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 افزار ايران اولين كنفرانس ملي مهندسي نرم                    اي سما رودهنآموزشكده فني و حرفه

  

توماتي سلولي با در نظر گرفتن فاكتورهاي در اين مقاله سعي كرده ايم شبيه سازي گسترش آتش در جنگل را با استفاده از روش ا - چكيده
اين مدل يك محيط مصنوعي را . ها ، ارتفاع زمين ، قابليت اشتعال و شرايط باد توصيف كنيم شاخ و برگ) چگالي(محيطي مهم همچون تراكم

 معرف يك ناحيه ،لدر مختصات دو بعدي شبيه سازي مي كند و جنگل را به صورت تعدادي سلول مربع شكل نشان مي دهد كه هر سلو
هاي مختلف  ها به صورت تصادفي در مكان در اين مدل بوته ها و شاخ و برگ .كوچك از زمين مي باشد و هشت راستا براي انتشار آتش دارد

ن از دنياي آتش به صورت گروهي از شعله ها مي باشد كه با محيط اثر متقابل دارد و مي تواند از يك نقطه معي. اي مصنوعي قرار مي گيرنديدن
هاي شش  ها از سلول در برخي از پژوهش. مصنوعي شروع شود و سپس بر اساس يكسري قواعد برهمكنش در سرتاسر محيط گسترش يابد

ضلعي استفاده شده كه هرچند باعث افزايش قابل توجهي در هزينه و پيچيدگي محاسباتي مدل مي شوند اما با دقت بيشتري خصوصيات 
  . مي كنندفضايي آتش را توصيف

  .نقاط آتش مدل آتش، محيط مصنوعي، اتوماتاي سلولي،  -كليد واژه
  

 مقدمه -1

آتش در جنگل هر ساله نواحي بزرگي از زمين را ويران    
ها وارد مي  مي كند و تلفات سنگيني به زندگي انسان

در صورتيكه مدل مناسبي براي پيشگويي رفتار  .كند
قادر به كنترل آتش آتشنشانها ، آتش وجود نداشته باشد

 بيشماري براي انتشار آتش پيشنهاد مدل هاي  .نيستند
مدل : شده است كه به صورت زير دسته بندي مي شوند

 مدل هاي ، نيمه تجربيمدل هاي تجربي يا آماري، هاي
 ، در يك سيستم مديريت آتش در جنگل.]2،3[فيزيكي

، از مدل كامپيوتري قبل آتش سوزي در آن مناطق 
اي فهميدن سرعت انتقال آتش و پيش بيني بر آتش

 استفاده ،مناطقي كه آتش مايل است به آنجا انتقال يابد
 از مدل آتش براي پيش بيني رفتار .]3[مي كنيم

ش تاحتمالي آتش در زمينه هاي مختلف مديريت آ
 به منظور محاسبه ، قبل از آتش-1 :استفاده مي شود

 بر روي مناطق ورهاي خطر و كمك به آتشنشانها تاتفاك

. پر خطر بهتر تمركز كنند و خدمات بهتري ارائه دهند
 به منظور آموزش آتشنشانها و توسعه ، قبل از آتش-2

 به منظور سازماندهي ، در هنگام آتش-3. زمينه آموزش
روشهاي مبارزه با آتش كه اين امر مي تواند در قرار 
گرفتن مناسب تجهيزات در صحنه كمك كند و از اين 

  .]2[ديق خطرات آتش براي آنها به حدا قل برسطر

هاي مدلسازي براي انتشار آتش تا  دسته بندي ديدگاه
 و موفق  تجربي بستگي داردمدل هايحدود زيادي به 

مي باشد كه  Rothermelترين آنها مدل توسعه يافتة 
هاي معيني همچون شدت  سرعت انتشار و ويژگي

آتش پيش واكنش سوخت و شرايط محيطي را براي 
پيش بيني بر اساس داده هاي . ] 3،11[بيني مي كند

 مشخصات سوخت،: متغيرهايي به صورت زير مي باشد 
 ،رطوبت گياهي و مواد معدني، تأثير مقدار پوشش

سرعت و جهت باد، فاكتورهاي مكان نگاري همچون 
  .ارتفاع و شيب

   شبيه سازي انتشار آتش  دركاربرد اتوماتاي سلولي
 

                                                                                      قمرناز تدين تبريزيسمانه نوفرستي       

 واحد مشهد -        دانشگاه آزاد اسالمي                                                      واحد مشهد-دانشگاه آزاد اسالمي

