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 چکیده :
آتؾ ػَصی جٌگل یىی اص هْن تشیي خطشات اوَلَطیىی هحؼَب هی ؿَد وِ تِ عَاهل هختلفی تؼتگی داسد. تِ ّویي دلیل پیؾ تیٌی 

سفتاس آتؾ وِ تِ دلیل اّویت فشاٍاى  هذلؼاصیكحیح سفتاس آتؾ هَضَعی حیاتی دس حذالل ًوَدى اثشات هخشب ًاؿی اص آى هی تاؿذ. 

میي لشاس گشفتِ اػت تِ سٍؽ ّای هختلف اًجام هی ؿَد. دس هیاى ایي سٍؽ ّای هختلف، سٍؽ جٌگل تشای تـش، هَسد تَجِ هحم

اتَهاتای ػلَلی تِ دلیل ػادگی ٍ تَاًایی دس هذلؼاصی ػیؼتن ّای پیچیذُ هَسد تَجِ فشاٍاى هی تاؿذ وِ دس تحمیك پیؾ سٍ ًیض اص 

ًَع پَؿؾ گیاّی، تشاون پَؿؾ گیاّی، جْت ؿیة ٍ ساُ ّای  ّویي سٍؽ تْشُ گشفتِ ؿذُ اػت. پاساهتشّای هؤثش دس ایي تحمیك

ی آتؾ تِ ػوت هٌاطك تا تشاون هشحلِ كَست گشفت. پیـشٍی جثِْ 35دػتشػی هی تاؿذ. دس ایي تحمیك پیؾ تیٌی سفتاس آتؾ دس 

 تاالی پَؿؾ گیاّی هی تاؿذ وِ تا ٍالعیت ػاصگاسی داسد.
 

   ینی رفتار آتص، اتوهاتای سلولی: آتص سوزی جنگل، پیص ب های کلیدی :واشه
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 هقدهه -1

تِ عٌَاى یىی اص هْن ترشیي  تا تَجِ تِ ؿٌاخت ٍیظگی ّای جٌگل ٍ تأثیش هثثتی وِ دس صًذگی اًؼاى هی گزاسد، جٌگل 

پَؿؾ گیاّی دس جٌگل هراًع   ی تضسگی تثذیل ؿذُ اػت.ٍ حفظ ٍ حشاػت اص آى تِ ٍظیفِ هٌاتع طثیعی تلمی گشدیذُ

ذ وِ پَؿؾ گیراّی دس هماترل   ٌفشػایؾ خان هی ؿَد صیشا عاهل اكلی فشػایؾ خان، آب ّای ػطحی ٍ تاد هی تاؿ

تِ عوك صهیي فشٍ هی  ًیضآب تیـتشی  ،ّش دٍ عاهل هماٍهت هی وٌذ. دس هٌاطمی وِ پَؿؾ گیاّی تیـتشی ٍجَد داسد

دس ًَاحی جٌگلری ٍلرَع ػریالب ّرن ؿراًغ       ایي اهش ًـاى هی دّذ وِجلَگیشی هی ؿَد. ػیل سٍد ٍ اص جاسی ؿذى 

سؿرذ دسختراى دس    ووتشی داسد ٍ ّویي طَس تاد ًیض تِ دلیل ٍجَد هاًع گیاّی تواع هؼتمین ووترشی ترا خران داسد.   

سیـِ دسختاى تا فشٍ سفتي دس خران ّرای حؼراع ترِ لمرضؽ هاًٌرذ        ٍ داهٌِ ّا ػثة افضایؾ پایذاسی خان هی گشدد

اص گؼؼتِ ؿذى لطعات یا تلَن ّای لمضؿی جلرَگیشی هری    جاد ؿثىِ هتشاون سیـِ ای،ػتَى ّایی عول وشدُ ٍ تا ای

تِ ایي كرَست ورِ دسختراى دی اوؼریذ ورشتي ّرَا سا        ،، تَلیذ اوؼیظى هی تاؿذیىی دیگش اص ٍظایف هْن جٌگل وٌٌذ.

ایري ٍیظگری جٌگرل    تا تَجِ تِ صًذگی كٌعتی ٍ ؿرْشی،  . دسیافت ٍ طی عولیات فتَ ػٌتض تِ اوؼیظى تثذیل هی وٌٌذ

فاظت اص جٌگل اص اسواى اكرلی تَػرعِ   ح تا تَجِ تِ هَاسد هطشح ؿذُ، تأثیش غیش لاتل اًىاسی دس صًذگی تـش هی گزاسد.

