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 بیومکانیک اجرای تاب روی پارالل مردان

تش ، تذى دس اثش گشاًؾ )ًیشٍی جارتِ( تِ حالت ػکَى ٍ آٍیضاى قشاس داسد. دس سٍی پاساللتاب آغاص اجشای دس       

این نیرو  تشای ایجاد حشکت یا تغییش ػشػت جؼن، ًیشٍ الصم اػت.اػاع قاًَى اٍل حشکت ًیَتي )قاًَى ػکَى(، 

، حشکت تذى تا ػعالتپغ اص اػوال ًیشٍ اص ؼشف . اػوال هی ؿَد ایي حشکتاًقثاض ػعالت دسگیش دس توسط 

دس ظشتِ پاّا ؿشٍع هی ؿَد. ّش چِ ًیشٍی تیـتشی اػوال ؿَد، ػشػت ٍ اًذاصُ حشکت تذى افضایؾ هی یاتذ. 

ایي صَست هی تَاى تذى سا تِ حالت تاالًغ دس سٍی دػت ّا قشاس داد. تشای تاال تشدى تذى ٍ قشاس دادى آى دس 

 .تیـتشی الصم اػتٍ دس ًتیجِ ػشػت ٍ اًذاصُ حشکت اػوال ًیشٍ  ، تِ خاؼش اثش گشاًؾحالت تاالًغ

 

 
 

کِ تِ حالت تاالًغ ًضدیک ؿذ، ؿاًِ ّا تِ ػوت ػقة تشدُ هی ؿًَذ ٍ سٍی دػت ّا  تذىتِ هحط آى کِ 

قشاس هی گیشًذ. تذى کاهالً تاص ٍ ؼَل آى تیؾ تش هی ؿَد تا اص ػشػت حشکت تذى کاػتِ تکیِ گاُ تذى ّؼتٌذ 
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ٍقتی طیوٌاػت تِ حالت تاالًغ سػیذ، تذى تایذ  .کٌتشل ؿذُ تِ ؿکل تاالًغ قشاس تگیشدؿَد ٍ دسیک حالتی 

تِ ػوت پاییي ، ؿاًِ ّا تِ اص حالت تاالًغ حشکت تاب تا  کاهالً صاف ٍ ػفت ٍ ؿاًِ ّا ًیض کاهالً تاص تاؿٌذ.

. دس ایي گیشًذ قشاس هیکٌٌذ ٍ تشای حفظ هیضاى کٌتشل دس تاب، کوی جلَتش اص دػت ّا  ػوت جلَ حشکت هی

صَست هشکض ثقل تذى تِ ًقؽِ اتکا تذى تا هیلِ پاسالل )دػت ّا( ًضدیک هی ؿَد ٍ تقشیثا دس سٍی آى قشاس هی 

تِ ػوت پاییي تَػػ ًیشٍی گشاًؾ صَست هی گیشد. پغ اص ػثَس تذى اص تذى اص حالت تاالًغ حشکت گیشد. 

اص ػوت جلَ ًیشٍی تذى هی ؿَد. تٌاتشایي، تشای تاال تشدى خػ ػوَد، دٍتاسُ گشاًؾ تِ ًیشٍی هقاٍم تثذیل 

هی کٌٌذ ٍ ؿاًِ ّا اًذکی تِ ػوت ػقة حشکت ، اص جلَ ػعالًی تیـتشی الصم اػت. تا حشکت تذى تِ ػوت تاال

تشای کاّؾ ؼَل تذى ٌّگام تاال سفتي تاب ظشتِ هی صًٌذ. پاّا تِ ػوت تاال  .ػقة تش اص دػت ّا قشاس هی گیشًذ

ٍقتی هشکض ثقل تذى ٍ تاػي تاالتش اص ػؽح ؿاًِ ّا قشاس گشفتٌذ،  .، تذى تِ حالت قاؿقی دس هی آیذَاص جل

کٌذ تا ؿاًِ ّا سا تِ ػوت جلَ تثشد ٍ آى ّا سا جلَتش اص دػت ّا قشاس  طیوٌاػت تِ چَب پاسالل فـاس ٍاسد هی

 . ٍ تاالتشیي پتاًؼیل تاب سا داؿتِ تاؿذذ کٌذى آهادُ آهتشای پاییي سا دّذ. ػپغ تذى سا تاص هی کٌذ تا تذى 

