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ABSTRACT
Transboundary Rivers are important common water resources that could bring benefit set or basket of benefits
in areas of social, environmental, commercial, and political, for all countries located in the shared basin. The
basket of benefits gained from the cooperation between countries effectively achieves the desired stable point
of interaction, which is not considered in many studies in this field. In this paper, a model was presented based
on evolutionary game theory in which the strategies of countries in using water of a transboundary river were
analyzed and evaluated. Evolutionary stable strategies (ESS) were examined and countries’ behaviors were
analyzed based on changes in their revenue interests. This model was applied to a basin shared with three
countries and provided a framework for recognizing the behavior and management of countries' interests
depending on whether they are upstream or downstream. Finally, numerical simulation was done to examine
the evolutionary process of strategies and the effect of parameters on interactions between countries. The results
of the simulation demonstrated the significant effect of the upstream country's basket of benefits (benefits other
than water consumption benefits) on the interactions between countries and the final strategic stable point.
Upstream country’s basket of benefits obtained from choosing cooperation strategy was changed to -1, -2, 2,
and 5 percent compared to its water benefit obtained from choosing non-cooperation strategy by upstream
country. The speed of convergence of the possibility of cooperation or non-cooperation of the upstream country
was examined. It was concluded that even a one percent increase in the basket of benefits related to the water
benefit would be lead to tripartite cooperation between countries. These results can be a theoretical guide for
countries living in a transboundary river basin to interact with each other considering the role of benefits other
than water benefits.
Keywords: Transboundary River, Evolutionary Game Theory, Stable Strategy, Tripartite Game.
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بررسی اثر بسته سودها بر تعامل بين کشورهای حوضه رودخانه فرامرزی :کاربرد نظريه بازی تکاملی
فهيمه ميرزائی ندوشن ،1اميد بزرگحداد
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 .1گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج،
(تاریخ دریافت -1400/4/15 :تاریخ بازنگری -1400/5/30 :تاریخ تصویب)1400/6/1 :

ایران.

چکيده
رودخانههای فرامرزی منابع آب مشترک با اهمیتی هستند که میتوانند مجموعه منافع در زمینههای اجتماعی ،اقتصادی،
زیستمحیطی و سیاسی برای همه کشورهای ساکن در حوضه به همراه آورند .مجموعه سودهای بهدست آمده از همکاری
بین کشورها برای رسیدن به نقطه تعامل پایدار مطلوب بسیار موثر است که در بسیاری از تحقیقات پیرامون این زمینه
مورد توجه قرار نمیگیرد .در این تحقیق یک مدل بر پایه نظریه بازی تکاملی ارائه شد که در آن راهبردهای کشورها در
بهره برداری از رودخانه فرامرزی تحلیل و ارزیابی شد .همچنین راهبردهای پایدار تکاملی ( )ESSبررسی و رفتار کشورها
براساس تغییرات سودهای دریافتی آنها تحلیل شدند .این مدل برای یک حوضه دارای سه کشور ساکن به کار برده شد و
چارچوبی برای شناخت رفتار و مدیریت منافع کشورها بسته به این که باالدست یا پاییندست هستند ،فراهم کرد .در انتها
شبیهسازی عددی برای بررسی فرآیند تکاملی راهبردها و تأثیر پارامترها بر تعامالت بین کشورها اجرا شد .نتایج شبیهسازی
نشاندهنده اثر قابل م الحظه بسته سودهای کشور باالدست (سودهای غیر از سود بهره برداری از آب رودخانه) بر تعامالت
بین کشورها و نقطه پایدار راهبردی نهایی بود .بسته سودهای دریافتی کشور باالدست حاصل از همکاری با کشورهای
پاییندست به مقدار  2 ،-2 ،-1و  5درصد نسبت به مقدار سود آبی حاصل از عدم همکاری کشور باالدست تغییر داده و
سرعت همگرایی احتمال عدم همکاری یا همکاری کشور باالدست بررسی شد .نتیجه شد حتی افزایش یک درصدی در
بسته سودها نسبت به مقدار سود آبی می تواند منجر به همکاری سه جانبه کشورها شود .از این رو میتوان استدالل کرد
که در مسئله تخصیص آب رودخانه های فرامرزی توجه به نقش سایر منافع کشورها به غیر از منافع آبی میتواند جواب
مسئله تخصیص را تحت تأثیر قرار دهد .این نتایج میتواند راهنمایی نظری برای کشورهای ساکن در حوضه یک رودخانه
فرامرزی برای تعامل و همکاری با یکدیگر باشد.
واژههای کليدی :رودخانه فرامرزی ،نظریه بازی تکاملی ،راهبرد پایدار ،بازی سه طرفه.

مقدمه

و در این راستا هر کشور ممکن است با سایر کشورها راهبرد

آب در یک حوضه فرامرزی از نظر اجتماعی ،اقتصادی و زیست-

همکاری یا عدم همکاری را انتخاب کند.

محیطی اهمیت فراوانی دارد .افزایش جمعیت ،توسعه شهری،
کشاورزی و صنعتی و تغییر اقلیم و در نتیجه افزایش نیاز آبی،

حل مسئله اختالفات آب حوضه رودخانه فرامرزی ارتباط
مستقیمی با مشخصات اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و زیست-

موجب آسیبپذیری بیشتر منابع آبی به خصوص در شرایط

محیطی دارد و در هر حوضه بخصوص راه حل ویژه خود را دارد.

استفاده مشترک کشورها خواهد بود .حل مسئله اشتراک آب بین

همچنین هر چه تعداد کشورهای ساکن در یک حوضه افزایش

ذینفعان در منابع آب مشترک بسیار دشوار است و گاه اختالفاتی

یابند پیچیدگی مسئله افزایش خواهد یافت .بدیهی است که هر

بین کشورها به وجود میآورد .در حوضههای آبی فرامرزی که با

کشوری تمایل دارد که آب بیشتری از رودخانه مشترک مصرف

بحران آب مواجه شدهاند ،کشورهای ساکن برای مصرف بیشتر

کند ،اما کشورها در مصرف آب رودخانه فرامرزی ناچارند منافع و

آب با یکدیگر رقابت میکنند و این باعث شدت گرفتن بحران آب

مضرات بینالمللی ناشی از مقدار مصرف خود از آب را نیز در نظر

و صدمه به کمّیت و کیفیت آب میشود (.)Ganoulis et al., 2013

گیرند و همچنین کشورهای همسایه را از خود خشنود نگه دارند

از این رو الزم است کشورهای با منبع آب مشترک تصمیمهای

( .)Ganoulis et al., 1996اولین مورد مهم در حل اختالف آبی

راهبردی اتخاذ کنند تا هم به سود خود و هم به سود حوضه باشد

در رودخانههای فرامرزی شناخت مشخصههای مسئله و تحلیل
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آنهاست .در حل مسئله اختالف آب ،شناخت و تحلیل راهبرد-

پارامترهای مسئله تحلیل شده است.

های کشورها برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب و با منفعت

 )2017( Liتکامل پویای اکوسیستم آبی را توسط نظریه
بازی تکاملی شبیهسازی نمود .تحلیلها نشان دادند که انتخاب-

مناسب برای همه کشورها ضرورت دارد.
در مسئله حل اختالف در رودخانههای فرامرزی تمرکز

های راهبردی بازیکنان در شرایط بخصوص کیفی آب اتخاذ می-

تحقیقات بر روی تخصیص کمّی آب رودخانه به کمک مدلهای

شوند ،بهطوری که تعادل پایداری بین کیفیت آب و رفتار بازیکنان

بهینهسازی و روشهای نظریه بازی بوده است ،به طوری که هدف

وجود دارد .ایشان نتیجه گرفت که دولت میتواند مالیاتها و

مشترک این دسته تحقیقات تخصیص منصفانه آب و منافع جانبی

یارانههای مناسب براساس وضعیتهای مختلف کیفیت آب اعمال

آن بین ذینفعان بوده است .به طور مثال در تحقیقی برای حل

کند تا اکولوژی حوضه رودخانه احیاء گردد.

