
 

 

 

 

  :پیشگفتار 

تمرین برای اینکه سنگنورد بهتری شویم، مجموعه ی پنج مقاله ی آموزشی در رابطه با بهینه سازی و استاندارد سازی 

است که در پنج قسمت تدوین شده است. از نکات مهم در شیوه ی نگارش این مطالب این است که هر  یتمرینات سنگنورد

تدی تا بقسمت برای یک گروه از سنگنوردان با تجربه و توانایی خاص نوشته شده است و به صورت یک متد تمرینی خوب از م

 پیشرفته برای هر گروه از سنگنوردان قابل استفاده است. 

است که هم اکنون با درجه ی عالی مربگیری در  "رابی فیلیپس"نویسنده ی این سلسله مقاالت مدرس حرفه ای سنگنوردی 

مراجعه  لینک حال تدریس سنگنوردی برای تمامی گروههای سنی و حرفه ای در اروپاست. برای آشنایی بیشتر با مولف به این

 نمایید. 

، سرپرست گروه کوهنوردی مهرگان بابلسر، "هادی مستانی"جناب آقای  مبزرگوارو استاد این سلسله مطلب توسط دوست 

اولین تیم سنگنوردی بابلسر را تشکیل داده اند و با حداقل امکانات . الزم به ذکر است که ایشان سته اانتخاب و پیشنهاد شد

شهر بابلسر در رشته های در حال استعداد یابی و تربیت و آموزش سنگنوردان این شهر هستند و به حق میتوان گفت 

ی و فنی این رشته ره های آموزشسنگنوردی، صخره نوردی، دیواره نوردی، اسلک الین و دره نوردی و همچین برگزار شدن دو

 وامدار و مدیون تالش های پیشرو و در عین حال بی چشمداشت و بی دریغ ایشان است. ها 

 

 !در این مطلب چه خواهیم خواند؟ 

 بیان. به سترو به باالسطح متوسط قسمت از این سری پنجگانه است که مخاطبین اصلی این قسمت سنگنوردان  چهارمیناین 

تا  E1,2 ،v3حرفه ای تر این مقاله به طور خاص گروهی را هدف قرار داده که از لحاظ درجه ی سختی شامل موارد زیر می شوند: 

v4 6 برای بولدرینگ وb+ 6تاc مقاالت بعدی به سراغ سنگنوردان با درجه ی سختی  به همین نسبت .برای صعودهای اسپورت

  .گروه را به سمت درجه ی باالتر هدایت کندباالتر و مهارت بیشتر می رود تا هر 

% سنگنوردان به آن می رسند ولی از آن عبور نمی کنند! در 09به دنیای نیمه حرفه ای ها خوش آمدید! اینجا مرحله ای است که 

مه حرفه ای لذت برخی موارد به این دلیل است که نمی خواهند؛ یعنی به این مرحله از توانایی کفایت می کنند و از سنگنوردی نی

می برند. اما اگر شما از آن دسته ای هستید که میخواهید کمی بیشتر فشار بیاورید و هنوز اشتیاق بهتر شدن دارید باید یکسری 

کارهای متفاوتی که همچنان باقی مانده انجام دهید. شما نباید با این روحیه ورزش کنید که در هر جلسه ی تمرینی کارهای ثابت و 

ا تکرار کنید و با همان توانی که وارد باشگاه شدید با همان توان هم خارج شوید! به نظر من این کار اتالف وقت است! شما معینی ر

مدام از خودتان بپرسید چطور سنگ نوردی میکنم؟ کجا سنگنوردی میکنم؟  ،به طور مستمر باید پیشرفت کنید و در این فرآیند

، که متاسفانه همه ی جلسات تمرینی شان مثل هم استدی سنگنورد را در باشگاه می بینم چقدر سنگنوردی می کنم؟. تعداد زیا

می آیند کارهای ثابتی را بر روی مسیرهای ثابتی هر جلسه تکرار می کنند و می روند! و جالب اینجاست که تعجب می کنند چرا 

که سنگنوردی و پیشرفت در سنگنوردی متعلق به این افراد این است  ذهنیت نادرستپیشرفتی در کارشان حاصل نمی شود؟! 

دو گروه است، اول جوانترها و دوم آنهایی که ذاتا ژن برتر دارند و مادرزادی خوب صعود می کنند!!! باور شخصی و تجربه ی 

شان دهمه توانایی این را دارند که یک مرحله از آن چیزی که خون است که یشخصی من به عنوان مدرس و مربی سنگنوردی ا

تفاوت تنها از نوع نگاه و میزان اشتیاق شماست که چقدر می خواهید پیشرفت کنید و چقدر میل به  تصور می کنند باالتر بروند.

