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  چکیده
یک از شاخه هاي آن با توجه به ماهیت این اگر چه که فوتبال به صورت یک کل مطرح است اما هر  :مقدمه

هدف از این . ورزش و محیطی که بازي در آن انجام می گیرد داراي نیازهاي فیزیولوژیکی و عملکردي خاص خود است
  .می باشد پژوهش مقایسه متغیرهاي فیزیولوژیکی و حرکتی بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی

ازیکن تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی به عنوان نمونه به روش تصادفی بیست و هشت ب :مواد و روش ها
براي سنجش توان هوازي در آستانه بی هوازي آزمون کانکانی، براي سنجش توان بی هوازي آزمون . انتخاب شدند

تحلیل براي تجزیه و .  یارد و براي سنجش چابکی آزمون ایلی نویز به عمل آمد40بوسکو، براي سنجش سرعت آزمون 
 . مستقل در مقایسه بین متغیرها استفاده شدtیافته هاي پژوهش از آزمون 

بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ) توان هوازي در آستانه بی هوازي(بین توان هوازي :یافته هاي پژوهش
 و) P=0.035(، سرعت)P=0.005(ولی بین توان بی هوازي) P=0.07.(ساحلی تفاوت معنی داري وجود ندارد

 .بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی تفاوت معنی داري وجود دارد) P=0.005(چابکی
تفاوت در توان بی هوازي، سرعت و چابکی بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ســاحلی  : بحث و نتیجه گیري

با توجه به . یط تمرینی باشدمی تواند بیشتر به دلیل نوع فعالیت ساختار مهارت و شرایط متفاوت زمین بازي و نوع شرا
. ارتباط بین متغیرها، می توان انتظار داشت که در صورت ضعیف بودن یکی از این عوامل دیگري نیز تحت تاثیر قرار گیرد

هم چنین با توجه به اهمیت این عوامل در اجراي بازیکنان فوتبال، بهتر است که مربیان تمرینات را متناسب با نوع مهارت 
 .نایی هاي هر فرد و در نظر گرفتن نیازهاي ضروري در مسابقه طراحی کنندو سطح توا
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  مقدمه
انگیز و با تحرك   فوتبال یک ورزش هیجان

انسته جایگاه خود را به صورت یک است که امروزه تو
 با توجه به ماهیت این .ورزش تخصصی معرفی کند

اعم از (گیرد  ورزش و محیطی که بازي در آن انجام می
هاي  اندازه زمین، محیط بازي، زمان بازي، سیستم

هایی که در این ورزش   ها و درگیري بازي و مهارت
طبیعی لذا . کنند  عوامل متعددي ایفاي نقش می) هست

است که داراي نیازهاي فیزیولوژیکی و حرکتی خاصی 
اي خاص این ورزش ـــنیز باشد تا با توجه به نیازه

نخستین گام ). 23،9(،هاي الزم را تدوین نمایند  برنامه
نویسی تمرین آگاهی از نیازهاي هر رشته    در برنامه

براي دستیابی به اوج اجراي ورزشکاران  .ورزشی است
ور به باال بردن سطح هماهنگی، استقامت، ورزشی مجب

چنین  هم). 1(،قدرت، توان، چابکی و سرعت هستند
تمرین را بایست با توجه به شرایط انفرادي و سطح 

). 4(،کنندگان تنظیم کرد  هاي هر یک از شرکت  توانایی
بیشتر دانشمندان علوم ورزشی و مربیان اعتقاد دارند که 

نیازي براي عملکرد   شسطح باالي آمادگی هوازي پی
هاي متناوب طوالنی   هوازي باال در حین فعالیت  بی

بازیکنان نخبه براي  بر اساس نتایج تحقیقات، ).2(،است
هاي فیزیولوژیکی و حرکتی  موفقیت در بازي به ویژگی

 توان بی هوازي، سطح باالیی از قبیل توان هوازي،
ه ب). 10،3(،چابکی و انعطاف پذیري نیاز دارند سرعت،

هاي فیزیولوژیکی و حرکتی یکی از  طور کلی ویژگی
عوامل مهم در کیفیت عملکرد ورزشکار و رسیدن به 

در فوتبال  ).22(،پیروزي در مسابقات ورزشی می باشد
رین و فعالیت توسط ــونی از تمـــاي گوناگــشکل ه

 400بازیکنان به نمایش گذاشته می شود، مثل دوي 
الیت در حد فوق بیشینه است و متر که در آن شدت فع

