهاي عملیاتی ایجاد آمادگی جسمانی و تناسب و جهت محققدهندجام میانیدندو
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و) FIFA1فدراسیون بین المللی فوتبال (مثال، عنوانبه؛)71،21کنند (اندام مطلوب داوران تالش می
طور منظم سطح آمادگی جسمانی داوران وابسته به این نهادها را به) UEFA2(اتحادیه فوتبال اروپا 

گیري اندازهمنظورهدقیقه دویدن ب12متر و 200متر،50هاي مناسب متشکل از از آزمونبا گروهی
اند، ها را اتخاذ کردهاین آزمونUEFAو FIFAجا که آنند. ازنکسرعت و استقامت هوازي اجرا می

حال، این). با17،18کنند (ها استفاده میهاي داوران کشورهاي جهان نیز از این آزمونبسیاري از کمیته
هاي داوران کشورها در سراسر جهان برگزاراي توسط کمیتهطور گستردهها بهچه این آزموناگر
).12،17ها را با عملکرد داوري ارزیابی کرده است (چند مطالعه ارتباط این آزمونتنهااما؛شودمی

دهد که نشان می) 19(1988هاي فوتبال از سال تحلیل داوري بازيشده در تجزیه و مطالعات منتشر
؛)20(باشدمیهاي خیلی شدید هاي داور در جریان مسابقه، اجراي فعالیتاز فعالیتدرصد20
،اساساینهوازي باالیی داشته باشند. برکه داوران باید آمادگی هوازي و بیرسدنظر میرو، بهایناز

عوامل ةناشی از تعامل پیچید،هاي ورزشیشود که اجراي بهینه و مطلوب مهارتگونه استنباط میاین
.)21(باشدمیحرکتی با یکدیگر شناختی و زیستفیزیولوژیکی، ترکیب بدنی، پیکرسنجی، روان

نقط قوت و ضعف تواند در شناسایی سنجی میرخ و ارتباطنیمۀصورت ارائها بهشکلی که بررسی آنبه
تواند بازي جایی که داوري در سطح مطلوب میآنثر باشد. ازؤداوران ایرانی در سطح لیگ برتر ایران م

بنابراین، احتمال دارد ؛جلوگیري کندآنرا در روند طبیعی خود نگه دارد و از ایجاد تنش و حاشیه در 
کمک کند.هاآنلکردعملکرد داوران به بهبود عميثر در ارتقاؤشناسایی عوامل م

ورزشکاران نخبه خصوصیات ،ورزشیۀها مشاهده شده است که در هر رشتر بسیاري از پژوهشد
خود نشان داد که نداشتن پژوهش) در 1987(3اي دارند. توریوالترکیب بدنی و پیکرسنجی ویژه

هاي مورفولوژیک تفاوتگذار است. به اعتقاد وي آمیز ورزشکار اثرفیزیک مناسب بر عملکرد موفقیت
ارتباطازمطالعاتیبرخجینتاکهنیابهتوجهبا). 23ثیر دارد (أها تورزشکاران بر عملکرد آن

وجوانکنانیبازترکیب بدنبودنمشابه،یورزشعملکردبابدنپیکرسنجی و ترکیب هايیژگیو
درتوانندیمهاشاخصنیا،داردتیحکاعمرطولدریبدنپیتینسبثباتورشتهکیبزرگسال

یکیژنتعواملریتأثتحتسنجیکریپهايشاخصکهنیاژهیوبه.باشندسودمندمستعدافرادییشناسا
هاي فیزیولوژیک و آگاهی از ویژگی.)24(رندیپذیمهیتغذونیتمرز ایاندکریتأثودارندقرار

ل در اجراي مهارت در و اثرگذارترین عامترین، مهمیورزشرشتۀآنتروپومتریک ورزشکاران در هر

1. Federation international de football association
2. Union of european football associations
3. Toriola
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کند تا با رخ فیزیولوژیک و آنتروپومتریک ورزشکاران نخبه کمک مینیمۀ. تهیباشدمیسطوح باال
و در جهت رفع کنند ها تالش بتوانند در بهبود ظرفیتهاي عملکردي خودآگاهی از توانایی و قابلیت

شدهاز طرف مربیان ریزي دقیق و علمیبرنامهسبب تسهیل ،هاي خود گام بردارند. همچنینکاستی
هاي با دانش ما، بیشتر پژوهش.کندکمک میفوتبالۀرشتبراي ي داوريهانو به گزینش بهتری

است.کمتر مورد بررسی قرار گرفتهو پیکرسنجیبودهترکیب بدنۀزمیندرشده روي داوران انجام
قطر وقد ایستاده، وزن، طول اندام تحتانیهاي پیکرسنجی مانند:ل دارد شاخص، احتمابراینعالوه
این موضوع باشند که رتبطهوازي و هوازي مبا توان بیمنظور درك بهتر فعالیت داوري بهو زانو مچ پا

