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چکیده
در این مطالعه عملکرد بازی رقابتی ،مشارکتی ومشارکتی با پرداخت جانبی در تحلیل تضاد منافع محیط زیست
و بهرهبرداران منابع آبی مورد ارزیابی قرار گرفت .در بازی رقابتی ،بازیکنان با هدف به حداکثر رساندن پیآمد انفرادی
خود و در رقابت با یکدیگر تصمیم گیری مینمایند .اما در بازی مشارکتی ،هدف بازیکنان به حداکثر رساندن مجموع
مطلوبیت هردو بازیکن است که این مطلوبیت ،بیشینه درآمد واحد سطح برای کشاورزان و کمینه نیاز آبی واحد سطح
برای محیط زیست میباشد .اما کشاورزان به منافع انفرادی خود اهمیت بیشتری قائل بوده و تمایل بیشتری به بازی
رقابتی دارند .پرداخت جانبی به عنوان یک تکنیک موثر ،با انتقال مقداری از منافع بین بازیکنان ،میزان منفعت انفرادی
بازیکنان را در دو شرایط مشارکتی و رقابتی برابر مینماید .در چنین شرایطی ،امکان جلب موافقت بهره بردار آب
کشاورزی برای اجرای الگوی کشت مطلوب محیط زیست فراهم میگردد .در این مطالعه ،شرایط تقابل بین منافع
اقتصادی بخش کشاورزی و مالحظات زیست محیطی اکوسیستم دریاچه ارومیه در دشت ارومیه با استفاده از تئوری
بازی ها مورد ارزیابی قرار گرفته است .بر اساس نتایج ،مقدار نیاز آبی الگوی کشت بهینه و مقدار درآمد واحد سطح
(هکتار) بهترتیب ،در بازی رقابتی برابر  4788مترمکعب و  21/24میلیون تومان و در بازی مشارکتی معادل 3492
مترمکعب و  19/97میلیون تومان شد .لذا با پرداخت جانبی برابر  1/37میلیون تومان در هکتار ،ترغیب کشاورز به اجرای
الگوی بهینه مشارکتی و صرفه جویی  24/69درصدی آب نسبت به وضع موجود فراهم گردید.
واژههای کلیدی :تئوری بازی ،بازی رقابتی ،بازی مشارکتی ،تعادل نش ،بهینه پارتو ،پرداخت جانبی
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Abstract
In this study, the performance of the competitive and cooperative game and side-payment technique
in the analysis of the conflict of interest of environment and water resources users were evaluated. In a
competitive game, the players decide to compete with each other in order to maximize their individual
payoff. But in a cooperative game, the goal of the players is to maximize the total utility of both players that,
this desirability is the maximum income per unit area for farmers and the minimum water demand per unit
area for the environment. But farmers care more about their individual benefits and are more interested in
competitive game. As an effective technique, side-payment, by transferring some of the benefits between the
players, equalizes the individual benefits of the players in both cooperative and competitive conditions. In
such circumstances, it is possible to obtain the consent of the agricultural water consumers to implement the
desired environmental cropping pattern. In this study, the conditions of conflict between the economic
interests of the agricultural sector and the environmental considerations of the Urmia Lake ecosystem in the
Urmia plain with the independence of game theory evaluated. Based on the results, the amount of water
demand of the optimal cultivation pattern and the amount of income per unit area (hectare) in the competitive
game were found to be equal to 4788 cubic meters and 21.24 million Tomans. This was equal to 3492 cubic
meters and 19.97 million Tomans, respectively in cooperative game. Therefore, by a side-payment of 1.37
million Tomans per hectare, the farmer was encouraged to implement the optimal cooperative model and
save 24.69% of water compared to the current situation.
Keywords: Competitive game, Cooperative game, Game theory, Nash equilibria, Pareto optimum, SidePayment
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نیومن1

تصمیمگیری در مورد بهینهسازی منابع آب صریح

اساس تئوری بازیها توسط جان وان

نبوده ،بلکه شامل اهداف متناقضی نظیر بیشینهسازی

در سال  1928در قالب قواعد مینیماکس بیان گردید.

عملکرد اقتصادی و کمینهسازی عوارض زیست محیطی

تئوری بازیها بهشکل کنونی خود در سال 1944

و  ...میباشد که افزایش مطلوبیت یک هدف ،مقدار

توسط جان وان نیومن و اسکار مورگنسترن 2پایه-

مطلوبیت دیگر اهداف را محدودتر میکند (بیگی و

گذاری گردید و آنها نحوه فرمولبندی کلی آن را بیان

همکاران  ،2014ساالزار و همکاران .)2007

نمودند (مدنی  .)2010نتایج مطالعات و تحقیقات این دو

در چنین شرایطی تئوری بازیها بهعنوان یک
ابزار قدرتمند ،بهطور وسیعی در بهینه سازی مسائل
چند هدفه متفاوت مطرح و مورد استفاده قرار میگیرد
(لنگ و ژئو  ،2009بوند و همکاران  .)2016این نظریه
شرایط تضاد منافع در یک مساله تصمیمگیری چند
عنصری یا چند عضوی را بهخوبی توصیف نموده و
راهحل مطلوبتری را براساس شرایط واقعی حاکم بر
مساله (از جمله اقتصادی ،فیزیکی ،فنی ،اجتماعی،
سیاسی ،زیست محیطی و اکوسیستم) ارائه میکند
(بیمونته ،2008

پودیماتا و یانوپولوس  .)2015در

دهههای اخیر ،تئوری بازیها بهعنوان روش بسیار
مناسب در تحلیل مسائل تصمیمگیری چند عنصری با
اهداف متفاوت یا متناقض ،در مسائل مختلف علمی (از
جمله مدیریت و برنامه ریزی منابع آب) بهطرز قابل
فهمی فرمولبندی شده است .این تئوری یک درک و