یا دوي ماراتن که در آن شدت فعالیت متوسط است، 
تر بر گسترش توان ــید بیشــتأک). 7(،متمایز می کند

هوازي می تواند تأثیر مطلوبی بر کیفیت حفظ توپ 
بگذارد و افزایش توان هوازي می تواند به افزایش بارز 

سطح مهارتی مقدار کار منجر شود زمانی که دو تیم با 
یکسان مسابقه می دهند، تیمی که از آمادگی بیشتري 

تري  برخوردار است می تواند مسابقه را با آهنگ سریع
ان ــ نشتحقیقات. سر مسابقه به پیش ببرد تا در سر

داده اند هر چند توان هوازي به تنهایی عامل موفقیت 
در فوتبال نیست ولی حداقل آستانه اي تقریباً به اندازه 

 میلی لیتر به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن ضروري 60
وقتی توان هوازي بازیکنان فوتبال از این مقدار . است

. ها نوسان می یابد کمتر باشد، احتماالً عملکرد آن
نشان داد که سطح باالي آمادگی همه ) 2002(بانگسبو

بازیکنان یک تیم به انجام میزان کار باال و نگهداري و 
ک ــیک و تاکتیک در طول بازي کمانجام خوب تکن

در تحقیقی ) 2005(چنین مک لنتیر هم).  13(،می کند
ایسه نیمرخ فیزیولوژیکی بازیکنان ــور مقــکه به منظ

رشته هاي فوتبال ایرلندي، پرتاب ها و فوتسال انجام 
 طور معنی داريه که بازیکنان فوتبال ب داد نشان داد

روه دیگر ــو گت به دــشتري نسبــتوان هوازي بی
اگر چه سوخت و ساز هوازي دستگاه انرژي  ).19(،دارند

غالب را در بازي فوتبال برعهده دارد، اما در بازي 
فوتبال فعالیت هاي متنوع زیادي مانند دوهاي سریع و 
انفجاري، و تکل کردن و برگشت هاي سریع وجود 
دارند که تمام انرژي غالب این نوع از فعالیت ها را 

ه هاي انرژي فسفاژن و اسید الکتیک تشکیل دستگا
به مقایسه سرعت میان ) 2006(گیسیس. )24(،می دهند

ماتور فوتبال کشور تیم هاي حرفه اي، زیر نخبه و آ
و نتیجه گرفتند که تیم حرفه اي از یونان پرداخته 

ماهیت حرکات ). 18(،ندسرعت بیشتري برخوردار بود
ته است این کوتاه شدن وابس-سرعتی به چرخه کشش

طویل شدن عضله همراه (چرخه، ترکیب عمل برون گرا
کوتاه شدن عضله همراه (و درون گرا)  با افزایش تنش
) 2002(دونالد و کیرکندال). 18(،است) با افزایش تنش

میزان چابکی ورزشکاران تیم ملی مرد امریکا را با 
 هاي آزمون ایلی نویز سنجیدند و زمان استفاده از

 ثانیه را به ترتیب براي مردان 19/15،15،73/15،06/15
ردند و نتیجه ــزارش کــ سال گ23،20،17،16باالي 

گرفتند که بین این گروه ها در مقادیر چابکی تفاوت 
اگر چه فوتبال به صورت ). 16(،معنی داري وجود ندارد

هاي آن خود   یک کل مطرح است اما هر یک از حیطه
زمین چمن یا ساحلی هر باشد فوتبال در   علمی جدا می

کدام خط مشی جداگانه و منحصر به خود را تشکیل 
پژوهش حاضر در تالش است تا با مقایسه  .دهند  می

 ی هوازي،ـوان بــوازي، تـتوان هوازي در آستانه بی ه
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 بال چمنی وــی فوتــسرعت و چابکی بازیکنان تیم مل
هاي فیزیولوژیکی و حرکتی  ساحلی و اطالع از ویژگی

 دریچه جدیدي را نسبت به وضعیت افراد براي مربیان،
 )چمنی و ساحلی(سرپرستان و دست اندرکاران فوتبال

  )8،5(.بگشاید
  مواد و روش ها

 مقایسه اي -پژوهش حاضر از نوع تحقیق علی
غیرهاي منتخب  ــد که متــیا پس از وقوع می باش

فیزیولوژیکی و زیست حرکتی تیم هاي ملی فوتبال 
جامعه .  چمنی را مورد مقایسه قرار می دهدساحلی و