تِ ًقؽِ اتکا تذى تا هیلِ هشکض ثقل قشاس هی گیشًذ ٍ ؿاًِ ّا کوی ػقة تش اص دػت ّا ، ؼی پاییي آهذى تاب

  ایي کاس هَجة کٌتشل تاب هی ؿَد. پاسالل )دػت ّا( ًضدیک هی ؿَد ٍ تقشیثا دس سٍی آى قشاس هی گیشد؛
تذى حَل هحَس دػت ّا تکیِ گاُ تذى ّؼتٌذ ٍ ػٌگیٌی آى سا تحول هی کٌٌذ.  ،سٍی پاسالل اجشای تابدس 

ًیشٍیی کِ ّواى ؼَسی کِ اؿاسُ ؿذ، چشخؾ دس دسٍى تذى قشاس داسد.  هحَس. تٌاتشایي، هی چشخذ هفصل ؿاًِ

 ایي حشکت صاٍیِ ای )دٍساًی( سا هَجة هی ؿَد تَػػ اًقثاض ػعالت دسگیش دس آى اػوال هی ؿَد؛ ایي اثش

هی ًاهٌذ. ػعالت تا اًقثاض خَد ٍ تَلیذ  گـتاٍس ًیشٍ  یا گـتاٍس  چشخـی ًیشٍی ًاؿی اص اًقثاض ػعالت سا

ٍ ( تچشخذ ٍ تِ ػوت جلَ ؿاًًِیشٍی الصم، ایي گـتاٍس ًیشٍ سا ایجاد هی کٌٌذ تا تذى حَل هحَس ًقؽِ تواع )

 حشکت کٌذ )تاب تخَسد(.ػقة 
هی )تکیِ گاُ( ( ػول هی کٌذ. اص آى جایی کِ اّشم ّا پیشاهَى هحَسی ػَم عدس ایي جا، تذى تِ ػٌَاى اّشم )ًَ

)تِ  ؿاًِچشخٌذ ٍ یک اثش چشخـی )گـتاٍس( ایجاد هی کٌٌذ؛ دس اثش ایي گـتاٍس ایجاد ؿذُ، تذى حَل هحَس 

ػٌَاى  تًِیض ٍ تٌِ اًقثاض ػعالت ّؼتٌذ ٍ ػٌگیٌی پاّا  ،ػٌَاى تکیِ گاُ( هی چشخذ. ًیشٍی هحشک ایي اّشم

ػول . تٌاتشایي، دس ًام داسد  گـتاٍس ایٌشػی هقاٍهت جؼن دس تشاتش تغییش حشکتؾ،ذ. ًٌیشٍی هقاٍم ػول هی کٌ

ؿشٍع یا هتَقف ًیض تیـتش هی ؿَد؛ دس ًتیجِ  گـتاٍس ایٌشػیتاب خَسدى ّشچِ ؼَل جؼن )تذى( تیـتش تاؿذ، 

تَصیغ جشم حَل هحَس یا ؿاًِ( دس ایي جا )اص هحَس چشخؾ جشم تغییش فاصلِ  کشدى حشکت ػخت تش اػت.

هی د، گـتاٍس ایٌشػی ًیض افضایؾ ٍَ ّش چِ فاصلِ تیـتش ؿ هی ؿَد تاػث تغییش دس گـتاٍس ایٌشػی ،چشخؾ

ٌّگام اجشای تاب دس سٍی  یِ ای کاػتِ هی ؿَد.، اص ػشػت حشکت صاٍ. دس صَست افضایؾ گـتاٍس ایٌشػییاتذ

هی  تیـتشیِ ای افضایؾ یافتِ ٍ ػشػت حشکت صاٍ گـتاٍس ایٌشػیًَ خن ؿًَذ، پاسالل، اگش هفصل ّای ساى ٍ صا

 . ؿَد

ٌّگام تشسػی ػلل افت هْاستی ٍ کاّؾ تَاًایی اجشا دس طیوٌاػت ّا، تَجِ تِ تغییشات تذًی )تِ خصَف دس 

هحشک  دٍساى تلَؽ( اهشی ظشٍسی اػت؛ صیشا دس ؼی سؿذ تذى، قذست ػعالت تِ ػٌَاى ًیشٍی-دٍسُ جْؾ سؿذ
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ٍ تذى تیـتش هی ؿَد افضایؾ هی یاتذ، اػتخَاى ّا تِ ػٌَاى اّشم ّای تذى تضسگ تش ٍ تلٌذ تش هی ؿًَذ، ٍصى 