محقق در قالب کتاب "تئوری بازیها و رفتار اجتماعی"
منتشر شده است (مدنی  .)2010جان نش در سال 1951
نقطه تعادل نش 3را معرفی نمود (کیوکیم  .)2014نقطه
تعادل نش ترکیب بهینهای از راهبردهای بازیکنها در
یک بازی بوده که هیچکدام از آنها انگیزهای برای تغییر
آن ندارند و آن ترکیب ،بهعنوان نقطه بهینه بازی تعریف
میشود (کوب  .)2014در نقطه تعادل نش ،عملکرد
بازیکنها مقدار بهینه نمیباشد اما با توجه به تاثیرات
متقابل راهبرد بازیکنها با عملکرد رقبا ،کوچکترین
تغییر در راهبرد اتخاذی در نقطه تعادل نش منجر به
کاهش مطلوبیت عملکرد بازیکنها خواهد گردید ،لذا
هیچکدام از طرفین تمایلی به تغییر راهبرد تعادل نش
نخواهند داشت (رائو  .)1987بنابراین ،این ترکیب
راهبرد ،تحت عنوان نقطه بهینه بازی رقابتی تعریف
میشود (کوب .)2014

زاویه دید جدید و واقعیتری برای فهم و تحلیل تضاد و

انواع بازی براساس ویژگیهای رفتاری ،به

تضاد در مسائل یا طرحهای منابع آب ارائه میکند

دستههای مختلف تقسیمبندی میگردد .نوع بازیها با

(مدنی  .)2010امروزه ،در زمینه مسائل و طرحهای

نوع و تعداد بازیکنان و نوع تصمیماتی که بازیکنها

منابع آب ،عمدتأ تضاد بین منافع اقتصادی ،توسعه

اتخاذ مینمایند مشخص میگردد (بوند و همکاران

بهرهبرداری و اهداف پایدار مهم زیست محیطی و

 .)2016براساس مطالعه نامبرده ،دستهبندی جامعی از

اکولوژیکی مورد توجه محققین بوده است (شنگ لی

انواع بازی ارائه شده است که ازجمله مهمترین

 .)2012بهطوریکه در سالهای اخیر ،تئوری بازیها

شاخصهای دستهبندی ،شاخص ساختار عملکردی

بهعنوان ابزاری مهم و قدرتمند در حل مسائل زیست

میباشد که براساس آن انواع بازی با توجه به اولویت

محیطی ،مدیریت کمی و کیفی آب ،تخصیص آب ،تعیین

عملکرد انفرادی هر بازیکن و یا عملکرد جمعی آن در

سهم حقابه ،دیپلماسی آب و  ....در تحقیقات مختلف

قالب بازی مشارکتی و غیر مشارکتی دستهبندی می-

بهکار گرفته شده است (پودیماتا و یانوپولوس .)2015
1

John Von Neumann
Oskar Morgenstern
3 Nash equilibria point
2
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گردد .در بازی رقابتی یا غیرمشارکتی ،تضاد منافع بین

رسیدن سود طرفین تعیین میگردد (لنگ و ژئو .)2009

بازیکنها وجود دارد و بازیکنها مستقل از هم

پرداخت جانبی غالبا برای شرایط نامتقارن که در آن

تصمیمگیری و رقابت میکنند .در حالیکه ،در بازی

مقدار عملکرد یک بازیکن در حالت همکارانه بیش از

همکارانه یا مشارکتی ،تصمیمگیریهای دستهجمعی

حالت رقابتی است ،بهکار برده میشود (دینار ،2006

بازیکنان بهصورت هماهنگ بوده و مقدار عملکرد

فونگ و سورتی  ،2009کیمبرو و شرمتا .)2013

مطلوب کل مجموعه ،در صورت همکاری بازیکنها

پرداخت جانبی ابزاری خارج از چارچوب بازی میباشد

حاصل میگردد (مدنی .)2010

که با جابجایی میزان منفعت ،توافق بین بازیکنها را

در یک بازی ،مقدار مطلوبیت مجموعه در
صورت همکاری بازیکنان باهم ،بیشتر از حالت بازی
غیرمشارکتی میباشد (مالپزی  .)1998لذا در حالت
ایدهآل بازی مشارکتی ،مقدار مطلوبیت مجموعه بایستی

برای همکاری حاصل میکند .در بازی رقابتی بهعلت
فقدان این مکانیزم خارجی ،تصمیمات بازیکنها بیشتر
تحت تاثیر منافع شخصی خود قرار میگیرد (دیم
.)2015

بیشتر باشد .اما اهمیت پیآمد انفرادی بازیکنان با

در دهههای اخیر ،تحقیقات متعددی در تحلیل

عملکرد انفرادی بیشتر ،آنها را به یک بازی رقابتی

مسائل بهرهبرداری و تخصیص منابع آب در نقاط

بیشتر ترغیب میکند .این پدیده توسط هاردین ()1994

مختلف دنیا با استفاده از تئوری بازیها در منابع معتبر

تحت عنوان "تراژدی مشاعات" 4مطرح گردیده است.

