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  )1392 مرداد، تاريخ تصويب 1392 فروردين(تاريخ دريافت  

  چكيده

هاي مهيب اتفاق افتاده سوزيشوند. آتشهاي طبيعي و انساني ميهاي سرتاسر دنيا طعمه حريقها هكتار از جنگلهر ساله ميليون

ار ناسازگاري بر اكوسيستم منطقه، پوشش گياهي و حيات وحش دارد. باشد كه اين پديده مخرب، تأثيرات بسيدر دنيا مويد اين قضيه مي

باشند، بنابراين ارائه راهكارهائي مؤثر در راستاي جلوگيري و مديريت اين پديده پيچيده همواره هاي هر كشور ميها جزو سرمايهجنگل

شود هاي بسيار ساده با كارائي باال محسوب ميولي از روشريزان محيط زيست بوده است. در اين بين اتوماسيون سلآل مديران و برنامهايده

به  سوزي جنگل و ... دارد. اين روشهاي پويا نظير رشد و توسعه شهري، گسترش آتشسازي پديدهكه قدرت و قابليت باالئي در مدل

سازي اين پديده دارد. اما مسئله مهم در شبيه ها مورد استفاده واقع شده و تقريباً جايگاه واالئيسوزي جنگلهاي آتشكرات در انواع مدل

باشد. در اين تحقيق از الگوريتم پرندگان براي كاليبراسيون اتوماسيون سلولي در مورد اتوماسيون سلولي، بحث كاليبراسيون اين مدل مي

دگان و سيستم اطالعات مكاني، قابليت سازي بر پايه اتوماسيون سلولي ، الگوريتم پرنسوزي جنگل استفاده شده است. نتايج شبيهدر آتش

هاي جنوبي شهرستان مينودشت واقع در شرق استان گلستان اجرا شد. پس دهد. مدل ارائه شده بر روي جنگلباالي اين روش را نشان مي

سازي پرندگان، اين بدست آمد، سپس بعد از كاليبراسيون مدل بوسيله الگوريتم بهينه %58از اجراي مدل اوليه بر منطقه، ضريب كاپا 

ساعت بوده و  23سوزي واقعي در منطقه ارزيابي مدل تقريباً ارتقا يافت. مدت زمان كل آتش %95و شاخص دقت كلي به  %92مقدار به 

هكتار را  8/769ساعت و مساحت سوخته  8/22سازي مدت زمان باشد و نتايج شبيههكتار مي 5/807كل مساحت سوخته در اين مدت 

بيني در ساير مناطق و همچنين به عنوان يك توان از اين مدل براي پيشنموده است. با توجه به مقدار كاپا و ارقام مذكور، مي بينيپيش

 سوزي جنگل استفاده نمود.گيري در آتشسيستم حامي تصميم

  .اطالعات مكاني، شاخص كاپاسوزي جنگل، اتوماسيون سلولي، الگوريتم پرندگان، سيستم گسترش جبهه آتش: يكليد واژگان

                                                           
 سنده رابطينو  ∗
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 مقدمه -1

-ند مدليدر فرا يمتعدد يكردهايها و روتا كنون روش

و توجه  يجنگل مورد بررس يسوزگسترش آتش يساز

ز در ادامه يق نين تحقي. ا]9- 1[قرار گرفته است 

-صورت گرفته در حوزه مدل يهامطالعات و پژوهش

 يكوشد تا با نگاهيجنگل، م يسوزگسترش آتش يساز

به  ياطالعات مكان يهاستميكرد سيمكان محور با رو

ها جه با توجه به اهميت جنگلين مقوله بنگرد. در نتيا

براي هاي يك كشور، ارائه مدلي بعنوان سرمايه

 يسوزي جنگل ضروربيني نحوه گسترش آتشپيش

توان از دو ديدگاه از باشد. با داشتن چنين مدلي ميمي

  اين مدل بهره برد:

i. سوزي و نشانان قبل از آتشبراي آموزش آتش

سازي كامپيوتري براي درك بهتر استفاده از شبيه

ايم كه رفتار آتش. متاسفانه بارها شاهد اين بوده

بانان در دام حريق گرفتار ن و جنگلنشاناآتش

ن كه اطالعي از جهت و ياند، تنها بدين دليل اشده

اند. با داشتن سوزي نداشتهنحوه گسترش آتش

هاي احتياط اطالعات كافي در اين زمينه، قطعاً

الزم و موارد ايمني به خوبي به امدادرسانان 

  آموزش داده خواهد شد . 

ii. نات در زمان و مكان براي اختصاص نيروها و امكا

ها و منابع ريزان جنگلمناسب. مديران و برنامه

طبيعي، با در دست داشتن مدلي مناسب وكارا، 

سوزي بهترين عملكرد و رفتار قطعاً در هنگام آتش

  را در مورد آتش مهيب خواهند داشت.

توان مكان با اجراي چنين مدلي در هر بازه زماني مي

ن الزم براي رسيدن آتش سوزي و مدت زمادقيق آتش

به آن نقطه را محاسبه نمود. با داشتن چنين اطالعاتي 

ترين مسير و مكان را براي اختصاص توان بهينهمي

نيروها و امكانات اختيار نمود. در موارد عمليات 

توان در پيشگيرانه، با تكيه بر اطالعات خروجي مدل، مي

زمان جهتي كه آتش در حال گسترش است و با داشتن 

هاي قطع درختان يا دپوي رسيدن به آن نقطه، از روش

  .]7[خاك توسط ماشين آالت استفاده نمود 

سوزي با اتوماسيون سلولي به تشسازي آشروع مدل

گردد. اوالم اين مدل را براي بهينه باز مي 1950سال 

مدل كردن آتش سوزي و در حالت كلي تر براي نمايش 

ك چارچوب يشان يپديده هاي ديناميكي ارائه داد. ا

هاي مكاني سلولي در بر مبناي مدل يعموم يسازمدل

). Coleman, 1996شنهاد كرد (يزمانهاي گسسته پ

 Richardsو  Kourtz  and Regan (1971)ن يهمچن

باشد ينه مين زميدر ا ييقات ابتداياز جمله تحق (1988)

]10 ,11[.  

