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  چکیده 
 کیو برخی شاخص هاي فیزیولوژی) دهمسافت پیموده ش(میزان کار  هدف از پژوهش حاضر، بررسی

         ضربان قلب و غلظت الکتات خون داوران نخبه فوتبال در نیم فصل اول رقابت هايشامل
 داور بین المللی و ملی نخبه لیگ حرفه اي 10براي این منظور.  بودکشور 86-87 ساللیگ حرفه اي

رم،  کیلوگ18/78±4/8 سانتی متر، وزن 1/180±48/4 سال، قد 5/35±97/3با میانگین سن (، فوتبال
، غلظت الکتات پایه درصد38/19±3/3چربی بدن  ،98/23 ±53/1توده بدنی شاخص 

 میلی لیتر به ازاي هر کیلوگرم از 27/48± 41/5لیتر و حداکثر اکسیژن مصرفی/ میلی مول49/0±83/1
     کلیه آزمودنی ها در. انتخاب شدندبه صورت غیر تصادفی  پیش از شروع رقابت ها، )وزن بدن
آزمون ها شامل اندازه گیري میزان کار، ضربان قلب . اول رقابت ها مورد آزمون قرار گرفتندنیم فصل 

  طریقیافته هاي این پژوهش ازتجزیه و تحلیل نتایج  .بودو سطح الکتات در نیمه اول و دوم مسابقه 
 در سطح SPSS نرم افزار  با استفاده از تی زوجیآزمون و  فو اسمیرن-روفوگوآزمون کولم

   .انجام گرفت) P> 05/0(عناداري م
  .)P>247/0(، تفاوت معناداري بین میزان کار داوران در نیمه اول و دوم نشان نداد این پژوهشنتایج

  .) P>192/0(همچنین بین مقادیر الکتات داوران نیمه اول و دوم نیز تفاوت معناداري وجود نداشت
تفاوت معناداري مشاهده نیز مه اول و دوم بین میانگین ضربان قلب داوران در نی عالوه براین

  ).  P >375/0(نشد
 است از این مسابقهاینکه پاسخ هاي فیزیولوژیکی و عملکردي داوران تحت تاثیر شرایط با توجه به 

داوران نخبه کشور در معرض یک استرس روانی و یا جسمانی تقریبا یکنواختی رو به نظر می رسد 
  . تنددر دو نیمه فوتبال قرار داش

  

   .، ضربان قلب، الکتات خونفوتبالداوران نخبه  ،کار  میزان:واژه هاي کلیدي
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  مقدمه
 در نوع خود بی شک محبوب ترین ورزش دنیا به شمار می رود و گسترده ترین مجموعه 1فوتبال

قوانین و مقررات از آن فوتبال است و این ورزش بیش از دیگر ورزش ها مورد بحث و بررسی یا 
 فدراسیون در فدراسیون بین المللی فوتبال 204اکنون . ]2 [ی و تحلیل علمی قرار گرفته استارزیاب

 طبق .را در بر می گیرد) زن و مرد( میلیون عضو فعال 220عضو هستند که در مجموع حدود ) 2فیفا(
ن تیم عضو  میلیو4 هزار باشگاه با 600 در جهان مسابقات فوتبال را براي 3 میلیون داور3/1آمار فیفا 
  اقتصادمطالعات نشان می دهد داوران نقش تعیین کننده اي در ].2،17[ته داوري می کنند آن در هف

 تاثیر عمیقی در  داوران قضاوتپیامدهاي ناشی از ،حرفه ايسطوح ، به ویژه در ایفاء می کنندفوتبال 
داوران فوتبال یک شاخص از این رو برخورداري از آمادگی جسمانی مطلوب براي  .داردنتیجه بازي 

 که داوران فوتبال یک جزء عنایت به این با بنابراین . اساسی در موفقیت آنها محسوب می شود
بررسی عملکرد آنهااز اهمیت زیادي برخوردار ، فوتبال محسوب می شوندمسابقه یک ضروري 