E-mail: sn.noferesti@gmail.com                                                        E-mail: tadayon@mshdiau.ac.ir 
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 افزار ايران اولين كنفرانس ملي مهندسي نرم                    اي سما رودهنآموزشكده فني و حرفه

هاي اخير بر روي موضوع آتش سوزي در جنگل  در سال
ده كه باعث پيشرفت در زمينه شبيه ري شتمركز بيشت

تش توسط نرم افزارهايي آسازي و مدلسازي مديريت 
 بروز ازهاي مقابله با آتش، پيشگيري  براي بهبود روش

 توسعه يافته مدل هايبرخي از . خطرات شده است
 Gonçalves and Diog، مدل)Green) 1983مدل

)1994( ،Karafyllidis and Thanailakis)1997(مي ..و 
هاي اخير در مورد شبيه سازي  بيشتر ديدگاه. ]16[باشد

استفاده مي  ١هاي اتوماتاي سلولي انتشار آتش از مدل
اتوماتاي سلولي به مدل هاي رياضي گفته مي  .]14[كنند

شود كه در مكان و زمان گسسته هستند و حالت 
. متناهي را مي گيرد متغيرها فقط مقاديري از يك حالت

 محلي ، حالت متغيرها را تغيير مي دهندقواعدي كه
هستند و فقط به تعداد كمي از همسايه ها بستگي 

  .دارند

با پذيرفتن روش اتوماتاي سلولي مي توان سيستمي را  
كه داراي تعداد زيادي از برهمكنش هاي اختصاصي مي 
باشد، به سادگي توصيف كرد يعني نگاشتي به سلول 

  .داشت  هاي اتوماتاي سلولي دو بعدي 

مزيت اصلي اين روش اين است كه يك رويه برهمكنش 
اختصاصي در نظر گرفته شده كه مي تواند در شبيه 
سازي شركت كند بدون اينكه نيازي به پيدا كردن يك 
رابطه رياضي پيچيده باشد، كه به طور مناسب وضعيت 

براي شبيه سازي كل سيستم . شرح مي دهد سيستم را
 و متغيرها اختصاصي با هر يك از نياز به برهمكنش هاي

  .محيط براي مدلسازي داريم

مي تواند از طريق تقسيم بندي ) جنگل(سطح زمين
ساده به يك آرايه دو بعدي از نواحي مربع شكل يكسان 

در اينصورت .  نمايش داده شودCA، به عنوانLبه طول
و ) 1شكل (هر سلول يك ناحيه ثابت را نشان مي دهد

ي مي باشدكه مطابق با خصوصيات هاي ويژگي داراي
. محيطي همچون پوشش گياهي و ارتفاع زمين مي باشد

براي مدلسازي گسترش آتش نيز استفاده مي  CAاز
مدل ها بسيار ساده و فاقد جزئيات  شود كه اكثر اين

در اين . الزم در مورد آتش و محيط اطراف آن هستند
ثير  براي شبيه سازي گسترش آتش از تأCAمقاله مدل 

برخي فاكتورهاي موجود در محيط استفاده مي 
  .]7،15[كند

) تراكم(گسترش آتش بويژه بر روي بررسي چگالي
بوته ها متمركز است كه از طريق اجراي شبيه  ٢بحراني

سازي تحت شرايط اوليه گوناگون، چگالي بحراني تعيين 
  .مي شود

  
دي يكسان نشان داده محدوده جنگل به صورت ارايه اي از سلول هاي دوبع: 1شكل

  .]8[شده است

 اتوماتاي سلولي -2

انواع اتوماتاي سلولي كه براي شبيه سازي انتـشار آتـش           
 :توان از آنها استفاده كرد، به شرح زير مي باشند مي

 ٣اتوماتاي سلولي باقاعده -2-1
چندين  سلولي باقاعده در سيستم، مركب از اتوماتاي

دو بعدي از كه تحت يك آرايه  اتوماتاي يكسان مي باشد
هر ). 2شكل(اند سلول هاي منظم سازماندهي شده