مسائل آبی فرامرزی در حوضه سد گوانتینگ 1بین دو شهر در

 )2019( Sheng et al.یک تحلیل نظری از راهبردهای

شمال چین از روشی بر پایه نظریه بازیها استفاده نمودند .برای

پایدار تکاملی برای مسئله مقررات زیستمحیطی با بازیکنان

هسته3

شامل دولت محلی ،دولت ملی و شرکتها در چین ارائه دادند.

برای بازیهای همکارانه استفاده شد و در صورت عدم همکاری

این تحقیق عاملهای مؤثر بر راهبردهای ذینفعان و سیاستهای

( Zeng et

محرک رقابتی را با به کارگیری یک مدل بازی تکاملی سه جانبه

رسیدن به منافع بیشینه از راهحلهای نظریه بازی نش 2و
جریمهای برای باالدست یا پاییندست مشخص شد

آزمون کردند .نتایج نشان دادند که هزینههای نظارت دولت ملی

.)al., 2019
در تحقیقات باال و بسیاری از تحقیقات مشابه آنها ،یکی از

میتواند بر راهبرد پایدار تکاملی نهایی تأثیرگذار باشد .تلفات

فرضهای مسئله این است که ذینفعان رفتارهای منطقی دارند و

شغلی ناشی از مقررات زیستمحیطی بر روی پیامدهای دولت

تصمیمات منطقی خواهند گرفت به صورتی که عدم قطعیت در

ملی که وابسته به هزینهها و سودهای راهبرد خود است اثر می-

انتخاب راهبرد را در نظر نگرفتهاند .برای رسیدن به همکاری

گذارد .همچنین افزایش جریمههای تخلف و محرّکهای مطلوب

متقابل بین ذینفعان در گام اول الزم است که راهبردهای هر

میتواند مشوق دولت محلی برای اعمال مؤثرتر مقررات زیست-

ذینفع بررسی شود ،چرا که ممکن است ذینفعان به نقطه تعادل

محیطی باشد.

همکاری نرسند که بخواهند در مرحله بعد آب رودخانه را تقسیم

 )2019( Gao et al.عاملهای مؤثر بر سامانه تصحیح
اکولوژیکی آبریز 4را که در چین برای حل مسئله آلودگی آب

کنند.
یک بازی تکاملی یک مدل ریاضی از تعامل راهبردی بین

فرامرزی توسعه داده شده است ،مورد ارزیابی قرار دادند .از این رو

ذینفعان طی زمان است .در نظریه تکاملی فرض بر این است که

تعامالت بین دولتهای پاییندست ،دولتهای باالدست و دولت

هر کدام از بازیکنان راهبردهایی دارند و انتخاب راهبردها پیامد

مرکزی در پروژه انتقال آب جنوب به شمال کانال شرقی 5به کمک

نهایی بازیکنان را مشخص میکند ( .)Friedman, 1991در یک

نظریه بازی تکاملی تحلیل شدند .نتایج نشان دادند که دولتهای

بازی تکاملی راهبردهای پایدار هر بازیکن در بازی شناخته و

باالدست و پاییندست بدون حمایت دولت مرکزی نمیتوانند

شرایطی که راهبردهای بازیکنان به نقطه تعادل برسند تعیین

سامانه تصحیح اکولوژیکی آبریز را پیادهسازی کنند ،مجازات

میشود .این نوع از نظریه بازی در زمینههای مختلف مثل تعامالت

دولتهای پاییندست میتواند بر رفتارشان تأثیر زیادی بگذارد و

( Yu, 2019; Zhao, 2020; Fan and Hui,

دولتهای باالدست در نتیجه پیادهسازی این سامانه حدود %78

بین نهادهای شهری

 ،)2020تعامالت مربوط به شبکههای اینترنتی

( Yuan et al.,

از منافع اکولوژیکی را بهدست میآورند.

 )2020a; Hammoud et al., 2020و همچنین مسائل مربوط به

 )2020( Chen et al.بهمنظور بهرهبرداری بهینه از ایستگاه-

محیط زیست و منابع آب ( Li, 2017; Sheng et al., 2019; Gao

های برقابی آبشاری 6در حوضه یک رودخانه و افزایش منافع کل

 )et al., 2019; Chen et al., 2020; Yuan et al., 2020bبه کار

سامانه رودخانه از نظریه بازی تکاملی استفاده کردند .بنابراین یک

رفتهاند .در این دسته از تحقیقات به رفتار بازیکنان و پویایی

مدل بازی سه جانبه برای مسئلهای با دو ایستگاه برقابی باالدست

راهبردهای آنها توجه شده است و حساسیت راهبردها نسبت به

و یک ایستگاه برقابی پاییندست توسعه دادند .نتایج نشان دادند

1 Guanting
2 Nash
3 Core

4 Watershed Ecological Compensation System
5 Eastern Route of South-to-North Water Transfer Project
6 Cascade Hydropower Stations
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که تکامل راهبرد یک ذینفع به رفتار دیگران و منافع خالص رفتار

سودها باالتر از خود رودخانه است .همکاری کشورها میتواند

خودش بستگی دارد .این مسئله چهار وضع پایدار در تعامالت سه

سودهایی مثل سود سرمایهگذاری در پروژههای آبی مشترک،

جانبه دارد به طوری که جبران خسارت توسط ایستگاه پاییندست

تجارت د ر منابع انرژی (ایجاد بازارهای برقابی نافع برای

بیشتر از تلفات تولید برق باالدست است .همچنین منافع پروژه

واردکنندگان و صادرکنندگان) و پیوندهای سیاسی که منجر به

پاییندست بیشتر از مجموع جبران خسارت و منافع ریسک

صلح عمومی در منطقه میشود را به همراه بیاورد

( UNDP,

است.

.)2006
 )2020b( Yuan et al.یک مسئله آب فرامرزی با یک کشور

این تحقیق در نظر دارد فرآیند تصمیمگیریهای سه کشور

باالدست و یک کشور پاییندست را با به کارگیری نظریه بازی

ساکن در یک حوضه رودخانه فرامرزی را طی زمان بررسی کند،

تکاملی تحلیل کردند .نتایج نشان دادند که نقطه تعادل مسئله

به صورتی که یک کشور در باالدست و دو کشور در پاییندست

همیشه همکاری و صلح بین دو کشور نیست و نابرابری در هزینه-

حوضه واقع شدهاند .همه ترکیبهای راهبردهای سه کشور و

ها و تلفات ناشی از عدم همکاری در تصمیمگیریهای ذینفعان

منافع هر کشور تحت آن راهبردها در نظر گرفته میشوند و

اثر میگذارد .البته در این تحقیق مجموعه سودهایی که کشورها

احتمال همکاری یا عدم همکاری هر کشور با توجه به منافع و

میتوانند از همسایگان دریافت کنند مورد اعتنا نبود و اثرات آن

هزینههای آنها مورد بررسی قرار میگیرد .به همین منظور از

بر تعامل کشورها بررسی نشد.