یک رقابت به از سوي دیگر با توجه به ضرورت حضور فعال داور در کلیه لحظات  ].17،21[است
و هماهنگ حضور اجتناب ناپذیر ضرورت این مسئولیت نشان دهنده  خصوص مسابقات فوتبال،

مشاهده و  براي ی مطلوب در موقعیتبه منظور استقرار جریان بازي در زمین مسابقه داور در کلیه
تعیین  بنابراین میزان آمادگی جسمانی داوران نقش . مناسب و اعمال مقررات مربوطه استتشخیص
، ٤میزان کار به طور ویژه بر شاخص هاي   هنگام مسابقه خواهد داشت، و آنهاعملکرد درکننده اي

در عین حال موفقیت داوران فوتبال تا ]. 2،20[ اثر گذار استداوران  ٦ و الکتات خون٥ضربان قلب
 وابسته است حدود زیادي به آمادگی هوازي آن ها به عنوان سیستم غالب انرژي و عملکردي آ ن ها

داوران   و شاخص هاي فیزیولوژیکی میزان کاربهبودبه نظر می رسد تقویت این دستگاه در در نتیجه 
تحقیقات انجام شده در ارتباط با میزان کار داوران در حین مسابقه نشان می دهد ]. 20[باشدموثر 

                                                
١- Soccer  
٢- Football International Federation association (FIFA) 
٣- Referee 
٤- Work rate 
٥- Heart rate  
٦- Blood lactate 
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در ) 2006 (١ریلی]. 2،12،15[  کیلومتر می دوند13-9ح عالی در هر مسابقه بین وسط داوران
 هزار 10داد داوران لیگ انگلستان به طور میانگین در هر مسابقه مسافتی بالغ بر  نشان تحقیقات خود

 بین میزان کار داوران در نیمه اول و دوم تفاوت معناداري، به طوري که متر را پوشش می دهند
به   مشابه با ارزش هايداوران میزان کار  ، مقادیرنشان می دهدمحققان مطالعات ]. 22[مشاهده نکرد

 تا حدود داوران است، این تشابه بیانگر آن است که میزان کار  خط میانیدست آمده توسط بازیکنان
و به نظر می رسد  نیاز داور براي خوب .  استنزدیکپست میانی به میزان کار بازیکنان زیادي 

 تشابه در میزان کار پیموده شده  دلیل این،دیدن، قضاوت صحیح و جلوگیري از حوادث احتمالی
  ]. 3،7،9،19 [است در طول یک رقابت پست میانیداوران با بازیکنان 

  وحضور مسابقهفوتبال براي هماهنگ بودن با جریان تنوع و تناوب فعالیت هاي داوراز سوي دیگر 
 عامل ثمربخش درصحنه هاي مختلف بازي، فشار فیزیولوژیک زیادي را بر وي تحمیل می کند که

 از جمله متغیرهاي موثر در تعیین میزان ].2[اصلی آن دویدن هاي خیلی شدید در کوتاه مدت است
 با  برخی از محققان براین باور هستند کهاز این رو.  استضربان قلبآمادگی افراد، کنترل میزان 

ورد ارزیابی قرار  وارده بر داوران را م٢فیزیولوژیک  در حین مسابقه می توان فشارضربان قلبکنترل 
لیگ هاي معتبر داوران در حین رقابت قلب مطالعات نشان می دهد که متوسط ضربان ]. 6 ، 2[داد

در مطالعه ) 1994 (٣ جانسون و مک ناگتون].2،11،12،22[ ضربه در دقیقه است 165 تا 160بین 
ن قلب داوران در دو خود بر روي داوران لیگ استرالیا به این نتیجه رسیدند که بین میانگین ضربا

  اختالف معناداري وجود ندارد ضربه در هر نیمه بوده است163 و 162نیمه یک مسابقه که به ترتیب 
را متناسب با شدت فعالیت در حین مسابقه داوران فوتبال  محققان علت افزایش ضربان قلب ].18[

رفی مرتبط است و نتیجه این  و معتقدند افزایش شدت فعالیت با افزایش اکسیژن مصه اندعنوان کرد
  ]. 12،19 [داشت خواهد را در پی تعامل افزایش ضربان قلب

