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Växtdynamik – en vinnande modell 
 
Att göra en matematisk modell av ett biologiskt system är en balansakt. Å ena 
sidan måste systemet förenklas tillräckligt mycket för att kunna användas och 
analyseras, å andra sidan vara tillräckligt komplext för att den biologiska 
essensen ska bevaras. Detta är ett försök att från grunden bygga en matematisk 
modell som visar hur olika växtpopulationer interagerar med varandra.  
 
Varje sorts modell bygger på ett antal antaganden. I mitt projekt har jag byggt en 
geometrisk modell som fokuserar på variabler som är tydliga och mätbara. Den är 
gjord för att vara generell och enkel att använda samt för att direkt kunna samverka 
med andra modeller. Resultatet är en formel med tolv variabler. Formeln ger en 
generell beskrivning av hur växtpopulationer påverkar varandra. 
 
Några av de grundläggande idéerna är att tillgången till näring och ljus avgör 
tillväxten hos växterna, att växterna konkurrerar om ljus och att växterna kan fördela 
sina resurser till tre sorters tillväxt: stamtillväxt (som ger fördel när olika växtsorter 
konkurrerar om ljus), lövtillväxt (som ökar ljusupptaget), och rottillväxt (som ökar 
näringsupptaget).  
 
I fallet med endast en växtpopulation finns ingen konkurrens. Det som begränsar 
växtstorleken är rent geometriska faktorer (starkt förenklat – den genomsnittliga 
ljusmängden och näringsupptaget minskar ju större växten blir).        
 
Olika växtpopulationer påverkar varandra genom att minska det tillgängliga ljuset för 
varandra. I fallet med många växtpopulationer modelleras konkurrensen utifrån rent 
geometriska överväganden. Interaktioner mellan olika sorters växtpopulationer kan 
beskrivas på ett intuitivt sätt (ett träd, en gräsmatta eller ett par blommor ges olika 
värden i modellen), och det är enkelt att simulera en växlande omgivning. Det gör det 
möjligt att analysera verkliga scenarion där tillgång till näring och ljus varierar (t.ex. 
hur tre olika växtsorter interagerar i olika omgivningar: vid en bäck, på en åker eller 
på skuggsidan av en kulle). 
 
Alla grundläggande tester av modellen ger förväntade resultat. Eftersom modellen är 
generell finns det dessutom möjlighet att testa olika scenarion och att undersöka en 
mängd olika biologiska fenomen. Jag har valt att testa modellen dels kring ett par 
mindre frågor (bl.a. invasion av nya arter i en stabil miljö och succession), dels kring 
ett antal större: Hur ska en växt fördela sina resurser för att växa optimalt i olika 
omgivningar? Vilka kriterier gäller för att växter ska kunna samexistera? Hur kan man 
förklara variationerna i artrikedom vid olika breddgrader? 
 
Även om resultaten inte på något sätt är heltäckande (redan att studera detta urval 
frågor på djupet ligger utanför vad som är möjligt i ett examensarbete), är de 
tankeväckande och öppnar upp för fördjupade undersökningar.  
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A general model of plant growth and competition 
– a geometrical approach 

 
The main purpose of this paper is to construct an intuitively reasonable and bio-
logically feasible general model of plant population growth and interaction in multi-
species communities. Another aim is to test the validity of the model by applying it to 
different types of biological questions.  
 
Each part of the model is built step-by-step, with accompanying discussion on the 
mathematical difficulties in making reasonable dynamical systems based on 
biological considerations rather than strictly mathematical ones. The flow of nutrients 
and the competition for light is taken into account in the model, as well as different 
aspects of plant geometry. Biomass growth can be allocated through a few different 
strategies, each strategy with a gain and a loss.  
 
The resulting multi-species model contains twelve variables. Each variable is 
associated with a quantifiable factor, which means that different plant types can be 
modelled. All basic analyses of the formula give the expected results. 
 
Since the model is general, different scenarios and biological phenomena can easily 
be analyzed. A few minor ones were studied (e.g. succession and the introduction of 
new species in a stable environment) and some major ones (e.g. modelling 
competition and coexistence in a variable environment, finding the optimal allocation 
of resources in different environments and studying latitudinal gradients in species 
diversity). 
 
The principal conclusion is that the mathematical model does produce biologically 
feasible results and can be used to further examine different biological phenomena. 
Since it is an open model, it can also be used in conjunction with other models or 
extended to include other factors such as competition for nutrients, herbivory or 
spatial heterogenity. 
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