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بدیهی است استفاده غیر مجاز و انتشار و تکثیر این 
کتاب به هر طریقی بر خالف میل نویســنده و ناشر بوده 
و هیچ گونه رضایتی نســبت به این کار وجود ندارد. این 
کتاب فقط برای اســتفاده شخصی خریدار آن می باشد 

و حق در اختیار قرار دادن کپی آن به دیگران را ندارد
ســود مالی و معنوی کسب شده از استفاده و انتشار غیر 
مجاز و کپی برداری این اثر شــرعًا حرام و حق الناس 
است و موجب دین به گردن عامالن و استفاده کنندگان 

آن می باشد و قانوناً قابل پیگیری است. 



سخن ناشر

به نام خدا
انسان مثال گیاهی است که خشک شده و از بین می رود و تمام زیبایی های انسان نیز همچون گلی است که پژمرده 

می شود.
آری؛ گیاه خشک و پژمرده می شود و انسان نیز مانند گیاه از بین می رود اما تنها کالم، افکار و آثار او باقی می ماند.

انتشارات نسل روشن در تالش است تا با ایجاد یک بستر مناسب در حمایت از مولفان و همچنین ماندگاری ایده ها، 
آثار و افکار آن ها و با انتشار کتابی ارزشمند که از سطح علمی مطلوبی برخوردار باشد به وظیفه ی انسانی و اعتقادی 

خویش عمل کند تا بتواند اثری سازنده را به عنوان میراثی ناچیز برای نسل روشن باقی گذارد.

سلب مسئولیت و خط مشی ناشر در مورد کتاب و قانون چاپ

این کتاب تنها آموزشــی را در بردارد که به افراد ومخاطبان ذکر شــده برای استفاده از این کتاب کمک می کند که 
مهارتهایی در زمینه ی پر کردن و یا بارگذاری مجدد مهمات را یاد بگیرند. از جمله مخاطبان این کتاب می توانند 
ورزشکاران، نیروهای مسلح و تیم ارتش ها و سایر عزیزانی که در رشته های تیراندازی فعالیت قانونی دارند، باشند. 
بــا وجود اینکه نهایت تالش بر این بــوده تا در مورد دقیق بودن اطالعات این کتاب اطمینان داده شــود اما هیچ 
ضمانتی مبنی بر اینکه این کتاب عاری از خطا و نقص باشــد داده نمی شــود و هر گونه ســوالی در مورد استفاده 
مناســب از کتاب باید مســتقیما با خود نویسنده در میان گذاشته شود هیچ اطالعاتی از این کتاب نمی تواند بدون 

رضایت نامه کتبی نویسنده منتشر و یا بازسازی شود.
نویسنده و ناشر هیچگونه مسئولیتی را در مقابل اثراث ناخواسته ناشی از این اطالعات و استفاده ی نادرست از این 
کتاب و همچنین کاســتی ها و خطاهای نامشخص به عهده نمی گیرند. متخصصانی و مخاطبان مذکوری که از این 

کتاب استفاده می کنند باید منابع و مراجع اصلی دیگر را نیز مورد بررسی قرار دهند.

انتشارات نسل روشن-میالد رضوان فرد باشید    موفق 



سخن مؤلف

بسم رب نور

   پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله :

مِي فإنُّه ِمن َخیِر لَهِوُکم.     عَلیُكم بالرَّ

بر شما باد تیراندازی، که آن یکی از بهترین سرگرمي های شماست.  

مَي بعَد ما ُعلَِّمُه َرغَبًة عنُه فإنّها نِعَمٌة َکَفَرها.     َمن تََرَك الرَّ
  هر که فّن تیراندازی را یاد بگیرد و سپس از روی بی عالقگی آن را رها کند، کفران نعمت کرده است.

    هیچ رازي براي موفقیت در هیچ حرفه اي از جمله تیراندازي وجود ندارد. موفقیت به روش کار شما بستگي دارد.

این جمله را اولین بار در کتاب هاي قدم به قدم تا موفقیت در تیراندازي اثر استاد گرانمایه احمد رضا هاموني حقیقت خواندم

و تمام انگیزه من براي نگارش کتاب در زمینه تیراندازي این جمله در مقدمه یکي از کتاب هاي ایشان بود:

" این کتاب محرکي براي شروع فعالیت سایر کساني باشد که به توسعه علمي ورزش تیراندازي عالقه مندند"

همین کافي بود تا دست به قلم ببرم و گام هایش را دنبال کنم.

