
 

    

 

 های مديريت و فرماندهي نیاميدوفصلنامه پژوهش

 دانشگاه اميرالمؤمنين)ع( نزسا -سين)ع(دانشگاه افسری و تربيت پاسداری امام ح

 11 -164صص (: 1044ستان تابو  بهار، )01سال پانزدهم، شماره 
 

 بداند S.V.Dتيرانداز باید از مهمات سالح آنچه یک تک

 امين مطهری نيا ترجمه و تأليف:

 مدرس دانشگاه اميرالمؤمنين عليه السالم نزساپژوهشگر و 

 0سيوشی ، فرشاد2یان، محمدرضا گوهر0مجتبی كرمانی

 14/11/11 تاريخ پذيرش:           66/41/11تاريخ دريافت:  

 

 چکيده  

تيرانداز در صحنه رزم، شناخت مهمات متناسب با سالح و يكي از عوام  موفقيت تک

های محبوب تک آگاهي از بالستيک و خ  سير پرتابه مورد استفاده است  از جمله سالح

است  يكي از مشكالت متداول در اين   S.V.Dانو با عالمت اختصاری تيراندازها، سالح دراگ

است که البته  P.Kزمينه، مشترک بودن مختصات مهمات مصرفي اين سالح با مهمات تيربار 

های اساسي با هم دارند  در اين و خ  سير تفاوت 0ها از نیر بالستيک، کارتريجخود سالح

های مهمات ز منابع روسي سازنده اين سالح، ويژگيپژوهش تالش شده است تا با استفاده ا

معين گردد  پس از بيان تاريخچه، به بالستيک، کارتريج و    S.V.Dمصرفي سالح تک تيرانداز 

خ  سير اين مهمات پرداخته شده و در نهايت جدول تيری که در چند منطقه از کشور زير 

 يابد اين مقاله انتشار مي نیر تيم فني استخراج گرديده است برای اولين بار در

 مهمات ،کارتريج ،خ  سير ،بالستيک كليدی: هایواژ

                                                           

 كارشناس فيزيک 1

 كارشناس ارشد مکانيک 2

 كارشناس الکترونيک 3

 .شنگ اطالق می شودفدر ادبيات نظامی ايران يه مجموعه كامل يک  4
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 مقدمه 

تواند نتيجه يک نبرد را تغيير دهد  از موفقيت يک تک تيرانداز در صحنه رزم، گاهي مي

اين رو هميشه تيرانداز موفق، مورد توجه فرماندهان ميداني بوده و مرکز توجه آموزش 

 مان صلح و جنگ تربيت تک تيرانداز ماهر است های رزم در زيگان

  سيستم 6  سالح مناسب 1آيد: دست مي اين موفقيت از برايند چهار عام  به

   مهارت فردی 0  مهمات متناسب و با کيفيت مطلوب  1اپتيكي متناسب با سالح 

 تيرانداز

تک تيرانداز يكي از سالح های محبوب مورد استفاده تک تيراندازان در سازمان، تفنگ 

تلفظ رايج صدای اين حروف  بيان مي شود  معموت  СВД است که به اختصار 1دراگانو

 نوشته مي شود  S.V.Dصورت  روسي به انگليسي به

دار متر و از نوع لبهميلي 80با طول پوکه  16/1 مهمات مصرفي اين سالح کاليبر

پيشران،  ، نوع پودر6شراناست  در مطالعه يک نوع مهمات، پارامترهای حجم پودر پي

شود، تا رفتار يک پرتابه بررسي مي 1و بالستيک  1، خ  سير8، پوکه0، پرتابه1نوع آغازگر

 R 80پس از شليک قاب  پيش بيني باشد  در اين نوشتار پارامترهای فوق برای فشنگ 

 مورد توجه قرار گرفته است  16/1×

مورد مطالعه قرار گيرد   S.V.Dدر اين پژوهش سعي شده مهمات مصرفي سالح 

يادآوری اين نكته نيز تزم است که نیر سازندگان سالح و مهمات در روسيه مورد 

                                                           
1- Снайперская винтовка Драгунова (СВД) 

