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Mathematical Mathematical 
Relation of YieldRelation of Yield



Liebig LawLiebig Law  قانون لیبجقانون لیبج: : أوًالأوًال
    تصل إلىتصل إلى  ةةوینص القانون على أن العنصر الموجود بأقل كمیة بدرجوینص القانون على أن العنصر الموجود بأقل كمیة بدرج      

حد النقص بالتربة ھو المحدد لنمو أو محصول النبات إذا كانت بقیة حد النقص بالتربة ھو المحدد لنمو أو محصول النبات إذا كانت بقیة 
ویعبر عن ھذا ویعبر عن ھذا . . األخرى موجودة بكمیات كافیةاألخرى موجودة بكمیات كافیة) ) العناصرالعناصر((العوامل العوامل 

::القانون بالمعادلة اآلتیةالقانون بالمعادلة اآلتیة
Y = C.X                                    Y = C.X                                    



 Mitscherlich Mitscherlich  قوانین متشرلشقوانین متشرلش: : ثانیاثانیا
lawslaws

--::diminishing yield lawdiminishing yield law  قانون الغلة المتناقصة لمتشرلشقانون الغلة المتناقصة لمتشرلش••
ویعبر ھذا القانون على أن الزیادة في المحصول الناتج من إضافات ویعبر ھذا القانون على أن الزیادة في المحصول الناتج من إضافات       

.  .  ثابتة ومتزایدة من العنصر الموجود بأقل كمیة بالتربة تكون متناقصةثابتة ومتزایدة من العنصر الموجود بأقل كمیة بالتربة تكون متناقصة
 Physiological Physiologicalقانون العالقات الفسیولوجیة لمتشرلش قانون العالقات الفسیولوجیة لمتشرلش ••

relations lawrelations law::--
ویعبر ھذا القانون على أن المحصول یتوقف على جمیع عوامل النمو ویعبر ھذا القانون على أن المحصول یتوقف على جمیع عوامل النمو         

أي على جمیع العناصر الغذائیة في نفس الوقت ولیس على العنصر أي على جمیع العناصر الغذائیة في نفس الوقت ولیس على العنصر ((
..  ))الموجود بأقل كمیةالموجود بأقل كمیة



  مفھوم متشرلیش وباولمفھوم متشرلیش وباول: : ثالثاثالثا
Mitscherlich & Baule’s conceptMitscherlich & Baule’s concept

 concept of sufficiency concept of sufficiency  مفھوم النسبة المئویة للكفایةمفھوم النسبة المئویة للكفایة      
percentagepercentage   ویعبر ھذا الرأي على أن الكمیة المعینة من العنصر ویعبر ھذا الرأي على أن الكمیة المعینة من العنصر

تكون كافیة إلنتاج نسبة معینة من المحصول األعظم الذي ینتج عند تكون كافیة إلنتاج نسبة معینة من المحصول األعظم الذي ینتج عند 
. . توفر ھذا العنصر بكمیة كافیةتوفر ھذا العنصر بكمیة كافیة

--::Baule unitsBaule unitsوحدات باول وحدات باول ••
من من % % ٥٠٥٠التي تعطي التي تعطي ) ) العنصرالعنصر((وھي الكمیة من عامل النمو وھي الكمیة من عامل النمو       

 Efficiency Efficiencyالمحصول األعظم وتعرف باسم مقیاس االستفادة المحصول األعظم وتعرف باسم مقیاس االستفادة 
indexindex . .



  الریاضیة لقوانینالریاضیة لقوانین  وفیما یلي توضیح للعالقاتوفیما یلي توضیح للعالقات
متشرلش السابق ذكرھامتشرلش السابق ذكرھا

Mitscherlich TheoryMitscherlich Theory  نظریة متشرلشنظریة متشرلش••
في أوائل ھذا القرن قام العالم األلماني متشرلش باستنباط معادلة في أوائل ھذا القرن قام العالم األلماني متشرلش باستنباط معادلة       

ریاضیة لحساب تأثیر كمیات مختلفة من عوامل النمو المختلفة على ریاضیة لحساب تأثیر كمیات مختلفة من عوامل النمو المختلفة على 
وأساس المعادلة أن إضافة وحدة زیادة من عامل وأساس المعادلة أن إضافة وحدة زیادة من عامل . . محصول النباتاتمحصول النباتات

ینتج عنھا نصف الزیادة في المحصول ینتج عنھا نصف الزیادة في المحصول ) ) BauleBauleوحدة باول وحدة باول ((النمو النمو 
..الناتج عن إضافة الوحدة السابقة الناتج عن إضافة الوحدة السابقة 

Log (A Log (A –– Y) = Log A Y) = Log A –– C . (X + b)C . (X + b)                



 Spillman’s Spillman’s  معادلة سبیلمانمعادلة سبیلمان: : رابعًارابعًا
EquationEquation

    النمو والعامل المؤثرالنمو والعامل المؤثر  بعد عدة سنوات عبر سبیلمان عن العالقة بینبعد عدة سنوات عبر سبیلمان عن العالقة بین      
--::بالمعادلة التالیةبالمعادلة التالیة) ) المحددالمحدد((علیھ علیھ 

Y =M (Y =M (11–– Rx)Rx)  
--::وقد أمكن اختزال كال معادلتي متشرلش وسبیلمان إلى المعادلة التالیةوقد أمكن اختزال كال معادلتي متشرلش وسبیلمان إلى المعادلة التالیة      
  Y = A (Y = A (1 1 –– 1010––cxcx))



    منمن  حساب المحاصیل النسبیة الناتجة من إضافة كمیات متزایدةحساب المحاصیل النسبیة الناتجة من إضافة كمیات متزایدة
عامل النمو  عامل النمو  

Calculation of Relative Yields from addition Calculation of Relative Yields from addition 
of increasing Amounts of A Growth Factorof increasing Amounts of A Growth Factor

سوف تختلف باختالف عامل النمو ویمكن التعبیر عن كما ذكر سابقا سوف تختلف باختالف عامل النمو ویمكن التعبیر عن كما ذكر سابقا   
--::المعادلة السابقة بالمعادلة التالیةالمعادلة السابقة بالمعادلة التالیة

Log (Log (100 100 –– y) = log y) = log 100 100 –– 00..301 301 (x)(x)
--::Baule UnitBaule Unitوحدة باول وحدة باول ••

ھي الكمیة من عامل النمو التي ینتج عنھا نصف المحصول األعظم ھي الكمیة من عامل النمو التي ینتج عنھا نصف المحصول األعظم       
..النظري النظري 



--::Maximum crop yieldMaximum crop yield  المحصول األعظمالمحصول األعظم••
نفذ العالم متشرلش عدد كبیر من التجارب على النباتات مستخدما أوعیة نفذ العالم متشرلش عدد كبیر من التجارب على النباتات مستخدما أوعیة       

بوصة وتم إضافة كل عوامل بوصة وتم إضافة كل عوامل   ٧.٨٧٧.٨٧بوصة وعمق بوصة وعمق   ٧.٧٨٧.٧٨ذات قطر ذات قطر 
النمو بكمیة كافیة عدا عامل واحد وبعد ذلك تم زیادة مستوى ھذا النمو بكمیة كافیة عدا عامل واحد وبعد ذلك تم زیادة مستوى ھذا 
. . العامل وتم تحدید كمیة العنصر التي ینتج عنھا أعلى محصولالعامل وتم تحدید كمیة العنصر التي ینتج عنھا أعلى محصول

--::حساب المحصول كنسبة مئویة من المحصول األعلىحساب المحصول كنسبة مئویة من المحصول األعلى••
كما ذكر من قبل أن واحد باول من أي عامل نمو یكون تأثیره على كما ذكر من قبل أن واحد باول من أي عامل نمو یكون تأثیره على       

  ١٠١٠النمو مساوي ألي واحد باول من أي عامل نمو آخر وان أكثر من النمو مساوي ألي واحد باول من أي عامل نمو آخر وان أكثر من 
    ..باول من أي عامل تعطي أقصى نموباول من أي عامل تعطي أقصى نمو



Thank YouThank You


