
 

 

 

 

  :پیشگفتار 

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

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 بم قسمت برای یک گروه از سنگنوردان با تجربه و توانایی خاص نوشته شده است و به صورت یک متد تمرینی خوب از

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

ره های آموزشی و فنی این رشته سنگنوردی، 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  ومینساین 

 HSV/E1 ،v0حرفه ای تر این مقاله به طور خاص گروهی را هدف قرار داده که از لحاظ درجه ی سختی شامل موارد زیر می شوند: 

عودهای اسپورت به طور کلی کسانی که شیب منفی و مسیرهای سقفی را به خوبی درک برای ص +6bتا  6aبرای بولدرینگ و  v3تا 

مقاالت بعدی به سراغ سنگنوردان با درجه ی سختی باالتر و  . به همین نسبتی هم داشته اندرده اند و روی آنها تالشهای موفقک

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

بود آنهم از طریق تکنیکهایی همچون پرچم، مصری)خم زانو( و... که به  تعادل و باالنسدر قسمتهای قبلی بیشتر تمرکز بر روی 

شما می آموزد چطور از عوارض دیواره به بهترین نحو استفاده کنید تا فشار روی عضالت دست به حداقل برسد. این مطلبی نیست 

زه کارهاست! خیر! از اینجا به بعد شما باید بتوانید این تکنیکها را به بهینه ترین حالت در که بخواهیم بگوییم فقط برای تا

مهارتهای تخصصی  ،صعودهای خود استفاده کنید. در این قسمت ما به چند تکنیک ظریفتر و مهارتهای دقیق تر خواهیم پرداخت

بیشتر تمرکزمان روی . لبه ها و شیب مثبت استفاده می شونداسی، کناره ها و ه به نوع مسیر هایی همچون خط الرتر که با توج

بولدرینگ خواهد بود و به شما یاد خواهیم داد که چطور با توجه به نقاط ضعفتان در زمینه ی استقامت برای خودتان در 

حرفه ای بشوید باید . به عنوان یک سنگنورد اگر میخواهید وارد دنیای حرفه ای و نیمه یک جلسه ی تمرینی برنامه ریزی کنید

؛ حداقل برای خودتان و نقاط ضعفهایتان. بنویسید "طرح درس"یادبگیرید که برای یک جلسه ی تمرینی یا یک دوره ی تمرینی 

هم اشاره خواهیم کرد، که به اندازه ی  تکنیک ها و تاکتیکهای ذهنی و روانی صعوددر ضمن در این قسمت ما برای اولین بار به 

معرفی میکنیم تا شما  سنگنورد مجازی و خیالیِ خودمان راقوای جسمانی الزم و ضروری است. به رسم قسمتهای قبلی ابتدا 

 ید خودتان را با آن مقایسه کنید:بتوان

 

 

 

 www.ukclimbing.comمنبع:

 سنده و مدرس سنگنوردی(ی)نو Robbie Philipsنویسنده: 

 مترجم: هامون نیکویی )تیم سنگنوردی و کوهنوردی مهرگان بابلسر(

  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: 

http://www.ukclimbing.com/forums/profile.php?id=30291


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  در مسیرهای شیبدار)شیب مثبت(، خط الراسی و کناره ها )کُرنرها(مهارتهای حرکتی 

یا روی خرسنگها )تخته سنگ(، سه موردی که در باال گفته شد عموما سه گزینه ی ترسناک در بر روی دیواره ها 

وشایند و زشت(، پر از مانع و خساده ترین دلیلش هم این است که این نوع مسیرها عجیب )ناسنگنوردی هستند. 

تر از دیواره ی  عموما بدون گیره هستند. اگر در سنگنوردی تازه کار باشید قطعا این سه نوع مسیر برایتان دشوار

ت که باید یک مقاله ی مستقل عادی خواهد بود. شاید سوال کنید اهمیت این موضوع و این مسیرها چقدر باالس

برایشان نوشت؟! شاید سوال کنید یعنی صعود از این مسیرها اینقدر متفاوت است که نیاز به آموزش خاص دارد؟! 

جواب سوال هایتان بسیار ساده است! سنگنوردان مدرن امروزه با تمرین و وقت گذرانی بیشتر و تا حدی مداوم)!( در 

یلی بیشتر از توان تکنیکیشان رشد میکند. و به این دلیل است که در باشگاهها با باشگاهها توان فیزیکیشان خ

ی کرد؛ عموما حتکنیکی طرااز لحاظ توجه به محدودیت ساختاری خیلی به ندرت می شود مسیرهای سخت تر 

ند تا نشان باشگاهها برای اینکه فضای فانتزی و نمایشی تری داشته باشند پر از مسیرهای شیب منفی و سقفی هست

در صورتی که وقتی شما وارد طبیعت می شوید  دهند اعضای این باشگاه چه مسیرهای سختی را صعود خواهند کرد!

