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فرسایش خاک یکی از مخاطرات طبیعی است که باعث کاهش کیفیت و  تخریب آب ، خاک 
و زندگی بشر می شود، بنابراین، انجام عملیات حفاظت خاک در مناطقی که فرسایش سریع 
رخ می دهد ضروری است. نرخ فرسایش خاک معموال با استفاده از مدل های تخمین و پیشبینی 
فرسایش محاسبه می شود. به دلیل داده های در دسترس تر و سهولت استفاده، معروف ترین و 
 )RUSLE( و نسخه بازبینی شده آن )USLE( پرکاربردترین این مدلها معادله جهانی تلفات خاک
است. دربین فاکتورهای مدل RUSLE  ، فاکتور C  )فاکتور پوشش زمین( به دلیل اهمیت زیاد و 
تعدد روشهای پیشنهادی تخمین آن ، بیشتر مورد توجه و مطالعه قرار می گیرد. رایج ترین روش 
 NDVI بر اساس رگرسیونهای شاخص های گیاهی سنجش از دور به ویژه C تخمین فاکتور
می باشد زیرارویکردهای مبتنی بر فناوری سنجش از دور محدودیت زمانی و مکانی کمتری در 
تشخیص پوشش گیاهی دارد و رابطه معنادار فاکتور C با شاخص  های گیاهی سنجش از دور در 
  RUSLE در مدل C تحقیقات پیشین اثبات شده است. هدف از این مطالعه بهبود تخمین فاکتور
با استفاده از رگرسیون شاخص های پوشش گیاهی NDVI و SAVI و با کمک الگوریتم بهینه 
فراابتکاری  بر سایر روشهای  بهینه ساز گرگ خاکستری  مزایای  است.  ساز گرگ خاکستری 
از جمله سادگی، انعطاف پذیری در حل مسائل مختلف، سهولت پیاده سازی، قابلیت بهبود و 
توسعه ، کم بودن پارامترهای کنترل الگوریتم ، تعادل بین اکتشاف و بهره برداری طی جستجو 
و نیز نتایج با صحت بهتر در مطالعات پیشین بحث شده است. بنابراین در این مطالعه ضرایب 
رگرسیون تخمین فاکتور C با الگوریتم بهینه  سازگرگ خاکستری بهینه شد. نتایج این مطالعه 
حاکی از بهبود صحت تخمین فاکتور C در پوشش های مختلف زمین  با روش ارائه شده نسبت 
به رگرسیونهای پیشین است؛ بنابراین استفاده از رگرسیونهای پیشنهادی به جای رگرسیونهای 

پیشین در تعیین این فاکتور هنگام مدلسازی RUSLE پیشنهاد می شود.
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1  مقدمه
خاک منبعی طبیعی حیاتی برای زمین و زندگی انسان است ، اما متأسفانه این منبع مهم در معرض خطر 
است زیرا تخریب آن به دلیل انواع فرسایش تقریباً 20 برابر سریعتر از شکل گیری آن رخ می دهد ]1و2[. 
برآورد صحیح فرسایش خاک و توزیع فضایی آن می تواند توسعه و اجرای سیاست هایی برای کاهش 
برای مناطق  ارزیابی دقیق فرسایش خاک   ، بنابراین  را ممکن سازد.  از دست دادن خاک  اثرات منفی 
مستعد فرسایش ، به منظور شناسایی مناطق پر خطر و اجرای استراتژی های حفاظت از خاک ضروری 
است. توزیع مکانی و شدت از دست دادن خاک توسط عوامل مختلف محیطی مانند آب و هوا ، پوشش 
گیاهی ، نوع خاک و توپوگرافی و غیره تعیین می شود. ارزیابی فرسایش خاک و انتقال رسوب از طریق کار 
میدانی کاری بسیار دشوار ، گران و زمانبر است. به همین دلیل ، تاکنون چندین مدل برای تخمین و پیش 
بینی فرسایش خاک و رسوب حاصل با استفاده از پارامترهای قابل اندازه گیری توسعه داده شده است. 
متداول ترین روش هایی که برای ارزیابی فرسایش خاک مورد استفاده قرار می گیرند ، مدل های تجربی 
هستند که به دلیل نیاز کم به داده ها و سهولت استفاده مورد استقبال بیشتری می باشند. این مدلها توابع 
ریاضی هستند که روابط مشاهده شده بین متغیرها را بر اساس مشاهدات مکرر توضیح می دهند ]2و3[.

در بین مدلهای تجربی، USLE و نسخه توسعه یافته آن  RUSLE به دلیل سادگی و کارایی باال ، داده 
و  مکانی مختلف  مقیاس های  در  فرسایش خاک  بینی  پیش   ، و در دسترس-تر  نیاز کمتر  مورد  های 
 )RS( و تکنیک های سنجش از دور )GIS( همچنین قابلیت ادغام با سیستم های اطالعات جغرافیایی
Tiwari و همکاران )2000( ]4[  ، به طور خاص مورد استقبال و رواج جهانی قرار گرفته است ]2[.  