2- Порох – powder - .در ادبيات نظامی ما به نام باروت رايج است  

3-  Грунтовка  -Primer 
4- blunt 
5- Ракушка  - Shell 
6-Траектория - Trajectory 
7- Баллистический - Ballistic 
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های توجه بوده است؛ چرا که اين کاليبر با اين مشخصات، به عنوان يک کاليبر سالح

های معتبر مهمات سازی اروپايي شكاری در گذر زمان مورد توجه قرار گرفته و شرکت

  1اندهای مختلف توليد و وارد بازار مصرف نمودهکاليبر را برای تفنگنيز اين 

 . تاریخچه0

-مي استفاده گسترده طور به هنوز که هاستفشنگ ترينقديمي از R80×16/1فشنگ 

 با اين فشنگ در رقابت است  مشابه طور ناتو به متر ميلي 16/1× 81 فق  فشنگ  شود

0840- 0407 : 

 .رسيد تصويب به تگانت تفنگ موسين برای 1511و1514هایاين فشنگ در سال

شد   متر ساختهميلي  5/14 طول و گرم 1/11 وزن با يک پرتابة گرد با فشنگ ابتدا در

 نقره نيك  پوکة يک در سربي هسته ای بابا پرتابه روسيه امپراتوری در 1145 در سال

روسيه در هر ماه  ریامپراتو نیامي صنايع ،اول جهاني جنگ طول معرفي شد  در

های  زره در تغيير ضرورت کرد  باميليون از اين فشنگ را توليد مي 84نزديک به 

تا نوع جديدی از  شد گرفته تصميم ،1118 مارس اهداف در محافظ برای محافیت

 ارتش در فوتدی هسته ای باپرتابه 1111 سال پرتابه در دستور توليد قرار گيرد که در

 ( 11-10،ص 6448،  6رسيد )مجله آقای تفنگ توليد به روسيه

                                                           

 قدام نموده اند.، و مهام و ...... نسبت به توليد اين كاليبر اWOLF,WPA, Barnaulشركت های مانند - 1

-2 Мастер-ружьё 
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0407 – 0440: 

فشنگي با پرتابة هسته فوتدی  شوروی، جماهير اتحاد نیامي شورای 1161 سال در

 ضد و زا های آتشپرتابه 1114 در سال نوسازی از کرد  پس و ژاکت مسي را توليد

پوش  زره د که توس های بوتانک بنزين اشتعال به طراحي گرديد که قادر زا آتش زره

 کشورهای ارتش در فشنگ جهاني، اين جنگ پايان از پس شدند محافیت مي

)مجله  شد گستردهورشو  پيمان کشورهای هایمسلس  خصوص در به ،سوسياليستي

 (111-118، ص: 1،1116تاريخ نیامي

 :0440 از پس

 ان بهجه سراسر در کشورها از تعدادی خدمت در هنوز متر ميلي 16/1×81 فشنگ

 اين عالوه انبوه است  به در خ  توليد SVD ، PK ، PKM تفنگ برای مهمات عنوان

 هایسالح و نیامي غير هایورزش مهمات عنوان به کشورها از بسياری در فشنگ

 .است شده گسترده شكاری

  فشنگ گذارینام .2

ه از هم متمايز اساس نوع پرتابه، نوع و ميزان پودر پيشران و نوع پوک مهمات توليدی بر

شود  در جدول زير انواع فشنگ توليدی برای اين گذاری ميای نامو با عالمت مشخصه

 شود:کاليبر معرفي مي

                                                           

-1 Военно-исторический журнал 
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 مشخصه انواع اين فشنگ (1) شماره جدول

