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چکیده
 رخداد ریزگردها با منشأ خارجی در غرب و جنوب غرب ایران،در دهه اخیر
که بخشی از آنها مربوط به خشک شدن تاالبهای بینالنهرین بهویژه
 افزایش چشمگیری داشته و باعث بروز مشکالت،هورالهویزه میباشد
 با توجه به فرامرزی بودن پدیده.فراوانی در مناطق تحت تأثیر شده است
 هدف از.ریزگردها راهحلی بینالمللی برای مدیریت این مسأله ضروری است
تحقیق حاضر بررسی و ارزیابی روشهای همکارانه (نظریه ورشکستگی
)نسبی) و غیر همکارانه نظریه بازیها (روش حل اختالف نش غیرمتقارن
برای بررسی شرایط تأمین حقابه زیست محیطی تاالب هورالهویزه در
. ترکیه و عراق میباشد،سناریوهای مختلف تخصیص بین سه کشور ایران
نتایج نشان میدهد گزینه برتر از بین راهکارهای موجود برای ترغیب ترکیه
در جهت رهاسازی حجم بیشتری از آب دجله برای عـراق و حقابه
 تشکیل ائتالف ایران با عراق و ترکیه برای یک توافق جامع،هورالهویزه
 ب ا. اقتصادی جهت رعایت حقابه زیست محیطی هورالهویزه است-سیاسی
مقایسه دو روش همکارانه و غیر همکارانه مشخص گردید که روش غیر
همکارانه برای ایران سهم آب بیشتری را نسبت به روش همکارانه در پی
 روش پیشنهادی این تحقیق میتواند در بررسی روشهای تأمین.خواهد داشت
.حقابههای زیست محیطی آبهای مشترک بکار رود

Abstract
In the recent decade, the occurrence of regional dust storm
which is partly originated from drying Mesopotamia Wetlands
(especially Hawizeh Wetland) had significantly increased in
west of Iran and caused a lot of problems in impacted areas.
Dust storm is a cross-border phenomenon so an international
solution is required to assess and control it. The aim of this
study is to evaluate the use of cooperative (partial bankruptcy)
and non-cooperative (Nash method) game theory in allocating
Hawizeh Wetland environmental water right in different water
allocation scenarios for Iran, Iraq and Turkey. The results
indicated that the best option to encourage Turkey to release
more water from the Tigris to provide environmental water
rights of Hawizeh Wetland is Iran-Iraq coalition to reach an
integrated political and economic agreement with Turkey. By
comparing cooperative and non-cooperative methods, it was
revealed that the non-cooperative method allocates larger
shares of water to Iran compared to cooperative method. The
proposed method of this paper can be used to evaluate supply
of environmental water rights for trans-boundary waters.
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اینجا ترکیه ،عراق و ایران) در راستای تأمین حقابه زیستمحیطی
هورالهویزه فراهم میآورد که نتایج حاصل از آن میتواند در زمینه
دیپلماسی آب ایران در راستای احیا بودن مستمر هورالهویزه استفاده
شود .از این رو استفاده و اجرای نظریه بازی برای حل مشکل تأمین
حقابه زیستمحیطی تاالب مهم و کاربردی میباشد.

 -0مقدمه
تاالب بینالنهرین 1با مساحتی بالغ بر  9111کیلومتر مربع یکی از
تاالبهای بزرگ جهـان میباشد کـه از سـه تاالب اصلی هورمرکزی،
هورالحمار و هورالهویزه تشکیل شده است ).(Zibanchi et al., 2009
در دهههای اخیر با اجرای طرحهای متعدد سدسازی و شبکههای
آبیاری زهکشی در کشورهای ترکیه ،عراق و ایران و همچنین
سیاستهای غلط حکومت بعث عراق در بحث منحرفکردن آب
رودخانه دجله ،هورالهویزه از شرایط مطلوبی برخوردار نبوده و این
تاالب که خود روزی منبع گیرش ریزگردها بوده در سالهای اخیر به
یک منبع تولید ریزگرد تبدیل و باعث بروز مشکالت اجتماعی،
اقتصادی ،زیستمحیطی و سالمت انسان در مناطق تحت تأثیر شده
است؛ بهطوریکه بسیاری از استانهای کشورمان تحت تأثیر این
پدیده قرار گرفتهاند .از این رو احیا هورالهویزه میتواند قسمتی از
مشکالت مربوط به این پدیده را کاهش دهد .از طرف دیگر با توجه
به محدود نبودن آثار پدیده ریزگرد به داخل یک کشور یا به عبارتی
فرامرزی بودن اثرات جانبی آن ،همکاری کشورهای درگیر این معضل
برای مقابله و جلوگیری از وقوع آن ضرورت دارد ).(Taheri, 2014
عدم توجه به مسائل فوق ،بهخصوص فعالیتهای سدسازی از دهه
 1651در کشورهای حوضه دجله و فرات در ایجاد پدیده ریزگرد و به
وجود آمدن شرایط فعلی که بیشتر استانهای غربی کشور را تحت
تأثیر قرار داده مؤثر بوده است .از دیدگاه دیپلماسی کالسیک ،ایران به
دجله و فرات توجه چندانی نداشته است .ولی از آنجایی که این دو رود
شطالعرب (اروندرود) را ایجاد مینمایند ،ایران وارد عمل شده است .از
نظر دیپلماسی کالسیک ایران ،اروندرود نه تنها یک منبع آبی مهم
بلکه به عنوان یک مرز مهم آبی مدنظر بوده است .مسلماً با دید
دیپلماسی کالسیک ،ایران نتوانسته است ادعایی برای ورود به مذاکرات
در زمینه سیاستهای اعمالشده در زمینه سدسازی در خاک ترکیه،
سوریه و عراق داشته باشد؛ اما امروز تبعات گسترده زیستمحیطی
کنترل دجله و فرات توسط ترکیه ،سوریه و عراق با بروز ریزگردهای
مختلکننده در منطقه ،لزوم ورود دیپلماسی ایران الاقل از دید
زیستمحیطی را در این زمینه نشان میدهد .یعنی در مورد دجله و
فرات ،سیاست و یا دیپلماسی محیط زیست اهمیت بیشتری از
سیاست تأمین آب و حتی سیاست مرزی پیدا کرده است
) .(Papoli and Vossughi, 2011مسلماً در امور حقابه رودخانههای
مرزی مذاکرات جهت وصول حقابه بهتنهایی منتج به نتیجه مطلوب و
پایدار نخواهد شد .وصول حقابه و توسعه پایدار مشارکتی منطقهای باید
توأم باشد ) .(Papoli and Vossughi, 2011در این راستا نظریه
بازی در انجام اینگونه تعامالت ،گزینه مناسبی برای یافتن راهکار
قابل پذیرش برای یک کاالی کمیاب (در اینجا آب) بین بازیکنان (در

