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اسطرالب فقط زاویه ستاره نسبت به
سطح افق را اندازه می گیردنه ارتفاع ستاره



:چند نکته مهم در رابطه با اسطرالب
اسطرالب زاویه اجرام آسمانی را نسبت به سطح افق نشان می (1

(کتاب102تصویر ب صفحه )دهدنه فاصله اجرام آسمانی را
اسطرالب فقط مخصوص ستاره نیست و زاویه هر جرم آسمانی (2

دیگری مانند خورشید،ماه و سیارات را هم میتوان باآن اندازه گرفت
در ساخت سطرالب هرچه طول لوله اسطرالب بلندتر و قطر آن (3

هرچه کمتر باشد اسطرالب دقیق تر است چون لوله ی کوتاه و قطور 
وسعت زیادی از آسمان را نشان می دهد و این کار دقت اسرالب را 

کم می کند
در زمان طلوع و غروب اجرام آسمانی مانند ماه و خورشیدزاویه (4

ی آنها صفر و در هنگامی که باالی سر ماهستند زاویه ی آنها 
.درجه است90



برابر2با زاویه 1همان طور که می بینید زاویه
هست حاالهرچه لوله ی اسطرالب باالتربیاید    
صفحه ی اسطرالب هم عدد بزرگتری را نشان 
می دهدبه همین خاطر در زاویه بندی اسطرالب
زاویه ای که برلوله عمود هست را زاویه صفر و

در نظر 90زاویه ای که با لوله موازی هست را 
درجه تقسیم می کنیم90می گیریم و بین این دو را به 

(درجه10درجه ،10"البته معموال)





شاید برای شما سوال پیش بیاید که چرا کهکشان ما به این شکل است؟
برای پاسخ به این سوال از شبیه سازی زیر استفاده می کنیم     



همانطور که نیروی چنگال در وسط رشته های ماکارانی 
باعث چرخش و جمع شدن رشته های ماکارانی می شودنیروی 
جاذبه ای که به صورت چرخشی در مرکز کهکشان قرار دارد 

باعث تشکیل این نوع کهکشان شده است
به نظر شمااین نوع کهکشان ها به مرور زمان جمع و متراکم تر می شوند یا بازتر؟

می دانیم که با چرخش چنگال رشته های ماکارانی کم کم در وسط 
ع ظرف جمع و متراکم می شوند پس باید پیش بینی کنیم که این نو

.کهکشانها به مرور متراکم تر می شوند



• منظومه شمسی قسمتی از کهکشان را ه شیری و کهکشان راه شیری قسمتی از جهان 
.                                                                       هستی یعنی کیهان است

• .کیهان نامیده می شود از میلیاردها کهکشان تشکیل شده است"جهان هستی که اصطالحا

• .                   کهکشانها خود مجموعه ای از میلیارد ها ستاره و عناصر دیگر هستند

• کهکشان راه شیری یکی ازهمان میلیاردها کهکشانی است که منظومه شمسی درآن قرار 
.                                                                                                دارد

• کیلومتر برثانیه در اطراف کهکشان در       220منظومه شمسی با سرعتی حدود :نکته
. چرخش است

•



در منظومه شمسی یک ستاره بیشتر وجود ندارد و آن یک ستاره :نکته
. خورشید است

کهکشان ها را بر اساس شکل آنها به انواع مختلف تقسیم می کنند :نکته
.....کهکشانهای مارپیچی،میله ای مارپیچی،نامنظم و:مانند

میلیوم کیلومتر است یک 150به فاصله بین زمین و خورشید که حدود :نکته
. واحد نجومی می گویند

ثانیه طول می کشد تا نور فاصله یک واحد نجومی را طی 20دقیقه و 8:نکته
.                                                              کند



واحد نجومی و سال نوری هر دو واحدهای مسافت هستند و هر :نکته
یعنی نور در طول یک .)واحدنجومی است63072سال نوری برابر با 
(هزار بار فاصله زمین تا خورشید را طی کند63سال می تواند حدود 

ابر پر از ستاره ای که در شبها در آسمان مشاهده می کنیم و از :نکته
شمال غرب به سمت جنوب شرق گسترش یافته یکی از بازوهای 

(همان تصویر ابتدای فصل.)کهکشان راه شیری است



ستارگان                    
تنها ستاره منظومه شمسیخورشید به عنوان .ما برای زندگی به نور و گرما نیاز داریم

.                                                     نور و گرمای مورد نیاز مارا تامین می کند
چرا تنها ستاره؟؟؟؟؟                                                                                   

بقیه ستاره هایی .چون در منظومه شمسی فقط یک ستاره وجود دارد و آن خورشید است
که ما در آمان می بینیم جزءمنظومه شمسی نیستندو ممکن است هر کدام از این ستاره ها 

.                                                     دارای منظومه هایی شبیه منظومه ی ما باشند
ستاره ها پیوسته در حال تغییرند یعنی چه؟؟؟                                                        

