
 
 
 
 
 
 
 
 

 "/خم زانواستفاده ی خالقانه از پاها "قالب پنجه/پاشنه" و "قفل زانو:  هشتتکنيک بنيادين شماره 
در حال صعود در يک شيب منفی تند و يا يک کالهک هستيد و دستتان شروع ميکند به دم کردن و خسته شدن؛ برای اينکه به 

پاها به عنوان دستتان  گيره ی بعدی برسيد چه ميکنيد؟! تصور کنيد در اين شرايط يک دست اضافه داشتيد؟! يعنی از يکی از
قسمت مسير به شما می  استفاده کنيد. قالب پاشنه و پنجه و قفل زانو همان حرکاتی هستند که دست اضافه را در دشوارترين

عود شما ايجاد ميکند.  از قدرت عضالت قوی پای خود استفاده کنيد تا به راحتی از کراکس صرات زيادی در نحوه ی دهد و تغيي
 حرکتها و تکنيکها را بررسی کنيم:جزئيات اين با يد. حاال اجازه بديد ها عبور کن

   
 :)toe-hook / heel-hook( پنجه / قالب پاشنه

  قالب پنجه حرکتی است که عموما برای حفظ و باال کشيدن بدن در حين 
آويختگی و يا شيبهای بسيار تند استفاده می شود. اجرای تکنيک به سادگی قالب 

و روی کفش در برآمدگی گيره است؛ که هرچه گيره کردن بخش اعظم پنجه ی پا 
ابتدا پا را در حاليکه خم است در يک گيره ی . استبزرگتر باشد قالب گيراتر و کاراتر

نيد و بعد پا را طوری صاف کنيد که انگار ميخواهيد روی سقف راه مناسب قالب ک
در عين حال پای ديگر  -صاف کردن پا فشار قالب را به حداکثر می رساند)(–برويد 

آوردن است، بايد مراقب باشيد که برآيند نيروی يره ی ديگری در حال فشار بر روی گ
کششی پای قالب و نيروی فشاری پای ديگر باعث چرخش بدنتان نشود. بهترين 

تا وزن اشد ب صاف و هحالت اين است که سعی کنيد دستها و پاها تا حد امکان کشيد
بدن روی استخوانها باشد نه روی عضالت. شما می توانيد با محدود کردن استفاده از 
دستها خود را در عبور از مسيرهای سقف شگفت زده کنيد. برای کسب مهارت کافی 
سعی کنيد ابتدا در بولدرينگ و در مسيرهای نزديک به زمين مهارت الزم را در 

 يد. اجرای آن کسب کن
؛ در حين اجرا پاشنه ی پا در فرورفتگی و يا در يک گيره ی مناسب و يا روی حجم قرار ميگيرد تا قالب پاشنه هم همانند قالب پنجه است

تها در شيب منفی استفاده شود. نکته گيری از چرخش و برداشتن وزن از روی دسا کند. همچنين می تواند برای جلوت سوم را ايفنقش دس
  !دشما هيچ منعی نداردي ،از پای مهم اين است که به ياد داشته باشيد برای استفاده 
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و اينکه هر اندازه فشاری که با پا وارد می کنيد بيشتر باشد اثر حرکت بيشتر 
چند نکته ای که در رابطه با اين دو حرکت بايد به ياد داشته باشيد : خواهد بود. 

اول اينکه فراموش نکنيد در همه ی متونی که من مطالعه کردم سفارش اکيد شده 
جايی که می توانيد دست و پا را صاف نگاه داريد و تا جای ممکن فشار وارد تا 

کنيد به خصوص روی سقف. اگر در تصاوير باال دست و پاهای صعود کننده کامال 
 به عکس مقابل توجه کنيد(– صاف و کشيده نيست بر حسب شرايط اينطور شده

. -)دست و پاها کامال کشيده شده و نهايت نيرو در دو جهت مخاف وارد می شود
يا همان "پرس " mantleshelfدوم اينکه قفل يا قالب پاشنه نبايد با حرکت "

پرس طاقچه مثل خارج شدن از استخر بدون استفاده اشتباه گرفته شود.  طاقچه"
از پلکان استخر است. تصور کنيد می خواهيد از استخر خارج شويد چه ميکنيد؟ 

تا حدودا  دو کف دست را روی لبه ی استخر می فشاريد کمی خود را باال ميکشيد
يا  دقت کنيد کف پا(–و بعد کف يکی از پاها را  کمرتان به لبه ی استخر برسد 

کنار دستها گذاشته و با فشار اين سه نقطه اتکا خود  هم -نه پاشنه ی پا) نوک پا
پرس طاقچه دقيقا همين حرکت بيرون آمدن از استخر است! و را باال می کشيد. 

