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 چکيده

بررسی ميزان شيوع دوپينگ و نوع مواد مصرفی در ورزش های مختلف جهانی , هدف از تحقيق حاضر
ه همين منظور اطالعات مربوط به تعداد آزمايش های انجام شده و ب.   ميالدی بود۲۰۰۵ و ۲۰۰۴در سال های 

تعداد نمونه های مثبت گزارش شده در رشته های مختلف ورزشی از وب سايت های آژانس جهانی مبارزه 
. با دوپينگ و کميتة بين المللی المپيک کسب شد و از طريق آمار توصيفی مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت

 ۱۶۹۱۸۷ (۲۰۰۴نسبت به سال )  مورد۱۸۳۳۳۷ (۲۰۰۵ که آزمايش های انجام شده در سال نتايج نشان داد
 درصد نسبت به ۴/۳۴)  مورد۹/۳۹( درصد و درصد نمونه های مثبت دوپينگی در سال مذکور ۴/۸) مورد
 مورد گزارش مثبت دوپينگ در اين دو ۶۸۱۸در مجموع . افزايش داشته است)  مورد۲۹۰۹ (۲۰۰۴سال 

ورزش دوچرخه سواری در هر دو سال دارای بيشترين تعداد موارد مثبت گزارش . ت شده استسال ثب
بيشترين مادة دوپينگی در هر دو سال از نوع استروئيدهای آنابوليک بوده است ) .  مورد۱۰۸۹(شده است 

. عدی قرار دارنددر رده های ب)  مورد۹۹۰( آگونيست ها – ۲و بتا )  مورد۱۰۲۱(و کانابينوئيدها )  مورد۳۰۵۵(
به . در کل نتايج اين تحقيق نشان داد که مصرف مواد نيروزا در ورزش در سطح جهانی بسيار زياد است

نظر می رسد در ايران نيز معضل دوپينگ در حال اپيدمی شدن است و افزايش آگاهی در اين زمينه در 
 . پيشگيری از اين عمل مفيد واقع خواهد شد

 
 واژه هاي کليدي
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 مقدمه
استفاده از مواد يا روشی : دوپينگ را چنين تعريف کرده است ١کميتة بين المللی المپيک

, ۱۵(که برای سالمت مضر است و در عين حال موجب بهبود اجرا و عملکرد ورزشی می شود 
ی غيراخالقی ورزش را در ورزشکاران رفتارها, متاسفانه اقتصادی و مادی شدن ورزش). ۲۵

.  است٢"دوپينگ"پديده ای به نام , که يکی از اين رفتارهای ناپسند رايج) ۲(افزايش داده 
استفاده از مواد نيروزا از ديرباز رايج بوده است و تا زمانی که اين مواد به وفور در دسترس 

صرف اين مواد بر قابليت های بوده و ورزشکاران بر اين عقيده باشند که می توانند با م
 ). ۲۴(ادامه خواهد داشت , ورزشی خود غلبه کنند

روانی يا دارويی است که , تغذيه ای, مکانيکی, يک ماده يا درمان فيزيکی, مادة نيروزا
). ۱(متغيرهای فيزيولوژيکی وابسته به عملکرد ورزشی را به طور مستقيم گسترش می دهد 

مانند , افزايش عملکرد ورزشی به شيوه های مختلف به کار می رونداين مواد نيروزا به منظور 
 –مثل مکمل های ال (افزايش فرايندهای سوخت و سازی آزادسازی انرژی در عضالت 

و بهبود  ) ۱۰Qمثل مکمل های کوآنزيم(افزايش به کارگيری اکسيژن در عضالت , )٣کارنيتين
 ). ۳) (٤ های کولينمثل مکمل( عضالنی –کنترل عصبی انقباضات عصبی 

استفاده از داروهای افزايش دهندة سطح اجرای ورزشی توسط , در سه دهة اخير
گزارش ها نشان می دهند که استفاده از داروها در وزنه ). ۶(ورزشکاران افزايش يآفته است 

در هر دو سطح حرفه ای و غيرحرفه ای و حتی در , دوچرخه سواران و دونده ها, برداران
افزايش استفاده از مواد نيروزا نشان می دهد . زشکاران دانشگاهی فزونی يافته استميان ور

به طور کامل در پيشگيری از ,  شدع شرو۱۹۶۰که سياست های مبارزه با دوپينگ که از سال 
اولين گروه داروهای افزايش دهندة سطح اجرا و عملکرد ). ۲۴(بوده است ندوپينگ مؤثر 

. هانی دوم مورد استفاده قرار گرفتندد که در جريان جنگ ج بودن٥بدنی آمفتامين ها

                                                 
1- International Olympic Committee  
2- Doping  
3- L- Carnitine  
4- Coline  
5- Amphetamines   
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دومين گروه مواد دوپينگی بودند که بعد  , ٢ از گروه های استروئيدهای آنابوليک١تستوسترون
 و ۱۹۵۸در سال  در آمريکا ٣مصرف ديانابول.  در ورزش پيدا شدند۱۹۴۸از بازی های المپيک 

به گونه ای که موجب , شيوع فراوانی پيدا کردند, ۱۹۶۶ در آلمان غربی در سال ٤تورينابول
نتايج مشابهی نيز .  ثانيه در آلمان غربی شدند۷/۰ متر به ميزان ۱۰۰بهبود اجرای ورزشی دو 

