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 -1سیدحسین میر موسوی ،دانشیار آب و هواشناسی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
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چکیده
یکی از مخاطرات مهم جوی بارش تگرگ است که خسارات زیادی بر بخش های مختلف بویژه تولیدات کشاورزی وارد می کند .در این تحقیق با
استفاده از داده های خسارات تگرگ بر محصوالت زراعی و باغی مناطق آسیب پذیر در اثر پدیده تگرگ در سطح استان مورد شناسایی قرار گرفته
است .بررسی تعداد روزهای همراه با تگرگ خسارت زا در دوره آماری  1389-1398با استفاه از تحلیل آمار فضایی لکه داغ از آماره گتیس -ارد
جی ای انجام گرفته است .نتایج نشان داد که بیشترین فراوانی بارش تگرگ خسارت زا در ماه اردیبهشت و کمترین فراوانی بارش در مرداد ماه
اتفاق افتاده است .همچنین حدود  71درصد از بارش های تگرگ خسارت زا در منطقه مورد مطالعه در فصول گرم سال که منطبق با فصل رشد
گیاهی در این منطقه می باشد ،رخ داده است .در بررسی لکه های داغ براساس شاخص *  Giمشخص گردید که در بخش زراعت آسیب پذیرترین
منطقه در سطح منطقه مورد مطالعه بخش هایی از جنوب استان و در بخش باغی آسیب پذیرترین منطقه در شمال غرب استان متمرکز شده
است .همچنین بررسی مجموع خسارات بخش زراعت و باغی استان نشان داد که مناطق آسیب پذیر در بخش هایی از جنوب استان متمرکز شده
است.

کلید واژهها :تگرگ ،آسی ب پذیر ،لکه داغ ،محصوالت کشاورزی ،آذربایجان شرقی.

* .نویسنده مسوول09149072467 :

Email: Y.akbarzadeh@gmail.com
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در نتیجه خسارت را بیش ¬تر می کند (اکبرزاده.) 1387 ،

مقدمه
طیف وسی عی از مخاطرات طبی عی که محیط زیست را مورد
تهاجم خود قرار داده ،به مخاطرات ناشی از پدیده ¬های
افراطی جوی اختصاص دارد .توفان ¬های تندری از مهم ¬ترین
مخاطرات جوی هستند که هر ساله ،عالوه بر نابود کردن مقدار
زیادی از محصوالت کشاورزی و تأسیسات عمرانی ،موجب
تلفات انسانی بسیاری در نقاط مختلف دنیا می شوند
(خوشحال دستجردی و قویدل رحیمی.) 1386 ،
تگرگ فاجعه ای طبی عی برای همه مردم به ویژه کشاورزان
محسوب می گردد( and Lomas, 2001
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خسارت تگرگ به فراوانی و شدت بارش بستگی
دارد(  .) Changnon, 2009معموال در صنعت بیمه برای
محاسبه ریسک خسارت تگرگ در هر ناحیه از فراوانی
بارش(برحسب روز) و میانگین خسارت وارده که از نظر
آماری معنی دار است ،استفاده می کنند .تگرگ یکی از
پدیده ¬های مرتبط با طوفان ¬های تندری است که در اتمسفر
ناپایدار با رطوبت ¬فراوان و در حضور بادهای قوی و همراه
با مکانیزم-هایی که باعث افزایش ناپایداری می ¬شوند رخ
می ¬دهد که این شرایط به وسیله ¬ی توپوگرافی محلی و
اقلیم ¬شناسی توده ¬های هوا تحت تأثیر قرار می ¬گیرند
(علیزاده.) 1386 ،
زیان ¬های ناشی از تگرگ گاهی اوقات از زیان ¬های ناشی از
گردبادها و توفان ¬ها نیز بیش ¬تر بوده و اکثر این زیان ¬ها در
بخش کشاورزی و در اثر صدمه دیدن محصوالت کشاورزی
هنگام بارش تگرگ می باشد در اوایل بهار هنگام باز شدن
شکوفه ¬ها و تشکیل میوه ¬های کوچک ،خسارات کلی و غیر
قابل جبران است .صدمه مستقیم ،مهم ¬ترین صدمه تگرگ
است و بستگی به اندازه تگرگ نیز دارد (ضیائی اصل. ) 1388 ،
علت اصلی ایجاد تگرگ صعود سری ع هوای نمناک به
الیه ¬های باالتر و سردتر جو و انجماد ذرات بخار آب است
قطر تگرگ ¬ها در حدود  5تا  50میلی متر است و بیش ¬تر از
ابرهای کومولونیمبوس (غالباً همراه با رعد و برق) می بارد
(علیزاده .) 1386 ،اغلب مشکل است که گفته شود ،چه در
صدی از کل خسارات به دلیل باد و چه در صدی مربوط به
تگرگ می باشد ،ولی معلوم شده که تگرگ خسارت اصلی را
وارد می سازد و باد باعث افزایش نیروی ضربه تگرگ شده و