این کتاب مقدمه اي براي ارتقاء کیفیت تیراندازي و باال بردن سطح علمي و ایمني در رشته تیراندازي )سنتر فایر( است. 

بیفزایم که در مباحث فني مهمات تا کنون هیچ نوشتار، تک نوشته و کتابي در ایران ندیده ام  بر آن شدم براي رفع 

این نیاز پایه و علمي، اقدام به نگارش کتابي ساده و کار آمد با توجه به امکانات و قوانین موجود در کشور نمایم.

در این راه دوستان زیادي به بنده کمک نمودن و در همینجا از آنها تقدیر و تشکر مي نمایم.

مهراد نوپور اشرفي )سردبیر ماهنامه جنگ افزار(، هومن جمالي، مهدي ابوالحسني 
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پیشگفتار 

یک نکته بسیار مهم!

پر کردن مجدد1مهمات کاری سرگرم کننده و به طور بالقوه اعتیاد آور است!
اما، مانند هر چیز دیگری مربوط به تیراندازی، یک کار جدی است.

من تاکنون وکیل نداشته ام، اما اگر داشتم، مطمئن هستم که او به من می گفت که به شما بگویم  با احتیاط شدید به 
تمرین بارگذاری مجدد)ریلود-پرکردن-مونتاژ( بپردازید.

همیشه، همیشه و همیشه به اطالعات فنی منتشر شده تکیه کنید. حدس وتخمین نزنید، یا مهمات ریلود شده خودتان 
را خارج از حدود منتشــر شــده انجام ندهید. مهمات سنترفایر2 برای تفنگ ها و تپانچه ها فشارهایی برابر با ده ها هزار 

پوند بر اینچ مربع ایجاد می کنند، و مطمئناً شما نمی خواهید در حال شلیک از حدود فشار ایمن تجاوز کنید. 
این کتاب شــامل دستورالعمل های طراحی برای پرکردن نمی باشــد. کارخانه های تولید کننده پودر)باروت(، مرمی و 
تجهیزات  بارگذاری مجدد،  نشــریه های فوق العاده ای را با اطالعات بارگذاری ایمن متشــر کرده اند، بنابراین ما سعی 

در تکرار آنها در اینجا نداریم. 
ما ســعی بر آن داریم که دنیای تیراندازی را با اندکی مزاح قابل دســترس تر و قابل فهم تر ســاخته، و در ادامه سخت 
تالش می کنیم که فهم عناوین پیچیده ای نظیر بارگذاری مجدد مهمات)ریلود- پرکردن- مونتاژ( را ساده سازیم. از این 
گام ها بعنوان ابزار آموزشی برای کمک به فهم برخی از اصول و گام های بارگذاری مجدد استفاده کنید، اما همیشه و در 
زمان تخصصی شدن مباحث، به اطالعات منتشر شده بارگذاری مجدد، بعنوان مجوز  نهایی)قابل اطمینان( استناد کنید.

این کتاب با نثری روان و برای لذت بردن شما از خواندن آن، نگارش شده است – هر چند این کتاب شاید تمام جزییات 
را پوشش ندهد اما هدف درستی دارد. امیدوارم نحوه نگارش کتاب شما را اذیت نکند.

1-Reloading )ریلود )پرکردن-مونتاژ   
2- Centerfire مهماتی که چاشنی آنها در وسط قرار دارد   



فـصلاول
مقـدمـه





۱۱ انــتـشارات نسـل روشن
راهنمــای کامال عملی برای بارگذاری )پرکردن( مجدد مهمات

فـصل اول مـقدمه

من با مدل های مختلف بارگذاری مجدد مهمات )ریلود- پرکردن- مونتاژ( حدود پانزده سال قبل آشنا شدم والبته 
با برخورد با نسخه ای از کتابچه1 بارگذاری مجدد Lyman در یک فروشگاه  اسلحه و مهمات.

از آن روز، فشــنگ های تفنگ و تپانچه زیادی را بارگــذاری مجدد )ریلود- پرکردن- مونتاژ( کرده ام. مطمئناً برای 
کسب تجارب فراوان، کافی بوده است.

چه چیزی را می خواهم با این عکس نشان دهم؟

تجهيزات و ادوات مخصوص بارگذاری مجدد که طی سالها تجربه، جمع اوری شده است.