). ۲۳(در مورد عملکرد ورزشکاران  رشتة شنا بعد از مصرف اين مواد دوپينگی به دست آمد 
 بيشترين نمونه های مثبت به دست ٥ژنيک آندرو‐در سال های اخير استروئيدهای آنابوليک 

 ). ۱۳, ۵(آمده توسط کميتة بين المللی المپيک بوده است 
در تحقيقات مختلفی ميزان شيوع دوپينگ و نوع مواد دوپينگی در کشورهای مختلف و 

با تحقيق بر ) ۲۰۰۳( و همکاران ٦گاندرسن. در رشته های مختلف ورزشی ارزيابی شده است
 درصد آنها دارای ۱۷اسکی حاضر در مسابقات جهانی متوجه شدند که روی ورزشکاران 

 و ٨سوماويال). ۸( غيرعادی و مظنون با دوپينگ خون بودند ٧مقادير نيمرخ هماتولوژيک
مادة ,  نفر از فوتباليست های ليگ برتر فوتبال ايتاليا۵در نمونه های ادراری ) ۲۰۰۲(همکاران 
ضمن آنکه بهترين راه مبارزه با ) ۲۰۰۰( و همکاران ١٠ساليسي). ۲۲( را کشف کردند ٩ناندرلون

گزارش داده اند که , مصرف داروهای نيروزا را بهبود آموزش در اين زمينه عنوان می کنند
 درصد ورزشکاران زن تحقيقی آنها از استروئيدهای ۲ تا ۱ درصد مردان و ۱۲ تا ۳بين 

 و همکاران ١١اين در حالی است که اسکارپينو, )۲۶( آندروژنيک استفاده کرده اند –آنابوليک 
ی و مواد دوپينگ, ضمن گزارش مناسب بودن آگاهی ورزشکاران ايتاليايی از دوپينگ) ۱۹۹۹(

 درصد از دوپينگ ۷,  درصد ورزشکاران از آمفتامين ها۱۰عنوان می کنند که , عوارض آن

                                                 
1- Testosterone   
2- Anabolic Steroids   
3- Dianobol   
4- Turinabol  
5- Anabolic – Androgenic Steroids   
6- Gundersen   
7- Hematologic Profiles   
8- Somavilla   
9- Nandrolone   
10- Yesalis   
11- Scarpino  
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از مجموع  ۱۹۹۵در سال ). ۲۰( درصد آنها از ديگر مواد نيروزا استفاده کرده اند ۱۲خون و 
 درصد آنها مثبت اعالم ۶/۱,  نمونة آزمايش شده در آزمايشگاه های معتبر جهانی۹۳۹۳۸

 درصد رسيد که بدنسازان بيشترين مصرف ۷/۱ اين رقم به ۱۹۹۸درحالی که در سال , شد
 ). ۱۰(کنندة مواد دوپينگی بوند 

ون مصرف مواد ممنوعة دوپينگی روزافزجام شده عالوه بر اينکه افزايش يقات انتحق
را در سنين کمتر را نيز  ورزشکاران بزرگسال را نشان می دهد شيوع اين عارضة غم انگيز

 سالگی شيوع ۸ از ۱۹۹۰مصرف استروئيدهای آنابوليک از سال , برای مثال. نشان می دهد
ترل های کن, به هر حال هر چند برخی محققان). ۱۳(و اين روند در حال رشد است يافته 

اما هنوز آن را , دوپينگ را در پيشگيری از آن به صورت قوی مؤثر ندانسته اندسختگيرانة 
 ). ۲۶, ۲۴(بهترين راه پيشگيری از مصرف مواد نيروزا عنوان می کنند 

 و نوع مواد عن عدم ارائة اطالعات در زمينة شيويمتاسفانه تحقيقات اندک و همچن
جامع و قابل , موجب شده که نه تنها اطالعات کافی, رهااز سوی بسياری از کشودوپينگی 

). ۱۷(بلکه برنامه های پيشگيری کننده نيز چندان تأثيرگذار نباشد, معتبر در دسترس نباشد
بيشترين نوع مواد دوپينگی مصرفی , از طرفی با توجه به اينکه تعيين ميزان شيوع دوپينگ

 در تبيين راه های مؤثر برای جلوگيری از و بيشترين ورزش های درگير در اين معضل شايد
هدف از تحقيق حاضر بررسی ميزان شيوع دوپينگ و نوع مواد دوپينگی , آن مفيد واقع شود

 ميالدی و از طريق وب سايت های ۲۰۰۴‐۲۰۰۵در ورزش های مختلف جهانی طی سال های 
از آنجا که . ه استبود, معتبر و مرتبط با دوپينگ که نتايج آن از طريق آزمايش ثابت شده

ان ورزش هايی را که بيشتر می تونتايج اين با استفاده از , نتايج اين تحقيق کامالً معتبر است
همچنين موادی که از آنها به عنوان بيشترين مواد دوپينگی , در معرض دوپينگ قرار دارند

زشی کشور شناسايی کرد و بر همين اساس مسئوالن و دست اندرکاران ور, استفاده می شود
و ستاد مبارزه با دوپينگ می توانند به طراحی و ارائة برنامه های پيشگيری کننده و افزايش 

