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 چکیده

 

برای توسعه مهارت های رصدی، دانش آموزان به مجموعه ای از 

در این بخش تعدادی از این ابزار ها ابزارهای ساده نیاز دارند. 

 .معرفی می شوند

دانش آموزان باید با سیر تکامل این ابزار ها در طول قرن ها و 

مهارت کار با این ابزار ضرورت آن ها آشنا شوند. توانایی ساخت و 

 ها، بخش مهمی ازدنیای نجوم رصدی را تشکیل می دهند.

دانش آموزان می توانند این ابزار ها را ساخته و از آن برای رصد 

 ن دیگری استفاده کنند.آسمان در مدرسه یا هر مکا

 

 اهداف

 آشنایی با اهمیت یک رصد دقیق

 آشنایی با طرز استفاده از ابزار های ساخته شده توسط دانش آموزان

 
 رصد

 
ساخته اجرام سماوی را با استفاده از ابزارهای ساده ی  مکانما می توانیم زمان و 

زمینه فراهم آوردن دست ساخت خودمان بدست آوریم. در اینجا ما  اطالعاتی در ی 

را به شما ارائه می دهیم. کیف  آماتورابزارهای رصدی مورد نیاز در کیف یک منجم 

و محتویات آن با ابزارهای ساده ای مانند: مقوا، چسب، قیچی و ... ساخته می 

 شوند. 
 

هر دانش آموز  با توجه به مهارت هنری و قدرت تخیل و خالقیت ، کیف مخصوص به خود 

خواهد کرد. این فعالیت را می توان با توجه به گروه سنی دانش آموزان  را طراحی

 با استفاده از ابزارهای ساده و یا پیچیده تر، بهینه نمود.

 

 

 به صورت خالصه این کیف شامل موراد زیر می باشد:

 

 زوایاای اندازه گیری خط کش نجومی بر •

 ارتفاع سنج ساده •

 سمت یاب •

 گردونه آسمان •

 نقشه ماه •

 استوایی ساعت •
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 طیف سنج •
 

. این کیف کوچک  خواهیم ساخت ما یک کیف با ابزارهای ساده در این فعالیت 

آماده  به سرعت را می توان به آسانی به مدرسه برد و یا در زنگ استراحت 

. این کیف نباید بسیار بزرگ ویا شکننده باشد)به ویژه اگر  کرد استفاده 

 د(. ابتدایی استفاده می شوبرای دانش آموزان  

مهم در این بخش این است که هدف نهایی دقت بسیار باالدر  نکته ی 

اندازه گیری ها نیست بلکه همان طور که گفته شد، آشنایی با این 

 ابزار ها و طرز استفاده از آن هاست

 

  ابزارها
 

در ابتدا ما به یک جعبه مقوایی مانند جعبه کفش نیاز داریم.  ما 

استفاده خواهیم کرد. شما می توانید از این جعبه به عنوان کیف 

 ابزارهای خود را در این کیف کوچک، جمع آوری و چینش کنید. 

 

 ابزارها شامل:

 
از این ابزار می توان  خط کش نجومی جهت اندازه گیری زوایا:  ❖

برای اندازه گیری فاصله بین دو ستاره در یک صورت فلکی بر 

استفاده از این  حسب زاویه و یا سایر اجرام استفاده کرد.

 ابزار بسیار ساده است و نیازی به معرفی مختصات ندارد. 

❖  
از این ابزار برای اندازه گیری ارتفاع  ارتفاع سنج ساده: ❖

می توان استفاده کرد. هنگامی که دانش آموزان جرم  ارگانست

مورد نظر را از طریق جوینده ارتفاع سنج مشاهده نمودند، نخ 

شانگر،ارتفاع جرم از افق را نشان متصل به آن به عنوان ن

 خواهد داد.

