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گروه سنی :8 تا 12 سال       دوره تحصیلی : علوم ابتدایی

 هدف : یادگیری تعیین میزان بارندگی، تشخیص جهت باد،
اندازه گیری سرعت باد و اندازه گیری زمان با کمک ساعت آفتابی

ایستگاه هواشناسی

وضعیت آب و هوا را گزارش کنید!

در ایستگاه های هواشناسی به منظور پیش بینی و مطالعۀ آب و هوا و اقلیم، وضعیت آب و هوا را 
بررسی می کنند. با کمک ایستگاه هواشناسی که در دست دارید می توانید بادنما، بادسنج، ساعت 
را  زمین  اصلی  آن، جهات  نمای  از قطب  استفاده  با  آن  بر  کنید. عالوه  تهیه  باران سنج  و  آفتابی 

می توانید تعیین کنید.

اجزاء ایستگاه هواشناسی 

1- پایه اصلی ایستگاه )این پایه از دو قسمت تشکیل شده است و زایده هایی این دو قسمت را به 
هم متصل می کند و یکی می شود(

2- کره های شفاف )در داخل یکی از کره ها، قطب نما قرار دارد(



2

3- رابط های شفاف

4- دسته ایستگاه هواشناسی

5- بادنما شامل :
  پیکان بادنما و پایه آن

  عالئم نشان دهنده جهات اصلی زمین

6- بادسنج شامل :
  بادگیرهای بادسنج و بازوهای آن

  بخش های مرکزی و اتصال دهنده بازوها
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7- ساعت آفتابی شامل :
  صفحه ساعت آفتابی )دو نیم دایره در دو اندازه متفاوت(

  دکمه های روی صفحه ساعت
  شاخص قائم الزاویه برای نشان دادن سایه

  برچسب های شماره دار

8- باران سنج شامل :
  ظرف جمع آوری باران )مدرج شده(
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روش ساخت بادنما :
 1( دو بخش پایه اصلی را به وسیله زایده هایی که دارد به هم متصل کنید.

 2( دو کره شفاف را به وسیله رابط های شفاف روی هم بگذارید به گونه ای که کره قطب نمادار 
در باال قرار بگیرد و سپس کره زیرین را مطابق شکل در بخش وسط پایه اصلی قرار دهید.

 3( پیکان بادنما را روی کره قطب نمادار بگذارید. سپس هر یک از جهات بادنما را طوری روی 
این کره قرار دهید که جهت شمال آن در مقابل قطب شمال قطب نما باشد.

 4( بادنما را در معرض وزش باد به گونه ای که قطب شمال قطب نما به سمت شمال باشد، قرار 
دهید.

را نشان  باد  بادنما می شود و نوک آن جهت وزش  به تغییر مکان پیکان  باد منجر   5( وزش 
می دهد. )به طور مثال اگر نوک پیکان در جهت شمال و انتهای پیکان در جهت جنوب باشد، باد از 

سمت شمال به جنوب می وزد(
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روش ساخت بادسنج :

 1( پس از اتصال دو بخش پایه اصلی دستگاه به یکدیگر دو کره شفاف را طوری روی هم بگذارید 
که کره شفاف قطب نمادار در باال قرار بگیرد.

 2( بادگیرهای بادسنج و بازوهای آن را پس از اتصال به بخش مرکزی ، طبق شکل در محل 
خود بگذارید.

 3( دو کره را با استفاده از رابط های شفاف توسط دسته ایستگاه هواشناسی بهم وصل کنید.
 4( بادسنج آماده را در معرض وزش باد قرار داده به طوری که جریان باد به بادگیرهای بادسنج 

برخورد کند و باعث چرخش آنها شود.
 5( بر روی یکی از بادگیرها عالمتی بزنید وتعداد دورهای کامل آن را در دقیقه شمارش کرده و 
یادداشت کنید. با داشتن تعداد دورها در دقیقه می توان سرعت وزش باد را در زمان معین تعیین 

نمود. 

