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 چکیده

بیماری کرونا ویروس که برای در امان ماندن از است  اییوهشبهترین ینی نشخانه در حال حاضر به نظر می رسد

ممکن است موجب کاهش شیوع و قطع زنجیره ابتال شود به هر حال  ینینشخانه. هرچند وجود دارد ( 12)کووید  21121

ع بدن و مقابله با انوا یهاسیستمدارای عوارض جسمی و روانی روی خانواده است. نقش مفید فعالیت بدنی بر بسیاری از 

ورزش ممکن است اثرات متفاوتی را روی  مختلف یهاشدت هرچندبیماری توسط مطالعات گوناگون به اثبات رسیده است. 

 هایماریبهمه مطالعات اثرات مفید فعالیت با شدت متوسط را بر بسیاری از  یباًتقرمختلف بدن داشته باشد اما  هاییستمس

. مقاله حاضر در نظر دارد مالحظات تمرینی جهت کاهش اثرات جسمانی و روانی ماندن در خانه را بررسی انددادهنشان 

اید. همچنین چند نمونه تمرین قابل انجام در منزل را جهت کاهش اثرات جسمانی و روانی ماندن در منزل پیشنهاد نم

مختلف  های دادهاز پایگاه (فعالیت بدنی و کرونا، ورزش هاییدواژهکلبا ) و فارسی مقاالت پژوهشی به زبان انگلیسی نماید.

استقامتی  هاییتفعالانجام  استفاده گردید.ورزشی برای مقابله با کرونا بودند  هاییهتوصی که دارای مقاالتو از شد بررسی 

ت و دوچرخه ثاب نوارگرداندر منزل با شدت متوسط با استفاده از وسایل موجود مانند ، مقاومتی و استقامت عضالنی هوازی

 .روانی و جسمانی ماندن در منزل باشد هاییبآسراهی جهت جلوگیری از  تواندیم

 

                                                           
1Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
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 ABSTRACT 

It seems that staying at home the best way to avoid coronavirus disease 2019 (COVID-19). 

Although the staying home may reduce the incidence and severity of the chain, it does have 

physical and psychological consequences for the family. The beneficial role of physical activity 

on many-body systems and the fight against various diseases has been proven by various studies. 

Although different intensities of exercise may have different effects on different systems of the 

body, almost all studies have shown the beneficial effects of moderate-intensity activity on many 

diseases. The present article intends to examine the training considerations for reducing the 

physical and psychological effects of staying at home. Also, suggest a few home-based exercise 

examples to reduce the physical and psychological effects of staying home. Research articles in 

English and Persian (with Corona keywords, sports, and physical activity) from different databases 

were reviewed and articles that had sports recommendations for dealing with Corona were used. 

Performing moderate-intensity aerobic endurance activities, also resistance and muscular 

endurance activities at home using available equipment such as treadmill and stationary bikes can 

be a way to prevent mental and physical injuries at home.  
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 مقدمه

هسته این  ،مواد ژنتیکی .(1) استدو الیه ی ساختار که دارای  باشدیم هایروسویکی از انواع  2ویروس کرونا

انواع مختلفی از  .(1) باشدیم 3پروتئینی به نام تاج هاییبرآمدگسطح بیرونی تشکیل شده از و  انددادهتشکیل ویروس را 

 زمانی که ویروس کرونا به. (2)باشد  ریرگذاتأثروده و معده  ،دستگاه تنفسی روی ممکن استاین ویروس وجود دارد که 

 نوعی از این ویروس بود که 4. سارس(3) شودپِنومونیا مثل سرماخوردگی معمولی و  یعالئمو باعث بروز  کندیمریه حمله 

به نام نوع دیگری از این ویروس در کشور عربستان صعودی،  ۳۰۰۳در سال و میالدی در چین کشف شد  ۳۰۰۲در سال 

                                                           
2 Coronavirus 
3 crown 
4 SARS 
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چین کشف  در 26-سارس کوویدبه نام  از این ویروس ترییشرفتهپنوع میالدی،  ۳۰۰۲ در اواخر سالظاهر شد.  5مِرس

در مورد عوامل پیدایش . (5, 4) در تمام جهان شیوع پیدا کرد سرعتبهبود و  تریشرفتهپدیگر  یهاگونهشد که نسبت به 

 این ویروس هر حالبه قطعی و ثابت نشده است.  هاآنبیان شده است ولی تاکنون هیچکدام از  هایییهفرضآن در انسان 

اقدامات محافظتی که  .باشدیمدر سرتاسر جهان  هاانسانو عامل مرگ و میر بسیاری از  در جهان شیوع پیدا کرده است

، ممنوعیت سفر، ممنوعیت رویدادهای فرهنگی هادانشگاهدر مقابل این ویروس اعمال شده است شامل تعطیلی مدارس و 

. هرچند (6) است ینینشخانهکه برای در امان ماندن از آن وجود دارد  اییوهشبهترین  ظاهراً و باشدیمورزشی و اجتماعات 

به هر حال دارای عوارض جسمی و روانی روی  ،ممکن است موجب کاهش شیوع و قطع زنجیره ابتال شود ینینشخانه

بدن و مقابله با انواع بیماری توسط مطالعات گوناگون به  هاییستمسنقش مفید فعالیت بدنی بر بسیاری از خانواده است. 