نظریه بازی انواع مختلفی دارد و در تخصیص منابع آب داخلی مورد
استفاده قرار گرفته است .انتخاب نوع بازی ،بسته به شرایط بازیکنان و
موقعیت راهبردی آنها دارد .در خصوص این پژوهش شرایط بازیکنان
و موقعیت راهبردی آنها بهگونهای است که نشاندهنده یک بازی
غیر همکارانه در بین سه کشور ترکیه ،عراق و ایران میباشد .این بدان
معنا میباشد که ترکیه همواره از موقعیت باالدستی خود از منابع آب
رودخانه دجله در حد ممکن استفاده مینماید و عراق نیز به خاطر
موقعیت جغرافیایی هورالهویزه که در جنوب شرقی این کشور در مرز
ایران و عراق قرار گرفته و خشک شدن این تاالب ریزگردی را برای
آن به همراه ندارد ،استفاده از منابع آب دجله را به احیا ماندن تاالب
ترجیح میدهد .در این میان عمده خسارات وارده از خشک شدن
هورالهویزه را ایران متحمل میشود؛ اما اگر شرایط بهگونهای رقم
بخورد و بستر همکاری بین بازیکنان فراهم باشد ،در قالب یک بازی
همکارانه میتوان از نظریه ورشکستگی برای تأمین حقابه
زیستمحیطی هورالهویزه با در نظر گرفتن نیازهای هر بازیکن استفاده
کرد .در زمینه بازیهای غیرهمکارانه در کشورهای مختلف تحقیقات
زیادی صورت گرفته است .بهعنوان مثال Kucukmehmetoglu and
) Guldmen (2004از یک مدل برنامهریزی خطی به منظور
تخصیص آب رودخانههای دجله و فرات به بخشهای کشاورزی ،آب
شهری و همچنین برقابی بین کشورهای ترکیه ،سوریه و عراق استفاده
نمودند .سپس ،از مدل خود جهت ارزیابی پیامدهای اقتصادی انواع
استراتژیهای همکارانه و عدم همکارانه که میتواند توسط هر یک از
ذینفعان اتخاذ شود ،بهره گرفتهاند .در نهایت خروجی مدل آنها،
تخصیص عواید حاصل از همکاری بین بازیکنان برای مقادیر مختلف
قیــمت انرژی و نیز بهرهوری اقتصادی میباشد .همچنیــن،
) Madani and Hipel (2007به حل اختالف کشورهای حاشیه رود
اردن پرداختهاند .به علت افزایش جمعیت و رشد اقتصادی ،تقاضای آب
کشورهای حاشیه رود اردن افزایش یافته است .با افزایش تقاضا بین
پنج کشور لبنان ،سوریه ،اردن ،رژیم صهیونیستی و فلسطین مناقشه
بر سر منابع مشترک ایجاد شده است که با استفاده از مدل GMCR
به بررسی این اختالف پرداخته شد .با توجه به روابط بحرانی سیاسی-
اجتماعی بین کشورهای عربی و اسرائیل ،نوع اختالف غیر همکارانه
است .روابط سیاسی کنونی بین کشورهای عربی و اسرائیل با تشکیل
ائتالف و اتحاد بین کشورهای عربی و از طریق مداخله شخص ثالث
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در هر صورت ،هر دو تحقیق ،از نظر ارائه روش تخصیص جدید منابع
بین کشورهای مورد مناقشه ارزشمند بوده و استفاده از نتایج آنها در
کنار نتایج تحقیق حاضر ،برای کسب آمادگی جهت انجام دیپلماسی
آب بین کشورهای ذینفع مفید میباشد.

یا ابزار زور ممکن است Zarezadeh et al. (2016) .نیز با استفاده از
رویکرد نظریه بازی به بررسی همکاری ایران و افغانستان در حوضه
آبریز هیرمند جهت تخصیص آب بیشتر به محیط زیست و کنترل
محصول خشخاش پرداختند .در این تحقیق تالش شد تا با استفاده از
نظریه بازی ،نگاهی نو در تعامالت دو کشور مد نظر قرار گیرد .بدین
ترتیب که با ارائه مشوقهایی از سمت ایران مانند انتقال تکنولوژی
کشاورزی ،میزان آب قابل دستیابی برای ایران افزایش و سطح زیر
کشت خشخاش کاهش یابد .نتایج نشان داد که قیمت این محصول
در تحقق این همکاری استراتژیک بسیار تعیینکننده خواهد بود،
بطوریکه ظرفیت این نوع مشوقها تا حدود  211دالر در کیلوگرم
خشخاش کارآیی دارد و با افزایش قیمت بهشدت از این ظرفیت کاسته
خواهد شد؛ اما ،تأکید این تحقیق ،لزوم تغییر مذاکرات دو کشور از
صرف تنها آب به ترکیب مبحث آب و دیگر حوزهها بوده که میتواند
شرایط برد -بردی را برای دو کشور رقم زندDegefu et al. (2016) .
از ترکیب روش تئوری ورشکستگی با راهحل چانهزنی نش نامتقارن
برای تخصیص آب در رودخانههای مرزی استفاده کردند .این روش بر
روی رودخانه نیل اجرا گردید .نتایج نشان داد که از این روش میتوان
در مسائل مربوط به حل اختالف رودخانههای مرزی استفاده نمود.
همچنین Zarezadeh (2013) ،نیز برای حل اختالف در تخصیص
آب رودخانه قزل اوزون در بین هشت استان از رویکرد نظریه
ورشکستگی با چهار روش  6CEA ،2AP ،1Pو  6CELاستفاده نمود.
نتایج نشان داد بهترین روش برای یک تخصیص منصفانه روش CEA
میباشد Mianabadi et al. (2014) .روش ورشکستگی جدیدی را
برای مسائل مربوط به منابع آب مطابق با کنوانسیون  1991مطرح
نمودند و سپس این روش جدید را با چهار روش دیگر در حوضه آبریز
فرات مقایسه نمودند .نتایج نشان داد راهحل جدید به طور
دقیقتری مسائل مربوط به تخصیص رودخانهها را تشریح میکند.
) Mianabadi et al. (2015راهحل جدیدی از ورشکستگی وزنی برای
تخصیص منابع آب مرزی ارائه نمودند و آن را در حوضه آبریز دجله
بین سه کشور ترکیه ،عراق و سوریه مورد بررسی قرار دادند .سپس آن
را با دیگر روشهای بازیهای همکارانه مقایسه کردند .نتایج نشان داد
این قانون جدید در مسائل مربوط به تخصیص منابع آب مرزی میتواند
تسهیلکننده مذاکرات برای حل مشکالت باشد .هرچند که هر دو
تحقیق ،گزینههای جدیدی برای مذاکره را مطرح میکنند ولی از آنجا
که تخصیص آب به کشورها براساس مشارکت آنها در تأمین آب بوده
و سرمایهگذاری کشورهای پاییندست که برای تأمین نیاز ساکنین
انجام شده را در نظر نمیگیرد ،مطمئناً با مقاومت کشورهای پاییندست
در مذاکرات مواجه خواهد بود .همچنین ،هر دو تحقیق ،حقابه زیست
محیطی را در تخصیص لحاظ ننموده و تحقیق دوم سهم ایران در
تأمین آب دجله از طریق حوضههای مرزی را نیز در نظر نگرفته است.

