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چکیده
کاهش کیفیت آب و کمبود آن دو مشکل جدي است و مدیریت منابع آب
 هدف از پژوهش.مربوط به این مشکالت معموالً با مناقشاتی همراه است
 تحلیل رفتارها و تعامالت ذینفعان در حوضه کرج بهمنظور ارائه راهبرد،حاضر
مطلوب در سیاستگذاري پایدار منابع آب با درنظر گرفتن حفظ محیطزیست
 از تعاریف پایداري بــراي تحلیل نتایج حاصل از، در این پژوهش.است
 بازیکنان شامل.مــدل گراف در نظریه بازيهاي غیرهمکارانه استفاده شد
 کشاورزان و سازمان، شرکت آب منطقهاي،سازمان جهاد کشاورزي
 نتایج حاصل از مدل گراف نشان داد که از بین تعاریف.محیطزیست میباشند
 برايNon myopic  تحلیل پایداري،پایداري مورد استفاده در این پژوهش
 احتمال بیشتري،تحلیل این بازي قابل اطمینان بوده و خروجی این پایداري
 وضعیت پایه و، یکی از مطلوبترین نقاط تعادل.در رخداد رفتار بازیکنان دارد
نقطه تعادل دیگر وضعیتی است که کشاورزان برداشت غیر مجاز از کانال
.هاي آبیاري انجام میدهند که باعث وضعیت نامناسبی در آینده خواهد شد
لذا میتوان با تعیین تشویقهایی از سوي شرکت آب منطقهاي به منظور
 مدیریت،همکاري کشاورزان و آموزش آنها و نیز شناسایی و تنبیه متخلفان
 نتایج نشان داد بکار بردن تعاریف، در نهایت.منابع آب را بهبود بخشید
 زمانیکه عدم اطمینان در مورد رفتار بازیکنان وجود داشته،پایداري مناسب
 میتواند بینش ارزشمندي براي، براي تجزیه و تحلیل مناقشهاي خاص،باشد
.سیاستگذاري ایجاد نماید

Abstract
Deteriorated quality and scarcity of water are two serious
problems and the water resources management corresponding
to these problems is often accompanied by conflict between
consumers. The purpose of this study is to analyze the
behaviors and interactions of stakeholders in the Karaj basin in
order to provide optimal strategy in sustainable policy-making
of water resources in this basin with respect to environmental
protection. In this study, definitions of stability were used to
analyze the results of the Graph model in non-cooperative
game theory. Players include the Ministry of Agriculture, the
Regional Water Company, the Farmers and the Department of
Environment. The results of the Graph model showed that
among the definitions of stability used in this study, NonMyopic stability analysis is reliable for the analysis of this
game and the output of this stability is more likely to occur in
the behavior of players. One of the most desirable equilibrium
states is the basic situation and the other equilibrium state is
the situation in which farmers perform unauthorized
withdrawals of irrigation canals, in which case an undesirable
situation will occur in the future. Therefore, the water
resources management in the basin can be improved by
determining incentives from the regional water company for
the cooperation of farmers and their training, as well as
identifying and punishing violators. Finally, the results showed
that using appropriate stability definitions can provide valuable
insights for policy-making to analyze specific conflict, when
there is uncertainty about player behavior.
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یعنی دو یا سه بازیکن قابل استفاده بود ( Straškraba and Gnauck,

 -7مقدمه

 .)1985نظریه بازي ،از دهه  1281پیشرفت بزرگی در مدیریت منابع
آب داشته است .نظریه بازي ،در ابتدا در توزیع هزینه در پروژههاي
مشترک منابع آب استفاده شد ( ;Heany and Dickinson, 1982
 .)Lejano and Davos, 1995پس از آن ،مطالعات زیادي بر روي
کاربرد نظریه بازي در مناقشات آب انجام شد .ماهیت این روشها
شبیهسازي رفتارهاي بازیگران مختلف با استفاده از بازيهاي
غیرهمکارانه و همکارانه است که در آن ارزشهاي اضافه شده حاصل
از این همکاريها به بازیگران مختلف بر اساس عالیق آنها به طور
منصفانه تخصیص داده میشود ( ;Tisdell and Harrison,1992
.)Becker and Easter, 1995; Bielsa and Rosa., 2001
) Madani and Hipel (2007بــه ارائه دیدگاههایی در مورد
مناقشات بین اسرائیل و کشورهاي عربی در سراسر رود اردن و تعیین
محتملترین نتیجه مناقشه با استفاده از بازيهاي غیرهمکارانه به
روش مدل گراف پرداختند .هدف اصلی آنها ،نشان دادن چگونگی
استفاده از مدل گراف براي درگیريهاي اجتماعی است .آنها ادعا
کردند که میتوان بازي را به چند زیرمجموعه تقسیم کرد .مدل ارائه
شده توسط آنها ،تعادل بازي را پیدا کرده و ائتالفهاي احتمالی
طرفهاي درگیري را پیشنهاد میکندSheikhmohammady and .
) Madani (2008به شناسایی نتیجه محتمل درگیري براي میزان
تخصیص از دریاي خزر و پیشنهاد برخی از تخصیصهاي احتمالی با
استفاده از روشهاي چانهزنی پرداختند .آنها نتایج روشهاي استفاده
شده را مقایسه نمودند و مزایا و معایب هر روش را بیان کردند.
) Niksokhan et al. (2009مجوز تخلیه بار آلودگی را با کاربرد
نظریه بازيها ،مورد بررسی قرار داده و از روشهاي شاپلی و نوکلئوس
براي توزیع مجدد هزینههاي تصفیه بهره بردندMadani and .
) Hipel (2011به بررسی  1تعریف پایداري مختلف که براي مسائل
منابع آبی غیرهمکارانه با راهبرد محدود میباشد ،پرداختند .آنها به این
نتیجه رسیدند که در زمینه مناقشات آبی ،نتایج خروجی از پایداري نش
نسبت به سایر تعاریف پایداري ،دور از واقعیت است و پایداري Non
 myopicنسبت به سایر تعاریف پایداري ،وضعیت خوشبینانهاي را
درنظر میگیرد .بهعبارت دیگر ،پایداري نش به این معناست که
بازیکنان هیچ تغییر رفتاري در طول بازي انجام ندهند ،در صورتی که
در مناقشات آبی ،امکان تغییر رفتار بازیکنان در طول بازي وجود دارد.
) Noori et al. (2020به تحلیل تعامل بخش کشاورزي و صنعت در
تخصیص آب با رویکرد بازيهاي غیرهمکارانه پرداختند .نتایج آنها
نشان داد که کاربرد مفاهیم پایداري میتواند کارایی مدلهاي مناقشات
منابع آب را بهبود بخشد .آنها ابتدا دو بازي مجزا به فرم بازي تعارض
زندانی ،براي دو بازیکن بخشهاي صنعت و کشاورزي تشکیل دادند.
سپس دو بازي مجزا را ترکیب نموده و در نهایت با استفاده از تعریف