در "با توجه به تولد و مرگ ستارگان ترکیب ستاره های تشکیل دهنده یک کهکشان دائما
ترکیب جمعیت زمین که هر روز تعدادی بچه به دنیا می آید و "مثال. حال تغییراست

در "از طرفی جنس ستاره ها هم پیوسته تغییرمی کند مثال.تعدادی انسان هم می میرند 
گازهای تشکیل دهنده )هیدروژن به هلیم تبدیل می شود پس جنس خورشید"خورشید دائما

مثل خود ما انسانها که از زمان تولد تا لحظه مرگ .در حال تغییر است"دائما(خورشید
.در حال تغییر است ،بقیه ستاره ها هم مینطور هستند"بدنمان دائما



خورشید                      
ترکیب اصلی خورشید در حال حاضر از هیدروژن و هلیم تشکیل شده است که به طور 

این تبدیل همراه با کاهش جرم و تولید انرژی به .مدام هیدروژن به هلیم تبدیل می شود
.                                              صورت گرما و نور است

. کاهش جرم تا زمانی ادامه خواهد یافت که خورشید به پایان زندگی خود برسد
چرا عنصر خورشید تمام میشود؟؟؟                                                                  
چون هیدروژن های درون خورشید تمام میشوند و در این صورت دیگر هیدروژنی وجود 

.                                  ندارد که به هلیم تبدیل شود پس انرژی هم تولید نمی شود 

:                                                                  دلیل کاهش جرم خورشید
.                                  منشاءگرمای خورشید تبدیل هیدروژن به هلیم است

اتم هیدروژن با هم ترکیب شده و یک اتم هلیم تولید می شود اما جرم یک اتم هلیم از 4
. اتم هیدروژن کمتر است به همین دلیل جرم خورشید به مرور زمان کاهش می یابد4جرم 



صورتهای فلکی                

صورتهای فلکی متفاوت در زمان های خاص در آسمان دیده می شوند و همین :نکته
صورت "مثال.خاصیت آنها باعث شده که در قدیم مردم ازآنهابه عنوان تقویم استفاده کنند

است در شبهای مهر ماه در آسمان دیده می شود وبه همین (میزان)فلکی که شبیه ترازو 
در شبهای اسفند ماه یک صورت فلکی "دلیل در قدیم به مهر ماه میزان می گفتندیا مثال

.می گفتند( ماهی)شبیه ماهی در آسمان دیده می شود به همین دلیل به اسفند،حوت 

برای درک بهتر این مطلب فرض کنید در کف یک اتاق بزرگ یک صفحه دایره ای 
اگر شماروی این صفحه بنشینید همزمان که دایره می .شکل در حال چرخیدن قرار دارد

ما روی زمین .چرخد شما هم قسمتهای مختلف دیوار های اتاق را مشاهده خواهید کرد
هستیم و زمین هم به دور خورشید می چرخد و در ماه های مختلف قسمتهای مختلفی از 

.                                                                                        آسمان را میبینیم





شب است و ما پشت به .در تصویر باالیی به شب اول فروردین دقت کنید
و اگر به آسمان نگاه (خودتان را نقطه ی آب رنگ فرض کنید)خورشید هستیم 

.                                 را می بینیم1کنیم صورت فلکی 
روبه روی ما 2صورت فلکی.در تصویر پایین روز اول فروردین را نگاه کنید

در پشت خورشید قرار دارد و نور خورشید 2در آسمان است ولی صورت فلکی 
اجازه نمی دهد ستاره های آسمان و صورتهای فلکی را ببینیم                        

ماه صبر کنیم تا زمین 6را ببینیم باید 2برای اینکه   بتوانیم صورت فلکی * 
(  تصویر باال سمت چپ)نصف مدار خود در اطراف خورشید را طی کند

را 2یعنی باید صبر کنیم تا شبهای مهر ماه فرا برسد و ما بتوانیم صورت فلکی 
.                                                                                        ببینیم

ما در شبهای مختلف سال ستاره های مختلفی را در آسمان می بینیم یعنی :نتیجه
ستاره هایی که در فروردین می بینیم با ستاره هایی که در شبهای مهر میبینیم 

.                                                                               متفاوت هستند



جهت یابی در شب

معروف ترین صورت فلکی دب اکبر

ستاره پر7است که از (خرس بزرگ)
نور و چند ستاره کم نورتر تشکیل شده

با یک7را به ستاره6اکر ستاره .است
خط وصل کنیم و خط را در حدود پنج
برابر فاصله بین دو ستاره امتداد دهیم

به ستاه قطبی می رسیم که(مطابق شکل)
.        سمت شمال رابه ما نشان می دهد

ستاره قطبی ،دم صورت فلکی دب اصغر است



جهت یابی در روز
یک ساعت عقربه دار را روی زمین بگذارید
به گونه ای که عقربه ساعت شمار آن 

