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Resum Resumen 
~-~-

La simulació discreta permet imple
mentar amb relativa facilitat diversos 
models biologics. Aquesta és una al
ternativa versatil i potent a l'ús de sis
temes d'equacions diferencials. 
En aquest treball es descríuen de for
ma breu les característiques de la me
todologia de la simulació discreta i es 
discuteíxen els avantatges i ínconve
nients d'aquesta forma d'analitzar e! 
sistema enfront deis metodes continus. 
També s' avaluen les possibilitats d' utí
litzar aquesta metodología per l'estudi 
de! comportament del carboni i e! ni
trogen en e! sol, juntament amb el con
trol de l'actívitat microbiana. 
Es presenta un primer mode! de sól 
que té en consideració diferents formes 
químiques de carboni i nitrogen. i la 
presencia de dos grups de bacteris (e!s 
amonificadors i els nitrificadors). Utilit
zant l' ordinador és possihle estudiar i 
controlar simultaniament un nombre 
molt important de variables: carboní i 
nitrogen en e! sol en les diferents for
mes químiques, re!ació e/N, híomas
sa microbiana... Utilitzant el mode! 
proposat i mítjan\;ant la simulacíó 
discreta, es discuteixen els resulrats ob
tinguts per a aquestes evolucíons tem
porals. Els resultats simulats són co
herents i comparables amb els resultats 
experimentals. Es valoren les perspec
ti ves de treballar en l'aplicació d'a
questa metodología de simulació dis
creta al sol. 

Mots clau 
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La simulación discreta permite imple
mentar con relativa facilidad diversos 
modelos bíológicos. es una alter
nativa versátil y potente al uso de sis
temas de ecuaciones diferenciales. 
En este trabajo se describen de forma 
breve las características de esta meto
dología de simulación discreta y se dis
cuten las ventajas y los inconvenientes 
de esta forma de analizar e! sistema, 
frente a las de los métodos continuos. 
También se valoran las posibilidades de 
utilizar esta metodología para el estu
dio del comportamiento del carbono y 
del nitrógeno en el suelo, conjunta
mente con el control de la actividad mi
crobiana. 
Se presenta un primer modelo de sue
lo que tiene en consideración diferen
tes formas químicas de carbono y ni
trógeno y la presencia de dos grupos de 
bacterias (las amonificadoras y las ni 
trificadoras). Utilizando el ordenador 
es posible estudiar y controlar simul
táneamente un número muy impor
tante de variables: carbono y nítrógeno 
en el suelo en las distintas formas quí
micas, relación e/N, biomasa micro
biana... Utilizando el modelo propues
to y mediante la simulación discreta se 
discuten los resultados obtenidos para 
estas evoluciones temporales. Los re
sultados simulados son coherentes y 
comparables con los resultados expe
rimentales. Se valoran las perspectivas 
de trabajar en la aplicación de esta 
metodología de simulación discreta al 
suelo. 
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Abstraet 

The discrete simulation allows the 
implementatíon of diverse biological 
models with relative ease. This is a 
powerful and versatile alternative to 
the use of systems of differentíal equa
tions. 
In this work, the characteristics of the 
methodology of discrete simulation are 
briefly described, and the advantages 
and disadvantages of this way of analy
sing the system are compared with 
those of continuous methods. Also the 
possibilities of using this methodology 
for the study of carbon and nitrogen 
behaviour in soil rogether with the con
trol of microorganisms activity have 
been evaluated. 
A first model of soil is presented, 
taking ínto consideraríon the various 
chemical compounds of carbon and ni
trogen, and the presence of two groups 
of bacteria (arnonifiers and nitrifíers). 
\Ylith the use of rhe computer it is pos
sible to control simultaneously a very 
important number of variables: carbon 
and nitrogen in the soil in several 
chemica! compounds, e/1\' rados, 
rnicrobia! biomass and so on. Using 
the proposed model and by means of 
discrete simulation, the obtained 
results of these temporal evolutions are 
díscussed. The simularion results 
are coherent and comparable with the 
experimental results. The perspectives 
of working with the application of 
discrete simulation methodology ro soil 
are evaluated. 
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Introducció 

El sol és el suport mecanic í la font de la major part 
de nutrients per a la vida vegetal. Aixo és la causa 
de la seva gran importi'mcia ecologica i de la seva 
transcendencia per a les societats humanes. 
Químicament i biologica, el sol és enormement 
complex i divers; aixo dificulta molt la compren
sió del seu comportament. Tot i així, la millora pro
gressiva del coneixement de les característíques i 
propietats del sol ha estat fonamental en la millo
ra de la producció d' alíments. El repte de perfec
cionar la comprensió sobre el funcionament del sol 
í, com a conseqüenda d'aixo, millorar-ne l'ús 
encara avui, molt important. Cal entendre millor 
el comportament del sol per poder progressar en 
la seva conservació i per poder optimitzar la seva 
explotació, ambdós objectius tant quantitativament 
com qualitativament. 

