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چکیده
این پژوهش با هدف امکانسنجي کاربرد مدل چندمنظوره نظریه بازیها برای ایجاد توازن بین دغدغههای اقتصادی و
زیستمحیطي در بهینهسازی کاربری اراضي حوزه آبخیز زِمکان واقع در غرب استان کرمانشاه و برای کمک به امر
تصمیمگیری ،انجام گرفت .هدف دوگانه مدل چندمنظوره نظریه بازیها به حداقل رساندن اثرات تخریبي روی محیط
زیست (میزان فرسایش و رسوب کمتر) و به حداکثر رساندن میزان درآمد اقتصادی (ارزش خالص فعلي بیشتر) حاصل
از کاربریهای مختلف ميباشد .برای آگاهي از انواع کاربریهای اراضي از تصاویر ماهوارهای  IRS-P6و برای نشان دادن
مساحت کاربریها از ابزار  GISبهره گرفته شده است .در این پژوهش حامیان و طرفداران حفاظت از محیط زیست و
جنگلها بهعنوان بازیگر زیست محیطي (بازیگر یک) و کاربران حوزه آبخیز زمکان بهعنوان بازیگر اقتصادی (بازیگر دو)
انتخاب شدند .در این مطالعه استفاده از نظریه بازیها ،بهینهسازی چندمنظوره و سیستمهای اطلاعات جغرافیایي در
بهینهسازی کاربری اراضي حوزه آبخیز زمکان برای ایجاد توازن توسعه اقتصادی و اثرات زیستمحیطي استفاده شد.
نتایج مدل چندمنظوره نظریه بازیها نشان داد که بعد از چند دور چانهزني و تعدیل اهداف بین بازیگران تعادل نَش
ایجاد مي شود .در بازه تعادل نش ،میانگین فرسایش و رسوب برای بازیگر زیست محیطي از  2436تا  2311هزار
مترمکعب در سال و ارزش خالص فعلي برای بازیگر اقتصادی از  21141تا  21164میلیارد ریال در سال متغیر است.
تعادل نش در مقایسه با پراکندگي بهینه پارتو که نتیجه مدل چندهدفه سنتي (کلاسیک) ميباشد ،راهحلهای
رضایتبخشتری را بر اساس اولویتهای تصمیمگیرندگان ارائه نمود .نتایج بیانگر این است که مدل نظریه بازیها در
بسیاری دیگر از مسائل مربوط به مدیریت محیطي نیز کاربرد دارد .پژوهشهای آینده ميتواند روی بسط دادن یک
هدف سوم بهعنوان مثال دغدغههای اجتماعي متمرکز شود و به جای بازیهای دو هدفه از بازیهای سه هدفه استفاده
شود.
واژههای کلیدی :استان کرمانشاه ،بهینه پارتو ،تحلیل تناقض ،تعادل نش ،نظریه بازیها
مقدمه
در مسائل اجتماعي ،اقتصادی ،صنعتي ،زیست
محیطي و غیره پدیدههایي فراروی تصمیمگیران و
___________________________
* مسئول مکاتباتmoradi_4@pnu.ac.ir :

برنامهریزان قرار ميگیرد که ماهیتي چند هدفي دارند
و تصمیمهای اتخاذ شده از سوی برنامهریزان بر
تصمیمهای سایر افراد تأثیر ميگذارد .در مسائل
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مربوط به مدیریت حوزههای آبخیز نیز ،تضاد بین
منافع اقتصادی ناشي از توسعه کاربری اراضي (زراعت
چوب ،توسعه اراضي کشاورزی و فعالیتهای تفریحي)
و اهداف زیست محیطي (کاهش اوتریفیکاسیون
(انباشتگي خوراک آبي) و حفاظت از آب و خاک)
آشکار و واضح است ( Lundو .)0331 ،Palmer
تضاد و تعارض در رویکرد زیست محیطي و
حفاظتي سیاستگذاران ،مدیران ،نهادهای مدیریتي
دولتي و غیردولتي حوزههای آبخیز زاگرس ،در مقابل
رویکرد اقتصادی مردمان محلي و جنگلنشینان این
حوضهها باعث شده است که اغلب تصمیمگیرندگان
برای دستیابي به تعادل میان اهداف متعارض فوق،
سعي در بهدست آوردن راهحلي توافقي بکنند.
بهعبارت دیگر ،باید میان افزایش سود اقتصادی و
کاهش تأثیرات منفي زیست محیطي ،توازن برقرار
شود .در این شرایط که اهداف در تضاد با یکدیگرند،
بهبود در یک هدف به قیمت از دست دادن هدف
دیگر ( Raquelو همکاران )4111 ،یا کاهش احتمال
دستیابي به آن ،بهدست ميآید .از جمله روشهایي که
به تجزیه و تحلیل این گونه مسائل موقعیتهای در
تعارض ميپردازند ،مدل چندمنظوره نظریه بازیها
است .نظریه بازیها علم مطالعه تعارضها (تضاد
منافع) و همکاریها میان بازیکنان عاقل است
( )4102 ،Abdoliو ابزاری توانمند در تعیین نقاط
تعادل تصمیمگیران است و بهمنظور تجزیه و تحلیل
مواردی استفاده ميشود که دو فرد یا بیشتر ،ملزم به
تصمیمگیری در شرایطي هستند که تصمیم هر یک از
طرفین بر پیامد طرف دیگر تأثیرگذار است ( Navidiو
همکاران .)4100 ،نظریه بازیها ،که Von Neumann
و  )0322( Morgensternپیشگام آن بودهاند ،در
زمینههای گوناگون ،از جمله اقتصاد (،Camerer
 )0331و علوم اجتماعي ( )0334 ،Myersonکاربرد
دارد .همچنین ،در مدیریت منابع آب ( Parrachinoو
همکاران4116a,b ،؛ 4111 ،Carraro؛ ،Sobuhi
4101؛  ،)4101 ،Homayounfarتعیین میزان
برداشت بهینه از سفرههای آب زیرزمیني
(4101 ،Mazandarani Zadeh؛ ،)4100 ،Poorzand
بازار چوب ( 4116 ،Mohammadi Limaeiو ،)4111
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بازار کاغذ ( ،)4101 ،Mohammadi Limaeiمدیریت
جنگل (4113 ،Rodrigues؛  )4111 ،Shahiو
مدیریت حوزه آبخیز (4104 ،Lee؛ 4102 ،Deylam؛
 Uclerو همکاران4104 ،؛  Thompsonو همکاران،
 )4106استفاده شده است .با این حال ،در کشور
ایران ،تا کنون پژوهشي در مورد یکپارچهسازی نظریه
بازیها ،بهینهسازی چندمنظوره ،و سیستمهای
اطلاعات جغرافیایي در ارتباط با مدیریت بهینه
حوزههای آبخیز زاگرس برای ایجاد توازن توسعه
اقتصادی و اثرات زیستمحیطي استفاده نشده است .از
نقطه نظر اقتصادی ،اراضي موجود در یک حوزه آبخیز
باید به کاربریهای مختلف اختصاص پیدا کند ،تا
درآمد حداکثری حاصل شود .از سوی دیگر از نقطه
نظر زیستمحیطي ،اراضي حوزه آبخیز نباید بیشتر از
ظرفیت برد مربوطه خود بهرهبرداری شوند .راهکار
مطلوب مدیریت حوزه آبخیز اختصاص انواع مختلف
کاربری اراضي است به گونهای که میزان فرسایش و
رسوب حاصل از کاربریهای مختلف به حداقل و
درآمد اقتصادی کاربریهای مختلف حداکثر شود
( Leeو همکاران .)4101 ،از آنجایي که مدیریت
حوزههای آبخیز نیازمند آگاهي از انواع کاربریهای
اراضي ميباشد ،ابزار  GISميتواند برای نشان دادن
مساحت کاربریها و سازماندهي فضایي دادههای
جغرافیایي الگوهای کاربری اراضي در یک حوزه آبخیز،
مورد استفاده قرار گیرد .در این پژوهش سعي شده
است با در نظر گرفتن رویکردهای اقتصادی و
زیستمحیطي در حوزه آبخیز زمکان واقع در غرب
استان کرمانشاه و ایجاد توازن میان آنها یک ایده
نوین تحقیقاتي به اجرا درآید و تلاش شده است تا با
استفاده از فنون کلاسیک (مدل ریاضي) و تعیین
کاربریهای مختلف در منطقه مورد پژوهش با استفاده
از تصاویر ماهوارهای و نیز بهرهگیری از ابزار GIS
دستیابي به اهداف پژوهش امکانپذیر شود و مشخص
شود که مدل چندمنظوره نظریه بازیها در ارتباط با
اهداف طراحي شده تا چه حد کارایي دارد .نتایج
حاصل از این پژوهش ميتواند برای گسترش استفاده
از نظریه بازیها در مدیریت حوزههای آبخیز مورد
استفاده قرار گیرد.
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مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :حوزه آبخیز زمکان با مساحت
 4334کیلومتر مربع و محیط  302کیلومتر ،یکي از
بزرگترین حوزههای آبخیز استان کرمانشاه ميباشد
(شکل  )0و از سه زیرحوضه با نامهای زمکان ،گِردی
قاسمان و دالاهو تشکیل شده است که رودخانه اصلي
آن با نام زِمکان با طول  044کیلومتر کل مساحت

