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સમૂયભડં એ આકાળગગંાનો એક બાગ છે. તેની ઉત્તત આળયે 4.5 ×109 લય શરેા ં થઇ શોલાન  ં

ભનામ છે. સમૂયભડં એ ઉર્જય અને દ્વવ્મ એભ ફે ઘટકોન  ંફનેલ  ં છે. સરૂ્યભાાંન્દારભા ંશાર નલ ગ્રશો, 

ઉયાતં ગ્રશોની આવાવ રયક્રભણ કયતા 102થી લધ  ઉગ્રશો , એક રાખથી લધ  રઘ ગ્રશો, 

ઉલ્કાઓ અને ધભૂકેત  ઓનો વભાલેળ થામ છે.સમૂયન   ંગ રૂત્લાકયણફ તેભને યીક્રભણ કયત   યાખે છે.  

સમૂયભડંભા ં સમૂયન   ં સ્થાન અગત્મન  ં છે. સમૂયભડંના ક ર દ્વવ્મનો 99% જથ્થો સમૂય ધયાલે છે.તથા 

થૃ્લીને ભતી ઉર્જયનો મ ખ્મ સ્ત્રોત સમૂય જ છે.  

 

સમૂય  (Sun) 
સમૂય એ ધગધગતા લાય નો ગોો છે તેનો વ્માવ 13,92,000 રકભી જેટરો છે. 

સમૂયના ફાહ્ય તેજસ્લી ગોરારૂ બાગને પોટોસ્સ્પમય કશ ેછે. તેની ર્જડાઈ આળયે 

100 રકભી છે. પોટોસ્સ્પમયના તેજસ્લી તલસ્તાયન  ંતાભાન 6000 K જેટલ  ંશોમ 

છે. પોટોસ્સ્પમયના જે તલસ્તાયન  ંતાભાન પ્રભાણભા ંઓછં શોમ તે તલસ્તાયભા ંઉર્જયન  ંળોણ થલાથી તે તલસ્તાય 

કાા ટકા ં રૂે જોલા ભે છે. જેને સમૂયકરકંો તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે. સમૂયકરકંોનો જીલનકા એક 

ભાવથી થોડાક ભાવ જેટરો શોમ છે. અને તેભની વખં્મા ણ વભમ વાથે ફદરાતી શોમ છે. સમૂયના ધયીભ્રભણ 

ને કાયને સમૂયકરકંો ખવતા જણામ છે. સમૂય ભડંભા ંસમૂય છી ગ્રશો ખફૂ અગત્મના છે. સમૂયભડંના નલભાથંી 

ચાય ગ્રશો  બ ધ, શ ક્ર, થૃ્લી અને ભગં સમૂયની નજીકના ગ્રશો છે જેને ટેયેસ્રીમર  કે ાતથિલ ગ્રશો કશલેાભા ં

આલે છે. જ્માયે ભગંની ભ્રભણકક્ષાની ફશાયના ગ રૂ, ળતન, ય યેનવ, નેપ્ચનૂ ગ્રશોને જોતલમન ગ્રશો તયીકે 

ઓખલાભા ંઆલે છે. આ ગ્રશો પ્રભાણભા ંભોટા શોમ છે. તે મ ખ્મત્લે શાઈડ્રોજન, એભોતનમા અને રશલરમભના 

ફનેરા લાય રૂ ગ્રશો છે. તેભની પયતે યીંગો (લરમો) જોલા ભે છે. તેભણે ભોટા પ્રભાણભા ંઉગ્રશો છે. 

 તે ભદંારકનીભાનંો એક તાયો છે.  

 ઉંભય – 4.5 લફલરમન લય  
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 વ્માવ – 13,84,000 રકભી. 

 ગ્રશો – 8  

 થૃ્લીથી અંતય – 149.8 તભલરમન રકભી (14,97,35,000 રકભી) 

 ભ્રભણકક્ષા – 25.38  

 ઘલૃ ઉયથી ભ્રભણ – 33 રદલવ  

 સમૂયન  ંકદ – થૃ્લી કયતા ં13 રાખ ગણ  ંલધાયે  

 સમૂયન  ંદ્રવ્મ - થૃ્લી કયતા ં3,33,414 ગણ  ંલધાયે 

 નાલબ ાવે તાભાન – 1,50,00,000 K 

 વાટી ઉય તાભાન – આળયે 6000 K 

 ગ રૂત્લાકયણ - થૃ્લી કયતા ં28 ગણ  ંલધાયે 

 ઘનતા – ાણી કયતા ં0.26 ગણી  લધાયે 

 સમૂયના રકયણ થૃ્લી ઉય શોંચતા રાગતો વભમ – રગબગ આઠ તભતનટ  

 સમૂયભા યશરે તત્લો- શાઈડ્રોજન-71%, શીલરમભ-26.5% અને ફીર્જ તત્લો -2.5% 

 સમૂયને તેના કેન્દ્રની આવાવ રયક્રભણ કયતા ં 225 તભલરમન લયનો વભમ રાગે છે જેને એક 

બ્રહ્માકીમ લય કશલેાભા ંઆલે છે.  
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           ટેયેસ્રીમર ગ્રશો (બ ધ, શ ક્ર, થૃ્લી અને ભગં ) 

