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ظرفیت هوازی، توان بی هوازی،  ،با میزان بالیدگی ارتباط بین مدت زمان شرکت در مسابقات

و عوامل پیش بینی کننده مدت زمان  توان انفجاری، هورمون رشد و فاکتور شبه انسولین

 سال پسر 51زیر  نخبه فوتبال انکنیباز شرکت در مسابقات در

 3آنتونیو فیگیردو، 2مهدی کارگر فرد، 1ابراهیم اسکندری فرد

 دهیچک

 هایقابلیت، بالیدگی تیوضع با در مسابقات شرکت مدت زمان نیببررسی میزان همبستگی مطالعه  نیهدف از ا: سابقه و هدف

در : مواد و روشها بود. در مسابقات شرکتزمان  مدت بر عوامل نیا ریتأث یچگونگ حیو توض یسطح هورمون آمادگی جسمانی،

مسابقات برای بررسی میزان ارتباط بین مدت زمان شرکت در  سال در طول فصل 52 نخبه پسر زیرفوتبال  کنیباز 00پژوهس حاضر 
تحت نظر ، هورمون رشد و فاکتور رشد شبه انسولین  CMJمسابقات با سن اسکلتی، اکسیژن مصرفی بیشینه، شاخص خستگی، آزمون 

های آمادگی قابلیتو  ین، سطح هورموبالیدگی تی، وضعآنتروپومتریک هایآزمون درروز  4 یفصل، ط انیپس از پاو  قرار گرفتند

( همبستگی r=20/0( و پرش عمودی )r=25/0هورمون رشد با حداکثر اکسیژن مصرفی ): هایافته قرار گرفتند. یابیمورد ارز جسمانی

 در مسابقات ( با مدت زمان شرکتr=09/0انسولین )( و فاکتور رشد شبه r=-44/0عالوه، شاخص خستگی )( داشت بهP=05/0باالیی )
( و فاکتور رشد شبه 2R=59/0( داشت. بعد از انجام رگرسیون خطی مشخص شد که شاخص خستگی )P=02/0همبستگی متوسط )

 یخط ونیرگرسرا دارند. همچنین  در مسابقات بینی مدت زمان شرکت( قابلیت پیشP=02/0( به طور معناداری )2R=52/0انسولین )

-شبه شاخص خستگی و فاکتور رشد مستقل هایریغمت: نتیجه گیری. داد حیرا توض در مسابقات شرکت مدت زمان از %49چندگانه 

 در مسابقات مدت زمان شرکتمدل بطور معناداری ، همه متغیرها ورودهنگام  و، ندبود در مسابقات شرکتزمان  نییقادر به تع انسولین
مشارکت  حیدر توض یاکننده نیینقش تع یهورمونسطح و  یجسمان ی، آمادگمیزان بالیدگیرسد  ی، به نظر منی. بنابراه شدداد حیتوض
 دارد. را فوتبال جوانان کنانیمسابقه در بازدر 
 

 (IGF-1فاکتور رشد شبه انسولین )، هورمون (2maxVOاکسیژن مصرفی بیشینه )روش فلس،  ،سن اسکلتی ،فوتبال: کلیدیهای واژه
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 مقدمه
شود و به تاثیری که سن آنها تقسیم بندی میهای سنی در فوتبال پایه بر اساس سن تقویمی رده

 یبا گروه بند. (5)شود بیولوژیکی می تواند روی تفاوت ورزشکاران و استعدادیابی آنها داشته باشد توجهی نمی
در مورد سن  یتولد( منجر به تصور غلط خیآنها )سن بر اساس تار تقویمیورزشکاران جوان بر اساس سن 

کند، که عمدتاً یرا مختل م هااستعداد پرورشو  ییامر شناسا نیشود، که ای( مبالیدگیورزشکار )حالت  یکیولوژیب
 ان به لحاظ بالیدگی از. تشخیص تفاوتهای بین بازیکن(0, 5)شود می بالیدگی دیر هنگامورزشکاران باعث حذف 

 مانند استفاده از، رزشکارانو بالیدگی تیساده نظارت بر وضع یتوان با روشهایبرخوردار است و م ییباال تیاهم
، نیهمچن. (2, 4)بینی کرد را پیش (5سالهای مانده تا حداکثر نمو قد) انحراف بالیدگی روشهای آنتروپومتریک

. اساساً، با دانستن سن (6) محاسبه کرد 5فلسروش  قیاز طر یسن اسکلت نیتوان با تخمیرا م بالیدگیسطح 
محاسبه معتبر و قابل اعتماد  قیتوان از طر ی، قد نشسته و طول پا مستادهیوزن، قد ا یریو با اندازه گ یمیتقو

ممکن است به طور قابل  بالیدگی. از آنجا که سطح (4) کرد ینیبشیرا پ حداکثر نمو قدفاصله ورزشکاران جوان از 
از  یادیز عتنو میت یکرود که در ی، انتظار م(8, 7)متفاوت باشد  ی یکسانمیکودکان با سن تقو نیدر ب یتوجه

 529 یکه بر رو ی، در مطالعه اقتیدر حق. (50, 9) وجود داشته باشد نوجوانفوتبال  کنانیباز نیب لحاظ بالیدگی
تفاوت در بزرگتر  یساله انجام شد، مشخص شد که در گروه سن 50-54ساله و  55-55 در دو گروه سنی کنیباز

بالیدگی نرمال و بالیدگی  فرادبه ا نسبت بالیدگی زود هنگام کنانیکه باز بطوریکهدار است، امعن میزان بالیدگی
 .(55)رشد یافته تر بودند  دیرهنگام

دیر هنگام  بالیدگی انیبا همتا سهیدر مقاالیدگی زودهنگام ب کنانیشناخته شده است که باز ی، به خوبنیبر ا عالوه
جوان فوتبال انجام  کنیباز 69 یکه رو ای مطالعه مثال، عنوان . به(54-55) دارند یبهتر یکیزیف تیفیخود، ک

-تیمیهماز  توان، سرعت و قدرت و یهواز تیظرف یرهایزودهنگام در متغ بالیدگی کنانیشد، نشان داد که باز

 و هم بالیدگیکه از نظر  یکنانیرسد بازی، به نظر منیبا وجود ا. (55) کنند یعمل م های دیر هنگام خود بهتر
دیر هنگام  انیرا در رابطه با همتا بهتریعملکرد های فوتبال در اجرای تکنیکهستند،  ترشرفتهیپ یسطح هورمون