کارایی RUSLE و مدل مبتنی بر فیزیک WEPP  را با استفاده از داده  تقریباً 2000 پالت ساالنه از 208 
قطعه زمین استاندارد مقایسه کردند. نتایج نشان داد که مدل فیزیکی و پیچیده تر WEPP ، عملکرد 
دادند که  نشان   ]2[ و همکاران. )2018(   Ebrahimzadeh ندارد. همچنین   RUSLE به  نسبت  بهتری 
مدل RUSLE/SDR می تواند نرخ فرسایش خاک و تولید رسوب را با دقت بیشتری نسبت به روش های 
دیگر مانند مدلهای MPSIAC  ،EPM  و مدل هیدروفیزیکی علی رغم پیچیده  بیشترشان تخمین بزند. 
کارایی مدل RUSLE در بسیاری از مطالعات در سراسر جهان ثابت شده است ]2و5و6و7و8[. فاکتور 
اثرات پوشش گیاهی و  پوشش  RUSLE است که  پارامترهای  از مهمترین  مدیریت پوشش )C( یکی 
زمین را بر روی مقدار از دست دادن خاک  شبیه سازی می کند. انسان به راحتی می تواند کاربری زمین 
و پوشش زمین را برای کنترل فرسایش خاک تغییر دهد در حالی که سایر عوامل RUSLE مانند نوع 
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خاک، توپوگرافی زمین و آب و هوا به سختی در طول زمان توسط شرایط محیطی تغییر می کند. عالوه 
بر این ، شیوه های جلوگیری از فرسایش خاک مانند تراس بندی، کشت نواری و  کانتوربندی  ممکن 
است فرسایش خاک را به طور موثر کنترل کند ، اما نیاز به هزینه های هنگفت و کار زیاد میدانی دارد. 
بنابراین ، کنترل فرسایش خاک توسط عامل P محدودیت های عملی زیادی دارد. این بدان معناست که 
عامل C تنها عامل باقی مانده RUSLE است که می توان آن را به شیوه ای مقرون به صرفه مدیریت کرد. 
از سوی دیگر؛ تحقیقات پیشین ثابت کرده است که وقتی سطح پوشش گیاهی از 100 درصد  به زیر 1 
کاهش می یابد ، نرخ فرسایش تقریباً 200 برابر افزایش می یابد ]9[ . این دالیل اهمیت عامل C را طی 
مدل سازی RUSLE اثبات می کند. مدل سازی صحیح اثر پوشش گیاهی بر فرسایش خاک بسیار مهم 
است و تا به حال بسیاری از محققان را برای مطالعات مرتبط با تجزیه و تحلیل خطر فرسایش خاک جذب 
کرده است. عامل C شامل پنج فاکتور فرعی است که اثرات پنج عامل تعیین کننده را در بر می گیرد. این 
عوامل فرعی عبارتند از تاج پوشش ، کاربری قبلی زمین ، پوشش فعلی سطح ، زبری سطح و رطوبت خاک 
]10[. تعیین عامل C با استفاده از داده های میدانی در سراسر محل مطالعه ، به ویژه در مناطق وسیع ، 

دشوار و تقریباً غیرممکن است. بنابراین ، روش هایی ساده تر برای تخمین این عامل معرفی شده است.
روش سنتی برای تعیین عامل C ، تعیین مقادیر از پیش تعیین شده برای کالس های پوشش زمین با 
استفاده از تصاویر طبقه بندی شده سنجش از دور یا نقشه های پوشش و کاربری زمین مربوط به منطقه 
مورد مطالعه است. این مقادیر عامل C ، به اصطالح جداول استاندارد C یا جداول راهنمای C نامیده شده 
و قباًل با استفاده از اندازه گیری های میدانی از کالس های پوشش زمین توسط سایر محققان در برخی از 
نقاط جهان بدست آمده است. استفاده از جداول استاندارد C به جای محاسبه این فاکتور در محل مطالعه 
، معموالً از دقت مدل می کاهد ، به استثنای نقاط خاصی از جهان که این جداول در آن توسعه یافته اند. 
از سوی دیگر ، اگرچه تنوع مکانی وسیعی حتی در یک کالس از یک نوع پوشش گیاهی وجود دارد ، در 
این روش همه پیکسل های متعلق به کالس دارای مقدار یکسان برای فاکتور C هستند ]11[. بنابراین ، 
از این روش نمی توان نقشه های فرسایش خاک را با قابلیت اطمینان و صحت قابل قبولی تهیه کرد زیرا 

مقادیر فاکتور C را نمی توان با این روش سنتی به طور دقیق تخمین زد.
 در تعدادی از تحقیقات ، فاکتور C پس از ایجاد معادالت تجربی با استفاده از اندازه گیری های میدانی از 
این فاکتور در کالس های پوشش زمین در محل مطالعه ، در سراسر محل مطالعه استخراج شده است. این 
معادالت تجربی اغلب بین شاخص های پوشش گیاهی و مقادیر C ایجاد شده است. محققان روش های 
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 RUSLE با استفاده از شاخصهای پوشش گیاهی در ارزیابی تلفات خاک با C زیادی را برای تخمین فاکتور
 C فاکتور  مقادیر  بین  همبستگی  تحلیل  ایجاد  برای  رگرسیون  مدلهای  از  روش ها  این   . دادند  توسعه 
اندازه گیری شده در میدان یا به دست آمده از جداول راهنما و مقادیر NDVI مشتق شده از تصاویر سنجش 
از دور استفاده می کنند. مقادیر ناشناخته فاکتور C در طبقات مختلف پوشش زمین را می توان با استفاده 
از معادالت به دست آمده از تحلیل رگرسیون خطی یا غیر خطی تخمین زد ]12و13و14[. در بسیاری از 
مطالعات ارزیابی فرسایش خاک با RUSLE ، فاکتور C با استفاده از یک رگرسیون از پیش تعیین شده 
بر اساس شاخص های پوشش گیاهی ، به ویژه شاخص تفاوت نرمال شده گیاه  )NDVI( بدست می آید. 
این رگرسیون ها در تحقیقات پیشین پیشنهاد شده و در مطالعات بعدی هنگام مدلسازی RUSLE به کار 
برده می شود . در اکثر مطالعات اخیر در ارزیابی فرسایش با استفاده از RUSLE ، به دلیل سادگی و دقت 
قابل قبول، فاکتور C با استفاده از رگرسیون تجربی بر اساس NDVI بدست آمده است. این روش به دلیل 
سهولت استفاده و هزینه کمتر ، برای ارزیابی تلفات خاک در سراسر حوضه ها مناسب است ]12و13و14[.

از طرف دیگر، روش های فراابتکاری به دلیل سرعت باالی همگرایی، انعطاف پذیری، ساز و کار آزاد از 
مشتق گیری  و اجتناب از گیر افتادن در بهینه های محلی  به صورت قابل مالحظه ای رایج شده اند. 
 De León( این روش ها نسبتا ساده هستند و عمدتا از مفاهیم بسیار ساده طبیعت الهام گرفته شده اند
و همکاران، 2015(. برخی از موارد مشهور روش های فراابتکاری عبارت اند از: الگوریتم ژنتیک،الگوریتم 
بهینه سازي کلونی ذرات،  الگوریتم کلونی مورچگان، الگوریتم زنبور عسل، الگوریتم رقابت استعماري و 

