
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
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 مقدمه

ایم و روزی  کنیم. بنا به باورهای دینی از خاک آن آفریده شده ای است که روی آن زندگی می زمین کره

است که مانند سایر  سیاره منظومه شمسی گردیم. این کره خاکی یکی از نه آن باز می خاک  دوباره به

 است که در آن منظومه شمسیای منحصر بفرد در گردد. زمین سیاره می خورشید سیارات در مداری به دور

 . اند، وجود دارد که برای حیات ضروری نیتروژن و اکسیژن و آب

 

 

 
 

 

 تاریخچه زمین

 نشین شده و ود. بتدریج عناصر سنگینتر تهای از مواد داغ و نیمه مذاب ب زمین در بدو پیدایش بصورت کره

را تشکیل  پوسته و جبه را بوجود آوردند و در عین حال عناصر سبکتر به سطوح فوقانی آمده و هسته فلزی

 شکل گرفت و جو زمین دادند. پس از گذشت چند میلیارد سال ، زمین سرد شد، سطح زمین جامد گشت ،

در کف  ط فوران های آتشفشانیز هم ادامه دارد: پوسته زمین توسهنو تکامل زمین. بوجود آمدند اقیانوس

در حال تغییر و تحول است. تناسب  ای های قاره حرکت و زمین لرزه ها اقیانوسها نوسازی شده ، دائما بر اثر

 .گازهای مختلف در جو زمین نیز بر اثر دخالتهای انسان به آرامی در حال تغییر است

 

ها روی یک یا چند  صفحه مجزاست. هر یک از قاره 21حرکت زمین به شکل یک پوسته سنگی متشکل از 

اند. این صفحات با سرعتی شبیه به سرعت رشد ناخنهای انسان در حال حرکت هستند.  گرفته صفحه قرار

های جامد ، روی سنگهای نیمه مذاب به حالت شناور هستند که خود این سنگهای نیمه مذاب توسط  صفحه

طح زمین ها در س کنند، تکان خورده و باعث حرکت صفحه جریانهای داغی که از هسته فلزی زمین فوران می

 . شوند می

 

 نسیاره ای به نام زمی
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ود اختصاص می دهد. در میان نه سیاره موجود در منظومه شمسی، زمین رتبه پنجم از لحاظ اندازه را به خ

برابر قطر زمین  22کیلومتر است. مشتری، بزرگترین سیاره منظومه شمسی قطری  2۰۰۱۱۱قطر آن حدود 

 .را دارد و پلوتو به عنوان کوچکترین سیاره دارای قطری کمتر از یک پنجم زمین می باشد

دور خورشید در گردش است و هر  میلیون کیلومتر به 2۵۱زمین نیز مانند بقیه سیاره ها در مداری با فاصله 

برابر فاصله زمین  ۰۱روز تکمیل می کند. فاصله پلوتو، دورترین سیاره از خورشید  ۰۶۵دور خود را در مدت 

  .روز زمینی یکبار دور خود را تکمیل می نماید 1۰۲از خورشید است و در هر 

 

 نحوه پیدایش و تکامل زمین

زمین در بدو پیدایش بصورت کره ای از مواد بسیار داغ و نیمه مذاب بوده که به تدریج عناصر سنگین تر ته 

نشین شده و هسته فلزی را به وجود آوردند ، و در عین حال عناصر سبکتر به سطوح فوقانی آمده و جبه و 

مین جامد گشت، جو زمین پوسته را تشکیل دادند. پس از گذشت میلیاردها سال زمین سرد شد، سطح ز

شکل گرفت، و اقیانوسها بوجود آمدند. تکامل زمین هنوز ادامه دارد. پوسته زمین توسط فورانهای آتشفشانی 

در کف اقیانوسها نوسازی شده و دائما بر اثر زمین لرزه ها و حرکتهای قاره ای در حال تغییر و تحول است. 

