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  چکیده 

ها پیش آمده، تعیین روشی براي حل این  با توجه به بروز اختالفاتی که تاکنون بین ذي نفعان آب در سطح داخلی و خارجی کشور

اختالفات اهمیت یافته است. یکی از روش هاي حل چنین اختالف هایی تئوري بازي هاست که می تواند در مدل سازي این مسائل به کار 

است، مدل گراف جهت  ي تئوري بازي ها که اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفتهرود. همچنین؛ یکی از قوي ترین روش هاي غیر همکارانه

کمک آن به  دنیاي واقعی می باشد و می توان بانام دارد. این روش رویکردي منسجم جهت تحلیل مناقشات در  (GMCR)حل مناقشات 

پرداخت. مهمترین و اصلی ترین قسمت در این روش، تحلیل هاي تعادل؛ هستند  ل مختلف در حوزه مناقشات آببررسی بسیاري از مسائ

مدلسازي مناقشه و با استفاده از روابط ریاضی بسیار پیچیده، آینده مناقشه را مشخص میکنند. در این پژوهش به ارزیابی  که پس از

و با استفاده از نرم منابع مشترك آب در ارتباط با مدلسازي مناقشات  SEQو  GMR ،SMRعملکرد چهار مفهوم تحلیل تعادل نش، 

آب و مشترك جه پژوهش حاکی از این است که با توجه به ماهیت مناقشات بهره برداري از منابع پرداخته شده است. نتی +GMCRافزار 

قادر به تحلیل تنها محیط زیستی، به کارگیري صرف تعادل نش، منجر به حصول نتایج سازگار با واقعیت نخواهد شد زیرا این مفهوم تعادل 

 SMRجامع ترین تحلیل می باشد اما از نظر تعداد حرکت، مفهوم تعادل  GMRبازي هاي تک حرکته می باشد. همچنین مفهوم تعادل 

حرکت متوالی نسبت به مفاهیم تعادل گفته شده قادر به تحلیل مناقشات طوالنی تري می باشد. از نظر میزان آگاهی  3با قابلیت تحلیل 

ي مناقشاتی مناسب است که بازیکنان کاملترین اطالعات را دارا برا SEQهاي استراتژِي رقیبان نیز، مفهوم تعادل بازیکنان نسبت به الویت

  گیرند.بوده و محتاط ترین حالت را در پیش می

  

 .مناقشه، حل اختالف، تئوري بازي هاکلیدي:  گانواژ
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  مقدمه  - 1

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

این اساس طبقه بندي هاي مختلفی نیز در این زمینه صورت گرفته است. به طور مثال می توان مدل ها و تکنیک هاي 

گوناگون نظریه بازي ها را بر مبناي یک معیار کلی، یعنی نوع اطالعاتی که مدل براي بیان الویت بندي استراتژي هاي بازیکنان 

. بر این اساس مدل ها به دو دسته کمی و غیر کمی تقسیم )Kerachian ،2010(اید، طبقه بندي نمودمی نم از آن استفاده

بندي می گردند.  بدین ترتیب که رهیافت ها یا مدل هاي کمی ، الویت یک استراتژي  نسبت به استراتژي دیگر را براي 

پولی آن استراتژي بیان می کنند. در حالی که رهیافت هاي کیفی یا بازیکنان، با استفاده از داده هاي کمی مانند سود یا ارزش 

استفاده از الویت هاي کیفی و  ).Madani،2011ده هاي کیفی و نسبی انجام می دهند(غیر کمی این مهم را با استفاده از دا

الویت بندي گزینه ها با داده نسبی، براي بیان الویت گزینه ها، معموال در موقعیت هاي اجتماعی به کار گرفته می شود. در 

هاي کیفی، تنها می توان ارجحیت یک گزینه بر دیگري را تعیین نمود اما نمیتوان مقدار ارجحیت را مشخص کرد. در حالیکه 