 نفر از بازیکنان فوتبال 60آماري این پژوهش شامل 
چمنی و ساحلی دعوت شده به تیم ملی است که 
چهارده بازیکن فوتبال چمنی و چهارده بازیکن فوتبال 
ساحلی به روش تصادفی جهت شرکت در این پژوهش 

  .به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند
ه و مربیان ــماهنگی با مسوالن مربوططی ه

تیم هاي ملی هدف از اجراي تحقیق توضیح داده شد و 
در زمان هاي مقرر باگروه آزمون گیرنده و وسایل مورد 

ه گردید و ــها مراجع ونــنیاز براي اندازه گیري آزم
متغیرهاي مربوطه اندازه گیري و سپس در برگه هاي 

 گیري قد از قدسنج،مخصوص ثبت شد که براي اندازه 

گاه ــکی و دستــزشــرازوي پــراي وزن از تــب
Body composition analyst نوع سه، ساخت کشور 

توان هوازي در آستانه  چنین براي اندازه گیري کره، هم
وان ــش تــبی هوازي از آزمون کانکانی، براي سنج

بی هوازي از آزمون بوسکو، براي اندازه گیري سرعت 
 یارد سرعت با سنسورهاي مربوط براي 40ن از آزمو

اندازه گیري سرعت و براي چابکی از آزمون ایلی نویز 
  .استفاده شد

پس از تعیین نرمال بودن داده ها با استفاده از 
زیه و ــ، براي تج)s-k(آزمون کلوموگروف اسمیرنوف

تحلیل اطالعات مورد نظر در این تحقیق از آمار 
راي توصیف ــب. فاده شدــتی اســتوصیفی و استنباط

ار ــاي آمــه ده از روشــع آوري شــات جمــاطالع
اي متفاوت ــها و نموداره شکل ،ها جدول توصیفی،

و براي آزمون فرضیه هاي پژوهش از . استفاده شد
ح ــطــو س. دــفاده شــتــقل اســ مستtون ــآزم

 .در نظر گرفته شد)  α=0.05(معنی داري
  هش پژویافته هاي
یفی ــصات توصــمشخ ،1  شمارهدولــدر ج

ده ــاحلی ارائه شــهاي ملی فوتبال چمنی و س تیم
  .است

  
   مشخصات توصیفی تیمهاي ملی فوتبال چمنی و ساحلی . 1 شماره جدول

  مشخصات توصیفی
 گروه ها 

 )کیلوگرم(وزن )متر سانتی(قد )سال(سن

 چمنی فوتبال 77 180 26 میانگین
 72/8 22/7 60/2 نداردانحراف استا
 احلی سفوتبال 21/76 35/177 42/27 میانگین

 47/5 69/5 73/4 انحراف استاندارد
  

  مقایسه بین توان هوازي در آستانه بی هوازي بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی 2جدول         

 آماري شاخص              
  گروه

  t  df  Pار مقد انحراف معیار شاخص میانگین  تعداد

 01/10 57/36 14 ساحلی فوتبال
 45/4 85/40 14 چمنی فوتبال

90/1- 26  07/0 

  
مقایسه بین توان هوازي در  ،2 شماره در جدول

آستانه بی هوازي بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و 
 شماره ساحلی ارائه شده است که نتایج آزمون در جدول

وازي در آستانه ــــوان هــ نشان می دهد که بین ت2
بی هوازي بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی 

  )P>0.05.(تفاوت معنی داري وجود ندارد
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 مقایسه توان هوازي در آستانه بی هوازي بین بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی. 1 شماره نمودار
 

 
 

  مقایسه بین توان بی هوازي  بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی با فوتبال ساحلی .3ره  شماجدول

  آماري شاخص       
  گروه

  t  df  Pمقدار  انحراف معیار شاخص میانگین  تعداد

 33/6 14/40 14 ساحلی فوتبال
 17/4 07/51 14 چمنی فوتبال

38/5- 23  005/0 

  
 

 هوازي مقایسه بین توان بی 3  شمارهدر جدول
احلی ـــی با فوتبال ســبازیکنان تیم ملی فوتبال چمن

که نتایج آزمون نشان می دهد که بین  .ارائه شده است

کنان تیم ملی فوتبال چمنی و ــوازي بازیــتوان بی ه
ی داري وجود ــفاوت معنــاري تــساحلی از لحاظ آم

 )P<0.05.(دارد
 

 
                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی با فوتبال ساحلیمقایسه بین توان بی هوازي   .2ره  شمانمودار
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   مقایسه سرعت بین بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی.4 شماره جدول

