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  چكيده
منظور  نقش مهمي در عملكرد وي هنگام قضاوت مسابقه دارد، زيرا به ،جه به نيازهاي فيزيكي و فيزيولوژيكي داور فوتبالتو

ان را در داخل زمين طور مستمر و بدون هيچ محدوديتي، رويدادهاي بازي و بازيكن كنترل قوانين بازي در طول رقابت، داور بايد به
فوتبال در نيمه  ةكار، ضربان قلب و غلظت الكتات خون داوران نخب قداراين پژوهش، بررسي تغييرات م هدف .مسابقه دنبال كند

ه ب. هشتم ليگ برتر فوتبال ايران بود ةهاي دور رقابت) هاي دوم نيم فصل اول و دوم هاي اول دو نيم فصل و نيمه نيمه(اول و دوم 
  1/180±48/4سال، قد  5/35±97/3با ميانگين سن(المللي حاضر در ليگ برتر فوتبال كشور  بين ةداور نخب 10نظور، اين م
ها در دو  آزمودني ةكلي. صورت در دسترس غير تصادفي انتخاب شدند ، در ليگ هشتم به)كيلوگرم 18/78±4/8وزن  و متر سانتي

هاي  گيري ميزان كار، ضربان قلب و سطح الكتات در نيمه ها شامل اندازه زمونآ. ندشدآزمون ) نيم فصل يك مسابقه هر(مسابقه 
 نتايج پژوهش، از طريق آزمون تي زوجي .مسابقه بود) نيمة اول نيم فصل اول و دوم و نيمة دوم نيم فصل اول و دوم( اول و دوم

 اول و دوم نشان نداد ةير الكتات داوران در نيممقاد نتايج اين پژوهش، تفاوت معناداري بين ميزان كار و. تجزيه و تحليل شد

)05/0>P  .(اول و دوم تفاوت معناداري مشاهده نشدهاي  همچنين، بين ميانگين ضربان قلب داوران در نيمه)05/0>P .(نظر به  
ت پيموده شده مساف هاي فيزيولوژيكي و ثر بر پاسخؤترين عوامل محيطي م ها مهم و شدت رقابت كار، سطح، سرعت، مقداررسد مي

سو و  كار داوران از يكمقدار پايين بودن دهندة  نشانبررسي نتايج هشتمين دورة ليگ برتر، . رود شمار مي توسط داوران فوتبال به
ليگ  ةويژه پايين بودن آمادگي هوازي داوران نخب كه عدم آمادگي جسماني مطلوب به است باال بودن ضربان قلب از سوي ديگر

 .دهد نشان مي رابرتر ايران 

  
  هاي كليديواژه

  .فوتبال ، ضربان قلب ، الكتات خون ةكار ، داوران نخب قدارم
                                                           

  Email:shadmehr.mirdar@gmail.com                                    09113120639 :تلفن : نويسندة مسئول  -1
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  مقدمه

جمعيت زيادي  ،اي فوتبال رفهو با گسترش ليگ ح رداي دا گستردهورزش اول دنيا مقبوليت  عنوان بهفوتبال 
علمي بسيار  هاي اما پژوهش، شمرند بر مي بازي موسو بيستبازيكن را فوتبال  1داورمحققان، ). 22(           نددرگير آن
 بهدر مقايسه با بازيكنان فوتبال وجود دارد، با اين حال توجه  )عنوان مجري قوانين به(در مورد داوران  اندكي
حركات داور در  ).5(هاي اخير افزايش يافته است در طي سال چشمگيريطور ه هاي علمي داوري فوتبال، ب جنبه

كنترل بازي تصميمي  منظور بهتا در مواقع لزوم  گيرد ميمنظور حضور در بهترين موقعيت انجام  هطول رقابت ب
ده و مسابقه را با هر سرعتي كرطور پيوسته حركت  براي اين منظور داور ناگزير است به). 22(درست اتخاذ كند

ي داوران ننابراين ميزان آمادگي جسماب. استمرتبط اداره كند، زيرا حركات وي كامالً به جريان بازي و بازيكنان 
ثر باشد ؤم آنهاهاي فيزيولوژيكي  و شاخص 2كار قدارمتواند بر  ميو دارد آنها  عملكردنقش بسيار مهمي در 