          (ભગંગ્રશની કક્ષાની અંદય આલેરા) 

બ ધ (Mercury) 
વદેંળલાશક યોભન દેલતા બ ધના નાભ યથી આ ગ્રશન  ંનાભ બ ધ યાખલાભા ંઆવ્ય  ં

છે.  

  યાણોના ભત મ જફ બ ધ ચદં્ર બશૃસ્તતની ત્ત્ન તાયાનો  ત્ર છે. બ ધની ત્નીન  ં નાભ ઇરા છે. અને 

બ ધના  ત્રન  ંનાભ  રૂયલા છે.  બ ધનો દેખાલ કોભ, છટાદાય અને થોડો રીરાળ ડતો   છે.  

 બ ધ સમૂયભડંના આઠ ગ્રશોભા ંસમૂયથી વૌથી નજીકનો ગ્રશ અને પ્રથભ ક્રભ ધયાલે છે.  અને કદભા ંવૌથી 

નાનો ગ્રશ છે. તેન  ંદ થૃ્લીના દના 18ભા બાગન  ંછે. 

 તેનો રયક્રભણકા 88 રદલવ અને રયભ્રભણકા 58 રદલવ છે.  

 બ ધન  ંોતાન  ંગ રૂત્લાકયણફ ખફૂ જ ઓછં શોલાથી તથા સમૂયની નજીક શોલાથી તેન  ં ખફૂ જ ાતળં 

લાય રૂ આલયણ જોલા ભે છે. 

 થૃ્લી યથી જોતા ંોતાની કક્ષાની આવાવ રગબગ 116 રદલવ જેટરો વભમ રાગે છે. ફીર્જ કોઈણ 

ગ્રશ કયતા ંઘણો લધાયે ઝડી છે. અતત ઝડને રીધે દેલતાઓના વદેંળાલાશક યોભન દેલતા બ ધના નાભ 

યથી આ ગ્રશન  ંનાભ બ ધ યાખલાભા આવ્ય  ંછે.  

 સમૂાયલબમ ખ વાટીન  ં રદલવન  ંતાભાન 4270 C જેટલ  ંઊંચ  ંતથા યાતત્રન  ંતાભાન     -1730તાભાન 

જેટલ  ંનીચ  ંર્જમ છે. આ જ કાયણે આ ગ્રશ ય જીલન ળક્ય નથી.  

 બ ધની વાટી ય નાનાભોટા અનેક ખાડાઓ આલેરા છે, જે ૈકી કેટરાક જ્લાામ ખી છે. યંત   

ભોટાબાગના ઉલ્કાલાયના કાયને ડરેા શોલાન  ંભાનલાભા ંઆલે છે. 

 બ ધને એક ણ ગ્રશ નથી. 

 બ ધની તત્રજ્મા -2441 રકભી અને તે ોતાની ધયી ય 1.5 રડગ્રી નભેરો છે.  

 આ ગ્રશ ય લાય ભડં ન શોલાથી રદલવ અને યાતના તાભાનભા ંભોટો તપાલત જોલા ભે છે. રદલવ – 

યાત રાફંા શોમ છે.   

 સમૂયભડંભા ંકોઈણ ગ્રશ કયતા ંવૌથી નાનો ઝૂકાલ છે ,ણ તેની ભ્રભણકક્ષાની ઉત્કેન્્તા વૌથી ભોટી છે.  

 બ ધ  આકાયભા ંઆઠભા નફંયનો વૌથી ભોટો ગ્રશ છે.  
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શ ક્ર ( Venus)  

    શ ક્ર સમૂયથી ફીર્જ સ્થાને આલેરો આણો ાડોળી ગ્રશ છે.      

 તે ફધા ગ્રશોભા ંવૌથી લધ  તેજસ્લી છે.તેથી તેને વલાયનો  તાયો 

 અથલા વાજંનો તાયો ણ કશ ેછે.  

 વાભાન્મ યીતે યાતત્રના આકાળભા ંવૌથી તેજસ્લી ગ્રશ દેખામ છે.  

 આ ગ્રશની પયતે વાટી ય કાફયન ડામોક્વાઈડના વપેદ, ઘટ્ટ લાદો આલેરા છે. તેના લાતાલયણભા ં

કાફયન ડામોક્વાઈડન  ંપ્રભાણ 97% શોમ છે.  

