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  چکیده

یری و مدیریت جنگل ها از موارد حائز اهمیت در حفاظت و شناسایی اولویت های مناطق جنگلی محسوب میگردد. لذا با توجه به دخیل بودن افرراد حیی
هرای متناسرب اجتماع نیازمند بکرارییری روشه حوقوقی در اخذ تصمیم هی مدیریتی استفاده از روش های با کمترین آسیب به محیط و تسریع در روی

 و ساخت نظر از آن شناسیروش دلیل به ییریتصمیم برای ریاضی ابزار یک عنوان به بازی تئوری  توانایی و قدرتهمچون تئوری بازی ها می باشد. 
در آزمایش کاربردی این روش به مطالعره اسرتراتژیهای ن بنابرای .است روروبه آن با استراتژیک هایانتخاب در بشر که است مسائلی و مشکالت تحلیل

 مردل یردیرد  اسرتفاده متوالی هاینامهپرسش سری از هابازی استراتژی مطالعه جهتشرایط ثبت جهانی چندسایت جنگل های هیرکانی پرداخته شد. 
 تنهرا دهدمی نشان بخش این آنالیزهای نتایج .یرفت ارقر آزمون مورد IUCN معیار 4 و سایت 5 جایگشت با ایمرحله 12 سؤال حلراه برای درختی

 نرامزدی احتمرال شرود انتخاب 8 معیار با یلستان سایت ایر:  زیل شرح به استراتژی این. است قطعی جواب دارای تنها حلراه 1024 از استراتژی یک
 توانردمی معیرار ایرن پارامترهای و یشت خواهد بر هشتم معیار به تنها اهسایت دیگر هایکالس اثر بنابراین باشد داشته وجود 9 معیار با هاسایت سایر
 .شود هاانتخاب داریمعنی سبب
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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. 
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  مقدمه -1

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

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

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

ی های مداری را به منزلهای که جنگلجذب یاز کربنیک دارد. به یونه

ره زمرین نامیدنرد. جنگرل در طرول تراریخ بشرر خردمات های کشش

تررین آن، نیرش ای به جامعه انسرانی عرضره نمروده و عمردهیسترده

ها در سرط  کرره اقتصادی جنگل برای اجتماعات بشری است. جنگل

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

قرار یررفتن روی کمربنرد خشرک  (. ایران به دلیل1374اند )سلماسی،

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

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

-های شمال نیز نامیده شده یکی از قردیمیهای خزری و جنگلجنگل

ن های جهان است که از میلیونها سال یعنی از عصر یخبنداترین جنگل

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

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

تراشی سربب شرده ترا سرط  کابری ناهمگون، آفات وامراض و جنگل

های هیرکانی کاهش پیدا کرده و دچرار تخریرب شرده زیادی از جنگل

های هیرکانی نه حی  و علمی مناطق ثبت شده جنگلاست. مدیریت ص

توانرد باعرت تولیرد حفاظت این آثار باشد، بلکه مری منشأتواند تنها می

های این پهنه طبیعری ارزشرمند اشتیال برای هزاران نفر شود. از چالش

ای و هرای جلگرهی، چرای دا ، تیییر کراربری اراضری جنگلبرداربهره

-بند است و از تهدیدات عوامل طبیعی نیز مریاالببند و یینپاارتفاعات 

های طبیعی اشاره یشفرسای و سوزآتشتوان به بحت آفات و امراض، 

( 1972) جهرانی میرراث کنوانسیون    (.1392و همکاران،  جوزیکرد )

 را خرود هرادولت آن طبرق که است قانونی قدرتمند ابزار یک عنوانبه

 ییرچشرم هرایارزش دلیرل بره خود وقلمر از کنندمی متعهد داوطلبانه

 هرد  ازآنجاکره. کنند حفاظت دارد قرار بشریت تما  موردتوجه جهانی

 میرراث ارزشرمندترین انتیرال و عرضه نگهداری، حفظ، کنوانسیون این

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

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

 کمیسریون برا کنوانسریون ایرن همکراری نحروه. شوندمی بندیتیسیم

 المللریبین اتحادیه( CNPPA) شدهحفاظت مناطق و ملی هایپارک

 و دبیری)باشرررردمی راسررررتاهم( IUCN) طبیعررررت از حفاظررررت

منظور رسیدن به اهدا  این کنوانسریون معیارهرای به(.2014همکاران،

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

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

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

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

 

