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 :چكيده

ماورد   هاا  های صنعتي و ساختمان واحد به عنوان کفپوش، ديوار، مصالح ساختماني و ... در قابل اشتعال مواد جامد

ماي تواناد منجار باه     ی کوچاک   يک جرقه، در صورت وجود اکسيژن و گرمای کافي آنجا که ازگيرند.  استفاده قرار مي

مطالعه و شناخت رفتاار گساترش شاعله بار روی     روی مصالح ساختماني و حتي وقوع انفجار گردد،   گسترش شعله بر

شاابه باه   هاای م  تار را در باين مصاالح سااختماني باا کااربرد       ی ايمن قدرت انتخاب ماده مواد مختلف اهميت داشته و

 سازندگان مي دهد.

زات شاعله باا   ی عمودی، به علت موا شعله بر روی جامدات، گسترش شعله با توجه به اينكه در بين انواع گسترش

ت گساترش شاعله،   ی شعله باا ساوخت جاماد و در نتيجاه افاسايش سارعت پيرولياس و سارع         سطح و کم بودن فاصله

ی رو باه باا     گسترش شاعله ی جامدات مي باشد، در اين تحقيق ترين نوع گسترش شعله بر رو شديدترين و خطرناک

گسترش شعله بر روی مواد فيبر و پالستر به روش حل تحليلاي و  مدل رياضي مطالعه قرار گرفت. به اين منظور  مورد

ور عددی با صرف نظر از اثرات تابش و حل تحليلي  و عددی با در نظر گرفتن اثرات تابش حل شد. در نهايت باه منظا  

های پيشاين کاه تحليلاي باوده و ضامن صارف نظار از اثارات تاابش           های حاصل، با روش ی روش مناسب، پاسخ ارائه

 سازی ديگری هم داشتند، مقايسه شدند. فرضيات ساده

هاای پيشاين دقات کمتاری در      های مختلف مدلسازی گسترش شعله، پي بارده شاد کاه روش    ی روش با مقايسه

شده در اين مطالعه دارند، از طرفي با در نظار گارفتن اثارات تاابش در مدلساازی گساترش       های ارائه  مقايسه با روش

هايي که اثرات تابش در آن هاا لحااش شاده اناد،  ايمناي       شعله، رسيدن به زمان اشتعال به تعويق افتاده لذا مدلسازی

شايب جسام بار سارعت گساترش       ی مستقيم رابطهتوجه به های ديگر دارند. در نهايت، با  کمتری در مقايسه با روش

 .ارائه شدی قرار گيری جسم  ی تجربي سرعت گسترش شعله با زاويه آزمايشاتي رابطه با انجام شعله بر روی آن،

مدلسازی گسترش شعله، گسترش شعله رو به با ، گسترش شاعله بار روی جامادات، سارعت گساترش      : هاواژه کليد

 .شعله، اثرات تابش
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 مقدمه -4-4

انساان باوده اسات. باه علات عادم اطالعاات         یو بقاا  ياز هست يبخش مهم ش،يدايآتش از زمان پ

 یهاا  یساوز  آتاش  خيدر طاول تاار   ،يسااختمان  یها و استاندارد يمنياصول ا تيآتش و عدم رعا يمهندس

 يرا هم در پا  یاريبس یها ها و ساختمان رشه یکه عالوه بر مرگ هساران انسان، نابود اند هرخ داد یمرگبار

خاود در مقابال    اتيا و محافظات از ح  يمنيا شيافسا یبرا ييها  رکا ها به دنبال راه د. همواره انسانان هداشت

باه دساتور    الديبعاد از ما   01در ساال   یسااختمان سااز   ديا جد یها استاندارد جادياند. ا بوده یسوز آتش

ماردم و   فاظات و ح یساوز  از وقاوع آتاش   یريشگيپ یحفاظت آتش برا يمهندس شيدايامپراطور نرو تا پ

دهاد.   يرا نشاان ما   یساوز  در برابار آتاش   يمنا يا شيافاسا  یبشار بارا   یهاا  تاالش  رياطرافشان س طيمح

و اماالک   اتيا کااهش تلفاات ح   یمفهوم حفاظت آتش برا یبه منظور برقرار یاريبس یمهيب یها سازمان