خسارت تگرگ به فراوانی و شدت حالت توفانی بارش
بستگی دارد ( .) Changnon, 1999
طی یک بررسی میزان خسارات وارده ناشی از پدیده ¬ی
تگرگ در  13و  14آوریل  2006آمریکا  1/822میلیارد دالر
برآورد شده است (  .) Changnon, 2009در  30آوریل 1888
در هندوستان بر اثر توفان تگرگ  230نفر در مراد آباد( یکصد
مایلی دهلی ) 16 ،نفر در غازی آباد و روز بعد از آن  12نفر
دیگر نزدیکی غازی آباد ،به وسیله تگرگ ¬هایی به اندازۀ توپ
کریکت کشته شدند (گزارش پژوهشکده هواشناسی.) 1385 ،
هم چنین از خسارات ناشی از بارش تگرگ در کشور ایران،
می توان به بارش تگرگی که در تاریخ  31فروردین ماه سال
 1382در استان اصفهان به مدت 20الی  25دقیقه اتفاق افتاده
اشاره نمود .در سال  1385در شهرستان میانه در استان
آذ ربایجان شرقی این نوع بارش حدود  30میلیارد ریال در
بخش کشاورزی شهرستان خسارات وارد نمود (جوانمرد و
همکاران.) 1386 ،
استان آذربایجان شرقی به دلیل موقعیت توپوگرافیکی و
جغرافیایی از توانمندیهای قابل مالحظهای از نظر منابع و
مزیت نسبی در تولید محصوالت کشاورزی برخوردار است.
وجود بیش از  2/1میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی6/4 ،
میلیارد مترمکعب آب قابل استحصال ،اقلیم متنوع آب و هوایی
همه این عوامل دست به دست هم دادهاند تا استان آذربایجان
شرقی با مصرف حدود  3درصد آب مصرفی کشور بیش از
 3/5درصد تولیدات کشاورزی کشور را تولید کند 66 .درصد
اراضی کشاورزی استان به صورت دیم و  34درصد به صورت
آبی مورد بهرهبرداری قرار داشته است .از کل  1320هزار
هکتار اراضی کشاورزی استان (زیر کشت و آیش)1243586 ،
هکتار معادل94درصد 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 لحاظ وسعت اراضی زراعی در
کشور در مقام دوم و از لحاظ وسعت اراضی باغی در رتبه
چهارم کشور قرار دارد .بررسی ارزش افزوده بخش کشاورزی
استان نشان میدهد که ارزش افزوده بخش کشاورزی استان
حدود  11/35درصد ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی
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استان بوده و بعد از بخشهای خدمات و صنعت و معدن در

به اوج خود رسیده که منجر به خسارت زیاد به محصوالت

رتبه سوم قرار داشته است .با این حال ارزش افزوده بخش

شده است .چانگنون ( ،) 2000نوسانات و روند زمانی بروز

کشاورزی استان  4/59درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی

تگرگ را طی یک دوره طوالنی مدت  100ساله (-1995

کشور بوده است .

 ) 1986در ایاالت متحده مورد بررسی قرار داده ¬اند .چانگنون

لذا بدین منظور برای به دست آوردن یک دید کلی از توزیع

( ،)1967تغییرات ناحیه ¬ای -زمانی شدت تگرگ در الینویز

فضایی و زمانی خسارت بارش تگرگ بر محصوالت

را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که فراوانی تگرگ شدید

کشاورزی در استان آذربایجان شرقی و بررسی تفاوت

در فصل برداشت محصول (ماه اکتبر) با گذشت زمان افزایش

بخش ¬های مختلف منطقه از نظر این نوع بارش بهتر دیده

می یابد و در ماه سپتامبر به حداکثر شدت خود می رسد و با

شد ،که با دستیابی به پهنه بندی مناطق آسیب پذیر از نظر

استفاده از مشاهدات یک شبکه متوسط مقیاس در مرکز ناحیه

خسارت تگرگ ،علت تفاوت احتمالی مناطق مختلف و

مورد مطالعه ،نشان داده که میزان صدمات رسیده به محصوالت

شرایطی که تحت آن این بارش به وقوع پیوسته شناسایی و

با اندازه و تعداد تگرگ و مدت زمان توفان ¬های تگرگ رابطه

معرفی گردد .بدین ترتیب با توجه و تاکید بر استراتژی برنامه

نسبتاً خوبی داشته ،ولی با بادها سطحی قوی ،ارتباط

مدیریت ریسک مخاطرات طبیعی که به عنوان یک پتانسیل و

نزدیک ¬تری دارد .چاتوپادهیای و همکاران( ،) 2017به بررسی

نقش بسیار جدی د ر تشدید و افزایش خسارات ناشی از

وقوع توفان تگرگ و استراتژی برای به حداقل رساندن اثر آن

بالیای طبیعی مناطق مطرح می باشند ،می توان اقدام به پیش

بر محصوالت زراعی در کشور هندوستان پرداخت و در این

بینی و مقابله با بارش تگرگ نمود و منجر به کنترل صدمات

مقاله یک تحلیل دقیق از وقوع حادثه در چهار منطقه همگن

ناشی از این پدیده گشت.

هند در طی  35سال گذشته از سال  1981تا 2015صورت

در این زمینه فریزبای ( ،) 1962به بررسی الگوهای آسیب ناشی

گرفته است.

از تگرگ در دشت ¬های بزرگ ایاالت متحده آمریکا طی دوره

میرموسوی و اکبرزاده ( ،) 1388بر اساس شاخص¬های

 10ساله ( ) 1951-1960به وسیله نقشه ¬های سینوپتیکی

ناپایداری در تشکیل تگرگ در ایستگاه هواشناسی تبریز نظیر

پرداخته است .نتیجه این تحقیق نشان داده است که سرعت

شاخص¬های  LCLو  CCLو  Kنشان داده ¬اند که در ایستگاه

حرکت سیستم ¬های سینوپتیک تأثیر قابل توجهی بر میزان و

مورد مطالعه هر اندازه سطح یخبندان کم ¬تر از  300متر باشد،

درجه خسارات ناشی از تگرگ در زمین دارد .هم چنین

احتمال وقوع تگرگ کم تر و هر چقدر فاصله سطح یخبندان

فریزبای ( ،) 1963در تحقیق دیگری نیز توفان ¬های تگرگ

تا قله ابر زیاد باشد ،احتمال وقوع تگرگ بیش ¬تر خواهد شد.