الگوریتم بهینه ساز گرگ خاکستری.
روش های فراابتکاری در مقایسه با تکنیک های بهینه سازی معمولی در جلوگیری از گیر کردن در بهینه 
های محلی دارای توانایی های برتری هستند. این امر به دلیل ماهیت تصادفی روش های فراابتکاری است 
که از گیرکردن در بهینه های محلی و جستجوی گسترده در کل فضای جستجو جلوگیری میکند. این 
روش ها با قابلیت سازگاري و با تغییرات پیش بیني نشده، جایگزین مناسبی برای مدل هاي تجربي و 
رگرسیوني جهت تخمین پارامترهای مختلف یا بهینه سازی پارامترهای سایر روشها محسوب می شوند.  
بهینه سازی گرگ خاکستری )GWO( یک الگوریتم بهینه سازی قدرتمند است که توسط Mirjalili و 
همکاران در سال 2014 پیشنهاد شده است ]20[ که تا امروز با موفقیت در هزاران کار تحقیقاتی برای 
گرگ  ساز  بهینه  برتریهای  است.  شده  استفاده  مهندسی  علوم  در  سازی  بهینه  مختلف  مشکالت  حل 
خاکستری بر سایر روشهای فراابتکاری از جمله سادگی، انعطاف پذیری در حل مسائل مختلف، سهولت 
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پیاده سازی، قابلیت بهبود و توسعه ، کم بودن پارامترهای کنترل الگوریتم ، تعادل بین اکتشاف و بهره 
برداری طی جستجو و نیز نتایج با صحت بهتر در مطالعات پیشین بحث شده است ]21و22و23[.

با توجه به تاثیر مقادیر فاکتور C بر نتایج مدل RUSLE و وجود روابط تجربی متفاوت و متعدد برای 
تخمین این فاکتور که در تحقیقات مختلف ارائه شده است، هرگونه بهبود در روش محاسبه این فاکتور به 
بهبود در صحت تخمین نرخ فرسایش خاک حاصل از  مدل RUSLE  می انجامد. در این مطالعه بر آنیم 
تا با استفاده از الگوریتم گرگ خاکستری دو مدل رگرسیونی بهبود یافته بر اساس شاخص های پوشش 
گیاهی جهت محاسبه عامل پوشش زمین )فاکتور C( در مدل RUSLE ارائه دهیم. با مقایسه صحت نتایج 
مدلهای پیشنهادی با روشهای پیشین نشان خواهیم داد که قابلیت و صحت مدلهای پیشنهادی بهتر است 

و می تواند برای محاسبه فاکتور C جایگزین مدلهای پیشین شود.

2- منطقه مورد مطالعه
ما در این مطالعه منطقه ای در شمال ایران که در شمال به استان مازندران و در جنوب به استان تهران 
محدود است را انتخاب کردیم. دلیل انتخاب این محدوده  این است که در توسعه مدلهای رگرسیونی 
جهت تخمین فاکتور C در مدل RUSLE، باید نمونه های زمینی جنگل و خاک لخت را در منطقه در 
کنار هم داشت؛ زیرا مقدار فاکتور C در پوشش زمین جنگل و خاک مشخص و به عنوان قید رگرسیون 
درنظر گرفته می شود.  بر اساس کارهای میدانی انجام شده در تحقیقات پیشین، مقدار C برای جنگل 
0.001 )و در برخی تحقیقات 0( و برای خاک لخت 1 می باشد ]10[ و این دو مقدار در مطالعات مختلف 
برای توسعه مدلهای رگرسیونی جهت تخمین فاکتور C به کار رفته است ]24[. منطقه مورد مطالعه در 

شکل )1( نشان داده شده است.

شكل1:  منطقه مورد مطالعه
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3- روش ها

RUSLE 3-1- مدل
RUSLE پرکاربردترین مدل تخمین فرسایش خاک می باشد که متوسط سالیانه هدر رفت خاک )خاک 

فرسایش یافته( را در واحد مساحت سطح تخمین می زند و با  رابطه )1( بیان می شود:
)1(

که A هـدر رفت یا فرسـایش خـاک سالیـانه                                      عامـل فرساینـدگی بــاران      
                                                عامل فرسایش پذیری خاک 

عامل طول شیب، S عامل شیب، C عامل مدیریت اراضی و P عامل عملیات حفاظتی می-باشد. در سالهای 
اخیر معموال دو عامل L و S را به صورت همزمان )LS( و با عنوان عامل توپوگرافی یا عامل شیب و طول 
  RUSLE کمیت هایی بدون واحد هستند.  مدل P و C و  LS شیب محاسبه و وارد مدل می کنند. عوامل
اثر بارندگی، جنس خاک، توپوگرافی زمین )شیب و طول شیب( ، پوشش گیاهی زمین را ، که با کم 
کردن اثر قطرات باران و رواناب  بر خاک بر فرآیند فرسایش خاک اثر می گذارد، روی پدیده فرسایش خاک 

مدلسازی می کند ]10[. 

 )C( 3-2- عامل مديريت اراضی يا عامل پوشش زمين
فرسایش خاک به پوشش گیاهی بسیار حساس است ]25[. عامل مدیریت اراضی )C( با نوع کاربری و 
پوشش اراضی و پوشش گیاهی در ارتباط می باشد. هرچه پوشش گیاهی بیشتر باشد هدر رفت خاک 
کمتر و هرچه زمین از پوشش گیاهی عریان تر باشد هدر رفت خاک بیشتر است ]26[ . پوشش گیاهی 
از طریق گرفتن انرژی قطرات باران قبل از رسیدن به خاک و همچنین کم کردن سرعت رواناب بر روی 
خاک از سرعت فرسایش خاک کم می کند. مقدار عامل C به نوع گیاه ، مرحله رشد گیاه، تراکم و درصد 
تاج پوشش گیاه بستگی داشته و بین 0 تا 1 تغییر می کند ]27[. محاسبه میدانی عامل C به دلیل وابسته 
بودن این عامل به پارامترهای متعدد مانند کاربری و پوشش اراضی، تاج پوشش و نوع و رشد گیاه و 
حتی اثر رطوبت خاک یا زبری سطح زمین در فرسایش خاک بسیار مشکل است ]28[. به دلیل ارتباط و 
وابستگی زیاد بین مقادیر عامل C و مقادیر شاخص نرمال شده تفاوت پوشش گیاهی، بسیاری از روش ها 

برای محاسبه عامل C بر اساس مقادیر NDVI پیشنهاد شده و توسعه یافته اند ]30[.
در بررسی فرسایش خاک بسیاری از محققان روش آنالیز برازش و رگرسیون را برای تخمین مقادیر فاکتور 