 یجسم تیفیمنجر به بهبود ک تراز اولفوتبال  تمرینات، مستند شده است که نیهمچن .(52) دهند یخود ارائه م
توانند با یم نیها همچن شرفتیپ نیا .(58-56) شود یمهستند جهش رشد  در دوران ، در جوانانی که شتریب

فاکتور رشد شبه و عمدتاً با عملکرد هورمون رشد  مربوط باشد دهندیکه در طول رشد رخ م یهورمون راتییتغ
فاکتور -. محور هورمون رشد(59) شوند میتنظ یآموزش یهامرتبط هستند که ممکن است توسط محرک نیانسول

 .(50)شود یو سالم کودکان م یعیمنجر به رشد طب هاست ک کیآنابول طیمسئول مح 50-نیرشد شبه انسول
 نی، و همچن(55) اتفاق افتد کیآنابول طیمح نیدر ا شیرود افزا یبلوغ انتظار م انیشروع و تا پا از، نیهمچن

به نظر  ،نیعالوه بر ا .(55, 57)تاثیر داشته باشند  رشد یهامهار هورمون ای دیدر تولتوانند تمرینات ورزشی می
بارهای تمرینی به اگرچه  .(9) در فوتبال رابطه دارد یبا عملکرد بدن یهورمون تیو فعال بالیدگی تیرسد وضعیم

، اما قرار گرفتن در (50)شوند می نیغلظت فاکتور رشد شبه انسولدلیل ایجاد پاسخهای التهابی، باعث کاهش 

 

1 Peak Height Velocity 
2 Fels Method 
3 GH-IGF-1 Axis 
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هورمون رشد در گردش خون است  افزایش شود که مربوط بهیم یمثبت یهایباعث سازگار دایم معرض ورزش
(55). 

، (9)خود هستند  رترید بالیدگی یزودهنگام معموالً بلندتر از هم سن و سالها بالیدگی کنانیکه باز ییآنجا از
دیر هنگام را با توجه به ساختار کوچکتر خود حذف  بالیدگی کنانیروال معمول است که باشگاه ها باز کی نیا
که  بطوریکهکند، یم یرویپ یتک بعد کردیرو کیاستعداد از  یی، شناساجهینت کی. به عنوان (2, 0)کنند یم

 یایاز مزا یعیزودهنگام به طور طب بالیدگی کنانیاست، که در آن باز کیزیبر ف یمبتنبازیکنان عمدتا  انتخاب
 کنانیمطالعات نشان داد که باز یکوتاه مدت، برخ دگاهی، از دقتیدر حق .(52, 54) شوندیبرخوردار م یشتریب

و  5. در واقع، گوتو(56, 50)دوند میدیر هنگام  بالیدگی کنانیرا نسبت به باز یشتریزودهنگام مسافت ب بالیدگی
از  یشتریزودهنگام مسافت ب بازیکنان با بالیدگیسال،  54 ریفوتبال ز میت کیکه در  ند، نشان داد(56)همکاران 

 نی. ا(56) دوندیمی شتریزمان بهم مدت و  تربا شدت باال همدیر هنگام، عمدتا  بالیدگیمسابقه را نسبت به 
قرار  بالیدگی یها در مرحله بحران میخاص، ت یکه در آن سطوح رقابت را بیان کنند تیواقع نیشواهد ممکن است ا

حال، هنوز در مورد  نی. با ا(55, 50)هستند  گیریشکل ی در حالتربه صورت برجسته یهورمون راتییدارند که تغ
را زودهنگام  کنانیباز، عمدتا در مرحله حساس بلوغ انیرود مربیم انتظار .(57) ها اتفاق نظر وجود نداردافتهی نیا

 دهند حیترجات مسابق بهتر در  عملکرد نیو همچن بهتر یو جسم یکیمورفولوژ اتیخصوص لیرقابت به دل یبرا
 کنانبازیشرکت در مسابقات  مدت زماناز ابعاد موثر در  یوجود دارد، اما شواهد کم حاتیترج نیاگرچه ا .(58, 0)

 فرصت بالیدگی زودهنگام کنانیکه باز ندنشان داد (56)کند. در واقع، گوتو و همکاران یم را تاییدفوتبال جوان 
رند، اما با باالتر رفتن سطح رقابت دا به لحاظ زمانی تر نییپا یسن یشرکت در مسابقات در رده ها یبرا یشتریب

 بهتری یبدن اتیکه خصوص یکنانیشود که بازیمطرح م هیفرض نیبعالوه، ا .ستیساده ن یلیختایید این مطلب 
شرکت در  ی برایشتریب زمان، جهیرقابت و در نت یانتخاب شدن برا یبرا یشتریدارند، ممکن است شانس ب
در زمان شرکت در مسابقات داشته  معناداریرشد نقش  یهاهورمون ممکن است ،نیمسابقات داشته باشند. همچن

 می شوند. بهتری یبدنعث کیفیت با جهیو در نت بالیدگی ارتباط دارندبا سطوح  رایباشند، ز

رقابت و زمان شرکت  یبراویژگیهای بدنی،  اساس بر بازیکنان انتخاب کردیکوتاه مدت و رو بالیدگی در تیوضع
، قتینخبه جوان داشته باشد. در حق کنانیباز میزان بکارگیری ابری بردو بر یمنف ریدر مسابقات ممکن است تأث

و زمان کمتر شرکت در مسابقات  ورزشممکن است منجر به ترک  بالیدگی دیر هنگام کنانیاز باز تیعدم حما
. (00, 59)را در پی داشته باشد  بزرگساالن رده هایبه  دنیدم رسزودهنگام، ع بالیدگی کنانیشود، و در مورد باز

رقابت و زمان شرکت در  یدر انتخاب برا یچند عامل دگاهید ریکه از تأث (56)کمی وجود دارد حال شواهد  نیبا ا
و  یجسمان یدگ، سطح آمابالیدگی تیاز جمله وضع یچند عامل کردیرو نی، اقتیکند. در حق یبانیپشت را مسابقات
است و همچنین تاثیرگذاری عملکرد  رگذاریتأث بر انتخاب و زمان شرکت در مسابقات یهورمون راتیینقش تغ

 نییبا توجه به عوامل تع تر بیشترینگرش اطالعات قوی نی. اردیمورد توجه قرار گ دیبا مربیان و تمرینات را
ی های فوتبال باشگاهی به ما آکادمبرای بازیکنان در در انتخاب و زمان شرکت در مسابقات  رگذاریتأث یکننده فعل

 دهد.می

 