وِ یىی اص فاجعِ تراس ترشیي ًرَع     ٍجَد داسد تا ایي حال دس ّوِ وـَسّا تخشیة جٌگل ّا .هی تاؿذپایذاس دس ّش وـَس 

 .]1[آتؾ ػَصی هی تاؿذ ًیضتخشیة ّا 

تِ طَس ولی آتؾ ػَصی هی تَاًذ عاهل اًؼاًی ٍ یا غیش اًؼاًی داؿتِ تاؿذ. عَاهل غیش اًؼاًی هاًٌذ كراعمِ، ٍصؽ تراد   

گشم، سیضؽ تشي ّا ٍ خـه ؿذى آًْا، ٍجَد اؿیایی وِ هاًٌذ رسُ تیي عول هی وٌٌذ، هی تاؿٌذ. عَاهل اًؼراًی ًیرض،   

طَس وِ دس چٌذ ّضاس ػال گزؿتِ، جوعیت اًؼاى ّا افرضایؾ یافترِ،    اص عَاهل اكلی تخشیة دسختاى هی تاؿٌذ ٍ ّواى

جٌگل صدایی ٍ آلَدگی جٌگل ّن تا ػشعت تاالتشی پیؾ سفتِ اػت. دس كَستی وِ آتؾ ػَصی دس جٌگل ّرایی ًییرش   

هطراتك ًیرش   ورِ   % هری تاؿرذ  5.7ایشاى تِ هشاتة خطشًان تش اػت صیشا دس حال حاضش ػطح پَؿؾ جٌگلی ایشاى تٌْا 

تاؿذ، اص ًیش هحیط صیؼرت   س% خان آى وـ25َػطح جٌگل ّای ّش وـَسی ووتش اص  اسؿٌاػاى جْاًی اص جولِ فائَو

 .]2[اًؼاًی دس ٍضعیت تحشاًی لشاس داسد

تا تَجِ تِ تأثیش غیشلاتل اًىاسی وِ جٌگل دس صًذگی تـرش هری گرزاسد الرذاهاتی دس جْرت حفاظرت اص جٌگرل تَػرط         

ىتِ تؼیاس هْوی وِ دس ایي صهیٌِ تَجِ هحممیي سا تِ خَد جلة وشدُ اػت، هذلؼراصی  هحممیي كَست گشفتِ اػت ٍ ً

سفتاس آتؾ هی تاؿذ تا دس كَست ًیاص صیشػاخت ّایی تشای هماتلِ تا آتؾ دس ٌّگام ٍلَع ایجاد گشدد ٍ دس صهراى اطفرا    

ؽ آترؾ جلرَگیشی وٌٌرذ. ترا     حشیك ًیشٍّای آتؾ ًـاى دس كَست آگاّی اص سفتاس آتؾ ػشیع تش هی تَاًٌرذ اص گؼرتش  

 وٌَى هحممیي تشای هذلؼاصی آتؾ اص سٍؽ ّای گًَاگَى تْشُ گشفتِ اًذ.

Ljiljana Bodrozic 3[هذلؼاصی آتؾ سا اص ػِ جٌثِ دس هذیشیت تحشاى هفیذ داًؼتِ اػت[. 

 لثل اص ؿشٍع آتؾ ػَصی: تشای هحاػثِ خطش دس هٌاطك هختلف 

 شای هماتلِ تا آتؾلثل اص آتؾ ػَصی: آهَصؽ آتؾ ًـاى ّا ت 

 دس حیي آتؾ ػَصی: تشای تشًاهِ سیضی اطفا  حشیك 

تْرشُ گشفترِ    Cellular Automataدس دالواتیا كَست گشفتِ اػت ٍ تشای هذلؼراصی اص سٍؽ   2005ایي تحمیك دس ػال 

 ی یه ػطح اص صهیي تا هـخلات خراف آى هٌطمرِ هری تاؿرذ. پاساهتشّرای هرَسد      ؿذُ اػت. ّش ػلَل ًوایؾ دٌّذُ

اػتفادُ دس ایي تحمیك پَؿؾ گیاّی ٍ تَپَگشافی تَدُ ٍ دس اًتْا ًتیجِ گیرشی ؿرذُ اػرت ورِ هرؤثشتشیي پراساهتش دس       

 تعییي سفتاس آتؾ پَؿؾ گیاّی ٍ تاد هی تاؿذ.
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 استفاده ... پیش بینی رفتار آتش در پارک ملی خبر با
، عباس  یناصر ینفرز یرزائی،م یرخواهفاضل خ  روش...
 یمحمدیعل

تشای هذلؼاصی آتؾ تْرشُ گشفترِ ؿرذُ     CAاص سٍؽ  (Gazmeh, 2013)دس تحمیك هـاتْی دس جٌگل ّای ؿوال ایشاى 

اػت. پاساهتشّای هَسد اػتفادُ دس ایي تحمیك ًَع پَؿؾ گیاّی، تشاون، تَپَگشافی، ػشعت ٍجْرت تراد هری تاؿرٌذ ٍ     

هٌاطمی هاًٌذ سٍد ٍ جادُ، هٌاطك غیشلاتل اؿتعال ؿٌاػایی ؿذًذ. ّوؼایگی هرَسد اػرتفادُ دس هرذل ًیرض، ّوؼرایگی      

Moore .58پیادُ ػاصی هذل، یه ضشیة واپا ٍ كحت ولی تشای هذل تذػت آهذ وِ تِ تشتیة تشاتش پغ اص  هی تاؿذ  ٍ

دسكذ تَد ٍ پغ اص والیثشاػیَى هذل تَػیلِ الگَسیتن صًثَس عؼل ٍ پیادُ ػاصی هجذد ؿاخق واپا ٍ كرحت ولری    65

 .]4[ی تْثَد لاتل هالحیِ هی تاؿذدسكذ تذػت آهذ وِ ًـاى دٌّذُ 95ٍ  92تِ تشتیة 

 . هنطقه هورد هطالعه2

 تِ دلیل داسا تَدى اللین گشم ٍ خـره  هی تاؿذ وِ پاسن هلی خثش دس اػتاى وشهاىدس ایي تحمیك هٌطمِ هَسد هطالعِ 

دس ایي جٌگل  یدس همایؼِ تا ػایش هٌاطك وـَس پتاًؼیل تاالیی تشای ٍلَع آتؾ ػَصی داسد ٍ ّش ػال آتؾ ػَصی ّای

طرَل ؿرشلی ٍ    56˚38’18” ترا  56˚01’59”ّىتراس هری تاؿرذ ٍ دس هحرذٍدُ      176877اتفاق هی افتذ. هؼاحت پاسن 

 ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت. 1وِ دس ؿىل ؿواسُ  عشم ؿوالی لشاس داسد 28˚08’ 41”تا  28˚28’00”

 

 : هوقعیت  پارک هلی خبر1ضکل 

 هواد و روش ها -3

ی ؿشٍع آتؾ ًماط آتؾ گشفتِ دس ػال ّای گزؿرتِ  وِ پیؾ تیٌی سفتاس آتؾ هی تاؿذ، ًمطِتا تَجِ تِ ّذف تحمیك 

دس ًیش گشفتِ ؿذُ اػت. تشای هذلؼاصی سفتاس آتؾ اص سٍؽ خَدواسُ ّای ػلَلی تْشُ گشفترِ هری ؿرَد ٍ پاساهتشّرای     

 ب ؿذُ اًذ.هؤثش دس سفتاس آتؾ ًیض ًَع پَؿؾ گیاّی، تشاون پَؿؾ گیاّی، جْت ؿیة ٍ جادُ اًتخا

اػرتفادُ ؿرذُ    3*3ترا اتعراد    Mooreپاساهتش ّوؼایگی دس ایي سٍؽ اص اّویت ٍیظُ ای تشخَسداس اػت وِ اص ّوؼایگی 

ایي اػت وِ تشای آتؾ گشفتي یه پیىؼل دس كرَست عرذم حررَس تراد تایرذ       3*3اػت. هْن تشیي دلیل اًتخاب اتعاد 

-ٍ تاالتش هحمك ًوری  5*5ؿذ وِ ایي هْن دس ّوؼایگی تا اتعاد حذالل یه پیىؼل هجاٍس دس هشحلِ لثل آتؾ گشفتِ تا

 ؿَد.
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 Moore: هوسایگی 2ضکل 

ای وِ دس هذل ػاصی هَسد اػتفادُ لشاس هی گیشًذ تِ ًحَی دس تعییي سفتاس آتؾ هؤثش ّؼتٌذ ورِ  ّش وذام اص چْاس الیِ

 دس ریل تِ تشسػی تأثیش ایي پاساهتشّا پشداختِ هی ؿَد.

  گیاّی: دس تشسػی ایي پاساهتش ّواى طَس وِ لاتل پیؾ تیٌی هی تاؿذ جْت حشورت آترؾ ترِ    تشاون پَؿؾ

ػوتی اػت وِ پَؿؾ گیاّی دس آى هٌطمِ هتشاون تاؿذ ٍ ؿشط اٍلیِ آترؾ ػرَصی ٍجرَد هرادُ ػرَختٌی      

د ی اّویت ایي پاساهتش هی تاؿذ. تا تَجِ تِ ٍضعیت تشاون پَؿؾ گیاّی دس هٌطمِ هَساػت وِ ًـاى دٌّذُ

هطالعِ ایي پاساهتش تِ دٍ حالت تشاون صیاد ٍ ون تمؼین هی ؿَد ٍ دس تعییي سفتاس آترؾ هرَسد اػرتفادُ لرشاس     

 گشفتِ اػت.

  ًَع پَؿؾ گیاّی: ایي پاساهتش ًیض هـاتِ تشاون پَؿؾ گیاّی هی تاؿذ ٍ تأثیش هـاتْی دس سفتاس آتؾ خَاّذ

 ٍ والع ون ٍ صیاد تمؼین هی ؿَد.داؿت. ایي پاساهتش ًیض دس هذل ػاصی سفتاس آتؾ تِ د

 ٌِی یه وَُ آتؾ ػَصی سخ دّرذ  جْت ؿیة: ایي پاساهتش دس تعییي سفتاس آتؾ تؼیاس هؤثش اػت. اگش دس داه

ٍ دس استفاعات تاالتش هَاد ػَختٌی هَجَد تاؿذ، آتؾ تِ ػوت استفاعات تاالتش حشوت هی وٌرذ. دس ایري الیرِ    

ؿیة ؿوالی، ؿریة جٌرَتی، ؿریة ؿرشلی، ؿریة غشتری ٍ دؿرت        گشٍُ  5پیىؼل ّا اص ًیش جْت ؿیة تِ 

 ی هٌطمِ ای اػت وِ استفاع دس آى ثاتت اػت.تمؼین هی ؿًَذ. دؿت ًیض ًـاى دٌّذُ

     ساُ ّای دػتشػی: ایي الیِ تأثیشؽ دس سفتاس آتؾ تِ ایي كَست اػت وِ پیىؼل ّایی وِ جرادُ هری تاؿرٌذ

ذ. تِ عٌَاى هثال ّشگراُ یره پیىؼرل آترؾ گشفترِ تاؿرذ ٍ       تش سا داؿتِ ٍ ّیچ گاُ آتؾ ًوی گیشًًمؾ آتؾ

 پیىؼل ػوت چپؾ جادُ تاؿذ، آتؾ دس آى جْت هتَلف هی ؿَد.

یه ؿثىِ اتَهاتای ػلَلی تا اػتفادُ اص ٍیظگی ّای ػاختاسی ٍ تاتعی خَد ؿٌاختِ هی ؿرَد. ٍیظگری ّرای ػراختاسی     

تاؿذ. تَپَلرَطی ؿرثىِ ترا اػرتفادُ اص ػراختاس آى،       ؿاهل تَپَلَطی ؿثىِ، تعشیف ّوؼایگی ٍ ؿشایط هشصی ؿثىِ هی

ی آى ؿٌاختِ هی ؿَد. ػراختاس دس تحمیرك پریؾ سٍ دٍ تعرذی هری      ؿىل ػلَل ّا ٍ تعذاد ػلَل ّای تـىیل دٌّذُ

اًذ ٍ تعذاد ػلَل ّا ًیض ّواى تعذاد پیىؼل ّای الیِ ّای تاؿذ ٍ ؿىل ػلَل ّا ًیض تِ دلیل ػادگی هشتع اًتخاب ؿذُ