 .ر دخالتهای انسان به آرامی در حال تغییر استتناسب گازهای مختلف در جو زمین نیز بر اث

 

 نحرکت زمی

 : زمین دارای سه نوع حرکت است

 .ی فرضی که از دو قطب شمال و جنوب آن عبور می کندحرکت وضعی حول محور (2

 .حرکت انتقالی در مداری به دور خورشید (1

 .حرکت در راه شیری به همراه خورشید و دیگر اجرام منظومه شمسی (۰

 

ساعت زمان الزم است تا زمین یک دور وضعی خود را تکمیل کند. این زمان را روز خورشیدی می  1۰

خورشیدی، زمین مقداری نیز در مدار خود حرکت می کند بنابراین مکان ستارگان  گویند. در طی یک روز

 1۰درآسمان هرشب دچار اندکی تغییر می شود. مدت زمان واقعی یک دور حرکت وضعی زمین معادل 

ثانیه می باشد. این زمان را روز نجومی زمین می نامند. روز نجومی از روز  ۱۰/۰دقیقه و  ۵۶ساعت و 

 .دقیقه زودتر در آسمان دیده می شوند ۰کوتاه تر است بنابراین ستارگان هر روز خورشیدی 
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ثانیه به طول می انجامد. این دوره  ۵۰/۰دقیقه و  ۰ساعت و  ۶روز و  ۰۶۵گردش زمین به دور خورشید 

زمانی سال نجومی خوانده می شود. از آنجائیکه حرکت وضعی زمین در انتهای هر سال به یک عدد کامل 

ساعت نسبت به ترتیب فصول متفاوت می شود. برای هماهنگی  ۶می رسد، ترتیب تقویم در هر سال معادل ن

روز به تقویم اضافه می شود تا عدم تناسب برطرف گردد. سالهایی که  2تقویم و فصول، هر چهار سال یکبار 

افه در آخر دومین ماه سال یک روز اضافی دارند سال کبیسه نامیده می شوند. در تقویم میالدی یک روز اض

 .یعنی فوریه قرار می گیرد و در تقویم خورشیدی یک روز به آخر اسفند ماه اضافه می گردد

 2۱۰۰۱۱۱میلیون کیلومتر است و زمین این مسافت را با سرعت ۰۰۱مسافت مدار زمین به دور خورشید 

 .کیلومتر در ثانیه طی می کند ۰۱کیلومتر در ساعت و یا 

 

 ۵/1۰زمین به شکل عمودی، صفحه مداری را قطع نمی کند بلکه نسبت به آن زاویه ای حدود  محور طولی

درجه دارد. این شیب و حرکت زمین به دور خورشید باعث پدیدار گشتن فصول می شوند. در دی ماه، 

ت نیمکره شمالی زمین، به دلیل شیب محور طولی، دورتر از خورشید قرار می گیرد. نور خورشید با شد

کمتری به نیمکره شمالی می رسد و در این هنگام این بخش از زمین، زمستان را پشت سر می گذراند. در 

خرداد ماه وضعیت شیب زمین تغییر می کند و این بار نیمکره جنوبی در قسمتی از شیب قرار می گیرد که 

 .جربه نمایداز خورشید دورتر است در نتیجه نوبت به این نیمکره می رسد که زمستان را ت

مدار زمین دایره کامل نیست. در اوایل دی ماه زمین به خورشید نزدیکتر و در خرداد ماه کمی دورتر است. 

میلیون کیلومتر می  2/2۵1میلیون کیلومتر و در ماه خرداد  2/2۰۰فاصله زمین از خورشید در ماه دی 

 .پدیده شیب زمین است باشد. تاثیر این پدیده در سرما یا گرمای زمین بسیار کمتر از

زمین و منظومه شمسی عضو یک صفحه ستاره ای وسیع به نام کهکشان راه شیری می باشند. درست 

همانگونه که ماه به دور زمین و سیارات به گرد خورشید در چرخشند، خورشید و دیگر ستارگان به دور مرکز 

پنجم از مرکز راه شیری قرار گرفته و با  راه شیری در گردش می باشند. منظومه شمسی حدودا در فاصله دو

میلیون سال یکبار  11۱کیلومتر در ثانیه حول مرکز آن در گردش است. منظومه شمسی در هر  1۰۰سرعت 

