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بررسی لیگ هجدهم ،سه هفته مانده به نیمفصل

ستارههای درخشان
ستارههای خاموش

دوازده هفته از لیگ هجدهم گذشــته ،بازیهای زیادی تا نیمفصل نمانده و با توجه به بازیهای برگزارشده میتوان
درباره بهترینها و بدترینهای این مسابقات جمعبندی کرد.
تیمهای پدیده ،ســپاهان و تراکتورسازی تا اینجا از دیگران موفقتر بودهاند و طبیعی است که بهترینها اکثرا از این
تیمها باشند .این آمار بدون احتساب بازی روز گذشته فوالد و سپیدرود تهیه شده.

قلعهنویی در شروع فصل تنها یک بازیکن را با خودش از
ذوبآهن به ســپاهان برد و همین بازیکن نقش پررنگی
در موفقیت این تیم و مربی داشته.
استنلی کیروش سال گذشــته در ذوبآهن مطرح شد
و قلعهنویــی او را محــور حمالت تیمش قــرار داد .این
مهاجم برزیلی حاال در ســپاهان هم نقش مشابهی دارد،
با این تفاوت که از ســبک دلخواه قلعهنویی شناخت بیشتری پیدا کرده و
بازیکنان بهتری او را احاطه کردهاند.
آنتونی اســتوکس را میتوان دیگر خرید خــوب این فصل نامید .مهاجم
ایرلنــدی حتی در روزهایی که تراکتورســازی خــوب بازی نمیکرد هم
برای تیمش گل میزد و این روزها که تیم تبریزی به هماهنگی رســیده
همچنان مهرهای کلیدی در خط حمله است.
انتخاب این دو مهاجــم بهعنوان بهترین خرید به خاطر اهمیت گلزن در
موفقیت و سرنوشت تیم اســت ،وگرنه بازیکنان دیگری هم میتوانستند
در این رده قرار بگیرند.
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مهاجــم نیجریهای در شــروع فصل بهعنوان جانشــین
تیام به اســتقالل پیوست ،ولی در شش بازی لیگ هنوز
نتوانسته گلی برای تیمش بزند.
گــرو در آرایش  4-4-2اوسترســوند بهعنــوان مهاجم
مکمل نمایش خوبی داشــت ،ولی در استقالل بهعنوان
تک مهاجم نتوانسته انتظارات را برآورده کند.
گرو قــدرت بدنی باالیــی دارد و میتواند فضای خوبی بــرای بازیکنان
کناریاش بســازد ،ولی با توجه به ســبک بازی استقالل معموال در خط
حمله تنهاست تا کارآییاش به حداقل برسد.
آمار بد خط حمله استقالل ( 9گل در یازده بازی 0/81 ،گل در هر بازی)
مهمترین دلیل نتایج ضعیف این فصل آبیپوشــان اســت و از این بابت
انگشــت اتهام را بیش از همه باید متوجه گــرو و تبریزی کرد .این دو با
ارقام باال به اســتقالل پیوستند ،ولی در مجموع یک گل در لیگ زدهاند.
روحا ...باقری ،دیگر مهاجم جدید اســتقالل که هنوز در لیگ گلی نزده،
مثلث ناکامی را تکمیل کرده است!
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مهاجم ســپاهان بــا دو گلی کــه جمعــه وارد دروازه
ســایپا کرد و تعداد گلهایش را به  9رســاند ،توانست
باالتــر از آنتونــی اســتوکس در صدر جــدول گلزنان
قرار بگیرد.
این دو مهاجــم خارجی رقابت نزدیکــی دارند و انتظار
میرود کــورس آقای گلی تا هفتههای آخر داغ باشــد.
اســتوکس مقابل ذوبآهن گلی نزد ،ولــی در هتتریک لی اروین نقش
پررنگی داشت.
کیروش روی ضربات ســر تبحر باالیی دارد ،ولی اســتوکس یک مهاجم
بریتانیایی کالســیک اســت که در ضربات سر و ضربه به چارچوب استاد
است.
در ســالهایی که مهاجمان شــاخص ایرانی ترجیح دادهاند به لیگهای
خارجی برونــد ،انتظار میرود رقابت آقای گلی بیــن مهاجمان خارجی
سپاهان و تراکتورسازی باشد.

