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فوتبالی میدونن خودشونو و کلی   فوتبال یکی از محبوب ترین ورزشها توی دنیاست و کلی طرفدار پروپاقرص داره که

 متعصب روی تیم مورد عالقشونن



اگر پسر باشی که یه جورایی زمان زیادی از دوران کودکی و حتی نوجوانی رو توی کوچه و مدرسه به فوتبال بازی کردن  

خودم بیاد  �� ن هایی که خیلی طرفدار داشتن بین بچها که از تلویزیون پخش میشد مثل فوتبالیست هاگذروندی ، حتی کارتو

میارم وقتی که دبستان بودم یکی از محبوب ترین کارتون هایی که از تلویزیون میدیدم همین فوتبالیست ها بود ! وشخصیت 

 !کنمسوباسا که بشدت دوست داشتم جاش بودم و اونجور فوتبال بازی 

 

از فوتبال حرفه ای بازی کردن هم که بگذریم یکی از بازی هایی که همین االن هم خیلی ها واسه ورزش کردن  

رهانجام میدن اینه که یه سانس سالن میگیرن و با دوستان فوتبال بازی میکنن که حسابی هم خوش میگذ  

!مهمترین جزء فوتبال هم که توپ فوتبال هست و اگه نباشه اصال نمیشه بازی کرد  

  

: و اما توپ فوتبال از چه اجزائی درست شده   



  

 کاور 

  : پوسته خارجی که از مواد مرکب مصنوعی مانند

PVC  

 .شودها استفاده میپدوام بیشتری دارد و بیشتر به عنوان توپ تمرین از این نوع تو

  پلی اورتان

 .شودها استفاده میتر است و معموال برای مسابقات از این نوع توپبرای کارهای تکنیکی مناسب

شوند. بیشتر توپ های حرفه ای فوتبال  یا یک ترکیب پیچیده ساخته می شوند و توسط نخ دوخته یا با چسب به هم متصل می

 تیکه هستن 32دارای طراحی 

 اتصاالت

  :تیکه های موجود بر سطح توپ با سه روش قابل اتصال هستند

 چسب زدن

 قالب زدن و 

 الیه 5کوک زدن با استفاده از پلی اِستر 

 .ر می روندتوپ هایی که با دست کوک زنی می شوند از گران قیمت ترین توپ های بازار به شما

 .توپ های تمرینی فوتبالیست ها از نوع چسبی و قالب زده شده است

 آستر 

بیش از چهار الیه پلی اِستر به عنوان یک آستر به کار گرفته می شود تا الیه میانی توپ را تشکیل دهند و دوام ظاهر و  

 .جنبش توپ را بهبود ببخشند

 تیوپ 

 .رد تیوب الستیکی استداخلی ترین قسمت توپ که هوا را نگه می دا

 .توپ های ارزان قیمت تیوپشان از جنس الستیک مصنوعی است

اما سوال اینجاس که چطوری باید یه توپ مناسب انتخاب کرد که هم مناسب باشه و هم به نسبت  

 نیازمون واسش بخوایم هزینه کنیم؟؟ 

 توپ فوتبال انواع مختلفی داره که از نطر سایز وزن و مواد به کار رفته در اون متفاوت هستن

این چندتا سوال   وقتی میخواید یه توپ فوتبال مناسب خودتون بخرید باید به 

:جواب بدید  



  

 اول از همه باید بدونید که توپ فوتبالی که میخواید بخرید برای چه منظوری میخواید استفاده بکنید؟

 (Premium match balls) ایتوپ مسابقات حرفه •

 (match balls)  توپ مسابقات •

 (Training balls)  توپ تمرین •

 (Mini/skills balls) توپ مینی یا توپ تمرین تکنیکی •

 

چه محیطی میخواید بازی کنید؟در   

 چمن طبیعی •

 چمن مصنوعی •

 سالن  •

 ساحل یا خیابان •

 

 