 بهتر شدن دارید. 
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 ید خودتان را با آن مقایسه کنید:معرفی میکنیم تا شما بتوان سنگنورد مجازی و خیالیِ خودمان رابه رسم قسمتهای قبلی ابتدا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاگذاری و موقعیت بدن در مسیرهای شیب منفی 

 که دیواره از حالت عمودی به حالت شیب منفی تغییر میکند، تاثیر جاذبه بر سنگنورد تشدید می شود. بر رویزمانی 

، اما و جاذبه خیلی عامل مزاحمت به حساب نمی آید دیواره ی عمود یا سطوح شیبدار وزن شما عموما روی پاهاست

ت روی دستها اها کمتر شده و به همان نسبپفشار روی  ،با تغییر زاویه ی دیواره به سمت شیب منفی، با افزایش زاویه

افزایش پیدا می کند و اولین نشانه ی خوب برای این افزایش فشار این است که در این مواقع سعی میکنیم سریعتر 

ا کمک کنند تا به مصعود کنیم! در حالیکه تکنیک های بهتر و مفید تری وجود دارند که می توانند در شیب منفی به 

ن نیروی مخالف غلبه کنیم. در مقاالت پیشین ما بیشتر به روشهای پاگذاری و تکنیک ها و موقعیت بدن اشاره ای

کرده بودیم اما در این قسمت می خواهیم نگاه عمیقتری به این مساله داشته باشیم و به شکل عملیاتی روی شیب 

عمدتا روی مسیرهای سقفی و شیب منفی  -()مصری–تکنیک هایی همچون خم زانو منفی از آنها استفاده کنیم. 

پا فوق العاده عمل می کنند ، به  بهسنگین اجرا می شود. این نوع تکنیک ها در شیب منفی برای انتقال وزن از دست 

خوبی بدن را به سمت دیواره می کشند ، سطح دسترسی را افزایش می دهد و مصرف انرژی را برای انجام حرکات 

همانطور که در اولین مقاله گفته شد، کفش سنگ شامل قسمتهای متفاوتی می شود که د. سنگین بهینه می کن

عبارتند از، پنجه، لبه ی بیرونی/داخلی،و پاشنه. قبال راجع به لبه ها و چند حرکت ساده برای پنجه صحبت کردیم در 

 پنجه و پاشنه بپردازیم. این قسمت می خواهیم تخصصی تر به 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سنگنورد هدف برای این مقاله:

 ! دی فِلَگرِفِنام: 

 شغل: آزاد !

 جلسه در هفته تمرین می کند تا سه است که سنگوردی می کند ، یک  تا یکسال ماه ششسابقه: 

مدت کوتاهی است که سنگنوردی میکنم و تا حدی نسبت به شروع کارم پیشرفت داشته ام مشخصات فردی: من 

   هرچند که فکر نمیکنم حرفه ای به حساب بیایم! میخواهم بیشتر تالش کنم و بهتر شوم. 

  سنگنورد هدف برای این مقاله:

 ! رگی روفنام: 

 شغل: آزاد !

 جلسه  4تا  2یک تا دوسال تمرین، هفته ای سابقه: 

ت به یک شرایط سنگنوردی داشته ام، از بابت مهار من یک سال اخیر هفته ای دو تا چها جلسه تمرین اختصاصی

به نفس دارم البته تا جایی که مسیر در محدوده  داعتماخوب اما ثابت رسیده ام. در صعود سرطناب به اندازه ی کافی 

خود را در صعود داخل سالن، سنتی  -)نقطه قرمز(–ی صعود آنسایت خودم باشد! می خواهم توان آنسایت و رِدپوینت 

در جه سختی من به حد خوبی رسیده اما فکر میکنم نمی توانم روی مسیرهای سقفی و شیب و اسپورت افزایش دهم. 

به خوبی مسیرهای عمودی صعود کنم چون مدام می ترسم نتوانم در شرایطی خودم را قرار بدهم که دستانم  منفی

  استراحت کنند!



 

 

 (:Heel Hook)قفل پاشنه  -1

قفل پاشنه از آن تکنیکهایی است که از اجرای آن 

لذت می برم. زمانی که به عنوان یک نوجوان 

سنگنوردی را شروع کردم به اندازه ی کافی قوی 

نبودم و از اکثر هم تیمی هایم ضعیفتر محسوب می 

شدم و در عین حال سنگین تر از آن بودم بخواهم 

دهم چه برسد به بارفیکس  بارفیکس را به خوبی انجام

دست که تمام هم تیمی هایم به راحتی انجام می -تک

دادند. به همین خاطر همیشه دنبال راهی متفاوت برای 

صعود مسیرهای شیب منفی و سقفی بودم چون به 

خوبی بقیه نمی توانستم از دستانم استفاده کنم. به 

 خوبی به یاد دارم که من و یکی از دوستانم تمرینهای

اختصاصی بولدرینگ را روی یک قسمت سقفی و 

شیب منفی سنگین شرع کردیم، یک برجستگی از 

ما هر دو به سختی بر روی این حجم به شکل دماغه . 