 هی تاؿذ. 247*247ت وِ تشاتش ٍسٍدی اػ

لَاًیي اًتمال تشای پیىؼل ّا دس جْات هختلف، هتفاٍت اػت. تِ عٌَاى هثال لرَاًیي ترشای پیىؼرل ؿروال غشتری ترِ       

 كَست صیش هی تاؿذ.
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، عباس  یناصر ینفرز یرزائی،م یرخواهفاضل خ  روش...
 یمحمدیعل

اگش تشاون پَؿؾ گیاّی صیاد تاؿذ ٍ جْت ؿیة ًیض ؿشلی، جٌَتی ٍ دؿت تاؿذ، ایي پیىؼل دس هشحلِ تعرذ دچراس    -1

 ی ؿَد.آتؾ ػَصی ه

اگش ًَع پَؿؾ گیاّی هؼتعذ آتؾ تاؿذ ٍ جْت ؿیة ًیض ؿشلی، جٌَتی ٍ دؿت تاؿذ، ایي پیىؼل دس هشحلِ تعرذ   -2

 دچاس آتؾ ػَصی هی ؿَد.

 اگش ایي پیىؼل دس حشین جادُ تاؿذ، آتؾ ًوی گیشد. -3

   

   

   

 : پیکسل ضوال غربی3ضکل 

آتؾ سا ّش یه اص ػلَل ّرا دس ًیرش گشفرت. دس ایري تحمیرك ًمطرِ        الگَسیتن تِ گًَِ ای اػت وِ هی تَاى ًمطِ ؿشٍع

ؿشٍع آتؾ یىی اص هٌاطمی دس ًیش گشفتِ ؿذُ اػت وِ تِ گضاسؽ هحیط صیؼرت اػرتاى وشهراى دس اسدیثْـرت ػرال      

)ًمطرِ ؿرشٍع    36*157ی ػلَل ی اٍل هذل ػاصی، ػلَل ّای ّوؼایِدچاس آتؾ ػَصی ؿذُ اػت. دس هشحلِ 1392

ی ػلَل ّای آترؾ گشفترِ دس   ی ؿًَذ. تِ ّویي كَست دس ّش هشحلِ، آتؾ ػَصی ػلَل ّای ّوؼایِآتؾ( تشسػی ه

هشحلِ لثلی تشسػی هی ؿًَذ ٍ ایي سًٍذ تا جایی هی تَاًذ اداهِ داؿتِ تاؿذ وِ هشحلرِ تعرذ ترا هشحلرِ لثلری تفراٍتی       

 هی تاؿذ.ًذاؿتِ تاؿذ. تشٍص چٌیي حالتی تِ هعٌای هتَلف ؿذى جثِْ آتؾ دس آى هشحلِ 

 . نتایج4

ّواى طَس وِ دس لَاًیي ًیض هـاّذُ ؿذ، تشسػی آتؾ ػَصی دس ّـت جْت اكلی ٍ فشعری ّرش پیىؼرل كرَست هری      

گیشد وِ تا تَجِ تِ تأثیش هتفاٍت جْت ؿیة دس پیىؼل ّای ّوؼایِ، لَاًیي تشای ّش جْت تِ كرَست هجرضا تعشیرف    

آغاص هی ؿَد ٍ احتوال آترؾ ػرَصی ترشای ّـرت      36*157هی ؿَد. ّواى گًَِ وِ تیاى ؿذ آتؾ ػَصی اص پیىؼل 

ی ی آى تشسػی هی ؿَد. تش اػاع لَاًیي ًَؿتِ ؿذُ، دس ایي هشحلِ پٌج ػلَل اص ّـت ػلَل ّوؼایِپیىؼل ّوؼایِ

 ػلَل هشوضی دچاس آتؾ ػَصی هی ؿًَذ.