جنگل در كانادا توسط  يسوزاولين مدل آتش 

Wanger (1981) االت متحده توسط يو در اRothermel 

ها براي محاسبه توسعه داده شد. اين مدل (1991)

سرعت گسترش، شدت جبهه آتش و ميزان سوخت تاج 

  .]4[شده بودند كه در عمل نيز قابل اجرا باشند  يطراح

 Wanger (1981) به  يتجربي برا يك مدل نيمه

ر يدست آوردن سرعت گسترش آتش تاجي فعال و غ

 نيهاي مخروطي برگ كانادا ارائه داد. او افعال در جنگل

روشن آن و  يل طبقه بنديرا به دل ياهينوع پوشش گ

تنوع كم مواد سوختي آن در مقايسه با ساير مناطق 

قابل قبول بود  يج اعتبارسنجيطبيعي، انتخاب نمود. نتا

 يجهان ينيبشيپ يهاستميو بالفاصله مدل در س

  .]12[د يكاي شمالي استفاده گرديآمر

Rothermel (1991) ينيش بيبا استفاده از روش پ 

 Albini and Stocksآتش سطح اصالح شده توسط 

ل گسترش هشت آتش مهيب يه و تحليو تجز (1986)

دهه  نياالت متحده) بيكوه (غرب ا يراك در شمال

براي گسترش نرخ  يشصت و هشتاد، يك ارتباط آمار

ن زد كه ي. وي تخم]13[شنهاد كرد يآتش تاجي فعال پ

نرخ  شتر ازيبار ب 34/3آتش تاجي فعال  رشنرخ گست

 يهايژگيشده توسط مدل خودش و و ينيش بيپ

موثر  يرهاين، متغيبود. عالوه بر ا يواقع يطيست محيز

رطوبت  ر ارتفاع تاج، تراكم ويبر رفتار آتش تاجي نظ

 ليه و تحلين تجزيابرگ، در مدل بكار گرفته نشدند.. با 

آتش د با يبا مدل نيكه ا جه گرفتيتوان نتيم

  .]14[ گردد استفاده مورد مطالعه مشابه يهايسوز

Karafyllidis and Thanailakis (1997) ك مدل ي

 يسوزآتش گسترش ينيبشيپ يرا برا CA بر يمبتن

 و هوا و آب مختلف يوهايسنار تحت كه توسعه دادند

 از حاصل جينتا  قابل استفاده است. اگرچه يتوپوگراف

انتظارات  با سهيمقا در مساعد را خود يهايسازهيشب

نيز در مدل وجود  يهائيكاست با اين وجود ديدند،

 هيشب آتش جبهه شكل  كه يحال در مثال يداشت، برا
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 جبهه موقعيت بود، يسوز آتش از انتظار مورد جبهه به

  .]15[د يگرديم محاسبه اشتباه آتش

Encinas and White et al. (2007) مدل از 

 سوخته منطقه انتقال بر يمبتن اتوماسيون سلولي

 بهبود يافته ن مدل،يا اند. در واقعاستفاده كرده يكسر

 Karafyllidis and Thanailakis شنهادييمدل پ

 دو از اتوماسيون سلولي قيدر اين تحق است. (1997)

است  شده استفاده يضلع شش هايسلول با يبعد

سازي گرفته شده براي شبيه هاي در نظرمعيار .]16[

باشند. در سوزي ميتوپوگرافي، باد و نرخ گسترش آتش

هاي همسايه براي هاي ارائه شده، دو نوع سلولاكثر مدل

شود، ولي در واقعيت سلول مركزي در نظر گرفته مي

ها به يك اندازه بر سلول مركزي اثر دارند. در همه سلول

ضلعي، ناهگوني بين  هاي ششاين مقاله با ارائه سلول

هاي همسايه از بين برده شده و براي هر سلول سلول

مركزي، شش سلول در اطراف آن وجود دارد كه اثري 

يكسان بر آن دارند. مدل ارائه شده تحت چند سناريوي 

هاي فرضي نيز نشان متفاوت، كارائي خود را در جنگل

 Karafyllidis andها با مدلداده است. خروجي سناريو

Thanailakis (1997) دهنده مقايسه شده است و نشان

  باشد.سازگاري نسبي مدل ارائه شده مي

 Encinas et al. (2007) د را بر اساس مدل يجد مدل

 Karafyllidis and Thanailakis (1997) يشنهاديپ

اتوماسيون  با استفاده از گسترش جبهه آتش يبرا

 مدل بر اساسن يا. اندشنهاد دادهيپ يدو بعد يسلول

. مدل باشدمي يكسر سوخته منطقه از انتقال

 از انتشار آتش تر نحوهقيدق يمعرف به يشنهاديپ

و  پردازدمورب به سلول مركزي مي هيهمسا هايسلول

عالوه بر . استبصورت جزئي  گسترش آتش نرخ شامل

 ناهمگن همگن و يط هايمح يبراهم  مدل نيا ن،يا

ار تحت سناريوهاي متفاوت كارائي خود را نشان يبس

  .]17[داده است 

Berjak and Hearne (2002)  بر اساس مدل فيزيكي

Rothermel (1991) باشد و به منظور بهبود مدل مي

 Karafyllidisاتوماسيون سلولي از مدل ارائه شده توسط 

and Thanailakis (1997)  استفاده نموده اند. مدل ارائه

شده بر اساس ميزان گرماي دريافت شده به يك سلول 

هاي اطراف پايه ريزي شده است. هر سلول بايد از سلول

به حد كافي انرژي گرمائي درياف كند تا در مرحله بعد 

سوزي عبارتند از شيب، آتش بگيرد. عوامل موثر بر آتش

وبت و نرخ سرعت و جهت باد، پوشش گياهي، رط

سوزي. با در نظر گرفتن اين عوامل، مدل گسترش آتش

تحت چندين سناريوي متفاوت اجرا و با توجه به رضايت 

هاي اصلي اجرا بخش بودن نتايج، مدل مذكور بر داده

هاي شد.  با توجه به اينكه منطقه مورد مطالعه دشت

باشد، چند بدون درخت و اغلب شامل علفزار مي

ط با ميزان رطوبت اجرا شد كه نتايج با سناريوي مرتب

هاي اتفاق افتاده سازگاري مناسبي داشت سوزيآتش

]3[. Trunfio (2004) ،Yongzhong et al. (2005)  و

Mark (1998)  هستند كه از  يقاتيز از جمله تحقين

 يشنهاديتوسعه روش پ يبرا Rothermel (1991)مدل 

  . ]20- 18[اند خود استفاده كرده

Alexandridis et al. (2008)  با بكارگيري اتوماسيون

برپايه عواملي مانند نوع و  يدوبعدي و ارائه مدل يسلول

، سرعت و جهت باد، توپوگرافي و ياهيتراكم پوشش گ

-سازي نمودهسوزي را شبيهاي، گسترش آتشده لكهيپد

 ساختار سلولي مربعي با همسايگياند. اين مدل از 

استفاده نموده است و اذعان داشته كه  ييتاهشت

هاي شش ضلعي فقط حجم محاسبات را باالتر سلول

كرد يبرده و نمايش گرافيكي بهتري دارند. از يك رو

از  يبراي كاليبره كردن برخ يخطريغ يسازنهيبه

مدل بر اساس ديتاهاي موجود تركيب شده  يپارامترها

از آتش سوزي واقعي  ييايستم اطالعات جغرافيدر س

ج يو نتا يسازهين شبيسه بيجنگل، استفاده نمودند. مقا

را به  ينيبشي، پيشنهادينشان داد كه مدل پ يواقع

مكاني و زماني از  يهايژگيكامال مناسب با و ياوهيش

  .]9[دهد ، نمايش مييسوزي واقعآتش

Yassemia et al. (2008) بر يمبتن رفتار آتش CA 

اين  توسعه دادند. يشهود و ساده انتقال نيقوان را با

 از استفاده با را ياتوماسيون سلول يقبل يهاق مدليتحق

 به قادر كه فردي به منحصر و خاص انتقال قواعد

 نيب و داخل در افتهي گسترش آتش قيدق محاسبه

 و باد جهت با آتش يسازهماهنگ نيهمچن و هاسلول

 بر بخشد. عالوهيم بهبود گرايانهبا روشي واقع ب،يش

 بر يمبتن مكاني اطالعات ستميس يسازمدل ابزار ن،يا

 ر براييپذ انعطاف طييفراهم كردن مح يبرا كاربر، رابط

جاد يا يسازهيشب جينتا نمايش ل دريتسه و يسازمدل

 يهابين روش ميمستق سهينمودند. همچنين يك مقا
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 ارائه آتش، گسترش موجي و رويكرد ياتوماسيون سلول

 را با CAكه  يقاتيگر تحقي. از جمله د]21[است  شده

مورد استفاده قرار دادند  يشهود و ساده انتقال نيقوان

Camara and Ferreira (1998) ،Meisner (1999) وLi 

and Magill (2001) 24-22[باشد يم[.  

كوشد با در نظر گرفتن يرو مشيق پيتحق

ن يشيقات پيق مرور تحقيكه از طر يمتعدد يپارامترها

 يسازو نظرات كارشناسان اتخاذ شده است، مدل

ت يشتر به واقعيجنگل را هرچه ب يسوزگسترش آتش

ن مدل ينو يكردين با ارائه رويكتر كند. همچنينزد

 .Alexandridis et alارائه شده توسط  يشنهاديپ

ن يكتر كند و ايت نزديشتر به واقعيرا هر چه ب (2008)

د. ينما يسازيمنطقه مورد مطالعه بوم يمدل را برا

باشد، يم يديشامل چهار مؤلفه كل يشنهاديكرد پيرو

 Alexandridisجنگل ارائه شده توسط  يسوزمدل آتش

et al. (2008) ،GIS ،CA توده  يسازنهيتم بهيو الگور

  باشند.ين چهار مؤلفه ميا 1ذرات

  يستم اطالعات مكانيس  - 2

در تمامي مواردي كه در تحقيقات به نوعي از مكان 

 ياستفاده شود، حضور سيستم اطالعات مكاني ضرور

پر رنگ و در  GISباشد. در برخي مسائل مكاني نقش يم

سازي ها و آمادهبرخي ديگر محدود به تهيه اليه

ن يباشد. همچنسازي ميهاي مورد نياز براي مدلداده

 يفناور از يضرور يبخش مكاني به اطالعات يهاستميس

 و هيتجز و تيريمد يبرا يطيمحستيز هاييسازمدل

 ليمتنوع تبد و دهيچيپ يطيمحستيز يهاداده ليتحل

  اند.شده

GIS و ليتحل و هيتجز ،يابيباز ،يآور جمع يبرا 

عنوان  به است و شده يطراح يمكان اطالعات شينما

 و يزمان ابعاد دادن نشان تيقابل فاقد اين سيستم نمونه

, 25[ رها هستنديمتغ راتييانفعاالت پيوسته تغ و فعل اي

 يسازها امكان مدلر روشين رو با ادغام با ساياز ا. ]26

در اين گردد. يفراهم م يرونيب يهاتياز واقع ياريبس

نقش اصلي در تهيه و كد  GIS تحقيق نيز در ابتداي امر

سازي آنها براي ورود به هاي اطالعاتي و آمادهكردن اليه

                                                           

Particle Swarm Optimization (PSO) ١ 

تر كند و در مراحل بعد نقش آن كمرنگيفا ميمدل را اا

  شود.مي

 توده ذرات يسازنهيروش به - 3

ك روش ي )PSOتوده ذرات ( يسازنهيتم بهيالگور

باشد كه بر اساس يم يبر رفتار جمع يمبتن يجستجو

پرندگان شكل گرفته است.  يرفتار اجتماع يسازهيشب

به  يتصادف ياز پرندگان در فضا يتم گروهين الگوريدر ا

تواند يها من راه حلياز بهتر يكيگردند. يدنبال هدف م

ن فاصله را تا هدف يباشد كه كمتر يادنبال كردن پرنده

ا مقدار يا همن ذرات يك از پرندگان يباشد. هر يدارا م

- يمحاسبه م يستگيدارند كه توسط تابع شا يستگيشا

ن مقدار يكتر باشد ايشود. هرچه ذره به هدف نزد

 يك از ذرات داراين هر يباشد. همچنيتر ممناسب

  ت هر ذره را بر عهده دارد.يباشند كه هدايم يسرعت

ن مقدار تابع يهر ذره بر اساس بهتر يدر حالت كل

 يستگيبع شان تاي) و بهتر�����خود ( يستگيشا

ت بر اساس ين هدايشود. ايت مي) هدا�����ت (يجمع

  رد.يگي) صورت م1ط (يروا
  

)1(                    ��	 + 1� = ��	� + ��	 + 1�  
  

V�tپرنده،  يت فعليموقع �x�tن رابطه يدر ا + 1� 

x�tسرعت هر پرنده و  + هر پرنده  يشرويت پيموقع �1

V�tباشد. يم + محاسبه ) قابل 2ق رابطه (ياز طر �1

  باشد.يم
  

)2(       ��	 + 1� = ��	� + ���������� − �� +
���������	 − ��  

  

 �هر پرنده،  يسرعت فعل �	��ن رابطه يدر ا
 يستگين مقدار تابع شايب بهتريضر ��، يت فعليموقع

 ��و  ��ت، يجمع يستگين تابع شايب بهتريضر ��خود، 

  .]27[باشد يم 1و  0ن يب يمقدار تصادف

  يون سلولياتوماس -4

 هايمدل يساز كپارچهي در راستاي ياريبس يكردهايرو

ها به چهار است. اين رويكرد شده انجام GIS با ايپو

، تعامل از GISاند: تعامل كامل مدل با دسته قابل تقسيم
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طريق يك واسط كاربري، ارتباط از طريق ارسال يا 

از طريق يك  GISدريافت اطالعات و شركت كردن با 

افزايش قابليت ا مدل. يكي از رويكردهائي كه براي يتابع 

رستر  يهاي اطالعات مكانستميسازي ديناميكي سمدل

  .]21[ باشدشود، اتوماسيون سلولي ميمبنا استفاده مي

مبنا جايگاه عامل يهااتوماسيون سلولي و روش

سازي هوشمند در مدل يهر روشيبهتري نسبت به سا

جنگل دارند.  يسوزر گسترش آتشيهاي پويا نظپديده

نويسي تقريباً مبنا، نيازمند برنامهعامل يهااما روش

باشد. از اين رو و با توجه به شناخت مياي پيچيده

تواند گزينه اتوماسيون سلولي، اتوماسيون سلولي مي

هاي پويا باشد. سازي پديدهمناسبي براي مدل

ها بنا نهاده اتوماسيون سلولي بر اساس نظريه سيستم

دارد كه عملكرد ها اعالم ميشده است. نظريه سيتم

لكرد و روابط تواند نتيجه عمپيچيده يك سيتم مي

تري بين اجزاي آن باشد. با اين استدالل، جزء جزء ساده

كردن يك سيستم به اجزاي قابل تعريف، راهي براي 

سوزي اي نظير آتشهاي پيچيدهسازي پديدهمدل

باشد. اتوماسيون سلولي نيز از يك نظر ها ميجنگل

دهد. اتوماسيون اي را مدنظر قرار ميچنين مسئله

هاي رستري، ليل سادگي و سازگاري با دادهسلولي به د

با اعمال يك سري قوانين ساده محلي در هر زمان 

كند. دستيابي حالت كلي سيستم را در آن زمان بيان مي

هاي كلي يك پديده پويا و پيچيده از طريق به ويژگي

ها، از محاسبات محلي اعمال شده بر روي سلول

  .]9[باشد ميهاي متمايز اتوماسيون سلولي ويژگي

  يشنهاديند پيفرا - 5

جنگل در تحقيقات سوزي هاي گسترش آتشانواع مدل

گوناگون مورد بررسي قرار گرفته است. موضوعي كه در 

هاي ارائه شده اين راستا اهميت دارد اين است كه مدل

هاي آن منطقه براي معموالً براي مناطقي كه از داده

كنند. در سازي استفاده شده است بخوبي عمل ميمدل

، كه طبيعتكه در ساير مناطق، مخصوصاً زماني  يحال

يابد، از ميزان نوع پوشش و اقليم منطقه تغيير مي

شود. اين ها در اين منطقه كاسته ميموفقيت مدل

اي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن گذشت، مسئله

شود اكثر كشورهاي صاحب نظر كما اينكه مشاهده مي

 يسازدر اين زمينه، نرم افزاري ملي براي انجام مدل

ار دارند.  ممكن يل در اختجنگ يسوزگسترش آتش

هاي پايه استفاده شده يكسان باشد ولي قطعاً است مدل

هاي استفاده شده بنا به در مورد روابط و زيرمدل

  هائي وجود دارد.طبيعت و نوع پوشش، تفاوت

استفاده از روش  يشنهاديمهمترين قابليت مدل پ

باشد. در سازي باال ميسازي ساده و با قدرت مدلمدل

هاي مكاني مورد نياز در فرمت ل حاضر تمامي دادهحا

باشند و اين امر سبب تسهيل در رستري موجود مي

هاي مورد سازي شده است. اين مدل به راحتي اليهمدل

سازي را در اين حالت دريافت كرده و نياز براي مدل

ن يدر ا يشنهاديپدهد. مدل سازي را انجام ميشبيه

، GIS، يمدل تجرب يديكل ق شامل چهار مؤلفهيتحق

CA يسازنهيتم بهيو الگور PSO 1باشد. شكل يم 

 يسوزگسترش آتش يبرا يشنهاديروش پ ياجزا

  دهد.يجنگل را نشان م
  

 
  

   يشنهاديروش پ يهامؤلفه -1شكل 

  ير مدل تجربيتفس -6

اي پويا و كامال پيچيده سوزي جنگل پديدهآتش

سوزي نيازمند باشد. مطالعه رفتار پيچيده آتشمي

باشد. طي مطالعه عوامل مؤثر و تأثيرگذار بر آن مي

تحقيقات مختلف عوامل متفاوتي در نحوه گسترش 
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در نظر گرفته شده است. انتخاب اين عوامل  يسوزآتش

تفاده دارد و از جنبه به مدل مورد اس ياز يك سو بستگ

ها نيز بر اين انتخاب سايه ديگر در دسترس بودن داده

سازي گسترش افكند. مدل مورد استفاده براي مدلمي

 Alexandridisسوزي بر پايه مدل ارائه شده توسطآتش

et al. (2008) باشد. در اين روش پارامترهاي مورد مي

 ، تراكم پوششياهينوع پوشش گاستفاده شامل ا

جهت ن و يسرعت باد و جهت آن، ارتفاع زم، ياهيگ

سوخته شدن  احتمال براي هر سلول .باشديشيب م

  گرددي) محاسبه م1توسط رابطه (
  

)1  (          ����� = ���1 + � �!"�1 + �#����$��  
  

���� ن رابطهيا كه در�ك ياحتمال سوخته شدن  

انگر ياست و ب يتجربب ينشان دهنده يك ضر ��سلول، 

 يهااز سلول يكيبه  يسوزاحتمال گسترش آتش

ط نبود باد، يب تحت شراين ضريباشد. ايه ميهمسا

-يكسان محاسبه مي ياهي، نوع و پوشش گيتوپوگراف

ن ياست در ا يتجرب ��ب يكه ضر ييگردد. از آنجا

ن يشود هم يد بوميكه با يياز پارامترها يكيق يتحق

��#�، ياهينوع پوشش گ !� � باشد.يم ��پارامتر  

اثر  ��اثر سرعت و جهت باد و  $�، ياهيتراكم پوشش گ

  باشد.يجنگل م يسوزبر گسترش آتش يتوپوگراف

  ياهيمدل نوع و تراكم پوشش گ - 1- 6

براي تقسيم بندي انواع پوشش گياهي موجود در منطقه 

شود. در ميهاي سوخت موجود استفاده بيشتر از مدل

هاي پذيري سوختهاي سوخت ميزان احتراقمدل

ها محاسبه متداول بر حسب نوع و ميزان تراكم آن

ق، ضرائب ي. در اين تحق(Anderson, 1982)شود مي

قابل محاسبه  2و 1با استفاده از جداول  ��#�و  !� �

و تراكم  ياهين ضرائب بر اساس پوشش گيهستند. ا

  .]9[گردد يم يندبميها تقسآن
  

  بندي نوع پوشش گياهيتقسيم -1جدول 

  ياهينوع پوشش گ )'&%

  يكشاورز  - 3/0

  درختچه  0

  انبوه (غالباً بلوط) يدرختان جنگل  4/0

  

  بندي تراكم پوشش گياهيتقسيم -2 جدول
  ياهيتراكم پوشش گ *'(%

  تراكم كم  - 4/0

  تراكم نرمال  0

  انبوه  3/0

  جهت بادمدل سرعت و   -2- 6

سوزي جنگل بر پايه اثر سرعت سازي گسترش آتشمدل

باشد. تاكنون مدلي كه هاي موجود ميو اثر باد، از چالش

بتواند بخوبي اثر باد را مدلسازي نمايد، ارائه نشده است. 

اي زيرا باد بعنوان يك سيال، رفتار بسيار پيچيده

ر دار خواهد داشت. نحوه اثهاي شيبمخصوصاً در زمين

باشد هاي سطح زمين موضوعي ميباد بر پستي و بلندي

 از ياريكه البته هنوز جاي تحقيق و بررسي دارد. بس

 اثر مدل كردن قات مختلف، براييتحق در يتجرب روابط

 و جهت گسترش سرعت در سرعت و جهت باد

است. در اين تحقيق، از يك  شده شنهاديپ سوزيآتش

سازي بهتر نتايج شبيهپذيري باالتر و مدل با انعطاف

محاسبه  ي) مدل ارائه شده برا2د. رابطه (ياستفاده گرد

جنگل را  يسوزگسترش آتش يسازمدل ياثر باد بر رو

  .]9[دهد ينشان م
  

)2          (                             �$ = ��+�,���-�  
  

ت يكه در نها يب تجربيضر �,ن رابطه يكه در ا

ه و يسرعت باد بر حسب متر بر ثان �گردد، يبره ميكال

  گردد.ي) محاسبه م3( ق رابطهيز از طرين �-

  

)3        (                -� = ��+��,��cos�1� − 1�"  

   

ن جهت انتشار آتش و جهت يه بيزاو 1ن رابطه يدر ا

 گردد.يبره ميت كاليكه در نها يب تجربيضر �,و  باد

 نيب ايپيوسته مقدار هر توانديم باد جهت )3در رابطه (

 ياريصورتيكه در بس درجه را اتخاذ نمايد، در 360 و 0

 جهت ها،قيمورد استفاده در ساير تحق يهاكيتكن از

  داشته باشند. گسسته مقدار چند توانديم تنها باد وزش

  نياثر ارتفاع زم  -3- 6

ارتفاع زمين نيز از عوامل بسيار موثر در جهت گسترش 

باشد. همواره وقتي آتش شيب رو سوزي جنگل ميآتش
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كند، با توجه به سوزي طي ميآتشبه باال در حين 

اينكه در شيب رو به باال، فاصله شعله از مواد سوختي رو 

بايد، اين امر سبب افزايش دماي مواد به جلو كاهش مي

سوزي اين مواد شود و سبب تسهيل در آتشسوختي مي

گردد. تحت اين شرايط سرعت در زمان كمتري مي

گيري افزايش گسترش در شيب رو به باال به طور چشم

يابد. اما در شيب رو به پائين، اين مسئله بر عكس مي

شود تا زاويه شعله با شود و شيب منفي سبب ميمي

جه سبب يمواد سوختي رو به جلو كاهش يابد در نت

سوزي در شيب رو گير نرخ گسترش آتشكاهش چشم

محاسبه اثر  يبه پائين خواهد بود. مدل مورد استفاده برا

 هيزاو �1باشد كه در آن ي) م4ق رابطه (يب از طريش

است كه در  يب تجربيضر كي 2قطعه زمين و  بيش

  گردد.يبره ميق كالين تحقيا
  

)4             (                             �� = ��+�21��  
  

 ها كهسلو به شكل توجه با كه است ذكر به الزم

 به بسته مختلف يهاراه از بيش هيزاو مربعي است،

 مورب اي و مجاور هيهمسا سلول دو نيا ايآ نكهيا

 يشود. با اين احتساب برامحاسبه مي هستند،

) 5ق رابطه (ياز طر بيش هيزاو مجاور يهاسلول

  گردد.يمحاسبه م
  

)5                   (                 1� = tan5� 678579: ;  
  

 طول = و سلول دو ارتفاع �> و �> ن رابطهيكه در ا

 هاي قطريسلول يبرا نيهمچن است. مربعي سلول

 گردد.ي) محاسبه م6ق رابطه (ياز طر بيش هيزاو

  

)6              (                      1� = tan5� 678579√�: ;  

  يسازادهيپ -7

  منطقه مورد مطالعه  -7-1

هاي هاي گلستان، به داليل فراوان نظير جاذبهجنگل

ها و هاي زيبا در بطن جنگلفراوان، وجود آبشارطبيعي 

خيلي از مسائل ديگر، در طي فصول مختلف 

كند. همه اين عوامل هاي مختلفي را جذب ميتوريست

سوزي براي جنگل محسوب تهديدي از نظر آتش

هاي هاي اتفاق افتاده در سالسوزيشود. از آتشمي

كه جزء  اشاره نمود، 89توان به حوادث سال اخير مي

 26سوزي در تاريخ اند. اين آتشناگوارترين حوادث بوده

شروع و در چندين نقطه بصورت همزمان  89آذرماه 

اتفاق افتاد. بر اساس گزارشات ارائه شده از سوي 

سوزي در فقره آتش 80باني گلستان، حدود جنگل

هاي ابر و ها در جنگلسوزيجريان بوده است. اين آتش

هرستان علي آباد كتول و استان سمنان و در مرز ميان ش

ها در شهرستان سوزيالبته سهم بيشتر اين آتش

وست. متإسفانه منابع آگاه، يمينودشت به وقوع پ

اطالعات جامع و كاملي در خصوص ميزان خسارت وارده 

دهند. بر پايه اين تفاسير و با توجه در اختيار قرار نمي

اكنون در شرق استان هاي فراواني تسوزيبه اينكه آتش

الخصوص در منطقه مينودشت اتفاق افتاده گلستان علي

در  ياست، اين منطقه بعنوان منطقه مورد مطالعه اصل

اين تحقيق در نظر گرفته شده است. منطقه اول مورد 

مطالعه در جنوب شهرستان مينودشت، در شرق استان 

?گلستان داراي موقعيت جغرافيائي  = @A	CADEF′′ ،

H = II°	KAD@K′′ و  يجنوب غرب? = @A°	ECDEF′′ ،

H = II°	KLD@F′′ به  2باشد. شكل مي يشمال شرق

 دهد.ين منطقه را نشان ميك ايصورت شمات
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  نودشتيمنطقه مورد مطالعه در م يهاك جنگليت شماتيموقع -2شكل 

  اطالعات يسازآماده -7-2

اطالعات مورد استفاده در تحقيق عبارتند از نوع و تراكم 

ها، توپوگرافي پوشش گياهي، شبكه راهها، رودخانه

منطقه، مناصق واقعي سوخته، شرايط جوي (سرعت و 

باشند. تمامي جهت باد) و مناطق غير قابل سوختن مي

موجود (بجز اطالعات هواشناسي) از اداره منابع  اطالعات

طبيعي استان گلستان اخذ شده و مورد استفاده قرار 

هاي اطالعاتي تراكم و پوشش گياهي گرفته است. اليه

ها در شبكه راهها و رودخانه 10000/1در مقياس 

 1385باشند كه در مربوط به سال مي 5000/1مقياس 

افي بر اساس تصاوير هستند. اليه اطالعات توپوگر

متر و اخذ  28اي لندست با رزولوشن مكاني ماهواره

ت اطالعات يباشد. در نهامي 1385شده در سال 

هواشناسي نيز از اداره هواشناسي استان گلستان دريافت 

  شده است.

