با یک روش متفاوت شانس  5تیم اول جدول لیگ برتر فوتبال را برای قهرمانی بررسی کردیم
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مجید حسین زاده  -یکی از دغدغه های همیشگی طرفداران فوتبال،
بررسی شانس تیم محبوب شان برای قهرمانی در لیگ برتر است .البته
بررسی شانس تیم ها برای قهرمانی در دو یا سه هفته پایانی لیگ به اوج
خودش می رسد اما باتوجه به فاصله  11امتیازی پرسپولیس با تیم دوم
جدول و  16امتیازی با تیم پنجم جدول ،فوتبال دوستان خیلی زودتر درگیر
این ماجرا شده اند .در این بین ،شاید وعده برانکو هم که گفته بود قهرمانی
نیم فصل هدیه کریسمس او بوده و قهرمانی پایان فصل هدیه عید نوروزی،
دلیل دیگری برای تمایل فوتبال دوستان در بررسی امکان محقق شدن این
وعده باشد .از آن طرف ماجرا ،طرفداران تیم های لیگ برتری به جز
طرفداران پرسپولیس ،لیگ امسال را خنک می دانند چراکه
شانسی برای قهرمانی تیم های محبوب شان قائل نیستند.
با این حال و در این پرونده ،یکی از متفاوت ترین جدول
های پیش بینی نتایج پنج تیم اول جدول رده بندی
لیگ برتر را برای تان آماده کرده ایم تا شانس
قهرمانی هر تیم را بررسی کنیم .در قسمت
دیگری از این پرونده ،به رکوردهایی که
ممکن است پرسپولیس امسال بشکند،
اشاره خواهد شد.

کسب  21پیروزی 68 ،امتیاز
و تفاضل مثبت ۳۳

بررسی نتایج  5تیم برتر لیگ در  3حالت بد ،واقع و خوش بینانه از هفته بیستم تا سی ام

 91درصد پرسپولیس قهرمان است اما ...

تنها  11هفته تا پایان هفدهمین دوره لیگ برتر باقی
مانده است .بنابراین پنج تیم پرسپولیس ،فوالد ،پارس جم
جنوبی ،ذوب آهن و استقالل که در رده های اول تا پنجم
جدول رده بندی قرار دارنــد ،کم و بیش روی کاغذ برای

میزبان یا مهمان بودن و نتیجه بازی رفت انجام شده تا شبیه
ترین حالت ممکن به واقعیت باشد .در پایان هم با توجه به
امتیازات کسب شده هر تیم در هر سه حالت بد ،واقع و
خوش بینانه ،شانس قهرمانی هر تیم را بررسی کرده ایم.

راهنمای یکی از خانه های جدول
شماره
هفته لیگ

 17ژانویه2018

رکوردهایی که پرسپولیس امیدوار به شکستن آن هاست

تصویرساز :سعید مرادی

قهرمانی شانس دارند .در ادامه آن و به تفکیک نتیجه بازی
های هر تیم(برد ،باخت یا مساوی) را در سه حالت بدبینانه،
واقع بینانه و خوش بینانه پیش بینی کرده ایم .این پیش
بینی بر اساس رتبه تیم حریف در جدول فعلی لیگ برتر،
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تاریخ بازی ،حریف ،نتیجه بازی رفت (تعداد گل های حریف – تعداد گل های تیم اصلی) ،وضعیت میزبان یا مهمان بودن تیم اصلی
واقع بینانه ترین امتیازی که تیم اصلی خواهد گرفت خوش بینانه ترین امتیازی که تیم اصلی خواهد گرفت
بدبینانه ترین امتیازی که تیم اصلی خواهد گرفت

