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 المقدمة -1
 

 الحاسوبية الكيمياء على عامة نظرة

 للكيمياء. الرياضي الوصف أنه على النظرية الكيمياء مصطلح تعريف يمكن
 :النظرية الكيمياء مشاكل مع للتعامل طريقتان هناك حاليا،

 .الحسابية غير النظرية والكيمياء الحسابية النظرية الكيمياء
 الجزيئية اإللكترونية للتراكيب بالحساب العددي باألساس الحاسوبية النظرية الكيمياء تهتم

 الجزيئية. والتداخالت
 الجزيئات لخصائص التحليلية التعابير صياغة مع تتعامل الحاسوبية غير الكم وكيمياء

 .وتفاعالتها
 بشكل تطويره تم رياضية طريقة استخدام عند الحسابية الكيمياء مصطلح يستخدم ما عادة
 .الكمبيوتر جهاز على تلقائيًا تشغيله يمكن بحيث كاف  

 

لحل المشاكل  الحوسبةومهارات الكيمياء الحاسوبية هي تطبيق الكيمياء والرياضيات 
 .الكيميائية المثيرة لالهتمام

 

 .معلومات مثل خصائص الجزيئات أو نتائج التجارب المحاكية يستخدم أجهزة الكمبيوتر لتوليد

 

يمكن حسابها بدقة ، ولكن تقريبًا كل جانب من جوانب الكيمياء  الكيمياءمن جدا  ةجوانب قليل
 .تم وصفها في نظام حسابي نوعي أو كمي تقريبي

هو  محسوب حساب أي أن افتراض هو الحسابيون الكيميائيون يرتكبه أن الخطأ األكبر يمكن
 .دقيق رقم
 غالبًا ، تماًما األطياف جميع حل يتم لم مثلما ، ذلك ومع
 كنت إذا الكيمياء في مفيدة رؤية التقريبي أو النوعي الحساب يعطي أن يمكن

 .به يخبرك ال وما به يخبرك ما فهمت
 أصبحت الكيمياء الحاسوبية طريقة مفيدة الستقصاء المواد الموجودة

كما أنه يساعد الكيميائيين على عمل . عليها أو شراءها باهظ الثمن من الصعب العثور
 التنبؤات

 .لعمل المالحظات قبل إجراء التجارب الفعلية حتى يمكن إعدادها بشكل أفضل



 اإلحصائية والفيزيائية ميكنالى الثرمودايالكمومية والكالسيكية باإلضافة  ميكانيكا
 .الحاسوب برامج و الحسابية الكيمياء نظرية لمعظم األساس هي
 .الرياضيات والجزيئات مع الذرات يصمم األنه هذا

 :يلي ما تنفيذ الخصوص وجه على يمكنك الحاسوبية الكيمياء برنامج باستخدام
 ، اإللكترونية البنية تحديدات •
 ، الهندسية التحسينات •
 ، التردد حسابات •
 ، التفاعل ومسارات االنتقالية الهياكل تعريف •
 الجزيئي اإلرساء أي ، البروتين حسابات •
 ، والشحن اإللكترون توزيع حسابات •
 ،( PES) المحتملة الطاقة أسطح حساب •
 (الحركية) الكيميائية للتفاعالت المعدل ثوابت حساب •
 إلخ ، التنشيط طاقة ، التفاعالت حرارة - الحرارية الديناميكا حسابات •
 ،الجزيئية المعقدة والكيميائية الفيزيائية الخواص من العديد حساب• 
 

 والميكانيك الجزيئي تجريبية وشبه ab-initio هي العددية التقنيات أهم
 :للكيمياء الحسابية التقنيات استخدام فهم في مفيدة المصطلحات هذه تعريفات

 

 •ab-initio، (الصفر من" التينية )"الجزيئية األساليب من مجموعة 
 شرودنغر معادلة باستخدام إال الهياكل حساب يمكن ال
 .موجودةال للذرات الذرية واألعداد األساسية الثوابت قيم
 النماذج في المدخالت لتوفير التجريبية البيانات من تقريبًا التجريبية شبه التقنيات تستخدم• 