1 Goto 
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ظرفیت ، با میزان بالیدگی مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین مدت زمان شرکت در مسابقاتبنابراین، 
و عوامل پیش بینی کننده مدت زمان  هوازی، توان بی هوازی، توان انفجاری، هورمون رشد و فاکتور شبه انسولین

 سال پسر طراحی شد. 52زیر  نخبه فوتبال انکنیبازشرکت در مسابقات در 

 وهشروش پژ
انجام شده  یشده است که به صورت مقطع یزیرو کوهورت برنامه یتجرب مهیمطالعه ن کیبه عنوان  قیتحق نیا

 60/54 ± 50/0 انحراف استاندارد؛ سن:±)میانگیننخبه پسر فوتبال  کنیباز 00خواهد بود.  آن کاربردی جیو نتا

؛ میزان سال 52 /05 ±99/0؛ سن اسکلتی: کیلوگرم 48/29 ±05/50؛ وزن: مترسانتی 4/575 ±6/7؛ قد: سال

 ریز برتر گیلیتر در ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در دقیقه( که در لمیلی 75/48 ±75/0: اکسیژن مصرفی بیشینه
 2مدافع،  55دروازه بان ،  0 کنیباز نیا نی. در بداشتند حضورمطالعه  نید، در ادنکر یم یباز رانیسال ا 52

در  یسال باز 0( حداقل 5عبارتند از:  ستمیورود به س یارهایمهاجم حضور داشتند. مع 4و  نگریو 6، یانیهافبک م
را که بر  ییاجازه استفاده از مکمل ها عدم( 0مطالعه؛  حل( مشارکت فعال و منظم در تمام مرا5فوتبال.  نهیزم

( شرکت 5حذف:  یارهایبودند. معن یاضاف ناتی( شرکت کنندگان مجاز به انجام تمر4دارد. و  ریرشد و بلوغ تأث

. باشندمطالعه شرکت نکرده  جسمانی ای یپزشک یها شیاز آزما یکی( در 5کل فصل؛  ناتیتمر ٪80نکردن در 
 یها هیتوص نیو همچن IR.UI.REC.1399.001اخالق دانشگاه اصفهان با کد اخالق:  تهیمطالعه توسط کم نیا

آنها در مورد  نیو والد کنانیشده است. قبل از شروع مطالعه، باز دییتأ ینکیهلس هیانیبه دنبال ب یحقوق اخالق
را امضا کردند و در هر زمان از  قیتحق نینامه اجازه ا نیوالد نیمطالعه مطلع شدند همچن نیا یایخطرات و مزا

 را ترک کنند. پژوهش نیاجازه داشتند ا پژوهش

و مدت زمان آن به شکل دقیق بوسیله  کردند یشرکت م یررسمیغ ای یرسم یباز کیهر هفته در  کنانیباز
که طبق برنامه  یشرکت کنندگان در فصل شد.گیری و در فرم مربوطه ثبت مییکی از مربیان با کرونومتر اندازه

 یرا م پژوهش یانجام شد. جدول زمان شاتیفصل، آزما انیمطالعه انجام شد، تحت نظر قرار گرفتند و پس از پا
 .قابل مشاهده است 5 ولجدتوان در 
 

 دوره کنترل و ارزیابی در طول فصل :5جدول 
  5931 5931 سال

 مجموع فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد ماه

 مراحل

مرحله اول 

 آمادگی

 )هشت هفته(

 مرحله اول

 )بازیهای استانی(

دومین 

مرحله 

آمادگی 

)شش 

 هفته(

مرحله 

 کشوری

ارزیابی 

 روز 4در 
 

بازی 

 رسمی
0 0 4 4 4 6 0 4 0 22 

بازی غیر 

 رسمی
4 6 5 5 5 0 6 0 0 53 



 951  … با میزان بالیدگی ارتباط بین مدت زمان شرکت در مسابقات

روز اول  صبح . درانجام شد چهار روز یطو  شروع شد نیجلسه تمر نیها پس از سه روز استراحت از آخرآزمون
گیریهای و سپس اندازه رفتند شگاهیبه آزما 1ای. او. اس یربرداریتصو ستمیخون و س شیآزما یبرا کنانیباز

مورد  یهواز یب توانانجام شد. در روز سوم  2پرش عمودی معکوس. در روز دوم آزمون آنتروپومتریک انجام شد
که پس از انجام آزمون توان بی هوازی، شاخص خستگی، بهترین رکورد و بدترین رکورد در  قرار گرفت شیآزما

 طیشرا رد شاتیشد. همه آزما ارزیابیکت کنندگان شر یهواز تی. در روز چهارم، آزمون ظرفاین مقاله گزارش شد
 .(05)صبح انجام شد  در (%20و رطوبت  گرادیدرجه سانت 55-50)دما یکسان  ییآب و هوا

با پاهای کنار هم و تا حد بدون کفش و جوراب  روی استادیومتر، شرکت کنندگان در ستادهیقد ا یریاندازه گ یبرا
قد نشسته، شرکت  ی. براندستادیا شانه، پشت سر یها غهیاز پاشنه، باسن، تچسبیده به استادیومتر  ممکن

 کینزد ومتریبه استاد بودکه ممکن  ییو باسن خود را تا جا ستندنش یمتر یسانت 20 مکتین یوکنندگان ر
. کردیم یابید، سپس قد آنها را ارزشتنگذا شانیپاها یو دستان خود را رو داشتندخود را صاف نگه  باال تنهد، ردنک

بوسیله  نشسته قدبه عنوان  یمتر یسانت 20 مکتین تیغه قدسنج در باالی سر تا محل نشیمنگاه نیفاصله ب
-گیری وزن شرکتسپس برای اندازه .شد میلی متر اندازه گیری 2آلمان، با دقت ساخت ، 550مدل  قدسنج سکا

کیلوگرم  5/0ساخت آلمان با دقت  850کنندگان که فقط یک شورت ورزشی پوشیده بودند از ترازوی سکا مدل 
 محاسبه انحراف بالیدگی از فرمول زیر استفاده شد: یبرا .(05)استفاده شد. 

