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چکیده
 لذا با توجه به دخیل بودن افرراد حیییری و.مدیریت جنگل ها از موارد حائز اهمیت در حفاظت و شناسایی اولویت های مناطق جنگلی محسوب میگردد
حوقوقی در اخذ تصمیم هی مدیریتی استفاده از روش های با کمترین آسیب به محیط و تسریع در رویه اجتماع نیازمند بکرارییری روشهرای متناسرب
 قدرت و توانایی تئوری بازی به عنوان یک ابزار ریاضی برای تصمیمییری به دلیل روششناسی آن از نظر ساخت و.همچون تئوری بازی ها می باشد
 بنابراین در آزمایش کاربردی این روش به مطالعره اسرتراتژیهای.تحلیل مشکالت و مسائلی است که بشر در انتخابهای استراتژیک با آن روبهرو است
 جهت مطالعه استراتژی بازیها از سری پرسشنامههای متوالی اسرتفاده یردیرد مردل.شرایط ثبت جهانی چندسایت جنگل های هیرکانی پرداخته شد
 نتایج آنالیزهای این بخش نشان میدهد تنهرا. مورد آزمون قرار یرفتIUCN  معیار4  سایت و5  مرحلهای با جایگشت12 درختی برای راهحل سؤال
 انتخاب شرود احتمرال نرامزدی8  ایر سایت یلستان با معیار:  این استراتژی به شرح زیل. راهحل تنها دارای جواب قطعی است1024 یک استراتژی از
 وجود داشته باشد بنابراین اثر کالسهای دیگر سایتها تنها به معیار هشتم بر خواهد یشت و پارامترهای ایرن معیرار میتوانرد9 سایر سایتها با معیار
.سبب معنیداری انتخابها شود
کلمات کلیدی
" " جنگل های هیرکانی, " " انتخابهای استراتژیک, " " ثبت میراث جهانی, " " تئوری بازی ها

Application of game theory method in studying the priorities of
registering natural sites in IUCN (Case study of Hyrcanian
forests)
Ali Qomi Oveili 1 *, Milad Rahimi Malekshan 2, Seyed Mohsen Hosseini 3, Muslim
Akbarinia 3
1 * - PhD in Forestry, Faculty of Environment, Tarbiat Modares University
*
Email Address: ali_ghomi_avili@yahoo.com
Abstract
Forest management is one of the important issues in protecting and identifying the priorities of forest
areas. Therefore, due to the involvement of individuals and legal entities in making managerial
decisions, the use of methods with the least damage to the environment and accelerating the process
of society requires the use of appropriate methods such as game theory. The power and ability of
game theory as a mathematical tool for decision making is due to its methodology in terms of
constructing and analyzing the problems and issues that human beings face in strategic choices.
Therefore, in the applied experiment of this method, the strategies of global registration conditions of
several Hyrcanian forests were studied. A series of questionnaires were used to study the strategy of
the games; the tree model was tested for a 12-step question solution with a permutation of 5 sites and
4 IUCN criteria. The results of the analyzes in this section show that only one strategy out of 1024
solutions has a definite answer. This strategy is as follows: If the Golestan site is selected with a
criterion of 8, there is a possibility that other sites will be nominated with a criterion of 9, so the effect
of the classes of other sites will return only to the eighth criterion and the parameters of this criterion
can make the selections meaningful.
Keywords
"Game Theory", "World Heritage Register", "Strategic Choices", "Hyrcanian Forests""
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 -1مقدمه

به شرح زیر است :

جنگل یکی از مواهب با ارزشی اسرت کره طبیعرت در اختیرار انسران

پدیدههای ممتاز طبیعی یا مناطق برخوردار از زیبایی طبیعری اسرتننایی

قرارداده است .ارزش و اعتبار جنگل در ابعاد مختلف قابل تامرل اسرت.

بوده و به لحاظ هنری واجد اهمیت استننایی باشند.