 شرح عالمت اختصاری

-БЗ-57 — ГРАУ 132 гж (индекс-7,62 Б

323/7-БЗ-3 

 زا آتش د زره گلولهض b-32 فشنگ

 آلياژی پوکه و

7,62 БП (индекс ГРАУ — 7Н26) 
 BP با پرتابة زره فشنگ ضد

(7BM4) 
7,62 БС (индекс ГРАУ — 7Н37) تک تيرانداز با پرتابة   فشنگ BS 

7,62 ЛПС гж (индекс ГРАУ — 57-Н-

323С) 

 هستة با lps پرتابة سبک با فشنگ

 آلياژی پوکه و فوتدی

7,62 Т-46 гж (индекс ГРАУ — 57-Т-

323) 

 پوکه و 6ردياب t-46پرتابة  با فشنگ

 آلياژی

7,62 ЛС (индекс ГРАУ — 57-Н-323У) 

 کاهش و سبک Lپرتابه  با فشنگ

 سرعت)پودر پيشران  بار از وزن

 (ثانيه/ متر 658-618

7,62 ПЗ гж (индекс ГРАУ — 57-ЗП-

323) 

 يک و زا آتش PZ پرتابة با فشنگ

 آلياژی پوکه

7,62 Т-46 гл (индекс ГРАУ — 57-Т-322) 
 زا آتش گلوله و PZ پرتابة با فشنگ

 آلياژی پوکه و

7,62 Т-46 (индекс ГРАУ — 7Т2) 
 پوکه و ردياب t-46 پرتابة با فشنگ

 برنجي

7,62 Т-46М (индекс ГРАУ — 7Т2М) پرتابة با فشنگ T-46 ردياب 

7,62 Т-46М1 (индекс ГРАУ — 7Т2М1) ردياب پرتابة با فشنگ T-46M ، 

                                                           

 مشخصه- 1

 ردياب در ادبيات نظامی ما به فشنگ های رسام اطالق می شود. - 2
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 پس از شليک 164m-54اشتعال 

7,62 Б-30 гл (1930; индекс ГРАУ — 57-

Б-222) 
 T-46M 1 پرتابة ردياب با فشنگ

7,62 Б-32 гл (1932; индекс ГРАУ — 57-

БЗ-322) 

و  b-30 با پرتابة ضدزره فشنگ

 پوکه برنجي

7,62 Б-32 гс (индекс ГРАУ — 7-БЗ-3-

01) 

 و b-32 با پرتابة ضدزره فشنگ

 فوتدی پوکه و زا آتش

7,62 БЗТ гл (индекс ГРАУ — 57-БЗТ-

322) 

 آتش ردياب پرتابة ضد زره با فشنگ

 برنجيپوکه  و زا

7,62 БО 
 برای سبک پرتابة با ورزشي مهمات

 تيراندازی مسابقات

7,62 Л гж (индекс ГРАУ — 57-Н-323) 
 پوکه با L سبک پرتابة با فشنگ

 آلياژی

7,62 БТ гж (индекс ГРАУ — 7БТ1) 
 ردياب ضدزره BT با پرتابة فشنگ

 برنجي و پوکه

7,62 Д гж (индекс ГРАУ — 57-Д-423) 
 ضدزره bt-90 پرتابةبا  فشنگ

 آلياژی و پوکه ردياب

7,62 Д гл (индекс ГРАУ — 57-Д-422) 
 d( دوربرد) 1سنگين پرتابة با فشنگ

 آلياژی پوکه و

7,62 З гл (индекс ГРАУ — 57-З-322) 
 و d( دوربرد) سنگين پرتابة با فشنگ

 برنجي پوکه

7,62 Л гж (индекс ГРАУ — 57-Н-223) 
 پوکه و Z زا شپرتابة آت با فشنگ

 برنج

7,62 Л гл (индекс ГРАУ — 57-Н-221) 
 پوکه با L پرتابة سبک با فشنگ

 آلياژی
                                                           

 های هسته فوالد اطالق می شودپرتابه سنگين به پرتابه -1

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A3
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7,62 Л гл (индекс ГРАУ — 57-Н-222) 
 پوکه با  L پرتابة سبک با فشنگ

