
Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  همایش ملی مدیریت بحران آب

The National Conference on Water Crisis Management  
1388دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،اسفندماه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  در شهرستان زابل بررسی عوامل مؤثر داخلی بر تعدیل آب چاه نیمه

  

زینعلی قاسمی،سید محمدرضا اکبري زهرا
1

  

چکیده

مخازن چاه نیمه زابل سه گودال طبیعی بزرگ در جنوب دشت سیستان واقع در جنوب شرقی ایران تأمین کننده آب شرب 

هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل مؤثر داخلی .ي آن ناحیه استشهرستان اي زابل و زاهدان و آب آبیاري اراضی کشاورز

داده ها واطالعات ژسیلیوس–براي تحلیل چگونگی این ارتباط ، روش همجمعی یوهانس . بر تعدیل آب چاه نیمه می باشد

. ري گردیداز مرکز هواشناسی استان و سازمان آب منطقه اي استان جمع آو 1363- 85مورداستفاده مربوط به سال هاي 

نتایج این مطالعه نشان داد که میزان بارندگی و قیمت متوسط آب بر . مطالعه حاضر در منطقه سیستان صورت پذیرفته است

تولید کشاورزي و میزان . با افزایش این دو متغیر میزان آب افزایش می یابد . روي جریان ورودي چاه نیمه تأثیر مثبت دارد

لذا مدیریت بهینه منابع آبی براي مبارزه با . ري بر روي متغیر مورد نظر تأثیر منفی می گذاردمصرف آب روستائیان و آب شه

  . بحران کمبود آب در پی خشکسالی هاي شدید در این منطقه ضروري می باشد

  

  .مخازن چاه نیمه ، آب ، همجمعی ، سیستان: کلید واژه

  

  

                                        
1

جوان دانشگاه آزاد اسالمی مرودشتبه ترتیب دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزي و عضو باشگاه پژوهشگران -  
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  مقدمه 

شرایط . ادهاي حدي نظیر سیل و خشکسالی در آن به وفور حادث می شودمنطقه ي سیستان از جمله مناطقی است که روید

قرار گرفتن در انتهاي . هیدرولوژیکی و مکانی این منطقه حاکی از خصوصیات منحصر به فرد آن است –ویژه ي هیدرولیکی 

 120وزش بادهاي  یک حوضه آبخیز بسته ، سیستم پیچیده ي هیدرولیکی رودخانه هیرمند و تاالب هاي هامون ، همچنین

روزه به همراه بارندگی ناچیز ساالنه ، دماي باال و خاك با نفوذپذیري کم از یک سو و محدودیت منابع آب زیر زمینی ، منابع 

آب سطحی مشترك با کشور همسایه و عدم تسلط بر سرچشمه ي آن منابع آب در منطقه ي متعلق به ایران از سوي دیگر ، 

  .ده اند تا این ناحیه موقعیت ویژه اي داشته باشدشرایطی را به وجود آور

« با توجه به منابع آبی سطحی کنترل شده ورودي ، محدودیت منابع آب زیرزمینی و کمبود بارندگی دراین بخش از کشور 

ها و داده نتایج مطالعات گذشته حاکی از عدم تطابق آماره . مهم ترین و ناشناخته ترین مؤلفه ي بیالن آب است» کمیت تبخیر

  . ها ، مدل هاي آماري و زمین آماري ومدل هاي متداول برآورد تبخیر در این منطقه است

مخزن چاه نیمه که متشکل از سه گودال طبیعی ، سامان دهی شده است ، در بخش شمالی دلتاي رود هیرمند در منطقه 

دقیقه  45درجه و  61دقیقه تا  38درجه و  61و دقیقه عرض شمالی  45درجه و  30سیستان ایران در محدوده ي جغرافیایی 

این مخزن در سال هاي پرآبی پهنه ي واحدي را تشکیل  .متر از سطح دریا واقع شده است 500طول شرقی و ارتفاع متوسط 

مخزن چاه نیمه با حداکثر گنجایش تقریبی . می دهد و در سال هاي خشک ، پهنه هاي آبی جداگانه اي به وجود می آورد

کیلومتر مربع ، منبع آب شرب شهرستانهاي زابل و زاهدان و سایر نواحی  47میلیون مترمکعب و مساحتی بالغ بر  630

برآورد . هزار هکتار اراضی کشاورزي این منطقه را تأمین می کند 80مسکونی سیستان را تشکیل می دهد و آب آبیاري حدود 