جنگل از نظر زیست محیطی ،بیشرترین نیرش را در تولیرد اکسریژن و

نمونه برجستهای که نمایانگر مراحل عمدهای از تراریخ زمرین ،شرامل

جذب یاز کربنیک دارد .به یونهای که جنگلهای مداری را به منزلهی

سوابق حیات بر روی آن ،فرآیندهای مهم زمینشناسی که مسرتمرا در

ششهای کره زمرین نامیدنرد .جنگرل در طرول تراریخ بشرر خردمات

تکامل اشکال آن مؤثر است یا نشرانگر ویژییهرای عمرده جیرافیرایی

یستردهای به جامعه انسرانی عرضره نمروده و عمردهتررین آن ،نیرش

طبیعی و شکل ظراهر زمرین باشرد  .نمونره برجسرتهای کره نمایرانگر

اقتصادی جنگل برای اجتماعات بشری است .جنگلها در سرط کرره

تحوالت مهم و مستمر بو شناسی زیستی(تحوالت اکولوژیک) یا تحول

زمین به دلیل نابرابری آب و هوا و اقلیم به صورت متفاوت توزیع یافته

و تکامل آبهای زیرزمینی ،آبهای شیرین ،اکوسیستمهای سراحلی و

اند (سلماسی .)1374،ایران به دلیل قرار یررفتن روی کمربنرد خشرک

دریایی و جامعه ییاهران و جرانوران باشرد.دارای تنروع زیسرتی براال و

جهان ،در زمینه پوشش جنگلی فییر بروده و جرزو آخررین کشرورهایی

مهمترین زیستگاههای طبیعی یونههای نادر که بره لحراظ علمری یرا

است که دارای جنگل اسرت .جنگلهرای هیرکرانی کره بره نرا هرای

ضرورت حفاظت از آنها ،اهمیت جهرانی دارد .منراطیی کره برهعنوان

جنگلهای خزری و جنگلهای شمال نیز نامیده شده یکی از قردیمی-

میراث جهانی معرفی میشوند عالوه بر شرایط فرو ککرر بایرد دارای

ترین جنگلهای جهان است که از میلیونها سال یعنی از عصر یخبندان

تمامیت (یکپارچگی) ،اصالت و یک سیستم جهت حفاظرت و مردیریت

(بین  25تا  50میلیون سال قبل) بر جای مانده است .در دوره مختلرف

بهره داشته باشند .1همیشه انتخاب یک سایت طبیعری مناسرب بررای

ایران به دلیل افزایش مراتع ،باغات ،بالیایی طبیعی ،ویالسرازی ،تیییرر

نامزدی به یونسکو با توجه به معیارهای ثبت جهانی ،موضوع پر چالش

کابری ناهمگون ،آفات وامراض و جنگلتراشی سربب شرده ترا سرط

بررین سررازمان حفاظررت محیطزیسررت ،سررازمان جنگلهررا ،مراتررع و

زیادی از جنگلهای هیرکانی کاهش پیدا کرده و دچرار تخریرب شرده

آبخیزداری ،سازمان زمینشناسی و وزارت میراث فرهنگی ،صنایعدستی

است .مدیریت صحی و علمی مناطق ثبت شده جنگلهای هیرکانی نه

و یردشگری بوده و در این زمینره اتفرا نظر برین متخصصرین وجرود

تنها میتواند منشأ حفاظت این آثار باشد ،بلکه مریتوانرد باعرت تولیرد

نداشته است و ضررورت احصرا یرک روش مناسرب بررای انتخراب و

اشتیال برای هزاران نفر شود .از چالشهای این پهنه طبیعری ارزشرمند

اولویتبندی میتواند به تصرمیمییری مناسرب متخصصران و مردیران

بهرهبرداری ،چرای دا  ،تیییر کراربری اراضری جنگلهرای جلگرهای و