  آماري شاخص       
  گروه

  t  df  Pمقدار  انحراف معیار شاخص میانگین  تعداد

 30/0 03/5 14 ساحلی فوتبال
 12/0 82/4 14 چمنی فوتبال

28/2 18  035/0 

  
  

رعت بین ــ، مقایسه س4 شــماره دولــدر ج
احلی ارائه ــال چمنی و ســم ملی فوتبــنان تیــبازیک

ن ــه بیــد کــون نشان می دهــده که نتایج آزمـــش

ال چمنی و ــوتبــم ملی فــنان تیــسرعت بازیک
ی داري نــاوت معــاري تفــحاظ آمــی از لــساحل

  )P<0.05.(ود داردــوج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   فوتبال چمنی و ساحلمقایسه سرعت بین بازیکنان تیم ملی. 3نمودار 
 
  
  

  مقایسه بین  چابکی بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی .5  شمارهجدول

  آماري شاخص       
  گروه

  t  df  Pمقدار  انحراف معیار شاخص میانگین  تعداد

 64/0 84/16 14 ساحلی فوتبال
 30/1 27/15 14 چمنی فوتبال

05/4 26  005/0 

  
  
  

ن ـــابکی بیـــمقایسه چ ،5  شمارهدر جدول
احلی ـــی و ســـبال چمنـــم ملی فوتـــبازیکنان تی

ن ـــبی اضر،ـــده است که در پژوهش حـــارائه ش

نی ـــبال چمـــی فوتـــم ملـــنان تیـــچابکی بازیک
ود ـــی داري وجـــاوت معنـــفـــلی تـــاحـــو س
)P<0.05.(دارد
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  مقایسه چابکی بین بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی. 2نمودار 
  

  بحث و نتیجه گیري
یافته هاي تحقیق حاضر نشان داد که بین توان 

اوت ــاحلی تفــهوازي تیم ملی فوتبال چمنی با س
ایج تحقیق حاضر با نتایج که نت ردمعنی داري وجود ندا

مطابقت  )2004(کارانــون و همــاســآرن قاتـقیــتح
، )2005(ترــک لنیــقیقات مــو با نتایج تح .)11(،دارد

در  .)17،19(،مغایر است )1996(هــونتــفاسینی و دال م
جا که  رابطه با یافته هاي فوق می توان بیان کرد از آن

تولید انرژي در بازي فوتبال توان هوازي منبع اصلی 
می باشد و رابطه بسیار زیادي بین نوع تمرین با در نظر 

 هاي تمرین توان هوازي گرفتن شدت یا مدت دوره
عالوه در مقایسه کلی که بین بازیکنان ه ب  و.وجود دارد

منی با توجه به میزان فعالیت ــمختلف تیم فوتبال چ
نان تیم فوتبال ها در شرایط مختلف بازي با بازیک آن

ساحلی انجام شد تفاوت معنی داري در میزان توان 
ها دیده نشد و این می تواند به دلیل شرایط  هوازي آن

یکسان نوع مهارت و شرایط تمرینی بازیکنان دو تیم 
که نتایج آزمون هوازي بازیکنان فوتبال  باشد، چنان

ساحلی تقریباً نزدیک به بازیکنان مهاجم و دروازه بان 
است که آستانه آن بیانگر این   وتیم فوتبال چمنی بود

مشخصی از ظرفیت هوازي براي فعالیت هاي تناوبی و 
شرفت بیشتر براي ــت و پیــروري اســمشابه آن ض

 با این ).19(،رورتی نداردــونه ضــیت هاي این گــفعال
داشتن سطح مناسبی از توان هوازي می تواند در  حال،

اولیه بازیکنان در فاصله هاي بازگشت به حالت 
استراحت کمک موثري کند و مربیان نیز نباید اهمیت 

توان هوازي را در اجراي ورزشی بازیکنان نادیده بگیرند 
هاي داخل زمین فوتبال ایجاب  ماهیت اینتروال فعالیت

آمادگی هوازي متوسط  می کند که بازیکنان این رشته،
داشتن این ویژگی  ،به باال و در حد خوبی داشته باشند

می تواند  اگر با راهبرد مناسب بازي همراه شود،
طور که نتایج تجزیه  همان .خستگی را به تاخیر بیندارد

و تحلیل آماري داده ها نشان داد بین توان بی هوازي 
احلی اختالف ــنی و ســبازیکنان تیم ملی فوتبال چم

نتایج ه ها با ــافتــود دارد که این یــمعنی داري وج
ینی و دال ــاســ ف،)2003(کــتوجیــقات اســقیــتح

