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 چکیده

رداخته پدر گرايش فيزيولوژي ورزش فوتبال  ةدر حيطشده مطالعات انجام مند تماميحاضر به بررسي نظام پژوهشدر 

، ايران داکقبيل هاي اطالعاتي ازمرتبط در پايگاههاي واژهها براساس کليدنامهنجوي مقاالت و پاياوبا جستاست. شده 

پايگاه  و بانک اطالعات نشريات کشور)مگيران( ،پايگاه مجالت تخصصي نور، پايگاه مرکز علمي جهاد دانشگاهي

هاي اجرايي و تگاهها و دسها، سازماني، تمامي مطالعاتي که در دانشگاهبدني و علوم ورزشاينترنتي پژوهشگاه تربيت

هاي تفاده از روشآمده با اسدستسپس، اطالعات به. شدند، استخراج ندشده بودورزش فوتبال انجام  ةپژوهشي در حوز

تا  1372از سال ف فوتبال هاي مختلدر حوزهمطالعه  1000بيش از قالب جداول و نمودارها تفسير شدند. آمار توصيفي در

 56حدود در. هستندفيزيولوژي ورزش  ةدر حوز عنوان( 256)ها آناز  درصد 25است که  انجام شدهدر ايران  1396

درصد در گرايش ايمنولوژي ورزش،  13درصد در گرايش تغذيه و بيوشيمي،  23مطالعات در گرايش علم تمرين، از درصد 

 1395تا  1385هاي . در سالاندانجام شدهگرايش عصب و عضله  درصد در 5/1و درصد در گرايش قلب و عروق  5/6

مربوط به فيزيولوژي ورزش وجود داشته است که البته به افزايش جذب دانشجو در اين  مطالعاترشد زيادي در تعداد 

بعدي، پژوهشگاه  ةاند. در ردداشتهتوليد علم فوتبال  دررا ها بيشترين سهم دانشگاه. است ها مرتبطها در دانشگاهلسا

 هاکدام از گرايشدر هراند. هاي فوتبالي داشتههاي مالي در طرحسيما حمايتبدني، وزارت ورزش و جوانان و صداوتربيت

پيشرفت فوتبال در به  هاموضوعروي آن  پژوهشتوانند با ميپژوهشگران د که نزيادي وجود دار پژوهشيهايفرصت

 نکردنسنجشتوان به مي ،مثال ؛ برايدنوجود دار شناختيها، ايرادهاي روشبرخي پژوهش در. کنندکشور کمک 

بندي نامناسب سنجش هوازي مشابه و زمانهاي هوازي و بياز آزمون نکردناستفادهها، هنگام مصرف مکملها متابوليت

تاندارد هاي اسها، نورمو نسبت اندام به محيط، اندازه ها توجه کمتريچنين، در پژوهشعوامل خوني اشاره کرد. هم

فصل  ر شرايط جوي مختلف و تمرينات ويژة فوتبالي درمدتسلولي و هومورال د واسطةآمادگي جسماني، ايمني به

 مسابقات شده است. 

 

 ندمنظام مرور ،ورزش فيزيولوژي فوتبال،: واژگان کلیدی

                                                           
  :Saleh_rafiee@yahoo.comEmailنویسندة مسئول                                                                      *
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 مقدمه
برخورداری  نیزای و جهانی و اخلی، ملی، قارهها از تماشاگران در دیدارهای دورزشگاه بودنپر

 اندهترین ورزش جهان معرفی کردنی تلویزیونی، فوتبال را مردمیمیلیوها از بینندگان چندرقابت

هزار فوتبالیست  207المللی فوتبال، راسیون بینعضو در فد 209بیش از  فوتبال با داشتن .(1)

ها در ترین ورزشمیلیارد طرفدار، یکی از رایج 4/3و  ایغیرحرفهمیلیون بازیکن  245ای، حرفه

 هستند هاترین و پرطرفدارترین ورزشدر کشور ما نیز فوتبال و فوتسال رایج شود.محسوب می جهان

تر مجالت بیش 1عنوان. دارند طرفدار راین تعداد ورزشکار و ها بیشترو در مقایسه با تمامی ورزش

از عنوان درصد  90 هر روز ،دارد. طبق برآوردهااختصاص به ورزش فوتبال ورزشی داخل کشور 

عی، فرهنگی، ابعاد اجتما داشتن دلیلبه ،. این رشتهتعلق دارد فوتبال ةهای ورزشی به رشتروزنامه

شده و از یك ورزش به یك صنعت تبدیل  دااز حالت بازی ساده جکامل طوراقتصادی و سیاسی، به

و غرور باشگاهی یا عنوان احساس برتری پیروزی در مسابقات دیگر صرفاً بهکه طوریهب ؛استشده 

این نکته . (2) شودای نیز میاجتماعی عدیدهو دارای تفسیرهای اقتصادی،  شودمیملی تفسیر ن

عنوان به پژوهش ،روینااز ؛سازددلیل توجه به ارتقای این رشتة ورزشی در سطح جهان را آشکار می

این صنعت نیز  ةپیشرفت کشورها نقش مهمی در توسع های توسعه وساختزیرترین یکی از اساسی

  .دارد

 مندعالقه ،مختلفهای با گرایش داخلی که پژوهشگران شده استاهمیت و جذابیت فوتبال موجب 

مقاالت لب درقا هاپژوهشاین  هایدستاوردهای مختلف فوتبال شوند. در حوزه انجام پژوهش به

گام  دتوانج هرکدام از این مقاالت مینتایرسند که چاپ میپژوهشی در مجالت معتبر به -علمی

 ،م این مطالعاتدر تداو مهم ةفت علمی ورزش فوتبال در کشور باشد. نکتپیشر راستایدر یثرؤم

از  ،گویی به نیازهای جامعهبر پاسخعالوه هاگونه پژوهشاین زیرا، ؛هدفمند است هایپژوهشانجام 

ات کنند و اگر به تولید اطالعمنابع و انرژی جلوگیری می ،تکراری و اتالف وقت هایپژوهشانجام 

ور و افتگی فوتبال تلقی شوند. مریر رشد و توسعهد ثرؤتوانند یکی از عوامل معلمی منجر شوند، می

های عات که شامل نقاط قوت و ضعف و خألتصویر بزرگ از این مطال ةتحلیل مطالعات گذشته و ارائ

که در  یهای مهم و اثرگذارد که حوزهشوموجب می ،استهای مختلف فوتبال ر حوزهد پژوهشی

شوند. ه شده است، شناسایی پرداختکمتر ها به آنیا  شده تلغفها از آنگذشته  هایپژوهش

  .اند، جلوگیری شودو به نتیجه رسیده اندانجام شده مطالعاتی که قبالًانجام دوبارة از همچنین، 

های مختلفی ها و حوزهکه گرایش بدنی و علوم ورزشی استای از علم تربیتفیزیولوژی ورزش شاخه

در دارد. عروق  ه و بیوشیمی و قلب ومانند ایمونولوژی ورزش، علم تمرین، عصب و عضله، تغذی

                                                           
1. Titre 
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رفت د به پیشنتواند که مینوجود دار های پژوهشی زیادیفرصتها در فوتبال، هرکدام از این زمینه

 ،فوتبال لم تمرین برای طراحی تمرینات ویژةع فوتبال ملی کمك چشمگیری کنند. در حوزة

تاکتیکی بازیکنان کمك ضعیت بدنی و و یبه مربیان برای طراحی تمرینات مدرن و ارتقاها پژوهش

و این گرایش  است اندک. دانش مربیان و بازیکنان درزمینة تغذیه بسیار (3) ندنکمی درخور توجهی

هایی که درزمینة ایمنولوژی فوتبال انجام کند. حتی پژوهشکمك شایانی به پیشرفت فوتبال می

ها پژوهش ،در این حوزه ند؛ بنابراین،کنبه بهبود وضعیت سالمت بازیکنان کمك می شوند،می