= انحراف بالیدگی-506/9+0005708/0)قد نشسته* طول پا(  -005660/0+ )طول پا*سن تقویمی(   
  007556/0+ )قد نشسته*سن تقویمی(  05595/0)نسبت وزن به قد( 

)سانتیمتر( قد ایستاده = اندازه طول پا –)سانتیمتر( قد نشسته   

گرفته شد  EOS یربرداریتصو ستمیمچ دست چپ توسط س یقدام -یخلف یوگرافیراد یسن اسکلت یابیارز یبرا
تابش  میزاناست که  نیا EOS یربرداریتصو ستمیس نیا یایاز مزا یکی. تا یک تصویر دو بعدی ایجاد شود

کمتری  دوز برابر 04تا  56 باًیشرکت کنندگان تقر گریاز طرف د ای (04, 00)درصد کمتر است  82تا  20آن اشعه 
 کسیاشعه ا تالیجید یوگرافیراد ستمیبهتر از س یبه طور قابل توجه ریتصو تیفیو ک (02)کنند  یم افتیدر اشعه
بوسیله  اندارداست یو خطا یمحاسبه سن اسکلت یبرایک متخصص توسط  یوگرافی. سپس راد(07, 06) است

 یوگرافیدر راد ارهایمع یسر کیاست که با  یسن اسکلت نیتخم یبرا یروش فلسشد. روش  یابیارز روش فلس
 یاسکلت یابیروش ها در ارز رینسبت به سا یباالتر نانیاطم تیکند و از قابلیم نییرا تع یمچ دست سن اسکلت

 عرض از نسبت نیو همچن رددا یخاص یارهایهر استخوان مچ دست مع یبرا فلس[. روش 6برخوردار است ]
نسبت و  نییکند، پس از تعیاستفاده م انگشتانو  استخوانهای مچ دست، زبرین، زند زیرین عرض ،زیافیو د زیفیاپ

 یو خطا یسن اسکلت تاشوند یوارد م 0نرم افزار فلس اچ دابلیو ورژن یکاعداد به  نی، ااریهر مع بالیدگیدرجه 
مچ دست تا دو  یوگرافیرادانجام  خیتولد و تار خیتار نی، تفاوت بیمیمحاسبه سن تقو ی. براشود محاسبه استاندارد

شرکت  بالیدگی تیوضع یبندطبقه یشد، برا یابیارز کنانیباز یکه سن اسکلتبعد از ایناعشار محاسبه شد. 
، شرکت کننده بود+ 5از  شیب عدد بدست امده، اگر تیو در نهاسن تقویمی را از سن اسکلتی کم کردیم کنندگان 

 

1 EOS Imaging System 
2 Counter Movement Jump 
3 Fels hw 1.0 
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طبقه بالیدگی دیر ، شرکت کننده در بود -5بلوغ کمتر از  تی، اگر وضعرفتگ یقرار م در طبقه بالیدگی زودهنگام
 .داشت نرمال بالیدگیباشد ، شرکت کننده  -5+ و 5 نیبلوغ ب تیضعو اگر و گرفتیقرار م هنگام

ساعت  75و  ییساعت ناشتا 55، حداقل پس از فاکتور شبه انسولینو  هورمون رشدسطح  نییمنظور تع به
 شگاهیصبح در آزما 8هر شرکت کننده در ساعت  یخون از رگ بازو تریل یلیم 50، ینیجلسه تمر نیپس از آخر

از  رممرحله، س نیشدند. بعد از ا وژیفیسانتر شگاهیو نمونه ها بالفاصله در آزماگرفته شد الزهرا )س(  مارستانیب
، روش هورمونهای مد نظر یریگاندازه یمربوطه استفاده شد. برا یهاهورمون یریاندازه گ یخون خارج شد و برا

استفاده  آلمانی برای همین دستگاه از کیت هورمون رشد استفاده شد. برای 5و سیستم ایمولیت 5لومینسانسکمی
نانوگرم در میلی لیتر، با ضریب میانگین سنجش بین روش سنجش متغیر  05/0که حساسیت تحلیل کیت  شد
 نانوگرم در میلی لیتر بود. برای تست فاکتور رشد شبه انسولین از کیت 0/7، برای میانگین غلظت درصد 76/0

و  CVs 4/4%,نانوگرم در میلی لیتر، با میانگین  0/50اده شد که حساسیت آن استف آلمانی برای همین دستگاه
 نانوگرم در میلی لیتر بود. 80/079میانگین غلظت 

به شکل ، همه شرکت کنندگان میاستفاده کرد CMJ، از آزمون (08)تنه  نییپا یقدرت انفجار یابیارز یبرا
پرش دو سرعت،  6تا  2آن  و متعاقبانجام دادند  برای گرم کردنرا  دنیآهسته دو قهیدق 52تا  50استاندارد، 

 پرشدو  ای کیکننده  تشرکهر ، و قبل از آزمون را انجام دادند یعمودهای پرشو  یافق هایجهش، عمودی
بود، کنار بدن روی لبه جانبی لگن  شیکه دستها ی. شرکت کننده در حالدادانجام  یی با تستآشنا یبرا یشیآزما

به  نگرآزما با دستوردرجه خم کرد و سپس با حداکثر قدرت  90خود را تا حدود  یو مفاصل زانو ستادیاروی پد 
آزمون ثبت  نیا یعملکرد او برا نیو بهترشد استراحت انجام  قهیدق 2پس از  دومین تست .دیپر یصورت عمود

 .(09)متر گزارش شده است  یسانتاین آزمون به  شده است. رکورد

و در این مقاله به نام آزمون  شود یشناخته م زینخمیده بنگسبو  آزمونکه به  0ون هفت بار سرعت تکراریآزم
7RST استفاده شد. طبق پروتکل آزمون، هر شرکت کننده  یهوازیتوان ب یریگاندازه ی، برانامیده خواهد شد

-. شرکترددا برای ریکاوریزمان  هیثان 52سرعت  7 نیاز ا کیهر  نیرا انجام دهد و ب خمیدهسرعت  7 دیبا

، ای، کشش پودنیآهسته دو گرم کردن شامل، کردندگرم  بدنساز ینظر مرب ریز قهیدق 52به مدت  نکنندگا
با حداکثر سرعت با  کنندهبرای تست هر شرکت. بود و حداکثر سرعت 4هماهنگیچابکی، تعادل و  اتنیتمر

و بازگشت  ریکاوری یزمان برا هیثان 52و پس از طی کردن نقطه پایان کند یم دنیآزمونگر شروع به دو عالمت
و  دیره دوبا حداکثر سرعت دوبا ین اجرای خود راشرکت کننده دوم ثانیه 52 نکهی. پس از ادارد روعبه نقطه ش

در در نهایت همه رکوردها در برگه مربوط به این آزمون ثبت گردید و . دهدمیادامه  دو نیتا هفتمکار را همین
 نیباالتر ،رکورد نیبه عنوان بهترثبت شده بوسیله هر شرکت کننده برای وی  زمان نی، کمتراجراهاتمام  بین