هوازي مطلوب كه دو شاخص مهم در تعيين آمادگي جسماني داوران  برخورداري از توان هوازي و بي. )22،2،3      (  
تحقيقات انجام گرفته در زمينة . داردآنان هاي فيزيولوژيكي  شده و شاخص افت پيموده، نقش مهمي در مساست

          دوند كيلومتر مي 13 تا 9در هر مسابقه بين  ،داوران سطوح عالي ،دهد كار داوران درحين مسابقه، نشان ميمقدار 
  تجربه  را  4ر اكسيژن مصرفيو حداكث 3ضربان قلبحداكثر  درصد 80 تا 70و  درصد  90تا 85ترتيب  بهو 
دهد وضعيت آمادگي داوران، پايين تر از بازيكنان فوتبال  برخي مطالعات نشان مي . )1،19،20،21،25( كنند  مي

 ةدر گستر متوسططور  كه  مقادير حداكثر اكسيژن مصرفي داوران به طوري پست مياني است، به به ويژه بازيكنان
 67 تا 55اي  نزد بازيكنان حرفه قداراما اين م ،)11( گزارش شده است) قيقهد/كيلوگرم/مول ميلي( 50 تا 44

خود به اين نتيجه  تحقيقاتدر ) 2001( 5كرايواستراپ و بانگسبو. )22( است دقيقه در كيلوگرم بر ليتر ميلي
ت معناداري وجود اول و دوم داوران ليگ استراليا تفاو ةكار نيمقدار رسيدند كه در رقابت فوتبال، بين تغييرات م

 ةدر ميزان كار نيم ي رادرصد 1/4در نتايج خود كاهش معنادار ) 2001( 6اما دي اوتاويو و كاستاگنا ،)23( ندارد

                                                           
1 -  Referee   
2 - Work Rate  
3 - Heart Rate  
4 - Maximal Oxygen Consumption(vo2 max) 
5 - Krustrup and Bangsbo  
6 - Dottavio and Castagna    
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متناسب با  شده توسط داوران فوتبال رسد مسافت پيموده نظر مي به ).16( دوم داوران ايتاليايي گزارش كردند
ي يك تيم باشد، به نظر مي رسد، نياز داور براي خوب ديدن، قضاوت صحيح و مقادير گزارش شده براي بازيكنان خط ميان

 ها پژوهش. )8،9،12،13،23( رقابت استشده در طول پيموده  مسافت قدارجلوگيري از حوادث احتمالي دليل اين تشابه در م
 اابهت زيادي ب، مشحين مسابقهدر  هاي مختلف فعاليت و نيازهاي فيزيولوژيك داوران جنبه ،دهد نشان مي
داوري فوتبال،  تحقيقاتدر ). 28(به عملكرد بازيكنان مرتبط است چشمگيريطور  دارد و اين رويكرد به يكديگر

منظور تخمين شدت تمرين و ميزان درگيري هوازي طي رقابت  اي به طور گسترده از شاخص ضربان قلب به
تا  85تواند به محدودة  فوتبال مي ةمسابقه، داور نخبدهد كه در جريان  ها نشان مي بررسي). 11(شود استفاده مي

در هر را  ضربه در دقيقه 165تا  160 ضربان قلبي بالغ بر عبارتي رسد و بهبدرصد حداكثر ضربان قلب خود  95
رو با كنترل تواتر قلبي در حين  ازاينزيادي شود،  فيزيولوژيكي فشارو متحمل هاي بازي تجربه كند  يك از نيمه

 تحقيقات  .)2،11،14،18،22،25،26،29(كردتوان فشار فيزيولوژيك وارده بر داوران را مورد ارزيابي  مي همسابق
هاي خيلي شديد  اجراي فعاليت ،هاي داور در جريان مسابقه از فعاليت درصد 20پيشين حاكي از آن است كه 

توان به عنوان شاخصي از  قادير ميشود، از اين م مي الكتات خونافزايش مقادير  موجباست، تحمل اين فشار 
فوتبال، سطوح بااليي  ةاي، داوران نخب هاي حرفه در رقابت .)3،13 (هوازي استفاده كرد آمادگي هوازي و بي