روی فاوتی را ورزش ممکن است اثرات مت مختلف یهاشدت انددادهاما مطالعات نشان ؛ (8, 7) اثبات رسیده است

و سمانی جکاهش اثرات  مالحظات تمرینی جهت در نظر دارداضر مقاله ح. (11-2)مختلف بدن داشته باشد  هاییستمس

ا جهت کاهش اثرات جسمانی و روانی رهمچنین چند نمونه تمرین قابل انجام در منزل . را ارائه نمایدروانی ماندن در خانه 

 ماندن در منزل پیشنهاد نماید.

 

 روش شناسی

های ( از پایگاهو تمرین ورزش و فعالیت بدنی ،12کووید  های کرونا،یدواژهکلمقاالت پژوهشی به زبان انگلیسی و فارسی )با 

 های ورزشی برای مقابله با کرونا بودند استفاده گردید.یهتوصداده مختلف بررسی شد و از مقاالتی که دارای 

 

 سیستم التهاب و ایمنی ،یت بدنیلفعا

مطالعه  کی در .اندپرداختهمختلف بر سیستم التهاب و ایمنی  یهاشدتبه بررسی اثر تمرین با  یمختلفمطالعات 

 که، گرفتند نتیجه هاآن. (12) است گرفته قرار بررسی مورد مختلف یهاشدتبا  تمرین به پاسخ در التهابی اثرات مروری،

 همچنین،. است مشهود شدید تمرینات انجام از پس( 11و اینترلوکین  6اینترلوکین ) یضدالتهاب های سیتوکین افزایش

 طوالنی شدید تمرین که داشتند اظهار هاآن. داشته است افزایش طوالنی و شدید تمرینات انجام از پس تنها کیناز کراتین

. دهدیم افزایش را مزمن التهاب و آسیب خطر بنابراین شود، منجر التهابی یهاواسطه باالتر سطوح به یطورکلبه تواندیم

                                                           
5 MERS 
6 Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 
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 بیشترین فایده را داشته باشد تواندیم استراحت برای مناسب یهادوره با شدید تمرین یا متوسط تمرین دیگر، طرف از

 عنوانبه را( زیاد شدت با نه و) متوسط شدت با فعالیت بدنی و شیروانی و همکاران همکاران و رحمتی احمدآباد. (12)

 کارانهمحافظه رویکرد یک هاآن. (13, 2) پیشنهاد نمودند کرونا ویروس با مقابله برای مناسب و ارزان دارویی، غیر روشی

 اد و تضعیفآز هاییکالرادافزایش  دلیل به احتماالً باال شدت با تمرینات که کردند پیشنهاد غیرمستقیم شواهد بر مبتنی

 خاطرنشان همچنین هاآن. (14, 2) کمک نماید 12ید وبیماری کو تشدید به و باشد خطرناک است ممکن ایمنی سیستم

 ترخطرناک است ممکن شدید ورزش بنابراین،؛ باشد عالمت بدون روز چند طی است ممکن 12کووید  بیماری که کردند

 یستمس سرکوب ،«باز پنجره تئوری بر اساس. بیان نمودند در توجیه اظهارات خود را مکانیسم دو همچنین هاآن. نیز باشد

 افزایش باعث است ممکن فرصت پنجره این. (15) شود انجام باال شدت با تمرینات انجام دنبال به است ممکن بدن ایمنی

 شدت با تمرین مرتباً که افرادی که دهدیم توضیحنیز  "J منحنی مفهوم. (15) شود فوقانی تنفسی بیماری به حساسیت

 سیستم عملکرد تواندیم مدتیطوالن تمرین کهیدرحال ،بخشندیم بهبود را خود بدن ایمنی سیستم دهندیم انجام متوسط

 .(16) کند مختل را بدن ایمنی

 

 در منزل تمرینمربوط به  هاییهتوص

مختلف جسمی و روانی  هاییماریبکه مشخص است امروزه زندگی ماشینی باعث کاهش تحرک و بروز  طورهمان

 اثرات ییافزاهمباعث  ینوعبه ،ینینشخانهنیز با ایجاد محدودیت برای افراد و  12کووید شده است. در این شرایط بیماری 

دقیقه  61ساله باید  17بر طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت افراد شش تا  شده است. مدرنناشی از زندگی  تحرکییب