ج ــتایــو با ن .)21،26(،وانی داردــخ هم )1996(مونته
مغایر  )2005(تیرــک لنــو م )2000(یــتحقیقات رایل

دست ه در این تحقیق با توجه به نتایج ب .)19،23(،است
 با قایسهــممنی در ــآمده عملکرد بازیکنان فوتبال چ

وتبال ساحلی بهتر بود، یعنی داراي توان بی هوازي ف
با توجه به تحقیقات انجام شده بر روي  باالتري بودند

بازیکنان فوتبال اگرچه سوخت و ساز هوازي دستگاه 
ما در ا ،)6(،انرژي غالب را در بازي فوتبال بر عهده دارد

هاي متنوع زیادي مانند  بازي فوتبال چمنی فعالیت
انفجاري، حرکات با توپ و بدون توپ دوهاي سریع و 

بسیار سریع، تغییر سرعت و مسیر حرکت و تکل کردن 
ها  که در فوتبال ساحلی کمتر از آن، )22(،وجود دارد

ز طرف دیگر با مقایسه زمان بازي در ا. استفاده می شود
اهده می شود که مدت ـلی مشــنی و ساحــفوتبال چم

فوتبال بازیکنان مرد زمانی را که در جریان یک مسابقه 
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دقیقه  7 ورزیده به فعالیت خیلی شدید می پردازند حدود
رعت با ــدوي س 19وان ــاست که در این مدت می ت

ن ــکه ای، )10(،ام دادــه را انجــثانی 20میانگین زمانی
لی به دلیل شرایط ــشرایط براي بازیکنان فوتبال ساح

دلیل دیگر . خاص بازي و زمین امکان پذیر نمی باشد
در این رابطه می تواند به علت تولید بازده توانی زیاد 

ها  مورد نیاز در بازیکنان فوتبال چمنی باشد چرا که آن
هاي کوتاه استراحت در بین  امکان استفاده از زمان

را می توانند بیشتر  )استارت زدن(فعالیت هاي شدید
وان ــند تا تــکه این عامل کمک می ک داشته باشند

بی هوازي یک بازیکن با شکسته شدن فسفاژن هاي 
پر انرژي موجود در عضالت همراه گلیکولیز بی هوازي 

این امر می تواند جهت گیري . )6(،گسترش پیدا کند
مناسبی را پیش روي مربیان فوتبال کشور قرار دهد که 

 ءهاي خود تاکید کافی بر ارتقا در برنامه ریزي تمرین
در بازیکنان فوتبال چمنی داشته آمادگی بی هوازي 

 .باشند
اي این ــاري داده هــنتایج تجزیه و تحلیل آم

پژوهش نشان داد که بین سرعت بازیکنان تیم ملی 
 فوتبال چمنی و ساحلی تفاوت معنی داري وجود دارد

 و )2000(که این یافته ها با نتایج تحقیقات عزیز
و  ،)18،15،12(،دارد خوانی هم )1992(دیویس ،)2006(

کریستوف جان ،)2006(وــروگلــقیق مانیــبا نتایج تح
دست آمده ه نتیجه ب. )14،20(،مغایر است) 2003(گور

در تحقیق حاضر نشان داد که بازیکنان تیم ملی چمنی 
در مقایسه با بازیکنان فوتبال ساحلی عملکرد بهتري در 

اوت ــهاي سرعتی از خود نشان دادند این تف فعالیت
ند به دلیل شرایط متفاوت زمین بازي و نوع می توا

شرایط تمرینی باشد که باز هم مرتبط با شرایط زمین 
کوتاه -ماهیت حرکات سرعتی به چرخه کشش. است

شدن وابسته است این چرخه ترکیب عمل برون گرا و 
ها سرعت خطی  در بسیاري از ورزش. درون گراست

غیر از ) بالمانند فوت(ها اهمیت دارد ولی در اکثر ورزش
سرعت خطی، توانایی تغییر سرعت، تغییر جهت، توانایی 
واکنش سریع، توان حرکتی و زمان عکس العمل نیز 

الزمه تغییر سریع و تغییر . داراي اهمیت فراوان است
  دنــکوتاه ش-شــه کشــرخــجهت سریع، سرعت چ

با توجه به نتایج فوق سرعت در ). 18(،عضالنی است
ی بازي، عکس العمل، ــبه پیش بینوتبال ــورزش ف

بستگی ... ان عکس العمل و حرکت وــانتخاب زم
 اصطکاكکه به دلیل شرایط زمین و میزان ). 19(،دارد

