
 !کوتوله سیاره پلوتون

 طزفص تِ سزػت تِ. کزد جلة را ًظزم آى، جذاب تسیار ٍ رًگارًگ جلذ. ضذ خاًِ ٍارد دردست کتاب هادرم،

 .گزفتن تَد، خزدادهاّن اهتحاًات در خَب هؼذل تا قثَلی ّذیِ کِ را کتاب ٍ دٍیذم

 کِ آهذًذ تشرگی ٍ کَچک ٍ ٍٍارًگ رًگ ّای تیلِ ًظزم تِ ضذم؛ خیزُ کتاب جلذ ّای ػکس تِ دقت، تا

 اًتخاب را خاًِ حیاط اس دًج ای گَضِ ّویطگی، ػادت طثق. تاضذ چیذُ ّن کٌار سًجیزٍار را آًْا کسی

 اس غیز تشرگ، ًیلی گٌثذ ایي سیز. ًثَد یکی تَد، یکی» ضذم؛ هطغَل تلٌذ غذای تا کتاب خَاًذى تِ ٍ کزدم

 ... .ٍ ًثَد کس ّیچ خذا

 ٍسیلِ تِ ّا داستاى ایي خلق تزػکس درست است؛ خَاًذًی ٍ جذاب ّویطِ ػلوی، کطفیات داستاى

 پذیذآهذى تِ هٌجز آًْا ٍقفِ تی ٍ سخت ّای تالش سیزا ّستٌذ ّا قػِ ایي تواهی اٍل ًقص کِ داًطوٌذاى

 خَرضیذ فزسًذاى یا ضوسی هٌظَهِ سیارات کطف آًْا تزیي ضیزیي اس یکی گواى تی. ضَد هی ّا داستاى ایي

 .است

 کٌیذ؛ هی آًْا اس تزدى ًام تِ ضزٍع ٍ سیار7ُ گَییذ هی التذ «دارد؟ سیارُ چٌذ ها هٌظَهِ» تپزسٌذ ضوا اس اگز

! دارد ٍجَد اتْاهی کٌیذ؛ غثز جا ّویي. پلَتَى ٍ ًپتَى اٍراًَس، سحل، هطتزی، هزیخ، سهیي، سّزُ، ػطارد،

 ّن تِ راتطِ ایي در را ّا ًظزیِ ٍ هحاسثات تواهی کِ افتادُ اتفاقاتی ،ًجَهی ػلوی هجاهغ در کِ است هذتی

 در «ّزضل ٍیلیام» کِ سالی گزدد؛ تزهی 1561 سال تِ ّا ًگزاًی ٍ ّا تحث ایي ّوِ الثتِ. است ریختِ

 «اٍراًَس» یؼٌی ضوسی هٌظَهِ سیارُ ّفتویي کِ تزخَرد ای تاسُ جزم تِ دٍتایی، ّای ستارُ ٍجَی جست

 .گزفت لقة

 ایي تَجیِ تزای تا داضت آى تز را داًطوٌذاى ٍ ضذ آغاس اٍراًَس هذار در هطاّذُ ّای ًظوی تی اس هاجزا

 سیارُ کطف تِ هٌجز داستاى، ّویي. تپزداسًذ اٍراًَس اطزاف در جذیذی جزم ٍجَی جست تِ ّا، ًظوی تی

 ًپتَى، کطف. ضذ «گالِ یَّاى» ٍسیلِ تِ ،1624 سال در( دریاّا یًَاًی خذای)ًپتَى هاى، هٌظَهِ ّطتن



 طَر تِ را اٍراًَس هذار ّای ًظوی تی ًتَاًست ًیش تَد سهیي تزاتز15 کِ هاى هٌظَهِ گاسی غَل چْارهیي

 .کٌذ تَجیِ کاهل

 تا هاى هٌظَهِ سیارُ تزیي کَچک تؼذی، سیارُ تا کزدًذ کار تِ آغاس ٍجَ جست هَتَرّای ّن تاس تٌاتزایي 

 پلَتَى،. کٌٌذ اضافِ خَرضیذی خاًَادُ جوغ تِ را( سهیي قوز یگاًِ)هاُ اس کوتز قطزی تا ٍ سدُ یخ سطحی

 هٌظَهِ سیارات سهزُ در کِ است  سال ّفتاد اس تیص سیزیي، دًیاّای خذای ضوسی، هٌظَهِ سیارُ ًْویي

 گَیی. ًطذ تَغیِ اٍراًَس ّای ًظوی تی ّن تاس پلَتَى، کطف اس پس کِ تَد ایٌجا جالة. است ضوسی

 تٌاتزایي کٌذ؛ هطخع هاى هٌظَهِ در را تسیاری ّای حقیقت تا تَد گذاضتِ ًاساسگاری سز اٍراًَس

 جزارد تَاى هی را طزفذاراى ایي سزدهذار. ضذًذ کار تِ دست هجذدا جذیذ، سیارات کطف تِ هٌذاى ػالقِ

 ضوسی هٌظَهِ ّای دٍردست در ًپتَى سیارُ ٍرای در کوزتٌذی کِ تزد ًام( 1793 – 1751)پز کَیی