اجرایی کمک نماید .در همین راستا دریذشرته از روشهرای مختلفری

ارتفاعات پایینبند و باالبند است و از تهدیدات عوامل طبیعی نیز مری-

برای معرفی سایتهای منتخب استفاده شده است ،یکی از روشهرای

توان به بحت آفات و امراض ،آتشسوزی و فرسایشهای طبیعی اشاره

پرکاربرد در این زمینه سامانه تصرمیمییری میباشرد (،Mendoza

کرد (جوزی و همکاران .)1392 ،کنوانسیون میرراث جهرانی ()1972

 .)2000معیارها مهمتررین اجرزا در سرامانه تصرمیمییری میباشرند،

بهعنوان یک ابزار قدرتمند قانونی است که طبرق آن دولتهرا خرود را

ترکیب صحی معیارها سبب شناسایی صرحی یزینرههای مناسرب در

داوطلبانه متعهد میکنند از قلمرو خود بره دلیرل ارزشهرای چشرمییر

بهینهترین شکل معمول میشوند .از آنجا که تراکنون انتخراب منراطق

جهانی موردتوجه تما بشریت قرار دارد حفاظت کنند .ازآنجاکره هرد

معرفیشده به میراث فرهنگی بیشتر بر اساس ویژییهای کیفی صورت

این کنوانسیون حفظ ،نگهداری ،عرضه و انتیرال ارزشرمندترین میرراث

یرفته است هیچیونه معیار کمی که بتواند توانرایی یرک سرایت را در

بشریت به نسل آینده است .همه کشورهای عضو ملرز بره اجررای آن

نامزد بودن و درجرهای از اولویرت نشران دهرد وجرود نردارد(کبیری و

میباشند .میراث جهانی به دو قسمت میراث فرهنگی و میراث طبیعری

همکاران .)2012 ،در رابطه با انتخاب معیارهرا و اولویرت بنردی روش

تیسیمبندی میشوند .نحروه همکراری ایرن کنوانسریون برا کمیسریون

قابل ارزیابی استراتژی بازی ها کمتر متداول بوده است لذا بکار ییرری

پارکهای ملی و مناطق حفاظتشده ( )CNPPAاتحادیه بینالمللری

و توسعه این روش باید در تصرمیمات ینجانرده شرود .در سرال 2010

حفاظررررت از طبیعررررت ( )IUCNهمراسررررتا میباشررررد(دبیری و

 Limaeiبه بررسی نظریه بازی استراتژی مختلط ،کاربرد در صرنعت

همکاران.)2014،بهمنظور رسیدن به اهدا این کنوانسریون معیارهرای

جنگل پرداخت .مطالعه حاصل به اتخاک تصمیم مردیریتی بررای خریرد

طراحی یردید است (با توجره اعرال ایرن کمسریون هرد آن صررفا

چوب در دوکارخانه کاغذ سازی از خرده فروشران و کشراورزان محلری

حفاظت از بخشی از میراث فرهنگی و طبیعری کره دارای ارزش واالی

پرداخت .تئوری بازی برای بررسی مرورد اسرتفاده قررار یرفتره اسرت.

جهانی است) .از معیارهای دهگانه یک ترا شرش بررای حروزه میرراث

ساختار بازار در تئوری بازی دارای تصمیم ییرندیان رقیب نیز برود .در

تاریخی –فرهنگی و از هفت تا ده برای حوزه میراث طبیعی است که

طراحی مدل از بازیهای پویا با حالت عمده شبیه سازی یردید:

1 - http://whc.unesco.org/en/criteria/
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پیشنهادات در هر معاملره ،هرر (برازیکن) دارای دو اسرتراتژی ممکرن

اجراکنندیان قانون در همکاری با جوامع محلی برای مبارزه با تجارت

متفاوت است (تصمیم ییری) :قیمت باال ( )Hیا قیمت پایین ( .)Lکدا

حیاتوحش ایجراد یردیرد .در نهایرت تئروری بازیهرا  4راه را بررای

قیمت را باید تعیین کنید؟ قیمت مطلوب بازیکن دیگر چیست؟ در اینجا

اقدامات در سط جامعه شناسایی کرد :تیویت ناکارآمردی بررای رفترار

وضعیت یک بازی بدون همکاری است تعادل ناس و خواص دینامیکی

غیرقررانونی ،افررزایش انگیررزه برررای مرردیریت حیرراتوحش ،کرراهش

سیستم تعیین میشود .هر میل به طور مداو فرکانسهای عمل دیگرر

هزینه¬هرای زنردیی برا حیراتوحش و حمایرت از معیشرتی کره بره

آسیاب را مشاهده میکند .سود پیش بینی شده بر اساس این اطالعات

حیاتوحش مربوط نیست .عالوه بر این ،میتواند برای تیویرت یفتگرو

محاسبه شده است .یافتههای این تحییق بیان میکند ترکیب احتمرالی

میان کینفعان بینالمللی ،از جوامع محلری بره دولتهرا و اهداکننردیان

تصمیمییری کشاورزان مختلف به دنبال یک فر خاص جذب باشند و

بینالمللی ،برای ایجاد واکنش مؤثر ،جامع و پایدار مبتنی بر جامعره بره

انتظار میرود که مراکز در بازیهرای بردون محردودیت ظراهر شروند

بحران آبوهوای اشاره کرد ( Biggsو همکاران.)2017،

( .)2010،Limaeiدر سال  2010در مطالعهای تحت عنوان حفاظرت

 -2روش انجام تحقیق

از جنگل کشورهای درحالتوسرعه :اجررای در تئروری و عمرل توسرط

 محدوده مورد مطالعه

 Robinsonو همکاران ،به بررسی ،یافتههای کلیدی ادبیرات بهینره

منطیه موردمطالعه این تحییق از پنج سایت مهم جنگلهای هیرکانی

اقتصادی با مسائل عملی پیادهسازی محدودیت دسترسی بره مردیریت

تشکیلشده است ،هرکدا از این سایتها معر خاصی برای یونههای

جنگل و حیاتوحش در کشورهای درحالتوسعه مرتبط پرداختند .پس

حائز اهمیت هستند(شکل  )1و سه سایت آنها ثبت شده در آثار طبیعی

از برشماری محردودیتهرا در یرک برازی همکارانره محردودیتهرای

در یونسکو بوده است.

مدیریتی را به فرصت مناسب تبدیل کردهاند ازجمله مسائل مربوط بره
بودجه محدود و بازیشت هزینه ،سطوح مختلرف اجررای و انگیزههرای
ناشی از مأموران اجرایی ،و درییری بین مدیران حفاظتشده و نیازهای
روستاییان بود( Robinsonو همکراران .)2010 ،اولویرتبنردی زیرر
حوزهها بر اساس عملکرد رسوب با استفاده از نظریره برازیهرا توسرط
 Adhamiو  Sadeghiدر سررال 2016بنررابراین ،تعیررین میررردار
فرسایش خاک و تعیین اولویت فضایی زیر حروزههرا بره برنامرهریرزی
مدیریت آبخیزداری بهتر کمک میکند .این مطالعه از نظریه بازی برای
اولویررتبنرردی اسررتفاده کرررد .حرروزههررای موردمطالعرره در حرروزههررای

شکل  -1محدوده مورد مطالعه

یریانروود و قره سو در استان یلستان شمال ایران بود .در ایرن راسرتا،

 تئوری بازیها
قدرت و توانایی تئوری بازی به عنوان یک ابزار ریاضی برای تصمیم-
ییری به دلیل روششناسی آن از نظرر سراخت و تحلیرل مشرکالت و
مسائلی است که بشر در انتخابهای استراتژیک با آن روبرهرو اسرت.
فرایند مدل سازی یک وضعیت به صورت یک بازی مستلز آن اسرت
کرره تصررمیمییرنررده بررهطور شررفا  ،دیگررر بازیکنرران و یزینرره هررای
استراتژیک آنها را به حساب آورده ،ترجیحات و واکنشهای آنها را مد
نظر قرار دهد .بهعنوان یک ابزار تحلیلی میتوانرد ()2010 ،Limaei
درک ما را از روابط متیابل بین کینفعان در مردیریت و پیشرنهاد عملری
برای توسعه فرایندهای سیاسری ارائره دهرد .عناصرر اصرلی تعارضرات
تصمیم ییرندیان 1و یا بازیکنان هستند ،یزینههای هرر یرک از DM
ها و یا هر فعالیتی از هرکدا از آنها که اوضراع را کنتررل میکننرد،
ترجیحاتشان و  . ...تئوری بازیها با توجه به در نظر یرفتن پیچیردیی-
های مسئله و نظرات تصمیم ییرران مختلرف و وجرود اهردا متضراد
راهکار مناسبی برای مدیریت منابع میباشد .این تئوری با داشتن مبنای
علمی قوی میتواند در رفع اختالفات در بهرهبرداری کمری و کیفری از
سامانههای انتخاب سایتهای نامزد برای ثبت جهرانی مرورد اسرتفاده