 શ ક્ર અન્મ ગ્રશો કયતા તલર દ્ધ રદળાભા ંધયીભ્રભણ કયે છે  

 તે સમૂયની આવાવ લૂયથી તિભ રદળાભા ંધયીભ્રભણ કયે છે. તેથી શ ક્ર ય સમૂય તિભ રદળાભા ંઉગતો 

જણામ છે. તેની ભ્રભણકક્ષા અન્મ ગ્રશોની વયખાભણીએ લધ  લત યાકાય છે.  

 શ ક્ર ોતાની ધયી ઉય સમૂયની આજ ફાજ  પયલાભા ંરગબગ વયખો વભમ રાગે છે.  

 શ ક્રની વાટી ય લયતો, ખીણો અને જલાામ ખીઓ આલેરા છે.  

 શ ક્રને થૃ્લીનો જોરડમો ગ્રશ અથલા બલગની ગ્રશ તયીકે કશલેાભા ંઆલે છે. 

 શ ક્ર સમૂયની નજીકનો ગ્રશ શોલાને કાયણે યાત્રીના વભમે આકાળભા ંતાયા સ્લરૂે શોમ છે. 

 શ ક્રની વાટી ઉયન  ંતાભાન 4000 વેલ્લ્વમવ જેટલ  ંશોમ છે. 

 ગ્રીક વસં્કૃતતભા ંશ ક્રને પે્રભ અથલા વૌદમયની દેલી કશલેાભા ંઆલે છે.  

 શ ક્રનો આકાય ગોાકાય છે અને તેને કોઈ ઉગ્રશ નથી.  

 સમૂયની રયક્રભા યૂી કયતા તેને 225 રદલવ રાગે છે.  

 શ ક્રન  ંસમૂયથી વયેયાળ અંતય – રગબગ 11 કયોડ રકભી 

 શ ક્રની વાટીન  ંવયેયાળ  તાભાન 5000 C જેટલ  ં છે.  

 શ ક્રને કોઈ ઉગ્રશ નથી  
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થૃ્લી (Earth) 
 સમૂયથી ત્રીર્જ નફંયે આલેરો ગ્રશ થૃ્લી છે. 

 સમૂયભડંભા ં થૃ્લી ભાત્ર એક એલો ગ્રશ છે જેની ઉય જીલસસૃ્ટટ 

અન કૂ લાતાલયણન  ં ાતળં આલયણ આલેલ  ં છે. આ આલયણ થૃ્લીની 

વાટીથી 800 થી 1000 Km સ ધી તલસ્તયેલ  ંછે. થૃ્લી યના આ આલયણની 

શાજયીને કાયણે થૃ્લી ય ડતી ઉલ્કાઓ આલયણભા ંપ્રલેળતા ંજ ઘયણ અન બલી વગી ઉઠે છે અને 

લાય રૂભા ંપેયલામ છે જેથી થૃ્લી ય ડલાથી જીલનસસૃ્ટટને થતા ન કવાન વાભે યક્ષણ ભે છે.  

 આ ઉયાતં તે ઓઝોનન  ંાતળં સ્તય ધયાલે છે, જે સમૂયના શાતનકાયક અલ્રાલામોરેટ રકયણોને અટકાલે છે 

અને ન કવાનકાયક જૈતલક અવયોને ઘટાડ ેછે.  

 લાતાલયણન  ંઆલયણ ક દયતી ગ્રીનશાઉવ અવય ઉર્જલે છે, જેથી વજીલોને અન કૂ તાભાનનો ગોો 

જલાઈ યશ ેછે. આથી જ થૃ્લી ય જીલસસૃ્ટટન  ંતનભાયણ થય  ંછે.  

 જભીન ધયાલતો વૌથી ભોટો ગ્રશ છે તેને તલશ્વ અને ટેયા નાભથી ણ ઓખલાભા ંઆલે છે.  

 થૃ્લીન  ંફાહ્ય સ્તય ભાટીના કે ખડકા થ્થયો (તવલરકેટ)ન  ંફનેલ  ંછે જે તવલરકોન ડામોક્વાઈડન  ંવમંોજન 

વ્માક પ્રભાણભા ંધયાલે છે.  તેની નીચેનો બાગ રોખડં, ભેગ્નેતળમભ અને તવલરકેટ જેલા દાથોનો ફનેરો 

અધયપ્રલાશી બાગ છે.  

 થૃ્લી ઉય જની ઉસ્સ્થતતને કાયણે ભયૂા યંગનો દેખામ છે. થૃ્લી ોતાની ધયી ય 230 નભેરી છે. 