منابع آب از نظر اقتصادي ،داراییهاي مهمی هستند که باعث ایجاد
فعالیتهاي تولیدي میشوند .با این حال ،کاهش کیفیت و کمیت آب،
دو مشکل جدي در کشورهاي در حال توسعه است .به دلیل توزیع
ناهمگن بارش از نظر زمانی و مکانی ( ،)Al Radif, 1999افزایش
مصرف آب با افزایش نرخ رشد جمعیت ،کاهش کیفیت آب (UN-
 ،)CSD, 1994از دست دادن منابع بالقوه آب شیرین ناشی از اقدامات
ناپایدار مدیریت منابع آب ( )Wang, 2005و همچنین افزایش دما
( )Westmacott and Burn, 1997کمبود آب در کشورها افزایش
یافته است .پیشبینی شده در سال  ،9195براي  5میلیارد نفر از 7/2
میلیارد نفر در جهان ،تأمین نیاز اساسی آب براي آشامیدن ،آشپزي و
بهداشت دشوار یا حتی غیرممکن باشد ( Leete et al., 2003; Wei
 .)and Gnauck, 2007مدیریت منابع آب معموالً شامل چند ذینفع با
منافع متناقض یا متعارض با اهداف و استراتژيهاي مختلف میباشد
( ;Wang et al., 2003; Fang et al., 1998; Hipel et al., 1997
.)van der Veeren and Tol, 2003; Wei and Gnauck, 2007
به طور کلی ،وظیفه اصلی مدیریت منابع آب ،تــرویج استفاده
هماهنگ از آب بــه منظور بـــه حداکثر رساندن خدمات اقتصادي،
اجتماعی و زیستمحیطی در رفتارهاي عادالنه ،کارآمد و پایدار است
(.)Wang, 2005
نظریه بازيها توسط
) ،(1944در سال  1288ارائه شد .مفاهیم و استداللهاي مدلسازي
نظریه بازيها به طور گستردهاي در علوم اقتصادي ،تجاري ،اجتماعی،
سیاسی ،بیولوژیکی و بسیاري از علوم دیگر بهکار رفته است تا به مردم
در تحلیل و درک پدیدههاي اجتماعی و رفتاري کمک کند .منابع آب
مشترک ( )Ostrom et al., 1994به طور عمده با معضل بهرهبرداري
بیش از حد همراه است .نظریه بازي ،براي تحلیل مدیریت منابع
مشترک استفاده شده است ( Berkes, 1989; Blaikie and
.)Brookfield, 1987; Blomquist, 1992
Von Neumann and Morgenstern

تحقیقات بیشتر در برخی از نشریات علمی در مورد مدلهاي نظریه
بازي ،براي مدیریت محیطزیست و منابع طبیعی ،منتشر شدهاند.
) Carraro and Filar (1995از مدلهاي نظریه بازي و حفظ
محیطزیست ،براي توصیف روابط بین ذینفعان ،استفاده نمودند.
) Lewandowski (1979از یک روش نظریه بازي ،براي مدلسازي
رفتار استفادهکنندگان از آب در یک مسأله کنترل کیفیت استفاده کرد
و یک راه حل نظریه بازي را براي کاربردهاي مختلف سیستم آب ارائه
داد .در ابتدا ،راه حل عملی مدلهاي نظریه بازي ،فقط براي موارد ساده

تحقیقات منابع آب ايران ،سال هفدهم ،شماره  ،7بهار 7022
)Volume 17, No. 1, Spring 2021 (IR-WRR

117

پایداري به تحلیل  11حالت بوجود آمده براي دو بخش کشاورزي و
صنعت پرداختند.

موفقیت سایر رهنمودها و اقدامات سیاستگذاري براي حل بحران را
با ابهام و چالش رو به رو میکند.

مرور منابع انجام شده نشان داد که به منظور حل مناقشات منابع آب
در یک حوضه مشخص ،ابتدا باید ذینفعان ،اهداف و اولویتهاي آنان
تعریف شوند .با توجه به اینکه در هر حوضه ،ذینفعان و اهداف آنها
متفاوت هستند ،درنتیجه میبایست بازي ،به طور خاص براي آنها
شکل گیرد و نمیتوان از خروجی نتایج دیگر مناطق استفاده کرد .در
حال حاضر ،افزایش برداشت آب با هدف توسعه اقتصادي ،سبب
تخریب محیطزیست در حوضه آبریز کرج و بروز بحران شده است.
طبق مذاکرات صورت گرفته با کارشناسان مربوطه ،ریشه اصلی بحران،
ترجیح منفعت شخصی کوتاهمدت بر منافع بلندمدت محیطزیستی و
اقتصادي -اجتماعی و غفلت از پیامدهاي جانبی است .بهطوري که هم
اکنون ،اصرار همه ذینفعان به افزایش برداشت از منابع آبی ،دستیابی
به راهحل همکارانه را دشوار کرده است.

در این پژوهش ،تمرکز بر کاربرد تعاریف مختلف پایداري در نظریه
بازيهاي غیرهمکارانه به منظور کاهش تعارضات و افزایش مطلوبیت
بین چهار بازیکن شرکت آب منطقهاي استان تهران (نماینده وزارت
نیرو) ،سازمان جهاد کشاورزي شهرستان کرج ،کشاورزان (بیشترین
مصرفکننده آب) و سازمان محیطزیست (متولی و حافظ اصلی
محیط زیست) در حوضه آبریز کرج است و نتایج حاصل از بازي
غیرهمکارانه با استفاده از تعاریف پایداري مورد بررسی و ارزیابی قرار
گرفته است .پیشبینی رفتار و تحلیل تعامل این چهار بازیکن با استفاده
از مدل گراف در قالب بازيهاي غیرهمکارانه به منظور دستیابی به
راهبردي مطلوب از نوآوريهاي این پژوهش میباشد.
 -0مواد و روشها
 -7-0منطقه مورد مطالعه ( معرفی حوضه و شبکه آبیاری)

در نیم قرن اخیر ،تغییر رویکرد مدیریتی از مشارکتی به دولتی ،سبب
عدم توازن در مدیریت منابع آب شده است که کوچکترین اثر آن بروز
چالشها و منازعات آبی در کشور و حوضههاي آبریز میباشد .این
تنشها کم و بیش در سایر حوضههاي آبریز کشور از جمله حوضه
آبریز کرج نیز مشهود است که دچار چالش در مدیریت منابع آب
میباشد .احداث سدهاي متعدد و گسترش شهرها و درنتیجه افزایش
چشمگیر نیاز آبی آنها ،باعث کاهش تخصیص آب به کشاورزان و
باغداران شده و بخش مصرف کننده در پاییندست سد امیرکبیر ،دچار
تنشهاي اجتماعی به ویژه در سالهاي کم آبی شده است .مشکالت
اصلی مدیریت آب سد کرج ،تغییرات مصرف شرب و کشاورزي ،جریان
رودخانه و بارندگیها و اهداف متضاد در تخصیص آب در این حوضه
میباشد .افزون بر آن ،بخش عمدهاي از آب شرب شهرهاي تهران و
کرج از این سد تأمین میشود که از نظر سیاسی داراي اهمیت است و
این موضوع امکان یافتن پاسخ بهینه و تخصیص مناسب آب بین
ذینفعان را با مشکل روبهرو کرده و لزوم تحلیل تمایالت و تعامالت
تصمیم گیرندگان مناقشه ،که ممکن است موجب بروز رفتارهاي
غیرهمکارانه و بهرهبرداري بیش از اندازه از منابع آبی مشترک و محدود
حوضه آبریز کرج شود ،درنظر گرفته نشده است .بیتوجهی به این امر،
موجب شده است که مطالعات صورت گرفته و پیشنهادهاي
سیاستگذاري ارائه شده ،فاقد دیدگاه کل نگر و راهبردي به مناقشه
آبی باشد .بنابراین ،با توجه بهرفتار ذینفعان در بهرهبرداري از منابع
مشترک ،ضرورت چنین مطالعهاي پیش از ارائه و اجراي هرگونه اقدام
سیاست گذارانه ،کامالً آشکار است .لذا ،عدم تحلیل رفتار ذینفعان،