قسمت مسیر کار میکردیم تا به خوبی بتوانیم خودمان 

را روی آن حفظ کنیم. دوستم از لحاظ فیزیکی بسیار 

ان انگلیس بود و به راحتی می توانست با یک دست خودش را از این دماغه ی قوی تر از من بود و در آن زمان قهرم

 ا خودم فکر میکردم اگر او که هم سقفی باال بکشد ولی به راحتی نمی توانست خودش را نگه دارد. و من همیشه ب

؟! دقیقا این قوی تر از من است است و هم فنی تر نمی تواند این کراکس را رد کند، پس من چطور خواهم توانست

نگاه من فنی شود و سعی کنم نقاط ضعفم را با شد لحظه و این تفکرات در زندگی ورزشی باعث یک جرقه شد؛ باعث 

نگاه متفاوت بررسی کنم. در یک آن من متوجه شدم که نیاز نیست یک ابرقهرمان عضالنی باشم تا بتوانم بهتر صعود 

حرکت را از حالت دینامیک به حالت استاتیک تغییر دادم، و در  ادم و خود را باالی دستم قرار د کنم، من پاشنه ی

 میان بهت و حیرت دوستم مسیر را به راحتی تاپ کردم. 

قفل پاشنه یه تکنیک کارا و خارق العاده برای مسیرهای شیب منفی و سقفی است. تمام کاری که الزم است انجام 

دهید این است که پاشنه پایتان را روی گیره قرار دهید و اگر فشار کافی برقرار کنید یک نقطه ی اتکای خوب و 

تکنیک در شیب منفی انواع مزیت ها را برای شما ایجاد  مطمئن به نقاط اتکای خود اضافه کرده اید. به جز اینکه این

میکند در مسیرهای عمودی هم مزایای خاص خودش را با توجه به شرایط می تواند داشته باشد، مثال در هنگام 

زمانی که یک گیره ی مثبت و صاف در اختیار دارید اگر به جای اینکه نوک پایتان در آن  "روِاُ-راک"تکنیک اجرای 

رید از پاشنه ی پایتان استفاده کنید، به شما امکان میدهد که باسن و ران را به راحتی به سمت دیواره بکشید و بگذا

وضعیت صعود شما را از حالت دینامیک  ،بهتر ، هر چند که این تعادلِداشته باشیدتعادل بهتری نسبت به حال پنجه 

ا شود چنان تعادلی به شما می دهد که حتی می توانید این وضعیت اگر به خوبی اجربه استاتیک تغییر می دهد. 

 دستان خود را رها کنید. 

 

 

 



 

 

 (:Toe Hook) پنجه قفل -2

قفل پنجه همانطور که اسمش 

می گوید یک قفل واقعی است! 

در مسیرهای شیب منفی و 

سقفی این تکنیک می تواند به 

خوبی از وضعیت استاتیک بدنی 

شما حمایت کند، باالنس بدنتان 

را برقرار میکند و توازن الزم 

برای نیفتادن و قفل شدن روی 

میکند و اگر خوب  سنگ را ایجاد

شود می تواند یک و مطمئن اجرا 

نقطه ی استراحت خوب باشد. 

بهترین نقاط برای اجرای قفل 

. دارند ره های بزرگ و لبه های سقفی قرارپنجه می تواند جاهایی باشد که خط الراس و برجستگی های صاف، گی

ا برای صعود کننده چون این سطوح بنا به شکل و شرایطشان یک سطح صاف بزرگ که از هر گیره ای بزرگتر است ر

در زیر تعدادی از نمونه های خوب استفاده از فراهم می کند تا بتواند پنجه ی خود را پشت این سطوح درگیر کند. 

 این تکنیک را مرور میکنیم:

برای حفظ وضعیت بدن و ادامه ی انی روی گیره قفل پنجه می زنیم که گیره پای مناسبی زمروی گیره:  نجهقفل پ

زنید و قطعا فشار زیادی روی قسمت میانی بدن و کمر وارد اشد در این شرایط باید قفل پنجه بمسیر وجود نداشته ب

مجبور باشیم از آن استفاده می شود. دقت کنید قفل پنجه روی یک گیره یک انخاب تکنیکی نیست و تنها زمانی که 

 میکنیم. 

قفل کردن پنجه روی خط الراسها و کناره های باز و مسطح یک گزینه ی تکنیکی عالی  :خط الراس روی نجهقفل پ

 . است که هیچ وقت نباید از دستش بدهید

تواند روی شیب قفل پنجه اگر به خوبی و در یک موقعیت مناسب اجرا شود می  :به عنوان نقطه استراحت نجهقفل پ

  منفی و مسیرهای سقفی یک موقعیت استراحت خوب برایتان ایجاد کند.

حالت پاها در حین رکاب زدن دوچرخه را تصور کنید، با روی به حالت دوچرخه سواری )رکاب زدن(:  نجهقفل پ

 یکی از پاهایتان می کشید و با کف آن یکی پا فشار می دهید. 