 સમૂયની રયક્રભા યૂી કયતા તેને 365 રદલવ 5 કરાક અને 48 તભનીટ અને 46 વેકન્ડનો વભમ રાગે છે.  

 સમૂય છી થૃ્લીનો વૌથી નજીકનો તાયો પ્રોરકવભા વેન્ચયૂી છે જે આલ્પા વેન્ચયૂી વમશૂનો તાયો છે.  

 ચદં્રએ થૃ્લીનો ક દયતી ઉગ્રશ છે. 

 થૃ્લીનો વ્માવ –12756 રકભી  

 સમૂયથી વયેયાળ અંતય – 149.6 તભલરમન રકભી  

 થૃ્લીની ઉત્તત – 4.6 અફજ લય લેૂ  

 થૃ્લીન  ંકદ – 1083 અફજ ઘન રકભી  

 થૃ્લીન  ંદ્રવ્મ – 5976 અફજ ટન  

 થૃ્લીન  ંકે્ષત્રપ- 51,00,66,000 ચો.રકભી  

 થૃ્લીની તલતળટટ ઘનતા – 5515  

 થૃ્લીની ધયીની રફંાઇ – 12,714 રકભી (થૃ્લીનો ધ્ર લીમ વ્માવ) 

 થૃ્લીનો રયઘ – 40,008 રકભી  

 થૃ્લીની ઉંભય – 460 કયોડ લય  
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 ભતૂભ તલસ્તાય – 14,89,51,000 ચો.રકભી (29%) 

 જર તલસ્તાય – 36,16,37,000 ચો.રકભી (71%) 

 ભતૂલસ્તાયની વયેયાળ ઊંચાઈ – 840 ભીટય  

 થૃ્લી અને ચદં્રન  ંઅંતય – 3,84,000 રકભી  

 ભશાવાગયની વયાવયી ઊંડાઈ – 5810 ભી. 

 જભીનની વયાવયી ઊંડાઈ – 8223 ભી.  

 થૃ્લી ય ય તભાભ પ્રકાયના ખનીજો ભી આલે છે.  

 થૃ્લી આકાયભા ંાચંભા નફંયનો વૌથી ભોટો ગ્રશ છે. 

 થૃ્લી ય એક રદલવના 24 કરાક શોમ છે. 

 થૃ્લી  ોતાના અક્ષ ય 23 રડગ્રી ઝૂકેરી છે.  

 થૃ્લી ય 21 ભાચય તથા 22 રડવેમ્ફય રદલવ અને યાત ફનેં વયખા શોમ છે.  

 થૃ્લી ય ભધ્મયાત્રીએ સમૂય આકેરટક તલસ્તાયભા ંજોઈ ળકામ છે.  

 થૃ્લીથી સમૂયની વૌથી નજીક 4 જ રાઇના યોજ શોમ છે.  

 થૃ્લી સમૂયની નજીક 3 ર્જન્ય આયીના યોજ શોમ છે.  

 સમૂયના પ્રકાળને થૃ્લી ય શોંચતા ં8.3 તભતનટ વભમ રાગે છે.  

 થૃ્લી ોતાની ધયી ય તિભ થી લૂય રયભ્રભણ કયે છે.  

 થૃ્લી ોતાની ધયી ય પયે છે તેવ  ંકોયનીકવ નાભના લૈજ્ઞાતનકે વાલફત કય ાં છે.  
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ભગં (Mars)  

 ભગં એ સમૂયભડંનો ચોથો ગ્રશ છે. આ ગ્રશન  ં તનજીલ માયલયણ 

 થૃ્લીને વૌથી લધ  ભત  ંઆલે છે.  

 તેની ભાટીભા ં રોખડંનો ઓકવાઈડ ભતો શોલાથી રારાળ 

 ડતો  અને તે થૃ્લીનો ડોળી ગ્રશ છે. 

 લેયાન ભતૂભ  પેરયક  ઓક્વાઈડને કાયણે રાર છે આથી તેને રાર  ગ્રશ 

ણ કશલેાભા ંઆલે છે.  

 ભગં ઉય કેનાર જેલી યચનાઓ તળમાાયેરી નાભના ખગોળાસ્ત્રી વૌપ્રથભ તનશાી શતી 

 ભગંન  ંઋત ચક્ર થૃ્લી જેવ  છે ણ તેનો વભમ ફે ગણો છે.  

 થૃ્લીના લાતાલયણથી રગબગ 1% જેટલ  ંલાતાલયણ છે.  

 તેનો ધ્ર લપ્રદેળ સકૂફયપ (ઘન CO2)ન  ંપ્રભાણ ખફૂ લધાયે છે.   

 ભગંએ  શ ક્ર અને થૃ્લી કયતા નાના કદનો ગ્રશ છે.  

 થૃ્લી વભાન ઋત  રયલતયન થામ છે કાયણકે તે ધયી ય 250 નભેરો છે.  