با بررسي الكتات ) 2002(دي اتاويو و كاستاگنا . كنند ازغلظت الكتات را در لحظات حياتي مسابقه تجربه مي
تاليا دريافتند، داوران طي رقابت ممكن است مقادير الكتاتي در حدود بيش از اي آ خون  داوران فوتبال سري 

مقادير الكتات خون داوران، هنگام مسابقه  ،نشان داد پژوهشنتايج اين . هفت ميلي مول در ليتر را تجربه كنند
آنها ) ميلي مول در ليتر   1/2 5/0(الكتات  پيش از مسابقه و زمان گرم كردن  از مقادير يشترثري بؤطور م به
 ةبا مالحظ). 17(پژوهشگران علت اين تغييرپذيري را وابستگي مقادير الكتات به شدت مسابقه بيان كردند. بود

وتحليل سطح تجزيه ازاين روسطح الكتات خون با يكديگر مرتبط هستند،  كار، ضربان قلب و قداراز آنجا كه م مذكورموارد 
براي  تواند راهنماي مناسبي مي هنگام قضاوت،آن  ةكنند دليل نقش تعيين به ايرانفوتبال  برتر وران ليگ آمادگي دا

در در داخل كشور به تحقيقي  پژوهشگران بنابراين با توجه به اينكه. يي و موفقيت داوران باشداكارتر  ارزيابي عيني
 اند نپرداخته داوران فوتبال در شرايط واقعي مسابقه هاي فيزيولوژيكي كار و شاخص قداربررسي تغييرات م ةزمين

پژوهش اين يك مسابقه در دسترس نيست،  ةها در دو نيم و از سوي ديگر اطالعات روشني در مورد اين شاخص
كوشد، ميزان  در شرايط واقعي يك رقابت فوتبال ميها و  رقابت در طول فصل اننيز با بررسي فعاليت داور
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كار، ضربان قلب و مقادير الكتات خون داوران، شناسايي  قداررا بر م فوتبال ةهاي مسابق نيمه گذاري هر يك ازاثر
هاي فيزيولوژيكي داوران در شرايط  كار و ويژگيقدار بديهي است با شناخت م. ندكو تغييرات حاصل را بررسي 

ويژه نزد داوران فوتبال  به تحقيق اين. تري از عملكرد داوران داشت توان ارزيابي دقيق واقعي و آزمايشگاهي، مي
بندي تمرينات اختصاصي،  ريزي و دوره براي شناخت نيازهاي فيزيولوژيكي خود و همچنين ارتقا، بهبود برنامه

 ةاز ارزش بيشتري برخوردار خواهد بود و جامع ،ن آگاه به نياز جسماني و فيزيولوژيكي داوراناتوسط متخصص
اعمال صحيح  براين اساس،. شد نيز از نيمرخ فيزيولوژيكي داوران آگاه خواهند اندركاران فوتبال ورزشي و دست

قوانين بازي و قضاوت عادالنه توسط داوران فوتبال به آمادگي فيزيكي و فيزيولوژيكي مطلوب آنان براي حضور 
ج متفاوت در محدود و نتايتحقيقات در اين راستا، . داردنياز فعال در صحنه خطاها و نقض مقررات  نزديك و

فراهم آورد تا همگام با تكامل علوم و ابزارهاي  پژوهشگرانتواند اين فرصت را براي  عملكرد داوران، مي ةزمين
در فصل كامل  ها پژوهشي، به بررسي ابعاد مختلف فيزيكي و فيزيولوژيكي داوران فوتبال در شرايط واقعي رقابت

  . دنبپرداز ها رقابت

  
  تحقيقروش 
  ها زمودنيآ

  . )4،6(آزمايشي استفاده گرديد آزمون يا طرح شبه پس –آزمون  گروهي پيش از طرح تك پژوهشدر اين 
 ةسال سابق دوفوتبال با حداقل  ةالمللي نخب داور بين 10اي،  حرفه داور حاضر در ليگ 14ين منظور از بين ه اب

درصد،  38/19±3/3گرم، چربي بدن كيلو 18/78±4/8سال، وزن  5/35±97/3با ميانگين سن( اين ليگقضاوت در 
 هب ،)دقيقه /كيلوگرم/ليتر ميلي 27/48±41/5 ليتر و حداكثر اكسيژن مصرفي /مول ميلي83/1±49/0غلظت الكتات پايه 