 .حول مرکز کهکشان گردش می کند

 

 آینده زمین

از آنجا که حیات در زمین( وابسته به خورشید است، آینده کره زمین نیز به آینده خورشید وابسته خواهد 

میلیارد سال دیگر ذخایر انرژی خورشید تمام شده و خورشید به یک غول سرخ تبدیل می  ۵بود. حدود 
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می دهد. گرمای شدید حاصل از افزایش حجم باعث آب شدن یخ مناطق قطبی و باال شود و افزایش حجم 

آمدن آب اقیانوس می شود. سپس جو زمین شروع به تبخیر می کند و گیاهان خشک آتش می گیرند. در 

 .چنین شرایطی امکان حیات در زمین کال از بین می رود

 

 دانستنیهای جالب درباره کره زمین

مایل در ثانیه به دور خورشید در حال حرکت است. همانند تمامی اجسام دیگری  ۵/2۲سرعت زمین با کره 

کنند درست همانند پوست حلزون  که در مدارهای هیأت، حرکت و راهشان از قوه میل به مرکز پیروی می

ل به مرکز به شود نیروی می بسیار بزرگی که روی یک نخ نامریی قرار داشته باشد.همان طور که کره دور می

شود. اگر کره زمین از دور زدن باز  وسیله کشش نیروی جاذبه زمین بین خورشید و کره زمین ایجاد می

 بایستد روی خورشید سقوط خواهد کرد.

   

خوشبختانه در فضا بخار آن قدر وجود ندارد که گردش زمین را آهسته کند و فقط از اندازه مدار زمین به 

  شود. ه میطور بسیار مالیمی کاست

ای است که روی آن اقیانوس وجود دارد و دارای هوایی به نسبت چهار پنجم ازت و یک  زمین یگانه کره

هزار مایل و به طور قطع  ۰پنجم اکسیژن است. همچنین زمین شامل هسته مرکزی مذابی است به قطر 

بزرگی از این حرارت از حرارت مرکز آن چندین هزار درجه سانتی گراد است.به احتمال زیاد قسمت 

  شود. رادیواکتیو معادن داخل زمین حاصل می

در واقع از کسی که در  کنند می زندگی یک نکته جالب در مورد زمین این است کسی که روی خط استوا

  کند. حرکت زمین در خط استوا تندتر از دو قطب است. های زمین است تندتر حرکت می هر یک از قطب

های کوچک مصنوعی که به وسیله راکت به فضا پرتاب  هایی که روی حرکت و جنبش ستاره اندازه گیری

 .تر است بلکه کمی هم به شکل گالبی است دهند که نه فقط زمین در دو قطب کمی پهن ن میاند نشا شده

 

در فضا به شکل مارپیچ در حال حرکت است به عالوه این که کره زمین از مغرب به مشرق روی محور  زمین

دهند که  های جدید صورت گرفته نشان می اندازه گیری    چرخد. خودش هر بیست و چهار ساعت یک بار می

سیار دقیق های ب محور شمالی جنوبی کره زمین جنبش نسبتاً مختصر و نامنظمی دارد. همچنین ساعت

 .کند دهند که طول روزها به طور بسیار مالیمی تغییر می نشان می

 

البته به عقیده بسیاری از صاحب نظران این طوالنی شدن مالیم روزها به دلیل زیاد شدن جزر و مدهای 
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انرژی محرک گردش زمین است. البته اساس جزر و مدهای دریا به واسطه کشش نیروی جاذبه ماه 

چرخد وگرنه وقتی که  کند در این است که زمین تندتر نمی ی بشری که روی زمین زندگی میخوشبخت است.

  شدند.  شد زمین و تمامی متعلقاتش در فضا پخش می نیروی گریز از مرکز از نیروی جاذبه بیشتر می

 

« رانشماریاناز ت»مایل ضخامت دارد. فاصله بین قله اورست تا  1۵قشر زمین یا ورقه رویی آن حدود 

درصد سطح زمین از آب پوشیده شده  ۰۲مایل است و نیز تقریباً  21آرام، حدود  اقیانوس گودترین نقطه

  است.

 