 . مي باشدTسلول معرف يك اتوماتا با قوانين انتقال 
 را بر )(Sn+1، حالت بعدي اتوماتا T،  1رابطهمطابق 

 مشخص مي  )It(و ورودي فعلي ) Sn(اساس حالت فعلي 
  .]4[كند

)1(  ( ) 1,: +→ ttt SIST    

  
  .]4[ي انتشار آتش در يك شبكه مربعيجهات ممكن برا :2شكل

 4اتوماتاي سلولي بي قاعده -2-2

معموالٌ خصوصيات جغرافيايي بـه صـورت يكنواخـت در          
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 افزار ايران اولين كنفرانس ملي مهندسي نرم                    اي سما رودهنآموزشكده فني و حرفه

 اسـتفاده از    ،در برخـي مـوارد    . طبيعت توزيع نـشده انـد     
هـاي مـشابه و      اتوماتاي سلولي باقاعده كه داراي سـلول      

باشد، شبيه سـازي و مدلـسازي را محـدود           هم اندازه مي  
 به سلول   CA به منظور غلبه بر اين محدوديت،        .مي كند 

بيشتر روش هاي موفـق     . هاي بي قاعده توسعه پيدا كرد     
 استفاده مي كنند، كه از طريق       Voronoiاز مدل فضايي    

 در  Voronoiتجزيه كل مكان بـه مجموعـه اي از نـواحي          
و ايـن   ) 3شـكل   (اطراف هر شيء فضايي ايجاد مي شـود       

 .محـدب مـي باشـند     نواحي به شكل چند ضـلعي هـاي         
تغيير اندازه، شكل و تعداد همسايه هاي سلول در طـول           

  .] 9،4[باشد زمان از مزاياي اين اتوماتاي سلولي مي

  
   .]Voronoi ]4 اتوماتاي سلولي  :3شكل

 5اتوماتاي سلولي فازي -2-3
، براي  فازياتوماتاي فازي از مجموعه اي از متغيرهاي

 استفاده مي "IF…Then" تعيين حالت و قوانين انتقال
كند و حالت بعدي اتوماتا بر اساس حالت فعلي و ورودي 

  .]4[هاي فعلي تعيين مي شود

 توصيف مدل -3

مدل پايه براي انتشار آتش بر اساس يك اتوماتاي سلولي 
مي  Mooreدو بعدي با همسايگي ) باقاعده(خطي
بوته ها در سرتاسر دنياي مصنوعي به صورت . ]8[باشد

و حالت سلول به فاكتورهاي  يرندگ تصادفي قرار مي
آتش . مانند سوخت و ارتفاع زمين بستگي دارد محيطي

خود در دنياي مصنوعي  تواند درون همسايگي هاي مي
و اين به برخي فاكتورهاي محيطي در  گسترش يابد

  . هاي همسايگي آن بستگي دارد سلول

سري بر روي نحوه انتشار آتش وجود اهيچ كنترل سر
ب شرايط اوليه متفاوت، آتش مي تواند به برحس. ندارد

صورت غير قابل كنترلي به سرعت انتشار يابد يا به طور 

 از زمان قبل از متوسطيناگهاني خاموش شود يا براي 
  .اينكه توسط شرايط نامساعد مغلوب شود، زنده بماند

هدف ما تشخيص چگونگي انتشار آتش برحسب انواع 
 شامل فاكتورهاي زير مختلفي از شرايط اوليه است كه

 ،7اشتعال پذيري بوته ها ،6گياهي پوششتراكم  :است
 و سرعت باد ارتفاع زمين، ،8شرايط حرارتي و گرمايي

  .]18[جهت باد

 پارامترهاي ايجاد مدل انتشار آتش -4

براي ايجاد مدل انتشار آتش از پارامترهاي زير در فرايند 
  :مدلسازي و شبيه سازي استفاده مي شود

  سلول هااندازه -4-1

اندازه سلول يك واحد اساسي در مدل انتشار آتـش مـي            
باشــد و اگــر كوچــك در نظــر گرفتــه شــود بــسياري از  
جزئيات شبيه سازي را مي تواند در بربگيرد، امـا نيـازي            
. نيست كه اندازه سلول خيلي كوچك در نظر گرفته شود         

اگر اندازه سلول خيلي كوچك در نظر گرفته شـود، يـك            
زمان محاسبات و حجم داده هـا رخ         اري در افزايش انفج 