برای این کار)روبه خورشید باشد"دقیقا
عمود در زمین"میتوان یک میله را کامال

فرو کرد و ساعت را طوری قرار داد که
روی عقربه ساعت شمار"سایه میله دقیقا

و12نیمساز زاویه بین عدد ( قرار بگیرد
.عقربه ساعت شمار قطب جنوب است
اکر ساعت دیجیتالی داشتیدیک ساعت 
روی کاغذ بکشید از روی ساعت دیجیتال 
عقربه ها را روی کاغذ رسم کنید و از این
کاغذ به جای ساعت عقربه دار استفاده کنید  



جهت قبله در ایران همواره به سمت جنوب غربی است
چرا هرچه از شمال به سمت جنوب کشور می رویم زاویه انحراف قبله بزرگتر می شود؟:سوال

به سمت شمال و جنوب تبریز توجه کنید حاال به خطی که تبریز را به کعبه وصل .شهر تبریز را ببینید
همان طور که می بینید این خط نسبت به شمال و . می کند دقت کنید

. جنوب تبریز یک زاویه کوچک می سازد
خطی که مشهد را به کعبه وصل می کند. حاال به مشهد دقت کنید

نسبت به خط شمال و جنوب مشهد زاویه ی بزرگتری را می سازد
یعنی این خط نسبت به محور شمال و جنوب مشهد انحراف بیشتری

.                                                                              دارد
خطی که بندر عباس را به کعبه وصل      . به بندر عباس توجه کنید

می کند نسبت به خط شمال و جنوب بندر عباس انحراف زیادی        
دارد وزاویه بزرگتری را می سازد                                           

به طور کلی در کشور ما هرچه از شرق به غرب برویم زاویه :نتیجه
انحراف کمتر می شود و همچنین هر چه از شمال به جنوب کشور 

.                                      برویم زاویه انحراف بیشتر می شود
شهرهای شمال غرب کشور کمترین زاویه انحراف قبله و شهرهای 
جنوب شرق کشور بیشترین زاویه انحراف قبله را نسبت به جهت

.                                           شمال و جنوب جغرافیایی دارند







:                                                              تفاوت سیاره و ستاره
.                  ثابت است" سیاره حرکت دارد ولی محل ستاره تقریبا(1
.                  سیاره از خود نوری ندارد ولی ستاره دارای نور است(2
سیاره نور انعکاسی ستاره را نشان می دهد و چشمک نمی زند ولی  (3

.ستاره چشمک می زند 
عطارد به دلیل نزدیکی به خورشید بسیار داغ است ومشتری به دلیل دوری:نکته

.                    از خورشید بسیار سرد است وهیچ کدام شرایط حیات را ندارند



قمرها اجرام آسمانی هستند که تحت تاثر نیروی گرانش،به 
.               دور یک سیاره در گردش هستند

:                                              برای فهم بهتر دستگاه موقعیت یاب جهانی به مثال زیر توجه کنید
GPS:

.             فرض کنید داخل یک پاکت یکی از حروف الفبا نوشته شده وما می خواهیم آن را حدس بزنیم
.هیچ حدسی نمی توان زدچون هر حرفی می تواند باشد                                                  " مسلما

حاال می دانیم حرف مورد نظر یا الف یا ی یا .این حرف یکی از حروف کلمه ایران است:راهنمایی اول
.                                                       ولی کدام یک است؟هنوز نمی توانیم بگوییم.ریا نون است 

هنوز هم نمی توانیم تشخیص بدهیم       .این حرف یکی از حروف کلمه تهران هم هست : راهنمایی دوم
(                                                  ن-ا-ر)چون کلمه ایران و تهران سه حرف مشترک دارند

میتوانیم تشخیص بدهیم "حاال کامال.این حرف یکی از حروف کلمه ی تدریس هم هست:راهنمایی سوم
(  ر)تهران و تدریس حرف -چون تنها حرف مشترک ین سه کلمه ایران.حرف مورد نظر چیست

.                                                                                                                     است



ارتباط (دایره آبی)1ماهواره "سیستم رد یاب یک خودرو روشن شده و با نزدیکترین ماهواره مثال
ولی .اکنون مشخص میشود خودرو مورد نظر در کدام ناحیه از کره ی زمین قرار دارد.برقرار می کند

نقطه دقیق آن مشخص نیست چون ممکن است این خودرو در هر کدام از شهرهای شمال غرب ایران یا 
.                                   باشد.... حتی کشور عراق و 

(دایره قرمز-2ماهواره )سپس دستگاه با دومین ماهواره 
ارتباط برقرار می کند حاال مشخص می شود این خودرو

در کشور عراق یا ترکیه نیست بلکه در               "مثال
.                      نقطه ای از نواحی مرکزی ایران است

ولی هنوز           ( محدوه مشترک دایره ی آبی و قرمز)
هم نقطه دقیق آن مشخص نیست تا اینکه دستگاه             

.ارتبا برقرار می کند(سبز رنگ-3ماهواره)با سومین ماهواره
چون نقطه مشترک این سه (نقطه ای در قسمت مرکزی ایران.)حاال نقطه دقیق خودرو مشخص میشود

.ماهواره فقط یک نقطه در قسمت مرکزی ایران است









در پناه خدا باشید عزیزان               
1398اسفند 