مفهوم نظریه بازی تکاملی برای رسیدن به شناخت مراحل

 )2020( Zhao et al.یک بازی تکاملی سه جانبه برای

تصمیمگیری و رفتار کشورها در تعامل با یکدیگر استفاده میشود،

بررسی راهبردهای دولت ،بانکها و شرکتها در مشارکت نوآوری

که این مدل برای شبیهسازی تعامل بین کشورهای واقع در یک

در فناوری شبکه کمکربن ایجاد کردند .نتایج مثالهای عددی

حوضه فرامرزی بسیار کاربردی است .چرا که میتوان اثر هر یک

نشان دادند که اگر دولت یارانه مربوط به نوآوری در این فناوری

از مؤلفههای منافع و هزینههای مربوط به تعامالت بینالمللی

را قطع کند ،همچنان بازی به سمت تعادل بهینه پرتو همگرا

حوضه آبریز فرامرزی را بر نتیجه نهایی تعامالت و راهبردهای

می شود ،هر چه هزینه نوآوری کم شود ،فقط سرعت تکامل را

پایدار مسئله مشخص کرد و با توجه به مؤلفههای مؤثر در مسئله

کاهش میدهد و هرچه هزینه تجاری اعتبار شرکتها توسط

به مدیریت این نوع حوضهها پرداخت.

بانکها بیشتر و هزینه تشویقی کمتر شود ،سرعت تکامل کاهش
مییابد و جهت تکامل تغییر میدهد.
همکاری در سطح حوضه آبریز فرامرزی میتواند از

مواد و روشها
نظريه بازی تکاملی

هماهنگی (مثل اشتراک اطالعات) شروع شود و تا به تشریک

نظریه بازی تکاملی به طور گستردهای برای مدلسازی موقعیت-

مساعی (مثل تهیه برنامههای ملی سازگار) و اقدامات مشترک

های تعاملی اجتماعی استفاده شده است .بازی تکاملی هر گونه

(مثل مالکیت مشترک دارایی های زیرساختی) گسترش پیدا کند.

مدل تعامل راهبردی در طول زمان است که در آن (الف)

در برخی موارد همکاری در سطح حوضه منجر به ایجاد

راهبردهای با پیامد بهتر به مرور زمان باعث تغییر راهبردهای با

ساختارهای نهادی پایدار و تعامل مطلوب کشورها شده است .یک

پیامد پایینتر میشوتد هر چند که ممکن است در بین بازیکنان

راهکار همکاری مبادله بستههای سودها میباشد که مجموع رفاه

اینرسی وجود داشته باشد .البته در این بازیها تغییرات تکاملی

همه کشورهای ساکن در حوضه مشترک را میافزاید .این راهکار

بهطور ناگهانی اتفاق نمیافتند و به مرور راهبردها تکامل مییابند.

از توافق بر تخصیص حجمی آب رودخانه فراتر است و سودهای

در بازی تکاملی هر فرد از بین اقدامات یا رفتارهای ممکن خود

چندگانه برای همه کشورها را شناسایی میکند .بهطور مثال هند

انتخاب میکند و پیامد آن به انتخاب سایر بازیکنان بستگی دارد.

و نپال در مورد شاخه هایی از رودخانه گنگ معاهداتی دارند که

با گذشت زمان توزیع رفتار مشاهده شده در بازی تکامل مییابد

شامل مقررات مربوط به انواع پروژههای آبی از جمله آبیاری،

و راهبردهای مناسبتر رایج میشوند (.)Friedman, 1988

برقابی ،ناوبری ،ماهیگیری و حتی جنگلکاری (کاشت درخت در

نظریه بازی سنتی به بازیهایی اشاره دارد که در آن

نپال با حمایت هند برای محدود کردن رسوبگذاری پاییندست)

بازیکنان یک بازی راهبردی تصمیمات خود را همزمان انتخاب

میباشند .مدیریت همکارانه نشان میدهد که پتانسیل ایجاد

میکنند یا در آن بازیکنان در زمانهای مختلف تصمیم میگیرند

(علمی  -پژوهشی)
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و هیچ بازیکنی از تصمیمات سایر بازیکنان اطالعی ندارد

نقاط بیشتر میباشد.

( .)Myerson, 1991در حالی که در بازی مبتنی بر نظریه بازی
تکاملی ،هر بازیکن تصمیمات خود را در طول زمان انتخاب می-
کند و همچنین تصمیمات قبلی سایر بازیکنان را میداند.
آنچه بین نظریه بازی سنتی و تکاملی تفاوت قابل توجهی
ایجاد کرده است ماهیت "بازیگر" یک بازی میباشد .در نظریه
بازی سنتی ،بازیگران بازی همان بازیکنان هستند که رفتارهای
ثابتی طی بازی دارند .اما بازیگر اصلی در بازی تکاملی یک
تکرارکننده 1است که همانندسازی میکند و این تکرارکننده می-
تواند یک راهبرد باشد که مدام در حال تغییر است .به عبارت
دیگر محوریت نظریه بازی تکاملی ماهیت احتماالتی تصمیمگیری
است (.)Gintis, 2000
نظریه بازی سنتی یک بازی ایستا است و فرض میکند که
بازیکنان به طور عقالنی تصمیم میگیرند .بر اساس این فرض همه
بازیکنان از راهبردهای غالب که منجر به تعادل نش میشود
استفاده میکنند ( .)Elsner, 2014تعادل نش پاسخی است که در
آن هیچ کدام از بازیکنان ،اگر سایر بازیکنان راهبرد خود را ثابت
نگه دارند ،با تغییر راهبرد خود نمیتوانند پیامد خود را افزایش
دهند .در مقابل ،نظریه بازی تکاملی بر محدودیت عقالنی بازیکنان
در یک بازی توجه دارد و روند پویایی برای راهبردها در نظر می-
گیرد ( .)Taylor and Jonker, 1978پس راهبردهای بازیکنان
ثابت نیست و با تکرار مکرر بازی تغییر خواهد کرد تا به یک مقدار
پایدار نهایی تضمین شده برسد (مفهوم پایداری نقطه تعادل این
است که بازیکنان راهبرد خود را تغییر نخواهند داد) .در دنیای
واقعی نیز فرض عقالنی بودن بازیکنان در مسائل مختلف همیشه
درست نیست و تصمیمگیری انسانها به ندرت به وسیله نظریه
بازیها به شکل سنتی قابل توصیف میباشند .از این رو نظریه
بازیهای تکاملی برای توصیف انتخابها در موضوعات طبیعی
بشر که فرض عقالنی بودن رفتارها ضعیفتر است میتواند قابل
استفاده باشد.
در نظریه بازی تکاملی ،راهبرد بازیکنان به تعادل تکاملی
منجر میشود .راهبرد پایدار تکاملی )ESS( 2توسط

Maynard

 )1978( Smith and Priceبه عنوان اصالح تعادل نش برای به
کارگیری بازیهای تکاملی معرفی شد ESS .راهبردی است که
نمی توان آن را با راهبردهای دیگر در یک بازی مکرر تغییر داد.
در واقع نقطه  ESSنقطهای است که بر همه نقاط ممکن دیگر
غلبه میکند ،به این معنی که پیامد این نقطه از پیامدهای سایر
1 Replicator

بازی تکاملی برای حوضه رودخانه فرامرزی

در این تحقیق به مسئله تعامل بین سه کشور همسایه ساکن در
یک حوضه رودخانه فرامرزی پرداخته میشود .در این مسئله یک
کشور باالدست رودخانه واقع شده است (کشور  )Aو دو کشور
دیگر پاییندست رودخانه قرار دارند ( Bو  .)Cکشور  Aمیتواند
حداکثر بهره را از رودخانه ببرد و سهمی برای کشورهای
پاییندست در نظر نگیرد ،از این رو مقدار بیشتری آب نصیبش
میشود اما از جوانب سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و به ویژه زیست
محیطی با کشورهای همسایه دچار مشکل خواهد شد و تبعات
بعدی آن میتواند به طور مثال از دست دادن سودهای مربوط به
مبادالت اقتصادی با کشورهای پاییندست یا اثرات منفی زیست
محیطی ناشی از خشکسالی پایین دست چون ایجاد پدیده ریزگرد
در منطقه باشد .همچنین فرض میشود کشورهای پاییندست B