 چه سایز توپی مناسب شماست ؟

 

 : سن سایز بندی میشهتوپ فوتبال براساس 

 گرم وزن دارد  450الی  390سال که  ۱۲: برای سنین باالی  ۵سایز  •

 گرم وزن دارد  370الی  340سال که   ۱۲تا  ۸: برای سنین  ۴سایز  •

 گرم وزن دارد  340الی  310سال و کمتر از آن که  ۷: برای سنین  ۳سایز  •

توان از آن برای تفریح و یا انجام حرکات تکنیکی )مثل روپایی( ود و میش: که برای مسابقات استفاده نمی ۱و  ۲سایز  •

 .استفاده کرد

 4مخصوص بازی در زمین چمن طبیعی و توپ فوتسال سایز 5هستیند که سایز  5و 4برای فوتبال دو سایز اصلی 

استفاده  4ا کمتر از توپ سایز نفر در یک تیم ی 6مخصوص بازی در زمین سالنی است و معموال برای بازی فوتبال با تعداد 

 .مناسب است 5نفر در هر تیم از توپ سایز  6میشود و برای باالی 



 و در نهایت میخواید چقدر هزینه کنید برای خرید توپ فوتبال؟ 

  

 هزار تومن تا چند میلیون تومن 40الی 30باتوجه به برند جنس و نوع توپ ها قیمتهای خیلی متفاوتی روبرو میشید که از 

 !متفاوت قیمت ها

 برای دیدن عکسای بیشتر روی متن زیر عکسها کلیک کنید

اگر میخواید یه توپ داشته باشد که هراز چندگاهی ازش استفاده کنید و بذاریدش کنج اتاق نیاز نیست هزینه زیادی کنید و یه 

 : توپ ارزون قیمت تمام نیاز شمارو پاسخ میده مثل این مدل ها

 

 توپ رئال مادرید سایز 4 قیمت 22.000 تومان

https://affstat.adro.co/click/b17ebc1b-5e19-4156-8c91-3fe705014dd1


  

 

 توپ بتا سایز 4 قیمت 65.000 تومان در سه رنگ

 

 

 

  

 

https://affstat.adro.co/click/a57b17a0-0a65-4ea0-8cea-6a3d3b93d84f


 توپ بتا سایز 5 قیمت 110.000تومان

انتخاب کنید چون وقتی سن باالتر میره  اگر توپ رو واسه کودکان میخواید هم میتونید توپ ها ی ارزان قیمت رو

 :بایدد توپ رو عوض کرد و دیگه مناسب نیست از این رو این توپ ها برای کودکان مناسب هستند

 

  توپ بتا سایز 1 قیمت 22.000 تومان

 

 توپ سایز 2 طرح بارسلونا در 6 رنگ 39.000 تومان

https://affstat.adro.co/click/3c2d5b2a-4631-4666-92c9-961ed97a1741
https://affstat.adro.co/click/deb223b3-22d9-4cb3-87b4-5ece3306f96c
https://affstat.adro.co/click/317daa66-deef-4a00-9e63-06e2d2f1cec0


  

اما اگر از توپ زیاد استفاده میکنید هزینه بیشتر برای خرید بک توپ با کیفیت و بادوام منطقیه که چند نمونش رو 

:زیر میتونید ببینید  

 

 

 



تومان 450.000قیمت  5توپ نایکی سایز    

 

 توپ ادیداس سایز 5 قیمت : 269.000 تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://affstat.adro.co/click/cf7b2e9e-587b-4bc7-9dc0-9fb6d98e5fdf
https://affstat.adro.co/click/b4448c5a-be93-4d77-8446-cd80cd2ebc22


  : تفاوت توپ پرسی و دوختی

 

 

 

 

 

  



 : برند های معروف توپ های فوتبال

  

 

 

 



در حالت کلی همه این برند ها از لحاظ کیفیت مناسب هستند و انتخاب اینکه کدام مدل مناسب تر است بیشتر بستگی به 