به ندرت امکان دارد یک مسیر سقفی با گیره های گلدانی ببینید! به جای همچین مسیرهای فانتزی و سخت ِفیزیکی 

کی و یا دیواره های عمودی پیچدار با گیره های ریز و گلدانی و با مسیرهای شیبدار )شیب مثبت( با گیره های اصطکا

گوشه ها و شکافها و خط الراسها مواجه می شوید. کرنر ها گوشه ها و شکافهایی که خودشان تماما گیره هستند و از 

زم بر آن چیزی که در باشگاه در ذهن شما شکل گرفته خبری نیست! بهترین و ساده ترین راه برای کسب مهارت ال

روی چنین مسیرهایی این است که بیشتر روی آنها صعود کنید!  اما شما برای این منظور به ایده های تکنیکی ای 

 الزم دارید که در ادامه برایتان خواهیم گفت. 

 

 (:Slabs) شیب مثبت  –سطوح شیبدار  -1

 دشیبدار یا شیب مثبت به هر سطحی گفته می شود که شیب آن از حالت عموسطح 

درجه کمتر باشد. با توجه به اینکه این دیواره ها به سمت زمین  09و زاویه ی 

جاذبه فشار کمتری به سنگنورد وارد میکند با توجه به اینکه در شیب میخوابند 

مثبت سنگنورد میتواند به طور کامل و عمودی روی پاهای خود به ایستد، وزن به 

ل در یک نقطه ی باالنس قرار طور معمول روی پاها پخش می شود و مرکز ثق

از لحاظ تکنیکی به حرکات و میگیرد؛ اما الزمه ی این مساله این است که سنگنورد 

تکنیکهای پا مسلط باشد. به طوری که در مقاله ی شماره ی اول این سری گفته شد 

پنجه، لبه ی داخلی و لبه ی بیرونی پا مهمترین قسمت های کفش سنگنوردی شما 

  

  سنگنورد هدف برای این مقاله:

 ! سالی اسلب مسترنام: 

 شغل: آزاد !

ن کمی من به تازگی متوجه شده ام که صعود از قسمتهای غیر معمول مسیر و دیواره های پیچیده برای مسابقه: 

مشکل تر از سایر قسمتهاست و سخت ترین کار برای من این است که نمی دانم از چه پوزیشن و وضعیتی در 

مسیرهای مختلف مثل خط الراسی، شیبدار، کناره و... استفاده کنم. من تالش میکنم که کارآمد صعود کنم اما هر بار 

دوست دارم که مدت زمان طوالنی صعود کنم، اما  . متوجه یکسری اشتباهاتم به خصوص در صعود اولم میشوم

من به چه مال حس خالی شدن داشته باشم. استقامت پایینم باعث میشود بعد از گذشت یک ساعت از تمرین کا

 تمریناتی نیاز دارم؟!



 

 

ن سه قسمت هستند که باید روی سطح شیبدار استفاده شوند. یکی دیگر از تکنیکهایی که الزم است هستند و همی

سطح شیبدار  به تفصیل توضیح داده شد. در قسمت قبلیاست که "راک اور" روی شیب مثبت مدام به کار ببرید 

ود ندارند که بخواهند به این جوهره و اسانس صعود ساده اما در عین حال تکنیکی است. تعداد زیادی سنگنورد وج

ظریف و دقیق تکنیک ها را بیاموزند چراکه تصور می کنند بدن به شکل ذاتی بلد است تعادل و باالنس را در  لشکا

 سطحی برقرار کند. هر 

 

فرد با الگوگیری از صعود بر روی شیب مثبت تمام وزن را روی به این دو تصویر دقیت کنید؛ در تصویر سمت راست 

روی پاهای خود قرار داده و بدنش در باالنس ترین وضعیت ممکن قرار دارد؛ اما در تصویر سمت چپ تمام فشار 

و در ادامه توجه شما را دوباره صعود کننده بر روی دستش متمرکز شده که اصال وضعیت خوبی به حساب نمی آید. 

تصویر سمت راست جلب میکنم که به خوبی سختی های یک مسیر طبیعی شیبدار را نشان می دهد اول اینکه  به

گیره ها هیچ شباهتی به گیره های باشگاه ندارد! دوم اینکه از جایی که شیب مسیر مثبت می شود و تخته سنگ 

 و سخت تر می شود.  تر یکمی تغییر جهت می دهد صعودش تا حدی از دیواره ی صاف و عمودی چالش

 

 :(Corners) کُرنر ها –کناره ها  -2

وارض دشوار و تکنیکی که هم در طبیعت و هم در عنقاط برخورد دو صفحه هستند، یکی دیگر از  کرنرها یا کناره ها

آیند. حرفه ای ها برای عبور از  باشگاه دیده می شوند و برای بسیاری از سنگنوردان دشوار و ترسناک به حساب می