 پنچه(:ِ خمرو  به پایین ) نجهقفل پ

یک تکنیکی که عموما نادیده گرفته می شود، هنر 

است. زمانیکه روی یک دیواره  خم کردن پنجه

سعی میکنیم با پا رو به پایین فشار عمودی هستیم 

وارد کنیم تا بتوانیم به سمت باال حرکت کنیم، حاال 

درجه  09این لحظه را مثل عکس تصور کنید و آنرا 

عت بچرخانید، دیواره ی خالف حرکت عقربه های سا

عمودی تبدیل به یک مسیر سقفی می شود که شما 



 

 

دارید با نوک پنجه روی گیره فشار وارد میکنید! دقت کنید در مسیر عمودی و شیب منفی شدید تنها فشار دادن 

نیرو قابل  نوک پنجه نمی تواند شما را به جلو ببرد بلکه نیاز دارید کمی پنجه را به سمت پایین خم کنید تا این

استفاده باشد. اگر به کفشهای خوب و استاندارد سنگنوردی دقت کنید زیره ی این کفش ها صاف نیست بلکه شامل 

یک قوس و خمیدگی شدید در وسط کفش می شود که دقیقا برای اجرای خمِ پنجه باید نوک پایتان همچین حالتی به 

سنگ پیش بینی شده، بدون وجود این خمیدگی امکان  یدگی دقیقا برای همین در کفشمخودش بگیرد. و این خ

 اینکه بتوانید یک خمِ پنجه ی خوب اجرا کنید میسر نخواهد بود. 

 

 نحوه ی تمرین تکنیکهای باال:

این است که تنبلی را کنار بگذارید و روی سطوح شیب منفی سخت تر  دبسیار ساده است! تنها کاری که باید بکنی

ی از سنگنوردان را دیده ام که در حین تمرین و یا صعود سراغ مسیرهای شیب منفی نمی تالش کنید. تعداد زیاد

روند! حتی برای امتحان! و بهانه ی آنها این است که این مسیرها با چیزی که آنها میخواهند تمرین کنند تطبیق 

ی ها، باعث صیقل خوردن ندارد! این طرز فکر کامال اشتباه است. صعود روی مسیرهای سخت تر به خصوص شیب منف

مهارتهای سنگنورد می شود و باعث می شود رو به جلو پیش برود و از دیواره ی عمودی به شیب منفی از شیب منفی 

به مسیرهای سقفی و کالهکی و بارفیکسی مهارتهایش و تجربه هایش افزایش پیدا میکند. تمرین تکنیک هایی که 

سیرهای شیب منفی انجام شود تا در عین اینکه مهارتهای تکنیکی شما در این قسمت گفته شد حتما باید روی م

 که یییکی از توصیه هاافزایش پیدا میکند، قوای جسمانی و فیزیکی شما هم به همان نسبت تقویت خواهد شد. 

برای سنگنوردانی که در این مرحله قرار دارند این است که تمرینات عادی تراورس خود را روی مسیرهای ساده ی 

 شیب منفی انجام دهند تا همزمان با گرم کردن مهارت های تکنیکی خود را هم اجرا کنید و تمرین کنید. 

 

  حرکت سنگنورد روی دیواره 

محدود می  "پوزیشن"و  "تکنیک"آیا تنها به و وضعیت سنگنورد روی دیواره   "حرکت"

شود؟!  جواب درست قطعا خیر است! چیزهای بسیار زیادی به غیر از دو عاملی که گفته شد 

یا فعال یکی از آن چیزهایی  "دینامیک"برای بهبود سنگنوردی یک کارآموز الزم است. صعود 

و بالعکس  "سریع به کند"صعود از  است که هر سنگنورد باید بیاموزد. تغییر نحوه و استراتژدی

یکی دیگر از نکات کلیدی است که همه ی سنگنوردان الزم است یاد بگیرند. ریکاوری و 

استراحت در حین صعود چطور؟! این مسائل در عین سادگی بسیار کلیدی و ضروری هستند و 

مرز بین می آیند، در حقیقت همین نکات است که ابزارهای سنگنوردی حرفه ای به حساب 

سنگنوردان آماتور و حرفه ای را مشخص میکند؛ این نکات در حقیقت پیشرفته ترین سطح 

 . آموزش سنگنوردی را شامل می شوند

 

 

 



 

 

 سریع حرکت کردن )صعود سریع(: -1

از  حآیا شما هم کلیپ های صعود آدام اوندرا را دیده اید که چگونه روی دیواره می دود؟! قطعا من و شما هنوز به آن سط

مهارت نرسیده ایم که اینقدر سریع صعود کنیم، اما اگر بتوانید بدون اینکه از کیفیت صعودتان کم کنید، سرعت آنرا 

افزایش دهید قطعا دارید یک کار حرفه ای انجام می دهید و یک گام بلند به سمت سنگنوردی حرفه ای برداشته اید. 