دشت ¬های عظیم ایاالت متحده آمریکا را با استفاده از ثبت

هاشمی ( ،) 1351ب ه بررسی صدمات بارش تگرگ بر

اطالعات بیمه تگرگ بررسی کرده و مسیر تخریب تگرگ را

محصوالت کشاورزی پرداخته و به این نتیجه رسیده که می

به وسیله ادعاهای بیمه تگرگ ترسیم نموده است .چانگنون

توان با استفاده از فن آوری ¬های جدید و تدابیر هواشناسی

( ،) 1984به منظور برآورد میزان خسارات تگرگ با استفاده از

کشاورزی و اتخاذ روش ¬های مختلف تگرگ زدایی ،به امر

داده ¬های روزانه تگرگ طی دوره آماری  20ساله (-1980

کاهش خسارات ناشی از این پدیده اقدام نمود .جهانگیری و

 ،) 1961تغییرات زمانی و مکانی این پدیده را در دشت ¬های

همکاران ( ،) 1384وضعیت بارش تگرگ از نظر زمانی و مکانی

عظیم شرق کوه ¬های راکی امریکا و کانادا و منطقه میدوست

و خسارت ¬های ناشی از آن در ایران را مورد بررسی قرار داده

غرب بررسی نموده است .نتایج نشان داده که مناطق با احتمال

و نواحی شمال غربی و شمال شرقی کشور را به عنوان

باالی وقوع تگرگ ،مرتبط با مناطق وقوع مکرر جبهه ¬ها و یا

بیش ¬ترین فراوانی ریزش تگرگ در کشور شناسایی و

ویژگی ¬های عمده توپوگرافی بوده است .هم چنین فراوانی

راه ¬کارهایی برای مقابله با این پدیده و کاهش اثرات زیانبار

تگرگ به صورت ساالنه و در ماه جوالی (به صورت پراکنده

آن معرفی نموده ¬اند.

اما پیوسته ) از سال  1901تا  1980در داکاتا  ،نبراسکا و مینه
سوتا افزایش یافته است و در سال ¬های اخیر () 1961-1980

شناسایی مناطق کشاورزی آسی ب پذیر در برابر پدیده تگرگ ...
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شرقی با وسعت 45261/4کیلومترمربع درگوشه شمال غربی

منطقه مورد مطالعه
آذربایجان شرقی در شمالغربی ایران بین  36درجه و 47دقیقه
تا  39درجه و 40دقیقه عرض شمالی و 45درجه و 3دقیقه تا
 48درجه و50دقیقه طول شرقی واقع شده است .آذربایجان

فالت ایران قرار دارد که دارای اراضی کشاورزی حدود 1320
هزار هکتار است که  7/47درصد اراضی کشاورزی کشور را
شامل میشود.

شکل -1موقعیت جغرافیایی آذربای جان شرقی(نگارنده)

شکل -2نقشه پوشش گیاهی و کاربری اراضی استان آذربایجان شرقی(اداره کل منابع طبیعی آذربایجان شرقی)

مواد و روش ها
در این تحقیق برای بررسی و تحلیل خسارات بخش کشاورزی
در اثر بارش تگرگ از آمار خسارات صندوق بیمه محصوالت
کشاورزی برای دوره آماری ( ) 1389-1398استفاده گردید که
بدلیل کاغذی بودن بیشتر آمار و اطالعات خسارات موجود در

استان آذربایجان شرقی پس از وارد کردن این آمار د ر محیط
اکسل مورد استفاده قرار گرفت و سپس برای بررسی زمان
وقوع این پدیده از داده های  13ایستگاه متناظر موجود استفاده
گردید (جدول.) 1
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جهت مقایسه زمان وقوع تگرگ های خسارت زا ،داده های

رخداده که در ایستگاههای سینوپتیک هر منطقه ای ثبت می

مربوط به این پدیده در یک دوره آماری  10ساله از  1389تا

شود ،تنها تعداد معدودی از این رخداد را شامل می شود.

 1398استخراج شده که داده های مربوط به توفان تگرگ در

بنابراین جهت ارزیابی خسارات ناشی از بارش تگرگ در

گروه هوای حاضر کدهای شماره (96، 94 ، 93 ، 90-87 ، 13

منطقه مورد مطالعه از آمار خسارات صندوق بیمه محصوالت

 ) 99 ،انتخاب شده که انواع مختلف بارش تگرگ با شدتهای

کشاورزی و روزهایی که بارش تگرگ باعث خسارت شده

متفاوت را در بر دارد .اما با توجه به اینکه در بسیاری از مواقع

اند ،استخراج و مورد بررسی قرار گرفتند .سپس جهت

که پدیده تگرگ رخ می دهد بعلت مساحت بسیار کم آن و

شناسایی مناطق آسیب پذیر در برابر بارش تگرگ از آمار

محدودیت تعداد ایستگاه های سینوپتیک ،رخداد این پدیده

فضایی و شاخص لکه داغ و نرم افزار  ARC GISاستفاده

قابل رویت و ثبت شدن نیست به همین دلیل ،تعداد تگرگهای

گردید.

جدول -1مختصات جغرافیایی و ارتفاعی ایستگاه های مورد مطالعه
ردیف

نام ایستگاه

نوع ایستگاه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع از سطح دریا

(درجه-دقیقه)

(درجه-دقیقه)

بر حسب متر

دوره آماری

1

تبریز

سینوپتیک

17

46

05

38

1364

1389 -1398

2

اهر

سینوپتیک

04

47

26

38

1391

1389 -1398

3

سراب

سینوپتیک

23

47

56

37

1682

1389 -1398

4

جلفا

سینوپتیک

45 36

56

38

736

1389 -1398

5

میانه

سینوپتیک

42

47

27

37

1110

1389 -1398

6

مراغه

سینوپتیک

09

46

37 20

1344

1389 -1398

7

کلیبر

سینوپتیک

01

47

52

38

1210

1389 -1398

8

مرند

سینوپتیک

46

45

26

38

1550

1389 -1398

9

بناب

سینوپتیک

04

46

20

37

1290

1389 -1398

10

سهند

سینوپتیک

07

46

56

37

1641

1389 -1398

11

بستان آباد

سینوپتیک

46 51

51

37

1750

1389 -1398

12

ملکان

سینوپتیک

46 05

37 09

1308

1389 -1398

13

هریس

سینوپتیک

47 06

38 15

1950

1389 -1398

تحلیل لکه داغ از آماره گتیس  -ارد جی ای ( – Getis

و همسایه آن به طور نسبی با جمع کل مقادیر عوارض حاصل

 ) OrdGiبا استفاده از تحلیل همسایگی در داده ها جهت تعیین

می گردد( Ord and Getis, ; Getis and Ord, 1992

نواحی با مقادیر باال که نقاطی با مقادیر باال  ،احاطه شده باشند

 ) 1995و به صورت رابطه( ) 1و جدول( ) 2محاسبه می شرد.

