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 رضا آزاد          مدّرس گروه نظامى دانشکده افسرى
 

 چکیده 
 

 23.کـا .کلـت ام  
های دستی است  سـاخت شرکت هکلر وکخ، یکی از بهترین کلت    1

های فراوان در     میالدی آغاز شد و بعد از آزمایش       1991کـه پروژه ساخت آن در سال        
از خصوصیات  . تش آمریکا گردید  های ویژه وارد ار     میالدی برای عملیات   1996سـال   

های ویژه شهری    های آبی خاکی و عملیات     ایـن سـالح قابل استفاده بودن در عملیات        
 .ها کارایی باالیی دارد    پوش و صدا خفه کن در این عملیات        است و به دلیل داشتن شعله     

 از دیگر خصوصیات بارز این سالح، نوآوری درطرح لوله سالح است که باعث عملکرد             
 .العاده سالح گردیده است فوق
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  23.کا.کلت  ام
 است  های دستی خودکار   ساخت شرکت هکلر و کخ، جزو بهترین کلت       23.کا.کلت ام 

این سالح نیازهای عملیاتی بسیار دقیقی را       . بخشد کـه بـه تیراندازی دقت بیشتری می       
.کا.لت ام ک. آورد که الزمه یک جنگ افزار دستی رزمی است به نحو احسن فراهم می            

های سفارشی که     ایـن مـیزان دقت را بدون احتیاج به قطعات دستی رایج در کلت              23
تعمیر این اسلحه نیز صرفاً به تعویض       . نمـاید  هـزاران دالر قیمـت دارد بـرآورده مـی         

 .اجزای ساده آن منحصر شده است
حده مت ایاالت   2دی.اُ.ام.23.کا. یک نمونه تجاری از نوع دولتی ام       231.اسـلحه مارک  

 23.مارکطراحی. شود که در دسترس همگان نیست      و یـک تفـنگ هجومـی محسوب می        
دی است که به وسیله فرماندهی عملیات ویژه به         .اُ.ام.23.تقریـباً مشـابه نمونـه مـارک       

 .دلیل لوله حدیده شده مورد استفاده قرار گرفته است
 یک لوله ساخته  تعبیه گلنگدن و  : هـای عمده با نمونه یادشده عبارت است از         تفـاوت 

 های خاص  های سبک که دارای ویژگی      شـده به وسیله انستیتوی ساخت مهمات و سالح        
های  اند و نمونه   های ده فشنگی مجهز شده      با خشاب  23.های تجاری مارک   باشد، کلت  می

 که شرکت هکلر و کخ  زمانی.  فشنگی است12های نظامی و انتظامی آن دارای خشاب
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تفنگ ویژه را واگذارکرد این      عملیات   های دستی هجومی نیروهای    سالحقـرارداد تولید    
 روی کن جداشونده و همچنین دستگاه نشانه      پوش و صدا خفه    با شعله 45/0دارای کالیـبر  

کن و   لوـله ایـن سالح حدیده شده است تا بتوان قطعاتی نظیر صدا خفه             . بـود  لـیزری   
وله این اسلحه منحصر به فرد      برش طولی چند ضلعی ل    . پـوش را بـه آن افـزود        شـعله 

بوده و باعث افزایش سرعت ابتدایی، عمر مفید باال، کاهش گیرکردن گلوله و سهولت              
 .شود تنظیف می

 روی ای در بدنه این اسلحه وجود داشته تا بتوان یک دستگاه نشانه            شیارهای اضافی ویژه  
 ستگاه نشانه روی لیزری   کن و د   با این وجود صدا خفه    . نـوری یا لیزری را به آن اضافه کرد        

توان این اجزا را از این شرکت        شود و نمی   این سالح به وسیله کمپانی سازنده ساخته نمی       
، های دقیق این سالح باالترین استانداردهای عملیاتی       قابل ذکر است آزمایش   . تهـیه نمـود   

نچ  ای 4/1میزان دقت    دارای میانگین    23.سالح مارک . به ویژه دقت را کسب نموده است      
. باشد  جنگی می   با مهمات   مـتر درتیراندازی   25 وبـا حداکـثر پراکندگـی     ) سـانتیمتر  5/3(