هاي مختلف تشکیل ، معادله ي بیالن گام هاي زمانی متفاوت و روش، در تبخیر از سطح این مخزن به روش بیالن حجمی 

 .مورد بررسی قرار گرفته است

  

  مواد و روش ها 
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امروزه مطالعه روابط اقتصادي بین چند متغیر با استفاده از سري هاي زمانی بدون توجه به ایستایی متغیرها و مفهوم همجمعی 

براي انجام آزمون . جمعی ، سهم بسزایی در بررسی روابط میان متغیرها دارداز اعتبار الزم برخوردار نیست و تکنیک هم

به علت . ژوسیلیوس استفاده می شود –همجمعی به طور معمول از دو روش انگل و گرنجر دو مرحله اي و روش یوهانس 

ردار تعادلی دراز مدت ، وجود یک رشته از کاستی ها و ضعفها در روش انگل و گرنجر ، از جمله امکان وجود بیش از یک ب

ژوسیلیوس که یک روش حداکثر راستنمایی براي تخمین و تعیین تعداد بردارهاي همجمعی است بکار می  –روش یوهانس 

  . رود

  

  

  ژوسیلیوس  –آزمون همجمعی یوهانس 

ایی صورت می با ارائه روش همجمعی برداري که در آن ، برآورد به شیوه حداکثر راستنم) 1990(یوهانس و ژوسیلیوس 

دراین روش ، تمامی متغیرهاي . گرنجر را در تعیین بردارهاي همجمعی ، رفع کردند –گیرد ، نقص روش هایی مانند انگل 

اما شرط استفاده از این روش ، . زیر بررسی ، به صورت درونزا در یک مدل خود توضیح برداري در نظر گرفته می شود

به سخن بهتر ، در صورتی می توان این روش را بکار گرفت که تمامی . تغیرهاستوجود همجمعی از نوع درجه یک تمام م

ژوسیلیوس ، تعیین تعداد وقفه بهینه از اهمیت ویژه  –در بکارگیري روش یوهانس . متغیرها با یک بار تفاضلگیري ایستا شوند

به طور معمول براي تعیین تعداد وقفه . داي برخوردار است ؛ زیرا هر چه وقفه بیشتر باشد ، دقت آزمون نیز بیشتر می شو

براي به دست آوردن عبارت ). 1383زیبایی و طرازکار ، ( بیزین استفاده می شود  –بهینه از دو معیار آکائیک و شوارتز 

براي این منظور از آزمون هاي اثر و . تصحیح خطا نیز ، نخست باید برآوردهاي همجمعی بین متغیرها را به دست آورد

  .ثر مقدار ویژه استفاده می شودحداک

  آماره آزمون اثر 
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آماره . عبارت است از نسبت تابع حداکثر درست نمایی مقید به  تابع حداکثر و درست نمایی غیر مقید است Qکه در آن 

گو وجود ندارد که کمیت صفر ارائه آزمون اثر به گونه اي تنظیم شده است که وقتی هیچ بردار همجمعی در بین متغیرهاي ال

  . صفر می شوند IIهیچ رابطه تعادلی بلند مدتی وجود ندارد عناصر ماتریس  ytوقتی بین متغیرهاي بردار . می کند

  : معیار آکائیک 

nTAic: این معیار به این صورت تعریف می شود  2 ln  

به ترتیب برابر تعداد کل مشاهدات و  Tو   nکو واریانس جمالت خطا بوده و  –نال واریانس بیانگر ترمی که در آن 

به ( Aicمعیار فوق را می توان براي وقفه هاي مختلف محاسبه کرد ومعادله هایی که کمترین معیار . تعداد پارامترهاست

  ).1376توکلی ، ( درا داشته باشد به عنوان معادله بهتر انتخاب می شو) لحاظ جبري بزرگتر

  بیزین –معیار شوارتز 

nLnTTLnSBC: این معیار را با استفاده از فرمول زیر محاسبه می کنند    

  ). 1376توکلی ، ( است  Aicتعریف  پارامترها و نحوه کاربرد معیار فوق دقیقاً مشابه روش 

  

  روش تحقیق 

  .تأثیر دارند ، تابعی به شکل زیر تخمین زده ایمنه سیستان رودخابه منظور بررسی عوامل مختلفی که بر روي 

  عوامل مؤثر داخلی 

Y = f ( X1 , X2 , X3 , X4 , X5)  