 

 : به شرح زیر است

 ییاسرتننا یعریطب یباییبرخوردار از زمناطق  یا یعیهای ممتاز طبپدیده

 باشند. ییاستننا یتاهم ی واجدبوده و به لحاظ هنر

شرامل  ین،زمر یخاز ترار یمراحل عمدها یانگرای که نمانمونه برجسته

شناسی که مسرتمرا  در مهم زمین فرآیندهای بر روی آن، یاتسوابق ح

یرایی فهرای عمرده جیرانشرانگر ویژیی یاتکامل اشکال آن مؤثر است 

 یرانگرای کره نمانمونره برجسرته . باشرد ینو شکل ظراهر زمر طبیعی

تحول  یا یستی)تحوالت اکولوژیک(شناسی زتحوالت مهم و مستمر بو 

و  یهای سراحلاکوسیستم یرین،های شآب زیرزمینی، هایو تکامل آب

براال و  یسرتیتنروع ز یدارا.و جرانوران باشرد یاهرانو جامعه ی یاییدر

 یرا یهای نادر که بره لحراظ علمریونه یعیهای طبتگاهترین زیسمهم

عنوان منراطیی کره بره .دارد یجهران یتها، اهماز آن حفاظت ضرورت

شوند  عالوه بر شرایط فرو  ککرر بایرد دارای میراث جهانی معرفی می

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

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

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

 و مراتررع هررا،جنگل سررازمان زیسررت،محیط حفاظررت سررازمان بررین

 دستیصنایع فرهنگی، میراث وزارت و شناسیزمین سازمان آبخیزداری،

 وجرود متخصصرین برین نظراتفرا  زمینره این در و بوده یردشگری و

 و انتخراب بررای مناسرب روش یرک احصرا  ضررورت و است نداشته

 مردیران و متخصصران مناسرب ییریتصرمیم به تواندمی بندیاولویت

 مختلفری هرایروش از دریذشرته راستا همین در. نماید کمک اجرایی

 هرایروش از یکی است، شده استفاده منتخب هایسایت معرفی برای

 ،Mendoza) باشردمی   ییریتصرمیم سامانه زمینه این در پرکاربرد

 باشرند،می ییریتصرمیم سرامانه در اجرزا تررینمهم معیارها (.2000

 در مناسرب هاییزینره صرحی  شناسایی سبب معیارها صحی  ترکیب

 منراطق انتخراب تراکنون که آنجا از. شوندمی معمول شکل ترینبهینه

 صورت کیفی یهاویژیی اساس بر بیشتر فرهنگی میراث به شدهمعرفی

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

 و کبیری)نردارد وجرود دهرد نشران اولویرت از ایدرجره و بودن نامزد

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

ری قابل ارزیابی استراتژی بازی ها کمتر متداول بوده است لذا بکار ییر

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

Limaei  مختلط، کاربرد در صرنعت  یاستراتژ یباز یهنظربه بررسی

پرداخت. مطالعه حاصل به اتخاک تصمیم مردیریتی بررای خریرد  جنگل

چوب در دوکارخانه کاغذ سازی از خرده فروشران و کشراورزان محلری 

. مرورد اسرتفاده قررار یرفتره اسرت یبررس یبرا یباز یتئورپرداخت. 

برود. در  رقیب نیز یرندیانی یمتصمدارای  یباز یبازار در تئور ساختار

 با حالت عمده شبیه سازی یردید:   یاپو یهایباز طراحی مدل از

                                                           
1 - http://whc.unesco.org/en/criteria/ 
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ممکرن  یدو اسرتراتژ ی( دارایکندر هر معاملره، هرر )براز پیشنهادات

