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 سوزي جنگل با استفاده از اتوماسیون سلولیآتشگسترش سازي شبیه
 

 سعیده اسکندري
 

 جنگلداري، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري گرایش ،مهندسی منابع طبیعیدکتري آموخته دانش
  saeedeheskandari119@yahoo.comپست الکترونیکی:

 
 چکیده

-هاي بخش سه نکاسوزي با استفاده از اتوماسیون سلولی در بخشی از جنگلسازي گسترش آتشتحقیق حاضر به منظور شبیه
پارامترهاي انجام گرفت.  Alexandridisسوزي با استفاده از مدل گسترش آتش سازيشبیهاین تحقیق،  درظالمرود انجام شد. 

باد، نوع و تراکم پوشش شامل توپوگرافی، شیب، سرعت و جهت  با توجه به مدل مذکورسوزي تأثیرگذار بر گسترش آتش
سوزي واقعی از قبیل سوزي و ارزیابی صحت آن، اطالعات مورد نیاز آتشگسترش آتش سازيشبیه. به منظور گیاهی بودند

سوزي تهیه شدند. همچنین کلیه پارامترهاي تأثیرگذار براي نقطه شروع آتش، وسعت حریق، سرعت و جهت باد در زمان آتش
با استفاده از  سوزيگسترش آتش مدل کدبندي شدند. در نهایتسازي و آماده GISسوزي واقعی، در محیط محدوده آتش

هاي رقومی کلیه پارامترهاي و فراخوانی الیه  MATLABنویسی مدل در محیط  برنامه ،Mooreتایی روش همسایگی هشت
نمایشی پویا از گسترش جبهه  سوزي،نقطه شروع آتش با انتخاب سازي شد.پیاده محدوده آتش سوزي واقعیبراي تأثیرگذار، 

-گسترش آتش به منظور ارزیابی کیفی صحت مدلهاي سوخته و سالم مشخص شد. ارائه و در پایان تعداد سلولسوزي  آتش
سوزي واقعی مورد مقایسه قرار روي جبهه گسترش با محدوده آتش، نتایج خروجی جهت گسترش آتش و نحوه پیشسوزي

شاخص کاپا استفاده گردید. دقت کلی و  از دقت کلی و سوزيگرفت. به منظور ارزیابی کمی صحت مدل گسترش آتش
سوزي و مطلوبیت بینی مدل گسترش آتشگر دقت پیشبوده که بیان 74/0و  88/0شاخص کاپاي بدست آمده به ترتیب برابر 

 باشد.سوزي در تحقیق حاضر میسازي گسترش آتششبیهروش اتوماسیون سلولی در 
 

 سیستم اطالعات مکانی ،اتوماسیون سلولیسوزي، آتشکلیدي:  هايواژه
 
 مقدمه -1

هاي آن ترین بحرانسوزي جنگل، یکی از مهمپدیده آتش وخیز دنیا است کشورهاي سانحه کشور ایران از جمله
سوزي در  ساالنه صدها مورد آتش ،ها و مراتع کشور براساس آمارهاي منتشر شده از طرف سازمان جنگلشود. محسوب می

هاي ایران تبدیل به یک فاجعه ملی هاي اخیر در جنگلسوزي طی سالآتشکه  به طوري ؛دهد میهاي ایران رخ جنگل
و همچنین غرب  [9 ,5 ,2]سوزي یکی از خطرات جدي در مناطق جنگلی و مرتعی شمال ایران امروزه آتششده است. 

 .شودمحسوب می [11 ,4]ایران 
هاي سوزيهاي اخیر دچار آتشاز جمله مناطقی است که در سال در شمال ایران نیز ظالمرود -هاي منطقه نکاجنگل

هاي ارزشمند از یک طرف و نابودي هر ساله این سطح . محدود بودن سطح این جنگل [1] مکرر و مداومی شده است
کاهش هاي مکرر از طرف دیگر، نشان از اهمیت ارائه راهکاري براي مدیریت، نظارت و در نتیجه سوزيمحدود توسط آتش
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هاي ویژه در جنگله ها بهاي متعدد جنگلدر کنترل به موقع و اطفاي حریق مهممسأله  سوزي جنگل دارد.خسارت آتش
وقوع است. این امر یکی از عوامل اصلی  پس ازگسترش آتش و روي عدم اطالع از چگونگی پیش ،ظالمرود -نکاسه بخش 

شود می سببروي بیشتر آتش است که محل وقوع و جلوگیري از پیش خیر در حضور به موقع نیروهاي اطفاي حریق درأت
 بینیپیشگیري مناسب براي مقابله با آن نباشند. لذا یکی از ابزارهاي کارآمد براي هاي اطفاي حریق قادر به جهتگروه