انتشار یافته است (مدنی  .)2010اکثریت چنین مطالعاتی

بنابراین ،جلب تمایل بازیکنها برای مشارکت بدون

براساس روش بازی رقابتی و مشارکتی انجام یافته و

لحاظ مشوقها و بدون تحمل هزینه ،امکانپذیر

بیشتر متمرکز بر تخصیص بهینه یا مطلوب منابع آب

نمیباشد (بیمونته  ،2008مدنی و دینار  .)2012در یک

مابین ذینفعان یا کاربران مختلف بوده است (لنگ و ژئو

بازی بین دو بازیکن ،ترجیح همکاری و مشارکت،

 ،2009مدنی  .)2010در سالهای اخیر نیز روش بازی

مستلزم حصول شرایطی است که هم عملکرد هر دو

مشارکتی با پرداخت جانبی که بهعنوان یک ایده جدید

بازیکن نسبت به حالت رقابتی بیشتر گردیده و هم این

در زمینه مسائل اقتصادی ،تجاری و مسائل اجتماعی

که برای هر دو بازیکن شرایطی بهتر از آن میسر نباشد

مطرح بوده ،در تحلیل مسائل بهرهبرداری و تخصیص

(حمیدی و همکاران  .)2016حصول چنین شرایطی ،به

منابع آب برای مصارف شرب ،کشاورزی و صنعت

معنی قرار گرفتن تعادل نش در مرز بهینه پارتو

بهکار گرفته شده است (شنگلی  ،2012مدنی و دینار

میباشد (رائو  ،1987بال و خیائوگوانگ  .)1993بهینه

 .)2012این در حالی است که نیاز زیست محیطی و

پارتو ،حالتی از مرز بهینه میباشد که در آن امکان

اکوسیستم (بهعنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار

افزایش مطلوبیت یک معیار ،بدون کاهش مطلوبیت سایر

مسائل منابع آب) بهدلیل عدم امکان ارزشگذاری صریح

معیارها امکانپذیر نباشد (آلوا و مانتجونات ،2019

مالی کمتر مورد توجه بوده است (بل و همکاران ،2016

اینگائو و سیگالر  .)2019چنین شرایطی در صورتی

دریچلر  .)2017در صورتیکه توسعه ناپایدار منابع آب

ممکن است که مقداری از منفعت انفرادی بین دو بازیکن

و نادیده گرفتن نیاز زیست محیطی ،بحرانهای بسیار

جابجا گردد .این انتقال منفعت انفرادی بین بازیکنان در

جدی در نقاط مختلف دنیا و ایران (از جمله حوضه

حقیقت همان پرداخت جانبی است که برای به تعادل

آبریز دریاچه ارومیه که یکی از دشتهای مهم آن یعنی
دشت ارومیه بهعنوان مطالعه موردی این تحقیق در نظر

Tragedy of commons
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گرفته شده است) ایجاد نموده است .در این مطالعه ،حل

در این مطالعه  16نوع محصول ( 6نوع محصول

مسئله تضاد منافع محیط زیست و بهره برداران

باغی 2 ،نوع محصول باغی با کشت زیردرختی یونجه،

(کشاورز) منابع آب تجدیدپذیر در دشت ارومیه با

 7نوع محصول زراعی و آیش) که بهطور مشترک در

استفاده از سه روش بازیهای رقابتی ،مشارکتی و

تمامی دشتهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه کشت

مشارکتی با پرداخت جانبی با دو هدف همزمان

میشوند بهعنوان محصوالت کشاورزی غالب منطقه

کمینهسازی نیاز آبی و بیشینهسازی درآمد از واحد

مطالعاتی دشت ارومیه انتخاب شده است (بینام.)1397

سطح مورد ارزیابی قرار گرفته است .این تحقیق در

دادههای مورد نیاز مطالعه نیز برای هر محصول شامل:

راستای احیای دریاچه ارومیه جهت ترغیب کشاورزان

سطح زیر کشت ،نیازآبی ،مقدار و قیمت میباشد که از

برای کاهش آب مصرفی با پرداخت جانبی بوده است.

سالنامه آماری  1396استان آذربایجانغربی و سند

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه و داده ها
دریاچه ارومیه با مساحت حدود 5000

ملی آب کشور بهشرح جدول  1استخراج و محاسبه
گردیده است (بینام  ،1397ذبیحیافروز و همکاران
.)1396
طرح مساله و راهبرد اتخاذی بازیکنان

کیلومترمربع واقع در شمالغربی ایران یکی از مهمترین
اکوسیستمهای آبی ایران و جهان میباشد .دریاچه
ارومیه در سال  1354بهعنوان سایت رامسر و در سال
1356بهعنوان ذخیرهگاه زیست کره یونسکو تعیین شده
است (منتصری و همکاران  .)2018در حال حاضر
دریاچه ارومیه بهدلیل برداشت اضافی آب از منابع آب
تغذیه کننده خود (سطحی و زیرزمینی) ،حقابه زیست
محیطی خود را دریافت نکرده و در شرایط بحران
کاهش حجم آب ذخیره و خطر خشک شدن قرار گرفته
و منطقه را با مخاطرات جدی اکوسیستمی روبرو کرده
است (منتصری و همکاران  .)2018در حوضه آبریز
دریاچه ارومیه با جمعیت حدود  6میلیون نفر،
فعالیتهای کشاورزی بخش عمدهای از اشتغال و درآمد
ساکنین منطقه را شامل میگردد (آقاکوچک و همکاران
 .)2015لذا کاربران آب کشاورزی در منطقه ،از جمله
دشت وسیع ارومیه (بهعنوان منطقه مطالعاتی) در تقابل
جدی با زیست بوم دریاچه ارومیه برای تخصیص
بیشتر از منابع آب (سطحی و زیرزمینی) مشترک است.

در طرح این مساله ،کشاورز بهعنوان یک بازیکن
با انتخاب راهبرد بهینه از بین راهبردهای مختلف خود
(بند بعد "راهبردهای فرض شده کشاورز") سعی در
افزایش عملکرد اقتصادی خود را دارد .اما برای انتخاب
الگوی کشت با عملکرد اقتصادی باال ،با محدودیت
دسترسی بهمیزان آب مورد نیاز و تقابل با منافع محیط
زیست مواجه میباشد .از طرفی ،مالحظات زیست
محیطی نیز در راستای کاهش مقدار تقاضای آبی بوده
که این دو هدف کشاورز و محیط زیست باهم در تقابل
است .در بازی مذکور برخی قیدهای محلی در روابط
مسئله موثر بوده که تغییرات آن بهدلیل تبعات اجتماعی
و آسیبهای اقتصادی و غیره فاقد توجیه منطقی
میباشد ،مانند تغییر کشت باغی به باغی دیگر یا کشت
باغی به زراعی (وبرعکس) و وابستگی سایر مشاغل
(مانند دامپروری ،صنایع تولید آبمیوه و کارخانه قند) به
کشت.

36

نشریه دانش آب و خاک  /جلد 31شماره  / 3سال 1400

رحیمی قلنجی ،منتصری

جدول  -1نوع و مشخصات محصوالت الگوی کشت محدوده مطالعاتی.
عملکرد مالی واحد

بهای واحد محصول

عملکرد واحد سطح

الگوی کشت

نیاز آبی (مترمکعب

(تومان بر کیلوگرم)

محصول (تن در هکتار)

(درصد)

در هکتار)

1

سیب

1600

16/97

8/22

6009

27/15

2

هسته دار

2000

11/24

2/01

6360

22/48

3

انگور

1800

21/00

14/51

3600

37/80

4

پسته

42000

0/88

0/01

3999

36/96

5

بادام

37000

1/20

0/68

5300

44/40

6

گردو

18000

1/98

1/06

6970

35/64

7

گندم

1600

5/90

16/36

2600

9/44

8

جو

1000

1/6

5/07

1780

1/16

9

آیش

-

0/00

1/06

0

0/00

10

سبزیجات

1000

23/17

6/56

4600

23/17

11

چغندر قند

800

41/33

2/88

6704

33/06

12

جالیزی

1000

25/73

3/40

3390

25/73

13

یونجه

700

6/99

0/29

6528

4/89

14

آفتابگردان

12000

1/73

11/16

4600

20/76

15

سیب با کشت یونجه

-

-

19/19

6600

29/60

هسته دار با کشت

-

-

7/00

6545

24/93

ردیف

16

نوع کشت

یونجه

سطح (میلیون تومان
در هکتار)

متوسط نیاز آبی واحد سطح الگوی کشت  4637مترمکعب در هکتار
متوسط درآمد واحد سطح الگوی کشت  23/56میلیون تومان در هکتار

در این مطالعه ،هدف کشاورز بیشینهسازی

ساالنه واحد سطح محصول  iام (مترمکعب در هکتار)؛

درآمد ساالنه بهازای تامین تقاضای آب وضع موجود

 :d0متوسط تقاضای آبی ساالنه واحد سطح در وضع

( 4637مترمکعب در هکتار) در نظر گرفته شده است.

موجود (مترمکعب در هکتار)؛  :kjسقف تقاضای آبی

مدل بهینهسازی کشاورز یعنی حداکثرسازی عملکرد

قابل تامین در راهبرد  jام کشاورز (مترمکعب در هکتار)

اقتصادی واحد سطح بهشرح معادله ( )1است.

که مقدار آن توسط راهبردهای کشاورز تعیین میشود.

[]1

 : maximize ∑ xi × biتابع هدف
 : ∑ xi × di ≤ k j d0قید نیاز آبی
 : ∑ xi ≤ 1قید مساحت

که در آن :xi ،درصد سطح زیر کشت محصول  iام؛ :bi
عملکرد اقتصادی ساالنه واحد سطح محصول  iام
(میلیون تومان بر هکتار در سال)؛  :diتقاضای آبی

راهبردهای فرض شده کشاورز
الف :بیشینهسازی درآمد واحد سطح با کاهش آستانه
تامین نیاز آبی واحد سطح بهمیزان  %10وضع موجود.
ب :بیشینهسازی درآمد واحد سطح با افزایش آستانه
تامین نیاز آبی واحد سطح بهمیزان  %10نسبت به وضع
موجود.
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ضمناَ قیودات دیگری در مدلسازی مطرح بوده

در این مطالعه ،هدف محیط زیست حداکثر سازی

که تابع شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی منطقه است

تخصیص نیاز زیست محیطی دریاچه ارومیه با اتخاذ

از جمله ،محدودیت تغییر الگوی کشت باغات ،وجود

راهبرد اخذ عوارض حقابه محیط زیست برای محصول

صنایع تولیدی تبدیلی متعدد آبمیوه ،قند و  ...که بهقرار

با مصرف آب بیشتر و پرداخت یارانه برای محصول با

زیر در نظر گرفته شد.

مصرف آب کمتر در نظر گرفته شده است .لذا تابع

الف) قید سطح کشت باغات
 70%AG ≤ XG ≤ AGکه در آن  AGدرصد سطح کشت
باغات فعلی و  XGدرصد سطح کشت باغات بهینه است.

هدف مدل کمینهسازی نیاز آبی واحد سطح با لحاظ قید
اصلی حفظ حداقل درآمد آتی کشاورز برابر درآمد
فعلی مطابق رابطه ( )2است.
 : Minimize ∑ xi × diتابع هدف

[]2

ب) قید سطح باغات گردو ،بادام و پسته

 : ∑ xi × bi ≥ b0قید درآمد واحد سطح

 5% ≤ XN ≤ 30%که در آن  XNمجموع درصد سطح
زیرکشت باغات بهینه بادام ،گردو و پسته میباشد.
ج) قید تامین علوفه دامی
 X0 ≤ XG1 + XG2 + XAکه در آن  XG1درصد سطح

 : ∑ xi ≤ 1قید مساحت
که در آن  b0متوسط درآمد قبلی کشاورز در واحد
سطح (میلیون تومان بر هکتار در سال) بوده و  bi ، xiو
 diقبال معرفی شدهاند.