ها از نظر سوابق پزشكي، درماني و سالمت  آزمودني ةهم .آماري انتخاب شدند ةعنوان نمون طور در دسترس به
   .شدند ساخته ارزيابي ققمح ةپرسشنام از طريقعمومي 

  مراحل اجراي آزمون

 ها و آزمودني پس از توجيه. دندش نصب و عملكرد تجهيزات آشنا ةبا نحوگيري  ها دو هفته قبل از آزمون آزمودني
هاي بدني و  گيري اندازه در مورد تحقيق، يك هفته پيش از آزمون در شرايط واقعي فصل مسابقات، دادن اطالعات كافي
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منظور شناخت وضعيت  به. عمل آمد ها در مركز سنجش آكادمي ملي المپيك به ژيكي از تمامي آزمودنيفيزيولو
ساخت كره ( 1درصد چربي با استفاده از دستگاه بيوالكتريك ةها، محاسب آزمودني فيزيولوژيكي و تركيب بدني

همچنين تعيين اكسيژن . گرفت ها، انجام هر گونه فعاليتي از سوي آزمودني رايبدون اج )In body 3( )5مدل 
و نوارگردان  2گر گازها با استفاده از دستگاه تحليل )1(بروس ةها از طريق آزمون بيشين آزمودني ةمصرفي بيشين

كار داوران  از  قدارم ها، ارزيابي با شروع فصل رقابت. صورت پذيرفت)  K4b2مدل  –ساخت ايتاليا ( 3كاسمد
و نصب آن روي بند كفش و مچ دست و فعال كردن ) ساخت فنالند( سنج سافتم مجهز به 4سانتو  طريق دستگاه

ضربان قلب داوران در طول ). 22(هاي مسابقه انجام پذيرفت  ها در هر يك از نيمه آزمودني كردن آن توسط خود
قفسه هاي آن روي  با استفاده از دستگاه مذكور و نصب گيرنده»  5تله متري امواج كوتاه راديو«مسابقه  با كمك 

براي ). 22،25(شده بر روي مچ آزمودني ميسر شد  نصب ابزارو فعال كردن آن توسط آزمودني از طريق  ةسين
براي اين منظور . استفاده شد) ساخت آلمان( 6الكتات اسكات مقداردستگاه سنجش  گيري الكتات خون از اندازه
سپس با استفاده از . عمل آمد دوم به اول و هاي  گيري از نوك انگشتان داوران، بالفاصله پس از پايان نيمه خون
مقادير الكتات خون تعيين  الكتات ، سنجش ميزان و قرار دادن آن در دستگاه) ساخت آلمان( 7سنس لب كيت
  ). 17(شد

  

  روش آماري

ها با استفاده از آزمون هاي مربوط به متغيرهاي پژوهش، طبيعي بودن توزيع داده دادهآوري  پس از جمع
و  اول و دوم ةهاي نيم يافته زوجي براي مقايسة تياز آزمون سپس ف مشخص شد؛ واسميرن -موگروفلوك

  .گرفتانجام  15نسخه  SPSSبا استفاده از نرم افزار  ها شكلو رسم  استفاده گرديد محاسبات آماري

                                                           
1 - Bioelectric 
2 - Gas Analyzer 
3 - Cosmed treadmil 
4 - Sunto T6 
5 - Radio Telemetry 
6 - Lactate Scout 
7 -  Sens Lab Kit 
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  تحقيقهاي  يافتهتايج و ن

گيـري در شـرايط واقعـي     ها پيش از آزمون دنيهاي فيزيولوژيكي و آنتروپومتريكي آزمو توصيفي ويژگي ةآمار
  .نشان داده شده است 1مسابقه در جدول 

  ليگ برتر فوتبال كشور ةبرخي مشخصات آنتروپومتريكي و فيزيولوژيكي داوران نخب  -1جدول 

ني
ود
آزم

داد 
تع

 