 برنجي و اینقره نيك 

7,62 Л гл (индекс ГРАУ — 57-Н-321) 
 پوکه با L سبک  پرتابة با فشنگ

 برنجي و اینقره نيك 

7,62 Л гл (индекс ГРАУ — 57-Н-322) 
 پوکه با L پرتابة سبک با فشنگ

 برنجي و آلياژی

7,62 ЛПС гж (индекс ГРАУ — 57-Н-

223С) 

 هسته با Lps پرتابة سبک با فشنگ

 آلياژی پوکه و فوتدی

7,62 П гл (индекс ГРАУ — 57-П-322) 
 پوکه و P سايت پرتابة با فشنگ

 برنجي

7,62 ПЗ гж (индекс ГРАУ — 7-ЗП-2) 
 و زا آتش و PZ پرتابة با فشنگ

 آلياژی پوکه

7,62 ПЗ гл (индекс ГРАУ — 57-ЗП-322) 
 و زا آتش و PZ پرتابة با فشنگ

 برنجي پوکه

7,62 ПЗ гс (индекс ГРАУ — 7-ЗП-2-01) 
 پوکه و زا آتش pz پرتابة با فشنگ

 فوتدی

7,62 ПП гж (индекс ГРАУ — 7Н13) 
 و PP نفوذ افزايش پرتابة با فشنگ

 پوکه آلياژی

7,62 ПП гс (индекс ГРАУ — 7Н13-01) 
  و PP نفوذ افزايش پرتابة با فشنگ

 پوکه فوتدی

7,62 СНБ (индекс ГРАУ — 7Н14) فشنگ تک تيرانداز ضدزره 

7,62 Т-30 гл (индекс ГРАУ — 57-Т-322) 
 پوکه و ردياب t-30 پرتابة با فشنگ

 نجيبر

57-У-322 
)باروت  شارژ افزايش با فشنگ

 برنجي پوکه بيشتر( و
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57-У-323 
 و پوکه سنگين باروت با فشنگ

 آلياژی

57-У-423 بات فشار فشنگ 

57-Х-322 برنجي پوکه با خالي فشنگ 

57-Х-323 پوکه آلياژی با خالي فشنگ 

57-Х-340 خالي فشنگ 

57-НЕ-УЧ آموزشي فشنگ 

7Н1 راندازتي تک فشنگ 

 0ابعاد فشنگ .0

ابعاد اين  (1) شود  در تصوير شمارهها ميابعاد يک فشنگ شام  قطرها ، طول و زوايه

   فشنگ بيان گرديده است 

 (1) تصوير شماره

 

                                                           

-1  Размеры патрона 
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 0پارامترهای پوكه .9

 (6)کاربرد اساسي دارد  در جدول شماره  6پارامترهای يک پوکه در محاسبات اتاق گاز

 بيان گرديده است  R 80×16/1فشنگ  پارامترهای پوکه

 پارامترهای پوکه (6) شماره جدول

 ميلی متر _  محدوده پارامتر رديف

 16/81  پوکه طول 1

 81/5  لوله گردن قطر 6

 11/11  لوله شانه قطر 1

 81/5 دهانه قطر 0

 11/16 پوکه پايه قطر 8

 05/10 قطر فلج پوکه 1

 0مشخصات. 0

تواند از اين مهمات استفاده نمايد که ميمشخصات يک فشنگ، نوع سالحي را معين مي

توان توانايي آن را در نابودی کند  همچنين با استفاده از سرعت اوليه و انرژی پرتابه، مي

 هدف تشخيص داد 

 مشخصات فشنگ (1) شماره جدول

 ودهمحد مشخصه رديف

 max مترميلي 11/11     فشنگ طول 1

 48/4- مترميلي 16/1 پرتابه واقعي کاليبر 6

 گرم 18/11    1/11به  6/1     4/1از   فشنگ وزن 1

                                                           