در الویت بندي گزینه ها با داده هاي کمی، عالوه بر مشخص نمودن ارجحیت یک گزینه بر دیگري مقدار این ارجحیت نیز با 

همچنین از یک دیدگاه دیگر نیز می توان روش ها و تحقیقات انجام گرفته در نظریه  ).1393سبحانیه،( بیان استعدد قابل 

بازي ها را دسته بندي نمود. این رویکرد به پیش فرض هاي تحلیل مناقشه و ارائه راه حل براي آن توجه کرده و بازي ها را به 

ه است. مدل هاي غیر همکارانه، نتایج پایدار بازي را ضرورتا به صورت بهینه پارتو دو دسته همکارانه و غیر همکارانه تقسیم کرد

کنند. چرا که پیش فرض این مدل آن است که دغدغه اصلی بازیکنان، به حداکثر رساندن سود شخصیشان در پیش بینی نمی

شده توسط بازیکنان است. لذا مدل هاي  بازي، با علم به این مطلب است که نتایج نهایی بازي محصول تمامی تصمیمات گرفته

غیر همکارانه، شبیه سازي واقع بینانه تري را به نسبت رفتارهاي مبتنی بر عالیق افراد ذي نفع به دست 

  ).Madani،2010(میدهد

 

  مواد و روشها  -2

 

  . GMCRمبانی نظري مدل گراف جهت حل مناقشات آب - 1-2

، روشی منسجم جهت تحلیل مناقشات در دنیاي واقعی می باشد و می توان (GMCR)مدل گراف جهت حل مناقشات 

  ).Kilgour،1987در حوزه مهندسی محیط زیست پرداخت(به کمک آن به بررسی بسیاري از مسائل مختلف 

 1993مدل گراف جهت حل مناقشه، که در زمره مدل هاي بازي غیر همکارانه و با اطالعات کامل قرار می گیرد در سال 

توسط فانگ و همکاران با ترکیب مدل گراف و روش هاي تحلیل مناقشه، به وجود آمد. این مدل داراي سه جزو اصلی است: 

تصمیم گیرندگان یا همان بازیکنان، مجموعه انتخاب ها و یا اعمال ممکن براي هر تصمیم گیرنده، الویت هاي هر یک از 

نتایج ممکن بازي که آن تصمیم گیرنده قادر است با تغییر استراتژِي ها و تصمیم گیرندگان نسبت به هر یک از وضعیت ها و 

  ).Madani،2011 د تکامل بازي در آن ها سهیم گردد(انتخاب هایشان در خالل فرآین

، یک مناقشه به صورت حرکت از یک وضعیت به وضعیت دیگر (راس هاي گراف) به وسیله انتقاالتی (کمان GMCRدر  

سط تصمیم گیرندگان کنترل می گردد، نمایش داده می شود. هرمدل گراف جهت حل مناقشه، شامل هاي گراف) که تو

مجموعه اي از گراف هاست. هر گراف تابعی است شامل تصمیم گیرنده مورد نظر، مجموعه وضعیت هاي در دسترس براي وي 

وي که با کمان ها نشان داده می شود و در که با رئوس یا تارك هاي گراف نشان داده می شود، مجموعه حرکات ممکن براي 

  ).1393است(سبحانیه،نهایت توابع سود وي به ازاي هر وضعیت ممکن 

وضعیت هاي در دسترس براي هر تصمیم گیرنده عبارتند از وضعیت هایی که وي می تواند در یک گام و با انجام حرکات 

وضعیت ها، ماتریس دسترسی بازیکن را شکل می دهد. همچنین در  یکجانبه از وضعیت مبدا اولیه به آن ها برسد. مجموعه این
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ماتریس دسترسی، وضعیت هایی که آن تصمیم گیرنده می تواند با انجام یک حرکت از وضعیت مبدا خود، به آن ها برسد، 

د. در مشخص می شوند و سایر وضعیت ها با عدد صفر مشخص می گرد 1لیست حرکت یکجانبه وي نامیده شده و با عدد 