است که فقط به معنی عجله کردن و تند تند باالرفتن از دیواره  صعود سریع در حقیقت یکی از تکنیکهای سنگنوردی

خود را در اختیار داشته باشید. در  "آهنگ حرکتی و ریتم صعود"که شما  تنیست! کلید تکنیک صعود سریع این اس

 مسیرهای عمودی و یا شیب مثبت که باالنس و تعادل اویت اصلی سنگنورد است، صعود سریع غیر ضروری است، اما

زمانی که روی یک مسیر سقفی و یا شیب منفی قرار دارید اینکه با سرعت معمول خودتان صعود کنید و یا سرعتتان را 

سال قبل در سفری که به اسپانیا داشتم فرصت هم افزایش دهید یک تفاوت اساسی در شیوه ی صعود شما ایجاد خواهد.  

برایم پیش آمد. تام بولگر، یکی از بهترین سنگنوردان حال حاضر  صحبتی با یکی از مستعد ترین سنگنوردان بریتانیایی

دنیا با مهارت کافی در تمامی شاخه های سنگنوردی. او ساعتها تمرین میکرد و به همان اندازه هم تمرین دیگر 

ن مهارتی است گرانبها تری "ریتم حرکت"سنگنوردان طراز اول را تماشا میکرد. در یکی از گفتگوهایمان او اشاره کرد که 

به تازگی ثمره اش را در صعود های پیچیده ی سنگنوردان حرفه ای حال حاضر  که که یک سنگنورد می آموزد، تکنیکی

متر را به تازگی به پایان رسانده؛ اگر فیلم صعودش را در 09به طول  +9aتام بولگر یک پروژه ی سنگین دنیا شاهدیم. 

ل را به شکل انفجاری، بدون توقف و با تمام سرعت صعود میکند؛ دقیقا زیر ومتر ا 09تا8تماشا کنید دقیقا می بینید که 

کالهک و شروع مسیر سقفی که میرسد اولین توقف را به عنوان نقطه ی استراحت انجام میدهد  تا تنفس و ضربان قلبش 

مت بولدری با تمام سرعت ادامه را کنترل کند، بعد از تنظیم تنفس و ریکاوری قسمت دوم کارش را مجددا بر روی یک قس

بعد از استراحت به قسمت آخر کارش که ساده تر از دو قسمت می دهد تا اینکه به نقطه ی استراحت بعدی اش میرسد. 

ل خوب برای کنترل ریتم حرکتی بود؛ از اک مثیسرعت کمتری هم ادامه میدهد. این  با قبلی است ادامه می دهد و

عبور میکند ، نقاط استراحت را از دست نمی دهد، ضربان قلب و تنفسش را کنترل می  قسمت های سخت مسیر سریعتر

 کند و باالترین بازدهی ممکن را در طول صعود به نمایش میگذارد. 

برای کسب مهارت در این تکنیک شما باید آنرا بخشی از تمرینات هفتگی خود کنید. برای این منظور قبل از اینکه صعود 

، به خوبی مسیر خوانی کنید، پیش بینی کنید کجا می خواهید سریع حرکت کنید، کجا می خواهید آهسته را شروع کنید

 "red point-نقطه قرمز"مدنظرحرکت کنید، چه نقاطی را برای ریکاوری مناسب تشخیص می دهیدو... . اگر مسیر 

سعی کنید بخش های مختلف مسیر را با  ید. است، روی طناب بمانید تا زمانی که روی مسیر کار میکنید و تاپش نکرده ا

سرعت بیشتری نسبت به آنچه در حالت معمولی صعود میکنید، طی کنید و شرایط بدنی خودتان را مدام زیرنظر داشته 

 بدنتان شروع به دم کردن و الکتیکی شدن می کند.  یشرایطی و در چه قسمتهایی و با چه سرعت چه باشید که در

به محض اینکه چند بار امتحان کنید خواهید دید که آنقدر که به نظر صعود سریع، در ابتدای امر خیلی مشکل است، اما 

می آید مشکل نیست! برای شروع سعی کنید روی تمرینات تراورس سرعتتان را افزایش دهید، اما به این معنی نیست که 

! به اندازه ای این سرعت را افزایش دهید که از کیفیت صعودتان و بار در تراورسهایتان به نهایت سرعت رو دیواره برسید

تکنیکی صعودتان کم نکند و در عین حال مطمئن شوید که در اجرای تکنیکهای پای شما تاثیر منفی ندارد و این افزایش 

 سرعت نباید در دقت پاگذاری تاثیر منفی بگذارد. 

 

 

 



 

 

 صعود دینامیک: -2

دانند صعود دینامیک چیست، خیلی از آنها می گویند به اندازه ی کافی قوی نیستند که خیلی از سنگنوردان نمی 

عود کنند اما مشکل اینجاست که اصال ربطی به قوای جسمانی و استقامت ندارد بلکه این گروه از بخواهند دینامیک ص

 . چیستسنگنوردان متاسفانه نمی دانند دقیقا صعود دینامیک 

کی دیگر از آن اصولی است که باید در مقطع حرفه ای شدن آنرا آموخت. اگر از سنگنوردان دینامیک صعود کردن ی

بولدرکار هستید دینامیک شدن برایتان خیلی واجب تر است. اگر سنگنورد اسپورت هستید دینامیک شدن از آن دست 

د استاتیک همیشه موثرترین راه مهارتهای ضروری است برای زمانیکه باید به مراحل و مدارج باالتر صعود کنید. صعو

د یا سنتی هستید حدس میزنم هیچ عالقه ای به جامپ و داینو ندارید اما مطمئن باشید در رِصعود نیست. اگر سنگنورد تِ

 روش صعود شما هم مسیرهایی وجود دارد که الزم است دینامیک باشید. 