 .الرياضية
 
محددة )تستخدم الميكانيكا الجزيئية فيزياء كالسيكية ومجاالت قوة تجريبية أو شبه تجريبية • 

 .لشرح وتفسير سلوك الذرات او الجزيئات( سلفًا
 :الثالث الطرق هذه من لكل الرئيسية التفاصيل التقاط أدناه الجدول يحاول

 نوع الطريقة
 

 استخداما ل أفضل عيوب مزايا ميزات

 الميكانيك علم
 الجزيئي
 

الفيزياء  يستخدم •
 الكالسيكية

 مجال على يعتمد• 
 القوة

 متضمنا
 التجريبية معلمات

 حسابيا• 
 - كثافة األقل

 بسرعة
 محدود مع ومفيد
 الكمبيوتر موارد

 ل لالستخدام قابل• 
 مثل كبيرة جزيئات

 اإلنزيمات

 على يعتمد• 
 اإلمكانات

 تكون أن يجب التي
 أو بطريقة قدم

 بأخرى
 
 األحيان بعض •

 ألن دقيق غير
 الموردة اإلمكانات

 هي
 خارج تستخدم
 نطاقها
 نطاق ثبت

 صالحية

 خاصة مجال قوة•
 فقط للتطبيق قابل
 من محدودة لفئة

 جزيئات
 تحسب ال •

 الخصائص
 اإللكترونية

 يستوجب •
 التجريبية البيانات

 أو)
 ab من البيانات
initio 
 (الحسابية العمليات

 كبيرة أنظمة• 
 (ذرة 1000)~ 
 أو أنظمة •

 بدون العمليات
 تشكيل أو كسر

 السندات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفيزياء يستخدم•  تجريبي شبه
 الكم
 تجريبيا يستخدم •

 المعلمات
 تجريبي مشتق

 الكثير يستخدم •
 تقريب

 تطلبا أقل• 
 الناحية من

 الحسابية
 التهيئة AB طرق

 على قادر •
الحاالت  حساب

 االنتقالية
 متحمسالحاالت  و
 

 يستوجب• 
 التجريبية البيانات

 أو)
 ab من البيانات
initio) 
 للمعلمات

 من صرامة أقل •
 AB أساليب
initio) 

 متوسط حجم• 
 مئات) أنظمة
 (الذرات

 األنظمة •
 المتضمنة
 اإللكتروني التحول

 
 
 
 
 
 

Ab Initio  •الكم يستخدم 
 الفيزياء

 رياضيا •
 تجريبي ال ، صارم

 المعلمات
 التقريب يستخدم •

 واسع نطاق على
 

 نطاق على مفيد• 
 واسع

 من مجموعة
 األنظمة

 على يعتمد ال •
 تجريبية بيانات

 على قادر •
حاالت ال حساب
 يةاالنتقال

 والمثارة

 حسابيا• 
 مكلفة

 

 صغيرة أنظمة• 
 (الذرات عشرات)
 األنظمة •

 المتضمنة
 اإللكتروني التحول

 بدون جزيئات •
 تجريبية بيانات
 متاح

 التي األنظمة •
 تتطلب
 صارمة دقة

 

 الحسابية  للكيمياء النظرية الخلفية -2

 اإللكترونية الحسابية للبنية العمليات Ab-initio طرق• 

 Hartree-Fock حساب ab-initio لحساب شيوًعا األكثر النوع يسمى

 المجال. تقريب متوسط األساسي التقريب يُسمى حيث (،HF مختصر)

 ، صريح بشكل االعتبار مأخوذ بنظر ليس اإللكترون-الكولوم اإللكترون تنافر أن يعني هذا