232/

حوضه را زهکشي مينماید ( Moradiو همکاران،
 .)4104از لحاظ وضعیت آب و هوایي در منطقه
نیمهمرطوب معتدل واقع شده است و منشأ عمده
بارندگيهای آن کوهستاني است .میانگین ریزشهای
جوی سالیانه آن برابر  241میليمتر و متوسط درجه
حرارت سالیانه برابر  04/4درجه سانتيگراد ثبت شده
است.

شکل  -1موقعیت مکاني منطقه مورد پژوهش در کشور ایران و استان کرمانشاه

مدلهای مورد استفاده در پژوهش
مدل

چندهدفه

سنتی

(کلاسیک):

مسئله

بهینهسازی چندهدفه برخواسته از روشهای
تصمیمگیری در دنیای واقعي است که شخص
تصمیمگیرنده با مجموعهای از اهداف و معیارهای
متضاد و متعارض روبروست .در این گونه مسائل بر
خلاف مسائل بهینهسازی تکهدفه و بهخاطر وجود چند
هدف متعارض به جای تنها یک جواب ،مجموعهای از
جوابها حاصل ميشود .در واقع در مسئله بهینهسازی
چندهدفه به جای یک تابع هدف ،چندین تابع هدف
باید بهصورت همزمان بهینه شوند .در چنین شرایطي
معمولا مسئله دارای بیش از یک جواب بهینه خواهد
بود که به آنها جوابهای بهینه پارتو گفته ميشود.

مدل برنامهریزی چند هدفه کلاسیک بهصورت زیر
است.
()0

Max Z x  Z1 x, Z2 x, , Zp x
s.t .
gj (x )  0.
j =1, 2, ... , m
xk  0.
k =1, 2, ... , n

که در آن Z (x ) ،تابع هدف و
 Z1 x, Z2 x, , Zp xمجموعهای از  pتابع
هدف ميباشدgj (x ) .

تابع محدودیت j

ام و xk

متغیر تصمیم  kام ميباشد ( .)4104 ،Leeتابع هدف
رابطهای است ریاضي ،که بر حسب متغیرهای تصمیم
نوشته ميشود و هدف مسئله را بیان ميکند و تصمیم
گیرنده به کمک تکنیکهای شناخته شده مختلف،
سعي در بیشینهسازی ( )Maximizeو یا کمینهسازی
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( )Minimizeتابع هدف دارد .متغیرهای تصمیم،
مجهولات مسئله هستند و هدف تصمیمگیرنده یافتن
مجموعهای از مقادیر برای متغیرهای مجهول مسئله
است ،بهطوری که بتواند جوابي بهینه برای مسئله مورد
نظر ارائه دهد .محدودیتها نیز موانع و قیودی هستند
که در مسئله وجود دارند و معمولا بهصورت نامعادله
بیان ميشوند و نشانگر حداقل یا حداکثر شرایط
مطلوب بـرای اعمال روی تابع هدف هستند.
هدف دوگانه این مدل به حداقل رساندن
(کمینهسازی) اثرات تخریبي روی محیط زیست (میزان
فرسایش و رسوب کمتر) و به حداکثر رساندن
(بیشینهسازی) میزان درآمد اقتصادی حاصل از
کاربریهای مختلف منطقه مورد پژوهش ميباشد.
بنابراین ،توابع هدف مدل برنامهریزی دوهدفه بهصورت
زیر است.
MinEnvP  Z1  x
()4
MaxEcoD  Z2  x
بعد از تعیین توابع هدف و طراحي و فرموله کردن
مسئله با استفاده از محدودیتهای مناسب ،مجموعه
جوابهای پارتو (نامغلوب) مسئله با استفاده از نرمافزار
 Lingo 13بهدست آمد .روشهای مختلفي برای حل
مسائل بهینهسازی چندهدفه وجود دارد که در این
پژوهش از روش حدی 0استفاده شد .روش حدی یکي
از روشهای مرسوم در بهینهسازی توابع چندهدفه
ميباشد .هدف اصلي این روش ،تبدیل یک مسئله
چندهدفه به یک رشته از مسائل تکهدفه ميباشد .در
این روش یکي از اهداف به دلخواه بهعنوان هدف اصلي
انتخاب شده و دیگر اهداف ،بهصورت قید به مسئله
افزوده ميشوند.
مدل چندهدفه نظریه بازیها :مدل چندهدفه نظریه
بازیها در شرایطي مطرح ميشود که دو تصمیمگیرنده
(بازیگر) دارای اهداف متضادی باشند .بازیگران ممکن
است افراد ،بنگاهها ،دولتها و  ...باشند .تصمیم هر
بازیگر بهمنظور پیگیری منافع خود و حصول بهترین
پیامد بر تصمیم بازیگر دیگر تأثیر ميگذارد و لذا،
استراتژی (راهبرد)های هر بازیگر انتخاب رفتارهای
موجود و پیشروی آن بازیگر بر اساس اطلاعاتي خواهد
بود که از طریق کانالهای مختلف نسبت به حریف
The constrained method