(لکه داغ) و یا نواحی با مقادیر پایین که نقاطی با مقادیر پایین
احاطه شده باشند(لکه سرد) استفاده می کند .این تحلیل آماری

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

 فضایی طبق اصول تست فرضیه استوار می باشد که می تواندسطح معناداری لکه داغ و سرد را به صورت آماری تعیین
نماید .پس از محاسبه  Z-Scoreو  P-valueبرای هر نقطه،
نقاط با  Zباال و  Pکمتر از  0/05از لحاظ آماری معنی دار می
باشند که این مهم پس از مقایسه مجموع محلی مقادیر عارضه

( )2

X¯=∑j=1nxjn

( )3

S=∑j=1nxj2n−(X¯)2
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 = Xjمقدار خصیصه برای عارضه  = Wi⃰j ،jوزن فضایی
بین عارضه jو = n ،iبرابر با تعداد کل عارضه ها می باشد.
جدول  -2طبقه بندی نمره استاندارد در تحلیل نوع پراکنش داده های مکان محور
) )Z-scoreنمره استاندارد

) (p-valueسطح معناداری

نوع الگوی پراکنش فضایی

کوچکتر از -2 /58

0 /01

خوشه ای قوی -سرد-سرد

( )-1 /96 ( - )-2 /58

0 /05

خوشه ای متوسط -سرد-سرد

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

0 /10

خوشه ای ضعیف -سرد-سرد

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

-

تصادفی-توزیع ناموزون

( )1 /65 ( - )1 /96

0 /10

خوشه ای ضعیف -داغ -داغ

( )1 /96 ( - )2 /58

0 /05

خوشه ای متوسط -داغ -داغ

بزرگتر از 2 /58

0 /01

خوشه ای قوی -داغ -داغ

بحث و نتایج
بررسی توزیع فضایی و زمانی خسارات ناشی
از بارش تگرگ در استان آذربایجان شرقی
قبل از مقایسه مناطق مختلف با یکدیگر توضیحاتی در مورد
فصول تندری در ایران و منطقه مورد مطالعه الزم به نظر می
رسد .طبق تحقیقات بعمل آمده ،توفانهای تندری در ایران دو
فصل مشخص را نشان می دهد ،فصل انتقالی گرم و فصل
انتقالی سرد .فصل انتقالی گرم از ماه مارس تا ژوئن با
حداکثری در ماه می و فصل انتقالی سرد از اکتبر تا دسامبر با
حداکثری در ماه اکتبر می باشد .در فصل انتقالی گرم به دلیل
گرم شدن سری ع سطح زمین و الیه های زیرین جو (افزایش
طول روز و نزدیک شدن خورشید به خط قائم و باال بودن
رطوبت هوا ( بارشهای فصل قبل ) ناپایداری زیاد شده و
جریانهای همرفتی شدت یافته است .تحت شرایط مناسب،
ابرهای همرفتی رشد کرده و باعث ایجاد توفان تندری می
شوند .در فصل انتقالی سرد ،فرا رفت هوای کامال سرد از
عرضهای باالتر به روی مناطق گرم جنوبی تر باعث صعود الیه
های زیرین و ناپایداری شده که در نتیجه آن توفان تندری در
ماههای اکتبر و نوامبر افزایش می یابد .البته به دلیل کمتر بودن
رطوبت هوای پائیز نسبت به بهار شدت وقوع توفان تندری
در فصل سرد به مراتب از فصل گرم کمتر است .در منطقه ما
فصول انتقالی گرم وسرد تقریبا همان فصول بهار و پائیز می

باشد که فصل انتقالی گرم از فروردین تا خرداد و انتقالی سرد
از مهر تا آذر است.

بررسی توزیع فضایی و زمانی خسارات ناشی
از بارش تگرگ در استان آذربایجان شرقی
قبل از مقایسه مناطق مختلف با یکدیگر توضیحاتی در مورد
فصول تندری در ایران و منطقه مورد مطالعه الزم به نظر می
رسد .طبق تحقیقات بعمل آمده ،توفانهای تندری در ایران دو
فصل مشخص را نشان می دهد ،فصل انتقالی گرم و فصل
انتقالی سرد .فصل انتقالی گرم از ماه مارس تا ژوئن با
حداکثری در ماه می و فصل انتقالی سرد از اکتبر تا دسامبر با
حداکثری در ماه اکتبر می باشد .در فصل انتقالی گرم به دلیل
گرم شدن سری ع سطح زمین و الیه های زیرین جو (افزایش
طول روز و نزدیک شدن خورشید به خط قائم و باال بودن
رطوبت هوا ( بارشهای فصل قبل ) ناپایداری زیاد شده و
جریانهای همرفتی شدت یافته است .تحت شرایط مناسب،
ابرهای همرفتی رشد کرده و باعث ایجاد توفان تندری می
شوند .در فصل انتقالی سرد ،فرا رفت هوای کامال سرد از
عرضهای باالتر به روی مناطق گرم جنوبی تر باعث صعود الیه
های زیرین و ناپایداری شده که در نتیجه آن توفان تندری در
ماههای اکتبر و نوامبر افزایش می یابد .البته به دلیل کمتر بودن
رطوبت هوای پائیز نسبت به بهار شدت وقوع توفان تندری
در فصل سرد به مراتب از فصل گرم کمتر است .در منطقه ما
فصول انتقالی گرم وسرد تقریبا همان فصول بهار و پائیز می
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باشد که فصل انتقالی گرم از فروردین تا خرداد و انتقالی سرد

بارش اتفاق افتاده است .همچنین نتایج نشان داد که حدود 71

از مهر تا آذر است.