 .دوپينگ را به حداقل برسانند, آگاهی ورزشکاران از تأثير جانبی و منفی استفاده از اين مواد
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 روش تحقيق 
اد مصرفی و نوع مو, تحقيق حاضر از نوع توصيفی است که در آن ميزان شيوع دوپينگ

به .  ميالدی ارزيابی شد۲۰۰۵ و ۲۰۰۴شيوع آن در ورزش های مختلف جهانی در سال های 
ی مثبت گزارش نه ها انجام شده و تعداد نموآزمايش هایهمين منظور اطالعات مربوط به تعداد 

 و کميتة ١نس جهانی مبارزه با دوپينگای آژسايت هاشده در رشته های مختلف ورزشی از وب 
 .  به دست آمد و از طريق آمار توصيفی تجزيه و تحليل شد٢ المللی المپيکبين

اطالعات به دست آمده از اين منابع مربوط به تمامی نمونه های خونی و ادراری 
که است ورزشکاران در رده های مختلف سنی و جنسی و در رشته های مختلف ورزشی 

خونی آزمايش شدة   تمام نمونه های. آزمايشگاه معتبر جهانی صورت گرفته است۳۳توسط 
نحوة جمع . مع آوری شدورزشکاران در جريان مسابقات معتبر و در ردة ملی و بين المللی ج

آوری اين اطالعات بدين شکل بود که بنا بر قوانين مصوب کميتة بين المللی المپيک و آژانس 
توانند برای آزمايش های ورزشکاران در هر زمان و هر مکانی می , جهانی مبارزه با دوپينگ

بر . دوپينگ انتخاب شوند و عدم همکاری در اين زمينه به منزلة مثبت بودن دوپينگ است
همين اساس نمونه های جمع آوری شدة ورزشکاران به آزمايشگاه های معتبر در نقاط 

ليت مختلف دنيا که زير نظر آژانس جهانی مبارزه با دوپينگ و کميتة بين المللی المپيک فعا
ا اسپکتومتری و با استفاده از ي ٣شد و از طريق کروماتوگرافی گازیفرستاده , می کنند
در نتايج آزمايش ها به جز برای موادی که وجود آنها در خون .  تجزيه و تحليل شد٤ايزوتوپ

وجود بقية موادی که به , )از جمله افدرين و مروفين(يا ادرار تا حد مشخصی مجاز است 
به منزلة انجام عمل غيرورزشی دوپينگ تلقی شده که نتايج , گ معرفی شده اندعنوان دوپين

 ميالدی در اين تحقيق ارائه شده ۲۰۰۴‐۲۰۰۵مثبت به دست آمدة آنها در طول سال های 
 . است

                                                 
1- World Anti Doping Agency : http://www.wada.org  
2- http://www.ioc.org  
3- Gas Chromatography   
4- Isotope Mass Spectrometry   
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 نتايج و يافته های تحقيق 
 ۱ در جدول ۲۰۰۵ و ۲۰۰۴تعداد آزمايش های انجام شده در زمينة دوپينگ طی سال های 

 ۲۰۰۵نتايج نشان می دهد که تعداد آزمايش های انجام شده در سال . رائه شده است ا
 .  درصد افزايش داشته است۴/۸) ۱۶۹۱۸۷ (۲۰۰۴نسبت به سال ) ۱۸۳۸۳۶(

 
 ۲۰۰۵ و ۲۰۰۴تعداد نمونه های تست شده در سال های _ ۱جدول 

تعداد نمونه های تست  
 ۲۰۰۴شده در سال  

تعداد نمونه های تست 
 ۲۰۰۵در سال شده 

 )درصد(ميزان اختالف 

 +۷/۸ ۱۳۹۸۳۶ ۱۲۸۵۹۱ ورزش های المپيک

 +۲/۷ ۴۳۵۰۱ ۴۰۵۹۶ ورزش های غيرالمپيک

 +۴/۸ ۱۸۳۳۳۷ ۱۶۹۱۸۷ مجموع

 
تعداد و درصد نمونه های مثبت اعالم شده از سوی آزمايشگاه های مورد , ۲در جدول 

. ة بين المللی المپيک ارائه شده استتاييد از سوی آژانس جهانی مبارزه با دوپينگ و کميت
 درصد ۴/۳۴) ۳۹۰۹ (۲۰۰۵نتايج نشان می دهد که درصد نمونه های مثبت دوپينگی در سال 

 مورد گزارش مثبت ۶۸۱۸در مجموع . افزايش داشته است) ۲۹۰۹ (۲۰۰۴نسبت به سال 
 ). ۲جدول (دوپينگ در اين دو سال ثبت شده است 

 
 ۲۰۰۵ و ۲۰۰۴ های مثبت آزمايش شده در سال های تعداد و درصد نمونه_ ۲جدول 

  )درصد(ميزان اختالف  )۲۰۰۵(مثبت نمونه های ) ۲۰۰۴(مثبت  نمونه های 
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 +۹/۲۶ +۹/۳۷ ۱۲/۲ ۲۹۵۸ ۶۷/۱ ۲۱۴۵ ورزش های المپيک