 .کزد تیٌی پیص

 ًخستیي ٍی، هزگ اس پس  سال09 سزاًجام. تَد ّا سیارُ خزدُ اس تسیاری خاستگاُ هٌطقِ ایي ٍی، ػقیذُ تِ 

 هٌتطز ّا رٍسًاهِ در سزػت تِ دّن، سیارُ کطف ػٌَاى تِ آى خثز کِ آى تز جالة ٍ ضذ پیذا کوزتٌذ ایي جزم

 - آى قطز جولِ اس - جزم ایي اس آهذُ  دست تِ دقیق اطالػات سیزا ًکطیذ طَل سیاد خَضحالی، ایي اها. ضذ

 ایي اس پس. داد قزار خَرضیذ فزسًذاى هجوَػِ در سیارُ، تؼزیف طثق را جزم ایي تَاى ًوی کِ کزد هطخع

 در سیارُ خزد1999ُ اس تیص تاکٌَى کِ طَری گذاضت؛ افشایص تِ رٍ ّا سیارُ خزدُ پیذاکزدى رًٍذ کطف،

 .است ضذُ پیذا پز کَیی کوزتٌذ هٌطقِ

 اًذاسُ، ًظز اس آًْا اس تزخی کِ ضذًذ پیذا ًپتَى هذار ٍرای در تسیاری اجزام کِ آى تا ّا، سال ایي توام در

 ضاًِ پلَتَى، ًثَدى یا تَدى سیارُ هَرد در تحث اس ػلوی هجاهغ توام گَیی اها تَدًذ، پلَتَى تِ ًشدیک تسیار

 درتارُ چیش ّوِ کیلَهتز،1599 قطز تِ 1161 تْار در «سیذًا» سیارُ خزدُ کطف کِ آى تا. کزدًذ هی خالی

 ػٌَاى تِ خَد هقام اس ضَد هجثَر پلَتَى رفت هی اهکاى لحظِ ّز آى، اس پس. تزد سَال سیز را پلَتَى اًذاسُ

 .دّذ استؼفا سیارُ



 دًیا هؼزٍف ّای رغذخاًِ اس یکی)«پالَهار هًَت» رغذخاًِ در آسواى هٌطقِ تِ هٌطقِ ّای کاٍش سزاًجام

 صاًَیِ در( کالیفزًیا فٌاٍری هَسسِ ارضذ اختزضٌاس)«تزاٍى هایکل» سزپزستی تا( آهزیکا کالیفزًیای در

 ایي. یافتٌذ پلَتَى اس دٍرتز تزاتز0 ای فاغلِ در را  جزهی ٍ رسیذ ًتیجِ تِ( 1161 سال هاُ دی)0993 سال

 هتَجِ کِ آى تز هْن ّوِ اس ٍ گزفت ًام« 313  UB2003» ،(IAU)ًجَم الوللی تیي اًجوي سَی اس جزم

 ػٌَاى تِ پلَتَى رد یا قثَل تزاًگیش جٌجال داستاى کِ تَد ایٌجا. است تز تشرگ پلَتَى اس آى، اًذاسُ ضذًذ

 .رسیذ خَد اٍج ًقطِ تِ سیارُ،

 سیارات سیارات، دستِ سِ تِ ضوسی هٌظَهِ داخل اجزام تقسین ٍ تسیار ٍگَّای گفت ٍ تحث اس پس 

 اس پلَتَى تؼذ، تِ ضْزیَر دٍم اس ًجَم، الوللی تیي ساسهاى سَی اس ضوسی هٌظَهِ کَچک اجزام ٍ کَتَلِ

 اس پس ها هٌظَهِ اکٌَى ّن. گزفت قزار ضوسی هٌظَهِ کَتَلِ سیارات گزٍُ در ٍ ضذ حذف سیارات ردُ

 .است ضذُ تثذیل ای سیار6ُ ای هٌظَهِ تِ ٍ داد دست اس را خَد اػضای اس یکی  سال،59

 تزیي تشرگ اس گزٍّی ٍ آهذ ٍجَد تِ ًجَم جْاًی جاهؼِ سطح در تسیاری ّای جٌجال رای، ایي اػالم اس پس

 اداهِ ّا هذت ّا جٌجال ٍ ّا کطوکص ایي ًظز، تِ ٍ کزدًذ هخالفت رای ایي تا دًیا سطح در  ًجَهی افزاد

 در سیارُ ای پایِ تسیار هفَْم اس کاهل تؼزیفی ارائِ تا ایٌکِ آى ٍ است تذیْی چیش یک اها. داضت خَاّذ

 کِ داًٌذ ًوی را خَد تکلیف - کَدکاى تزای خػَظ تِ -  ًجَهی ّای کتاب ّای ًَیسٌذُ جْاًی، سطح

 خَاًذى تا ّا تچِ ّن تاس غَرت، ّز در سیزا ًثاضیذ ًگزاى اها! ای سیار19ُ یا دارین ای سیار6ُ ای هٌظَهِ

 کتاب، پایاى اس پس ٍ تزد خَاٌّذ لذت( تَد خزیذُ تزاین هادرم کِ کتاتی هاًٌذ درست)تارُ ایي در ّایی کتاب

 ضذ خَاّذ حفظ آًْا ًام تزسذ، ًیش تؼذاد ایي اس تیطتز تِ جذیذ قزاردادّای طثق سیارات، تؼذاد اگز حتی