En física, en química, en enginyeria, l'ús de mo
deis ha estat cabdal per poder percebre el fundo
nament dels L'ús de models, sovint for
mulats amb l'ajut de llenguatge matematic, ha 
permes fer abstraccions i prediccions; alhora, la 
seva anaJisí ha estat el punt de partida per a la re
alítzació de nous models que progressivament han 
millorat la comprensió del nostre món. biolo
gia i en agricultura la complexitat dels seus siste
mes ha fet difícílla utilítzació de models matema
tics. Malgrat que en les revistes científiques i 
tecniques abunden models en llenguatge matema
tic per estudiar sistemes biologics, la seva trans
cendencia priíctica esta molt lluny de la que s'ha 
assolit en altres branques de la ciencia i la tecnica. 
La complexitat dels sistemes vius fa difícil utilitzar 
els recursos més dassics de les matematiques, com 
ara les equacions diferencials. Alhora, la dificultat 
de comprensió de la major part de models per a 
molts deIs potencial s usuaris (biolegs, tecnics .. .) ha 
restringir encara més el seu úS. Per altra part, els 
sistemes biologics són sistemes discrets, formats per 
individus, per ceHules, per molecules ... Proba
blement, les matemiltiques fonamentades en me
todes continus no són el millor recurs per estu
diar-los. 

La simulació díscreta, i l'ús de models adaptats 
a aquesta metodología de simulació, és una eina al
ternativa als models matematics fonamentats en 
equacions diferendals. Presenta importants avan
tatges: 1) permet formular models més propers als 
sistemes reals, ja que es pot modelar cada un dels 
elements del sistema de forma independement, i 2) 
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és més fiícilment comprensible per persones que no 
utilitzen normalment matematiques. Actual
ment, el seu ús és generalitzat en tots els vessants 
de la biologia, des de la simulació en bioquímica 
fins a la simulació de sistemes ecologics. La simu
lació discreta té, pero, dos inconvenients impor
tants respecte als metodes classics: 1) no permet fer 
analisis algebriques que determínin o identifiquin 
les diferents formes de comportament, 2) no és pos
sible trobar les constants utilitzades ajustant el com
portament dels models a resultats experímentals 
mitjan<;ant tecniques d'optímització matematica. 
EIs diferents tipus de comportament s'han de re
coneixer mitjan<;ant la realitzacíó successiva de si
mulacíons, variant progressivament els parametres 
que puguin ser transcendents. Aquesta dificultat 
gradualment va perdent importancia gracíes a la 
possibilitat d'utilitzar amb facilitat ordinadors 
més potents i més versatils. Obtenir els valors dels 
parametres en els models propis de la simula ció dis
creta és un treball difícil, pero alhora el significat 
físíc, químic o biologic deis parametres és molt més 
dar que en els metodes fonamentats en sistemes 
d'equacions contÍnues. Globalment, la metodolo
gía fonamentada en la simulacíó discreta és molt 
més versadl i potent que els metodes continus. 

La metodologia de la simulacíó discreta es basa 
en (LÓPEZ et al, 1991; GI:..!OVART, 1997): 

1. Modelitzar eI comportament de cada element 
del sistema. 

2. Modelitzar les relacions que existeixen entre 
els diferents tipus d'elements, 

3. Estudiar, mitjan<;ant l'ordinador, el compor
tament de tots els elements que actuen conjunta
mento 

A l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona 
i al Departament de Física i Enginyeria Nuclear 
(Universitat Politecnica de Catalunya) s'han des
envolupat diversos treballs per aplicar la simulacíó 
discreta a diferents sistemes biologics: cultius bac
terians, llevats, fongs filamentosos, ecologia teori
ca, truita irisada.,. (ANToN, 1996; BERlvlCDEZ, 1989; 
CENTELLES i MARTÍN, 1997; GINOVART, 1997; 
Gr:..!ovART et ,1991; GINOVART et al., 1992; GIRÓ 
et al., 1985. 1986; IBÁÑEZ i VAQUERO, 1995; IBÁÑEZ 
el al., 1996; LÓPEZ, 1992; LÓPEZ el al., 1991; 
PARDTNILLA, 1995; SOLÉ i VALLS, 1992; el al., 
1992a,b,c,d; VALLS, 1986; 1995; 
WAGENSBERG et al., 1988; XrfRf::, 1992; el al., 
1994). Aquí presentem una de les darreres aplica
cíons: l'estudi deis soIs. El primer objectiu d'aquest 
treball és avaluar les possibilitats de la metodolo
gía de la simulació discreta per a l'estudi deis soIs; 
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aixÍ dones, el model utilitzat tan soIs una primera 
aproximació a futurs models que s'hauran de des
envolupar. 

