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 الملخص
باسػتدداـ نات ػااليميػ معاوضػاتموعة مػف ػتأيف لمجػػػػال بػػتـ ثاػجاد قيػػرية إليػػة نظػػحث دراسػمف البػتض
ريقة اسػػتددمت الحسػػابات ال ػػب  ػمنهػػا طػػ، األولػػ  رض المقارنػػةػميكانيػػؾ الكػػـ ل ػػطػػرؽ تيف مػػف ػطريقػػ
اسػتددمت الحسػابات األساسػية  الثانيػة طريقةالو PM3  متمثمة بطريقة  semi empirical ساسية ػاأل

ab-initio  (DFT) المعروفػػة مػػف طرؽ  مػػا األسػػس الكيميا يػػة ػوقػػد تػػـ تحديػػد مػػده تطػػابؽ  ػػذ  الػػ
دالؿ مناق ة المت يرات النظرية التي تـ حسػابها بػالطريقتيف الم ػار اليهػا اعػال ، وقػد أظهػرت النتػا   

جاد العالقػػػػة بػػػػيف ػة وتػػػػـ ايػػػػػرا ؽ ال ػػػػب  تجريبيػػػػػسابات االساسػػػػية كانػػػػت ادؽ مػػػػف الطػػػػػأف الطػػػػرؽ الحػػػػ
. ثػػـ  تػػـ SPSSباسػػتدداـ برنػام   حديد طبيعتهػػاػمػػا بعضػػها وتػ نظريػاسوبة ػت يرات الفيزيا يػػة المحػػػالمػ

ا   التػي تػـ الحلػػوؿ عميهػا مػػف ػيميا ية المعروفػة لممينػات. اف النتػػػػػػربػط  ػذ  المت يػػرات مػا القػيـ الك
عبػر قػيـ معمػؿ االرتبػاط وقيمػة  اإلحلػػا يدالؿ  ذ  العالقة كانت جيدة و ذا مػا ا ػار اليػ  التحميػؿ 

حسوبة ػػػالعمميػة مػا القػيـ الم pkaبير لقػيـ ػلتقػار  الكػقة، فضػال عػف اػاالنحراؼ القياسي  في كؿ طري
ر  الػػ  حػػػد مػػا مػػػف ػريقة كانػػػت اقػػػطػػػألف نتػػػا    ػػذ  ال DFTمية لطريقػػة ػضػػػنت االفػحيػػث كاػػػ نظريػػا
 ية.ػممػ   العػالنتا

  دمةــالمق

  يفــشد ـواعــق

ايدات يػػػؤدل الػػػ  ػو االلديهػػػ وناتػالكينػػػنات مػػػا ػية تكػػػاثؼ االميػػػػاف عممػػػ
ضرت ػتايمينات او مػا تعػرؼ بقواعػػد  ػيؼ حػػػحلػوؿ االلػدايمينات والكيػػ

ا ػـ مػػف قبػػؿ العػػالـ  ػػيؼ ومػػف  نػػ4864 ػػذ  المركبػػات ألوؿ مػػرة عػػاـ 
ات التػػي لهػػا ا ميػػة ػتعتبػػر  ػػذ  المركبػػات مػػف المركبػػ .(4)ميةػجػػاءت التسػػ

الواسػعة فػي كثيػر مػف مجػاالت  الستدداماتهافي الوقت الحاضر وذلؾ  
ماـ البػػػاحثيف ػبية واللػػػناعية. وبػػػذلؾ زاد ا تػػػػػػػػممية والطػياة منهػػػا العػػػػالحػػػ

طية مهمػة ػقواعػد  ػيؼ مركبػات وسػ عػد. تلدراسة دػوا   ػذ  المركبػات
ت ػيقات واسػعة، وقػد بينػػثير مػف المركبػات التػي لهػا تطبػػفي تحضير الكػ

ض مػػػػػف المعقػػػػػدات ػية  ػػػػػذ  المركبػػػػػات اذ اف بعػػػػػػالدراسػػػػػات مػػػػػده ا مػػػػػ
يتها ػوكػذلؾ لهػا أ مػ (2)جيف مػف الدميػة النباتيػة ػي نقػؿ االوكسػػددـ فػتست

 ريا ػكمضػػػػػػادات لمبكتػػػػػػ اسػػػػػػتعممتُث ػفػػػػػػي المجػػػػػػاؿ الػػػػػػػحيول بحيػػػػػػػ

Bactericidal ات، ػوالفطريfungicidal (3) ػرطافػػوالس 
antitumor 

قاقير اذ تعمػػػػؿ ػأيضػػػػا فػػػػي تحضػػػػير األدويػػػػة والعػػػػ ددمتػػػػػػاستكمػػػػا  ، (4)
 .(5)الجػػضادات الت ن  واالدتػ ط الدـ و مػكمدفضات لض

 :  أينـوابت التـث

مػػػػػف  تأينةػالمػػػػػي  المػػػػػواد ػبانػػػػػ  النسػػػػػبة بػػػػػيف تركػػػػػ فػالتأيػػػػػرؼ ثابػػػػػت ػعػػػػػػي
ناؾ ػ،و ػػػػػ(6)تأينةػالمػػػػػز المػػػػػواد ال يػػػػػر ػد الػػػػػ  تركيػػػػػػالحػػػػػوامض أو القواعػػػػػ

