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Extended Abstract
Introduction
Hail is a natural disaster for all people, especially farmers. The Hail damage depends on the
frequency and intensity of rainfall. Usually in the insurance industry to calculate the risk of hail
damage in each area, the frequency of rainfall (in terms of days) and the average damage, which
is statistically significant are used. Hail is one of the phenomena connected with thunderstorms
that occur in unstable atmospheres with high humidity and in the presence of strong winds and
with mechanisms that increase instability, and these conditions are affected by local topography
and climatology of air masses. Therefore, according to the natural risk management strategy,
which is a potential and very serious role in reducing the damage caused by natural disasters in
the region, hail can be predicted and dealt with and led to control of the resulting damage.
Therefore, in order to investigate the spatial and temporal distribution of hail damage on
agricultural products of East Azerbaijan province, the zoning of vulnerable areas in terms of hail
damage, the cause of possible differences in different areas and the conditions in which this
rainfall is present, were examined.
Methodology
East Azerbaijan is located in northwestern Iran between 36˚47' N and 39˚ 40' N latitudes and
between 45˚ 3' E and 48˚ 50' E longitudes. East Azerbaijan with an area of 45261.4 square
kilometers is located in the northwestern of the Iranian plateau. In this study, to investigate and
analyze the losses of the agricultural sector due to hail, the data of the agricultural Insurance
fund for the were useded from 2010-2019. In many cases the hail phenomenon occurs in small
area where there are limited number of synoptic stations so the occurrence of this phenomenon
cannot be seen and recorded. Therefore, in order to assess the damage caused by hail in the
study area, the day's whit hail damages were extracted and examined from the data of the
Agricultural Products Insurance Fund. Then, spatial statistics, hot spot index and ARC GIS
software were used to identify areas vulnerable to hail.
Results and Discussion
The results showed that the damage caused by this phenomenon on Agricultural crops in East
Azerbaijan province is an average of 123.5 hectares per year, Bonab with annual average 568.1
hectares and Ahar with 491.2 hectares and Tark with 476.2 hectares are in the next ranks. But in
terms of damage to crops, it was determined that Qara Aghaj with an annual average of 1143.9
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hectares has the highest level of damage and Hashtrood with 826.6 hectares and Ahar with
369.1 hectares are in the next ranks.
In terms of the level of damage to the total crop and horticultural products during the study
period, it was found that in the province, on average, about 262 hectares of the province's area
under cultivation are damaged annually due to this phenomenon. The highest level of damage is
related to Qara Aghaj region with an annual average of 1159.7 hectares, which includes 14.7%
of the total hail damages in the study area, and Hashtrood and Ahar with 1057.9 (13.4%) and
860.3 hectares (10.9%, respectively). Are in the next ranks. The spatial statistics and spatial
autocorrelation techniques were used identify areas vulnerable to hail, and the Gi* index was
used to ensure areas with high and low value clusters. The results showed that in agriculture, the
values of positive spatial correlation are concentrated in parts of the south of the province,
which is the most vulnerable area, the central parts of Charavimaq and Shadian, In the garden
sector, the values of positive spatial correlation are concentrated the northwest and southwest of
the province, and among most vulnerable area in the study are in the central and Yamchi
Marand districts.
Conclusion
The results of this study showed that the highest frequency of damaging hail occurred in May
and the lowest frequency occurred in August. The results also showed that about 71% of the
harmful hail in the study area occurred in the warm seasons, which coincides with the plant
growing season in this area. In the period under review, the rainfall of harmful hail in East
Azerbaijan province was on average between 09:00 and 15:00 (G.M.T) more than other hours,
and in this 10-year period, the maximum rainfall occurred at 12:00.
In the study of hot spots based on Gi* index, it was found that in agriculture, high values
(positive spatial autocorrelation) are concentrated in parts of the south and northwest of the
province, respectively. Examination of the total damage of agriculture and horticulture showed
that high values (positive spatial correlation) are concentrated in parts of the south of the
province, and the most vulnerable areas in the study are the central parts of Charavimaq,
Shadian and Nazar Kahrizi. On the other hand, a region with less vulnerability in parts of the
west of the province, especially the central parts of Osku, Khosrowshahr, Mamqan, Gogan and
the suburbs of Azarshahr, corresponds to areas with a spatial distribution pattern with the
highest significant negative spatial self-correlation and 99 Percentages (strong-cold-cold cluster)
are concentrated. By examining vulnerable areas, we can point to the high area under cultivation
in these areas, as well as the impact of local factors such as topography, altitude and external
factors, such as the entry of hail storms from the west and southwest of the province in its
occurrence and intensification. The results of this study show the efficiency of spatial statistics
techniques in identifying vulnerable areas and proper segregation based on the principles of
spatial statistics and can be used as a model in other agricultural and economic sectors of the
country. It is also recommended to study this index and combine the information obtained from
spatial statistics with climatic information, studying the long-term impact of phenomena on
changes in the pattern of hot spots and developing other spatial indicators in future studies.
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چکیده
پدیدة تگرگ یکی از مخاطرات مهم جوی است که هرساله با صدمات به محصوالت کشاورزی باعـ ناپایـداری
فعالیتهای کشت و کار میشود .در تحقیق حاضر برای بررسی تعداد روزهای همراه با تگـرگ خسـارتزا در دورة
آماری  1398-1389در سطح استان آذربایجان شرقی از آمار تگرگ ایستگاههای هواشناسی و دادههـای خسـارت
تگرگ بر محصوالت زراعی و باغی صندوق بیمۀ محصوالت کشـاورزی اسـتان اسـتفاده شـد و بـرای شناسـایی
مناطق آسیبپذیر در اثر این پدیده از تحلیل آمار فضایی لکۀ داغ از آمارة گتیس -ارد جـی ای بهـره گرفتـه شـد.
نتایج نشان داد بیشترین فراوانی بارش تگرگ خسارتزا در ماه اردیبهشت و کمترین فراوانـی بـارش در مردادمـاه
اتفاق افتاده است .همچنین ،حدود  71درصد از بارشهای تگرگ خسارتزا در منطقۀ مورد مطالعه در فصول گـرم
سال که منطبق با فصل رشد گیاهی در این منطقه است رخ داده است .در بررسی لکههای داغ بر اساس شـاخص
* Giمشخص شد که در بخش زراعت آسیبپذیرترین منطقه در سطح منطقۀ مورد مطالعه بخشهایی از جنـوب
استان و در بخش باغی آسیبپذیرترین منطقه در شمال غرب استان متمرکز شده است .همچنین ،بررسی مجموع
خسارات بخش زراعت و باغی استان نشان داد که مناطق آسیبپذیر در بخشهایی از جنوب استان متمرکز شـده
است.
واژگان کلیدی :آذربایجان شرقی ،آسیبپذیر ،تگرگ ،لکۀ داغ ،محصوالت کشاورزی.