1- Параметры гильзы 

در يک پوكه به فضای بين انتهای پرتابه داخل پوكه و پودر موجود گفته يا محفظه احتراق اتاق گاز -  2

 ودر در اين ناحيه قرار می گيرد.می شود كه گاز حاصل از سوختن سريع پ

-1  Характеристики 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0
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 گرم 18/1       18/6 پيشران1پودر بار وزن 0

به 1145 از) 518   514( 1511 تا) 118   114 از اوليه پرتابه سرعت 8

 m / sبعد(

 از ) 0181   1504 به( 1511 تا) 6144     6814 از پرتابه یانرژ 1

1104) j 

 تيرانداز تک مورد استفاده های. فشنگ6

در اتحاد جماهير شوروی، هيچ نياز فوری به يک فشنگ ويژه برای تک  1114تا سال

های توليدکننده، برای تک تيراندازی فق  کارخانه 1181تيرانداز وجود نداشت  تا سال 

)يک هسته سرب با ژاکت مسي( و پرتابه  Lنوع فشنگ با پرتابه سبک با مشخصه دو 

( با انتهای مخروطي توليد )يک هسته فوتدی با ژاکت مسي Dسنگين با مشخصه 

 کردند  مي

های ها موجب پراکندگي در اصابت پس از شليکعدم دقت و يكساني اين پرتابه

کار رفته در پرتابه با چگالي متفاوت و شد و علت آن، دو جنس مختلف بهمتوالي مي

های متوالي و عدم دقت عدم همگني و باتنس بودن بود  يكسان نبودن رفتار در شليک

شد  از سوی ديگر داشتن يک پرتابة و صحت برای تک تيراندازها مشك  ساز مي

جهت های خاص توليد مانند کاليبراسيون را به همراه داشت  به همين سنگين، پيچيدگي

توليد يک فشنگ سنگين با دقت و پراکندگي کم با هسته فوتدی نرم و کاليبره و پوکه 

 روسيه ارتش خدمت در هنوز فشنگ به تصويب رسيد  اين 7Н1با مشخصه  6تردقيق

 را 7Н1 فشنگ اثربخشي شخصيت، حفاظت تجهيزات گسترش حال اين با  است

 تقويت هستة يک فشنگي با ندازی ،تيرا پس از کاهش اثر بخشي تک  است داده کاهش

                                                           

 وزن پودر پيشران كه در فشنگ قرار دارد. - 1
-1 Full Metal Jacket (FMJ)Цельнометаллическая оболочка (FMJ) 
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در  H14 7باشد، با مشخصة  بهتر نفوذ ظرفيت دارای که با عمليات حرارتي شده

 دستور توليد قرار گرفته است 

 07Н1فشنگ با مشخصه  .7

طور اختصاصي برای تک تيراندازی توليد شده است و با توجه به هسته به 7Н1فشنگ 

پرتابة ضد نفر و ضد زره خودروهای سبک مورد  فوتدی و ژاکت مسي، به عنوان يک

است  بنابراين  SVDترين فشنگ برای سالح گيرد  در کشور ما رايجاستفاده قرار مي

  (6بررسي ويژگي اين مدل مورد توجه قرار گرفته است )تصوير شماره 

 (6)تصوير شماره 

 

                                                           

 می دهد  "ن"در زبان روسی صدای  Hحرف  -2
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ری بر روی گذا، پرتابه، برش خورده عناصر، نام 7Н14و  7Н1مای کلي فشنگن»

 7Н14به صورت رديفي برای فشنگ  کاغذ بسته بندی فشنگ )اسنايپر، تک تيرانداز(

 «مشخص شده است

 راندازيت تک فشنگ یهامشخصه (0) شماره جدول

 محدوده مشخصه رديف

 m/s 514-518 پرتابه متوس  سرعت 1

 سرعت ترينينیپا و باتترين اختالف 6

 رتابهپ

 ثانيه/  متر 18 از بيش 

 سراسر در متر 144 در آتش دقت 1

 (متوس  مقدار)