مها ػقبػػػانية منحهػػا أو تػحوامض مػػف حيػػث امكػػػالؼ فػػي القواعػػد أو الػػػادتػػ
 _Lowry(bronsted   بػػر ون ػػتد -رية لػػورل ػتعػػد نظػػلمبروتػػوف. و 

theory) ض ػحامػػلتػأيف الريات التي أعطت ولؼ  امؿ ػمف ا ـ النظ
ؾ ػض بأنهػا تمػػرية أعطػت تعريػؼ لمحوامػػ، وعمي  فػاف النظػ(7)أو القاعدة 

نما القواعػد و ػي ػوف بيػػروتػػيػػة عم  مػن  )إعطػاء( بػالمواد التي لػػها القابم
 وف . ػبروتػسا ( الػقبؿ ) اكتػمية عم  تػقابػالمواد التي لها ال

 
 ية                  ػكسػػأيف عػمية التػمػة أف عػظػالحػكف مػيمػو

(4..............)   ⦋  ⦌⦋  ⦌

⦋  ⦌
  =cK 

 عيفة.ػػقواعد الضػض والػطبؽ عم  الحوامػادلة تنػعػو ذ  الم 
ها العمػػػػػـو ػمػػػػػػمـو وا ػثير مػػػػػف العػػػػػػفػػػػػي كػػػػػ فػالتأيػػػػػة ثابػػػػػت ػتبػػػػػرز ا ميػػػػػ 

ؿ ػدادػػ بانهاػ ية وذوػػػػػػعبػػر اال قاؿ االدويػػة ػػػػعمميػػة انت ية، آفػيدالنػػػالل
 pH) عرفة قيمػة اؿ)ػوالبػد مػف مػ ضية ػػػتمد عمػ  الدالػة الحامػػػسـ يعػالجػ
ها ػ% لػػػػػ95بة ػسػػػػػػ ية. ومػػػػػف مالحظػػػػػة االدويػػػػػة تبػػػػػيف اف نػليغ الدواػػػػػػلمػػػػ
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ة ػػػػػمػػػف االدوي 6229يف اف ػبػػػػ( ت2_42( pH)ند اؿ)ػوعػػػ تأينةػمػػػا ػجاميػػػػم
% مػػف 75بة ػبيف اف نسػػػابقة تػػػسػػػا   الػتػػػومػػف الن تأيفػػػػالمقدرة عمػػ  ػلهػػا اػػ
يفة امػػا الجػػزء ػعػػػ%  ػػي حػػوامض ض22عيفة و ػػػػة  ػػي قواعػػد ضػاالدويػػ
 .(8) متأينةكوف  ير ػتػتبقي فػالم

، اريتـػو ػػػػػالم 4929( عػػػػاـ Sorenson)فػنسػػػػور ػػسعالـ ػرح  الػػػػػاقتػػػػوقػػػػد  
 (9)يرةػ ػـ اللػ م  عم  القيػتػتـ الوبهذا 

 ي:ػػو اريتـ كما يمػمػبر عف الػويع
p[H

+
]= -log [H

+
]……..(2) 

pKa= -log Ka……..(3) 
ض قػػػػول  ػحامػػػػػأقػػػػؿ كػػػػاف ال pKaمة ػيػػػػػت قػػػػػػما كانػ  كمػػػػػ  ف أنػػػػػؾ تبيػػػػػػػػػػػلوبذ
القة التػػػي ػػػػػواف الع وية.ػاعدة قػػػػأكبػػػر كانػػػت القػػػ pKbيمة ػمما كانػػػت قػػػػوكػػػ

 :يػػما يمػ ي ك pKbما  pkaمة ػتربط قي
pKa + pKb = 14  ……(4) 

 

Structure Nomenclature Comp. No. 

 

Methyl-2-pyrideyl Ketonylidene 2- amine -3- hydroxyl pyridine 8 

 

Methyl-3-pyrideyl Ketonylidene 2- amine -3- hydroxyl pyridine 2 

 

Methyl-4-pyrideyl Ketonylidene 2- amine -3- hydroxyl pyridine 3 

 

o-Amino benzylidene-o-hydroxy aniline 4 

 

o-Amino benzylidene-m-hydroxy aniline 5 

 

o-Amino benzylidene-p-hydroxy aniline 6 

 

o-Fluorobenzylidene –o- hydroxyl aniline 7 

 

o-Fluorobenzylidene –m- hydroxyl aniline 8 

 

o-Fluorobenzylidene –p- hydroxyl aniline 9 

 

Syn o-amino 
Benzaldoxime 

81 

 

Anti o-amino 

Benzaldoxime 
88 

 المســتخدمة في البحث يميناتـتراكيب االـسماء وـ( ا8) لشـكلا
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   سابيةـياء الحـالكيم
ياء ػػػػمػي لمكيميػػاء وتعػػرؼ الكيػؼ الرياضػػػسابية الولػػػمياء الحػػػؿ الكيػػػػػػتمث