 ભગં ય મ ખ્મત્લે કાફયન ડામોક્વાઈડ અને અન્મ ભાત્રાભા ં નાઈરોજન અને આગોન જેલા લાય ઓ 

આલેરા છે.   

 કાફયન ડામોક્વાઈડના ઘનીકયણને કાયણે તેના ધ્ર લપ્રદેળો ફયપની ચાદયથી ઢંકામેરા યશ ેછે.  

 1997ભા ં ાચં પાઈન્ડયતભળન લડ ે ભેર ભારશતી મ જફ તેના ય ભતૂકાભા ં ાણીના લશણે શોલાની 

ળક્યતા દળાયલે છે.  

 ભગંના ફે ઉગ્રશો પોફોવ (Phobias) અને રડભોવ (Phoebes) આવપશોર નાભના ખગોળાસ્ત્રીએ ળોધ્મા 

છે.  

 ભગંને થૃ્લી યથી ખ લ્રી આંખે તેભજ વયતાથી જોઈ ળકામ છે.  

 લોથી લૈજ્ઞાતનકો ભગં ય જીલન શોલાની ળક્યતાઓ ઉય વળંોધન કયતા યહ્યા છે.  

 ાથ પાઇન્ડય તભળન-1997 દ્વાયા ભેરી ભારશતી પ્રભાણે ભગં  ય ભતૂકાભા ંનદીઓ લશતેી શળે. યંત   

અત્માયે ભગં ય જીલસસૃ્ટટ શોલાની ળક્યતા જણાતી નથી.  

 ઓગટટ – 2005ભા ંભગંના અભ્માવ ભાટે NASA વસં્થા દ્વાયા MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) 

નાભન  ંઅલકાળમાન ભોકરલાભા ંઆવ્ય  ં 
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                    જોતલનમ ગ્રશો (ગ રૂ, ળતન, ય યેનવ અને નેપ્ચ ન) 

            (ભગંગ્રશની કક્ષાની ફશાય આલેરા ગ્રશો) 

ગ રૂ (Jupiter) 

 ગ રૂ સમૂયભડંનો ાચંભો ગ્રશ છે.  જે ખફૂ જ પ્રકાતળત છે  તેથી  તે 

 નયી આંખે જોઈ ળકામ છે.  

 ગ રૂ સમૂયભડંનો વૌથી ભોટો અને બાયે ગ્રશ છે. જે આણી થૃ્લી કયતા કદભા ં1400 ગણો ભોટો છે. 

  ભગં અને ળતન ગ્રશોની લચ્ચે ગ રૂ ગ્રશ આલેરો છે. ગ રૂ મ ખ્મત્લે શાઈડ્રોજનનો ફનેરો છે. લાય નો ફનેરો 

શોલાથી તેની નક્કય વાટી નથી. તેની વીભાઓ ય તોપાન આલે છે.  

 તેનો ભ્રભણકક્ષાનો વભમગાો 12 લયનો છે.  અને ગ રૂ ય કોઈ જભીન નથી, પકત ગેવ છે.  

 ગ રૂ ય ઉજા તેભજ ઝાખંા, ફદાભી યંગના ટ્ટા આલેરા છે, જે ોતાના યંગની ભાત્રા ફદરતા યશ ેછે.  

 ગેનેભીડ, કેલરસ્ટો, આઈઓ અને ય યોા ચાય તલળાર ઉગ્રશો  છે. ગેતનતભડ સમૂયભડંનો તલળાર ઉગ્રશ છે 

તે બ ધ કયતા ંણ ભોટો છે.  

 ગ રૂને 39  ઉગ્રશો વખં્મા છે, જેભા ંગેનેભીડનાભનો ઉગ્રશ વૌયભડંનો વૌથી ભોટો ઉગ્રશ છે. 

 તેની ય એક ભોટો ખાડો છે, જેનાથી અસ્ગ્નની જલાાઓ નીકતી યશ ેછે. (જેને ‘ રાર આંધી’ ણ કશ ેછે. 

તે થૃ્લીથી ણ ભોટ ં ચક્રલાતી તોપાન છે જેભા ંત્રણ થૃ્લીનો વભાલેળ થઈ ર્જમ.  

 ગ રૂ ખફૂ જ ઠંડો ગ્રશ છે તેન  ંવયેયાળ તાભાન -145 રડગ્રી વે. છે  

 ગ રૂ ગ્રશ ય ફધા ગ્રશોની વયખાભણીભા ંવૌથી નાનો રદલવ છે. તે 9 કરાક અને 58 તભતનટભા ંતેની ધયી 

ય પયે છે. તે ોતાની ધયી ય ખફૂ ઝડથી પયે છે.  