د بهترین روش برای دستیابی و یا بهبود این مهارت است. میتواندقیقه تمرکز روی حرکات دینامیک  09بعد از گرم کردن، 

موارد زیر را هم در حین اجرا دیواره و مسیرهای بولدرینگ باشگاه را برای نقاط مناسب حرکات دینامیک پیدا کنید و 

 مدنظر داشته باشید:

 به خوبی میتوانید فواصل زیاد بین دو گیره را طی کنید و به گیره ی بعدی برسید. تکان آنییا همان  اندازه حرکتبا  -0

و درحالیکه پاهایتان روی گیره های مناسبی جاگیر شده، با شما می توانید گیره ها را به حال جفت دست بگیرید  -2

 ایجاد کنید.حرکت به سمت باال و پایین و با فشار دستهایتان نیروی کافی را برا ی جامپ یا داینو 

سعی کنید تعدادی حرکت دست در حین تراورس انجام دهید به طوری که برای تماس اولیه و گرفتن گیره ها از تکان  -0

 آنی بدن استفاده کنید و با حالت جست و خیز زدن گیره ها را بگیرید. 

هر از چندگاهی سعی کنید روی دیواره ی سرعت صعود کنید ، دیواره ی سرعت کمک بزرگی به بهبود صعود  -4

 دینامیک میکند. 

 

 پوینت -تاکتیک : رد(Red pointing) 

پوینت یعی صعود موفق سرطناب یک مسیر از پیش آماده بدون افتادن، پاندول شدن و یا نشستن روی -تاکتیک رد

 پوینت یکی از بهترین روشهاست برای افزایش بهبود صعودهای آنسایت. -قرمز یا ردطناب. تاکتیک نقطه 

 :کار کردن روی حرکات -1

کار کنید، خیلی مهم است که توالی حرکات و حرکتهای کلیدی را به  "پوینت-رد"زمانی که سعی می کنید یک مسیر را 

افتادید سعی استراتژیی که در زیر آمده دنبال کنید تا زمانی که روی یک مسیر آنسایت و یا فالش خوبی آموخته باشید. 

 به فهم دقیق از توالی حرکات و مسیر برسید:

 به محض افتادن سعی کنید دلیلش را دریابید )چرا افتادم؟!( -0

 پوینت به هم متصل کنید-سعی کنید بخش های مختلف مسیر را در تالش های مختلف رد -2

 واردی چون حرکات پا، نقاط استراحت، توالی حرکات و .. را مرور کنید. فاصله ی مابین هر دو بولت سعی کنید م -0

 

 



 

 

 :استراحت بین تالشهای مختلف -2

خیلی از اوقات شما حد فاصل بین دو تالش ظاهرا احساس خوبی دارید اما همینکه روی دیواره برگشتید دیگر آن احساس 

پوینت حتی اگر در نزدیکترین نقطه به شروع افتادید -ردخوب را در خودتان حس نمیکنید؛ اگه در حدفاصل تالش های 

ید فشار روانی و ذهنی وارد بر ابازهم باید برگردید و استراحت کنید؛ چون مساله فقط یک تقالی فیزیکی نیست بلکه ب

دقیقه  5بعد از هر سقوط آن هم در مسیری که به شکل پروژه روی آن کار میکنید حداقل خودتان را هم در نظر بگیرید. 

تمرکز ذهنی نیاز دارید تا مجددا از نظر عصبی خودتان را بازیابی کنید. این استراحت ذهنی به شما اجازه میدهد که 

اعتماد به نفس و آرامش خود را بازیابید. به طور متوسط فشار ذهنی در پروژه های لید خیلی بیشتر از بولدر است. برای 

به نفس خود به  دمتری سقوط کنید به طور متوسط برای بازیابی ذهنی و اعتما 29 مثال اگر شما از نقطه ی تاپ یک مسیر

دقیقه زمان نیاز دارید ولی سقوط از یک پروژه ی بولدرینگ بیشتر از بازیابی ذهنی به بازیابی فیزیکی نیاز دارد و  45تا  09

ترد سقوط کنید از لحاظ ذهنی خیلی بیشتر از دقیقه دوباره آماده ی صعود باشید اما اگر در یک پروژه ی  5شاید بعد از 

اینها نیاز به بازیابی خواهید داشت. تمام آنچه که مدنظرم بود بگویم این است که حدفاصل دو تالش به اندازه ی کافی به 

تفاده خودتان از لحاظ ذهنی و فیزیکی زمان بدهید تا در تالش بعدی بتوانید از تمام پتانسیل فیزیکی و روانی خودتان اس