ذ. تٌاتشایي، اثش ػیؼتن اّشهی ّن تغییش هی کٌذ. دسک ایي تغییشات تشای ٌقؼوت ّای تذى ًیض تغییش هی کٌ

هشتیاى حائض اّویت اػت ٍ تایذ دس تشًاهِ ّای آهَصؿی ٍ آهادُ ػاصی ٍسصؿکاساى خَد آى ّا سا هذ ًظش داؿتِ 

اّؾ طیوٌاػت ّا دس دٍسُ جْؾ سؿذ تِ دلیل افضایؾ ًاگْاًی ؼَل اًذام ّا ٍ ٍصى تذى تا ک تیـتشتاؿٌذ. 

تَاًایی اجشا دس حشکات هَاجِ هی ؿًَذ. اگش دس تشًاهِ ّای آهادُ ػاصی ٍ تذى ػاصی طیوٌاػت ّا چٌیي 

ّواٌّگ تا ایي تغییشات آهادگی تذًی ٍ سٍاًی  اى تغییشات ًاگْاًی ٍ اثش گزاس پیؾ تیٌی ًـذُ تاؿذ ٍ ٍسصؿکاس

ذ تَد. دس صَست تذاٍم ایي ًاّواٌّگی ٍ افت دس ذ، دس اداهِ توشیٌات تا افت اجشا هَاجِ خَاٌٌّخَد سا حفظ ًکٌ

ػولکشد طیوٌاػت، هوکي اػت اٍ سا دلؼشد ٍ تی اًگیضُ ًوَدُ ٍ ػشاًجام تاػث کٌاسُ گیشی ٍسصؿکاس اص توشیٌات 

 ؿَد.  
 

 آناتومی اجرای تاب روی پارالل مردان

پشقذست ٍ تا اػتقاهت تاالتٌِ تِ  سٍی پاسالل هشداى دس هشحلِ اٍل ًیاصهٌذ ػعالت تی ؿک اجشای صحیح تاب     

ٍیظُ کوشتٌذ ؿاًِ ای ٍ دػت ّا )دػت ، ػاػذ ٍ تاصٍ( اػت؛ چَى طیوٌاػت قثل اص اجشای تاب، تایذ تتَاًذ 

ٌّگام تاب خَسدى ػٌگیٌی تذى چٌذ  تحول ًوایذ.ػٌگیٌی تذى خَد سا دس سٍی دػت ّا ٍ چَب ّای پاسالل 

ی تؼیاس هـکل ٍ ًیاصهٌذ تکیِ گاّی هحکن، تا ثثات ٍ پشقذستی اػت تشاتش هی ؿَد. حفظ تذى دس چٌیي هَقؼیت

 کِ قؼوت ّایی هاًٌذ دػت، ػاػذ، تاصٍ، ؿاًِ ٍ کتف چٌیي ٍظیفِ ای سا تش ػْذُ داسًذ. 

اًگـتاى دػت ّای خن کٌٌذُ  پشقذست پشٍی هیلِ ّای پاسالل، ػعالتدس ػول گشفتي ٍ یا چٌگ صًی دػت ّا 

هـاسکت هی یؼٌی تاکٌٌذُ دساص ؿؼت دػت،  تاکٌٌذُ ػؽحی  اًگـتاى دػت ٍ تاکٌٌذُ ػوقی  اًگـتاى دػت 

 کٌٌذ.

         
 



4 
 

ػٌگیٌی چٌذ تشاتش ٍ ؿاًِ ّا تِ ػٌَاى تکیِ ػتَى ٍ تکیِ گاُ تذى ػول هی کٌٌذ ٍ ّا دس ایي حشکت، دػت 

 ؿذُ آى سا تحول هی کٌٌذ. تٌاتشایي الصم اػت ػعالت ایي قؼوت ّا تِ حذ کافی تقَیت ٍ آهادُ ؿذُ تاؿٌذ. 