 را مي توان با استفاده از رابطـه         انتشارمحدوده  . مي دهد 
  : بدست آورد2
)2(  ( )ν5.0515.1 +=D  

ν سرعت باد در هر ثانيه بر حسب sec
m و D محدوده 

  .]13[انتشار آتش برحسب متر مي باشد

 يگيهمسا -4-2

براساس محدوده اي كه آتش مي تواند منتشر شود، 
 داده شده نشان 4شكلانواع همسايگي هاي موجود در 

، سلولي است كه باعث انتشار آتش مي klسلول . است
، يكي از سلول هاي همسايه است كه ijشود و سلول 

  .]13[آتش مي تواند به آن نفوذ كند

  
  .]13[ل همسايگي هاي مورد استفاده در مد:4شكل
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 افزار ايران اولين كنفرانس ملي مهندسي نرم                    اي سما رودهنآموزشكده فني و حرفه

 حالت سلول ها -4-3
از ويژگي هاي اساسي مدل اتوماتاي سلولي، تعيين 
حالت هر سلول و قوانين محلي مي باشد كه براي به روز 

هر . ] 13و8و1[كردن حالت سلول ها به كار مي رود
تعداد حاالت محدودي كه در زمان هاي سلول به وسيله 

. است مي شوند، مشخص شده مختلفي استنتاج
)(t

ijaحالت سلول(i,j) در زمان t مي باشد كه به صورت 
  : تعريف مي شود3رابطه 

)3(  
ji,ofareatotal

ji,ofareaoutburned)( =t
ija  

10كه  )( ≤≤ t
ija8[ مي باشد[.  

)(0اگر  =t
ijaباشد يعني سلول (i,j) در زمان t نسوخته 
10است و اگر )( << t

ijaول باشد يعني سل (i,j)زمان  درt 
)(1تا حدودي سوخته است و اگر  =t

ija باشد يعني 
  .]1،8،9،20[ كامالٌ سوخته استt در زمان (i,j)سلول

 قوانين تكامل تدريجي -5

 t+1 در زمان(i,j) حالت سلولCAدر  4 بر اساس رابطه
  : بستگي داردtبه حالت سلول هاي همسايه، در زمان 

)4(  ∑
∈

++
+ =

MV

t
ji

t
ij aa

),(

)(
,

)1(

βα
βααβμ  

R∈αβμ شامل پارامترهاي مي باشد كه مقادير
 نيز مجموعه V، فيزيكي سلول ها را وارد مي كند

  .]8[هاي همسايه مي باشد سلول

، يكي t نشان داده شده است كه اگر در زمان 5شكلدر 
 مشتعل باشد، (i,j)از سلول هاي همسايگي نزديك سلول

، (i,j) سوختن كامل سلولزمان مورد نياز براي
R

L مي 
) قطري(باشد و اگر يكي از سلول هاي همسايگي مورب

سوختن كامل  مشتعل باشد، زمان مورد نياز براي
R برابر با (i,j)سلول

L2است  .R نرخ انتشار آتش مي 
 در ناحيه اي باشد كه داراي (i,j)باشد و اگر سلول

ايط سوختن نباشد در اين صورت در تمام زمان شر
)(0,0ها == ij

t
ij Ra8[مي باشد[.  

  
  .]8[ (i,j)انتشار آتش از يك سلول همسايه به سلول : 5شكل

 براي انتشار آتش and Thanailakis Karafyllidis  مدل
به . از يك سلول همسايگي مورب پيشنهاد شده است

همسايگي مورب سلول در  (i-1,j-1)عنوان مثال سلول
(i,j)بعد از مرحله زماني .  قرار دارد

R
L، ناحيه سوخته 

، از طريق (i,j)خارج از سلول 
( )[ ]22 12 LL  tاگر در زمان . مشخص مي شود−−

 در حال (i,j)يكي از سلول هاي همسايگي مورب، سلول 
  :]8[ را داريم5اشتعال باشد ، آنگاه رابطه

)5(  ( )[ ] ( ) 83.012112 2

2

22
)1( ≈−−==

−−
=+

L
LLa t

ij  

 كه براي (i,j)قانون تكامل تدريجي سلول
 پيشنهاد شده است، به , Karafyllidis Thanailakiمدل

   :]10[باشد  مي6صورت رابطه

)6(∑ ∑
∈ ∈

++++
+ ++=

adj
M

diag
MV V

t
ji

t
ji

t
ij

t
ij aaaa

),( ),(

)(
,

83.0)(
,

)()1(

βα βα
βααββααβ μμ  

 توصيف پياده سازي -6

نرم افزارهاي گوناگوني براي شبيه سازي انتشار آتش 
 ]Swarm ]18[،Spasim    ]12 وجود دارد، همچون 

،Firesite  ]6[ ] Behaveplus5[ و ...  

