
ҲАЛҲОИ ДАВРИИ МОДЕЛИ МАТЕМАТИКИИ ГАРДИШИ АЗОТ

Садуллоев Р. И. - н.и.ф.-м.,дотсенти ДМТ

Азот яке аз элементҳои асосии химиявӣ барои сабзиш ва афзоиши растаниҳо 
мебошад. Он элементи зарурӣ барои сохтани малекулаҳои сафедаҳо буда, инчунин дар 
раванди ҳалшавии қисмҳои маҳвшудаи растаниҳо ва ҳайвонот дар хок ва муваққатан 
нигоҳ доштани онҳо дар шакли пайвастагиҳои гумусӣ роли муҳимро иҷро менамояд. 
Умуман, схемаи гардиши азот дар системаи «атмосфера-растанӣ-хок» хело мураккаб 
мебошад.
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Расми 1. Схемаи гардиши азот дар системаи “атмосфера-растани-хок” .
Дар ин ҷо мо намуди содакардашудаи онро, ки дар [1,96] оварда шудааст ва дар он 

танҳо равандҳои асосии ба сабзиши расганӣ таъсиркунанда ба инобат гирифта шудаанд, 
дида мебароем.

Миқдори азот дар манбаҳои дар схема нишондодашуда боД/ (/ = 1,7) ишора 

шудааст. Сурьати гузариши азотро аз манбаи /-юм ба манбаи у-юм бо Қу ишора 

мекунем. Барои Қу-ҳо ифодаҳои зерин ҳосил карда шудаанд.

Нб = /<Д ^з = т-Д/2; Г35 = /п ■ А73; К46 = /гт-^-, = а ■/п ■ N. = а ■ Г35; Г56 = (\-а)/п ■ /V,;

^=Л^/5;К62=/р-Л/Б;И64=/0-Л/В;К67=/в.М/В;
ки дар ин ҷо А = /ф+(\-а)-/п+/г, В =/р+/д +/в+/о, буда, /р,/д,/в,/о- 

мувофиқан функсияҳое мебошанд, ки суръати хоси истифодабарии азотро аз тарафи 
растаниҳо, истифодаи онро дар раванди денитрификатсия, дар раванди бо об шуста 
баровардани азот ва истифодаи азотро дар ташаккул ёфтани гумус ифода менамоянд. /п 

ва /г суръати хоси ҳалшавии қисмҳои маҳвшудаи растанӣ ва гумус. /ф -суръати хоси 
гузариши азот аз атмосфера ба хок. т-коэффитсиенте, ки суръати хоси маҳвшавии 
растаниро ифода менамояд. а -параметре, ки ҳиссаи азоти аз қисмҳои маҳвшудаи 
растанӣ ба гумус гузаштаро ифода менамояд.

Дар асоси схемаи овардашуда модели математикии гардиши азот, дар намуди 6 
муодилаҳои дифференсиалии оддӣ сохта шудааст, ки ҳар яки онҳо тағйирёбии микдори 
азотро дар манбаъҳои дар схема нишондодашуда ифода менамояд.

Дар [1,99] ҳолати хусусии ин модел, ки аз ду муодилаҳои дефференсиалии зерин 
иборат мебошад, мавриди таҳқиқот гардидааст:

^ = /,и/в-/„.^,
• (1)^- = а/„^+/,Л/В-/„ <̂

а1
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Маълум аст, ки характери устувории ҳолати мувозинатии системаи (1) бо решаҳои 
муодилаи характеристикии ин система муайян карда мешавад. Барои системаи (1) шарти 
кифоягии он, ки ҳолати мувозинати гиреҳи устувор мешавад,баробарии зерин мебошад:

(2)

ки дар ин ҷо

(3)

Шартҳои (2) нишон медиҳанд, ки функсияҳои (р ва ф аз микдори қисмҳои 
маҳвшудаи растанӣ (N3) ва аз микдори гумус дар хок (N4) вобаста намебошанд. Дар 
аксарияти хокҳои ташаккулёфта ин ҳолат ҷой дорад.