پالمینگ: استفاده از کف دست به شکل " و "گستره-پا" یا "پل زدن"کرنر ها از تکنیک هایی همچون 

گُستره یعنی اینکه سنگنورد هر یک از پاهای خود را روی یک سمت -پل زدن یا پا استفاده می کنند. "اصطکاکی

بتدا اطمینان حاصل میکند که بدن با استفاده از دستها در شرایط باالنس ، برای اینکار ااز دیواره ی کرنر قرار دهد

قرار دارد و بعد با دقت پاها را یکی یکی در دو سمت دیواره مستقر میکند تا پلی بین دو سمت کرنر برقرار کند؛ اگر 

و فرصت  بدیل شودمی تواند برای سنگنورد به یک نقطه استراحت خوب تپاگذاری به حد کافی اصولی و خوب باشد 

پیدا می کند تا هر دو دست خود را همزمان رها کند. پالمینگ معموال با پل همراه است و به خاطر فرم بدن همزمان 

http://souodiranian.ir/betterclimber-2/


 

 

فشاری که شما با کف دست به سطح دیواره وارد میکنید برآیند نیروها را به سمتی هدایت میکند که اتفاق می افتد. 

 بتوانید پایتان را روی دیواره های کرنر باال بکشید. 

 

( نوع دیگری از 2)تصویر شماره (، یک پل بزرگ وکامل را میبینید که با پالمینگ دست راست همراه شده؛ 1در تصویر شماره )

صویر شماره ی سوم با پل یا پاگستره را نشان میدهد که به علت وجود گیره های مناسب به پالمینگ نیازی نبوده است اما در ت

 توجه به شرایط تنها از پالمینگ برای صعود استفاده شده. 

در صعود کرنر زمانی که به طور همزمان از پالمینگ و پل استفاده میکنید هماهنگ کردن حرکت بین دست و پاها خیلی مهم 

و  ول خاصی پیروی نمی کندماز فرباشد یا بلند است. اینکه پل بزرگ بهتر است یا کوچک اینکه قدم ها به سمت باال باید کوتاه 

اما دقت کنید که برقراری یک پل پایا و بدون لغزش بیشتر به فیزیک خودتان بستگی دارد مثال  کامال بستگی به شرایط دارد

د باشد پاهایتان خیلی کوتاه باشد وضعیت خوبی ندارد و همینطور اگر نسبت به طول پاهای شما خیلی بلن ، اگر نسبت به طول

 از لحاظ کششی فشار زیادی به عضالت پا وارد میکند و میتواند باعث آسیب دیدگی شود. 

 :(Arêtes) خط الراس ها -3

خط الراس از لحاظ هندسی دقیقا نقطه ی مقابل کرنر است. قسمت 

داخلی تقاطع دو صفحه کرنر است و قسمت بیرونی آن، خط الراس 

نقاطی شکل میگیرند که به طور  است. خط الراسها به ویژه در طبیعت در

کلی گیره های مناسبی در اطراف آنها وجود ندارد و معموال گیره های 

اطراف آنها از دسترس معمول و مورد انتظار فاصله ی بیشتری دارند که 

زمانی که سعی میکنید از یک همین امر آنها را کمی ترسناک می کند. 

ن کنید و دقت کنید که تمریمسیر خط الراسی صعود کنید، به خوبی 

چگونه دست ها و پاها را در موقعیت متضاد هم قرار می دهید؟! چقدر 

آنها را با فاصله از هم قرار می دهید؟! سعی کنید پاگذاری جوری باشد 

که کمترین نیرو را وارد کنید چون یک پاگذاری اشتباه و با فشار بیش از 
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و چرخش بدنتان می شود مخصوصا وقتی که بخواهید یکی از  مناسب خیلی راحت باعث لوال شدنناحد در جهت 

پاها را حرکت بدهید و تنها روی یکی از پاها باشید؛ در عین حال یک پاگذاری خوب و مناسب به خوبی از این مساله 

 و به شما اجازه می دهد تا به خوبی به صعود ادامه دهید.  جلوگیری می کند

نگاهی انداختیم بیایید ببینیم با چه تمریناتی می توانیم این تکنیکها را بهبود  حاال که به چند استایل جدید صعود

 ببخشیم؟

 

 :طراحی کردن مسیر و برنامه ریزی صعود 

بولدرینگ یکی از بهترین شیوه های آموزش سنگنوردی است. اول اینکه نیاز به فرد اضافی به عنوان حمایتچی نیست، 

گذشته از آن در اکثر باشگاه های سنگنوردی به حدی گیره وجود دارد که بتواند به تخیل سنگنورد آزادی عمل بدهد تا 

کند. برای اینکار کافی است نقاط ضعف خودتان را بشناسید و تمرینات مد نظرش را در مسیرهای بولدر خودش طراحی 

سعی کنید بولدرهایی طراحی کنید که این موارد در آن لحاظ شده باشد. تجربه یکی از عوامل مهم در روند یادگیری است 