 . این زمان استراحت شامل تمرینات بدنسازی نمی شودکنید؛ البته توجه داشته باشید که 

  توان افزایش تمرینات  –تمرینات بدن سازی و آمادگی جسمانی(Power Endurance): 

ء سوتوان در سنگنوردی برای توضیح و تفسیر کمی سخت است! و اکثر سنگنوردان در تفسیر آن دچار حداکثرواژه ی 

 یک سنگنورد این است که:"توان" برداشت می شوند. ایده اصلی و مغز کالم در رابطه با 

 "در یک بازه ی زمانیحرکات سخت  در انجام آمادگی ثایت نگه داشتن میزانتوانایی "

تعریف می شود و قابل سنجش  -)مسیری که یه تکه باشد(–مسیرهای تک طول در سنگنوردی حداکثر توان معموال برای 

است، هر صعودی که در طی آن دست شما دم کند شما باید به طور متناسب طوری روی این مسیر کار کنید تکرار کنید که 

د به حداکثر توان برسید. زمانی که یک تمرین طوری برنامه ریزی شود که شما به آستانه ی تحمل بی هوازی خود برسی

)در قسمتهای قبلی راجع به استقامت توضیح داده شده و در ادامه می –یعنی دارید روی حداکثر توان کار میکنید. 

 -)بنیه یا استقامت(–با توجه به اینکه در تمرینات ماه قبل ما تمرکز کاملی روی استامینا .  -خواهیم به توان بپردازیم(

داشته ایم تمرینات این ماه را برای افزایش توان برنامه ریزی میکنیم، در قسمتهای قبل تفاوتهای میان توان و زور و 

استقامت به تفکیک گفته شد. در بین تمرینات توان تعدادی تمرین مشترک با استقامت وجود دارد که باید دقت کنید 

 وت دارد، و تعدادی تمرین هم هستند که اختصاصی برای توان است. نحوه ی اجرا با استقامت تفا

  3"روشx3"  توانبرای افزایش : 

همان روش تمرین چهار در چهار که باید سه در سه انجام شود و البته کمی سختر! زمانی که روی استقامت کار میکردیم 

)سطوح مختلف در قسمت قبلی توضیح –ود و حفظ آن در این سطح  ب 4و  0هدفمان نگه داشتن دم کردگی رو سطح 

یعنی زمانی که یک ست را کامل کنید در ماکزیمم باشیم.  5و  4اما در تمرینات توان ما میخواهیم در سطح  -داده شده(

مطلق خواهید بود و حرکت بعدی که قادر به انجام آن خواهید بود فقط افتادن است! من معتقدم میخ این تمرین را باید در 

 مسیر اول بکوبید! یعنی سخت ترین مسیر باید مسیر اول باشد و مسیرهای بعدی مسیرهای ساده تری باید باشند.  همان



 

 

پوینت تبدیل نمی کنید؟ تا جایی که میتوانید صعود کنید و -اگر کمی خالقیت دارید ، چرا مسیر اولتان را به یک صعود رد

)اگر چهار در چهار را فرموش کرده اید ، مقاله ی وم را شروع کنید. اگر افتادید و به تاپ نرسیدید برگردید و مسیر د

 قسمت سوم را دوباره نگاه کنید!(

 ( بولدر بدون توقفBoulder Laps ) : 

بار این بولدر را  5حرکت باشد و بدون توقف  02تا  8یک پروژه ی بولدر در حد سطح فنی خودتان انتخاب کنید که شامل 

تاپ کنید؛ یادتان باشد بدون هیچ توقفی باید دور بعدی را شروع کنید. فقط دوباره به دستتان گچ بزنید و برگردید روی 

جوری باال باشد که در ست چهارم یا پنج دیگر توان ادامه دادن نداشته دیوار. هدف این تمرین این است که شدت عمل 

ست هنوز توان ادامه داشتید یعنی مسیر مناسبی  5باشید. اگر مسیر بولدرتان را جوری انتخاب کردید که در پایان 

 انتخاب نکرده اید و برای تمرین توان مناسب نیست. 

  چرخشیبولدر (Circuits ) : 

بولدر به طور حتم یکی از بهترین تمرینات افزایش توان همین 

بولدر چرخشی در حقیقت مسیرهای بسیار چرخشی است. 

سخت را شامل می شود اما روی دیواره ی بولدر. یکی از مزایای 

تمرینات بولدر چرخشی، انعطاف پذیری آن است؛ یعنی شما با 

کنید به طور  توجه به نیازها ی تمرینی میتوانید آنرا طراحی

مثال نوع گیره، اندازه ی گیره و ... میتواند بر اساس تشخیص 

شما انتخاب شوند. اگر در مرحله ی استقامت قرار دارید 

حرکت باشد اما اگر برای توان  25تا  05بولدرتان باید شامل 

حرکت باشد .  09تا  25تمرین می کنید این بولدر باید شامل 

صورت یک چرخه شامل صعود و بولدر چرخشی می تواند به 

پایین آمدن باشد و یا رفت و برگشت از یک مسیر ولی بهتر 

است که قسمت رفت و برگشت روی گیره های مشابه نباشد و از 

مسیری که صعود کرده اید برنگردید و مسیر دیگری برای آن در نظر بگیرید. بولدرهای چرخشی میتواند با حضور چند نفر از 

شکل گروهی انجام شود و فرصت استراحت برای هر فرد می تواند به اندازه ی زمانی باشد که دیگر اعضای تیم هم تیمی ها به 

یکی از ساده ترین راههای بولدر چرخشی این است که روی دیواره بروید و از همطناب خوب بخواهید گیره صعود می کنند. 