Аз нуқтаи назари сохтани модели математикии раванди ҳосилнокии растанӣ 
муайян кардани миқдори азот дар шакли барои растанӣ истифодашаванда аҳамияти 
калон дорад. Вобаста аз шароити хок (нами, ҳарорат, фаъолияти микроорганизмҳо 
[4,132] ва ғайра) гузариши азот аз шакли барои растанӣ истифодашаванда ба гумус ва 
баръакс имконпазир мебошад.

Акнун зерсистемаи дар расми 1 овардашударо дида мебароем, ки дар он танҳо А4 

ваА6 тағйир меёбанд. Барои ин тағ йирёбандаҳ о муодилаҳои зерин ҳосил карда 
шудаанд:

-~± = ааЪт6+(Ь-йГ)А6N. -сЫ6
<11 (4)

сЫ
= (1 - + (</ - Ь)Ы6Ы.

^ = [(еш-с)+(/>-ф4]-А6

(5)^ = [(1-а).а+(^_4^6].ДГ4

* • , (1-а)а ... с-аа
(А6 ), = 0, (Ы. X = 0 ва (А6 )2 = ——— , (^ )2 = —— - ро дорад. 

Ь-а Ь-а

ё

[Л
Муодилаи характеристикии (6) намуди

А2-(а —с)-Л + (аа-с)(1-а)а = 0 (7)
-ро дорад. Дар (7) дискриминант £) > 0 мешавад, агар аа>а+с бошад. Аммо ин ҳолат 
дар модели дидашудаистода ҷой надорад, чунки 0<«<1 ва оОмебошад. Дар ҳолати 
£)<0решаҳои муодилаи (7) комплексии ҳамроҳшуда мешаванд, агар а + с бошад. Дар 
ин ҳолат нуқтаи беҳаракати системаи (5) фокуси устувор мебошад. Қайд менамоем, ки 
ин нуқтаи беҳаракати сисгемаи (5) барои модели мо ҷолиби диққат намебошад, чунки 
дар модел А6 > 0, N. > 0 ҳисобида шудааст.

Акнун системаи (5)-ро дар атрофии нуқ таи ((У6 )2, (А^ ),) хатти карда, ҳ осил мекунем 

[2,89]:
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(8)

системаи (8)

—^ = (\-а)а-^
(11
^4 , Ч АГ

—/- = (аа-с)Д(6.
. а(

Муодилаи характеристики
чунин намуд дорад: 

/ -(а-аа)(аа-с) = 0.
Агар дар (9) а • а > с бошад, онгоҳ нуқтаи 

беҳаракат зиншакл мешавад, чунки решаҳои 
(9) ададҳои ҳақиқӣ бо аломатҳои гуногун 
мешаванд. Агар аа<с бощад, онгоҳ решаҳои 
(9) мафҳуми ҳамроҳшуда мешаванд ва нуқтаи 
беҳаракат, дар чоряки мусбати ҳамворӣ (агар 
Ъ > (1 бошад), намуди марказро дорад.

Дар ҳолати В = /р + /д + /в + /о = 1 шарти 

аа<с бо ишораҳои функсияҳое, ки суръати 
хоси гузариши азотро аз як манбаъ ба дигар 
манбаъ ифода менамоянд, чунин намуд мегирад [6,43]:

г >(/в+/д\/ф+//)

" (1-«Хл+Л-1)
Портрети фазавии системаи (5) дар расми 2 оварда шудааст. Он нишон медиҳад, ки 

агар шарти (10) иҷро шавад, онгоҳ ҳолати мувозинатии даврии фаъолияти система ҷой 
дорад.
Нишон медиҳем, ки системаи (8) ҳалли даврӣ дорад.

