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  چکیده 

زیستی بخشی از مسائل رایج در مدیریت منابع آب هستند که داراي چندین فرد ذي نفع با مناقشات آبی و محیط

مطلوبیت هاي متضاد هستند که بایستی در تعامل با یکدیگر اقدام به اتخاذ تصمیمات مدیریتی نمایند. از همین رو تعیین 

براي حل اختالفات به وجود آمده بر سر منابع آّب اهمیت می یابد. یکی از روش هاي حل چنین اختالف هایی روشی 

گسترده اختالفات، روش هاي  تئوري بازي هاست که می تواند در مدل سازي این مسائل به کار رود. با توجه به دامنه

ست و بر این اساس طبقه بندي هاي مختلفی نیز در این زمینه ها تا کنون توسعه پیدا کرده ابسیار متنوعی از نظریه بازي

صورت گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در بین مدل هاي گوناگون نظریه بازي ها به کار گرفته شده 

مدل هاي از  ها بسیار بیشتربه دلیل سادگی آن همکارانه ت، میزان استفاده از مدل هاي کمی وجهت حل این مناقشا

هاي غیر همکارانه اعتقاد دارند،این شاخه از تئوري بازي ها به رغم این اقبال عمومی، کارشناسان مدلهمکارانه است. غیر

داراي مزیت هایی  هستند از جمله : در نظر گرفتن تضاد مطلوبیت هاي تصمیم گیرندگان و تمایل شدید به افزایش سود 

معیارها و تصمیم گیرندگان، استفاده از داده هاي کیفی و نسبی و کاهش حجم  شخصی، عدم نیاز به وزن دهی کمی به

  نسبی محاسبات.

 

 .مناقشه، حل اختالف، تئوري بازي هاکلیدي:  گانواژ

  

  مقدمه  - 1

 توزیع و کمبود .است مطرح شهري و کشاورزي صنعت، بخش در الزم و اساسی عوامل از یکی عنوان به آب امروزه 

از سویی دیگر است.  شده حیاتی ماده این مصرف کنندگان بین اختالفاتی بروز باعث آب منابع مکانی و زمانی نامتناسب

 جمله از مختلف، هاي زمینه در اختالفات این تشدید باعث آب، منابع مفرط آلودگی و آبی منابع تخلیه آب، تقاضاي افزایش

 ضروریت هاي از یکی به تبدیل آب کنندگانمصرف بین اختالف رفع وضعیت، این به توجه با .است گردیده سیاسی و اجتماعی

  .است شده آب منابع ریزي برنامه

از همین رو تعیین روشی براي حل اختالفات به وجود آمده بر سر منابع آّب اهمیت می یابد. یکی از روش هاي حل 

چنین اختالف هایی تئوري بازي هاست که می تواند در مدل سازي این مسائل به کار رود. تئوري بازي ها به دلیل ماهیت آن 

را داراست و می تواند همکاري یا عدم همکاري آن ها را در درون مدل لحاظ قابلیت در نظر گرفتن رفتار استراتژیک بازیکنان 

اي از ریاضیات کاربردي است که در بستر علم کاربردي توسعه یافته است، و به مطالعه رفتار ها حوزهنظریه ي بازيکند. 

یت هر عامل نه فقط به راه برد انتخاب راهبردي میان عوامل عقالنی می پردازد. رفتار راه بردي زمانی پیدا می شود که مطلوب

شده توسط خود، بلکه به راهبرد انتخاب شده توسط بازیگران دیگر هم بستگی داشته است. بنابراین نظریه بازي ها عبارت است 
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علم  ي بازي هابه تعبیر دیگر نظریه "ي تصمیم گیري افراد در شرایط تعامل با دیگران می پردازد.علمی که به مطالعه "از:

  ).1390ري ها میان بازیکنان عاقل است (پورزند و زیبایی،مطالعه تعارضات (تضاد منافع) و همکا