1

بهدست آورده است و ميتواند از بین آنها یکي را
انتخاب کند .راهبرد انتخاب شده هر بازیگر منجر به
حصول پیامد و بازدهای برای خود و بازیگر دیگر خواهد
شد که ممکن است طرفین از آن رضایت داشته باشند
و یا برای رسیدن به نقطه تعادل با هم به چانهزني
بپردازند .بنابراین ،هر بازی دارای عناصر تشکیل دهنده
بازی شامل بازیگران ،4اقدامها یا استراتژیها ،3پیامدها2
و اطلاعات 4ميباشد.
بهمنظور بهکارگیری مدل نظریه بازیها برای مسئله
دوهدفه تعادل زیست محیطي–اقتصادی ،دو گروه از
ذینفعان محیط زیست ،بهعنوان دو بازیگر انتخاب
شدند .حامیان و طرفداران حفاظت از محیط زیست و
جنگلها (سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری ،سازمان
حفاظت محیط زیست ،سازمانهای مردم نهاد و )...
بهعنوان بازیگر زیستمحیطي (بازیگر  )0و کاربران
حوزههای آبخیز زاگرس (مردمان محلي ،ذینفعان،
جنگلنشینان و  )...بهعنوان بازیگر اقتصادی (بازیگر )4
در نظر گرفته شدند.
در ابتدا ،هر بازیگر از دامنه حداقل و حداکثر ارزش
مورد انتظار خود با تجزیه و تحلیل بهینهسازی اهداف
فردی بهطور جداگانه آگاهي ميیابد که فاصله مذاکراتي
و یا پیامد تجزیه و تحلیل نظریه بازیها نام دارد.
بنابراین ،ميتوان معادلات زیر را برای هر بازیگر
بهصورت زیر نوشت.
برای بازیگر :0
()3
EnvPmin  EnvP  Z1  x  EnvPmax
برای بازیگر :4
()2
EcoDmin  EcoD  Z2  x  EcoDmax
نتایج اولیه مدل چندهدفه نظریه بازیها برای هر
بازیگر شامل جفتي از مقادیر شبیهسازی شده ) Z1(xو
) Z2 (xميباشد .از آنجایي که دامنه مقادیر مشخص
است دور اول چانهزني شروع شده و هر بازیگر مقادیر
هدف خود  Env Pminیا  EcoDmaxرا بهترتیب تحت عنوان
 Env Pgoalو  EcoDgoalتنظیم ميکند ،مقدار هدف هر
بازیگر بهعنوان محدودیتي برای طرف دیگر در معادلات
زیر محسوب ميشود.
2

Players
Actions
4
Pay-off
5
Information
3
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استراتژی بازیگر :0
()4
استراتژی بازیگر :4
()6

)Min EnvD  Z1(x
st. . g j (x)  0, j 1,2,..., m
Z2 (x)  EcoDgoal
xk  0,
k 1,2,..., n
)Max EcoD  Z2 (x
st. . g j (x)  0, j 1,2,..., m
Z1(x)  EnvPgoal
xk  0,
k 1,2,..., n

در دور اول چانهزني ،هر بازیگر مقادیر هدف خود را
خیلي نزدیک به  EnvPminیا  EcoDmaxتنظیم خواهد
کرد تا پیامدهای آن را مشاهده کند .همانطور که
انتظار ميرود ،نتایج برای هیچ کدام از بازیگران
رضایتبخش نخواهد بود ،لذا ،دو بازیگر شروع به
چانهزني و مشاجره خواهند کرد و مجددا مقادیر هدف
خود را تنظیم مينمایند .به این صورت که هر بازیگر
مقدار هدف خود را تعدیل خواهد نمود .یعني بازیگر 0
دغدغههای زیستمحیطي خود را کم خواهد نمود و
بازیگر  4توقعات خود را نسبت به درآمد اقتصادی پائین
خواهد آورد .طبیعي است بعد از چند دور فرایند
چانهزني و گفتگو اختلاف بین اهداف تجدید نظر شده و
نتایج مدل چندهدفه نظریه بازیها واگرایي کمتری
خواهد داشت .فرایند چانهزني تا حصول راه حل نهایي
ادامه خواهد داشت و آنجایي است که نتیجه حل
معادله از طریق نرمافزار لینگو برای بازیگر زیست
محیطي اندکي کمتر از هدف بازتنظیم شده و برای
بازیگر اقتصادی اندکي بیشتر است (استراتژی  0–2و
 4–2در شکل  )3و بهصورت نامساویهای زیر نشان
داده ميشود.
*
EnvP  EnvPgoal
()1
بازیگر 0
*
EcoD  EcoDgoal
()4
بازیگر 4
اعداد بهدست آمده برای* EnvPو * EcoDبهعنوان
تعادل نش خوانده ميشود ( Osborneو ،Rubinstein
0332؛  .)0331 ،Gibbonsخروجي حاصل از تعادل
نش ،حالت پایدار یک تعامل استراتژیک را نشان
ميدهد به گونهای که اگر بازیکنان بر اساس تعادل نش
رفتار کنند ،هیچگونه انگیزهای برای انحراف و انتخاب
اقدامهای دیگر ندارند ( Navidiو همکاران.)4100 ،
فرایند حل معادلات تئوری بازیها در این پژوهش ،با
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استفاده از نرمافزار  Lingo 13و روش بهینهسازی خطي
انجام گرفت.
کاربری اراضی :برای شناسایي کاربری اراضي از
تصاویر ماهوارهای  IRS-P6سنجندههای  LissIIIو
 LissIVسال  4114سازمان جغرافیایي نیروهای مسلح
استفاده شد .ابتدا لازم بود که پیشپردازشهای مناسب
جهت آماده کردن تصاویر انجام شود .بهمنظور بررسي
خطاها و ناهنجاریهای هندسي و رادیومتری بهصورت
کیفي ،نمایش تصاویر با بزرگنمایي زیاد بهصورت تک
باند و همچنین ،ترکیبهای رنگي مناسب بر روی
صفحه نمایش رایانه انجام شد .بهدلیل کوهستاني بودن
منطقه ،تصحیح هندسي ضمن رفع خطای جابهجایي
ناشي از پستي و بلندی تصاویر انجام شد .برای این
منظور ،تعداد  31نقطه کنترل مناسب با استفاده از
نقشههای  0:44111تهیه و همچنین ،مدل رقومي
ارتفاع منطقه استفاده شد .جهت تهیه نقشه کاربری
اراضي ،روش طبقهبندی نظارت نشده بر روی تصاویر
اعمال شد .در این روش ابتدا طبقهبندی بدون معرفي
نمونههای تعلیمي انجام ميشود و سپس طبقات
تشکیل شده به کاربریهای مناسب اختصاص داده
ميشود .برای اختصاص پليگونهای تشکیل شده در
طبقهبندی به کاربریهای مناسب نیاز به اطلاعات مفید
از منطقه ميباشد .به همین منظور ،با استفاده از
عملیات صحرایي و با توجه به طبقات کاربری اراضي
حدود  211نقطه از کاربریهای مختلف تعیین و با
استفاده از سیستم موقعیتیاب جهاني ( )GPSثبت
شدند .نمونهها جهت تفسیر تصاویر ماهوارهای و
اختصاص پليگونها به طبقات مناسب استفاده شدند.
در نهایت تفسیر بصری تصویر رنگي  IRS-P6و باند
پانکروماتیک آن با کمک نقاط کنترل زمیني (کلید
تفسیر) انجام و واحدهای کاربری مختلف در محیط
 GISتفکیک شدند .پس از طبقهبندی نیاز بود که
صحت نقشه طبقهبندی شده ارزیابي شود .بنابراین،
تعداد  441نقطه کنترل زمیني بهصورت تصادفي و از
طبقات مختلف به گونهای که پراکنش مناسبي داشته
باشند ،برداشت شد .نقشه نهایي با نقاط کنترل زمیني
(نقشه واقعیت زمیني) ارزیابي صحت شدند.
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جدول  -1مساحت کاربریهای اراضي حوزه آبخیز زمکان
نوع کاربری اراضي

متغیر

مساحت (هکتار)

نوع کاربری اراضي

متغیر

مساحت (هکتار)

جنگل انبوه
جنگل نیمهانبوه
جنگل تنک
مرتع نیمهمتراکم
مرتع کم تراکم
اراضي کشاورزی آبي

𝑥1
𝑥2
𝑥3
𝑥4
𝑥5
𝑥6

610
36464
43226
31633
64360
3411

اراضي کشاورزی دیم
روستایي
شهری
منابع آبي
اراضي بدون پوشش

𝑥7
𝑥8
𝑥9
𝑥10
𝑥11

31406
242
032
42
3011

صحت کلي و ضریب کاپا بهترتیب در این مطالعه به
میزان  44درصد و  1/34بهدست آمد .پس از این
مرحله و اطمینان از صحت نقشهها ،نقشه نهایي وارد
محیط  GISشده و مساحت کاربریها استخراج شدند.
کاربریهای اراضي بهوسیله متغیرهایي از  X1تاX11
نامگذاری شدند .جدول  ،0انواع کاربری و مساحت هر
کدام از آنها را به تفکیک نشان ميدهد.
فرسایش و رسوب و ارزش خالص فعلی کاربری
اراضی :از آنجا که یکي مهمترین شاخصهای حفاظت
از محیط زیست ،کنترل فرسایش خاک است ،در این
پژوهش فرسایش خاک به ازای هر کاربری بهعنوان
کمیت واحد حفاظت از محیط زیست (بازیگر  )0و
درآمد اقتصادی حاصل از کاربریهای مختلف بهعنوان
کمیت واحد اقتصادی (بازیگر  )4انتخاب شد.
برای محاسبه فرسایش و رسوب به ازای کاربریهای
مختلف از مدل  EPMاستفاده شد (جدول  .)4از بین
روشها و مدلهای ارایه شده تجربي مختلف ،کاربرد
مدل تجربي  EPMمورد توجه کارشناسان و محققان
داخلي است .بهطوری که کارایي استفاده از آن در
حوزههای آبخیز کشور به اثبات رسیده است و مطالعات
انجام شده دلالت بر قابل قبول بودن نتایج مدل EPM
دارد (0333 ،Sadeghi؛  Refahiو 0334 ،Nematti؛
 Sokouti Oskoeeو همکاران4110 ،؛ ،Tangestani
 4110و 4116؛  Rastgouو همکاران.)4116 ،
برای محاسبه درآمد اقتصادی کاربریهای مختلف،
شاخص ارزش خالص فعلي ( )NPV0برای زمان
بينهایت هر هکتار کاربری اراضي محاسبه شد (جدول
 .)4ارزش خالص فعلي ،مجموع کنوني سودهای خالص
سالانه در واحد سطح (رانت اقتصادی) یک هکتار زمین