تواند درنیز میبررسی چگونگی ارتباط این عوامل. استمطالعه قرار نگرفتهموردنون تاک
در نتایج عملکردي احتمالیهايسطح داوران و مدیریت ضعفيهاي تمرینی براي ارتقاریزيبرنامه
بخشد که موضوع پژوهش این دغدغه را قوت میۀایفا کند. نگاهی اجمالی به پیشینراسزاییهنقش ب

قیقی پیرامون هنوز اطالعات روشن و د،در سطح لیگ برتر ایرانان رغم اهمیت حیاتی عملکرد داورعلی
س قضاوت در أکه داور در راینوجوددیگر، باسويازها وجود ندارد. بدن و پیکرسنجی آنابعاد ترکیب

اما عوامل ترکیب ؛گیردآن هم در باالترین سطوح مسابقات کشوري قرار می،رویدادهاي رقابتی فوتبال
عملکرد داوري بررسی و واکاوي نشده سازي در راستاي بهینهطور جديبهها بدن و پیکرسنجی آن

طور هاي داوران لیگ برتر بهویژگی،گردد که در قالب کار پژوهشیاین ضرورت احساس می؛ لذا،است
،نتیجهکیفی و کمی عملکرد و دريتري جهت ارتقاتر مورد بررسی قرار گیرد تا راهبردهاي شفافجدي

ها فراهم گردد.تر آنقضاوت هرچه دقیق
رخ پیکرسنجی، ترکیب بدن و جسمانی این، این پژوهش در گام اول با هدف اصلی توصیف نیمبنابر

ها با عملکرد سنجی این شاخصارتباطبا هدف بررسی ،داوران لیگ برتر فوتبال ایران و در گام دوم
.ه استانجام گردیدها آن

پژوهشروش
آنهاي باشد. آزمودنیهدف کاربردي میلحاظبهو بودهمیدانیـروش پژوهش حاضر از نوع توصیفی

داور کمک40داور وسط و 30نفر (شامل 70تعداد به 92-93تمامی داوران لیگ برتر ایران در سال 
هفته مانده به آغاز مسابقات لیگ برتر فوتبال در اوج آمادگی بدنی براي کسب دوکه ندمرد) بود

منظورهب،آماريۀبودن جامعدلیل کمبهشرکت کرده بودند. ورودي جهت قضاوت در لیگ برتر 
آماري ۀنمونبا آماري برابر ۀیعنی کل جامع؛استفاده شددسترسهدفمند و دراز روش گیري نمونه

هاي متنوع گیريمربوطه با هدف انجام اندازهةکننده در دورداوران شرکتتمامی و در نظر گرفته شد
ها پس از آوري دادهجمعمنظور ه. بفیزیولوژیک مورد آزمون قرار گرفتندی، جسمانی وسنجپیکر
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نظر این مطالعه در مرکز هاي موردفدراسیون فوتبال، آزمونداورانۀهاي الزم با کمیتهماهنگی
ورزشی ۀمجموعیک ةهاي جسمانی آکادمی ملی فوتبال ایران و پیست زمین شمارسنجش قابلیت

هاي ویژگیهاي مربوط بهگیريها، اندازهپس از کسب رضایت از آزمودنی،آزادي انجام شد. ابتدا
شدههاي استاندارد پیکرسنجی توصیهاساس روشها برگیريترکیب بدنی، پیکرسنجی و تمام اندازه

گیري طول اندازهجهتوسط یک فرد و با یک ابزار در جلسات مجزا ثبت گردید. ت)1ISAKآیزاك (
منظورهب،چنینهماستفاده شد.مترسانتی1/0قد از قدسنج دیواري ساخت کشور آلمان با دقت 

متر نواري ،محیط مچ پا و مچ دستوطول اندام تحتانی، طول قد نشسته و عرض شانهگیري اندازه
گیري اندازهجهت.فتمورد استفاده قرار گرمتر میلیپنجژاپن با دقت کشورساختمابیسبرچسب

بین ۀدادند و فاصلمیدرجه قرار 90زاویۀاها زانوي خود را در وضعیت خمیده بآزمودنیقطر زانو، 
گیري اندازهمنظوربهگردید. میعنوان مالك تعیین هاي ران بهکندیلهاي کولیس پیرامون اپیتیغه

درجه خم شده بود و ساعد در 90میزانحالی که بازوي آزمودنی تا سطح افق بهقطر آرنج نیز در
کولیس (ساخت هاي استخوان بازو با استفاده ازکندیلبین اپیۀحالت سوپینیشن قرار داشت، فاصل