 +۵/۱۶ +۵/۲۴ ۱۹/۲ ۹۵۱ ۸۸/۱ ۷۶۴ ورزش های غيرالمپيک

 +۸/۲۳ +۴/۳۴ ۱۳/۲ ۳۹۰۹ ۷۲/۱ ۲۹۰۹ مجموع

 
تعداد و درصد نمونه های مثبت را در ورزش های مختلف المپيکی نشان  , ۴ و ۳جداول 
بيشترين آزمايش های انجام شده در ورزش های دو و ميدانی و فوتبال صورت . می دهند
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د و در  مور۲۰۳ مورد و در ورزش فوتبال ۲۲۹ در ورزش دو و ميدانی ۲۰۰۴گرفته که در سال 
 مورد در ورزش فوتبال مثبت اعالم ۳۴۳ مورد در ورزش دو و ميدانی و ۳۴۲ , ۲۰۰۵سال 

اين در حالی است که ورزش دوچرخه سواری با وجود تعداد نمونه های آزمايش . شده است
)  مورد۱۰۸۹(موارد مثبت بيشتری را به خود اختصاص داده است , شدة کمتر هر دو سال

 ).۴ و ۳جداول (
 ۲۰۰۴تعداد و درصد نمونه های مثبت در ورزش های المپيکی در سال _ ۳ جدول

درصد نمونه های مثبت  تعداد نمونه های مثبت تعداد نمونه های تست شده ورزش

 ۶۰/۴ ۶۰۷ ۱۳۱۹۹ دوچرخه سواری

 ۱۷/۳ ۷۰ ۲۲۰۵ بوکس

 ۰۲/۳ ۱۵۸ ۵۲۳۴ وزنه برداری 

 ۸۶/۲ ۲۵۰ ۸۷۳۸ بيسبال

 ۲۹/۲ ۵۴ ۲۳۵۹ هاکی روی يخ

 ۰۳/۲ ۸۱ ۳۹۹۰ بسکتبال

Curling ۱۵۸ ۳ ۹۰/۱ 

 ۸۱/۱ ۲۸ ۱۵۴۷ سه گانه

 ۷۷/۱ ۴۵ ۲۵۳۸ تنيس 

 ۶۰/۱ ۲۸ ۱۷۵۱ پرتاب وزنه

 ۵۳/۱ ۱۱ ۷۱۸ اسب سواری

 ۴۲/۱ ۳۵ ۲۴۵۹ هندبال

 ۳۲/۱ ۳۴ ۲۵۷۳ کشتی

 ۲۵/۱ ۴۲ ۳۳۵۴ اسکی

 ۲۲/۱ ۳۷ ۳۰۲۴ واليبال

 ۱۵/۱ ۲۲۹ ۱۹۹۹۱ دو و ميدانی

 ۱۲/۱ ۶ ۵۳۶ سورتمه

 ۱۰/۱ ۳۱ ۲۸۲۹ جودو

 ۰۵/۱ ۸ ۷۶۴ تنيس روی ميز

 ۹۹/۰ ۹ ۹۱۰ قايق بادبانی

 ۹۵/۰ ۱۵ ۱۵۸۶ شمشيربازی

 ۹۱/۰ ۲۰۳ ۲۲۳۲۹ فوتبال
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 ۲۰۰۴تعداد و درصد نمونه های مثبت در ورزش های المپيکی در سال _ ۳جدول ادامة 

نه های مثبت درصد نمو تعداد نمونه های مثبت تعداد نمونه های تست شده ورزش

 ۷۸/۰ ۷ ۸۹۸ بدمينتون

 ۷۰/۰ ۱۸ ۲۵۷۰ کانو کاياک

 ۶۴/۰ ۱۷ ۲۶۵۶ قايقرانی

 ۵۷/۰ ۷ ۱۲۲۸ تکواندو

 ۵۴/۰ ۳ ۵۵۳ سه گانه جديد

 ۵۰/۰ ۴ ۸۰۴ دوگانه

 ۴۷/۰ ۱۱ ۲۳۳۸ اسکيت

 ۴۲/۰ ۳ ۷۲۱ تيراندازی

 ۳۹/۰ ۷ ۱۸۰۳ ژيمناستيک

 ۲۰/۰ ۱ ۵۰۱ سافت بال

 ۰۰/۰ ۰ ۱۳۶ لوژ

 ۳۶/۲ ۱۷ ۷۲۰ ديگرموارد 

 ۶۷/۱ ۲۱۴۵ ۱۲۸۵۹۱ مجموع

 
 ۲۰۰۵تعداد و درصد نمونه های مثبت در ورزش های المپيکی در سال _ ۴جدول 

درصد نمونه های مثبت  تعداد نمونه های مثبت تعداد نمونه های تست شده ورزش

 ۷۸/۳ ۴۸۲ ۱۲۷۵۱ دوچرخه سواری

 ۶۹/۳ ۳۹۰ ۱۰۵۸۰ بيسبال

 ۴۱/۳ ۸۳ ۲۴۳۴ بوکس

 ۴۱/۳ ۷۴ ۲۱۷۰  گانهسه

 ۹۴/۲ ۲۵ ۸۵۰ تيراندازی

 ۸۷/۲ ۷۹ ۲۷۵۱ هاکی روی يخ

Curling ۳۴۹ ۹ ۵۸/۲ 

 ۵۰/۲ ۶۴ ۲۵۵۸ تنيس

 ۵۰/۲ ۱۴۶ ۵۸۲۴ وزنه برداری 

 ۲۱/۲ ۵۳ ۲۳۹۵ هندبال 

 ۱۵/۲ ۱۰۳ ۴۷۸۵ بسکتبال

 ۱۳/۲ ۲۳ ۱۰۸۲ قايق بادبانی
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 ۲۰۰۵ش های المپيکی در سال تعداد و درصد نمونه های مثبت در ورز_ ۴جدول ادامة 