و ارگان مورگنسترن ارائه گردید.  با انتشار کتابی در این زمینه توسط جان وون نیوما  1944روش نظریه بازي ها در سال 

تجارت، سیاست ، روانشناسی گسترش پیدا کرد و پس از آن نیز در ادامه نظریه بازي به سرعت در علوم مختلف چون اقتصاد، 

تري به خود گرفت. همچنین به دلیل وجود نقش بسیار مهم و موثر این نظریه در علم با ارائه نظریات نش مفهوم گسترده

وري ارائه گردید دازان این تئبه نظریه پر 2007، 2005، 1994اقتصاد و علوم اجتماعی، جایزه نوبل اقتصاد دانان در سال 

  ).1391(نجفی،

  مواد و روشها  -2

براي فهم بهتر مطالعات صورت گرفته در باب کاربرد نظریه بازي ها، الزم است ابتدا شناخت کلی از ساختار عمومی این 

 علم و مفاهیم اساسی آن داشت. که در این بخش به این مهم پرداخته میشود.

  اجزاي تشکیل دهنده بازي- 1-2

  در این نظریه می تواند با توجه به سه مولفه اصلی ارائه شود. این سه جز عبارتند از :هر بازي 

نام گذاري می شود. بازیکن در واقع می تواند به  (player)بازیکنان: هر تصمیم گیر در یک بازي به عنوان یک بازیکن 

  بازیمن می تواند تغییر کند. nسه یا  شکل یک فرد یا گروه باشد که بسته به نوع بازي، تعداد باریکن ها بین دو،

استراتژي: هر انتخاب ممکن بازیکن در یک بازي، استراتژي نامیده می شود. استراتژي ها همان مجموعه اقدامات ممکن 

  براي هر بازیکن بوده و انتخاب آن از سوي هر بازیکن منجر به پیامد هاي مختلف براي آن بازیکن خواهد بود.

تواند به یی و مقدار بازگشتی به هر بازیکن در انتهاي بازي است که شامل مطلوبیت هر بازیکن بوده و میپیامد: نتیجه نها

باشد. الزم به ذکر است که بازیکنان همیشه به دنبال  (ordinal)صورت ارزش حسابی مانند دالر یا تعداد و .. یا رتبه بندي 

 ).Madani ،2010ن پیامد در یک بازي خواهد بود(کسب بیشتری

  طبقه بندي بر اساس روش هاي کمی و کیفی - 2-2

ها تا کنون توسعه پیدا کرده است و بر این با توجه به دامنه ي گسترده اختالفات، روش هاي بسیار متنوعی از نظریه بازي

  ).1391در این زمینه صورت گرفته است (نجفی، اساس طبقه بندي هاي مختلفی نیز

  مختلف از این نظریه همراه با توضیحات مربوطه ارائه میگردد.در این بخش طبقه بندي هاي 

مدل هاي کمی ، الویت یک استراتژي نسبت به استراتژي دیگر را براي بازیکنان، با استفاده از داده هاي کمی مانند مقدار 

ده از داده هاي کیفی و نسبی سود یا ارزش پولی آن استراتژي بیان می نمایند. در حالی که مدل هاي کیفی این مهم را با استفا

  ).1393دهند(سبحانیه،انجام می

مدل هاي کیفی داراي این ویژگی و مزیت هستند که میتوان به شبیه سازي جنبه هاي مختلف تعارض، ترکیب ویژگی 

به بینی تحلیل هاي ممکن در صورت نبود اطالعات در مورد سود کمی بازیکنان پرداخت. نیاز هاي متنوع مسئله و پیش

ها و افزایش عدم قطعیت در نتایج استفاده از داده هاي کمی غالبا منجر به انعطاف پذیري پایین روش هاي کمی نظریه بازي

گردد.  استفاده از حجم وسیعی از داده هاي کمی موجب افزایش قابل مالحظه محاسبات خواهد شد که این حاصله از آن ها می

