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 چکيده

هدف . هاي پيچيده نظير خشکسالي از موضوعات مهم مطالعات منابع آب است  پديده برآورد دوره بازگشت و ريسک

واجد بيش از يکصد (ي ايران از اين مطالعه، ارزيابي دوره بازگشت و ريسک تداوم خشکسالي در ايستگاههاي قديم

نگرش مطالعه بر موضوع دوره بازگشت و ريسک خشکسالي، برگرفته از روابط و . باشد يم) سال آمار بارندگي ساالنه

 ساله در طول عمر پروژه -Tهاي هيدروليک در مقابل سيالب  تعاريف ارايه شده براي ارزيابي ريسک شکست سازه

ر دنبال ي مراحل زي مورد بررسيستگاههاي در ايسک خشکسالين دوره بازگشت و ريي در تع.است) يزيدوره برنامه ر(

ع ين توزي، بهتر) استيبا درستيکه فرض تقر( ساالنه ي بارندگي زمانيهاي سرييستايبا فرض استقالل و ا) ۱: ديگرد

) ا آستانهي( سطح احتمال  در هفتير بارندگيمقاد) ۲د، ين گردييع احتمال تعي تابع توز۱۴ن ي قابل برازش از بيآمار

ک از سطوح احتمال و کسر ي مربوط به هر يبا در نظر گرفتن بارندگ) ۳د، ياستخراج گرد) ۱/۰با گام  (۷/۰ تا ۱/۰از 

 سطوح احتمال مذکور در طول ي بازاي خشکساليها  کمبود مشخص و تداومي ساالنه، سالهاير بارندگيآن از مقاد

 سطوح ي بازايسک خشکسالي با استفاده از روابط مربوطه، دوره بازگشت و ر)۴د و ين گرديي تعيدوره خشکسال

 ي بارندگي زمانيها ي سراساسن مطالعه بر يج اينتا. دي محاسبه گردمربوطه يها  و تداوميمختلف احتمال خشکسال

ش احتمال ي با افزايلن خشکسايک تداوم معي يبرا) ۱: ستگاه بوشهر، اصفهان، تهران و مشهد نشان داديساالنه در چهار ا

ش تداوم، دوره ي ثابت بماند، با افزاي چنانچه احتمال وقوع خشکسالوابد، ي ي دوره بازگشت کاهش م،يخشکسالوقوع 

 با تداوم شش يهايستگاه اصفهان خشکسالي، اي درصد خشکسال۳۰در احتمال وقوع ) ۲ابد، ي يش ميز افزايبازگشت ن

 ساله تجربه ۵۱ سه ساله را با دوره بازگشت يهايستگاهها، خشکسالير ايو سا ساله ۲۰۰۰ساله را با دوره بازگشت 

ش ي افزايسک خشکسالي، ريزير ش دوره برنامهي، با افزاين وقوع خشکساليک احتمال معي يبازا) ۳ند، ينما يم

ستگاه ي در ايسک خشکسالي، ري درصد احتمال وقوع خشکسال۵۰ يد که بازايبعنوان نمونه، مشخص گرد. ابدي يم

 .شتر از اصفهان و مشهد استيبوشهر و تهران ب

 .راني ايمي قديستگاههاي ا منابع آب،يزيبرنامه ر سک،ي، دوره بازگشت، ريخشکسال  :کليد واژه ها
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 ۲

  مقدمه-۱

هاي  ريزي و مديريت پروژه دستيابي به ويژگيهاي خشکسالي نظير دوره بازگشت و ريسک، اهميت زيادي در برنامه

.  نيازمند درک روشن اين پديده است،تخمين صحيح دوره بازگشت و ريسک خشکسالي). Vogel,1987(رد منابع آب دا

هواشناسي، (تعاريف متعددي از ديدگاههاي مختلف . اولين گام در شناخت پديده خشکسالي، ارايه تعريفي مناسب از آنست

از خشکسالي موضوع   بهمقالهاين  نگرش . شده استهارايدر مورد پديده خشکسالي ) اجتماعي-آبشناسي، کشاورزي و اقتصادي