سد امیرکبیر در فالت مرکزي ایران بر روي رودخانه کرج با حوضه
آبریزي به مساحت  718کیلومتر مربع و با متوسط جریان آب ساالنه
به میزان  879میلیون مترمکعب در فاصله  10کیلومتري شمال غربی
تهران قرار دارد .از جمله اهداف ساخت سد امیرکبیر ،کنترل
سیالبهاي بهاره و جلوگیري از خسارتهاي ناشی از سیل ،تأمین آب
شرب شهر تهران و کرج و تنظیم آب براي مصارف آبیاري و کشاورزي
اراضی حومه کرج به مساحت  90111هکتار میباشد .در شکل  ،1نماي
کلی از منطقه مورد مطالعه و مسیر انتقال آب نشان داده شده است.
 -0-0معرفی نظريه بازیها و انواع آن

نظریه بازيها در حال تبدیل شدن به یک رویکرد ضروري براي تجزیه
و تحلیل ،درک و حل بسیاري از مشکالت آب در دنیاي امروز است.
نظریه بازيها ،یک مجموعه ابزار تحلیلی بر پایه ریاضی است ،که
تالش میکند تا رفتار حاکم بر یک موقعیت راهبردي را در
وضعیتهاي مختلف بازیکنان ،مدلسازي کند .هدف نهایی نظریه
بازيها ،یافتن راهبرد مطلوب براي بازیکنان و در نتیجه حل مناقشات
است (.)Madani and Hipel, 2007
بازي ،استعارهاي از رفتارهاي منطقی چند بازیگر در یک موقعیت
متقابل یا وابسته ،مانند همکاري یا ائتالف ،درگیري ،رقابت ،همزیستی
و غیره است ( .)Wei and Gnauck, 2007یک بازیگر ممکن است
یک کشور ،یک منطقه ،یک گروه ،یک فرد و یا حتی محیطزیست
باشد.
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Fig. 1- Schematic of the study area and water transfer route

شکل  -7نمای از منطقه مورد مطالعه و مسیر انتقال آب

ماهیت این نظریه ،تجزیه و تحلیل تعامل یک بازیگر با دیگران ،بررسی
راهبردها و تعادل بازي و همچنین چگونگی عملکرد بهتر آنها است.
روشهاي مختلفی براي طبقهبندي این نظریه وجود دارد .ازجمله
دستهبنديها عبارتند از :همکارانه یا غیرهمکارانه ،تعداد بازیکنان (بازي
دو نفره یا بازي چند نفره) ،ترتیب حرکات (بازيهاي ایستا یا پویا)،
مجموعه حرکات (بازيهاي متناهی یا نامحدود) ،مجموع بازده
(بازيهاي جمع صفر یا غیر صفر) و بازيهاي با اطالعات کامل یا
بازيهاي با اطالعات ناقص.

 -3-0مدل گراف ()GMCR

7

بر اساس مرور منابع و پژوهشهاي صورت گرفته ،در تحلیل مناقشات
آبی و زیستمحیطی ،مدلهاي غیرهمکارانه به ویژه مدل گراف ،نسبت
به مدلهاي همکارانه ،برتري دارند ،چرا که مدلهاي همکارانه براي
حل چنین مسائلی انعطاف پذیر نبوده و نیازمند همکاري و توافقی از
سوي تصمیمگیرندگان (بازیکنان) میباشد که در عمل دشوار است
(.)Kilgour and Hipel, 2005
تعاریف پایداري غیرهمکارانه در بازيهاي منابع آب تنها توسط تعداد
محدودي از افراد که از مدل گراف براي حل تعارض ()GMCR
استفاده کرده اند ،بکار رفته است ( Fang et al. 1993; Okada et

در صورتیکه هر بازیکن یا تصمیمگیرنده بهطور کامالً یکطرفه و با
درنظر گرفتن اهداف و شرایط مطلوب خویش تصمیمگیري کند ،بازي
بهصورت غیرهمکارانه مطرح میشود .بازيهاي غیرهمکارانه میتوانند
از نوع بازيهاي با اطالعات کامل و یا با اطالعات ناقص باشند .در
صورتی که از نوع بازيهاي با اطالعات کامل باشند ،به این معناست
که تمامی اطالعات درباره بازیکنان و ترجیحات آنها و همچنین روابط
بین آنها به طور کامل شناخته شده و قابل تعریف در فضاي یک بازي
میباشد .از طرفی ،اگر بازیکنان با اتحادي یکپارچه بهمنظور برقراري
شرایط مطلوب براي کل سیستم تصمیمگیري کنند ،این بازي به
صورت همکارانه مطرح میشود .نظریه بازيهاي غیرهمکارانه یک
راهبرد است و آنچه که انتظار میرود بازیکنان انجام دهند و نحوه
انجام آن بازي را بررسی میکند.

al., 1999; Hipel et al., 2003; Noakes et al., 2003; Li et
;al., 2004; Gopalakrishnan et al., 2005; Ma et al., 2005
;Vieira Nandalal and Hipel, 2007; Elimam et al., 2008
 .)Getirana et al., 2008; Hipel et al., 2008a; andمدل گراف

براي حل مناقشات ،داراي چندین مزیت مشخص میباشد .به عبارتی،
مدل گراف میتواند تعداد محدودي از تصمیم گیرندگان را کنترل
نماید ،که هر یک از آنها نیز تعداد محدودي از اقدامات را کنترل
میکنند .مدل گراف میتواند حرکات برگشتپذیر و برگشتناپذیر را
توصیف و مشخص کند .مدل گراف چارچوبی تشکیل میدهد که
میتوان با استفاده از آن ،مفاهیم حل براي توصیف رفتار انسان را
تعریف ،ارزیابی و مقایسه نمود (.)Fang et al., 1993
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بود که ناشی از بی اعتمادي به ریسکپذیري و بینش کوتاه است
( .)Madani and Hipel, 2011یک مناقشه در مدل گراف به صورت
حرکت از یک وضعیت به وضعیت دیگر توسط بازیکنان شکل میگیرد
که در نهایت مجموعهاي از وضعیتها به شکل ماتریسی ،بوجود
خواهد آمد.

در این تحقیق ،به منظور بررسی تعاریف پایداري و تحلیل آنها از نسخه
سیستم پشتیبان تصمیمگیري  ،GMCR plusمنتشر شده در سال
 2014توسط Rami A. Kinsara, Oskar Petersons, Keith W.
 Hipel, D. Marc Kilgourاستفاده شده است .مدل گراف که در
دسته مدلهاي بازي غیرهمکارانه و با اطالعات کامل قرار میگیرد،
توسط ) Fang et al. (1998براي تحلیل مناقشه ،ارائه شده است.
یک مدل گراف از سه جزء اصلی تشکیل شده است -1 :بازیکنــان؛
 -9مجموعه انتخابها براي هر بازیکن و اولویتهاي هر یک از
بازیکنان نسبت به هر یک از وضعیتها و  -0نتایج ممکن بازي که در
آن بازیکنان قادرند با تغییر راهبردهایشان در فرآیند تکامل بازي در
آنها سهیم باشند .شکل  9گامهاي اصلی در استفاده از مدل گراف در
حل یک مناقشه در دنیاي واقعی را نشان میدهد.