 વાતભી અને આઠભી વદીની ર્જતતના ફેફીરોનીએ આ ગ્રશને જોમો શતો. તેન  ંનાભ યોભન ગોડ્વના યાર્જના 

નાભ યથી યાખલાભા આવ્ય  ંછે.  

 ગ રૂ થૃ્લી કયતા ં13  ગણો લધ  બાયે અને તેન  ંદ્રવ્મભાન 317 ગણ  છે.   

 ગ રૂ ગ્રશને સમૂયભડંનો ‘ લેક્યભૂ ક્રીનય’ તયીકે ણ ઓખલાભા ંઆલે છે. અને તે થૃ્લીને તલનાળક 

હ ભરાઓથી ફચાલે છે.  

 ગ રૂ ગ્રશ ય કોઈ જભીન નથી તે વંણૂયણે ગેવના લાદોથી ફનેરો ગ્રશ છે. 

 ગ રૂનો વ્માવ થૃ્લી કયતા ં11 ગણો અને દ થૃ્લી કયતા ં318 ગણ  લધાયે છે. 

 તે સમૂયથી રગબગ 77.8 કયોડ રકભી દૂય છે.  અને યોભન વભ્મતાના દેલતા જ્ય ીટયના નાભ યથી ગ રૂ 

નાભ યાખલાભા આવ્ય  ંછે.  
 વૌથી લધ  ગ રૂત્લાકયણ ફ ગ રૂભા ંછે.  
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ળતન (Saturn) 

ળતન ગ્રશ અંતયની દ્રસ્ટટએ સમૂયથી છઠ્ઠા નફંયનો ગ્રશ છે. ળતન આવાવ અરગ 

અરગ લરમો જોલા ભે છે જે ફયપના કણ અને ધૂ અને લાય ભાથંી ફનેરા છે. 

ળતન ીાળ ડતો અને સ દંય ગ્રશ છે.  

 ળતન સમૂયથી તેન  ંઅંતય 143 તભલરમન રક.ભી છે.  

 ળતન એ ગ રૂ છીના ફીર્જ ક્રભનો વૌથી ભોટો ગ્રશ છે.  જેન  ંકદ થૃ્લી કયતા ં850 ગણ  ંછે.  

 ળતન ગ્રશન  ંનાભ કૃતના યોભન દેલતા યથી નાભ આલાભા ંઆવ્ય  ંછે.  

 સમૂયભડંના તભાભ ગ્રશોભા ંફીર્જ નફયનો વૌથી  ભોટો ગ્રશ છે.  

 એભોતનમાના રક્રસ્ટરના કાયણે આ ગ્રશ થોડો ીા યંગ જેલો દેખામ છે.  

 ળતનગ્રશની ળોધ ફેફીરોનના વભમભા ંજ થી શતી, યંત   આધ તનક મગભા ંગેરેરીમો ગેરેરીએ 1610ભા ં

એક ટેલરસ્કો દ્વાયા ળતન ગ્રશને જોનાય પ્રથભ વ્મસ્ક્ત  શતા. 

 ળતન ગ્રશન  ંએક લય થૃ્લીના 29.5 લય ફયાફય છે.  

 ળતનન  ંલજન થૃ્લીના લજન કયતા ં95 ગણ  ંલધાયે છે. 

 ળતનન  ંવયેયાળ ઘનત્લ થૃ્લી કયતા ંઆઠભા બાગન  ંછે. અને થૃ્લી કયતા ંઆ ગ્રશનો વ્માવ રગબગ 9 

ગણો ભોટો છે. આ ગ્રશ ગેવથી બયેરો એક ગોો છે.  

 ળતનને 30 ( નાવા મ જફ 82) ઉગ્રશો છે. ટાઈટન આ ગ્રશનો વૌથી ભોટો ઉગ્રશ છે જે બ ધ કયતા ંણ 

ભોટો છે. અને તભભાવ નાનો ઉગ્રશ છે.  અને રયિંગ્વ 30 કયતા ંણ લધાયે છે.  

 ળતન ઘનતા પ્રભાણે જોઈએ તો ળતન એટરો ભોટો ગ્રશ  છે કે તેભા ં763 થૃ્લીનો વભાલેળ થઈ ર્જમ.  

 અત્માય સ ધી તલશ્વના તભાભ દેળો દ્વાયા ચાય માન ળતન ગ્રશ ય ભોકરલાભા ંઆવ્મા જેભા ં ‘ ામોતનમય 

11, લોએજય 1 અને 2, અને કેતવનીનો વભાલેળ થામ છે.  

 ળતન એક રદલવ પક્ત  10 કરાક થૃ્લીની 34 તભતનટ વભાપ્ત થામ છે.  