 نیرکورد و بهتر ینبدتر نیتفاوت ب و رکورد نیبه عنوان بدتر زمان ثبت شده بوسیله هر شرکت کننده برای وی
بیشترین زمان ثبت شده = شاخص -)کمترین زمان ثبت شده محاسبه شد یرکورد به عنوان شاخص خستگ

خوردن از دست بدهد،  سرمانند  یلیدلهر اجرا را به  7از  یکی گانشرکت کنندهر کدام از . اگر (40) خستگی(
 ریمس یکه در ابتدا و انتها فوتو فینیش یتست توسط حسگرها نی. اشودمیاو ثبت  یبرا گردی رکورد 6 میانگین

 

1 ChemiLuminescence 
2 IMMULITE (2000xpi Systems, company SIMENS Germany) 
3 7RST= 7Repeated Sprint Test 
4 Agility, Balance, Coordination (ABC) 
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آزمون و  نیاگیری برای اندازهاستفاده شد.  هیثان 52زمان  یریاندازه گ یبرا ونومترو از کر اجرا شد قرار داشتند
 ساخت فنالند استفاده شد. 5نیو پاور تایمراز دستگاه  CMJآزمون 

 نیآزمون، هر ورزشکار ب نیاستفاده شد. در ا کنانیباز یهواز تیظرف تعیین یبرایویو متناوب سطح یک آزمون  از
متری، و برای ریکاوری فعال، فاصله  50سه نقطه در رفت و برگشت است که برای دویدن فاصله رفت و برگشت 

دقیقه به شکل استاندارد گرم کردند که  52متری در نظر گرفته شده است. بازیکنان به مدت  2رفت و برگشت 
اه زیر نظر مربی بدنساز بود. در و دوهای سرعتی کوت ABCگرم کردن شامل آهسته دویدن، کشش پویا، تمرین 

شود در در نقطه مد نظر باشند و سرعت این تست بازیکنان باید با هر عالمت بوق که بوسیله اسپیکر پخش می
یابد در صورتی که هنگام شنیدن بوق بازیکن با خط بیش از کیلومتر در ساعت افزایش می 2/0اجرا در هر مرحله 

یابد و آخرین شود و بعد از انجام دو خطا آزمون برای وی پایان میوی خطا ثبت میمتر فاصله داشته باشد برای  5
سطح به عنوان رکورد برای وی ثبت خواهد شد. میزان اکسیژن مصرفی بیشینه بر اساس فرمول زیر محاسبه 

 .(45)گردید 
 *)متر( مسافت پیموده شده = )میلی لیتر در ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در دقیقه( میزان اکسیژن مصرفی بیشینه4/06+0084/0

 های تجزیه و تحلیل آماریروش
در در سطح کمتر از  یدار یانجام شد. سطح معن 55ورژن  SPSSافزار نرمبا استفاده از  یآمار لیو تحل هیتجز
داده ها از فرض طبیعی  یبررس یشوند. برا یارائه م اریو انحراف مع نیانگیشد. داده ها به صورت م انجام 02/0

 هایآزمونسن اسکلتی، ، بالیدگی یاهوضعیت نیببرای تعیین ارتباط استفاده شد.  اسمیرنف-آزمون کلموگروف
برای تحلیل داده های هورمون رشد انجام شد.  رسونیپ یهمبستگی از آزمون باز مدت زمانبا  یجسمان یآمادگ

ضرایب  شدت تعیین میزاناستفاده شد. برای  رمنیاسپ یهمبستگآزمون از که از فرض طبیعی برخوردار نبود، 
تا  7/0= باال؛  7/0تا  2/0= متوسط؛  2/0تا  0/0= کم؛  0/0تا  5/0= بی اهمیت؛  5/0>: ، معیارهایهمبستگی

برای پیش بینی زمان های بازی با توجه . همچنین، (45) کامل استفاده شد یباً= تقر 9/0 <= بسیار باال؛ و  9/0
 استفاده شد.بین متغیرهای وابسته و مستقل   گانهاز رگرسیون خطی چند مورد پژوهشی به متغیرها

 هایافته
گزارش  ارمعی انحراف ± نیانگیبه عنوان م ریارائه شده است. مقاد 5در جدول  کنانیباز یفیتوص اتیخصوص

شرکت در مسابقات در طول دوره  قهدقی 20/5060±45/575 به طور میانگین کل فصلبازی  45در طول  .اندهشد
 انجام شده است. مطالعه بود

و  ویژگیهای فیزیولوژیکو وضعیت بالیدگی، بعد از بررسی میزان همبستگی بین مدت زمان شرکت در مسابقات 
( و P=05/0) شاخص خستگیو متغیرهای، مدت زمان شرکت در مسابقات ، بین مشخص شد کهسطح هورمونی 

(44/0- =r هورمون ،)( 04/0شبه انسولین=P( و )09/0 =r ،) و همچنین بین سن اسکلتی با متغیرهای انحراف
به عالوه بین انحراف بالیدگی و پرش (، r= 08/0( و )P=02/0پرش عمودی ) و (r=66/0( و )P=05/0) بالیدگی
عالوه بر این، بین حداکثر اکسیژن  .(0)جدول  (، رابطه معناداری وجود داشتr= 40/0( و )P=00/0) عمودی

همچنین (، و r= 25/0( و )P=00/0) هورمون رشد و (r= 46/0( و )P=46/0) پرش عمودیمصرفی و متغیرهای 

 

1 New Power Timer Model 300 
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(، رابطه معناداری وجود داشت. )جدول شماره r= 20/0( و )P=00/0)و هورمون رشد پرش عمودی بین دو پارامتر 
0) 

 بازیکنانویژگی های توصیفی  :2 جدول

 متغیرها
انحراف  ±میانگین

 استاندارد
 متغیرها

انحراف  ±میانگین

 استاندارد

 45/512±6/1 قد )سانتی متر(
 7RSTتست  بدترین سرعت

 )ثانیه(
21/0±51/1 

 16/0 ±23/0 )ثانیه( شاخص خستگی 41/13±92/50 وزن )کیلوگرم(

 41/93±10/1 پرش عمودی )سانتی متر( 62/54±29/0 سن تقویمی )سال(

 90/5±51/5 (ng/dl) هورمون رشد 05/51±33/0 سن اسکلتی )سال(

 01/5±12/0 انحراف  بالیدگی )سال(
هورمون فاکتور شبه 

 (ng/dl)انسولین
16/555±3/411 

 اکسیژن مصرفی بیشینه
)1-.min1-ml.kg( 

15/2±15/41 
شرکت در  مدت زمان

 مسابقات )دقیقه(
45/215±10/5960 

 7RSTتست  بهترین سرعت

 )ثانیه(
94/0±11/6 # # 

 