 پياده سازي Swarmدر اينجا مدل  انتشار آتش بر روي 
شده كه يك چهارچوب شبيه سازي همه منظوره براي 
تهيه مجموعه اي از ابزارهاي استاندارد به منظور شبيه 
سازي و تحليل سيستم هاي پيچيده ارائه مي دهد كه 

 multiسيار نامتمركزي مانند سيستمهاي معماري ب

agentدارد .  
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كاربر قبل از شروع اجراي شبيه سازي مي تواند تمام 
فاكتورهايي كه در بخش بعد مطرح مي شود را تنظيم 

عالوه بر اين كاربر مي تواند تغيير سرعت باد در . كند
حين اجرا را مجاز تعريف كند و مي تواند ميزان و حد 

برخي از متغيرها مجازند تا در . ص كندتغييرات را مشخ
يك محدوده معيني تغيير كنند و نمي توان براي آنها 
مقدار مشخصي در نظر گرفت، مانند سوخت كه براي آن 

  .مقدار حداقل و حداكثر در نظر گرفته شده است

 آزمايش و تحليل -7

در ابتدا، اجراهاي شبيه سازي با ميانگين مقادير مورد 
متغيرهاي استفاده ) 1(در جدول. دنياز كامل شده ان
  .]18[شده ليست شده اند

   ]18[مهمترين متغيرهاي تأثيرگذار برروي آتش در يك جنگل :1جدول

  
طول عمر شعله ها ي آتش بستگي زيادي به مقدار 

زمانيكه شعله ها . سوخت موجود در آن منطقه دارد
، براي انتشار زمان طول عمر بيشتري داشته باشند

 آتش سوزي در جنگل را نشان 6شكل. بيشتري دارند
مي دهد كه در آن آتش دچار قحطي شده است و فقط 

آتش در وسط جنگل . سه ناحيه از آن باقي مانده است
در . شروع شده و به سمت بيرون گسترش مي يابد

شرايط مطلوب آتش مي تواند پوشش ظاهري يك 
  .ه وار بسوزاندمنطقه را به صورت داير

. در اين مثال آتش تا مرز شمالي پيشرفت كرده است
رنگ خاكستري، خاكسترهاي حاصل از سوختن مواد 

مناطق بدون پوشش گياهي را ، سوختني و رنگ سياه
قابليت اشتعال پذيري بوته و درختاني . نشان مي دهد

كه با رنگ سبز روشن نشان داده شده اند نسبت به سبز 
  . است  بيشتر،تيره

 آتش در سه ناحيه باقي مانده كه داراي رنگ 6در شكل
تري هستند، به دليل نبود سوخت به احتمال زياد  روشن

خيلي زود دچار قحطي مي شود مانند آتش ناحيه 
 ولي آتش ناحيه شمال غربي كمي بيشتر ،جنوب غربي

  . ]18[مي تواند زنده بماند

  
  . ]18[قاط آتشنمايش پوشش گياهي مناسب و گسترش ن: 6شكل

 شيب 20-25در سه زمان براي شعله هاي  7در شكل
در طول . هاي با معني و مهمي در نظر گرفته شده است

اين زمان ها آتش از لحاظ دسترسي به مواد سوختني 
مي تواند دچار قحطي شود و با يك حمله هماهنگ بر 

براي  .مي توان آتش را خاموش كرد روي شعله ها
دن آتش ابتدا بايد يك شيب را پيدا محدود و خاموش كر

 آتش ،اگر تراكم و چگالي پوشش گياهي كم باشد. كنيم
 مناطق بازيابي شود و درنمي تواند از موقعيت اوليه 