-موقع در مورد پیش رسانی بهاست که قادر به اطالع مکانی هاي منطقه، استفاده از الگوییسوزي در جنگلگسترش آتش
-بینی جهت و گسترش آتشروي حریق، مطابق با شرایط توپوگرافی، پوشش گیاهی و اقلیمی باشد. این الگو امکان پیش

رسانی در مورد گسترش خودکاري است که قادر به اطالعسازي شبیهسوزي را در هنگام وقوع آن داده و در واقع فرآیند 
سازي هاي شبیهبنابراین سیستم . [13 ,10,12 ,6]محیطی استو زیست ، توپوگرافیمیبر اساس معیارهاي اقلی سوزيآتش

  باشند.ثر ؤحریق م يتوانند در نحوه اجراي عملیات اطفامیسوزي هنگام وقوع آتشاعتبارسنجی شده در 
روش سوزي جنگل استفاده شده است. سازي گسترش آتشسازي و شبیههاي مختلفی براي مدلتاکنون روش

سازي سازي و شبیههاي اخیر به کرات براي مدلها است که در سالاتوماسیون سلولی یکی از مهمترین این روش
توان به می این تحقیقات جمله مهمترین از شده است. به کار گرفته تحقیقات مختلفسوزي جنگل در گسترش آتش

بینی  را براي پیش اتوماسیون سلولییک مدل مبتنی بر  Thanailakis )1997 ([10]و Karafyllidisد. نمواشاره  موارد زیر
و توپوگرافی قابل استفاده بود. اگرچه نتایج  ییسوزي توسعه دادند که تحت سناریوهاي مختلف آب و هوا گسترش آتش

ود داشت. هایی نیز در مدل وج رسید، با این وجود کاستیدر مقایسه با انتظارات مناسب به نظر می  سازي حاصل از شبیه
سوزي بود، موقعیت جبهه آتش اشتباه محاسبه  که شکل جبهه آتش شبیه به جبهه مورد انتظار از آتش براي مثال درحالی

را با استفاده از روش  Bracسوزي جنگل در جزیره گسترش آتش [7]) 2006و همکاران ( Bodrožic  گردید. می
سازي کردند. نتایج نشان داد سازي و شبیهگیاهی و شرایط باد مدل اتوماسیون سلولی و در نظر گرفتن پارامترهاي پوشش
سازي مشابه روي آتش در شبیهبخش است. همچنین شکل پیشکه این روش براي کاربردهاي عملی سریع و رضایت

فاکتورهاي سوزي اتفاق افتاده است. در پایان اضافه کردن اي است که در گذشته آتشروي آن در همان منطقهشکل پیش
براي دقت بیشتر پیشنهاد شد.  ،سازيحرارت هوا، رطوبت هوا و رطوبت ماده قابل اشتعال به مدل شبیهمختلف مانند درجه

Encinas  مدل اتوماسیون سلولی مبتنی بر انتقال منطقه سوخته کسري استفاده کردند. در واقع  از [8] (2007)و همکاران
از اتوماسیون سلولی  این مدل. در بود Thanailakis )1997 ([10]و Karafyllidisادي این مدل، بهبود یافته مدل پیشنه

توپوگرافی،  سوزي شاملآتش سازي هاي در نظر گرفته شده براي شبیه . معیارشدضلعی استفاده هاي شش دوبعدي با سلول
هاي همسایه براي سلول مرکزي در نظر  هاي ارائه شده، دو نوع سلول . در اکثر مدلبودسوزي  گسترش آتشسرعت باد و 

هاي  با ارائه سلولمذکور  تحقیقها به یک اندازه بر سلول مرکزي اثر دارند. در  شود، ولی در واقعیت همه سلول گرفته می
در نظر کزي، شش سلول در اطراف آن هاي همسایه از بین برده شد و براي هر سلول مر ضلعی، ناهمگونی بین سلولشش

هاي  ی خود را در جنگلآیشده تحت چند سناریوي متفاوت، کار مدل ارائه شتند.که اثري یکسان بر آن دا گرفته شد
دهنده  نشان شد کهمقایسه  Thanailakis )1997 ([10]و Karafyllidisها با مدل  . خروجی سناریودادفرضی نشان 

 اتوماسیون سلولیآتش مبتنی بر رفتار  [13]) 2007(و همکاران  Yassemi بود. شده با واقعیت  سازگاري نسبی مدل ارائه
 و گرایانه هاي قبلی اتوماسیون سلولی را با روشی واقع مدل ،را با قوانین انتقال ساده و شهودي توسعه دادند. این تحقیق

ها و  استفاده از قواعد انتقال خاص و منحصر به فردي که قادر به محاسبه دقیق گسترش آتش در داخل و بین سلول
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سازي مبتنی  ابزار مدلدر این تحقیق د. عالوه بر این، یبخش بهبود بود،  سازي آتش با جهت باد و شیب همچنین هماهنگ
سازي  سازي و تسهیل در نمایش نتایج شبیه پذیر براي مدلنعطافبراي فراهم کردن محیطی ا ،بر سیستم اطالعات مکانی

و  Alexandridis گردید. گسترش آتش ارائه هاي اتوماسیون سلولی و رویکرد  اي بین روشمقایسه در نهایت. ارائه شد
و بر ولی اتوماسیون سلیونان را با استفاده از روش  Spectسوزي جنگل در جزیره گسترش آتش [6]) 2008همکاران (

سازي کردند. به اي، شبیه اساس عواملی مانند نوع و تراکم پوشش گیاهی، سرعت و جهت باد، توپوگرافی و پدیده لکه
جزیره مذکور  1990سوزي مهیبی که در سال سازي با آتشنتایج این شبیه اتوماسیون سلولی،منظور اعتبارسنجی روش 

ده بود، مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج این مقایسه نشان داد که مدل پیشنهاد را سوزانده و بخش وسیعی از آن را نابود کر
کند و اعتبار بینی میطور صحیحی پیشه سوزي برا در زمان و مکان حادثه واقعی آتش آتش گسترششده مشخصات 

 باالیی دارد.
با هاي عملیاتی مقابله با حریق، در این تحقیق سعی شده است  اهمیت سیاست به موارد ذکر شده و لذا با توجه

-براي پیشگیري به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم يسوزي و اعتبارسنجی آن، از این الگوسازي گسترش آتششبیه
 شود.ده استفاظالمرود) -هاي بخش سه نکا(جنگلهاي شمال ایران سوزي در بخشی از جنگلآتش گسترشبینی 

 
 هامواد و روش -2
 منطقه مورد مطالعه -2-1

بهشهر در استان -که در جنوب شهرهاي نکا باشدظالمرود می-حدود این تحقیق بخش سه طرح جنگلداري نکا
 15ظالمرود و در حوضه رودخانه نکا به فاصله حدود  -مازندران واقع شده است. بخش سه، جزء مجتمع جنگلی نکا

ظالمرود با وسعت حدود  -بهشهر قرار دارد. بخش سه طرح جنگلداري نکا -کیلومتري شهرستان نکا و در امتداد جاده نکا
درجه واقع شده است.  º53 15 ΄تا  º53 26 ΄و طول شرقی  º36 30΄تا  º36 40 ΄در عرض شمالی هکتار  2/15307

هاي این منطقه از نوع باشد. جنگلمتر می 820متر و حداکثر ارتفاع آن  90حداقل ارتفاع آن از سطح دریاي آزاد حدود 
هاي درختی از جمله راش، ممرز، بلوط، انواع گونههاي گیاهی منطقه شامل باشد. گونهزاد ناهمسال و آمیخته میدانه

-اي مانند ازگیل، ولیک، شمشاد، گوجه وحشی و غیره و همچنین گونهتوسکا، افرا، نمدار، انجیلی، آزاد و غیره و درختچه
ین ا باشد.خاس، سیکالمن، بنفشه، پامچال، تمشک، سرخس و غیره میهاي علفی و خشبی مانند آسپروال، کارکس، کوله

 .[3] اندهاي شدید و وسیع را داشتههاي گذشته سابقه حریقبخش به هفت سري تقسیم شده است که طی سال
 

 روش تحقیق -2-2
و مدل  اتوماسیون سلولیسوزي در منطقه با استفاده از روش سازي گسترش آتشمدل -2-2-1

Alexandridis  
سوزي آتش گسترش هاي پویا نظیرسازي پدیدهاخیر براي مدلهاي هایی است که در سالاتوماسیون سلولی از روش

روش اتوماسیون سلولی از یک شبکه دوبعدي با ابعاد کوچک براي منطقه جنگلی  ل کاربرد فراوانی پیدا کرده است.جنگ
دهنده قطعه کوچکی از زمین بوده شود. در واقع هر سلول نشانها تقسیم میکند که به تعداد زیادي از سلولاستفاده می
 هر سلول .سوزي وجود داردشود، در نتیجه هشت جهت براي گسترش آتشصورت مربع انتخاب میمعموالً به و شکل آن 
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که در این  Alexandridisاساس مدل  برشود. توسط چندین متغیر توصیف می معموالً بر اساس مدل مورد استفاده
 ،گذارندثیر میأها تسوزي جنگلترین عواملی که بر میزان گسترش و شکل جبهه آتشمهمتحقیق استفاده شده است، 

 . [6] سرعت و جهت باد ،تراکم پوشش گیاهی)، توپوگرافی جنگل (شیب و موانع طبیعی)نوع و عبارتند از سوخت (
هاي اي که طی سالسوزيآتش، از با روش اتوماسیون سلولیسوزي سازي گسترش آتشدر این تحقیق، براي شبیه

سوزي آتش این). اطالعات مورد نیاز 1(شکل استفاده شد  اتفاق افتاده بود، هاي بخش سه نکا ظالمروددر جنگل اخیر
 از شرکت سهامی نکاچوب اخذ شدندسازي استفاده شد، که براي شبیه) و غیره (شامل نقطه شروع آتش، وسعت حریق

نیز از اداره کل هواشناسی استان  سوزي در منطقه مورد مطالعه زمان وقوع آتشاطالعات فاکتور باد در . )1(جدول 
از  سوزيکلیه پارامترهاي تأثیرگذار براي محدوده این آتشاطالعات  ها ونقشه همچنین. )2(جدول  مازندران تهیه شد

بر اساس مدل  سوزيشرکت سهامی نکاچوب اخذ شدند. کلیه پارامترهاي تأثیرگذار براي محدوده این آتش
Alexandridis در محیط ،GIS پارامترهاي تأثیرگذار در این همانطور که قبالً ذکر شد، . سازي و کدبندي شدندآماده

شامل نوع پوشش گیاهی، تراکم پوشش گیاهی، توپوگرافی، شیب، سرعت و جهت ، Alexandridisبر اساس مدل تحقیق 
نویسی مدل در  برنامه، Mooreتایی استفاده از همسایگی هشتبا  سوزيگسترش آتش مدل سپس باد بودند.

 افتادهسوزي واقعی اتفاقآتشبراي محدوده هاي رقومی تمام پارامترهاي تأثیرگذار و فراخوانی الیه  MATLABمحیط
زمان پایان سوزي تا اصلی آتش يسوزي، اجراي مجازي حلقهمختصات نقطۀ شروع آتش اخذ سازي شد. در نهایت باپیاده
سوزي نمایش داده شد. در پایان ارقام و اطالعاتی دربارة تعداد و در منطقه انجام گرفت و نحوة پیشرفت آتش سوزيآتش

 .هاي سوخته و سالم بدست آمدسلول درصد
 

 
 ظالمرود-هاي بخش سه نکادر جنگل سوزي واقعیآتشمحدوده  -1شکل 

 
 [3] انتخاب شده در منطقه مورد مطالعهسوزي واقعی اطالعات آتش -1جدول 

 
 مساحت (هکتار)

هاي سوخته در محدوده تعداد سلول
 سازي در نظر گرفته شده براي شبیه

هاي نسوخته در محدوده تعداد سلول
 سازيدر نظر گرفته شده براي شبیه

69/443 7100 18706 
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 منطقه مورد مطالعهسوزي در  اطالعات فاکتور باد در زمان وقوع آتش  -2جدول 

 میانگین سرعت باد (متر/ثانیه) جهت وزش باد
 متر بر ثانیه 9 جنوب شرقی

 
 سوزي از طریق اتوماسیون سلولیتعیین جهت گسترش آتشسازي مدل و پیاده -2-2-2

کند که بتوان گسترش حریق را سوزي، این امکان را فراهم میادغام اتوماسیون سلولی و مدل ریاضی گسترش آتش
، Mooreتایی با استفاده از همسایگی هشت Alexandridisلحظه به لحظه مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق، ابتدا مدل 

سازي و به پیاده از طریق اتوماسیون سلولیسوزي، نویسی شد و سپس مدل گسترش آتش برنامه  MATLABدر محیط 
 دهد.ی از همسایگی در نظر گرفته شده براي منطقه مورد مطالعه را نشان مینمای 2اجرا درآمد. شکل 
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 )Liu ،2009(منبع:  Moore سلول مرکزي و همسایگی آن به روش -2 شکل

 
چندین حالت سلولی  ، MATLABنویسی مدل در محیط سوزي جنگل در هنگام برنامهبینی گسترش آتشبراي پیش

به طور  [6]) 2008و همکاران ( Alexandridisها و قوانین در این حالت سوزي در نظر گرفته شد.و قانون انتقال آتش
در حال سوختن باشد، آنگاه بر اساس  t، اگر یک سلول در مرحله ترین این قوانینمهمبر پایه  اند.تشریح شدهکامل 

باشند. اینکه کدام سلول همسایه در مرحله بعد  نیز در معرض احتراق میآن ، هشت سلول همسایه Mooreهمسایگی 
 گردد. محاسبه می )1رابطه ( Alexandridisمدل شود، بر اساس  دچار احتراق می

 
)1               (𝑃𝑏𝑢𝑟𝑛 = 𝑝ℎ ∗ (1 + 𝑝𝑑𝑒𝑛) ∗ �1 + 𝑝𝑣𝑒𝑔� ∗ 𝑝𝑠 ∗ 𝑝𝑤 

 
گر احتمال گسترش دهنده یک ضریب تجربی و بیاننشان 𝑃ℎاحتمال سوخته شدن یک سلول و  𝑃𝑏𝑢𝑟𝑛این رابطه  در

اثر سرعت و  𝑃𝑤تراکم پوشش گیاهی،  𝑃𝑑𝑒𝑛نوع پوشش گیاهی،  𝑃𝑣𝑒𝑔باشد. هاي همسایه میسوزي به یکی از سلولآتش
اي عدد پیوسته 𝑃𝑏𝑢𝑟𝑛اساس مدل مذکور، مقدار باشد. بر سوزي جنگل میاثر توپوگرافی بر گسترش آتش 𝑃𝑠جهت باد و 

شود. در نتیجه هر  بین صفر تا یک خواهد بود. این رابطه براي هر یک از هشت همسایه سلول در حال سوختن، اعمال می
گر مقداري پیوسته بین صفر تا یک خواهند گرفت. عدد صفر بیاني همسایه، در صورت قابلیت احتراق، ها یک از سلول

تواند در این مرحله بسوزد؛ در حالی که عدد یک گویاي این است که سلول در مرحله بعد به طور  این است که سلول نمی
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هاي  باشد که سلول هاي همسایه عددي بین صفر تا یک بگیرند، بدین معنی می شود و اگر سلول کامل دچار احتراق می
 مذکور در مرحله بعد به طور جزئی خواهند سوخت. 

در این تحقیق تمامی مراحل ذکر شده توسط اتوماسیون سلولی به طور همزمان انجام شد؛ به این صورت که در هر 
هاي در حال سوختن بررسی شده و اثر آنها بر هشت سلول همسایه، مطابق با  بندي اتوماسیون سلولی، سلوللحظه از زمان

، عددي بین صفر تا یک مهمترین قانون اتوماسیون سلولیبر اساس قوانین انتقال محلی مورد بررسی قرار گرفت. هر سلول 
سوزي قابل ارائه بود.  داد؛ در همین زمان نیز نمایشی از جبهه آتش اتخاذ نمود که حالت سلول را در مرحله بعد نشان می

 بدست آمد. سوزي در نهایت پس از اعمال مدل در نظر گرفته شده در منطقه مورد مطالعه، شکل گسترش جبهه آتش
 

  اعتبارسنجی و ارزیابی نتایج مدل -2-2-3
سوزي، نتایج خروجی مدل (جهت گسترش آتش و نحوه پیشروي به منظور ارزیابی کیفی صحت مدل گسترش آتش

سوزي واقعی آتش نحوه گسترشبه منظور مقایسه  سوزي واقعی مورد مقایسه قرار گرفت.آتش اطالعات جبهه گسترش) با
-همروي سوزي واقعیگون آتشسوزي (خروجی مدل اتوماسیون سلولی) با پلیگون گسترش آتششده، پلی سازيو شبیه

سازي هاي سوخته و سالم در مدل شبیهسوزي، تعداد سلولبه منظور ارزیابی کمی صحت مدل گسترش آتش گذاري شد.
از دقت کلی و  مورد مقایسه قرار گرفت و )سازي شدهشبیه اشتباههاي صحیح و  درصد نمونه( سوزي واقعیشده و آتش

 شاخص کاپا استفاده گردید.
 

 نتایج -3
 اتوماسیون سلولیسوزي در منطقه با استفاده از روش گسترش آتشمدل  -3-1

از آن، سوزي با اتوماسیون سلولی و ارزیابی صحت طور که قبالً ذکر شد، به منظور اجراي مدل گسترش آتشهمان
 در Alexandridisپس از اعمال مدل در نهایت . استفاده شدموردمطالعه در منطقه  افتادهاتفاقسوزي واقعی آتشمحدوده 

 آمد.بدست  3سوزي مطابق شکل منطقه مورد مطالعه، گسترش جبهه آتش
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 سوزي با استفاده از مدل اتوماسیون سلولیگسترش جبهه آتش -3شکل 

 

 مدل اعتبارسنجی و ارزیابی نتایج -3-2
ماتریس خطاي  ،واقعیسوزي آتشسوزي با اطالعات گسترش آتشسازي شبیهبا مقایسه نتایج بدست آمده از 

-سازي می گر خروجی شبیهها بیان گر واقعیت و ستونبدست آمد. در این ماتریس، سطرها بیان 3خروجی مطابق جدول 
سازي و واقعیت  هاي سوخته و نسوخته در شبیهپیکسلخوانی تعداد گر همباشند. همچنین اعداد روي قطر اصلی بیان

حاصل شد (جدول سوزي سازي گسترش آتشبدست آمده، دقت کلی و شاخص کاپاي مدل شبیه از ماتریس خطاي است.
سوزي واقعی در شکل گون آتشسوزي (خروجی مدل اتوماسیون سلولی) با پلیگون گسترش آتشپلیگذاري همروي). 4
 شده است.نشان داده  4

 
 سوزي واقعی انتخاب شده و خروجی مدلماتریس خطاي بدست آمده از مقایسه اطالعات آتش  -3جدول 

  شبیه سازي
 سوخته نسوخته مجموع
  سوخته 7021 79 7100

 نسوخته 2870 15836 18706 واقعی
 مجموع 9891 15915 25806

 
 سوزي واقعی انتخاب شده و خروجی مدلنتایج بدست آمده از مقایسه اطالعات آتش -4جدول 

 دقت کلی ضریب کاپا واقعی (هکتار)مساحت منطقه سوخته  (هکتار) شده ینیبشیمساحت منطقه سوخته پ
23/618 69/443 74/0 88/0 
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 سوزي واقعیگون آتشسوزي (خروجی مدل اتوماسیون سلولی) با پلیگون گسترش آتشپلیگذاري همروي -4 شکل

 

 بحث -4
بر پایه د ظالمرو-هاي بخش سه نکاسوزي در بخشی از جنگلسازي گسترش آتشتحقیق حاضر به منظور شبیه

بینی گسترش براي پیش ی مکانیالگوی، ارائه تحقیقهدف از انجام این  انجام شد. Alexandridis اتوماسیون سلولی و مدل
 بود.گیري در اطفاء حریق  به عنوان یک سیستم حامی تصمیمهاي منطقه جنگلدر سوزي آتش

در نهایت با د. شسوزي به وسیله اتوماسیون سلولی، به طور همزمان انجام سازي تمامی مراحل گسترش آتشپیاده
سوزي (که طبق اظهار کارشناسان منابع طبیعی منطقه و جنگلبانان محلی تقریباً در شمال نقطه شروع آتش انتخاب

. با توجه به اینکه نقطه شروع سوزي ارائه شدنحوه گسترش آتش قرار گرفته بود)، به وقوع پیوستهسوزي محدوده آتش
سازي نیز، نقطه ، براي انجام شبیه)3(شکل  سوزي انتخاب شده قرار گرفته بودسوزي واقعی در شمال محدوده آتشآتش

سازي، همانند توجه به اینکه جهت باد غالب منطقه در مدل شبیه سوزي در همان محل در نظر گرفته شد و باشروع آتش
سوزي پس از انتخاب جهت واقعی باد غالب منطقه به طرف جنوب شرقی در نظر گرفته شده بود، مدل گسترش آتش

). ذکر این نکته ضروري است که 3 سوزي توسعه یافت (شکلسوزي، از شمال به جنوب محدوده آتشنقطه شروع آتش
روي آتش به طرف شیب رو به افزایش شیب و ارتفاع به طرف جنوب محدوده، که با وزش باد موافق همراه شده بود، پیش

سوزي، اگر باد غالب وجود داشته باشد،  هاي آتش چرا که در تمامی مدلباال (به سمت جنوب منطقه) را قوت بخشید. 
این صورت، توپوگرافی عامل مهمی در تعیین جهت گسترش  در غیر ؛کند هاي آتش را باد مشخص می مسیر حرکت جبهه

باشد (ذکر این نکته ضروري است که نوع و تراکم پوشش گیاهی نیز سهم خود را در ابقاي  سوزي می جبهه آتش
سوزي در این تحقیق نیز باد و توپوگرافی تواماً نقش مهمی در تعیین سازي گسترش آتشسوزي دارد). در شبیه آتش

اند. ضمن اینکه وجود پوشش گیاهی حساس به حریق با تراکم متوسط و انبوه نیز زمینه سوزي داشتهش آتشجهت گستر
با توجه به اینکه طبق اظهار جنگلبانان محلی روي آتش به طرف جنوب محدوده فراهم کرده است. مناسبی را براي پیش

هکتار  69/443طقه شروع و با سوزاندن وسعتی قریب به سوزي واقعی اتفاق افتاده در زمان وقوع از شمال منمنطقه، آتش
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 سازيشبیهاتوماسیون سلولی براي  روش هاي منطقه، به طرف جنوب گسترش یافته بود، نتایج حاصل ازاز جنگل
رسد. این نتیجه بار دیگر قابلیت روش اتوماسیون سلولی را در گسترش حریق در محدوده مورد مطالعه مطلوب به نظر می

-سازي گسترش آتشکند. قابلیت این روش قبالً هم در تحقیقات مدلسوزي جنگل تأیید میسازي گسترش آتشمدل
 براي استفاده دررا  Alexandridisضمناً این نتایج مطلوبیت مدل  . [10,13 ,8 ,7 ,6] سوزي جنگل اثبات شده است

 دهد.هاي مورد مطالعه نشان میجنگل
هاي سوخته و سوزي، تعداد سلولشد، به منظور ارزیابی کمی صحت مدل گسترش آتشطور که قبالً اشاره همان

مورد مقایسه قرار  )سازي شدهمدل اشتباههاي صحیح و  درصد نمونه( سوزي واقعیسازي شده و آتشسالم در مدل شبیه
دقت کلی و شاخص کاپا.  در نهایت از ماتریس خطا، دو نوع دقت قابل استنتاج بود،گرفت و ماتریس خطا بدست آمد. 

شود، ها محاسبه می بینی شده صحیح به تعداد کل پیکسل هاي پیش دقت کلی با توجه به اینکه با نسبت تعداد پیکسل
کند. مطابق جدول اند را لحاظ نمی بینی شده هایی که به اشتباه پیش باشد؛ زیرا تعداد پیکسل بینانه می حالت بسیار خوش

باشد که قابل قبول بوده و بازتاب درصد می 88سوزي در این تحقیق برابر از مدل گسترش آتشدقت کلی بدست آمده  3
باشد. همچنین شاخص کاپاي محاسبه شده سوزي بر مبناي روش اتوماسیون سلولی میمطلوبیت مدل گسترش آتش

وجه به اینکه این شاخص، طور که قبالً بیان شد، با تباشد. همان درصد می 74سوزي برابر براي مدل گسترش آتش
کند، یک  اند را نیز مدنظر قرار داده و در محاسبات اعمال می بینی نشده هایی که درست پیش برخالف دقت کلی، پیکسل

دهد. از طرف دیگر هر چه مقدار کاپا به یک نزدیکتر باشد، دقت حالت بدبینانه براي محاسبه دقت مدل ارائه می
سوزي و مدل گسترش آتش بینیپیشگر دقت ذا عدد بدست آمده از شاخص کاپا، بیانباشد. ل سازي بیشتر می شبیه

 باشد.سوزي در تحقیق حاضر میسازي گسترش آتشمطلوبیت روش اتوماسیون سلولی در مدل
 

 گیرينتیجه -5
قدرتمند سیستم سوزي با استفاده از ابزار بینی گسترش آتشسازي و پیشنتایج این تحقیق که در راستاي شبیه

هاي مورد مطالعه انجام گرفت، نشان داد که روش اتوماسیون سلولی به همراه سیستم اطالعات اطالعات مکانی در جنگل
یک الگوي توان داشته و به کمک آن می هاي منطقهجنگلدر سوزي بینی گسترش آتشبراي پیشمکانی، قابلیت زیادي 

و زیرا ادغام اتوماسیون سلولی  هاي منطقه ارائه داد؛سوزي در جنگلگسترش آتشبینی نحوه براي پیشمناسب مکانی 
سوزي را لحظه به لحظه مورد بررسی قرار داد. کند که بتوان گسترش آتشاین امکان را فراهم می سیستم اطالعات مکانی

سوزي و  ، کنترل بهتر آتشگیري در اطفاء حریق توان به عنوان یک سیستم حامی تصمیم لذا از مدل ارائه شده می
قدرت  ،هاي مناسب در هنگام حریق استفاده نمود. وجود چنین سیستمیاختصاص بهینه نیروها و امکانات در مکان

افزایش خواهد به طور چشمگیري و مکان مناسب گیري مدیران را در راستاي تخصیص امکانات و نیروها در زمان  تصمیم
 داد.

 
 مراجع

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

، یگان حفاظت اداره کل منابع سوزي در استان مازندرانآمار و اطالعات آتش، 1390اداره کل منابع طبیعی مازندران،  -1
 صفحه. 120طبیعی مازندران، ساري، 

خطر  براي تعیین قابلیت Dongارزیابی کارآیی مدل  ،1392 ،اسکندري، س.، اوالدي قادیکالیی، ج. و جلیلوند، ح. -2
 .451-439، )3( 21 ،فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران ،استان مازندران -آباد نکاهاي زرینجنگل سوزي درآتش

ها مراتع و ، سازمان جنگلظالمرود-هاي بخش سه نکاطرح جنگلداري جنگل، 1389شرکت سهامی نکاچوب،  -3
 صفحه. 109آبخیزداري کشور، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان مازندران، 

 سوزي جنگل با استفاده ازتهیه نقشه خطر آتش ،1389 ،فاتحی، پ.و  محمدي، ف.، شعبانیان، ن.، پورهاشمی، م. -4
AHP  وGIS، 586-569 ،)4( 18 ،فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. 

5- Adab, H., Kanniah, K.D. and Solaimani, K., 2013, Modeling forest fire risk in the northeast of Iran 
using remote sensing and GIS techniques, Natural Hazards, 65, 1723-1743. 
6- Alexandridis, A., Vakalis, D., Siettos, C.I. and Bafas, G.V., 2008, A cellular automata model for forest 
fire spread prediction: The case of the wildfire that swept through Spetses Island in 1990, Applied 
Mathematics and Computation, 204, 191-201. 
7- Bodrožic, L., Stipanicev, D. and Šeric, M., 2006, Forest fires spread modeling using cellular automata 
approach, M.S. Thesis, University of Split, Split, Croatia, 80 p. 
8- Encinas, L.H., White, S.H., Rey, A.M. and Sánchez, G.R., 2007, Modelling forest fire spread using 
hexagonal cellular automata, Applied Mathematical Modelling, 31 (6), 1213-1227. 
9- Janbaz Ghobadi, Gh., Gholizadeh, B. and Majidi Dashliburun, O., 2012, Forest Fire Risk Zone 
Mapping from Geographic Information System in Northern Forests of Iran (Case study, Golestan 
province), International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 4 (12), 818-824. 
10- Karafyllidis, I. and Thanailakis, A., 1997, A model for predicting forest fire spreading using cellular 
automata, Ecological Modelling, 99 (1), 87-97. 
11- Mahdavi, A., Fallah Shamsi, S.R. and Nazari, R., 2012, Forests and rangelands’ wildfire risk zoning 
using GIS and AHP techniques, Caspian Journal of Environmental Sciences, 10 (1), 43-52. 
12- Saidi, A.A., 1999, The use of the GIS into the Forest Fire prediction The Simulation Model, Available 
in: http://www.cs.wright.edu/~bwang/course/ceg434634/pa1.pdf 
13- Yassemi, S., Dragicevic, S. and Schmidt, M., 2007, Design and implementation of an integrated GIS-
based cellular automata model to characterize forest fire behavior, Ecological Modeling, 201, 71-84. 

 
Simulation of forest fire spread using Cellular Automata 

 
Saeedeh Eskandari 

 
Ph.D. in Natural Resources, Forest Sciences, Forestry Department, Sari Agricultural Sciences and Natural 

Resources University, 10th kilometer Sea Road, Sari, Iran, Tel: +989198923256, Fax: +981512442982 
Email: saeedeheskandari119@yahoo.com 

 
Abstract 
This research was done to simulate of fire spread using cellular automata method in part of District Three 
of Neka-Zalemroud forests. In this research fire spread simulation was done by Alexandridis model. The 
effective factors on fire spread were topography, slope, wind velocity and direction, vegetation type and 
density, based on Alexandridis model. To simulate of fire spread and evaluate its accuracy, the required 
data of actual fire including fire start point, fire area, wind velocity and direction in fire time was 
provided. All effective parameters for actual fire confine were provided and coded in GIS. Finally the fire 
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spread model was implemented using programming of model in MATLAB, regarding to Moore 
neighborhood and loading of digital layers of all effective parameters for actual fire confine. The dynamic 
exhibition of fire spread was presented by selecting the fire start point and number of burned and 
unburned cells was determined. Results of model output including fire spread direction and form was 
compared with the actual fire confine to evaluate the accuracy of the fire spread model qualitatively. The 
total precision and Kappa index were used to evaluate the accuracy of the fire spread model quantitatively. 
The total precision and Kappa index were 0.88 and 0.74 respectively that it can show the precision of 
prediction of the fire spread model and cellular automata method in simulation of fire spread in current 
research. 
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