بدین ترتیب و با این مقدمه ،تحقیق حاضر تالش دارد تا با بررسی
روشهای همکارانه و غیر همکارانه ،شرایط مختلف را تحت
سناریوهای متفاوت ،در بازی سه کشور برای رهاسازی حقابه
هورالهویزه از منابع آبی رودخانه دجله و کرخه برای جلوگیری از خشک
شدن تاالب و تبدیل آن به یک منبع ریزگرد مورد ارزیابی و مقایسه
قرار دهد .ارزیابی بازی همکارانه و غیر همکارانه بین سه کشور ترکیه،
عراق و ایران بر روی منابع آب دو حوضه آبریز دجله و کرخه برای
رهاسازی حقابه زیستمحیطی هورالهویزه در جهت کنترل ریزگردها
از نوآوریهای این پژوهش به حساب میآید .الزم به ذکر است در این
پژوهش سعی گردیده تا با تحلیل منابع و مصارف آب سه کشور در دو
حوضه آبریز دجله و کرخه با درنظر گرفتن فرضیاتی که در ادامه ذکر
گردیده ،با استفاده از روشهای تئوری حل اختالف نش غیر متقارن و
نظریه ورشکستگی منابع آب بهگونهای تخصیص یابد که حقابه
زیستمحیطی هورالهویزه رعایت شود .همچنین ،بدیهی است که نحوه
مذاکره و دادوستدی که باید در مذاکرات صورت پذیرد ،الزاماً فقط آب
نخواهد بود و ممکن است ابزارهای سیاسی ـ اقتصادی استفاده شود
که خارج از موضوع تحقیق حاضر است.
 -8مواد و روشها
 -0-8منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه این پژوهش شامل حوضههای آبریز دجله و کرخه
و همچنین تاالب هورالهویزه میباشد که به ترتیب به تشریح آنها
پرداخته شده است .رودخانه دجله با  1811کیلومتر طول از ارتفاعات
ترکیه و کوههای جنوب ارمنستان سرچشمه میگیرد و به سمت جنوب
شرقی عراق جریان پیدا میکند و با پیوستن به فرات ،اروندرود را
تشکیل داده و وارد خلیجفارس میشود (شکل  .)1مساحت حوضه آبریز
دجله  221111کیلومتر مربع میباشد که از این مقدار  19/1درصد در
ایران 52/1 ،در عراق 1/6 ،در سوریه و  26/5درصد ترکیه قرار دارد
( .)Kumpel and Khalaf, 2013مهمترین سرشاخههای دجله
عبارتاند از باتمن ،بوتان ،فیشخابور ،زاب بزرگ ،زاب کوچک ،ادهیم،
دیاله ،طیب و دویرج .)Kumpel and Khalaf, 2013( ،حوضه آبریز
کرخه با مساحت  51611/8کیلومتر مربع ،در موقعیت جغرافیایی
 62°12′تا  69°11′طول شرقی و  61°58′تا  61°1′عرض شمالی واقع
شده است .رودخانه کرخه از به هم پیوستن رودخانههای گاماسیاب،
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و  fiتابع هدف یا تابع مطلوبیت تصمیمگیرنده iام باشد .فضای هدف
بهصورت زیر تعریف میگردد:

قرهسو ،سیمره و کشکان تشکیل شده و به طول  155کیلومتر تا
هورالعظیم ادامه دارد و سپس توسط اروندرود از هورالعظیم زهکشی
شده و به خلیجفارس وارد میگردد (Behan Dam Consulting
) .Engineers, 2012هورالهویزه (هورالعظیم) در موقعیت طول
جغرافیایی  61°61′تا  68°1′و عرض جغرافیایی  61°1′تا  61°51′در
مرز ایران و عراق واقع گردیده است .مساحت این تاالب حدود 6111
کیلومتر مربع میباشد که از این میزان حدود یکسوم آن در ایران قرار
گرفته است که با نام هورالعظیم شناخته میشود (شکل  .)1منابع آبی
تأمینکننده هورالهویزه (هورالعظیم) شامل انشعابات رودخانه کرخه
(هوفل ،نیسان و کرخه نور) ،رودخانه طیب و دویرج از ایران و انشعابات
دجله (کهال و مشاره) از عراق میباشد (.)Banihabib et al., 2016

()1

}x ∈ X

H = {ui = fi (x),

همچنین فرض میشود که کلیه تصمیمگیرندگان در بیان تابع
مطلوبیت خود ،یک حداقل مطلوبیت را تعیین میکنند که مقادیر کمتر
از آن برای تصمیمگیرنده به هیچ وجه قابلقبول نمیباشد .این مقدار
از تابع هدف ،نقطه عدم توافق نامیده میشود .اگر  ،diنقطه عدم توافق
برای تصمیمگیرنده iام باشد ،d = (d1, d2, … , dn ) ،بردار عدم
توافق تصمیمگیرندگان نامیده میشود .نش ثابت میکند که اگر H
محدب ،بسته و محدود باشد در این صورت تنها یک جواب
)) (φ(H, dبرای مسأله حل اختالف وجود خواهد داشت که از حل
مسأله بهینهسازی زیر به دست میآید:
cI
Maximize: ∏N
; ci > 0
()2
) i=1(fi − di
)(i = 1,2, … , N
s. t:
di ≤ fi ≤ fi
()6
(f1 , … , fn ) ∈ H
()6
در رابطه فوق  fiحداکثر مطلوبیتی است که میتواند شامل بازیکن iام
شود و همچنین توانهای  c1, c2, … , ciنشاندهنده وزن نسبی
مصرفکنندگان و قدرت نسبی تصمیمگیرندهها میباشند.

 -8-8معرفی مدل حل اختالف
 -0-8-8تئوری حل اختالف نش ( )Nashغیر متقارن

تئوری حل اختالف نش غیر متقارن یکی از روشهای غیر همکارانه
بازیها میباشد و شامل شرکتکنندهها ،نقاط عدم توافق و ریسکی
که هر یک از شرکتکنندهها در فرآیند تصمیمگیری میپذیرند ،است.
شکل کلی تئوری نش در زیر ارائه شده است ).(Asgharpour, 2014
فرض کنید که  nتصمیمگیرنده وجود دارند و  Xفضای تصمیمگیری

)Fig. 1- Geographic location of Mesopotamian marshes (Rekacewicz, 2002

شکل  -0موقعیت جغرافیايی تاالبهای بینالنهرين ()Rekacewicz, 2002
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میکنند ،کشور سوریه نیز طی قراردادی که در سال  2112با عراق
منعقد کرد ،ساالنه  1/25میلیارد متر مکعب از حجم آب دجله که توسط
ترکیه برای عراق رها میشود را برداشت میکند که این
میـــزان حجـــم آب به حداقـــل مطلوبیت عراق اضافه گردید
) .(Kumpel and Khalaf, 2013چونکه عراق متعهد به اجرای
قرارداد میباشد .الزم به ذکر است واحد تمامی پارامترهای موجود در
مدل توسعه دادهشده ،میلیارد متر مکعب بر سال میباشد.