کمتر موجود بین چمن و ماسه شرایط مساعدتري را 
اي سرعتی ــه یتــال در فعالــبراي بازیکنان فوتب

رتري گر براي بــمالی دیــل احتــدلی. م می زندــرق
لی ــت به ساحــسرعت بازیکنان فوتبال چمنی نسب

می تواند نزدیک بودن شرایط محل آزمون با شرایط 
یافته هاي  .نی باشدــبال چمــم فوتــتی) زمین(تمرینی

نشان داد بین چابکی بازیکنان تیم ملی  پژوهش حاضر
الف معنی داري ــــلی اختــنی و ساحــفوتبال چم
ج کریستوف ــتایــته ها با نــافکه این ی .وجود دارد

ج ــا نتایــو ب ).14(،وانی داردــخ مــور هــان گــج
) 2002(وکیرکندال دونالد ،)1385(قیقات علیزادهــتح

دست آمده از ه  به نتایج ببا توجه. )9،16(،مغایر است
مطالعه حاضر، میزان چابکی بازیکنان فوتبال چمنی 

جا که  از آن می باشدبهتر از بازیکنان فوتبال ساحلی 
ماهیت حرکات چابکی بسیار به سرعت نزدیک است، 

). 18(،چابکی را می توان یکی از اجزاي سرعت دانست
و نتیجه بهتر بازیکنان فوتبال چمنی نیز می تواند به 
دلیل استفاده بهینه از چابکی در شرایط اجراي مهارت 

ماهیت دینامیک فوتبال چمنی نه . باشد) زمین بازي(
. تنها به داشتن سرعت، بلکه به چابکی هم نیاز دارد

توانایی چرخش سریع، جاخالی، گام برداري به طرفین 
حاکی از هماهنگی خوب در حرکاتی است که همگی 

این نوع حرکات در ). 6(، چابکی می باشندهنشان دهند
زمین بازي فوتبال چمنی در مقایسه با فوتبال ساحلی 

با توجه به ارتباط بین  . می گیردبیشتر مورد استفاده قرار
چابکی و سرعت می توان انتظار داشت که در صورت 
ضعیف بودن یکی از این دو عامل دیگري نیز تحت 

چنین با توجه به اهمیت هر دو  هم .تاثیر قرار می گیرد
عامل در اجراي بازیکنان فوتبال باید توجه بیشتري به 

 بر بنا .ال داشتها در بازیکنان فوتب توسعه این قابلیت
این به پژوهشگران توصیه می شود که در این زمینه به 
عنوان یک حوزه نو در ورزش پژوهش هاي بیشتري 

  تري ازــات بیشــها باید اطالع انجام دهند مربیان تیم
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رکتی ــست حــی و زیــولوژیکــیزیــهاي ف ویژگی
دست ه ال و شاخه هاي جنبی آن بــبازیکنان فوتب

ها را   بتوانند با توجه به نیاز بازیکنان تمرینآورند تا
  .طراحی و اجرا کنند
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Abstract 
Introduction: The purpose of this research 
was to compare the physiological and funct-
ional variables between grassy and beach 
soccer players. 
 
Materials & Methods: 28 national team 
players of beach and grassy soccer were 
randomely selected as a sampel. Some tests 
such as Kankani’s test for measuring aero-
bic power at the anaerobic thershold, Bosc-
o’s test for anaerobic power، 40 yard for 
velocity and Illinois for agility were done. 
For analyses of the data, independet t-test 
between the variables were used. 
 
Findings: There were no noticelabe and 
significant differences in the aerobic power 
(aerobic power at anaerobic threshold) bet-
ween grassy and beach soccer players of the 
national teams(P=0.07). But there were sig-
nificant differences in anaerobic power 
(P=0.005), velocity (P=0.35) and agilityn 

(P=0.005) between beach grassy and soccer 
players of the national teams. 
 
Discussion & Conclusion: There is a dif-
ference in the aerobic power، velocity, agi-
lity of the grassy and beach soccer players 
of the national teams and this may be due to 
the kind of activity, the structure of skill, 
different conditions of the field and the kind 
of training conditions. By drawing attention 
to the relation between these variables, it is 
expected that if one of these factors is wea-
kened, the another one also will be affected. 
Furthermore, given the importance of these 
factors in the performance of the football 
players, they should be considered as essen-
tial needs in the matches. 
 
Keywords: grassy and beach soccer, aerobic 
power at anaerobic threshold, anaerobic 
power, velocity, agility 
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