لیست حرکات یکجانبه، وضعیت هایی که براي آن تصمیم گیرنده، داراي ارجحیت بیشتري نسبت به وضعیت مبدا است، لیست 

مشخص میگردند. تابع سود نیز عددي حقیقی است که الویت نسبی هریک از  1شود، با عدد پیشروي هاي یکجانبه نامیده می

م گیرنده مشخص می کند. از ویژگی هاي مهم مدل گراف جهت حل مناقشه می وضعیت هاي قابل دستیابی را براي آن تصمی

توان به توانایی مشخص نمودن حرکات غیر قابل برگشت اشاره نمود. این حرکات، حرکتی هستند که به وسیله آن یک تصمیم 

حرکت  1یه  2از وضعیت حرکت نماید اما به عکس نمیتواند  2به وضعیت  1گیرنده میتواند به صورت یکجانبه از وضعیت 

نماید(زهرا سبحانیه). از دیگر ویژگی هاي عمده این مدل، توانایی آن در تعریف حرکات رایج است این حرکات ، حرکاتی 

هستند که بیش از یک تصمیم گیرنده قادر است با انجام آن سبب حرکت مناقشه از یک وضعیت به وضعیت دیگر گردد. امکان 

و تصمیم گیرنده در مدل، متناهی بودن تعداد استراتژي هاي هر تصمیم گیرنده، استفاده از داده هاي در نظر گرفتن بیش از د

  ).Fang،1993(است GMCRکیفی(نسبس) جهت بیان الویت گزینه ها براي بازیکنان از جمله دیگر ویژگی هاي 

 .+GMCRسیستم پشتیبان تصمیم گیري(نرم افزار)  - 2-2

توسط هایپل و همکاران به بازار عرضه شد. سپس در سال  1990در سال   GMCR Iوان اولین نسخه این مدل با عن

وضعیت) را  600باالتر ( که توانایی مدلسازي مناقشاتی با وضعیت هاي ممکن GMCR IIنسخه بعدي این مدل با نام  1999

توسط کینسارا و همکاران ارائه شد که نسبت به نسخه هاي  2014نسخه جدید این مدل در سال ). Fang  ،2003دارا بود(

در   +GMCRقبلی تفاوت هاي بسیاري داشته است و پیرامون توانایی هاي یالقوه این نسخه در ادامه اشاره خواهد شد. مدل 

 4در این نسخه از نرم افزار  ).Fang)،2003 ستمدیریت منابع آب و حل مناقشات مربوط به آن کاربرد هاي زیادي داشته ا

  ها کد نویسی و ارائه شده است.  براي تحلیل بازي SEQ   وGMR،   SMRمفهوم تعادل نش، 

  .+GMCRفرآیند مدلسازي مناقشات در   - 3-2

د زیر هاي قبلی این نرم افزار داراي دو مرحله اصلی که هرکدام چن، همانند نسخه+GMCRفرآیند حل مسئله در 

  :مرحله هستند می باشد

 مرحله مدلسازي: شامل گام هاي پنج گانه زیر است: )1

 تعریف تصمیم گیرندگان مناقشه. -

 تعریف استراتژي هاي هر تصمیم گیرنده. -

 حذف وضعیت هاي ناممکن و تعیین وضعیت هاي ممکن مناقشه. -

 تعیین انتقال وضعیت هاي ممکن و مجاز. -

 هر تصمیم گیرنده. تعیین الویت نسبی وضعیت ها براي -

 مرحله تحلیل: شامل گام هاي سه گانه ذیل: )2

  تعیین وضعیت هاي پایدار براي هر تصمیم گیرنده.      -       

    تعیین نقاط تعادل یا راه حل هاي احتمالی مناقشه.      -       

  تفسیر نتایج و انجام آزمون تحلیل.     -       

  براي تشخیص راه رسیدن به نتیجه مطلوب مناقشه. Inverse GMCR انجام تحلیل     -       

  نتایج و بحث.- 3

  

  تعاریف تعادل هاي غیر همکارانه .- 1-3
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، از GMCRپس از انجام مدلسازي، جهت انجام تحلیل هاي تعادل و یافتن وضعیت هاي پایدار و نقاط تعادل مناقشه در 

تعادل شامل مجموعه اي از قوانین و فرمول هاي ریاضی هستند که تعاریف تعادل غیر همکارانه استفاده میگردد.این تعاریف 

ي انواع گوناگون رفتارهاي انسانی در مناقشه هستند و امکان انجام تعداد معینی از حرکات و حرکات متقابل بازتاب دهنده

، و SEQ، تعادل SMR، تعادل GMRشامل تعادل  ) و1396(زنجانیان،رقیبان را در خالل هرمرحله بازي در نظر می گیرند

می باشند. البته دایره مفاهیم تعادل تنها محدود به موارد نام برده نیست اما با توجه به سوابق پژوهشی مربوطه  NASHتعادل 

می توان گفت پرکاربرد ترین به حساب می آیند.همچنین در بین موارد یادشده، تعریف تعادل نش، رایج ترین و پرکاربردترین 

. در کل تعاریف تعادل را می )Madani،2011یه بازي ها به کار گرفته شده است(است که در چارچوب نظر تعریف تعادلی

  :)1393(سبحانیه،توان بر مبناي معیار هاي زیر دسته بندي نمود

هر بازیکن  امکان تحلیل تعداد حرکات بازي: عبارت است از این که هر تحلیل تعادل قادر به تحلیل چند حرکت براي-1

 ).Selbirak،1994ست در روند بازي است(ا

تمایل به عقبنشینی (تاکتیکی) و ریسک پذیري: عقب نشینی، حرکت یک جانبه به وضعیتی است که ارجحیت -2

کمتري نسبت به وضعیت کنونی دارد. بر میناي تعاریف تعادل گوناگون ، ممکن است تصمیم گیرندگان مختلف، مایل به انجام 

  بازي باشند.عقب نشینی در خالل 

دانش در باره الویت هاي سایر تصمیم گیرندگان: به لحاظ این معیار تصمیم گیرندگان دو دسته اند: یا فقط نسبت به -3

استراتژِي هاي داراي الویت خود آگاهند و یا عالوه بر این، نسبت به استراتژِي هاي داراي الویت سایر رقبا نیز آگاه هستند. از 

  تعادل با استفاده از تعاریف تعادل گوناگون استفاده می گردد.این عامل در تحلیل 

در دستور  GMCRتشخیص کارایی و عملکرد هریک از مفاهیم تعادل گفته شده در فوق بر روند تحلیل و نتایج روش  

سازي هاي انجام گرفته ها در مدل کار این پژوهش قرار دارد. لذا با توجه به اصل مفاهیم ارائه شده در روابط ریاضی و کاربرد آن

؛ می توان به +GMCRدر سوابق پژوهشی و همچنین روند مدل سازي مناقشه حوضه آبریز داخلی رودخانه ارس در نرم افزار 

  دست یافت. SEQو  GMR ،SMRجمع بندي هاي ذیل در ارتباط با چهار مفهوم تعادل نش،

  

  مفهوم تعادل نش.- 2-3

 قرار داشته باشند به گونه اي که sمفهوم تعادل نش را می توان این شیوه که بیان کرد که اگر بازیکنان بازي در وضعیت 

 گاه آن انتقال یابد، sبه وضعیتی بهتر از وضعیت  خویش تصمیم تغییر با نتواند وي که گردد موجب I بازیکن رقباي تصمیمات

 براي  sوضعیت  اگر. دارد قرار نش تعادل در Iدر این حالت بازیکن  ندارد، s وضعیت از حرکت براي اي انگیزه گونه هیچ وي

لذا با توجه  ).Nash.،1950(بود خواهد بازي کل براي نش پایدار تعادل نقطه s آنگاه باشد، نش تعادل گیرندگان، همه تصمیم