  د.نند پوشش دهنتواهای موجود را میضعفبسیاری از کمبودها و 

و البته این  اندداشتهرشدی بهفوتبال و فوتسال ایران روند رو ،در چند سال اخیرکه  کردباید اذعان 

 هایپژوهشانجام  ،. برای تسریع در این رونداستکشورهای آسیای شرقی کندتر روند نسبت به 

 ریزیبرنامه پژوهشیفمند و تعیین مسیرهای هد عاتمطالانجام  برای است ومدون بسیار ضروری 

 مطالعاتابتدا باید شناخت کافی از  ،جدید هایپژوهشریزی و انجام هرگونه برنامه . برایالزم است

ها ، به بررسی نقاط قوت و ضعف آنهاپژوهشا با ترسیم تصویر بزرگ از دست آورد تشده بهانجام

های و خأل شودکاری اجتناب از دوباره ،به روشی علمیحاصل  بندی نتایجو با جمعشود پرداخته 

ها استفاده از مقاالت مروری است. یکی از معتبرترین روش اساس،شوند؛ براینمشخص  پژوهشی

فوتبال در کشور را بررسی  پژوهشی درزمینةهای جنبه ةمروری که هم ةیك مقال نگارشازطریق 

و با  کردترسیم  پژوهشیهای کمبودها و چالش ،هاپژوهش توان شماتیکی از وضعیتمیکرده باشد، 

توان گام مهمی درجهت پیشرفت سیون فوتبال میها و فدراها، پژوهشگاهنتایج به دانشگاه ةارائ

ها، مروری در ترسیم همین چالش مطالعةاهمیت و ضرورت اجرای این  بنابراین، ؛فوتبال برداشت

مسئوالن  و رای پژوهشگرانب این موارددانستن  است؛ زیرا، وهشیپژها و تعیین موانع ا، قوتکمبوده

 کند.یشرفت در فوتبال را میسر میمسیر پکردن فدراسیون فوتبال راهکارهای گذر از موانع و هموار

تمامی مقاالت  کهسعی دارد  پژوهشزرگ از مطالعات فوتبال، این تصویر ب ةبا توجه به اهمیت ارائ

فیزیولوژی  ةده در حوزشهای انجامنامهپژوهشی و نیز پایان -ت معتبر علمیشده در مجالمعتبر چاپ

تحلیل  با ،هاحوزه در این هاپژوهشآمار و اطالعات از کمیت  ةارائ برعالوهو  کندورزش را بررسی 

 .کندها را تبیین این حوزه پژوهشیهای نقاط قوت و خأل ،شدهانجام مطالعاتکیفی 

 

 روش پژوهش
ا سیستماتیك است. منظور مند یو روش اجرای آن مرور نظام استع مطالعات ثانویه نوعه ازاین مطال

های بلکه داده ؛دنشوآوری نمیهای جدیدی جمعرای اجرای آن دادهثانویه این است که ب ةاز مطالع

یك موضوع خاص  ةشده دربارهای انجاممند، پژوهشهای نظام. در بررسیشوندمیموجود بررسی 
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ها و چالش به کهشود تالش می مندنظام مروراین  در .شوندارائه میمختصر و مفید صورت هب

 یمرورمقالة  کلی ساختاری ورزش در فوتبال اشاره شود. ژفیزیولو ةدر حوز پژوهشیهای فرصت

 ارزیابی ،مربوط به فیزیولوژی فوتبال مطالعات یافتن و جووجست از ستا عبارت مندنظام حاضر

کردن و مشخص شفاف و موجز طورهب یافته ةارائ و نتایج تلفیق مشخص، براساس معیارهای هاآن

  .پژوهشگرانبرای  پژوهشیهای فرصت

های ها و دستگاهها، سازمانکه در دانشگاه تین پژوهش شامل تمامی مطالعاتی اسآماری ا ةامعج

منتشر پایان نامه و رساله ه شکل مقاله، ب و اندورزش فوتبال انجام شده ةاجرایی و پژوهشی در حوز

 اند.شده

های اطالعاتی موجود ر پایگاهد ،های مرتبطواژهها براساس کلیدنامهجوی مقاالت و پایانوجست

 اند از:ها عبارتانجام شد که این پایگاه

 ؛نامهبرای رساله و پایان 1ایران داکپایگاه اینترنتی  ✓

 ؛2لمی جهاد دانشگاهیپایگاه مرکز ع پایگاه اینترنتی ✓

 ؛3پایگاه مجالت تخصصی نورپایگاه اینترنتی  ✓

 ؛4بانك اطالعات نشریات کشور)مگیران( پایگاه اینترنتی ✓

 ؛بدنی و علوم ورزشیپایگاه اینترنتی پژوهشگاه تربیت ✓

مهه طباطبهایی، های تهران، شهید بهشتی، خوارزمی، عالپایگاه اینترنتی دانشگاه ✓

  ؛نامه و رسالهبرای پایانیره غفردوسی مشهد، تبریز و 

 ؛آکادمی ملی المپیك ✓

 .فدراسیون فوتبال ✓

چکیده پاالیش شدند و مقاالت  اساس عنوان وبر اول ةمرحلدر  ،شدهمقاالت شناسایی ،سپس

 مرتبط و فاقد ارزش علمی حذف شدند. غیر

 ول و نمودارهاقالب جدابندی منطقی دربا دسته ،آماری ةاطالعات مربوط به جامع ،در این پژوهش

برای  ،. همچنینشدندو تفسیرهای الزم انجام شد ارائه  صورت میانگین و انحراف معیاربه

 .استفاده شدافزار اکسل از نرم ،اطالعات و رسم نمودارها ةبندی، ارائستهد

 

 

                                                           
1. IRANDOC 

2. SID.ir 

3. NOORMAGS.com 

4. Magiran.com 
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 نتایج
یافت فوتبال  ةنامه در حوزمقاله و پایان 1000بیش از  ،شدههای ذکرجو در پایگاهوپس از جست

 ،است مشخصطورکه کنید. همانها را مشاهده میبندی آندستهشمارة یك که در جدول  شدند

انجام یش فیزیولوژی ورزش در گرا هستند، مطالعه 256ت که برابر با این مطالعااز درصد  25حدود 

حوزه  در این شدههای انجامنامهدرصد از حجم مقاالت و پایان 22و  29حدود  ،واقع. دراندشده

بدنی و علوم ورزشی محسوب تربیت ةهای اصلی رشتولوژی ورزش از شاخه. گرایش فیزیهستند

 داشته است. زیادی آموختگاندانش تاکنون شود کهمی

 
بدني و تربيت ةمختلف رشت هايحوزهفوتبال در  ةدر حوز شدههاي انجامنامهتعداد مقاالت و پايان -1جدول 

 علوم ورزشي

 مجموع نامهپايان مقاالت صليا ةحوز رديف

 256 118 138 فیزیولوژی ورزشی 1

 321 188 133 گرایش + متفرقه( پنجمدیریت ورزشی ) 2

 151 94 57 شناسیو روان رفتار حرکتی 3

 121 55 66 شناسیآسیب 4

 36 30 6 بیومکانیك ورزشی 5

 103 47 56 شناسیجامعه 6

 43 19 24 اقتصاد فوتبال 7

 1031 551 480 مجموع

 

ها هکدام از زیرمجموعدر هر کهها چند زیرمجموعه دارد یز همانند دیگر گرایشفیزیولوژی ورزش ن

و  تفکیك هر گرایش اب ،حالفوتبال وجود دارد.  ةدر حوز پژوهششماری برای بی هایموضوع

لم تمرین، عصب و . عکنیمشده را بررسی میها و مقاالت انجامنامه، پایانهاهای آنمجموعهزیر

ارشد و های مقاطع کارشناسیگرایشعضله، تغذیه و بیوشیمی، قلب و عروق و ایمنولوژی ورزش 

های نولوژی از گرایشوذکر است که علم تمرین و ایم شایان. هستند تری فیزیولوژی ورزشدک

ها نیستند و هاستناد به دیگر حوزهایی که قابلسبب وجود پژوهشرسمی این حوزه نیستند، بلکه به