 38عامل مستیل در هفت مؤلفه با اسرتفاده از روش تجزیره و تحلیرل
مؤلفه اصلی ( )PCAبا یک متییر نمایه در هر مؤلفه طبیهبندی شدند.
روش  Condorcetبرای تعیین اولویتبندی متییرهای مرؤثر ،نشران
میدهد که درصد زمینهای جنگلی ( 52نمره) و تخلیه رسوب برا دوره
بازیشت  10ساله ( 32نمره) به ترتیب بیشرترین و کمتررین مرؤثرترین
متییرها در عملکرد رسروب بودنرد .چانرهزنی مجردد و الگروریتمهرای
 Borda Scoringنیز برای تعیین اولویت مطالعه زیر حوزههای آب
بر اساس نمرات وزنی از نمره کل برای هر متییر انتخاب شدند .بر این
اساس ،الگوریتمهای ککرشده طبیهبندی زیر حوزه-ها را در سه دسرته
طبیهبنردی کررد( Adhamiو .) 2016 ، Sadeghiسرال  2016در
مطالعهای برای یافتن راههای قانونی تجرارت حیراتوحش ( Biggsو
همکاران) بره بررسری موضروع از دیردیاه تئروری بازیهرا و مردیریت
پرداختند .مشخصا پزشکان و سیاستیذاران ،نیاز بره درییرر شردن برا
جوامع روستایی که در همسایگی حیاتوحش زندیی میکنند ،به عنوان
شرررکای اصررلی در میابلرره بررا تجررارت غیرقررانونی حیرراتوحش،
شناختهشدهاند .تئوری تیییر ( )ToCرا برای هردایت سیاسرتیذاران و

1 DMs: Decision makings
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تیسیمبندی بازیها از نظر اطالعات :در یک بازی ممکن اسرت پیشرینه
بازی یعنی حرکت حریف و خرود برازیکن در یذشرته بررای بازیکنران
کنونی (آنکه نوبت انتخرابش اسرت) معلرو باشرد .ایرن نروع برازی را
اصطالحا بازی با اطالعات تما یویند .در میابل ایرر رفترار حریرف در
یذشته ،حداقل برای یکی از بازیکنان معلو نباشرد آن را برا اطالعرات
ناتما مییویند .ممکن است در یک بازی ،یک طر بازی ،اطالعرات
بیشتری نسبت به حریف داشرته باشرد و بره عبرارت دیگرر اطالعرات
نامتیارن بین بازیکنان حاکم باشد .به ایرن بازیهرا ،برازی برا اطالعرات
ناقص یفته میشود و در غیر این صورت آن را با اطالعات کامل می-
یویند.
ایستایی یا پویایی بازی :تمایز بین پویا و ایستا بودن حرکت یا تصرمیم
بازکنان ،مهم است زیرا در هرکدا  ،بازیکنان باید تفکر متفاوتی داشرته
باشند .در بازی پویا هر بازیکن باید این چنین فکر میکند « :ایرر مرن
این عمل را انجا دهم ،حریف من به این عمل من چه واکنشی نشان
خواهد داد؟» یعنی عمل زمان حال متکی بر محاسبه ی تبعات آتی آن
عمل است ،ولی در بازی ایستا باید فکر کرد که هم اکنون حریرف چره
تصمیمی را اتخاک میکند.
بازیهای اساسی و انتساب
در یک بازی اساسی ،6بین حداقل میداری که یک بازیکن میتواند بره
تنهای به دست آورد و میدار کل که توسط مجموعه بازیکنان به دست
آید ،تفاضل منبت وجود دارد .این تفاضرل منبرت ،درآمردی اسرت کره
یرک
میتوان به بازیکنان حاضر در بازی اختصاص داد .بازی
بازی اساسی نامیده میشود ایر:

قرار ییرد .نتایج به دست آمده از کاربرد مدلهای حل اختال و تئوری
بازیها حکایت از قابلیت یسترده آن در حل مسائل پیچیرده مردیریت و
تصمیمییری دارد ( )2010 ،Madaniاولین کسی که تئوری بازیهرا
را مورد بحت قررارداد جیمرز والردیراو ( )1713برود .او در میالره خرود
راهحل  Max- Minرا برای یک بازی دو نفره ارائه داد .سپس تا آن
زمان که ایوستین کورنات ،در سال  1838در میالهای تحت عنروان «
تحیییاتی در باب اصول ریاضری نظریره ثرروت» تئروری بازیهرا را بره
صورت عمومی دنبال میکرد ،شخص دیگری تئروری بازیهرا را دنبرال
نکرد .در این میاله کورنو انحصار دوجانبه فروش را مورد بررسی قرارداد
و راهحلی را ارائه کرد که همان تعادل نش در بازی انحصرار دو جانبره
بود .مسائل تئوری بازیها اغلب مسائل چنرد معیراره و چنرد تصرمیم-
ییرنده هستند .برای حل چنین مسائلی بوسیله روشهای متداول بهینه-
سازی ،معموال مسائل به مسائل با یک تصمیمییرنده تبدیل شده و یک
ترکیب از اهدا برای تما سیستم مانند یک تابع کلی رفاه اقتصادی و
اجتماعی و یا تابع وزنی چنرد هدفره محردود تعریرف میشرود .برهطور
معمول ،همکاری کامل در میان تصمیمییرندیان برای رسیدن بره راه-
حل مطلوب سیستم فرض میشود .این تصمیمییرنردیان فررض شرده
است که کمکی برای بهینهسازی تابع هرد سیسرتم ،بردون اولویرت
دادن به اهدا خود هستند .با اینحال ،در تئوری بازیهرا هرر تصرمیم-
ییرنده بازی را بر اساس بهینه سازی هرد خرود انجرا میدهرد ،برا
دانستن اینکه که دیگر بازیکنان تصمیمییر بر ارزش و میردار هرد او
تأثیر مییذارند و این تصمیم برر پیامردهای دیگرران و تصرمیمییری
های شان ترأثیر مرییرذارد .مفاهیمواصرطالحاتتئوریبازی در اینجرا
مفاهیم و اصطالحات مورد نیاز مربوط به تئوری بازیها ککر میشود:
الف استراتژی :1استراتژی هرر برازیکن عبرارت اسرت از آن مجموعره
رفتارهایی (عملهایی) که بازیکن میتواند از بین آنها یکی را انتخاب
کند به عبارت دیگر استراتژی عبارت اسرت از« :انتخابهرای موجرود و
پیش روی یک تصمیم ییرنده».
ب پیامد :2به آنچه در یک بازی عاید بازیکنران میشرود ،پیامرد یفتره
میشود.
ج عیالنیت :3در تئوری بازیها فرض بر این اسرت کره افرراد برهخوبی
محاسبه استراتژی و تبعیت از آنها را دارند .این فررض اساسری رفترار
عیالیی نا دارد به عبارت دیگر ،بررای رفترار عیالیری دو شررط الز
است:
 -1بازیکن نسبت به پیامدهای بازی آیاهی و دانش کامل داشته باشد.
 -2بازیکن از استراتژی انتخابی (که در راستای منرافع او خواهرد برود)
محاسبه دقیق داشته باشد.
د آیاهی عمومی نسبت به قاعده بازی :4فرض میشود که قاعده بازی
را همه بازیکنان میدانند.
ه تعادل :5در تعادل ،هر بازیکن آن استراتژی را بره کرار مریبررد کره
بهترین پاسخ به استراتژیهای انتخابی سایر بازیکنران باشرد .در تعرادل
لزوما همه چیز برای بازیکنان در بهترین حالت نیست به عبارت دیگر،
در تعادل لزوما بازیکنان به بیشترین پیامد دست پیدا نمیکنند.