نکته : بادسنج در واقع سرعت باد را اندازه گیری می کند ولی از آنجائیکه قدرت باد فقط به سرعت 
آن بستگی دارد می توان از آن برای تعیین قدرت باد استفاده کرد.
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روش ساخت باران سنج : 

 1( یکی از کره ها را در وسط پایه اصلی بگذارید.
 2( باران سنج را مطابق شکل بر روی آن قرار دهید.

 3( باران سنج آماده را در یک روز بارانی در فضای باز قرار دهید. )این محل بایستی در جایی 
باالتر از سطح زمین باشد تا آب باران مستقیما در ظرف جمع آوری باران جمع شود و موانعی مانند 

ساختمان یا درخت بر سر راه آب باران به ظرف نباشد(
 4( پس از گذشت چند ساعت، میزان باران در باران سنج را بر حسب میلی متر بخوانید.

ثبت  بارندگی  میزان  به عنوان  میلی متر  یک  شود،  پر  که  لوله  از  میلی متر  ده  هر  ازای  به   : نکته 
می شود. اگر باران خیلی شدید باشد که باران سنج پر شود، می توانید ظرفی در زیر باران سنج قرار 
دهید و میزانی را که سر ریز شده در آن جمع کنید.پس از محاسبه آب باران موجود در باران سنج 
آن را خالی کنید و آب جمع شده در ظرف را به آن منتقل کنید و آن را اندازه گیری کنید. میزان 

بارندگی برابر است با جمع این دو عدد.
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روش ساخت ساعت آفتابی :

 1( برچسب های شماره دار را روی دکمه های ساعت آفتابی بچسبانید.
 2( هر یک از دکمه ها را به ترتیب بر روی ساعت آفتابی قرار دهید.

 3( شاخص قائم الزاویه شکل را به صورت عمودی طوری روی صفحه بگذارید که ضلع قائم آن 
به طرف نیم دایره بزرگ صفحه اصلی باشد.)مطابق شکل(

 4( ساعت آفتابی را به سمت شمال در جایی که در طول روز به آنجا آفتاب بتابد، قرار دهید.
 5( به کمک سایه شاخص قائم الزاویه که بر روی اعداد می افتد، ساعت را بخوانید.

نکته : در طول روز و در طی ساعات متفاوت، وسعت سایه نیز متفاوت است، به طوری که هنگام 
صبح بیشترین سایه در طرف مغرب صفحه و در هنگام عصر بیشترین سایه در طرف مشرق مشاهده 
می شود. در هنگام ظهر شاخص قائم الزاویه هیچ سایه ای ندارد. در زمان های قدیم از ساعت آفتابی، 

برای اندازه گیری زمان استفاده می کردند.
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روش ساخت ساعت آفتابی و باران سنج بر روی یک پایه :

مطابق شکل ساعت آفتابی و باران سنج را بر روی پایه قرار دهید.
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روش ساخت بادنما و بادسنج بر روی یک پایه :

مطابق شکل ساعت بادنما و بادسنج را بر روی پایه قرار دهید.



سایر محصوالت :

مدل نیم تنه انسان

میکروسکوپ دیجیتال

پریسکوپ

مجموعة الکتریسیته

نیروگاه کوچک خورشیدی

توربین آبی

شرکت صنایع آموزشی ) تاسیس 1354( تولید کننده انواع سرگرمی های 
این  است.  پزشکی  و  دانشگاهی  و  آزمایشگاهی  آموزشی،  تجهیزات  علمی، 
شرکت با عضویت در سازمان های نظارتی و مؤسسات معتبر جهانی و با داشتن 
گواهینامه  و  آلمان  کشور  از   ISO-9001 کیفیت  مدیریت  سیستم  گواهینامه 
محصول،   ۲۸ برای  اختراع  ثبت  گواهی  بودن  دارا   ،)EFQM( تعالی  به  تعهد 
اعتبارنامه از دفترانتشارات و تکنولوژي آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزي 
آموزشی و دریافت ۵۶ تقدیر نامه و تندیس، روز به روز بر توانمندی ها و کیفیت 

محصوالت خود می افزاید . 


