
 

 

 ધભૂકેત ુ(Comets) 

 સમૂયભડંની પયતે પ્લટુોની ેરે ાય રગબગ દવ અફજ અલકાળી 

 દાથોનો વમશૂ આલેરો છે જે ઊટયના લાદ તયીકે ઓખામ છે. આ 

 અલકાળી દાથો પ્રચડં ગરુૂત્લાકયણ ધયાલતા તાયાઓની શાજયીભા ં કે 

 અન્મ કાયણોવય સમૂય  તયપ ખવલા રાગે છે જે ધભૂકેત ુ તયીકે 

ઓખામ છે.  

 ભોટાબાગના ધભૂકેતઓુ સમૂયની આવાવ રફંવતૃ્તીમ કક્ષાભા ંરયક્રભણ કયે છે . 

 ધભૂકેત ુએ ધૂ જેલી યજકણો મભમિત ફયપ આચ્છારદત અલકાળી ગોા છે.  તે જેભ જેભ સમૂયની નજીક આલે 

છે તેભ તેભ ગયભ થતા ં તેભાનંો ફયપ લયાભા ં રૂાતંય ાભે છે અને રયણાભે તેજસ્લી પ ૂછંડીની યચના 

થામ છે.  

 ધભૂકેત ુસમૂયની વૌથી નજીક શોમ ત્માયે પ્રકામળત પ ૂછંડી રાફંી અને સમૂયની મલરુદ્ધ રદળાભા ંશોમ છે. સમૂયથી દૂય 

જતા ંઆ પ ૂછંડી ટૂંકાતી જામ છે અને છેલટે અદ્રશ્મ થઈ જામ છે.  

 ધભૂકેત ુપ્રકામળત પ ૂછંડી ધયાલતો શોલાથી તેને પ ૂછંરડમા તાયા તયીકે ઓખામ છે. યંત ુતે શકીકતભા ંકોઈ 

તાયા નથી અને તેને કોઈ કામભી પ ૂછંડી શોતી નથી. 

 અત્માયસધુી 750 કયતા ં ણ લધ ુ ધભૂકેતઓુની ભ્રભણકક્ષા જાણી ળકાઈ છે. તેભા ં વૌથી મલળે જાણીતો 

શરેીનો ધભૂકેત ુછે. તે દય 76 લય સમૂયની નજીક આલે છે અને પથૃ્લી યથી આણે તેને જોઈ ળકીએ છીએ.  

 તે છેલ્રે લય 1986ભા ંદેખામો શતો તે શલે 2062ભા ંદેખાળે.  

 એડભડં શરેીએ આ ધભૂકેતનુો મલસ્તતૃ અભ્માવ કમો શતો. અને તેની માદભા ં તે શરેીનો ધભૂકેત ુ તયીકે 

ઓખામ છે.  

 લય 1997ભા ંખફૂ જ તેજસ્લી શરે-ફોપ્ ધભૂકેત ુજોલા ભળ્મો શતો, જે 19 ભરશના સધુી નાયી આંખે જોઈ 

ળકમો શતો.  

 ધભૂકેતભુા ં ાણી  ઉયાતં કાફયન  ડામોક્વાઈડ, એભોમનમા તથા ફીજા લાયઓુ થીજેરા જોલા ભે છે. જેભા ં

યજકણો ણ બેરા શોમ છે.  

 ધભૂકેતનુા ફધંાયણીમ તત્લો એ સમૂયભડંના ફધંાયણીમ તત્લોને યજૂ કયતા ંશોલાથી તેનો અભ્માવ લૈજ્ઞામનકો 

ભાટે ખફૂ જ યવપ્રદ છે.  

 ધભૂકેતનુી પ ૂછંડીના અભ્માવ યથી જાણલા ભળ્યુ ંકે તેભા ંકાફયન, નાઇટ્રોજન અને શાઈડ્રોજનના ફનેરા CO, 

CH4 અને HCNના અણઓુ યશરેા છે, જે જીલસષૃ્ટટના ઉદ્દબલ ભાટે જરૂયી એલા જરટર અણઓુ ફનાલલા 

ઉમોગી છે.   


