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 األسامك رائحة للمشرتي الخارج، من

 بيضال رائحة فله الداخل من أما .املتعفنة

 نجدس الداخل، يف أكرث تعمقنا إذا .الفاسد

.املر اللوز رائحة له أن

 نظامال فإن ، غازاته نتنفس أن استطعنا إذا

.والديزل السخام عادم رائحة له الشميس

 د،الفاس البيض برائحة 67P  مذنب يفوح 

.املغيل وامللفوف الثوم املتعفنة، األسامك

 جزيئات عىل الجبار سديم يحتوي

 متعددة العطرية الهيدروكربونات

 خرةأب يف األرض عىل املوجودة الحلقات

.السيارات عوادم

 طحس عىل مشوا الذين الفضاء رواد يقول

 عثتنب املحرتق البارود روائح أن القمر

.منه



07الكون يف ُجعبتي، الكتّيب رقم 

Nr 
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 وروبيةاأل  الفضاء ووكالة ناسا من األول املقام يف الكتيب هذا صور تأيت

.العام املجال يف أنها أو هابل، وأرشيف

 من إنغالدا  دلغادو  غلوريا قبل من 2017  عام يف الكتيب هذا كتب

 نقحهو  املستقلة الوطنية املكسيك جامعة يف الفلك علم معهد

.كورتز ستان

TUIMP Creative Commons

 هذه حول املزيد ملعرفة

 املوضوعات وعن  السلسلة

 ب،الكتي  هذا يف املعروضة

:املوقع زيارة يرجى

http://www.tuimp.org

زينب عيساينترجمة 
خوجة-والشيامء أمني

أبودارمن فريق 
جمعية الشعرى لعلم 

الفلك



Galaxy interactions

 عن للكشف الجزيئات من أدىن حد إىل أنوفنا تحتاج

.الروائح

 الكون يف )حجم وحدة لكل الجسيامت عدد(  الكثافات

.رضاأل  كوكب عىل عليه هي مام بكثري أقل غالبًا تكون

 جمح إىل نحتاج الجزيئات، من العدد نفس عىل للحصول

 ،األرض عىل نحتاجه الذي الكون حجم من بكثري أكرب
 فيه لتدخ حتى بكثري أكرب أنف إىل سنحتاج وبالتايل

.الجزيئات

Daniel(  تافويا  دانييل املكسييك الفلك لعامل وفًقا

Tafoya(،ونأوري  سحابة يف األمونيا شمّ  من نتمكن ليك-

KL،  عىل للحفاظ(  كم 11.4  طولنا يبلغ أن إىل سنحتاج 

.)الجسم طول و األنف حجم بني التناسب

13

هل حقا للكون رائحة



ما رائحة القمر يا ترى ؟
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 لقمر،ا غبار من جديدة لعينات شمهم عند الفضاء رواد يقول
 الغبار عاديُ  عندما ولكن .املحرتق البارود رائحة منه تنبعث أنه
 يف ببالس أحد يعرف وال .البارود رائحة تختفي ، األرض إىل

.ذلك

.16 أبولو الفضائية ناسا مهمة أثناء فضاء رائد مع للقمر صورة

 تأيت التي(  كونالسيلي أكسيد ثاين  بلورات من القمر سطح يتكون
 )ياتهح مرحلة أثناء القمر بسطح اصطدمت التي النيازك من

 رائحة منها ألي ليس .واملغنيزيوم الكالسيوم الحديد،  من وكذلك
.الكربيتو  والكربون البوتاسيوم نرتات من املصنوع البارود
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 .كسجنياأل  كمية من أكرب الشميس النظام يف الكربون كمية

 ةأدخن أو السخام رائحة لشممنا شمه، مبقدورنا  كان وإن
.الديزل عادم

لحم مشوي أو عادم سيارة ؟

 ،املثال يلسب عىل باألكسجني، الغنية النجوم حول السدم يف
M  الكوكبي السديم يف الل رائحة مثل الرائحة تكون  ،2-48

.املشوي حم

 للشمس، فنان متثيل
 اتاملذنب وأقامرها، الكواكب

 كلتش التي والكويكبات
.الشميس النظام

 يالغن الكوكبي للسديم صورة
M :باألكسجني 2-48



Galaxy interactions
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B2  )Sagittarius  ساجيتاروس B2( تبلغ جزيئيّة سحابة هي 
 حجمها لغويب الشمس كتلة  مرة ماليني ثالثة حوايل كتلتها
 جرةم مجرتنا مركز من بالقرب تقع .ضوئية سنة 150  حوايل
.التبانة درب