تا بتوان تصویر بهتری از  ها اضافه شدنداین دو زمینه به گرایشاستناد به این دروس هستند، قابل

 درصد 60حدود  ،شودمشاهده می در شکل شمارة یكطورکه همان. ها ارائه کردو چالش هاپژوهش

های عصب و گرایشدر . تندهس گرایش علم تمرینفوتبالی در مقاالت از درصد  43ها و نامهپایان از

از درصد  شش)عروق  و قلب و ها(نامهپایاناز درصد  یكمقاالت و از درصد  دو)کمتر از  عضله

 56حدود درمجموع، . اندانجام شده هاپژوهشن کمترین میزاها( نامهپایاناز درصد  هشتمقاالت و 
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درصد در  13ه و بیوشیمی، درصد در گرایش تغذی 23مطالعات در گرایش علم تمرین، از درصد 

گرایش عصب و  درصد در 5/1درصد در گرایش قلب و عروق و  5/6نولوژی ورزش، وگرایش ایم

 . اندهانجام شد عضله

 
هاي مختلف فيزيولوژي در گرايش شدهانجام فوتباليمقاالت  و هانامهپايان درصد -1شکل 

 ورزشي

تا  1385های در سالشود که ، مشاهده میکنیمسی ها را بررمطالعات آناساس سال انتشار اگر بر

وجود داشته است که مربوط به فیزیولوژی ورزش  ها و مقاالتنامهایانشد زیادی در تعداد پر 1395

 .استها مرتبط ها در دانشگاهلالبته به افزایش جذب دانشجو در این سا
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 هاي مختلففيزيولوژي فوتبال در سال ةشده در حوزها و مقاالت انجامنامهتعداد پايان -2شکل 

 

که درصد مشابهی از مقاالت  ، مسلم استهستندها نامهاز پایان که مقاالت برگرفتهییآنجااز

 ها باشد. نامهمختلف فیزیولوژی مطابق با پایان هایگرایش

 

 فيزيولوژي ورزش ةحوزشده در انجام هايپژوهش ادانةنقبررسي 

 علم تمرين -الف

که با بررسی  اندنگاشته شده 1395تا پایان سال نامه مقاله و پایان 70بیش از  ،علم تمرین ةزدر حو

 هایایراد شدههای انجامپژوهش ،اول ةدر درج هستند. آشکارن مقاالت چندین نکته کاماًل ای

 یااند که کمتر ویژگییك نوع تمرین خاص استفاده کرده ها ازپژوهش ةی دارند. عمدختشناروش

گیر، کشتی مثالً و فوتبالیست نباشند  هاپژوهشاین  هایل دارند. اگر آزمودنینسبت به بازی فوتبا

شاهد  مرینات پالیومتریك و قدرتی عمومیبا انجام ت ،باشدکرده نهندبالیست یا حتی یك فرد تمرین

تی تی و قدراین بهبودها در عملکرد سرع بنابراین، ؛ها خواهیم بودبهبود در سرعت و قدرت آن

که طراحی را باید تالش کنند نوع تمریناتی  پژوهشگران هستند وها کامالً بدیهی فوتبالیست

در  ،مثال رایب ؛شاهد بهبودهای مهارتی نیز باشیم فوتبال داشته باشد تادر سازی شبیه ،کنندمی

ود پرش کنیم که تمرین پالیومتریك باعث بهب( مشاهده می4سرشت و همکاران )نیك پژوهش

زنی و دریبلینگ نداشته است. ثیری بر کیفیت مهارت شوتأاما ت است؛ ها شدهعمودی فوتبالیست

سازی شوند، حداقل شبیهته مینظر گرفمعیارهایی که متغیر وابسته در ةهمچنین، بهتر است هم
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ت مدون صوربه هاپژوهش ،بعد اینکه ةهای فوتبال باشند. نکتاز مهارت فوتبالی داشته باشند و

 ؛بررسی کرده است ییمجزا ندی اثر یك نوع تمرین را بر شاخصمهنیستند و هر فرد عالق

 ة. حوزارائه کردها از آنرا بندی مناسبی توان جمعبا یکدیگر نیستند و نمیمقایسه که قابلطوریبه

نگاه های مجزای در بخش بنابراین، است؛فوتبالی بسیار گسترده  هایپژوهشعلم تمرین در 

 ها خواهیم داشت.نآای به نقادانه

 پيکرسنجي

های مختلف اهمیت استعدادیابی و انتخاب فیزیك بازیکنان برای پست ةدرزمین ،علم پیکرسنجی

. هستندعمل پیکرسنجی  ةهای بدن انسان در حوزعاد و قسمتبدن، اب ةمطالع بسزایی دارد.

ان از کاربردهای لکرد ورزشی قهرماناستعدادیابی ورزشی، سنجش ترکیب بدنی و ارتقای عم

بررسی شامل قد، وزن، درصد های پیکرسنجی قابل. شاخصهستندورزش  ةپیکرسنجی در حوز

عملکرد ورزشی ارتباط دارند. ها با این شاخص هستند وها نی و طول و محیط اندامبدچربی، ترکیب 

در  یتیم ی تیم ملی و لیگ برتر را باهای آنتروپومتری فوتبالیستها( ویژگی7مرز و همکاران )کیان

ها بین آن اختالفی های پیکرسنجیدر شاخصکه و مشاهده کردند  ندلیگ یك آلمان مقایسه کرد

های ایرانی با سایر سنجی فوتبالیستهای پیکرداری بین ویژگیااختالف معن ،واقعوجود نداشت. در

ر ژنتیکی و جسمانی توانایی نظایرانیان ازکه رسد نظر می. به(7-4) کشورهای پیشرفته وجود ندارد

الش اصلی به چکه رسد نظر میبه پژوهشی ةاما در حوز ند؛المللی را دارکردن در سطوح بینرقابت

باط بین های استانداردی برای استعدادیابی نداریم. ارتما نورم ؛ زیرا،گرددمبحث استعدادیابی برمی

به  وها نامشخص است فیزیولوژیك در فوتبالیستهای عملکردی و های جسمانی و شاخصویژگی

فدراسیون فوتبال  که شود. پیشنهاد مینیاز دارددون در سطح بازیکنان نخبه م هایانجام پژوهش

مچنین، هبگیرد و  از بازیکنان تیم ملیرا  های عملکردی و فیزیولوژیكآزمون بارماه یك ششهر 

سنجی توجه کمتری به های پیکراشد. از شاخصسنجی داشته بهای پیکرتوجه ویژه به شاخص

توجه بیشتری  های انتهایی شده است. الزم است برای استعدادیابیاندام و نسبت اندازه ،محیط، پهنا

هارتی آمادگی جسمانی و م عواملها و اندام ةارتباط بین اندازهمچنین، . شود هابه این شاخص

  .شودفوتبال باید بررسی بازیکنان 

 فوتبال نيازهاي فيزيولوژيک 

ای دارد. رینات اهمیت ویژهریزی و طراحی تمل حرکات بازی فوتبال برای برنامهتحلیوتجزیه

 8-12کیلومتر ) 10طور متوسط هر بازیکن فوتبال بهکه دهد حرکات نشان می وتحلیلتجزیه

 درصد 8/41یستادن، ا درصد 5/19بازی فوتبال،  هنگامکه اند نشان داده هاپژوهشدود. کیلومتر( می

دویدن با سرعت  درصد 4/1دویدن با شدت متوسط، درصد  8/16دویدن نرم،  درصد 7/16رفتن، راه
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 چهار کیلومترها حدود تسالیستفو ،. در یك بازی(8)د ندهمی ویدیگر موارد ر درصد 7/3باال و 

ین مقادیر اها دارند. متفاوتی نسبت به فوتبالیست یاما الگوی دو ؛دوندمیکیلومتر(  3-5)حدود 

، درصد 9/39، دویدن آرام درصد 9رفتن ، راهدرصد 0ترتیب است: ایستادن فوتسال بدین ةبرای رشت