درصد از بارش های تگرگ خسارت زا در منطقه مورد مطالعه

توزیع زمانی بارش تگرگ های خسارت زا

در فصول گرم سال(فروردین الی شهریور ) که منطبق با فصل

در این بخش برای سه مقیاس زمانی ساالنه ،ماهانه و ساعتی
جداولی بر اساس فراوانی بارش تگرگ های خسارت زا تنظیم
گردید و سپس درصد فراوانی بارش های خسارت زا بصورت
شکل ارائه گردید .با توجه به شکل( ) 3مشاهده می شود که
طی دوره آماری ( ) 1389-1398میانگین ساالنه وقوع بارش
تگرگ خسارت زا در منطقه مورد مطالعه  16بار می باشد.
بیشترین فراوانی بارش تگرگ خسارت زا در سال های 1391
و  1394با  20بار رخ داد و کمترین فراوانی در سال  1395با
 9بار رخ داد این پدیده در منطقه مورد مطالعه اتفاق افتاده
است .بیشترین فراوانی بارش تگرگ در ماه اردیبهشت (49
بار ) رخ داده است که  31درصد کل بارش تگرگ در منطقه
مورد مطالعه را نشان می دهد و پس از آن ماه فروردین (26
بار ) با  16/5درصد کل بارش و ماه خرداد ( 24بار ) با 15/2
درصد کل بارش ،در رتبه های بعدی قرار دارند .کمترین
فراوانی بارش تگرگ در ماه مرداد ( 2بار ) با  1/3درصد از کل

رشد گیاهی در این منطقه می باشد ،رخ داده است و حدود
 29درصد در فصول سرد سال(مهر الی اسفند) رخ داده است.
طبق شکل( ،) 4در دوره زمانی مورد بررسی بارش تگرگ های
خسارت زا در استان آذربایجان شرقی بطور میانگین بین
ساعت  09تا  ) G.M.T( 15بیشتر از ساعتهای دیگر بوده و در
این دوره  10ساله 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 رتبه های ب عدی قرار دارند و کمترین درصد فراوانی در
ساعت  21گرینویچ با  1.9درصد رخ داده است .با توجه به
شکل مشاهده می شود که درصد بارش تگرگ های روزانه در
استان آذربایجان شرقی بیشتر از بارش های شبانه می باشد
بطوری که بارش های بین ساعت  06-15گرینویچ 86.7
درصد بوده و تنها  13.3درصد از بارش ها در طول شب رخ
داده است.

شکل -3فراو انی ساالنه( الف) و میانگین درصد ماهانه فراو انی(ب) بارش تگرگ های خسارت زا در استان آذربایجان شرقی طی دوره
آماری ()1389-1398

شکل -4میانگین درصد فراو انی بارش شبانه روزی تگرگ های خسارت زا
در استان آذربایجان شرقی طی دوره آماری()1389-1398
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با توجه به جدول( ) 3مشاهده می شود که خسارات وارده این

توزیع فضایی خسارت ناشی از بارش تگرگ

پدیده بر محصوالت باغی در سطح استان آذربایجان شرقی

توفانهای تگرگ به طور قابل توجهی مجموع سطح برگ ،بازده

بطور میانگین ساالنه  123.5هکتار می باشد که بناب با میانگین

محصول و مجموع فنولیک دانه محصول را کاهش می

ساالنه  568.1هکتار دارای بیشترین سطح خسارت و اهر با

دهد (پتومنو و همکاران .) 2019 ،پدیده تگرگ ،مستعد رخداد

 491.2هکتار و ترک با  476.2هکتار در رتبه های بعدی قرار

در فصل رشد گیاهان است .تفاوتهای زیادی در میزان خسارت

دارند .اما از نظر خسارات وارده بر محصوالت زراعی مشخص

به محصوالت کشاورزی به دلیل تفاوتها در شدت ریزش

گردید قره آغاج با میا نگین ساالنه  1143.9هکتار دارای

تگرگ ،نوع محصول و گیاه و مرحله رشد گیاه است (سانچز

بیشترین سطح خسارت و هشترود با  826.6هکتار و اهر با

و همکاران .) 2009 ،بهمین منظور با توجه به تنوع محصوالت

 369.1هکتار در رتبه های بعدی قرار دارند.

در سطح منطقه مورد مطالعه ،شدت خسارت وارده بر انواع

از نظر سطح خسارات وارده بر مجموع محصوالت زراعی و

محصوالت زراعی و باغی مورد بررسی قرار گرفت .در این

باغی طی دوره آماری مورد مطالعه مشخص گردید که در سطح

بخش برای طبقه بندی و ترسیم نقشه مناطق مستعد و آسیب

استان بطور میانگین ساالنه حدود  262هکتار از سطح زیر

پذیر بخش کشاورزی در برابر پدیده تگرگ ،از آمار صندوق

کشت استان در اثر این پدیده خسارت می بینند .بیشترین سطح

بیمه محصوالت کشاورزی استفاده و مورد بررسی قرار گرفت

خسارت مربوط به بخش قره آغاج با میانگین ساالنه 1159.7

و تعداد کل و میانگین سالیانه خسارات ناشی از بارش تگرگ

هکتار می باشد که  14.7درصد از کل خسارات ناشی از تگرگ

در سطح استان آذربایجان شرقی بدست آمد که نتایج آن در

درسطح منطقه مورد مطالعه را شامل می شود و هشترود و اهر

جدول ( ) 3و شکل ( ) 5آورده شده است.

به ترتیب با  13.4( 1057.9درصد) و  860.3هکتار(10.9
درصد) در رتبه های بعدی قرار دارند.

جدول  -3تعداد کل و میانکین ساالنه خسارات ناشی از تگرگ بر محصوالت باغی و زراعی در استان آذربایجان شرقی طی دوره آماری (-1398
)1389
فراوانی

میانگین 10

درصد میانگین

میانگین 10ساله

ساله فراوانی

درصد

خسارت بر

میانگین 10ساله

میانگین 10ساله

10ساله خسارت بر

تگرگ

فراوانی

محصوالت

خسارت بر

خسارت بر کل

کل محصوالت

تگرگ

زراعی

محصوالت باغی

محصوالت کشاورزی

کشاورزی

1.1

3.8

126.9

130.7

1.7

0.1

8.2

8.3

0.1

491.2

860.3

10.9

11.8

0.2
3.5

شهرستان /

10ساله

بخش

تگرگ

آذرشهر

9

0.9

اسکو

2

0.2

0.3

اهر

88

8.8

11.1

369.1

ایلخچی

1

0.1

0.1

8.4

3.4

بستان آباد

26

2.6

3.3

250.8

24.4

275.1

بناب

14

1.4

1.8

0.0

568.1

568.1

7.2

تبریز

21

2.1

2.7

10.5

24.2

34.7

0.4

ترک

46

4.6

5.8

164.1

476.2

640.4

8.1

ترکمانچای

16

1.6

2.0

115.7

36.7

152.4

1.9

تسوج

8

0.8

1.0

2.4

3.2

5.6

0.1

خاروانا

15

1.5

1.9

7.8

104.8

112.7

1.4

خدا آفرین

18

1.8

2.3

113.0

0.0

113.0

1.4

خسرو شاه

17

1.7

2.1

0.9

39.1

40.1

0.5
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سراب

47

4.7

5.9

260.7

29.4

290.1

3.7

شبستر

9

0.9

1.1

0.1

14.2

14.3

0.2

صوفیان

12

1.2

1.5

11.0

11.2

22.2

0.3

عجب شیر

12

1.2

1.5

8.6

8.9

17.5

0.2

قره آغاج

47

4.7

5.9

1143.9

15.7

1159.7

14.7

کاغذکنان

3

0.3

0.4

22.6

0.0

22.6

0.3

کلیبر

40

4

5.1

202.7

236.3

439.0

5.6

مراغه

42

4.2

5.3

35.3

375.0

410.3

5.2

مرند

68

6.8

8.6

110.0

459.6

569.6

7.2

ملکان

26

2.6

3.3

4.1

48.9

53.0

0.7

مهربان

23

2.3

2.9

191.8

2.1

193.8

2.5

میانه

26

2.6

3.3

90.5

7.3

97.8

1.2

ورزقان

20

2

2.5

95.5

44.5

140.0

1.8

هادیشهر

19

1.9

2.4

21.7

260.2

282.0

3.6

هریس

18

1.8

2.3

30.1

44.5

74.6

0.9

هشترود

72

7.2

9.1

826.6

231.3

1057.9

13.4

هوراند

27

2.7

3.4

63.8

9.9

73.7

0.9

جمع

792.0

79.2

100.0

4165.5

3705.6

7871.1

100.0

میانگین

26.4

2.6

3.3

138.9

123.5

262.4

3.3

شکل -5میانگین ساالنه خسارات ناشی از تگرگ بر محصوالت زراعی( الف) ،محصوالت باغی(ب) و مجموع محصوالت زراعی و باغی در استان
آذربایجان شرقی طی دوره آماری ()1389-1398
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با توجه به تنوع محصوالت کشت شده در سطح استان

که بیشترین محصوالت باغی آسیب دیده از پدیده تگرگ شامل

آذربایجان شرقی بررسی های بعمل آمده طبق شکل( ) 6نشان

گردو با میانگین خسارت ساالنه  2618.4هکتار که با 70.7

داد که بیشترین محصوالت زاراعی آسیب دیده از پدیده تگرگ

درصد از کل خسارت بر این بخش در رتبه اول و محصول

شامل گندم دیم با میانگین خسارت ساالنه  3193.6هکتار که

سیب با میانگین ساالنه  942.9هکتار(25.5درصد) و انگور آبی

با  76.7درصد از کل خسارت بر این بخش در رتبه اول و

با میانگین  81.5هکتار( 2.2درصد) به ترتیب در رتبه های دوم

محصول جو دیم با میانگین ساالنه  404هکتار( 9.7درصد) و

و سوم آسیب دیدگی قرار دارند .در مجموع این 3

گندم آبی با میانگین  269.8هکتار( 6.5درصد) به ترتیب در

محصول(گردو ،سیب و انگور آبی)  98.3درصد از کل

رتبه های دوم و سوم آسیب دیدگی قرار دارند .در مجموع این

خسارت بر این بخش را به خود اختصاص داده است و تنها

 3محصول(گندم دیم،جو دیم و گندم آبی)  92.8درصد از کل

 1.7درصد خسارت مربوط به محصوالت باغی دیگر می باشد.

خسارت بر این بخش را به خود اختصاص داده اند .همچنین
با توجه به شکل( ) 3و بررسی ها ی بعمل آمده مشخص گردید

.

شکل -6میانگین س االنه خسارات ناشی از تگرگ بر انواع محصوالت زراعی( الف) و محصوالت باغی(ب)
در استان آذربایجان شرقی طی دوره آماری ()1389-1398

تحلیل لکه های داغ و مناطق آسیب پذیر
به منظور شناسایی مناطق آسیب پذیر در برابر پدیده تگرگ از
تکنیکهای آمار فضایی و تحلیل خودهمبستگی فضایی و جهت
حصول از اطمینان از مناطق با ارزش باال و پایین از شاخص
*( Giگتیس  -ارد جی ای) استفاده گردید که نتایج در شکل
 5ارائه شده است .شاخص * Giبرای هر عارضه موجود در
داده ها محاسبه می شود ،نوعی امتیاز  Zاست .هر چه امتیاز
 Zبزرگتر ،مقادیر باال به نسبت خوشه بندی و لکه داغ تشکیل
می دهند و بالعکس .امتیاز  Zمحاسبه شده در این تحلیل نشان
می دهد در کدام ناحیه داده ها مقادیر زیاد یا کم خوشه بندی
شده اند (علیجانی و همکاران .) 1394 ،این ابزار در واقع ،به
هر عارضه در چارچوب عوارضی که در همسایگی اش قرار
دارد ،توجه می کند .براساس شکل های( 7تا  ،) 9مقادیر با

ارزش باال (خود همبستگی فضایی مثبت ) نمایانگر لکه های
داغ و مقادیر با ارزش پایین (خود همبستگی فضایی منفی)
نمایانگر لکه های سرد است .باتوجه به شکل( ) 7و نتایج
بدست آمده مشخص گردید که در بخش زراعت مقادیر
باخودهمبستگی فضایی مثبت در بخش هایی از جنوب استان
متمرکز شده اند که  6بخش(تیکمه داش ،مرکزی هشترود،
نظرکهریزی ،ترکمانچای ،مرکزی چاراویماق و شادیان) از 4
شهرستان(بستان آباد ،هشترود ،میانه و چاراویماق) را در بر می
گیرد و در این میان آسیب پذیرترین منطقه در سطح منطقه
مورد مطالعه بخش های مرکزی چاراویماق و شادیان می باشد
که منطبق بر مناطقی است که دارای الگوی پراکنش فضایی با
باالترین خود همبستگی فضایی مثبت معنادار و ضریب
اطمینان  99درصد(خوشه ای قوی -داغ-داغ) می باشند .در
طرف دیگر منطقه ای با آسیب پذیری کمتر فقط در بخش
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خسروشاه با خود همبستگی فضایی منفی معنادار با ضریب

همانطوری که در شکل مشاهده می شود ،مقادیر با ارزش

اطمینان  90درصد(خوشه ای ضعیف -سرد-سرد) می باشد.

باال(خودهمبستگی فضایی مثبت) در بخش هایی از جنوب

بقیه بخش های استان( 37بخش) دارای الگوی تصادفی و

استان ( بخش های مرکزی هشترود ،نظرکهریزی ،ترکمانچای،

نامتوازن می باشند .باتوجه به شکل( ) 8و نتایج بدست آمده

مرکزی چاراویماق و شادیان ) از  3شهرستان (هشترود ،میانه و

مشخص گردید که در بخش باغی مقادیر با ارزش

چاراویماق ) ) متمرکز شده اند و در این میان آسیب پذیرترین

باال(خودهمبستگی فضایی مثبت) در بخش هایی از شمال

منطقه در سطح منطقه مورد مطالعه بخش های مرکزی

غرب استان ( بخش های مرکزی و یامچی مرند و مرکزی

چاراویماق ،شادیان و نظر کهریزی می باشد که منطبق بر

جلفا) و جنوب غربی( بخش های مرکزی مراغه ،مرکزی

مناطقی است که دارای الگوی پراکنش فضایی با باالترین خود

ملکان و نظر کهریزی) متمرکز شده اند .در این میان آسیب

همبستگی فضایی مثبت معنادار و ضریب اطمینان 99

پذیرترین منطقه در سطح منطقه مورد مطالعه بخش های

درصد(خوشه ای قوی -داغ-داغ) می باشند .در طرف دیگر

مرکزی و یامچی مرند می باشد که منطبق بر مناطقی است که

منطقه ای با آسیب پذیری کمتر در بخش هایی از غرب استان

دارای الگوی پراکنش فضایی با باالترین خود همبستگی

( بخش های مرکزی اسکو،خسروشهر ،ممقان ،ایلخچی،

فضایی مثبت معنادار و ضریب اطمینان  99درصد(خوشه ای

مرکزی تبریز ،گوگان ،مرکزی شبستر و حومه آذرشهر) از 4

قوی -داغ-داغ) می باشند .در طرف دیگر منطقه ای با آسیب

شهرستان (تبریز ،آذرشهر ،اسکو و شبستر )) متمرکز شده اند و

پذیری کمتر فقط در بخش خسروشاه با خود همبستگی فضایی

در این میان بخش های مرکزی اسکو،خسروشهر ،ممقان،

منفی معنادار با ضریب اطمینان  90درصد(خوشه ای ضعیف-

گوگان و حومه آذرشهر منطبق بر مناطقی است که دارای

سرد-سرد) می باشد .بقیه بخش های استان( 37بخش) دارای

الگوی پراکنش فضایی با باالترین خود همبستگی فضایی منفی

الگوی تصادفی و نامتوازن می باشند .جهت بررسی آسیب

معنادار و ضریب اطمینان  99درصد (خوشه ای قوی -سرد-

پذیری کلی مناطق از مجموع خسارات بخش زراعت و باغی

سرد ) می باشند .بقیه بخش های استان( 31بخش) دارای

استفاده شد و نتایج بررسی در شکل( ) 9نشان داده شده است.

الگوی تصادفی و نامتوازن می باشند.