و  Cهر کدام مقدار مساوی از آبی که کشور باالدست از رودخانه
رها کند ،به دست میآورند و به طور قطع تمایل دارند که با کشور
 Aاز در دوستی وارد شوند و به منافع آبی دست یابند .کشورهای
پاییندست نیز در صورت ایجاد تعارض بین کشورها میتوانند از
جنبههای دیگری به کشور باالدست زیان برسانند.
الزم به ذکر است پیامد کشورها شامل سودها و زیانها به
صورت مؤلفههای اقتصادی در نظر گرفته شده اند تا بتوان آنها
را به عنوان پارامترهای هم واحد در یک رابطه قرار داد و اثر آنها
را بر یکدیگر تحلیل نمود .از این رو اصطالح سود و زیان در این
پژوهش به معنای منافع و هزینههای اقتصادی وارد بر کشورها
میباشد .منافع اقتصادی موجود در این مسئله دو دسته اند منافع
حاصل از بهره برداری آب رودخانه که به اصطالح به آن سود آبی
گفته شده است و سایر منافع غیر از سود آبی شامل منافع سیاسی
حاصل از پیوندهای سیاسی در منطقه ،تجاری ،زیست محیطی و
اجتماعی که به صورت یک مؤلفه به نام بسته سودها معرفی شده
است و در اثر همکاری یک کشور با سایر کشورها به آن کشور
میرسد .زیانهای اقتصادی این مسئله شامل هزینههای وارد آمده
بر هر کشور در اثر عدم همکاری سایر کشورها میباشد که با نام
زیان حاصل از عدم همکاری معرفی شدند .این هزینهها نیز می-
تواند در اثر ناامنی به وجود آمده در منطقه ،درگیریهای سیاسی
بینالمللی و آسیبهای معیشتی ساکنان منطقه باشد .بسته
سودها حاصل از همکاری و زیانهای حاصل از عدم همکاری به
2 Evolutionary Stable Strategy

 2446تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،52شماره  ،9آذر ( 1400علمی  -پژوهشی)

منظور نمایش اثر منافع و هزینههای مسئله تخصیص آب رودخانه

همکاری یعنی  B1jبهرهمند خواهد شد .در مقابل کشور  Aمیتواند

فرامرزی به کار برده شده اند و ارزش گذاری اقتصادی آنها در

به اختالف و درگیری با کشورهای پاییندست بپردازد و هیچ آبی

این مقاله انجام نشده است .در واقع هدف این تحقیق نمایش اثر

برای آنها رها نکند (راهبرد عدم همکاری) .در این صورت سود

این پارامترها بر پایداری تعامالت بین کشورها میباشد که در

آبی  W1به دست میآورد و از سایر منافع ناشی از همکاری و

نتایج میتوان اثر این پارامترها را در رسیدن به راهبردهای پایدار

دوستی با کشورهای همسایه بینصیب میماند .از طرفی با انتخاب

مشاهده نمود.

راهبرد عدم همکاری به کشورهای پاییندست زیان  C1jرا تحمیل

بهمنظور به کارگیری نظریه بازی تکاملی در مسئله تعامالت

میکند .احتمال انتخاب راهبرد همکاری برای کشور  Aبرابر با

بین کشورها در حوضه فرامرزی ،ابتدا فرضیات بازی تکاملی با

] x [0,1و احتمال انتخاب راهبرد عدم همکاری برای آن مقدار

توجه به بازیکنان و راهبردهای آنان تشریح میگردد .سپس

 1-xخواهد بود.

ماتریس پیامد بازی که نشان دهنده ترکیبهای مختلف

فرض  :3برای کشور  ،Bدو راهبرد قابل بیان است :کشور B

راهبردهای بازیکنان است ،ارائه و در بخش دیگری فرمول بندی

میتواند در مقابل عملکرد کشور  Aصبر و تحمل داشته باشد

پیامدها در هر وضعیت ماتریس پیامد ،پیامدهای برازش 1و

(راهبرد همکاری) و بسته سودهای  B2jدریافت کند .میتواند با

متوسط پیامدهای برازش هر کشور تعیین میشوند .در مرحله بعد

کشور  Aبه اختالف و درگیری بپردازد (راهبرد عدم همکاری) که

برای تعیین نقاط تعادل مسئله الزم است معادالت پویای

در نتیجه بسته سود حذف خواهد شد و بعالوه زیانهای  C2jرا به

تکرارکننده 2کشورها محاسبه شوند .در نهایت به کمک تعیین

سایر کشورها تحمیل خواهد کرد .از طرفی در صورت انتخاب

مقادیر ویژه ماتریس ژاکوبی نقاط تعادل  ESSو شرایط رسیدن به

راهبرد همکاری توسط کشور  Aسود آبی  W2نیز به کشور

این نقاط تعادل مشخص میشوند.

خواهد رسید .احتمال اتخاذ راهبرد همکاری برای کشور  Bبرابر با
] y  [0,1و احتمال اتخاذ راهبرد عدم همکاری برای آن مقدار

فرضيات بازی تکاملی

برای حل مسئله به کمک نظریه بازی تکاملی ابتدا الزم است یک
مدل بازی تکاملی از تعامل بین کشورهای ساکن در حوضه یک
رودخانه فرامرزی تشکیل داد .به این منظور فرضیات زیر در نظر
گرفته میشوند

B

( Li, 2017; Sheng et al., 2019; Gao et al.,

:)2019; Chen et al., 2020; Yuan et al., 2020b
فرض  :1فرض میشود که سه بازیکن منطقی 3شامل
کشورهای  B ،Aو  Cدر بازی وجود دارند .هر بازیکن در بازی
تکاملی سه جانبه لزوما عقالنی یا منطقی رفتار نمیکند .به این
معنی که راهبردهای آنها در طول بازی تغییر میکند و در مسئله
به صورت احتمال انتخاب راهبرد برای هر کشور آورده میشود.
هر سه بازیکن درصدد بیشینه کردن سودهای خود هستند ،که به
عبارت دیگر این بازی از نوع نظریه بازی غیرمشارکتی است و
ائتالفی بین بازیکنان به وجود نمیآید.
فرض  :2برای کشور  ،Aدو راهبرد قابل انتخاب است :کشور
 Aمیتواند با کشورهای پاییندست سازش کند و بخشی از آب
رودخانه را برای کشورهای  Bو  Cرها کند (راهبرد همکاری) .در

 1-yخواهد بود.
فرض  :4برای کشور  ،Cدو راهبرد مشابه کشور  Bوجود
دارد :این کشور میتواند در مقابل عملکرد کشور  Aصبر و تحمل
داشته باشد (راهبرد همکاری) و بسته سودهای  B3jرا به دست
آورد .میتواند با کشور  Aبه اختالف و درگیری بپردازد (راهبرد
عدم همکاری) که در نتیجه بسته سودها حذف خواهد شد و
بعالوه زیانهای  C3jرا به سایر کشورها تحمیل خواهد کرد .از
طرفی در صورت انتخاب راهبرد همکاری توسط کشور  Aسود
آبی  W3نیز به کشور  Cخواهد رسید .احتمال انتخاب راهبرد
همکاری برای کشور  Cبرابر با ] z  [0,1و احتمال انتخاب راهبرد
عدم همکاری برای آن مقدار  1-zخواهد بود .در جدول ( )1تمامی
پارامترهای مسئله معرفی شدهاند.
3