. (9)درصد  9/8و دوی سرعت  رصدد 6/13دوی با شدت باال  درصد، 5/28دوی با شدت متوسط 

 ؛اندا انجام دادهدر لیگ برتر ایران رتحلیل حرکات بازی فوتبال و( تجزیه11احسانی و همکاران )

ای برای از سیستم رایانه نکردناستفاده وارد است، هاپژوهش آننقدی که بر  ،وجودبااین

و تنها زمان هرکدام از حرکات را ثبت  استکامل حرکات بازی فوتبال تحلیل دقیق و وتجزیه

رفتن، دوی دن، راهدسته )ایستا پنجدادند در که بازیکنان انجام می های مختلفیاند. فعالیتکرده

زمان هرکدام شمارة دو،  که در جدول ندنرم، دویدن با سرعت کم و دویدن با سرعت باال( قرار گرفت

 .شاهده شودمتواند می

  
 (هيثان به زمان) يباز پست کيتفکبه فوتبال يباز در مختلف هايتيفعال از هرکدام انجام زمان -2جدول

 دويدن با سرعت باال ن با سرعت کمدويد جاگينگ رفتنراه ايستادن پست

 07/182 29/514 64/1769 29/2514 21/418 هافبك کنار

 57/47 36/386 36/2107 21/2732 86/125 هافبك وسط

 57/122 43/410 71/1398 43/3417 21/49 دفاع کنار

 43/83 93/277 1324 07/3282 36/433 دفاع وسط
 

 

 لیگ برتر ایران )زنان و مردان(در را فوتبال و فوتسال که حرکات بازی  پژوهشضرورت انجام یك 

ای که نیاز به تحلیل رایانهورسد. با تجزیهنظر میبدیهی به ،مانند کشورهای پیشرفته نشان دهد

شدت دویدن و شده، توان میزان دوندگی، مسافت پیمودهمی ،دارد 1موقعیت یاب جهانی سیستم

 ،کندین مربیان بسیار کمك میتحلیل به طراحی تمرون تجزیهگیری کرد. ایضربان قلب را اندازه

میزان تالش همچنین، دهد و تفاوت میزان دوندگی کشور ما با سایر کشورهای پیشرفته را نشان می

 ما برای رسیدن به معیارهای جهانی مشخص خواهد شد. 

 ؛شودمی تعریف مانز واحد در بدن اکسیژن مصرف میزان بیشترین عنوانبه هوازی توان حداکثر

 max20V آن مخفف و شودمی بیان دقیقه هر در اکسیژن لیتر به مصرفی اکسیژن حداکثر بنابراین،

است.  هوازی توانایی عضله در تولید سریع مقدار زیادی انرژی بدون مصرف اکسیژنتوان بی .است

در فوتبال  هوازی است.بیمیزان تولید انرژی به روش  یشترینب ةدهندهوازی نشانحداکثر توان بی

پاس دوضرب و  150ضرب، پاس تك 350بازی شامل  فعالیت با توپ در هر 900-1000 ،ایحرفه

                                                           
1. Global positioning system (GPS) 
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حمله و  16-30حدود ها برای رسیدن به دروازه تیم ،در هر بازیشود. پاس با دریبل انجام می 500

زی هوابی . این اطالعات بیانگر داشتن توان هوازی و(8) زننددروازه می شوت به 10هفت تا  حدود

رژی غالب سیستم ان و نیاز دارد زیادیای است که به توان هوازی ه. فوتبال رشتاستباال در فوتبال 

می تیو این حرکات برای هم استبدون توپ در فوتبال زیاد . اجرای حرکات استدر فوتبال هوازی 

 ةهم براین،وهعال شوند.صورت هوازی اجرا میاین حرکات به معموالًد و نکنخود موقعیت ایجاد می

و چنین اطالعاتی در ایران وجود ندارد. توان هوازی است ربوط به کشورهای پیشرفته این اطالعات م

. سنجش این معیارها به مربیان است ها در سطح باالفوتبالیستهوازی باال از ضروریات اجرای و بی

توان  (12کاستگنا و آلوارز )کند. ی میها کمك بسزایدر انتخاب بازیکن و تعیین میزان پیشرفت آن

ت در رقاب رایها بفوتسالیست برای ازای هر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه رالیتر بهمیلی 65هوازی 

ازای هر کیلوگرم وزن در دقیقه برای لیتر بهمیلی 65 تا 60. مقادیر اندالمللی معرفی کردهسطح بین

انجام مدونی  هایپژوهش زمینه، دراینایران سفانه درأاما مت؛ ز ذکر شده استها نیفوتبالیست

 و هاهافبك دارد. بازی پست به بستگی هوازی توان که دادند نشان هاپژوهش ،فوتبال در. اندنشده

 بازی پست به مربوط فیزیولوژیك نیازمندهای با که رنددا را هوازی توان باالترین کناری مدافعان

 انجام پراکنده صورتبه هوازی توان ةدرزمین کشور در شدهانجام هایپژوهش است. مرتبط آنان

 (.سه شمارة )جدول اندکرده استفاده هوازی نتوا تعیین برای آزمون یك از کدامهر و اندگرفته

، بهتر اول توان در چند بخش مطرح کرد در درجةمشاهده در این قسمت را میقابل پژوهشیچالش 

هوازی استفاده کنند تا انی برای سنجش توان هوازی و بیهای یکساز آزمون است همة پژوهشگران

تراند و گاز های بروس، اساز آزمون ها،در پژوهش ،مثال تایج را بتوان با هم مقایسه کرد؛ براین

طور دقیق با هم مقایسه توان بهشده است که نتایج را نمیبرای تعیین توان هوازی استفاده آناالیزور 

پرش سارجنت استفاده  از آزمون بوسکو و حتی هوازی بدتر نیز است؛ زیرا،یر توان ب. وضعیت دکرد

های استانداردی را معرفی کرده است. در بخش توان و آزمون (FIFA) ، فیفاراستاشده است. دراین

که بهتر است  بی استقامتی و ریکاوری یویو را ارائه کرده استهای تناوآزمون FIFA ،ظرفیت هوازی

هوازی زیرا، شباهت بیشتری به بازی فوتبال دارند. در بخش توان بی؛ ها استفاده شودناز این آزمو

(، آزمون سرعتی خستگی، آزمون ریکاوری LIST) 1وبرگشت تناوبی لوگبورگهای رفتنیز آزمون

آزمون  و 2هوازی رست(، آزمون دوی سرعت بی40 ×6) FIFA(، آزمون تناوبی 6×  30سرعتی )

 × FIFA (40آزمون تناوبی که رسد نظر میثانیه سرعت( استفاده شود. به 7×  7) ریکاوری فسفاژن

 د. نهوازی باشسنجش توان بی های مناسبی برایوبی لوگبورگ آزمونبرگشت تناو( و آزمون رفت6

                                                           
1. Loughborough Intermittent Shuttle Test 

2. Running Based Anaerobic Sprint Test (RAST) 
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برتر و تیم ملی، بازیکنان به چه دوم، هنوز مشخص نیست که برای رقابت در لیگ  در درجة

هوازی نیاز دارند و باید یك نورم در این رابطه تعیین شود. از این مقادیری از توان هوازی و بی

شدن باید خبهبرای نکه دانند ای میحرفهتر؛ یعنی آماتور و نیمههای پایین، بازیکنان در دستهطریق

ها الزم است که تبال و باشگاهمساعدت آکادمی فو ،منور را به چه سطحی برسانند. برای تهیةخود 

، شوددیده می هاشود. همچنین، چالش دیگری که در پژوهشسختی انجام میمتأسفانه این امر به

هوازی را با دوهای سریع، دوهای با سرعت توان هوازی و بیهای مدونی است که رابطة نبود پژوهش

 د. نازی نشان دهباال و متوسط و تعداد دفعات آن در ب

 انواع تمرينات

های چندستی استفاده شده است و وتکلاز پر هادر حوزة تمرینات مقاومتی نیز در همة پژوهش