د قابل مالحظه اي وجی تاثیر سوئی دارد.استفاده از مدل هاي کیفی حجم محاسبات را تا حامر به نوبه خود بر روي خطا در خر

 ).1393کاهش می دهد(سبحانیه،

  مدل هاي همکارانه و غیر همکارانه- 3-2
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زیستی بخشی از مسائل رایج در مهندسی  سیستم ها هستند که داراي ماهیت چند معیاره و چند مناقشات آبی و محیط

باشند. به عبارت دیگر، این مسائل، داراي چندین فرد ذي نفع با مطلوبیت هاي متضاد هستند که بایستی در ه میتصمیم گیرند

  )1393اتخاذ تصمیمات مدیریتی نمایند(سبحانیه،تعامل با یکدیگر اقدام به 

سیستم است. بدین در مدل هاي همکارانه فرض بر همکاري کامل مابین بازیکنان براي دستیابی به نتیجه بهینه براي 

ترتیب در مدل هاي همکارانه مسئله از حالت چند تصمیم گیرنده و چند معیاره به حالت تک تصمیم گیرنده و چند معیاره 

تبدیل و سپس حل میگردد. چنین شباهتی به باور کارشناسان نظریه بازي، منجر به سهولت درك و آشنایی بهتر محققان با 

غیر همکارانه گردیده است. در واقع در این مدل ها توابع هدف تصمیم گیرندگان با یکدیگر  این مدل ها نسبت به مدل هاي

ادغام شده و یک تابع هدف ترکیبی ایجاد می شود تا بدین ترتیب مسئله از حالت چند هدفه به تک هدفه تبدیل گردد. در این 

گاه تصمیم نهایی به صورت عادالنه و بر اساس معیارهاي گونه مسائل، تنها یک تصمیم گیرنده آگاه و قدرتمند تعریف شده و آن

  ).Madani ،2011ذي نفع در مسئله اتخاذ می شود(اعالم شده توسط افراد 

کنند. چرا که پیش فرض اما مدل هاي غیر همکارانه، نتایج پایدار بازي را ضرورتا به صورت بهینه پارتو پیش بینی نمی

یکنان، به حداکثر رساندن سود شخصیشان در بازي، با علم به این مطلب است که نتایج این مدل آن است که دغدغه اصلی باز

نهایی بازي محصول تمامی تصمیمات گرفته شده توسط بازیکنان است. لذا مدل هاي غیر همکارانه، شبیه سازي واقع بینانه 

  ).1393ه،یق افراد ذي نفع به دست میدهد(سبحانیتري را به نسبت رفتارهاي مبتنی بر عال

  تعریف تعادل نش:- 4-2

پس از انجام مدل سازي در بازي هاي غیر همکارانه، جهت انجام تحلیل هاي تعادل و یافتن وضعیت هاي پایدار یا راه 

گردد. تعریف تعادل نش، رایج ترین و پرکاربردترین تعریف تعادلی است حل مسئله از تعاریف تعادل غیر همکارانه استفاده می

چوب نظریه بازیهاي غیر همکارانه به کارگرفته شده است. پیش فرض تعادل نش این است که بازیکن در هنگام که در چار

  ).1393تصمیم (گزینش استراتژیک) است(سبحانیه، بازي، تنها قادر به اتخاذ یک

ورد، آن گاه وي موجب گردد که وي نتواند با تغییر تصمیم خویش عایدي بهتر به دست آ iاگر تصمیمات رقباي بازیکن 

براي تصمیم   sندارد، این وضعیت در تعادل نش قرار دارد. اگر وضعیت sهیچ گونه انگیزه اي براي حرکت از وضعیت 

  ).Nash،1950دل نش براي کل بازي خواهد بود( نقطه تعا sگیرندگان، تعادل نش باشد، آنگاه 

جهت بهبود مفهوم راه حل نش، تعاریف تعادل دیگري پیشنهاد شده است که در آن ها تصمیم گیرنده جهت مقابله با 

حرکات متقابل حریفش، اقدام به انجام حرکات یکجانبه می نماید. این تعاریف تعادل که بازتاب دهنده انواع گوناگونی از 

جام تعداد معینی از حرکات و یا حرکت متقابل را در خالل هر مرحله بازي در رفتارهاي انسانی در مناقشه ها هستند و امکان ان

است(  Non-Myopicو تعادل  Limited-Moveتعادل  ،SEO، تعادل SMR، تعادل GMRنظر میگیرند شامل تعادل 

Hipel ،1977(. 

  مفهوم بهینه پارتو- 5-2

یم گیرندگان گذاشته اند، در واقع به جست و جو جهت بازي هایی که مبناي اولیه و اصلی را بر همکاري کامل بین تصم

در حالی که نتایج در بازي هاي غیر همکارانه ضرورتا به صورت  ).1393ل هاي بهینه پارتو می پردازند(سبحانیه،یافتن راه ح

که با تغییر بهینه پارتو نیست. در واقع بهینه پارتو شرایطی است که تحت آن نتیجه ممکنی براي بازیکنان وجود ندارد 

 ).1391ه طور همزمان افزایش پیدا کند(نجفی،استراتژي بازیکنان، پیامد تمام بازیکنان ب

  پیشینه مطالعات- 6-2

از ابتداي مطرح شدن کاربرد نظریه بازي ها در مدیریت منابع آب، تاکنون پژوهش هاي متنوعی در جهان به آن پرداخته 

  ند. اند که هرکدام روشی خاص را توسعه داده ا
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 یک روي بر 1969 سال در (Rogers) روگرس توسط آب منابع مدیریت در بازي نظریه کاربردهاي اولین از یکی

هاي مختلف  هندوستان که مشترك هستند، استفاده کرد. در این مطالعه تحصیص و پاکستان بین گنگ رود در موردي مطالعه

نشان داده شد هر دو کشور سود باالیی را از طریق همکاري به دست آب در حالت همکاري بین دو کشور مد نظر قرار گرفت و 

  .خواهندآورد

به منظور تخصیص عادالنه، کارآمد و پایدار منابع آب به آببران از یک مدل (Wang et al,2003 ) نگ و همکاراناو

حقوق قانونی آن ها و یا تفاهم نامه  مبتنی بر نظریه بازي هاي همکارانه استفاده کرد. در ایتدا، آب به صورت اولیه و بر اساس

هاي موجود، بین ذي نفعان تقسیم شده و سپس، به منظور بهبود شرایط همکاري عادالنه بازتوزیع آب و سود خالص، بین آن 

 .ها صورت گردید

در مطالعه دیگري از یک مدل دو مرحله اي براي در نظر گیري سه شاخص  Wang et al,2003 )نگ و همکاران (او

دالت اقتصادي و پیادار آب به آببران سیستم در حوضه آبریز دریاچه آرال استفاده کردند. آن ها ابتدا روش تخصیص الویت ع

پایه را براي تخصیص اولیه حق آبه ها به کار برده و سپس یک مدل هماکرانه تخصیص آب براي دستیابی به شرایط گفته شده 

 استفاده کردند.

 تصمیمگیري ها، بازي تئوري اصول و سود توزیع قوانین براساس (Aadland and Kolpin, 2004) کولپین و آدلند

  .دان کرده بررسی آفریقا جنوب در کات رود حوضه آبی اراضی در همکارانه بازي یک عنوان به را آب تخصیص در

با در نظر گرفتن مسئله برداشت آب زیر زمینی از یک منطقه ساحلی را ؛   (Loaiciaga et al, 2004)السیگا 

همکاري و عدم همکاري طرفین مورد بررسی قرار داد و مشاهده کرد که در صورت همکاري، سود دراز مدت طرفین افزایش 

  خواهد یافت.