از طرف ديگر اگر تراكم پوشش  .حاصلخيزگسترش يابد
تر   آتش سريع،گياهي باالتر از چگالي بحراني باشد
. بل كنترل هستندبازيابي شده و  شعله هاي آن غير قا

از شيب اوليه قرار دارند به سختي  شيب هايي كه بعد
در شيب سوم احتماالٌ  7در شكل .قابل پيشگويي هستند

شعله هاي آتش به مرز شمالي دسترسي مي يابند و در 
نهايت به دليل نبود سوخت دچار قحطي شده و از بين 

به دليل توپولوژي  7شكلشيب هاي ديگر  .مي روند
نامطلوب و نامساعد زمين، ممكن است باعث برگشت 

  .ناگهاني آتش در جهت باد شود
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 .]18[پيشرفت مقدار شعله ها نسبت به زمان : 7شكل

 تأثير متغيرها بر انتشار آتش  -8

روش اتوماتاي سلولي كه داراي متغيرهاي نوع پوشش 
فاع گياهي، تراكم پوشش گياهي، سرعت و جهت باد، ارت

زمين و نقاط آتش مي باشد، مي تواند روي شكل جبهه 
  .و روند انتشار آتش در جنگل اثر بگذارد

 چگالي بوته زار -8-1
نوع . تراكم بوته و درخت از مهمترين فاكتورها مي باشد

و تراكم پوشش گياهي درناحيه به دسته هاي مجزا 
 1نوع پوشش گياهي به سه دسته كه از . شود تقسيم مي

ه گذاري شده اند طبقه بندي مي شود، دسته  شمار3تا 
 براي درختچه 2 براي نواحي كشاورزي و زراعي، دسته1

تراكم .  به كار مي رود9 براي درختان3و بوته ها و دسته 
 1شماره گذاري شده از  دسته پوشش گياهي نيز به سه

 براي پوشش گياهي 1دسته .  طبقه بندي مي شود3تا 
وشش گياهي انبوه به كار مي  براي پ3پراكنده و دسته 

در نقاطي كه پوشش گياهي متراكم تر است، آتش  .رود
 تراكم كمتر، بابيشتر پيشرفت مي كند و در نقاطي 

  .]11[احتمال اينكه آتش دچار قحطي شود، بيشتر است

در صورت وجود مواد سوختني و پوشش گياهي با 
چگالي بحراني، آتش اجازه انتشار در هر يك از سلول 

اي همسايه را دارد يعني اگر با احتمال كمتر از چگالي ه
بحراني زمين با مواد سوختني پوشيده شده باشد، آتش 
باقي مي ماند تا خاموش شود، در حاليكه با درصد 
باالتري از سوخت، آتش به روش مناسب تري گسترش 

چگالي بحراني پوشش گياهي و مناطقي . ]18[مي يابد
اني هستند، به اندازه محيط كه داراي اين چگالي بحر

 در يك ناحيه كوچك با اندازه 8در شكل. بستگي دارند
  ناحيه 4% چگالي بحراني بر روي %38، 128×128

امتداد يافته و در يك محيط بزرگتر كه داراي چگالي 
  2%تقريباٌ  است اين چگالي بر روي 40%بحراني تقريباٌ 

  .]18[ناحيه واقع شده است

  
پوشش گياهي و نواحي كه داراي اين تراكم هستند به اندازه محيط چگالي  : 8شكل

   .]18[بستگي دارند

 قابليت اشتعال -8-2
: دو عامل باعث مشتعل شدن مواد سوختني مي شود

 .قابليت اشتعال مواد سوختني ، شرايط گرمايي روز

 و درختان نسوز با احتمال  تازهبرگ باپوشش گياهي 
ن با برگ هاي كمتري مي سوزد در حاليكه درختا

در  .خشك بيشتر در معرض خطر آتش گرفتن هستند
صورت وجود سوخت، آتش به صورت خودكار در 

از طريق . همسايگي هاي مناسب پخش مي شود
مدلسازي طبيعي براي تمام اقالم، احتمال يكساني براي 

  .وجود ندارد سوختن

 قابليت اشتعال واقعي يك قطعه فاكتور ديگري كه
دما با رطوبت و .  مي كند، دما مي باشدسوخت را تعيين

همه با هم ...) نبود باران و (شرايط آب و هوايي اخير 
  .تحت عنوان شرايط گرمايي دسته بندي شوند