 .الحساب في تأثيره متوسط تضمين يتم ، ذلك ومع

 الطاقة من أكبر أو مساوية كلها محسوبة التقريبية الطاقات أن يعني مما متغير، حساب هذا

 .الدقيقة

 تقريب متوسط بسبب المستخدمة، ولكن األساس مجموعة حجم على الحساب دقة تعتمد

 ، المجال

 األساس، حجم زيادة وتميل الدقيقة الطاقة من أكبر HF حسابات من الطاقات تكون ما دائما

 المحدودة. Hartree-Fock تسمى لذلك حد القيمة إلى

 األساس لوظائف المختار النموذج هي المحسوبة النتائج دقة على تؤثر أخرى مشكلة

 معروفة غير( الجزيئي المدار)الفردية اإللكترونية الجزيئية للدالة الموجية الفعلي الشكل

 .بالطبع



 الرقمي لحل أسوأ أو أفضل تقريبًا تقريبًا توفر أن يمكن ،ساساأل الدوال المستخدمة النماذج

 لمدارات إما األحيان هي تركيبات معظم في المستخدمة األساس دوال الدقيق لفرد اإللكترون

اختصار  ،exp  (-ax) 2)) الغوسي النوع من لمدارات أو Slater (exp (-ax)) نوع من

STO وGTO . 

 تركيبات خطية سوى ليست وهي ، الذرية للمدارات خطية تركيبات من يتكون الجزيئي المدار

 .المناسبة الذرية HF حسابات من تم ايجادها معامالت األساسية مع الوظائف من

      الحد  من أكبر محسوبة طاقة HF حسابات معظم تعطي التقريب،بسبب هذا  و

Hartree-Fock. 

-STO مثل االختصار، طريق عن المستخدمة األساسية الوظائف مجموعة تحديد يتم ما غالبًا

3G 311-6 أو++g**. 

 اإللكترون تنافر عن تنتج التي االرتباطات تصحح ثم HF بحساب تقدًما األكثر الحسابات تبدأ

 .اإللكترون

 هو n حيث ،Many-Body Perturbation (MBPT-n) نظرية األساليب هذه بعض

 متعدد الذاتي التماسك حقل ، (GVB) المعمم التكافؤ تكافؤ ، طريقة(التصحيح ترتيب

 ((MCSCFالتكوينات

 الطرق هذه إلى ويشار كمجموعة،(  (CC المقترنة الكتلة ونظرية ((CI رتيبالتداخل ت ، 

 .المترابطة بالحسابات

 تسمى األول المقام في HF أخطاء ارتكاب تتجنب أخرى، طريقة

 .((QMC كارلو مونت كوانتم

 .جرين ووظائف االنتشار ، االختالف ، QMC من النكهات من العديد هناك

 باستخدام رقميًا التكامالت وتقييم صريح بشكل مرتبطة موجية دالة مع األساليب هذه تعمل

 .كارلو مونتي تكامل

 .للغاية دقيقة نتائج عن تسفر أن يمكن لكنها ، طويالً  وقتًا تستغرق أن الحسابات يمكن هذه

 عن التعبير يتم فيها والتي (،DFT) الوظيفية الكثافة نظرية هي ab-initio بديلة طريقة

 .الموجة من دالة بدالً  ، اإلجمالية اإللكترونات كثافة حيث من الكلية الطاقة

 عن تقريبي وتعبير هاميلتوني تقريبي نموذج أو فعالية إلى الحسابات من النوع هذا يؤدي

 .اإلجمالية اإللكترون كثافة

 التصحيحات بعض باستخدام اإللكترونات كثافة تقديرات إجراء يتم األحيان من كثير في

  .التجريبية

 التجريبية. شبه بالطرق المناهج ترتبط DFT مثل

 أن بمجرد ،الدقيق إلى الحل النهاية في تتالقى أنها هو ab-initio طرق من الجيد الجانب

 .الحجم حيث من يكفي بما صغيرة التقريبات جميع تصبح



 أفضل نتيجة يعطي تقريبي حساب ، األحيان بعض في. رتيبًا ليس التقارب هذا فإن ذلك، ومع