این مسأله به مسأله چانهزنی نش غیرمتقارن معروف است که در این
پژوهش بهعنوان تابع هدف مدل بهینهسازی مورد استفاده قرار گرفته
است .متغیر اصلی در تابع هدف نش مقدار مطلوبیت مصرفکنندگان
و ذینفعان سیستم میباشد که در این مقاله مطلوبیت مصرفکنندگان،
کمیت آب اختصاص یافته به آنها میباشد.
 -0-0-8-8ساختار مدل بهینهسازی بهرهبرداری از رودخانه
دجله و كرخه

Table 1- Annual minimum and maximum
*)desirability of each player (BCM

در راستای تخصیص آب از رودخانه دجله و کرخه به هورالهویزه ،تابع
حل اختالف نش غیرمتقارن به عنوان تابع هدف مدل با اجرای
سناریوهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است .تابع هدف نش
غیرمتقارن و محدودیتهایی که در مدل استفاده شده ،در روابط ( )5تا
( )9ارائه شده است.
c1
c2
(Maximize: (f1 − d1 ) ∗ (f2 − d2 ) ∗ (f3 − d3 )c3 )5
s. t: d1 ≤ f1 ≤ f1
()2
d2 ≤ f2 ≤ f2
()1
d3 ≤ f3 ≤ f3
()8
((ETigris + EKarkhe ) − (f1 + f2 + f3 ) ≥ Envwetland )9

جدول  -0مقدار ساالنه حداقل و حداكثر مطلوبیت هر بازيکن
()BCM

*

) Maximum desirability ( fi

) Minimum desirability (di

Turkey

Turkey

Iran

Iraq

Iraq
Iran
+ 24.4
15.8
34.95
7.94
21.3
9.25
) (21.3 - f1
*(Bayazit and Avci, 2014; Atlas Iraq, 2011; Altinbilek, 1997; Taheri,
)2014

رودخانه دجله و سرشاخههای آن بهطور متوسط ،ساالنه حدود 68/15
میلیارد متر مکعب آب دارد ) .(Atlas Iraq, 2011حجم آب ساالنه
دجله و سرشاخههای آن در ترکیه حدود  21/6میلیارد متر مکعب
میباشد ) .(Bayazit and Avci, 2014دولت ترکیه با احداث سدهای
متعدد بر روی رودخانه دجله و سرشاخههای آنکه تعداد عمده این
سدها شامل پروژه  GAPمیباشد ،برای کنترل و مصرف  15/8میلیارد
متر مکعب آن برنامهریزی کرده است ).(Altinbilek, 1997
سرشاخههای رودخانه دجله در عراق بهطور متوسط ساالنه حدود 26/6
میلیارد متر مکعب آب وارد رودخانه دجله میکنند ).(Taheri, 2014
این مقدار حجم آب بهاضافهی مقدار آبی که ترکیه ساالنه برای عراق
رهاسازی میکند ،حجم آبی است که عراق از دجله در اختیار دارد .به
عبارت دیگر مقدار حجم سرشاخههای دجله در عراق و آن میزان آبی
که ترکیه بعد از برداشتهای خود از دجله برای عراق رها میکند ،در
مجموع حجم آب در اختیار عراق را تشکیل میدهد .حداقل مطلوبیتی
که عراق خواستار آن میباشد ،به اندازه میزان حجم فعال مخازن
سدهای بهرهبرداری شده و در حال ساخت این کشور بهعالوه مقدار
آبی که ساالنه از دجله در باالدست عراق برای سوریه لحاظ شده،
میباشد .مجموع این مقادیر  66/95میلیارد متر مکعب میبـاشد
) .(Atlas Iraq, 2011الزم به ذکر است که در حداقل مطلوبیت عراق،
ظرفیت دریاچه ثرثار 5که برای انحراف سیالب رودخانه دجله توسط
بند انحرافی سامرا و کانال ثرثار صورت میگیرد ،لحاظ نشده است.
چونکه هدف از احداث سد سامرا و کانال ثرثار ،انتقال سیالبهای
دجله در فصول پر بارش به دریاچه ثرثار و بازگرداندن آن به رودخانه

که در آن  f1مقدار آب تخصیصیافته به ترکیه f2 ،مقدار آب
تخصیصیافته به عراق f3 ،مقدار آب تخصیصیافته به ایرانd1 ،
حداقل مطلوبیت ترکیه از تخصیص آب d2 ،حداقل مطلوبیت عراق از
تخصیص آب d3 ،حداقل مطلوبیت ایران از تخصیص آب f1 ،حداکثر
مطلوبیت ترکیه f2 ،حداکثر مطلوبیت عراق f3 ،حداکثر مطلوبیت ایران،
 c1قدرت نسبی ترکیه c2 ،قدرت نسبی عراق 𝑐3 ،قدرت نسبی ایران،
 EKarkheحجم آب رودخانه کرخه در طول سال ETigris ،حجم آب
رودخانه دجله در طول سال و  Envwetlandحقابه زیستمحیطی
ساالنه هورالهویزه میباشد که به صورت رابطه ( )9نشان داده شده
است .به این صورت که مجموع برداشتهای ترکیه ،عراق و ایران از
کل آب ساالنه رودخانههای دجله و کرخه باید به گونهای باشد که با
انجام توافق جامع سیاسی -اقتصادی حقابه زیستمحیطی هورالهویزه
تأمین گردد .در مدل توسعه دادهشده ،حجم آب ساالنه رودخانه دجله
و کرخه بهصورت میانگین درازمدت ساالنه و همچنین حداقل مطلوبیت
بازیکنان (ترکیه ،عراق و ایران) از تخصیص آب ،بهصورت حجم فعال
سدهای ساختهشده و در حال ساخت در نظر گرفته شد (جدول  .)1با
این استدالل که هر سه کشور سدهای در حال بهرهبرداری و در دست
ساخت خود را رها نمیکنند و درصد باالیی از مصارف کشاورزی،
صنعت و شرب هر کشور از آب ذخیره شده در پشت سدها تأمین
میشود .عالوه بر کشورهای ترکیه و عراق که از آب دجله برداشت
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است یا بهعنوان نمونه دیگر در سناریو  ،S8قدرت نسبی بازیکنان از
تقسیم حجم آبی که در اختیار آنها قرار دارد بر کل آب موجود به
دست آمده است.

