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ما کجاییم؟
زمیـن کجاسـت؟ سـؤال خوبـی اسـت. در این شـکل ها زمیـن را در میان سـیاره های 
دیگـر در فضـا می بینیـم. در بخش هـای بعدی زمیـن را از فاصلـه نزدیک تر خواهیم 

دید.

زمین در فضا 
وقتـی در فضـا بـه زمیـن نزدیـک می شـویم 
کـم کـم کشـورها و اقیانوس هـا را می بینیم. 
خاکـی  کـره  ایـن  روی  جایـی  آدم هـا  همـه 
زندگـی می کننـد. این عکـس را یک ماهواره 

از زمیـن گرفتـه اسـت.

شهرها
وقتی بیشـتر به زمین نزدیک می شـویم، شـهرها و کشـورها 
را می بینیـم. ایـن عکـس ایالـت فلوریـدا در آمریکا را نشـان 

می دهـد. آیـا در ایـن عکـس آدم ها دیده می شـوند؟

خورشید

بهرام )مریخ( زمین ناهید )زهره( تیر )عطارد(

                       شهرها را می بینید؟               حاال به زمین نزدیک تر می شویم.
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منظومه شمسی 
زمیـن یکـی از سـیاره هایی اسـت که دور خورشـید می گردد. 
ایـن مجموعـه از سـیاره ها منظومـه شمسـی نـام دارد. تـا بـه 
حـال موجـود زنـده ای در سـیاره های دیگر دیده نشـده، ولی 

شـاید روزی حیـات را در ایـن سـیاره ها کشـف کنیم.

خانه های روی زمین 
بـا نزدیک تـر شـدن به زمیـن در این عکس شـهری 
سـاحلی را در فلوریـدا می بینیـم. ولی بـاز هم آدم ها 

دیده نمی شـوند.

آدم های روی زمین
اگـر بـه یکی از این خانه ها نزدیک شـویم شـاید بچه ها 
را ببینیـم. حـاال دوبـاره بـه زمیـن نـگاه کنیـد تـا ببینید 
چقـدر بـزرگ اسـت. زمین واقعًا سـیاره بزرگی اسـت.

نپتون  اورانوس کیوان )زحل( برجیس )مشتری( 

ها کجا هستند؟
دم 
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از پوسته تا هسته 
چیزهـای زیـادی دربـاره زمیـن و حتـی فضـا می دانیـم، ولـی واقعـًا چـه چیزی زیـر پای 
آدم ها اسـت؟ زمین شـبیه یک سـیب اسـت. پوسـته ای کـه آدم هـا روی آن راه می روند. 

شـبیه پوسـت سـیب اسـت. چیزهـای زیادی زیـر این پوسـته پنهان شـده اند.

سفر به مرکز زمین 
انسـان توانسـته فقـط ۸ مایـل )۱۳ کیلومتـر( در عمـق زمیـن جلو رود 
کـه فقـط حدود پنج درصد فاصله ما از مرکز زمین اسـت. دانشـمندان 
دربـاره مـواد زیـر پوسـته زمین حدس هایـی دارنـد، امـا می دانیم زیر 

پوسـته زمین بسـیار بسـیار داغ است.

سطح زمین 
زمین از سـنگ تشـکیل شـده اسـت. گرانیت یکی از سـنگ هایی اسـت که در خشکی 
پیـدا می شـود. بازالـت معمـواًل در کـف اقیانوس هـا دیـده می شـود و پریدوتیـت از 

سـنگ های گوشـته ی زمین اسـت.

اطالعاتی درباره زمین 
خیلـی  زمیـن  کنیـد  فکـر  •شـاید 
بـزرگ اسـت امـا ۱,۳۰۳,۶۰۰ زمین 

می گیرنـد. جـای  خورشـید  در 
•اگـر بـدون توقـف روی خـط اسـتوا 
راه برویم، دور زدن کل زمین حدود 

یک سـال طـول خواهد کشـید.

دور زمیـن را الیـه ای گرفتـه که بـه آن جو 
و هوایـی در خـود  اتمسـفر می گوییـم  یـا 

دارد کـه آدم هـا از آن تنفـس می کننـد.

و  نـازک  الیـه ای  پوسـته 
سـنگی اسـت که زمین را 
پوشـانده اسـت. ضخامت 
ایـن الیه بیـن ۳/۵ تا ۴۲ 
مایل )۵ تـا ۶۸ کیلومتر( 

است.

پریدوتیتبازالت گرانیت

۶