 -0-0تعاريف پايداریها

تعاریف پایداري غیرهمکارانه ،پیشبینی نتیجههاي محتمل بازيهاي
غیر همکارانه را آسانتر مینماید .در واقعیت ،رفتار همکارانه ،به دلیل
عالیق و اهداف متعارض بازیکنان ،تمایل بازیکن براي بهینه نمودن
هدف خود و نیز عدم اعتماد در میان گروهها ممکن است وجود نداشته
باشد ( .)Madani, 2010بنا به دالیل مذکور ،تمامی مناقشات در منابع
آبی لزوماً از نوع بازيهاي همکارانه نخواهند بود .مفاهیم مختلف
تعاریف پایداري براي انعکاس بهتر واقعیت روند تصمیمگیري تعاملی
در بازيهاي غیرهمکارانه در زمینه منابع آب معرفی شده است.

در مدل گراف ،اگر بازیکنان فقط به سود خود فکر کنند ،بازي
غیرهمکارانه خواهد بود .از دیدگاه راهبردي ،در بازي غیرهمکارانه،
رفتار بازیکنان بر اساس عقالنیت فردي به جاي عقالنیت جمعی خواهد

Fig. 2- Main steps for applying GMCR to a specific conflict

شکل  -0گامهای اصلی در استفاده از مدل گراف در حل يک مناقشه ()Xu et al., 2018
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،GMR2 ،Nash

 iهیچ حرکت بهبوددهنده یک جانبهاي از حالت  sنداشته باشد .بنابراین
تعادل نش یک تعادل  SMRنیز میباشد SMR .تعریف پایداري
محدودتري نسبت به  GMRاست و از این رو یک زیر مجموعه از
 GMRمیباشد SMR .شبیه به  GMRاست به جز در این مورد که
بازیکن  iنه تنها حرکات ممکن خود و واکنشهاي ممکن بازیکن  jبه
حرکات خودش را درنظر میگیرد ،بلکه شانسهاي خود براي پاسخ به
واکنشهاي بازیکن  jرا نیز درنظر دارد .در تعریف پایداري ،SMR
بازیکن داراي افق سه حرکته است و پیشبینی میکند که این درگیري
پس از پاسخ به حرکت بازیکن مقابل خودش به پایان میرسد .یک
بازیکن  SMRبسیار محافظهکار است و پیشبینی بیشتري نسبت به
بازیکن در تعریف پایداري  GMRدارد .ایــن بازیکن فرض میکند
کــه در پاسخ بــه تصمیماتش ،مخالفان حتی ممکن است بــراي
جلوگیري از حرکت او بــه خــود صدمه بــزنند .مشابه ،GMR
 SMRنیز براي بازيهاي با بیش از یک حرکت مناسب است
(.)Madani and Hipel, 2011

در این پژوهش ،از شش تعریف پایداري شامل
 Limited Move ،SEQ4 ،SMR3و  ،Non myopicاستفاده شده
است.

پایداري نش :براي بازیکن  iحالت  sپایداري نش است ،اگر و تنها اگر
هیچ حرکت بهبود دهنده یک جانبهاي براي بازیکن  iموجود نباشد
(مجموعه تصمیمگیريهاي  iبراي بهبود وضعیت از حالت  sتهی باشد
(∅ = ) .)R+i (sبه عبارت دیگر ،اگر تصمیمگیرنده  iبا توجه به
تصمیمات رقبا ،با تغییر تصمیم خود نتواند بهتر عمل کند ،هیچ
انگیزهاي براي حرکت از حالت  sنخواهد داشت .اگر حالت  sپایداري
نش براي همهي تصمیمگیرندگان باشد (هیچ تصمیمگیرندهاي وجود
نداشته باشد که بتواند با تغییر تصمیم خود با توجه به تصمیمات رقبا،
بهتر عمل کند) s ،تعادل نش میباشد (.)Nash, 1951
 :GMRبراي تصمیمگیرنده  iحالت  sپایداري  GMRاست اگر و تنها
اگر هر حرکت بهبود دهنده بازیکن  iاز حالت  sبه حالت بهتر یا بدتر
توسط حرکت بازیکن  jمحدود شود .در پاسخ به حرکت بازیکن  iاز
حالت  sبه حالت  ،xبازیکن  jممکن است با حرکت به حالت  zبا سود
کمتر براي هر دو بازیکن جهت تحریم حرکت بهبود دهنده بازیکن i
به خود صدمه بزند .بنابراین ،سود حالت  zممکن است کمتر یا بیشتر
از حالت  xبراي بازیکن  jباشد اما قطعاً براي بازیکن  iکمتر خواهد
بود .در این شرایط بازیکن  ،iترجیح میدهد از حالت  sحرکت نکند.
بنابراین s ،پایداري  GMRبراي بازیکن  iاست .اگر حالت مذکور
پایداري  GMRبراي همه بازیکنان بازي باشد ،این حالت تعادل
 GMRخواهد بود .تعریف پایداري  ،GMRرفتار یک بازیکن بسیار
محافظهکار را شبیهسازي میکند .چنین بازیکنی از هر گونه خطر در
تصمیمگیري اجتناب مینماید .تعریف پایداري  GMRفقط براي
بازيهایی با حداقل دو حرکت براي هر بازیکن کاربرد دارد ،زیرا در
بازيهاي یک حرکته هیچ واکنشی براي پاسخ امکانپذیر نمیباشد.
مفهوم پایداري نش براي بازيهاي یک حرکته مناسب است .کاربرد
تعاریف پایداري نش در بازيهاي دنیاي واقعی که یک حرکته نیستند
در پیشبینی نتایج عمالً معتبر نیستند .بازیکن در تعریف پایداري
 GMRداراي افق دوحرکته است درحالیکه بازیکن در تعریف پایداري
نش تنها یک حرکت پیش رو دارد (.)Madani and Hipel, 2011

 :SEQیک زیرمجموعه از  GMRاست که در آن بازیکن  jفقط
میتواند به حرکت بهبود دهنده یک جانبه بازیکن  iبا یک اقدام معتبر
پاسخ دهد .یعنی حالت  sیک  SEQاست براي بازیکن  iاگر و تنها
اگر هیچ حالت بهتري از  sبراي بازیکن  iقابل دسترس نباشد .بازیکن
 SEQداراي پیشبینی متوسط است (افق دو حرکته) و به اندازهي
بازیکنان  SMRو  GMRمحافظهکار نیست و با فرض اینکه بازیکن
حریف هرگز مایل به صدمه زدن به خود براي تحریم کردن حرکت
بهبود دهنده یک جانبه او نیست ،بــرخی خطرات را انجام میدهد.
ایــن نوع رفتار اغلب در دنیاي واقعی مناقشات مشاهده میشود
(.)Madani and Hipel, 2011
مفهوم پایداري حرکت محدود ،بازیکن i

 :Limited-Moveبر اساس
میتواند یک توالی از عملها و عکسالعملها را براي تعداد  hحرکت
تصور کند .براي دانستن اینکه حالت  sدر این تعریف براي بازیکن i
پایدار است ،تــوالی حرکتها با استفاده از فرم بــازي بسطیافته و
روش استقراي معکوس براي تعیین پایداري بکار برده میشود
( .)Madani and Hipel, 2011فرض میشود که همه بازیکنان
عقالیی بوده و حرکات بهینه انجام میدهند (بازیکنان تنها در صورتی
حرکت یک جانبه انجام میدهند که مطمئن باشند درنهایت پیامد
بهتري براي آنها حاصل میگردد).