 کسب نمی شود مگرتجربه اگر تجربه را آموختن از خطاها و اشتباهاتمان تعبیر کنیم باید این مطلب را در نظر بگیریم که 

 .  اینکه خطا یا اشتباهی انجام داده باشیم

 مراحل طراحی یک مسیر یا پروژه ی بولدرینگ : 

ابتدا نقاط ضعف خود را بیابید؛ و خوبی از نحوه ی صعودتان شناخت پیدا کنید که در کدام بخش های تکنیکی  -1

وب اجرا نمی کنید، در اجرای پرچم و خم زانو ضعیف تر عمل میکنید، مثال باالنس خوبی ندارید، پوزیشن ها را خ

 و ... مشکل دارید؛ و مسائلی از این دست را راجع به خودتان آنالیز کنید. 

بخش مناسبی از دیواره را با آنچه که در ذهن شماست تطبیق دهید، مثال میزان شیب، کرنر، خط الراس، نوع  -2

 گیره، ابعاد گیره و...

نتخاب کنید که به نسبت برایتان طوری ساده باشد که بتوانید به راحتی پاگذاری مسیری از گیره های دست را ا -3

 کنید و هر نوع حرکت پا را اجرا کنید؛ این مسیر را یکبار با همین شرایط تاپ کنید. 

بعد از اینکه با موفقیت مسیر را تاپ کردید، سعی کنید آنرا برای خودتان سخت تر کنید. می توانید با حذف  -4

 ای میانی و یا انتخاب گیره های کوچکتر یا اصطکاکی اینکار را انجام دهید. گیره ه

 االن مسیر شما سخت تر شده، حاال سعی کنید این مسیر را هم تاپ کنید.  -5

ینطور تا جایی که حاال می توانید از تعداد گیره های پا هم کم کنید یا اینکه آنها را هم کوچکتر انتخاب کنید. هم -6

ه باشد مسیر را سخت تر کنید و تاپ کنید تا زمانی که چیزی برای کم کردن یا سخت تر تشاامکانش وجود د

 یر باقی نماند. سکردن از آن م

ا با عده ی زیادی از افراد تمرین می کنید می تواند خیلی مفرح و متنوع نی که شماین نحوه ی تمرین به ویژه زما

صعود یکدیگر چیزهای مختلف و متنوعی را یاد بگیرند و حتی از باشد و در عین حال همه می توانند با تماشای 

معموال بازیهایی که توسط عده ای از افراد انجام می شود در اشکاالت یکدیگر درس بگیرند.  و اشتباهات

محسوب می شوند و هر سیستم باید از قوانین ثابتی پیروی کند.  "سیستمی" فعالیتاصطالح ورزشی یک 

ه تمرینات شاد تر و اکتیو تری داشته باشید می توانید تمرین طراحی مسیر باال را به شکل شما هم برای اینک

یک بازی سیتمی با قوانین مشخص انجام دهید. مثال هر فرد در هر تالش فقط یک جان دارد اگر افتاد و 



 

 

مسیر را تاپ کرد نتوانست مسیر را تاپ کند اصطالحا سوخته و باید فرصت را به نفر بعدی بدهد و هرکسی که 

 تغییر بعدی را او اعمال کند مثال گیره ای که دلخواه اوست حذف می شود. دارد اجازه 

 

 

 

 

 تاکتیک یا مسیر خوانی : 

تا این جای کار شما تکنیک های زیادی را 

تمرین کردید و وقت آن است که با تاکتیک 

تاکتیک یعنی تدابیر و هم آشنا شوید. 

. در سنگنوردی یک فرد های برنامه ریزی

تاکتیک در حقیقت همان مرحله ی پیش از 

صعود است که صعود کننده مسیر را برای 

خود مرور میکند و تدابیر صعود را اتخاذ می 

کند تا در هر مرحله از صعود از چه تکنیکی 

استفاده کند، کجا مکث کند یا کجا سریعتر 

حرکت کند. تاکنیک روی دیگر فن 

ر قابل توجه ای سنگنوردی است که به طو

در بازدهی شما در حین صعود لید یا بولدر 

یا تاکتیک  "مسیر خوانی ".تاثیر می گذارد

در حقیقت صعود با چشم است! پیش بینی 

حرکات قبل از اینکه صعود را شروع کنید، 

ید ویا کجا می اینکه چه کار می خواهید بکن

خواهید استراحت کنید. اگر به مسابقات 

نید خواهید دید که سنگنوردی دقت ک

مسابقه دهندگان پیش از صعود در حالیکه 

جلوی دیواره ایستاده اند و نگاه می کنند 

دستهایشان را در هوا تکان می دهند. آنچه که آنها انجام میدهند در حقیقت یک صعود ذهنی است یعنی تصور می 

خوانی خیلی سخت نیست ولی نیاز به تمرین کنند که هر گیره را چطور بگیرند و از کجایش بگیرند. یادگیری مسیر 