محمــد کریمــی ،هافبــک جــوان ســپاهان بــا
پنــج پــاس گل بهتریــن پاســور لیــگ محســوب
میشود.
در تیــم پرســتاره ســپاهان ایــن بازیکــن گمنــام
توانســت نامــش را مطــرح کنــد و در ترکیــب اصلی
قرار بگیرد.
هرچند در هفتههای اخیر کومان توانسته جای کریمی را در ترکیب اصلی
بگیرد ،ولی او همچنان یک بازیکن مهم اســت کــه در حضور کوتاهش
مقابل ســایپا توانست سازنده گل سوم ســپاهان برای استنلی کیروش
باشد.
کریمی بازیکنی باهوش است که در ارسال پاس کوتاه و بلند تبحر دارد و
مهاجمان تیمش را به خوبی تغذیه میکند.

آنتونی استوکس (تراکتور)7/4
محمد قاسمینژاد (پدیده) 3/5
کیروش استنلی و روحا ...سیفاللهی
(پارس جنوبی جم) 3/4
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مهدی مومنی(پیکان) 2/6
محمد قاسمینژاد(پدیده) 2/4
محمدرضا خلعتبری(پدیده) 2/2
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بیشترین میانگین شوت
در  90دقیقه

گرو

بهترین
گلزن:

ستنل

بیشترین
پاس کلیدی

کس

بیشترین نرخ
تبدیل شوت به گل
علی دشتی (سایپا)  33درصد
مجید علیاری (پارس جنوبی جم)
 27درصد
کیروش استنلی (سپاهان)  24درصد

کری

می

هدایت پدیده با وجود شرایط مالی بد این تیم یک ریسک
بود که گلمحمدی آن را پذیرفت .پیشبینی میشد تیم
مشــهدی با بحران مالی و بدون بازیکنان مطرح یکی از
نامزدهای سقوط باشد ،ولی در آستانه نیمفصل لیگ برتر
صدرنشــین غیرمنتظره مسابقات اســت .گلمحمدی با
بازیکنان جوانش تیمی ساخته که نمایش جذابی دارد و
توانسته با  8برد از یازده بازی باالتر از مدعیان سنتی بایستد.
پدیده با دوندگی باالی بازیکنانش تیمی اســت که به خوبی حریف را در
میانه زمین پرس میکند و به ســرعت از فاز دفاع به حمله میرود ،اصرار
به بازیسازی از دفاع دارد و در ضدحمالت هم بسیار خطرناک است .افکار
مربی در لحظه به لحظه بازی پدیده قابل ردیابی است.
گلمحمدی در ذوبآهن هم عملکرد خوبی داشــت ،ولی حاال با تجاربی
که از حضور چند ســال اخیرش در لیگ به دســت آورده ،توانســته تیم
کمادعای پدیده را به صدر جدول برســاند و امیدوار است بتواند این روند
را تا پایان فصل حفظ کند.
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آمــار بدترین خط دفاع هم مثــل بدترین خط حمله در
اختیار سپیدرود است.
ایــن تیم در یازده بازی  18گل خورده ( 1/63گل در هر
بازی) در حالی که استقالل خوزستان با یک بازی بیشتر
همین تعداد گل خورده دارد.
البته ســپیدرود نیمی از این گلها را در دو هفته شروع
لیگ مقابل ســایپا و ســپاهان خورد و خط دفاع ایــن تیم در بازیهای
بعدی توانسته عملکرد بهتری داشته باشد .سپیدرود پس از آمدن کریمی
فشرده بازی میکند و گلهای خوردهاش را به حداقل رسانده ،هرچند با
این سبک بازی فرصتهای گل کمی هم خلق میشود.
آمادگی کوروش ملکی درون دروازه هم عامل دیگری اســت که میتواند
ایــن تیم را به بهبود آمار دفاعیاش امیدوار کند( .بدون احتســاب بازی
دیروز)

علیرضا بیرانوند (پرسپولیس)
 84/6درصد
وحید شیخ ویسی (پیکان)
 82/9درصد
مهدی رحمتی (استقالل)
 82/6درصد