 عىل .املختلفة الجزيئات عرشات عىل B2  ساجيتاروس  يحتوي
-الجليكول  مثل أولية حيويةجزيئات عىل فيه ُعرث املثال، سبيل

.)كحول( جليكول واإليثيلني )سكر( ألدهيد

 هذه يف املوجودة لالهتامم إثارة األكرث الجزيئات من واحدة
 فاعليت عندما يتشكل الذي ،اإليثيل فورمات  هي السحابة
 فورمات .اإليثانول مع )النمل سم يف املوجود(  الفورميك  حمض
 ونكهة الرم  رشاب من خفية رائحة له اإليثيل
!جميال عبقا للكون وجدنا ,وأخريا.الربي التوت



Galaxy interactions
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جزيئات عدمية الرائحة

 الكواكب من للعديد الجوي الغالف يف امليثان يوجد

 اتاملذنب يف ،)ونبتون زحل أورانوس، املشرتي، كوكب(

 لكوكب قمر أكرب ويف )  P67/جرياسيمنكو-شوريوموف(

 أو جيولوجي أصل للميثان يكون أن ميكن .)تيتان(  زحل

.بيولوجي

 مثل(  امليثان ذلك؟ فاجأك هل .الرائحة عديم الغاز هذا

 من غريةص كمية تضاف الواقع، يف .رائحة له ليس )البوتان

 يتمكن حتى الغازات هذه خزانات إىل رائحة لها مادة

.الترسبات اكتشاف من الناس

 كذلكو  ، )...  ، األرغون ، النيون ، الهيليوم(  النبيلة الغازات

.ةرائح لها ليس األخرى هي واملاء، الكربون أكسيد ثاين
الخارجي للكوكب الجوي الغالف يف موجود الصوديوم

HD189733b. األغشية يحرق لكنه رائحة، له ليس 

.فظيعة آالما مسببا ألنوفنا، املخاطية
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 طبقة من غريتت  تهرائح :لالهتامم مثرية حالة هو املشرتي كوكب
.ألخرى

 لوجود  ة،املتعفن األسامك  برائحة  الخارجية الطبقات تفوح
.ةبوفر  األمونيا جزيئات

 البيض ةرائح مع السمك رائحة تلطتخ  الداخل، إىل  توجهنا كلام
.أيضا الهيدروجني كربيتيد لوجودالفاسد،

 زيئاتج من النابعة املر، اللوز رائحة نكتشف سوف ، وأخريًا
.الهيدروجني سيانيد

 هذا يف نيالفوسف  وجود بسبب الثوم رائحة أيضا هناك سيكون
.العمالق الكوكب

 رتياملش لكوكب صورة :اليمني عىل
 تهاالتقط التي البيانات من ركبت
 )Voyager(  فواياجر  الفضائية املركبة

 األلوان تعديل تم .1979  عام يف
.املفصلة بنيته إلظهار

 لكوكب  ويالج لغالفل فني متثيل :اليسار  عىل
.ديكسون دون قبل من ملشرتي،ا



The Hubble tuning fork
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جزيئات من سلسلة كربون
 جميع يف الكربون ذرات من املكونة الجزيئات وجدت

 ومالنج األولية، الكواكب أقراص :تقريبا الكون مناطق

.أخرى أماكن يف واألقامر، الكواكب املجرات، املتطورة،

 العطرية الهيدروكربونات :وفرة الجزيئات هذه أكرث

.الحلقات متعددة

 متعددة العطرية الهيدروكربونات توجد األرض، عىل

 رائحة اله .املحمص والخبز السيارة عادم أدخنة يف الحلقات

.الصحة عىل خطرا وتشكل املحروقة املواد

 وناتالهيدروكرب  :اليمني عيل
 الحلقات متعددة العطرية
 نم كبرية سالسل عن  عبارة

 ات،حلق شكل عىل الجزيئات
 الكربون من تتكون

 يف باتقري  توجد .والهيدروجني
 إليه  نوجه مكان كل

.ناتلسكوبات
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 .بارالج سديم :اليمني عىل
 من األحمر التوهج ينبعث

