
 
 
 

 در رشد گیاهان قانون حداقل لیبیگاهمیت شناخت 

 
شاااود ی ی   یا قانون حداقلی نیز نامیده می قانون حداقل )مینیمم( لیبیگ که اغلب به اختصاااار قانون لیبیگ  

  سااااالعا بود پوساااا   نوان (   840 از یافته های اصاااالی  لوا کزااااا رزی اساااات که پوساااا  کار  اساااا ی ین ل )
فق  پوساا  کل منابد در دساات    گیاه  داردکه رشااد  جاسااتیو  ان لیبیگ  مومیت یافتا ایو قانون بیان می

ر کم مورد نیاز گیاه هستند نیز گی د بل ه فاکتورهای محد د کننده همان منابوی که به میزان بسیا  صورت نمی
باشاندا ایو قانون در مورد جمویت های زیساتی    اکوسایساتم ها ب ای مدا  در مورد   در رشاد پوییو کننده می

 فاکتورهایی مانند نور   یا مواد مغذی مودنی نیز صادق استا

 

 کارب د

 ناصا  غذایی رشاد به صاورت   باالرفتو مقداربا ا  ر د    ایو قانون  موما در مورد گیاهان   رشاد گیاهان ب ار می
کننده ) ناصااا  نادری که به مقدار بسااایار کم مورد   خطی ادامه نمی یابدا فق  با افزایش مقدار  ناصااا  محد د

پوان به ایو صااااورت نیز خبصااااه بیان ک د    کندا ایو اصاااال را می  می نیاز گیاه هسااااتند( رشااااد گیاه بعبود  یدا
غذایی در خاک به اندازه دسااات سااای یافتو به  ناصااا  غذایی نادر در خاک   ناصااا دسااات   بودن ف ا ان پ یو  

مفید نیسااتا   یا به بیان صاا ی: پ   یج زنفی  فق  به اندازه سااساات پ یو حلقه خود اسااتح اا دارد  اگ  ه 
 کننده ب ای  مل  د گیاهان زرا ی در مطالوات زیادی مورد ب رسی ق ارگ فته است  پزخیص فاکتورهای محد د

 اما ر ش پوییو آنعا مورد انتقاد   بحث  اقد گ دیده استا

 کارب دهای  لمی

قانون لیبیگ به جمویت های بیولوژی ی نیز پومیم داده شااده اساات )   موموال در مدلسااازی اکوساایسااتم ها 
ی مورد اسااتفاده ق ار می ی د(ا ب ای مدا  رشااد یج ارگانیساام مانند یج گیاه مم و اساات به فاکتورهای متودد 

مانند نور   یا مواد غذایی بسات ی داشاته باشاد ) بونوان مدا  نیت ات   یا فسافات(ا دسات سای به ایو فاکتورها 
پ  ه یج از ایو فاکتورها در زمان خاصاااای نساااابت به بقیه محد دکننده  نیز مم و اساااات متفا ت باشااااد مدب 

 میزانشاااود ) به   پ یو فاکتور پوییو میمحد ددارد که رشاااد فق  با میزان   یخواهد بودا قانون لیبیگ بیان م
 ا رشد صورت می ی د(موجود پ یو فاکتور کمت یو 

منتون اساااااات کاه -پاابوی از حاداقال سااااااه اصااااااطب  می اا یال (Oبونوان مداا  در مواادلاه زی  رشااااااد جمویات )
 (  میباشداI, N, Pنزاندهنده  وامل محد دکننده ) 

 

م نش فاکتورها به شاااادت پحت کنت لند اسااااتفاده از ایو موادله پنعا در زمانی که شاااا ای   ایدار اساااات   ب ه
 صحی: استا



 
 
 

 پغذیه از    پئینعا

اساایدهای واا  ری  ا کامینگ رز ب ای پوییو آمینودر پغذیه انسااان قانون لیبیگ پوساا   یلیا
آقای کامینگ مطالوات خود ) آزمایزاااات پغذیه ای با مخلو    8938اساااتفاده گ دیدا در ساااا  

 ساازد  می  سااختا دانساتو آمینواسایدهای وا  ری گیاهخواران را قادر اسایدهای پخلیص شاده( را منتزا  آمینو
منابد مختلف گیاهی بعبود بخزااندا آقای نویو ا ا اساا  یمزااا با کمبود پا پغذیه    پئینی خود را با مصاا    
ب ای پامیو    پئیو با   8978ی  دا  ف انساااااایل مور ل ه رژیمی را در سااااااا     پئیو در هند   گواپماال مبارزه م

 پ کیب غبت، ل وا ها   محصوالت لبنی منتز  نمودا

 

 کارب دهای دی  

را بازک ده اساااااات به طور خبصااااااه رشااااااد در بازارهای  ابد طبیوی نیز راه خوداخی ا قانون لیبیگ در مدی یت من
از انفا که منابد طبیوی می  ددا     ابساته به نعاده های منابد طبیوی پوسا  محد دپ یو نعاده ) ر دی( محد د