❖  
سمت یاب: با استفاده از این ابزار می توان سمت ستارگان را  ❖

نسبت به شمال پیدا کرد. می توان از قطب نما جهت تنظیم جهت 

 جنوب استفاده کرد. -های شمال

گردونه آسمان ابزاری برای پیدا کردن صورت  گردونه آسمان: ❖

.  صورت های فلکی است و ساعت های متفاوتهای فلکی در تاریخ 

بر روی یک صفحه به صورت واضح تصویر شده اند و در صفحه ی 

دیگر قسمتی که مربوط به عرض جغرافیایی منطقه است را بریده 

تا دایره ای ایجاد شود، حال صفحه ی صورت  های فلکی را در 

و  میان آن قرار می دهیم. با چرخاندن گردونه و تنظیم تاریخ

 ساعت رصد، صورت های فلکی اصلی را می توان دید.

❖  
طیف سنج: این ابزار نور را به هفت رنگی تشکیل دهنده ی آن  ❖

 تجزیه می کند.

روی دهانه های نقشه ی ماه: یک نقشه شامل اسامی دریاها و  ❖

 ماه که با استفاده از دوربین دوچشمی می توان رصد کرد.

❖  

برای دیدن نقشه، قبل از در شب های رصدی، چراغ قوه قرمز:  ❖

مشاهده آسمان به یک چراغ قوه قرمز نیاز است. اگر دانش 
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آموزان در کیف خود چراغ قوه به همراه دارند، از یک طلق 

قرمز استفاده کرده و نور آن را به قرمز تغییر دهید. نور 

سفید موجب از بین رفتن عادت به تاریکی چشم در شب شده  و 

 ری در شب های رصدی می شود.باعث ایجاد آلودگی نو

❖  

❖  
 قطب نما: برای تراز کردن ابزارها استفاده می شود.  ❖

، و البته ابزارهایی که هر دانش آموز باید با خود داشته باشد

: مداد، ساعت، دفترچه یادادشت و در صورت امکان دوربین مانند

 عکاسی.

 .دستورالعمل ساخت همه ابزار ها در این بخش قرار داده شده است
دستور العمل ها و طرح ها، به سادگی می توان  یناز ا استفادهبا 

 نمود فادهابزارها را ساخت و از آن ها است

  (ارتفاع)موقعیتبرای مثال، با استفاده از ارتفاع سنج می توان 

تعیین کرد. در شب نیز، می توان موقیعت درخت یا یک تپه را در روز 

درک چرخه ی اهله ی آن اندازه ستارگان مختلف و یا ماه  را برای 

گرفت. از دانش آموزان بخواهید که مشاهده کنند و آن ها را به 

 یادداشت برداری تشویق کنید.

 
، برای آشنایی با آسمان ، بهتر است که از در اولین شب های رصدی

، که شامل صورت های فلکی اصلی هستند، آسماننقشه های ساده ی 

اده که استفاده از نقشه های پیچیده در تجربه نشان د استفاده شود.

  ابتدای این راه موجب سردرگمی می شود.

   
 خط کش نجومی

یک ابزار اساسی برای  میتوانبا در نظر گرفتن یک نسبت ساده، 

پاسخ به این  ساخت. مهم ترین هدفدر هر موقعیتی زوایا اندازه گیری 

خط اشد تا در چه میزان ب  ست: فاصله) شعاع دایره ی فرضی(سوال ا

 ، هر یک سانتی متر معادل یک درجه باشد؟ کش

 

 
برای بدست آوردن ابزاری که در آن یک درجه معادل یک  R:  شعاع 1شکل 

 .سانتی متر است

 

برحسب   R 2فرمول  با ما رابطه ی بین محیط  دایره برای این منظور 

نتی هر یک سادر نظر می گیریم به گونه ای که  360 را سانتی متر

 درجه باشد: 1 مترمعادل
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2R cm           1 cm 

----------  =   ----------- 

360º                  1º 

 

 1درجه معادل  1سانتی متر باشد، هر  57بنابر این اگر شعاع دایره 

 سانتی متر بر روی خط کش خواهد بود.

 

R = 180 /  =  57 cm 

 

را  سانتی متر 57نخی به طول ساخت خط کش: یک خط کش برمی داریم و 

 آن محکم می کنیم. وسط روی

 نکته ی خیلی مهم:  نخ نباید کش بیاید.

 

 
 چگونه از ابزار استفاده کنیم:

خط کش را در دست خود گرفته، سپس انتهای نخ را در انگشت  -1

خود، زیر گونه، به نحوی که تقریبا چشم را لمس کند می 

 گیریم.