 سوخت و ساز، نشانه ناخالص از در طی مسابقهمقادیرالکتات خون   نشان می دهد،مطالعات پیشین 
 درصد از 20 حاکی از آن است که انجام شدهپژوهش هاي همچنین ]. 14،19 [استبی هوازي 

                                                
١- Really  
٢- Physiological Pursuer 
٣- Johnston and Mcnaugthon 
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 اجراي فعالیت هاي خیلی شدید است، تحمل این فشار ، در جریان مسابقه فوتبالورفعالیت هاي دا
 از آمادگی یمی شود، از این مقادیر می توان به عنوان شاخصفزایش مقادیر الکتات در خون باعث ا

 در مورد مقادیر الکتات اندکی تحقیقات ].2،10 [. استفاده کرد در حین تمریناتهوازي و بی هوازي
 تا 9/4 در داوران بین ، به طوري که مقادیر گزارش شده در شرایط مسابقه صورت گرفته استداوران

 نشان دهنده آن است که بین دویدن سریع این ارزش ها ].10،19[ است بوده میلی مول در لیتر 4/9
) 2001 (١بوو بانگساستراپ  کرایو .]10[          داوران و سطح الکتات خون آنان ارتباط مثبتی وجود دارد

 میلی مول بر لیتر 1/5 و 8/4مقادیر غلظت الکتات خون داوران نخبه در لیگ دانمارك را به ترتیب 
 مشخص شد مقادیر الکتات خون داوران به طور  ودر انتهاي نیمه اول و دوم گزارش نمودند

 میزان کار بوط به مطالعات مر ].19[نامحسوس در نیمه دوم باالتر است اما این افزایش معنادار نبود 
جدید بوده و نسبتا در شرایط واقعی مسابقه، داوران فوتبال  ٢و برآورد  شاخص هاي فیزیولوژیکی

به تحقیقی   داخل کشور در محققبه طوري که. مطالعات معدودي در این زمینه صورت گرفته است
ط واقعی مسابقه هاي فیزیولوژیکی داوران فوتبال در شرای بررسی میزان کار و شاخصنه یدر زم

، کوشد می پژوهش حاضر نیز با بررسی فعالیت داور در شرایط واقعی یک رقابت فوتبال.دست نیافت
 و مقادیر الکتات  بر میزان کار، ضربان قلبرا  فوتبالمیزان اثر گذاري هر یک از نیمه هاي مسابقه

 شناخت میزان کار و بدیهی است با.  شناسایی و تغییرات حاصله را بررسی نماید،خون داوران
این مهم به . داشت ارزیابی دقیق تري از عملکرد داوران، می توان ویژگی هاي فیزیولوژیکی داوران

کاران  ویژه نزد داوران فوتبال از ارزش بیشتري برخوردارخواهد بود و جامعه ورزشی و دست اندر
 یق حاضر در نظر دارد تا ضمنلذا تحق. فوتبال را از نیمرخ فیزیولوژیکی داوران آگاه خواهد کرد

، این پرسش را مورد بررسی  در شرایط واقعی مسابقه ترسیم نیمرخ فیزیولوژیکی داورانبررسی و
قرار دهد که آیا بین میزان کار، ضربان قلب و سطوح الکتات خون نیمه اول و دوم مسابقه داوران 

 یا داشته استعناداري وجود  تفاوت مکشور ٤اي لیگ حرفه  در نیم فصل اول رقابت هاي٣نخبه
   خیر؟ 

                                                
١- Krustrup and Bangsbo 
٢  - Physiological indices 
٣- Elite Referees 
٤- Professional League 
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 روش شناسی تحقیق

داوران نخبه در میزان کار و شاخص هاي ضربان قلب و الکتات خون  هدف از این تحقیق بررسی
 یک به صورتتحقیق از نوع شبه تجربی و  .رقابت هاي نیم فصل اول لیگ حرفه اي فوتبال است

 و   داورانترکیب بدنی فیزیولوژیکی و ايجهت شناخت برخی از ویژگی ه ونممرحله پیش آز
    .است  انجام گرفتهگیري در حین رقابت آزمون