Net Present Value

1

تا بينهایت حاصل از تولید یک محصول معین است و
محاسبه آن تا بينهایت با این فرض صورت ميگیرد که
درآمدها و هزینهها بهطور پیوسته و با نرخ تورم ثابت
سالانه تا بينهایت ادامه ميیابند .ارزش خالص فعلي هر
هکتار مرتع از روی محاسبه ارزش علوفه تولیدی و قابل
استحصال آن ،هر هکتار جنگل از روی محاسبه ارزش
محصولات غیرچوبي ،4هر هکتار اراضي کشاورزی از
روی متوسط عملکرد سالیانه آن و اراضي مسکوني با
استفاده از پارامترهای قیمت واحدهای مسکوني و اجاره
بهای آنها محاسبه شد .ارزش خالص فعلي اراضي
بدون پوشش و منابع آب بهدلیل عدم ارائه ارزش
اقتصادی مستقیم برای ساکنان حوزه آبخیز زمکان و
عدم استفاده کشاورزی از آن ،صفر در نظر گرفته شد.
محدودیتهای کاربری اراضی :مقادیر میانگین
فرسایش و رسوب در واحد سطح (برای بازیگر ،0
حفاظت محیط زیست  )EnvPو ارزش خالص فعلي
(برای بازیگر  ،4توسعه اقتصادی  )EcoDبرای
کاربریهای حوزه آبخیز زمکان بهعنوان ضرایب دو تابع
هدف (حداقل میزان فرسایش و رسوب و حداکثر ارزش
خالص فعلي) ،مجموعه محدودیتها و مقادیر عددی
محدودیتها در جدول  3لیست شدهاند.
محدودیتهای مربوط به انواع کاربریهای اراضي
بدین شرح ميباشد )0 .مقدار اراضي موجود :حداکثر
سطح مجاز برای توسعه انواع کاربری زمین در حوزه
آبخیز )4 ،سطح جنگل :حداقل و حداکثر سطح جنگل
مورد نیاز برای هدف حفاظت از منابع طبیعي )3 ،سطح
مرتع :حداقل و حداکثر سطح اراضي مرتعي حوزه آبخیز
 4رویش سالیانه خیلي پائین درختان در جنگلهای زاگرس بهدلیل
شرایط نامساعد آب و هوایي ،باعث شده است که بهرهبرداری
قانوني چوب از این جنگلها صورت نگیرد و این جنگلها نقش
حفاظتي (حفاظت از آب و خاک) داشته باشند.
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(با در نظر گرفتن این محدودیت امکان کم شدن مراتع
نسبت به وضعیت فعلي وجود ندارد ،لکن امکان تبدیل
شدن مراتع کم تراکم به مراتع نیمهمتراکم بوجود
ميآید) )2 ،سطح کشاورزی :حداقل و حداکثر سطح
زمین کشاورزی حوزه آبخیز )4 ،سطح مسکوني :حداقل
و حداکثر سطح برای توسعه مناطق مسکوني شهری و
روستایي حوزه آبخیز )6 ،سطح منابع آبي (رودخانه و
مخزن سد در حال آبگیری) :حداقل و حداکثر سطح
منابع آبي حوزه آبخیز )1 ،سطح اراضي بدون پوشش:
حداکثر سطح اراضي بدون پوشش حوزه آبخیز)4 ،
ظرفیت فرسایش :حداکثر فرسایش موجود در سطح
حوزه آبخیز (میانگین فرسایش هر کاربری (مترمکعب
در هکتار در سال) بهعنوان ضریب هر متغیر در نظر
گرفته شده است و با ضرب آن در مساحت هر کابری
ظرفیت فرسایش حوزه آبخیز حاصل شده است)3 ،
مثبت بودن :شرط مورد نیاز برای همه متغیرهای
تصمیم.
نتایج و بحث
مدل چندهدفه سنتی (کلاسیک) :نتایج مدل
چندهدفه سنتي (کلاسیک) در حوزه آبخیز زمکان با
متوسط نرخ واقعي بهره  1/2درصد در جدول  2و
نمودار آن در شکل  4نشان داده شده است .همانطور
که ملاحظه ميشود ،نقاط بهینه پارتو به ازای مقادیر
 2443و  2303هزار مترمکعب در سال میانگین
فرسایش و رسوب و  21111و  21041میلیارد ریال
ارزش خالص فعلي برای تابع هدف حداقل ( ) Min Z1(x
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) و مقادیر  2441و  2301هزار مترمکعب در سال
میانگین فرسایش و رسوب و  26341و  21014میلیارد
ریال ارزش خالص فعلي برای تابع هدف حداکثر (
)  ) Max Z2 (xحاصل شده است .اعداد بهینه پارتو
حاصل حل مدل بهینهسازی چندهدفه سنتي با
استفاده از نرمافزار  Lingo 13و روش حدی است که بر
اساس آن یکي از اهداف به دلخواه بهعنوان هدف اصلي
انتخاب شده و دیگری ،بهصورت قید به مسئله افزوده
شده است.
مدل چندهدفه نظریه بازیها :ابتدا دامنه حداقل و
حداکثر ارزش مورد انتظار هر بازیگر با تجزیه و تحلیل
بهینهسازی اهداف فردی بهطور جداگانه مشخص شد.
نتایج اولیه مدل چندهدفه نظریه بازیها برای هر بازیگر
شامل جفتي از مقادیر شبیهسازی شده )  z 1 (xو
)  z 2 (xميباشد که در جدول  4آورده شده است .از
آنجایي که دامنه مقادیر مشخص است و بازیگران از
مقادیر اولیه رضایت ندارند (مقدار فرسایش و رسوب
بیشتر از حد انتظار و مقدار ارزش خالص فعلي کمتر از
حد انتظار است) ،دور اول چانهزني شروع شده و هر
بازیگر مقادیر هدف خود  EnvPminیا  EcoDmaxرا
بهترتیب تحت عنوان  EnvPgoalو  EcoDgoalتنظیم
ميکند که بر اساس دورهای مختلف چانهزني مدل
چندهدفه نظریه بازیها مساحتهای مختلفي از
کاربریهای گوناگون حوزه آبخیز را ارائه مينماید و این
فرایند تا رسیدن به تعادل نش ادامه ميیابد که نتایج
آن در جدول  4نشان داده شده است.

جدول  -2میانگین فرسایش و رسوب و ارزش خالص فعلي کاربریهای حوزه آبخیز زمکان

نوع کاربری اراضي

میانگین فرسایش و رسوب
(مترمکعب در هکتار در سال)

ارزش خالص فعلي ()NPV
( 016ریال در هکتار در سال)

جنگل انبوه
جنگل نیمهانبوه
جنگل تنک
مرتع نیمهمتراکم
مرتع کم تراکم
اراضي کشاورزی آبي
اراضي کشاورزی دیم
اراضي مسکوني شهری
اراضي مسکوني روستایي
منابع آبي
اراضي بدون پوشش

04/42
43/32
03/33
03/14
04/14
06/44
44/12
06/04
06/14
44/3
44/00

34/23
44/40
3/11
00/16
1/42
341/14
14/64
044432/21
02342/42
1

1
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جدول  -3توابع هدف و مجموعه محدودیتهای کاربری اراضي حوزه آبخیز زمکان
شماره

تابع

اجزاء مدل

00

MinZ1  x 18.24x1  23.34x2 19.93x3 19.75x4 18.78x5 16.85x6  22.04x7 16.15x8 16.75x9 
25.3x10  25.11x11

توابع هدف
حداقل
فرسایش و
رسوب

04

03

MaxZ2  x  35.49x1  22.81x2  9.70x3 11.76x4  7.84x5  357.08x6  78.65x7 158234.47x8 
14354.54x9  0x10  0x11

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  233743
11

10

9

8

7

5

6

4

3

2

1

02

x1  x2  x3  96915
x4  x5  93000

06

x6  x7  40086

01

x8  134

04

x9  424

03

x10  84

41

x11  3100

40

x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6 , x7 , x8 , x9 , x10 , x11  0

04

44

24.35x1  28.76x2  25.35x3  24.73x4  23.20x5  22.46x6  26.01x7  21.40x8  22.25x9  34.61x10 

همانطور که در جدول  4ملاحظه ميشود ،بعد از
دور چهارم بازی تابع هدف زیستمحیطي (میانگین
فرسایش و رسوب) مقداری برابر با  z1(x) =2436هزار
مترمکعب در سال حاصل ميکند که کاملا با تابع هدف
بازتنظیم شده  z1(x)goal =2311نزدیک شده و اختلاف
اندکي دارد .در واقع هدف مطلوب بازیگر زیستمحیطي
در دور چهارم چانهزني و بعد از تعدیل اهداف برای
رسیدن به تعادل 2311 ،هزار مترمکعب در سال
ميباشد .لکن با استراتژی که بازیگر اقتصادی اتخاذ
ميکند ،حصول دقیق  2311هزار مترمکعب در سال
مقدور نخواهد شد و به مقدار  2436که اختلاف اندکي
با مقدار مطلوب آن دارد ،رضایت خواهد داد .همچنین،
تابع هدف اقتصادی (ارزش خالص فعلي) در دور چهارم
مقداری برابر با  z2 (x) =21164میلیارد ریال در سال
حاصل ميکند که کامل ًا با تابع هدف بازتنظیم شده

27.24x11  5894708

z 2 (x )goal =21141

حداکثر ارزش
خالص فعلي
محدودیتها
مساحت کل
حوزه آبخیز
سطح جنگل
سطح مرتع
سطح اراضي
کشاورزی
سطح مسکوني
شهری
سطح مسکوني
روستایي
سطح منابع
آبي
سطح اراضي
بدون پوشش
مثبت بودن
ظرفیت
فرسایش

نزدیک شده و اختلاف اندکي

دارد .بهعبارتي در دور چهارم مذاکره تعادل نش (شکل
 )3حاصل شده است.
استراتژی و هدف اولیه :دامنههای اولیه مربوط به
 EnvPو Ec o Dدر هر دو هدف به شرح زیر
ميباشد.
برای بازیکن یک (محیط زیستي)
2443  EnvP  2323
()43
برای بازیکن دو (اقتصادی)