 .تفصيالً  أكثر حساب من ، معينة لخاصية

 األحيان من كثير في األساليب هذه. الثمن باهظة أنها هو ab-initio لطرق السيئ الجانب

 .القرص ومساحة والذاكرة للكمبيوتر المركزية المعالجة وحدة وقت من هائلة كميات تأخذ

اذا كان  الحساب فإن لذا ، األساس وظائف عدد هو N حيث ،N4 ك HF طريقة مثل مقاييس

 .العمليةإلكمال  مرة16 فستكون بقدر مرتين أكبر

 .بكثير هذا من أسوأ المرتبطة الحسابات حجم يكون ما غالبًا

 على الجزيء يحتوي عندما فقط للغاية دقيقة حلول على الحصول يمكن ، من الناحية العملية

 .اإللكترونات من قليل

 تعطي أن ويمكن جدًا جيدة نوعية نتائج ab-initio حسابات تعطي ، عام بشكل

 .أصغر المعنية الجزيئات تصبح عندما متزايد بشكل دقيقة كمية نتائج

 هارتري تسمى بوحدات المحسوبة الطاقات تكون ما عادة

(1 H =27.2114 eV). 

 

 التجريبية شبه الحسابات• 

 .HF حسابية عملية مثل العامة البنية بنفس التجريبية شبه الحسابات إعداد يتم

. تماًما حذفها أو تقريبها يتم ،لكترونينال التكامالت مثل ، المعلومات بعض ، اإلطار هذا ضمن

 األسلوب تحديد يتم ، الحساب من األجزاء هذه بحذف األخطاء المقدمة تصحيح أجل من

 أجل من ، األرقام أو المعلمات من قليل عدد في مناسب قبل منحنى المعلمة، من بواسطة

 .التجريبية ممكن بالبيانات اتفاق أفضل إعطاء

 ab-initio .حسابات من بكثير أسرع أنها هو التجريبية شبه الحسابات من الجيد الجانب

 .منتظمة غير تكون أن يمكن النتائج أن هو التجريبية شبه الحسابات من السيئ الجانب

 معلمات لتحديد المستخدمة البيانات قاعدة في الجزيئات يشبه الدراسة قيد جزيء كان إذا

 .للغاية جيدة النتائج تكونعندئذ  ، الطريقة

 تكون قد ، المعلمات مجموعة في شيء أي عن كبيرا اختالفا يختلف الجزيء هذا كان إذا

 .ضعيفة اإلجابات

 الحسابية العضوية في للغاية ناجحة التجريبية شبه الحسابات كانت لقد

 والجزيئات واسع نطاق على المستخدمة العناصر من قليل عدد سوى يوجد ال حيث الكيمياء،



 غير الكيمياء وصفل خصيصا تجريبية شبه طرق ابتكار تم فقد ، ذلك ومع. معتدل حجم

 .كذلك العضوية

 الجزيئية الميكانيكا نهج• 

 يزال ال فهو ، فعال بشكل التجريبي شبه المعالجة يستخدم أن من أكبر الجزيء كان إذا

 طريق عن ذلك يتم. الكم ميكانيكا تجنب طريق عن سلوكها نمذجة الممكن من

 الكامنة الطاقة أي ،"الجزيئية القوة مجال" عن بسيط تعبير بناء

 الحاجة دون الجزيئية الخصائص دراسة في واستخدامه ، الذرية المواقع لجميع كدالة

 الكالسيكية من المعادالت الطاقة تعبير يتكون كاملة إلكترون كثافة أو موجية دالة لحساب

 االواصر بمط المرتبطة وصف الطاقة أجل من التوافقي المذبذب معادلة مثل ، البسيطة

 .الهيدروجيني والترابط فالز دير فان داخالتت الجزيئية، مثل والقوى والدوران واالنحناء