ؿ عنػػػػػد ػكؿ افضػػػػػػتقدمة ب ػػػػػػرؽ الرياضػػػػػية المػػػػػػالنظريػػػػػة عنػػػػػد تنفيػػػػػذ الطػػػػػ
كـ ػؾ الػػػػػميف ومنهػػػػا ميكانيػػػػػسػػػػػسـ الػػػػ  قػ. و تقػػػػ(42)تدداـ الحاسػػػػو  ػاسػػػػ

(Quantum mechanics) ي ػػػػػكانيؾ الجزيػوالميػػػ (Molecular 

mechanics) ػػػػػلفات التػػػي  تػدػوجد أ ػػػـ الػػػػمها نػػػػالػػػػتي مػػػف دػالػػػ  
طرا ؽ العمميػػػػة،  ػة بالػػػػػقاسػػػػػيـ المػػػػػػػقارنتها مػػػػا القػػػػػيا ي ومػيمػػػػػالمػػػػػرك  الك
د ػ( احػػػmolecular modeling ية )ػذجة الجزيػػػػػػػػنمػيات الػوتعػػػد برمجػػػ
داللهػػا التنبػػؤ وايجػػاد ف ػكف مػػػػػػيم ألنػػ مؾ ػمـ وذػػػيقات  ػػذا العػػػبػػػػابػػرز التط

فروع األساسػية فػي البحػوث ػبعض مف الدلا   المهمة . وتعد احد ال
طبيقية ػ دي  وفػػي مسػػاندة التجػػار  التػػػميؿ والتػػػحػػػػستددـ فػػي التػالتػػي تػػ
عة ػمية فػي مجػاؿ الكيميػاء النظريػة واسػػتعتبر البحػوث العمػ .) 44)العممية 

ض الدػػوا  ػقدير بعػػػؿ فػػي تػػمثػمومات ، وذلػػؾ لكونهػػا تتػػػومتنوعػػة  المعػػ
تبرية ػلوؿ عميهػػا فػػي ظػػروؼ مدػػػمكف الحػػػهمة التػػي ال يػػػسابية المػػػالحػػ

ابات ػعديد مػف العمميػات والحسػػما انها تػوفر الػدعـ العممػي لمػػاعتيادية، ك
ع  ػوف مػػف  اللػػػوا ر التػػي يكػػػسير بعػػض الظػػتفػػ ضاػأيػػالعمميػة ويمكػػف 

طم  انجػػػاز ذلػػػؾ ػتبيانهػػػا أو يتػػػتبرل أحيانػػػا عػػػف ػجز العمػػػؿ المدػػػػأو يعػػػ
كف ػمػػػػػػير المػمف يكػػػوف مػػػف  ػػػػطورة و اليػػػػة الثػػػػػػػػتػػػوفر أجهػػػزة دقيقػػػة ومت

ترونية والتػػػي ػثافة االلكػػػػيرات  ػػػي الكػػػػت ػػػػـ المػف ا ػػػػومػػػ . (42,43) ر اػػػػػتوف
تروف مػػػف ػػػػػلؼ حالػػػػة اإللكػو ػػػي تػػػ ()ية ػا الدالػػػة الموجػػػػثؿ مربػػػػتمػػػ
ط  ػنا ي القػػػػػػػػػػ،وث(Dvw) .وقوه فانػػػػدر فػػػػاؿموقػػػػػاػالحركػػػػة وال تػػػػػيػػناحي
(Dip)فرا يةػاقة الػػػػوطاقػػػة االعػػػ (S.E) ض المت يػػػرات ػػػػػفضػػػال عػػػف بع

والمت بػػرات المحسػػوبة منهػػا  Homo , Lumo (44) ها ػاقية ومنػػػالطػػ
روفيمية ػتػػػػػيؿ االلكػودلػػػػ µ(45)تروني الكيميػػػػا ي ػهد االلكػػػػػوالجػػػػ ᶯلالبة ػالػػػػ

 ة:ػػعادالت التاليػمػ  مف الػحسػتي تػوال W،( 461,7 )الكرول 
1/2  (ELUMO - EHOMO)……… (5)  =ᶯ 

(6 ( .........)EHOMO+ELUMO )2/4  =µ 

   

         ظرية ـنـبات الاـسـالح
 Gaussianنام  ػريؽ برػػرك  عػف طػػ ية لممػي ة الجزيػػت اللػرسم -4
 Chem.officeو 
 . Clean  upريؽ ديار  ػػزي ة عف طػي ة لمجػأجراء ته -2
حلوؿ ػلمػ MM2ة باسػتدداـ االيعػاز ػػػفيض لمطاقػممية تدػػراء عػػاج -3

ثر ػة لمحلػػوؿ عمػػػ  الهي ػػة األكػػػػمرك  قيػػد الدراسػػػػضؿ  ي ػػة لمػػػػعمػػ  افػػػ
 اقة(.ػقرارًا )األقؿ طػتػاس