 متر سانتي 5از  بيش

 (گرم 184) گرم 14/1 - 14/1 گلوله وزن 0

 گرم 6/61 -8/64 فشنگ وزن 8

 مگاپاسكال 0/650 پودر پيشران  گاز فشار حداکثر ميانگين 1

 

 بررسی پرتابه. 8

پرتابه در موفقيت تيراندازی به اهداف، اثر کليدی دارد  اين امر، توانايي پيش بيني رفتار 

دهد و با يک سيستم ها را به تيرانداز ميدر انجام محاسبات قدرت پيشگيری از انحراف

توان مكان نشانه روی را تغيير داد تا در لحیه و مكان مورد نیر اپتيكي مناسب مي

ر بالستيكي پرتابه، موضوعي است که پژوهشي تيرانداز، پرتابه به هدف اصابت کند  رفتا

 جداگانه مي طلبد؛ اما در ادامه چند پارامتر ويژه اين پرتابه بيان مي شود 
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 1پرتابه شکل به بالستيک ضریب وابستگی. 4

 1515  تا 1511های هاور، بين سال لو کميسيون جانب فرانسه از در يک گروه

انجام دادند   6وگروپ گيری تيراندازی قبر روی پرتابه از طري را هاييآزمايش

از طريق يک نمودار وابستگي شتاب منفي پرتابه در سرعت،  را خود نتايج کميسيون،

 مقاومت از ناشي( سرعت کاهش) ایلحیه منفي شتاب آنها ديگر، عبارت به منتشر کرد 

 عنوان به توانمي را اين  کردند محاسبه و گيریفاصله، اندازه نقاط از بسياری را در هوا

 دو جدول يک اين ماهيتي، لحاظ (  از1پرتابه ديد )تصوير شماره  آيروديناميک از تابعي

 ارزش و ستون دوم (ماخ عدد) ثانيه بر فوت  سرعت بر حسب يک ستون ؛ستوني است

 افت سرعت( است ) Gv تابع

 ت سرعت(تغيير ضريب بالستيک؛ ستون افقي سرعت و ستون عمودی اف( 1) تصوير شماره

  

                                                           

-1  Зависимость баллистического коэффициента от формы пули 

، گيری به چند شليک متوالی در شرايط كامال يکسان گفته می شود و نتيجه حاصل از آنگروپ -2

 .ميزان پراكندگی يک فشنگ مشخص است
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خواهد  آني بيشتری منفي قطر استاندارد، شتاب از ترکوچک يا و ترسبک پرتابه

تر شك  ظاهری پرتابه، در ميزان پايداری حرکت پرتابه و ميزان از به زبان ساده  داشت

بالستيک، ميزان از دست دادن  ضريب دست دادن سرعت، اثر مستقيم دارد  مفهوم

 ه شراي  محي  است سرعت در واحد زمان نسبت ب

 اساس نوع پرتابه )ستون فت پرتابه در مسافت های مختلف برميزان ای (8)شماره جدول

 متر(اساس ميلي فت برفقي مسافت و ستون عمودی ضريب بالستيک و ميزان ایای

 

 7Н1 ضریب بالستيکی

 در 7Н1پرتابه  نسبت به LPSچگونه پرتابة  که يدد تواندمي (8)در جدول شماره 

ميزان سرعتي که  دم، بخش بودن مخروطي ميزان کمتر به توجه با صوت، مافوق سرعت

 به توجه با مادون صوت، در سرعت چگونه همچنين دهد بيشتر است مي دست از

كته تزم است نيابد  اين مي افزايش ضريب بالستيک آيروديناميک، انشدن جري آشفته

از  7Н1شوند و پرتابة فشنگ گذاری مينام G6های دم مخروطي با مشخصه که پرتابه

 است  G6نوع 

 نكات قاب  توجه دربار  ضريب بالستيک:

  نيست ثابت مقدار يک پرتابه هر بالستيک ضريب  1

Дистанция 0M 100M 200M 300M 400M 500M 600M 700M 800M 900M 1000M 

G1 (BC = 

0,423) 
0,00 -7,41 

-

31,52 
-75,68 

-

144,11 

-

242,14 

-

376,52 

-

555,72 

-

790,12 

-

1091,8 

-

1473,7 

G6 (BC = 

0,233) 
0,00 -7,40 

-

31,54 
-75,95 

-

145,32 

-

245,91 

-

386,05 

-

576,91 

-

833,29 

-

1172,7 

-

1610,8 

G7 (BC = 

0,211) 
0,00 -7,41 

-

31,53 
-75,73 

-

144,26 

-

242,51 

-

377,50 

-

558,53 

-

798,11 

-

1112,9 

-

1520,0 



 بداند S.V.Dآنچه يک تک تيرانداز بايد از مهمات سالح 

 

۲۲3 

 

  است توجه قاب  های بلندمسافت در شك  پرتابه ييرافت، تنها با تغ ميزان  6

 واقعي بالستيک ضريب با مقايسه در )شراي  آزمايشگاهي( نیری بالستيک ضريب  1

آيد که پرتابه به وجود مي آيروديناميک اين تفاوت به دلي  تغيير در  است متفاوت

 دريا، خان سطح از اعارتف دما، ناشي از دتيلي مانند کيفيت متفاوت در توليد پرتابه،

 و نوع پودر پيشران، تاريخ توليد و      است  لوله

 -آزمايشگاهي  تحقيقات تمام وجود با ،پرتابه يک مسير تعيين برای راه ترينمطمئن  0

 است  خاص تفنگ يک با خاص مهمات يک از استفاده عملي تيراندازی

 1خط سير. 01

شود  روج از دهانة لولة تفنگ اطالق ميخ  سير، به مسير حرکت يک پرتابه پس از خ

های متوالي، قدرت در صورت يكسان بودن تراژکتوری يا خ  سير يک پرتابه در شليک

روی از تواند با تغيير در مح  نشانهبرد  تک تيرانداز ميپيش بيني رفتار پرتابه را بات مي

يری کند  ثبات در گطريق دوربين يا سيستم نشانه روی مكانيكي، از بروز خطا پيش

مسير حرکت با يكسان بودن حجم پودر پيشران، ضريب بالستيک، نوع سالح و خان 

کشي سالح و جنس پرتابه اعم از مواد تشكي  دهنده، باتنس بودن و همگن بودن 

 های مورد استفاده از يک لوت مهمات مرتب  مي باشد فشنگ

کدام  شان  داده شده است  هرن 7Н1خ  سير پرتابة  (8و  0)در تصويرهای شماره 

های متقاوت و هر رنگ متعلق به گر شليک يک مهمات ثابت با سالحها بياناز رنگ

 باشد يک سالح مي

                                                           

-1 Траектория 
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 (0)وير شماره تص

 (5)تصوير شماره 

 7Н1 0رغازگ. آ00

است  اين آغازگر، به دو سوراخ هم  6بردان نوع آغازگر مورد استفاده در اين فشنگ،

کنند؛ چرا که سندان های نیامي از آغازگر بردان استفاده مييشتر فشنگمعروف است  ب

های يا تک سوراخ، در فشنگ 1در خود پوکه فشنگ تعبيه شده است  آغازگر باکسر

                                                           

 چاشنی اطالق می شود بهدر ادبيات نظامی -1
-2  Berdan 

-3  Boxer 
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هر دو نوع آغازگر آورده  1تجاری و شكاری کاربرد بيشتری دارد  در تصوير شمار  

 است شده 

 

 

 

 

 

 