دارد. قبل از هر صعود سعی کنید مسیر خوانی را به یک تشریفات دائمی بدل کنید. اگر این کار را به خوبی انجام 

دهید به مرور زمان خواهید دید که چه قدر صعود برایتان ساده تر شده است چرا که با ذهنیت قبلی و با آمادگی 

دیوار می روید و بخش زیادی از کار که همان تصمیم گیری و انتخاب تکنیک و پوزیشن است را کامل روی  یفکر

انجام داده اید. مسیر خوانی در حقیقت هنر سنگنورد در ساده تر کردن صعود است. یک مسیر خوانی خوب منتهی 

باشی که در طول پروسه انرژی احت تر، روان تر بدون توقف بی مورد و روانتر داشته رمی شود به اینکه شما صعود 

مفیدی ذخیره خواهد شد که از خستگی و الکتیکی شدن بدن شما جلوگیری خواهد کرد. موارد بسیاری را می توان 

 نام برد که در پروسه ی مسیر خوانی باید به آنها دقت کند ولی به طور کلی اهم این موارد عبارتند از :



 

 

 

ها سعی کنید در ذهن گیره ها را لمس کنید و جهت مناسب برای : با تکان دادن دست ترتیب حرکات دست -1

 گرفتنشان انتخاب کنید

: با دقت به گیره ها نگاه کنید و فکر کنید چطور می خواهید پایتان را روی گیره بگذارید و با ترتیب حرکات پا -2

 چه ترتیبی آنها را جا به جا کنید

برای دستیابی به موقعیت استراحت کجاست )در سلسله : به این فکر کنید بهترین نقطه موقعیت استراحت -3

مقاالت پیشین تحت عنوان تکنیکهای بنیادین سنگنوردی به تفصیل راجع به نقطه ی استراحت و استایل 

 مناسب قرار گیری در آن توضیح داده شده است(

تان را در چه موقعیتی مثل کوئیک زنی: از پیش برنامه ریزی کنید که برای کوئیک زدن بدن نقاط توقف اجباری -4

 باید قرار بدهید و چه فرمی به بدنتان بدهید که ماندن در آن موقعیت برایتان ساده تر باشد 

: از پیش کراکس و سخت ترین نقاط مسیر را با توجه به توان فیزیکی و تکنیکی خود شناسایی کنید کراکس ها -5

 یک شویدو با آمادگی کامل ذهنی و برنامه ریزی مشخص به کراکس نزد

: با دقت به مسیر نگاه کنید و ببینید کجاها را می توان با سرعت باالتر و کمترین مکث عبور کرد، مثال نقاط فرار -6

کراکس از آن جاهایی که باید نقطه ی فرارتان باشد و زیاد روی آن نمانید چون کراکس بیشترین فشار را به شما 

وقف کنید تصاعدی خسته خواهید شد؛ هم ذهنی و هم در موقعیت آن بیشتر ت چهوارد خواهد کرد و هر

 فیزیکی. 

 

 

 

 تمرینات استقامت  – تمرینات بدن سازی و آمادگی جسمانی(Endurance training): 

 

در قسمت قبلی به طور کلی راجع به اینکه استقامت چیست و با چه تمریناتی می توان به آن دست یافت صحبت 

تقامت را قیق تر و بهتر برای دستیابی به اسوارد قلمروی استقامت شویم تا راههای دحاال میخواهیم بیشتر کردیم. 

 بررسی کنیم. 

ما نیاز داریم از خودمان بپرسیم استقامت چیست؟ من می خواهم استقامت را به این شکل برای شما اول از همه 

ی که انالکتیک در خون شما. برای خوانندگتعبیر کنم که استقامت یعنی میزان توانایی بدن شما در برابر تجمع اسید 

الکتیک اولین عامل احساس خستگی در عضالت ورزشکار در طول فعالیت ورزشی است. اسیدنمی دانند باید بگویم 

می کنند دقیقا همان اثر  -)التهاب عضالنی(–زمانی که در حین صعود عضالت دست و بدن شما شروع به دم کردن 

ن شماست که به این شکل بروز می کند و در بدن شما با سفت شدن عضالت ساعد و منفی اسید الکتیک روی بد

ساید عضالت خودش را نشان می دهد. در خقیقت ترشح اسید الکتیک یه فرآیند طبیعی در بدن انسان است و شما 

تقامت خود را طوری با هیچ تمرینی نمی توانید آنرا کاهش دهید یا کنترل کنید اما با تمرین و ممارست می توانید اس

ذیت شدن و دم کردن عضالت شما شوند. یکی از اسیدی به مرور کمتر و کمتر باعث اافزایش دهید که این ترشحات 

بزرگترین سواالت برای سنگنوردان این است که چطور میتوان مقاومت بدن را در برابر ترشح اسید الکتیک زیاد 

که شخصا آنرا آزموده و به نتیجه  -)از نظر نویسنده ی مقاله(–هترین روش قطعا راههای زیادی وجود دارد اما ب کرد؟! 