دوها از سمت راست بدن در . تمام متغیرگیري و بررسی شداندازهمتر) میلی02/0کشور ژاپن با دقت 
حسب درصدي از وزن بدن برنیز. درصد چربی بدنیدگردگیري روز اول ورود به محل اسکان اندازه

گرم و با استفاده از دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدنی 100حسب کیلوگرم با دقت و وزن بدن بر
ها گیري و ثبت شد. تمامی داوران یک روز قبل از انجام آزموناندازه2به روش بیوالکتریکال ایمپدنس

اسیون فوتبال اسکان یافتند و شرایط تغذیه و تمرینی مشابهی براي هاي ملی فدردر محل آکادمی تیم
صبح انجام شد. 11الی نه روز بین ساعات پنجها طی گیريها و اندازهآزمونتمامها فراهم گردید. آن

ها از آزمون کوپر استفاده گیري توان هوازي آزمودنیاندازهمنظورهدر بخش سنجش آمادگی جسمانی ب
نظرتحتدقیقه 10،ها قبل از شروع آزمونصبح انجام گرفت. آزمودنینه شد که در روز سوم، ساعت 

شده با توجه به مسافت طینیز برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی جهتخود را گرم کردند. پژوهشگر
:)22اي کوپر از فرمول زیر استفاده شد (دقیقه12در آزمون

VO2MAXشده (به متر)) = مسافت طی-9/504) / (73/44(

و پس از یک روز استراحت3آزمون رست،هاهوازي آزمودنیگیري توان بیاندازهمنظورهبهمچنین،
درسریعويدتکرارشش شاملرستآزمون. مورد استفاده قرار گرفتصبح (روز پنجم) نه ساعت در 

1. International society for the advancement of kinanthropometry
2. InBody3/3 Korea
3. RAST
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.شودمیانجامتکرارهربینثانیه10استراحتفاصلۀباکهاستشدتحداکثرباومتر35مسافت
بارکوردهاوکردندمیگرمراخودپژوهشگرنظرتحتدقیقهپنجآزمون،شروعازپیشهاآزمودنی
وشروعخطمحلدرفتوسلجفتدوکهترتیباینبه.شدمیثبت)فتوسل(نوريچشمدستگاه

ندایستادمیشروعخطازمترسانتی70فاصلۀبهتکرار،هردرهاآزمودنیوشددادهقرارمتر35پایان
ازپسوانتهادروندکردمیترتمامچههرشدتبادویدنبهشروعدستگاه،بوقصدايشنیدنباو

د.شمیثبتدستگاهتوسطفردرکوردوگشته متوقفدستگاهسنجزماننوري،چشممقابلازعبور
که آزمونهايدستورالعملبراساسخستگیشاخصوتوانمیانگینتوان،حداقلتوان،اوجمتغیرهاي

:)23(گردیدمحاسبهاست آمدهادامهدر 

وزن (کیلوگرم) = اوج توان) × 35(2(ثانیه)) / ترین تکرار(زمان سریع3
حداقل توانوزن (کیلوگرم) =) × 35(2(ثانیه)) / ترین تکرار(زمان کند3

توانها = میانگینتکرارتمامیمجموع /شش 
خستگیشاخص) = ها / (حداقل توان ـ اوج توانتکرارتماممجموع 

و استفاده شدآوري شده از آمار توصیفیهاي جمعتجزیه و تحلیل دادهمنظورهدر پژوهش حاضر ب
.کار رفتبهبستگی پیرسون ضریب همنیزها و آزمون روابط احتمالی بین متغیرهاتحلیل دادهبراي
و سطح معناداري گردیدانجام 201ۀنسخاس.پی.اس.اسافزار آماري با نرمهايتحلیل	تجزیه وۀکلی

P≤0.05.در نظر گرفته شد

نتایج 
جسمانی داوران لیگ برتر فوتبال آمادگیترکیب بدن ويهاي پیکرسنجی، اجزامورد ویژگیدرنتایج

هاي پیکرسنجی شود، شاخصگونه که مشاهده میهمان.ارائه شده است1جدولایران به تفکیک در 
سال 37/36متر و میانگین سنسانتی59/179±055/6گیري شده داوران نخبه ایرانی با قد اندازه

کیلوگرم بر متر 35/23±48/1بدنی ةداوران لیگ برتر ایران با شاخص تود،ند. همچنینگزارش شد
دهند طور که نتایج نشان میبراین، همانعالوه. دارندبا این ویژگی پیکرسنجی یارتباط مطلوب،مربع