ماتریس پیامد این بازی که دارای تعداد  2مجموعه پیامد
است و شامل پیامدهای کشورها به ازای راهبردهای مختلف سه
کشور است بهصورت جدول ( )2آورده شده است

( Chen et al.,

.)2020; Zhao, 2020

نتیجه هیچ سود آبی به دست نخواهد آورد زیرا از آب کمتری
بهرهمند میشود .در عوض از بسته سودهای حاصل از این
1 Fitness Payoff
2 Replicated Dynamic Equations

3 Rational
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جدول  -1پارامترهای بازی
بازیکن

پارامتر

تعریف

x

احتمال همکاری کشور  Aبا سایر کشورها
سود آبی حاصل از عدم همکاری کشور  Aبرای خود
زیان حاصل از عدم همکاری کشور  Aبه کشور B
زیان حاصل از عدم همکاری کشور  Aبه کشور C
بسته سود دریافتی حاصل از همکاری کشور A
وقتی کشورهای  Bو  Cهر دو راهبرد همکاری دارند
بسته سود دریافتی حاصل از همکاری کشور A
وقتی کشورهای  Bو  Cبه ترتیب راهبرد همکاری و عدم همکاری دارند
بسته سود دریافتی حاصل از همکاری کشور A
وقتی کشورهای  Bو  Cبه ترتیب راهبرد عدم همکاری و همکاری دارند
بسته سود دریافتی حاصل از همکاری کشور A
وقتی کشورهای  Bو  Cهر دو راهبرد عدم همکاری دارند

W1
C12
C13
B11
کشور A
B12
B13
B14

احتمال همکاری کشور  Bبا سایر کشورها
سود آبی حاصل از همکاری کشور  Aبرای کشور B
زیان حاصل از عدم همکاری کشور  Bبه کشور A
زیان حاصل از عدم همکاری کشور  Bبه کشور C
بسته سود دریافتی حاصل از همکاری کشور B
وقتی کشورهای  Aو  Cهر دو راهبرد همکاری دارند
بسته سود دریافتی حاصل از همکاری کشور B
وقتی کشورهای  Aو  Cبه ترتیب راهبرد همکاری و عدم همکاری دارند
بسته سود دریافتی حاصل از همکاری کشور B
وقتی کشورهای  Aو  Cبه ترتیب راهبرد عدم همکاری و همکاری دارند
بسته دریافتی سود حاصل از همکاری کشور B
وقتی کشورهای  Aو  Cهر دو راهبرد عدم همکاری دارند

y
W2
C21
C23
B21
کشور B
B22
B23
B24
z

احتمال همکاری کشور  Cبا سایر کشورها

W3

سود آبی حاصل از همکاری کشور  Aبرای کشور C

C31

زیان حاصل از عدم همکاری کشور  Cبه کشور A

C32

زیان حاصل از عدم همکاری کشور  Cبه کشور B
بسته سود دریافتی حاصل از همکاری کشور C

B31

وقتی کشورهای  Aو  Bهر دو راهبرد همکاری دارند
بسته سود دریافتی حاصل از همکاری کشور C
وقتی کشورهای  Aو  Bبه ترتیب راهبرد همکاری و عدم همکاری دارند
بسته سود دریافتی حاصل از همکاری کشور C
وقتی کشورهای  Aو  Bبه ترتیب راهبرد عدم همکاری و همکاری دارند
بسته سود حاصل از همکاری کشور C
وقتی کشورهای  Aو  Bهر دو راهبرد عدم همکاری دارند

کشور C
B32
B33
B34

جدول  -2ماتريس پيامد بازيکنان در مدل بازی تکاملی
کشور A

همکاری ()x

عدم همکاری ()1-x

کشور C

کشور B

همکاری ()z

عدم همکاری ()1-z

همکاری ()y

) (  A1 ,  B1 , C1

) (  A 2 ,  B 2 , C 2

عدم همکاری ()1-y

) (  A3 ,  B 3 , C 3

) (  A 4 ,  B 4 , C 4

همکاری ()y

) (  A5 ,  B 5 , C 5

) (  A6 ,  B 6 ,  C 6

عدم همکاری ()1-y

) (  A7 ,  B 7 ,  C 7

) (  A8 ,  B8 , C 8

فرمولبندی بازی تکاملی

براساس ماتریس پیامد آورده شده در جدول ( )2مجموعهای کامل

از ترکیب بین راهبردهای کشورها بهصورت زیر قابل بیان است
(:)Chen et al., 2020; Zhao, 2020
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)6 (رابطه

( A6 ,  B6 , C 6 )  (W1  C31 , B24  C12  C32 ,C13 )
)7 (رابطه

( A7 ,  B7 , C 7 )  (W1  C21 ,C12 , B34  C13  C23 )
)8 (رابطه

( A8 ,  B8 , C8 )  (W1  C21  C31 ,C12  C32 ,C13  C23 )

)9 (رابطه
 با راهبرد همکاری و عدمA پیامدهای برازش برای کشور
 میباشد که با توجه به جدولU12  وU11 همکاری به ترتیب برابر
:)Chen et al., 2020; Zhao, 2020( ) به قرار زیر هستند2(

)1 (رابطه

( A1 ,  B1 , C1 )  ( B11 , B21  W2 , B31  W3 )
)2 (رابطه
( A2 ,  B 2 , C 2 )  ( B12  C31 , B22  W2  C31 ,W3 )
)3 (رابطه

( A3 ,  B3 , C 3 )  ( B13  C21 ,W2 , B32  W3  C23 )
)4 (رابطه

( A4 ,  B 4 , C 4 )  ( B14  C21  C31 ,W2  C32 ,W3  C23 )
)5 (رابطه

( A5 ,  B5 , C 5 )  (W1 , B23  C12 , B33  C13 )

U11  yz  A1  y(1  z)  A2 (1  y) z  A3 (1  y)(1  z)  A4
 yzB11  y(1  z)(B12  C31 )  (1  y) z( B13  C21 )  (1  y)(1  z)(B14  C21  C31 )
 y( B12  B14  C21 )  z( B13  B14  C31 )  yz( B11  B12  B13  B14 )  ( B14  C21  C31 )
U12  yz  A5  y(1  z)  A6 (1  y) z  A7 (1  y)(1  z)  A8
 yzW1  y(1  z)(W1  C31 )  (1  y) z(W1  C21 )  (1  y)(1  z)(W1  C21  C31 )
 y(C21 )  z(C31 )  (W1  C21  C31 )
:میباشند

)9 (رابطه

)10 (رابطه

 با راهبرد همکاری و عدم همکاریB پیامدهای برازش برای کشور
) بهصورت زیر قابل ارائه2(  ) با توجه به جدولU 22  وU 21 (

U 21  xz  B1  x(1  z)  B 2 (1  x) z  B5 (1  x)(1  z)  B6
 xz(W2  B21 )  x(1  z )( B22  W2  C32 )  (1  x) z ( B23  C12 )

)11 (رابطه

 (1  x)(1  z )( B24  C12  C32 )
 x( B22  W2  B24  C12 )  z ( B23  B24  C32 )  xz( B21  B22  B23  B24 )
 ( B24  C12  C32 )
)12 (رابطه

U 22  xz  B3  x(1  z)  B 4 (1  x) z  B7 (1  x)(1  z)  B8
 xz(W2 )  x(1  z)(W2  C32 )  (1  x) z(C12 )  (1  x)(1  z)(C12  C32 )
 x(W2  C12 )  z(C32 )  (C12  C32 )
:) به قرار زیر هستند2( و براساس جدول
 نیز با راهبرد همکاری وC پیامدهای برازش برای کشور
 نشان داده میشوندU 32  وU 31 عدم همکاری بهترتیب با عالمت
)13 (رابطه
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U 31  xy C1  x(1  y) C 3 (1  x) y C 5 (1  x)(1  y) C 7
)  xy(W3  B31 )  x(1  y )(W3  B32  C23 )  (1  x) y ( B33  C13