  سن
 )سال(

  قد
 )سانتي متر(

  وزن
 )كيلوگرم(

  داوري ةسابق
 )سال(

  الكتات پايه
)ليتر/ مول ميلي(

  چربي
 )درصد(

  مصرفي حداكثر اكسيژن
 )دقيقه/ كيلوگرم/ميلي مول(

10 9/3±5/35 4/4±1/180  4/8±18/786/2±5/14 4±87/1 3/3±38/19 41/5±27/48 

  

هاي ضربان قلب و  كار و شاخص قدارشده براي م محاسبه  tانحراف معيار و ها و مقدار  ميانگين ،2 جدول در
  .شده استمقايسه فوتبال كشور  ةم داوران نخبدو اول وهاي  الكتات خون نيمه

  
داوران  )هاي اول و دوم دو نيم فصل اول و دوم نيمه( كار، ضربان قلب و الكتات خون مقدار ةمقايس - 2 جدول

 ليگ برتر فوتبال كشور
  شاخص هاي

  آماري
اول  ةتفاضل ميانگين نيم  ميانگين

  دوم ةو ميانگين نيم
  ةدرج

  آزادي 
  مقدار 

t   
  سطح 

  دوم ةنيم  اول ةنيم داري نيمع
  كار قدارم

شده به  مسافت طي( 
  )متر

5/4034 5/4128  94- 9 217/1- 255/0  

  ضربان قلب 
 )تعداددردقيقه(

3/163 7/162  6 /0 9 748/0 474/0  

  الكتات خون
 )ميلي مول در ليتر(

87/4 

 
49/5  618/0- 9 650/1- 133/0  
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                 كار  قدارنتايج حاصل از تغييرات م
  كار  و مسافت  قدار، افزايش ماوراند ةدو نيمكار  قدارميانگين م ةبا مقايس 1شكلهاي پژوهش در  يافته

معنادار  افزايش از نظر آماري  هر چند اين ،دهد نشان مياول  ةنيمدوم مسابقات را نسبت به  ةشده در نيم طي
الكتات، ضربان قدار تفاوت تغييرات درصدي م 2شكل ش در هاي پژوه يافته ،بر اين  عالوه ).=255/0P( ستني

  .دهد كار داوران بين دو نيمه را در طي دو نيم فصل نشان ميقدار قلب و م

 
  )هاي اول و دوم دو نيم فصل اول و دوم نيمه(م اول و دوهاي  نيمه )به واحد متر( كار قدارميانگين ممقايسة   -1شكل 

 
  هاي اول و دوم دو نيم فصل نيمه(اول و دوم  هاي كار، ضربان قلب و ميزان الكتات نيمه  قداردرصد تغييرات م - 2شكل 

  )اول و دوم 
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  نتايج حاصل از تغييرات ضربان قلب   

دوم داوران نسبت به ميانگين  ةدهد ميانگين ضربان قلب نيم نشان مي  3شكل هاي پژوهش حاضر در  يافته
هر چند اين كاهش از نظر آماري نسبت به ميانگين ضربان قلب نيمه  اول كاهش يافته است، ةضربان قلب نيم

      .مشخص شده است  2 شكلدر   )درصد -36/0(اين كاهش قدار م). =474/0P(دار نبود دوم معنا
 

 
  )مهاي اول و دوم دو نيم فصل اول و دو نيمه( ماول و دو هاي نيمه) تعداد در دقيقه(ضربان قلب ميانگين مقايسة  -3شكل

     نتايج حاصل از تغييرات مقادير الكتات     

دوم داوران به نسـبت ميـانگين الكتـات     ةميانگين سطح الكتات خون نيم ،4شكل هاي تحقيق در  مطابق يافته
افزايش از نظر آماري نسبت به ميانگين الكتات خـون دو نيمـه    قداراول افزايش داشته است كه اين م ةخون نيم

هـاي تحقيـق در    براساس يافته   درصد 68/12 اين نتايج در عين حال بيانگر افزايش ). =133/0P(دار نبود معنا
  .است  2 شكل 
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  )هاي اول و دوم دو نيم فصل اول و دوم نيمه(ماول و دوهاي  نيمه) ميلي مول در ليتر(الكتات خون  ميانگينمقايسة  -4شكل

  

 گيري و نتيجه بحث

طور  به برترفوتبال كشور در طول مسابقه در سطح ليگ  ةكار داوران نخب قدار، مدادپژوهش نشان  نتايج اين
هاي دوم  هاي اول دو نيم فصل و نيمه نيمه( اول و دومهاي  در نيمهاز اين مسافت، داوران  كه متر است 8163ميانگين 