 شدند. سيمخرب تاس یها یسوز از آتش يناش

شاناخت    .و اطفاا   اياز اشتعال، اشتعال، گسترش شعله، حالت پا شيپسوزی عبارتند از:  مراحل آتش

 نياست. در ا یضرور یامر و کنترل آن یسوز از وقوع آتش یريشگيپ یبرا گسترش شعله، ی دهيپد يکاف

سازد، باه   يها را دشوار م  و نجات انسان شده ونتقابل سك ريغ یسوز اتاق منشا آتش ايمرحله است که فضا 

مرحلاه باه سارعت     نيدر طول ا ديساکنان با ييمحافظت و رها یو اقدام برا قيحر یآشكارساز ليدل نيا

در فاااز  ونيداسااياکس ليااحاارارت بااه دل ديااکااه تول يجامااد قاباال احتااراق زمااان جساام آغاااز شااود. 
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از هر دو رخ دهد، در حضور هاوا و   يبيترک اي)اشتعال هموژن(، در فاز جامد )اشتعال هتروژن(  یگاز

ساطح قابال احتاراق در     یدر حال حرکت بر رو ی شعله دانيمناسب، مشتعل خواهد شد. م يمنبع حرارت

 کيا اشتعال  ن،ي. بنابراافتيشده توسط شعله گسترش خواهد  ديتول يفالکس حرارت ی لهيبه وس یفاز گاز

 خود نگهدارنده است. نديفرا

ها  مدل نياز ا يوجود دارند. اگر چه برخ عيمختلف آتش در صنا یها  شكل یبرا یاريبس یها  مدل

 ازين شتريب يشيآزما یها يموجود به بررس یها ازمدل یاريگسترش شعله دارند، بس یبرا يخوب ينيب شيپ

 ازين وردگسترش شعله، م یمدل مناسب برا کي ی  ها نامطمئن است. توسعه صحت آن نيدارند و بنابرا

مدل  نيتر شدند تا مناسب يگسترش شعله بررس یانجام شده برا یها یساز منظور مدل نياست. به ا

 شود. ييجامد شناسا اجسام یعله روگسترش ش

  ضرورت پژوهش -4-2

ی خود از  ی افراد در زندگي روزمره آتش يكي از عوامل بسيار پرکاربرد در زندگي بشر است. همه

ها ترين نياز ترين و روزمره از ساده فوايد آتش بهره برده و به آن نيازمندند. گستردگي کاربردهای آتش

مانند پخت و پس و گرمايش تا مصارف صنعتي آن گويای اهميت و ضرورت وجود آتش است. اما همين 

های جاني و  تواند خسارت م فوايد بيشمارش، ميدر صورت عدم شناخت و کنترل عليرغعنصر ضروری، 

 مالي جبران ناپذيری را در زندگي انسان ايجاد کند.

فتار تعيين سرعت گسترش شعله، رهای رياضي  يي روششناسا و شناخت گسترش شعله بامطالعه 

حفظ جان و ی ايمن از شعله و  تواند به استفاده های کنترل شعله، مي شعله در شرايط متفاوت و روش

 کمک کند.سرمايه 

های کشورمان به کل حوادث رخ داده در  ها در برخي از شهر سوزی ، که در آن نسبت آتش4-4جدول

 دهد. ی گسترش شعله را نشان مي شهر ارائه شده است، اهميت مطالعه ماه اول سال در آن 0
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 .4939ماه اول سال6سوزی به کل حوادث آتش نشانی در  نسبت آتش :4-4جدول 

 

 درصد حریق عملیات حریق عملیات نجات کل عملیاتتعداد شهر ردیف

 %30/01 4311 030 4011 4اراک 4

 %10/10 4153 4141 0034 1اصفهان 1

 %01/13 113 111 101 0ايالم 0

 %53/13 014 010 4115 1بندر عباس 1

 %13/10 131 133 4431 1تبريس 1

 %13/13 4413 110 4100 0خرم آباد 0

 %01/11 105 030 103 5زاهدان 5

 %11/11 1450 1514 1341 1شيراز 1

 %03 011 100 133 3قائم شهر 3

 %05/10 113 133 111 43کاشان 43

 

های مالي، به دليل فضای بسته و محدود و امكان محبوس  ها، عالوه بر خسارت سوزی ساختمان آتش

ها  سوزی با توجه به اينكه اين آتشهای جاني را نيس به دنبال دارد.  دن افراد در داخل ساختمان، خسارتش

ی  مطالعهدهند،  ها را به خود اختصاص مي سوزی ، درصد قابل توجهي از آتش1-4که مطابق جدول 

 ای برخوردار است. گسترش شعله بر روی مصالح ساختماني از اهميت ويژه

 

 

 

                                                
1 www.arak125.ir/node/810 
2www.new.isfahan.ir/Index.aspx?tempname=newtemp93&lang=1&sub=33 
3www.ilam125.ir 
4www.bnd125.ir/amar/archive.htm 
5www.tabriz125.com/component/content/article/82.html?start=1 
6www.khorramabad125.ir/Homepage.aspx?TabID=4720&site=Douranportal&lang=fa-

IR&searchkeyword=آمار&searchedmid=divMinMax-14127 
7www.zahedanfire.ir/main.asp?id=2344 
8www.eshiraz.ir/firefighting 
9www.ghaem125.ir/pages/page/amalkard.html 
10www.kashan125.ir/IRDM/fa/IRDMcontent/63/29 
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 .4939 ماه اول سال 6ها در  سوزی ها به کل آتش سوزی ساختمان نسبت آتش :2-4جدول 

 

 سوزی ساختمان درصد آتش سوزی ساختمان آتشتعداد  سوزی تعداد آتش شهر ردیف
 %50/41 414 4311 اراک 4

 %00/10 003 4153  اصفهان 1

 %30/14 111 014 بندرعباس 0

 %54/45 133 4413 خرم آباد 1
 %13/15 110 105 زاهدان 1

 %11/05 140 1450 شيراز 0

 %50/01 11 401 قائم شهر 5

 %53/11 31 113 کاشان 1

 

 سوزی ی آتش تاریخچه -4-2-4

 بزرگ رم سوزی آتش -4 -4-2-4

بلناد، ماواد قابال     یهاا  سااختمان  ک،يا بار یهاا  ابانيدر آتش سوخت. خ الديبعد از م 01در سال رم

ساختمان مورد اساتفاده در   یها واريها و جنس د اشتعال ساختمان

، 4-4شااكل  آتااش نقااش داشااتند.   یهااا يآن زمااان، در خراباا 

 یشاهر  ی نقشه کي  4امپراطور نرو دهد. سوزی رم را نشان مي آتش

تار،   ضيرعا  یهاا  اباان يخ کرد کاه شاامل اساتفاده از    جاديا ديجد

 یبارا  جيا را یهاا  واريها، عدم استفاده از د در ارتفاع خانه تيمحدود

سنگ باه   ريها که با مواد مقاوم در برابر آتش نظ ها وخانه ساختمان

   .(Reynolds) شد يساخته شده بودند، م يچوب یها ستون یجا

                                                                                                                       

 .(Reynolds) سوزی رم : آتش4-4شکل                                                                                                                          

 

 

 

 

                                                
1Emperor Nero 
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 لندن سوزی آتش -4-2-4-2

هاا،   سااختمان  نيفاصله کم ب، 1-4مطابق شكل آغاز شد،  یپس ينيريدر ش 4000درسال  یسوز آتش

منجار   يآتاش نشاان   ريمواد استفاده شده قابل اشتعال و تاخ

 نينفر در ا 0 ،يرسم ريغ یها داده يشد. ط یاديز بيبه آس

تعاداد در مباحهاه اسات،     نيا فاجعه جان باختند. اگر چاه ا 

ثبات نشاده    ريا قشود که مرگ طبقاه متوساط و ف   يگفته م

از  یاريو بسا  سايکل 15باب خانه،  40133حال  نياست. با ا

 رفتنااد ني% شااهر( از باا13بااايشااهر )تقر یهااا ساااختمان

(Reynolds).   

 .(Reynolds)لندن  سوزی : آتش2-4شکل                                                                       

 شیکاگو سوزی آتش -4-2-4-9

باه   تيا داشات. جمع  كاا يآمر یشاهرها  انيرا در م شرفتيسرعت پ نيشتريب4154در سال  كاگويش

و  يمواد قابل اشتعال بود، شاهر باا خشكساال    ريبود، ساختار شهر اساسا چوب و سا شيسرعت در حال افسا

آغااز شاد.     OLEARYدر اصاطبل  یساوز  آتاش  4154اکتبار   3مواجه شاد. در   ديشد یبه دنبال آن بادها

. اباد يباه قلاب شاهر گساترش      عيها باعث شدند که آتش سر ساختمان يچوب یو ساختارها ديشد یهاباد

 کيا سوزی که  تصوير اين آتش نفر از مردم جان باختند.113کرد.   دايسوخت ادامه پ هيآتش تا مصرف کل

 .(Reynolds) شده است آورده 0-4در شكل  را نابود ساخت كاگويش یها سوم  ساختمان
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 .(Reynolds)سوزی شیکاگو  : آتش9-4شکل    

 

 4سیکوئ رویتئاتر ا سوزی آتش -4-2-4-1

جرقه از  کي، 4330دسامبر03کامال نسوز است. در  كاگويدر ش سيکوئ رويشد که تئاتر ا يم تصور

کرد آتش را خاموش کند. کارگران تالش کردند  ينور آرک پارچه پرده را مشتعل کرد. کارگر صحنه سع

. افتي گسترشکرد. آتش، دود و گرما به سرعت در سراسر تئاتر  رياما گ اورنديب نييکه پرده کتان را پا

 یسوز تئاتر و آتش یسوز آتش نيبه عنوان مرگبارتر سيکوئ رويتئاتر ا یسوز نفر را کشت. آتش 031آتش

 1-4سوزی در شكل  از آتشتصوير اين تئاتر پس  شد. ييشناسا متحده ا تيا خيساختمان منفرد در تار

 .(Reynolds)آمده است 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1Iroquois 
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 .(Reynolds)سوزی تئاتر ایروکوئیس  : آتش1-4ل شک                                          

 آتش حفاظت یمهندس شیدایپ -4-2-2

اطرافشاان از   طيحفاظت از مردم و محا  یبرا يو علم يحفاظت آتش، کاربرد اصول مهندس يمهندس

متفااوت   یهاا  ناماه  نيتوانند در آئ يحفاظت از آتش م يمهندس ی هياول یها است. مهال رانگر،يو یها آتش

 شوند. افتياند،  شده نييتع يخيبسرگ تار یها یسوز آتش ی جهيکه به عنوان نت

کارد کاه از ماواد نساوز در      بيامپراطور نارو، تصاو   الد،يبعد از م 01از سوخته شدن رم در سال  بعد

مهال ثبات شاده از اساتفاده از علام و      نياول نيشهر استفاده کنند. احتما  ا یدر نوساز يخارج یهاواريد

 حفاظت آتش است. يروز در مهندس يمهندس

محافظات از آتاش    یبارا  یكرديام  رو45تا قرن  ،يطرم و آغاز قرون وس یامپراطور ياز فروپاش بعد

باسرگ   یسوز شد. بعد از آتش داريمحافظت از آتش دوباره پد یبرا يصنعت كردينبود. در طول رنسانس، رو

 یهاا  را باا خاناه   یکرد، لندن مقررات ساختمان ساز بي% شهر را تخر13از  شيکه ب 4000لندن در سال 

 ساتيا تجه ی مشترک مقاوم در برابر آتش، اتخاذ کرد. آتش لندن، به توسعه واريد کيبا تفك یو آجر يسنگ

 ياز مهندسا  یگار يمهاال د  ساتيا تجه نيا يمنجر شد. طراح يدست ی حذف آتش به فرم ابسار آتش تلمبه

 است. هيحفاظت آتش اول

ام 43قارن   ليا متحاده در اوا  ا تيا ام و در ا41در قارن   ريا کب یايتانيدر بر يطول انقالب صنعت در

خاود را باه گاب، باتن و      یقابل اشتعال جا یها که ساختمان ييکردند، اما از آنجا دايها ادامه پ یسوز آتش

 ينا يزم ريا مناابع ز  قياز طر يآب عموم نيشده بود، تام ليآتش تشك يفو د، داده بودند، دپارتمان عموم

هاا رو باه کااهش نهادناد.      یسوز آتش افتند،يآتش بهبود  ینصب شده بود و ابسارها يآتش نشان ريبود و ش

 ها بود. آن اتيخاص و محتو یها ساختمان يحفاظت آتش در آن دوره، بررس يتمرکس مهندس

رخ دادناد.   وانگلناد يهاا در ن  یسااز  ها و کاغذ يآتش طاقت فرسا در نساج ی، تعداد43اواسط قرن  در