توان گفت که در این پژوهش، می آبریز مرزي ارسهوم تعادل و انجام مدلسازي مناقشه داخلی حوضه به روابط ریاضی این مف

اي که مایل به ریسک نیست را نشان دهد. چرا که پیش تعادل نش تنها قادر است یکی از رفتارهاي بازیگر یا تصمیم گیرنده

خی از فرض آن این است که بازیکن در هنگام بازي، تنها قادر به اتخاذ یک تصمیم (گزینش استاتژیک) است. اما چنین پاس

قعی محیط زیستی بسیار متفاوت سوي بازیکنان، ممکن است با واقعیت رفتار تصمیم گیرندگان در مناقشه هاي وا

بنابراین تعریف تعادل نش به جهت محدود بودن پیش فرض هاي به کار گرفته شده در مدل هاي  ).1393باشد(سبحانیه،

مناقشه ها با ه کار گرفته شود، غالبا در پیش بینی دقیق خروجی عقالنیت بازیکنانش، هنگامی که در موقعیت هاي واقعی ب

، بر مبناي مطالعات 2009به عنوان نمونه، اوستروم، برنده جایزه نوبل اقتصادي در  ).Selbirak،1994ناکامی مواجه میگردد(

واره از استراتژِي هاي نش که فراوان و داده هاي بدست آمده از جهان واقعی، به این نتیجه دست یافت که رفتار بازیکنان هم

زیرا تصمیم گیرنده اي که بر اساس تعادل نش به ). Howard ،1994(صرفا مبتنی بر عقالنیت فردي است پیروي نمیکند

بازي می پردازد، هنگامی که جهت حرکت وضعیت کنونی خود، به قضاوت در مورد مزایا و باخت هاي احتمالی خود می پردازد، 
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متقابل توسط رقبا را در نظر نمیگیرد. در حالیکه در مناقشه هاي واقعی آب و محیط زیست، تصمیم  امکان انجام حرکت

  ).1393ر سایر رقبا را در نظر میگیرد(سبحانیه،گیرندگان اغلب پیش از انتخاب یک گزینه، عکی العمل هاي قابل انتظا

  

  .GMRمفهوم تعادل - 4-3

قادر  Jدر تعادل است، اگر و تنها اگر  بازیکن  Iبراي بازیکن  sاین مفهوم تعادل این گونه تعریف می شود که، وضعیت 

مسدود  sرا از وضعیت  I)، امکان حرکت رو به جلو بازیکن zباشد با حرکتی یکجانبه به سمت جلو یا عقب(یعنی به وضعیت 

  Iکمتر یا بیشتر از وضعیت ابتدایی باشد، اما بازیکن   Jبراي بازیکن  zوضعیت کند. بنابراین ممکن است منفعت یا مطلوبیت 

خواهد بود. اگر این حالت براي  GMRبراي وي، تعادل  sبراي پیشروي نخواهد داشت و لذا  s قطعا وضعیتی بهتر از وضعیت 

).  Howard,1994رسیده است ( GMRیک وضعیت و براي تمامی بازیکنان رخ دهد، آنگاه بازي در آن وضعیت به پایداري 

، فرض میکند که ممکن است رقیبش در پاسخ به حرکت یک جانبه وي، درحرکتی به GMRلذا، یک بازیکن با مفهوم 

براي بازي هایی مناسب تر  GMRحاصل حرکت او را خراب کند.  در واقع مفهوم تعادل  موقعیت فعلی خود صدمه بزند تا

ها، حرکات و الویت هاي رقبا آگاه هستند، و با دانستن این اطالعات سعی در رسیدن به هدف اباست که بازیکنان نسبت انتخ

باتوجه به مدلسازي مناقشه حوضه آبریز داخلی رودخانه ارس که در  خود با بیشترین محافظه کاري و کمترین خسارت را دارند.