زیرکشت باغات هستهدار بهینه با کشت پرکننده علوفه،

در این مطالعه ،برای تعیین شاخص حداقل نیاز

 XG2درصد سطح زیرکشت باغات سیب بهینه با کشت

آبی مطلوب محیط زیست ،روش بهینه سازی غیر

پرکننده علوفه XA ،درصد سطح زیر کشت یونجه بهینه

راهبردی خطی با هدف حداقل سازی نیاز آبی با قید

و  X0مجموع درصد سطوح زیرکشت وضع موجود

حفظ درآمد سالیانه کشاورزان در سطح فعلی (23/56

برای تامین علوفه دامی میباشد.

میلیون تومان در هکتار) انجام و حداقل نیاز آبی بر

د) قید سطح کشت غالت
 XC0 ≤ XCکه در آن مقدار  XCدرصد سطح زیرکشت
غالت در الگوی بهینه و  XC0درصد سطح زیرکشت
غالت در وضع موجود میباشد.
ه) قید سطح کشت چغندرقند

اساس رابطه ( dmin=x'idiکه در آن  diو  x'iبهترتیب
نیاز آبی و درصد سطح کشت محصول  iاز الگوی
کشت مطلوب محیط زیست (جدول  ))2برابر 3720
مترمکعب در هکتار برآورد گردید .ضمناَ براساس
مقادیر مذکور ،مقدار ارزش معادل واحد حجم آب در
این الگوی کشت برابر ) 6333تومان در مترمکعب(
است .جدول  2الگوی کشت مطلوب محیط زیست را
نشان میدهد.

 2% ≤ XSکه  XSدرصد سطح زیرکشت چغندر قند در
الگوی کشت بهینه میباشد.
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جدول  -2الگوی کشت بهینه محیط زیست (درصد).

نام محصول

سیب

هسته دار

انگور

پسته

بادام

گردو

گندم

جو

آیش

سبزیجات

چغندر قند

جالیزی

یونجه

زیرکشت

آفتابگردان

درصد سطح

سیب با کشت یونجه

محصول

هسته دار با کشت یونجه

شماره

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0

0

25

5

0

0

21

0

13

0

2

11

0

0

23

0

مقدار نیاز آبی الگوی کشت بهینه با هدف حداقل سازی

با توجه به مقادیر یارانه و عوارض تخصیص یافته در

نیاز آبی ،از  4637به ( 3720مترمکعب در سال) تقلیل

راهبردهای محیط زیست ،میزان عملکرد مالی

یافته که این حاکی از کاهش 19/78درصدی نیاز آبی

محصوالت مختلف تحت راهبردهای مختلف محیط

نسبت به وضع موجود میباشد.

زیست تغییر مییابد .این تغییرات بهشرح جدول  3است.

ازجمله راهبردهای محیط زیست تخصیص
یارانه به محصوالت کم آببر و اخذ عوارض از
محصوالت پرتوقع آبی میباشد .سطح مبنا مورد نظر

در این شرایط برای محصوالتی که مقدار عملکرد مالی
آنها با کسر عوارض مذکور منفی شده ،صفر لحاظ شده
است.

برای آستانه دریافت عوارض یا پرداخت یارانه معادل

در این مطالعه ،مساله تخصیص بهینه آب

 80%نیاز آبی حداقل در نظر گرفته شد .این میزان

کشاورزی و محیط زیست در دشت ارومیه در شرایط

معادل ( 2989 ≈3000مترمکعب در هکتار) میباشد.

تضاد منافع با استفاده از تئوری بازی ها در سه حالت

بنابراین ،دو راهبرد محیط زیست در بازی طرح شده

رقابتی ،مشارکتی و مشارکتی با پرداخت جانبی مورد

بهشرح ذیل درنظر گرفته شد.

تحلیل و مقایسه قرار گرفته است .در حالت اول یک

الف :پرداخت یارانه و دریافت عوارض بهمیزان %50
ارزش واحد حجم آب در شرایط بهینه زیست محیطی به
ترتیب ،برای هر مترمکعب نیاز آبی کمتر و مازاد بر
( 3000مترمکعب در هکتار).
ب :پرداخت یارانه و دریافت عوارض بهمیزان %100
ارزش واحد حجم آب شرایط بهینه زیست محیطی
بهترتیب ،برای هر مترمکعب نیاز آبی کمتر و مازاد بر
( 3000مترمکعب در هکتار).

بازی رقابتی بین محیط زیست و کشاورز با هدف
حداکثرسازی عملکرد انفرادی شکل گرفته و نقطه تعادل
نش محاسبه و تفسیر شده است .در حالت دوم یک
بازی مشارکتی با پرداخت جانبی بین محیط زیست و
کشاورز با هدف حداکثرسازی عملکرد کل مجموعه
شکل گرفته و نقطه بهینه مشارکتی و مرز بهینه پارتو
محاسبه و تفسیر شده است .شایان ذکر است که در این
مطالعه کلیه محاسبات بهینهسازی الگوی کشت با
استفاده از برنامهریزی خطی با استفاده از نرمافزار
 LINGO 5و با روش سیمپلکس محاسبه گردیده است.
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جدول  -3عملکرد مالی اصالح شده محصوالت تحت راهبردهای محیط زیست (میلیون تومان بر هکتار).
عملکرد اقتصادی در راهبرد اول

عملکرد اقتصادی در راهبرد دوم

محیط زیست (میلیون تومان در

محیط زیست (میلیون تومان در

هکتار)

هکتار)