کش اندازه  گیری کرد. در این  حال می توان استفاده از خط -2

 حالت هر یک سانتی متر برابر با یک درجه خواهد بود.

 

 
سانتی متر(،  57استفاده از ابزار) یک خط کش و نخی به طول : 2شکل 

 را اندازه بگیریم. زوایا 1cm = 1ºما می توانیم با در نظر گرفتن 

 
 تمرین پیشنهادی:

 

 

از خط  یک صورت فلکی چقدر است؟ر فاصله زاویه ای بین دو ستاره  د

به و مراق در صورت فلکی کش برای اندازه گیری فاصله) زاویه( بین د

 خرس بزرگ استفاده کنید.
 

 

 

 

 

 

 ارتفاع سنج ساده: ارتفاع سنج تفنگی
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یک ارتفاع سنج ساده، وسیله ی مناسبی برای اندازه گیری زوایا است. 

هیم داد که برای دانش در این جا ما مدل تفنگی آن را آموزش خوا

 آموزان نیز بسیار جذاب است.

سانتی  20*12ساختن: در ابتدا ما به یک مقوای مستطیل شکل به ابعاد 

و با توجه به ابعاد نوشته شده، سپس مطابق شکل  برداشته،متر 

ارتفاع سنج را می سازیم و دو حلقه ی کوچک نیز بر روی آن قرار می 

 دهیم.

 

( را بریده و مطابق تصویر زیر)شکل 4ه زوایا)شکلبرگه ی مربوط بسپس  

آن را روی مقوا چسبانده، به گونه ای که یکی از قالب ها در ( 3

موقعیت صفر درجه قرار بگیرد. سپس یک نخ در قسمت باال بسته و از آن 

 یک وزنه آویزان می کنیم.

 
 ارتفاع سنج تفنگی: 3شکل

 
 

 ی ارتفاع سنجدرجه برای چسباندن بر رو 90درجه بندی 
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 چگونگی کار با ابزار:

در ابتدا افق را تنظیم می کنیم، وقتی که مانند تصویر از میان 

را نشان  0دو حلقه جسمی را مشاهده کردید که نخ نشان گر زاویه 

 داد، بیان گر این است که زاویه سنج شما در راستای افق است.

. به یری می کنیمحال ارتفاع سنج را به سمت جسم مورد نظر نشانه گ

محض دیده شدن جسم از حلقه ها، عددی که نخ نشان می دهدف بیانگر 

 ارتفاع آن جرم است.

به کمک این ابزار می توان ارتفاع خورشید را نیز به دست آورد. 

البته به یاد داشته باشید که هرگز به خورشید به صورت مستقیم 

پشت ارتفاع سنج نگاه نکنید. برای این منظور یک مقوای سعید در 

قرار داده سپس با استفاده از حلقه ها ارتفاع سنج را به سمت 

 خورشید گرفته تا بهترین موقعیت حاصل شود.

        
 

   

 الف و ب: استفاده از زاویه یاب تفنگی  5شکل 

 

 

 

 
 تمرین پیشنهادی:

 
 عرض جغرافیایی مدرسه شما چقدر است؟

 
ی ارتفاع ستاره ی شمال استفاده ما از ارتقاع سنج برای اندازه گیر

. عرض جغرافیایی در هر منطقه ای برابر با توان استفاده کرد می

 ارتفاع ستاره قطبی در آن محل است.

 

شما همچنین می توانید از ارتفاع سنج برای محاسبه ی )در کالس 

 ریاضی( بلندی مدرسه و یا یک ساختمان در نزدیکی آن استفاده کنید.
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برابر است با ارتفاع ستاره ی شمال در آن    جغرافیایی مکان : عرض  6شکل 

 محل 

 
 سمت یاب

 
با استفاده از یک سمت یاب ساده، به راحتی می توان دومین پارامتر 

مختصات مورد نیاز برای تعیین مکان یک جرم آسمانی ، را به دست 

 آورد.