            حساب أو التجريبية البيانات من المعادالت على الحصول يجب هذه في الثوابت كل

. ab-initio 

 المستخدمة المركبات بيانات قاعدة ، الجزيئية الميكانيكا طريقة في

 .لنجاحها حاسمة (القوة مجال تسمى والوظائف المعلمات من مجموعة) األسلوب معايير وضع

 ، العضوية الجزيئات من مجموعة اي مقابل تجريبي شبه كأسلوب معلمة تكون أن يمكن حيث

 مثل ، الجزيئات من معينة فئةاي ضد الجزيئية الميكانيكا طريقة معلمات تحديد يمكن

 .البروتينات

 .األخرى البروتينات بوصف صلة أي فقط يتوقع القوة المجال هذا مثل

 الجزيئات هائلة بنمذجة يسمح أنه هو الجزيئية الميكانيكا من الجيد الجانب

 األساسية األداة يجعلها مما ،DNAالنووي الحمض من وأجزاء البروتينات مثل ،

 .الحاسوبية الحيوية ئيييميالك

 حتى تعريفها يتم لم التي الكيميائية الخصائص من العديد هناك أن هو السيئ الجانب

 اإللكترونية المثارة. حاالت مثل الطريقة، ضمن

 الميكانيكا برامج حزم تحتوي ما غالبًا ، ومعقدة كبيرة أنظمة للغاية مع العمل أجل من

 الميكانيكا فإن ، هذا وبسبب. الرسومية الواجهات الستخدام واألسهل األقوى على الجزيئية

 .النظام لوصف جيدة طريقة بالضرورة ليست ولكنها ، سهلة ألنها األحيان بعض في تستخدم

 

 

 

 



 الجزيئية الديناميات طريقة• 

 الحركة مثل جزيء،ل الوقت على المعتمد السلوك فحص من الجزيئية الديناميات وتتكون

 .البراونية الحركة أو االهتزازية

 .الجزيئية الميكانيكا لحساب مشابه كالسيكي ميكانيكي وصف غضون في غالبًا ذلك يتم

 مثل الخصائص حساب يسمح المذاب/  المذيب أنظمة على الجزيئية الديناميات تطبيق إن

 الميكانيكية المعالجات في الشعاعي لالستخدام التوزيع وظائف أو االنتشار معامالت

 .اإلحصائية

 إعطاؤها يتم( 1000 ربما) الجزيئات من عددًا أن هو المذاب/مذيبال مخططحساب  عادة

 .والسرعة األولي الموقع بعض

 العملية هذه تكرار يتم و الحركة هذه أساس على الحق وقت في الجديدة المراكز احتساب يتم

 لدالة جيد إحصائي وصف توازن وإعطاء حالة في النظام جعل أجل من الخطوات آلالف

 .الشعاعي التوزيع

 يتم ثم ، ذلك يتم الديناميكية الخطوات من العديد هناك ، واحد جزيء اهتزازات تحليل أجل من

 .التردد مجال إلى فورييه البيانات تحويل

 هي ما معرفة أجل من ، الزمني المجال إلى أخرى مرة ويتم تحويله معينة ذروة يمكن اختيار

 .التردد عند هذا عليه الحركة

 

 والثرمودانميك اإلحصائي الميكانيك• 

 لثرمودانميكا الستقراء الرياضية الوسيلة هي اإلحصائية الميكانيكا

 .للمادة الجزيئي الوصف من السائبة المواد خصائص

الطور  لخصائص ab inito حسابات نهاية في الميكانيكا إحصاء حسابات تناول يتم ما غالبًا

 .الغازي

 ضرورية الجزيئية الديناميكيات حسابات تكون ما غالبًا ، المكثف الطور لخصائص بالنسبة

 .حسابية تجربة إلجراء

 انطالق نقطة وتعطينا المتطورة الفيزيائية النظريات أفضل من واحدة هي الثرموداينميك

 .الجزيئية النظم لتحليل جيدة نظرية

 من العديد ألن المبتذل والورق القلم لعمل تترك معالجة ثرموداينميكية أي األحيان من كثير في