 . 1نویسنده مسئول

Email:Y.akbarzadeh@gmail.com

136

فصلنامه پژوهشهای جغرافیای طبیعی ،دورۀ  ،54شمارۀ  ،1بهار 1401

مقدمه
طیش وسیعی از مخاطرات طبیعی که محی زیست را مورد تهاجم خود قرار داده به مخاطرات ناشی از پدیدههای افراطـی
جوی اختصاص دارد .طوفانهای تندری از مهمترین مخاطرات جویاند که هرساله ،عالوه بر نابودکردن مقـدار زیـادی از
محصوالت کشاورزی و تأسیسات عمرانی ،موجب تلفات انسـانی بسـیاری در نقـاط مختلـش دنیـا مـیشـوند (خوشـحال
دستجردی و قویدل رحیمی .)1386 ،تگرگ فاجعهای طبیعی برای همۀ مردم بهویژه کشاورزان محسوب میشود (وایرنگـا
و لوماس .)2001 ،خسارت تگرگ به فراوانی و شدت بارش بستگی دارد (چانگنون .)2009 ،معموالً در صنعت بیمـه بـرای
محاسبۀ ریسک خسارت تگرگ در هر ناحیه از فراوانی بارش (برحسب روز) و میانگین خسـارت وارده کـه از نظـر آمـاری
معنیدار است استفاده میشود .تگرگ یکی از پدیدههای مرتب با طوفانهای تنـدری اسـت کـه در اتمسـفر ناپایـدار بـا
رطوبت فراوان و در حضور بادهای قوی و همراه با مکانیزمهایی که باع افزایش ناپایداری میشوند رخ میدهـد و ایـن
شرای بهوسیلۀ توپوگرافی محلی و اقلیمشناسی تودههای هوا تحت تأثیر قرار میگیرد (علیزاده.)1386 ،
زیانهای ناشی از تگرگ گاهی اوقات از زیانهای ناشی از گردبادها و طوفانها نیز بیشتر است؛ بیشـتر ایـن زیـانهـا در
بخش کشاورزی در اثر صدمهدیدن محصوالت کشاورزی هنگـام بـارش تگـرگ اسـت .در اوایـل بهـار هنگـام بازشـدن
شکوفهها و تشکیل میوههای کوچک این خسارات شدید و جبرانناپذیر است .صدمۀ مستقیم مهمتـرین خسـارت تگـرگ
است و به اندازة تگرگ بستگی دارد (ضیایی اصل.)1388 ،
علت اصلی ایجاد تگرگ صعود سریع هوای نمناك به الیههای باالتر و سردتر جو و انجمـاد ذرات بخـار آب اسـت .قطـر
تگرگها در حدود  5تا  50میلیمتر است و بیشتر از ابرهای کومولونیمبوس (غالباً همراه با رعد و برق) میبـارد (علیـزاده،
 .)1386اغلب مشکل است که گفته شود چه در صدی از کل خسارات به دلیل باد و چه در صدی مربوط به تگرگ است،
ولی معلوم شده که تگرگ خسارت اصلی را وارد میکند و باد باع افزایش نیروی ضـربۀ تگـرگ مـیشـود و در نتیجـه
خسارت را بیشتر میکند (اکبرزاده .)1387 ،خسارت تگرگ به فراوانی و شدت حالت طوفانی بارش بستگی دارد (چانگنون،
 .)1999طی یک بررسی میزان خسارات واردة ناشی از پدیدة تگرگ در  13و  14آوریل  2006در امریکـا  1/822میلیـارد
دالر برآورد شده است (چانگنون .)2009 ،در  30آوریل  1888در هندوستان بر اثـر طوفـان تگـرگ  230نفـر در مرادآبـاد
(یکصد مایلی دهلی) 16 ،نفر در غازیآباد ،و روز بعد از آن  12نفر دیگر در نزدیکی غازیآباد با تگرگهایی به اندازة توپ
کریکت کشته شدند (گزارش پژوهشکدة هواشناسی .)1385 ،همچنین ،از خسارات ناشی از بارش تگرگ در کشـور ایـران
میتوان به بارش تگرگی اشاره کرد که در  31فروردین  1382در استان اصفهان به مدت 20الی  25دقیقه اتفاق افتـاد .در
سال  1385در شهرستان میانه در استان آذربایجان شرقی این نوع بارش حـدود  30میلیـارد ریـال در بخـش کشـاورزی
شهرستان خسارات وارد نمود (جوانمرد و همکاران.)1386 ،
در ایران یکی از نقاط مستعد بارش تگرگ استان آذربایجان شرقی اسـت .اسـتان آذربایجـان شـرقی بـه دلیـل موقعیـت
توپوگرافیکی و جغرافیایی از توانمندیهای قابل مالحظهای از نظر منابع و مزیت نسبی در تولیـد محصـوالت کشـاورزی
برخوردار است .وجود بیش از  2/1میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی 6/4 ،میلیارد متر مکعب آب قابـل استحصـال ،و
اقلیم متنوع آبوهوایی ،همه ،دست به دست هم دادهاند تا استان آذربایجان شرقی با مصرف حدود  3درصد آب مصـرفی
کشور بیش از  3/5درصد تولیدات کشاورزی کشور را تولید کند 66 .درصد اراضی کشاورزی استان به صـورت دیـم و 34
درصد به صورت آبی بهرهبرداری شده است .از کل  1320هزار هکتـار اراضـی کشـاورزی اسـتان (زیـر کشـت و آیـش)،
 1243586هکتار معادل  94درصد به اراضی زراعی و  76127هکتار یعنی حدود  6درصد به اراضی باغی اختصاص داشته
است .به این ترتیب ،استان آذربایجان شرقی به ترتیب  7/68درصد اراضی زراعی کشور و  5/19درصد اراضی باغی کشور
را به خود اختصاص داده است که از لحاا وسعت اراضی زراعی در کشور در مقام دوم و از لحاا وسعت اراضـی بـاغی در
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رتبۀ چهارم کشور قرار دارد .بررسی ارزش افزودة بخش کشاورزی استان نشان میدهد که ارزش افزودة بخش کشـاورزی
استان حدود  11/35درصد ارزش افزودة بخشهای مختلش اقتصادی استان بوده و بعد از بخشهای خـدمات و صـنعت و
معدن در رتبۀ سوم قرار داشته است .با این حال ،ارزش افزودة بخش کشاورزی استان  4/59درصـد ارزش افـزودة بخـش
کشاورزی کشور بوده است (مطالعات برنامۀ آمایش استان آذربایجان شرقی.)1396 ،
برای بهدستآوردن یک دید کلی از توزیع فضایی و زمانی خسارت ناشی از بـارش تگـرگ بـر محصـوالت کشـاورزی در
استان آذربایجان شرقی و بررسی تفاوت بارش آن در بخشهای مختلـش منطقـه ،بهتـر دیـده شـد کـه بـا دسـتیابی بـه
پهنهبندی مناطق آسیبپذیر از نظر خسارت تگرگ ،علت تفاوت احتمالی مناطق مختلـش و شـرایطی کـه تحـت آن ایـن
بارش بهوقوع پیوسته شناسایی و معرفی شود .بدین ترتیب ،با توجه و تأکید بر استراتژی برنامۀ مدیریت ریسک مخاطرات
طبیعی ،که بهعنوان یک پتانسیل و نقش بسیار جدی در تشـدید و افـزایش خسـارات ناشـی از بالیـای طبیعـی منـاطق
مطرحاند ،میتوان به پیشبینی و مقابله با بارش تگرگ اقدام کرد و به کنترل صدمات ناشی از این پدیده پرداخت.
در زمینۀ بارش تگرگ تاکنون پژوهشهای بسیاری با رویکردهای متفاوت انجام شده است .فریزبای ( )1962بـه بررسـی
الگوهای آسیب ناشی از تگرگ در دشتهای بزرگ ایاالت متحـدة امریکـا طـی دورة دهسـاله ( )1960-1951بـهوسـیلۀ
نقشههای سینوپتیکی پرداخت .نتیجۀ این تحقیق نشان داد که سرعت حرکت سیستمهای سینوپتیک تأثیر قابـل تـوجهی
در میزان و درجۀ خسارات ناشی از تگرگ در زمین دارد .همچنین ،فریزبای ( )1963در تحقیق دیگری نیـز طوفـانهـای
تگرگ دشتهای عظیم ایاالت متحدة امریکا را با استفاده از ثبت اطالعات بیمۀ تگـرگ بررسـی کـرد و مسـیر تخریـب
تگرگ را بهوسیلۀ ادعاهای بیمۀ تگرگ ترسیم نمود .چانگنون ( )1967تغییرات ناحیهای -زمانی شدت تگرگ در الینویز را
بررسی کرد و به این نتیجه رسید که فراوانی تگرگ شدید در فصل برداشت محصول (ماه اکتبر) با گذشت زمان افـزایش
مییابد و در ماه سپتامبر به حداکثر شدت خود میرسد و با استفاده از مشاهدات یک شبکۀ متوس مقیاس در مرکز ناحیـۀ
مورد مطالعه ،نشان داد که میزان صدمات رسیده به محصوالت با اندازه و تعداد تگرگ و مدت زمان طوفانهـای تگـرگ
رابطۀ نسبتاً خوبی داشته ،ولی با بادهای سطحی قوی ارتباط نزدیکتری دارد .چانگنون ( ،)1984بهمنظور بـرآورد میـزان
خسارات تگرگ با استفاده از دادههای روزانۀ تگرگ طی دورة آماری بیستساله ( )1980-1961تغییرات زمـانی و مکـانی
این پدیده را در دشتهای عظیم شرق کوههای راکی امریکا و کانادا و منطقۀ میدوست غرب بررسی کرد .نتایج نشان داد
که مناطقی با احتمال باالی وقوع تگرگ مرتب با مناطق وقوع مکرر جبههها یا ویژگیهای عمدة توپوگرافی بوده اسـت.
همچنین ،فراوانی تگرگ بهصورت ساالنه و در ماه جوالی (به صورت پراکنـده امـا پیوسـته) از سـال  1901تـا  1980در
داکاتا ،نبراسکا ،و مینهسوتا افزایش یافته و در سالهای اخیر ( )1980-1961به اوج خود رسیده که بـه خسـارت زیـاد بـه
محصوالت منجر شده است .چانگنون ( )2000نوسانات و روند زمانی بروز تگرگ را طی یک دورة طوالنیمدت صدسـاله
( )1986-1995در ایاالت متحده بررسی کرد .فرال و همکاران ( ،)2002در بررسی خود در تشخیص تگرگ با اسـتفاده از
تفاوت باندهای  cو  sراداری ،بیان میکنند که نسبت بازتاب دو طول موج برای همۀ مشاهدات راداری شبیهسـازیشـده
تشخیص تگرگ را قادر میسازد .جیوتی و همکاران ( )2003اقلیمشناسی تگرگ در دشت فریلی ونزیا جیولیا را مطالعـه و
بیان کردند حتی اگر تگرگ که پدیدهای محلی است ،آب و هواشناسی تگرگ میتواند فق بـه وسـیلۀ محسـوبداشـتن
سازوکارهای متوس مقیاس توس فعل و انفعاالت بین آشفتگیهای همدیدی و اوروگرافیکی پیچیده در این دشت تفسـیر
شده باشد .لوسیا و همکاران ( )2015بارشهای روزانۀ تگرگ را طی دورة  1901تا  2010در جنوب غربی فرانسه مطالعـه
کردند و نتیجه گرفتند روند افزایش قابل توجهی در تعداد و شدت بـارش تگـرگ وجـود دارد .هـان -گـوال و همکـاران
( )2016کلیماتولوژی تگرگ را در کرة جنوبی طی دورة  1972تا  2013بررسی کردند .نتایج نشان داد رخدادهای تگـرگ
روند کاهشی در هر سال دارد و اوج بارش تگرگ در ماههای آوریل و نـوامبر اسـت و حـداقل رخـداد آن در اگوسـت رخ
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میدهد.
در ایران رویکرد مطالعۀ تگرگ به نسبت مطالعات خارج از کشور دارای تنوع کمتری است .جهانگیری و همکاران ()1384
وضعیت بارش تگرگ از نظر زمانی و مکانی و خسارتهای ناشی از آن را در ایران بررسی کردند و نواحی شمال غربـی و
شمال شرقی کشور را بهعنوان بیشترین فراوانی ریزش تگرگ در کشور شناسایی و راهکارهایی برای مقابله با این پدیـده
و کاهش اثرات زیانبار آن معرفی کردند .میرموسوی و اکبرزاده ( ،)1388بر اسـاس شـاخصهـای ناپایـداری در تشـکیل
تگرگ در ایستگاه هواشناسی تبریز ،نظیر شاخصهای  LCLو  CCLو  ،Kنشان دادند که در ایستگاه مورد مطالعه هـر
اندازه سطح یخبندان کمتر از  300متر باشد ،احتمال وقوع تگرگ کمتر و هر چقدر فاصلۀ سطح یخبندان تا قلۀ ابـر زیـاد
باشد ،احتمال وقوع تگرگ بیشتر خواهد شد .لشکری و امینی ( )1389تحلیل همدید و پهنهبندی بارش تگرگ در خراسان