بارگذاری مجدد )ریلود-پرکردن- مونتاژ(یک ســرگرمی بسیار خوب اســت که می توانید در کنار سرگرم شدن از 
منافــع اقتصادی آن هم بهره ببرید، و مهماتی عالی برای ســالح های خود آمــاده کنید. آیا ضربه)لگد( کمتری در 
تیراندازی با  تفنگ درحین مســابقه خود می خواهید؟ مســأله ای نیســت! می خواهید تفنگ نیمه اتومات تان به 
اهداف نیم اینچی در 100 یاردی شــلیک کند؟ با فرض اینکه تفنگ شــما آماده به کار باشــد مســأله ای نیست. 

می خواهید با مهماتی که خود ساخته اید شکار کنید؟ آن را حل شده فرض کنید!

1- Handbook هندبوک



اول۱2 فصل 
مقـدمـه

این کار را برای خود سرگرمی و لذت بخش و برای من آرامش بخش بدانید

دالیل فراوانی برای بارگذاری مجدد مهمات خودتان وجود دارد. خوشــبختانه این کتاب کمک می کند تا دریابید 
که کدامیک برایتان مهم تر است.

دالیل اهمیت این کتاب و کتب مشابه 
هدف از نگارش این کتاب، آموزش نحوه  بارگذاری مجدد مهمات سنترفایر)چاشنی وسط( و جلوگیری از اشتباهاتی 

است که برای هر مبتدی ممکن است رخ دهد.
توجه داشــته باشــید کــه من مشــخصاً مهمات ســنتر فایر را مــد نظر قــرار دادم. این همــان مهمات 
 ،)Rimfire(اســتاندارد تفنگ و تپانچه با پوکه های برنجی می باشــد. از آنجایی که مهمات چاشــنی لبه
مانند 0/22 تفنگ بلند، 0/22 مگنوم و HMR 0/17 از یک چاشــنی برداشــتنی اســتفاده نمی کنند، قابل 
بارگذاری مجدد نمی باشــند. مهمات شــاتگان نیز قابل بارگذاری مجددمی باشــد، امــا فرآیند آن تا حد 

قابــل توجهی متفاوت اســت، بنابراین این کتاب به آن نمی پردازد.



۱۳ انــتـشارات نسـل روشن
راهنمــای کامال عملی برای بارگذاری )پرکردن( مجدد مهمات

چپ به راست: 0/22 تفنگ بلند)Rimfire( )چاشنی لبه(، 0/22 مگنوم)Rimfire()چاشنی لبه(، 9 میلی متری سنتر فایر )چاشنی 

وسط( و تفنگ ساچمه ای شات گان 12 سنتر فایر.

زمانی که من شروع به بارگذاری مجدد کردم، اشتباهات زیادی را مرتکب شدم. و در این راه تجارب زیادی اندوختم. 
بله، من سرگرم شدم، اما اگر فردی این تجارب را به گونه ای قابل فهم، در اختیار من می گذاشت شاید این فرآیند 

برای من جذاب تر می شد. 
خوشــبختانه، این همان چیزی اســت که ما در این کتاب به آن می پردازیم. بسیار خوشحال خواهم شد که افراد 

زیادی با استفاده از این کتاب، از تجارب من برای شروع بارگذاری مجدد استفاده کنند.
این کتاب یک دســتورالعمل بارگذاری مجدد نیست. شرکت های بزرگی نظیر هورنادی، سیرا، الیمن و دیگران آن 
را منتشر کرده اند. آنها میلیونها دالر برای تجهیزاتی مانند لوله های تفنگ آزمایشی بالستیک، گیج های  انبساطی، 
ترانســفورماتورهای پیزو و حقوق کارکنان آزمایشگاه – همگی برای توسعه دستورالعمل های ایمن و آزمایش شده 

پرکردن – سرمایه گذاری کرده اند.
این کتاب یک راهنمای آموزشی است که به شما در  انجام  بارگذاری مجدد، کمک خواهد کرد. دستورالعمل های 
بارگذاری مجدد منابع خوبی برای فهم دســتورات پرکردن ایمن و آزمایش شــده می باشند. در حالیکه بیشتر آنها 
شامل یک بخش مقدمه ای هستند که در مورد فرآیند و تجهیزات بارگذاری مجدد صحبت می کند، اما فاقد روشی 

گام به گام و قابل فهم برای انجام دقیق مراحل می باشند. 

تذکر: شما به یک دستورالعمل )کتابچه های راهنمای شرکت های سازنده( بارگذاری مجدد نیاز دارید.��


