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 چکیده -1

 و گیرنده تصمیم یک وجود فرض با آب، های سامانه مدیریت و ریزی برنامه برای موجود گیری تصمیم روشهای اغلب

 گروداران عموماً آب منابع های سامانه در که حالی در اند شده داده توسعه چندهدفه سازی بهینه مدلهای بر تکیه با

 دارند سعی سامانه، کل سازی بهینه برای تالش جای به و دارند وجود خود به مربوط مطلوبیتهای با متعددی

وجود نگرشهای بخشی و محدودیت منابع آب در دسترس منجر به تضاد بین . بخشند بهبود را خود شخصی مطلوبتهای

این  با رشد نیازهای آبی و کاهش منابع در اثر تغییر اقلیم، شود در سالهای آتی بینی می پیشگروداران شده است و 

قابلیتهای تئوری بازیها در تعیین تمهیدات الزم برای کاهش  استشده سعی  ر این نوشتارد تشدید شود. چالش

هایی از تجربیات موجود در داخل  نمونههای منابع آب شرح داده شود و  تضادهای موجود بین گروداران در سامانه

 کشور در این زمینه ارائه شوند.

 های آبی. ، مدیریت سامانهگرودارانها، تعارض،  کلمات کلیدی: تئوری بازی

 

 مقدمه -2

و اختالف در  0تعارض ،توزیع غیریکنواخت زمانی و مکانی آب در دسترس و وجود نگرش بخشی بین ذینفعان و گروداران

. با وجود تغییرات اقلیمی و افزایش موجب شده استالمللی  ای، ملی و بین منطقه محلی، در سطحرا از منابع آب ی ربردا بهره

های منابع آب، این تضادها در صورت عدم مدیریت مناسب بیشتر  ها و افت بیشتر کیفیت آب در سامانه شدت خشکسالی

برداری از یک منبع آب توسط دو  شخصی و در سطح بهرهتواند حتی بسیار  تعارض میخواهند شد. در یک سطح اولیه، 

مند کشور به لحاظ آبی نیز قابل مشاهده است. در های بهرههای بسیاری از این نوع تعارضات حتی در استانکشاورز باشد. نمونه

ض آبی در انتقال آب از تعار به عنوان مثال بههای متفاوتی از تعارضات آبی را مشاهده نمود. توان گونهسطح استانی نیز می

تعارض در انتقال آب  همچنین انتقال آب دریای مازندران به استان سمنان و دراستان خوزستان به نواحی مرکزی ایران، تعارض 

آبه ایران از  مین حقأتوان به عدم تالمللی نیز می. در سطح بینتوان اشاره کرد می یزد های اصفهان و از کوهرنگ به استان
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های استان سیستان و بلوچستان، مشکالت آبی بین ایران، عراق و ترکیه در بحث ها و دریاچهان و خشک شدن تاالبافغانست

 های جنوبی ایران اشاره نمود. ریزگردها در استانرخداد های کشور عراق و متعاقب آن خشک شدن بخشی از تاالب

است که سعی دارد تعارضات را عمدتاً از منظر اقتصادی و با بررسی رفتار  2ها تئوری بازی ،ترین ابزار در بررسی تعارضاتمهم

تعارضات در مدیریت زمینه ها در های تئوری بازیذینفعان تحلیل کند. در متن پیش روی سعی خواهد شد تا به قابلیت

  اشاره شود.های منابع آب  سامانه

 

 های آن و قابلیت ها تئوری بازی -3

یک فرد نه به راهبردهای خودش بلکه به تصمیم دیگران وابسته باشد، بازی و ذینفعان دخیل در بازی را شرایطی را که تصمیم 

توان به دو بخش اصلی تئوری  ها را می ها استفاده کرد. تئوری بازی توان از تئوری بازی بازیکن گویند. در بررسی یک بازی می

بازی همکارانه به بررسی تشکیل ائتالف بین ذینفعان و تقسیم سود خالص  بندی نمود. های همکارانه و غیرهمکارانه تقسیم بازی

معموالً با قواعد و  این نوع بازی،پردازد. در  های فعالیتی مشترک به صورت عادالنه، بهینه و پایدار می حاصل از همکاری یا هزینه

بهترین تصمیم را نسبت به سایر بازیکنان و رقبا  شود. در شرایط غیر همکارنه، یک بازیکنمی تضمینپایداری ائتالف  ،قوانینی

 کند، بطوری که با تغییر راهبرد توسط سایرین، پیامد بازیکن کمتر نگردد. اتخاذ می

را برای این  یهمکارانه کمک گرفت، ولی باید شروط یهاتوان از تئوری بازیبرای رسیدن به اهداف سازمانی بلند مدت می

شده است. با توجه  ، ارائهی که باید در یک ائتالف از بازیکنان منظور شودیهاترین شاخصمهم 0ل منظور لحاظ نمود. در جدو

 های بخشی به فعالیت به تجربیات پیشین، اگر بتوان ائتالفی از ذینفعان را در یک بازی همکارانه شکل داد، کمک بسیاری به نظم

 کشور خواهد شد. راستای راهبردهای کالنذینفعان در 

                                                           
2
 Game Theory 
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  های همکارانهدر تئوری بازی شروط الزم برای رسیدن به ائتالفی پایدار -0جدول 

 (Wang, 2005و UNESCAP,2000 )برگرفته از 

 انتظار خروجی مورد اصل جنبه

 اجتماعی
تأمین 

 عدالت

 تأمین نیازهای اساسی برای جامعه هدف

 تأمین آب آشامیدنی مورد نیاز برای جامعه 

 تأمین آب برای مصارف بهداشتی 

  شغلی و اجتماعیامنیت 

 اقتصادی
بهینه بودن 

 برنامه 

 استفاده حداکثری از آب به عنوان یک کاالی با ارزش

 وجود انگیزه اقتصادی برای همه شرکت کنندگان در ائتالف 

 بهینه شدن سود کلی ائتالف 

 پایداری زیستیمحیط

 حفظ محیط زیست برای جامعه هدف

  زیستی و محیط تأمین اهداف و نیازهایبرای  کیفیت منابع آبیکمیت و حفظ و پایداری

 هازیستگاه

  تا حد امکانحفظ چرخه طبیعی آب در محیط 

های همکارانه رسید، نسبت به تئوری آبی به ائتالفی از بازیکنان در قالب تئوری بازی امانهدر صورتی که بتوان در یک س

تر است. بازیکنان و نهادهای درگیر در یک بازی همکارانه باید خواهد شد اولی بحثیرهمکارانه که در ادامه غهای بازی

بتوانند نسبت به مزایا و فواید یک بازی همکارانه اشراف داشته و بدانند درصورت تخطی از همکاری ممکن نخواهد بود 
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های بازی توان در استفاده از تئوریاهداف زیر را می دست آورند.ه یا توافق ب حالت همکاریاز  را سود بیشتری

 در نظر گرفت:غیرهمکارانه 

 بینی تعارض قبل از وقوع بررسی و برآورد رفتار ذینفعان، پیش 3-1

همکارانه بازیکنان در بازی سعی خواهند داشت بهترین تصمیم را در برابر تصمیم رقبا اتخاذ نمایند. غیرهای در تئوری بازی

منبع آبی را برآورد  ، وضعیت آتی کمیت و کیفیتر همکارانهتواند با بررسی بازی در شرایط غیمی سامانهمدیریت یک 

صورت پویا انجام ه بو ها در مدیریت منابع آبی تکراری هستند کند. اهمیت این موضوع از آن جهت است که اغلب بازی

 دهند. یت میگیری خودخواهانه عمل نموده و منافع شخصی را بر منافع جمعی اولوشوند. بازیکنان در بازی برای تصمیممی

با  در برخود Conflict Resolution)و حل تعارضات  (Conflict Management) دو رویکرد مدیریت تعارضات

 با ایجاد شرایط گفتگو و تعامل بین طرفهای درگیر،سعی می شود در رویکرد مدیریت تعارضات، تضادها وجود دارند. 

شناسایی تعارضات از بروز تعارضات جلوگیری شود.  ایجاد جو اعتماد و همکاری و عوامل تعارضو توجه به شناسایی 

-برد را در سیستم با کمک فرایند-سازان در ایجاد و تقویت ساختاری که بتواند زمینه بردتواند به تصمیمپیش از وقوع، می

برای  ییهاارضات مبتنی بر تکنیک. به طور کلی مدیریت تع، کمک کندفراهم نماید گری میانجیو  همانند مذاکر ییها

مناسب به تعارضات در یک سیستم آبی  (Reaction)و واکنش  (Prevention)، ممانعت (Anticipation)بینی پیش

  است.

ها های مبتنی بر رویکرد حل تعارضات استفاده نمود. برخی از این تکتیکتوان از تکنیکدر صورت وقوع تعارض می

)توسط عنصر  5گری)که شاید قدم ابتدایی برای حل یک تعارض باشد(، واسطه 4گری، تسهیل9زنیچانهبحث و عبارتند از، 

  .1و تضاد زنی( و در نهایت حکمیت در یک مناقشهها مذاکره و چانهسومی در یک تعارض برای بررسی فرایند

                                                           
3
 Negotiation 

4
 Facilitation 

5
 Mediation 

6
 Arbitration 
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بینی نمود تا ذینفعان راهبردهای ایشان را پیشبرای مدیریت مناسب یک حوضه آبریز باید بتوان جلوتر از عوامل درگیر و 

اندیشی نماید. از نتایج بدست آمده غافلگیر نشود، بتواند برای برخی پیامدها نیز چاره سامانهعالوه بر اینکه مدیریت یک 

دریاچه ارومیه، برداری از منابع آبی حوضه آبریز توان در مواردی همانند بهرهنمونه نتایج نامطلوب برای این موضوع را می

ها در منابع آبی مشاهده محیطی در تخلیه پسابها و مشکالت زیستدر دشت زیرزمینی های غیرمجاز از منابع آببرداشت

 نمود. 

اندیشی شود. تا مانع از د و برای آن چارهند شناسایی شونتوانهای آبی قبل از وقوع میبسیاری از تعارضات در محیط

بینی قضایی و مشکالت بعد از آن شد. در صورتی که بتوان برخی از تعارضات را قبل از وقوع پیشهای تشکیل پرونده

تواند مثمرثمرتر باشد. همچنین، درصورتی که بتوان رفتار بازیکنان نمود، امکان حداقل نمودن و تالش برای کاهش آن می

 فتار ایشان را بهینه نمود. بینی نمود این امکان فراهم خواهد شد تا بتوان ررا در بازی پیش

ها و قوانین سازمانی قرار داشته باشد، مطلوب خواهد درصورتی که رفتار بازیکنان و نتایج عمل ایشان در چارچوب برنامه

بود و در غیر این صورت نیاز به دخالت برای رساندن بازیکنان به نتیجه مورد قبول توسط جامعه و بهبود نتایج مورد نیاز 

  نمود.ها استخراج تواند از تئوری بازیها نیز میها و تنبیههای مسئول و برآورد سطح تشویقان دخالت ارگاناست. میز

-Pre)زنی چانه-توانند با برآورد تمایالت بازیکنان برای بازی شرایط پیشهای مسئول در یک سامانه آبی میسازمان

Negotiation) شود. سپس سازمان آوری اطالعات و حتی مصاحبه با بازیکنان میرا ایجاد نمایند. این شرایط شامل جمع

تواند با کمک این فرایند نسب به ایجاد شرایطی برای به میز مداکرات آوردن بازیکنان اقدام نموده و نقش مسئول می

 .(Nandalal and Siminovic, 2003)گری را بازی نماید تسهیل

 ها و دستورالعمل قوانین برآورد اثرات راهبردها، 3-2

ال برای ؤاست. اولین س قوانینراهبردها و ، برآورد اثرات و کارایی ی سیاستگذاران منابع آبهاترین دغدغهاز مهم

ها، است. به طور خالصه از منظر تئوری بازی مسألهقوانین بر رفتار ذینفعان در محیط  ات راهبردها وقانونگذار برآورد اثر
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را انتخاب خواهد نمود که بیشترین پیامد را به همراه داشته باشد و اصطالحاً برای وی  ای ستراتژیهر بازیکن برای خویش ا

 را شناسایی نماید.  استراتژی )رفتار(تواند این ها میتئوری بازی .استراتژی غالب باشد

از قوانین میزان جریمه در صورت تخلف  و جذابیت قوانین را برای اجرا و همچنین اثربخشیقانونگذار تمایل دارد تا میزان 

 Cooter and) بیابد. قانونگریزان بالقوه سعی در برآورد میزان جریمه و هزینه خویش در صورت تخلف از قوانین دارند را

Ulen, 2004). 