 
 ساختن:

رش دهید)شکل سانتی متر را ب 20*12یک مقوای مستطیلی شکل به ابعاد 

( را به گونه ای بر روی مقوا می 8(. سپس نیم دایره ی کاغذی) شکل 7

چسبانیم که قطر آن به موازات ضلع بزرگ مستطیل قرار بگیرد. سپس به 

 .کردکمک سه سوزن ته گرد، می توان جهت ها را بر روی سمت یاب مشخص 

         
 

 استفاده از سمت یابالف و ب:  7شکل 
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 درجه برای چسباندن بر روی شمت یاب 180درجه بندی : 8شکل 

 
 چگونگی کار با ابزار

به منظور تعیین سمت یک ستاره، خط شروع نیم دایره را در  •

 جنوب قرار می دهیم. –راستای شمال 

جنوب و خط واصل از مرکز دایره و -سمت، زاویه بین راستای شمال •

 راستای جرم است.
 

 

 :پیشنهادی تمرین

 سمت ماه را در امشب بدست آوردید.

 
با استفاده از ارتفاع سنج و سمت سنج، ارتفاع و سمت ماه را بدست 

آوردید. برای مطالعه ی حرکت ماه در شب، شما می توانید مختصات ماه 

از این روش شما می  استفادهرا سه بار در هر ساعت محاسبه کنید. با 

 ن با یکدیگر مقایسه کنید.توانید حرکت ماه و ستارگان را در آسما
 

 

 
 گردونه آسمان

 

برای آشنایی با  -با توجه به عرض جغرافیایی  –ما از نقشه ستارگان 

صورت های فلکی استفاده می کنیم. در این بخش ما یک نمونه از این 

  .گردونه ها را خواهیم ساخت

 
ساخت گردونه آسمان: ما از یک نقشه صورت های فلکی  آسمان که بر 

ی یک کاغذ سفید ترسیم شده استفاده کرده و آن را در میان یک رو

که با توجه به فاصله شما از استوا تنظیم  -نگهدارنده -برگه ی دیگر

 می شود، قرار می دهیم.
 

 نیم کره ی شمالی
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 20تا  0برای یک مکان در نیم کره ی شمالی با عرض های جغرافیایی 

افق استفاده کنید. برای درجه، شما باید از دو گردونه برای هر 

با توجه به عرض جغرافیایی  را الف9ساختن افق شمالی ما دایره ی شکل 

. سپس نقشه ی ستارگان شکل و از روی خطوط نقطه چین برش می دهیم

را درون آن قرار می دهیم. حاال ما یک گردونه ی افق شمالی در  الف10

بی نیز این عمل را اختیار داریم. حاال برای گردونه ی آسمان افق جنو

را برش داده و تا می کنیم و نقشه  ب9تکرار می کنیم. مانند قبل شکل 

را در آن قرار می دهیم. همزمان که در حال پیمایش  الف10ی ستارگان 

 افق جنوبی یا شمالی هستیم، ما از هر دو گردونه استفاده می کنیم.

 

از شکل  شمالی، درجه در نیم کره ی 70تا  30برای عرض های جغرافیایی

را قسمت خط چین با توجه به عرض جغرافیایی  الف استفاده کرده و 9

روی خطوط پیوسته تا می کنیم ، حاال یک پاکت  برش می دهیم، و بر

بدست می آید که محل قرار گیری نقشه ی ستارگان است که از قبل برش 

 (10و  9) شکل داده و اماده شده است.

 

 

 
 نیم کره ی جنوبی

 20تا  0یک مکان در نیم کره ی جنوبی با عرض های جغرافیایی  برای

درجه، شما باید از دو گردونه برای هر افق استفاده کنید. برای 

با توجه به عرض جغرافیایی و  را پ9ساختن افق شمالی ما دایره ی شکل 

   ب10از روی خطوط نقطه چین برش می دهیم. سپس نقشه ی ستارگان شکل 
 برای افقر می دهیم. حاال ما یک گردونه ی آسمان را درون آن قرا

شمالی در اختیار داریم. حاال برای گردونه ی آسمان افق جنوبی نیز 

را برش داده و تا می  ت9این عمل را تکرار می کنیم. مانند قبل شکل 

را در آن قرار می دهیم. همزمان که در    ب10کنیم و نقشه ی ستارگان 

یا شمالی هستیم، ما از هر دو گردونه حال پیمایش افق جنوبی 

 استفاده می کنیم.