El sol és un sistema molt complex i poc defi
nito En el sol hi podem trobar nombrosos elements 
químics i en formes moleculars molt diverses, hi 
podem trobar múltiples espedes de microorga
nismes, una rica fauna ... Tots els elements del sol 
es troben en diferents proporcions, en fundó de 
les condicions ambientals i també en fundó del 
temps. Existeixen múltiples processos, i de dife
rent naturalesa, que donen lloc a la transformació 
dels components del sol. Pretendre formular un 
model que serveixi per estudiar de forma exhaus
tiva el comportament d'aquest sistema és una tas
ca impossible. Cal, per tant, fer una abstracdó im
portant sobre el comportament del sistema 
estudiat per poder formular models simplificats. 
Malgrat la necessaria simplidtat, els models que es 
poden formular per ser utilitzats en la simulació 
discreta són considerablement més complexos que 
els models continus. En els models continus s'a
costuma a estudiar, de forma integrada, pocs as
pectes diferents del comportament del sistema. 
AIguns deis models que podem trobar a la bi
bliografia es troben classificats en la taula 1 en fun
dó del seu objectiu d'estudio 

El model que proposem en aquest treball se cen
tra, fonamentalment, en l'estudi de les transfor
macions del carboni i del nitrogen com a conse
qüencia de l' activÍtat microbiana. Es pretén 
estudiar simultaniament: 1) la mineralització i im
mobilització de carboni, 2) la mineralització, nitri
ficació i immobilització de nitrogen, i 3) l' activitat 

microbiana. En aquest primer model no s'inc1ouen: 
1) les condicions físiques del sol (textura, tempe
ratura, potencial hídric, profunditat...), 2) algunes 
condicions químiques importants (pH, salinitat, 
composidó química de la fase solida, de la fase lí
quida i de la fase gasosa), i 3) algunes condicions 
biologiques transcendents (presencia d' arrels, fau
na, etc.). En models posteriors, progressivament, 
es podran anar incloent alguns d'aquests factors. 

Model 

Discretització de l'espai i el temps 

Considerem un espai tridimensional dividit en 
ceHes, tal com s' esquematitza en la figura L Ima
ginem, dones, un fragment de sol reticulat. Per a 
cada ceHa, o posició de l'espai, controlarem un 
nombre important de característiques. No s'ha de
terminat l'equivalencia física de les dimensions de 
l' espai simulat. 

temps considerat a intervals. Cada in
tervall'anomenem «pas de temps». No s'ha de
terminat l' equivalencia amb el temps real. 

Parametres químics controlats 
a cada posició de l'espai 

Per a cada posició de l'espai controlarem la quan
titat de carboni i nitrogen en diferents formes quí
miques (taula 2). 

Taula 1. Classificació d'alguns dels models sobre el comportament del sol trobats a la bibliografía deis darrers anys 
en funció del seu objectiu d'estudi 

Objectiu d'estudi del moJel Referencia 

Immobilítzació de N HUWE í TOTSCHE, 1995; NORTON i F!RESTONE, 1996: REcous et 	 1991 

Mineralització de N 	 BOSAnA i ACREN, 1996: DENDOOVEN et al. 1995; NOKI'ON i 1996; DE NEVE 

i HOFMAN, 1996; GRANT et 1993a,b; HUWE i TOTSCHE. 1995; NORTON i FIKESTONE, 

1996; REcous et al., 1995; ROBERSTON et 1988; 1996a; WILLIGEN, 1991 

Nitrificació BURNS et al, 1995; GRANT. 1994; MALHI i MCGILL, 1982; NORTON i 1996; 
REcous et al, 1995; STARK i FIRESTONE, 1995; WILLIGEN, 1991; YAMAGUCHI et al., 1996 

Desnitrificació Bl'~"IS el al., 1995; H{]\'('E i TOTSCHE, 1995; WILLlGEN, 1991 

Míneralització de C GRANT et al., 1993a,b; 
WHlTMORE, 1996a,b 

REcous et al., 1995; ROBERSTON el 1988; SAl.LI i PANSU, 1993; 

ActivÍtar microbiana ARMSTRONG i PROSER, 1988; Seon et al., 1995; STAKK í 
YAMAGUCll! etal., 1996 

1995; WHITMORE, 1996a; 

Arxius de l'Escola Superior d'Agricultura 117 
Serie cinquena, any 1998, número 2 



\ \ \ \ \ \ "
I " '\ 

\ \ 
\ "'\.. 

~~-'\!---\---\\ \. \ '. 
\ 

I I 
i L 

I I ! I 
I I! I 

I I 
i 

I \1 
I 1\ 

I 1\ 

\ 

Figura 1. L'espai del model es considera discretitzat. 
Imaginem un espai cúbic tridimensional dividit en cel·les. 
El nombre de ceHes d'una aresta es determinara en cada 
simulacíó 

Considerem que les substancies resistents es tro
ben associades a formes solides o insolubles, i, per 
tant, la seva posició a l'espai la considerarem fixa 
en tota l'evolució temporal. 