دجله و فرات در زمانهایی که حجم آب دجله و فرات کم میباشد و
پاسخگوی نیاز پایین دست نیست .حجم آب رودخانه کرخه در ایران
بهطور متوسط ساالنه حدود  2/9میلیارد متر مکعب میباشد ،همچنین
رودخانه سیروان و زاب کوچک که از ایران سرچشمه میگیرد و به
رودخانه دجله در عراق تخلیه میشوند ساالنه به طور متوسط 6/1
میلیارد متر مکعب در ایران آب دارند که از این میزان آب 51 ،درصد
آن (حدودا  2/65میلیارد متر مکعب طبق قرارداد ایران و عراق در سال
 )1915سهم ایران میباشد (Behan Dam Consulting
) .Engineers, 2012از این مقدار آب ،ایران نیز با احداث سدهای
متعددی بر روی رودخانه کرخه و سرشاخههای آن ،بــرای کنترل و
بهرهبــرداری از  1/96میلیارد متر مکعب آن برنامهریزی کرده است.
تاالب هورالهویــزه کـــه در مــرز ایــران و عــراق مابین انتهای
شاخـههــای دلتای شرق دجـله و انتهای رودخــانه کــرخــه قــرار
گرفته است طبق بــرآوردهــای صورت گــرفته در ایــران و عــراق،
سـاالنــه حــدود  1/81میلیارد متر مکعب حقابــــه زیستمحیطــی
ایــــن تـاالب میبــــاشـد کــه بــایــــد از طریـــق
رودخــــانـــــه کــرخـــه و دجـلــه تأمین گردد ( ;Iraq, 2012
.)Behan Dam Consulting Engineers, 2008

 -8-8-8نظريه ورشکستگی

مدلهای ورشکستگی 2زیر مجموعهای از بازیهای همکارانه میباشند
که در مورد مسائلی که در منبع مورد تقسیم محدودیت وجود داشته
باشد ،مورد استفاده قرار میگیرند .بنیاد این بازیها بر این اساس
گذاشته شده که ،مجموع سهم مورد تقاضای بازیکنان از منبع ،از میزان
در دسترس آن منبع ،فزونی داشته باشند .بهعبارت دیگر ،در قالب کلی
بازیهای ورشکستگی ،مقدار منبع جوابگوی تأمین تقاضای صاحبان
سهم نخواهد بود .تئوری ورشکستگی شامل روشهای مختلفی از
جمله ورشکستگی نسبی ( ،)Pورشکستگی تعدیلشده ( ،)APتالمود
( ،1)Talپینایل ( ،8)Pinورود تصادفی ( ،9)RAقوانین اشتراک متناوب
( 11)SSR based on PROمیباشد ) .(Zarezadeh et al., 2013در
این پژوهش از روشهای ورشکستگی نسبی ( ،)PROورشکستگی
نسبی تعدیلشده ( )APو ورود تصادفی ( )RAاستفاده شد.
 -0-8-8-8قانون ورشکستگی نسبی ()PRO

بر روی تابع نش غیرمتقارن همانطور که در جدول  2مشاهده میشود
تعداد  8سناریو اجرا گردید .قدرت نسبی که در هر سناریو به بازیکنان
(ترکیه ،عراق و ایران) اختصاص داده شده ،بر اساس احتماالتی است
که از جنبه مسائلی همچون موقعیت جغرافیایی بازیکنان و نفوذ سیاسی
هر بازیکن ،مبادالت اقتصادی فی مابین بازیکنان و مسائل مختلفی از
این قبیل فرض شده است .عالوه بر این چون از قدرت نسبی بازیکنان
اطالعاتی موجود نیست و برای تعیین این پارامتر ،فاکتورهای متعددی
را باید بررسی کرد ،به همین خاطر در این پژوهش حالتهای مختلفی
از نظر قدرت نسبی هر بازیکن در نظر گرفته شد و معادله نش
غیرمتقارن تحت سناریوهای مختلف حل گردید .بهعنوان مثال در
سناریو  S2قدرت نسبی ترکیه دو برابر ایران و عراق در نظر گرفته شده

مشهورترین و سادهترین روش از تئوری ورشکستگی ،روش نسبت یا
تناسب است ) .(Zarezadeh et al., 2013ضریب تخصیص در این
روش طبق رابطه ( )11از حاصل تقسیم موجودی بر میزان ادعای
مدعیان به دست میآید .بنابراین سهم همه ذیمدخالن با استفاده از
رابطه ( )11با ضریبی یکسان از میزان نیاز آنها محاسبه میشود:
E

()11

=λ

D
Xi = λDi

()11
در این روابط  Eآب موجود D ،مجموع کل نیازهای ذیمدخالنXi ،
سهم هر مدعی λ ،ضریب تخصیص و  Diمیزان نیاز هر ذیمدخل
میباشد.

Table 2- Matrix of different scenarios with relative strength of the players

جدول  -8ماتريس سناريوهای مختلف با قدرت نسبی بازيکنان
scenario
S8

S7

S6

S5

S4

S3

S2

S1

0.39

2

1

2

1

1

2

1

) Turkey (c1

0.44

1

2

2

1

2

1

1

) Iraq(c2

0.17

2

2

1

2

1

1

1

) Iran (c3
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Relative
strength of
players

بیشتر بودن میزان تقاضا از حجم آب در دسترس ،بهنوعی بیانگر یک
مدل ورشکستگی میباشد که حل مسأله مطرح شده مستلزم همکاری
بین بازیکنان است .در راستای تخصیص آب بین کشورهای ترکیه،
عراق و ایران با فرض برقرار بودن یک بستر همکاری بین سه کشور
و رهاسازی حقابه هورالهویزه از دو رودخانه دجله و کرخه ،روشهای
ورشکستگی نسبی ،ورشکستگی نسبی تعدیل شده ( )APو ورود
تصادفی ( )RAمورد استفاده قرار گرفته است .الزم به ذکر است میزان
حجم کل آب موجود ( )Eبرای تخصیص بین ترکیه ،عراق و ایران به
صورت رابطه ( )15میباشد.
E = (ETigris + EKarkhe ) − Envwetland
()15

 -8-8-8-8قانون ورشکستگی نسبی تعديلشده ()AP

بر اساس این روش ابتدا طبق رابطه ( )12یک مقدار تخصیص اولیه
 ،υiبه مدعی  iاز سوی سایر مدعیان واگذار میشود:
} υi = Max {0, E − ∑ Dj

()12

j≠i

()16

) Xi = υi + (Di − υi )(∑(Dj − υj ))−1 (E − ∑ υj
j∈N

j∈N

در روش  APبرای تخصیص اولیه به فرد  iابتدا نیاز همه مدعیان غیر
از فرد  iبرآورده میشود و باقیمانده به فرد  iاختصاص داده میشود و
چنانچه چیزی باقی نماند و یا مقدار باقیمانده منفی محاسبه شود ،مقدار
صفر به فرد  iتخصیص داده میشود .از آنجا که این روش برای تعیین
تخصیص اولیه مدعی  iابتدا سایر نمایندگان را در نظر میگیرد و
اولویت را به آنها میدهد ،به تخصیص اولیه ،حداقل مدعی  iگفته
میشود .تخصیص ثانویه با استفاده از ضریبی مشابه با روش نسبی
محاسبه می شود .در این روش بعد از تخصیص اولیه ،آنچه از دارایی
کل باقیمانده است بر مجموع میزان تقاضای برآورده نشده ،تقسیم
میشود و عدد حاصل به عنوان ضریب در نظر گرفته میشود .بر اساس
رابطه ( )16حجم کل آب تخصیص یافته به هر ذیمدخل مجموع
تخصیص اولیه و ثانویه خواهد بود ).(Mirshafee, 2015