 Syra، از یک مدل بازي همکارانه براي رودخانه مشترك  (Mckinney and Teasley, 2007)میک نی و تیسلی 

Darya  ، ازبکستان و قزاقستان  استفاده کردند. ایشان پیشنهاد کردند ازبکستان و قزاقستان در  بین کشورهاي قرقیزستان

  ازاي آبآزاد شده توسط قرقیزستان منابع سوخت خود را در اختیار این کشور بگذارند.

کنندگان رقیب با استفاده از  ، به تخصیص مشارکتی منابع آّب بین مصرف (Wang et al,2008)وانگ و همکاران 

 مرحله دو داراي مشارکتی هاي بازي از استفاده با آبپردازد. و نشان داد که حل تخصیص می CWAMهاي مشارکتی  بازي

 تخصیص سپس و است هتوزیع شد کنندگان مصرف بین توافقی یا به صورت قانونی آب اولیه مالکیت حقوق اینکه اول است:

 طریق از آب صاحبان خالص سود این د. گرد می کارایی افزایش به منجر آب مالکیت حق هاي داراي بخش بین انتقال با بهینه

  شود. می ایجاد مشارکتی بازي در یک ائتالف

در  GUANTINGها براي مدیریت کمی و کیفی رودخانه  نیز در تئوري بازي  (Yang et al,2008) یانگ و همکاران 

هاي مختلف براي توزیع سود در نظر گرفته نشد و تنها از تابع ضربی نش براي توزیع  چین استفاده کردند. در این مقاله روش

  سود استفاده گردید.

با استفاده از مفاهیم بازي هاي همکارانه روشی موثر را براي تجارت مجوز تخلیه  2009نیک سخن و همکاران در سال 

سیستم هاي رودخانه اي بر اساس اختالف هاي بین آببران و تصمیم گیرندگان درگیر پیشنهاد دادند. آن ها نحوه   آلودگی در

تجارت مجوزهاي تخلیه بار آلودگی  را به گونه اي تعیین کردند که عالوه بر رعایت ستاندارد هاي مربوط به کیفیت آب 

  د.رودخانه، معیارهاي اقتصادي و عدالت نیز رعایت گرد

ریزي و سیاست گذاري منابع آب به تبیین روش هاي مرسوم بهینه سازي در مسائل برنامه(Madani, K. 2010)مدنی 

زیست پرداخت. وي با استفاده از تعدادي از بازي هاي غیر همکارانه ي مرتبط با منابع آب، ضمن مرور میزان و نحوه ي و محیط

و حل اختالفات ایجاد شده، به تشریح ساختار پویاي مسائل مرتبط با منابع آب و  کاربرد نظریه بازي ها در مدیریت منابع آب

  اهمیت توجه به مسیر تکامل بازي ها در مطالعه ي چنین مسائلی پرداخت.
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هاریزانی به  - با به کارگیري روشی مبتنی بر راه حل هاي چانه زنی همکارانه نش و نش (Madani, K. 2011) مدنی

بررسی امکان شکل گیري همکاري توافق بین مجریان پروژه هاي برق آبی غیر دولتی و گروه هاي ذي نفع، به ویژه طرفدران 

ی اقدام کرد. وي از اتصال بازي ها به یکدیگر و محیط زیست، در فرایند تمدید مجوز مجدد بهره برداري از نیروگاه هاي برق آب

گسترش محدوده جواب هاي قابل قبول و مفهوم باخت استراتژیک در مدل چانه زنی ارائه شده استفاده کرد. همچنین وي به 

ه زنی براي ي انگیزه اي براي ایجاد همکاري بین بازیکنان و تسریع فرایند چانبررسی پدیده تغییر اقلیم و آثار آن به منزله

  دریافت مجوز مجدد پرداخت.