R، )در واحد (

L، ) در واحد (K، ) در واحد(
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C مربوط به کالسهای پوشش اراضی از روی مقادیر NDVI به کار برده اند ]31[. در این مطالعه سری 
زمانی تصاویر سنجنده OLI لندست 8 )سال 2015 تا 2020 میالدی( در ماه آگوست با توان تفکیک 
30 متر برای محاسبه NDVI و شاخص گیاهی تعدیل شده نسبت به خاک )SAVI( به کار رفت. دلیل 
انتخاب تصویر در ماه آگوست این است که طبق تحقیقات انجام شده، برای برآورد عامل C از شاخص های 
گیاهی مانند NDVI در مدل RUSLE، اگر بخواهیم فقط از تصاویر یک ماه از سال استفاده کنیم )که در 
بسیاری تحقیقات برای سهولت این کار انجام می شود(، باید از تصاویر نیمه دوم تابستان )بهترین زمان( 
یا نیمه اول پاییز یا نیمه اول بهار استفاده کرد؛ که معموال نماینده خوبی از میانگین همه ماه های سال از 
نظر پوشش گیاهی است ]32[. از طرفی برای تعدیل اثرات مقطعی آب و هوا مانند خشکسالی و تر سالی 

در مدلسازی فاکتور C، از میانگین 5 ساله NDVI استفاده شد. 

3-3- شاخص های پوشش گياهی

)NDVI(  3-3-1-  شاخص گياهی اختالف نرمال شده
ارزیابی پوشش گیاهی در یک منطقه وسیع بدون استفاده از داده ها و روش های سنجش از دور که برای 
تشخیص ، پهنه بندی و تجزیه و تحلیل شرایط یک اکوسیستم در هر نقطه از زمین استفاده می شود ، 
به راحتی قابل دستیابی نیست. از این رو، NDVI  به طور گسترده ای در زمینه های مختلف سنجش از 
دور مورد استفاده قرار می گیرد زیرا اطالعات مفیدی در مورد تشخیص پوشش گیاهی و پوشش زمین 
ارائه می دهد ]33و34[. پوشش گیاهی به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای بیوفیزیکی فرسایش خاک ، 
امکان ترسیم توزیع پوشش گیاهی و خاک روی سطح زمین را بر اساس الگوهای بازتاب مشخصه گیاهان 
از شاخص های پوشش گیاهی است که میزان پوشش  NDVI  یکی  سبز  فراهم می آورد ]33و34[. 
 )NIR( گیاهی سبز را اندازه گیری می کند. در این شاخص تفاوت بازتاب طیفی بین مادون قرمز نزدیک

و قرمز برای محاسبه NDVI استفاده می شود. رابطه )2( برای تعیین NDVI در زیر آمده است ]35[:
)2(( )

( )
NIR RED

NDVI
NIR RED

−
=

+

که NIR مقدار باند مادون قرمز نزدیک و RED مقدار باند قرمز است که که کسر تابش فعال فتوسنتزی 
جذب شده را منعکس می کند . مقادیر NDVI بین 1- تا 1 است ، مقادیر بزرگتر  پوشش گیاهی سبز و 
متراکم را نشان می دهد و مقادیر کمتر نشان دهنده سنگ ، خاک برهنه ، ماسه یا آب است ]12و36و37[.
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 )SAVI( 3-3-2- شاخص پوشش گياهی تعديل شده نسبت به خاک
شاخص پوشش گیاهی تعدیل شده توسط Huete در اواخر دهه 1980 به عنوان تصحیح شاخص گیاهی 
اختالف نرمال شده )NDVI(، برای تعدیل تأثیر روشنایی خاک در زمانی که پوشش رویشی کم است ، 
ایجاد شد. ایده اصلی داشتن یک مدل جهانی برای نظارت بر خاک و پوشش گیاهی از داده های سنجش 
و  رابطه کامل تر  اثر خاک  افزودن ضریب تصحیح  با  اما  NDVI است  SAVI مشابه  بود. ساختار  از دور 

قوی-تری برای پوشش گیاهی ارائه می دهد.
)3( ( )( )

( )
1 L NIR RED

SAVI
NIR RED L
+ −

=
+ +

که NIR مقدار بازتاب در باند مادون قرمز، RED مقدار بازتاب باند قرمز و L ضریب تصحیح روشنایی 
از کل  متفاوت است و سهم مساحت خاک  به مقدار پوشش گیاهی سبز  باتوجه   L است. مقدار  خاک 
 L=0 ،مساحت تصویر شده توسط سنجنده را نشان می دهد. در مناطق با پوشش گیاهی بسیار متراکم
)بنابراین SAVI=NDVI( ، و در مناطق بدون پوشش گیاهی، L=1 در نظر گرفته می شود. در این مطالعه 
مانند بسیاری از مطالعات پیشین ، برای سهولت مقدار 0.5 را برای پارامتر L در نظر گرفتیم. خروجی 
SAVI یک الیه رستری با مقادیر بین 1- تا 1 است. هرچه مقدار این شاخص کمتر باشد ، مقدار پوشش 

گیاهی سبز کمتر است]38[. 

NDVI  3-4- رگرسيون های پيشين  بر اساس
از  مورد  چهار   ،NDVI اساس  بر   C عامل  تخمین  برای  استفاده  مورد  مختلف  های  رگرسیون  بین  در 
شناخته شده ترین آنها که در تحقیقات پیشین عملکرد بهتری نشان داده اند ، در این مطالعه برای تولید 
چهار نقشه عامل C مورد استفاده قرار گرفت. این مدلها به شرح زیر بیان می شوند که به ترتیب توسط 

]29و39و40[ پیشنهاد شدند.

)4(

)5(

)6(

)7(

1
1( ) (4)

2
NDVIC −

=

2 1.02 (1.21* ) (5)C NDVI= −

1
3

1( ) (6)
2

NDVINDVIC +−
=

4 exp 2 ( ) (7)
1

NDVIC
NDVI

 = − × − 
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در این تحقیق بر اساس آنچه KUO و همکارانش ]41[ ثابت کردند و مطالعات متعدد تخمین فاکتور 
 C  برای تخمین فاکتور SAVI و NDVI بدست آمده از دو شاخص C از فاکتور ، NDVI براساس C

استفاده کردیم.

