
 
 
 
 
 
 
 
 

برای استراحت دادن و تجديد  G-TOXاستفاده از تکنيک :  چهارتکنيک بنيادين شماره 
 دستهافوری  قوای 

 
در قسمت چهارم از تکنيک های بنيادی به اسم "

اشاره شد که در حقيقت تاکس -جیتکنيک 
اوری و رفع خستگی سريعترين راه برای ريک
ه تکنيک پنجم را شروع ساعدهاست؛ پيش از اينک

تاکس خواهيم -کنيم نگاه جامعی به تکنيک جی
 ". داشت

رای ريکاوری ساعدها تاکس ب-شبختانه روشی سريع به نام جیخو
وجود دارد اما متاسفانه سنگنوردان از انجام آن امتناع می کنند يا 

هه است که از اهميت و روش آن آگاه نيستند. برای بيش از يک د
و بهبود روش  سعی در ارتقاء -اريک ج.هورست)(–من 

راهی که امتحان خود را ريکاوری عضالت ساعد دارم؛ ساده ترين 
ناميدم چون  G-TOXروش را  . اين-مطابق تصوير)(–پس داده 
از اسيد الکتيک دستان شما را  -جاذبه)(– GRAVITYاز طريق 

يک محقق سم زدايی می کند.  -(deToxify)–موجود و خستگی 
اخيرا    -)Luke Roberts(–بريتانيايی به نام "لوک رابرتز" 

ورت علمی مورد تحقيق تاکس را به ص-تصميم گرفت تا روش جی
نتايج آزمايشاتی که برروی گروهی از و بررسی قرار دهد. 

سنگنوردان داوطلب انجام شد، نشان می دهد که سرعت ريکاوری 
تاکس استفاده می کنند به -در ساعد سنگنوردانی که از تکنيک جی

طور چشمگيری بيشتر از سنگنوردانی است که از روشهای ديگر 
 اده کرده اند. برای ريکاوری استف

 
G-TOX !چگونه عمل ميکند؟ 

 در اثر تجمع و تراکم اسيد الکتيکخستگی و خالی شدن ساعدها 
 –اسيد الکتيک در حقيقت حاصل سوخت و ساز بيهوازی های گليکوژن را مختل ميکند. ساعد رسانی به  است که خون

يبا درصد حد موردانتظار برسد تقر ۵۰است. زمانی که تجمع اين اسيد الکتيک به  -نشاسته ی حيوانی موجود در بدن انسان)۰
به طور کامل خونرسانی را به آن عضو يا عضله مختل می کند. تجمع اسيد الکتيک به صورت تصاعدی افزايش پيدا ميکند 
مگر اينکه جريان خون در آن قسمت دوباره شدت بگيرد و يا اينکه فشار و خستگی از آن عضو برداشته شود. زمانی از 

به طور  -ی فقط دستها را رو به پايين بگيريم و تکان دهيم)يعن(–ريکاوری ساعد استفاده ميکنيم -)dangling(-روش سنتی 
خونی که (–چون خون سياه کامل نمی توانيم خونرسانی را به تمام ساعد انجام دهيم بنابراين به نتيجه ی مطلوب نميرسيم. 

در حقيقت ما تاکس  –د در روش جی واند جايگزين شوتطقه دور شود تا خون تازه ببايد از آن من -ژنش مصرف شده)کسيا
سعی ميکنيم ابتدا خون کثيف را از طريق سياهرگها سريعتر به قلب برسانيم تا خون تميز با همان سرعت جايگزين شود. برای 

م تا جايگزينی خون تازه کافی نيست که دستها را رو به پايين تکان دهيم بلکه همزمان با آن بايد دستها را باال آورده تکان دهي
قلب را در يک خط از باال به پايين قرار دهيم و به کمک جاذبه و تکان دادن دست خون سياه را رگ دست به سمت مسير سياه

تاکس با تکنيک سنتی اين -در حقيقت تفاوت اصلی تکنيک جی  .به سمت قلب هدايت کنيمسريعتر از منطقه ی ساعد 
ثانيه هم بايد آنرا در هوا و به سمت باال  ۵سمت پايين ميگيرد  ثانيه ای که دستتان را به ۵است که شما به ازای 

 تکان دهيد. 
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 شرح نمودار:
مربوط    )Aمحور عمودی نمودار ميزان تجمع اسيد الکتيک را نشان می دهد و محور افقی زمان را نشان ميدهد. نمودار آبی (

و نمودار  برای ريکاوری ساعد استفاده کرده -تنها آويختن دست رو به پايين)(–به سنگنوردی است که از روش سنتی 
تاکس استفاده کرده است. طبق تصوير بعد از حدود سه دقيقه صعود حجم -ش جیمربوط به سنگنوردی است که از رو )Bسبز(

يدا کرده اما بعد از دو دقيقه ريکاوری به روش سنتی حجم اسيد واحد افزايش پ ۴اسيد الکتيک هردو سنگنورد به حدود 
استفاده تاکس  –اما سنگنوردی که از روش جی  -واحد هم نرسيده) ۳٫۵حتی به (–الکتيک مقدار بسيار کمی کاهش پيدا کرده 

 واحد رسانده است.  ۲٫۵دقيقه ريکاوری حجم اسيد الکتيک را به کمتر از  ۲کرده بعد از حدود 
 
 

 ببينيد.  اين لينک متن انگليسی همين مطلب را در
 لينکهای مرتبط:

 )بخش اولتکنيکهای بنيادين سنگنوردی ( -
 )بخش دومتکنيکهای بنيادين سنگنوردی ( -
 )بخش سومتکنيک های بنيادين سنگنوردی ( -
 )قسمت اول - بخش چهارمتکنيکهای بنيادين سنگنوردی ( -
 )رت پاهاهفت تمرين ساده برای افزايش مهاپاهای فوق العاده ( -
  ده تمرين مفيد برای سنگنوردان -

 
 

 با ما در تماس باشيد:
دريافت نظرات، پيشنهادات، انتقادات و يا راهنمايی در رابطه با 
خطاهای احتمالی در ترجمه ما را خوشحال و مسيرمان را هموار 

 خواهد کرد. 
www.carabin.persianblog.ir 
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