آزمون کوپر نیز بر مبناي. باشدمی115/15±975/3درصد چربی داوران در این مطالعه برابر با 
متر عملکرد مناسبی 2946±79/126نحراف استاندارد داوران ایرانی با میانگین و اشود که مشخص می

د.انشتهدا

1. SPSS 20
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داوران لیگ برتر فوتبال یولوژیکی زفیجسمانی و آمادگیترکیب بدن،ي، اجزارخ پیکرسنجینیمـ 1جدول

ایران
استانداردانحرافمیانگینبیشترینکمترینشدهگیريهاي اندازهشاخصمتغیرها

جی
سن

کر
پی

284537/3645/4سن (سال)

16819359/17905/6)متریسانت(قد

608953/752/6)لوگرمیک(وزن

8/189/2535/2348/1)مربعمتربرکیلوگرمبدن (ةشاخص تود

8911129/10161/4متر)طول اندام تحتانی (سانتی

8010011/9194/3متر)طول قد نشسته (سانتی

9/56/876/648/0متر)(سانتیقطر آرنج 

6/56/1140/991/0متر)قطر زانو (سانتی

7/44/654/532/0متر)قطر مچ دست (سانتی

404885/4468/6متر)عرض شانه (سانتی

7210051/8684/4متر)محیط کمر (سانتی

7910486/9068/5متر)محیط لگن (سانتی

دن
ب ب

رکی
ت

9/97/1811/1597/3بدنیچربةتوددرصد

33/854/16625/116/3)لوگرمیک(بدنیچربةتود

7784/8989/8496/3یچرببدونةدرصد تود

2/598/8109/6546/7)لوگرمیک(بدنیچرببدونةتود

گی
ماد

آ
 و 

انی
سم

ج
کی

وژی
زیول

فی

25/4106/59018/50507/37هوازي (وات)حداقل توان بی

77/42420/63166/53298/40هوازي (وات)حداکثر توان بی

4/077/178/023/0خستگیشاخص

66/41694/60750/51872/37هوازي (وات)میانگین توان بی

27003250294679/126آزمون کوپر (متر)

07/4937/6157/5482/2دقیقه)درلیتر بر کیلوگرم توان هوازي (میلی
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هاي آمادگی ترین ویژگیو ترکیب بدنی داوران لیگ برتر فوتبال ایران با متداولپیکرسنجیهاي ویژگی
بین قد داوران با دهدمیارائه شده است. نتایج تحلیل آماري نشان 2جدولتفکیک در جسمانی به

قطر مچ دست داوران بین قطر آرنج و ). P≤0.05دارد (وجود داري امعنۀهوازي و هوازي رابطتوان بی
و قطر مچ دستقطر آرنجمیان اما،؛)P≤0.05د (وشمیداري مشاهده امعنۀرابطنیزهوازيبا عوامل بی

بین دهند که براین، نتایج نشان می. عالوه)P>0.05(خوردبه چشم نمیداري امعنۀبا توان هوازي رابط
داري امعناما غیر؛مثبتۀهوازي رابطهم با توان هوازي و هم با توان بی،درصد بدون چربی بدن داوران

مالحظه داري امعنۀ). همچنین، بین قطر مچ پاي داوران با توان هوازي رابطP>0.05(وجود دارد
د وشمینمشاهدهداري امعنۀرابطقطر مچ پاي داوران و هوازي توان بیما بینا؛)P≤0.05(شودمی

)P>0.05.(

و ترکیب بدن داوران لیگ برتر فوتبال ایران با پیکرسنجیهاي ویژگیارتباط بین برخی ازـ2جدول
هاي آمادگی جسمانیترین ویژگیمتداول

تغیرم
توان 

هوازي

هوازيتوان بی

میانگین توانخستگیشاخصحداکثر توانحداقل توان

یاقد
اده

ست

71/058/058/040/058/0بستگیهم

001/0*001/0*001/0*001/0*05/0*معناداريسطح 

زن
و

86/085/051/086/0-009/0بستگیهم

001/0*001/0*001/0*001/0*98/0معناداريسطح 
سن

19/018/006/017/0-01/0بستگیهم

89/012/013/065/014/0معناداريسطح 

ول
ط

دام
ان حتان

ت
ی

03/045/044/026/045/0بستگیهم

001/0*03/0*001/0*001/0*98/0معناداريسطح 

ول
ط

قد سته
نش

15/009/008/0002/008/0بستگیهم

23/061/062/098/062/0معناداريسطح 

رنج
ر آ

قط

08/036/036/027/037/0بستگیهم

48/00/02معناداريسطح  *0/02 *0/03 *0/02 *

زانو
طر 

07/029/029/025/030/0بستگیهمق

66/00/02معناداريسطح  *0/02 *0/04 *0/01 *
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چ 
ر م