Y    = جریان ورودي ورودخانه سیستان  

X1   = تولید کشاورزي زابل و زاهدان  
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X2  =میزان بارندگی زابل و زاهدان  

X3  = میزان مصرف آب روستائیان زابل و زاهدان  

X4  =میزان مصرف آب شهر زابل و زاهدان  

X5  = قیمت متوسط آب زابل و زاهدان  

  . می باشد  Logمتغیرهاي این تحقیق همگی به صورت 

می باشد و آمار مورد استفاده دراین تحقیق از ؟؟؟ جمع آوري  1385تا  1363دوره مورد مطالعه دراین تحقیق براي سال هاي 

از آنجایی که مشکل . م ناحیه زاهدان و زابل از ناحیه آب رودخانه سیستان تأمین می شودمقدار زیادي از آب مرد .شده است

بحران آب و خشکسالی در سال هاي اخیر دامن گیر کل کشور و منطقه سیستان شده است می خواهیم بدانیم که عوامل یاد 

در این تحقیق را از نظر ایستایی بررسی شده  در ابتدا متغیرهاي موجود.شده چه تأثیري بر روي میزان آب این رودخانه دارد

  . آمده است) 1(اند که نتیجه آن در جدول 

  نتیجه آزمون ایستایی متغیرها) 1(جدول 

  آماره محاسباتی  متغیر

  در سطح

  نتیجه  آماره

Y  1/2 -  4 -  I (1)  

X1  8/1 -  5/5 -  I (1)  

X2  2 -  6 -  I (1)  

X3  23/1-  1/7 -  I (1)  

X4  5/1 -  9/3 -  I (1)  

X595/1-  7/3 -  I (1)  

  آماره جدول در

05/0سطح 

99/2-  5/3 -  I (1)  

  یافته هاي تحقیق : مأخذ 
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سپس در ادامه آزمون شکست ساختاري . می باشد I(1)تمام متغیرهاي تحقیق ) 1(همانطور که مشاهده می کنید طبق جدول 

نبودن متغیرهاي مدل به دلیل شوکی که به آن  بر روي متغیرهاي مدل نیز انجام گرفته است ومتوجه شده ایم که علت ایستان

  .متغیرها وارد شده است ، نمی باشد

می باشند بنابراین از روش بردارهاي همجمعی ، یوهانسن که براي  I (1)از آنجایی که متغیرهاي موجود در این الگو همگی 

هانسن اولین گام تعیین تعداد وقفه بهینه می براي انجام آزمون یو. این گونه متغیرها طراحی شده است ، استفاده می نماییم

مشاهده می کنید ، همان طور که طبق این جدول می بینید حداقل آماره شوارتز بیزین و ) 2(باشد که نتایج آن در جدول 

  .بنابراین وقفه بهینه این مدل وقفه یک می باشد. آکائیک در وقفه یک اتفاق افتاده است

  

  د وقفه بهینه مدلنتیجه تعیین تعدا) 2(جدول 

  آماره شوارتز بیزین  آماره آکائیک  وقفه

0  0235/1536  1526  

1  1528  2/1401  

2  6/1691  2/1438  

3  8/1659  9/1479  

بعد از تعیین تعداد وقفه بهینه باید به تعینی تعداد بردارهاي همجمعی بپردازیم بدین منظور از آزمون اثر و حداکثر مقدار ویژه 

همان طور که طبق این .  آمده است) 3(د بردارهاي همجمعی استفاده می نماییم که نتیجه آن در جدول براي تعیین تعدا

.بردار همجمعی نوشت 2جدول مشاهده می کنید براي مجموعه متغیرهاي مدل می توان 

  

  تعیین تعداد بردارهاي همجمعی) 3(جدول 

  H0فرضیه   آزمون اثر  هژآزمون حداکثر مقدار وی
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ل در آماره جدو

  05/0سطح 

  آماره

  محاسباتی

آماره جدول در 

  05/0سطح 

  آماره

  محاسباتی

5/72  197  314  564  0  =r  

1/67  86  7/265  367  1r  

27/61  9/60  6/222  210  2r  

14/55  9/46  183  150  3r  

32/49  7/41  3/147  142  4r  

6/43  2/31  85/115  8/110  5r  

  یافته هاي تحقیق : مأخذ 

  . آمده است) 4(که نتیجه این بردارهاي همجمعی به صورت نرمال شده در جدول 

  بردارهاي همجمعی نرمال شده به روش یوهانس) 4(جدول 

  بردار دوم  بردار اول  متغیر

X1  3/2 -  5 -  

X2  3/4  9/1 -  

X3  8/2 -  4 -  

X49/5 -9/5 -  

X59/32/1  

  یافته هاي تحقیق: مأخذ          

. براي اینکه از بین دو بردار موجود مناسب ترین بردار را انتخاب نماییم  از روش بهمنی اسکویی بروك استفاده می نماییم