La resta de substancies (~, Nu CO2 ,N-NH/, 

N-N03 considerem que es troben en dissolució 
i, per tant, es poden despla<;ar d'una posició de l'es
pai a una altra per difusió, obeint a la llei de Fíck 
(Jou, 1985). 

Les quantitats de cada substancia presents ini
cialment en el sistema es consideren, de forma 
aproximada, distribu'ides homogeniament per les 
cel·les de l'espai. S'utilitzara una variable aleatoria 
uniforme per fer aquesta distribució. 

Es considera que en el medí es disposa, en ex
cés, d'oxigen i d'altres substancies que síguin re
queriments per al creixement bacteria. 

Flux de substancies resistents a labils 

En cada pas de temps considerarem que una frac
ció de les substancies resístents (CR, NR) es trans
forma en labí!' D'aquesta manera, hi haura un flux 
decreixent alllarg del temps com a conseqüencia 
de considerar un sistema sense incorporació de no
ves substancies resistents. Aquest flux ha de tenir 
un valor baix. Es pretén simular de forma molt sim
ple el procés de transformació de les substancies 
resistents, procés molt complex on intervenen 
microfauna, microorganismes i fenomens físics i 
químícs. 

Taula 2. Formes de carboni i nitrogen controlades en cada posició de l'espai 

Substancia 

Carboní organic resistent Considerem el carboni i el nitrogen associats a molecules de degradació lenta 
(humus ... ). Considerem que són formes químiques complexes no directament 

Nitrogen organic resistent (NR) utilitzables per la biomassa microbiana controlada. 

Carboní orglmic labí! (C,) 
Formes de carboní í nitrogen directament utilitzables per la biomassa microbiana ----_ ... _--
(sucres senzills, aminoacids .. .). Formes solubles en aigua. Nitrogen organic labil (N,) 

Carboni en forma de COl Dioxid de carboni present en el sol. 

Nitrogen amoniacal (N-NH/) Formes de nitrogen mineral presents en el medi com a conseqüencía de l'activitat 
microbiana. No considerem el nítrogen en forma de nitrit, ates que considerem que 

Nitrogen nÍtric (N-N03~) aquest compost es transforma rapidament en nitral. 

Taula 3. Parametres controlats en cada tipus de cel·lula bacteriana. Una unitat de massa 
correspon a al unitats de carboni i una unitat de nitrogen 

ctde Substandes a !'interior de la d:Hula 
Posició Massa ceUular CL NL CO] N-NH.+ 

q N-NO¡ 

Bacteris amonificadors • • • • • • • 

Bacteris nitrificadors • • • • • • 

181 Arxius de l'Escola Superior d'Agricultura 
Serie cínquena, any 1998, número 2 



Taula 4. Reaccions que intervenen en el metabolisme de cada tipus de bacteri. Les constants de les reaccions a. es 
determinen amb criteris bioquímics i energetics. En les reaccions no s'indiquen els elements químics que no e¿ controlen 
en el model, com ara I'oxigen. CL' carboni lilbil; NL' nitrogen labil; .1.H¡, entalpia de la reacció 

.._-~._-~~-_.._-----~ ----------------------

Reacciolls per a la producció d'energia 

Bacteris amonificadors Reacció 1: 1 CL --+ 1 CO2 + .1.H¡ 

Reacció 2: 

Reacció 3: 1 unirat de biomassa -. al CO2 + 1 N-NH4T + .1.Hl 

Bacteris nítrificadors Reacció 4: N-NH/ -. N-NO) + MI~ 

Reacciolls per a la producció de biomassa 

Bacterís amonificadors Reacció 5: (al + CL + NL -, 1 unirat de biomassa (al C, 1 N) + a2 CO2 + .1.H5 

Reacció 6: (al + al) CL + N-NH4+ --+ 1 unitat de biomassa (al C, 1 N) + al CO2 + .1.H6 

Reacció 7: (a 1 + 
-----~---------------------

Bacteris nitrifícadors Reacció 8: a) N-NH4+ + a¡ CO2 -+ (a j -1) N-NO¡- + 1 unitat de biomassa (al C, 1 N) + .1.H8 

Model de ct~l·lula bacteriana 

En el model es consideren dos tipus de d'Hules: 
els bacterís amonificadors i els bacteris nitrifica
dorso 

Es controlara cada una de les dHules bacteria
nes del sistema. Un bacteri situat en una determi
nada posició, el podem imaginar situat al si d'una 
distríbució aleatoria de partícules (figura 2). 
Aquestes seran de naturalesa diferent (CL , NL, 

CO2, N-NH/, N-NO,) i seran les fonts d'ener
gia i materia per a la cel·lula. Imposarem que en un 
pas de temps pugui entrar (o sortir) per transport 
passiu una fracció de les partícules que hi hagi díns 
d'un radi a l'entorn de la cel·lula, fins a un valor 
maxim. Aquest flux de partícules es veura afectat 
per una component aleatoria. Controlarem les 
quantitats de cada tipus de partícules a l'interior del 
bacteri (raula 3). En cada pas de temps, la cel·lula 
utilitzara les substancies que puguin ser font d'e
nergia per realitzar el manteniment ceJ.lular i per 
portar a terme la resta de reaccions metabolíques, 
com ara la producció de nova biomassa (taula 4). 
La quantitat de partícules per al manteniment 
ceHular sera proporcional a la massa de la ceJ.lula. 