 یهاا  که با روش ی. طورافتنديگسترش  عيسر اريها بس آتش نيکاغذ بود. ا یايپنبه و بقا عاتيعامل آن ضا

 قابل کنترل نبودند.   يآتش نشان يسنت
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 نيا ساوراخ دار در ساقف باود، باه ا     یها لوله ياتيعمل ستميآتش، نصب س يمهندس ستميحل س راه

از  يكا ي ی اطفا  باا آب، باه توساعه    ستميس نيچن جاديشد. ا جاديحذف آتش ا یها ستمياز س يكي لهيوس

 اشحق اختراع آب پا  نيمنجر شد. اول ک،يحفاظت آتش، آب پاش اتومات يها در مهندس یآور نو نيمهمتر

  1نال يگر کيا ،  فردر4113، اعطاا شاد. ساپس در ساال     4151در ساال    4اس. پارمله یبه هنر کياتومات

 .ديآب پاش را بهبود بخش يطراح

به  ليو تما مهيصنعت ب ريحفاظت آتش، تحت تاث يمهندس یاياز مسا یاري، بس43طول قرن  در

 ها، آورده شد. مهيحق ب یحداقل ساز

 شده سیتاس یها سازمان -4-2-9

 یشادند، مسائول برقارار    ليتشاك ر ايا ت متحاده  د مهيکه توسط صنعت ب ييها از سازمان یتعداد

  FIA1، 4100درساال   NBFU1، 4101درساال   FM0حفاظت آتاش بودناد کاه عبارتناد از:      يمفهوم مهندس

0، 4133درسال
UL  5،  4130درسال

NFPA  يمهندسا  ی شاده  سيتاسا  یهاا  ها سازمان ني. ا4130درسال 

 یهاا  یساوز  از آتاش  يو امالک ناشا  اتيکاهش تلفات ح یبسرگ برا یها اندازهحفاظت آتش بودند که در 

 را اعمال کردند. يو مهندس يها اصول علم آن ب،يترت نيشدند. به ا سيمخرب تاس

FM 

ساازندگان   يتعااون  ليتشاك  ی، بارا 4101در ساال   لناد ي، کارخانه دار برجساته در رودآ  1آلن ايزاکار

بر اسااس   مهيشرکت ب نيکرد. ا بيوحفاظت از امالک را با هم ترک مهيب ميمفاه ،یسوز آتش مهيشرکت ب

دارند، کمتر  یرعلت که اتالفات کمت نيکا  هستند و به ا سکير یکه دارا ييها کارخانه یبرا مهيمفهوم ب

 کنند، استواربود. يپرداخت م مهيب یبرا

 

                                                
1Henry S.parmelee 
2Frederick Grinnell 
3Factory Mutual 
4
National Board of fire Underwriters 

5Factory Insurance Association 
6Undereriters Laboratories 
7National Fire Protection Association 
8Zachariah Allen 
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Solid materials are using as walls, construction materials,… in industrial units and 

buildings. As it is clear a dangrous fire could begin with a small spark and it could 

spread all over the combostible materials in presence of oxygen and enough heat, so 

study about flame spread behaviour on different materials is so important and  it is 

helpful to choose more safety material between construction materials with the same 

applications. 

Upward flame spread is the most dangrous type of flame spread that has the least 

distance between the flame and combustible material and the most velocity of flame 

spread, so it had studied in this research. analytical modelling with the radiation 

effect, numerical modelling with the radiation effect, analytical modelling without the 

radiation effect and numerical modelling without the radiation effect with the 

minimum simplification had done for “plaster” and “fibre” as two different materials 

with different type of flame spread. 

in order to offer the most safety solution, four new solutions had been compared with 

the old solutions which are analytical modelling without the radiation effect with the 

other simplifying assumptions. 

By comparing the methods of flame spread modelling, realized that the previous 

methods are less accurate than the methods presented in this study and With regard 

to the effects of radiation in modelling, reaching to the ignition time has been 

postponed, so Modelling with the effects of the radiation are less safe than other 

methods. According to direct relationship between the slope of material and the rate 

of flame spread on it, using some experimentions, the empirical relationship for the 

rate of flame spread angle of the material presented.

Keywords: Flame Spread Modelling, Upward Flame Spread, Flame Spread on Solids, 
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