 :SMRبراي بازیکن  iحالت  sپایداري  SMRاست اگر و تنها اگر نه
تنها هر حرکت بهبود دهنده یک جانبه بازیکن  iاز  sبه  xتوسط حرکت
بازیکن  jاز  xبه  zتحریم شده ،بلکه هیچ حرکت یک جانبهاي براي
بازیکن  iاز  zبه  yکه سود بازیکن  iدر  yبیشتر از سود آن در  sباشد،
قابل دسترس نیست .حالت  sهمچنین پایداري  SMRاست اگر بازیکن

 :Non-Myopicپایداري  Non-Myopicیک مورد خاص از پایداري
 Limited-Moveاست که در آن افق حرکت بدون محدودیت افزایش
مییابد .بازیکن  Non-Myopicداراي بینش وسیعی است و میتواند
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دادهها و اطالعات جهت مدلسازي ،نیاز به اخذ اطالعات موجود و
مطالعه گزارشهاي مرتبط بوده ،که در مواردي نیز مصاحبههایی با
کارشناسان و مسئوالن ذیربط از جمله کارشناسان مطالعات پایه منابع
آب شرکت آب منطقهاي و نیز مدیریت بهرهبرداري سدهاي استان
تهران ،کارشناسان شبکه توزیع و آبرسانی آب منطقهاي ،اساتید
دانشکده محیطزیست دانشگاه تهران ،کارشناسان سازمان جهاد
کشاورزي کرج ،مسئولین توزیع آب در شبکه و نیز کشاورزان صورت
گرفت و اطالعات گردآوري شده براي مدلسازي مناقشهي مذکور
استفاده شد .جامعه آماري مسئولین ذیربطی بودند که در ارتباط با
مسائل شبکه آبیاري از آگاهی و تجربه کافی برخوردار بوده و با مناقشه
مورد نظر آشنایی کامل داشتند .در ادامه ،مدل مناقشه ایجاد و از نظریه
بازيها ،استفاده گردید .در نهایت مراحل مدلسازي و تحلیل مناقشه،
مطابق فرآیند مدل گراف براي حل مناقشه انجام شد.

در مورد تمام حرکات ممکن و عکسالعملها در آینده فکر کند
(.)Madani and Hipel, 2011
جدول  1تعاریف پایداري معرفی شده و نیز رفتار بازیکنان را نشان
میدهد .توصیف پایداري ،تعداد حرکت و اطالع از ترجیحات بازیکنان
در این جدول آمده است.
مفهوم تعادل یا پایداري در نظریهي بازيها ،حالت و یا نقطهاي از بازي
است که بازیکن در تصمیمگیري خود در حالت موجود تغییري ایجاد
نمیکند .بهعبارت دیگر ،وضعیت فعلی بازي به گونهاي است که
بازیکن هیچ انگیزهاي براي تغییر رفتار خود ندارد ،زیرا حالتی بهتر (با
سود بیشتر) را نمیتواند براي خود ایجاد کند .در صورتیکه تمام
بازیکنان یک وضعیت از حالتهاي ممکن بازي را بهعنوان نقطه تعادل
در نظر بگیرند ،تمایلی به تغییر تصمیمات اتخاذ شده ندارند .بنابراین
آن وضعیت پایدار بوده و یک حل ممکن براي مناقشه است.

در این پژوهش ،مراحل مختلف انجام کار به ترتیب به شرح ذیل
میباشد:
 )1تعیین بازیکنان ،راهبردها و اولویت هر یک از آنها؛
 )9ترکیب راهبرد بازیکنان و تعیین پیامدهاي محتمل بازي؛
 )0تعیین نقاط تعادل بازي و مقایسه آنها

 -0-0روش انجام پژوهش

براي مدلسازي مناقشه ،تاریخچه آن مورد نیاز است تا به این شیوه،
مهمترین بازیکنان بازي ،گزینهها و راهبردهاي عمده هر یک و اولویت
هر کدام از بازیکنان تعیین شود .در منطقه مورد مطالعه ،با توجه به
قدرت تصمیمگیري و اجرایی ،چهار بازیکن شامل شرکت آب منطقهاي
استان تهران (نماینده وزارت نیرو) ،سازمان جهاد کشاورزي شهرستان
کرج ،کشاورزان (بیشترین مصرف کننده آب) و سازمان محیطزیست
(متولی و حافظ اصلی محیطزیست) حضور دارند .براي دستیابی به

جدول  9بازیکنان ،گزینهها و وضعیتهاي پایه (مطلوب  ،Yنامطلوب
 )Nآنها را با توجه به اطالعات جمعآوري شده از منطقه مورد مطالعه
در این پژوهش نشان میدهد.

Table 1- Stability definitions and description

جدول  -7تعاريف پايداری و توصیف آنها
Characteristics
Stability description

Solution concept

Nash

Knowledge of
preferences

Number of
moves

Own

1 move

Decision maker cannot unilaterally move to a more
preferred state

Own

2 moves

All unilateral improvements are blocked by subsequent
unilateral moves by others

GMR

Own

3 moves

All unilateral improvements are still blocked even after
possible responses by the original player

SMR

All

2 moves

All unilateral improvements are blocked by subsequent
unilateral improvements by others

SEQ

All

h moves

All players are assumed to act optimally and maximum
number of state transitions is specified

Limited Move

All

Unlimited

A special case of Limited-Move stability is that the
maximum number of moves increases infinitely

Non-Myopic
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به موقع ،به مقدار نیاز و متناسب با کشت و با دبی معلوم جایگزین
میشود.

همانطور که در جدول  9مالحظه میشود ،سازمان جهاد کشاورزي،
داراي دو اولویت اصلی است -1 .تولید بیشتر محصوالت استراتژیک؛
 -9تجهیز ،توسعه و نوسازي سیستمهاي آبیاري مدرن که این گزینه
به معناي افزایش بهرهوري و عملکرد محصوالت است .از آنجایی که
اولویت دوم سازمان جهاد کشاورزي با هیچ یک از اهداف بازیکنان
دیگر در تضاد نیست پس میتوان این اولویت را از بازي حذف نمود،
بدون اینکه اختاللی در فرآیند بازي ایجاد گردد .الزم به ذکر است که
اولویت اول جهاد کشاورزي با توجه به اینکه خواهان کشت محصوالت
استراتژیک است ،ممکن است با الگوي کشت پیش فرض کشاورزان
که با توجه به تجربه بدست آوردهاند در تضاد قرار گیرد .در نتیجه این
اولویت را میتوان در بازي وارد نمود.

الزم به ذکر است ،شرکت آب منطقهاي استان تهران ،از میزان آب
موجود در مخزن سد امیرکبیر ،ابتدا نیاز شرب شهرهاي تهران و کرج
و پس از آن ،نیاز کشاورزي را تخصیص میدهد .این امر بدان معناست
که گزینه  9و  8در جدول  9یکسان بوده و منظور از تحویل به موقع،
به مقدار نیاز و با دبی معلوم در گزینه  ،9فقط در ارتباط با کشاورزان
میباشد .با بازنویسی جدول  9و توضیحاتی که درباره تغییر در گزینهها
داده شد ،جدول  0بدست آمد.
الزم به توضیح است که وضعیت پایه ،وضعیت موجود در حال
بهرهبرداري در منطقه مورد نظر نمیباشد .وضعیت پایه ،تعریفی از یک
حالت است که با توجه به مصاحبه با کارشناسان و مسئوالن ذیربط و
اهداف آنها ،براي مدلسازي نامگذاري شده است.