)GWO(3-6- الگوريتم بهينه ساز گرگ خاكستری
گرگ های  شکار  استراتژی های  ریاضی  مدل  و  ارائه  را   GWO الگوریتم   ]20[ همکارانش  و   Mirjalili

خاکستری را برای حل مسائل بهینه سازی پیشنهاد کردند. آنها این الگوریتم قدرتمند را برای مسائل 
هزاران مسئله  امروز  به  تا  آنها  از  و پس  کردند  اعمال  موفقیت  با  مهندسی  بهینه سازی  شناخته شده 

مهندسی با این الگوریتم با نتایج عالی بهینه شده است.
الگوریتم بهینه ساز گرگ خاکستری ، یک روش فراابتکاری مبتنی بر جمعیت و الهام گرفته از زندگی و 
شکار سازمان یافته و دسته جمعی گرگ های خاکستری است ]20[. گرگ های خاکستری در جمعیت 
خود ساختار سلسله مراتبی دقیقی برای زندگی و شکار دارند. یک گرگ در یک گله به ترتیب به یکی از 

SAVI  3-5- رگرسيون های پيشين  بر اساس
از طرفی KUO و همکاران  )2016( ]41[ در تحقیقی عالوه بر آنکه نشان دادند شاخص های پوشش 
گیاهی پتانسیل باالیی برای تعیین فاکتور C در USLE یا RUSLE دارند ، ثابت کردند تخمین فاکتور 
C بر اساس SAVI در منطقه ای که چندین نوع خاک وجود دارد، نسبت به استفاده از NDVI بیشتر 
توصیه می شود ]41[. آنها بیان کردند که وقتی فاکتور C برابر با 1 است، NDVI بسیار متغیر است 
، شاخص پوشش  بنابراین  NDVI می شود.  براساس   C فاکتور  برآورد  باعث کاهش دقت  امر  این  که 
 C ارائه شد، می تواند برای بهبود تخمین فاکتور Huete که توسط )SAVI( گیاهی تعدیل شده خاک

استفاده شود.
نتایج تحقیق KUO و همکاران ]41[ نشان داد که SAVI  نسبت به NDVI با فاکتور C ارتباط قوی تری 
دارد و  در رگرسیون خطی فاکتور C، با استفاده از SAVI به جای NDVI، ضریب تعیین R2 از 0.69 به 
0.73 افزایش می یابد. Huete نشان داد که تخمین پوشش گیاهی بر اساس SAVI کمتر تحت تأثیر خاک 
پس زمینه قرار دارد. این بدان معنی است که تخمین فاکتور C بر اساس SAVI در زمینه ای که چندین 
نوع خاک وجود دارد ، دقیق تر از NDVI است. عالوه بر این KUO و همکارانش  مشاهده کردند که در 
خاک لخت مقادیر SAVI نسبت به NDVI تنوع کمتری دارد. آنان رابطه رگرسیونی )8( را برای محاسبه 

C برپایه SAVI پیشنهاد کردند ]41[:
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چهار رتبه به نام های آلفا، بتا، دلتا و امگا تعلق دارد که به ترتیب دارای بیشترین تا کمترین قدرت 
می باشند. گرگ با درجه آلفا رهبر دسته است، تصمیم می گیرد و به دیگران دستور می دهد. گرگ بتا 
)درجه دوم قدرت( معاون آلفا است، هم به آلفا مشاوره می دهد و هم دسته را سازماندهی می کند.  
نگهبان،  پیشاهنگ،  نقش  دلتا  درجه  با  ها  گرگ  است.  امگا  و  بتا  بین  دلتاها  مراتبی  سلسله  موقعیت 
شکارچی و پرستار بچه ها را بر عهده می گیرند و معموال گرگهای پیر در این دسته قرار دارند. بقیه 
گرگها که نقش سیاهی لشکر را دارند رتبه امگا را داشته )پایین ترین رتبه در دسته( و از سه دسته 
دیگر پیروی می کنند. اگر چه ظاهرا نقش امگا ها بی اهمیت به نظر می رسد، اما عدم وجود آنها منجر 
به مشکالت عمده در امور روزمره می شود ]20[. مشابه با واقعیت، در الگوریتم گرگ خاکستری ، چهار  

نوع گرگ یعنی آلفا، بتا ، دلتا و امگا در نظر گرفته می شود.
از استراتژی  شکار گرگ های خاکستری که بر اساس ساختار سلسله مراتبی آنها شکل    GWO در 
می  انجام  زیر  مرحله  در سه  بهینه(  به جواب  )رسیدن  است. شکار  گرفته شده  الهام  است،  گرفته  

شود:
اکتشاف در فضای جستجو( با  )معادل  و محاصره طعمه  نزدیک شدن  دنبال کردن،   -

- شکار، محاصره کردن و آزار و اذیت تا زمانی که طعمه بی حرکت  شود )معادل با تغییر و به روز رسانی 
مقادیر مجهوالت بر اساس بهترین جوابها در هر تکرار تا رسیدن به معیار توقف (

- حمله به طعمه )معادل توقف تکرار و رسیدن به جواب بهینه(
GWO یک روش فراابتکاری مبتنی بر جمعیت است که اجزای  جمعیت این الگوریتم همان تک تک 

گرگ ها هستند و جمعیت همان دسته گرگها هنگام شکار است. اجزای جمعیت دارای چهار رتبه آلفا 
)  (، بتا )  (، دلتا )  ( و امگا )  (، به ترتیب از قدرت زیاد به کم در نظر گرفته می شوند. گرگها با پایین 
ترین مرتبه در دسته ای به عنوان امگا )  ( قرار می گیرند که باید از گرگهای سه دسته برتر)آلفا )  (، 
بتا )  ( و دلتا )  (( پیروی کنند . عالوه بر این، طعمه همان راه حل بهینه است و منطقه شکار با فضای 
جستجو مطابقت دارد. گرگ ها در حین شکار دسته جمعی طعمه را احاطه می کنند. مکان آنها در هر 

تکرار مطابق با معادالت )9( و )10( به روز می شود.
)9(

)10(

α

α

βδ

δ

ω

ω

β
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در این معادالت،     نشان دهنده فاصله بین شکار و گرگ است. t تکرار جاری است،    و    بردارهای 
ضریب،          بردار مکان طعمه، و     مکان هر یک از اجزا )گرگ ها( را نشان می دهد.    و     به صورت 

معادالت )4( و )5( )11( و )13( محاسبه می شوند:
)11(

)12(

)13(

که در آن، بردارهای      و     در هر تکرار به طور تصادفی در محدوده ]0،1[ تغییر می کنند. T تعداد 
تکرارها است و     از 2 به 0 به صورت خطی در طول تکرارها کاهش می یابد. بردار    حرکت  گرگ را 
نشان می دهد و بین ]1،1-[ ارزش می گیرد. در صورتیکه            باشد، گرگ  از طعمه دور می شود و 