 

 آزمودنی هاي تحقیق 

 سال سابقه قضاوت در 2 داور بین المللی و ملی فوتبال با داشتن حداقل 10آزمودنی هاي این تحقیق 
با توجه به  .انتخاب شدند  به صورت غیر تصادفیاز میان داوران لیگ کشوره  بودند، کلیگ حرفه اي

 –زمونآپیش  از طرح تک گروهی محدودیت تحقیق در استفاده از گروه کنترل و روش تصادفی،
هدف تحقیق،  پس از انتخاب آزمودنی ها. ]4،5[پس آزمون یا طرح شبه آزمایشی استفاده گردید

 آزمون و  داوران فرم رضایت نامه شرکت درسپس،  تشریح شدمراحل کار و انتظارات محقق
 قبل از یک هفته از آزمودنی ها خواسته شد، طی در گام بعديپرسشنامه سالمتی را پر کردند و 

کلیه آزمودنی ها هفته .  خودداري کنندمحرك از مصرف هرگونه مکمل نیروزا و مواد  هاآزمون گیري
  . آشنا شدندقبل از آزمون گیري با نحوه اجراي صحیح آزمون ها و شیوه نصب و عملکرد تجهیزات 

  

  روش جمع آوري داده ها
پس از توجیه آزمودنی ها و دادن اطالعات کافی در مورد تحقیق و پیش از آزمون گیري در شرایط 

  ). 1جدول  (واقعی مسابقه، اندازه گیري هاي زیر از تمامی آزمودنی ها به عمل آمد
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  به لیگ حرفه اي فوتبال کشوربرخی مشخصات آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی داوران نخ. 1جدول 
تعداد 
 آزمودنی

  سن
 )سال(

  قد
 )سانتی متر(

  وزن
 )کیلوگرم(

سابقه 
  داوري

 )سال(

  الکتات پایه
 )لیتر/ مول میلی(

  چربی
 )درصد(

حداکثر اکسیژن 
  مصرفی

وزن  کیلوگرم/لیتر میلی(
 )بدن

10 97/3±5/35 48/4±1/180  4/8±18/78  5/14 49±87/1 3/3±38/19 41/5±27/48 

  
 ساخت آلمان صورت  lactate scoutدستگاه با استفاده از اندازه گیري الکتات پایه آزمودنی ها

 از طریق خون گیري از نوك انگشت آزمودنی توسط به طوري که قبل از شروع فعالیت، . گرفت
 مقادیرالکتات پایه هر یک از  lactate scout دستگاهکیت هاي مخصوص و قرار دادن کیت در

  .به دست آمد  هاآزمودنی
ساخت کره مدل  (١ از دستگاه بیو الکتریکبا استفادهمحاسبه درصد چربی هر یک از آزمودنی ها، 

embody 3 ( بیشینه بروس با استفاده از طریق آزمونآزمودنی ها از   بیشینه اکسیژن مصرفیو تعیین 
 ساعت قبل از 24 ) K٤b٢ مدل –ساخت ایتالیا  (٣کاسمد ٢و دستگاه تحلیل گر گازهانوارگردان 

  .شدمسابقات انجام 
    .]1[ فرمول زیر استفاده شدو بروس از نوارگردان حداکثر اکسیژن مصرفیحاسبه م براي

  
Vo٢max (ml/kg/min) =١٤٫٨-(١٫٣٧٩*T)+(٠٫٤٥١*T*T)-(٠٫٠١٢*T*T*T) 
T= minute + (second* ١٠٠/٦٠)   

  
 

   آزمودنی ها در حین مسابقه، ضربان قلب و الکتات خونروش ارزیابی میزان کار

                                                
١- Bioelectric 
٢- Gas Analyzer 
٣- Casmed Tritmil 
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  speedpodمجهز بهSunnto   t٦طریق دستگاه از، )میزان مسافت طی شده(میزان کار داوران ارزیابی