 ی انجام تمرین مقاومتی باید فرایندبراکه رسد نظر میاند. بهضالت بزرگ را تمرین دادهع ،کلیطوربه

کار با تاکنون، صصی فوتبال اجرا شوند. های سرعتی و تخآن طی شود و در زمان مناسب، پروتکل

تمرینات مقاومتی ویژة همچنین،  و TRXهای تمرینی مقاومتی جدید مانند و روش هادستگاه

ای که تمرین داده شده تمرینات مقاومتی عمدتاً قدرت عضله اند. متغیر وابستةفوتبال انجام نشده

های فوتبال انتخاب تغیر وابسته از مهارتمکه . بهتر است امری بدیهی است باشد و اینمیاست، 

 د. نسازی حرکات فوتبال باششبیه ،تمریناتکه ممکن است تاجاییشود و 

شود که در های عمومی استفاده میوتکلتمرینات تناوبی شدید نیز شاهد هستیم که از پر در حوزة

نات تناوبی شدید استفاده که از تمری هاییند. انجام پژوهشها بهبودهای یکسانی دارآزمودنی همة

که ؛ اما زمانیمدت بهبودهای اجرایی زیادی دارند، بسیار خوب است. این تمرینات در کوتاهکنندمی

ند. چند پژوهش از این بهبودها باید به عملکرد فوتبالیست کمك کن ها فوتبالیست هستند،آزمودنی

سازی فوتبال هستند. که شبیه (16،17) اندعنوان پروتکل تمرینی استفاده کردهپروتکل هاف به

جای تمرینات، هو استفاده از آن ب پژوهشگران باید توجه کنند که پروتکل هاف یك آزمون است

فوتبال با توپ  خود استفاده کنند و تمرینات ویژة از ذهن خالق مجاز نیست. بهتر است پژوهشگران

که شود د استفاده کنند. توصیه میاز پروتکل هاف برای ارزیابی تمرین خو ،را طراحی کنند و سپس

 .نوان متغیر وابسته استفاده کنندعاند، بهرسیده FIFA هایی که به تأییدپژوهشگران از آزمون

 قلب و عروق و تنفس -ب

. با توجه به حجم اندک اندمقاله نگاشته شده نامه و هفت، حدود ُنه پایاندر گرایش قلب و تنفس

فوتبالی  هایتنفسی حوزة بکر پژوهش -دستگاه قلبیاند، انجام شده هایی که در این زمینهپژوهش

طور مشخص هیچ پژوهشی در ایران کنیم. بهرا با خود قلب آغاز می شود. بحث چالشمحسوب می

بررسی نکرده است. اینکه ساختار قلب را بر ساختار قلب و عملکرد آن تمرینات فوتبالی  اثرهای
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، هنوز مشخص نیست. مسلم های ورزشی چه تفاوتی داردی و دیگر رشتهها با افراد عادفوتبالیست

تواند و بررسی این مورد می های هوازی و مقاومتی متفاوت هستندهتمرینات فوتبال با رشت است که

دست آورد. عملکرد توان این اطالعات را بهگرافی میتوجهی داشته باشد. با اکوکاردیونتایج جالب

ای، ده قلبی، حجم ضربههایی چون بروناست. عملکرد قلب را با شاخص دهقلب نیز بررسی نش

ای کنند. حجم ضربهگیری میضربان قلب، کسر تزریقی و فعالیت الکتریکی قلب یا نوار قلب اندازه

خروجی از قلب در یك ده قلبی میزان خون میزان خون تزریقی از قلب در هر ضربان است و برون

. این سه شاخص برای تعیین های قلب در یك دقیقه است، تعداد تپشقلب. ضربان دقیقه است

صورت حاد و مزمن بر عملکرد قلب عملکرد قلب بسیار مهم هستند. اثر تمرینات مختلف به

ای، ضربان قلب و نوار ده قلبی، حجم ضربهلبی، برونهای قها بررسی نشده است. آنزیمفوتبالیست

ند شد که هنوز این موارد بررسی تمرینات فوتبال دچار تغییراتی خواه مدتقلبی، دراثر انجام بلند

 . اندنشده

ها گزینة مناسبی است. در مهم بخش قلب و عروق، ترکیب خون است که ظاهراً برای پژوهش مؤلفة

ها وارد شناختی بر این پژهشچندین پژوهش، ترکیب خون بررسی شده است؛ اما ایرادات روش

ات خونی بازیکنان فوتبال بر ترکیبرا تناوبی  -هفته تمرین تداومی ( تأثیر هشت21. جهانی )است

های قرمز خون، هموگلوبین، هماتوکریت، در گلبولرا ررسی کرد و تغییرات معناداری سال ب 19-16

گلبول قرمزخون گزارش کرد.  های سفید خون، حجم متوسط هموگلوبین و حجم متوسطگلبول

هفته تمرین منتخب فوتبال  اثر هشتهای مبتدی، در فوتبالیست( 22اران )عبدی و همک ،مقابلدر

های گلبول قرمز خون، هموگلوبین، هماتوکریت و هایگلبول) بر منتخبی از متغیرهای خونیرا 

( نیز پاسخ 23منش و همکاران ). رضایی( بررسی کردند و تغییری مشاهده نکردندسفید خون

بررسی  ایفوتبال در بازیکنان حرفه شدةسازیلسه فعالیت شبیهرا به یك جهای پالکتی شاخص

اما در  ؛مشاهده کردند متوسط حجم پالکتی و هابین پاسخ تعداد پالکترا تفاوت معناداری کردند و 

فعالیت حاد هوازی شدید باعث افزایش  د ومشاهده نش داریاسخ پهنای توزیع پالکتی تفاوت معنپا

 ایرادهایی به این دو پژوهش ذکرشده. شدها پالکت درصد حجم پالکتی و ها، متوسطتعداد پالکت

همچنین، وضعیت  اند وبرداری را ذکر نکردهها زمان انجام نمونهآنوارد است که باید اصالح شوند. 

-نمونهاند. نوشیدن زیاد مایعات و مصرف داروها قبل از برداری را ذکر نکردهای قبل از نمونهتغذیه

فوتبال بر متغیرهای  تواند بر نتایج تأثیرگذار باشد. همچنین، اثرهای حاد یك مسابقةیگیری م

های انعقادی و ها، پروتئینقرمز، پالسما، پالکتخونی مانند هماتوکریت، هموگلوبین، حجم گلبول 

ر یك فصل مسابقات بر این عوامل بررسی تمرینات فوتبال د ضدانعقادی خون و همچنین، اثرهای

 .اندهنشد
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. برای اندنشده انجامها و ظرفیت ریوی مورد دستگاه تنفسی، حجمدرهایی براین، پژوهشافزون

نظرعلی  ،. در پژوهشیهای بلندمدت استبر دستگاه تنفسی نیاز به انجام پژوهش اثرگذاری تمرینات

بر سرعت  راتأثیر یك دوره تمرین منتخب جوانان،  فوتبال در زنان تیم ملی( 24و همکاران )

گزارش  هابررسی کردند. آنهای تنفسی رسیدن به حداکثر اکسیژن مصرفی و برخی از شاخص

 VO2maxسیژن مصرفی، سرعت رسیدن به آستانة الکتات، سرعت رسیدن به حداکثر اک که کردند

ت و حداکثر اکسیژن ی الکتاای اکسیژن در دو سطح آستانهریوی و معادل تهویه و میزان تهویة

رسد نظر میمون تغییر معناداری نداشت. بهآزفی در مرحلة پس از آزمون نسبت به مرحلة پیشمصر

تمرینات درازمدت  بر دستگاه تنفسی به تمرینات بلندمدت نیاز است. اثرهایبرای اثرگذاری که 

 ورزشی و افراد عادی ضروری هایآن با دیگر رشته های ریوی و مقایسةها و ظرفیتحجمفوتبال بر 

های ریوی با عملکردهای هوازی در ها و ظرفیتچنین، بررسی ارتباط حجمرسد. همنظر میبه

 رسد.نظر می، جالب توجه بهشودتناوبی محسوب می ه یك رشتةفوتبال ک

 ايمنولوژي فوتبال -ج

شود. درزمینة سبب نوظهوربودن آن حوزة بکر پژوهشی محسوب میایمنولوژی ورزش بهدر ایران، 