 આ ગ્રશને ગ રૂનો જોરડમો બાઈ ભાનલભા ંઆલે છે કાયણ કે આ ફનેં  ગ્રશોની યચના એક વયખી જોલા ભે 

છે.  

 સમૂયથી ળતનન  ંઅંતય 1433000000 રક.ભી છે. 

 ળતન ગ્રશ થૃ્લી યથી ટેલરસ્કો દ્વાયા જોઈ ળકામ છે.   

 વૌથી લધ  ઉગ્રશ ધયાલતો ગ્રશ છે.  

 ત્રણ પ્રકાતળત લરમો  ધયાલે છે.  

 ઘણા લૈજ્ઞાતનકોન  ંભાનવ  ંછે કે ળતન એ વંણૂય શાઈડ્રોજનનો ફનેરો છે. ટેભો ભધ્મ બાગ ઘન શાઈડ્રોજનનો 

ફનેરો શળે અને ઉયનો ફાહ્ય શાઈડ્રોજનનો શળે.  
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ય યેનવ(Uranus) (અરૂણ ) 

 ય યેનવ  ગ્રશ અંતયની દ્રસ્ટટએ સમૂયથી વાતભા  નફંયનો ગ્રશ છે. આ 

 ગ્રશની ળોધ 1781ભા ંતલલરમભ શયર દ્વાયા કયલાભા ંઆલી શતી. 

 ય યેનવ ગ્રશની આવાવ  ભખૂયા યંગના ાતા લરમોથી ઘેયામેરો 

 છે.  

 ય યેનવ ગ્રશ ય શાઈડ્રોજન અને એભોતનમા લાય ઓ છે.  

 ય યેનવ ગ્રશને સમૂયની આવાવ રયભ્રભણ કયતા ંતેને 84 લય રાગે છે.  

 ોતાની ધયી ય રયભ્રભણ કયતા ંતેને 17 કરાક અને 14 તભતનટ  રાગે છે.  

 ય યેનવના ઉગ્રશો વખં્મા 21 છે.  

 ય યેનવ આકાયભા ંત્રીર્જ નફંયનો વૌથી ભોટો ગ્રશ છે.  

 ય યેનવ ોતાની ધયી ય 98 રડગ્રી નભેરો છે.  

 ય યેનવ વાટીન  ંવયેયાળ તાભાન રગબગ – 200 રડગ્રી વે. છે.  

 ય યેનવન  ંકદભા ંથૃ્લી કયતા ં64 ગણો ભોટો છે . તેનો વ્માવ થૃ્લીના વ્માવ કયતા ં3.7 ગણો લધાયે છે.  

 આ ગ્રશની પયતે ખફૂ ઓછી શોાઈ ધયાલતા નલ ઘેયા ંયાખોડી યંગના લરમો આલેરા છે.  

 ય યેનવના ભધ્મ બાગભા ં રોખડં અને ભેગ્નેતળમભ ધયાલતા તવલરકેટ ખડકો આલેરા છે. તેની ઉય 

શાઈડ્રોજન, રશલરમભ આલયણ અને તેની ઉય તભથેન અને એભોતનમાના લાદો ફયપ સ્લરૂે શોમ છે.  

 ય યેનવ  નયી આંખે જોઈ ળકાતો નથી ટેલરસ્કોની ભદદથી ળોધી ળકામ છે.  
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નેપ્ચ ન (Neptune) (લરૂણ) 

 નેપ્ચ ન  ગ્રશ અંતયની દ્રસ્ટટએ સમૂયથી આઠભો અને અંતતભ  ગ્રશ છે. 

 આ ગ્રશની ળોધ ઉબે્રઇન  રે લેરયઅય દ્વાયા કયલાભા ંઆલી શતી. 

 ગ્રીક દંત કથાન વાય વમ દ્રના દેલ નેપ્ચ ન નાભ યાખલાભા આવ્ય  ં

 છે. અને તે બ્લલ્ય  યંગનો દેખામ છે.  

 સમૂયભડંભા ંવ્માવની દ્રસ્ટટએ ચોથો વૌથી ભોટો અને દની દ્રસ્ટટએ ત્રીજો વૌથી ભોટો ગ્રશ છે.  

 નેપ્ચ નને ફે તેજસ્લી અને ફે ઝાખંા એભ ક ર ચાય  લરમો ધયાલે છે.  

 નેપ્ચ નનો ગબયબાગ તવલરકેટના ખડકો અને ઘનીકયણ ાભેર ાણી ધયાલે છે. તેની ઉયના બાગભા ં

તભથેન, એભોતનમા તભતિત ખડકો અને ાણી ફયપ સ્લરૂે જોલા ભે છે.  

 નેપ્ચ ન ગ્રશને  રીટોન અને નેયીડ ફે મ ખ્મ ઉગ્રશો છે. ક ર ઉગ્રશોની વખં્મા 8 છે.   