بزرگ برای دورة آماری  1996تا  2005را بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد در حداکثر بودن فراوانی وقـوع تگـرگ در
نواحی تحت بررسی ،عالوه بر ارتفاع زیاد آنها از سطح دریا ،محل ورود سیستمهای همراه بـا بـارش تگـرگ نیـز نقـش
مؤثری داشته است .میرموسوی و همکاران ( ،)1392با تأکید بر جنبههای آماری ،فراوانی بارش تگرگ در استان کرمانشاه
را بررسی کردند .فرجفرج زاده اصل و مصطفیپور ( ،)1391با بررسی زمانی و مکانی بارش تگـرگ در ایـران ،بـه بـارش
تگرگ ،رخداد طوفان تگرگ ،و طوفان تندری در ایران پرداختند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که کـانونهـای اصـلی
رخداد این سه پدیده در ایران بیشتر در نواحی غرب و شمال غرب است .بیشـترین فراوانـی رخـداد تگـرگ در کشـور در
ماههای مارس و آوریل ،رخداد طوفان تگرگ در ماههای آوریل و می ،و رخداد طوفان تندری در ماه مـی اسـت .شـاکری
( )1393در شهرستان مشهد شاخصهای ناپایداری را برای این پدیده استفاده کردنـد و شـکلگیـری تگـرگ را ناشـی از
ریزش هوای سرد از ترازهای باال و نفوذ هوای گرم از سطح زمین بیان کرد .درگاهیان و همکاران ( )1393تحلیل آماری،
ترمودینامیکی ،و همدیدی پدیدة تگرگ را در اسـتان لرسـتان بررسـی کردنـد .ایـن مطالعـه تـأثیر برخـی شـاخصهـای
ترمودینامیکی را در ایجاد این پدیده بیان میکند و در رویکرد همدیدی تگـرگ را بـه دو رخـداد گـرم و سـرد تفکیـک و
ویژگیهای همدید هریک از این دو دوره را بیان میکند .لشکری و همکاران ( )1394بـارش فراگیـر تگـرگ را در غـرب
کشور در استانهای کرمانشاه و کردستان و همدان و لرستان را با رویکرد همدیدی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند
که از لحاا دورة شبانهروزی ساعات  9تا  12و ماههای آوریل و مـی و ایسـتگاههـای مریـوان و بانـه و بیجـار بیشـترین
فراوانی را داشته و از لحاا الگوهای همدیدی ،سامانۀ کمفشار دریای سرخ و سودان باع بارش تگرگ شدهاند .بـازگیر و
همکاران ( )1397به بررسی همدید مخاطرة تگرگ در شهرستان بجنورد پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داد که تشکیل
سامانههای کمفشار و پُرفشار در شمال و جنوب منطقه و تقویت جریانهای نصشالنهاری روی منطقه ،که سبب فرارفـت
رطوبت دریاهای عمان و خزر در ترازهای  850و  700هکتوپاسگال مـیشـود ،در بیشـتر الگوهـا سـبب تقویـت حرکـات
صعودی و تشکیل پدیدة تگرگ شده است .سلیمی سـبحان و همکـاران ( )1398بـه تحلیـل همدیـدی و شناسـایی شـار
رطوبت روزهای همراه با تگرگ در غرب ایران پرداختند .در این تحقیق با تحلیل خوشهای بر روی دادههـای فشـار تـراز
دریا و ارتفاع ژئوپتانسیل سه الگوی گردشی ضعیش ،متوس  ،و شدید در ارتباط با بارش تگرگ شناسایی شد .با توجـه بـه
اینکه پژوهشهایی که در داخل کشور انجام گرفته برخی از آنها در زمینۀ چگـونگی تشـکیل ،توزیـع مکـانی ،و تحلیـل
همدیدی بارش تگرگ بوده است و پژوهشهای کمتری در خصوص خسارات ناشی از تگرگ در بخش کشاورزی صورت
گرفته است ،بررسی توزیع فضایی و زمانی خسارات ناشی از بارش تگرگ در بخش کشاورزی بهمنظور شناسـایی منـاطق
آسیبپذیر و مستعد رخداد آن در استان برای برنامهریزیهـای الزم در کـاهش خسـارات ناشـی از ایـن پدیـده ضـرورت
مییابد.
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روش پژوهش
در این تحقیق برای بررسی و تحلیل خسارات بخش کشاورزی ناشی از بارش تگرگ از آمار خسارات صندوق بیمۀ
محصوالت کشاورزی برای دورة آماری  1398-1389استفاده شد که بهدلیل کاغذیبودن بیشتر آمار و اطالعات خسارات
موجود در استان آذربایجان شرقی پس از واردکردن این آمار در محی اکسل مورد استفاده قرار گرفت و سپس برای
بررسی زمان وقوع این پدیده از دادههای سیزده ایستگاه متناظر موجود استفاده شد.
برای مقایسۀ زمان وقوع تگرگهای خسارتزا ،دادههای مربوط به این پدیده در یک دورة آماری دهساله از سال  1389تا
 1398استخراج شد که در گروه هوای حاضر کدهای  ،96 ،94 ،93 ،90-87 ،13و  99مربوط به طوفان تگرگ انتخاب
شدند که دربرگیرندة انواع مختلش بارش تگرگ با شدتهای متفاوتاند .اما با توجه به اینکه در بیشتر مواقع تگرگ در
مساحت بسیار کم و در معدود ایستگاههای سینوپتیکی رخ میدهد ،رخداد این پدیده قابل رؤیت و ثبتشدن نیست .به
همین دلیل ،تعداد تگرگهای رخ داده که در ایستگاههای سینوپتیک هر منطقهای ثبت میشود فق تعداد معدودی از این
رخداد را شامل میشود .بنابراین ،برای ارزیابی خسارات ناشی از بارش تگرگ در منطقۀ مورد مطالعه از آمار خسارات
صندوق بیمۀ محصوالت کشاورزی استفاده شد و روزهایی که بارش تگرگ باع خسارت شدهاند استخراج و بررسی
شدند .سپس ،برای شناسایی مناطق آسیبپذیر در برابر بارش تگرگ از آمار فضایی و شاخص لکۀ داغ و نرمافزار ARC