 151دقیقه در هفته فعالیت شدید یا  75در روز فعالیت متوسط تا شدید را انجام دهند. به افراد بالغ توصیه شده است که 

 هاییستمسباعث تقویت کلی  تواندیمطور کلی فعالیت بدنی  به ه فعالیت با شدت متوسط را انجام دهند.دقیقه در هفت

بدن  یمنینظریاتی وجود دارد مبنی بر اینکه فعالیت شدید باعث تضعیف سیستم ا .(8, 7) شود هایماریبو مقابله با بدن 

. همچنین به دلیل اینکه این ویروس مدتی در بدن بدون نشانه است ممکن است انجام ورزش (16, 15, 2) خواهد شد

تفریحی و با شدت متوسط برای همه افراد  هاییتفعالانجام  رسدیمبه نظر  به طور کلیبنابراین ؛ (2) شدید خطرناک باشد

 و نوار گردان، ثابتاستفاده از دوچرخه  هوازی و مقاومتی مانند هاییتفعالشامل  تواندیم هایتفعالمناسب باشد. این 

 تواندیمفعال نیز ورزشی و  یدئوییو هاییباز. استفاده از (18, 17)بدنسازی چندکاره خانگی در منزل باشد یهادستگاه

موزون عالوه بر تقویت جسمانی باعث  هاییتفعالنشان داده شده است که استفاده از همچنین . (18)باشد کنندهکمک

ضربان قلب  درصد 21تا  71شدت متوسط برای ورزشکاران . (21, 12)کاهش افسردگی، افزایش سالمت ذهنی خواهد شد

 81تا  65و برای افراد بیمار و سالمند ضربان قلب بیشینه درصد  85تا  71است. برای افراد غیر ورزشکار سالم  بیشینه
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یشتر از تمرینات با استفاده از مقاومت بدن ب توانیم. در مورد تمرینات مقاومتی (18) باشدیمضربان قلب بیشینه درصد 

یک نمونه فعالیت در .. (18)و قدرت و استقامت عضالنی بدن را تقویت نمود  مودنمثل بارفیکس، پرش و کش استفاده 

 یهاحرکتدقیقه با انواع  11. در ابتدا گرم کردن به مدت شودیممه توضیح داده شامل مواردی باشد که در ادا تواندیممنزل 

تایی، افراد  11تا دو ست  یکافراد مبتدی ) 8شناو  7اسکات با استفاده از وزن بدن. بدنه اصلی شامل دویدن نرمکششی و 

تا سه ست  دوتایی و افراد فعال  پنج)افراد مبتدی یک تا  دو ست  9حرکت النگسپس تایی(.  21ست  سهدو تا فعال )

برای  اییهثان 41ست  چهاربرای افراد مبتدی و دوتا  اییهثان 21)یک تا دو ست  10حرکت پالنک هاآنپس از . (تایی 11

نیز انجام شود تایی(  21ست  چهارتایی برای مبتدی و دو تا  15)یک تا دو ست  11. حرکت پروانهانجام شودافراد فعال(  

در انتها نیز به مدت . انجام شود (تایی 21ست  چهارتایی و دو تا  15یک تا دوست ) 12دراز نشستحرکت  یتدرنها. (18)

منجر به افزایش قدرت و استقامت عضالنی، توان و  تواندیمانجام این برنامه . (1)شکل  دقیقه سرد کردن انجام شود 11

 قدرت ایزومتریک افراد شود.

 

 

 
. اسکات با استفاده از وزن بدن )الف(، شنا )ب(، حرکت النگ )ج(، حرکت پالنک )د(، حرکت پروانه )ه( 1شکل 

 .(18) )ی( دراز نشستو  حرکت 

                                                           
7 Bodyweight squats 
8 Push-ups 
9 Walking lunges 
10 Planks 
11Jumping jacks  
12 Sit-ups 
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 توصیه کاربردی

با استفاده از در منزل با شدت متوسط  هوازی استقامتی هاییتفعالانجام  رسدیمبه نظر  یبندجمعدر یک 

روانی و جسمانی ماندن در  هاییبآسراهی جهت جلوگیری از  تواندیمو دوچرخه ثابت  نوارگردانوسایل موجود مانند 

، حرکات ایزومتریک، طناب زنی، پروانه، هاپرشو استقامت عضالنی مانند انواع مقاومتی  هاییتفعالمنزل باشد. همچنین 

در جهت مقابله با آثار جسمانی  توانندیمتمرینات دارای حرکات موزون همچنین و  حرکت النگ، دراز نشست، پالنک و غیره

 مفید باشند. یتحرککمروانی این 

 

 تضاد منافع

 گونه تضاد منافعی در ارتباط با این مقاله وجود ندارد.یچهشود یمنویسنده این مقاله متعهد 

 

 ین مالیتأم

 ین مالی در ارتباط با این مقاله وجود ندارد.تأمگونه یچه
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