 است.  "4x4"روش ی مثبت رسیده ام 



 

 

 

  4"روشx4"  :برای افزایش استقامت 

روش چهار در چهار برای افزایش استقامت یک 

. این تمرین باید روی تمرین بسیار ساده است

دیواره ی لید انجام شود. روش کار به این 

 4مسیر مختلف را  4صورت است که فرد باید 

بار صعود کند. یعنی در ابتدا باید چهار مسیر 

مختلف را برای تمرین طراحی کنید بعد فرد به 

بدون توقف و  ترتیب مسیر اول تا چهارم را

صعود کند وقتی هر چهار مسیر  پشت سر هم

صعود شد یک ست به پایان می رسد و فرد می 

و میزان استراحت بین هر دو  تواند استراحت کند

 کامال ریکاوریست باید به حدی باشد که فرد 

تا چهار ست ادامه دهد. معموال  را شود و این روند

 15تا  19زمان استراحت بین هر دو ست چیزی بین 

دقیقه می تواند در نظر گرفته شود. می توانید مسیر 

ها را کوتاه تر انتخاب کنید ولی تعداد ست ها را 

مسیر  4مسیر بلند،  4افزایش دهید مثال به جای 

ای کوتاهتر انتخاب کنید ولی در اینصورت باید به ج

ست صعود کنید. حتی میتوانید مسیر ها  5ست ،  4

را بر حسب شرایط باشگاه طوری انتخاب کنید که در 

استفاده کنید و در مسیر متفاوت و مستقل برای این تمرین  4ست تمرین را انجام دهید ولی حتما سعی کنید از  6

 ف نکنید و استراحت نکنید. به هیچ عنوان توق -)در حین انجام هر ست(–هار مسیر فاصله ی صعود چ

 باید تمرینات چهار در چهار را به این شیوه انجام داد:

 ابتدا از مسیری شروع کنید که دستتان کمی روی آن دم میکند. -1

ن مسیر از ازمانی که صعودتان کامل شد مسیر را برگردید اگر در ابتدای امر توان رفت و برگشت ندارید در پای -2

به پایین منتقل کند، مسیر دوم را بالفاصله شروع کنید و تا جایی باال بروید که میزان  حمایتچی بخواهید شما را

 دم کردگی به اندازه ی صعود اول باقی بماند و افزایش پیدا نکند. 

مسیر سعی کنید میزان دم  4در مسیر سوم و چهارم همین دستورالعمل دو مسیر قبل را ادامه دهید و در تمام  -3

 ازه ی مسیر اول نگه دارید کردگی را به اند

از ین مقدار از میزان دم کردگی خود که در صعود اول به آن رسیده اید فراتر نروید و در مسیرهای بعدی باالتر  -4

 صعود نکنید

هر زمان احساس کردید مقدار دم کردگی دارد از حد توانتان خارج می شود پایین بیایید و صعود بعدی را شروع  -5

 کنید 



 

 

ساده می رسد اما اغلب سنگنوردان در تعیین میزان دم کردگی دچار اشتباه می شوند ولی به مرور  به ظاهر خیلی

زمان شناخت بیشتری از بدن و استقامت خودتان پیدا میکنید  و این برای یک ورزشکار خیلی مهم است. برای اینکه 

مختلف تقسیم  سطح 5کردگی به رها را بر حسب میزان دم به درک درستی از میزان دم کردگی برسید من مسی

تا بتوانید مسیر مناسب و درجه ی دم کردگی مناسب را به عنوان نقطه ی عطف دم کردگی و میزان در تمرین میکنم 

 مورد زیر تقسیم می شوند: 6در نظر بگیرید. مسیر ها از بابت دم کردگی به 

 صعود کنید ولی احساس دم کردگی نکنید. بدون دم کردگی! مسیرهایی که شما می توانید تمام روز : سطح اول -1

 ه وجود می آید ولی آزار دهنده نیست: مسیر هایی که به نرمی و آرامی احساس دم کردگی در شما بسطح دوم -2

: میزان دم کردگی را به طور برجسته ای حس می کنید و توجه شما را جلب می کند، چند باری سطح سوم -3

 اما با همه ی این اوصاف می توانید مسیر را تا انتها صعود کنید.مجبور می شوید دستتان را تکان دهید 

: دم کردگی شدید. شرایطی که واقعا به چالش افتاده اید و دارید با مسیر می جنگید! به دفعات سطح چهارم -4

 کنید اما با این حال دم کردگی در حال افزایش است تاکس-جی*د یمجبور می شو

دم کردگی. دقیقا همان مسیری که شما به طور کامل به چالش کشیده می  : آخرین درجه ی سختی وسطح پنجم -5

 شوید به سختی می توانید خود را نگه دارید و نهایتان پاندول می شوید. 