قابليت اشتعال يك بوته تحت عنوان يك نقطه در دنياي 
مصنوعي بوسيله مقداري كه به صورت تصادفي از يك 

  .رنج انتخاب شده، بيان مي شود

 استفاده 10رايط گرمايي از متغيرسطح احتراقبراي ش
 بيانگر شرايط استاندارد است و مقدار 1مقدار . شود مي
 تمام احتمال هاي آتش سوزي را حذف مي كند و ٠

 برسد ، مقدار 100%زماني كه احتمال آتش سوزي به 
براي اين معيارها از . قابليت اشتعال به بينهايت مي رسد
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  :مي شودمعادله غيرخطي استفاده 

 1براي شرايط گرمايي كمتر يا مساوي 7استفاده از رابطه
:  

)7(  ( )( )2
oldnew 11 hPP −−⋅=                               

براي شرايط گرمايي بزرگتر يا مساوي  8استفاده از رابطه
1:   

) 8(  ( )
2

oldoldnew
111 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−+=

h
PPP 

 و احتمال آتش گرفتن hشرايط گرمايي توسط پارامتر 
  .]18[ بيان مي شودPرامتر توسط پا

 ارتفاع زمين -8-3

ارتفاع زمين هاي مجاور بر روي احتمال سوختي كه قرار 
سوختي كه در زمين . گذار استاست مشتعل شود، تأثير

هاي مرتفع و بلندتر قرار دارد، احتمال مشتعل شدن آن 
بيشتر است و احتمال مشتعل شدن  مواد سوختني كه 

روند انتشار  .د، كمتر استدر زمين هاي پست تر قرار دار
آتش بر روي شيب هاي كم، به خصوص در هنگام وزش 

نرخ . باد ماليم، به طور قابل مالحظه اي كاهش مي يابد
در  . نشان داده شده است9گسترش آتش در شكل 

زاويه شيب منفي بيانگر شيب كم انتشار آتش و ، 9شكل
زاويه مثبت متعلق به شيب باالي گسترش آتش مي 

  .]1[باشد

  
 .]1[اثر شيب بر افزايش يا كاهش نرخ انتشار سريع آتش در جنگل و علفزار: 9شكل

 مدل شده 9اثر ارتفاع زمين با استفاده از رابطه
   :]18،17،1[است

)9(                                       

( )soss exp θaRR =           

Rs، نرخ گسترش آتش در صورت وجود شيب و Ros، 
 زاويه sθ. بودن شيب مي باشد٠هنگام نرخ گسترش در 

مقدار ) ضريب سراشيبي (a. شيب قطعه زمين مي باشد
ثابتي است كه از داده هاي آزمايشي و تجربي استنتاج 

  . مي باشد0693/0مي شود و برابر

در مدل اتوماتاي سلولي هر سلول پارامتري براي ويژگي 
 مي توان شيب را از طريق تقسيم تفاضل ارتفاع دارد و

ارتفاع دو سلول همسايه بر فاصله افقي بين دو سلول به 
 بسته به اينكه دو ،در شبكه هاي مربع شكل. دست آورد

با سلول  12يا مورب ١١سلول در همسايگي نزديك
توان زاويه شيب را به روش متفاوتي  مشتعل باشند ، مي

  .محاسبه كرد

ه در همسايگي نزديك قرار دارند، براي سلول هايي ك
  : محاسبه مي شود10 رابطه زاويه شيب به صورت

)10(  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

= −

l
EE

s
211tanθ    

 11رابطه  و براي همسايگي هاي مورب به صورت
  :محاسبه مي شود

)11(  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
= −

2
tan 211

l
EE

sθ 

E1 و E2 ويژگي ارتفاع دو سلول و l  فاصله بين آنها مي
  .]10،1[باشد

 باد -8-4
هت و سرعت باد مي تواند از طريق تنظيم سطح ج

در صورتيكه . احتراق سوخت موجب گسترش آتش شود
مواد سوختني در جهت باد قرار داشته باشند احتمال 
گسترش آتش افزايش مي يابد و اگر در خالف جهت باد 

در يك . باشند احتمال گسترش آتش كاهش مي يابد
ثابتي مدل شبيه سازي مي توان براي باد جهت 