)  (1  x)(1  y)( B34  C13  C23
)  x( B32  W3  B34  C13 )  y ( B33  B34  C23 )  xy( B31  B32  B33  B34
)  ( B34  C13  C23
(رابطه )14

U 32  xy C 2  x(1  y) C 4 (1  x) y C 6 (1  x)(1  y) C 8
)  xy(W3 )  x(1  y)(W3  C23 )  (1  x) y(C13 )  (1  x)(1  y)(C13  C23
)  x(W3  C13 )  y(C23 )  (C13  C23
رویکرد استاندارد برای مطالعه پویایی بازیهای تکاملی معادله
در نهایت متوسط درآمد کشورهای  B ،Aو  Cکه ترکیبی از
پویای تکرارکننده است ( Hofbauer et al., 1979; Taylor and
مجموع پیامدهای برازش همکاری و عدم همکاری با راهبرد
 .)Jonker, 1978این معادله بیان میکند که اگر در فرآیند بازی
متناظرشان است ،به ترتیب با  U 2 ، U 1و  U 3نشان داده می-
بازگشت یک راهبردِ واحد باالتر از متوسط بازگشت راهبرد
شوند بهطوری که:
جمعیت باشد ،آن راهبرد میتواند با فرآیند تکامل جمعیت سازگار
(رابطه )15
U 1  xU 11  (1  x)U 12
شود و توانایی مقاومت کردن در برابر حمله به راهبرد جهش را
(رابطه )16
U 2  yU 21  (1  y )U 22
دارد .بر همین اساس معادالت پویای تکرارکننده برای کشورهای
(رابطه )17
U 3  zU 31  (1  z )U 32
 B ،Aو  Cبا نمایههای بهترتیب ) G2 ( y) ، G1 ( xو )  G3 ( zبه
قرار زیر میباشند:
راهبرد تعادل طبق معادله پويای تکرارکننده

(رابطه )18

) G1 ( x)  dx / dt  x(U 11  U 1
 x(1  x) y( B12  B14 )  z( B13  B14 )  yz( B11  B12  B13  B14 )  ( B14  W1 )

(رابطه )19

) G2 ( y )  dy / dt  y (U 21  U 2
 y(1  y)x( B22  B24 )  z( B23  B24 )  xz( B21  B22  B23  B24 )  ( B24 )

(رابطه )20

) G3 ( z )  dz / dt  z (U 31  U 3

 z(1  z)x( B32  B34 )  y( B33  B34 )  xy( B31  B32  B33  B34 )  ( B34 )

تحليل پايداری راهبرد تعادل

ترکیب همه راهبردهای ممکن در ماتریس پیامد (جدول  )1آورده
شده است که در این بخش پایداری راهبرد تعادل از ترکیبهای
موجود بررسی خواهد شد .در صورتی راهبردهای هر کشور به
حالت پایدار قرار میگیرد که تمام معادالت پویای تکرارکننده برابر
صفر شود .جوابهای حاصل از مجموعه معادالت پویای
تکرارکننده برابر صفر همان نقاط تعادل راهبردهای همه کشورها
خواهد بود .برای مسئله مورد نظر این تحقیق یک سامانه پویای
تکرارکننده ترکیبی از سه معادله  19 ،18و  20خواهیم داشت به
طوری که  G2 ( y)  0 ، G1 ( x)  0و  . G3 ( z )  0جواب
این سامانه تعداد شانزده نقطه تعادل است که در بازی سه جانبه

1 Lyapunov Functions

در یک لحظه رخ میدهد .بر اساس مطالعه )1991( Friedman
جواب پایدار یک سامانه پویای تکرارکننده بازی تکاملی چند
جانبه باید یک جواب تعادل نش باشد و فقط در نقاط تعادل
()0،1،1( ،)1،0،1( ،)1،1،0( ،)0،0،1( ،)0،1،0( ،)1،0،0( ،)0،0،0
و ( )1،1،1نقطه تعادل وجود دارد.
در بازی تکاملی الزم است تکنیک هایی مثل یافتن مقادیر
ویژه ماتریس ژاکوبی یا تکنیکهای پیشرفتهتر مثل توابع
لیاپانوف 1برای یافتن  ESSاستفاده شود (.)Friedman, 1991
ماتریس ژاکوبی  Jبرای سامانه پویای تکرارکننده در تعامل سه
کشور بهصورت زیر است (:)Chen et al., 2020; Zhao, 2020
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J3 
J 6 
J 9 

(رابطه )21
در نتیجه خواهیم داشت:

J2
J5
J8

G1 ( x) 
z   J
1
G2 ( y )  
 J 4
z 
G3 ( z )   J 7

z 

)G1 ( x
y
) G2 ( y
y
) G3 ( z
y

) G1 ( x
 x

) G ( y
J  2
 x
)  G ( z
 3
 x

J1  (1  2 x) y( B12  B14 )  z( B13  B14 )  yz( B11  B12  B13  B14 )  ( B14  W1 )
J 2  x(1  x)( B12  B14 )  z( B11  B12  B13  B14 )
J 3  x(1  x)( B13  B14 )  y( B11  B12  B13  B14 )
J 4  y(1  y)( B22  B24 )  z( B21  B22  B23  B24 )
J 5  (1  2 y)x( B22  B24 )  z( B23  B24 )  xz( B21  B22  B23  B24 )  ( B24 )
J 6  y(1  y)( B23  B24 )  x( B21  B22  B23  B24 )
J 7  z(1  z)( B32  B34 )  y( B31  B32  B33  B34 )
J 8  z(1  z)( B33  B34 )  x( B31  B32  B33  B34 )
J 9  (1  2 z)x( B32  B34 )  y( B33  B34 )  xy( B31  B32  B33  B34 )  ( B34 )

(رابطه )22
(رابطه )23
(رابطه )24
(رابطه )25
(رابطه )26
(رابطه )27
(رابطه )28
(رابطه )29
(رابطه )30

زمانی یک نقطه تعادل سامانه پویای تکرارکننده نقطه ESS

است که همه مقادیر ویژه ماتریس ژاکوبی  Jمنفی باشند .مقادیر
ویژه ماتریس  Jاز حل معادله  | J  I | 0محاسبه شدند که
|  | ...همان دترمینان ماتریس است و نتایج عالمت مقادیر ویژه
بهصورت جدول ( )3در هر نقطه تعادل آورده شده اند ( Chen et
.)al., 2020; Zhao, 2020
جدول  -3عالمت مقدار ويژه ماتريس ژاکوبی  Jبرای نقاط تعادل
شماره نقطه

نقطه تعادل

عالمت مقادیر ویژه

شرایط پایداری

1
2
3
4
5
6
7
8

()0،0،0
()1،0،0
()0،1،0
()0،0،1
()1،1،0
()1،0،1
()0،1،1
()1،1،1

) ( N, + , +

نقطه ناپایدار
نقطه ناپایدار
نقطه ناپایدار
نقطه ناپایدار
نقطه ناپایدار
نقطه ناپایدار
نقطه با پایداری غیرقطعی
نقطه با پایداری غیرقطعی

)(N,+,+
) ( N, – , +
) – ( N, + ,
)(N,–,+
)–(N,+,
) – ( N, – ,
)–(N, –,

 +به معنی مقدار مثبت مقدار ويژه ماتريس ژاکوبی - ،به معنی مقدار منفی
مقدار ويژه ماتريس ژاکوبی و  Nبه معنی غيرقطعی بودن عالمت مقدار ويژه
ماتريس ژاکوبی