 يةالعطر الهيدروكربونات
.)PAH( الحلقات متعددة

 ربونالك أشكال من الفولريين  :اليمني عيل
 وكبك عىل نذرته من الرغم عىل املستقرة،
 يف ميالبينج الوسط يف وفري أنه إال األرض،
.الفضاء

 بونالكر  جزيئات :األسفل يف
 ليهاع العثور تم التي األخرى
 ،اسنيواألنرث   النفثارين  تشمل
 رائحة منهام تنبعث التي

 امكاله اكتشاف تم .القطران
 رأس ملحا كوكبة يف سحابة يف

 700  حوايل بعد عىل الغول،
.األرض من ضوئية سنة
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كيف نعرف ما هي رائحة الكون؟

 ض،البع بعضها مع الفضاء يف الجزيئات تصطدم عندما

 تنتج نأ  ميكن .واالنحناء واالهتزاز الدوران يف تبدأ أن ميكن

 أشعة عن عبارة يكون ما وعادة الضوء، الحركات هذه

 ةموج طول اختالف مع ميكروية، موجات أو الحمراء تحت
.جزيئة لكل الضوء

 قياس ةأجهز  واستخدام السامء إىل التلسكوبات توجيه عند

 ميكنناو  للضوء، الدقيقة التفاصيل رؤية ميكننا الطيف،

.ونالك من مختلفة زوايا يف املوجودة الجزيئات تحديد

 أنه إال مبارشة، الكون شم نستطيع ال أننا من الرغم عىل

 عىل التعرف خالل من رائحته هي ما تخيل ميكننا

 ئاتالجزي هذه رائحة نعرف ألننا فيه، املوجودة الجزيئات

.األرض عىل هنا
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 الكربونيل، تيدكربي الهيدروجني، كربيتيد  :اليمني إىل اليسار من

 عىل األوالن العنرصان يفوح .واإليثانثيول  الفوسفني  األمونيا،

 كالهام يسبّب أن وميكن .والسامد الفاسد البيض برائحة الرتتيب

 برائحة األمونيا وحتف .التنفيس اإلنهيار  وحتى العني تهيج الغثيان،

.الثوم ائحةبر  يفوح الفوسفني أن حني يف املتحللة، األسامك

 الهوائيات هذه طتلتق .بتشييل أتاكاما  صحراء يف آملا،  :األعىل يف

.اءالفض يف جزيئات رصد وميكنها ،ملمرتية موجات ضوء



إنغالدا دلغادوغلوريا 
(Gloria Delgado Inglada)

4، املكسيك يوناممعهد علم الفلك  7رقم 

الكون يف جعبتي

رائحة الكون
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ماذا يقول رواد الفضاء؟

 حتهرائ أن الفضاء زاروا الذين الرواد يقول

 :تشبه

.“املحمص البسكويت رائحة  تشبه”  :أنساري  أنوشه

 ,اللحامة من املنبعثة بالغازات تذكرين”   :بويت دون

.“وحلو معدين ممتع إحساس

 وفرامل املكرسات من مزيج”  :جريست ألكسندر

.“النارية دراجتي

.“الثلج يف كامل يوم بعد مبللة ثياب مثل” :وايزمان ريد

 قبل من تهرائح أشم أن يل يسبق مل كيشء”  :فورد كيفن

.“أبدا  أنساه ولن
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 نهالك .بطبيعتها كيميائية الذوق، كحاسة الشّم، حاسة
 ما ءيش رائحة شمّ  األسهل فمن أكرب، مسافات عىل تعمل
.تذوقه من أكرث

 األنفية اممراتن إىل الهواء عرب تطفو التي الجزيئات تصل
 العلوي الجزء يف يوجد .املخاطية األغشية طرف من ومتتص

 قبالتهمست تشبه شّمي، ظهاري نسيج األنفية ممراتنا من
.الذوق براعم الحسية

 حة،الرائ جزيئات إليها تصل عندما الخاليا هذه تتنّشط
 مبارشة لرسائ ترسل التي الشّم، بصلة إىل املعلومة وتنقل

 هاميكن الدماغ، إىل اإلشارات هذه تصل عندما .الدماغ إىل
.فكارناأ  عىل تؤثر أن ميكنها كام والذاكرة، العواطف تحفيز

 تقدنع كنا وأحداث أماكن بأشخاص، الروائح تذكرنا وهكذا،
.نسيناهم قد أننا

حاسة الشّم