 

 

 9از شکل  درجه در نیم کره ی جنوبی 70تا  30برای عرض های جغرافیایی

ا برش می قسمت خط چین ر، با توجه به عرض جغرافیایی ج استقاده کنید

دهیم، و بررروی خطوط پیوسته تا می کنیم ، حاال یک پاکت بدست می 

ر گیری نقشه ی ستارگان است که از قبل برش داده و آید که محل قرا

 ب( 10)شکل  اماده شده است.

 

 

 چگونگی کار با ابزار:
 

نقشه آسمان را چرخانده تا تاریخ و ساعت دلخواه تنظیم شود.  •

بخشی از نقشه که مشاهده می شود، قسمت قابل مشاهده ی آسمان 

 ن لحظه است.آدر 

اده کنید. گردونه، در واقع مانند چتر استفنکته : از گردونه 

 نقشه آسمان باالی سر شما و صورت های فلکی آن است. 

بنابر این آن را به نحوی در باالی سر خود قرار دهید که جهت های 

 آن با جهت های جغرافیایی محل منطبق باشند.
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 شمالی( هاینگه دارنده برای افق شمالی در نیم کره ی شمالی) عرض الف:  9شکل 

 

 

شمالی(  های نگهدارنده برای افق جنوبی در نیم کره ی شمالی) عرضب: 9ل شک
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 جنوبی( نگهدارنده برای افق شمالی در نیم کرهی جنوبی) عرض های پ: 9شکل 

 

 

 

 

 جنوبی( نگهدارنده برای افق جنوبی در نیم کره ی جنوبی ) عرض های ت: 9شکل 
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 الی. عرض های  شمالینگهدارنده برای نیم کره ی شمج:  9شکل  

( 70و   60، 50، 40،  30)
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 جنوبیره ی جنوبی. عرض های جغرافیایی نگهدارنده برای نیم کد: 9شکل 

 ( 70و   60، 50، 40،  30)
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که در میان گردونه قرار می  نیم کره شمالی نقشه ی ستارگان الف:   10شکل 

گیرد.  
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که در میان گردونه قرار می کره جنوبی نیم  نقشه ستارگان ب:  10شکل 

گیرد. 
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 تمرین پیشنهادی:

 
 آسمان امشب چه شکلی است؟

از گردونه ی آسمانی که با توجه به عرض جغرافیایی مدرسه خود ساخته 

اید استفاده کرده و نقشه ی ستارگان را با توجه به تاریخ و ساعت 

 رصد خود تنظیم کنید.

  
 

دونه ی آسمان یک نقشه ی ستارگان است و در نظر داشته باشید که گر

 .شما باید آن را مانند چتر، باالی سر خود قرار دهید

 

 
 طیف سنج

 

از این ابزار حساس،دانش اموز خواهد توانست  با عبور نور خورشید

در واقع دانش را مشاهده کند.  خورشید طیف حاصل از تجزیه ی نور

ود، قادر به مشاهده یک آموز به کمک این ابزار ساده ی دست ساخت خ

 ستاره خواهد بود.

 
 چگونه طیف سنج بسازیم:

داخل یک جعبه ی کبریت بزرگ) اندازه ای که در آشپرخانه استفاده می 

 ( به عنوان محل مشاهده11کل شود( را رنگ کنید.  یک برش طولی ) ش

قسمت برابر تقسیم  8غیر قابل استفاده را به  ایجاد کنید. یک سی دی

یکی از آن ها را در پایین جعبه قرار دهید به گونه ای که کنید و 

سطح ذخیره ی اطالعات آن رو به باال باشد. جعبه را بسته و تنها کمی 

 محل دیدن شما است را باز بگذارید.از آن را که در جهت خالف 

 
 چگونگی کار با ابزار:

جعبه ی کبریت را به شکلی تنظیم کنید که نور خورشید از قسمت  •

مشاهده طیف را ز آن وارد و شما از باریکه ی ایجاد شده با

 کنید.

در داخل جعبه، شما نور خورشید تجزیه شده به رنگ های مختلف  •

 طیف را مشاهده خواهید کرد.