 دانزاامندان   مدی ان منابد ،که رشااد به آن  ابسااته اساات بخاط  ماهیت ک ه زمیو محد د اساات قانون لیبیگ
کند پا کمبود منابد واااا  ری را محاساااابه نمایند پا نساااال های آینده نیز بتوانند از منابد   طبیوی را پزااااوی  می

 بع ه بب نداطبیوی 

پئوری اقتصاااد نئوکبساایج سااوی ک ده پا محد دیت   کمبود منابد طبیوی را با کارب د قانون قابلیت جای زینی 
دارد  هن اامی اه ی ی از مناابد پمااا شاااااااد   قیمات  جاای زینی بیاان می ری فناا ری ردکنادا قاانون آنوقاانون   

درنتیفاه فقادان ماازاد بااالرفات باازارهاای جادیاد ب اساااااااا  جاای زینی مناابد ب ای پاامیو پقااواااااااا باا قیمات هاای 
به ایو مونی اساااات که انسااااان ها قادرند ب ای   ک دن خب های گ دندا نوآ ری در فنا ری    مزااااخص ایفاد می

 نابد که قابل جای زینی هم نیستند از فنا ری استفاده کننداموجود در م

کاه مناابوی ماانناد هوای  ااک   آ   یاج نر یاه مبتنی ب  باازار بساااااات ی باه قیمات گاذاری منااساااااااب داردا جاایی
پوان با مالیات   یارانه مانند مالیات ک بو   گ ددا ایو شاا ساات را می  بحسااا  نیاید بازار با شاا ساات مواجه می

درحالی ه نر یه ی قانون قابلیت جای زینی قانونی ساودمند اسات ب خی منابد مم و اسات بسایار   ب ط   نمودا
بونوان مدا  آیزاک اساایمو خاط نزااان ا  ب ایزااان  جود نداشااته باشااد ه هیچ جای زینی  بطوریاساااساای باشااند  

  یا  بسااتیج را  می ند که  ما مم و اساات قادر باشاایم ان ژی هسااته ای را جای زیو ان ژی نغا  ساانگ نماییم  
 جای زیو  و  کنیم ااا اما فسف  هیج جای زینی ندارد   هیچ  یز نمی پواند بفای آن ب ار ر دا

و در ای ازیافت )بازگ دانی( وااا  ری اساااتا قتی که هیچ جای زینی  جود نداشاااته باشاااد مانند مدا  فساااف ، ب
فاد مالیات ب ای ایفاد ام ان پخصاااااایص ب نامه ریزی های بلند مدت با دقت باال   مداخله د لت ، ایصااااااورت 

 می باشداالزامی  از حد در زمان شیب فیبازار مانند پخف )ش ست(  یها  یینارسا  یرفد ساکارامد منابد بازار ، 

 

 



 
 
 

 بز ه لیبیگ

د بن ل ب ای پووای: قانون لیبیگ از پصاوی  یج بزا ه کمج گ فته اسات اغلب به آن قانون 
هماانطور کاه میادانیاد گنفاایش یاج بزاااااا اه بساااااات ی باه طو  ه لیبیاگ نیز می گوینادا  ا بزاااااا 

کوپاهت یو  و  دارد بناب ایو رشااد گیاه پوساا  مواد مغذیی که کمت یو مقدار قابل دساات   را دارند محد د 
 می  ددا

 

) اث   وامل مختلف بار  وامل مختلف را ب اب  می ساازد    ،اگ  یج سایساتم از قانون حداقل  ی  ی کند ساازگاری
ا سااازگاری ساایسااتم بونوان شااود  داده میب ای جب ان کمبود پخصاایص می  منبد سااازگاری  زی ا  شااود(   ب اب  می
بلند پ  شاااااادن کوپاه پ یو  و  با ث افزایش  ومی کننده ( بزاااااا ه لیبیگ  مل می کند   )سااااااازنده   پکو ل  

در  وض در سایساتم های بخوبی ساازگارشاده فاکتور محد د کننده باید پا حد مم و شاودا    گنفایش بزا ه می
 جب ان شودا ایو مزاهدات جنبه های جب ان منبد   حداکد  سازگاری را نزان می دهدا

باپوجه به قانون  اراد کل حداقل ها، ما قانون حداقل را در ساایسااتم های مصاانو ی مزاااهده می نیم،  لی 
زگاری، بار  وامل مختلف را ی سااااااان می ند   ما می پوانیم ب ذی یم که قانون حداقل در شاااااا ای  طبیوی سااااااا

نقض شااااده اسااااتا ب   ل اگ  یج ساااایسااااتم مصاااانو ی نقض مونی دار قانون را نزااااان دهد ما می پوانیم 
یسااتی در ب ذی یم که در شاا ای  طبیوی سااازگاری می پواند ایو نقض را جب ان کندا در ساایسااتم های محد د ز

  امل پنریم با پوجه به اپفاقات گذشته صورت می ی داطی پ