بالعکس.     وزن محل طعمه را در محاسبه     در رابطه )9( نشان می دهد.
در مقایسه با دنیای واقعی )مکان سه بعدی( ، مکان راه حل بهینه در فضای جستجوی غیرفیزیکی و 
چند بعدی اندکی از نظر تجسم ناشناخته است. در هر تکرار از بهترین راه حل ها )نزدیک ترین گرگها 
به طعمه( در جمعیت برای نزدیک شدن به جواب بهینه )طعمه( استفاده می شود )شکل )2((. مقدار 
نزدیکی هر گرگ به طعمه در واقع مقدار نزدیکی هر راه حل به جواب بهینه بوده که توسط یک تابع 
هزینه  )یا تابع برازندگی( در هر مسئله بهینه سازی تعریف می شود. در هر تکرار بهترین راه حل به عنوان 
مکان گرگ آلفا ، دومین راه حل مناسب به عنوان مکان گرگ بتا و  سومین راه حل مناسب به عنوان 
مکان گرگ دلتا در نظر گرفته می شود. سایر راه حل ها به عنوان گرگ امگا درنظر گرفته شده و مکان 
آنها بر اساس مکان سه گرگ آلفا و بتا و دلتا به روز رسانی می شود. در تکرار بعد مجدد گرگ آلفا و بتا 
و دلتا )بر اساس مقدار نزدیکی به طعمه یا همان جواب بهینه( تعیین شده و مکان سایر گرگهای امگا بر 
اساس این سه گرگ تغییر می کند ) سایر راه حل ها به روز رسانی می شوند(. این فرآیند تا زمان رسیدن 
به معیار توقف تکرار )تعداد تکرار تعیین شده یا تغییر نکردن مکان گرگ آلفا با دقتی تعیین شده( ادامه 
می یابد. پس از رسیدن به معیار توقف تکرارها، بهترین جواب )مکان گرگ آلفا( در آخرین تکرار همان 
راه حل بهینه بوده و در واقع حمله به طعمه صورت گرفته است )طعمه توسط گرگ آلفا شکار می شود(. 
بنابراین، در هر تکرار مکان گرگ های امگا مطابق با معادله )20( به روز می شود که بر حسب مکان  

گرگهای آلفا، بتا و دلتا تعیین می شود.

|A| < 1
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)14(

)15(

)16(

)17(

)18(

)19(

)20(

روند کلی پیاده سازی الگوریتم بهینه  ساز گرگ خاکستری در شکل )3( نمایش داده شده است.

 GWO شكل 2: به روز رسانی موقعيت يك گرگ خاكستری در فضای جستجوی دو بعدی در
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4-  نتايج و بحث
با محاسبه میانگین برای شاخص های پوشش گیاهی NDVI و SAVI )بین سالهای 2015 تا 2020( ، از 
اثرات سالیانه خشکسالی و تر سالی بر این شاخص ها و در نتیجه بر فاکتور C در مدل RUSLE اجتناب شد. 
زیرا این شاخص باید به گونه ای محاسبه و تخمین زده شود که نماینده پوشش سطح زمین در درازمدت 
باشد. از طرفی طبق آنچه در تحقیقات پیشین آمده است ماه سپتامبر و آگوست مناسب ترین  ماهها برای 
بررسی اثر پوشش گیاهی بر فرسایش خاک هستند]32[ ؛ بنابراین ما همه تصاویر را در ماه آگوست انتخاب 

کردیم. میانگین این شاخص ها در منطقه مورد مطالعه در شکل )4( نمایش داده شده است. 

شكل 3:  روند كلی پياده ساز الگوريتم بهينه  سازی گرگ خاكستری

شكل 4 :  دو شاخص پوشش گياهی NDVI و  SAVI متوسط طی سالهای 2015 تا 2020 در 
منطقه مورد مطالعه
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برای نمونه برداری از خاک لخت و جنگل ابتدا توسط حد آستانه گذاری روی شاخص NDVI متوسط 
 NDVI الیه  مقادیر  مقایسه  راه  از  حدآستانه ها  این  شد.  مشخص  کالس  دو  این  برای  کاندید  مناطق 
همپوشان شده بر تصاویر هم تاریخ گوگل ارث در نقاط مختلف متعلق به دو پوشش خاک لخت و جنگل  
تعیین شد. ابتدا نقاط با NDVI کمتر از 0.1 کاندیدای خاک لخت و نقاط با NDVI باالتر از 0.5 کاندیدای 
جنگل شدند. سپس با بررسی نقاط روی گوگل ارث 120 نقطه مربوط به خاک لخت و 120 نقطه مربوط 
به جنگل از بین نقاط کاندید انتخاب شدند. طوری که با مقایسه با واقعیت زمینی )تصاویر گوگل ارث هم 
تاریخ( مطمئن شدیم این نقاط حتما به کالس مربوطه تعلق دارد. در شکل )5( نقاط کاندید برای خاک 

لخت و جنگل نمایش داده شده است.

سپس طبق آنچه از کارهای میدانی دقیق در تحقیقات پیشین آمده است، مقدار C برای خاک لخت و 
جنگل به ترتیب برابر با 1 و 0 در نظر گرفته شد. برای بهبود تخمین فاکتور C دو رگرسیون خطی یکی بر 
اساس NDVI  و دیگری بر اساس SAVI درنظر گرفته شد زیرا در مطالعات پیشین نشان داده شده است 
مدلهای رگرسیون خطی برای تخمین فاکتور C  درصورتیکه ضرایب مدل به درستی محاسبه و کالیبره 
شود دقت مناسبی خواهند داشت ]41[. در مرحله بعد با به کارگیری الگوریتم بهینه ساز گرگ خاکستری 
پارامترهای دو مدل خطی بهینه شد. برای نشان دادن بهبود در تخمین فاکتور C بدین روش، ابتدا فاکتور 
C حاصل از پنج روش پیشین ذکر شده )روابط )4( تا )7((  که در تحقیقات پیشین ارائه شده است بدست 

شكل 5:  نقاط كانديد برای خاک لخت و جنگل
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شكل 6: نتايج حاصل از پنج روش تخمين فاكتور C كه در تحقيقات پيشين ارائه شده است 
)به ترتيب توسط روابط )4( تا )7((

آمده و پس از بهینه سازی پارامترهای دو مدل خطی پیشنهادی ، نشان دادیم که صحت نتایج دو مدل 
پیشنهادی در این تحقیق به مراتب بهتر است.