قط

ست
د

09/039/039/028/038/0بستگیهم

51/00/001معناداريسطح  *0/001 *0/001 *0/001 *

طر
ق

پامچ

-25/001/002/015/0005/0بستگیهم

05/098/098/021/098/0*معناداريسطح 

مر
ط ک

حی
02/041/040/017/040/0بستگیهمم

98/00/001معناداريسطح  *0/001 *12/00/001 *

گن
ط ل

حی
13/056/055/020/055/0بستگیهمم

32/00/001معناداريسطح  *0/001 *07/00/001 *

صد 
در

ربی
چ

-03/0-02/0-03/0-05/0-19/0بستگیهم

98/098/098/098/098/0معناداريسطح 

صد
در

ون
بد یچرب

18/005/003/002/003/0بستگیهم

17/098/098/098/098/0معناداريسطح 

باشد.میP≤0.05داري ارتباط در سطح امعنةدهندنشان*

گیريبحث و نتیجه
لیگ برتر فوتبال ایران در ترکیب بدن داورانرخ پیکرسنجی و توصیف نیم،هدف اصلی پژوهش حاضر

آمادگی جسمانی داوران بود.ةهاي ویژها با آزمونشاخصاینۀو بررسی رابط92-93سال 
مچ هاي پیکرسنجی، قد ایستاده، طول اندام تحتانی، قطربین شاخصداري ها رابطۀ معنابراساس یافته

با اما؛شدهوازي مشاهده لگن با میانگین توان بیدست، قطر آرنج، قطر زانو، محیط کمر و محیط 
بین قد ایستاده و قطر مچ مشخص شد کههمچنین،.نگردیدالحظهداري مامعنۀها رابطسایر شاخص

.وجود داردداري امعنۀپا با توان هوازي رابط

ت با لحاظ مسافکیلومتر در هر مسابقه که به12حدود مسافتی در داوران فوتبال با توجه به این که 
هاي داوري بیشترین که فعالیتبا توجه به ایننیز و دوندرا میکندیک دوي صحرانوردي برابري می

مجموع با توجه به . باشدمیبسیار شبیه هاي استقامتی به فعالیت،بر متابولیسم هوازي داردرا تکیه 
ارزیابی قرار استقامتی را موردورزشکاران متغیرهاي ترکیب بدنی و پیکرسنجی که هاییپژوهش

، طول ران، چربی BMIبدون چربی،ةبدنی، چربی و تودةقد و تودبین راداريمعناو ارتباط اندداده
هاي استقامتیفعالیتبا عملکرد جمع چربی زیرپوستی نیزها و زیرپوستی اندام تحتانی و محیط اندام
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ارتباط عوامل پیکرسنجی و ترکیب بررسی رسد نظر میبهدر این مطالعه نیز،)25(اند کردهگزارش 
از این تواند میباشد و مفید بودهشناسایی داوران نخبه دربا عملکرد جسمانی و فیزیولوژیکیبدن

براي داوران را در عملکرد داوري در مستطیل سبز فراهم آورد.ها وري بیشتر آنطریق امکان بهره
کارایی بهتر در سطوح باالي منظورهکننده بخوب یکی از عوامل تعییننخبه، داشتن فیزیک بدنی 

حداکثررا میانمعناداريارتباطهمکارانویچاترج،در پژوهشی.)1(شودداوري فوتبال محسوب می
در نیز ) 2007(و همکاران ١سیلوا.)26(دادندنشانبدنمساحتووزنقد،سن،بایمصرفژنیاکس

ۀسو با مطالع). هم5(باشدمیمتر سانتی177قد و قامت داوران مرد خود گزارش کردند کهۀمطالع
مورد داوران برزیلی (وزن بدن به نتایج یکسانی دردر پژوهش خود )2011فوق، سیلوا و همکاران (

امر مهم دست یافتند. این سال) 9/37±1/4متر و سن سانتی6/178±4/4کیلوگرم، قد 9/7±0/79
این، نتایج بر). عالوه1توجیه باشد (بسیار ارزشمند و قابل،تواند براي تعیین پیکرسنجی داورانمی

متر و سانتی179کیلوگرم، قد 75پژوهش حاضر نشان داد که داوران لیگ برتر ایران با میانگین وزن 
میردار و همکاران پیرامون ۀعبا نتایج مطالکه .دنخوانی مطلوبی دارها همسال با این شاخص36سن 

هاي ). بسیاري از مطالعات بر روي داوران فوتبال ارزش20باشد (سو میفوتبال همۀوضعیت داوران نخب
سنجی هاي پیکرویژگی،چه). اگر1،5،20اند (قد و قامت گزارش کردهوبراي سن، وزن بدنی رامشابه