 -2نتايج و بحث
 -0-2نتايج مدل حل اختالف نش غیرمتقارن

در ابتدا ،با جایگذاری مقادیر جدول  1در مدل بهینهسازی نش
غیرمتقارن (رابطه  )5و با در نظر گرفتن قدرت نسبی یکسان برای
بازیکنان ( ،)c1, c2, c3 =1تابع هدف نش غیرمتقارن با استفاده از
نرمافزار  Solverحل شد که نتیجه آن عدم وجود نقطه تعادل نش
برای تابع هدف بود .علت این امر باال بودن حداقل مطلوبیتهای
بازیکنان حاضر در بازی میباشد .در این حالت برای داشتن نقطه تعادل
در تابع هدف باید حداقل مطلوبیت بازیکنان کاهش یابد .با در نظر
گرفتن این فرض ،شرایط زیستمحیطی ،سه کشور را باید مجاب به
رهاسازی حقابه زیستمحیطی هورالهویزه کند و یک توافقنامه جامع
سیاسی -اقتصادی برای تحقق این هدف بین سه کشور ایجاد گردد.
با بررسیهای صورت گرفته ،تابع هدف بهینهسازی نش غیرمتقارن در
سطح  16درصد حداقل مطلوبیت بازیکنان ،دارای نقطه تعادل میباشد
که این سطح نزدیکترین نقطه به حداقل مطلوبیت اولیه بازیکنان
است (جدول .)6

 -2-8-8-8قانون ورود تصادفی ()RA

در این قانون نوبت و ترتیب اعالم نیاز مدعیان مطرح مـیشـود و
نمایندگان به نوبت تمام درخواست خود را دریافت مـیدارند و این روند
تا هنگامی که موجودی تمام شـود ادامه پیدا میکند .در این روش در
لحظه اتمام موجودی ممکن است بعضی از نمایندگان هیچ دریافتی
نداشته باشند .از آنجا که برای ترتیب نوبت نمایندگان حالتهای
متفاوتی وجود دارد ،این روش ابتدا برای تخصیص عادالنه ،کلیه
چینشهای ممکن برای نمایندگان را در نظر مـیگیـرد .سپس مطابق
با رابطه ( )16از میانگین ریاضی به منظور تخصیص استفاده میکند
).(O’Neill, 1982
()16

1
∑ Min {Di , MAX {0, E
!n

Table 3- New values for minimum player
)desirability (BCM

جدول  -2مقادير جديد حداقل مطلوبیت بازيکنان ()BCM
73 %
11.534
minimum
25.513
desirability

= )RAi (D, E

∏∈π

}} − ∑ Dj
]j∈π[i

5.795

همانطور که در تعریف مدلهای ورشکستگی اشاره شد ،اساس این
روشها بر پایه همکاری بین بازیکنان قرار دارد .در نگاه اول شاید
اینگونه به نظر برسد که با توجه به موقعیت باالدستی ترکیه در حوضه
آبریز دجله و میزان حداقل مطلوبیتی که ترکیه و عراق از آب رودخانه
دجله خواستار هستند ،شکل بازی یک بازی غیرهمکارانه است ،اما

balance point

100 %
15.8
minimum

𝑑1

34.95
desirability

𝑑2
𝑑3

7.94
No balance

Balance point

point

of Target

نسبی آنها
با اعمال حداقل مطلوبیتهای جدید بازیکنان و قدرت
function
تحت سناریوهای  S1تا  S8در رابطه ( )5و حل آن ،میزان تخصیص
بهینه به هر بازیکن مطابق جدول  6بهدست آمده است.
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)Table 4- Optimal values for players in different scenarios (BCM

جدول  -7مقادير بهینه اختصاص داده شده به بازيکنان در سناريوهای مختلف ()BCM
Optimal values
7.208
6.855
6.854
*7.914
6.643
7.491
7.490
6.509

26.926
26.573
*27.632
26.573
27.208
27.208
26.361
27.395

12.946
*13.652
12.593
12.593
13.229
12.381
13.229
13.176

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Scenarios

(f3 ) Iran

(f2 ) Iraq

(f1 ) Turkey

*حداکثر مقدار بهینه هر بازیکن در سناریوهای مختلف

ترکیه در دست نمیباشد و این عامل وابسته به فاکتورهای متعددی در
سطح بینالمللی میباشد از این رو در این پژوهش سعی گردید
حالتهای مختلف از قدرت نسبی هر کشور مد نظر قرار گیرد و نتایج
حل معادله نش غیر متقارن ارزیابی و ارائه گردد .در جدول  ،5درصد
تأمین حداقل مطلوبیت اولیه هر کشور از حل معادله نش غیرمتقارن
در سطح  16درصد حداقل مطلوبیت اولیه ،نشان داده شده است .به
این صورت که با حل تابع هدف مثالً در سناریو  S1میزان 81/96
درصد از مقدار حداقل مطلوبیت اولیه ترکیه (به جدول  1توجه کنید)،
 11/16درصد از مقدار حداقل مطلوبیت اولیه عراق و  91/19درصد از
مقدار حداقل مطلوبیت اولیه ایران تأمین گردیده است که بیشترین
سطح از تأمین حداقل مطلوبیت اولیه ترکیه ،عراق و ایران به ترتیب
سناریو  S3 ،S2و  S4میباشد .با توجه به درصد حداقل مطلوبیتهای
تأمین شده برای سه کشور ،همکاری ایران و عراق در سناریو  S6در
جنبههای مختلف اقتصادی -سیاسی علیه منافع ترکیه میتواند فشار
را بر ترکیه بیشتر کند تا حجم آب بیشتری را برای پاییندست رها کند.

مقادیر تخصیص یافته بین بازیکنان در روش نش غیرمتقارن تحت
سناریوهای  S1تا  S8مطابق جدول  6نشان میدهد که هر کشوری که
در بازی دارای قدرت نسبی بیشتری باشد سهم آبی که نصیب آن
میشود به حداقل مطلوبیت اولیه آن نزدیکتر است .مثالً با مقایسه
سناریو  S1و  S2میتوان مشاهده کرد که چون در سناریو  S2قدرت
نسبی ترکیه دو برابر ایران و عراق فرض شده ،پس سهم آب بیشتری
نسبت به سناریو  S1از منابع آب موجود برداشت میکند .همانطور که
در جدول  6مشاهده میشود ،بیشترین سهم آب را ترکیه در سناریو
 ،S2عراق در سناریو  S3و ایران در سناریو  S4دارند .حتی سناریو S4
نشان میدهد که در صورت دو برابر بودن قدرت نسبی ایران نسبت به
ترکیه و عراق (که این قدرت نسبی میتواند شامل موقعیت جغرافیایی،
قدرت اقتصادی ،نفوذ سیاسی ایران در منطقه و جهان و یا حتی تجارت
بین ایران و ترکیه باشد) ،ایران میتواند سهم بیشتری از حداقل
مطلوبیتی که مدنظر دارد ،برداشت کند .همچنین سناریو  S6نشان
می دهد که اگر ایران و عراق بتواند با همکاری یکدیگر در جنبههای
مختلف (به عنوان نمونه کاهش مبادالت تجاری بین ایران -ترکیه و
عراق -ترکیه) دست برتر را در بازی داشته باشند و قدرت نسبی آنها
مثالً دو برابر ترکیه باشد ،میتوانند سهم بیشتری از آب برداشت کرده
و به حداقل مطلوبیت موردنظر خود و شاید بیشتر از آن برسند .در
سناریو  S8قدرت نسبی هر کشور بهصورت نسبت آب موجود هر کشور
به کل آب در نظر گرفته شده است .همانطور که در جدول  6نشان
داده شده در این سناریو سهم آب عراق و ترکیه به علت در اختیار
داشتن حجم بیشتری از آب ،بیشتر بوده و سهم ایران کاهش یافته
است .الزم به ذکر است قدرت نسبی که به هر سه بازیکن در
سنار یوهای مختلف داده شده به صورت فرضی بوده و هدف از آن
بررسی شرایط و حاالت مختلف برای حل معادله نش غیرمتقارن
میباشد .به عبارت دیگر چون اطالعاتی از قدرت نسبی ایران ،عراق و