 નેપ્ચ નને સમૂયની રયક્રભા ણૂય કયલાભા ં165 લય જેટરો વભમ રાગે છે.  

 નેપ્ચ ન ોતાની ધયી ય રયભ્રભણભા ં16 કરાક અને 6 તભતનટ વભમ રાગે છે.  

 તે સમૂયથી રગબગ 4.48 અયફ કી.ભી અંતય ધયાલે છે. 

 નેપ્ચ ન આકાયભા ંચોથા  નફંયનો વૌથી ભોટો ગ્રશ છે.  

 નેપ્ચ ન  ોતાની ધયી ય 30 રડગ્રી નભેરો છે.  

 નેપ્ચ ન વાટીન  ંવયેયાળ તાભાન રગબગ – 214 રડગ્રી વે. છે.  

 નેપ્ચ નના ફાહ્ય લાતાલયણભ યશરે તભથેનની શાજયીને કાયણે તે ભયૂા યંગનો દેખામ છે.  

 નેપ્ચ નની મ રાકાત ભાત્ર લોમેજય-2 નાભના એક અલકાળમાન રીધી છે.  25 ઓગસ્ટ 1989 ના યોજ 

લોમેજય-2 આ ગ્રશની ાવેથી વાય થય  ંશત  .ં  

 નેપ્ચ નભા ંાણી, એભોતનમા અને તભથેનના ફયપો લધ  પ્રભાણભા ંજોલા ભે છે.  

 નેપ્ચ ન નયી આંખે જોઈ ળકાતો નથી ટેલરસ્કોની ભદદથી ળોધી ળકામ છે.  
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પ્લ ટો (Pluto) 

 પ્લ ટો શરેા સમૂયભડંના નલભા ગ્રશ તયીકે ઓખલાભા ંઆલતો 

 શતો ણ શલે તેને વૌયભડંના ફીર્જ વૌથી ભોટા લાભન ગ્રશ 

 તયીકે લગીકૃત કયલાભા ં આલે છે. તેની સમૂયની આવાવ 

 રયભ્રભન કક્ષા એટરી રફંગો છે જેને કાયણે  તે નેપ્ચ ન ગ્રશની 

 કક્ષાની અંદય પ્રલેળ કયે છે.  

 આ ગ્રશની ળોધ 1930ભા ં‘ કરાટ ટાભલો’ એ કયી શતી.   

 પ્લ ટો ઠંડો, અંધારયમો અને ીાળડતો ગ્રશ છે.   

 તેની વાટી – ઘનતા થૃ્લીને ભતી આલે છે. તેથી તે ાતથિલ ગ્રશ ણ ગણી ળકામ.  

 પ્લ ટો સમૂયથી ખફૂ દૂય શોલાને કાયણે તે આખો ફયપથી ઢંકામેરો છે અને તે અંધારયમો છે.  

 પ્લ ટોના ગબયબાગભા ં તવલરકેટના ખડકો આલેરા છે. તેની પયતે ઉય ાણી, તભથેન અને કાફયન 

ભોનોક્વાઈડ ફયપ સ્લરૂે શોમ છે.  

 વૌથી ફશાયન  ંાતળં સ્ટાય નાઇરોજન, તભથેન અને કાફયન ભોનોક્વાઈડ ધયાલે છે.  

 પ્લ ટોને પયતે લાતાલયણભા ંમ ખ્મત્લે તભથેન લાય  યશરેો છે . તેને ‘ જોરડમો ફધં ’ જેલો ઉગ્રશ છે જે ળેયોન 

(Charon) નાભે ર્જણીતો છે.  

 પ્લ ટો અને ળેયોન યસ્ય તેભના ગ રૂત્લાકયણ પયતે રયક્રભણ કયે છે.  

 પ્લ ટો નયી આંખે જોઈ ળકાતો નથી ટેલરસ્કોની ભદદથી ળોધી ળકામ છે.  

 પ્લ ટોન  ંતાભાન -233 રડગ્રી વે. સ ધીન  ંશોમ છે.  

 પ્લ ટો થૃ્લીના ઉગ્રશ ચદં્રથી ણ નાનો છે. પ્લ ટોને 5 ચદં્ર છે.  

 પ્લ ટો સમૂયથી 590 કયોડ રકભી દૂય છે. અને તેનો વ્માવ 3000 રકભી છે.  

 2006ભા ંઆંતયયાટરીમ ખગો વઘંની ફેઠકભા ં પ્લ ટોનો ગ્રશ તયીકે દયજ્જો વભાપ્ત કયી દેલાભા ંઆવ્મો 

શતો અને તે શલે નાના ગ્રશ તયીકે ઓખામ છે.  

 

 