1

سیب

27/15

17/62

8/10

2

هسته دار

22/48

11/84

1/21

3

انگور

37/80

35/90

34/00

4

پسته

36/96

33/83

30/69

5

بادام

44/40

37/12

29/84

6

گردو

35/64

23/07

10/50

7

گندم

9/44

10/71

11/97

8

جو

1/16

5/02

8/88

9

آیش

0/00

9/50

18/99

10

سبزیجات

23/17

18/10

13/04

11

چغندر قند

33/06

21/33

9/61

12

جالیزی

25/73

22/28

18/83

13

یونجه (نباتات علوفه ای)

4/89

0/00

0/00

14

آفتابگردان

20/76

15/69

10/63

15

سیب با کشت یونجه

29/60

18/20

6/81

16

هسته دار با کشت یونجه

24/93

13/71

2/48

ردیف

نام محصول

عملکرد اقتصادی فعلی
(میلیون تومان در هکتار)

نتایج و بحث

بهینهسازی کالسیک

نتایج این مطالعه در پنج بخش بهشرح زیر

در این بخش ،نتایج الگوی کشت بهینه برای

ارائه میگردد .در بخش نخست ،نتایج مربوط به الگوی

چهار ترکیب راهبرد کشاورز و محیط زیست برمبنای

کشت بهینه براساس ترکیب راهبرد بازیکنها (چهار

معیار الگوی کشت حداقل سازی نیاز آبی (جدول )2

حالت) ارائه میشود .بخش دوم ،به نتایج بازی رقابتی

یعنی معیار نیاز آبی ( 3720مترمکعب در سال) جهت

بین کشاورز و محیطزیست براساس مقادیر محاسبه

اخذ عوارض و پرداخت یارانه ارائه شده است .جدول 4

شده درآمد و نیاز آبی بهینه و تعیین نقطه تعادل نش

درصد الگوی کشت بهینه را برای راهبردهای مختلف

میپردازد .در بخش بعد ،شرایط مشارکت و همکاری

ارائه میکند .همچنین پیآمد کاهش تقاضای آب و

بین محیط زیست و کشاورز در راستای ارتقای مجموع

افزایش درآمد در واحد سطح چهار ترکیب راهبرد

مطلوبیت هردو بازیکن بحث میشود .نتایج اعمال

کشاورز و محیط زیست (نسبت به وضع موجود) در

پرداخت جانبی در بازی مشارکتی برای ترغیب بازیکنان

جدول  5نشان داده شده است .براساس نتایج حاصل،

به ادامه مشارکت و همکاری در بخش چهارم و در

الگوی کشت بهینه بهازای هر دو راهبرد کشاورز با

بخش پنجم نیز مقایسه نتایج بخشهای سه گانه مذکور

کاهش درآمد در واحد سطح همراه بوده و باالترین

ارائه میگردد.

کاهش درآمد برای ترکیب راهبرد دوم برای کشاورز
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(افزایش  %10مصرف آب) و راهبرد دوم محیط زیست

 15/22درصدی ( )1-)19/9723/56(=0/1522درآمد

(پرداخت یارانه با دریافت عوارضی معادل  %100ارزش

نسبت به شرایط موجود است .همچنین نتایج نشان داد

واحد حجم آب) حاصل شده است .این امر علیرغم

که اتخاذ راهبردهای تخصیص یارانه و عوارض

افزایش  10درصدی نیاز آبی ،ناشی از اخذ عوارض100

برحسب میزان نیاز آبی توسط محیط زیست باعث شده

درصدی از محصوالت پرتوقع (راهبرد دوم محیط

که راهکار افزایش آستانه تامین نیاز آبی توسط

زیست) بوده است .از طرف دیگر ،باالترین کاهش

کشاورز همواره منجر به افزایش درآمد نگردد .لذا

تقاضای آب در واحد سطح مربوط به راهبرد نخست

تصمیمگیری بهینه توسط طرفین باید با لحاظ تاثیرات

کشاورز و راهبرد دوم محیط زیست برابر با 24/69

متقابل اقدامات رقیب اتخاذ گردد که این امر خود نوعی

درصد ( )1-)34924637(=0/2469همراه با کاهش

تصمیمگیری راهبرد میباشد.

جدول  -4الگوی کشت بهینه (برحسب درصد) بهازای ترکیب راهبردهای کشاورز و محیط زیست.
راهبرد اول کشاورز
ردیف

نام محصول

راهبرد دوم کشاورز

راهبرد اول محیط

راهبرد دوم محیط

راهبرد اول

راهبرد دوم محیط

زیست

زیست

محیط زیست

زیست

1

سیب

0/00

0/00

0/00

0/00

2

هسته دار

0/00

0/00

0/00

0/00

3

انگور

23/35

0/00

0/00

24/46

4

پسته

0/00

0/00

0/00

11/04

5

بادام

5/00

46/00

27/00

0/00

6

گردو

0/00

0/00

0/00

0/00

7

گندم

21/00

21/00

21/00

21/00

8

جو

0/00

0/00

0/00

0/00

9

آیش

5/41

5/00

0/00

18/00

10

سبزیجات

0/00

0/00

0/00

0/00

11

چغندر قند

2/00

2/00

2/00

2/00

12

جالیزی

18/59

0/00

24/00

0/00

13

یونجه (نباتات علوفه ای)

0/00

4/00

0/00

0/00

14

آفتابگردان

0/00

0/00

0/00

0/00

15

سیب با کشت یونجه

24/65

22/00

26/00

21/50

16

هسته دار با کشت یونجه

0/00

0/00

0/00

0/00

درآمد واحد سطح (میلیون تومان در هکتار)

22/06

19/97

22/77

18/88

نیاز آبی واحد سطح (مترمکعب بر هکتار)