درصد نمونه های مثبت  تعداد نمونه های مثبت تعداد نمونه های تست شده ورزش

 ۰۶/۲ ۵۴ ۲۶۲۱ واليبال

 ۹۷/۱ ۲۶ ۱۳۱۸ تکواندو

 ۹۲/۱ ۵۷ ۲۹۲۱ کانو کاياک

 ۸۶/۱ ۸۳ ۴۴۶۷ اسکی

 ۸۵/۱ ۵۷ ۳۰۸۵ اسکيت

 ۷۴/۱ ۳۱ ۱۷۸۱ شمشيربازی

 ۶۷/۱ ۳۴۳ ۲۰۴۶۴ دو و ميدانی

 ۶۵/۱ ۵۳ ۳۲۱۸ کشتی

 ۶۰/۱ ۱۶ ۹۹۸ دوگانه

 ۴۶/۱ ۱۳ ۸۹۰ بدمينتون

 ۴۶/۱ ۳۴۲ ۲۳۴۷۸ فوتبال

 ۴۵/۱ ۹ ۶۲۰ اسب سواری 

 ۴۵/۱ ۴۵ ۳۰۹۶ قايقرانی

 ۴۲/۱ ۱۹ ۱۳۳۹ هاکی

 ۴۰/۱ ۱۱ ۷۸۷ تنيس روی ميز

 ۲۶/۱ ۱۳ ۱۰۳۵۲ ورزش های آبی

 ۲۵/۱ ۳۸ ۳۰۴۳ جودو

 ۱۹/۱ ۲۳ ۱۹۳۹ پرتاب وزنه

 ۰۴/۱ ۲۰ ۱۹۱۸ يکژيمناست

 ۳۷/۰ ۲ ۵۴۲ سافت بال

 ۰۰/۰ ۰ ۱۷۸ لوژ

 ۷/۳ ۲۵ ۶۶۰ موارد ديگر

 ۱۲/۲ ۲۹۵۸ ۱۳۹۸۳۶ مجموع
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نتايج نشان می دهد که بيشترين مادة دوپينگی مصرفی از سوی ورزشکاران در هر دو 
 _۲و بتا )  مورد۱۰۲۱ (١کانابينوئيدها, ) مورد۳۰۵۵(سال از نوع استروئيدهای آنابوليک 

 ). ۵جدول (بوده است )  مورد۹۹۰ (٢آگونيست ها
 

 ۲۰۰۵ و ۲۰۰۴تعداد و درصد مواد دوپينگی مصرف شده در سال های , نوع_ ۵جدول 

 مجموع ۲۰۰۵ ۲۰۰۴
 مادة نيروزا

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 ۷/۴۱ ۳۰۵۵ ۴/۴۳ ۱۸۶۴ ۳۶ ۱۱۹۱ استروئيدهای آنابوليک

 ۹/۱۳ ۱۰۲۱ ۷/۱۱ ۵۰۳ ۷/۱۵ ۵۱۸ کانابينوئيدها

 ۵/۱۳ ۹۹۰ ۲/۱۴ ۶۰۹ ۵/۱۱ ۳۸۱  آگونيست‐۲بتا 

 ۱/۱۲ ۸۹۱ ۸/۱۱ ۵۰۹ ۶/۱۱ ۳۸۲ تحريک کننده ها

 ۹/۱۱ ۸۷۳ ۶/۷ ۳۲۵ ۶/۱۶ ۵۴۸ گلوکوکورتيکوئيدها

 ۵/۵ ۴۰۳ ۷/۵ ۲۴۶ ۸/۴ ۱۵۷ ديورتيک ها

 ۲/۳ ۲۴۰ ۸/۳ ۱۶۲ ۴/۲ ۷۸ هورمون های پپتيدی

 ۹/۰ ۶۷ ۱ ۴۲ ۸/۰ ۲۵ بتا بلوکرها

 ۴/۰ ۳۲ ۴/۰ ۱۷ ۵/۰ ۱۵ نارکوتيک ها

 ۳/۰ ۲۹ ۵/۰ ۲۱ ۲/۰ ۸ مواد همراه با آنتی استروژن

  ۱ _ ‐ ۱/۰ ۱ انتقال دهنده های اکسيژن 

 ۷۳۳۳ ۴۲۹۸ ۳۰۳۵ مجموع

 

 بحث و نتيجه گيری 
مواد دوپينگی استفاده شده و نيز رشته های ورزشی , در اين تحقيق شيوع دوپينگ

 ميالدی در کل جهان ۲۰۰۵ و ۲۰۰۴ معضل ورزشی طی سال های المپيکی درگير در اين
 . بررسی شد

ورزشکاران در جست و جوی راهی برای بهبود عملکرد ورزشی خود ,  در همة دوران ها
بوده اند که در اين ميان عواملی از سوی اين ورزشکاران انتخاب شده که هزينه های زيادی را 

                                                 
1- Cannabinoids   
2- Beta – 2 Agonists    
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با توسعة روزافزون مصرف مواد ). ۱(ميل کرده است سالمت و باورهای اخالقی تح, بر عرف
سازمان , سالمت افراد را به خطر می اندازد, دوپينگی که جدا از بهبود سطح اجرای ورزشی