با استفاده از نظریه بازي هاي همکارانه، رهیافتی براي تخصیص  (Abrishamchi et al,2011) ابریشمچی و همکاران 

بهینه آب بین سه استان آذربایجان شرقی، غربی و کردستان در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ارائه کردند. از جمله پیامد هاي 

ع است. آنان از برخی مفاهیم افزایش تقاضا و کاهش منابع مختلف طبیعی به ویژه منابع آب، بروز مناقشات بر سر تخصیص مناب

هاي همکارانه از جمله مفاهیم هسته، ارزش شاپلی و گرایش آستانه اي براي تحلیل موارد ممکن همکاري اساسی نظریه بازي

  بین آب بران استفاده کردند.

 به ارکتیمش بازي یک و رفاه پی درپی حداکثرسازي رویکرد از استفاده با et al, 2012) (Siehlowهمکاران سیالوو

 مشارکتی بازي تئوري در .پرداختند کشاورزي و صنعتی شهري، تقاضاهاي بین جنوبی افریقاي در سنکو رودخانه آب تخصیص

 نشان نتایج .شد پرداخته آبریز حوضه در مشارکت مختلف حالتهاي در انگیزه ساختار ارزیابی به منظور  شپلی هسته ارزش از

 افزایش باشند، داشته انفرادي عملکرد آب متقاضیان تمام که حالتی به نسبت درصد 5 تا را رفاه مجموع ائتالف، یک که میدهد

  .میدهد

 براي را روشی پارتو جبهه و هابازي نظریه مفهوم دو ترکیب با ، (Kucukmehmetoglu,M ,2012)محمدلو کوچ

 نظریه بر مبتنی روشهاي کارایی نشان دهنده تحقیق این نتایج .است کرده ارائه فرات و دجله حوضه  در آب منابع تخصیص

   .باشدمی پارتو جبهه فضاي در پذیر امکان حل راه یافتن در مربوطه محدودیت هاي و بازي

با استفاده از نظریه بازي ها به بررسی مناقشه رودخانه فرات که در سال هاي )  (Hipel et al,2012هایپل و همکاران

بین کشورهاي سوریه و عراق و در اثر ندادن  1975آمد. پرداخته اند. این مناقشه در سال به وجود  1998و  1990، 1975

حق آبه رودخانه فرات به کشور عراق به وقوع پیوست. این مناقشه در دو حالت بدون حضور شخص ثالث و با حضور ضخص 

  .ثالث مورد بررسی قرار گرفت

 مسئله حل و اختالف حل براي هابازي نظریه پایه بر را ديجدی روش ،(Safari et al, 2013) همکاران و صفاري

 یک .اندکرده ارائه زیست محیطی نیازهاي گرفتن نظر در با آب تامین کنندگان و مصرف کنندگان بین در آب منابع تخصیص

 مختلف اولویت هاي و مطلوبیت تابع ولی است شده برده کار به سامانه سود بیشینه سازي براي ايمرحله دو پیرو-رهبر مدل

 این در .باشدمی رودزرینه آبریز حوضه تحقیق، این موردي بررسی .است نشده لحاظ بررسی این در مصرف کننده هايبخش

 با مدل این مقایسه نتایج .است شده معرفی آب میزان و قیمت راهبردي گزینش بازیکنان، سودآوري بر موثر هايعامل مدل،

  باشد.می نش زنیچانه مدل با مقایسه در پیرو-رهبر مدل در رهبر سود افزایش دهندهنشان نش، زنیچانه مدل

نظریه بازي ها را در مدیریت منابع مشترك  2در 2در پژوهشی کاربرد روش بازي هاي  1391نجفی و همکاران در سال 

بازي هایی چون هارمونی، جوجه، معماي  بازي که شامل 15از طریق توسعه مثال دریاچه ارومیه مورد بررسی قرار دادند. آنان 

زندانی و بازي سلطه جو بود را به دو دسته بازي هاي مطلوب و غیر مطلوب تقسیم کردند. که نتیج آن ها حاکی از امکان وقوع 

  شرایط یک بازي جوجه رقابتی تحت شرایط بهره برداري فعلی از منابع آب در حوضه بود.