 GISاستفاده شد که روند کلی تحلیل و بررسی پژوهش حاضر در شکل  3بهصورت فلوچارت نشان داده شده است.

شکل شماره  .3فلوچارت روش اجرای تحقیق

در تحلیل لکۀ داغ از آمارة گتیس -ارد جی ای 1با استفاده از تحلیل همسایگی در دادهها برای تعیین نواحیای با مقادیر
باال ،که نقاطی با مقادیر باال احاطه شده باشند (لکۀ داغ) یا نواحیای با مقادیر پایین که نقاطی با مقادیر پایین احاطه شده
باشند (لکۀ سرد) استفاده میشود .این تحلیل آماری -فضایی طبق اصول تست فرضیه استوار است که میتواند سطح
1. Getis – OrdGi
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معناداری لکۀ داغ و سرد را بهصورت آماری تعیین کند .پس از محاسبۀ  Z-Scoreو  P-valueبرای هر نقطه ،نقاط با Z

باال و  Pکمتر از  0/05از لحاا آماری معنیدارند که این مهم پس از مقایسۀ مجموع محلی مقادیر عارضه و همسایۀ آن
بهطور نسبی با جمع کل مقادیر عوارض حاصل میشود (گتیس و ارد1992 ،؛ ارد و گتیس )1995 ،و به صورت رابطۀ  1و
جدول  1محاسبه میشود.
رابطۀ 1

Gi∗=∑j=1nwi,jxj−X¯∑j=1nwi,jS[n∑j=1nwi,j2−(∑j=1nwi,j)2]n−1

رابطۀ 2

X¯=∑j=1nxjn

رابطۀ 3

S=∑j=1nxj2n−(X¯)2

 Xjمقدار خصیصه برای عارضۀ  jاست Wi⃰j ،وزن فضایی بین عارضۀ  jو  iاست ،و  nبرابر با تعداد کل
عارضههاست.
جدول شماره  .1طبقهبندی نمرۀ استاندارد در تحلیل نوع پراکنش دادههای مکانمحور
نوع الگوی پراکنش فضایی
) (p-valueسطح معناداری
) )Z-scoreنمرة استاندارد
خوشهای قوی -سرد -سرد
0/01
کوچکتر از -2/58
()-1/96( - )-2/58

0/05

خوشهای متوس  -سرد -سرد

()-1/65( - )-1/96

0/10

خوشهای ضعیش -سرد -سرد

()1/65( - )-1/65

-

تصادفی -توزیع ناموزون

()1/65( - )1/96

0/10

خوشهای ضعیش -داغ -داغ

()1/96( - )2/58

0/05

خوشهای متوس  -داغ -داغ

بزرگتر از 2/58

0/01

خوشهای قوی -داغ -داغ

محدوده موردمطالعه
آذربایجان شرقی در شمال غرب ایران بین  36درجه و  47دقیقه تا  39درجه و  40دقیقۀ عرض شمالی و  45درجه و 3
دقیقه تا  48درجه و  50دقیقۀ طول شرقی واقع شده است .آذربایجان شرقی با وسعت  45261/4کیلومتر مربع در گوشۀ
شمال غربی فالت ایران قرار دارد .موقعیت جغرافیایی و ایستگاههای مورد بررسی استان آذربایجان شرقی در شکل  1و
نقشۀ پوشش گیاهی و کاربری اراضی منطقۀ مورد مطالعه در شکل  2نشان داده شده است.
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شکل شماره  .1موقعیت جغرافیایی و ایستگاههای مورد بررسی در استان آذربایجان شرقی

شکل شماره  .2نقشۀ پوشش گیاهی و کاربری اراضی در استان آذربایجان شرقی

بحث و یافتهها
پیش از مقایسۀ مناطق مختلش با یکدیگر ،نخست توضیحات مختصری در زمینۀ فصول تندری در ایران و منطقـۀ مـورد
مطالعه داده میشود .طبق تحقیقات بهعملآمده ،طوفانهای تندری در ایران دو فصل مشخص را نشان میدهد :انتقـالی
گرم و انتقالی سرد .فصل انتقالی گرم از ماه مارس تا ژوئن با حداکثری در ماه می و فصل انتقالی سرد از اکتبر تا دسـامبر
با حداکثری در ماه اکتبر است .در فصل انتقالی گرم به دلیل گرمشدن سریع سطح زمین و الیههای زیرین جـو (افـزایش
طول روز و نزدیکشدن خورشید به خ قائم و باالبودن رطوبت هـوا (بـارشهـای فصـل قبـل) ناپایـداری زیـاد شـده و
جریانهای همرفتی شدت یافته است .تحت شرای مناسب ،ابرهای همرفتی رشد کـرده و باعـ ایجـاد طوفـان تنـدری
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میشوند .در فصل انتقالی سرد ،فرارفت هوای کامالً سرد از عرضهای باالتر به روی مناطق گرم جنوبیتر باعـ صـعود
الیههای زیرین و ناپایداری شده که در نتیجۀ آن طوفان تندری در ماههای اکتبر و نوامبر افزایش مییابد .البته بـه دلیـل
کمتربودن رطوبت هوای پاییز نسبت به بهار شدت وقوع طوفان تندری در فصل سرد به مراتب از فصل گرم کمتر اسـت.
در منطقۀ پژوهش حاضر (آذربایجان شرقی) ،فصول انتقالی گرم و سرد تقریباً همان فصول بهار و پاییز اسـت کـه فصـل
انتقالی گرم از ماههای فروردین تا خرداد و انتقالی سرد از ماههای مهر تا آذر است.
توزیع زمانی بارش تگرگهای خسارتزا

در این بخش برای سه مقیاس زمانی ساالنه ،ماهانه ،و ساعتی جداولی بر اساس فراوانـی بـارش تگـرگهـای خسـارتزا
تنظیم و سپس درصد فراوانی بارشهای خسارتزا بهصورت شکل ارائه شد .با توجه به شکل  ،4مشاهده میشود که طی
دورة آماری ( )1398-1389میانگین ساالنۀ وقوع بارش تگرگ خسارتزا در منطقۀ مورد مطالعه  16بـار اسـت .بیشـترین
فراوانی بارش تگرگ خسارتزا در سالهای  1391و  1394با  20بار رخداد و کمتـرین فراوانـی در سـال  1395بـا  9بـار
رخداد در منطقۀ مورد مطالعه اتفاق افتاده است .بیشترین فراوانی بارش تگرگ در ماه اردیبهشت ( 49بـار) رخ داده اسـت
که  31درصد کل بارش تگرگ در منطقۀ مورد مطالعه را نشان میدهد و پس از آن ماه فروردین ( 26بار) با  16/5درصـد
کل بارش و ماه خرداد ( 24بار) با  15/2درصد کل بارش در رتبههای بعدی قرار دارند .کمترین فراوانی بـارش تگـرگ در
ماه مرداد ( 2بار) با  1/3درصد از کل بارش اتفاق افتاده است .همچنین ،نتایج نشان داد که حدود  71درصد از بارشهـای
تگرگ خسارتزا در منطقۀ مورد مطالعه در فصول گرم سال (فروردین تا شهریور) ،که منطبق با فصل رشد گیاهی در این
منطقه است ،رخ داده و حدود  29درصد در فصول سرد سال (مهر الی اسفند) رخ داده است .طبق شکل  ،4در دورة زمانی
مورد بررسی بارش تگرگهای خسارتزا در استان آذربایجان شرقی بهطـور میـانگین بـین سـاعت  09تـا )G.M.T(15
بیشتر از ساعتهای دیگر بوده و در این دورة دهساله حداکثر بارش در ساعت  12اتفاق افتاده است که  38درصد از بارش
را به خود اختصاص داده و بعد از آن ساعت  15با  25.9درصد و ساعت  09با  20.3درصد در رتبههای بعدی قرار دارنـد و
کمترین درصد فراوانی در ساعت  21گرینویچ با  1.9درصد رخ داده است .با توجه به شکل  ،4مشاهده میشود که درصـد
بارش تگرگهای روزانه در استان آذربایجان شرقی بیشتر از بارشهای شبانه است؛ بهطوری که بارشهـای بـین سـاعت
 15-06گرینویچ  86.7درصد بوده و فق  13.3درصد از بارشها در طول شب رخ داده است.
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شکل  .4فراوانی ساالنه (الف) ،میانگین درصد ماهانه فراوانی (ب) ،و میانگین درصد فراوانی بارش شبانهروزی (ج) تگرگهای
خسارتزا در استان آذربایجان شرقی طی دورۀ آماری 1398-1389