شت

یدر

مدافع عنوان قهرمانی با تنها سه گل خورده ( 0/33در هر
بازی) بهترین خط دفاع لیگ را در اختیار دارد و در میان
تیمهای مدعی تنها پدیده ( 0/45گل خورده در هر بازی)
و استقالل ( 0/54گل خورده در هر بازی) آماری نزدیک
به پرسپولیس دارند.
پرسینگ پرســپولیس که یکی از شاخصههای بازی تیم
برانکو اســت ،دلیل مهمی است که حریفان نتوانند خط دفاع را خیلی به
دردســر بیندازند .در کنار آن سختگیری مدافعان و هماهنگی خط دفاع
به رهبری جالل حســینی نزدیک شدن به دروازه را خیلی سخت کرده و
در نهایت آمادگی بیرانوند گلزدن به پرســپولیس را به کار خیلی سختی
تبدیل کرده است.
وقتی آمار پایین گلزده پرسپولیس ( 9گل) را در نظر میگیریم ،مشخص
میشود که استحکام دفاعی این تیم چه نقش پررنگی در حضور این تیم در باالی
جدول داشته .این ساختار دفاعی به موفقیت آسیایی پرسپولیس هم خیلی
کمک کرد.

جالل حسینی (پرسپولیس)
 78/2درصد
گیورگی ولسیانی(نساجی)
 75/3درصد
حامد نورمحمدی (پارسجنوبی جم)
و حسین ماهینی (پرسپولیس)
 71/1درصد
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ســپیدرود با  4گل زده ( 0/36گل در هر بازی) بدترین
خط حمله لیگ هجدهم را در اختیار دارد و ســه گل از
این چهار گل هم از روی نقطه پنالتی بوده.
ســپیدرود برای جدا شــدن از پایین جدول بیش از هر
چیز نیاز به گل دارد و رســیدن به این هدف بزرگترین
دلمشغولی این روزهای علی کریمی است.
نزهتی و غالمی گلزنان خوبی هســتند ،ولی با توجه به ضعف خط میانی
به ندرت صاحب فرصت میشوند.
کریمی که در شروع فصل تیم را نبسته ،منتظر نیمفصل است تا با تقویت
تیم بتواند راهی برای فرار از این وضعیت پیدا کند( .بدون احتساب بازی
دیروز)
نفت مسجدســلیمان ،دیگر تیم پایین جــدول هم با تنها  5گل زده خط
حمله ناکارآمدی دارد و همین خطر ســقوط این تیم را باال برده اســت.
فوالد خوزســتان ،دیگر تیم خوزستانی هم در  12بازی تنها  7گل زده تا
بر خالف انتظار در پایین جدول باشد.

بیشترین درصد سیو
دروازهبان

دی

محم
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ســپاهان با  24گل بهترین خط حمله لیگ را در اختیار
دارد و تراکتورســازی تنها تیمی است که با زدن  21گل
توانســته به آمار تیم اصفهانی نزدیک شود (تیم تبریزی
یک بازی بیشتر دارد) .سپاهان متوسط  2/18گل زده در
هر بازی را بیش از همه مدیون اســتنلی کیروش است.
مهاجم برزیلی در پنج هفته اول لیگ گلی نزد ،ولی بعد
از آن روی دور افتــاد و آمــار  0/81گل زده در هر بازی را دارد که برای
لیگ ایران فوقالعاده اســت .اســتنلی عالوه بر  9گلی که برای سپاهان
زده ،با فضاسازی و پاسهایش بازیکنان کناریاش را هم در موقعیت گل
قرار میدهد.قلعهنویی این مهاجم را محور خط حمله ســپاهان قرار داده
و با استفاده از بازیکنان ســریع و تکنیکی مثل مهرداد محمدی ،ساسان
انصاری و سجاد شــهباززاده این خط را تکمیل کرده .هافبکهای طراح
و مدافعــان کناری هم به خوبی این خــط حمله را تغذیه میکنند تا کار
برای خط دفاع حریف خیلی سخت شود.سپاهان به لطف این خط حمله
مدعی جدی قهرمانی است و تنها نگرانی برای تیم اصفهانی این است که
کیروش را از دست بدهد.

بیشترین موفقیت در نبرد
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بیشترین
عملکرد دفاعی
ایوب والی (فوالد) 9/5
میالد شیخسلیمانی (سپیدرود) 8/1
خالد شفیعی (سپاهان) 8/1

بیشترین
نبرد هوایی موفق
استنلی کیروش (سپاهان) 11/2
آرمان رمضانی (سایپا) 8/5
امین منوچهری (سپیدرود) 6/1

آمار :سایت متریکا