  و فعال کردن آن توسط خودبر روي بند کفش و مچ دست نصب می گردید  کهساخت فنالند

                                                                                                 .انجام پذیرفت  هاآزمودنی
 دستگاه با استفاده از » ١رادیو تله متريامواج کوتاه  « با کمکضربان قلب داوران در طول مسابقه 

 بر روي قفسه سینه و فعال کردن آن توسط آزمودنی از طریقهاي آن  نصب این گیرنده مذکور و
Sunnto  از  خونبراي اندازه گیري الکتات .ر شدسمیمودنی  روي مچ آز برشدهنصب 
خون گیري از نوك انگشتان   براي این منظور.ساخت آلمان استفاده شد  lactate scoutدستگاه

ساخت  senslab سپس با استفاده از کیت. ، بالفاصله در پایان نیمه اول ودوم به عمل آمداوراند
    .  شدتعیین مقادیر الکتات خون   lactate scout در دستگاهآنو قرار دادن  آلمان

 

  آماريهاي روش 
 به اسمیرنف مورد بررسی قرارگرفت و -گروفواز آزمون کولمبا استفاده ها دادهتوزیع نرمال بودن 

داده ها از وضعیت توزیع  ،بودبیشتر  >05/0Pدلیل اینکه سطح معنی داري تمام متغیرها از مقدار 
 و در نتیجه از آزمون هاي پارامتري براي تجزیه و تحلیل یافته ها استفاده .نرمال برخوردار بودند

  محاسبات آماري و رسم نمودارها.زوجی استفاده گردید tآزمون مقایسه میانگین ها از  براي .گردید
  .  انجام شدExcelو  SPSS با استفاده از نرم افزار به ترتیب

  

  یافته ها
  ومیزان کارمحاسبه شده براي   t و مقدارانگین، انحراف معیار  شامل میتوصیف آماري  2جدول در

آورده   در نیم فصل اول کشورنیمه اول ودوم داوران نخبهشاخص هاي ضربان قلب و الکتات خون 
  .شده است

 
 
 
  

                                                
١- Radio Telemetry 
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    و الکتات خونضربان قلب، میزان کارمحاسبه شده براي   t  توصیف آماري و مقدار.2جدول
  هايشاخص 
  آماري
  

میانگین نیمه تفاضل 
 نیمه دوم واول 

انحراف معیار تفاضل 
   نیمه دوم ونیمه اول

 معنی سطح  tمقدار درجه آزادي
  داري

  247/0 -237/1 9 136/327 -128 میزان کار
  375/0 934/0 9 725/3 1/1 ضربان قلب 
  994/0 007/0 9 70914/1 0040/0 الکتات خون

  
 نیمه دوم داوران به نسبت میانگین میزان کار نیمه اول افزایش  میانگین میزان کار1با توجه به نمودار 

نبود دار امعنبه میانگین میزان کار دو نیمه  از نظر آماري نسبت افزایشکه این میزان داشته است 
)247/0P= .( این نتایج مبین افزایش)است2یافته هاي تحقیق در نمودار شماره  بر اساس%) 23/3 .  

 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
 

  

    
  نیمه اول و دوم داوران در نیم فصل اول، ضربان قلب و الکتات میزان کار تغییرات میانگین . 1نمودار
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به نیمه دوم داوران نسبت ضربان قلب میانگین  می دهد نشان 1نمودار یافته هاي پژوهش حاضر در 
به میانگین از نظر آماري نسبت کاهش این هر چند  ،استکاهش یافته نیمه اول ضربان قلب میانگین 

 2در نمودار شماره   %) -67/0( میزان این کاهش ).=375/0P(نبود دار امعن  دوم نیمهضربان قلب
  .استمشخص شده 

نیمه دوم سطح الکتات خون میانگین  حاکی از آن است که 1یافته هاي تحقیق در نمودار  عالوه براین
از نظر آماري کاهش که این میزان نیمه اول کاهش داشته است الکتات خون داوران به نسبت میانگین 

 کاهش در عین حال بیانگراین نتایج . )=994/0P(نبود دار امعندو نیمه الکتات خون به میانگین نسبت 
  . است2یافته هاي تحقیق در نمودار شماره  بر اساس %)  -073/0(
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میزان كار ضربان قلب الكتات