های جهانی مرتبط با ورزش را بر آن داشت با کنترل دوپينگ و انجام پيوسته و مداوم 
بر همين اساس ). ۲۵(ه بپردازند به مبارزه با اين مسئل, ش های تخصصی در اين زمينهيآزما

آژانس جهانی مبارزه با دوپينگ و کميتة بين المللی المپيک هر ساله بعد از بررسی ميزان 
شيوع دوپينگ و بر اساس نتايج آزمايش های انجام شده از سوی آزمايشگاه های دارای 

 . راهکارهای الزم را برای سال های بعدی ارائه می دهد, مجوز اين کار
 مورد گزارش ۳۹۳۸۹يج تحقيق حاضر نشان می دهد که تنها طی دو سال گذشته نتا

 نمونة آزمايش ۳۵۲۵۲۴اين تعداد نتايج مثبت از مجموع . مثبت دوپينگ وجود داشته است
 نسبت به سال ۲۰۰۵نتايج نشان می دهد که در سال .  آزمايشگاه بوده است۳۸شده توسط 

اين نتايج با روند رو به رشد شيوع . داشته است درصد افزايش ۳/۳۴ شيوع دوپينگ ۲۰۰۴
 .دوپينگ در سال های قبل همخوانی دارد

 روند رو به ۲۰۰۰ تا ۱۹۹۶با بررسی شيوع دوپينگ بين سال های ) ۲۰۰۳ (٢ و دلبک١ ائونو
افزايش ساالنة مصرف مواد دوپينگی را به ويژه در ورزشکاران مرد بدنساز گزارش داده اند 

 و ٣جسکی). ۱۴( يافت شده است ۱۹۹۶ تا ۱۹۸۰به ديگری نيز بين سال های نتايج مشا). ۶(
 نمونة آزمايش ۹۳۹۳۸ از مجموع ۱۹۹۵نيز گزارش داده اند که در سال ) ۱۹۹۹(همکاران 

آگاهی اندک و , دانش, )۲۰۰۳( و همکاران ٤ الئور).۱۰( درصد آنها مثبت بوده است ۶/۱, شده
وه های ورزشی نسبت به دوپينگ و مواد دوپينگی را نگرش ضعيف ورزشکاران و پزشکان گر

دانش اندک پزشکان را از جملة , )۲۰۰۲ (٥هوبرمن). ۱۲(دليل گرايش به اين پديده می دانند 
نيز ) ۲۰۰۰(يساليس و همکاران ). ۹(داليل عمدة شيوع دوپينگ در بين ورزشکاران می داند
مه های آموزشی در زمينة دوپينگ در ضمن بيان همين مسئله عنوان می کنند که ارائة برنا

 ). ۲۶(کنترل آن مؤثر خواهد بود 
                                                 
1- Eenoo  
2- Delbeke   
3- Jeschke   
4- Laure    
5- Hoberman    
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با وجود کنترل های متعدد و نيز محروميت های طوالنی مدت که گريبان گير ورزشکاران 
جای اين پرسش باقی می ماند که چرا هر سال شاهد , استفاده کننده از مواد نيروزا می شود

تصورات , عالوه بر شناخت کم در مورد مواد نيروزا. گسترش بيشتری در اين زمينه هستيم
غلط در اين زمينه و نيز عدم آگاهی دربارة بعضی از داروهای حاوی مواد نيروزای ممنوعه که 

. پاسخ اين سؤال خواهد بود, گاهی ورزشکاران در شرايطی مانند بيماری مصرف می کنند
 . کی از راه های رفع اين مشکل استبنابراين به کارگيری پزشکان آگاه از مسائل دوپينگ ي

ی ورزشی دوچرخه رشته هاورزشکاران , ۲۰۰۴ که در سال می دهدنتايج تحقيق حاضر نشان 
 ۸۶/۲(و بيسبال )  درصد۰۲/۳(وزنه برداری , ) درصد۱۷/۳(بوکس , ) درصد۶/۴(سواری 
 بيسبال, ) درصد۷۸/۳( ورزشکاران رشته های دوچرخه سواری ۲۰۰۵و در سال ) درصد

به , ) درصد۹۴/۲(و تيراندازی )  درصد۴۱/۳(سه گانه , ) درصد۴۱/۳(بوکس , ) درصد۶۹/۳(
نگاهی به . ندداده اترتيب بيشترين مقدار نمونه های مثبت دوپينگ را به خود اختصاص 

متفاوتی ی مختلف مقادير رشته ها که ورزشکاران می دهدقات صورت گرفتة قبل نشان يتحق
 ندر مورد شيوع دوپينگ در ورزشکارا) ۱۹۹۹ (١وادينگتون. تندمصرف مواد نيروزا داش

 اين رشته ها دوچرخه سواری و دو و ميدانی هشدار داده و کنترل شديدتر را در مورد رشته های 
در ايران نيز براساس ). ۲۴(از سوی کميتة جهانی مبارزه با دوپينگ خواستار شده است 

 نفر از ۱۰ با دوپينگ بيش از ۱۳۸۵ در سال متاسفانه,  کميتة ملی المپيکگزارش های
يم ه ا ورزشکار رشتة وزنه برداری در ردة ملی رو به رو شد۹ورزشکاران رشتة دو و ميدانی و 