به واقعیت مناقشات آب و محیط زیست ،  GMR مفهوم که،این واقعیت است این پژوهش انجام شده است، نتایج تایید کننده 

تقارب بیش تري از خود نشان میدهد اما از جهت توانایی تحلیل تعداد حرکات بازیکنان قادر است دو مرحله بازي را تحلیل 

صحیح و منطقی نخواهد کند لذا اگر مناقشه اي از نظر دفعات حرکت طوالنی تر از دو مرحله گردد، این تحلیل قادر ارائه نتایج 

  بود.

  

  .SMRمفهوم تعادل - 5-3

انتقال  xحرکتی رو به جلو انجام دهد و بازي را به  Iبازي قرار داشته باشند، و بازیکن  Sدر وضعیت  Jو  Iاگر بازیکن 

است، بلکه  Sوضعیت بدتر از  Jببرد که عالوه بر این که قطعا براي بازیکن  zدر پاسخ به او بازي را به وضعیت  Jدهد و بازیکن 

 SMRدر تعادل  Iبراي بازیکن  Sنباشد، آنگاه وضعیت  Iبه هیچ وضعیت بهتري براي بازیکن  zامکان انتقال بازي از وضعیت 

قرار دارد. بنابراین، این مفهوم تعادل از  GMRقرار دارد. اگر این وضعیت براي تمامی بازیکنان رخ دهد آن گاه بازي در تعادل 

بوده اما زیر مجموعه آن به حساب می آید. در این مفهوم تعادل بازیکنان به حدي داراي اطالعات کامل  GMRجنس تعادل 

از آینده بازي و الویت هاي رقبا هستند که سه گام آینده از وضعیتی که در آن قرار دارند و شانس خود براي پاسخ به عکس 

، فرض میکند که ممکن است رقیبش در SMRد. یک بازیکن با مفهوم العمل رقیب خود را می توانند مورد ارزیابی قرار دهن

پاسخ به حرکت یک جانبه وي، درحرکتی به موقعیت فعلی خود صدمه بزند تا عالوه بر خراب کردن حرکت او، حتی اجازه 

باشد که در  براي بازي هایی طراحی شده و مناسب می SMRجبران را در حرکت بعدي به او ندهد. بنابراین مفهوم تعادل 

  ).Howard،1971(ماهیت آن ها امکان انجام بیش از دو حرکت براي بازیکنان وجود داشته باشد

  .SEQمفهوم تعادل - 6-3

محسوب می شود. می توان این مفهوم را به این صورت شرح داد: اگر  GMRاین مفهوم تعادل نیز یک زیر مجموعه از 

یکجانبه ( نه صرفا  "پیشروي "در پاسخ به او با یک  Jبکشاند و بازیکن  xبا پیشروي یکجانبه بازي را به وضعیت  Iبازیکن 

در  Iاست، آن گاه گفته می شود که بازیکن  sبدتر از وضعیت  Iبکشاند که براي بازیکن  zحرکت یکجانبه)، بازي را به وضعیت 

قرار دارد. باید  SEQکنان به این تعادل برسند آن گاه بازي در وضعیت پایدار قرار دارد. هنگامی که همه بازی SEQتعادل 

محافظه کار و محتاط عمل نمیکند، چون  SMR و  GMRتوجه شود که از دید این مفهوم تعادل، بازیکن به اندازه مفاهیم 

براي بازي هایی  SEQوم تعادل می داند که رقیب براي سد کردن راه وي حاضر به صدمه زدن به خود نیست. بنابراین مفه
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طراحی شده و مناسب می باشد که در ماهیت آن ها امکان انجام بیش از یک حرکت و کمتر از دو حرکت براي بازیکنان وجود 

  ).Howard،1971(داشته باشد

  

  ريیگنتیجه -4  

تعریف تعادل نش، رایج ترین و پرکاربرد ترین تعریف تعادلی است که در چارچوب نظریه بازي هاي غیرهمکارانه به کار 

گرفته شده است. اما تعادل نش تنها قادر است یکی از رفتارهاي بازیگر یا تصمیم گیرنده اي که مایل به ریسک نیست را نشان 