داوران در  كارقدار ايش منتايج بيانگر افز اين.پيمودندرا  متر 5/4128و  5/4034ترتيب  به )نيم فصل اول و دوم
 32/2اول  ةنيم  كار قداردوم به نسبت م ةنيم دهد مقادير ميزان كار ها نشان مي بررسي يافته .دوم  است ةنيم

كار نيمه اول داوران نخبه قدار دوم نسبت به م ةمقادير افزايش يافته در نيم هر چند. درصد افزايش داشته است
دوم مسابقه با  ن تحقيق در ارتباط با تغييرات ميزان كار داوران در  نيمه اول وهاي اي يافته. مالحظه نيستقابل 

همخواني  )2004(، كاستاگنا و همكاران )2001(، كرايواستراپ و بانگسبو)1994( 1جانسون و مك ناگتوننتايج 
  سابقه مربوط كه دليل آن احتماالً به يكسان بودن سطح و شدت رقابت در هر دو نيمه از م) 10،22،23(دارد 
طور  به )كيلومتر 13تا  9( مذكور پژوهشگران تحقيقاتشده در طول رقابت در  طي مسافت هر چند. شود مي

ترين علت آن  مهم ،رسد مي نظر است كه به )متر 8163(از پژوهش حاضر تريشب) درصد 3/37تا  3/9(محسوسي 
و  2، آساميهمچنين در تضاد با اين نتايج. است بررسيهاي فوتبال در كشورهاي مورد  باال بودن سطح رقابت

                                                           
1 - Johnston and Mcnaugthon 
2 - Asami  



 1391 پاييز ، 14علوم زيستي  ورزشي، شمارة ية نشر                                                                                

 

80

) 7(دوم گزارش كردند ةنيمدر  داوران ژاپنيشدة  مسافت پيمودهدر ) 7/4(ي را افزايش معنادار) 1998( همكاران
بازي توسط داور در دادن  ةادار ةسرعت، سطح بازي و همچنين شيو بودن يشتربتوان دليل آن را به  مي كه

كار داوران شامل شدت مسابقه،  قدارترين عاملي كه از عوامل دخيل در تفاوت م مهم. دادآوانتاژهاي بيشتر نسبت 
گيرد، ميزان ايستادن داوران در طول مسابقه است،  داوران نشأت مي راهبردها، سطح آمادگي و  سطح رقابت

كه ) 16،10(ايستد درصد از زمان مسابقه را مي 22تا  11 حدود ،يك داور نخبهكه حاكي از آن است  ها پژوهش
ميزان ايستادن  تفاوت درمشخص شده است  ،با اين حال. شده مرتبط است وار به عوامل ذكر اين مسئله زنجيره

تغييرات  مورددر  حاضر تحقيق ).10(شود ها محسوب مي رقابت  دليل اصلي تفاوت در ميزان كار داوران هنگام
دوم  ةايران در نيم ةميانگين ضربان قلب داوران نخب بودن تر پايينبا وجود ، دهد ميضربان قلب داوران نشان 

و تفاوت روشني بين ميانگين ضربان قلب  استاين تغيير بسيار ناچيز  ،)در هر دو نيم فصل( اول ةنسبت به نيم
كاهش در ميانگين ضربان قلب  قداركه گزارش آماري پژوهش نيز م طوري به وجود ندارد،اول و دوم هاي  نيمه
تغييرات ضربان قلب  مورددر  پژوهشهاي اين  يافته. داند اول معنادار نمي ةم داوران را نسبت به نيمدو ةنيم

، هلسن و )2002(  1، وستون و برور)1994(دوم مسابقه با نتايج جانسون و مك ناگتون  اول و هاي هداوران در نيم
از ). 18،20،21،22،26( همخواني دارد) 2001(اگنا اوتاويو و كاست -دي و) 2002( 3و همكاران ، هارلي)2004( 2چببولتي

افزايش ضربان  موجبآن  ةآنجا كه افزايش شدت فعاليت و رقابت با افزايش اكسيژن مصرفي مرتبط است و نتيج
فعاليت داوران در هر دو قدار توان دليل اين تشابه در ضربان قلب را به يكسان بودن شدت و م مي ،دشو قلب مي