ند. شماری وجود دارو ابهامات پژوهشی بی اندانجام شدهاندکی در این حوزه  هایهشل نیز پژوفوتبا

. دستگاه ایمنی بدن مقالة منتسب به حوزة ایمنولوژی ورزش وجود دارند 20امه و نپایان 13حدود 

های هومورال و ایمنی شامل بخشکدام اتی و سازشی تشکیل شده است که هراز دو بخش ذ

پژوهش(،  12ایمنی مخاطی و کورتیزول ) هایی درزمینةسطة سلولی هستند. پژوهشوابه

یشی )دو پژوهش( و ایمنی هومورال )سه پژوهش( انجام (، استرس اکساها )چهار پژوهشسایتوکاین

موجب فوتبال  شدةسازیه یك وهله فعالیت فوتبال یا شبیهدهند کنشان می اند. مطالعاتشده

ی سیستم ما تمرینات منظم فوتبال منجر به ارتقا(؛ ا25شود )یشی میافزایش آسیب اکسا

بزاقی را  IgAفوتبال عمدتاً کورتیزول و  شده در حوزةهای انجام. پژوهش(18) شوداکسایشی میضد

این مقاالت  دة یافتة. عماندکار شده مقاله در این زمینه 12حدود اند و گیری کردهبا هم اندازه

نظر بزاقی است. به IgAارتباط مستقیم بین کورتیزول با حاالت استرس روانی و ارتباط معکوس با 

و در  (19)سازی فوتبال دارد. در بازی شبیه IgAکورتیزول نقش سرکوبگری در ترشح که رسد می

و افزایش تولید کورتیزول گزارش شده است و  IgAکاهش ترشح  (20،21)متوالی فوتبال  دو مسابقة

 ها پپتایدهایی هستنددهد. سایتوکاینحدودی کاهش میها را تااین پاسخ Cالبته مصرف ویتامین 

ها به دو طبقة شوند. سایتوکاینمیهای ایمنی ترشح ویژه سلولهای مختلف و بهکه از سلول

تهابی ترشح های السایتوکاین ،زا. در شرایط استرس(22) شوندالتهابی تقسیم میآور و ضدالتهاب

التهابی های ضد، سایتوکاینپس از رفع التهابشوند تا از بدن دربرابر آن شرایط محافظت کنند و می
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تومور آلفا  (، فاکتور نکروزدهندةIL-6) 6-اینترلوکین .شوندسرکوبی حالت التهاب بدن می منجر به

(TNF و )IL-18 و پروتئین واکنشگر آور هستندهای التهابکاینرة سایتوزمدر  C(CRP نیز )

فوتبال روی  شده در حوزةانجام . چهار پژوهش(22)کند التهاب عمومی بدن را منعکس می وضعیت

علت استرسی که بر بدن یانگر این است که بازی فوتبال بهاند. نتایج بها انجام شدههمین سایتوکاین

منظم تمرینات فوتبال منجر به  شود و چند هفتةها میکند، موجب باالرفتن این سایتوکاینوارد می

و  شمار هستندها بیسایتوکاین. (23)شوند میا هبر لکوسیت نداشتنثیرو تأ IL-18کاهش سطوح 

 منبع تولیدکنندةگیری بر و اینکه زمان اندازه تر از سنجش یك مورد استر مهمبسیا هاتعادل آن

ها وارد است؛ شناختی بر این پژوهشای از ایرادهای روشمجموعه اساس،براین ؛ها اثرگذار استآن

 (24) اندرا بالفاصله پس از بازی فوتبال اندازه گیری کرده TNFو  IL-6که  پژوهشیدر  ،مثالبرای 

ختی وارد است؛ زیرا، شناروشآور گزارش شده است، ایراد عنوان عامل التهاببه IL-6و سطوح باالی 

ساعت پس از آن س از یك فعالیت جسمانی تا حدود شش بالفاصله پ که دهندنشان می مطالعات

؛ زیرا، منبع تولید آن در این زمان عضلة اسکلتی است و آور باشدتواند التهابنمی IL-6سنجش 

یتوکاینی است که از دل ساگیری تعااگر هدف اندازه ،بنابراین درواقع اثرهای ضدالتهابی دارد؛

گیری ها را اندازهساعت پس از استرس جسمانی آن 48تا  24باید  ،شودهای ایمنی ترشح میسلول

توجه زیادی داشته  هاشناسی پژوهشروش ونولوژی باید بهایم های حوزةکنیم؛ بنابراین، در پژوهش

 باشیم. 

، تاکنون پژوهشی در سلولی واسطةدر قسمت ایمنی به اول، در درجة های پژوهشیدر بحث چالش

های هایی که شمار لکوسیتپژوهشانجام نیاز به  حوزة فوتبال در ایران انجام نشده است؛ بنابراین،

عملکرد چنین، شود. هماحساس می ،دنایمنی ذاتی و سازشی را پس از بازی فوتبال مشخص کن

ها از تکنیك گیری شمار لکوسیتندازهفوتبال باید بررسی شود. برای ا ها پس از یك مسابقةلکوسیت

های لنفوسیتی را ردهتوان زیرین تکنیك آزمایشگاهی میبا ا .شودفلوسایتومتری استفاده می

های مختلفی وجود ها در محیط بیرون از بدن روشتشخیص داد. برای سنجش عملکرد لکوسیت

ها، ها توسط لکوسیتیتوکاین(، تولید ساCD69توان به بیان مولکول سطحی سلول )د که میندار

طبیعی، تولید  های کشندةکشی سلولنوتروفیل و مونوسیت، فعالیت سلولفعالیت انفجار تنفسی 

 کشنده اشاره کرد T، تکثیر لنفوسیتی و فعالیت لنفوسیت Bهای ها توسط لنفوسیتایمنوگلوبولین

توان از پاسخ حساسیت زیاد تأخیری و پاسخ می . برای سنجش عملکرد ایمنی در بدن(22)

از کشور نیز که به بررسی عملکرد خارج  های. پژوهش(22)بادی به واکسیناسیون استفاده کرد آنتی

داخل بدن و در شمار هستند و سنجش عملکرد ایمنی در انگشت ،اندطول فصل پرداختهایمنی در

 رسد. نظر میدر فصل مسابقات بسیار ضروری به یامحیط کشت پس از یك بازی فوتبال 
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ها که البته بسیاری از آن اندها در ایران انجام شدهای از پژوهش، مجموعهدر قسمت ایمنی هومورال

ها و ایمنی عمدتًا روی سایتوکاین ها، پژوهشی دارند. از بخش ایمنی هومورالشناختایرادهای روش

ل سایتوکاینی یك یا دو سایتوکاین بدون توجه به تعاد هر پژوهشاند و در قی تمرکز داشتهبزا

های زیادی نیاز های مختلفی دارد و به انجام پژوهشل قسمت. ایمنی هومورااندگیری شدهاندازه

ها در آزمودنی مختلف )محیط گرم و سرد، ارتفاعات وفوتبال در شرایط  است تا اثر یك مسابقة

ها باید به سایتوکاینهنگام سنجش  ی ایمنی هومورال بررسی شود.هابخش سطوح مختلف( بر همة

 .های آزمایشگاهی معتبر توجه کردتخرید کی گیری، تعادل سایتوکاینی وزمان نمونه

 تغذيه وبيوشيمي در فوتبال  -د

ها در نآ ها و متابولیسممغذی و نوشیدنیوسیعی از مواد دامنةدربردارندة حوزة تغذیه و بیوشیمی 

هایی های غذایی پژوهشکه فقط درزمینة مکمل یابیمدرمی ه مقاالتب ی. با نگاه مختصراستدن ب

قاله در این گرایش م 38نامه و پایان 22حدود . اندهای دیگر نادیده گرفته شدهحوزهو  اندشده انجام