26413  EcoD  21422
()42
استراتژی هر بازیکن مطابق روابط ( )43و ()42
تنظیم شده و در جدول  4نشان داده شده است .هدف

اولیه برای بازیکن محیط زیستي EnvPmin  2443

ميباشد و از طریق حل مدل با استفاده نرمافزار
 13و استفاده از روش حدی با در نظر گرفتن کمترین
Lingo

کاربرد مدل چندمنظوره نظریه بازیها برای بهینهسازی کاربری اراضي در حوزه آبخیز زِمکان

درآمد اقتصادی بهعنوان یکي از محدودیتها حاصل
ميشود .همچنین ،هدف اولیه برای بازیکن اقتصادی
برابر  EcoDmax 21422ميباشد که از طریق حل
مدل با استفاده نرمافزار  Lingo 13و استفاده از روش
حدی با در نظر گرفتن بیشترین میانگین فرسایش و
رسوب بهعنوان یکي از محدودیتها حاصل ميشود.
لازم به ذکر است که  0–1در ستون اول جدول 4
مربوط به مرحله ابتدایي برای بازیکن یک (محیط
زیستي) و  4–1موقعیت مرحله ابتدایي بازیکن دو
(اقتصادی) را نشان ميدهد EnvPmax  2323 .که برای
بازیکن محیط زیستي بهدست آمده است ،بسیار بیشتر
از هدف اولیه آن یعني  2443هزار مترمکعب فرسایش
و رسوب در سال است و مقدار متناظر آن 26413
 ، EcoDmin بسیار کمتر از مقدار مطلوب آن یعني
 21422میلیارد ریال ارزش خالص فعلي در سال است.

فرایندهای چانهزنی :از آنجا که اهداف اولیه هر یک
از بازیکنان با مقدار مطلوب بازیکن مقابل سازگاری و
همخواني ندارد ،وارد یک فرایند چانهزني ميشوند .در
طي این فرایند ،بازیکنان سطح اهداف اولیه مربوط به
خود را پائین ميآورند .بازیکن محیط زیستي با افزایش
اندکي در میزان فرسایش و رسوب ،از دغدغههای
محیط زیستي خود ميکاهد و بازیکن اقتصادی با
کاهش اندکي از ارزش خالص فعلي خود ،توقعات
اقتصادی بالای خود را پائین ميآورد .میزان افزایش در
میانگین فرسایش و رسوب یا کاهش در ارزش خالص
فعلي در هر دور چانهزني از تقسیم اختلاف حداقل و
حداکثر میانگین فرسایش و رسوب یا ارزش خالص
فعلي به تعداد دورهای منطقي چانهزني که توسط
کارشناسان تشخیص داده ميشود (معمولا سه یا چهار
دور) ،حاصل ميشود.
در طي اولین دور فرایند چانهزني ،بازیکن یک
دغدغههای محیطي خود را با کمي افزایش در میانگین
فرسایش و رسوب (از  2443به  2461هزار مترمکعب
در سال) کاهش ميدهد و بازیکن دو نیز هدف
اقتصادی خود را تقلیل ميدهد (از  21422به 21411
میلیارد ریال در سال) .بعد از دور اول چانهزنيها،
بهدلیل نزدیک بودن هر دو هدف به اهداف اولیه ،هیچ
کدام از بازیکنها از هدف تعدیل شده دیگری راضي
نیست .بنابراین ،دورهای بعدی چانهزني برای تنظیم
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مجدد مقادیر هدف هر بازیکن ادامه ميیابد (جدول .)4
بعد از هر دور چانهزني ،تفاوت بین هدف هر بازیکن با
نتایج واقعي او کاهش ميیابد .بهطور خلاصه ،پنج
استراتژی بازیکن یک برای حفاظت محیطي منجر به
افزایش میانگین فرسایش و رسوب از  2443به 2311
هزار مترمکعب در سال ميشود و در مورد بازیکن دو
دورهای چانهزني کاهش ارزش خالص فعلي از 21422
به  21141میلیارد ریال در سال را به دنبال دارد.
موازنه (تعادل) نَش :بعد از دور چهارم چانهزني ،مقدار
 EnvPاندکي کمتر از هدف بازتنظیم شده ميباشد،
در حاليکه مقدار  EcoDکمي بیشتر است .هر دو
بازیکن اکنون از نتایج راضي هستند و بنابراین ،به
موازنه (تعادل) نش دست یافتهاند ( معادلههای  1و .)4
نتایج هر دور از چانهزنيها در شکل  3خلاصه شده
است .محدوده تعادل نش برای  EnvPاز  2436تا
 2311هزار مترمکعب در سال و برای  EcoDاز
 21141تا  21164میلیارد ریال در سال متغیر است.
ملاحظه ميشود ،نواحي مسکوني شهری و روستایي

(متغیر تصمیم x 8
 ) x10بهدلیل اعمال محدودیت مدل بدون تغییر باقي
و  ) x 9و منابع آبي (متغیر تصمیم

ماندهاند .اراضي کشاورزی حداکثر مساحت خود را
حفظ کردهاند با این تفسیر که اراضي کشاورزی دیم
(متغیر تصمیم  ) x 7بهدلیل میانگین فرسایش و رسوب
بالا و ارزش خالص فعلي کمتر کاملا حذف و مساحت
آن به اراضي کشاورزی آبي (متغیر تصمیم ) x 6
اختصاص یافته است .اراضي جنگلي نیز حداکثر
مساحت خود را حفظ کردهاند ،لکن اراضي جنگل
نیمهانبوه (  ) x 2و جنگل تنک (  ) x 3کاملاً حذف و به
اراضي جنگلي انبوه (  ) x 1با ارزش خالص فعلي بالا و
میانگین فرسایش و رسوب پائین اختصاص یافتهاند.
اراضي مرتعي حداکثر مساحت خود را حفظ کردهاند،
لکن قسمتي از اراضي مرتع کم تراکم (  ) x 5بهمنظور
تبدیل مراتع کمبازده به مراتع مناسبتر از طریق اعمال
سیاستهای مدیریتي به مراتع نیمهمتراکم ( ) x 4
اختصاص یافتهاند .اراضي بدون پوشش (  ) x 11نیز
بهدلیل میزان فرسایش و رسوب بالا و فقدان ارزش
خالص فعلي در طول دور اول چانهزنيها از فرایند
خذف شدند.
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مقادیر متغیرهای تصمیم بهدست آمده (مساحت
کاربریهای مختلف) با برقراری تعادل نش مقادیر بهینه
نهایي ميباشند .بدین معني که اگر سطح کاربریها در
حوضه مورد پژوهش در محدوده مقادیر بهدست آمده
قرار داشته باشد ،میانگین فرسایش و رسوب و ارزش
خالص فعلي حاصل از کاربریهای مختلف در حالت
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تعادل قرار داشته و هیچ یک از دو بازیکن متضرر
نخواهد شد و تمایلي به تغییر وضعیت بهدست آمده
نخواهند داشت .بهعبارتي دیگر ،سطح کاربریها با
وضعیت ارائه شده بهوسیله تئوری بازیها ،سطح
بهینهای ميباشد که ميتواند مورد استفاده سازمانهای
برنامهریزی و مدیریت حوزههای آبخیز قرار گیرد.