نیک های بنیادین سنگنوردی به تفصیل از سری مقاالت تک هارم )قسمت دوم(چتاکس در شماره ی –*جی 

 گفته شده

ا برای خودتان اندازه گیری گفته شد حاال شما می توانید میزان سختی هر مسیر ر سطحی که در باال 5با توجه به 

 کنید و میزان دم کردن و آستانه ی فشارتان را درست در نظر بگیرید.

 

 

 

و فشار  ده کنید و میزان فشار و دم کردگی را دست پایین حساب نکنیدمقیاس درست برای خودتان استفا اگر شما از

هار یکی از بهترین شیوه های تمرین برای افزایش استقامت در سنگنوردی است. چهار در چ مضاعف وارد نکنید، 

با توجه به مقیاس باال نگه  3و2سعی کنید سطح خود را بین برای اینکه چهار در چهار موفق و کارآمدی داشته باشید 

فشار پیروی کنید در غیر این صورت از مرحله  حد متعارفدر طی تمرینات چهار در چهار سعی کنید از 

می شوید که خودش مقوله ی جدایی است و  "توان"وارد مرحله ی تمرینات "استقامت"ی تمرینات 
 پیش نیازش این است که مرحله ی استقامت را به خوبی طی کرده باشید.

http://iranclimbing.ir/articles-part4-2-climbing/


 

 

زایش استقامت می شوید، اگر توانستید از یک سطح به سطح باالتر بروید یعنی کم کم دارید وارد قلمروی اف. دارید

چیزی که هدف شماست و مطلب مورد نظر ما در شماره های بعدی از این سلسله مقاله. یکی دیگر از مزایای تمرین 

را به اجرا می گذارید،  -صعود( 16)تقریبا –چهار در چهار این است که زمانی که شما دارید حجم زیادی از صعود  

ک تک حرکات صعود بر مولفه های تکنیکی خودتان تمرکز کنید و آنها را اجرا فرصت بسیار خوبی است تا در حین ت

کنید. سعی کنید قبل از صعود مسیر خوانی های خوبی داشته باشید تا صعودهای بهینه تری انجام دهید و به جای 

باشید. اگر در محیطی اینکه با اتکای قوای فیزیکی با دستها خودتان را باال بکشید، صعود های زیبا و تکنیکی داشته 

تمرین می کنید که تنها یک دیواره ی بولدرینگ اختیار دارید، نگران نباشید! این به معنی نیست که شما همه چیز را 

حرکت به جای یک مسیر لید  35تا  39از دست داده اید! می تواند از یک لوپ یا چرخه ی بولدرینگ با تعداد 

دقیقه استراحت کنید. فقط باید سعی کنید میزان فشار و سطح مناسبی  1ید استفاده کنید و بین هر لوپ می توان

 برای مسیر بولدرینگ انتخاب کنید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 وم:سبرنامه ی تمرینی برای ماه  سومین

 

 جلسه

 هفته

 جلسه اول هفته

 (4x4و  استقامت)

 جلسه دوم هفته

 (بولدر و استقامت)

 هفته سوم جلسه

 (4x4)استقامت و 

 هفته ی اول

هدف: 

 استقامت

گرم کردن )شامل نرمشهای عادی و کششی -1

 دینامیک(

صعود چها در چهار در مسیرهای مختلف )یک -2

مسیر عمود، یک مسیر شیب منفی خفیف، یک مسیر 

 سقفی و مسیر چهارم انتخابی(

دو صعود از تمرینات توپ تنیس/تک دست/بدون  -3

 (انتخابیدست )مسیر 

  سرد کردن همراه با حرکات استاتیک استقامتی-4

 استقامتی دینامیکگرم کردن )شامل نرمشهای عادی و -1

)هر پروژه ی طراحی شده ی سخت بولدر متفاوت  سه  -2

 مسیر سه بار(

 15بولدر استقامتی روی مسیرهای متفاوت با استراحت کم)-3

 همراه با رکوردگیری باشد(گیره  39-مسیر 

 کششی استاتیک دن همراه با حرکات سرد کر-4

 استقامتی دینامیکگرم کردن )شامل نرمشهای عادی و -1

صعود چها در چهار در مسیرهای مختلف )یک مسیر عمود، یک -2

مسیر شیب منفی خفیف، یک مسیر سقفی و مسیر چهارم 

 انتخابی(

دو صعود از تمرینات توپ تنیس/تک دست/بدون دست )مسیر  -3

 (انتخابی

 سرد کردن همراه با حرکات استاتیک استقامتی-4

 هفته ی دوم

هدف: 