 نمودار 2. متغیرھاي عملكردي و فیزیولوژیكي

درصد تغییرات میزان كار، ضربان قلب و الكتات خون داوران نخبھ ایراني در نیمھ اول و دوم
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  بحث و نتیجه گیري
  درخصوص میزان کار داوران در نیم فصل اول رقابت هاي لیگ پژوهشیج این ا نت. میزان کار
 مسافتی ،ار داوران در رقابت هاي لیگ برترمیانگین میزان ک، می دهد نشان کشورفوتبال  حرفه اي
 و در نیمه دوم 3958در نیمه اول پیموده شده  میانگین مسافت به طوري که. است متر8044بالغ بر 

بررسی یافته ها نشان می دهد مقادیر میزان کارنیمه دوم به نسبت میزان کار . می باشد     متر4086
 مقادیر افزایش یافته در نیمه دوم نسبت هر چند. شته است درصد افزایش دا23/3نیمه اول به میزان 

نیز نشان می دهد  نتایج مالحظات آماري  وود نبمالحظهبه میزان کار نیمه اول داوران نخبه قابل 
 مطالعات نشان می دهد،. )=247/0P(مقادیر تغییریافته نیمه دوم نسبت به نیمه اول معنادارنیست

فت پیموده شده در مسابقه می تواند به سطوح رقابت ها مرتبط  مشاهده شده در مساتفاوت هاي
          بین المللیو ملی منطقه اي،  رقابت هاي استانی،  در مقایسه سطح تفاوت هااین که باشد، به طوري 

 با  شدن در هنگام مواجهها تفاوت میزانبا این حال، . ]6،8،19[با یکدیگر بیشتر به چشم می خورد
باعث  می تواند قضاوت نیز  متمایزشیوه هاي. ]6،8[کاسته می شود بین المللی ومسابقات ملی 

 زمانی که داوران از امر به ویژه این ،]8[شود رقابت هاي سطح باالدر مسافت پیموده شده در تفاوت 
 شرکت کنندگان در  همهاگر چه. ]8،19[بیشتر نمایان می شود کشورهاي متفاوت مقایسه می شوند

 فردي تفاوت هاي  اما،اند را داشتهآزمون هاي جسمانی فیفا  گذراندن  توانزارش شدهمطالعات گ
 پژوهش هاهمچنین . ]9،16[ تاثیرگذار باشدمیزان کار آنان بر ، از جملهبر عملکرد جسمانی اندمی تو

ن با ای]. 8،13[ درصد از زمان مسابقه را می ایستد 22 تا 11 یک داور نخبه حدود ؛حاکی از آن است
 حال مشخص شده است اختالف در میزان ایستادن ها دلیل اصلی تفاوت در میزان کار داوران هنگام

 با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه و معنادار نبودن ].8[رقابت ها محسوب می شود  
ران است به نظر می رسد سطح و شدت رقابت که از عوامل موثر بر میزان کار داومیزان کار داوران، 

 در ارتباط با تغییرات میزان کار داوران در  نتایج این پژوهش. یکسان بوده است در هر دو نیمه مسابقه
، )2001(، کرا یواستراپ و بانگسبو )1994(دوم مسابقه با نتایج جانسون و مک ناگتون  نیمه اول و

با این نتایج آسامی و   اما در تنافی.]8،18،19[همخوانی دارد ) 2004 (١کاستاگنا و همکاران

                                                
١- Castagna et al 
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  که ،در نیمه دوم داوران ژاپنی گزارش کردند)  درصد7/4(یک افزایش معنادار) 1998 (١همکاران
می توان دلیل آن را به افزایش و ارتقاء سرعت، سطح بازي و همچنین شیوه اداره بازي توسط داور 

  ].6[در دادن آوانتاژهاي بیشتر نسبت داد
به طور میانگین ضربان قلب داوران در طول یک رقابت حرفه اي  می دهدن یافته ها نشا .ضربان قلب
 این میانگین ها به طور . ضربه در نیمه اول و دوم رقابت ها بوده است6/162 و 7/163به ترتیب 