 (1)تصوير شماره 

 نگالگوی فش. 02

است اين مشخصه يک  ЛПС 1 (LPC)الگوی فشنگ، يک پوکه دو رنگي با مشخصه

يكي  ءجز تواند به تنهايي مالک تشخيص قرار بگيرد؛ اما قطعا پوکة فشنگ است و نمي

هاست  بهترين روش، خود جعبه است که در مح  وس  جعبه، کلمه  از مشخصه

بودن قسمت آغازگر و پرتابه اسنايپر به روسي قيد شده است  مشخصه دوم، ضد آب 

هم وزن بودن پرتابه و پودر پيشران در ده عدد از اين  است  مشخصة بعدی تقريبا 

 نمونه جعبه روسي اين فشنگ آورده شده است  (1)فشنگ است  در تصوير شماره 

                                                           

-1  с легкой оболочечной пулей ЛПС 
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 (1) تصوير شماره

 R09×62/7های توليد كننده فشنگ .كارخانه00

د کارخانه توليد کننده است  شود، کیوکه فشنگ قيد مييكي از اعدادی که در انتهای پ

های مورد مصرف داخ  کشور و در تصوير ترين فشنگ رايج (1)در جدول شماره 

 نوع فشنگ مختلف به عنوان نمونه آورده شده است  05انتهای  (1)شماره 

 (1) شماره جدول

 محل كارخانه كارخانه كد محل كارخانه كارخانه كد

 6توت ، روسيه 811 1، اوکراينلوگانسک 614

 0بلغارستان 14 1نوسوبريسک، روسيه 155

 

                                                           

1-Луганск, Украина 

2-Тула, Россия 

3- Новосибирск, Россия 

4-Болгария 
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 (1)تصوير شماره 

 نتيجه گيریبحث و 

سازد ميزان پايداری حرکت آنچه مهمات گوناگون از يک کاليبر را از هم متمايز مي

پرتابه و ميزان از دست دادن سرعت و انرژی در طول زمان و مسافت است  اين تمايز، 

گردد، به اين نكته هم بايد توجه داشت اساس پرتابه و ميزان پودر پيشران معين مي بر

 که جنس پوکه، در اتالف انرژی با تغيير در حجم اتاق گاز اثرگذار است 

بنابراين آنچه برای انجام مطالعات بر روی يک نوع از کاليبر و يک فشنگ مشخص 

دست آورد و ميزان ه ان خ  سير آن را بتزم است، ثبات در رفتار پرتابه است تا بتو

تكرارپذيری نتايج را بررسي کرد  محصول اين اقدامات و مطالعات، جدول تيری است 

 که اين امكان را به ما مي دهد تا در صحنه نبرد، تيراندازی موفقي داشته باشيم 
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مورد مصرف تک تيرانداز،  R80×16/1های بيان شده برای فشنگ با توجه به داده

ای هجدول تيری با حضور تيمي از متخصصان، با شليک چند هزار فشنگ با دوربين

هايي با شراي  آب و هوايي گوناگون در طي در مكان 1ايراني، آلماني و بالروسي

 چندين سال با تالش تيراندازان ماهر استخراج گرديده است  

دد تا اين امكان برای گرای جداگانه در آينده بيان ميروش تهيه جدول تير در مقاله

مندان ايجاد شود که به صورت علمي، به تهيه جدول تير مورد نياز خود اقدام عالقه

 نمايند 

کارگيری جدول تير، بايد به اين نكته توجه داشته باشند که تيراندازان در به

پارامترهای موثر بر حرکت پرتابه مانند باد، رطوبت، چگالي هوا، نوع سالح، نوع خان 

شي سالح، نوع ترمز دهانه سالح و ارتفاع از سطح دريا در هر مكاني متفاوت است و ک

ها و  دست خواهد آمد  در مكان قطعا  با تغيير مكان و شراي  تست، نتايج متفاوتي به

 شراي  مورد استفاده انجام تصحيح را نبايد فراموش کرد  

ساز کاهش مصرف نه(، زمي1)جدول شماره  R80×16/1انتشار جدول تير مهمات 

مورد توجه  مي بايد وخواهد بود مهمات برای تهيه جدول تير در کشور 

 اندرکاران قرار گيرد  دست

 
 

 

 

 

                                                           

 موجود بودن در سازمان است. هاعلت استفاده از اين مدل-1
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