ِ   دس هشحلِ دٍم ایي پٌج ػلَل، خَد ػلَل هشوضی دس ًیش گشفتِ هی ؿًَذ ٍ آتؾ ػَصی   ی تشای ػرلَل ّرای ّوؼرای

هشحلرِ تشسػری    35ی آترؾ دس  آى ّا تشسػی هی ؿَد. ایي چشخِ دس هشاحل تعذی ًیض تىشاس هی ؿَد ٍ پیـشٍی جثِْ

 هی ؿَد وِ دس تلاٍیش ریل لاتل هـاّذُ هی تاؿذ.
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                          : پیـشٍی جثِْ آتؾ دس هشحلِ پٌجن      4ؿىل 

 

 جبهه آتص در هرحله دهن: پیطروی 5ضکل 

 

 : پیطروی جبهه آتص در هرحله پانسدهن6ضکل 
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 : پیطروی جبهه آتص در هرحله بیستن7ضکل          

 

 : پیطروی جبهه آتص در هرحله بیست و پنجن8ضکل 

 

 : پیطروی جبهه آتص در هرحله سی ام9ضکل    
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 : پیطروی جبهه آتص در هرحله سی و پنجن11ضکل 

 نتیجه گیریبحث و  -5

تا تَجِ تِ اؿىال هشاحل هختلف پیىؼل ّای هیاًی وِ دچاس آتؾ ػَصی ًـذُ اًرذ، پیىؼرل ّرای هشترَط ترِ جرادُ       

ؿوالی پاسن هلی خثش هی تاؿٌذ. ایي پیىؼل ّا دس لَاًیي تِ گًَِ ای تعشیف ؿذُ اًذ وِ تِ ّریچ عٌرَاى دچراس آترؾ     

 خ دادُ اػت.ػَصی ًـًَذ وِ هطاتك پیؾ تیٌی تِ ّویي كَست ًیض س

ی ًَع ٍ تشاون پَؿؾ گیاّی هـخق هی ؿَد وِ ایري هٌراطك اص ًیرش ًرَع ٍ     تا همایؼِ تلاٍیش پیـشٍی آتؾ ٍ ًمـِ

 تشاون پَؿؾ گیاّی هٌاػة تشای آتؾ ػَصی تَدُ اًذ ٍ جْت پیـشٍی آتؾ هٌطمی تَدُ اػت.

ٍ تؼیاس دلیك جوع آٍسی ؿرذُ اًرذ ورِ    دادُ ّای هَسد اػتفادُ دس ایي تحمیك حاكل طشح جاهع پاسن هلی خثش تَدُ 

 یىی اص ًماط لَت ایي تحمیك تِ ؿواس هی آیذ وِ دس دلت ٍ ًضدیىی تِ ٍالعیت خشٍجی تأثیش تؼضایی داسد.   

 تشاػاع ًتایج تِ دػت آهذُ هی تَاى پیـٌْادّای صیش سا تشای تحمیمات آتی دس هٌطمِ ی هَسد هطالعِ هطشح ًوَد:

 تؾ پاساهتش ػشعت ٍ جْت تاد تاتَجِ تِ اّویت آى لاتل تَكیِ هی تاؿذ.تشای هذل ػاصی سفتاس آ -1

دس هذل ػاصی سفتاس آتؾ هـاّذُ ؿذ وِ دس ّش هشحلِ فمط پیىؼل ّوؼایِ اص ًیش آتؾ ػَصی تشسػی هری ؿرَد.    -2

كشف ؿذُ دس ًتیجِ تا هعلَم تَدى اتعاد پیىؼل دس هٌطمِ هَسد هطالعِ ٍ هـخق وشدى ػشعت آتؾ دس هٌطمِ، صهاى 

دس ّش هشحلِ لاتل هحاػثِ تَدُ ٍ هـخق خَاّذ ؿذ وِ آتؾ ظشف چِ هذتی تِ هىاى هَسد ًیش خَاّذ سػیذ. تش ایري  

 اػاع تشسػی ػشعت آتؾ ٍ پاساهتشّای هَثش تش آى پیـٌْاد هی گشدد.
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Abstract 

Forest fire is one of the most important ecological treats in a forest ecosystem. Prediction of fire behavior 

is important in minimizing its damages. Because of the importance of forest for human survival, forest 

fire behavior modeling has been investigated by different researchers worldwide. In this regard Cellular 

Automata method is known as an efficient method due to its simplicity and ability to model complex 

systems. So in this study this method was used to model forest fire behavior in National Park of Khabr in 

south east of Iran. Input parameters in this study were vegetation type, vegetation density, slope and 

roads. Fire behavior prediction has been done in 35 stages. The results achieved, coincide the reality in 

the study area. 

Key Words: Forest fire, Fire behavior prediction, Cellular Automata  

 

 