يتاؿ جزي ػػػػػػي ػبػػػػػػػأعمػػػػػػ  أورزي ية ػيتاالت الجػػػػػػػيف طاقػػػػػػة األوربػػػػػػػعيػػػػػػػت -4
 لاراػػػػػادتيرمػػػز لػػػ   )  وؿػجزي ػػػي  يػػػر مػػػيتاؿ ػػػػػ وؿ/أدن  أوربػم ػػػ

HOMO/LUMOتروني ػااللكػػػ جهدػالدة، الػػػػاللػػػذلؾ تػػػـ حسػػػا  )ػوكػػػ
 (.5,6,7) ادالتػػعػؽ مػريػترونية(عف طػااللفة االلك يا ي، دليؿػالكيم

  ػتها فػػي برنامػػػتـ معالجػػػسابقة ويػػػطوات الػػػفػػي الدػػ (48) يراتػػػػذ المتػػػػتؤد
(Spas) Statistical program of society science (IBM 

SPSS version23). 
 شة   ـناقـتائج والمـالن
هػػػدؼ الػػػ  بة التػػػي تػػػػػاؿ الحوسػؿ فػػػي مجػػػػور الحالػػػطػالتػػػظر الػػػ  ػػػػػبالن
ظرية. فػػي  ػػذ  الدراسػػة ػػػػات النػالؿ الدراسػػػممية مػػف دػػػ  العػػػنتا ػػػزيز الػتعػػ

 كؿ ػة بػػالدراسػمركبات  قيد ػػ يرات الفيزيا ية لمػض مف المتػتـ حسا  بع
ها مػف دػالؿ الحلػوؿ عميػات جػمركبػأيف لمػػبت التػسا  ثواػػوتـ ح نظرل

 يرات مػػػا بعضػػػها وبػػػيف ثوابػػػت ػة مػػػف بػػػيف  ػػػذ  المتػػػػعمػػ  افضػػػؿ عالقػػػ
نالحظة قيـ ال ػحنات االلكترونيػة فػي المراكػز الفعالػة لهػا  (.pka)التأيف

مكػػف تحديػػد ا ( يpka ػػذ  المركبػػات وبػػذلؾ تكػػوف قػػيـ ) تػػأيفتػػأثير  فػػي 
عوضة عمػػ  مراكػػز ػيا المػػػالحالػػؿ مػػف قبػػؿ المجامػػ يرػالتأثػػمػػف دػػالؿ 
 (.الفرا ي والتأثير أو الرنيف)الحث  تأثيرػبالتفاعؿ 

  األميـــــنيةات ـة لممركبـــــعض الخــــواف الفيزيائيــــــــــرية لبـسابات نظـــــحــــ
 ة ـالمدروس

مػػػف ( لمتػػػأيف التػػػي C4,O4,C3.C2,N1) الةػراكز الفعػػػػيد المػػػػػػػػعد تحدػبػػػ
لممركبػػػات قيػػػػد  pkaة ثابػػػت التػػػأيف ػتمؿ يمكػػػف أف تتػػػأثر بهػػػا قيمػػػػػػػػػالمح
 .(22.49)(PM3,DFTتيف )ػسة التي أجريت بالطريقػالدرا

 
 في قاعدة شيفالة ـثل المواقع الفعـ( يم2الشكل)
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 ير الشحنات    ـتأث
 ذراتينية ألربعػػػػػػػػة ػلممركبػػػػػػػػات االيمػػػػػػػػكاف ػتػػػػػػػػـ حسػػػػػػػػا   ػػػػػػػػحنات المميػػػػػػػػ

ف اف تكػػػػػوف اكثػػػػػر المواقػػػػػا ػ( والتػػػػػي يمكػػػػػC4,O4,C3.C2,N1ومنهػػػػػا)
ها ػلؿ عميػػػبة نحػػػجة الحوسػػػبرمػػ طةػبواسػػ  تأيفػالػػالفعالػػة لحسػػا  ثابػػت 

ظة الفػػػػػػوارؽ ػكف مالحػػػػػػػ( ويمػػػػػػPM3,DFT) تددمةػالمسػػػػػػ قتيف ػػػػػػػػبالطري
 (.,21) دوؿػيف في الجػكما مب ناتػبال ح
بيعة ػأثر ب كؿ ر يسي فػي طػػانها تت في قيـ ال حنات االلكترونيةنالحظ 

يث ػػػػػػمػػػػف ح المعاوضػػػػػاتقعها وقابميػػػػة  ػػػػذ  ػالمجػػػػاميا المعوضػػػػة  ومواػػػػ
مكف مالحظػػػة ذلػػػؾ إذا ادػػػذنا طريقػػػة ػويػػػ ا االلكترونػػػي.ػالسػػػح  والدفػػػ

(PM3وتناولنػػػػػػػا المركبػػػػػػػ )ير ػثاؿ عمػػػػػػػ   ػػػػػػػذا التػػػػػػػػكمػػػػػػػ (4,2,3ات )ػ 
تبار الت يػر ػفلؿ وبمقػادير كميػة نأدػذ بنظػر االعػػوتوضػيح  ب ػكؿ مػ