 از آنجا که یکی از مسائلی که باعث عدم قطعیت در نتایج مدل RUSLE میشود، روابط مختلف پیشنهاد 
شده برای تخمین فاکتور C است، بهبود در صحت تخمین فاکتور C اثر مستقیم بر بهبود صحت نرخ 
فرسایش خاک حاصل از مدل RUSLE خواهد داشت. در شکل )6( نتایج حاصل از پنج روش تخمین 
فاکتور C که در تحقیقات پیشین ارائه شده است و اختالف آنها نمایش داده شده است )الیه های C1 تا 

C5 به ترتیب توسط روابط )4( تا )7((. 

عدم کارایی برخی از این پنج رابطه پیشین )روابط )4( تا )7(( در حوزه مطالعاتی و مسلما در بسیاری از 
مناطق دیگر از نتایج ارائه شده در شکل )6(  پیداست چراکه در منطقه مورد مطالعه هم جنگل متراکم 
)جنگلهای هیرکانی در استان مازندران( و هم خاک لخت در قسمت جنوبی منطقه وجود دارد ، بنابراین 
حد پایین فاکتور C در منطقه باید عددی نزدیک به 0 یا 0.001 )برای جنگل( و حد باالی آن باید عددی 
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نزدیک به 1 )برای زمین لخت( باشد؛ درصورتیکه همانطور که از شکل )6( پیداست، حد پایین یا باال یا 
هر دو در برخی نتایج این پنج روش با مقادیر ذکر شده اختالفی مشهود دارد. این امر نشان می دهد روابط 

پیشین خالی از اشکال نبوده و نیاز به بهبود دارد.
 در گام بعد دو مدل رگرسیون خطی به صورت معادالت )21( و )22( پیشنهاد شده و پارامترهای آنها 

)a, b, c, d( توسط الگوریتم گرگ خاکستری بهینه گردید.
)21(

)22(

از 120 نمونه خاک لخت و 120 نمونه جنگل هرکدام 80 نمونه برای پیاده سازی الگوریتم گرگ خاکستری 
برای محاسبه صحت )برای همه روشها( درنظر گرفته  Cost( و 40 نمونه  تابع  )بهینه سازی و محاسبه 
شد که از این پس به ترتیب با نقاط کنترل و نقاط چک شناخته می شوند. شایان ذکر است که مناطق 
پوشیده از آب در همان ابتدای کار بوسیله استخراج مناطق با NDVI منفی شناسایی و ماسک شد و در 
محاسبات شرکت نکردند زیرا در نقشه فرسایش خاک نیز این مناطق ماسک می شوند. در این مطالعه ما 
50 گرگ )50 دسته جواب اولیه( و 100 تکرار برای الگوریتم در نظر گرفتیم، تابع Cost یا همان برازندگی 
را RMSE مقدار فاکتور C در نقاط کنترل )80 نقطه برای هریک از پوشش های خاک لخت و جنگل( در 
نظر گرفتیم؛ بدین طریق که در محل نقاط کنترل خاک لخت مقدار واقعی فاکتور C عدد 1 و در محل 
نقاط کنترل جنگل مقدار واقعی فاکتور C عدد 0 در نظرگرفته شد. در این مطالعه چون هر رگرسیون 
فقط 2 پارامتر مجهول دارد ، فضای جستجو 2 بعدی است. موقعیت نهایی گرگ آلفا که همان پاسخ بهینه 
است جوابی در دور آخر تکرار است که بهترین Cost یا همان بهترین برازندگی  را نسبت به سایر حل ها 
دارد. معادله 21 برای تخمین فاکتور C بر اساس NDVI در نظر گرفته شد. نمودار بهترین برازندگی طی 
تکرارها )بر اساس نقاط کنترل در نمونه های خاک لخت و جنگل(، پاسخ  بهینه و برازندگی پاسخ  بهینه به 

صورت شکل )7( و جدول )1( می باشد:

 *C a NDVI b= − +

 *C d SAVI e= − +

NDVI شكل 7: نمودار بهترين برازندگی طی تكرارها برای رگرسيون خطی بر اساس
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از طرفی طبق مطالعات پیشین ، مقادیر NDVI بیش از 0.51 مربوط به جنگل است پس در این نواحی 
 NDVI را 0 یا 0.001 در نظر می گیرند که در این مطالعه عدد 0 در نظر گرفته شد.  مقادیر C فاکتور
مثبت و کمتر از 0.1 نیز مربوط به خاک لخت است )زیرا ما نمونه ها را از نظر پوشش زمین در گوگل 
ارث صحت سنجی کردیم( و در این نواحی فاکتور C را 1 در نظر گرفته شد. البته مقدار دقیق این دو 
حدآستانه طوری اختیار شد که در این مقادیر ، مقدار فاکتور C به ترتیب در جنگل و خاک لخت برابر با 
0 و 1 شود. در بازه بین این دو مقدار NDVI، معادله خطی که توسط الگوریتم گرگ خاکستری بدست 

آمد معتبر است. پس برای تخمین فاکتور C خواهیم داشت:

)23(

خروجی معادله حاصل از تخمین فاکتور C بر اساس شاخص گیاهی NDVI در شکل )8( نمایش داده 
شده است:

NDVI شكل 8:  خروجی مدل رگرسيون خطی بر اساس

جدول1: نتايج بهينه ساز گرگ خاكستری برای پارامترهای رابطه )21(

پارامتر a b Cost مقدار

مقدار بهینه شده 2.2413988 1.174057841 0.0396767371

                                                            
                    

            

0 0.5238
1.1741 - NDVI * 2.

                         
2414 0.0777 0.5238

1 0.0777        0       
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در گام  بعد متشابها همین کار بر اساس شاخص گیاهی SAVI )معادله )22(( انجام گرفت. نمودار بهترین 
برازندگی طی تکرارها )بر اساس نقاط کنترل در نمونه های خاک لخت و جنگل(، پاسخ  بهینه و برازندگی 

پاسخ  بهینه بر اساس SAVI به صورت شکل )9( و جدول )2(  می باشد:

نهایتا با استفاده از الگوریتم گرگ خاکستری برای تخمین فاکتور C از رابطه )24( خواهیم داشت:

)24(

خروجی حاصل از تخمین فاکتور C بر اساس شاخص گیاهی SAVI در شکل )10( نمایش داده شده است:

SAVI شكل 9: نمودار بهترين برازندگی طی تكرارها برای رگرسيون خطی بر اساس

جدول2: نتايج بهينه ساز گرگ خاكستری برای پارامترهای رابطه )22(

SAVI شكل 10: خروجی مدل رگرسيون خطی بر اساس

پارامتر d e Cost مقدار

مقدار بهینه شده 1.4497954910 1.1662833321 0.0474885767

                                                        
             

                 

0 0.8044
-1.4498*SAVI+1.1

                       
663 0.1146 0.8044

1  0.114           7

SAVI
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در گام آخر برای اعتبار سنجی نتایج دو مدل خطی پیشنهادی و همچنین مقایسه صحت نتایج مدلهای 
پیشنهادی با نتایج پنج مدل پیشین، RMSE در نقاط چک )40 نقطه برای خاک لخت و 40 نقطه برای 
جنگل( محاسبه گردید که در جدول )3( آمده است. CNDVI و CSAVI  به ترتیب فاکتور C تخمین زده شده 

از روابط پیشنهادی )23( و )24( می باشند.