،در سطوح باالي فوتبال، قد و قامت بلندتراما؛کننده براي عملکرد داوري نیستیک عامل محدود
2در پژوهشی، هلسن). 15کند (اقتدار فیزیکی بیشتري را براي داور در اجراي قوانین بازي فراهم می

کیلوگرم 2/24±2/6را2000کننده در مسابقات قهرمانی یورو شرکتۀداوران نخبBMIو همکاران 
در یک گروه و همکاران 3حال، مقادیر باالتر توسط رونتویانیساینبا). 29گزارش کردند (مربع متربر 

براي داوران نخبه، رسدنظر میگزارش شده است. بهمربع متربر کیلوگرم 9/25±1/2از داوارن یونانی 
دهد که داوران آمده از پژوهش حاضر نشان میدست). نتایج به18باشد (25مطلوب زیر BMIشاخص 

باشند. با مید خوانی دارهاي قبلی همکه با نتایج پژوهشBMIشاخص مطلوبی ازدارايایرانیۀنخب
میانگین سنی کننداي که در باالترین سطح فعالیت میشده، داوران حرفهآوريهاي جمعتوجه به داده

تر هستند سال از نظر سنی بزرگ10ـ15،اي فوتبالسال دارند که در مقایسه با بازیکنان حرفه35ـ40
کشور در ۀاي با میانگین سنی داوران نخبسن داوران حرفهکه دهد ). این یافته نشان می12،14،27(

ثیر مستقیمی أت،رسد که قد و قامتنظر مییکسانی قرار دارند. منطقی بهةپژوهش حاضر در محدود
چربی ارتباط مستقیمی با عملکرد داوري دارد اما اجزاي عضالنی و؛بر عملکرد داوران نداشته باشد

1. Silva
2. Helsen
3. Rontoyannis



67...داورانی و فیزیولوژیکیکرسنجیپترکیب بدن، رخمینتوصیف

درصد13ها را چربی بدن آنةتود،ورزشکار فوتبال13در پژوهشی روي ١). رایلی و گرگسون28(
باشدمیعضالنی ةدر سطوح باال، وابسته به تودکه عملکرد دهد این یافته نشان می.گزارش کردند

گزارش شده است 11تر از درصد چربی پایین،اي فوتبال). در مطالعات اخیر روي بازیکنان حرفه28(
را 19درصد چربی ،ایرانۀداور نخب10میردار و همکاران در پژوهشی بر روي براین، عالوه).29،30(

11/15±97/3حالی که در پژوهش حاضر درصد چربی داوران لیگ برتر ). در20گزارش کردند (
واقع، مقدار چربی بدن . در)20(باشدمیسو نمیردار و همکاران همۀاین نتایج با مطالعکهدست آمدهب

بسیاري از ورزشکاران نخبه، درصد ،بنابراین؛شودگرفته میکردن عملکرد در نظرعاملی براي محدود
آمادگی جسمانی و عملکرد را کاهش ،درصد چربی باالي بدن،نتیجه). در1چربی بدن پایینی دارند (

ه ده شسال نشان داد10طولی روي داوران فوتبال برزیل در مدت ايهدر مطالع،). اخیرا5ًدهد (می
تجمع نیز. لوهمن و همکارانه استافزایش یافت3/17±9/3به 2/13±9/2که درصد چربی از است

هاي بدنی و یا تنطیم هورمونی کاهش فعالیتعلت رژیم غذایی نامناسب، چربی را با افزایش سن به
).5گزارش کردند (

). سیلوا و 1متر تعیین کرده است (2700آزمون کوپر داوران را فیفا شاخص استاندارد ،حاضرحالدر
متر گزارش 2842±77/204دقیقه دویدن را 12مسافت آزمون ،داور209همکاران با پژوهش روي 

نشان دادد کهشاجرا برزیل ۀداور نخب16روي این آزمون اي دیگر مطالعه). همچنین، در 1کردند (
بهتر عمل درصد4/9، متر دویدن)88/2956±69/90شده فیفا (شاخص تعیینآنها در مقایسه با

از شاخص فیفا رکورد و عملکرد بهتري درصد1/9،ایرانیۀداوران نخبنیز در این پژوهش کردند؛
کسب کردند.