رسم ) 1(را بر روي نمودار شماره  y بدین منظور بردارهایی که به کمک روش یوهانس تخمین زده شده است و خود بردار

  . نموده ایم
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  Cdشکل داخل  

  . همان طور که مشاهده می کنید بردار شماره یک به بردار اصلی بسیار نزدیک می باشد

تأثیر مثبت دارد  yبر روي  X5و  X2بنابراین . بنابراین بردار شماره یک انتخاب می شود و ضرایب این بردار تفسیر می گردد

  . نیز افزایش می یابد  X5  ،yو  X2فزایش و با ا

X1  ،X3  وX4  بر رويy  تأثیر منفی دارد و با افزایشX1  ،X3  وX4  ،y نیز کاهش پیدا می کند .  

  . می شود yدرصدي  در  3/2باعث کاهش  X1یک درصد افزایش در -

  . می شود yدرصدي  در  3/4باعث افزایش  X2یک درصد افزایش در -

  . می شود yدرصدي  در  8/2باعث کاهش  X3یش در یک درصد افزا-

  . می شود yدرصدي  در  9/5باعث کاهش  X4یک درصد افزایش در -

. می شود yدرصدي  در  9/3باعث کاهش  X5یک درصد افزایش در -
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  میزان آب ورودي به بخش کشاورزي از چاه نیمه

  بردارهاي برآورد شده وبردار اصلی) : 1(نمودار شماره 
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  نتایج و بحث

بنابراین الزم است تا نسبت به ایستایی یا ناایستایی متغیرها . بکارگیري داده هاي سري زمانی ، مبتنی بر فرض ایستایی است

ام به گام فولر و دیکی فولر تعمیم یافته در قالب روش گ –دیکی  براي این منظور از دو آزمون ریشه واحد . اطمینان پیدا کرد

  .آمده است 1که نتایج آن در جدول شماره ) 2000صدیقی و همکاران ، ( استفاده شد 

  

  پیشنهادات 

مخازن آبی چاه نیمه که تنها منبع آب شرب مردم سیستان می باشد در چند سال آینده مورد تهدید جدي ماسه هاي روان قرار 

منبع آب مهم و بسیار حساس منطقه به خطر گیري نشود حیات این خواهد گرفت و اگر از هجوم ماسه ها به این مخازن جلو

بنابراین مدیریت بهینه منابع آبی بهترین روش براي مبارزه با بحران کمبود آب و باید از منابع آبی موجود با بهره . خواهد افتاد

منطقه سیستان به لحاظ موقعیت  توجه به اینکهبا . گیري از روش هاي صحیح  علمی و استفاده مربوط بهترین بهره را برد

استراتژیک از اهمیت باالیی در کشور برخوردار است لذا ارائه راهکارهاي علمی و بکارگیري روش هاي مکانیزه و مدرن 

  .نقش بسیار مهمی در بحران آب منطقه و استفاده بهینه از منابع آبی دارد

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  همایش ملی مدیریت بحران آب

The National Conference on Water Crisis Management  
1388دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،اسفندماه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  منابع

ن آب و لزوم توجه به بهره وري آب در مناطق دچار بحرا)1388(، .،رضایی،ع.،موسوي،س،ن.اکبري،س،م،ر-1

  .اصفهان دومین همایش ملی بحران آب، فاروق،- دشت سیدان:خشکسالی؛مطالعه موردي

  .23بررسی بهره وري و تابع تقاضاي آب در تولید چغندر منطقه اقلید، چغندر، جلد)1386(، .،محمدي،ح.بوستانی،ف-2

ایران، مقاالت منتخب بهره وري کشاورزي، انتشارات موسسه پژوهش  بهره وري آب کشاورزي در)1378(. خزائی،ش-3

  هاي برنامه ریزي و اقتصادکشاورزي،

بحران آب و لزوم توجه به بهره وري آب کشاورزي در نواحی خشک مطالعه  )1387(. ان، ج و فال سلیمان، مجو-4

  11.دشت بیرجند ، جغرافیاوتوسعه، ش: موردي 

اولین کنفرانس ملی راهکارهاي . بحران آب در جهان و ایران و راههعاي مقابله با آن)1379(. رحیمی، ح و خالدي،ه-5

  .مقابله با کم آبی و خشکسالی، جهاد دانشگاهی استان کرمان

  .موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران). در جغرافیا(ژئوهیدرولوژي )1374(. کردوانی، پ- 6

٧- Amir Kassam and Martin Smith,. ٢٠٠١. FAO Methodologies on Crop Water Use and 

Crop Water Productivity; Food and Agriculture Organization of the United Nations.

٨- D. Molden, F. Rijsberman, Y. Matsuno and U. A. Amarasinghe. ٢٠٠٣. Increasing 

Productivity of Water: A Requirement for Food and Environmental Security. 

International Water Management Institute.

٩- J. W. Kijne, T. P. Tuong,at All,. ٢٠٠٢. Ensuring Food Security via Improvement in 

Crop Water Productivity.

10- Molden, D. J.; and C. de Fraiture. ٢٠٠٠. Major paths to increasing the productivity of 

water. In World water scenarios analyses, ed. Rijsberman. London: Earthscan 

Publications.

www.SID.ir



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



همايش ملي مديريت بحران آب


The National Conference on Water Crisis Management

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت ،اسفندماه 1388

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




بررسي عوامل مؤثر داخلي بر تعديل آب چاه نيمه در شهرستان زابل

زهرا زینعلی قاسمی،سید محمدرضا اکبری


چکیده

مخازن چاه نيمه زابل سه گودال طبيعي بزرگ در جنوب دشت سيستان واقع در جنوب شرقي ايران تأمين كننده آب شرب شهرستان اي زابل و زاهدان و آب آبياري اراضي كشاورزي آن ناحيه است.هدف اصلي اين مطالعه بررسي عوامل مؤثر داخلي بر تعديل آب چاه نيمه مي باشد. براي تحليل چگونگي اين ارتباط ، روش همجمعي يوهانس –ژسيليوس داده ها واطلاعات مورداستفاده مربوط به سال هاي 85-1363 از مركز هواشناسي استان و سازمان آب منطقه اي استان جمع آوري گرديد. مطالعه حاضر در منطقه سيستان صورت پذيرفته است. نتايج اين مطالعه نشان داد كه ميزان بارندگي و قيمت متوسط آب بر روي جريان ورودي چاه نيمه تأثير مثبت دارد. با افزايش اين دو متغير ميزان آب افزايش مي يابد . توليد كشاورزي و ميزان مصرف آب روستائيان و آب شهري بر روي متغير مورد نظر تأثير منفي مي گذارد. لذا مديريت بهينه منابع آبي براي مبارزه با بحران كمبود آب در پي خشكسالي هاي شديد در اين منطقه ضروري مي باشد. 

كليد واژه :مخازن چاه نيمه ، آب ، همجمعي ، سيستان.

مقدمه 

منطقه ي سيستان از جمله مناطقي است كه رويدادهاي حدي نظير سيل و خشكسالي در آن به وفور حادث مي شود. شرايط ويژه ي هيدروليكي – هيدرولوژيكي و مكاني اين منطقه حاكي از خصوصيات منحصر به فرد آن است. قرار گرفتن در انتهاي يك حوضه آبخيز بسته ، سيستم پيچيده ي هيدروليكي رودخانه هيرمند و تالاب هاي هامون ، همچنين وزش بادهاي 120 روزه به همراه بارندگي ناچيز سالانه ، دماي بالا و خاك با نفوذپذيري كم از يك سو و محدوديت منابع آب زير زميني ، منابع آب سطحي مشترك با كشور همسايه و عدم تسلط بر سرچشمه ي آن منابع آب در منطقه ي متعلق به ايران از سوي ديگر ، شرايطي را به وجود آورده اند تا اين ناحيه موقعيت ويژه اي داشته باشد.


با توجه به منابع آبي سطحي كنترل شده ورودي ، محدوديت منابع آب زيرزميني و كمبود بارندگي دراين بخش از كشور « كميت تبخير» مهم ترين و ناشناخته ترين مؤلفه ي بيلان آب است. نتايج مطالعات گذشته حاكي از عدم تطابق آماره ها و داده ها ، مدل هاي آماري و زمين آماري ومدل هاي متداول برآورد تبخير در اين منطقه است. 