 (C2) والكػاربوف (،N1نتروجيف )ػالػترونية عمػ  ذرتػي ػبال ػحنة االلكػ

ية ػحنة النتػػروجيف اعمػػ  مػػف بقػػػ( تكػػوف قيمػػة  ػػ2نالحػػظ انػػ  مركػػ )
اذ يكػػوف  (OHتمثمة )ػموعة الدافعػػة المػػػالمركبػػات. بسػػب  وجػػود المجػػ

. امػا النػايتروجيف   ذرةػكاربوف بينمػا تقػؿ عمػػنسبة لمػػتأثير ا واض  بالػ
تالؼ فػػػي ػكف االدػػػػي   لهػػػا ولػػػػػػػػس التركػ( نجػػػد نفػػػ4,5,6ات )ػالمركبػػػ

  لإللكترونػات دافعػة اميامجػتكػوف موقا المعوض عم  حمقتي البنزيف 
حنة عمػػػػػػػػ  ذرتػػػػػػػػػي ػظ اف ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػي الموقػػػػػػػػا )اورثػػػػػػػػػو وبػػػػػػػػارا( نالح

يـ ألف المعػػػػػوض ػساوية واعمػػػػػ  قػػػػػػ( تكػػػػػوف قيمهػػػػػا متػػػػػN1النتػػػػػروجيف)
امػػا عنػػد  فػػي كػػال المػػوقعيف. التأثػػػيرمجموعػػة دافعػػة ويكػػوف لهػػا نفػػس 

موعة ػعوض  ػػػػو مجػػػػػ( نالحػػػػظ اف المػػػػ7,8,9االنتقػػػػاؿ الػػػػ  المركبػػػػات )
ث ػير الحػػػػ(  بػػػروز تأثػػػOHسيد)ػػػػػموعة الهيدروكػ( مػػػا مجػػػFيف)ػالهالوجػػػ
 .الؿػػكف مف دػركبات ولػػيف في  ذ  المػوالرن

 

 PM3 لممركبات بطريقة نظريـاسوبة ـيزياوية المحـغيرات الفـ( المت8جدول )

 
-(N1,C2,C3,C4.O4) Charge in atoms.  (S.E) Steric Energy in Kcal/mol.  (VDW) Vander Waalez interaction.    

(HF)   Hetar formation in Kcal/mo 
 

 DFTطريقة ـركبات بـلمم نظرياغيرات الفيزياوية المحسوبة ـ(  المت2جدول )

 
 

ؾ الف ػ  وذلػنيف واضػر الرػحنات نجد تأثيػة قيـ ال ػمالحظ عػػند
ممها ػوف عػكػيف يػثير الرنػكف بتأػاحبة ولػجاميا سػينات  ي مػالهالوج

يـ ػكوف توجيهها نحو )االورثو والبارا(. ومف مالحظة قػعمؿ الدافعة اذ ي
يمة في موقا ػػثالثة نجد اقؿ قػركبات الػال حنات لذرة النتروجيف لمم

ينما االعم  كانت في موقا االورثو ثـ البارا. وبهذ  الدراسة ػالميتا ب
السابقة لهذ  ممية والبديهيات ػمطابقتها لمنتا   العتت مده ػالنظرية اثب

ي ل  تأثير كما مبيف في ػكؿ الهندسػال  ال  المعطيات. إضافػة

تالؼ قيـ ػ( اذ تـ مالحظة ذلؾ مف دالؿ اد44,42بيف )ػالمرك
بات و ذا دليؿ ػض المركػيادة ونقلاف في بعػال حنات اذ نالحظ ز

 سػابقا. أماثرات التي تـ ذكر ا ػمؤػؾ الػمت تأثػير كؿ قاطا عم  مده ػب
( فهي Vdw ,St, Be, SE, Dip, To) ره المتمثمةػت يرات االدػالم

ة في كؿ مف ػػات المدروسػؿ في المركبػ وي  الحالػتعبر عف مقدار الت
ية ػالمت يرات والتي تعمؿ عم  ت ير كؿ مف طاقة الكمية والحرك

 (.HΔكويف)ػػؤثر عم  قيـ حرارة التػػلمة تػمحػة. والػطاقات الفرا يػوال
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 ب الفراغي ـالترتيتأثير 
ف اف ػمكػػػػي الػػػذل يػكؿ الهندسػػػػي  ػػػو ال ػػػػي  الفرا ػػػػترتػػػػلود بالػقػػػػاف الم

ي  ػكـ فػػحػػراغ والػذل تتػػػذرات فػي الفػ   ػذ  الػػػػة ترتيػات واليػدذ  المركبػتت
زي ة ػجػػدة طاقػة الػلد ب  زياػػػة الذل يقػاقػها عامؿ اإلعػتمفة منػؿ مدػعوام
ادة دفػػا االلكترونػػات لمػػذرات ػوالػػذل يػػؤدل الػػ  زيػػ  تقراريةػميؿ االسػػػوتقػػ