El control del cicle ceHular es realitza d'una for
ma senzilla. Transcorregut un nombre fix de pas
sos de temps després que la cel·lula assoleixi una 
determinada massa, se'n produeix la duplicació. El 
valor d'aquesta massa llindar es veu afectat per una 
variable aleatoria. Malgrat la simplicitat d'aquest 
model de cicle cel-lular, el seu comportament és co

herent amb els coneixements experímentals 
(KÉPES, 1986), i permet que la distribució de mas
ses dels cultius sigui talment com les dístribucions 
experimentals (WAGEl\SBERG et al., 1988). 

Considerem que les quantitats de carboní i ni
trogen incorporades a la biomassa tenen un quo
cient constant al' Aíxí, una unítat de bíomassa és 
equivalent a al partícules de carboni i una partícula 
de nitrogen. Sí en un pas de temps un bacteri no 

00 

: o 

f.o,o-
I 

o o 

Figura 2. Esquema en dues dimensions d'una ceHula amb 
partícules al seu interior, envoltada de partícules. En un 
pas de temps poden entrar al seu interior una fracció de 
les partícules que hi ha al seu voltant (a la ceHa on es 
troba i part de les ceHes del voltant) fins a un valor 
maxim. El crucul de partícules que entren es veura afectat 
per un factor aleatorí 
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assoleíx l' energía necessaria per realitzar el seu 
manteníment cel·lular, se'n produiril la lisi. La seva 
biomassa es transformara en les corresponents par
tícules de CL i NI. que es dípositen a la posició de 
l'espai on es trobava la cel-lula (taula 4, reacció 3); 
també es dipositen les substancies sense metabo
lit zar que hi hagi a l'interior de la cel·lula (taula 3). 

un pas de temps, cada ceHula realitzara el 
bescanví de subst¡mcies amb el seu entorno 
Utilitzara les que siguin necessaries per obtenir l' e
nergía per al manteniment ce].lular. Amb la resta 
de substancies, fonts de carboní i nitrogen, creara 
nova biomassa, incorporant sempre com a bio
massa al unÍtats de carboni per cada unÍtat de 
nítrogen. En les reaccions on es crea nova biomassa 
apareixen alguns productes químics (taula 4). 
Aquests resten a l'interior de la ceHula i, en el se
güent pas de temps, es poden desplas;ar a l' exte
rior de la cel·lula per difusió. 

Altrament, en cada pas de temps una cel-lula es 
podra moure de forma aleatoria a una cel·la del seu 
entorno 

Flux de carboni i nitrogen 

A la figura 3 hi ha esquematitzats els fluxos de car
boni i nitrogen corresponents al nostre model. El 
carboní es pot trobar en set formes diferents: CR, 

CL en el medí exterior, CO2 en el medi exterior, CL 
a l'interior de les cel·lules amonificadores, CO2 a 
l'interior de les ceJ.lules nitrificadores, i carboní in
corporat a la bíomassa dels bacteris amonificadors 
o a la biomassa dels bacteris nitrificadors. El ni
trogen el tenim distribUit en onze compartiments: 
NR, NL en el medi exterior, NI. a l'interior dels bac
teris amonificadors, N-NH/ en el medí exterior, 
N-N03 en el medi exterior, N-NH/ a l'interior 
de les cel·lules amonificadores o nitrificadores, 
N-NO} - a l'interior de bacteris amonificadors o ni
trificadors, i incorporat a la biomassa del bacteris 
amonificadors o a la biomassa dels bacteris nitrifi
cadors. 

Els fluxos entre compartíments estan determi
nats per díferents fenomens que es troben índicats 
a la figura 3: 

(1) En cada posíció de l'espai es produeix una 
transformació d'un nombre de partícules de car
boni i nitrogen resistents a labils. La quantitat de 
partícules transformades és proporcional a les 
quantitats de carboni i nitrogen resistent present 
en cada cel·la. 