همانطور که در جدول ( )3مشاهده میشود ،هیچ نقطه
پایدار قطعی در این مسئله وجود ندارد .هرچند هر کدام از نقاط
با پایداری غیرقطعی میتوانند یک  ESSباشند .وقتی دو کشور
پاییندست همکاری کنند اما کشور باالدست عدم همکاری را
پیش گیرد ،در این صورت نقطه تعادل ( )0،1،1است به شرط آن
که  B11  W1باشد .این یعنی سود آبی کشور باالدست بیشتر

از بسته سودهای حاصل از همکاری سه کشور به کشور  Aباشد.
نقطه ( )1،1،1نیز میتواند یک نقطه  ESSاست ،به عبارتی
وقتی همه کشورها راهبرد همکاری را انتخاب کنند .نقطه ()1،1،1
یک نقطه پایدار خواهد بود اگر  B11  W1است .به این معنی
که بسته سودهای کشور باالدست حاصل از همکاری با کشورهای
همسایه بیشتر از سود آبی این کشور از رها نکردن آب برای
سایرین باشد.
در نقاط ( )1،1،0( ،)0،0،1( ،)0،1،0( ،)1،0،0( ،)0،0،0و
( )1،0،1بهعلت وجود مقدار ویژه مثبت نقطه ناپایدار خواهد بود.
در کل ،دو سناریوی ممکن برای ایجاد تعادل در تعامالت سه
کشور در یک حوضه رودخانه فرامرزی وجود دارد.

نتايج و بحث
در این قسمت فرآیند تکامل بازی سه جانبه حوضه رودخانه
فرامرزی با توجه به پارامترهای مختلف شبیهسازی و تحلیل می-
شود .در واقع تصمیمگیریهای کشورها و وضعیتهای مختلف با
تغییر مقادیر بستههای سود حاصل از همکاری کشورها بررسی
میگردد .به این منظور از حل معادالت دیفرانسیل  19 ،18و 20
که بیان کننده تغییرات احتمال راهبردهای کشورها نسبت به
زمان است ،در محیط متلب استفاده شد .به این ترتیب در هر دور
بازی هر یک از کشورها در هر زمان راهبرد خود را بدون اطالع از
راهبرد سایر کشورها تعیین میکنند و بازده مربوط به آن زمان را
دریافت میکنند .با هدف نمایش اثر بسته سودها و زیانها بر
تعامل بین کشورها و تعیین راهبردهای پایدار آنها از اعداد فرضی

(علمی  -پژوهشی)
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برای حل معادالت دیفرانسیل استفاده شد .همان طور که در
تعریف مسئله نیز تفسیر شد پارامترهای بسته سودها و زیانها
نماینده مجموعهای از مؤلفهها هستند و به صورت فرضی برای آن
مقداری تعیین شده است .مقادیر پارامترها بهصورت جدول ()4
فرض شده است و همان طور که در شکل ( )1مشاهده میشود
نقطه  ESSتحت این شرایط ( )1،1،1میباشد .در فرض اولیه
مقدار پارامترها ،کشور  Aدارای بیشترین مقدار بسته سودهای
دریافتی از سایر کشورها در صورت همکاری میباشد .مقدار سود
آبی هم برای کشور  Aدو برابر کشورهای  Bو  Cخواهد بود چرا

که در صورت همکاری کشور  Aتمام  W1بین کشورهای  Bو
تقسیم میشود.

C

جدول  -4مقادير فرضی پارامترهای معادالت ديفرانسيل کشورها
پارامتر

مقدار

پارامتر

مقدار

پارامتر

مقدار

W1

10
5
5
15
14/5

B13

14
13
12/9
12/7
12/2

B24

12
10
9/8
9/7
9

W2
W3
B11
B12

B14
B21
B22
B23

B31
B32
B33
B34

1

0.8

0.6

z
0.4

0.2

0
1
0.8

1
0.6

0.8
0.6

0.4
0.4

0.2

0.2
0

0
y

x

شکل  -1فرآيند تکاملی سه کشور با مقادير فرضی اوليه

بررسی فرآيند تکامل راهبرد هر کشور

تحت شرایط آورده شده در جدول ( )4فرآیند تکاملی تعامالت
کشورها شبیهسازی شد .احتمال اولیه  xبرای انتخاب راهبرد
کشور  Aمقدار  0/5در نظر گرفته شد و تأثیر تغییرات مقادیر اولیه
احتماالت راهبرد کشورهای  Bو  Cیعنی  yو  zدر طول زمان
بررسی شد .همانطور که در شکل ( )2مشاهده میشود مقادیر

اولیه سرعت همگرایی  xرا تغییر میدهند ،بهطوری که هر چه
مقدار اولیه  yو  zبیشتر میشود  xسریعتر شیب منحنی  xافزایش
مییابد .از مقایسه فرآیند تکامل احتمال  xبا فرآیند تکامل  yو z
نتیجه میشود که احتمال  xدیرتر از  yو  zبه نقطه نهایی پایدار
میرسد.

y=0.1, z=0.1
y=0.2, z=0.2
y=0.3, z=0.3

x

y=0.4, z=0.4

y=0.5, z=0.5
y=0.6, z=0.6
y=0.7, z=0.7
y=0.8, z=0.8
y=0.9, z=0.9

1
0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.00

0.50

1.00
t

شکل  -2فرآيند تکاملی مقدار  xبه طوری که  yو  zاوليه متغيرند

فرآیند تکامل  yبا مقدار اولیه  0/5در طول زمان با توجه به
تغییر مقادیر اولیه  xو  zبهصورت شکل ( )3قابل رؤیت است.

مقادیر اولیه مختلف  xو  zبه تنهایی تقریبا تأثیری بر روی سرعت
همگرایی  yندارند .مقدار احتمال همکاری کشور  Bسریعتر از
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احتمال همکاری کشور  Aو  Cبه یک همگرا میشود.
در بررسی فرآیند تکامل راهبرد کشور  Cمشابه کشور
Bمشاهده میشود (شکل  )4که با فرض مقدار اولیه  0/5برای z

و تغییر مقادیر اولیه  xو  yتاثیر قابل مالحظهای بر روی سرعت
همگرایی مقدار نهایی  zنخواهد داشت.
1

x=0.1, z=0.1
x=0.2, z=0.2
x=0.3, z=0.3
x=0.4, z=0.4
x=0.5, z=0.5
x=0.6, z=0.6
x=0.7, z=0.7
x=0.8, z=0.8
x=0.9, z=0.9

0.9
0.8

y

0.7
0.6
0.5
1.00

0.80

0.40

0.60

0.20

0.4
0.00

t
شکل  -3فرآيند تکاملی مقدار  yبه طوری که  xو  zاوليه متغيرند

1
x=0.1, y=0.1

0.9

x=0.2, y=0.2
0.8

x=0.3, y=0.3
x=0.5, y=0.5

0.6

x=0.6, y=0.6

0.5

x=0.7, y=0.7
x=0.8, y=0.8
x=0.9, y=0.9

z

x=0.4, y=0.4

0.7

1.00

0.80

0.40

0.60

0.20

0.4
0.00

t
شکل  -4فرآيند تکاملی مقدار  zبه طوری که  xو  yاوليه متغيرند

بررسی فرآيند تکاملی با تغيير بسته سودها

شبیهسازی فرآیند تکاملی به منظور بررسی تأثیر پارامترهای
مسئله بر روی مشارکت کشورها در حوضه یک رودخانه فرامرزی
انجام شد .مقادیر اولیه احتماالت راهبرد کشورها برابر  0/5در نظر
گرفته شد و فرآیند تکامل با تغییر پارامتر بسته سودها مورد
مطالعه قرار گرفت .همانطور که قبال بیان شد بسته سودهای
کشورها حاصل همکاری شان با سایر کشورها قابل تغییر است و
هر کشور با توجه به شرایط همه کشورها و مقدار سود قابل
دریافت از سایر کشورها میتواند با انتخاب سیاستهایی به سود
بیشتر برسد .در شکل  5مشاهده میشود که نقطه پایدار سامانه