شکل  -7نتایج حاصل از پراکنش الگوی آسیب پذیری بخش زراعت استان آذربایجان شرقی در بر ابر پدیده تگرگ با استفاده از
شاخص* ( . Giالف) نتایج تحلیل نمره استاندارد ب) نتایج تحلیل لکه های داغ و سرد)
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شکل  -8نتایج حاصل از پراکنش الگوی آسیب پذیری بخش باغی استان آذربایجان شرقی در بر ابر پدیده تگرگ با استفاده از
شاخص* ( . Giالف) نتایج تحلیل نمره استاندارد ب) نتایج تحلیل لکه های داغ و سرد)

شکل
 -9نتای ج حاصل از پراکنش الگوی آسیب پذیری مجموع بخش های زراعی و باغی استان آذربایجان شرقی در بر ابر پدیده تگرگ با استفاده از
شاخص* ( . Giالف)نتایج تحلیل نمره استاندارد ب)نتایج تحلیل لکه های داغ و سرد)

نتیجه گیری
استفاده از تکنیکهای آمار فضایی ابزاری سودمند برای بررسی
تغییرات زمانی و مکانی عناصر و پدیده ها می باشد .تحقیق
حاضر با استفاده از شاخص * Giبه شناسایی مناطق کشاورزی
آسیب پذیر در برابر بارش تگرگ در استان آذربایجان شرقی
پرداخته شد .بررسی نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین
فراوانی بارش تگرگ خسارت زا در ماه اردیبهشت و کمترین
فراوانی بارش در مرداد ماه اتفاق افتاده است .همچنین نتایج
نشان داد که حدود  71درصد از بارش های تگرگ خسارت
زا در منطقه مورد مطالعه در فصول گرم سال که منطبق با فصل

ساله حداکثر بارش در ساعت  12اتفاق افتاده است با توجه به
شکل مشاهده می شود که درصد بارش تگرگ های روزانه در
استان آذربایجان شرقی بیشتر از بارش های شبانه می باشد.
این نتایج با نتایج سیف ( ،) 1375صناعی و همکاران (،) 1382
جهانگیری و همکاران ( ،) 1384گزارش پژوهشکده¬ی
هواشناسی ( ،) 1385آسیایی و خزانه داری ( ،) 1386قشالقی
( ،)1386میرموسوی و اکبرزاده ( ،) 1388میرموسوی و اکبرزاده
( )1389در اینکه که بیشترین فراوانی بارش تگرگ در فصل
بهار و بین ساعت  09تا  ) G.M.T( 15رخ داده است ،مطابقت
دارد.

رشد گیاهی در این منطقه می باشد ،رخ داده است .همچنین

در بررسی لکه های داغ براساس شاخص * Giو باتوجه به

در دوره زمانی مورد بررسی بارش تگرگ های خسارت زا در

شکل های  5تا  6مشخص گردید که در بخش زراعت مقادیر

استان آذربایجان شرقی بطور میانگین بین ساعت  09تا

با ارزش باال(خودهمبستگی فضایی مثبت) در بخش هایی از

 ) G.M.T( 15بیشتر از ساعتهای دیگر بوده و در این دوره 10

جنوب استان متمرکز شده اند و در آسیب پذیرترین منطقه در
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سطح منطقه مورد مطالعه بخش های مرکزی چاراویماق و

منطقه ای با آسیب پذیری کمتر در بخش هایی از غرب استان

شادیان می باشد که منطبق بر مناطقی است که دارای الگوی

به ویژه بخش های مرکزی اسکو،خسروشهر ،ممقان ،گوگان و

پراکنش فضایی با باالترین خود همبستگی فضایی مثبت

حومه آذرشهر منطبق بر مناطقی است که دارای الگوی پراکنش

معنادار و ضریب اطمینان  99درصد (خوشه ای قوی -داغ-

فضایی با باالترین خود همبستگی فضایی منفی معنادار و

داغ ) می باشند .در بخش باغی مقادیر با ارزش

ضریب اطمینان  99درصد (خوشه ای قوی -سرد-سرد ) می

باال(خودهمبستگی فضایی مثبت) در بخش هایی از شمال

باشند ،متمرکز شده اند .همچنین با بررسی مناطق آسیب پذیر

غرب استان متمرکز شده اند و آسیب پذیرترین منطقه در سطح

می توان به سطح زیر کشت باال در این مناطق و همچنین تاثیر

منطقه مورد مطالعه بخش های مرکزی و یامچی مرند می باشد

عوامل محلی همچون توپوگرافی و ارتفاع و عوامل بیرونی از

که منطبق بر مناطقی است که دارای الگوی پراکنش فضایی با

جمله مسیر ورود سیستم های جوی تگرگ زا از طرف غرب

باالترین خود همبستگی فضایی مثبت معنادار و ضریب

و جنوب غرب استان در وقوع و تشدید آن اشاره نمود .نتایج

اطمینان  99درصد (خوشه ای قوی -داغ-داغ ) می باشند.

این مطالعه کارایی تکنیکهای آمار فضایی را در شناسایی مناطق

همچنین بررسی مجموع خسارات بخش زراعت و باغی نشان

آسیب پذیر و تفکیک مناسب بر اساس اصول آمار فضایی

داد که مقادیر با ارزش باال(خودهمبستگی فضایی مثبت) در

بخوبی نشان می دهد و می تواند به عنوان الگویی در سایر

بخش هایی از جنوب استان متمرکز شده اند که آسیب

بخش های کشاورزی و اقتصادی کشور بکار گرفته شود.

پذیرترین منطقه در سطح منطقه مورد مطالعه بخش های

همچنین مطالعه این شاخص و تلفیق اطالعات حاصل از

مرکزی چاراویماق ،شادیان و نظر کهریزی می باشد که منطبق

آمارفضایی با اطالعات اقلیمی ،بررسی تاثیر طوالنی مدت

بر مناطقی است که دارای الگوی پراکنش فضایی با باالترین

پدیده ها بر تغییرات الگوی لکه های داغ و توسعه سایر

خود همبستگی فضایی مثبت معنادار و ضریب اطمینان 99

شاخص های فضایی در مطالعات آینده پیشنهاد می گردد.

درصد (خوشه ای قوی -داغ-داغ ) می باشند .در طرف دیگر
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