التنػػػػافر الػػػػذل تحدثػػػػ   ػػػػػذ  جا  البعيػػػػد لمتقميػػػػؿ مػػػػف حػػػػدة ػالمعاقػػػػة باالتػػػػ
دادالت الفرا يػػػػة عمػػػػ  ادتالفهػػػػا ػي  ػػػػو التػػػػػالتػػػػأثير الثانػػػػ .امياػالمجػػػػ
ر الهيدروجينيػػة .  ػػػذ  ػواألوالػػ فانػػد فػػػألزتدادالت مػػف نػػػوع قػػوه ػكالػػ

وأف  األدػرهس احػد ا ػتمعة أو تعاكػتعمؿ مج ممها يمكف أفػالقوة بمج
ها ػالجزي ػػة أو تقممػػ اسػػتقراري كف أف تزيػػد ػلمة  ػػذ  التػػدادالت يمػػػمحػػ

تها . وبنػػػاء عمػػ  مػػػا تقػػدـ فقػػػد تػػـ ادتيػػػار بعػػػض ػباالعتمػػاد عمػػػ  قيمػػ
وطاقػػػػػػة  (S.E)المت يػػػػػػرات النظريػػػػػػة مثػػػػػػؿ طاقػػػػػػة اإلعاقػػػػػػة الفرا يػػػػػػة 

 طاقػػػػػػات(  و HF) كويفػوحػػػػػػرارة التػػػػػػ (VDW) فانػػػػػػد فػػػػػػألزتػػػػػػدادالت 
(Bend ,Dip ,Stretch ,Torsion,. )  يرات ػالمتػػػ حيػػػث  ػػػذ 

ز ػحدث  المجػػاميا المعوضػػة عمػػ  مركػػػلولػػؼ التػػأثير الػػذل تػػ كنمػػوذج
( نجػػػد اف 2دوؿ)ػالعػػػودة الػػػ  جػػػ الدراسػػػة. وعنػػػدات قيػػػد ػالتفاعػػػؿ لممركبػػػ

 مػا يكػوفسػيف لػ  طاقػة اعاقػة فرا يػة اقػؿ  الذل  ػكم  الهندسػي مرك ال
الع الػػػػ  قػػػػيـ ػواالطػػػػ وكػػػػذلؾ .استػػػػػقراري ألف الهي ػػػػة الفرا يػػػػة لػػػػ  أكثػػػػر 

يـ حسػػػػ  المجموعػػػػة ػتفاوت القػػػػػتػػػػ نالحػػػػظ انهػػػػا زػفانػػػػد فألػػػػتػػػػدادالت 
سابها كنمػػػوذج لولػػػؼ ػحػػػ لممركػػػ . وتػػػـوالهي ػػػة الفرا يػػػة  المعوضػػػة

عمػ  مركػز التفاعػؿ لمركبػات  وضػػةالمعالتأثير الذل تحدث  المجاميا 
( . 2مدرجة في الجػداوؿ )االيمينات قيد الدراسة . قيـ  ذ  المت يرات 

( نالحػػظ أف قيمػػة طاقػػة اإلعاقػػة 2نظر فػػي  الجػػدوؿ )ػوعنػػد تػػدقيؽ الػػ
أدنػػا  تػػزداد مػػا زيػػادة  PM3مدرجة بطريػػؽ ػفػػي المركبػػات الػػ الفرا يػػة

 لإلعػػػاقةت قيمػة اػ، حيػث نجػػد اقػؿ المركبػػ المعاوضػػةحجػـ المجموعػة 
 (3) وؿعنػػػد مالحظػػػة الجػػػد .االنتػػػي و السػػػيفممركبات ػ ػػػي اػػػ الفرا يػػػة
( تكػػػوف 4,2,3فػػػي مركبػػػات ) (HOMO)نجػػػد أف قػػػيـ  AM1لطريقػػػة 
جد ػ( نػػػ5,6,7بينمػػػا فػػي مركبػػػات ) .مػػا يػػػػكوفم  ػرك  االوؿ أعػػػػفػػي المػػػ

( 7,8,9بات )ػ( اعمػػػػ  أمػػػػا المركػػػػ6( فػػػػي المركػػػػ  اؿ)(HOMOمة ػقيػػػػ
( اعمػػػػ  مػػػػف 7فػػػػي مركػػػػ  ) HOMOيف نجػػػػد قيمػػػػة ػ الوجػػػػالمعػػػػوض 

مدتمفػػة حسػػ  موقػػا  (HOMO)( االدػػره فتكػػوف قػػيـ 8,9بات )ػالمركػػ
  حجػػـ ػالتعػويض بالنسػبة لموقػا االورثػو والميتػػا والبػارا، أمػا الزيػادة حسػ

( نالحػػظ تفػػاوت فػػي 44,42) والسػػيف األنتػػػ المعوضػػات وفػػي مركبػػات 
زيػػػػػادة قابميتهػػػػػا عمػػػػػ  إعطػػػػػاء  يعنػػػػػي (HOMO)القػػػػػيـ. اف زيػػػػػادة قػػػػػيـ 