معادله 1

هد اصلی بازی همکارانه ،توسعه مدل و مفاهیم جوابی است که ایرن
تفاضل منبت را به نحوی مناسبی بین بازیکنان در بازی اساسی تیسیم
نماییم .میدار تابع نرمال است ایر برای هر برازیکن  v({i})=0 ،iو
.v(N)=1

یزاره زیر نتیجه مستییمی از تعراریف هرم ارزی و برازی اساسری
یک باز اساسی است در این صورت برا برازی
است .ایر
که توسط رابطه زیر تعریرف شرده -s
( -)0،1نرمال
هم ارز است:
معادله 2

میران

ابزار اصلی ،در بحت تخصیص در آمد اضافی
بازیکنان و انتساب است.
یررررک انتسرررراب در بررررازی همکارانرررره  ،تخصرررریص
است که در دو شرط زیر صد میکند:
کارآمدی:

عیالنیت فردی:
یدارد که تما درآمد تولیرد شرده توسرط
شرط کارآمدی 7بیان م ͬ
بازیکنان ،باید بین آنها توزیع شود .شرط عیالنیت فرردی 8هرم

1 Strategy
2 Pay off
3 Rationality
4 Common Knowledge
5 Equilibrium

6 Essential game
7 Efficiency
8 Individual rationality
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بیان میکند هر بازیکن حداقل بره انردازه میردار درآمردی کره بردون
همکاری با بازیکنان دیگر برایش قابل دسترس است ،به دست میآورد.
مجموعه انتسابها هریز تهی نیست ،چون خاصیت فررا جمرعپرذیری
دارند .در یک منال ساده در یک بازی سه نفره مجمروع انتسرابهرا را
میتوان نشان داد .نمایش بازیها ( -)0،1نرمال سادهتر اسرت .در ایرن
نوع بازیها مجموعه انتسابها ،یک سریمپلکس دو بعردی اسرت کره
بهصورت زیر تعریف مییردد:

معادله 3

 -3نتایج
جهت مطالعه استراتژی بازیها از سری پرسشنامههای متوالی استفاده
یردید مدل درختی برای راهحل سرؤال  12مرحلرهای برا جایگشرت 5
سایت و  4معیار  IUCNمورد آزمون قرار یرفرت .نترایج ایرن بخرش
برای انتخاب سایتها و شرایط بهینه بهقرار شکل  2میباشد.

شکل  2ساختار درختی تئوری بازیها در نامزدی سایتها

در ارزیابی ساختار از چهار مرحله استفاده شد که مرحلره اول مربروط
به معیار انتخاب میباشد ،مرحله دو سایتها با پارامتر انتخاب شوند،
مرحله سو چه سایتهای انتخاب شوند ،مرحله چهار کالسهرای
هر سایت چه تأثیری در انتخاب سایتها دارند .نتایج آنالیزهای ایرن
بخش نشان میدهد تنها یک استراتژی از  1024راهحل تنهرا دارای
جواب قطعی است .این استراتژی به شرح زیل  :ایر سایت یلستان با
معیار  8انتخاب شود احتمال نامزدی سایر سایتها با معیرار  9وجرود
داشته باشد بنابراین اثر کالسهای دیگرر سرایتها تنهرا بره معیرار
هشتم بر خواهرد یشرت و پارامترهرای ایرن معیرار میتوانرد سربب
معنیداری انتخابها شود( .شکل .)3