از طرفی گزینه اول مورد نظر کشاورزان (گزینه شماره  ،5اجراي آبیاري
نوبتی در جدول  9که با وضعیت پایه نامطلوب است) را نمیتوان به
عنوان یک گزینه ،وارد فرآیند بازي نمود .زیرا ،شرایطی میتواند در
گزینهها لحاظ شود که در شبکه آبیاري فعلی قابل اجرا باشد .خواسته
کشاورزان ،امکان برداشت آب در هر زمانی است که به گیاه تنش وارد
میشود .اما این امر با توجه به محدودیت مقدار آب و ظرفیت عبوري
کانالهاي موجود در شبکه آبیاري ،امکان پذیر نیست .با توجه به آنچه
گفته شد ،گزینه  5در جدول  9تغییر کرده و به جاي آن گزینه تحویل

همچنین وضعیت پایه ،حالت مطلوب براي کشاورزان (بیشترین
مصرفکننده آب در حوضه) نمیباشد .با توجه به جدول  ،0تعداد 1
گزینه براي تمامی بازیکنان نوشته شد .با توجه به اینکه هر گزینه
داراي دو وضعیت مطلوب ( )Yو نامطلوب ( )Nاست ،تعداد کل حاالت
ممکن در بازي برابر  18خواهد شد.

Table 2- Players, options and basic situations of the case study

جدول  -0بازيکنان ،گزينهها و وضعیتهای پايه در منطقه مورد مطالعه
Basic
situation

Options

Number

Y
Y
Y
N
N
Y
Y

More production of strategic agricultural products
Equipping, developing and Reconstruction of irrigation systems
Delivery on time, as needed and specified flow rate
Unauthorized withdrawal of water from irrigation canals
Implementation of alternate irrigation
Earn more profit
Enforcement of environmental law

1
2
3
4
5
6
7

Decision makers
Agricultural Organization
Regional Water Company
Farmers
Department of Environment

Table 3- Rewrite player’s options and basic situations

جدول  -3بازنويسی گزينهها و وضعیتهای پايه بازيکنان
Basic
situation

Options

Number

Y
Y
N
Y
Y
Y

More production of strategic agricultural products
Delivery on time, as needed and specified flow rate
Unauthorized withdrawal of water from irrigation canals
Delivery on time, as needed and specified flow rate
Earn more profit
Enforcement of environmental law

1
2
3
4
5
6
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Decision makers
Agricultural Organization
Regional Water Company
Farmers
Department of Environment

ابتدا سازمان جهاد کشاورزي تمایل دارد گزینه  ،1یعنی تولید بیشتر
محصوالت استراتژیک کشاورزي در راستاي تولید و خودکفایی اتفاق
بیافتد و اولویت دوم آن نیز بدست آوردن سود بیشتر کشاورزان در
راستاي حمایت از آنها جهت تحقق هدف اول باشد .اولویت سوم تا
پنجم به ترتیب شامل :تحویل به موقع آب ،به مقدار نیاز و با دبی
معلوم ،عدم برداشت غیرمجاز آب از کانالها و اعمال قانون حقابه
زیستمحیطی میباشد.

 -4-0حذف وضعیتهای غیرممکن بازی

در این مرحله میبایست وضعیتهاي غیرممکن بازي را حذف نمود.
براي وضعیتهاي غیرممکن مناقشه در بازي ،چنانچه شرکت آب
منطقهاي در تحویل به موقع آب ،به مقدار نیاز و با دبی معلوم به
کشاورزان به مشکل برخورد کند ،کشاورزان نیز بهمنظور آبیاري،
تحویل به موقع آب ،به مقدار نیاز و با دبی مشخص را دریافت نخواهند
کرد .بهعبارت دیگر ،در صورتی که گزینه  9در جدول بازنویسی شده
 0نامطلوب  Nباشد ،گزینه  8در همان جدول نمیتواند ،مطلوب Y
باشد و بالعکس .با درنظر گرفتن این دو حالت 09 ،حالت بازي حذف
خواهد شد و در نتیجه مجموعاً  09حالت دیگر باقی خواهد ماند .از
طرف دیگر ،با توجه به اینکه تمامی وضعیتهاي بازیکنان در جدول 0
برگشتپذیر (قابل تغییر از مطلوب به نامطلوب و بالعکس) میباشد در
نتیجه از  09حالت باقیمانده بازي ،حالتی حذف نخواهد شد.

 -0-9-0شركت آب منطقهای استان تهران

همانند آنچه براي اولویتبندي سازمان جهاد کشاورزي گفته شد ،این
روند تکرار و اولویتبندي براي شرکت آب منطقهاي نیز انجام شده
است .جدول  5اولویتبندي شرکت آب منطقهاي را نشان میدهد.
اولویت اول الی پنجم به ترتیب تحویل به موقع آب ،به مقدار نیاز و با
دبی معلوم ،عدم برداشت غیرمجاز آب از کانالها ،اعمال قانون حقابه
زیستمحیطی ،تولید بیشتر محصوالت استراتژیک و بدست آوردن سود
بیشتر براي کشاورزان است.

 -9-0اولويت بازيکنان

دادههاي ورودي در مدل  GMCRهمان اولویتبندي گزینههاي
مطرح شده در جدول  0است .اولویتبندي این گزینهها مربوط به سود
و منفعتی است که ذینفعان براي خود درنظر میگیرند .مدل بر اساس
دادههاي ورودي ،کلیهي حالتها را که با انتخاب مطلوب ( )Yو یا
نامطلوب ( )Nو یا ممتنع ( )-به هر یک از گزینههاي مطرح شده توسط
بازیکنان نسبت داده شده ،پردازش میکند.

 -3-9-0كشاورزان

کشاورزان گزینه  9و  8یعنی تحویل به موقع آب ،به مقدار نیاز و با
دبی معلوم را بهعنوان اولویت اول ،گزینه  0که عدم برداشت غیرمجاز
آب از کانالها است را بهعنوان اولویت دوم و گزینه  5یعنی بدست
آوردن سود بیشتر را بهعنوان اولویت سوم انتخاب کردند .گزینه  1که
تولید بیشتر محصوالت استراتژیک کشاورزي است ،براي این ذینفع
ممتنع میباشد.

 -7-9-0سازمان جهاد كشاورزی كرج

همانطور که در جدول  8آمده ،اولویتبندي بدین ترتــیب است که در

Table 4- Prioritizing the options of Karaj Agricultural Organization

جدول  -0اولويتبندی گزينههای سازمان جهاد كشاورزی كرج
Basic
situation

Options

Number

Prioritizing

Y
Y
Y
N
Y

Delivery on time, as needed and specified flow rate
Earn more profit
Delivery on time, as needed and specified flow rate
Unauthorized withdrawal of water from irrigation canals
Enforcement of environmental law

1
5
2,4
3
6

1
2
3
4
5

Table 5- Prioritizing the options of Regional Water Company of Tehran

جدول  -0اولويتبندی گزينههای شركت آب منطقهای استان تهران
Basic situation

Options

Number

Prioritizing

Y
N
Y
Y
Y

Delivery on time, as needed and specified flow rate
Unauthorized withdrawal of water from irrigation canals
Enforcement of environmental law
More production of strategic agricultural products
Earn more profit

2,4
3
6
1
5

1
2
3
4
5
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در آخر گزینه  1که اعمال قانون حقابه زیستمحیطی و در وضعیت
نامطلوب است ،قرار دارد .به عبارت دیگر ،کشاورزان ،عدم تحویل حقابه
محیطزیستی را درنظر دارند .با توجه به اولویتبندي فوق و براساس
جدول  ،1وضعیت شماره  9و  8داراي بیشترین اولویت و وضعیت شماره
 1داراي کمترین اولویت براي این بازیکن است.

 -3نتايج و بحث
در این پژوهش ،خروجی بازي تعریف شده (تمامی حاالت ممکن بازي)
در مدل گراف به کمک تعاریف پایداري بازيهاي غیرهمکارانه از جمله
 Limited move (Ln=2) ،SEQ ،SMR ،GMR ،Nashو Non-
 ،Myopicمورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و وضعیتهاي پایدار براي
هر بازیکن مشخص گردید.