اإللكترونػػات و ػػذا يػػدؿ عمػػ  تفاعػػؿ المركبػػات كنيوكميوفيػػؿ  أمػػا نقلػػاف 

عمػػ  الػػنمط السػػابؽ نفسػػ . امػػا بالنسػػبة لقيمػػة المت يػػر  (LUMO)قػػيـ 
(ω) (Electrophilicity)  فػػػاف قيمتػػػ  كانػػػت قميمػػػة ايضػػػًا و ػػػذا يػػػدعـ

يوفيؿ )لهػػا ػالكػػالـ السػػابؽ الػػذل يؤكػػد عمػػ  اف المركبػػات تتفاعػػؿ كنيوكمػػ
فػػػي الجػػػدوؿ قابميػػػة عمػػػ  إعطػػػاء اإللكتػػػروف(. أظهػػػرت النتػػػا   المبينػػػة 

أف  نالػػؾ عالقػػات جيػػدة بػػيف بعػػض المت يػػرات تتفػػاوت بػػادتالؼ (413)
ث الموقػػػا الفرا ػػػي والػػػدفا قربهػػػا وبعػػػد ا عػػػف بعضػػػها الػػػبعض مػػػف حيػػػ

 .االلكترونػػي، و ػػذ  العالقػػة تتبػػايف فػػي قيمهػػا بػػادتالؼ الطريقػػة المتبعػػة
(، نالحػػػظ افضػػػؿ قيمػػػة فػػػي  ػػػذ  5الجػػػدوؿ ) PM3بالنسػػػبة لطريقػػػة الػػػػ 

( m ,w( بػػػيف المت يػػػريف )0.982الطريقػػػة لمعامػػػؿ االرتبػػػاط كانػػػت )
( نالحػظ مػده 22979( قيمتهػا )LUMO ,wوكػذلؾ قيمػة جيػدة بػيف ) 
القات ػقار  لهػذ  العػػوجػود تػ لوحػػظ بػػينها. وقػدالتقار  بػيف النتػا   فيمػا 

يط فػػي قػػوة العالقػػات ػ( مػػا تقػار  بسػػDFTطريقة)ػسابها بػػػا عنػػد حػػػأيضػ
(. ػػذ  m ,wيريف)ػ( بػػيف المت ػػ2299يـ معامػػؿ االرتبػػاط )ػث تكػػوف قػػػحيػػ

 كترونيةػاإللػػسوبة ػالمت يرات المحػ ـػبيف قي واضحاهرت ترابط ػالدراسة اظ
 طاقة.ػوال

 

ريقة ـواعد شف بطـغيرات الطاقية المحسوبة نظريا لقـ( قيم المت3الجدول )
(PM3 ) 

W 

(ev) 
µ 

(ev) 
ᶯ 

(ev) 
LUMO 

(ev) 
HOMO 

(ev) 

Comp 

0.11397 -0.1826 0.14635 -0.036 -0.329 1 

0.11395 -0.1875 0.1542 -0.030 -0.338 2 

0.1191 -0.187 0.14685 -0.040 -0.333 3 

0.085667 -0.1627 0.1545 -0.008 -0.317 4 

0.099681 -0.1692 0.1436 -0.025 -0.312 5 
0.09742 -0.1671 0.1433 -0.023 -0.310 6 

0.10288 -0.1739 0.14705 -0.026 -0.321 7 

0.11096 0.183- 0.1509 -0.032 -0.333 8 

0.1067 -0.1767 0.1463 -0.030 -0.323 9 
0.0867 -0.1614 0.14995 -0.011 -0.311 10 

0.08058 -0.153 0.147 -0.006 -0.301 11 
 

 طريقةـريا لقواعد شف بـغيرات الطاقية المحسوبة نظـيم المتـ( ق4الجدو)
(DFT) 

ᶯ 
(ev) 

µ 

(ev) 
W 

(ev) 
LUMO 

(ev) 
HOMO 

(ev) 
Comp 

0.08605 -0.1394 0.056497 -0.0534 -0.2255 1 

0.0801 -0.1329 0.11025 -0.0528 -0.213 2 

0.0781 -0.1466 0.13759 -0.0685 -0.2247 3 

0.07775 -0.1108 0.07902 -0.0331 -0.1886 4 

0.07235 -0.1185 0.09712 -0.0462 -0.1909 5 

0.0637 -0.1092 0.0936 -0.0455 -0.1729 6 

0.0782 -0.1341 0.114961 -0.0478 -0.2042 7 

0.08445 -0.1359 0.10942 -0.0515 -0.2204 8 

0.0785 -0.1248 0.0992 -0.0463 -0.2033 9 
0.08215 -0.1038 0.06564 -0.0217 -0.1863 10 

0.20355 -0.8395 0.017311 -0.0184 -0.1871 11 
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 PM3قة ـيرات المحسوبة خالل طريـاط لمعالقة بين المتغـاالرتبعامل ـ( قيم م5الجدول )

 
 

 DFT(  قيم معامل االرتباط لمعالقة بين المتغيرات المحسوبة خالل طريقة  6الجدول )

 
 

تخدمة في ـحداري المتعدد لممتغيرات المسـحميل األنـائج التـ( نت7جدول )
 ين:ـمينات لمطريقتـلمركبات االي pkaحساب قيم 