ا را یکی یکی انتخاب کند نه اینکه مسیر کلی بدهد و به شکل زمان دار هایی را انتخاب کند و شما آنها را بگیرید، باید گیره ه

در مدتهای سی ثانیه ای یا یک دقیقه ای تا سه دقیقه ای بر حسب سختی و شیب مسیری که برای تمرین انتخاب کرده اید، 

 انجام دهید و بعد جای خود را با همطنابتان عوض کنید. 

 ( تکرار بولدر چرخشیCircuit Reps ) : 

دقیقه استراحت حدفاصل بین تکرارها. این تمرین یکی از کارا ترین  2تا0بار تکرار مسیر است با  4تا  0هدف تکمیل کردن 

تمرینات افزایش توان روی دیواره ی بولدر است که می توانید از طریق آن به آستانه ی بی هوازی خود برسید. در این تمرین 

عامل زمان را هم با کنید باشد و نه بیشتر. زمانی که این تمرین را انجام میدهید سعی  05تا05تعداد حرکات بولدر باید بین 



 

 

ثانیه کاهش دهید. در طراحی این تمرین سعی کنید در  09کاهش وقت هر چرخش دخیل کنید و همچنین زمان استراحت را تا 

ده تر افظ شود یعنی حرکت سخت تر یا سکنار موثر بودن عامل مفرح بودن را هم داشته باشید. سعی کنید سختی حرکات ح

سطح باشد و در مجموع سختی کل مسیر در حد توان خودتان باشد. یک حرکت بولدرتان در  05تا  05نداشته باشید و تمامی 

 شما می توانید تکرار بولدر ها به شکل بدون توقف و تا چهار مرتبه پشت سر هم ادامه دهید. 
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 ببینید.  لینکمتن انگلیسی همین مطلب را دراین 

 لینکهای مرتبط:

 لینکهای مرتبط:

 (ومسبخش ) (بخش دوم( )بخش اولتمرین برای اینکه سنگنورد بهتری شویم ) -

 (2-بخش چهارم)( 1-بخش چهارم ( )بخش سوم( )دوم بخش( )بخش اولتکنیکهای بنیادین سنگنوردی ) -

 (تمبخش هش( )بخش هفتم( )بخش ششم( )بخش پنجم)

 نکاتی برای صعود شکاف -

  ستاره ای در حال طلوع )مصاحبه با انجی اسکارث ( -

 ه برای افزایش مهارت پاها(پاهای فوق العاده )هفت تمرین ساد -

 (بدنسازی – هوازی بی مفید تمرینات)  سنگنوردان برای مفید تمرین ده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 با ما در تماس باشید:

دریافت نظرات، پیشنهادات، انتقادات و یا راهنمایی در 

رابطه با خطاهای احتمالی در ترجمه ما را خوشحال و 

 مسیرمان را هموار خواهد کرد. 

http://souodiranian.ir/  
b.irclu-www.mehregan 

www.carabin.persianblog.ir 
nikoee.hamoon@gamail.comMail: -E 

 
 استفاده و کپی برداری با ذکر منابع بالمانع است . ©

http://www.ukclimbing.com/articles/page.php?id=3924
http://souodiranian.ir/betterclimber-1/
http://souodiranian.ir/betterclimber-2/
http://souodiranian.ir/betterclimber-3/
http://souodiranian.ir/articles-part1-climbing/
http://souodiranian.ir/articles-part2-climbing/
http://souodiranian.ir/articles-part3-climbing/
http://souodiranian.ir/articles-part4-climbing/
http://souodiranian.ir/articles-part4-2-climbing/
http://souodiranian.ir/articles-part5/
http://souodiranian.ir/articles-part6/
http://souodiranian.ir/articles-part7/
http://souodiranian.ir/articles-part8/
http://souodiranian.ir/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81/
http://souodiranian.ir/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81/
http://souodiranian.ir/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7/
http://souodiranian.ir/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7/
http://souodiranian.ir/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C/
http://souodiranian.ir/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C/
http://souodiranian.ir/10-climbing-exercises/
http://souodiranian.ir/
http://souodiranian.ir/
http://www.mehregan-club.ir/
http://www.mehregan-club.ir/
http://www.carabin.persianblog.ir/
http://www.carabin.persianblog.ir/
mailto:nikoee.hamoon@gamail.com
https://telegram.me/sportclimbing