 .دهد  گلوله را برای این سالح نشان می000/30آزمایش مربوط به مقاومت،  عمر مفید باالی
 تیراندازی، فراتر از انتظارات کارخانه      450 در بیش از   23کا  .آزمایش دقت تیراندازی ام   

 سری ساخت   65 اینچ و در     44/1 با   دقت سالح به طور متوسط برابر     . تاسسازنده بوده   
 . کمتر از یک اینچ بوده استاین مقدار

به منظور تعیین دقت سالح، سه کلت را مورد آزمایش قرار دادند و پس از شلیک                
 .  هزار گلوله میزان عمر مفید و میزان دقت سالح به دست آمد30بیش از 

 احی لوله سالح  نوآوری قابل توجه در طر
تعبیه حلقه الستیکی با قدرت تحمل حرارت باال بوده که بر روی لوله فشرده شده               

. شود که غالف به طور متحرک به بازشدن لوله کمک نماید           این قطعه باعث می   . است
 تواند ظرف مدت    است و تیرانداز می     گلوله 000/20عمر مفید این قطعه الستیکی بیش از      

 . تعویض نمایدچند ثانیه لوله را
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+ 140،  این سالح دردمای ْ     اطمینان و تأمین عملکرد مناسب در محیط عملیاتی       برای  
 پایی در معرض موج،     66ـ فارنهایـت بـه مدت دو ساعت، زیر آب دریا و عمق              25و ْ 

 در اینگونه مناطق  . آلود مورد آزمایش قرار گرفته است      نمـک، شن، گل، یخ و محیط گل       
 .نماید وص، کلت را از هر نوع پوسیدگی محافظت میعملیاتی، یک روپوش مخص

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 این قطعه به چخماق امکان. باشد  از چخماق جدا می  23کا  .اهـرم ضـامن دو دستی ام      
که  زمانی. تیر به وضعیت آتش درآید     کـه به آرامی و با احتیاط از وضعیت تک          دهـد  مـی 

 در وضعیت آتش قرار      پاییـن اسـت اهرم ضامن که بر روی بدنه قرارگرفته،           چخمـاق 
که چخماق مسلح و     زمانی. بنابراین اسلحه همواره آماده عمل دو جانبه است       . گـیرد  مـی 

 حتی با درگیر بودن. گیرد سالح درحالت ضامن است،  اسلحه در حالت یک جانبه قرارمی 
. توان با دست برای گلوله گذاری و تنظیف تنظیم کرد          ضامن، صفحه لغزنده را می    اهـرم   
ردن اهـرم صـفحه لغـزنده و ضامن خشاب بدون تنظیم کردن قبضه با استفاده از        آزاد کـ  
 .پذیرد  شصت یا سبابه به آسانی صورت میانگشت

 

 های سالح سایر ویژگی
% 30نشـینی مکانیکـی سالح، نیروی وارد شده را به میزان           سـامانه کـاهش عقـب      .1

 .دهد کاهش می
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والدی مکانیکی یک قسمتی    بدنـه سـالح از پولیمر فشرده و یک صفحه لغزنده ف            .2
 .تشکیل شده است

 .رود  تایی در انواع نظامی و انتظامی به کار می13خشاب سالح، با ظرفیت  .3

 .این سالح دارای سیستم نشانه روی معمولی و لیزری است .4

ای مفید و یا تریتیوم اختیاری ایجاد         نقطه 3سیستم نشانه روی لیزری، یک تصویر      .5
 .کند می

 30000عملیات شهری و آبی خاکی است و برای شلیک          این اسلحه،  مخصوص      .6
 .طراحی شده استP+ گلوله از مهمات 

                           

 23.کا.خصوصیات فنی ام
 کالیبر متر  میلی43/11اینچ        % 45

 تغذیه مهمات  تیری12 و 10های  خشاب

 ها گردش خان راست به چپ

 الیوزن سالح با خشاب خ  کیلوگرم21/1

 وزن سالح با خشاب پر  کیلوگرم576/1

 طول لوله متر  میلی149

 طول سالح متر  میلی245

 ارتفاع سالح متر  میلی150
 

 :منبع
http://www.remtek.com/arms/sk/cir/mark23.htm 
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