 -0-9-0سازمان محیطزيست

بر اساس جدول  8وضعیت شماره  01داراي بیشترین اولویت و وضعیت
شماره  1داراي کمترین اولویت براي سازمان جهاد کشاورزي ،شرکت
آب منطقهاي و سازمان محیطزیست است .این در حالی است که براي
کشاورزان ،وضعیت شماره  11داراي بیشترین اولویت است و علت این
امر نیز ترجیح دادن منفعت شخصی کشاورزان بر منفعت کل سیستم
میباشد .وضعیت شماره  1داراي کمترین اولویت و همچنین وضعیت
شماره  01در هفتمین اولویت این بازیکن قرار دارد.

اولویتهاي اول تا سوم سازمان محیطزیست به ترتیب اعمال قانون
حقابه زیستمحیطی ،عدم برداشت غیرمجاز آب از کانالها ،تحویل به
موقع آب ،به مقدار نیاز و با دبی معلوم است .چهارمین و پنجمین اولویت
این سازمان که نظر ممتنع بر روي آنها دارد به ترتیب ،تولید بیشتر
محصوالت استراتژیک کشاورزي و بدست آوردن سود بیشتر کشاورزان
در نظر گرفته شد که در جدول  7قابل مشاهده است.

Table 6- Prioritizing the options of Farmers

جدول  -4اولويتبندی گزينههای كشاورزان
Basic situation

Options

Number

Prioritizing

Y
Y
Y
N

Delivery on time, as needed and specified flow rate
Unauthorized withdrawal of water from irrigation canals
Earn more profit
More production of strategic agricultural products
Enforcement of environmental law

2,4
3
5
1
6

1
2
3
4
5

Table 7- Prioritizing the options of Department of Environment

جدول  -9اولويتبندی گزينههای سازمان محیط زيست
Basic situation

Options

Number

Prioritizing

Y
N
Y
-

Enforcement of environmental law
Unauthorized withdrawal of water from irrigation canals
Delivery on time, as needed and specified flow rate
More production of strategic agricultural products
Earn more profit

6
3
2,4
1
5

1
2
3
4
5

Table 8- The priority of 48 possible choices for the decision makers

جدول  -2اولويتبندی  30وضعیت ممکن بهترتیب ارجحیت برای بازيکنان
decision makers possible choices for The priority of 32
16
9
3
8
28

15
7
4
7
27

32
1
1
1
1

31
26
28
24
15

14
5
5
6
24

13
4
6
5
23

12
3
14
4
32

11
2
7
3
19

10
13
8
2
31

9
28
9
12
20

8
8
10
29
18

7
6
11
30
25

6
22
12
32
26

5
24
32
14
17

4
16
21
13
29

3
14
29
31
21

2
32
22
15
22

1
30
30
16
30

18
11
13
10
2

17
10
2
9
8

The priority of 32 possible choices for decision makers
30
25
27
23
14

29
23
26
22
13

28
21
25
21
12

27
20
24
20
11

26
19
23
19
10

25
18
20
18
9

24
17
19
17
16

23
31
18
27
7

22
15
17
28
6

21
27
31
25
5

20
29
15
26
4

19
12
16
11
3
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Decision makers
Agricultural Organization
Regional Water Company
Farmers
Department of Environment

Decision makers
Agricultural Organization
Regional Water Company
Farmers
Department of Environment

اولویت تمامی وضعیتها براي بازیکنان در این بازي ،یکسان نیست.
در نتیجه براي حل مناقشه باید از بین نقاط با تعادل قویتر (نقاطی که
در مقایسه با دیگر نقاط ،داراي تعداد تعاریف پایداري بیشتري باشند)
که بیشترین اولویتها را دارند ،گزینش انجام شود.

رخداد در بازي دانست .در کلیه تعاریف پایداري جدول  ،1شرط
عقالنیت فردي رعایت شده است .به این معنا که بازیکنان فقط در
صورتی تغییر رفتار میدهند که افزایش سود و یا منفعت شخصی
حاصل شود.

پس از تعیین وضعیتهاي پایدار براي هر بازیکن بر مبناي تعاریف
پایداري ذکر شده ،بایستی نقاط تعادل بازي را مشخص نمود .نقطه
تعادل بازي ،یکی از حالتهاي تعریف شده است که به ازاي یک
تعریف پایداري ،تمامی بازیکنان تمایلی به تغییر راهبرد خود نداشته
باشند و در واقع بیشترین سود و منفعت فردي آنها رخ داده باشد .این
بدان معنا است که بازیکنانی که داراي ویژگیهاي آن تعریف پایداري
هستند ،وضعیت مذکور را بهعنوان راه حل پذیرفتهاند.

با توجه به مرور منابع ،پایداري نش از جمله مهمترین تعاریف پایداري
بهمنظور تحلیل بازي و بررسی تعادل در بازيهاي غیرهمکارانه
میباشد .اما با توجه به ویژگیهاي آن و نیز مشخصات حاکم بر مناقشه
تعریف شده در این پژوهش ،معیار مناسبی جهت تحلیل این بازي
نیست .استفاده از تعاریف پایداري نش در بازيهاي دنیاي واقعی که
بازيهاي یک حرکته نیستند (به عنوان مثال بازيهاي منابع آبی
مشترک) ،ممکن است منجر به پیشبینیهایی شود که در عمل معتبر
نباشند ( .)Ostrom, 1998در پایداريهاي  GMRو  SMRنیز بازیکن
فقط از ترجیحات خود مطلع است .در نتیجه با فضاي بازي تعریف شده
همخوانی ندارد .در پایداري  SEQتعداد حرکات محدود ( 9حرکت)
است .در نتیجه فقط زمانی میتوان از این پایداري در تحلیل این بازي
استفاده کرد که قیدي براي بازیکنان تعریف شود که امکان تغییر رفتار
براي آنها محدود باشد .یعنی پس از انتخاب پایه وضعیت خود ،تنها
یکبار مجاز به تغییر رفتار باشند .پایداري  Non myopicبا مشخصات
ذکر شده در جدول  ،1براي تحلیل بازي شکل گرفته در این پژوهش
تناسب بیشتري دارد .مشخصات این پایداري ،عدم محدودیت در تغیر
رفتار بازیکنان و همچنین اطالع بازیکنان از ترجیحات دیگر بازیکنان
است که در فضاي بازي مورد بحث ،انطباق بیشتري نسبت به دیگر
تعاریف پایداري ذکر شده دارد .در نهایت ،با توجه به بررسیهاي انجام
شده ،تحلیل پایداري  Non myopicبراي این بازي قابل اطمینان
بوده و خروجی این پایداري (وضعیت تعادلی معرفی شده با تعریف
پایداري  ،)Non myopicاحتمال بیشتري در رخداد رفتار بازیکنان
دارد.