 تحلیل همبستگی پیرسون و اسپیرمن :9جدول 

 β0 β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7 متغیر
مدت زمان شرکت در مسابقه 

(β0) 
5        

       94/0 5 (β1سن اسکلتی )

      01/0 **61/0 5 (β2انحراف بالیدگی )

     29/0 02/0- 55/0- 5 (β3) اکسیژن مصرفی بیشینه

    44/0- 05/0 21/0 59/0- 5* (β4شاخص خستگی )

   56/0 *91/0 *40/0 *46/0 22/0 5 (β5پرش عمودی معکوس  )

  25/0 01/0 01/0 **12/0 09/0- **19/0 5 *** (β6سطح هورمون رشد )

شبه  رشد سطح هورمون

 (β7انسولین)
*93/0 02/0 50/0 24/0 09/0- 95/0 51/0 5 

 **P *05/0>P < 02/0***   ضریب همبستگی اسپیرمن 

 
و پارامترهای دیگر مشخص شد که شاخص  در مسابقات بعد از انجام رگرسیون خطی بین مدت زمان شرکت

، P=02/0)و هورمون فاکتور شبه انسولین  5R = 59/0( با P ،89/405-=B ،657/6 (=5،58)F=02/0)خستگی 
908/0=B ،95/4 (=5،58)F 5 = 52/0( باR را پیش  در مسابقات میتوانند به طور معناداری مدت زمان شرکت

ای در دقیقه 89/405بینی کنند. به عبارت دیگر هر ثانیه کاهش در شاخص خستگی، می تواند باعث افزایش 
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شود و همین طور به ازای افزایش هر نانوگرم در دسی لیتر از فاکتور رشد شبه  در مسابقات مدت زمان شرکت
دقیقه افزایش نشان دهد. و دیگر متغیرهای مورد پژوهش قادر به  908/0 در مسابقات مدت زمان شرکتانسولین 

 نبودند. در مسابقات پیش بینی مدت زمان شرکت

جسمانی و سطوح هورمونی  آزمونهایکه وضعیتهای بالیدگی،  نین رگرسیون خطی چندگانه مشخص کردهمچ
بینی مدت زمان قادر به پیش 49/0برابر با  R2( با P ،97/5 (=7،55)F=054/0) مورد پژوهش به طور معناداری

از معادله زیر خطی چندگانه الزم به ذکر که این رگرسیون  (،4)جدول  بازیکنان می باشد در مسابقات شرکت
 محاسبه گردید.

*β3 + )انحراف بالیدگی(*β2 + )سن اسکلتی(*β0 + β1 = مدت زمان شرکت در مسابقات ه(فی بیشین)اکسیژن مصر  

+ β4*)شاخص خستگی( + β5*)پرش عمودی( + β6*)هورمون رشد( + β7*)فاکتور رشد شبه انسولین( 

 

 تحلیل رگرسیون خطی چندگانه :4جدول 

 tآماره  تخمین Beta متغیر
سطح 

 معناداری

 درصد 31حدود اطمینان 

 حد باال حد پایین

شرکت در  مدت زمان

 )دقیقه( همسابق
β0 05/141- 424/0- 611/0 111/9253- 125/2521 

 β1 21/501 12/5 033/0 604/25- 559/292 سن اسکلتی )سال(

 β2 96/40- 941/0- 199/0 005/219- 215/202 انحراف  بالیدگی )سال(

اکسیژن مصرفی بیشینه 
)1-.min1-ml.kg( 

β3 30/4 291/0 154/0 112/91- 111/41 

 -β4 13/991 592/2- 044/0 929/666- 211/3 )ثانیه( شاخص خستگی

 β5 19/2- 211/0- 116/0 546/24- 430/51 پرش عمودی )سانتی متر(

 β6 13/91 364/0 911/0 464/42- 644/559 (ng/dl)هورمون رشد 

فاکتور شبه انسولین 
(ng/dl) 

β8 114/0 542/2 044/0 021/0 610/5 

43/0 =2R 

 

 و بررسیحث ب
سن اسکلتی، اکسیژن با  در مسابقات مدت زمان شرکت نیروابط ب لیو تحل هیحاضر تجز پژوهشاز  هدف

 ریتأث یچگونگ حیو توض، هورمون رشد و فاکتور رشد شبه انسولین CMJمصرفی بیشینه، شاخص خستگی، آزمون 
مدت زمان بود که  نیحاضر ا پژوهش یاصل یها افتهیبود.  در مسابقات مدت زمان شرکتبر  فاکتورها نیا

در اندازه  با فاکتور رشد شبه انسولین شاخص خستگی همبستگی متوسط منفی داشت،با  در مسابقات شرکت
پرش ، نیعالوه بر ا ، سن اسکلتی با انحراف بالیدگی همبستگی باال داشتمثبت داشت همبستگیمتوسط 

 ونیرگرسمدل عمودی با سن اسکلتی، انحراف بالیدگی و اکسیژن مصرفی بیشینه همبستگی متوسط داشت. 
، هورمون رشد و فاکتور رشد شبه CMJشاخص خستگی، آزمون ، بالیدگی تیچندگانه با استفاده از وضع یخط

 یرهای، متغو همین در تحلیل رگرسیون خطی. کندمی بینیپیشرا در مسابقات  مدت زمان شرکت %49انسولین 
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 توسط مدل بودند در مسابقات شرکت زمان نییقادر به تعگانه جداشاخص خستگی و فاکتور شبه انسولین مستقل 
 بینی معنادار نبودند.ولی دیگر متغیرها برای پیش

)از جمله  بالیدگیسطح  با در مسابقات مدت زمان شرکت نیب بررسی همبستگیهدف مطالعه حاضر  نیاول
شاخص  نیب همبستگی متوسط فقطما  جیبود. نتامورد پژوهش  های آمادگی جسمانیویژگیهورمون ها( و 

این عدم همبستگی بین سطح  دینشان داد، شا در مسابقات مدت زمان شرکت با خستگی و فاکتور شبه انسولین را
. عالوه ندنداشت یداراتفاوت معن بالیدگی انحرافو در  یما در سن اسکلت هایکه نمونه باشد لیدل نیبه ا بالیدگی

 نیب یهمبستگ گری. مطالعات داندعبور کرده انحراف بالیدگیاز زمان سال  میها حداقل نمونه، تمام ننیبر ا
در  زودهنگام بالیدگیآنها نشان داد که پسران  تیاکثر و (40) کردند ونرا آزم آمادگی جسمانیو  بالیدگی تیوضع