(2) Entrada (o sortida) per difusió. El nitrogen 

(7) Bacteris 

~ nitri'ficadors ~(5) 


.-----, t(5) ~ 

IN-No;1 I co2 1 IN-NH;I 
~ ,-___-.:t.....;(-'-3}___---,(o/./' 

Bacteris amonificadors /,\3} 

(7) (2) 

@J~ 
t(1} 

~~ 

Figura 3. Esquema general del comportament del carboni 
í el nitrogen en el sól segons el model. El carboni es troba 
en cinc formes díferents, i el nitrogen en sis formes. 
Les fletxes indiquen les direccions en que es pot produir 
transporr de carboni i nitrogen. Els números entre 
parentesis esran explicats en el text. 

pot ser consumÍ! a l'interior de les ceHules amo
nificadores com a font d'energia (taula 4, reac
ció 2) o com a font de materia (taula 4, reacció 5). 

(3 ) Resultat de les reaccions metaboliques de les 
ceJ.lules amonificadores (taula 4). 

(4) presencia de nitrogen labil, les ceHules 
amonificadores no utilitzaran altres formes de ni
trogen. En absencia d'aquest, consumiran nitrogen 
mineral com a font de materia (taula 4, reaccions 
6 i 7): immobilítzació del nitrogen. 

(5) Considerem que la font d'energia per a les 
ceI·lules nitrificadores és el nitrogen amoniacal (rau
la 4, reacció 4). Utilitzen aquest i el dioxíd de car
boni com a fonts de materia (taula 4, reacció 8). 

(6) Producte de la utilització del nitrogen amo
niacal com a font d'energia i de massa (taula 4, re
accions 4 i 8). 

(7) Si una cel·lula no obté prou energía per al 
seu manteniment, se'n produeix la lisio La seva bio
massa es transforma en productes lilbils; les formes 
de carboni i nitrogen no metabolítzades de l'ínre
rÍor de la ceHula s'alliberen. 

Utilització de nombres aleatoris 

els models d'espaÍ i de bacteri considerem SCffi

pre la necessitat d'utilítzar variables aleatories. Els 
sístemes biologics estan formats per elements que, 
malgrat ser similars entre dls, no actuen exacta
ment de la mateixa forma ni es troben en el ma
teix entorn microscopic. Com a conseqüencia 
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d'aixó, l'ús de l'atzar és imprescindible per poder 
reproduir els comportaments experimentals. Així, 
els models no són microscópicament deterministes. 
Alhora, es pot comprovar que com a conseqüen
cia l'ús de nombres aleatoris el comportament 
del sistema obeira el segon principi de la termo
dinamica (WAGENSBERG el al., 1988; LÓPEZ, 1992). 

Simulació 

L'esquema de la símulació es fonamenta en meto
des consolidats díns de la física, fonamentalment 
els metodes de la dinamica molecular. A partir de 
l'experiencia de simulació en física s'han resolt 
fon;:a dificultats i s'han e1aborat nous algorismes im
portants per al nostre trebal1. 

Es parteix d'unes determínades condicions íní
cials que pretenen assemblar-se a estats diferents 
de sistemes reals (distribució de substancies quí
miques a l' espai i nombre de ceHules amb les se
ves característíques inicials definides). Mitjan<;ant 
l' ordinador, podem controlar una per una la com
posició de cada posició de l' espai, i una per una les 
característiques de cada ceHula bacteriana. Si la 
ceHula assoleix les condicions per a la duplicació, 
controlarem també la nova ceJ.lula; si una ceJ.lula 
no assoleix prou energía per mantenír-se deixarem 
de controlar-la i la seva biomassa es convertid en 
CL i NL. Controlem l'evolució del sistema alllarg 
dels passos de temps quan tots els elements estan 
actuant conjuntament. 

En un sistema real tots els elements actuen si
multaniament en el temps, mentre que un ordina
dor treballa seqüencialment. Fins i tot els ordina
dors actuals més potents, que treballen amb 
diversos processadors en paraHel, tan soIs poden 
realitzar un nombre relatÍvament petit d'accions si
multaniament. Per reduir els efectes d'aquest pro
blema, les accions a realitzar es fan, en cada oca
sió, seguint una seqüencia aleatória diferent. 

Com a sortida del programa de simula ció podem 
coneixer una descripció total de l'estat del sistema, 
descripció que podríem anomenar microscópica; o 
bé obtenir sumes o mitjanes de diversos valors 
(quantitats totals de cada substancia química, nom
bre de cel·lules de cada tipus, biomassa totaL). 
Aquesta descripció del sistema, la podem anome
nar macroscópica. La descripció macroscópica 
la que té més interes perque és comparable amb re
sultats experimentals; tot i així, la descripció mi
croscópica sovint es mostra útil per poder enten
dre el funcionament del sistema. 

Resultats 

S'ha desenvolupat un simulador (implementació en 
el programa de simulació del model de sol desen
volupat) i s'han realitzat diverses simulacions, par
tint de condicions inicials diferents, per avaluar la 
bondat del model (CENTELLES i MARTÍN, 1997). 