شکل  -2نمودار نتایج مدل چندهدفه سنتي (کلاسیک) حوزه آبخیز زمکان

شکل  -3نمودار روند تغییرات مقدار تابع هدف در نظریه بازیها و رسیدن به تعادل نش
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دور چهارم

دور سوم

دور دوم

دور اول

مقدماتي

z 1  2461
z 2  21411
z 1  2411
z 2  21041
z 1  2444
z 2  21011
z 1  2311
z 2  21141
2311

2436

2444

2314

2411

2341

2461

2443
2323
2333

36304

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

43334

44211

41213

0116

40444

60241

31414

4431

21164

21141

21111

21011

26326

21041

26316

26413
21422
21411

(میلیارد ریال)

z2

36304

36304

36304

36304

36304

36304

36304

36304
36304
36304

X1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

X2

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

X3

23046

23046

23046

23046

23046

23046

23046

23046

1

1

1

1

1

1

1

1

032

032

032

032

032

032

032

032

24134

23463

34632

46304

01011

63113

6460

1
33111
40444

X4

22314

23231

61366

36644

14431

43341

46033

33111
1
00014

X5

23046

23046

23046

23046

23046

23046

23046

23046
23046
23046

X6

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

X7

032

032

032

032

032

032

032

032
032
032

X8

راه حل (مساحت متغیرهای تصمیم بر حسب هکتار است)

3664

32434

64440

30432

00014

30441

64034

41113

X5

X6

X7

X8

242

242

242

242

242

242

242

242
242
242

X9

242

242

242

242

242

242

242

242

X9

42

42

42

42

42

42

42

42
42
42

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

X10

42

42

42

42

42

42

42

42

X10

X11

X11

جنگل انبوه (  ،)𝑥1جنگل نیمه انبوه (  ،)𝑥2جنگل تنک (  ،)𝑥3مرتع نیمهمتراکم (  ،)𝑥4مرتع کممتراکم (  ،)𝑥5اراضي کشاورزی آبي (  ،)𝑥6اراضي کشاورزی دیم (  ،)𝑥7روستایي (  ،)𝑥8شهری (  ،)𝑥9منابع آبي ( ،)𝑥10اراضي کشاورزی دیم ()𝑥11

4-2

0-2

4-3

0-3

4-4

0-4

4-0

0-1
4–1
0-0

هدف

z1

21443

21014

36304

36304

36304

36304

36304

36304

36304

X1

X2

X3

X4

جدول  -5فرآیند بازی مدل چند هدفه نظریه بازیها در حوزه آبخیز زمکان

2321

2301

2441

26341

2444

21411

21041

21111

26446

2333

2303

2443

2444

(میلیارد ریال)
26311

(هزار مترمکعب)

محدودیت  03تا  44و z 2 (x )  26311
محدودیت  03تا  44و z 2 (x )  21111
محدودیت  03تا  44و z 2 (x )  21041
محدودیت  03تا  44و z 2 (x )  21411
محدودیت  03تا  44و z1(x )  2444
محدودیت  03تا  44و z1(x )  2441
محدودیت  03تا  44و z1(x )  2301
محدودیت  03تا  44و z1(x )  2321

دور بازی

) Max Z2 (x

) Min Z1(x

توابع هدف

محدودیتها

(هزار مترمکعب)

z1

z2

راه حل (مساحت متغیرهای تصمیم بر حسب هکتار است)

جدول  -4نتایج مدل چندهدفه سنتي (کلاسیک) در حوزه آبخیز زمکان
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نتیجهگیری

و هم  EcoDرا تحت تأثیر قرار دادند )3 ،متغیر تصمیم

در این مطالعه ،استفاده از نظریه بازیها،
بهینهسازی چندمنظوره و سیستمهای اطلاعات
جغرافیایي در مدیریت حوزه آبخیز زمکان برای ایجاد
توازن توسعه اقتصادی و اثرات زیستمحیطي استفاده
شد .در مدل چندمنظوره نظریه بازیها ،تعادل نش
شرایطي آسان را برای کاربران (زیستمحیطي و
اقتصادی) فراهم ميکند که بر اساس آن ميتوانند
گزینهای را انتخاب کرده و تصمیمگیری کنند.
محدودیت دامنه پذیرفته شده در تعادل نش ميتواند
یاریگر کاربران در اتخاذ تصمیمات سخت باشد ،با این
آگاهي که ميتوانند هم با دغدغههای محیطي و هم با
رشد اقتصادی خود را تطبیق دهند .آنگونه که
 )4101( Madaniبیان ميکند ،نتایج نظریه بازیها
ميتواند رفتار بازیکنان برای حل مشکلات مربوط به
تصمیمگیری چندمنظوره را بهتر توصیف کند .علاوه بر
این ،هر بازیکن ميتواند با بهینه کردن اهداف خود ،بر
روی آن اهداف تمرکز کند (معادلههای  4و  )6و بهتر
به درک این موضوع بپردازد که اهداف دیگران تا چه
حد و چگونه ميتواند اهداف آنها را تحت تأثیر قرار
دهد.
در این پژوهش ،نتایج مدل چندمنظوره نظریه
بازیها با نتایج حاصل شده در تحلیلهای چندمنظوره
سنتي مقایسه شد .جدول نتایج مدل چندهدفه سنتي
(جدول  )2نشان ميدهد که تابع هدف حداقل کردن
میانگین فرسایش و رسوب تحت تأثیر محدودیت تابع
هدف دیگر یعني به حداکثر رساندن ارزش خالص فعلي
قرار دارد و برعکس .در این پژوهش ،هشت راهحل از
تجزیه و تحلیلهای چندمنظوره سنتي یعني
راهحلهای بهینه پارتو بهدست آمد (جدول  .)2این
موارد در شکل  4نشان داده شدهاند .راهحلهای بهینه
پارتو نسبت به راهحلهای مدل چندمنظوره نظریه
بازیها از پراکندگي بیشتری برخوردارند .بنابراین،
انتخاب آن برای کاربران دشوار خواهد بود (شکل .)4
باید خاطر نشان کرد که  )0کاربریهای مختلف
اراضي که در رویکرد مدل چندمنظوره نظریه بازیها (

( x 4مرتع نیمهمتراکم) با افزایش مقادیر محدودیت،
روند افزاینده را در هر دو تابع هدف حداقل و حداکثر

 x 7 ، x 3 ، x 2و  ) x 11حذف شدهاند ،در رویکرد مدل
چندهدفه سنتي نیز حذف شدهاند )4 ،فعالیتهای
مختلف کاربریهای اراضي بهطور معنيداری هم EnvP