 (:0)شکل  تواند به یک قانونگذار کمک کندهای زیر میها در زمینهتئوری بازیبه طور خالصه، 

 مؤثرها در قوانین بصورت بهینه و تنظیم جریمه .0

 جلوگیری از وقوع اختالف و تعارض پیش از حل و فصل آن از طریق محاکم قضایی .2

 در صورت وقوع تعارض  سامانههای احتمالی به برآورد خسارت .9

 ی احتمالی بازیکنان در بازی تجزیه و تحلیل ادعا .4

 مناسبی الزم برای حفظ سامانه در یک وضعیت هاتخمین مشوق .5

برای  ،آیندهشرایط بینی روشن نمودن وضعیت تعارضات کمک نموده و با پیش به تواندها میتئوری بازیبه طور خالصه، 

تر قوانین بکار آید. برای بهبود وضعیت و کاهش تعارضات پس از بررسی و روشن شدن آن با رویکرد مؤثرتدوین بهتر و 

 اجتماعیبه سمت نقطه بهینه  وضعیت سامانهتوان از ابزارهای مناسب دیگری برای حرکت و جهت دادن ها میتئوری بازی

 کمک گرفت. 
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 های منابع آب کاربردهای اصلی تئوری بازها در مدیریت تضادها در سامانه -0شکل 

 

 تجربیات داخلی -4

های دانشجویی به عنوان ابزاری برای  ها و رساله مهنا در یک دهه گذشته، تئوری بازیها در قالب طرحهای پژوهشی و پایان

 2ها به کار گرفته شده است. جدول  های منابع آب و تحلیل تضادهای موجود در این سامانه مدیریت چندعامله سامانه

رغم دانش و تجربیات مناسب موجود در  علی دهد. فهرستی از نتایج مطالعات داخلی انجام گرفته در این زمینه را نشان می

ریزی و مدیریت منابع آب کشور استفاده  داخل کشور، متأسفانه از قابلیتهای این رویکرد به صورت مناسبی در فرایند برنامه

 نشده است.
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 های آبیدر سامانه مدیریتریزی و  در برنامهها تئوری بازی کاربرددر زمینه  ملی موجود از تجربیات هایی نمونه. 2جدول 

 کاربرد نویسندگان عنوان مقاله

A stochastic conflict resolution 

model for water quality 

management in reservoir–river 

systems 

Kerachian, R., Karamouz, M., 

(2007) 

ها برای استفاده از این مقاله جزو اولین تالش

بوده است و در آن ها در ایران تئوری بازی

زنی نش برای بررسی سعی شده با کمک چانه

برداری کمی و کیفی از تعارض در بهره

رود استفاده  سیستم رودخانه مخزن قم

 شود 

A stochastic conflict resolution 

model for trading pollutant 

discharge permits in river 

systems 

Niksokhan, M, H., Kerachian, R., 

Amin, P., 2008 

در شمال ایران و ها استفاده از تئوری بازی

زنی در و با استفاده از چانه منطقه زرجوب

حل مساله تجارت تخلیه بار آلودگی در 

 شرایط غیر قطعی

A simplified model for reservoir 

operation considering the water 

quality issues: Application of the 

Young conflict resolution theory 

Shirangi, E., Kerachian, R., 

Bajestan, M. S., (2008) 

برداری زنی یونگ در بهرهبررسی تئوری چانه

با لحاظ نمودن  خرداد 11مخزن سد از 

 کیفیت آب خروجی

A game theoretic approach for 

trading discharge permits in 

rivers 

Niksokhan, M, H., Kerachian, R., 

Karamouz, M., 2009 

و  زرجوبزنی نش در منطقه استفاده چانه

برای حل مساله تجارت تخلیه بار آلودگی در 

 شرایط 

Optimal Inter-Basin Water 

Allocation Using Crisp and 

Fuzzy Shapley Games 

Sadegh, M., Mahjouri, N., 

Kerachian, R., (2009) 

ها در انتقال از تئوری بازیبررسی استفاده 

ای در شکل همکارانه، انتقال آب بین حوضه

 مرکزی فالتبه  کارونآب از رودخانه 
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مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است  ایران

های کالسیک مورد و از منظر تئوری بازی

 تائید نویسندگان بوده است.

A Model of Non-Cooperative 

Dynamic Game to Conflict 

Resolution Among Common 

Natural Resource Operators 

MazandariZadeh, H., Ghaheri, 

A., Karp, L., 2009 

استان برداری از آبخوانی در بررسی بهره

 در شکل غیرهمکارانه البرز

A Conflict-Resolution Model for 

the Conjunctive Use of Surface 

and Groundwater Resources that 

Considers Water-Quality Issues: 

A Case Study 

Bazargan-Lari, M. R., Kerachian, 

R., Mansoori, A., 2009 

زنی تعارض بین گیری از روش چانهبا بهره

بازیگران درگیر در تحلیل پیوسته آب سطحی 

اند. و زیرزمینی را بررسی و حل نموده

متدلوژی ارائه شده در این مقاله توسط 

پیاده و  آبخان تهرانندگان بر روی نویس

 نتایج حاصله نیز ارائه شده است.

A fuzzy game theoretic approach 

for groundwater resources 

management: Application of 

Rubinstein Bargaining Theory 

Kerachian, R., Fallahnia, M., 

Bazargan-Lari, M. R., 

Mansoorid, A., Sedghie, A., 

(2010) 

زنی های در شکل چانهاستفاده از تئوری بازی

 آبخانبرداری از بصورت فازی شده در بهره

برای انتخاب نقطه بهینه و مناسب از  تهران

 روی جبهه پرتو

A Heuristic Evolutionary Game 

Theoretic Methodology for 

Conjunctive Use of Surface and 

Groundwater Resources 

 

Kerachian, R., Abed-Elmdoust, 

A., Parsapour-Moghaddam, P., 

(2015)  

های تکاملی در بررسی استفاده از تئوری بازی

برداری آب سطحی و زیرزمینی تعارض بهره

 رفسنجان دشتدر 

 آب منابع تخصیص مدیریت در مناقشات حل

 حوضه: مورد مطالعه بازی، نظریه از استفاده با

 ارومیه دریاچه آبریز

 ،.م تجریش، ،.ا چی،ابریشم ،.م یزدی،دانش

(0932.) 

نویسندگان سعی نمودند تا با کمک تئوری 

های همکارانه به بررسی یکی از بازی

 دریاچهترین مسائل آبی داخل کشور،  مهم
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بپردازند. نویسندگان تالش نمودند تا  ارومیه

برای برآوردن سه اصل: کارآمدی، برابری و 

های همکارانه استفاده  تئوری بازی پایداری از

 نمایند.

 بهینه تخصیصی در هابازی نظریه از استفاده

 رود زاینده در آب

 ،.ر اخالق،خوش ،.پ .س کامجو، جلیلی

(0935.) 

ها تحت  نویسندگان با استفاده از نظریه بازی

سناریوهای مختلف به بررسی و ارزیابی رابطه 

 بین پنج متقاضی آب شامل مسکونی،

-کشاورزی، صنعت، گردشگری و محیط

زیست و عرضه اقتصادی بلند مدت آب در 

پرداختند. بازی در این  رودزایندهحوضه 

انسان و -پژوهش به دو بخش بازی انسان

 طبیعت تقسیم شده است.-انسان

 بندیجمع -1

 چارچوبی ایجاد برای تواندمی گیبهینه و عدالت پایداری، هایشاخص نمودن لحاظ با همکارانه شکل در هابازی تئوری

 تضمینیکنندگان در ائتالفها،  و با ایجاد انگیزه برای شرکت شود استفاده بازیکنان بین ائتالف و همکاری ایجاد در مناسب

 . باشد کشور کالن اهدافدر راستهای  گرفته شکل هایهمکاری پایداری برای

 سیستم مدیریت به را و رفتار بازیکنان محیط از اطالعاتی چارچوبی تواندمی نیز همکارانه غیر شرایط در هایبازی تئوری

 تدوین الزم برای زمینهتواند  می هابازی تئوری توسط ها رفتار بازیکن سازیشبیه و مسأله محیط نمایشپیش. نماید منتقل

 مشکالت از عمومی فهم افزایش وبین گروداران  تعارض از دوری برای هاتشویق و هاجریمه قوانین، سیاستها، مناسب

 . موجود فراهم آورد

 مراجع -6
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