
 

 

 

 اتریخچه کبدی رد اریان، آسیا و جهان 
 

 تعریف کبدی
کبدی یک ورزش اصیل ایرانی است ، اصل و منشاءاین بازی بومی و محلی                    

ساده وکم خرج می باشد و نیازی به محوطه "نیاز به قدرت و مهارت داشته وکامال

بزرگ و وساااایال باازی نادارد ب این بازی در قاا  نران ایراف م روه و مشاااهور و     

 می شودب مسابرات کبدی به طور عادی برگزار 

کبدی عالوه براینكه یک ورزش پرقحرك وکم خرج و سااااده اسااات در                 

داخل و بیروف ساااانن نیز برگزار می گرددب برای گر تن مهایم یا   رار از دسااات 

حریف دراین بازی به مهارت ، ان طاه پذیری ، چابكی، استرامت، حضورذهن و یرأت 

 نیاز استب

با عنواف انجان کبدی  5731الت این رشته ورزشی درایراف از سال قشكی                 

)قحت پوشااف  دراساایوف ورزشااهای هاشانی  شاارول به   انیت ناود و با قویه به 

کسب مدانهای ارزشاند در مسابرات قهرمانی آسیا و یهاف در ب د قهرمانی با صالحدید 



 

 

قشكیل مجاع عاومی و  ، با 8/4/84مساوونین محتر  سازماف قربیت بدنی در قاری   

 شرول به   انیت ناودب  "قحت عنواف  دراسیوف کبدی یاهوری اسالمی ایراف عاال

اساتاف کشاور را     75این  دراسایوف از بدو   انیت قا کنوف قوانساته اسات                   

قحت پوشاااف رشاااته ورزشااای کبدی قراردهد ودر رده های نونهااف ، نویواناف،   

در دو بخف آقایاف و بانواف   ال بوده و این  دراسیوف درسال  یواناف ، بزرگساااف 

  به 1115)  5781  به عضااویت کنردراساایوف کبدی آساایا و در سااال 5991) 5731

عضاویت  دراسایوف یهانی درآمد وکرسیهای نایب رسیف  دراسیوف یهانی و دبیر   

  دراسایوف کبدی آسایا قوساس مساوونین ورزش کشاورماف کسب که مویب مباهات     

 ورزش کبدی کشور است ب

از اهداه بلندمدت این  دراساایوف قوساا ه وگسااترش ورزش کبدی در                      

اقصی نران کشور بویژه در روستاها و مراکز بخشها به منظور  انتخاب است دادهای 

بانروه در این رشااته ورزشاای و آموزش آنها با علم ورزش براسااا  دانف روز به   

 ی قهرمانی برای کشور عزیزماف می باشدبمنظور کسب مرامها

قشكیل شد و کبدی برای اونین  5938 دراسیوف آماقور کبدی آسیا در سال                

دهلی نو  5981رشااته های ناایشاای بازیهای آساایایی در سااال    بار به عنواف یكی از 

ف یک به عنوا 5991شااارکت و برای اونین بار نیز در بازیهای آسااایای پكن در ساااال 

رشاته رسای شرکت داده شدب اونین مسابرات رسای یهانی کبدی براسا  قوانین و  



 

 

در بابوی هند  1114مرررات  ادراسااایوف آماقور کبدی آسااایا و اونین بار در ساااال    

آمریكا در این رویداد شرکت ناودندب  -اروپا -برگزار شد و کشورهایی از آسیا

برگزار شد قا بخف زناف نیز در  9815اونین دوره مساابرات قهرمانی کبدی در سال  

 سطح بین اناللی   انیت از  را داشته باشد ب

هده اصاالی  دراساایوف کبدی یهانی گسااترش ورزش در سااراساار یهاف                  

وگنجاندف آف به ساوی انايیكی شدف است و آقای یی سی گهلوت  رسیف  دراسیوف  

قالش خود را به کار می برند که این کبدی و هاكاراف ایشاف در کلیه کشورها قاا  

 رشته را در بازیهای انايیک بشنجانندب

 تيم هاي برتر كبدي كشورهاي آسيايي

 -قرکانستاف -کره ینوبی -سریالنكا -مانزی -بنشالدش -ژاپن -ایراف -پاکستاف -هندوستاف

 -چین قایيه -یاندونز -قزاقستاف -قرقیزستاف -بوقاف -ماندیو -چین -نيال -قایلند -ا غانستاف

 سنشاپور-عااف

 
 جهانكشورهاي تيم هاي برتر كبدي 

 -قرکیه -آمریكا –بنشالدش  -آنااف -انشلستاف -کانادا -پاکستاف -ژاپن -ایراف -هندوستاف

 -ا غانستاف -کره ینوبی -قایلند -بوقاف -ماندیو -اندونزی -مانزی -چین -سریالنكا

ی سر-آرژانتین -داناارك -نیوزنند -اسكاقلند -ایتانیا-قرکانستاف -قزاقستاف -قرقیزستاف

 نروژ -کنیا -انووف