در دو  ،همچنين تحقيقي در دسترس نيست كه تغيير معناداري در ميانگين ضربان قلب داوران .نيمه نسبت داد
اگرچه تفاوت معناداري بين شرايط آزمايشگاهي و  ،نيمه از يك رقابت را در شرايط واقعي مسابقه ارائه كرده باشد

ز آن است كه عوامل گرفته حاكي ا نتايج تحقيقات صورت). 23،21(شرايط واقعي مسابقه يافت شده است
علل تأثيرگذار در از جمله تواند  آبي، استرس گرمايي و شدت تمرينات مي شدت بازي، سن، كم مانندمتعددي 

   كهدهد  مينشان  2جدول هاي  يافته تحقيقات،ر گيددر مقايسه با نتايج  ).9(تغيير ضربان قلب داوران باشد
 برترهاي ليگ  كار بازيكنان در طول رقابت قدارو همچنين م ها و شدت رقابت م پايين بودن سطح، سرعت غر علي

، كه علت آن ممكن )29،16،15،11( كار خود برخوردارندقدار فوتبال، داوران از ضربان قلب بااليي نسبت به م
                                                           
1 - Weston and Brewer 
2 - Helsen and Bultybck 
3 - Harley et al 
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همچنين نتايج ). 1جدول (ويژه آمادگي هوازي نزد داوران ليگ برتر باشد هاست پايين بودن آمادگي جسماني ب
طور ميانگين  به بيانگر اين است كهفوتبال كشور  ةتغييرات مقادير الكتات داوران نخب موردحاضر در تحقيق 

) كيلوگرم وزن بدن/ليتر/ ميلي مول( 49/5و  87/4ترتيب  اي داخلي به مقادير الكتات خون داوران در رقابت حرفه
دوم  ةافزايش ميانگين مقادير الكتات خون نيمآمده  دست نتايج به. ها بوده است اول و دوم از رقابتهاي  در نيمه

يافته در  اما نتايج آماري اين پژوهش مقادير افزايش. دهد اول را نشان مي ةبه نسبت ميانگين الكتات خون نيم
هاي  يافته .داند نمي اول معنادار  ةدوم داوران را نسبت به ميانگين الكتات نيمة ميانگين مقادير الكتات خون نيم

دي اتاويو  دوم مسابقه با نتايج كاستاگنا و اول و هاي تغييرات مقادير الكتات داوران در نيمه موردهش در اين پژو
توان علت اين تشابه را همخواني بين شدت  و مي) 23،13( ستهمسو) 2001(بانگسبو  و كرايواستراپ و) 2002(

هاي الكتات خون  غلظت تغييرپذيري در. كرد فعاليت داوران و مقادير الكتات آنان در هر دو نيمه از رقابت ذكر
ها و عامل سن  ترين اين علل را سطح رقابت مختلف مهم تحقيقاتبه عوامل متعددي بستگي دارد كه  احتماالً

افزايش  .ترين عامل اثرگذار بر مقادير الكتات باشد تواند مهم ها مي سطح رقابت). 13،17،18،23( اند كرده ذكر
ها امكان افزايش  هاي سرعتي و شتابي داوران براي نزديك بودن به صحنه ا و تكرار فعاليته سطح و سرعت رقابت

بر مقادير الكتات  مؤثرعامل سن نيز از جمله عوامل ). 13(مقادير الكتات خون داوران را در پي خواهد داشت
در  )9/32/40سال ( داوران باال بودن سن  ،دهد مي نشان )2004( چب، تحقيقات هلسن و بولتي)18،13(است 

از تجمع زيادي د داوران مقادير شموجب  2000فوتبال اروپا در سال  ةدور نهايي مسابقات قهرماني اتحادي
اي  كه ميانگين سن داوران حرفه دهد مينشان  باال بودن سن داوران ،از سوي ديگر. الكتات را از خود نشان دهند

كاهش عملكرد  موجبدهد، افزايش سن  هاي اخير نشان مي يافته). 21(از بازيكنان است شترتقريباً دو برابر بي
نياز اساسي  عنوان پيش اما اين پديده ظاهراً تأثيري بر قضاوت آنان ندارد، زيرا تجربه به ،شود مي جسماني داوران