SE R Parameter Method & Group 

0.986 0.944 H.F 
C2 

Homo 

PM3 

0.955 0.948 HF 
Dip1 

N1 

DFT 

 

بطريقػة   pkaـ ػا  قيػػوذج المسػتددـ فػي حسػػمعادلة التاليػة تمثػؿ النمػػالػ
DFT 

pka=-1.945 + (-5.04E-05*HF) + (-1.161*Dip) +            

(-13.845*N1) 
سابقة نجػػػد قػػػيـ معامػػػؿ االرتبػػػاط ػا   فػػػي الجػػػداوؿ الػػػوعنػػد مالحظػػػة النتػػػ

ؾ تػػػػـ ػكانػػػػت عاليػػػػة وبذلػػػػ DFTرية ػيها فػػػػي نظػػػػػالتػػػػي تػػػػـ الحلػػػػوؿ عمػػػػ
رية ومقارنتهػا مػا القػيـ العمميػة أمػا  ػالنظػ pkaتددامها في حسا  قيـ ػاس

تأيف ػت الػػلمعالقػة بػيف قػيـ ثوابػ Standard Error(S.E) الدطأ النسبي
قة ػيط كػػاف اقػػؿ فػػي طريػػػحميؿ البسػػػفػػي التػػ نظريػػات يرات المحسػػوبة ػوالمػػ

DFT (22955) ..اقؿ مف الطريقة االدره 
 لمركبات االيمينات نظريًا    pkaحساب ثوابت التأين 

دداـ نتػػػا    التحميػػػؿ اإلحلػػػػا ي والمحلػػػؿ عميهػػػا مػػػف دػػػػالؿ ػتػػػـ استػػػ
لحسػػػػا  قػػػػيـ ثوابػػػػت التػػػػأيف فػػػػي تددمة ػتحديػػػػد المت يػػػػرات المهمػػػػة المسػػػػ

حسػػا  القػػيـ النظريػػة والفروقػػات عػػف القػػيـ العمميػػة التػػي حلػػمنا عميهػػا 
             (:8يف بالجدوؿ)ػوبالطريقتيف كما مب (24)مف االدبيات
ينهما لمركبات ـالعممية والمحسوبة نظريأ والفرق بpka قيم  (8الجدول )

 أأليمينات
DFT AM1  

Δpka Pka** Pka* Δpka Pka** Pka* Nemp 

0.063 8.95 9.013 -0.98 8.033 9.013 1 

0.845 8.19 9.035 0.31 9.345 9.035 2 

-0.926 9.78 8.854 -0.1 8.75 8.854 3 

0.935 6.98 6.045 0.447 6.492 6.045 4 

-1.445 6.51 5.065 1.712 6.776 5.065 5 

-0.729 5.71 6.439 0.167 6.606 6.439 6 

0.861 11.7 10.84 -0.44 10.4 10.84 7 

-0.539 11.5 12.04 0.088 12.13 12.04 8 

0.044 11.1 11.06 0.074 11.13 11.06 9 

0.205 5.53 5.325 0.378 5.703 5.325 10 

-0.271 5.64 5.911 -1.32 4.595 5.911 11 

Pka*       Experimental  Values- 

Pka**     Calculation Values- 
Δpka    =      pka**-pka* - 

 

قار  بػػيف قػػيـ ػكف مالحظػػة مػػده تػػػعنػػد النظػػر الػػ  الجػػدوؿ االعمػػ  يمػػ
وتػػػدؿ تمػػػؾ  مياػعمػػػمػػػا القػػػيـ المحسػػػوبة  رياػنظػػػتأيف المحسػػػوبة ػثوابػػػت الػػػ

 .دقػػػة العمميػػػة الحسػػػابية المسػػػتددمة فػػػي  ػػػذا البحػػػث مػػػده العالقػػػة الػػػ 
وبػػذلؾ  PM3ريقة ػمػف طػ ميةػاقػر  الػ  القػيـ العمػ DFT طريقػةوكانػت 

 ممية.ػسابات العػاسية قريبة ال  الحػسابات االسػتا   الحػكوف نػت
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Calculation of ionization constant for a number of amino compensators 

using quantum mechanics methods (DFT, PM3) 
 

Abstract 
The study included a theoretical study to find the fixed values of ionization of a group of amines by comparing 

two methods of quantum mechanics for comparison, such as the method of using semi-empirical calculations 

represented by PM3 method and the basic calculations used ab-initio, the DFT method. During the discussion of 

the theoretical variables that were calculated in the two ways mentioned above The results showed that the 

methods of basic calculations were more accurate than the quasi-experimental methods, and the relationship 

between the calculated physical variables was determined together with the nature of the variables. These 

variables were then correlated with known chemical values of amines. The results obtained through this 

relationship were good. This is indicated by the statistical analysis across the correlation coefficient values and 

the standard deviation value in each method, as well as the great approximation of the practical pka values with 

the theoretical computed values where the preference for the DFT method was because the results of this method 

were Somewhat closer to the practical results. 

 