در تحقیقی دیپلماسی آبی رودخانه مرزي ایران و استراتژي آن در هریرود را دنبال  1395قندهاري و همکاران در سال 

کردند، آن ها با کمک روش ارزش شاپلی و بر اساس تئوري بازي هاي همکارانه این گونه نتیجه گرفتند که همکاري بین سه 

  کشور ایران، ترکمنستان و افغانستان بیشترین سود را دارد.
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از  اي زرینه رود در استان آذربایجان غربی برداري بهینه از سیستم رودخانه جهت بهره 1393در  سبحانیه و نیک سخن

سازي چند هدفه به منظور دستیابی به الگوي  پس از انجام بهینهاستفاده کردند. در این پژوهش   ریزي یک مدل جامع برنامه

ها  سازي سود خالص اقتصادي ایشان، با استفاده از نظریه بازي بران و بیشینه تخصیص بهینه منابع آب بر اساس نیاز ماهانه آب

  .دست آمده از بهینه سازي پرداخته شده است هاي به به انتخاب سناریوهاي بهینه تخصیص از میان پاسخ

یز به بررسی مناقشه رودخانه فرات پرداختند. مدلسازي مناقشه در ن (Kinsara et al,2015 )کنسارا و همکاران

انجام شد و نقطه تعادلی به دست آمد که طی آن سوریه اقدام به آزادسازي آب نمیکند و عراق سناریو   +GMCRسیستم 

تعیین شد که طی آن سوریه اقدام  Inverse GMCRحمله را انتخاب میکند. در ادامه نقطه تعادل دیگري با استفاده از ابزار 

 به آزاد سازي آب میکند.

به بررسی مناقشه حق آبه دره اسنیک که در جنوب غربی ایاالت متحده )  (Philpot et al,2017فیلپوت و همکاران 

آمریکا واقع شده است، پرداختند. این مناقشه بین ایاالت نوادا و یوتا به وجود آمد. براي بررسی این مناقشه نیز از راهبرد نظریه 

حالت به حل مناقشه  13ین حاالت ممکن بازي در استفاده شد. آنان با تعی +GMCRبازي هاي غیر همکارانه و سیستم 

پرداختند که نتایج کار آن ها نشان داد که ایالت نوادا و یوتا مناقشه را به دادگاه عالی ارجاع می دهند تا با تعیین شخص ثالث 

 .مناقشه پایان پذیرد

الگوریتم حرکت ذرات و بر اساس با استفاده از روش بهینه سازي چند هدفه بر پایه  2016صابري و نیک سخن در سال 

مطولبیت تصمیم گیرندگان ( که شامل مجموع هزینه هاي تصفیه و تخطی از استاندارد کیفیت آب می باشد) ، نقاطی رو 

  براي حل اختالفات استفاده شد. +GMCRمنحنی تعامل به دست آوردند. در این تحقیق از روش چانه زنی نش و مدل 

از رویکرد تحلیل پرداختند.  آن ها هاي سد ایالم  آبه مناقشه کمی تحقق حقبه پژوهشی  در 1396زنجانیان در سال 

زیست، آب و فاضالب و آب  شبکه اجتماعی استفاده شد نتایج این تحلیل نشان داد که سازمان هاي جهادکشاورزي، محیط

انجام  +GMCR ازي این مناقشه در مدلس گیران اصلی در مناقشه دخالت کنند. مدل اي می توانند به عنوان تصمیم منطقه

نشان می دهد که شخص ثالث مؤثر در مناقشه دادگستري  Inverse GMCR با این وجود، نتایج حاصل از تحلیل .پذیرفت

  .بوده و می تواند مناقشه را به سمت تعادل مطلوب (وضعیت بهینه) سوق دهد

  ريیگنتیجه - 3

پیشنهاد شده براي حل مناقشات منابع مشترك به خصوص در زمینه منابع آب و نظریه بازي ها یکی از روش هاي اصلی 

محیط زیست می باشد. البته شایان ذکر است که میزان به کارگیري این روش در حل مناقشات آبی و محیط زیستی کمتر از 

گون نظریه بازي ها به کار روش هاي حل اختالف دیگر بوده و مبحثی نسبتا جدید به حساب می آید. در بین مدل هاي گونا

گرفته شده جهت حل این مناقشات، میزان استفاده از مدل هاي کیفی و غیر همکارانه بسیار کمتر از مدل هاي همکارانه است. 