معين در  ) ١سطح برش(اين نوع خشکسالي، طبق تعريف، عبارتست از افت بارندگي نسبت به آستانه . ستآنهواشناسي جنبه 

گيرند ولي  اغلب، سطح برش را ميانگين درازمدت سري زماني بارندگي در نظر مي. يک دوره طوالني و در مکان مشخص

 نيز مشهور است و اولين بار توسط ٢مفهوم سطح برش که به تئوري دنباله. کنست هر سطح ديگري عالوه بر آن انتخاب شودمم

Yevjevich) ۱۹۶۷  ( بيان گرديد، منجر به تفکيک وقايع خشک)گردد مي) بيشتر از سطح برش(و تر ) کمتر از سطح برش .

 خشکسالي نظير شدت، تداوم و بزرگي وقايع خشک را مشخصاتتوان برخي از  عالوه بر اين، با استفاده از تئوري دنباله مي

هاي منفي   منجر به توليد دنباله0Xشود، انتخاب سطح برش   مالحظه مي۱همانطورکه در شکل ). ۱شکل (تعيين نمود 

 . گردد مي) ترسالي(و مثبت ) خشکسالي(

 

زمان

ي
دگ

رن
با

سطح برش

م
او
د
ت

بزرگي
شدت

X0

 
 ا استفاده از تئوري دنباله خشکسالي بمشخصاتتعيين  :۱شکل 

 

تا زمان ) ا سالهاي(شات يتعداد آزما) اميد رياضي(صورت متوسط اصطالح دوره بازگشت عموما به ، هيدرولوژيدر 

0XX(اي بزرگتر از پديده بحراني  پديدهن رخداد ياول  تعريف ديگر .)Stedinger et al, 1993 (ده استيف گرديتعر)<

0XX(اي بزرگتر از پديده بحراني  پديدهزگشت، اميد رياضي فاصله زماني بين دو رخداد متوالي دوره با  باشد مي) <

)Lloyd, 1970 ، ،ها مستقل و احتمال عبور  دهي اگر پد.)۱۳۶۹بزرگ نيا و همکارانp در هر يده بحرانيک پدي از 

p1Tبه صورت  Tدوره بازگشت  به رابطه مشابهي براي   فوقهر دو تعريف بماند، يثابت باق) سال(شيآزما  .انجامند  مي=

، مستقل و )شيآزما(ن يک سال معيل در ينکه حداکثر سي ساالنه با فرض ايلهايسهاي منفرد نظير  پديده در مورد رابطهن يا

ن موارد، مفهوم دوره بازگشت يدر ا. اده قرار گرفته است مورد استفيعي باشد، بطور وسpکسان با احتمال عبور يع ي توزيدارا

                                                
1 Truncation level 
2 Run theory 
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 بکار  L  ساله در طول عمر پروژه-Tل يده سيپد  مقابلدرک يدرولي سازه هRسک شکست ين ريي تعيتواند برا يساده است و م

L)T11(1R:  رابطه مشهور ريسک تحت شرايط ذکر شده عبارتست از.گرفته شود −−=. 

 ،يک تفاوت عمده ايندو آنست که اثرات خشکسالي.  استتر پيچيدهنسبتا اي  مقايسه با سيل پديده در  خشکسالي

نشان داده ) دنباله( خشکسالي با توالي از مقادير ديگر اينکه،.  است و آني ساختاري، و اثرات سيل و تجمعيغيرساختاري

ين اختالفات، روابط دوره بازگشت و ريسک خشکسالي در بواسطه ا. شود شود، اما سيل با يک مقدار منفرد نشان داده مي مي

 . نمايد  مقايسه با سيل، فرق مي

هاي هواشناسي با استفاده از سري زماني بارندگي   بازگشت و ريسک وقوع خشکسالي هدف اين مقاله، برآورد دوره

 Yevjevich  که بر طبق نظراستفرض اساسي تحقيق آنست که سري زماني بارندگي ساالنه، ايستا و مستقل . ساالنه است

  .فرض معتبري است) ۱۹۷۲(

 

 واد و روشها م-۲

 ها  داده-۲-۱

در اين يابد،  هاي طوالني مدت اعتبار بيشتري مي با توجه به اينکه ارزيابي دوره بازگشت و ريسک با استفاده از داده

 ساله مربوط به پنج ايستگاه كهن ايران مورد تجزيه و تحليل قرار ۱۱۶ ±۸مطالعه، آمار بارندگي ساالنه يك دوره هيدرولوژي 

شود كه ايستگاه  با توجه به اين جدول، مشاهده مي.  منعكس شده است۱مشخصات ايستگاههاي مورد بررسي در جدول . گرفت

 . باشد اهها مي سال آمار بارندگي، واجد بيشينة طول دوره آماري در بين ساير ايستگ۱۲۴بوشهر با داشتن 

 

 مشخصات ايستگاههاي تحت بررسي :۱جدول 
 پارمترهاي آماري سري بارندگي ساالنه

 (%)پوشش آماري  )اقليمي( دوره آماري  ايستگاه
 ضريب چولگي )mm(انحراف معيار )mm (متوسط

 * --  * -- * -- ۴/۷۳ ۱۸۹۳-۲۰۰۱ جاسك

 ۲۵/۰ ۱/۶۰ ۷/۲۳۲ ۷۸ ۱۸۹۳-۲۰۰۱ مهرآبادـ  تهران

 ۲۹/۰ ۲/۷۹ ۹/۲۵۳ ۸۸ ۱۸۹۳-۲۰۰۱ مشهد

 ۴۸/۰ ۹/۴۲ ۴/۱۱۵ ۸۸ ۱۸۹۳-۲۰۰۱ اصفهان

 ۱۳/۱ ۱/۱۱۶ ۹/۲۵۶ ۸۸ ۱۸۷۷-۲۰۰۱ بوشهر

 .آمار ايستگاه ناهمگن بوده و بنابراين محاسبه پارامتر آماري انجام نشده است*      

 
باشند  در خالل جنگ جهاني اول و دوم ميهاي آماري در برخي از سالها از جمله  سريهاي آماري موجود واجد خالء

هاي  به منظور اطالع از همگني داده. كه به علت همزمان بودن، بازسازي آنها با استفاده از روش خودهمبستگي  انجام شده است

يجه هاي ايستگاه جاسك همگن نيستند و در نت بر پنج سري زماني اعمال و مشاهده گرديد كه داده ١ دنبالهبارندگي، آزمون

                                                
1 Run test 
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 ۴

-۹۴ها نشان داد که دوره هيدرولوژيک  همچنين، بررسي عيني داده. منحصراَ چهار سري ديگر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

 .   مناسبترين دوره براي مقايسه تحليلهاي آماري در ايستگاههاي منتخب است۲۰۰۱-۰۲ تا ۱۸۹۳

 
 دوره بازگشت و ريسک خشکساليتعريف و ارزيابي  -۲-۲

. تعريف اساسي براي دوره بازگشت ارايه گرديد که در اين مطالعه نيز مورد استفاده قرار خواهند گرفتقبال دو 

اين براي درک  ).ريزي دوره برنامه(  عبارتست از احتمال عبور از يک پديده بحراني در مدت زمان معينخشکساليريسک 

 همراه با يک مقدار آستانه ساالنه بارندگيسري زماني  ،وقانينمودار فدر اين شکل، .  مفيد خواهد بود۲، توجه به شکل تعاريف

0X پديده. نشان داده شده است je0اي از رخدادهاي  اي يا دنباله  معرف توالي پيوستهXX هاي  بنابراين، پديده. است>

n21 e,...,e,eدر زمانهاي  به ترتيب n21 t,...,t,tهر پديده. يابند  خاتمه مي jeتواند بوسيله يک ويژگي معين  ميjD )مثال 

n21توصيف گردد و توالي وقايع )  خشکساليتداوم D,...,D,D در زمانهاي n21 t,...,t,tنشان ۲ يني شکل در نمودار پاي 

 بعنوان تداوم بحراني خشکسالي براي متمايز نمودن خشکساليهاي عمومي از 0Dاز اين گذشته، سطح برش . داده شده است

0DD ، فاصله زماني بين دو رخداد متوالي W.خشکساليهاي بحراني انتخاب گرديده است  معرف اولين مرتبه وقوع N و ١≤

0DD  .باشد مي ٢≤

 يعني N و Wقبل از ارزيابي دوره بازگشت و ريسک خشکسالي، الزم است تابع جرم احتمال بر مبناي تعاريف 

0D,wfو 
0D,nfدوره بازگشت . تعيين گردد T اميد رياضي ،W و Nد بود خواه: 

)۱                                   (                                                                                           [ ] ∑
∞

=
===

0w
D,w 0

f.wwWET 

)۲                                                                                             (                                     [ ] ∑
∞

=
===

0n
D,n 0

f.nnNET 

0DDريسک يا احتمال وقوع   :تواند بصورت زير تعريف گردد ساله، مي  L دوره يکدر ≤

)۳                                  (                                              ( )trialsLinonceleastatoccursDDPR 0D,L 0
≥= 

 :بعالوه، تعريف متناوب زير براي ارزيابي ريسک مطلوب خواهد بود

)۴                (                                                              )ntrialbeforeoratoccuredhasDD(PS 0D,n 0
≥= 

0DDوقوعتابع جرم احتمال، دوره بازگشت و ريسک ها،  با فرض ايستايي دادهدر ادامه،  هاي   در مورد پديده≤

 .شود مستقل مورد بحث قرار گرفته و روابط آنها ارايه ميدنباله هاي   پديده مستقل و نفردم

 
  مستقلنفردهاي م پديده -۲-۲-۱

0DDهاي توليد شده با دو شرط  بررسي ما روي پديده نيز نشان داده شده است،۲همانطورکه در شکل  و  ≤

0DD )اگر. باشد مي> )0DDPp 0DDاحتمال وقوع ( =≤ تواند بصورت  ثابت باقي بماند، توالي چنين شرايطي مي) ≤

0DD معرف آزمايشي باشد که در آن Nاگر . آزمايشات مستقل برنولي مدلبندي گردد افتد،  تفاق مي براي اولين بار ا≤

 هندسي خواهد بود يعنياز نوع  N تابع جرم احتمالبنابراين، 

                                                
1 Interarrival time  
2 First arrival time  
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 ۵

)۵                    (                                                                           ,...2,1n,)p1(p)nN(Pf 1n
D,n 0

=−=== − 

 : برابر است باTو دوره بازگشت 

)۶                               (                                                                                          
p

1
nf)nN(ET

0n
D,n 0

==== ∑
∞

=
 

همچنين، ريسک 
0D,nRريزي  طي دوره برنامهLشود  از رابطه زير تعيين مي: 

)۷                                                      (                                                                                        L
D,n )

T

1
1(1R

0
−−= 

 . نيز صادق هستندWدر مورد ) ۷(و ) ۶(، )۵(روابط 

 

0
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m

ه (
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سا
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دگ

ارن
، ب

X0

X

e1 e2 e3 e4 e5 ej ej+1 en en+1

t1 t2 t3 t4 t5 tj tj+1 tn tn+1
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7

ي)
وژ

رول
يد
ل ه

(سا
وم 

دا
، ت

D
j

D0

N W1 W2 W3 Wi WkW4 W5

 
 تعريف متغيرهاي برآورد دوره بازگشت و ريسک  :۲شکل 
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 ۶

 مستقلدنباله هاي   پديده -۲-۲-۲

e,e...,هاي خشکسالي  پديده، ۲در اينصورت، با توجه به شکل ، دنباله نگاه کنيم اگر به خشکسالي به فرم 21 

DD...,هاي  تداوم rD0شود، يعني   بعنوان آستانه يا تداوم بحراني تعريف ميr داشته و21  ض ايستايي آزمايشاتبا فر. =

رآورد ب r,LS ياLريزي  دوره برنامه در مربوطه را و ريسک )W و Nبر مبناي  (Tتوان دوره بازگشت   مستقل برنولي، ميدنباله

) Schwager) ۱۹۸۳توان از الگوريتم بازگشتي  ، ميN  بر مبناي rتعيين دوره بازگشت و ريسک دنباله به طول براي . نمود

rD و احتمال  شماره آزمايش باشدnاگر . استفاده نمود  :، الگوريتم مذکور به صورت زير خواهد بود ثابت بماندp يا ≤

rn اگر -الف   : باشد>

)۸      (                                                                                                                                                    0Sf r,nr,n == 

rn براي -ب =:  

)۹                                                                                                                            (                            r
r,nr,n pSf == 

rn اگر -ج  : باشد<

)۱۰                                                                                                                (






 −−= ∑
−

=

−
−−

1r

1i

ri
r,inr,rn

r
r,n pfS1pf 

rn بازاي r,nS براي محاسبهSchwager است و رابطه بازگشتي دوم r,nfشتي براي محاسبه رابطه فوق، اولين رابطه بازگ > 

 :به صورت زير است

)۱۱                                                                                                 (                                                r,nr,1nr,n fSS += − 

rD,nبا محاسبه  0
f r,Lr,Lهمچنين، ريسک شکست. دنمومحاسبه ) ۲ (رابطه از را Tتوان دوره بازگشت   مي،= SR  دتوان  مي=

 اختيار شود، تابع جرم ۱ برابر rمقدار ) ۱۰(شود چنانچه در رابطه  مالحظه مي .ودشمحاسبه ) ۱۱( از معادله L بجاي  n نشينيبا جا

 . توان نتيجه گرفت که پديده منفرد حالت خاصي از پديده دنباله است بعبارت ديگر، مي. آيد بدست مي) ۵(احتمال رابطه 

Feller) ۱۹۶۸ (بر مبنايدوره بازگشتنتايج محاسبه  نشان داد که  W  ياT(W)ک دنباله به طول  و ريسr در  

W(E)N(ET( بنابراين، .است) Schwager) ۱۹۸۳ الگوريتم  نتايج بدست آمده ازآزمايشات مستقل برنولي مشابه ==. 

 

 نتايج و بحث -۳

ايستگاههاي منتخب ) سال هيدرولوژي( دوره بازگشت و ريسک خشکسالي، سريهاي بارندگي ساالنه ارزيابيقبل از 

 توزيع آماري شامل نرمال، لوگ نرمال، لوگ نرمال ۱۴ها از بين  ترين توزيع آماري قابل برازش بر داده ديد و مناسبگرتحليل 

نمايي دو پارامتري، کوچکترين مقدار حدي، بزرگترين مقدار حدي، ويبول، سه پارامتري، گاما، گاما سه پارامتري، نمايي، 

 منعکس ۲نتايج بدست آمده در جدول . لوگ لجستيک سه پارامتري تعيين شدويبول سه پارامتري، لجستيک، لوگ لجستيک و 

همچنين، در جدول مذکور مقادير بارندگي . نمايد شود که توزيع بهينه در ايستگاههاي مختلف فرق مي مالحظه مي. شده است

 ٪  توزيع درج شده ۹۵ فاصله اطمينان هاي باال و پايين  درصد ، خطاي استاندارد برازش، و آستانه۷۰ الي ۱۰بازاي سطوح احتمال 

 . کمترين خطاي برازش مربوط به ايستگاه اصفهان و بيشترين خطا از آن ايستگاه بوشهر است. است

مقادير بارندگي استخراج شده از توابع توزيع تجمعي بازاي سطوح احتمال مختلف به عنوان سطح برش انتخاب و با 

هاي خشکسالي در هر يک از سطوح  سپس، تداوم.  سريهاي زماني به دو بخش تقسيم گرديداستفاده از تئوري دنباله، هر يک از
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هاي خشکسالي  ترين دوره هاي مهم تداوم خشکسالي در مطالعات منابع آب، تعيين طوالني يکي از آماره. احتمال مشخص شدند

اند و دوره بازگشت آنها   آورده شده۳ ها بازاي سطوح مختلف برش در جدول اين تداوم. آنهاست و ريسک و دوره بازگشت

شود با افزايش سطح برش، مدت طوالنيترين  مالحظه مي. محاسبه شده است) Schwager) ۱۹۸۳با استفاده از الگوريتم 

 درصد، طوالنيترين تداوم خشکسالي در ايستگاههاي بوشهر و تهران ۵۰همچنين، در سطح برش . يابد خشکساليها نيز افزايش مي

در اين سطح احتمال، دوره بازگشت .  سال و در ايستگاههاي اصفهان و مشهد دو برابر اين مقدار است۶باد برابر  مهرآ-

 سال و در ايستگاههاي اصفهان و مشهد بيش از ۱۲۶ مهرآباد تقريبا –ترين خشکساليها در ايستگاههاي بوشهر و تهران  طوالني

 . سال است۲۰۰۰

 

هاي بارندگي ساالنه ايستگاههاي منتخب، سطوح احتمال، بارندگي  ي قابل برازش بر سريمناسبترين توزيع آمار :۲جدول 

  . ٪ توزيع آماري۹۵مربوط به هر يک از سطوح احتمال، خطاي استاندارد و آستانه باال و پايين فاصله اعتماد 

  ٪۹۵فاصله اطمينان 
 توزيع بهينه ايستگاه

سطح 

 )٪(احتمال

بارندگي 

)mm( 

خطاي 

 باال پايين استاندارد

10 125.4 9.5 106.8 143.9 

20 159.3 9.1 141.5 177.1 

30 186.8 9.3 168.7 205.0 

40 212.7 9.8 193.5 231.9 

50 239.2 10.6 218.3 260.0 

60 268.1 11.9 244.8 291.4 

 

 

 بوشهر

 

 

 بزرگترين مقدار حدي

)Largest Extreme 
Value( 

70 302.1 13.6 275.5 328.8 

10 60.5 5.5 49.6 71.4 

20 79.4 4.8 70.0 88.7 

30 93.0 4.4 84.4 101.5 

40 104.6 4.2 96.4 112.7 

50 115.4 4.1 107.4 123.5 

60 126.3 4.2 118.1 134.5 

 

 

 اصفهان

 

 

 )Normal(نرمال 

70 137.9 4.4 129.3 146.5 

10 151.5 8.4 135.8 169.0 

20 183.8 8.4 168.0 201.1 

30 208.6 8.4 192.7 225.8 

40 230.6 8.4 214.7 247.6 

50 251.4 8.4 235.6 268.4 

60 272.6 8.4 256.6 289.5 

 

 

 مشهد

 

 

        ويبول سه پارامتري    

)3-Parameter 

Weibull( 70 295.3 8.6 278.8 312.7 

10 158.0 8.2 142.0 174.0 

20 185.2 6.7 172.0 198.4 

30 203.3 6.0 191.5 215.2 

40 218.2 5.7 207.0 229.4 

50 231.8 5.6 220.9 242.8 

60 245.4 5.7 234.3 256.6 

 

 

 -تهران 

 مهرآباد

 

 

 )Logistic(لجستيک 

70 260.3 6.0 248.5 272.1 
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 هاي مورد بررسيدوره بازگشت طوالنيترين تداوم خشکسالي در ايستگاه  :۳جدول 

 سطح برش
 ويژگي ايستگاه

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 

 mm(  125.4 159.3 186.8 212.7 239.2 268.1 302.1(بارندگي سطح برش 

 12 6 6 5 3 3 1 )سال(طوالنيترين تداوم خشکسالي 
 بوشهر

  
 237 51 126 161 51 155 10 )سال(دوره بازگشت 

 mm(  60.5 79.4 93.0 104.6 115.4 126.3 137.9(برش بارندگي سطح 

 13 10 10 10 6 4 2 )سال(طوالنيترين تداوم خشکسالي 
 اصفهان

  
 341 411 2046 15893 1958 780 110 )سال(دوره بازگشت 

 mm(  151.5 183.8 208.6 230.6 251.4 272.6 295.3(بارندگي سطح برش 

 14 13 12 4 3 2 2 )سال(طوالنيترين تداوم خشکسالي 
 مشهد

  
 488 1912 8190 63 51 30 110 )سال(دوره بازگشت 

 mm(  158.0 185.2 203.3 218.2 231.8 245.4 260.3(بارندگي سطح برش 

 11 11 6 3 3 3 2 )سال(طوالنيترين تداوم خشکسالي 

 - تهران

 مهرآباد

 165 687 126 24 51 155 110 )سال(دوره بازگشت   

 

احتمال توان با داشتن مقادير  هيل در محاسبات دوره بازگشت خشکساليها دياگرامي تهيه شده است که ميبه منظور تس

)p (و تداوم خشکسالي)r (با توجه به .  ارايه شده است۳اين دياگرام در شکل . مستقيما مقدار دوره بازگشت را تعيين نمود

 .يابد ، دوره بازگشت کاهش مي خشکساليتمال وقوعشود که در يک تداوم معين، با افزايش اح شکل، مالحظه مي

1

10

100

1000

0.01 0.10 1.00

احتمال وقوع خشکسالي

ل)
سا
) 
ت

گش
از
ه ب
ور

د
T

p

r = 1

r = 2 r = 3
r = 4

r = 5

r = 7

r = 10

 
 )Schwager) ۱۹۸۳تعيين دوره بازگشت با استفاده از الگوريتم    :۳شکل 
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 دياگرامهايي Schwagerتوان براساس الگوريتم  همانند دوره بازگشت، در مورد ارزيابي ريسک خشکسالي نيز، مي

 . ت ارايه شده اس۴تهيه نمود که دو نوع آن در شکل 

0.0
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1 10 100

(L)   دوره برنامه ريزي
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L,

r)
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يس
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 )پايين(و بازاي احتمال معين ) باال(ريسک خشکسالي، بازاي تداوم معين  :۴شکل 
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شود که در  مالحظه مي. دهد ، مقدار ريسک خشکسالي را بازاي يک تداوم معين نشان مي۴دياگرام فوقاني شکل 

مثال، . يابد سک خشکسالي افزايش ميريزي، ري خشکساليهاي با تداوم يکساله، در يک احتمال معين، با افزايش دوره برنامه

 درصد است و هر چه احتمال وقوع ۱۰۰ ساله تقريبا ۵۰ درصد، طي يک دوره ۱۰ريسک خشکساليهاي يکساله با احتمال وقوع 

توان براي هر  اين نوع دياگرامها را مي .رسد  درصد مي۱۰۰شود، مقدار ريسک در مدت زمان کوتاهتري به  خشکسالي بيشتر مي

نشان )  درصد۵۰مثال (، ريسک خشکسالي را بازاي يک احتمال وقوع معين ۴دياگرام پاييني شکل . دلخواهي توليد نمودتداوم 

ريزي نشان داده شده  هاي مختلف برنامه در اين شکل، تغييرات ريسک خشکسالي بازاي مقادير مختلف تداوم و دوره. دهد مي

. يابد ، با افزايش تداوم خشکسالي، ريسک خشکسالي کاهش ميعيني مريز شود که در يک دوره برنامه مالحظه مي. است

المدت در ايستگاههاي مورد بررسي با  هاي طويل  درصد وقوع خشکسالي، ريسک خشکسالي۵۰بعنوان نمونه، در سطح احتمال 

المدت در  طويلشود که ريسک خشکساليهاي   ميشاهدهم. ريزي بر روي شکل نشان داده شده است هاي مختلف برنامه دوره

 ۳۰ ساله بيش از ۵۰ريزي  ريزي، افزايش يافته و در يک دوره برنامه  مهرآباد با افزايش دوره برنامه-ايستگاههاي بوشهر و تهران 

ريزي تقريبا صفر  از سوي ديگر، در ايستگاههاي اصفهان و مشهد، ريسک خشکسالي در همان دوره برنامه. درصد خواهد بود

 .است

 نهايي مي توان اظهار نمود که اين مقاله، نحوه محاسبه دوره بازگشت و ريسک خشکسالي را در قالب بندي در جمع

مدت در  فرمول و دياگرام بيان نموده و به يک سئوال اساسي در زمينه دوره بازگشت و ريسک خشکساليهاي طوالني

ل طرح است که ممکنست مبناي نظري يا عملي هاي ديگري نيز قاب پرسشالبته، . ايستگاههاي مورد بررسي پاسخ داده است

 . داشته باشند

 

  تشکر و قدرداني-۴

 .شود  پژوهشي دانشگاه تهران به انجام رسيده است که بدينوسيله قدرداني ميليتهايابررسي در چارچوب فعاين 
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