داشت و برای متغیر تصمیم ( x 5مرتع کم تراکم)
عکس این حالت اتفاق افتاد )2 ،انتخابهای نامحدودی
برای مسئله مورد نظر وجود دارد و این نکته بسیار حائز
اهمیت است ،چرا که فرایند گزینش را برای کابران
مشکل ميسازد .محیط گرایان و کاربران زیستمحیطي
متمایل به انتخاب گزینههایي با میزان فرسایش و
رسوب کمتر هستند (نقاط پائین و سمت چپ در شکل
 .)4برعکس ،اقتصادگرایان و کاربران اقتصادی به
انتخاب راهحلي با میزان درآمد اقتصادی بالاتر
ميپردازند (نقاط بالا و سمت راست در شکل .)4
مقایسه مدل چندمنظوره نظریه بازیها و روش
چندهدفه سنتي (کلاسیک) نشان ميدهد که ارقام
موجود در تعادل نش با بهینه پارتو متفاوت است .این
موضوع توسط  Carraroو همکاران (Madani ،)4111
( )4101و  )4104( Leeنیز اشاره شده است .مدل
چندمنظوره نظریه بازیها بر روی هدف یک بازیکن
متمرکز است نه تمام اهداف سیستم (بهطور مثال
معادله ( )4برای بازیکن یک و معادله ( )6برای بازیکن
دو) .دغدغه اصلي هر بازیکن ،به حداکثر رساندن منافع
خود (میانگین فرسایش و رسوب پائینتر یا ارزش
خالص فعلي بالاتر) در بازی استراتژیک است (Osborne
و 0332 ،Rubinstein؛  Von Neumannو
 .)0322 ،Morgensternمدل چندمنظوره نظریه بازیها
ميتواند همانندسازیهای واقع گرایانه بیشتری را
مربوط به رفتار علایق محور کاربران مورد حمایت قرار
دهد .علاوه بر این ،مدل چندمنظوره نظریه بازیها
ميتواند در ارائه بینشهای برنامهریزی و خط مشي
مفید واقع شود .روش چندمنظوره سنتي (کلاسیک)
روی به حداقل رساندن میانگین فرسایش و رسوب و به
حداکثر رساندن ارزش خالص فعلي برای یک سیستم
متمرکز است و در این شیوه مشکل تحت عنوان مسئله
تصمیمگیری واحد حل ميشود .علاوه بر این ،روش
چندهدفه سنتي مشکلات مربوط به مدیریت آبخیز را از
نقطه نظر بهینهسازی فرموله ميکند و ویژگيهای
قیاسي که حداقل فرسایش و رسوب و حداکثر ارزش
خالص فعلي هستند ،را مشخص مينماید .با این وجود

کاربرد مدل چندمنظوره نظریه بازیها برای بهینهسازی کاربری اراضي در حوزه آبخیز زِمکان

این نتایج ممکن است که اجرایي و از لحاظ اجتماعي
قابل قبول نباشد و نتواند منجر به اجرای گزینه
راهکاری شود ( .)4101 ،Madaniدر مقابل ،مدل
چندمنظوره نظریه بازیها از یک چارچوب چانهزني
غیرتعاوني بهره ميگیرد که در یافتن راهحلهایي قابل
قبول از لحاظ سیاسي و اجتماعي ميتواند یاریگر باشد
( Carraroو همکاران.)4111 ،
روش چندهدفه سنتي (کلاسیک) مجموعههای
مختلفي از بهینه پارتو را ارائه مينماید (شکل  ،)4اما
راهحلها تنها زماني قابل استفاده ميباشند که
تصمیمگیرندگان هیچ پیشداوری در خصوص تقابل
محیط با اقتصاد برای کاربران نداشته باشند .از سوی
دیگر مدل چندمنظوره نظریه بازیها پس از چند دور
چانهزني که در آن بازیکنان برای اهداف خود متمرکز
بودند ،موازنه نش را ارائه ميدهد .موازنه نش دامنهای
محدود از گزینهها را ارائه ميکند .بنابراین ،برای
کاربران بسیار آسانتر است که از میان دامنهای محدود
از گزینهها که بتواند بین  EnvPو  EcoDموازنه برقرار
کند ،به انتخاب بپردازند.
نتایج مدلسازی ،نشان از یک سبک سنگین
کردنهای پیچیدهای بین اهداف حفاظت محیطي و
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توسعه اقتصادی دارد .راهحلها بر اساس مدلهای
تئوری بازیها منعکسکننده سازگاری بین حداکثر
ارزش خالص فعلي و حداقل میانگین فرسایش و رسوب
در حوزه آبخیز ميباشد .بهعبارتي ،امکان استفاده از
مدل چندهدفه نظریه بازیها جهت حل تعارض میان
کاربران زیستمحیطي و اقتصادی در حوزه آبخیز
زمکان فراهم شد و با استفاده از تعیین تعادل نش
امکان تصمیمگیری در مدیریت منطقه زاگرس بوجود
آمد .نتایج بیانگر این است که این مدل در بسیاری
دیگر از مسائل مربوط به مدیریت محیطي نیز کاربرد
دارد لکن محدودیتهایي نیز در امکان استفاده از
فرضیات مدلهای بهینهسازی چندهدفه و تئوری
بازیها وجود دارد که ممکن است در شرایط عملي و
واقعي کاملاً صادق نباشند .لذا ،پیشنهاد ميشود در
ادامه این پژوهش ،روشي بر مبنای نظریه بازیها ارائه
شود که تعیین سطح کاربریهای مختلف را بهصورت
نقشه کاربری اراضي ارائه دهد و پژوهشهای بیشتر نیز
ميتواند روی بسط دادن یک هدف سوم بهعنوان مثال
دغدغههای اجتماعي متمرکز شوند و به جای بازیهای
دوهدفه از بازیهای سههدفه استفاده شود.
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Abstract
This study was carried out with the aim of feasibility evaluation of the application of
multi-objective game-theory model for settling balance between economic and
environmental concerns in land use optimization as well as to facilitate the respective
decision-makings in Zemkan basin, located in the west of Kermanshah Province. The
bi-objectives of multi-objective game-theory model are minimizing the destructive
effects on the environment (less erosion and sediments) and maximizing the economical
incomes resulted from different land uses (more net present value). The IRS-P6 Satellite
images were used for recognition of different land uses and the areas of these land uses
were determined using GIS tools. In this study, the environmentalists (player 1) and
Zemkan basin users (player 2) were selected as environmental and economical players,
respectively. In this study, an integration of game theory, multi-objective optimization
and geographic information system was used in land use optimization of Zemkan basin
in order to set balance between economic development and environmental effects. The
results of multi-objective game-theory model indicated that after several rounds of
bargaining and moderating the objectives between players, Nash equilibrium would be
resulted. Within Nash equilibrium limits, the mean of erosion and sediment ranges from
4296 to 4300 thousands m3 per year and net present value, also ranges from 47050 to
47068 million Rials for economic player. Comparing with Pareto optimality, which is
the result of classical multi- objective model, Nash equilibrium offered more
satisfactory solutions based on decision makers’ priorities. The results also suggest that
the game theory model can be applied in many other issues concerning environmental
management. The future researches may concentrate on developing a third objective
like social concerns so that three-objective games would be applied instead of biobjective ones.
Key words: Land use optimization, Game theory, Conflict analysis, Pareto optimal,
Nash equilibrium
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