درنظرگرفت يا مي توان در جهت و سرعت آن نوسان 
  .داشت

ها به اثرباد بر روي روند انتشار آتش  در بسياري از مدل
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  :]20،17،10،1[ داريم را12 رابطه اشاره شده و

)12(  ( )foww exp βθRR =  
Rw، نرخ گسترش آتش در صورت وجود باد مي باشد و 

Rowبودن سرعت باد را  نرخ انتشار آتش در زمان صفر 
 زاويه شعله آتش مي باشد كه در ،fθ.مشخص مي كند

 ثابت مي β. راستاي عمود بر جهت انتشار آتش است
باشد و معموالٌ از طريق كوچكترين مجذور خطي 

  . ]1[هاي تجربي بدست مي آيد رگرسيون از داده

 جهت انتشار آتش وجهت باد، بودن در صورت همراستا
و هنگاميكه مخالف جهت هم باشند fθزاويه شعله ها را
در نظر ٠ راfθو در بقيه حاالت−fθزاويه شعله ها را

  .مي گيريم

 يك رابطه عملي و تجربي براي محاسبه زاويه ،13رابطه
 به صورت زير بيان شده است كه در كه آتش مي باشد

  :]5، 20[ جهت باد را مشخص مي كندV آن

)13(  ( ) Vtg f 4226.0=θ  

و سرعت ماليم تنظيم    70در اين شبيه سازي باد با درجه      
 نشان داده شده است كه گرايش       10در شكل . شده است 

آتش به سمت باد بسيار زياد است، هر چند كه مقـداري            
ز شــروع آتــش، گــسترش يافتــه از آتــش در غــرب مركــ

اما مي توان پيش بينـي كـرد        ) a قسمت   10شكل  (است
كه با وجود باد، گسترش آتش به سـمت شـمال زيـادتر             

  .]18[باشد

  
  (a) از سمت شمال بر روي گسترش آتش70۫تأثير باد ماليم با زاويه  : 10شكل

پوشش خاكستري رنگ شرق جنگل نشان مي دهدكه آتش از مركز گسترش مي 
  .]18[ جهت وزش با را نشان مي دهد(b).يابد

جنبه مهم ديگري از باد كه در اين مدل در نظر گرفته 

باد مي تواند مواد .  مي باشند13نشده است ، نقاط آتش
جلوتـر از km 10حتي ( مشتعل را به مسافت هاي جلوتر

و به مكان هايي كه مجاور و نزديك  )آتش مـكان اصـلي
قل كند و از اين طريق باعث منت جبهه آتش نيستند،

آتش سوزي مجدد در نقاط ديگر بر حسب نوع و تراكم 
پوشش گياهي مي شود كه در اين صورت مقابله با 

شاخه ها، چوب ها و به . چنين آتشي دشوار مي باشد
خصوص برگ ها به دليل سبك بودن مي توانند مسافت 
هاي طوالني را توسط باد طي كنند و در حين اين 

 آتش بگيرند و باعث آتش سوزي در نقاط ديگر انتقال
  .]18،19[شوند

 نتيجه گيري -9

مدل هاي آتش در زمينه هاي مختلف مديريت آتش 
). قبل از آتش سوزي، در حين آتش سوزي(مفيد هستند

موفق ترين مدل براي شبيه سازي گسترش آتش، مدل 
 مي باشد كه در آن همه Rothermelتوسعه يافتة 

ثيرگذار بر روي انتشار آتش همچون فاكتورهاي مهم تأ
تراكم پوشش گياهي، ارتفاع زمين، سرعت انتشار، 

 .قابليت اشتعال و شرايط باد در نظر گرفته شده است
البته مي توان پارامترهاي ورودي را توسعه داد و 
پارامترهايي همچون نقاط آتش، رطوبت، درجه دما، 

  .را نيز در نظر گرفت... تابش، انتقال گرما،

نرم افزارهاي مختلفي براي شبيه سازي رفتار گسترش 
آتش در محيط مصنوعي وجود دارد كه با استفاده از آنها 
مي توان رفتار انتشار آتش در طبيعت را شبيه سازي 

 ،Swarmدر اين نرم افزارها، همچون نرم افزار. كرد
فاكتورهاي ورودي تحت برخي شرايط اوليه بررسي شده 

  . عنوان يك نتيجه با هم تركيب مي شودو اثرات آنها به 
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