 -8-2نتايج مدلهای نظريه ورشکستگی

با فرض فراهم بودن یک بستر مناسب برای همکاری بین کشورهای
ایران ،ترکیه و عراق در راستای تأمین حقابه زیستمحیطی هورالهویزه
مدل نظریه ورشکستگی نسبی ) ،(PROورشکستگی نسبی تعدیل
شده ( )APو ورود تصادفی ( )RAبا استفاده از اطالعات موجود در
جدول  1حل شد .به این صورت که در ابتدا حقابه زیستمحیطی
هورالهویزه از دو رودخانه کرخه و دجله رها شد و سپس میزان آب
باقیمانده با استفاده از روشهای نظریه ورشکستگی بین سه کشور
تقسیم شد .نتایج بهدست آمده از حل این توابع هدف در جدول  2ارائه
شده است.
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Table 5- Minimum initial desirability of players in
)the Nash model (%

مقدمه این پژوهش نیز اشاره گردید در بحث ریزگردها ،ایران بیشترین
خسارت را به دلیل موقعیت جغرافیایی هورالهویزه متحمل میشود پس
سعی برای ایجاد یک بستر همکاری بین سه کشور میتواند نتیجه
مطلوبی را برای ایران در بحث احیا ماندن هورالهویزه و کنترل بخشی
از ریزگردها به همراه داشته باشد حتی اگر در این قضیه ایران سهم
به مراتب کمتری از حداقل مطلوبیت مورد نظر خود بردارد .بهعنوان
نمونه ،مشوقهای پیشنهادی ایران برای عراق در راستای متقاعد کردن
عراق برای همکاری در این زمینه میتواند تغییر الگوی کشت و ارائه
تکنولوژی آبیاری باشد .به استناد مقاله ) Beaumont (1998میزان
مصرف آب کشاورزی در عراق بین  16611تا  15111متر مکعب بر
هکتار است که ایران میتواند با ارائه این قبیل خدمات عراق را متقاعد
به رهاسازی حقابه هورالهویزه نماید .در مقابل ایران میزان کمبود منابع
آب عراق را با ارائه تکنولوژی آبیاری نوین جبران نماید و همچنین
میزان خسارت ناشی از مابهتفاوت سهم آب ایران در روش نظریه
ورشکستگی و حداقل مطلوبیت ایران (جدول  )1را از فروش تجهیزات
آبیاری نوین به عراق جبران کند .همچنین ،ایران میتواند برای متقاعد
کردن ترکیه در راستای همکاری برای رهاسازی حقابه هورالهویزه به
عنوان نمونه به همکاریهای تجاری -اقتصادی سودآور در زمینههای
مختلف با ترکیه روی آورد .الزم به ذکر است که در این قسمت از
پژوهش با فرض ایجاد یک بستر مناسب همکاری و تعامل بین سه
کشور ابتدا اطالعات مورد نیاز در مورد منابع و مصارف آبی کرخه و
دجله جمع آوری گردیده و سپس با درنظر گرفتن این فرض ،از نظریه
ورشکستگی برای تخصیص میزان آب باقیمانده بین عراق ،ایران و
ترکیه استفاده شده است .عالوهبر آن چگونگی ایجاد یک بستر
همکاری بین سه کشور توسط ایران منوط به یک دیپلماسی قوی برای
توافق جامع سیاسی-اقتصادی میباشد که در این پژوهش اهدافی که
باید در این دیپلماسی از نظر میزان آب تخصیصی به هر کشور دنبال
شود تعیین شده است.

جدول  -0درصد تأمین حداقل مطلوبیت اولیه بازيکنان در مدل
نش
Iran

Iraq

Turkey

Scenarios

90.790
86.347
86.340
*99.689
83.647
94.352
94.348
81.984

77.041
76.031
*79.063
76.030
77.849
77.849
75.425
78.385

81.939
*86.406
79.703
79.704
83.727
78.361
83.727
83.391

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

*حداکثر درصد تأمین حداقل مطلوبیت بازیکنان در سناریوهای مختلف
*Maximum value of the minimum initial desirability of players in
different scenarios

در این روشها همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود ،عراق سهم
به مراتب بیشتری از روش حل اختالف نش غیر متقارن بهرهمند
میشود که دلیل آن مبنای ریاضی نظریه ورشکستگی نسبی (،)PRO
تعدیل شده ( )APو ورود تصادفی ( )RAاست که سهم هر کشور را
به نسبت آبی که در اختیار دارد ،در نظر میگیرد و عراق در بین سه
کشور دارای بیشترین حجم آب میباشد؛ اما ایران در این روشها به
علت در اختیار داشتن حجم پایینی از کل آب موجود ،از سهم به مراتب
پایینتری نسبت به روش حل اختالف نش غیر متقارن بهرهمند
میشود .با توجه به جدول  1و همانطور که از رابطه ریاضی روش
ورشکستگی نسبی انتظار میرفت این روش به طور مساوی  81درصد
از میزان نیاز هر کشور را به آن تخصیص میدهد .در این مطالعه،
موجودی به میزان  81درصد از کل نیازها در دسترس بود؛ اما نتایج
روش  APکمی متفاوتتر از روش  PROمیباشد ،در این روش
تخصیص اولیه برای هر سه کشور محاسبه گردید ،سپس تخصیص
ثانویه بر اساس روش  PROبه هر سه کشور اختصاص داده شده است
و در نهایت سهم هر مدعی در این روش از مجموع دو تخصیص اولیه
و ثانویه به دست آمد .روش  APتعدیل شده روش  PROمیباشد به
این صورت که در این روش برای کشوری که میزان نیاز باالتری دارد
حجم آب بیشتری در نظر گرفته میشود .به عنوان نمونه به کشور
عراق در روش  APنسبت به روش  PROبه دلیل باال بودن میزان نیاز
آن حجم آب بیشتری اختصاص داده شده است .در روش  RAتمامی
چینشهای ایران ،ترکیه و عراق ابتدا در نظر گرفته شد و حجم آب
موجود در چینشهای مختلف به کشورها اختصاص داده شد ،سپس از
احجام تخصیص داده شده به هر کشور در چینشهای مختلف میانگین
گرفته و میزان حجم تخصیص یافته و درصد تأمین شده از حداقل نیاز
هر کشور به صورت جداول  2و  1ارائه گردید .همانطور که در بخش