مخزن چاه نيمه كه متشكل از سه گودال طبيعي ، سامان دهي شده است ، در بخش شمالي دلتاي رود هيرمند در منطقه سيستان ايران در محدوده ي جغرافيايي 30 درجه و 45 دقيقه عرض شمالي و 61 درجه و 38 دقيقه تا 61 درجه و 45 دقيقه طول شرقي و ارتفاع متوسط 500 متر از سطح دريا واقع شده است. اين مخزن در سال هاي پرآبي پهنه ي واحدي را تشكيل مي دهد و در سال هاي خشك ، پهنه هاي آبي جداگانه اي به وجود مي آورد. مخزن چاه نيمه با حداكثر گنجايش تقريبي 630 ميليون مترمكعب و مساحتي بالغ بر 47 كيلومتر مربع ، منبع آب شرب شهرستانهاي زابل و زاهدان و ساير نواحي مسكوني سيستان را تشكيل مي دهد و آب آبياري حدود 80 هزار هكتار اراضي كشاورزي اين منطقه را تأمين مي كند. برآورد تبخير از سطح اين مخزن به روش بيلان حجمي ، در گام هاي زماني متفاوت و روشهاي مختلف تشكيل ، معادله ي بيلان مورد بررسي قرار گرفته است. 

مواد و روش ها 


امروزه مطالعه روابط اقتصادي بين چند متغير با استفاده از سري هاي زماني بدون توجه به ايستايي متغيرها و مفهوم همجمعي از اعتبار لازم برخوردار نيست و تكنيك همجمعي ، سهم بسزايي در بررسي روابط ميان متغيرها دارد. براي انجام آزمون همجمعي به طور معمول از دو روش انگل و گرنجر دو مرحله اي و روش يوهانس – ژوسيليوس استفاده مي شود. به علت وجود يك رشته از كاستي ها و ضعفها در روش انگل و گرنجر ، از جمله امكان وجود بيش از يك بردار تعادلي دراز مدت ، روش يوهانس – ژوسيليوس كه يك روش حداكثر راستنمايي براي تخمين و تعيين تعداد بردارهاي همجمعي است بكار مي رود. 

آزمون همجمعي يوهانس – ژوسيليوس 


يوهانس و ژوسيليوس (1990) با ارائه روش همجمعي برداري كه در آن ، برآورد به شيوه حداكثر راستنمايي صورت مي گيرد ، نقص روش هايي مانند انگل – گرنجر را در تعيين بردارهاي همجمعي ، رفع كردند. دراين روش ، تمامي متغيرهاي زير بررسي ، به صورت درونزا در يك مدل خود توضيح برداري در نظر گرفته مي شود. اما شرط استفاده از اين روش ، وجود همجمعي از نوع درجه يك تمام متغيرهاست. به سخن بهتر ، در صورتي مي توان اين روش را بكار گرفت كه تمامي متغيرها با يك بار تفاضلگيري ايستا شوند. در بكارگيري روش يوهانس – ژوسيليوس ، تعيين تعداد وقفه بهينه از اهميت ويژه اي برخوردار است ؛ زيرا هر چه وقفه بيشتر باشد ، دقت آزمون نيز بيشتر مي شود. به طور معمول براي تعيين تعداد وقفه بهينه از دو معيار آكائيك و شوارتز – بيزين استفاده مي شود ( زيبايي و طرازكار ، 1383). براي به دست آوردن عبارت تصحيح خطا نيز ، نخست بايد برآوردهاي همجمعي بين متغيرها را به دست آورد. براي اين منظور از آزمون هاي اثر و حداكثر مقدار ويژه استفاده مي شود.


آماره آزمون اثر 
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كه در آن Q عبارت است از نسبت تابع حداكثر درست نمايي مقيد به  تابع حداكثر و درست نمايي غير مقيد است. آماره آزمون اثر به گونه اي تنظيم شده است كه وقتي هيچ بردار همجمعي در بين متغيرهاي الگو وجود ندارد كه كميت صفر ارائه مي كند. وقتي بين متغيرهاي بردار yt هيچ رابطه تعادلي بلند مدتي وجود ندارد عناصر ماتريس II صفر مي شوند. 