 استقامت

گرم کردن )شامل نرمشهای عادی و کششی -1

 دینامیک(

صعود چها در چهار در مسیرهای مختلف )یک -2

مسیر عمود، یک مسیر شیب منفی خفیف، یک مسیر 

 سقفی و مسیر چهارم انتخابی(

دو صعود از تمرینات توپ تنیس/تک دست/بدون  -3

 (انتخابیدست )مسیر 

 سرد کردن همراه با حرکات استاتیک استقامتی-4

 دینامیک استقامتیگرم کردن )شامل نرمشهای عادی و -1

)هر پروژه ی طراحی شده ی سخت بولدر متفاوت  سه  -2

 مسیر سه بار(

 15احت کم)بولدر استقامتی روی مسیرهای متفاوت با استر-3

 گیره همراه با رکوردگیری باشد( 39-مسیر 

 کششی استاتیک سرد کردن همراه با حرکات -4

 استقامتی دینامیکگرم کردن )شامل نرمشهای عادی و -1

صعود چها در چهار در مسیرهای مختلف )یک مسیر عمود، یک -2

مسیر شیب منفی خفیف، یک مسیر سقفی و مسیر چهارم 

 انتخابی(

د از تمرینات توپ تنیس/تک دست/بدون دست )مسیر دو صعو -3

 (انتخابی

 سرد کردن همراه با حرکات استاتیک استقامتی-4



 

 

 

 جلسه

 هفته

 جلسه اول هفته

 )لید و استقامت(

 جلسه دوم هفته

 )بولدر و استقامت(

 هفته سوم جلسه

 استقامت()لید و 

 هفته ی سوم

 هدف:

قدرت و  

 توان

گرم کردن )شامل نرمشهای عادی و کششی -1

 دینامیک(

صعود چها در چهار در مسیرهای مختلف )یک -2

مسیر عمود، یک مسیر شیب منفی خفیف، یک مسیر 

 سقفی و مسیر چهارم انتخابی(

دو صعود از تمرینات توپ تنیس/تک دست/بدون  -3

 (انتخابیدست )مسیر 

  سرد کردن همراه با حرکات استاتیک استقامتی-4

 دینامیک استقامتیگرم کردن )شامل نرمشهای عادی و -1

)هر پروژه ی طراحی شده ی سخت بولدر متفاوت  سه  -2

 مسیر سه بار(

 15بولدر استقامتی روی مسیرهای متفاوت با استراحت کم)-3

 گیره همراه با رکوردگیری باشد( 39-مسیر 

 کششی استاتیک سرد کردن همراه با حرکات -4

 استقامتی دینامیکگرم کردن )شامل نرمشهای عادی و -1

صعود چها در چهار در مسیرهای مختلف )یک مسیر عمود، یک -2

 مسیر شیب منفی خفیف، یک مسیر سقفی و مسیر چهارم انتخابی(

دو صعود از تمرینات توپ تنیس/تک دست/بدون دست )مسیر  -3

 (بیانتخا

 سرد کردن همراه با حرکات استاتیک استقامتی-4

 هفته ی چهارم

 هدف:

قدرت و  

 توان

گرم کردن )شامل نرمشهای عادی و کششی -1

 دینامیک(

صعود چها در چهار در مسیرهای مختلف )یک -2

مسیر عمود، یک مسیر شیب منفی خفیف، یک مسیر 

 سقفی و مسیر چهارم انتخابی(

دو صعود از تمرینات توپ تنیس/تک دست/بدون  -3

 (انتخابیدست )مسیر 

  سرد کردن همراه با حرکات استاتیک استقامتی-4

 دینامیک استقامتیگرم کردن )شامل نرمشهای عادی و -1

)هر پروژه ی طراحی شده ی سخت بولدر متفاوت  سه  -2

 مسیر سه بار(

 15راحت کم)بولدر استقامتی روی مسیرهای متفاوت با است-3

 گیره همراه با رکوردگیری باشد( 39-مسیر 

 کششی استاتیک سرد کردن همراه با حرکات -4

 استقامتی دینامیکگرم کردن )شامل نرمشهای عادی و -1

صعود چها در چهار در مسیرهای مختلف )یک مسیر عمود، یک -2

 مسیر شیب منفی خفیف، یک مسیر سقفی و مسیر چهارم انتخابی(

ود از تمرینات توپ تنیس/تک دست/بدون دست )مسیر دو صع -3

 (انتخابی

 سرد کردن همراه با حرکات استاتیک استقامتی-4



 

 

 

 ببینید.  لینکمتن انگلیسی همین مطلب را دراین 

 لینکهای مرتبط:

 (بخش دوم( )بخش اول) تمرین برای اینکه سنگنورد بهتری شویم -

-بخش چهارم( )1- بخش چهارم( )بخش سوم( )بخش دوم) (بخش اول) تکنیکهای بنیادین سنگنوردی -

 (بخش هشتم( )بخش هفتم( )بخش ششم( )بخش پنجم( )2

 نکاتی برای صعود شکاف -

  انجی اسکارث ( با هستاره ای در حال طلوع )مصاحب -

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

 (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/  
club.ir-www.mehregan 

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