که خود توجه بيشتر به آموزش در اين زمينه را در ورزشکاران ايرانی به ويژه در اين رشته 
بدنسازان را بيشترين گروه , در نروژ) ۱۹۸۲ (٢در فنالند و سولبرگ) ۲۰۰۳(ائونو . می کندنمايان 

نيز بدنسازان را بيشترين گروه ) ۱۹۹۹(جسکی و همکاران ). ۲۱, ۶(دوپينگی معرفی کرده اند 
اسکارپينو و همکاران ). ۱۰( معرفی کرده اند ۱۹۹۷ و ۱۹۹۵ سال هایورزشکاران دوپينگی طی 

مربيان تيم های ورزشی ايتاليا در  درصد ورزشکاران و ۱۹عنوان می کنند که بيش از ) ۱۹۹۰(
 که قسمت اعظم آن را دوچرخه سواران و بدنسازان می کنند مختلف ورزشی دوپينگ رشته های

                                                 
1- Waddington   
2- Solberg   
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 درصد فوتباليست های ۸عنوان می کنند که ) ۲۰۰۳( و همکاران ١آما). ۲۰(تشکيل می دهند 
 ). ۴(آماتور آفريقايی از مواد نيروزا استفاده کرده بودند 

 ۷/۴۱, استروئيدهای آنابوليکی , ن تحقيق نشان می دهد که در دو سال گذشتهنتايج اي
نگاهی به تحقيقات قبلی نيز نشان می . می دادنددرصد مواد دوپينگی مورد استفاده را تشکيل 

 گروه استفاده کننده از بزرگ ترين, بدنسازان,  سال ها و در اغلب کشورهابيشتردر دهد که 
. ستروئيدهای آنابوليک نيز بيشترين گروه مواد نيروزای مصرفی بوده استمواد نيروزا بوده و ا

  مورد استفاده قرار  مقدار زيادیی اين مواد است که بهگروه هاتستوسترون از معروف ترين 
 درصد ۶۲ند که دنيز در تحقيق خود عنوان کر) ۲۰۰۴(موسوی جزايری و امانی ). ۲۳ (می گيرد

 ). ۱۶(مون آنابوليک استفاده کرده بودند مردان بدنساز اهواز از هور
خواص آنابوليکی و در واقع توسعة سنتز , استروئيدهای آنابوليک و از جمله تستوسترون

به همين علت مورد . رشد عضالنی و افزايش قدرت عضالنی دارندپروتئين و در نتيجه 
برای مثال . می گيرندر استفادة زياد ورزشکاران رشته های مختلف و از جمله بدنسازان مرد قرا

بيش از يک ميليون آمريکايی به منظور کسب تودة عضالنی بيشتر يا کاهش چربی بدن از 
به همين دليل از سوی , اين مواد اثرهای جانبی زيادی دارند. اين مواد استفاده می کنند

, ۷(دنکميتة بين المللی المپيک و آژانس جهانی مبارزه با دوپينگ به شدت کنترل می شو
 سال گذشته به طرز فاجعه آميزی در دانش آموزان نيز افزايش ۱۰شيوع اين مواد در ). ۱۹

نيز مصرف مقادير زياد اين مواد را ) ۲۰۰۰(يساليس و همکاران ). ۱۳, ۷(پيدا کرده است 
). ۲۶(گزارش داده اند و دليل عمدة آن را عدم آگاهی دربارة معايب اين مواد می دانند 

رقابتی آنها را دليلی ورزش ها و افزايش ابعاد نيز تغيير در ساختار اغلب ) ۱۹۹۹(وادينگتون 
نگرش ها و باورهای ) ۲۰۰۲( و همکاران ٢راندل). ۲۴(بر مصرف روزافزون مواد نيروزا می داند 

, آنها تمايل به عضالنی تر بودن. غلط را از داليل استفاده از مواد نيروزا عنوان می کنند
 ). ۱۸(ست بيان کرده اند رفزايش حجم بدن را از جملة اين نگرش های نادزيبايی بدن و ا
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در کل نتايج اين تحقيق نشان می دهد که مصرف مواد نيروزا در سطح ورزش جهانی در 
توزيع , به نظر بسياری از محققان تاثيرات فوق العادة اين مواد. سطح بااليی قرار دارد

ن و پزشکان تيم های ورزشی از جمله داليل استفاده روزافزون آنها و عدم آگاهی ورزشکارا
پيشگيری از دوپينگ به برنامه ريزی های مؤثرتر نه تنها از سوی . از اين مواد نيروزاست

ی سيون هاابلکه از جانب فدر, کميتة بين المللی المپيک و آژانس جهانی مبارزه با دوپينگ
 محققان در حال جمع آوری اطالعات شايان ذکر است که. تمامی کشورهای جهان نياز دارد

در اين زمينه در کشور ايران هستند که می تواند با داده های تحقيق حاضر مورد ارزيابی قرار 
 . گيرد

 

 نابع و مآخذم
, ترجمة عباسعلی گائينی". اصول بنيادی فيزيولوژی ورزشی"). ۱۳۸۴. (آ.ا, رابرتس, آ.ر, رابرگز.۱
 .ت سمتانتشارا, دبيدی روشن... ولی ا
نگرش به اين مواد و عارضه های , بررسی شيوع استفاده از مکمل ها). "۱۳۸۴. (م, حامدی نيا.۲

 .۱۹‐۲۶صص , ۳۴شمارة , فصلنامة المپيک". جانبی آنها در اندام پرورهای شهرستان سبزوار
مهوش , ترجمة عيدی عليجانی, "۱راهنمای تعذيه نوين ورزشی ج "). ۱۳۸۴. (ج.ر, موگان.۳
 .انتشارات کميتة ملی المپيک, خش نورب

4. Ama, P.F.M., Betnga, B., Ama, V.J and Kamga, J.P. (2003). “Football and 
doping: Study of Arfican amateur footballears”. British Journal of Sports 
Medicine,  37; PP: 307-310. 