4173

3492

4809

4831
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جدول  -5مقادیر درصد تغییر نسبی پیآمد مورد نظر بازیکنها نسبت به مقدار الگوی بهینه کمینه نیاز آبی.
راهبرد دوم محیط زیست

راهبرد اول محیط زیست
رشد مالی

صرفه جوئی آب

رشد مالی

صرفه جوئی آب

راهبرد اول کشاورز

-6/38

10/01

-15/22

24/69

راهبرد دوم کشاورز

-3/32

-3/70

-19/87

-4/19

درصد افزایش در نیاز آبی به همراه  9/86درصد افت

بازی رقابتی
در این بخش نتایج بازی راهبردی بین محیط
زیست و کشاورز برای شرایطی که این دو بازیکن
رقابت با یکدیگر را انتخاب نمایند ،مورد ارزیابی قرار

درآمد نسبت به وضع موجود حاصل شده است (نیاز
آبی معادل  4788مترمکعب در هکتار و درآمد واحد
سطح معادل  21/24میلیون تومان در هکتار) .بنابراین،
در تعادل نش ضمن افزایش نیاز آبی ،درآمد کشاورز

گرفته و نقطه تعادل نش بازی و مقدار پیآمد هرکدام از

کاهش یافته است.

الزم به ذکر است که رویکرد تعادل نش در این بازی

بازی مشارکتی

بازیکنها مطابق روابط ( )3الی ( )5برآورد میگردد.
بیتفاوت نمودن رقیب نسبت به راهبرد اتخاذی بازیکن
است .بدین منظور ،ضرایب اختالط راهبرد نقطه تعادل
نش هر بازیکن ،مستقل از تصمیمات رقیب محاسبه
گردید.

در شرایط بازی مشارکتی ،هدف بازیکنها
رسیدن به مقدار بهینه مجموع پیآمدها بود .مقادیر
محاسبه شده پیآمد جمعی بازیکنان در جدول  6نشان
داده شده است .نتایج جدول  6نشان میدهد که راهبرد

[]3

10.01×P1 +(-3.70)×P2 =24.69×P1 +(-4.19)P2

[]4

-6.38×Q1 +(-15.22)×Q2 =-3.32×Q1 +(-19.87)×Q2

[]5

P1 +P2 =Q1 +Q2 =1

بهینه بازی مشارکتی ،راهبرد اول کشاورز بهازای
راهبرد دوم محیط زیست بوده و بیشترین مجموع
پیآمد را دارد .در پیآمد حداکثر مذکور ،میزان
مطلوبیت محیط زیست نسبت به بازی رقابتی بسیار
بیشتر بوده و  24/69درصد کاهش تقاضای آب حاصل

که در آن P ،و  Qبهترتیب نشان دهنده ضرایب

شده است ،ولی کشاورز با کاهش درآمد 15/22

اختالط راهبردهای کشاورز و محیط زیست در بازی

درصدی در واحد سطح مواجه شده است .لذا بنظر

رقابتی میباشد .ضمناَ اندیسهای  1و  2بهترتیب متعلق

میرسد که کشاورز برای شرایط پایدار مشارکتی

به راهبردهای اول و دوم هر بازیکن میباشد .ضرایب

رغبت الزم را نداشته باشد و در چنین شرایطی،

اختالط راهبردهای تعادل نش در بازی رقابتی کشاورز

مشارکت با پرداخت جانبی ،بهعنوان یکی از گزینههای

و محیط زیست بهترتیب ،برابر  P1=0.0320و

P2=0.9680

برای راهبردهای کشاورز و  Q1=0.6032و

Q2=0.3968

برای راهبردهای محیط زیست برآورد شد .براساس
نتایج مذکور ،در نقطه تعادل نش بازی ،میزان 3/26

کارا و عملی مطرح میگردد.
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جدول  -6مقادیر مجموع تغییر نسبی مجموع پیآمد دو

کشاورز پرداخت نماید ،برابر اختالف پیآمد انفرادی

بازیکن نسبت به مقدار وضع موجود آن (درصد).

کشاورز در حالت رقابتی و مشارکتی یعنی %5/36

راهبرد اول

راهبرد دوم

محیط زیست

محیط زیست

( )15/22-9/86=-5/36درآمد وضع موجود است.

راهبرد اول کشاورز

3/63

9/47

راهبرد دوم کشاورز

-7/03

-24/06

بنابراین ،با پرداخت جانبی 23/58×0/0536= 1/263
میلیون تومان بر هکتار از طرف محیط زیست به
کشاورز ،امکان صرفهجوئی  %24/69نیاز آبی نسبت به
وضع موجود آن ( 4637مترمکعب بر هکتار) حاصل
میگردد.

پرداخت جانبی
شکل  1نتایج حل مسئله تضاد کشاورز و
بر اساس نتایج راهبرد بهینه (یا مطلوب) بازی

محیط زیست برای استحصال منابع آب تجدیدپذیر در

رقابتی و مشارکتی ،مقادیر پیآمد جمعی بهینه

دشت ارومیه را با استفاده از سه روش (شامل

مشارکتی و تعادل نش ،بهترتیب بهشرح زیر است:

بازیهای رقابتی ،مشارکتی و مشارکتی با پرداخت

[]6
[]7

JT (x*1 .x*2 )=24.69%+(-15.22%)=9.47%
N
JT (xN
1 .x2 )=(-3.26%)+(-9.86%)=-13.12%

که در آن ) ∗ : 𝐽𝑇 (𝑥1∗ . 𝑥2پیآمد مجموع دو بازیکن در نقطه
بهینه مشارکتی (راهبرد اول کشاورز در مقابل راهبرد
دوم محیط زیست) و ) 𝑁 : 𝐽𝑇 (𝑥1𝑁 . 𝑥2پیآمد مجموع دو
بازیکن در نقطه تعادل نش برای بازی رقابتی است .از
طرف دیگر دو خصوصیت اصلی یک پرداخت جانبی
بهینه بهشرح ذیل بیان میشود (لنگ و ژئو .)2009
 -1اگر پرداخت جانبی بهطور مناسبی برآورد گردد،
باید جواب بهینه معادل با پرداخت جانبی ،با بهینه جامع
(بهینه حالت مشارکتی) یکسان باشد.