تغذیه و  ةها درزمیناز این پژوهشدرصد  90اما باید توجه داشت که بیش از  اند؛نگاشته شده

اند. بیوشیمی پرداخته ه مقولةشماری باند و مطالعات انگشتهای مختلف بودهتفاده از مکملاس

زای ی دارند. چالش را بهتر است با دو بخش مجشناختاین مقاالت نیز ایرادات روش خود ،واقعدر

 . تغذیه و بیوشیمی دنبال کنیم

که تغییرات الکتات را در  اندانجام شدهمتابولیسم و بیوشیمی  در حوزةاندکی  هایپژوهش

در دو گروه  (32) رجبی و کیهانیانمثال،  اند؛ برایهای مختلف سنجیدهها طی پروتکلفوتبالیست

تیك بهتر و استراحت فعال موجب کینکه فعال نشان دادند ن مقاومتی با استراحت فعال و غیرتمری

( 33،34همکاران ) داغی وها است. قرهة پژوهششود که این یافته همسو با همبرداشت الکتات می

ن تناوبی در های خستگی را پس از یك دوره تمریتغییرات نسبت الکتات به پیروات و شاخص

ثیری بر نسبت که تمرین تناوبی تأها نشان داد آنمطالعات گیری کردند. نتایج ها اندازهفوتبالیست

های لیت( تأثیر فعا35ن ندارد. جودکی و همکاران )های خستگی بازیکناالکتات به پیروات و شاخص

نتایج ها بررسی کردند. را بر بافرهای یون هیدروژن خارج سلولی در فوتبالیستمی وتناوبی و تدا

ثیر بیشتری نسبت به تمرین تداومی در برداشت یون که فعالیت تناوبی تأها نشان داد آنمطالعة 

بر را ثیر فعالیت تناوبی و تداومی ( تأ36همکاران ) انی وام ی،مشابه در پژوهشهیدروژن دارد. 

دار ها نبود تغییر معنایرات کورتیزول و کراتین کیناز بررسی کردند. آنپروتئین شوک گرمایی و تغی

دار در کراتین کیناز را گزارش کردند. گرمایی و کورتیزول و تغییر معنا در سطوح پروتئین شوک

بال را سازی فوتبال و بازی رسمی فوتع ادراری پروتئین در پروتکل شبیه( دف37گایینی و همکاران )

پروتئین )پروتئین تام، کراتینین و بتا دو  دفع ادراری بررسی کردند و بیان کردند که



      53                                                                              ....ورزش فيزيولوژي حوزة مطالعات ندمنظام مرور
 

بین ا ام ؛سازی بیشتر بودبد که این افزایش در پروتکل شبیهیاگلوبولین( در هر دو افزایش میمیکرو

 نبود. دار ظ آماری معنالحابه ،این دو گروه

 وجودعلل ند که بهبیوشیمی وجود دار های پژوهشی زیادی در حوزةکه فرصترسد نظر میبه

اند. در بحث بیوشیمی، به این سو توجهی نداشته پژوهشگران ،ای سنگینهمشکالت و هزینه

دسترسی قی و سبب مالحظات اخال؛ اما بهکندمی عضالنی اطالعات ارزشمندی را ارائه بایوپسی

. تظاهرات خونی و ادراری نیز به آزمودنی تاکنون پژوهشگری به این سمت وارد نشده استمحدود 

خوب،  بیوشیمیایی و متابولیك هستند. تنها در یك پژوهش های خوبی برای ردیابی عواملفرصت

این مسلم است  بررسی کردند. آنچهرا در بازی فوتبال ( دفع ادراری پروتئین 37همکاران )گایینی و 

فعال حین فوتبال پژوهشی انجام  های تولید انرژی در عضالتدستگاه در ایران، درزمینةاست که 

)میزان دوندگی بازیکنان، چگونگی دویدن،  است و با توجه به اینکه سطح رقابت فوتبال نشده

پا است، بنابراین طراحی تر از ارور ایران پایین( دهای ناهموار و غیرهایرانیان، زمینفرهنگ و ژنتیك 

گلیکوژن، سطح تولید الکتات در بازی فوتبال، میزان  روش پژوهش خوبی که بتواند میزان تجزیة

، بسیار اهمیت ها در مسابقه فوتبال و در دو نیمه را مشخص کنداکسیداسیون لیپیدها و پروتئین

های مختلف استفاده لکه از مکم هاییهش، درزمینة بیوشیمی بهتر است پژوچنیندارد. هم

تحلیل ادرار ودن، حداقل در ادرار ردیابی کنند. درمجموع، تجزیهها را در بنوع متابولیت آن ،کنندمی

های گیری شاخصها است. اندازها در آن فرصت مناسبی برای انجام پژوهشهو بررسی متابولیت

 شدةسازیهای شبیهاز پروتکل ستراستا بهتر اپذیر است. دراینخونی متابولیك و خستگی امکان

 فوتبال یا بازی فوتبال استفاده شود. 

 38ربوهیدراتی )های کمکمل ها تمرکز خود را برپژوهشتغذیه،  در حوزة طورکه گفته شد،همان

ها عمدتًا برای اند. مکملقرار داده درصد( 24اکسیدانتی )درصد( و آنتی 38درصد(، پروتئینی )

برای تکمیل رژیم غذایی تولید  ها محصوالتی هستند کهشوند. مکملراحی میط تکمیل رژیم غذایی

دی که موجب افزایش معدنی، اسیدهای آمینه، مواها، موادند شامل انواع ویتامینتوانشوند که میمی

ند به شکل نتواند که میباش ها یا ترکیبی از موادذکرشدهها، عصارهشوند، متابولیتدریافت غذا می

های ها انواع متفاوت و متعددی دارند که مکملند. مکملباش ژل، پودر، کپسول و غیره ع،مای

 های مؤثر بر تودةعضالنی، مکمل -رسان، بازدارنده از خستگی، کنترل عصبیزا، اکسیژنانرژی

اکسیدان و های آنتیعملکرد استقامتی، مکمل ثر برهای مؤضالنی و قدرت عضالنی، مکملع

روی  هاییهای غذایی که پژوهش. مکملها هستند، از انواع متعدد مکملر بر ریکاوریثهای مؤمکمل

، کربوهیدراتی، (31) های تورینو مکمل Q10 (38-39)شامل مکمل کوآنزیم  اند،ها انجام شدهآن

 و کراتین C (42)و  Eهای اکسیدانت، آنتی(41) ، کولین(40) پروتئینی، زنجبیل -کربوهیدارتی
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. ، متفاوت استها سنجیده شده استها روی آناند و البته متغیر وابسته که اثر این مکملودهب (43)

ی و حرکتی )مانند توان هوازی و ها و عوامل جسمانتغییرات سیستم ایمنی و سایتوکاینعمدتاً 

ند انسولین و گلوکز( بررسی در گردش )مان های متابولیكهوازی، سرعت و چابکی( و شاخصبی

قوی است اکسیدان آنتیشود، یك نامیده مینیز  «یوبی کوئینون»که  Q10مکمل کوآنزیم  اند.شده

 Q10هایی که روی مکمل . نتایج بررسیشودها یافت میکه در غشای داخلی میتوکندری تمام بافت

حین صورت مصرف قبل و به Q10 مدت کوآنزیممصرف کوتاهین است که حاکی از ا است، انجام شده

 دتواند از افزایش سطح برخی نشانگرهای پراکسیداسیون لیپیدی بکاهمتوالی فوتبال می ةدو مسابق

ش توان تواند سبب افزایمی  Q10کمل کوانزیمماست که دیگر نشان داده شده  . در پژوهش(38)

هوازی )توان بیشینه، توان های عملکرد بیبرشاخص ،ازلحاظ آماری اما شود؛ها هوازی در آزمودنی

 Cهای رایج و قوی ویتامین اکسیدان. آنتی(39)ثر نبودؤط و شاخص خستگی( محداقل، توان متوس

ثیری بر عملکرد هشت هفته مصرف این دو ویتامین تأکه  نشان دادند هاهستند؛ اما پژوهش Eو 