توزیع فضایی خسارت ناشی از بارش تگرگ

طوفانهای تگرگ بهطور قابل توجهی مجموع سطح برگ و بازده محصول را کاهش میدهد (پتومنو و همکاران.)2019 ،
پدیدة تگرگ بیشترین رخداد را در فصل رشد گیاهان دارد .تفاوتهای زیادی در میزان خسارت به محصوالت کشـاورزی
به دلیل تفاوت در شدت ریزش تگرگ ،نوع محصول ،و گیاه و مرحلۀ رشد گیـاه اسـت (سـانچز و همکـاران .)1996 ،بـه
همین منظور ،با توجه به تنوع محصوالت در سطح منطقۀ مورد مطالعه ،شدت خسارت وارده بر انواع محصوالت زراعی و
باغی بررسی شد .در این بخش برای طبقهبندی و ترسیم نقشۀ مناطق مستعد و آسیبپذیر بخش کشاورزی در برابر پدیدة
تگرگ از آمار صندوق بیمۀ محصوالت کشاورزی استفاده شد و این آمـار بررسـی شـد و تعـداد کـل و میـانگین سـالیانۀ
خسارات ناشی از بارش تگرگ در سطح استان آذربایجان شرقی بهدست آمد که نتـایج آن در جـدول  2و شـکل  5آورده
شده است .با توجه به جدول  ،3مشاهده میشود که خسارات واردة ایـن پدیـده بـر محصـوالت بـاغی در سـطح اسـتان
آذربایجان شرقی بهطور میانگین ساالنه  123.5هکتار است که بناب بـا میـانگین سـاالنه  568.1هکتـار دارای بیشـترین
سطح خسارت و اهر با  491.2هکتار و ترك با  476.2هکتار در رتبههای بعدی قرار دارند .امـا از نظـر خسـارات وارده بـر
محصوالت زراعی مشخص شد قرهآغاج با میانگین ساالنه  1143.9هکتار دارای بیشترین سـطح خسـارت و هشـترود بـا
 826.6هکتار و اهر با  369.1هکتار در رتبههای بعدی قرار دارند.
از نظر سطح خسارات وارده بر مجموع محصوالت زراعی و باغی طی دورة آماری مورد مطالعه ،مشخص شد که در سطح
استان بهطور میانگین ساالنه حدود  262هکتار خسارت میبینند .بیشترین سطح خسارت مربوط بـه بخـش قـرهآغـاج بـا
میانگین ساالنه  1159.7هکتار است که  14.7درصد از کل خسارات ناشی از تگرگ درسطح منطقۀ مورد مطالعه را شامل
میشود و هشترود و اهر به ترتیب با  13.4( 1057.9درصد) و  860.3هکتار ( 10.9درصد) در رتبههای بعدی قرار دارند.
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جدول شماره  .2تعداد کل و میانکین ساالنۀ خسارات ناشی از تگرگ بر محصوالت زراعی و باغی در آذربایجان شرقی طی دورۀ
آماری 1398-1389
شهرستان
بخش
آذرشهر
اسکو
اهر
ایلخچی
بستانآباد
بناب
تبریز
ترك
ترکمانچای
تسوج
خاروانا
خداآفرین
خسروشاه
سراب
شبستر
صوفیان
عجبشیر
قرهآغاج
کاغذکنان
کلیبر
مراغه
مرند
ملکان
مهربان
میانه
ورزقان
هادیشهر
هریس
هشترود
هوراند
جمع
میانگین

/

فراوانی
دهسالۀ
تگرگ
9
2
88
1
26
14
21
46
16
8
15
18
17
47
9
12
12
47
3
40
42
68
26
23
26
20
19
18
72
27
792.0
26.4

میانگین دهسالۀ
فراوانی تگرگ
0.9
0.2
8.8
0.1
2.6
1.4
2.1
4.6
1.6
0.8
1.5
1.8
1.7
4.7
0.9
1.2
1.2
4.7
0.3
4
4.2
6.8
2.6
2.3
2.6
2
1.9
1.8
7.2
2.7
79.2
2.6

درصد
فراوانی
تگرگ
1.1
0.3
11.1
0.1
3.3
1.8
2.7
5.8
2.0
1.0
1.9
2.3
2.1
5.9
1.1
1.5
1.5
5.9
0.4
5.1
5.3
8.6
3.3
2.9
3.3
2.5
2.4
2.3
9.1
3.4
100.0
3.3

میانگین دهسالۀ خسارت
بر محصوالت زراعی
(هکتار)
3.8
0.1
369.1
8.4
250.8
0.0
10.5
164.1
115.7
2.4
7.8
113.0
0.9
260.7
0.1
11.0
8.6
1143.9
22.6
202.7
35.3
110.0
4.1
191.8
90.5
95.5
21.7
30.1
826.6
63.8
4165.5
138.9

میانگین دهسالۀ
خسارت بر محصوالت
باغی (هکتار)
126.9
8.2
491.2
3.4
24.4
568.1
24.2
476.2
36.7
3.2
104.8
0.0
39.1
29.4
14.2
11.2
8.9
15.7
0.0
236.3
375.0
459.6
48.9
2.1
7.3
44.5
260.2
44.5
231.3
9.9
3705.6
123.5

میانگین دهسالۀ خسارت
بر کل محصوالت
کشاورزی (هکتار)
130.7
8.3
860.3
11.8
275.1
568.1
34.7
640.4
152.4
5.6
112.7
113.0
40.1
290.1
14.3
22.2
17.5
1159.7
22.6
439.0
410.3
569.6
53.0
193.8
97.8
140.0
282.0
74.6
1057.9
73.7
7871.1
262.4

درصد میانگین دهسالۀ
خسارت بر کل
محصوالت کشاورزی
1.7
0.1
10.9
0.2
3.5
7.2
0.4
8.1
1.9
0.1
1.4
1.4
0.5
3.7
0.2
0.3
0.2
14.7
0.3
5.6
5.2
7.2
0.7
2.5
1.2
1.8
3.6
0.9
13.4
0.9
100.0
3.3
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شکل شماره  .5میانگین ساالنۀ خسارات ناشی از تگرگ بر محصوالت زراعی (الف) ،خسارت بر محصوالت باغی (ب)،
و خسارت بر مجموع محصوالت زراعی و باغی (ج) در استان آذربایجان شرقی طی دورۀ آماری 1398-1389