1. Ҳолати хусусии онро,ки а = с = мебошад, дида мебароем: 
^=\4-

<11

V йс 6
Қайд мекунем, ки дар ин ҳолат ҳам шарти а-а < с ҷой дорад. Дар системаи (11) ба 

координатаҳои қутбӣ мегузарем:
А/6 = Г • СО50,Л/4 = Г • 51П0 . (12)

Ҳарду тарафи баробариҳои (12)-ро ба квадрат бардошта, онҳоро аъзо ба аъзо ҷамъ карда, 
ҳосил мекунем:

Расми 2. Портрети фазавии 
системаи(5); а,Ь,с,<1>0. *

Нуктахоии бехаракат ((^/ )]< (^ 4)]) 

ва ((^*)2'^4)2)

(10)

(11)

г2 = Ы2 + /\/42. (13)
Баробаии дуюмро ба баробарии якум аъзо ба аъзо тақсим карда, ҳосил мекунем: 

^0 = Л/4/1У6, N. * 0. (14)
Ифодаҳои (13) ва (14)-ро нисбат ба I дифференсиронида, ҳосил мекунем:

(1г с/Л/4 _ с/0 ~ӢҒ‘
Т1

Қиматҳои ва “^-р° аз (11) ба (15) гузошта, ҳосил мекунем:
с!г с/0
— = 0 ва — = —1. 
сД (11

Ҳалли ин муодилаҳо г(£) = сх ва 0(1) = —I +- с2, ки дар инҷо с^ва с2 - ададҳои ҳақиқии 
доимӣ мебошанд.

Ба ишораҳои (12) гузашта, ҳосил мекунем:
Д/б(0 = С1 ' со5(-е + с2), Л/4(г) = сг • 51п(-С + с2)

2. Дар системаи (8) ба координатаҳои қутбӣ мегузарем:
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!Ч6 = г • СО50, N4 = гзтв

Чун дар ҳолати пештара

(16)

^0 = И4/М6, Ы6 Ф 0

2 105ес20-—= ---------7-^-------  (17)Лг (Ш6 (№4
ва 2г^ = 2М‘~м+2^1Г‘ " м---------<

^N4 ^N4 , х .
Киматнэои—— ва—------ро аз (8) ба (17) гузошта,гьосил мекунем:

а£ а£ 
<1т

2г — = 2 • /У6 ■ N4 • (1 - а)а - 2/У4 • /У6(с - аа) = 2(а - с) ■ N4 ■/У6 
а£

Лг N4 • А6 • (а - с) г25ш0 • со50 • (а - с) , ч ~
— =------ —....—— = — ....... ....... = г(а — с)5ш0 • со50;
& 7^6 + ^4 у]г2(С052& + 51П20)

_ 10 -(с - аа) • А6 • /У6 — (1 — а)а • N4- N4 [а(2а - 1) - с] • (А6 + N4)
5бС20-—= “

й£

(18)

/V2
а(2а — 1) — с

СО520

Г2 •СО520

10 а(2а — 1) — с а(2а — 1) — с
—— —----- гг------- — —ӯ---------------------— а(^.а — 1) — с. (19)

5ес20-со520 _^.СО520
СО520

Аз (18) ҳосил мекунем:
Г1г , Г
I — = (а — с) 5Ш0 • СО5011 ,

5Ш20
1п г(£) = (а-с) —у— + с1(

1пг(£) = (а — с) 51П01(5йг0), 

г(£) = с2ехр((а — с) • 5/п20/2};

Аз (19) ҳосил мекунем:
/ 10 = [а(2а - 1) — с] • / 11,0 = [а(2я - 1) — с] • £ + с3 , 
ки дар инҷо с1( с2 ва с3 ададҳои ҳақиқии доимӣ мебошанд. 
Ишораҳои кг = (а — с)/2 ва к2 = а(2а — 1) — с-ро дохил карда ҳосил мекунем: 

г(£) = с^ехр^к^ • 51п20}, 0(1) = к2 • £ + с3.
Акнун ба ишораҳои (16) гузашта ҳосил мекунем:

А6(0 = с^ехр^к^т2^ ■ £ + с3)} • со5(/с2 • £ + с3) ; 
/У4(0 = с2ехр{/с15/п2(А:2 • £ + с3)} • $т(к2 • £ + с3).