بعد از پیروزی بر صنعت نفت آبــادان ،پرسپولیس تهران تنها تیم لیگ برتر شد که موفق به
کسب پنج قهرمانی نیم فصل شده است .بعد از پرسپولیس ،سه قهرمانی نیم فصل در کارنامه
استقالل ،سپاهان و ذوب آهن ثبت شده است .با این پیروزی ،برانکو هم تنها مربی لیگ برتر
شد که دو قهرمانی پیاپی نیم فصل را تجربه می کند .با این حال شاید مهم ترین اتفاق بعد از این
پیروزی ،قهرمانی نیم فصل با  36امتیاز باشد که رکوردی تاریخی محسوب می شود .اما بیایید
با هم بر رکوردهایی که پرسپولیس می تواند در پایان این فصل به نام خودش ثبت کند ،مروری
داشته باشیم .رکوردهایی که بعضی هایشان همین فصل پیش توسط پرسپولیس شکسته شد و
حاال دوباره احتمال شکسته شدن شان وجود دارد.
بیشترین برد :پرسپولیس در فصل گذشته با  20پیروزی قهرمان فصل شد و رکورد فوالد با 19
پیروزی را شکست .سرخ پوشان پایتخت این بار هم شانس این را دارند که با هشت پیروزی از 11
بازی ،این رکوردشان را بهبود ببخشند.
کمترین باخت :عنوان شکست ناپذیرترین تیم های لیگ برتر با چهار شکست در اختیار
پرسپولیس ،تراکتور ،استقالل و استقالل خوزستان است .پرسپولیس این شانس را دارد که با
قبول دو باخت در  11بازی آینده ،این رکورد را به نام خودش بهبود ببخشد.
بیشترین امتیاز :فصل گذشته با کسب  66امتیاز ،رکورد کسب بیشتر از  60امتیاز برای
قهرمانی در لیگ برترهای  16تیمی شکسته شد و پرسپولیس تا یک قدمی شکستن رکورد
استقالل و سپاهان که در لیگ های  18تیمی با  67امتیاز قهرمان شدند هم رفت .با این حال،
به نظر می رسد که پرسپولیس یک بار دیگر این شانس را دارد تا با کسب  23امتیاز از  33امتیاز
ممکن ،این رکورد تاریخی را به نام خودش بزند.
کمترین گل خورده :پرسپولیس در چند بازی انتهایی لیگ گذشته ،چهار بار دروازه اش باز شد
تا نتواند رکورد کمترین گل خورده لیگ را بدون شریک صاحب شود .با این حال ،پرسپولیس
و استقالل خوزستان با  14گل خورده ،بهترین خط دفاع های تاریخ لیگ محسوب می شوند
و اگر پرسپولیس در  11بازی باقی مانده ،کمتر از هفت گل بخورد ،این رکورد به تنهایی به نام
خودش ثبت خواهد شد.
بهترین وضعیت تفاضل گل :پرسپولیس در فصل گذشته با تفاضل  +32قهرمان شد و رکورد
استقالل با  +27را شکست و به نام خودش زد .حاال و در این فصل پرسپولیس این شانس را دارد
تا این رکورد را بهبود ببخشد .هم اکنون تفاضل پرسپولیس  +24مثبت است که در فاصله 11
هفته تا پایان مسابقات ،می تواند  10واحد به آن اضافه شود و دست نیافتنی تر از همیشه شود.

از این جدول چه نتیجه ای می گیریم؟!
هر چند الگوی ریاضی این جــدول ،فرمول محاسباتی دقیقی برای درصدگیری نــدارد اما بیایید همه
احتماالت بررسی شده در این جدول را در چند خط خالصه کنیم تا شانس قهرمانی تیم ها را بیابیم.
پرسپولیس :تیم  44امتیازی جدول لیگ برتر در حالت واقع بینانه و خوش بینانه 100 ،درصد قهرمان است
اما اگر در  11بازی باقی مانده تا پایان فصل در بدبینانه ترین حالت ممکن فقط هشت امتیاز بگیرد و شانس
قهرمانی را به فوالد ،پارس و استقالل خواهد داد .البته به شرط این که این سه تیم ،بهترین نتایج ممکن را کسب
کنند و بین  19تا  25امتیاز کسب کنند .بنابراین شانس قهرمانی پرسپولیس ،بیشتر از  91درصد است.
فوالد :تیم  33امتیازی لیگ برتر فقط در حالت خوش بینانه که در باقی مسیر لیگ باید  25امتیاز کسب
کند ،شانس دوم قهرمانی به حساب می آید .شانس قهرمانی این تیم تقریبا  4درصد به نظر می رسد.
پارس جم جنوبی :تیم  32امتیازی لیگ برتر در خوش بینانه ترین حالت ممکن ،به شرطی که پرسپولیس در
بدبینانه ترین حالت ممکن نتیجه بگیرد و فوالد هم در بدبینانه ترین و واقع بینانه ترین حالت ممکن نتیجه
بگیرد ،شانس قهرمانی با اختالف یک امتیاز را دارد! به طور کلی شانس قهرمانی این تیم  3درصد است.
ذوب آهن :باورش سخت است اما تیم  29امتیازی لیگ برتر ،هیچ شانسی برای قهرمانی ندارد چون در
خوش بینانه ترین حالت ممکن ،باز هم به بدبینانه ترین حالت ممکن پرسپولیس نخواهد رسید .اما چرا
استقالل که یک امتیاز از این تیم کمتر دارد ،شانس قهرمانی دارد؟ چون بازی های استقالل به مراتب
نسبت به ذوب آهن راحت تر است .نگاهی به جدول بیندازید تا متوجه ماجرا شوید.
استقالل :شروع رویایی استقالل در نیم فصل دوم ،این تیم  28امتیازی را به جایی رسانده است که اگر
خوش بینانه ترین نتایج ممکن را کسب کند ،شانس این را دارد که بعد از نتیجه گرفتن بقیه تیم ها در بدترین
حالت ممکن ،با پشت سر گذاشتن پرسپولیس ،فوالد و پارس به مقام قهرمانی برسد .هرچند در نهایت این
شانس ،تنها  2درصد است اما غیرقابل پیش بینی بودن فوتبال ،همه چیز را ممکن می کند!