  پارامترها  يابيارز  - 7-3

ق شامل نوع پوشش ين تحقيرگذار در ايتأث يپارامترها

پوشش گياهي، توپوگرافي، شيب، سرعت گياهي، تراكم 

 ياهيق نوع پوشش گين تحقيباشد. در ايو جهت باد م

شوند، مناطق بندي ميبه سه دسته كالسه GISق ياز طر

، درختچه و درختان انبوه جنگلي (غالباً بلوط). يكشاورز

منطقه مورد مطالعه را  يبرا ياهينوع پوشش گ 3شكل

در نظر گرفته  يهاكد 1ن جدول يدهد. همچنينشان م

ر ين مقاديدهد. ايهر كالس را نشان م يشده برا

باشد كه در مدل ارائه شده توسط يم ياطالعات تجرب

Alexandridis et al. (2008)  .در نظر گرفته شده است  

به  GISق ينيز بر حسب نياز از طر ياهيتراكم پوشش گ

پراكنده،  ياهياند، پوشش گشده يبندسه دسته كالسه

شش گياهي با تراكم معمولي يا نرمال و پوشش پو

متراكم. مقادير در نظر گرفته براي اين نوع  ياهيگ

هاي تجربي ارائه پوشش گياهي و تراكم بر اساس داده

باشد. يم Alexandridis et al. (2008)شده توسط مدل 

منطقه مورد مطالعه  يبرا ياهيتراكم پوشش گ 4شكل 

در نظر  يكدها 2جدول ن يدهد. همچنيرا نشان م

  دهد.يهر كالس را نشان م يگرفته شده برا

اليه شيب و جهت شيب نيز از اطالعات فايل رقومي 

ارتفاع منطقه  قابل استخراج است. دو نوع خروجي 

جهت شيب و ارتفاع هر سلول در اتوماسيون سلولي 

باشد. بر حسب نياز و تسهيل در پياده شده مورد نياز مي

فراهم  GISها در محيط ل، اين خروجيبكارگيري مد

 ين را برايزم ياطالعات مدل رقوم 5شدند. شكل 

ن مناطق يدهد. همچنيمناطقه مورد مطالعه نشان م

و، جاده)  يغير قابل سوختن (رودخانه، مناطق مسكون

  باشد.يان مينما 5ز در شكل ين

ق يز از طرياز نيت اطالعات هواشناسي مورد نيدر نها

هواشناسي اخذ شده و مورد استفاده واقع گرديد. اداره 

سوزي در در زمان وقوع آتش يط جويشرا 3جدول 

  دهد.يمناطق مورد مطالعه اول و دوم را نشان م
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  در منطقه اول يسوزدر زمان آتش يط جويشرا -3جدول  
ميانگين درجه حرارت 

 هوا (سلسيوس)

رطوبت ميانگين 

 نسبي درصد

ميزان بارندگي   

 (ميلي متر)

ميانگين سرعت   

 باد (ثانيه/متر)

جهت وزش 

 باد

9/2  62 7/50 جنوب به  5  

 شمال

  

    
  تراكم پوشش گياهي براي منطقه مورد مطالعه  -4شكل   نوع پوشش گياهي براي منطقه مورد مطالعه -3شكل 

  

  

  
  مدل رقومي منطقه مورد مطالعه  -5شكل 
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   يسوزن گسترش جبهه آتشييتع -7-4

ن امكان را يا يو مدل تجرب يون سلوليادغام اتوماس

را بتوان لحظه به  يسوزكند تا گسترش آتشيفراهم م

ق با استفاده از ين تحقيقرار داد. در ا يلحظه مورد بررس

 يسوزگسترش آتش يسازمدل Moore يمدل همساگ

-گسترش آتش ينيبشيپ يد. برايجنگل انجام گرد

  ن حالت در نظر گرفته شد.يجنگل چند يسوز

i.  حالت اول: سلول حاوي مواد سوختي نيست. در

تواند اين حالت سلول در هيچ گام زماني نمي

ها ها و جادهبسوزد. مناطق مسكوني، روخانه

 ن حالت هستند.ياز ا يجزئ

ii. باشد، ي ميحالت دوم: سلول حاوي مواد سوخت

 ولي هنوز نسوخته است.

iii. .حالت سوم: سلول در حال سوختن است 

iv. .حالت چهارم: سلول كامالً سوخته است  

 يتمام يدر نظر گرفته شده برا يهان حالتيا

اعمال  ين رو برايها ممكن است رخ دهد. ازاسلول

ن يهاي همسايه سلول مركزي از قوانقوانين به سلول

گردد. با توجه به ياستفاده ممحلي اتوماسيون سلولي 

  باشد.ير مين زيشامل قوان ين محليقوان 6شكل 

i.  اگر حالت سلول(i,j)  در زمانt  باشد،  1برابر با

خواهد بود.  1نيز  t+1حالت سلول در گام زماني 

باشد كه اگر يك اين قانون بيانگر اين مسئله مي

سلول حاوي مواد سوختي نباشد، در هيچ 

اي نخواهد سوخت و همواره داراي مقدار مرحله

 باشد.مي 1ثابت 

ii.  اگر حالت سلول(i,j)  در زمانt  باشد،  3برابر با

خواهد بود.  4نيز  t+1حالت سلول در گام زماني 

كند، آگر سلول حاوي مواد بيان مي اين قانون

سوختي در اين مرحله در حال سوختن است، در 

سوزد و سلول سوخته مرحله بعد كامل مي

 كند.را اختيار مي 4شود و كد محسوب مي

iii.  اگر حالت سلول(i,j)  در زمانt  باشد،  4برابر با

خواهد بود.  4نيز  t+1حالت سلول در گام زماني 

دارد، اگر سلول سوخته باشد، اين قانون بيان مي

يعني در مراحل قب سوخته باشد، بدليل نداشتن 

مواد سوختي جديد، همان سلول سوخته باقي 

 ماند.مي

iv.  اگر حالت سلول(i,j)  در زمانt  باشد،  3برابر با

�Mهاي حالت سلول ∓ 1, P ∓  t+1در زمان  �1

����خواهد بود با احتمال 3برابر با �اين قانون . 

باشد. در ترين قانون انقال محلي ميتقال، مهمان

واقع شالوده اصلي قوانين انتقال محلي اتوماسيون 

باشد كه اصل گسترش را تعيين سلولي مي

كند. بر پايه اين قانون، اگر يك سلول در حال مي

) آنگاه بر اساس tسوختن باشد (در مرحله 

سلول همسايه نيز در معرض  Moore ،8همسايگي 

باشند. اينكه كدام سلول همسايه در احتراق مي

 شود، بر اساس رابطهمرحله بعد دچار احتراق مي

 گردد.محاسبه مي 1

(i-1, j-1) (i-1, j) (i-1, j+1)

(i ,j-1) (i,j) (i , j+1)

(i+1, j-1) (i+1, j) (i+1, j+1)

 
  آن يگيو همسا يسلول مركز -6شكل 

تمامي مراحل گفته شده توسط اتوماسيون سلولي 

شود، به اين صورت كه در هر بطور همزمان انجام مي

هاي در حال از زمانبندي اتوماسيون سلولي، سلول لحظه

سلول همسايه،  8سوختن بررسي شده و اثر آن بر 

گيرد. مطابق با قوانين انتقال محلي مورد بررسي قرار مي

 1تا  0عددي بين  4هر سلول بر اساس قانون شماره 

اتخاذ خواهد نمود كه حالت سلول را در مرحله بعد 

مان نيز نمايشي پويا از جبهه دهد، در همين زنشان مي

باشد. بررسي كل فضاي سوزي قابل نمايش ميآتش

هاي زماني آن، نمايش پوياي اتوماسيون سلولي در بازه

سوزي را بر اساس عوامل تاثيرگذار بر آن گسترش آتش

سوزي هاي زماني آتشدهد. در اين مرحله، بازهنشان مي

ر اينجا قابل شود. موضوعي كه دواقعي نيز محاسبه مي

هاي زماني اتوماسيون باشد، متفاوت بودن بازهتوجه مي

باشد. در سوزي واقعي ميهاي زماني آتشسلولي از بازه

اين بين هيچ ارتباطي بين اين دو زمان وجود ندارد. 

هاي زماني اتوماسيون سلولي مقيد به فضاي سلولي بازه

  باشند. و وابسته به مساحت منطقه مي
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سوزي بايد هاي آتشت آوردن زمان جبههبراي بدس

سوزي بين هر دو پيكسل را از نقطه زمان گذر آتش

شروع احتراق به بعد بصورت تجمعي محاسبه نمود. در 

شود كه ها مشاهده مياينصورت براي برخي پيكسل

باشند، اين يكساني مويد اين داراي اعداد يكسان مي

حني ميزان ها بر روي يك منباشد كه اين پيكسلمي

سوزي در يك زمان به زماني قرار دارند يعني جبهه آتش

جه با توجه به مطالب گفته ياين نقاط رسيده است. در نت

ه ياول ياز به چهار مقدار تجربيشده و روابط ارائه شده ن

ه ارائه ير اوليمقاد 4باشد. جدول ياعمال مدل م يبرا

-ين مرا نشا Alexandridis et al. (2008)شده توسط 

  دهد.
  

  مقادير تجربي اوليه -1جدول 
%Q RK RE S 
580/0  078/0  131/0  045/0  

پس از اعمال مدل در نظر گرفته شده به منطقه 

 يسوزگسترش جبهه آتش 10مورد مطالعه مطابق شكل

 ينيبشيزان صحت پينكه بتوان ميا يد. برايآيبدست م

نمود با توجه به مطالب گفته شده از  يابيمدل را ارز

ن رو يگردد. از اين منظور استفاده ميا يشاخص كاپا برا

باشد. يمنطقه اول م يواقع يسوزاز به اطالعات آتشين

اتفاق افتاده در منطقه مورد  يواقع يسوزآتش 8شكل 

  .دهديمطالعه را نشان م

ج بدست آمده با اطالعات يسه نتايت با مقايدر نها

خواهد  6ماتريس خطاي خروجي مطابق جدول يواقع

سازي و واقعي هاي شبيهبود. ماتريس خطا تعداد پيكسل

دهد. در اين را از لحاظ صحت مورد بررسي قرار مي

ها سازي و ستونماتريس، سطرها بيانگر خروجي شبيه

دهند. با توجه به اينكه در اين واقعيت را نشان مي

وجود دارد، ماتريس خطا  تحقيق تنها دو نوع خروجي

دو سطر و دو ستون خواهد بود. يعني يك پيكسل  يدارا

سوخته يا نسوخته است. اعداد روي قطر اصلي بيانگر 

سازي و واقعيت است. از ها در شبيهتساوي تعداد پيكسل

ماتريس خطا، دو نوع دقت قابل استنتاج است، دقت 

دقت كلي و شاخص كاپا كه قبالً به تفصيل بحث شد. 

بيني شده صحيح را هاي پيشكلي نسبت تعداد پيكسل

دهد. اين دقت حالت بسيار ها نشان ميبه كل پيكسل

هائي كه اشتباه باشد. زيرا تعداد پيكسلبينانه ميخوش

دقت  7شود. مطابق جدول نمي اند لحاظبيني شدهپيش

ن يباشد. همچنيدرصد م 65بدست آمده برابر  يكل

درصد  58به شده در اين منطقه شاخص كاپاي محاس

 1باشد. همانطور كه بيان شد، هر چه اين عدد به مي

باشد. مزيت سازي بيشتر مينزديكتر باشد دقت شبيه

اين شاخص اين است كه برخالف دقت كلي، 

اند را نيز مدنظر بيني نشدههائي كه درست پيشپيكسل

پا شود كاكند. اين امر سبب ميقرار داده و اعمال مي

  يك حالت بدبينانه براي محاسبه دقت باشد.