 اند. ها را توصیه کردهآن هر دوی مصرف؛ اما (41،43) ها نداشته استفوتبالیست

ایزواستار ساخت  مصرف نوشیدنی زمزم ساخت ایران و ( بیان کردند که45فرامرزی و همکاران )

 هایفعالیتانجام  از پس خون انسولین و گلوکز سطح افزایش باعث ،یکسان نسبتاً صورتهب سوئد

 کشور محصول که را زمزم زایانرژی نوشابة مصرف هاآن ن،بنابرای ؛شدند بلندمدت فوتبال تناوبی

مصرف که نشان داده شد  های دیگر. در پژوهشکردند توصیه مندعالقه ورزشکاران به ،است

و  ی الکترولیت کربوهیدرات هنگام مسابقة فوتبال تأثیر معناداری بر عوامل فیزیولوژیكنوشیدن

 سهاعتیك  و حهین قبل،در  پروتئین با ربوهیدراتک ترکیب و مصرف (46) عملکردی داشته است

 کربوهیدرات مصرف به نسب خون گلوکز و انسولین ،HSP72بهر  داریمعنها تهأثیر فعالیهت، از پهس

 مشاهده داریتغییهرات معنا دارونمها گهروه بهه نسبت مکمل گروه دو هر در اگرچه ندارد؛ تنهاییبه

 خهون گهردش HSP72 ههایپاسخ بر تواندمی تمرین حیندر گلوکز بودندسترسدر بنابراین، ؛شد

 .(47) باشد تهأثیر داشته فوتبهال بازیکنهان

های مند به حجم عضالنی هستند، مکملهش اندام و کسانی که عالقربین ورزشکاران پرودر

ر ای پروتئینی که دهها نیز مصرف یك سری از مکملد. در فوتبالیستنرواج زیادی دار پروتئینی

اسید متیونین، آرژنین  آمینورواج دارد. کراتین ترکیبی است که از سه  ،ثر هستندقدرت عضالنی مؤ

شده های انجامای پرانرژی نقش کلیدی دارد. پژوهشهشود و در سنتز فسفاتتشکیل می و گلیسین

، کاهش (48)ها فوتبالیست هوازیمصرف کراتین موجب بهبود عملکرد بیکه  دهندنشان می

کاهش بار  ها در دورةرعت و چابکی فوتبالیست، بهبود س(43)های آسیب عضالنی در سرم شاخص

 چربی، بهبود چابکی، بهبود زمان دریبلینگ و افزایش قدرت بدون وزن ، افزایش(45) تمرین

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=65464
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=65464
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=65464
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به مصرف مکمل کراتین  ،مجموع، با توجه به این نتایجشده است. در پاها هوازیبی توان و عضالنی

رف کراتین بحث احتباس آب و مشکل اصلی در رابطه با مص ؛ هرچندشودها توصیه میفوتبالیست

 . وزن است که باید این موضوع را درنظر داشتاضافه

ی مردمان آن کشور رژیم غذایی هر کشور به عادات غذایکه باید ذکر شود  در بحث چالش پژوهشی

با فرهنگ و  ،دنهای مختلف ورزشی وجود داربرای رشته کهای عمدههای غذایی توصیهبستگی دارد. 

که مطابق با رژیم غذایی ایرانی  هاییند؛ بنابراین، انجام پژوهشها مطابقت ندارعادات غذایی ما ایرانی

 ،سرو شود که قبل از مسابقه چه نوع غذاییار ضروری است. هنوز مربیان ما درمورد اینبسی ،دنباش

شود که با احساس می هاییجای خالی انجام پژوهشرسد نظر میهدارند. بمشکالت زیادی 

 وتئین و چربی مختلف مطابق با سفرةانواع غذاهای با درصد کربوهیدرات، پرشناسی قوی، روش

 . های بیوشیمیایی را بسنجندشاخصها و دهند و عملکرد آنها قبل از مسابقه به فوتبالیست ایرانی را

در بازدارنده از خستگی مرکزی است که زا و داروهای انرژی بال دردر فوتبیشترین میزان دوپینگ 

اند. استفاده از کافئین برای جلوگیری از خستگی نرفته سمت بررسی این موردبه مطالعات ایران

کنند؛ ها قهوه میل می فوتبالیستمرکزی بسیار رایج است و حتی چند ساعت قبل از بازی معموالً

از  که پژوهشگرانشود توصیه می اند؛ بنابراین،داشتهتوجهی ن بررسی این مورد نیز ها بهاما پژوهش

را در ادرار ها های آنکه حتماً متابولیت های ذکرشده استفاده کنند و توجه کنندمکمل تمامی انواع

 مای زنان هنگانین، از نیازهای تغذیهعملکرد ورزشی را نیز بسنجند. همچ ردیابی کنند ویا سرم 

ها نانجام بازی فوتبال غفلت شده است. با توجه به چرخة قاعدگی زنان و نیازهای ویژة تغذیة آ

 .های مناسبی را در زنان انجام دادتوان پژوهشمی

 
 

 گیرینتیجه
های پژوهشی های فیزیولوژی ورزش فرصتکدام از گرایشکه در هرنشان داد حاضر مروری  مطالعة

اند؛ اما این انجام شدهدر گرایش علم تمرین ها یشترین پژوهشد. بنود دارفوتبال وج زیادی در حوزة

و حتی در تمرینات صورت پراکنده هستند و از تمرینات ویژة فوتبال کمتر استفاده شده مطالعات به

های تمرینی ها و روشدستگاهروی های عمومی استفاده شده است و مقاومتی نیز از پروتکل

های قلب و عروق، عصب و عضله و نشده است. در گرایش ال تاکنون پژوهشفوتب مقاومتی ویژة

توانند با انجام می ند که پژوهشگرانزیادی وجود دار های پژوهشیها و چالشفرصت ،ایمنولوژی

های ها، دستگاهسازمانچنین، نیاز است که . همپیشرفت فوتبال در کشور کمك کنندها به آن

مالی از پژوهشگران  جانبة معنوی وهمه حمایت ،بدنی و فدراسیون فوتبالتربیت پژوهشگاه اجرایی،

 . کنند
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 تقدیر و تشکر
که با  است« مند تحقیقات حوزة فوتبالمرور نظام»با عنوان  یمروری حاضر حاصل طرح مقالة

 بدنی انجام شده است.حمایت مالی پژوهشگاه تربیت
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Abstract  

This study has systematically reviewed all studies in exercise physiology in the field 

of football. For this purpose, by searching articles and theses on base of relevant 

keywords in databases such as IRANDOC, SID, NOORMAGES, MAGIRAN and 

SSRC web, All studies that were done in universities, research and executive 

organizations in the field of football were extracted and were studied by classifying 

them in different fields of exercise physiology. Then, the information was interpreted 

by using descriptive statistical methods in the form of tables and graphs. More than 

1000 studies in different fields of football have been conducted in Iran till 1396 that 

25% (256 title) of is in the field of exercise physiology. Approximately 56% of studies 

in training science, 23% in the nutrition and biochemistry, 13% in exercise 

immunology, 6.5% in the cardiovascular system and 1.5% in the nerve and muscle 

have been conducted. In the years between 85 to 95, there has been a lot of growth in 

the number of studies on exercise physiology that is, of course, related to increased 

enroll of student in these years at universities. Universities have the largest share in 

the production of soccer science. Then research Institute of Physical Education and 

sport science, Youth and Sports Ministry and IRIB have had financial support for 

football projects. There are many research opportunities in each of the fields that the 

researchers can help to progress of football in the country by researching on those 

issues. There are methodological problems to some researches; For example, it can be 

noted that the lack of measurement of metabolites when taking supplements, no use 

of similar anaerobic and aerobic tests and valid FIFAs and inappropriate timing of the 

measurement of blood parameters. Also, less attention has been paid to circumference, 

size and limp ratio, physical fitness standard norms, cellular and humoral immunity 

in different weather conditions and specific football drills during competition season. 
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