از آنجا که تعاریف پایداري گوناگون ،داراي مبانی و اصول متفاوتی در
یافتن نقطه تعادل در طول مناقشه هستند و نشانگر رفتارهاي متفاوتی
است که بازیکنان ممکن است ارائه دهند ،هر نقطه و یا حالتی از بازي
که بر اساس این تعاریف داراي تعداد پایداري بیشتري باشد ،داراي
احتمال رخداد بیشتري است .به عبارت دیگر ،احتمال آنکه بازیکنان،
آن وضعیت را بهعنوان راه حل مناقشه بپذیرند ،افزایش مییابد .نقاط
تعادل حاالت ممکن بازي ،تعداد پایداريها و میزان اولویت براي هر
بازیکن بر اساس اولویتبندي در جدول  2نشان داده است .بر این
اساس ،وضعیتهاي  01 ،98 ،91 ،91و  09نقاط پایداري در این بازي
هستند .تعداد پایداريها براي وضعیتهاي  01 ،98 ،91 ،91و  ،09به
ترتیب 1 ،0 ،9 ،9 ،و  8پایداري است که نوع آنها در جدول  2نشان
داده شده است .با توجه به وضعیتهایی که داراي پایداري است،
وضعیت  01داراي  1پایداري بوده و اولویت اول سه بازیکن (سازمان
جهاد کشاورزي ،شرکت آب منطقهاي ،سازمان محیطزیست) و اولویت
هفتم کشاورزان است که بر این اساس میتوان آن را محتملترین

Table 9- Conflict equilibrium and the priority of each player

جدول  -7نقاط تعادل مناقشه و تعداد پايداری هر نقطه و اولويت هر بازيکن در نقطه تعادل
Equilibrium states
options

Decision makers

32
Y
Y
Y
Y
Y
Y
4
2
5

30
Y
Y
N
Y
Y
Y
6
1
1

28
Y
N
Y
N
Y
Y
3
9
31

26
Y
N
N
N
Y
Y
2
31
29

20
Y
N
Y
N
N
Y
2
27
25

More production of strategic agricultural products
Delivery on time, as needed and specified flow rate
Regional Water Company
Unauthorized withdrawal of water from irrigation canals
Delivery on time, as needed and specified flow rate
Farmers
Earn more profit
Department of Environment
Enforcement of environmental law
The number of stability
Organization Priority condition for Agriculture
Company Priority condition for Regional Water

6
12

7
1

22
16

20
6

25
9

Priority condition for farmers
Priority condition for Department of Environment

Agricultural Organization
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براي تجزیه و تحلیل مناقشهاي خاص ،میتواند نتایج قابل اعتماد و
بینشی ارزشمندي را براي سیاستگذاران ایجاد نماید .زمانی که عدم
اطمینان در مورد رفتار بازیکنان وجود داشته باشد ،استفاده از مفاهیم
مختلف پایداري میتواند مفید باشد.

در جدول  11تعداد پایداري براي وضعیتهایی که نقاط تعادل بازي
هستند ( 01 ،98 ،91 ،91و  ،)09نشان داده شده است .همانطور که
دیده میشود ،وضعیت  01داراي بیشترین تعداد پایداري است .پس از
آن وضعیتهاي  09و  98به ترتیب داراي  8و  0پایداري و وضعیتهاي
 91و  91داراي  9پایداري هستند .حالت  01با توجه به خروجی تعاریف
پایداري ،بهترین حالت ممکن براي سازمان جهاد کشاورزي ،آب
منطقهاي ،کشاورزان و سازمان محیطزیست است.

 -0نتیجهگیری
در این پژوهش ،حل مناقشه در تخصیص آب به ذینفعان ،در حوضه
سد امیرکبیر مورد بررسی قرار گرفت .دلیل این مناقشه ،توجه ذینفعان
به سود و منفعت شخصی خود بوده و همین امر باعث ایجاد رقابت بین
آنها شده است .براي حل این مسأله ،از مدل گراف در نظریه بازيهاي
غیرهمکارانه استفاده شد .پس از اجراي مدل گراف نقاط تعادل بازي،
شناسایی گردید .از بین  09وضعیت در بازي تعریف شده 5 ،نقطه
تعادل ،شناسایی شد .تعاریف پایداري در بازيهاي غیر همکارانه جهت
انعکاس بهتر واقعیت در روند تصمیمگیري تعاملی در زمینه منابع آب
معرفی شدند .نتایج نشان داد که از بین  1تعریف پایداري مورد استفاده
در این پژوهش ،تحلیل پایداري  Non myopicبراي تحلیل این بازي
قابل اطمینان بوده و خروجی این پایداري ،احتمال بیشتري در رخداد
رفتار بازیکنان دارد .مشخصات این پایداري ،عدم محدودیت در تغییر
رفتار بازیکنان (تعداد تغییر وضعیت اتخاذ شده) و همچنین اطالع
بازیکنان از ترجیحات دیگر بازیکنان است که در فضاي بازي مورد
بحث ،انطباق بیشتري نسبت به دیگر تعاریف پایداري ذکر شده دارد.
وضعیت شماره  01در تمامی تعاریف پایداري و از همه مهمتر ،تعریف
پایداري  Non myopicصدق میکند و در نتیجه میتوان این وضعیت
را محتملترین و مطلوبترین وضعیت رخداد بازي دانست .این وضعیت
داراي بیشترین اولویت براي سازمان جهاد کشاورزي ،شرکت آب
منطقهاي ،سازمان محیطزیست و اولویت هفتم براي کشاورزان است.
با توجه به نتیجه مدل و اولویتهاي سازمان آب منطقهاي ،توجه ویژه
به تحویل به موقع آب ،به مقدار نیاز و با دبی معلوم ،در توزیع مناسب
آب میان کشاورزان جهت کاهش مناقشات ،ضروري است.

نتایج ) Noori et al. (2020نشان داد که پایداري نش در پیدا کردن
حل نهایی مسائل منابع آب که اغلب به شکل بازيهاي پویا و چند
حرکته هستند ،ممکن است کارآمد نباشد ،که در پژوهش حاضر نیز این
امر بررسی و مورد تأیید قرار گرفت .آنها همچنین دریافتند که تعاریف
پایداري معرفی شده مانند  SEQ ،SMR ،GMRو  L2میتوانند
امکان حل مناقشات آبی را بهتر پیشبینی کنند .البته با توجه به مرور
منابع و بررسی انجام گرفته در این پژوهش ،میبایست اینطور گفته
شود که هر یک از تعاریف پایداري با توجه به شرایط ،قوانین و فضاي
منحصر به فرد هر بازي در صورتی که تطابق داشته باشد ،میتواند
پیشبینی بهتري از مناقشات ارائه دهد.
در این پژوهش ،نقطه تعادل  01که داراي پایداري
است ،داراي  5پایداري دیگر نیز میباشد .از طرفی امکان تغییر رفتار
بازیکنان به تعداد نامحدود در پایداري  ،Non myopicفضایی را در
بازي ایجاد خواهد کرد که در واقعیت نیز امکان اتفاق آن وجود دارد.
بهعبارت دیگر ،هر زمان که بازیکنان وضعیت مطلوبتري را بیابند
امکان تغییر رفتارشان وجود خواهد داشت که در واقع همان شرط
عقالنیت فردي است .آنها همچنین متذکر شدند ،زمانی که اطالعات
دربارهي ذینفعان ناقص باشد ،بهکار بردن دامنهاي از تعاریف پایداري
امکان بهبود نتایج را داشته و دید بهتري را نسبت به مشکالت ارائه
خواهد داد.
با مقایسه نتایج بدست آمده در این پژوهش و نتایج دیگر پژوهشگران،
میتوان دریافت که بکار بردن مدل گراف و تعاریف پایداري مناسب
Non myopic

Table 10- Summarized condition of stability in different equilibria

جدول  -72جمعبندی وضعیت تحلیل پايداری در تعادلهای مختلف
20

Equilibrium states
30
28
26


















32






Stability definition
)Nash (L1
GMR
SMR
SEQ
)Limited Move (n=2
Non-Myopic
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 خواستار تحویل به،کشاورزان به عنوان بیشترین مصرفکننده آب
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