هیچ  بر یکیولوژیب بالیدگیکه  ند( نشان داد5055و همکاران ) 1چانا، مقابل آن. در هستند ترموفقاواسط و اواخر 
 نیگذارد. با اینم ریتأث ،جوان فوتبال کنانیباز اکسیژن مصرفی بیشینه میزانو  ایهیآستانه تهوکدام از پارامترهای 

مطالعات  دیدهد بایت، که نشان مدر آن مطالعات انجام شده اس یمختلف هایبالیدگی به روش یابیحال، ارز
( 5004و همکاران ) 2مالینا، ینوجوان به طور کل پسر تیجمع یبراوجود،  نیانجام شود. با ا نهیزم نیدر ا یشتریب

و حداکثر قدرت  دنیسرعت دوشود باعث می، انحراف بالیدگیپس از  توانقدرت و  تکامل کهمتوجه شدند 
  .رسندببه حداکثر رشد  یهواز

گنجانده شد، که  لیو تحل هیدر تجز زین آمادگی جسمانی تیو وضع در مسابقات مدت زمان شرکت نیب یهمبستگ
از بین متغیرهای  ثبت شده است. یمتوسط یهمبستگ در مسابقات مدت زمان شرکتو  شاخص خستگی نیب

. پژوهش پرش عمودی همبستگی متوسطی را با سن اسکلتی، انحراف بالیدگی و اکسیژن مصرفی بیشینه داشت
 ایمشخصه یعمود پرش، بین فاکتورهای بدنی درکه،  ند(، متوجه شد5058و همکاران ) 3، مورتاقنیعالوه بر ا

 یبهتر یکه عملکرد بدن یکنانیدهد بازیها نشان مافتهی نینخبه فوتبال جوانان است. در مجموع، ا کنانیاز باز
داشته در مسابقه حضور  یشتریب مدت زمان جهیانتخاب داشته و در نت یبرا یشتریدارند ممکن است شانس ب

 باشند.

 ریقبالً در سا یو عملکرد بدن یهورمون تیفعال نیو روابط ب (40) یو عملکرد بدن بالیدگی تیوضع نیب روابط
در پالسما بعد از ورزش کامالً مستند شده است )به عنوان  هورمون رشد شیافزا (.57) شده است بررسیمطالعات 

(، مدت 5050و همکاران  6خالدادبیات پیشینه )(. طبق 5982و همکاران  5گالبو؛ 5997و همکاران  4فالناگانمثال 
-محور هورمون رشد عملکردبا فاکتور رشد شبه انسولین دارد بر غلظت  یمهم ریو نوع آن تأث تمرینو شدت 

و  7آرنائو-گزی)رودرگذارد. یم ریتأث یبدن بیو ترک نیپروتئ سمیمتابولمتابولیسم بدن مانند بر  فاکتور شبه انسولین
نشان پرش عمودی و  هورمون رشد با حداکثر اکسیژن مصرفی نیب همبستگی باالییما  جی(. نتا5999، همکاران

انجام شد، نشان داد که  سال 57زیر  ینخبه فوتبال از سطح رقابت کنیباز 58 یکه رو یا، مطالعهقتیداد. در حق
فاکتور رشد دهد و سطح باالتر یم شیرا افزا هورمون رشدغلظت  همراه شود فوتبال ناتیبلوغ با تمر وقتی نمو
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 نیرابطه ب یررسبا ب یمطالعه طول کی. در واقع ، (57)ارتباط دارد  ارتفاع با عملکرد بهتر پرش شبه انسولین
 عمودی پرش آنها در بودند، عملکرد کترینزد PHVبه  ی کهنشان داد که کودکان یو عملکرد بدن بالیدگی تیوضع

مطالعه  نینمونه ا، که با بود آنها باالتر یهوازیب تیظرف و اکسیژن مصرفی بیشینه آنها نیو همچن بود شتریب
 .    (40)مطابقت دارد 

در  مدت زمان شرکت یبر رودر این پژوهش شده  لیمستقل تحل یرهایمتغاز  کیهر  ریتأثمیزان  تعیین یبرا
به طور معناداری  در مسابقات مدت زمان شرکتنشان داد که  جینتاو  اجرا شد یخط ونی، رگرسمسابقات

(02/0=P) کی، . جالب توجه استداردقرار   فاکتور رشد شبه انسولین %52 شاخص خستگی و %59 ریتحت تأث 
مدت آموزش  یطوالن یهابرنامه نشان داد که یآکادم ریو غ یآکادم کنانیباز نیب یعملکرد بدن سهیمطالعه مقا

اظهار داشتند  سندگانی. در آن مطالعه، نو(44)بهتر همراه هستند  ی، با عملکرد بدنبالیدگیفوتبال، مستقل از سطح 
 یما تا حدود جیرسد نتای، به نظر منیا رغمی. علردیرا در نظر بگ بالیدگی ریتأث دیعملکرد با شرفتیپ زانیکه م

یعنی  قرار دارند از رشد، یاتیمرحله ح کیرود کودکان در سن نمونه ما در یانتظار م رای، زاست ینیبشیقابل پ
نمو  یداخل کیآنابول طیمح نی. در واقع، ا(55, 57)د شونیفعال م یا ندهیبه طور فزا بدن یهاکه هورمون زمانی

که در سطح  تیواقع نیبه ا ه، با توجنی. همچن(50)یابد افزایش میرا  بالیدگیسطح  جهینتو در  را تسهیل میکند
 کنانیرود بازیوجود دارد، انتظار م ی به لحاط بیولوژیکاختالف سن میت کی کنانیسال در باز 52 ریز یرقابت

 .(59) انتخاب دارند یبرا یشتریشانس ب نیداشته باشند و بنابرا بهتری بدنیعملکرد  ولوژیکیبیتر در سن شرفتهیپ
 مدت زمانرقابت و در  یدر انتخاب برا بدنی اتیبا خصوص مراهه موثر یهاهورمونرسد یشواهد، به نظر م نیاز ا

 .گیرند قرار انینظر مرب مددر مراحل انتخاب و توسعه استعداد  دیرا دارند و با تیاهم نیشتریب در مسابقات شرکت

)مستقل( رابطه برقرار  یحیپاسخ )وابسته( و توض یرهایمتغ نیساده ممکن است ب یخط یهاونیرگرس گرچه
به مسئله  نی. ا(42)دشوار است  کند ینیبشیوابسته را پ ریمتغ یمستقل واحد ارزش واقع ریمتغ کی اینکهکنند، اما 

