ﻣﺤﻘﻘﺎن :اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﮐﻮرد ﺧﻮد در
ورزش دو و ﻣﯿﺪاﻧﯽ را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۴ ،آﺑﺎن ۱۳۹۶
در ﺑﺴﯿﺎری از ورزش ﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮری ﻫﻤﻮاره رﮐﻮردﻫﺎ در ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ در ﻣﻮرد ورزش ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی
داﻧﺸﻤﻨﺪان ،دوران ﺷﮑﺴﺖ رﮐﻮردﻫﺎی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ورزش دو ،از اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺗﺎ ﻣﺎراﺗﻦ ،ﺑﻪ زودی
ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی دﮐﺘﺮ »ﻣﺎرک اﻧﺪی« ﭘﺲ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در ﺑﻬﺒﻮد رﮐﻮرد ﻫﺎ در ﻗﺮن

ﺑﯿﺴﺘﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی رﮐﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ ورزش ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در ﺳﺎل  2007ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺎی رﮐﻮردﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ از ﺳﺎل 1896
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ  99درﺻﺪ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ
رﮐﻮردﻫﺎ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺳﺎل  2016رﯾﻮ دو ژاﻧﯿﺮو ﺑﺮزﯾﻞ ﺗﻨﻬﺎ  2رﮐﻮرد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ورزش
ﻧﯿ ِﮑﺮک« ) (Wayde van Niekerkاز آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ رﮐﻮرد
ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دو ،ﺛﺒﺖ ﺷﺪ؛ »وﯾﺪ ون ِ
دوی  400ﻣﺘﺮ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮد و »آﻟﻤﺎز آﯾﺎﻧﺎ« ) (Almaz Ayanaاز اﺗﯿﻮﭘﯽ ﻧﯿﺰ در رﺷﺘﻪ  10ﻫﺰار ﻣﺘﺮ
زﻧﺎن ،رﮐﻮرد ﻗﺒﻠﯽ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻢ ﺷﺪه .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ داروﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص دوﭘﯿﻨﮓ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﮑﺎن ﺟﺬب ﺑﯿﺸﺘﺮ اﮐﺴﯿﮋن،
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ورزﺷﮑﺎر ﺑﺪون اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ،ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮی از ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻧﺮژی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ روش ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ
آﯾﻨﺪه روﺷﻨﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن
ورزﺷﮑﺎران ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در آﯾﻨﺪه ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،دوﭘﯿﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﻐﺮات ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ژن ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻪ ورزﺷﮑﺎر ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻀﻼت ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ روش ﻫﺎ در دﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
اﻣﮑﺎن
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ذاﺗﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ،
ِ
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮا اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در آﯾﻨﺪه اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی ﺟﺰﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