شدت به سیستم متابولیسم انرژي فعالیت داوري به،در هر سطح رقابتیهاي فوتبالرقابتدر طول
داوران نخبه نیز اماباالیی داشته باشند؛ MAX2VOداورانکه رود انتظار میلذا،؛هوازي بستگی دارد

MAX2VO) ارزش 14متوسطی دارند .(MAX2VOر کیلوگرم لیتر بمیلی7/48طور متوسط براي داوران به
است که بر روي مطالعاتیمقادیر گزارش شده در به . این مقدار شبیه باشدمیوزن بدن در دقیقه 

وجود، این مقدار براي داوران انگلیسی اینشده است. باانجامداوران برزیلی، ایتالیایی و دانمارکی 
3/49ایتالیا را ۀداوران نخبMAX2VOمیزان٢یواواتي ). کاستانگا و د15کمتر گزارش شده است (

میزان،3بنگسبو و کرستراپ،مشابهیۀکردند. در مطالعبیانلیتر بر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه میلی

1. Reilly & Gregson
2. Castagna & D´Ottavio
3. Bangsbo and corsetrops
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MAX2VO نشان داد ) نیز2014(1کول). چابی14گزارش کردند (3/46براي داوران نخبۀ دانمارکی را
لیتر بر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه میلی84/58±90/3داور لیگ فوتبال اوکراین MAX2VO29که 
در مسابقات داور لیگ برتر ایران راMAX2VO78میزان). همچنین، حلبچی و همکاران13(باشدمی

داوران MAX2VO،حالی که در پژوهش حاضر). در32گزارش کردند (9/59±1/7فوتبال 88ـ89فصل 
که با پژوهش میردار و همکاران کیلوگرم وزن بدن در دقیقه ثبت شدلیتر بر میلی54لیگ برتر ایران 

دست آوردندبهلیتر بر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه میلی48ایرانی را ۀداور نخبMAX2VO10که 
دلیل درصد چربی باالي این داوران در مقایسه با داوران رسد این تفاوت بهنظر میبه.باشدمینسو هم

لیتر بر میلی60نزدیک به MAX2VOاین، براي بازیکنان فوتبال ارزش برباشد. عالوهپژوهش حاضر 
،منظور بهبود و افزایش این پارامتردهد بهکیلوگرم وزن بدن در دقیقه گزارش شده است که نشان می

را فیفا یک آزمون با شدت باال ،تمرینات هوازي با شدت باال را انجام دهند. بدین منظورداوران باید
ةثانیه با دور30متر دویدن در زمان 150انجام متناوببراي داوران طراحی کرده است که شامل

. این آزمون باشدمیمتر 4000ثانیه براي مسافت 35رفتن در متر راه50صورت ریکاوري فعال به
از سال براین، عالوه.شوداستفاده میبررسی ظرفیت آمادگی جسمانی داوران نخبهبرايتازگی به

ثانیه براي 53/5متر را با رکورد 6×40صورت فیفا آزمونی با حداکثر سرعت دویدن بهبه بعد2005
تکرار دوي 12ـ16،طور مستقیم در هر بازياین، داوران بهوجود). با15داوران طراحی کرده است (

انجام متر 30تقریبی ةدر محدودراثانیهتا چهاردوهاي نزماهوازي با شدت باال در مدت سرعت بی
شود که در آن، سرعت اهمیت رو، داوري فوتبال نوعی فعالیت ورزشی محسوب میایناز؛)14دهند (می

ۀ به صحنبراي نزدیکیداوران در حین مسابقه با توجه به لزوم حفظ سرعت ؛ لذا،اي داردالعادهفوق
ها حاکی از آن . بررسیرسدضروري به نظر میهوازي باال براي داوران توان بیازبرخورداري،بازي
اساس، کاهش سرعت با افزایش سن،اینوجود دارد. بربین سن و سرعتبستگی منفی همکهاست

). 5سازد (بردن آمادگی جسمانی داوران را ضروري میهاي تمرینی ویژه براي باالنیاز به برنامه
هاآنمطالعۀمیانگین سرعت و استقامت در سرعت داوران موردرونتویانیس و همکاران گزارش کردند 

برخورداري بدون تردید، ). 5(باشدمیتر پاییندرصد18و 20ترتیب به،در مقایسه با بازیکنان فوتبال
داشتن ،اجراي ورزشی را به مخاطره خواهد انداخت. همچنین،از درصد باالي چربی در این رشته

شود.مینمحسوب چندانی مزیت ،عضالنی و درصد چربیةدرصد باالي تود
توان گفت که موفقیت داوران فوتبال به عوامل زیادي وابسته است با توجه به نتایج پژوهش حاضر می

حال، نتایج پژوهش عینبدنی مطلوبی دارند. درهاي پیکرسنجی و ترکیبویژگیعموماً ،و داوران موفق
شده (طول اندام تحتانی، وزن، گیريهاي اندازهداري بین شاخصامعنۀدهد هیچ رابطحاضر نشان می

1. Chopilko
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حالی کهدر.توان هوازي وجود نداردوچربی) ةقطر زانو، محیط لگن، درصد چربی بدن و تود
دلیل دویدن داري دارد و این ممکن است بهامعنۀرابطهوازيهاي پیکرسنجی با توان بیشاخص