زیکن در هنگام بازي، تنها قادر به اتخاذ یک تصمیم است. اما چنین پاسخی از دهد. چرا که پیش فرض آن، این است که با

سوي بازیکنان، ممکن است با واقعیت رفتار تصمیم گیرندگان در مناقشه هاي واقعی بسیار متفاوت باشد. بنابراین تعریف تعادل 

انش، هنگامی که در موقعیت واقعی به نش به جهت محدود بودن پیش فرض هاي به کار گرفته شده در مدل عقالنیت بازیکن

نتایج مدلسازي مناقشه حساس داخلی کار گرفته شود، غالبا در پیش بینی دقیق خروجی مناقشه ها با ناکامی مواجه میگردد. 

لذا جهت بهبود راه حل نش، تعاریف تعادل دیگري پیشنهاد و طراحی رودخانه ارسنیز بر واقیت این ادعا صحه گذاشته است. 

از  اند که در آن ها یک تصمیم گیرنده جهت مقابله با حرکات متقابل حریفش، اقدام به انجام حرکات یکجانبه می نماید. شده

اشاره کرد. با بررسی روند رسیدن به تعادل بازیکن در هر یک از  SEQو  GMR ،SMRاین جمله می توان به مفاهیم تعادل 

جامع تر از دو تعادل هاي دیگر است، یعنی مفهوم تعادل  GMRن گفت تعادل این مفاهیم این نکته روشن میگردد که میتوا

و زیرمجموعه هاي آن را  GMRقرار می گیرند. همچنین، تعادل  GMRدر زیر مجموعه مفهوم تعادل  SEQو  SMRهاي 

رکت ممکن باشد به کار تنها می توان در بازي هاي داراي سیر تکاملی که در آن براي هر بازیکن قادر به انجام حداقل دو ح

گرفت. زیرا در بازي هاي تک حرکته، امکان انجام عکس العمل متقابل و پاسخ دادن به حریف وجود ندارد.برخی از تعاریف 

 و  GMR، هرگز اجازه انجام عقب نشینی را نمی دهد در مقابل برخی دیگر مانند SEQتعادل همچون تعادل هاي نش و 

SMRهمچنین تعاریف تعادل مختلف، به لحاظ سطح آگاهی . اتژیک را تنها به رقبا می دهند، امکان عقب نشینی استر

  بازیکنان از الویت هاي همدیگر نیز متفاوت هستند 
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 The study of the effect of equilibrium concepts on the analysis process and 
the results of the graph model for solving conflicts; in  shared water 

resources issues 
Abstract 
Given the differences that have occurred between the water stakeholders at the internal and 
external levels of the countries, dtermining 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. Also, one of the most powerful non-cooperative games theory that has 
recently been very much considered, the Graph Model for Solving Controversy (GMCR) is called. 
This approach is a coherent approach to analyzing the real world disputes, and it can be used to 
examine many different issues in the field of environmental engineering. The most important part 
of this method is balance analysis, which, after modeling the conflict, uses very complex 
mathematical relationships to determine the future of the conflict. In this study, four concepts of 
Nash equilibrium, GMR, SMR and SEQ equilibrium analysis in relation to water and 
environmental disputes modeling using GMCR + software have been evaluated. The result of the 
research suggests that considering the nature of the conflicts of exploitation of water resources and 
the environment, the mere use of Nash equilibrium will not result in consistent results with reality, 
since this concept of equilibrium is capable of analyzing single-player games. Also, the concept of 
GMR equilibrium is the most comprehensive analysis, but in terms of the number of moves, the 
concept of equilibrium SMR with the ability to analyze 3 successive moves over the concepts of 

equilibrium is able to analyze the longer conflicts. In terms of players 'awareness of the 
competitors' strategy priorities, the concept of the equilibrium of the SEQ is appropriate for the 
controversy that players have the most complete and most cautious information. 

Keywords :Conflict, Dispute Resolution, Game Theory, graph model. 
 