ػعالت ػِ ػش آسًج ؿشکت هی کٌٌذ ػثاست اًذ اص  لػعالت پشقذستی کِ دس تاص کشدى ٍ صاف ًگِ داؿتي هفص

 یوا تاص کشدى آسًج سا تش ػْذُ داسد. ّوچٌیي، ػعالتکِ هؼتقدس ػاػذ تاصٍیی دس پـت تاصٍ ٍ ػِ گَؽ آسًجی 

دسٍى گشداًٌذُ هذٍس، تاصکٌٌذُ هچ دػتی دساص ٍ تشٍى گشداًٌذُ دساص دس  تاکٌٌذُ هچ دػت، کفی دػتی تلٌذ،

    ی هچ ٍ اًگـتاى دػت ػول هی کٌٌذ.قؼوت ػاػذ کِ تش سٍ
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دس ایي حشکت دسگیش ّؼتٌذ، تٌاتشایي الصم اػت ػعالت ًاحیِ کوشتٌذ ؿاًِ ای هَسد تَجِ قشاس ؿاًِ ٍ کتف ًیض 

 . تش سٍی ؿاًِ دٍ ًَع حشکت هَسد هؽالؼِ قشاس هی گیشد:گیشد

 حشکاتی کِ اػتخَاى تاصٍ داسد.-1

  حشکاتی کِ کتف اًجام هی دّذ. -2

 پغ ػعالت کوشتٌذ ؿاًِ ای ًیض دٍ گشٍُ اًذ. 

ی کِ تش سٍی کتف ػول هی کٌٌذ کِ ػثاست اًذ اص: رٍصًقِ، ػیٌِ ای کَچکف هتَاصی االظالع، دًذاًِ گشٍُ ػعالت

 ای تضسگ، تحت تشقَُ ای ٍ گَؿِ ای.

 ػثاست اًذ اص:تا تَجِ تِ هَقؼیت قشاس گیشی آى ّا گشٍُ ػعالتی کِ تش سٍی هفصل ؿاًِ ٍ تاصٍ ػول هی کٌٌذ کِ 

 تضسگ، غشاتی تاصٍیی ٍ تحت کتفی.قذاهی: دٍػش تاصٍیی، ػیٌِ ای 

 خلفی: تحت خاسی ٍ گشد کَچک ٍ تضسگ.

 فَقاًی: دلتَئیذ ٍ فَق خاسی.

 تحتاًی: ػِ ػش تاصٍیی )ػش دساص( ٍ پـتی تضسگ.
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، کوش، پْلَ ٍ ساػت کٌٌذُ ّای ػتَى هْشُ ّا تا ػفت ٍ صاف ًگِ داؿتي الصم تِ رکش اػت کِ ػعالت ؿکن

  حشکت کوک هی کٌٌذ.تٌِ، تِ اجشای دسػت 

             
 

، ػشیٌی تضسگ )دس دس پـت ساى )ًین ٍتشی، دٍ ػش ساًی ٍ ًین غـایی( ّوچٌیي، گشٍُ ػعالت ّوؼتشیٌگ

تاػي( هفصل ساى سا تاص ًگِ هی داسًذ ٍ اص خن ؿذى آى جلَگیشی هی کٌٌذ. ػعالت چْاس ػش ساى )دس جلَی 
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ساى(، ػول تاص ؿذى هفصل صاًَ سا تش ػْذُ داسًذ ٍ آى سا صاف ًگِ هی داسًذ. ػعالت ًؼلی ٍ دٍقلَ ًیض تا تاص ًگِ 

  دسگیش ّؼتٌذ.داؿتي هفصل هچ پا، دس کـیذُ ؿذى پٌجِ پا 
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 ػعالت تذى دس ًوای قذاهی ٍ خلفی

 

 ًوای قذاهی
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 ًوای خلفی

گام تِ گام طیوٌاػتیک جْت اػتفادُ هشتیاى ٍ ػایش ػالقِ هٌذاى سؿتِ  هؽلة حاظش تِ دسخَاػت کاًال آهَصؽ

طیوٌاػتیک ًگاؿتِ ؿذُ اػت. اػتفادُ اص آى تَػػ ػایش کاًال ّا، گشٍُ ّا ٍ یا افشاد هٌَغ تِ اجاصُ کاًال 

 آهَصؽ گام تِ گام طیوٌاػتیک ٍ تا حفظ لیٌک کاًال هی تاؿذ.

 99مهر   -دکتر علی دادرس 

      gambegamgym@    ی آموزش گام به گام ژیمناستیککانال سراسر

 