  ون مدل ارائه شدهيبراسيكال -7-5

با استفاده  5ه در نظر گرفته شده در جدول يضرائب اول

ن يشوند. در ايبره ميو شاخص كاپا كال PSOاز روش 

ك ذره ياز مجموعه ضرائب به عنوان  يند هر سريفرا

ون با يبراسيكالند ين رو فرايشود. از اي(پرنده) شناخته م

 3/0و  ��ب يضر يبرا 2/0ه و مقدار يت اوليجمع 50

مورد انتظار  يشود. مقدار كاپايانجام م��	ب يضر يبرا

ند در نظر ين فرايا يبرا 200و تعداد تكرار  9/0برابر 

ند يضرائب بدست آمده از فرا 8گرفته شده است. جدول 

نمودار  9ن شكل يدهد. همچنيون را نشان ميبراسيكال

  دهد.يرا نشان م PSOتم يالگور ييهمگرا

 يبدست آمده از خروج يس خطايماتر 9جدول 

را نشان  يسوزآتش يبره شده و اطالعات واقعيمدل كال

ان است مدل ينما 10دهد. همانطور كه در جدول يم

توانست گسترش  92/0 يب كاپايبره شده با ضريكال

 ينيبشيمنطقه مورد مطالعه پ يرا برا يسوزجبهه آتش

ب يك ضريه ين مقدار با توجه به مقدار اوليد. اينما

بدست آمده از  يخروج 10شكل باشد. يال مدهيا يكاپا

جنگل پس از  يسوزگسترش جبهه آتش ينيبشيپ

ن يدر ا دهد.يمنطقه اول نشان م يون را برايبراسيكال

شكل زمان گسترش آتش در ساعات مختلف مشهود 

  .باشديم
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  اتفاق افتاده در منطقه مورد مطالعه  يواقع يسوزآتش -8 شكل                     ه ير اوليبا استفاده از مقاد يسوزگسترش جبهه آتش -7 شكل

  

  مدل  يو خروج ياطالعات واقعسه يبدست آمده از مقا يس خطايماتر -2جدول 

    يسازهيشب  مجموع

64848  2  64846  
  يواقع

62911  28807  34104  

  مجموع  98950  28809  127759

  

  

  نتايج بدست آمده از مقايسه خروجي مدل و اطالعات واقعي -3 جدول

مساحت منطقه سوخته 

  (هكتار) شده ينيبشيپ

واقعي مساحت منطقه سوخته 

  (هكتار)
  دقت كلي  ضريب كاپا  زمان سوختن (ساعت)

27/525  59/807  4/26  58/0  65/0  

  

  ضرائب تجربي بدست آمده پس از كاليبراسيون -4جدول 

%Q RK RE S 

6007/0  0085/0  000047/0  0027/0  

  

 

  بره شده يمدل كال يو خروج يسه اطالعات واقعيبدست آمده از مقا يس خطايماتر -5جدول 

    يسازهيشب  مجموع

  يواقع  95035  8  95044

32715  3914  28801  

  مجموع  123837  3922  127759

  

  يواقع اطالعات و بره شدهيكال مدل يخروج سهيمقا از آمده بدست جينتا -6جدول 

مساحت منطقه سوخته 

  (هكتار) شده ينيبشيپ

مساحت منطقه سوخته 

  (هكتار) يواقع

زمان سوختن 

  (ساعت)

ب يضر

  كاپا

  يدقت كل

86/769  59/807  81/22  92/0  95/0  
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  PSOتم يالگور يينمودار همگرا -9شكل 

  

  

  بره شدهيبا استفاده مدل كال يسوزگسترش جبهه آتش -10 شكل
  

  شنهاداتيو پ يريگجهينت -8

سازي گسترش جبهه در اين تحقيق براي مدل

سوزي جنگل از روش اتوماسيون سلولي بهره برده آتش

شده است. اين روش در عين سادگي، داراي قدرت باالئي 

هاي همسايه در اعمال قوانين همسايگي بر سلول

هاي مناطق استفاده در جنگلباشد، روش مورد مي

جنوبي شهرستان مينودشت واقع در شرق استان گلستان 

در بخش اول، مدل اوليه ج نشان داد يبكار گرفته شد. نتا

بدست آمد،  %58بر منطقه اجرا شد و شاخص كاپا 

تكرار  200سپس در ادامه كاليبراسيون مدل، پس از 

دت زمان رسيد. م %92الگوريتم پرندگان، اين مقدار به 

 26سوزي واقعي در منطقه ارزيابي مدل تقريبا كل آتش

 5/807ساعت بوده و كل مساحت سوخته در اين مدت 

 82/22سازي مدت زمان باشد و نتايج شبيههكتار مي

بيني هكتار را پيش 86/769ساعت و مساحت سوخته 

باشد كه مدل كارائي نموده است. نتايج بيانگر اين مي

هاي مهيب دارد، سوزيازي گسترش اتشباالئي در مدلس

توان از با توجه به مقدار شاخص كاپا و ارقام مذكور، مي

بيني در ساير مناطق و همچنين به اين مدل براي پيش

سوزي گيري در آتشعنوان يك سيستم حامي تصميم

گيري جنگل استفاده نمود. اين سيستم حامي تصميم

سوزي در حين اتشسوزي و هم تواند هم قبل از آتشمي

ها مورد استفاده قرار گيرد. تخصيص به موقع جنگل
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هاي مديران محيط زيست نيروها و امكانات از چالش

توان گامي در باشد، با وجود چنين سيستمي ميمي

  جهت رفع اين چالش برداشت.

هاي با توجه به اينكه در اين تحقيق برخي از جنبه

ها مورد بررسي نگلسوزي جاي نظير آتشپديده پيچيده

قات بيشتر و دستيابي به نتايجي يقرار گرفت، براي تحق

هاي گردد. بررسي مدلبهتر، پيشنهادات زير مطرح مي

اي در مناطقي كه شامل پوشش جنگلي سوزي لكهآتش

ها وجود دارد. به درختان افرا، بلوط و درختان كاج در آن

ها، لدليل نبود برخي اطالعات و همچنين نقص در مد

ها، ها فراهم نشد. نظير الشبرگامكان بررسي برخي اليه

هاي سطحي. متأسفانه در سوزيجنس خاك و ... در آتش

هاي در جنگل 89سوزي اتفاق افتاده در سال آتش

مند براي نحوه گسترش هاي زمانمينودشت، داده

سوزي وجود نداشت. در صورت وجود چنين آتش

توان مدل را بصورت كارآمدتري كاليبره مي ياطالعات

براي كاليبراسيون  PSOنمود. در اين تحقيق از روش 

قات بيشتر يمدل استفاده شد، در اين راستا و براي تحق

هاي هوش مصنوعي نيز استفاده توان از ساير روشمي

عامل باد از عوامل  نمود و نتايج را با هم مقايسه نمود.

هاي باشد. مدلماهيتي پيچيده ميبسيار تأثيرگذار با 

سازي اثر باد و بادپيچه حال حاضر كارائي باالئي در مدل

توان براي (چرخش باد در مناطق پشت به باد) ندارند. مي

هاي سيال براي سازي جرياناز شبيه يآت يهاقيتحق

  عامل باد استفاده نمود.

  سپاسگزاري

ب مهندس مستوري به خاطر در اختيار گذاشتن از جنا

ها و همچنين از جناب مهندس بهلكه و مهندس مير داده

(پرسنل منابع طبيعي استان گلستان) بخاطر 

م.يهاي مفيدشان كمال تشكر و قدرداني را دارراهنمائي
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