ده ی پاشنه ئشما در آن از کف پا استفاده می کنيد اما در قالب پاشنه شما يا از زا
 ميکنيد و يا از کل حجم پاشنه ی پا استفاده ميکنيد. ی کفش سنگنوردی استفاده 

را نشان می دهد که سنگنورد وارد  ی(در تمامی تصاوير فلش ها جهت نيروهاي
 )ميکند

 
 
 

  :)Knee-lockيا   Kneebarيا الخ زانو ( قفل زانو

 
نداشته و اين دو کامال با هم    )drop-kneeزانو ( هيچ ارتباطی با خمِ  "Knee lock"ا توجه کنيد که قفل زانو يا همان دوستان ابتد

راين الزم است در به خاطر سپردن اسامی دقت کنيد. برای دو موقعيت مختلف استفاده ميشوند بنابهستند که اوت دارند و دو حرکت مجزا تف
و در جايی  قفل زانو به خاظر شرايط خاصش حرکتی نيست که بتوان همه جا و در همه شرايط انجام داد بنابراين اگر حرکتش را می شناسيد

فرصت انجامش را يافتيد آنرا جز الطاف الهی برای خودتان فرض کنيد . فرض کنيد در يک سقف در حال حرکت هستيد آنهم به عنوان سر 
کف پا را در گيره ی طناب و هيچ نقطه ی استراحتی وجود ندارد تنها شانس برای شما اين است که دو گيره با فاصله ی مناسب پيدا کنيد 

ر قرار دهيد و زانو را پشت گيره ی بزرگتر با کف پا و زانو در دو جهت مخالف نيرو وارد کنيد اگر مهارتتان به اندازه ی کافی باشد کوچکت
و دو گيره ی خوب نصيبتان شده باشد می توانيد مثل تصوير سمت چپ دستها را کامال رها کنيد و استراحت کنيد! در سالن شايد کمی سخت 

۱ ۲ 



يره ی کوچک طوری قفل زانو بزنيد که دستها را کامال رها کنيد بين دو گباشد 
ولی حداقل می توانيد يکی يکی دستها را رها کنيد اما در طبيعت چشمتان به 

نو را از دست ندهيد. نشانه ی عوارض طبيعی مناسب مسير باشد و فرصت قفل زا
ه ها و قفل زانو را در آن اجرا کنيد در گير ای گيره هايی که ميتوانيدخوب بر

خورند اما عوارضی جستجو کنيد که رو به پايين هستند و به درد باال رفتن نمی 
و به پايين که تا ديروز گمان ميکرديد مزاحم است با همين گيره يا زائده ی ر

آشنايی با تکنيک قفل زانو برای شما به يک نقطه ی استراحت فوق العاده عالی 
 خواهد شد. تبديل 

دقت کنيد که صعود کننده چطور از مزيت شکاف و يک گيره  ۳به تصوير شماره 
پای مناسب برای اجرای قفل زانو استفاده کرده ، به نحوی که کامال دستان را رها 

قفل زانويش آويزان شده است اين تصوير به خوبی ميزان توانايی اين  کرده و به
تکنيک را نشان می دهد البته به شرطی که در اجرای آن به مهارت کافی دست 
پيدا کنيد و همينطور گيره های مناسبی را برای اجرای آن انتخاب کنيد. در نظر 

ه ها و شکافهای موجود در مسير و عوارض و گيرباشيد که به اندازه ی داشته 
وجود شما امکان حرکات مختلفی داريد تنها حضور ذهن ، تجربه و متکنيکهای 

. سعی کنيد آوردشما به ارمغان تمرين کافی است که بهترين حرکت را برای 
خالقانه صعود کنيد و تا جايی که ممکن است تکنيک ها را آنقدر تمرين کنيد که عصب عضله ی شما در حين صعود خودش حرکت الزم را 

 به اجرا بگذارد. 
 
 

  Drop-Knee /Egyptian پيچ زانو َخــــِم زانو (انداختن زانو) يا
گفته شد؛ تنها در نحوه ی اجرا تفاوت  -)هفتمبخش  (تکنيکهای بنيادی –خم زانو در حقيقت همان حرکت بک استپ است که در قسمت قبل 

 د. کوچکی با آن دار

 
تصوير شماره يک يک خم زانوی درست و دقيق را نشان می دهد و 

راجع به  قباليک بک استپ را نشان می دهد که  ۲تصوير شماره ی 
به خوبی  ۳و  ۲با مقايشه ی تصوير شماره ی آن توضيح داده شده. 