 %)  -67/0(کاهشنتایج  . درصد ضربان قلب بیشینه مصرفی داوران را شامل می شود88 تا 87متوسط 
م علی رغ. می دهدبه میانگین ضربان قلب نیمه اول را نشان نسبت  نیمه دوم میانگین ضربان قلب

اینکه میانگین ضربان قلب داوران در نیمه دوم نسبت به نیمه اول اندکی پایین تر است اما این تغییر 
 سازد نمی بسیار ناچیز بوده و تفاوت روشنی بین میانگین ضربان قلب نیمه اول و دوم را آشکار

)474/0P=.(را به  داوران در هر دو نیمه مسابقه در ضربان قلب نزدیک لذا می توان دلیل این تشابه 
یافته هاي  )1994(جانسون  تحقیق . در هر دو نیمه نسبت دادآنانیکسان بودن شدت و میزان فعالیت 
لیگ  يوي میانگین ضربان قلب داوران در طول فصل رقابت ها. پژوهش حاضر را تایید می کند

اختالف بین این  ، که گزارش کرد ضربه در دقیقه 163 و 162را در نیمه اول و دوم به ترتیب رالیا است
  ].18[معنادار نبودضربان قلب دو نیمه 

نیز نتایج مشابهی را گزارش کردند، نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین ) 2006(ریلی و همکاران 
 ضربه در دقیقه است که هیچ تفاوت 165 تا 160بقه ضربان قلب داوران انگلستان در طول یک مسا

 که تغییر معناداري یافت نشد همچنین تحقیقی ].22[معناداري بین ضربان قلب دو نیمه مشاهده نشد 
   .نشان دهددر میانگین ضربان قلب داوران در دو نیمه از یک رقابت را 

 ،ات داوران نخبه فوتبال کشور نتایج تحقیق حاضر در خصوص تغییرات مقادیر الکت.الکتات خون
      الکتات خون نیمه دوم به نسبت میانگین الکتات خون نیمه اول را نشان کاهش میانگین مقادیر

در مقایسه با . اما با توجه به یافته ها مقادیر کاهش یافته معنادار نیست %). -073/0(می دهد 
 پژوهش هاي صورت گرفته در ارتباط با میزان  روي داوران فوتبال، برمطالعات متعدد انجام شده

مقادیر غلظت الکتات ) 2001(کرایواستراپ و بانگسبو ].14،19[ادیر الکتات خون بسیار اندك استمق

                                                
١- Asami et al 
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نیمه اول و   میلی مول بر لیتر در انتهاي1/5  و8/4خون داوران نخبه در لیگ دانمارك را به ترتیب 
 خون داوران به طور نامحسوس در نیمه دوم دوم گزارش نمودند که مشخص شده مقادیر الکتات

تغییر پذیري در غلظت الکتات خون احتماالً به  ]. 20[باالتر است اما این افزایش معنادار نیست 
عوامل متعددي بستگی دارد که مطالعات مختلف مهمترین این علل را سطح رقابت ها و عامل سن 

  ].10،14،15،19[ذکر کرده اند 
واند به عنوان مهمترین عامل اثرگذار بر مقادیر الکتات باشد افزایش سطح و سطح رقابت ها می ت

سرعت رقابت ها و تکرار فعالیت هاي سرعتی و شتابی توسط داوران براي نزدیک بودن به صحنه ها 
 از جمله عوامل  نیزعامل سن ].11[امکان افزایش مقادیر الکتات خون داوران را در پی خواهد داشت 

نشان دهنده آن است که ) 2002(کاستاگنا   مطالعات.]16 ،11[بر مقادیر الکتات استتأثیرگذار 
مقادیر الکتات داوران نسبت به بازیکنان بیشتر است و این امر احتماالً مربوط به سن باالتر داوران به 

  فعالیت هايتعداد و مقدار  با توجه به نتایج تحقیق حاضر به نظر می رسد] 11[بازیکنان است 
شدت  سرعتی و شتابی صورت گرفته توسط داوران در هر دو نیمه مسابقه در پاسخ به سرعت و