La primera simulació s'ha utilítzat per avaluar 
el comportament alllarg del temps dels diversos 
parametres controlats. En les figures 4-11 es tro
ben representades les evolucions temporals d'al
guns d'aquests padmetres. Per fer-ne una in
terpretació correcta, cal tenir present que hem 
realitzat simulacions qualitatives. Les unitats utí
litzades són les propies del programa de simula
ció; no s'han cercat les equivalencies amb unitats 
amb sentít físic, químic o biológico Trobar aques
ta equivalencia és una de les darreres etapes del 
treball de modelització i simulació. Cal afrontar
la quan es consideri que el model desenvolupat ja 
té un interes practiCo 

resultats mostrats en les figures 4-11 cor
responen a la simulació d'un sól on inicialment s'ha 
realitzat una aporta ció important de materia orga
nica. S'observa que, després d'un període d'acti
vitat biológica important, el sistema evoluciona cap 
a un estat que podem considerar aproximadament 
estacionario La disminució rapida de nitrogen i car
boni labíls provoquen l'aparició de diverses etapes 
en el comportament del sistema. Aquestes etapes 
es veuen c1arament en la figura 4, on podem ob-
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servar l' evolució de les poblacions de bacteris amo
nificadors i de bacteris nitrificadors. La importan
cia d' aquestes etapes depen clarament de les con
didons inicial s i de quines siguin les proporcions 
de les diferents formes de carboni i nitrogen pre
sents en el sol. La simulació mostra la seva capaci
tat per identificar l'existencia de diferents com
portaments alllarg del temps. 

En la figura 4 s' observa que són molt més ím
portants quantitativament les ceI·lules amonifica
dores que les nÍtrifÍcadores. Aixo és així ates que 
l'activitat metabolica de la biomassa nitrificadora 
depen de l'activitat de la biomassa amonificadora. 
S'ha observat en el model utiJitzat com la concen
tradó d'amoni és molt important per donar esta
biJitat al sistema. En el nostre model, l'aportacíó 
d'amoni la fan únÍcament les cel·lules amonifi
cadores. Caldrií ineloure en models posteriors 
l'aportació d'amoni no estrictament bacteriana 
(microfauna, herbívors ... ) per poder estudiar cor
rectament el comportament del sol, especialment 
dels bacteris que han de realitzar la nitrificació. 

En les figures 5 i 6 s' observen les evolucíons del 
carboni i el nitrogen labils. Després d'unes rapides 
disminudons degudes a la seva incorporacíó a la 
biomassa microbiana, aquests elements assoleixen 
valors que són aproximadament constants. En la 
darrera etapa temporal, s'observen elarament os
cíl-lacions d'aspecte complex. Aquestes oscíHa
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Figura 5. Simulació d'un sol. Evolució temporal del 
carboni labil presento A, evolució inicial; B, amplia ció 
de les ordenades per observar el comportament final 
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dons, que apareixen en tots els parametres contro
lats, són propies de la dinamica del sistema. Hem 
de tenir en consideració que en aquest model no 
s'han introdult oscil·lacions mediambientals que 
afectin el comportament del sistema. Cal tenir en 
compte l'existencia d'oscíl-lacions intrínseques al 
sistema en cercar la interpretació de resultats ex pe
rimentals que molt sovint mostren comportaments 
d' aquesta mena. Les osciHacions no sempre són de
gudes a factors externs, i costen de controlar. 

Un factor que probablement és molt important 
per poder avaluar la corree ció dels models a des
envolupar és el quocient C/N (figura 7). En la si
mulació realitzada, aquest factor tendeix cap a un 
valor estable amb una magnitud lleugerament in
ferior a 5. Aquest valor dependra fortament dels ba
lanc;:os d'entrades í sortides de carboni i nitrogen 
del sistema (aportacíons de nitrogen, lixiviacíó .. ,). 

En l' evolucíó simulada del nitrogen mineral es 
constata la major importancia del nitrogen nítric 
enfront del nitrogen amoniacal (figures 8 i 9). En 
assajos controlats o en condicíons de laboratori, el 
nitro gen nÍ!ric -tot i que pot ser utilitzat per les 
cel·lules bacterianes- s'acumula en el sistema, men
tre que el nitrogen amoniacal és rapidament in
corporat en la biomassa bacteriana. S' observa cla
rament l'existencia de dues etapes: en primer lloc 
predomina la immobilització, i posteriorment té 
més importancia la mineralització (figura 9), 
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Figura 6. Simulació d'un sol. Evolució temporal del 
nítrogen labil presento A, evolució inicial; B, ampliacíó 
de les ordenades per observar el comportament final 
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Figura 9. Simulació d'un soL Nitrogen mineral acumulat 
en el sistema alllarg del temps. Inicialment es produeix 
una disminució (immobílització), i finalment un augment 
(mineralitzacÍó) 

En estudiar la producció de díoxid de carboni 
(figura 10) s'observen l'aparició de diversos pics 
o etapes. Aquest comportament s'observa també 
en un treball experimental anterior (NAVARRO, 
1989). En la simulació han aparegut aquestes os
cil·lacions com a conseqüencia de la dinamica de 
les poblacions bacterianes associades a l'evolució 
de les díverses formes químiques del carboní í del 
nitrogen. 