5. Cown, D.A., and Kicman, A.T. (1997). “Doping in sport : Misuse, 
analytical tests and legal aspects”. Clinical Chemistry , 43 : PP:1110-1113. 

6. Eenoo, P.V. and Deelbeke, F.T. (2003). “The prevalence of doping in 
Flanders in comparison to the prevalence of doping in international sports”. 
International Journal of Sports Medicine, 24 ; PP : 565-570. 

7. Gen, K., Harrison, G., Pope, J., Geoffrey, C.,Hudson, J.J. (2003). “Risk 
factors for anabolics-androgenic steroid use among weightlifters; a case control 
study”. Drug and Alcohol Dependence, 71; PP:77-86. 



   اد دوپينگی در ورزش های جهانی آمار شيوع دوپينگ و نوع مو

 

١٥٩

8. Gundersen, S., Tapio, V., Ilka, P. and Ingared, L. (2003). “Abnormal 
hematologic profiles in the elite cross-country skiers; Blood doping or?” Clinical 
Journal of Sports Medicine, 13; PP:132-137. 

9. Hoberman, J. (2002). “Sports physicians and the doping crisis elite sport”. 
Clinical Journal of Sports Medicine, 12: PP:203-208. 

10. Jeschke, J.,Nekola, J. and Chlumsky, J. (1999). “Doping in sports”. Cas 
Lek Cesk, 138 : PP:191-297. 

11. Jordi, S. (1996). “Doping control in sports medicine”. Therapeutic Drug 
Monitoring , 18 : PP:471-476. 

12. Laure, P., Binsinger, C. and Lecerf, T. (2003). “General practitioners and 
doping in sports : attitude and experience”. British Journal of Sports Medicine, 
37 : PP: 335-338. 

13. Laure, P. (2002). “Doping : epidemiological studies”. Press Med, 29: 
PP1365-1372. 

14. Laure, P. (1997). “Epidemiological approach of doping in sport, a 
review”. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 37: PP:218-224. 

15. Lipi, G. and Guidi, G. (1999). “Doping and sports”. Minerva Med, 90 : 
PP: 345-357. 

16. Mosavi Jazayeri, M.H. and Amani. R. (2004). “Nutrition knowledge and 
practices of bodybuilding trainers in Ahwaz, Iran”. Pakistan Journal of 
Nutrition, 3 : PP:228-231. 

17. Ozdemir, L, Nur, N., Bagsivan , I., Bulut, O., Sumer, H. and Tezeren, G. 
(2005). “Doping and performance changing during in athletes living in Sivas, 
mid-Anatolia: a brief report” . Journal of Sports Sciencse and Medicine, 4 
:PP:248-252. 

18. Randall, R.W., Grage, M and Rodrigo, A., (2002). “Anabolic steroids and 
pre adolescent athletic : Prevalence, knowledge and attitude”. The Sport Journal 
, 5 : PP:1-11. 

19. Saudan, C., Baume, N., Robinson, N., Avois , L., Mangin , P. and Saugy, 
M. (2006). “Testosterone and doping control”. British Journal of Sports 
Medicine, 40 : PP:121-124. 



  ۱۳۸۸بهار , ۳۹شمارة , نشرية حرکت                                                                                                 

 

١٦٠

20. Scraping , V., Arrigo, A., Benzi, G., Garattini, S., Vecchia, C., Bernardi, 
LR. Silvestrini, G and Tuccimei, G. (1990). “Evaluation of prevalence of doping 
among Italian athletes”. Lancet, 27 : PP:1048-1050. 

21. Solberg, S. (1982). “Anabolic steroids and Norwegian weightlifters”. 
British Journal of Sports Medicine, 16 : PP:169-171. 

22. Sommavilla, M., Gambelunghe, C., and Rossi, R. (2002). “Testing for 
nandrolon metabolites in urine samples of professional athletes and sedentary 
subjects by GC/MS/MS analysis”. Biomed Chromatogr, 16 : PP:508-512. 

23. Timothy, D.N. (2004). “Tainted Glory-doping and athletic performance”. 
The New England Journal of Medicine , 351 : PP:847-849. 

24. Waddington.I. (1999). “Doping in sports : Sociological aspects”. Special 
meeting of the European Commission called to investigate doping in sport, 
March 1999. 

25. Wong , B.J. (2003). “Doping in sport : An overview and analysis of doping 
and its regulation in international sport”. International Olympic Committee, 16, 
2003. 

26. Yesalis, C.E., and Bahrke, M.S. (2000). “Doping among adolescent 
athletes”. Clinical Endocrinology and Metabolism, 4 : PP:25-53. 