نمودار مقادیر RMSE )مربوط به جدول )3(( در شکل )11( نمایش داده شده است:

همانطور که از شکل )11( پیداست، صحت نتایج مدلهای مختلف تخمین فاکتور C در نقاط جنگل و در 
نقاط خاک لخت کامال متفاوت است؛ این بدین معنی است که برخی رگرسیونهای پیشین روی مناطق 
خاک لخت بهتر عمل می کنند درحالیکه روی نقاط جنگلی صحت کمی دارند و بالعکس. مدل C1 روی 
نقاط جنگلی )با پوشش گیاهی زیاد و متراکم( صحت بهتری نسبت به نقاط خاک لخت دارد، از این رو 

میتوان گفت بیشتر مناسب مناطق سرسبز یا جنگلی است تا مناطق خشک و بیابانی.

جدولRMSE  :3 نتايج روشهای مختلف در نقاط چك 

شكل RMSE :11 روشهای مختلف در نقاط چك برای: )از چپ به راست( خاک لخت ، جنگل و 
ميانگين دو RMSE )كلی(

Method
RMSE   روي نمونه هاي

خاك
RMSE   روي نمونه هاي

جنگل
RMSE  روي همه نمونه ها

)خاك و جنگل(
C1 0.537295134 0.240973237 0.389134185
C2 0.072926224 0.394722159 0.233824191
C3 0.563192118 0.115634432 0.339413275
C4 0.152214262 0.11872638 0.135470321
C5 0.134465716 0.093198773 0.113832245

C_NDVI 0.019546728 0.029978203 0.024762465
C_SAVI 0.020507898 0.052005527 0.036256713
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مدل C2 در نقاط خاک بایر صحت بسیار خوبی دارد درحالیکه صحت آن در مناطق جنگلی بسیار بد است 
درنتیجه این مدل رگرسیونی بیشتر برای تخمین فاکتور C در مناطق خاکی یا بیابانی )با پوشش گیاهی 

کم( مناسب است تا مناطق با پوشش گیاهی زیاد یا جنگلی.
مدل رگرسیونی C3 صحت بدی روی خاک لخت و در مقابل صحت مناسبی روی جنگل دارد پس بیشتر 

مناسب مناطق سرسبز و جنگلی است.
مدلهای C4 و C5 هر دو دقت قابل قبولی هم در نقاط جنگل و هم در نقاط خاک لخت دارند و این نشان 
می دهد این دو مدل هم مناسب منطق خشک و بیابانی و هم مناسب مناطق سرسبز یا جنگلی هستند و 
 C5 صحت کلی بهتری نیز نسبت به سه رگرسیون قبل دارند. در هر دو حالت خاک لخت و جنگل، مدل

)بر اساس SAVI( اندک صحت بیشتری نسبت به مدل C4 )بر اساس NDVI( دارد.
در هر دو حالت خاک لخت و جنگل، دو مدل پیشنهادی در این تحقیق که با الگوریتم گرگ خاکستری 
بهینه شدند، نسبت به سایر مدلها صحت بسیار بهتری دارند. عالوه بر این، صحت این دو مدل در هر دو 
پوشش خاک لخت و جنگل بسیار خوب است و این نشان می دهد که دو مدل پیشنهادی مناسب هر دو 
نوع پوشش بوده و در هر آب  هوایی می تواند استفاده شود. در هر دو پوشش خاک لخت و جنگل صحت 
مدل خطی پیشنهادی که بر اساس NDVI است اندکی بهتر از صحت مدل خطی پیشنهادی است که بر 
اساس SAVI است، اما این تفاوت مخصوصا در مناطق خشک و روی خاک لخت بسیار کم و قابل اغماض 

است.
از نظر صحت کلی نتایج مدلهای مختلف )میانگین RMSE روی نقاط چک جنگل و خاک(، به ترتیب 
مدل پیشنهادی بر اساس NDVI، مدل پیشنهادی بر اساس SAVI، مدل C5، C4، C2، C3  و C1 صحت 
باالتری دارند. نهایتا صحت نتایج دو مدل پیشنهادی برای تخمین فاکتور C بر اساس NDVI و SAVI به 

طور مشهودی نسبت به مدلهای پیشین بهتر است.

5-  نتيجه گيری
با بیان ایرادات روابطی که توسط تحقیقات پیشین جهت تخمین فاکتور پوشش زمین  در این تحقیق 
ارائه دو مدل رگرسیونی بهینه شده توسط  RUSLE پیشنهاد شده بود، سعی در  C( در مدل  )فاکتور 
الگوریتم گرگ خاکستری شد که صحت و عملکرد بهتری نسبت به مدلهای پیشین داشته باشند. مقایسه 
RMSE نتایج مدلهای مختلف پیشین در کنار دو مدل پیشنهادی یکی بر اساس NDVI و دیگری بر 

اساس SAVI نشان داد که دو روش پیشنهادی در هر دو نوع پوشش جنگل و خاک لخت صحت بسیار 
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بهتری نسبت به سایر روشها دارند. عالوه بر این با توجه به صحت باالی دو مدل پیشنهادی هم بر روی 
زمین  پوشش  نوع  هر  با  هوا  و  آب  مناسب هرگونه  دو مدل  این  مناطق جنگلی،  در  و هم  لخت  خاک 
می باشند درصورتیکه اکثر مدلهای پیشین فقط روی یکی از این دو پوشش صحت خوبی دارند.  نتایج 
ارائه شده در این تحقیق حاکی از آن است که دو مدل پیشنهادی عملکرد بهتری نسبت به مدلهای پیشین 

داشته و می تواند جایگزین مناسبی برای آنها در مطالعات آتی باشد.
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