S'han realitzat, posteriorment, seríes de simu
lacions variant les condicions inicials. En una pri
mera serie es van variar les quantitats absolutes 
de carboni i nitrogen Jabils mantenint la rela
ció e/N. En la segona serie es va variar la relació 
e/N, mantenint constants les quantitats absoJu
tes de nitrogen. En la primera serie, després d'un 
període inicial en que l'activitat microbiana és 
més o menys gran en funció del carboni i nitro
gen disponibles, el sistema evoluciona cap al ma
teix estat estacionario El comportament varía de 
forma considerable en la segona de les series. 
Quan la proporció de nitrogen és més gran, els 
bacteris amonificadors assoleíxen una importan
cia relativa més gran. la primera etapa de les 
simulacions, la immobilització és progressivament 
més intensa que la míneralització perque la rela
ció e/N és superior (figura 11) . 

Per condoure, cal dir que els resultats obtinguts 
amb la simula ció han estat comparats amb la ma
joría dels resultats experímentals de NAVARRO 
(989), s'ha comparat també l'evolució de la bío
massa amb els treballs experimentals de ROBERS

TON et al. (1988), i l'evolució del dioxid de carbo
ní amb els treballs de WHITMORE (1996a,b). tots 
els casos els resultats obtinguts amb la simulació 
semblen correctes i coherents. 

Conclusions i perspectives 

Atenent els resultats obtinguts, la metodologia em
prada es mostra apta per afrontar l'estudí dels soIs. 
Tot i així, l' enorme complexitat dels soIs fa que cal
gui avan<;ar lentament i amb prudencia. Inicialment 
ens proposem augmentar la complexitat del mo
deL A continua ció exposem de forma esquemati
ca quins canvis s' estan avaluant en aquests mo
ments: 

1. Introducció, amb un flux variable alllarg del 
temps, de materia organica fresca. Així es fa pos
sible la simulació de )'acció humana a través de l'a
gricultura o l'acció dels cicles biologics naturals deis 
vegetals. 
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Figura 12. Esquema deis fluxos entre diferents tipus de 
materia orgimica 
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2. La materia org?mica fresca es transformara en 
tres tipus de materia (molt resistent, resistent i la
bi!). Considerem que els materials resistents i molt 
resistents no són directament utilitzables pels mi
croorganismes controlats en la simulació. S' esta
bleix l' existencia de fluxos entre cada un deIs ti
pus de materia, i cada un d'aquests fluxos tindra 
la seva velocitat específica (figura 12). D'aquesta 
forma es vol introduir de manera molt simplifica
da l'acció de la microfauna i de la mesofauna del 
sol, aixÍ com accions microbianes no controlades 
en el model. 

3. Entrada al sistema de nitrogen amoniacal. Es 
pretén introduir l' efecte de la fauna que introdueix 
nitrogen amoniacal com a conseqüencia del seu ca
tabolisme. 

4. Desdoblarem el grup de bacteris nitrificadors 
en dos, corresponents als bacteris que oxiden l'a
moni a acid nitrós, i als que oxiden el nitrós a nÍ
trie. Considerarem aquests dos grups lligats fona
mentalment als generes Nitrosomonas i Nitrobacter, 
respectivament. 

5. Control de la concentració d'oxigen des de 
la superfície del sol, on es considerara un valor 
constant. Per difusió, l' oxigen es transportara cap 
a l'interior del soL Es pretén, així, comen<;ar a in
troduir els efectes de la fondiiria. 

6. Modificació de les reaccions metaboliques 
controlades per introduir l'efecte de la presencia 
d'oxigen i definició de les reaccions metaboli
ques que cal realitzar en situacions d'anoxia. Els 
bacteris que en presencia d'oxigen són amonifi
cadors, en absencia d'aquesta substiincia conside
rarem que es poden comportar com a desnitri
cadors. 

Introduir aquestes modificacions no és senzill; 
tot i així, aquesta sembla ser tan soIs una etapa més 
en el desenvolupament de la metodologia per apli
car en l' estudi dels sOls. Cal analitzar, encara, la for
ma d'introduir altres factors importants, com per 
exemple l'efecte de les arrels. 

L'ús de la metodologia de la simulació discre
ta es presenta com una línia de recerca biisica 
aplicable al soIs i a altres sistemes relacionats, 
com ara el compost. Tot i així, és necessari fer 
un llarg treball per donar una veritable utilitat 
tecnica a aquesta metodologia aplicada als soIs. 
L'objectiu final és que arribi a ser una eina útil 
per a la gestió de soIs agrícoles, forestal s i pra
dencs, i una eina per coneixer millor el compor
tament de diferents productes organics en pro
cés de compostatge, 
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