در رابطه با مقایسه دو روش همکارانه و غیر همکارانه برای انتخاب
مدل برتر در بازی مطرحشده در این پژوهش ،با توجه به نتایج
بهدستآمده در جداول  6و  2میتوان اینگونه پاسخ داد که روش غیر
همکارانه برای ایران سهم آب بیشتری را نسبت به روش همکارانه در
پی خواهد داشت؛ اما اگر شرایط بازی به گونهای رقم بخورد که راهحل
بازی در گرو همکاری بین سه کشور باشد ،باز هم ایران میتواند عالوه
بر رسیدن به هدف خود که احیا هورالهویزه میباشد ،میزان خسارت
وارده از مابهتفاوت سهم آب به دست آمده در روش همکارنه و حداقل
مطلوبیت خود را از طریق فروش تکنولوژی و ادوات کشاورزی به عراق
جبران کند؛ اما برای کشور عراق انجام یک بازی همکارانه درصد
مطلوبیت بیشتری را در بر خواهد داشت چونکه عراق با قرار گرفتن
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بازی داشته باشند و قدرت نسبی آنها دو برابر ترکیه باشد ،میتوانند
سهم بیشتری از آب برداشت کرده و به حداقل مطلوبیت مورد نظر خود
و شاید بیشتر از آن برسند .همچنین با مقایسه دو روش همکارانه و
غیرهمکارانه برای انتخاب مدل برتر در بازی مطرحشده در این
پژوهش ،با توجه به نتایج بهدست آمده در جداول  6و  2مشخص
گردید که روش غیرهمکارانه برای ایران سهم آب بیشتری را نسبت
به روش همکارانه در پی خواهد داشت؛ اما اگر شرایط بازی به گونهای
رقم بخورد که راهحل بازی در گرو همکاری بین سه کشور باشد ،باز
هم ایران میتواند عالوه بر رسیدن به هدف خود که احیا ماندن
هورالهویزه میباشد ،میزان خسارت وارده از مابهتفاوت سهم آب به
دست آمده در روش همکارنه و حداقل مطلوبیت خود را از طریق فروش
تکنولوژی و ادوات کشاورزی به عراق جبران کند .همچنین مشخص
گردید برای کشور عراق با توجه به شرایط فعلی این کشور بهترین
سناریوی قابل اجرا میتواند سناریوی  S6که همان تشکیل ائتالف با
ایران برای تحت فشار قرار دادن ترکیه است ،باشد .این پژوهش نشان
داد که روشهای همکارانه و غیر همکارانه در تئوری بازیها میتواند
در تخصیص حجم منابع موجود بین کشورهای ایران ،عراق و ترکیه با
رعایت حقابه هورالهویزه مفید و کاربردی باشند؛ اما مستلزم یک
دیپلماسی قوی برای حصول به یک توافق جامع سیاسی -اقتصادی
میباشد .در شرایط فعلی بهعلت برداشت بیش از اندازه حقابه زیست
محیطی تاالب رعایت نمیشود؛ لذا در توافق جامع کشورها باید به
دنبال مدیریت تقاضا از طریق تغییر الگوی کشت و نوسازی سامانههای
آبیاری باشند .یعنی مشوقها و محدودیتهای تجاری در توافق جامع
سیاسی و اقتصادی باید در راستای دو مورد (تغییر الگوی کشت و
نوسازی سامانههای آبیاری) متمرکز شود تا نقطه  16درصد حداقل
مطلوبیت برای داشتن جواب تعادل حاصل گردد .رویکرد پیشنهادی
این تحقیق میتواند در بررسی تأمین حقابههای زیستمحیطی آبهای
مشترک بهخصوص در شرق کشور بهکار رود.

در پاییندست حوضهآبریز دجله از موقعیت استراتژیک ضعیفی برخوردار
است و حل این مسأله به روش غیر همکارانه نیازمند یک دیپلماسی
قوی در سطح منطقه و جهان میباشد که متأسفانه عراق در شرایط
فعلی از آن برخوردار نمیباشد؛ اما اگر شرایط بازی بهگونهای رقم
بخورد که سه کشور به یک بازی غیر همکارانه روی آورند ،با اینکه
بیشترین درصد مطلوبیت برای عراق در سناریو  S3رقم میخورد ،اما
با توجه به شرایط فعلی عراق ،راهکار برتر قابل اجرا میتواند سناریوی
 S6که همان تشکیل ائتالف با ایران برای تحت فشار قرار دادن ترکیه
در زمینههای مختلف تجاری -بازرگانی باشد .الزم به ذکر است که
انتخاب روش همکارانه یا غیر همکارانه برای حل این مسأله نیازمند
برآوردهای دقیق اقتصادی و ارزیابی سود و زیان هر کدام از این
روشها میباشد.
)Table 6- Allocated water to each player (BCM

جدول  -0میزان حجم آب تخصیص يافته به هر بازيکن
()BCM
RA

AP

PRO

11.31
30.47

11.48
30.61

12.67
28.04

Turkey
Iraq

5.37

4.99

6.37

Iran

47.08

47.08

47.08

Sum

Table 7- Supplied water to the minimum
)desirability of each player (%

جدول  -4درصد تأمین شده از حداقل نیاز هر بازيکن
RA

AP

PRO

71.5
87.2
66.8

73.0
87.6
63.0

80
80
80

Turkey
Iraq
Iran

 -7نتیجهگیری
این تحقیق تالشی است برای بررسی حالتهایی از همکاری و عدم
همکاری ایران ،عراق و ترکیه جهت تأمین حقابه زیستمحیطی
هورالهویزه از دو رودخانه کرخه و دجله برای جلوگیری از بخشی از
ریزگردهای وارده به ایران .روشهای حل اختالف نش غیرمتقارن از
زیرمجموعه بازیهای غیر همکارنه و روش ورشکستگی نسبی از
زیرمجموعه بازیهای همکارانه در این پژوهش مورد استفاده قرار
گرفت .در روش حل اختالف نش غیرمتقارن با قدرتهای نسبی
متفاوتی برای هر کشور تحت سناریوهای  S1تا  ،S8میزان بهینه
اختصاص داده شده به هر کشور در جدول  6ارائه و با یکدیگر مقایسه
گردید .نتایج نشان داد که در سناریو  S6اگر ایران و عراق بتواند با
همکاری یکدیگر در جنبههای مختلف (به عنوان نمونه کاهش
مبادالت تجاری بین ایران -ترکیه و عراق -ترکیه) دست برتر را در

 -0تشکر
نگارندگان بر خود الزم میدانند از دکتر علی درویشی بلورانی عضو
هیئت علمی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران و همچنین مهندس
عیاد (مشاور عراقی پژوهش) به جهت کمکهای بی شائبه در
جمع آوری اطالعات در جهت انجام این پژوهش تشکر نمایند.
پینوشتها
1- Mesopotamian Marshes
2- Proportional
3- Adjusted Proportional
4- Constrained Equal Award
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Nations Economic and Social Commission for
Western Asia, Beirut, Lebanon, 127p

5- Constrained Equal Loss
6- Tharthar Lake
7- Bankruptcy Models
8- Talmud
9- Pinile
10- Random Arrival
11- Sequential Sharing Rules
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