، پس از نکهیبگذارد. با توجه به ا ریتأث یعوابسته واق ریممکن است بر متغ گریاست که ابعاد د تیواقع نیا لیدل
، تعامالت سطح بالیدگی تیما نشان داد که وضع جی(، نتایچند عامل کردیچندگانه )رو یخط ونیرگرس یاجرا

و  هی، هنگام تجزنیکند. با وجود ایم بینیپیشرا  مدت زمان شرکت در مسابقات %49آمادگی بدنی  و یهورمون
 ینبود. شواهد کم ریامکان پذ در مسابقات شرکتزمان  نیی( تعی)در مدل فعل یینهامستقل به ت یرهایمتغ لیتحل

و  1دپرزحال،  نی، با ا(59, 56)گذارد  یم ریتأث در مسابقات چه چیزی روی مدت زمان شرکتوجود دارد که 
 نییعامل تع نیمهمتر یانفجار توانکه  ندچندگانه نشان داد یخط ونیمدل رگرس کی قیاز طر (59) همکاران

همانطور که قبالً ذکر شد، مدل ، نیاست. عالوه بر ا مدت زمان شرکت در مسابقات در  انسیوار از % 7/56کننده 
ی دو فاکتور شاخص خستگی و فاکتور رشد شبه انسولین را بیان کرد در حالی که قادر به رگذاریتأث صرفا ما

کننده  نییعامل تع ینبهتر یبدن یها یژگی، وقتینبوده است. در حق یحیتوضپاسخگویی به تاثیر سایر موارد 
 یزودهنگام مربوط م بالیدگی کنانیامر به باز نیا رای، زودش ینظر گرفته مرقابت در  یبرا کنانیانتخاب باز یبرا

، توجه به  نیعالوه بر ا .(0) دارند بهتری یبدن تیفی، ارائه کشرفتهیپ بالیدگی تیوضع لیآنها به دل وشود 
متقابل(  یحیتوض یرهای)متغ یچند عامل کردیرو کی رایرسد، ز یعاقالنه به نظر نم ییمستقل به تنها یرهایمتغ

 زمان شرکت در مسابقات داشته باشد.مدت بر  رگذاریاز عوامل تأث یتر یممکن است درک قو

 

1 Deprez 
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عمده مربوط به اندازه نمونه است که در آن فقط  یها تیاز محدود یکی. بود ییها تیمحدودمطالعه دارای  نیا
)حجم، شدت،  تمرین زانیمانند م یا نهیابعاد زم ری، سانیقرار گرفت. همچن لیو تحل هیمورد تجز 52زیر  میت کی

 کی بیو ترک شترینمونه ب یبا استفاده از اندازه ها یطولمطالعات  ،نی( در نظر گرفته نشد. با توجه به ایفراوان
رقابت و زمان شرکت در  یموثر بر انتخاب برا یاحتمال یموضع یهایوابستگ نی، و همچنیچند عامل کردیرو

 در نظر گرفته شوند. دیمسابقات با

رشد، فاکتور رشد شبه  هورمون تی، فعالبالیدگی ریبود که تأث ایمطالعه نیاول نیوجود، طبق دانش ما، ا نیا با
 لیو تحل هیتجز در مسابقات شرکترقابت و زمان  یرا در انتخاب برا آمادگی جسمانی یرهایمتغبرخی و  انسولین

دهد و با یم حیرا توض در مسابقات مدت زمان شرکتاز  یادیدرصد ز رهایمتغ نیکرد. همانطور که تعامل ا یم
هنگام انتخاب  دیبا انی، مربدر مسابقات مدت زمان شرکتو  یهورمون رشد و عملکرد بدن نیتوجه به روابط ب

، ممکن است خطرات مرتبط با نی. همچنرندیابعاد را در نظر بگ نی، ادر مسابقات شرکتزمان  نییو تع کنانیباز
 را کاهش دهد. یبعد کیبر  یمبتن یکردهایرو

 گیرینتیجه
با اکسیژن مصرفی هورمون رشد سطوح  نیبرا  ارتباط مستقیم و معناداری، نتایج تحقیق حاضر  کلیطور  به

به ترتیب  یبا زمان باز شاخص خستگیو  فاکتور رشد شبه انسولین، نیهمچننشان داد.  یعملکرد بدنبیشینه و 
شاخص خستگی و  مستقل هایریغ، متدر این مطالعه. را نشان دادند ی مستقیم و معکوس معناداریهمبستگ

همه  ورودهنگام  و ندبود شرکت در مسابقات در رگرسیون خطیزمان  نییقادر به تع انسولینفاکتور رشد شبه
را مدت زمان شرکت در مسابقات  )2R=49/0(در رگرسیون خطی چند گانه مدل به طور معناداری ، متغیرها

های مورد هورمونسطوح و  ، شاخص خستگیاکسیژن مصرفی بیشینهرسد،  ی، به نظر منیبنابرا داد. حیتوض
شرکت در  مدت زمانو  شرکت در مسابقه یبرابازیکنان نوجوان انتخاب  حیدر توض یکننده ا نیینقش تعمطالعه 
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Abstract  

Background and Purpose: This study aimed to investigate the correlation between 

playing time in the matches with maturity status, physical fitness, hormone levels and to 

explain how these factors affect playing time in the matches. 

Methodology: In the present study 30 elite football players under 15 years old were 

monitored during the season to evaluate the relationship between playing time in the 

matches and skeletal age, VO2max, fatigue index, Counter Movement Jump, growth 

hormone, and IGF-1 and after the end of the season, they were evaluated in anthropometric 

tests, maturity status, hormonal level and physical fitness in 4 days. 
Results: Growth hormone had a high correlation (P=0.05) with VO2max (r = 0.52) and 

Counter Movement Jump (r = 0.53). In addition, fatigue index (r = -0.44) and IGF-1 

(R=0.39) had moderate correlation (P = 0.05) with playing time in the matches. In linear 

regression, it was found that fatigue index (R2 = 0.19) and IGF-1 (R2 = 0.15) significantly 

(P= 0.05) could predict the playing time in the matches. Multiple linear regression also 

explained 49% of the playing time in the matches. 

Conclusion: Independent variables like fatigue index and IGF-1 were able to determine the 

game time, and when all variables were entered, the playing time model significantly was 

explained. Therefore, maturity, physical fitness, and hormonal levels seem to play a 

decisive role in explaining the time of participation in the matches in youth football players. 

 

Key words: Football, Skeletal Age, Fels Method, VO2max, Insulin-like Growth Factor 1 

(IGF-1). 