5.825
5.21

4.9425

4.31

4.6925

شکل  -4شیوه چیدمان سایر سایتها و معیارها

نتایج شکل  4نشان میدهد با تیلیل معیار ثبت جانی یلستان از 10
به  8که در سایر بخشها توضی داده شد فرصت برای ثبرت سرایر
سایتها به وجود میآید .واض تر ایر بیان شرود برا برازی همکارانره
عوامل بهصورت خطی اتفاقات زیر به انجا برسد نتیجه بازی به نفع
کلیه طرفین یا سایتها به پایان میرسد:
معیار  8برای ثبت سایت یلستان انتخاب شود
.1
معیار  9برای کمک در این کالس بکرار یرفتره
.2
شود
سایر سایتها کالس  9را بگیرند
.3
کالس  8سبب بازی همکارانه در انتخاب معیرار
.4
 9برای کلیه سایتها یردد و سپس تضعیف شود.

شکل  -3درخت بازیها
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یردید در بازی همکارانه سیاست ثبت برای همه بکار رفتره اسرت و
شرایط فو اعاده از جریان رقابت کنرار یذاشرته شردهانرد ترا بررای
تکمیل نیصان نیاز بره ایجراد حلیره یرا سرریها یرردد .ایرن نترایج
قابلتوجه است و قابل قیاس با چندین پرونده ثبرت جهرانی ازجملره
 Carpathians ،Forest Bialowiezaاست .در همین راستا
نیز مباحت کمی نیز با با تحیییات ( Adhamiو همکراران2016 ،
 Kumarو همکاران )2015 ،دارای مشترکات مناسب است.
 -4نتیجهگیری
در اولویتبندی شیوه جبرانی تئوری بازیها با توجه بره شریوه تفکرر
بازیگران اصلی در بازی بهترین راهکار برای پذیرش همره سرایتها
تنزل سایت یلستان به معیار  8برای افزایش احتمال پیرروزی سرایر
سایتها بود .در  1024بازی صورت یرفته ترتیب نامزدی بهصرورت:
یلستان کجور افراتخته زربین حسنآباد و لومر باشد در ایرن برازی
معیار  9در کمک به معیار  8باید قرار ییرد .حیییتا استنباط مییرردد
سایت یلستان بهتنهایی خود یک اثرر و میرراث جهرانی اسرت ایرن
سایت تاریخچهای بلنرد تنروع و غنرای براالی ییراهی و جرانوری،
شهرت جهانی مناسب و شناختهشدهای در داخل و خارج کشور دارد.

پارامترهای اقلیم-توپویرافی و تنوع در  4سرایت
.5
(افراتخته ،زربین حسنآباد ،لرومر و کجرور) دارای
اهمیت برابر با معیار  9یرفته شوند.
هیچیک از سایتها از دوره بازی حذ نشوند.
.6
ترتیررب نررامزدی بهصررورت :یلسررتان کجررور
.7
افراتخته زربین حسنآباد و لومر باشد.
نتایج استراتژیهای تصمیمییری بر اسراس اصرل همکراری سربب
تیلیل یک سایت خواهد شد و در میابل این فرضیه که سایر سایتها
دارای با معیار باالتر و درییر بودن پارامترهای بیشتر سربب میشرود
یک توازن نسبی بین امتیازهای نهایی ایجراد شرود و نهایترا شرانس
چهار سایت دیگر باال برود حیییتا استنباط مییردد سرایت یلسرتان
بهتنهایی خود یک اثر و میراث جهانی است این سایت تاریخچرهای
بلند تنوع و غنای باالی ییاهی و جانوری ،شهرت جهانی مناسرب و
شناختهشدهای در داخل کشور و خارج دارد ( Akhaniو همکراران،
 )2008بنابراین خود بهتنهایی میتواند یک نمونه بارز در ثبت جهانی
باشد .در میابل به باور اکنر کارشناسران خبرره سرایر سرایتها ایرر
همراه باشند با معیارها و ایجاد شبکه سرتاسری از ایرن سرایتها در
جنگلهای هیرکانی احتمال ثبت وجود خواهد داشت البته باید اکعان
کرد که امتیازهای آنها کامل نیست به این صورت که قبال عنروان

منابع
زارع سلماسی ،حسن( )1378میدمه ای بر توسعه ی پایدار نشریه ی جنگل و مرتع  ،شماره .29
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