 .سلیقه و تجربه خودتون در استفاده از توپ فوتبال داره

 .این برند ها بسیار باالست و همه این برند ها از کیفیت بسیار باالیی دارنددر مجموع باید گفت رقابت بین 

 : از کجا توپی که انتخاب کردیم رو خریداری کنیم 

 خرید از نمایندگی اصلی . 1

 .خوبیه این روش اینه که شما می تونید توپ اورجینال اصل رو بخرید با خیال راحت

 : نمایندگیولی خب یه بدی هایی رو هم داره خرید از 

اینکه شما حتما باید توپ اورجینال بخرید که قیمت آن به مراتب باالتر از توپ های دیگست که طبق توضیحی که در  اول

 .باال دادم ممکنه این توپ اصال مناسب شما نباشه

ن است این که اگر شما بخواهید چند برند مختلف رو بررسی کنید باید حتما به نمایندگی هر کدام مراجعه نمایید که ممک  دوما

 .بعضا با هم فاصله مکانی زیادی داشته باشن

 .اینکه در خیلی از شهرها، نمایندگی های مختلف وجود نداره و دسترسی به نمایندگی آن ها بسیار سخته سوما

 مراجعه به بازار و خرید محصوالت . 2

گی توپ موردنظر خودتون رو مزیت این روش این است که شما می تونید با قیمتی به مراتب پایین تر نسبت به نمایند

 .خریداری کنید

 :   اما این روش هم عیب هایی رو داره

اینکه مثل روش اول در خیلی از شهر ها بازار مناسب برای این محصوالت موجود نیست. اگر شما تهران و بازار  اوال

توپ های فوتبالی جدید مشاهده و با  منیریه رو فاکتور بگیرید، در اکثر شهرهای ایران، شاید نتونید جایی رو پیدا کنید که

 .مقایسه محصوالت مختلف خریداری کنید

استفاده از این روش مستلزم صرف زمان بسیار زیادی است و حتی ممکن است شما بعد از گذاشتن زمان طوالنی برای  دوما

 .خرید، محصول مورد نظر خود را پیدا نکنید

 شما را کامال برطرف کند  خرید از یک فروشگاه آنالین معتبر که نیاز .3

در این روش می خوام بهتون راهی رو پیشنهاد بدم که در سریعترین حالت ممکن، به روز ترین توپ های فوتبالی رو 

 .مشاهده کنید و بخرید

دام به شما می توانید به جای اینکه به نمایندگی یا بازار مراجعه کنید، در هر جایی که هستید با موبایل یا کامپیوتر خود اق

 .خرید کنید

و تمام توپ های فوتبالی رو ببینید از انواع مدل و  اینجا کلیک کنید پیشنهاد من به شمار خرید از دیجی کاالست که میتونید

 م بدید و درب منزلتون تحویلش بگیریدمارک و قیمت و خریدتون رو انجا

 : نکاتی برای نگهداری توپ فوتبال و طوالنی تر شدن عمر آن

 .وقتی که ازتوپ در شرایط مرطوب یا خیس استفاده می کنید بعد باید آن را با حوله یا پارچه خشک کنید •

 .ن طول عمر توپ به طور جدی کاهش می یابدهرگز نباید توپ را مرطوب نگه داشت ، چو •

توپ را هیچ وقت در فضای خیلی گرم و خیلی سرد قرار ندید چون تاثیرات مخربی بر فرم و تیوپ داخلی توپ 

 .خواهد گذاشت

 !هیچوقت روی توپتون ننشینید یا نایستید چون توپ شما کامال تغییر حالت میده •

https://affstat.adro.co/click/ad36d68c-049d-4fc1-830c-5f05bf03bef0
https://affstat.adro.co/click/ad36d68c-049d-4fc1-830c-5f05bf03bef0
https://affstat.adro.co/click/ad36d68c-049d-4fc1-830c-5f05bf03bef0