Дар расмҳои 3 ва 4 графикҳои функсияҳои N^(1) ва N4(1) барои шартҳои аввалаи

А6(0) = 150 , А4(0) = 100 ва қиматҳои гуногуни кг ва к2 оварда шудаанд.
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Расми 3. Графики функсияи N6(f);
1- барои кх =1, к2 = 2.; 2- барои = 1,2, к2 =2,3.

Расми 4. Графики функсияи N^f);
1- барои кх =1, к2 =2.; 2- барои кх = 1,2, к2 = 2,3.
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КРУГОВОРОТА 
АЗОТА

Садуллоев Р.И. ТНУ
В статье рассматривается круговорот азота в системе «атмосфера-растение-почва». 

Известно, что в природе процесс круговорота азота в указанной системе очень сложно. Нами 
взята в основу упрощенная схема круговорот азота в системе «атмосфера-растение-почва», 
приведенная в работе /1/. В этой работе построена математическая модель круговорот азота в 
виде системы из шести обыкновенных дифференциальных уравнений, каждое из которых 
описывает изменение количество азота в указанных на схеме источниках. Также в этой работе 
проведено аналитическое исследование подсистемы этой схемы, состоящая из двух 
обыкновенных дифференциальных уравнений и описывающая изменение количество азота в 
подстилке, образовавшаяся из опавших частей растения и изменение количество азота в 
гумусе.

С точки зрения моделирования продукционного процесса растения, большое значение 
имеет определение количество азота в усвояемой для растения форме. В зависимости от 
почвенных условиях ( влажность, температура, деятельность микроорганизмов и др.) 
возможно переход азота из усвояемой форме в гумус и обратно.

В данной работе исследована другая подсистема вышеуказанной схемы, состоящая из двух 
обыкновенных нелинейных дифференциальных уравнений и описывающая изменение 
количество азота в усвояемой для растения форме и изменение количество азота в гумусе. 
Исследованы некоторые частные случаи разработанной модели. Выявлены условия 
равновесного функционирования системы. Получены соответствующие периодические 
решения модели. Проведены вычислительные эксперименты с использованием программной 
среды Matlab.
Ключевые слова: система, модель, дифференциальные уравнения, азот, гумус, равновесия, 
функционирование.

PERIODIC SOLUTIONS OF A MATHEMATICAL MODEL OF THE NITROGEN CYCLE 
Sadulloev R.I. TNU

The article deals with the nitrogen cycle in the system "atmosphere-plant-soil". It is known that in 
nature the process of nitrogen cycle in this system is very difficult. We have taken as a basis a 
simplified scheme of nitrogen cycle in the system "atmosphere-plant-soil", given in [1]. In this paper, 
a mathematical model of the nitrogen cycle is constructed in the form of a system of six ordinary 
differential equations, each of which describes the change in the amount of nitrogen in the sources 
specified in the scheme. Also in this paper, an analytical study of the subsystem of this scheme, 
consisting of two ordinary differential equations and describing the change in the amount of nitrogen 
in the litter formed from the fallen parts of the plant and the change in the amount of nitrogen in the 
humus.

From the point of view of modeling the production process of the plant, it is important to determine 
the amount of nitrogen in the form digestible for the plant. Depending on soil conditions ( humidity, 
temperature, activity of microorganisms, etc.) it is possible to transfer nitrogen from the assimilable 
form to humus and back.

In this paper, we study another subsystem of the above scheme, consisting of two ordinary 
nonlinear differential equations and describing the change in the amount of nitrogen absorbed for the 
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plant form and the change in the amount of nitrogen in the humus. Some special cases of the 
developed model are investigated. The conditions of equilibrium functioning of the system are 
revealed. The corresponding periodic solutions of the model are obtained. Computational 
experiments using Matlab software environment are carried out.

Key words: model, system, subsystems, nitrogen, differential equations, equilibrium, humus.
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