، ادارة مطلوب )3(هاي متناوبي است يتاز آنجا كه فوتبال داراي فعال .)28،27( رود شمار مي مسابقه به ةبراي ادار
ي ها صحنه رويدادها و بهبودن نزديك مسابقه و هاي مختلف  در موقعيتحضور داور را  آمادگي هموارهيك رقابت، 

در مقايسه با داوران ) 1جدول (با توجه به پايين بودن آمادگي هوازي داوران ليگ برتر كشور. طلبد حساس را مي
  ، به داوران توصيه )25،18)(درصد 81تا  80حداكثر اكسيژن مصرفي بين (ر خارجي هاي معتب فعال در ليگ

تواند به  تحقق اين مهم، مي. ويژه آمادگي هوازي بكوشند شود در راستاي بهبود آمادگي جسماني خود، به مي
 راستا با دستيابيدر اين  .فوتبال بيفزايداي  حرفه هاي  در طول رقابتآنان  كم اشتباهافزايش كارآيي و قضاوت 
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كار با سطح آمادگي داوران را مشخص كرد و با انطباق  مقدار ةتوان رابط مي ،به برنامه تمرينات ساالنه داوران
 .فيزيولوژيكي داوران شدهاي عملكردي و  ويژگيبهبود  موجبكار مسابقه، قدار تمرينات با عملكرد و م ةشيو

داوران ليگ  ةگيري شد هاي اندازه دار بين شاخص يتفاوت معندم از ع حاكيپژوهش اين آمده از  دست نتايج به
به داوران از فشار فيزيولوژيكي و عملكردي  ،دهد مياين نتايج نشان  .استدوم  اول وهاي  در نيمهبرتر فوتبال 

ين بودن پايبا وجود آن است،  يدؤمها  همچنين اين يافتهاند،  مسابقه برخوردار بوده ةمشابهي در هر دو نيم نسبت
هاي معتبر اروپايي، داوران ليگ داخلي از ضربان قلب بااليي  ليگ اي ايران نسبت به ها در ليگ حرفه رقابت سطح

داوران  ظرفيت هوازي بهبود، شود پيشنهاد مي نتايج حاصلبراساس . كار خود برخوردارندقدار نسبت به م
ركات متناوب داور در زمين مسابقه هر دو سيستم و از آنجا كه در ح مورد توجه قرار گيرد، )1جدول (ايراني

 نيزهاي تمريني، و  گيري ضربان قلب در وهله با اندازه شود توصيه ميدارد،  زياديهوازي نقش  انرژي هوازي و بي
مستمر طور  بهبدون صرف هزينه و وقت زياد داوران هوازي  بي ةالكتات خون، آستان ساده و مكررگيري  اندازه

بندي  زمان و شدت،با كنترل مناسب هوازي  ةآستاندر عين حال، داوران بايد با تمرينات منظم در . ارزيابي شود
اقدام ها  افزايش آمادگي جسماني خود در طول رقابت ت بهبنستمريني ساليانه  ةبرنام و برخورداري از مطلوب

  . نندك

  و مĤخذ نابعم

 .فرزاد ناظم و ضياء فالح محمديترجمة . چاپ اول ."فيزيولوژي ورزشي باليني").1379. (پوالك ويلمور.1
   .355 – 366 ص . انتشارات دانشگاه بوعلي سينا  .همدان

ضياء فالح محمدي، امير اسماعيلي، حميد  ةترجم. چاپ اول ."تغذيه و فوتبال").  1388. (ران موگان.2
 . 117- 113ص . انتشارات دانشگاه مازندران.بابلسر. ساالري

عباسعلي گائيني، فتح اله مسيبي  ةترجم .چاپ دوم ."علم و فوتبال"). 1384(. ويليامز مارك ،ريلي توماس.3
 .189-192ص . انتشارات كميته ملي المپيك. تهران. و محمد فرامرزي

انتشارات . تهران. "هاي تحقيق در علوم رفتاري روش"). 1379( .الههحجازي،  .عباس ،بازرگان .زهره، سرمد.4
 .123 ص .آگاه
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