 .للغاية بسيطة رياضية تعابير مع شديدة بدقة وصف يتم الكيمياء جوانب

 

 

 



 والخاصية التركيب عالقات• 

 التركيب بين تعرف بأنها العالقات تجريبيا كمية أو نوعيا والخاصية التركيبية العالقات

 .المرصودة والخصائص الجزيئي

-عالقة الخاصية ولكن اإلحصائية، الميكانيكية النتائج يكرر أنه يبدو قد هذا الحاالت بعض في

 .صارمة نظرية مبادئ أي على تقوم أن يجب ال التركيب

 .النوعية اإلبهام قواعد هي والخاصية التركيب بين العالقات حاالت أبسط

 بوليمر كان إذا بما التنبؤ من خبرة ذي البوليمر كيميائي يتمكن قد ، المثال سبيل على

 .المونومرات وربط هندسة على بناءً  هشة أو ناعمة تكون سوف

 على ينطوي ما عادة فإنه الحالية، األدبيات في والخاصية التركيبية العالقات ذكر يتم عندما

 (.صارمة تعني ال والتي) كمية رياضية عالقة

 خطية تركيبة على للعثور منحنى تركيب برنامج باستخدام العالقات هذه اشتقاق يتم ما غالبا

 .المرغوبة الخاصية إنتاج تعيد والتي الجزيئية، الخصائص من

 .الجزيئية النمذجة حسابات من الجزيئية الخصائص على الحصول يتم ما عادة

 .أيضامستخدمة  هي الطوبولوجية األوصاف أو الجزيئي الوزن مثل أخرى جزيئية واصفات

 العالقة هذه إلى يشار الغليان مثل درجة فيزيائية، خاصية الموصوفة الممتلكات تكون عندما

 .((QSPRالتركيب الكمي والخاصية بين العالقة باسم

 إليها يُشار هو هذا ،( الدواء نشاط مثل) البيولوجي النشاط من وصفت بنوع متى ما الخاصية

 (.(QSAR بالنشاط الكمية البنية بعالقة

 

 الرمزية الحسابات• 

 إلى بالنسبة جدًا كبيًرا النظام يكون عندما الرمزية الحسابية العمليات إجراء يتم

 .تقريب مستوى أي على للتطبيق قابالً  ليكون األخرى تلو ذرة وصف

 تمثيلي مضلع بعض أنها على الدهون فرد من وصف خالل من الغشاء مثال لوصف يكون قد

 . التفاعل طاقة عن التعبير بعض مع

 .الدقيقة األحياء علم وحتى الحسابية الحيوية للكيمياء من المعالجة يستخدم النوع هذا

 

 

 

 

 



 االصطناعي الذكاء• 

 على الغالب في تطبيقه تم االصطناعي بالذكاء المهتمون الكمبيوتر علماء اخترعها تقنيات

 .األخيرة السنوات في األدوية تصميم

 .العقالني الدواء تصميم أو نوفو دي أسماء أيضا تذهب األساليب هذه

 إلى التوصل فيه المرغوب ومن تحديده تم وقد الوظيفية المواقع بعض أن هو العام السيناريو

 .وظائفه عرقلة أجل من الموقع هذا مع سوف التفاعل لجزيء هيكل

 الجزيئية الميكانيكا الميكانيكا برنامج مع االحتماالت آالف أو الصيدالني مئات محاولة من بدال

 االحتماالت هائل من يحاول عدد الذي االصطناعي، الذكاء برنامج في مدمجة الجزيئية

 .آلية بطريقة" المعقولة"

 من أنه جدًا، كبير وعددهم جدًا متنوع العملية هذه من" الذكي" الجزء إن تقنيات وصف

 .عام في برنامج ذلك تنفيذ كيفية حول تعميم أي إجراء المستحيل
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