جانبی) نشان میدهد .بر اساس نتایج مذکور ،شرایط
تعادل نش بازی رقابتی ،بهعنوان شرایط بهینه پایدار،
منجر به افزایش نیاز آبی الگوی بهینه نسبت به وضع
موجود توام با کاهش درآمد کشاورز بوده و هیچگونه
مطلوبیتی از جنبه صرفه جویی آب برای محیط زیست
ندارد .در حالیکه شرایط بهینه مشارکتی با صرفه
جویی حدود  25درصد تقاضای آب مطلوبیت بسیار
باالیی برای محیط زیست دارد ،اما در این شرایط،
میزان کاهش درآمد کشاورز بیشتر از بازی رقابتی
است .بنابراین احتماالَ کشاورز تمایلی برای قبول
مشارکت نداشته و شرایط بهینه مشارکتی ناپایدار
خواهد بود .پرداخت کسری درآمد حالت مشارکتی و
رقابتی توسط محیط زیست (در قالب پرداخت جانبی)
میتواند شرایط بهینه مشارکتی مذکور را به شرایط

 -2بهمنظور عالقهمندی طرفین بازی به تداوم همکاری،

مشارکتی پایدار تبدیل کند .بهطوریکه در شرایط بازی

عملکرد هر بازیکن در حالت مشارکتی با پرداخت

مشارکتی ،نیاز آبی بهینه ( 3492مترمکعب در هکتار) از

جانبی ،باید بزرگتر و یا حداقل مساوی حالت رقابتی

میزان بهینه آن با هدف کمینهسازی نیاز آبی (3720

باشد.

مترمکعب درهکتار) نیز کمتر بوده است .با عنایت
بهاینکه حصول این مقدار بهینه نیاز آبی با رضایت
براساس خصوصیات مذکور ،مقدار پرداخت

بازیکنان حاصل میگردد ،لذا کامال کاربردی بوده و این

جانبی که محیط زیست برای حفظ مشارکت باید به

مسئله قابلیت باالی تحلیل راهبرد مسائل بهینهسازی در
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زمینه مدیریت بهینه منابع آب کشاورزی را نشان

بازی رقابتی ،مشارکتی و مشارکتی با پرداخت جانبی

میدهد.

استفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد که مقدار نیاز آبی
الگوی کشت بهینه و مقدار درآمد واحد سطح (هکتار)

نتیجهگیری کلی

بهترتیب ،در بازی رقابتی و مشارکتی برابر 4788
مترمکعب و  21/24میلیون تومان و  3492مترمکعب و

تئوری بازیها بهعنوان یک ابزار قدرتمند،

 19/97میلیون تومان است .از آنجاییکه نقطه بهینه

تضاد منافع در یک مساله تصمیمگیری چند عنصری

مطلوب محیط زیست (بازی مشارکتی) ،بهعلت کاهش

مانند منافع بهرهبرداران منابع آب را بهخوبی توصیف

منافع کشاورز نسبت به شرایط رقابتی برای کشاورز

نموده و فرمولبندی یک راهحل بهینه را تحت شرایط

مطلوبیت نداشته ،لذا با پرداخت جانبی برابر 1/37

واقعی حاکم بر مساله فراهم میکند .در سالهای اخیر

میلیون تومان در هکتار ،کشاورز به اجرای الگوی بهینه

استفاده از تئوری بازی در حل مسئله تضاد منافع

مشارکتی و صرفه جویی  24/69درصدی آب نسبت به

بهرهبرداران آب مورد توجه محققین جهان قرار گرفته

وضع موجود ترغیب میگردد.

است .در چنین تحقیقاتی حل مسئله تضاد بهره برداران
مانند کشاورز و محیط زیست بهدلیل عدم امکان

درنهایت باید توجه داشت که بدون کاهش

ارزشگذاری صریح مالی نیاز آبی زیست محیطی و

مصرف آب کشاورزی در حوضه ارومیه ،تعادل آبی

اکوسیستم کمتر مورد توجه بوده است .لذا در این

دریاچه ارومیه مقدور نیست .ضمن اینکه با فشار

مطالعه در راستای احیا دریاچه ارومیه ،بهینه سازی

بیشتر بر منابع آب زیرزمینی ،امکان نشست خاک

پایدار الگوی کشت دشت ارومیه با استفاده از تئوری

دشتهای حوضه وجود دارد .همانگونه که در

بازی با پرداخت جانبی جهت حل مسئله تضاد

دشتهای شرق حوضه ،توسط دینپژوه و همکاران

بهرهبردار عمده (کشاورز) منابع آبهای تجدیدپذیر و

( )2019گزارش شده است .این پدیده غیرقابل برگشت

محیط زیست انجام پذیرفت .بدین منظور ،سه روش

بوده و موجب نابودی آبخوان میگردد.

3500

هکتار)

15

2800

10

2100

هکتار)

درآمد واحد سطح (میلیون تومن در

20

4200

1400
5

700
0

0
وضع موجود

مینیمم

رقابتی

سیاست کلی بهینه سازی

مشارکتی

مشارکتی با پرداخت جانبی

شکل  -1نمودار مقایسهای تغییرات نیاز آبی و درآمد واحد سطح در شریط راهبرد و کالسیک.

نیاز آبی واحد سطح (مترمکعب در

25

نیاز آبی

درآمد

4900
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