می توانيد تبديل کردن بک استپ به خم زانو را ببينيد. اجرای خم زانو 
حقيقت در شيب منفی الزم و ضروری است به خصوص زمانی که  در

فرد به آويخته شدن و حالت بارفيکسی نزديک می شود در اين شرايط 
کمر ميچرخد و بدن به ديواره با اجرای بک استپ ناحيه ی باسن و 

می شود و با خم کردن زانو به داخل به اجرای کامل خم زانو  نزديک
ن در حالت خم زانو بهتر است که گيره ی ميرسيم . برای قرار گرفت

دست مناسبی داشته باشم تا زمانی که فشار مضاعف روی پای خم 
شده گذاشتيم دست را بتوانيم کامل بکشيم و موقع برخواستن بتوانيم 

 به خوبی روی دست فشار بياوريم. 
الزم به ذکر است در خيلی منابع بک استپ و خم زانو يک حرکت 

در حقيقت تفاوتهای ظريفی بين اين دو حرکت وجود  فرض شده اند اما

۳ 
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-Dropجای استفاده از وازه ی به در خيلی از منابع دارد و بايد توجه کنيد که اين دو حرکت خيلی راحت به همديگر قابل تبديل هستند. 
knee   از وازه یEgyptian   .علل اجرای خم زانو به جای بک استپ اين است در حالت خم  از اصلی ترينيا "مصری" استفاده شده

زم زانو گيره ی مورد نظر آنقدر باالست که نمی توان پا را صاف و کشيده روی آن قرار داد بنابراين وقتی قرار است پا باالتر قرار بگيرد ال
 –رخش زانو سمت داخل برای اينکه فشار پا کم نشود با چ است که زانو خم شود تا بتوان دست را کشيده نگه داشت اما در عين حال

 را با کف همان پا حفظ ميکنيم. فشار  -(سمت بدن)
د به اهميت بک استپ دقت کني ۴ه تصوير شماربه 

 ۴و خم زانو پی خواهيد برد. در تصوير شماره 
صعود کننده سعی دارد معمولی و بدون  Aقسمت 

اجرای تکنيک خاصی صعود کند با افزايش شيب 
در به حالت قورباغه ای اصطالحا صعود کننده 

آمده و تمام فشار را روی دستش متحمل ميشود. 
که البته چون با اجرای بک استپ  Bاما در قسمت 

اينجا گيره ی پا باالتر از حد معمول است بايد آنرا 
خم زانو بناميم، فشار دستها را به حداقل رسانده و 

 بدنش را به خوبی به ديواره نزديک کرده است. 
که بگوييم است به قول خيلی از منابع خيلی سخت 

کی اين حرکت خم زانو است و کی بک استپ اما 
ا کنيم و از مزيتش استفاده کنيم! يکی از نکاتی که در اجرای خم زانو بايد به آن توجه کرد اين است که هرچه مهم اين است که انرا اجر

گيره باالتر باشد زانو بيشتر خم ميشود و چرخش آن بيشتر ميشود در نتيجه فشار بسيار زيادی روی مفصل زانو وارد ميکند که اگر فرد 
يکی از نکات ديگر که رابطه با بک جسمانی الزم را نداشته باشد ممکن است دچار آسيب ديدگی شود. اجرا کننده تجربه ی کافی يا آمادگی 

استپ و خم زانو اين است که در شيب منفی ميتواند به صعود کننده فرصت استراحت بدهد چراکه ميتواند يکی از دستها را رها کنه و برای 
 ريکاوری تکان دهد . 

 
 

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

بخش ) (۲-بخش چهارم( )۱- بخش چهارم) (بخش سوم) (بخش دوم( )بخش اولتکنيکهای بنيادين سنگنوردی ( -
 )بخش هفتم( )بخش ششم() پنجم

 )هفت تمرين ساده برای افزايش مهارت پاهاپاهای فوق العاده ( -
  برای سنگنوردانده تمرين مفيد  -

 
 

 

 

 

 

 

در اين  هزيز هشت تکنيک بنيادين که به قلم اريک ج.هورست نوشته شد*** دوستان و همراهان ع
سلسله مطالب به طور کامل ترجمه شد. اميد که در ادامه با پيشنهادات و راهنمايی ها شما بتوانيم 

انتخاب مطالب برای  ا درم الويتترجمه ی سلسله مطالب جديدی را آغاز کنيم. الزم به ذکر است 
ترجمه شامل مواردی می شود که بيشتر به تکنيکها اشاره دارد؛ با توجه به اينکه ساير مطالب از 

تکنيک های به جمله ابزار شناسی، برنامه ی تمرينی و ... به وفور به زبان فارسی موجود است. اما 
کمتر پرداخته شده و جای خالی آن بين سايتها، وبالگها و منابع فارسی به شدت احساس سنگنوردی 

 می شود. 

 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 

www.mehreganmg.blogfa.com 
www.facebook.com/mehreganbabolsar 
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