در شبیهسازی اول ( )1،1،1است که با تغییر  B11منحنی
احتماالت کشورها تغییرات متفاوتی دارد .تا زمانی که ( B11مقدار
 15و  )12از ( W1مقدار  )10بزرگتر است ،احتمال همکاری همه
کشورها به حالت پایدار ( )1،1،1سوق پیدا میکند .اما وقتی مقدار
 B11کمتر از  W1میشود جهت منحنی به سمت عدم همکاری
کشور  Aتغییر میکند چرا که سود آبی حاصل از عدم همکاری
از بسته سودهای حاصل از همکاری با کشورهای پاییندست
بیشتر است.
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1
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1
0.6

0.8
0.6

0.4
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0.2

0.2
0

0
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x

شکل  -5اثر تغيير بسته سودها ( )B11بر فرآيند تکاملی و تغيير جهت راهبردها به سمت راهبردهای )(0, 1, 1

کشور A

در مثالی دیگر مقدار  B11یا همان بسته سودهای
در حالت همکاری سه جانبه به مقدار  2 ،-2 ،-1و  5درصد نسبت
به مقدار سود آبی تغییر داده شد تا سرعت همگرایی کشور  Aبه
احتمال عدم همکاری یا همکاری مشاهده شود (شکل  .)6تا وقتی
اختالف مقدار بسته سودها از مقدار سود آبی منفی است تمایل
کشور  Aبه عدم همکاری ( )x=0میباشد و با مثبت شدن این
اختالف (بیشتر شدن بسته سودها از سود آبی) راهبرد پایدار
کشور  Aهمکاری ( )x=1میشود و هر چه بسته سودها بیشتر
شود سرعت همگرایی کشور  Aبه همکاری بیشتر میشود .قابل

مشاهده است که چطور هر درصد افزایش بسته سود حاصل از
همکاری کشور  Aاحتمال همکاری نهایی را افزایش میدهد .کافی
است کشورهای پاییندست مجموعا پتانسیل بسته سودهای
کشور باالدست را در برابر همکاری این کشور به گونهای افزایش
دهند که حتی  1درصد از سود آبی این کشور از مصرف حداکثری
آب رودخانه فرامرزی بیشتر باشد .در نتیجه هر کشور باالدستی
قطعا ترجیح میدهد آب رودخانه را به اشتراک بگذارد و از
سودهای ناشی از این اشتراک بهرهمند گردد.

3.00

2.00
t

1.00

x

ΔB=5%
ΔB=2%
ΔB=1%
ΔB=-1%
ΔB=-2%

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0.00

شکل  -6اثر تغيير بسته سودهای کشور باالدست ( )B11بر سرعت همگرايی اين کشور به نقطه پايدار همکاری يا عدم همکاری

نتيجهگيری
این مقاله یک مدل بازی تکاملی برای مطالعه فرآیند تکاملی

تعامالت بین کشورهای ساکن در حوضه یک رودخانه فرامرزی
ارائه میدهد .این مدل برای یک حوضه رودخانه فرامرزی که یک
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کشور باالدست و دو کشور پاییندست در آن واقع هستند اعمال
شد .راهبردهای پایدار تکاملی مسئله ( )ESSبررسی و شرایط الزم
برای هر نقطه پایدار تعیین شدند .در ادامه برای داشتن یک چشم
انداز مشخصتر از فرایند تکاملی در یک حوضه رودخانه فرامرزی
مثالهای عددی آورده شد تا فرایند تکاملی هر راهبرد و اثرات
بسته سودها بر فرایند تکاملی قابل مشاهده باشد.
در این مسئله دو نقطه تعادل برای سامانه پویای تکرارکننده
به دست آمد که شامل نقاط ( )0،1،1و ( )1،1،1میباشد .براساس
مثالهای عددی و فرضیاتی که برای سه کشور در نظر گرفته شد،
فرآیند تکامل راهبرد کشور  Bسریعتر از دو کشور دیگر همگرا
میشود و فرآیند تکامل راهبرد کشور  Aدیرتر به نقطه پایدار
همگرا میشود .همچنین فرایند تکاملی با تغییر پارامترهای
معادالت دیفرانسیل تکرارکننده مطالعه شد .بدیهی است که
بهترین نقطه پایدار که به سود همه کشورهای ساکن در حوضه
رودخانه باشد همکاری همه کشورها یعنی ( )1،1،1است .برای
رسیدن به این نقطه  ESSالزم است که بسته سودهای کشور
باالدست از سود آبی این کشور بیشتر باشد .در نتیجه ،کشورهای
پاییندست برای رسیدن به سهم آب خود به ناچار از رودخانه
فرامرزی باید سودهایی چون سود اقتصادی ،اجتماعی و زیست-
محیطی به کشور باالدست برسانند تا کشور باالدست ترغیب به
رها کردن آب به پاییندست شود.
در این جا میتوان اهمیت مذاکرات پیرامون حوضههای
فرامرزی و سیاستهای منتخب کشورها در قبال سایر کشورها را
مشاهده نمود .وقتی کشورها در مورد یک حوضه فرامرزی

بخصوص با یکدیگر پای میز مذاکره حاضر میشوند یعنی تمایل
به مشارکت در این زمینه و حل اختالف دارند .در این مواقع هر
کشور بسته به آن که باالدست یا پایین دست باشد باید به
شناسایی مجموعه منافع و هزینههای موجود در مسئله تخصیص
آب رودخانه بپردازد و رفتار خود و طرفهای مقابل را تحلیل کند.
به طور مثال مؤلف اصلی مسئله در یک حوضه میتواند معیشت
ساکنان ،جنگلکاری پاییندست ،احیای یک دریاچه مشترک یا
ناوبری کشتیها باشد که با گنجاندن آن در پیامدهای مسئله
اشتراک آب رودخانه فرامرزی میتوان به درک درستی از مسئله
و یافتن جواب بهینه رسید .سپس هر کشور با توجه به شرایط و
جوابهای مسئله به سیاستگذاری و ارائه پیشنهادهای خود در
مذاکرات اقدام میکند .در این صورت ضرورت کاربرد نظریه بازی
تکاملی در این موارد قابل مالحظه خواهد بود.
در این مقاله مدلی به شکل یک کشور باالدست و دو کشور
پاییندست فراهم شد و فرایند تکاملی آن مورد بحث و بررسی
قرار گرفت .به جز این مدل ،مدلهای مختلفی را میتوان بسته به
منطقه مطالعاتی مورد نظر تعریف نمود که ترتیب کشورها متفاوت
باشد .به طور مثال وقتی سه کشور به طور متوالی روی یک
رودخانه فرامرزی واقع شوند یا وقتی دو کشور باالدست و یک
کشور پاییندست باشند ماتریس پیامد تغییر میکند و شرایط
متفاوتی برای نقاط  ESSبهدست خواهد آمد .اگر چه وضعیت
متفاوتی در این مسائل به وجود میآید اما این مقاله میتواند
راهنمایی کاربردی برای فراهم نمودن سایر مدلها باشد.
"هيچگونه تعارض منافع توسط نويسندگان وجود ندارد"
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