 

       
 

 الف و ب: چگونه از طیف سنج استفاده کنیم. 11شکل 
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 تمرین پیشنهادی

 
ئورسنت و یا سایر المپ های وبا طیف حاصل از نور فلطیف خورشید را 

با توجه به نوع المپ، طیف های  موجود در مدرسه مقایسه کنید.

 متفاوتی ایجاد خواهد شد.

 

 
 

 : نقشه ی عوارض ماه12شکل 

 
 نقشه ی ماه

 

در کیف خود یک نقشه ماه که شامل اسامی دریاها و دهانه های  حتما

دوچشمی و یا تلسکوپی کوچک است را به  قابل مشاهده با یک دوربین

 همراه داشته باشید.

 
 ساختن

از  ( نیاز دارید.20*20شما به یک مقوای مربعی شکل به ابعاد ) 

 (13یا  12)شکل نقشه ی ماه پرینت گرفته و آن را روی مقوا بچسبانید.

 

 
 چگونگی کار با ابزار:
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چشمی برای رصد با توجه به این که از چه نوع تلسکوپ یا دوربین دو

استفاده می کنید، جهت ها بر روی ماه، در مقایسه با چشم غیر مسلح 

 متفاوت خواهد بود.

 )باال و پایین یا چپ و راست ممکن است برعکس باشد(

نیز  همچنین که مکان رصدی شما در نیم کره شمالی یا جنوبی باشد

 تاثیر خواهد داشت.

لی شاخص مثل دریاها شروع برای حل این مشکل بهتر است از عوارض خی

 کنید و سپس به سراغ دهانه ها بروید.

 
 تمرین پیشنهادی:

 
وقتی هالل ماه از نیمه بیشتر است ماه را نگاه کنید و در قاچ مرکزی 

آن به دنبال دهانه ای باشید که از آن رگه هایی بیرون زده است.) 

ف بر سطح دهانه خارج و در جهت های مختل از رگه ها، خطوطی هستند که

  مشاهده می شوند( ماه

 این دهانه، دهانه ی معروف تیکو است.

 
 

 ماه نقشه ی عوارض: 13شکل 
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 چینش کیف

 هرکس با توجه به سلیقه خود می تواند یک کیف زیبا طراحی کند.

 چند پیشنهاد ساده برای چینش وسایل در کیف در ادامه آمده است. 

ای نگهداری گردونه ی در قسمت درب جعبه، نوارهای کاغذی بر (1

 آسمان، نقشه ی ماه و ساعت آفتابی قرار دهید. 

 

در قسمت دیگر جعبه که عمیق تر است،سایر ابزارهای را به  (2

نحوی قرار هید که حرکت نکنند، مثال از گیره، سوزن و یا 

کمربند استفاده نمایید. وزنه ی ارتفاع سنج در مرکز قرار 

ی ظریف دیگری است و می داده شود، زیرا کیف شامل ابزارها

 نماید. رتواند تعادل الزم در هنگام حمل را برقرا

همچنین گروهی از دانش آموزان پیشنهاد چسباندن فهرست محتویات کیف 

بعد از هر فعالیت می توان  نبر روی در آن را ارائه دادند. بنابرای

 را برد و البته نام خوصفحه بررسی نمود. ابزارها را با توجه به آن

و کیف خود را به هر صورتی که  تا گم نشوند روی ابزارها بنویسید

 دوست دارید تزیین نمایید.
  

 
 

 کیف: 14شکل
 

 نتیجه گیری

ساالنه ی آن در طول شبانه روز برای هر رصد آسمان و تغییرات  (1

 منجم آماتور کار بسیار ضروری است.

زان به انجام این پروژه ها، دستاورد های زیر را برای دانش آمو (2

 همراه دارد:
 

 به نفس در اندازه گیری افزایش اعتماد •

 مسئولیت پذیری در برابر ابزارهایشان •

 توسعه خالقیت و مهارت های شخصی •

 درک اهمیت  دسته بندی نظام مند داده ها •

 درک راحت تر ابزارهای پیشرفته تر •

 درک اهمیت مشاهده با چشم غیر مسلح در گذشته و حال •
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