با توجه به تنوع محصوالت کشتشده در سطح استان آذربایجان شرقی ،بررسیهای بهعملآمده طبق شکل  6نشـان داد
که بیشترین محصوالت زراعی آسیبدیده از پدیدة تگرگ شامل گندم دیم با میانگین خسارت ساالنه  3193.6هکتار کـه
با  76.7درصد از کل خسارت بر این بخش در رتبۀ اول قرار دارد و محصول جو دیم با میانگین سـاالنه  404هکتـار (9.7
درصد) و گندم آبی با میانگین  269.8هکتار ( 6.5درصد) به ترتیب در رتبههای دوم و سوم آسیبدیـدگی قـرار دارنـد .در
مجموع ،این سه محصول (گندم دیم ،جو دیم ،و گندم آبی)  92.8درصد از کل خسارت بر این بخش را به خود اختصاص
دادهاند .همچنین ،با توجه به بررسیهای بهعملآمده ،مشخص شد بیشترین محصوالت باغی آسیبدیده از پدیدة تگـرگ
شامل گردو با میانگین خسارت ساالنه  2618.4هکتار که با  70.7درصد از کل خسارت بر این بخـش در رتبـۀ اول قـرار
دارد و محصول سیب با میانگین ساالنه  942.9هکتار (25.5درصد) و انگور آبی با میانگین  81.5هکتـار ( 2.2درصـد) بـه
ترتیب در رتبههای دوم و سوم آسیبدیدگی قرار دارند .درمجموع ،این سه محصـول (گـردو ،سـیب ،و انگـور آبـی) 98.3
درصد از کل خسارت بر این بخش را به خود اختصاص دادهاند و فق  1.7درصد خسارت مربـوط بـه محصـوالت بـاغی
دیگر است.
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شکل  .6میانگین ساالنۀ خسارات ناشی از تگرگ بر انواع محصوالت زراعی (الف) و محصوالت باغی (ب)
در استان آذربایجان شرقی طی دورۀ آماری 1398-1389

تحلیل لکههای داغ و مناطق آسیبپذیر

بهمنظور شناسایی مناطق آسیبپذیر در برابر پدیدة تگرگ از تکنیکهای آمار فضایی و تحلیل خودهمبسـتگی فضـایی و
برای حصول از اطمینان از مناطق با ارزش باال و پایین از شاخص *( Giگتیس -ارد جی ای) استفاده شـد کـه نتـایج در
شکل  5ارائه شده است .شاخص * Giبرای هر عارضۀ موجود در دادهها محاسبه میشود نوعی امتیاز  Zاست .در خروجی
حاصل از مدل هرچه مقدار نمره  Zبیشتر باشد مقادیر باال تمایل به خوشه بندی متراکم تـری خواهنـد داشـت .امتیـاز Z

محاسبهشده در این تحلیل نشان میدهد که در کدام ناحیه دادههای مقادیر زیاد یا کم خوشهبندی شـدهانـد (علیجـانی و
همکاران .)1394 ،این ابزار درواقع به هر عارضه در چارچوب عوارضی که در همسایگیاش قرار دارد توجـه مـیکنـد .بـر
اساس شکلهای  7تا  ،9مقادیر با ارزش باال (خودهمبستگی فضایی مثبت) نمایانگر لکههای داغ و مقادیر با ارزش پایین
(خودهمبستگی فضایی منفی) نمایانگر لکههای سرد است .با توجه به شکل  7و نتایج بهدستآمده ،مشخص شـد کـه در
بخش زراعت مقادیر با خودهمبستگی فضایی مثبت در بخشهایی از جنوب اسـتان متمرکـز شـدهانـد کـه شـش بخـش
(تیکمهداش ،مرکزی هشترود ،نظرکهریزی ،ترکمانچای ،مرکزی چاراویماق ،و شادیان) از چهـار شهرسـتان (بسـتانآبـاد،
هشترود ،میانه ،و چاراویماق) را دربر میگیرد و در ایـن میـان آسـیبپـذیرترین منطقـه در سـطح منطقـۀ مـورد مطالعـه
بخشهای مرکزی چاراویماق و شادیان است که منطبق بر مناطقی است که دارای الگوی پراکنش فضـایی بـا بـاالترین
خودهمبستگی فضایی مثبت معنادار و ضریب اطمینان  99درصد (خوشهای قوی -داغ -داغ) مـیباشـند .در طـرف دیگـر
منطقهای با آسیبپذیری کمتر فق در بخش خسروشاه با خودهمبستگی فضایی منفـی معنـادار بـا ضـریب اطمینـان 90
درصد (خوشهای ضعیش -سرد -سرد) است .بقیۀ بخشهای استان ( 37بخش) دارای الگوی تصـادفی و نـامتوازنانـد .بـا
توجه به شکل  7و نتایج بهدستآمده ،مشخص شد که در بخش باغی مقـادیری بـا ارزش بـاال (خودهمبسـتگی فضـایی
مثبت) در بخشهایی از شمال غرب استان (بخشهای مرکزی و یامچی مرند و مرکزی جلفا) و جنوب غربی (بخشهای
مرکزی مراغه ،مرکزی ملکان ،و نظرکهریزی) متمرکز شدهاند .در این میان ،آسیبپذیرترین منطقه در سطح منطقۀ مورد
مطالعه بخشهای مرکزی و یامچی مرند است که منطبق بر مناطقی است که دارای الگوی پراکنش فضایی بـا بـاالترین
خودهمبستگی فضایی مثبت معنادار و ضریب اطمینان  99درصد (خوشهای قوی -داغ -داغ) مـیباشـند .در طـرف دیگـر
منطقهای با آسیبپذیری کمتر فق در بخش خسروشاه با خودهمبستگی فضایی منفـی معنـادار بـا ضـریب اطمینـان 90
درصد (خوشهای ضعیش -سرد-سرد) است .بقیۀ بخشهای استان ( 37بخش) دارای الگوی تصادفی و نامتوازناند .بـرای
بررسی آسیبپذیری کلی مناطق از مجموع خسارات بخش زراعت و باغی استفاده و نتایج بررسی در شـکل  7نشـان داده
شده است .همانطورکه در شکل مشاهده میشود ،مقادیری با ارزش باال (خودهمبستگی فضایی مثبت) در بخشهـایی از
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جنوب استان (بخشهای مرکزی هشترود ،نظرکهریزی ،ترکمانچای ،مرکـزی چاراویمـاق ،و شـادیان) از سـه شهرسـتان
(هشترود ،میانه ،و چاراویماق) متمرکز شدهاند و در این میـان آسـیبپـذیرترین منطقـه در سـطح منطقـۀ مـورد مطالعـه
بخشهای مرکزی چاراویماق ،شادیان ،و نظرکهریزی است که منطبق بر مناطقی است که دارای الگوی پراکنش فضایی
با باالترین خودهمبستگی فضایی مثبت معنادار و ضریب اطمینان  99درصد (خوشـهای قـوی -داغ -داغ) مـیباشـند .در
طرف دیگر منطقهای با آسیبپذیری کمتر در بخشهایی از غرب استان (بخشهای مرکزی اسـکو ،خسروشـهر ،ممقـان،
ایلخچی ،مرکزی تبریز ،گوگان ،مرکزی شبستر ،و حومۀ آذرشهر) از چهار شهرستان (تبریـز ،آذرشـهر ،اسـکو ،و شبسـتر)
متمرکز شدهاند و در این میان بخشهای مرکزی اسکو ،خسروشهر ،ممقان ،گوگان ،و حومۀ آذرشهر منطبق بـر منـاطقی
است که دارای الگوی پراکنش فضایی با باالترین خودهمبستگی فضـایی منفـی معنـادار و ضـریب اطمینـان  99درصـد
(خوشهای قوی -سرد -سرد) میباشند .بقیۀ بخشهای استان ( 31بخش) دارای الگوی تصادفی و نامتوازناند.