  .مسابقه باشددر هر دو نیمه  یکسان در کل رقابت دلیل تشابه مقادیر الکتات خون داوران 
 

  نتیجه گیري
یش در هاي اخیر یک تمایل رو به افزا به نظر می رسد در سالبا توجه به مطالعات صورت گرفته، 

نتایج به دست آمده از پژوهش در عین حال . ]6،8،19[ استرخ دادهمیزان کار بازیکنان و داوران 
میزان کار، ضربان  ( هیچ تفاوت معناداري بین شاخص هاي اندازه گیري شدهمی دهدحاضر نشان 

  نتایجاین.  وجود ندارد فوتباللیگ حرفه اينخبه  در نیمه اول ودوم داوران )قلب، الکتات خون
و یا ایستایی بیشتر داوران در فواصل بیانگر یکنواختی سطح شدت فعالیت در دو نیمه  ممکن است

 و نیز تغییراتی که در فواصل هر  مسابقات استرس هاي روانی از این رو پیشنهاد می شود. باشدبازي 
یابی قرار گیرد تا بهتر مورد ارزدر کنار ارزیابی وضعیت بازیکنان تیم ها   دقیقه مسابقه رخ می دهد15

  برخی از زوایاي مبهم واکنش هاي فیزیولوژیکی و متابولیکی و عملکردي داوران را بیشتربتوان
  .آشکار نمود

 

http://www.FootballReferee.ir


 www.FootballReferee.ir – فوتبال و فوتسال ي داوری تخصصتیسا
 

 ١٤

الزم است از همکاري صمیمانه جناب آقاي عنایت رییس کمیته داوران فوتبال  :سپاسگزاري
به لیگ برتر ایران که در اجراي این جمهوري اسالمی ایران و نیز مشارکت صمیمانه کلیه داوران نخ

  .میکار پژوهشی با محقق همکاري نمودند مراتب قدردانی و سپاس خود را اعالم نمای
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Abstract  
 
A Study of work rate and some physiological indices of Iranian soccer elite 
referees  
 
 
* Mabhout Moghadam, T.( ). A.M M.S in physical education. Mazandaran University  
** Mirdar, Sh.(Ph.D).Mazandaran University  
*** Gharakhanlou, R. (Ph.D).Modarres University  
 
The aim of this research is to study work rate (distance covered) and some 
physiological indices such as heart rate and blood lactate in elite soccer referees of 
professional league of Iran in the first mid season ١٣٨٧-١٣٨٦. 
Methods: ١٠ International and national elite soccer referees of professional league  with 
mean (age: ٣٥٫٥± ٣٫٩٧ yrs, height: ١٨٠٫١±  ٤٫٤٨ cm, weight: ٧٨٫٢٣± ٨٫٤٧, BMI: 
٢٣٫٩٨, Percent of fat: ١٩٫٢٧± ١٠, Base lactate: ١٫٨٣± ٫٤٩ mmol/Lit and Oxygen 
uptake of maximum (VO ٢max): ٤٨٫٢٧±  ٥٫٤١) before starting competition were 
selected non randomly. All subjects were examined in the first mid season 
competitions. Exams included work rate and heart rate and blood lactate. For analyzing 
of the results of the study, we utilized Kolomogrov-smirnov tests and paired T test by 
SPSS software in significant level of (P< ٠٫٥). Results: there was not significant 
different between work rate mean of first and second halves (P<٠٫٢٤٧). And it was 
understand that there wasn't significant difference between amount of blood lactate 
mean of first and second halves (P<٠٫١٩٢). Also it was not significant difference 
between heart rate mean of first and second halves ( P<٠٫٣٧٥).Conclusions: Where as,  
referees physiological and functional response is to influence of competitions level's, it  
seems that;  the Iranian elite referees   were sitting similar physical and psychological 
stress in two halves soccer competitions. 
 
Key words: Work rate, Elite soccer referees, Heart rate, Blood lactate   
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