معيار آكائيك : 


اين معيار به اين صورت تعريف مي شود : 
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كه در آن 

å


 بيانگر ترمينال واريانس – كو واريانس جملات خطا بوده و n  و T به ترتيب برابر تعداد كل مشاهدات و تعداد پارامترهاست. معيار فوق را مي توان براي وقفه هاي مختلف محاسبه كرد ومعادله هايي كه كمترين معيار Aic (به لحاظ جبري بزرگتر) را داشته باشد به عنوان معادله بهتر انتخاب مي شود( توكلي ، 1376).


معيار شوارتز – بيزين


اين معيار را با استفاده از فرمول زير محاسبه مي كنند : 
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تعريف  پارامترها و نحوه كاربرد معيار فوق دقيقاً مشابه روش Aic است ( توكلي ، 1376). 


روش تحقيق 


به منظور بررسي عوامل مختلفي كه بر روي رودخانه سيستان تأثير دارند ، تابعي به شكل زير تخمين زده ايم.

عوامل مؤثر داخلي 


Y = f ( X1 , X2 , X3 , X4 , X5)

Y =   جريان ورودي ورودخانه سيستان 


X1 =  توليد كشاورزي زابل و زاهدان 


X2 = ميزان بارندگي زابل و زاهدان


X3 = ميزان مصرف آب روستائيان زابل و زاهدان 

X4 = ميزان مصرف آب شهر زابل و زاهدان


X5 = قيمت متوسط آب زابل و زاهدان 


متغيرهاي اين تحقيق همگي به صورت Log  مي باشد. 


دوره مورد مطالعه دراين تحقيق براي سال هاي 1363 تا 1385 مي باشد و آمار مورد استفاده دراين تحقيق از ؟؟؟ جمع آوري شده است. مقدار زيادي از آب مردم ناحيه زاهدان و زابل از ناحيه آب رودخانه سيستان تأمين مي شود. از آنجايي كه مشكل بحران آب و خشكسالي در سال هاي اخير دامن گير كل كشور و منطقه سيستان شده است مي خواهيم بدانيم كه عوامل ياد شده چه تأثيري بر روي ميزان آب اين رودخانه دارد.در ابتدا متغيرهاي موجود در اين تحقيق را از نظر ايستايي بررسي شده اند كه نتيجه آن در جدول (1) آمده است. 

جدول (1) نتيجه آزمون ايستايي متغيرها


		متغير

		آماره محاسباتي

در سطح

		آماره

		نتيجه



		Y

		1/2-

		4-

		I (1)



		X1

		8/1-

		5/5-

		I (1)



		X2

		2-

		6-

		I (1)



		X3

		23/1-

		1/7-

		I (1)



		X4

		5/1-

		9/3-

		I (1)



		X5

		95/1-

		7/3-

		I (1)



		آماره جدول در


سطح 05/0

		99/2-

		5/3-

		I (1)





مأخذ : يافته هاي تحقيق 

همانطور كه مشاهده مي كنيد طبق جدول (1) تمام متغيرهاي تحقيق I(1) مي باشد. سپس در ادامه آزمون شكست ساختاري بر روي متغيرهاي مدل نيز انجام گرفته است ومتوجه شده ايم كه علت ايستان نبودن متغيرهاي مدل به دليل شوكي كه به آن متغيرها وارد شده است ، نمي باشد.


از آنجايي كه متغيرهاي موجود در اين الگو همگي I (1) مي باشند بنابراين از روش بردارهاي همجمعي ، يوهانسن كه براي اين گونه متغيرها طراحي شده است ، استفاده مي نماييم. براي انجام آزمون يوهانسن اولين گام تعيين تعداد وقفه بهينه مي باشد كه نتايج آن در جدول (2) مشاهده مي كنيد ، همان طور كه طبق اين جدول مي بينيد حداقل آماره شوارتز بيزين و آكائيك در وقفه يك اتفاق افتاده است. بنابراين وقفه بهينه اين مدل وقفه يك مي باشد.


جدول (2) نتيجه تعيين تعداد وقفه بهينه مدل


		وقفه

		آماره آكائيك

		آماره شوارتز بيزين



		0

		0235/1536

		1526



		1

		1528

		2/1401



		2

		6/1691

		2/1438



		3

		8/1659

		9/1479





بعد از تعيين تعداد وقفه بهينه بايد به تعيني تعداد بردارهاي همجمعي بپردازيم بدين منظور از آزمون اثر و حداكثر مقدار ويژه براي تعيين تعداد بردارهاي همجمعي استفاده مي نماييم كه نتيجه آن در جدول (3) آمده است.  همان طور كه طبق اين جدول مشاهده مي كنيد براي مجموعه متغيرهاي مدل مي توان 2 بردار همجمعي نوشت.