این مسافت ) که نصف 20باشد (کیلومتر در کل بازي فوتبال در لیگ برتر ایران هشت تقریبی تنها 
دلیلشود داوران بهگیري میلذا، نتیجه؛)8،10شود (هاي شدید و متوسط سپري میدر تناوب
بدون چربی ةمقابل، تودند و درهستچربی و درصد چربی کمی برخوردارةاز تودمعموالً،تمرینات

بنابراین، چنین استنباط ؛دهدهوازي موفق نشان میهاي بیها را در آزمونبیشتري دارند که آن
و باشدمیبلندتر نیزهاي دست و پا اهرماحتمال زیاد ، بهچقدر قد داوران بلندتر باشدشود که هرمی

داشته هوازي عملکرد بهتري هاي بیدر کسب رکوردهاي بهتر در آزمونها شود که آنامر باعث میاین 
و ودشود که طول گام هایشان بیشتر ش. برخورداري از اندام تحتانی بلندتر داوران باعث میباشند

هوازي داشته باشند. هاي بیعملکرد بهتري در آزمون،نتیجهدر
مند به داوري فوتبال و پیشرفت هاي پژوهش حاضر، توجه کسانی که عالقهبر یافتهبا تکیه وکلیطوربه

ةکنندکنند و یا مسئول برگزاراستعدادیابی داوري فعالیت میۀتا سطوح باال هستند، در زمین
گردد: داوران بهتر است از قد نسبتاًبه این نکات اساسی معطوف میباشندهاي داوري فوتبال میکالس

هوازي باال براي انجام باال، توان بیMAX2VO)، 25بدنی پایین (زیر ةبلند، وزن سبک، شاخص تود
مچ پاي قوي براي تغییر مسیرهاي سریع در داخل نیز جاگیري مناسب و حرکات سریع و انفجاري و 

صرف داشتن ،ثیرگذاري عوامل گوناگون و متعددأاین، به سبب توجودزمین فوتبال برخوردار باشند. با
هاي داور براي لفهؤبودن مها به مفهوم برتري یا کاملداري روابط بین این شاخصابستگی و معنهم

این جهت اما از ؛طلبدهاي بیشتري را در این زمینه میباشد و بررسیقضاوت مطلوب در زمین نمی
ها ي بعدي و تحلیل عملکرد آنهاهایی را براي ارزیابیکشور مالكۀهاي داوران نخبرخ ویژگینیمکه

باشد.منبع اطالعاتی مفیديتواند میآوردفراهم می
قدداوران لیگ برتر ایران از جمله یرسد برخی عوامل پیکرسنجی و فیزیولوژیکنظر میبه:پیام مقاله

شناسایی توجهی در توانند اهمیت قابلمیبااليهوازیبتوانو MAX2VO،)25(زیر نییپاBMIبلند،
فوتبال داشته باشند. ةهاي ورودي براي گزینش داوران زبدتعیین مالكاستعدادهاي داوري و

تشکر و قدردانی
بهاي خود را براي وقت گران،نهایت لطفدر داوران عزیزي که داوران و کمکتمامبدین وسیله از 

را براي انجام این مهم یاري رساندند، ی که ماپژوهشگراننیز شرکت در این پژوهش اختصاص دادند و 
.شودمیصمیمانه سپاسگزاري
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Abstract
The purpose of the present study was to describe body composition and anthropometric
profile of Iranian football league referees and their relation to the specific fitness tests.
Subjects included 70 Iran Premier League men referees as samples that were targeted and
accessible. Indices of anaerobic, aerobic performance, body composition and
anthropometrics were measured using a standard configuration of the National Football
Academy. To determine the relationship between the variables the correlation coefficient of
Pearson was used. Iranian football league referees had mean age of 36.37±4.45 years, height
of 179.59±6.05 cm, body mass of 75.53±6.2 kg, %BF of 15.11± 3.97, VO2MAX of 54.57±2.82
ml/kg/min and peak & average anaerobic powers 532.66±40.98 & 518.50± 37.72 w,
respectively. Also, between anthropometric indices, standing height, weight, length of the
lower limb, wrist diameter, elbow and knee diameter with anaerobic power and standing
height and diameter of the ankle significant relationship was observed with aerobic power
(P≤0.05). Therefore, it seems that indicators such as: tall stature, low body mass index, high
VO2MAX and anaerobic power could be important for Football referees’ talent identification
and to determine inclusion criteria in regard to elite referees’ selection.

Keywords: Profile, Premier league referees, Football, Aerobic power, Body composition,
Anthropometry
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