شکل  .7نتایج حاصل از پراکنش الگوی آسیبپذیری بخش زراعی و باغی استان آذربایجان شرقی در برابر پدیدۀ تگرگ با
استفاده از شاخص* ،Giالف) نتایج تحلیل نمرۀ استاندارد بخش زراعی؛ ب) نتایج تحلیل لکههای داغ و سرد بخش زراعی؛ ج)
نتایج تحلیل نمرۀ استاندارد بخش باغی؛ د) نتایج تحلیل لکههای داغ و سرد بخش باغی؛ ح) نتایج تحلیل نمرۀ استاندارد مجموع
بخش زراعی و باغی؛ خ) نتایج تحلیل لکههای داغ و سرد مجموع بخش زراعی و باغی
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نتیجهگیری
بررسی نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین فراوانی بارش تگرگ خسارتزا در ماه اردیبهشت و کمترین فراوانی بارش
در مردادماه اتفاق افتاده است .همچنین ،نتایج نشان داد که حدود  71درصد از بارشهای تگرگ خسارتزا در منطقۀ مورد
مطالعه در فصول گرم سال ،که منطبق با فصل رشد گیاهی در این منطقه است ،رخ داده است .همچنین ،در دورة زمـانی
مورد بررسی بارش تگرگهای خسارتزا در استان آذربایجان شرقی بهطـور میـانگین بـین سـاعت  09تـا )G.M.T(15
بیشتر از ساعتهای دیگر بوده و در این دورة دهساله حداکثر بارش در ساعت  12اتفاق افتاده است .همچنین ،بررسـیهـا
نشان داد که درصد بارش تگرگهای روزانه در استان آذربایجان شرقی بیشتر از بارشهای شبانه است .این نتایج با نتایج
سیش ( ،)1375صناعی و همکـاران ( ،)1382جهـانگیری و همکـاران ( ،)1384گـزارش پژوهشـکدة هواشناسـی (،)1385
آسیایی و خزانهداری ( ،)1386قشالقی ( ،)1386میرموسوی و اکبرزاده ( ،)1388میرموسوی و اکبرزاده ( )1389و در اینکه
بیشترین فراوانی بارش تگرگ در فصل بهار و بین ساعت  09تا  )G.M.T(15رخ داده است مطابقت دارد.
در بررسی لکههای داغ بر اساس شاخص * Giو با توجه به نتایج بهدستآمده مشخص شد که در بخش زراعت مقادیری
با ارزش باال (خودهمبستگی فضایی مثبت) در بخشهایی از جنوب استان متمرکز شدهاند و در آسیبپذیرترین منطقـه در
محدودة مورد مطالعه بخشهای مرکزی چاراویماق و شادیان است که منطبق بر مناطقی است که دارای الگوی پـراکنش
فضایی با باالترین خودهمبستگی فضایی مثبت معنادار و ضریب اطمینان  99درصد (خوشهای قوی -داغ -داغ) میباشند.
در بخش باغی مقادیری با ارزش باال (خودهمبستگی فضایی مثبت) در بخشهایی از شمال غرب استان متمرکز شدهاند و
آسیبپذیرترین منطقه در سطح منطقۀ مورد مطالعه بخشهای مرکزی و یامچی مرند است که منطبق بر منـاطقی اسـت
که دارای الگوی پراکنش فضایی با باالترین خودهمبستگی فضایی مثبت معنادار و ضریب اطمینان  99درصـد (خوشـهای
قوی -داغ -داغ) میباشند .همچنین ،بررسی مجموع خسارات بخش زراعت و باغی نشان داد که مقادیری بـا ارزش بـاال
(خودهمبستگی فضایی مثبت) در بخشهایی از جنوب استان متمرکز شدهاند که آسیبپذیرترین منطقه در سـطح منطقـۀ
مورد مطالعه بخشهای مرکزی چاراویماق ،شادیان ،و نظرکهریزی است که منطبق بر منـاطقی اسـت کـه دارای الگـوی
پراکنش فضایی با باالترین خودهمبستگی فضایی مثبت معنادار و ضریب اطمینان  99درصد (خوشهای قـوی -داغ -داغ)
میباشند .در طرف دیگر منطقهای با آسیبپذیری کمتر در بخشهایی از غرب استان بهویژه بخشهـای مرکـزی اسـکو،
خسروشهر ،ممقان ،گوگان ،و حومۀ آذرشهر متمرکز شدهاند که منطبق بر مناطقی است که دارای الگوی پراکنش فضـایی
با باالترین خودهمبستگی فضایی منفی معنادار و ضریب اطمینان  99درصد (خوشـهای قـوی -سـرد -سـرد) مـیباشـند.
همچنین ،با بررسی مناطق آسیبپذیر میتوان به سطح زیر کشت باال در این منـاطق و همچنـین تـأثیر عوامـل محلـی
همچون توپوگرافی و ارتفاع و عوامل بیرونی از جمله مسیر ورود سیستمهای جوی تگرگزا از طرف غرب و جنوب غـرب
استان در وقوع و تشدید آن اشاره کرد .نتایج این مطالعه کارایی تکنیکهای آمار فضایی در شناسایی مناطق آسیبپذیر و
تفکیک مناسب بر اساس اصول آمار فضایی را بهخوبی نشان میدهد و میتوانـد بـهعنـوان الگـویی در سـایر مخـاطرات
بخشهای کشاورزی بهکار گرفته شود .همچنین ،مطالعۀ این شاخص و تلفیق اطالعات حاصل از آمار فضایی با اطالعات
اقلیمی ،بررسی تأثیر طوالنیمدت پدیدهها در تغییرات الگوی لکههای داغ ،و توسعۀ سایر شاخصهای فضایی در مطالعات
آینده پیشنهاد میشود.
تقدیر و تشکر

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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