جدول (3) تعيين تعداد بردارهاي همجمعي

		آزمون حداكثر مقدار ويژه

		آزمون اثر

		فرضيه H0



		آماره جدول در سطح 05/0

		آماره

محاسباتي

		آماره جدول در سطح 05/0

		آماره

محاسباتي

		



		5/72

		197

		314

		564

		0 = r



		1/67

		86

		7/265

		367

		

1


£


r






		27/61

		9/60

		6/222

		210

		

2


£


r






		14/55

		9/46

		183

		150

		

3


£


r






		32/49

		7/41

		3/147

		142

		

4


£


r






		6/43

		2/31

		85/115

		8/110

		

5


£


r








مأخذ : يافته هاي تحقيق 

كه نتيجه اين بردارهاي همجمعي به صورت نرمال شده در جدول (4) آمده است. 

جدول (4) بردارهاي همجمعي نرمال شده به روش يوهانس


		متغير

		بردار اول

		بردار دوم



		X1

		3/2-

		5-



		X2

		3/4

		9/1-



		X3

		8/2-

		4-



		X4

		9/5-

		9/5-



		X5

		9/3

		2/1





         مأخذ : يافته هاي تحقيق

براي اينكه از بين دو بردار موجود مناسب ترين بردار را انتخاب نماييم  از روش بهمني اسكويي بروك استفاده مي نماييم. بدين منظور بردارهايي كه به كمك روش يوهانس تخمين زده شده است و خود بردار y را بر روي نمودار شماره (1) رسم نموده ايم. 

 شكل داخل Cd

همان طور كه مشاهده مي كنيد بردار شماره يك به بردار اصلي بسيار نزديك مي باشد. 


بنابراين بردار شماره يك انتخاب مي شود و ضرايب اين بردار تفسير مي گردد. بنابراين X2 و X5 بر روي y تأثير مثبت دارد و با افزايش X2 و X5 ، y  نيز افزايش مي يابد. 

X1 ، X3 و X4 بر روي y تأثير منفي دارد و با افزايش X1 ، X3 و X4 ، y نيز كاهش پيدا مي كند. 


· يك درصد افزايش در X1 باعث كاهش 3/2 درصدي  در y مي شود. 


· يك درصد افزايش در X2 باعث افزايش 3/4 درصدي  در y مي شود. 


· يك درصد افزايش در X3 باعث كاهش 8/2 درصدي  در y مي شود. 


· يك درصد افزايش در X4 باعث كاهش 9/5 درصدي  در y مي شود. 


· يك درصد افزايش در X5 باعث كاهش 9/3 درصدي  در y مي شود. 

ميزان آب ورودي به بخش كشاورزي از چاه نيمه


نمودار شماره (1) : بردارهاي برآورد شده وبردار اصلي
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نتايج و بحث

بكارگيري داده هاي سري زماني ، مبتني بر فرض ايستايي است. بنابراين لازم است تا نسبت به ايستايي يا ناايستايي متغيرها اطمينان پيدا كرد. براي اين منظور از دو آزمون ريشه واحد  ديكي – فولر و ديكي فولر تعميم يافته در قالب روش گام به گام استفاده شد ( صديقي و همكاران ، 2000) كه نتايج آن در جدول شماره 1 آمده است.

پيشنهادات 


مخازن آبي چاه نيمه كه تنها منبع آب شرب مردم سيستان مي باشد در چند سال آينده مورد تهديد جدي ماسه هاي روان قرار خواهد گرفت و اگر از هجوم ماسه ها به اين مخازن جلوگيري نشود حيات اين منبع آب مهم و بسيار حساس منطقه به خطر خواهد افتاد. بنابراين مديريت بهينه منابع آبي بهترين روش براي مبارزه با بحران كمبود آب و بايد از منابع آبي موجود با بهره گيري از روش هاي صحيح  علمي و استفاده مربوط بهترين بهره را برد. با توجه به اينكه منطقه سيستان به لحاظ موقعيت استراتژيك از اهميت بالايي در كشور برخوردار است لذا ارائه راهكارهاي علمي و بكارگيري روش هاي مكانيزه و مدرن نقش بسيار مهمي در بحران آب منطقه و استفاده بهينه از منابع آبي دارد.
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