چنانکه به به جز راه حل نش، سایر تعاریف تعادل در مناقشات آبی نظریه بازي ها تنها توسط افراد معدودي صورت گرفته است. 

وهشگران، دلیل محبوبیت بیشتر مدل هاي همکارانه نسبت به مدل هاي غیر همکارانه را شباهت این مدل ها به برخی پژ

تکنیک هاي تصمیم گیري چند معیاره است. چرا که مدل هاي همکارانه نیز فرض را بر همکاري مابین بازیکنان براي دستیابی 

کارشناسان مدل هاي غیر همکارانه داراي مزیت  قبال عمومی، به عقیدهاشته اند. اما برخالف این ابه نتیجه بهینه سیستم گذ

هایی  هستند از جمله : در نظر گرفتن تضاد مطلوبیت هاي تصمیم گیرندگان و تمایل شدید به افزایش سود شخصی، عدم نیاز 

  .جم نسبی محاسباتبه وزن دهی کمی به معیارها و تصمیم گیرندگان، استفاده از داده هاي کیفی و نسبی و کاهش ح

  منابع مورد استفاده- 4

 اقتصاد )،1390(فیروزآباد دشت زیرزمینی آب هايسفره از بهینه برداشت میزان تعیین در هابازي يهنظری کاربرد]پورزند،ف؛ زیبایی؛م، 1[

  .1-24، ص:4 ،شماره5 جلد کشاورزي،
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بازي ها در حل مناقشات و مدیریت پایدار منابع آب (مطالعه موردي کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی و نظریه ).1396زنجانیان، حسین.(]30[

  .82246)، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، شماره ثبت::حوضه آبریز سد ایالم

 ،پایان نامهتخصیص منابع آب سطحی با استفاده از معیارهاي تصمیم گیري چند هدفه و نظریه بازي ها)، 1393]سبحانیه، زهرا.(3[

  .66686کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، شماره ثبت:

، پیش بینی لزوم همکاري بین کشورهاي حوضه هریرود بر اساس 1395]قندهاري؛ الف، علوي مقدم؛ م ، عمرانیان خراسانی؛ حمید، 26[

  .115- 121، صفحه 1نظریه بازي ارزش شاپلی، آب و توسعه پایدار، شماره 

ی مدیریت منابع آبی مشترك با دیدگاه نظریه بازي ها، پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس، شماره ثبت: )، بررس1391نجفی، حسین. (]2[

2588-517.  

)، بررسی مدیریت منابع آبی مشترك با دیدگاه نظریه بازي ها، پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس، شماره ثبت: 1391نجفی، حسین. (]24[

2588-517.  
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Comparison of application of cooperative and non-cooperative 
game theory approaches to solving conflicts of water  resources. 

 

 Abstract 
Water and environmental disputes are part of the common issues in water resource 
management, which have multiple stakeholders with opposite utility, which must 
interact with each other to make managerial decisions. Therefore, determining the 
method for solving the disputes over water resources is important. One of the 
ways of solving such differences is game theory, which can be used to model 
these issues. Due to the wide range of differences, many different approaches to 
game theory have been developed so far, and various classifications have been 
made in this regard. The results of this study showed that among different models 
of game theory used to solve these conflicts, the use of quality and non-
cooperative models is much less than cooperative models. In spite of this general 
interest, due to the simplicity of collaborative approaches, according to experts, 
non-cooperative models have advantages, including: considering the conflict 
between the desirability of decision makers and the desire to increase personal 
profits, the need for Weighing slightly on the criteria and decision makers, using 
qualitative and relative data and reducing the relative volume of calculations 
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