(. کدا  L) یینپا یا قیمت( Hباال )قیمت (: یریی یممتفاوت است )تصم

 ینجادر ا یست؟چ یگرد یکنمطلوب باز یمتق ید؟کن یینتع یدرا با یمتق

 ینامیکیاست تعادل ناس و خواص د یبدون همکار یباز یت یکوضع

 یگررعمل د یهاطور مداو  فرکانس یل بهشود. هر ممی یینتع یستمس

اطالعات  نیاساس ا برشده  ینیب یشکند. سود پیرا مشاهده م یابآس

 یاحتمرال یبترک کندهای این تحییق بیان می. یافتهمحاسبه شده است

و  باشندفر  خاص جذب  یکمختلف به دنبال  کشاورزان یریییمتصم

 ظراهر شروند یتبردون محردود یهرایرود که مراکز در بازیانتظار م

(Limaei،2010.)  حفاظرت ای تحت عنوان در مطالعه 2010در سال

توسرط  و عمرل یدر تئرور یتوسرعه: اجررادرحال یرهااز جنگل کشو

Robinson ینرهبه یراتادب یدیکل هایو همکاران، به بررسی، یافته 

 یریتبره مرد یدسترس یتمحدود سازییادهپ یمسائل عمل با یاقتصاد

پس   .پرداختندتوسعه مرتبط درحال یوحش در کشورهاجنگل و حیات

هرای ارانره محردودیتهرا در یرک برازی همکاز برشماری محردودیت

ازجمله مسائل مربوط بره اند  مدیریتی را به فرصت مناسب تبدیل کرده

 هراییزهو انگ یسطوح مختلرف اجررا ینه،هز بازیشتبودجه محدود و 

 یازهایشده و نحفاظت یرانمد ینب یریو دری یی،از مأموران اجرا یناش

 یررز یبنردیرتاولو(. 2010و همکراران،  Robinsonییان بود)روستا

 هرا توسرط یبراز یرهها بر اساس عملکرد رسوب با استفاده از نظرهزحو

Adhami  وSadeghi میررردار  یررینتع ین،بنررابرا 2016در سررال

 یرزیربره برنامره هراحروزه یرز ییفضا یتاولو یینخاک و تع یشفرسا

 یبرا یمطالعه از نظریه بازاین کند. یبهتر کمک م یزداریآبخ یریتمد

 یهررادر حرروزه موردمطالعرره یهرراکرررد. حرروزهاده اسررتف یبنرردیررتاولو

راسرتا،  یرنا در .یران بودیریانروود و قره سو در استان یلستان شمال ا

 یرلو تحل یرهعامل مستیل در هفت مؤلفه با اسرتفاده از روش تجز 38

شدند.  یبنددر هر مؤلفه طبیه یهنما یرمتی یک( با PCA) یمؤلفه اصل

مرؤثر، نشران  یرهایمتی بندییتواول یینتع یبرا Condorcetروش 

برا دوره رسوب  یهنمره( و تخل 52) یجنگل هایینکه درصد زم دهدیم

 ینمرؤثرتر ینو کمترر یشرترینب یبنمره( به ترت 32) هسال 10بازیشت 

 یهرایتمو الگرور مجردد یزنچانره .نرددر عملکرد رسروب بود یرهامتی

Borda Scoring آب  یهاهزحو یرمطالعه ز یتاولو یینتع یبرا یزن

 ینانتخاب شدند. بر ا یرهر متی یاز نمره کل برا یبر اساس نمرات وزن

ها را در سه دسرته -هزحو یرز یبندککرشده طبیه یهایتماساس، الگور

در  2016سرال  (. Sadeghi ،2016 و Adhami)کررد یبنردطبیه

و  Biggs) وحشیراتتجرارت ح یقانون یهاراه یافتن یبرا یامطالعه

 یریتو مرد هرایباز یتئرور یردیاهموضروع از د ین( بره بررسرهمکارا

شردن برا  یرربره دری یازن یذاران،یاستپرداختند.  مشخصا  پزشکان و س

به عنوان  کنند،یم یزندی وحشیاتح یگیکه در همسا ییجوامع روستا

 وحش،یرراتح یرقررانونیدر میابلرره بررا تجررارت غ یاصررل یشرررکا

و  یذارانیاسرتس یتهردا ی( را براToC) ییرتی یاند. تئورشدهشناخته

مبارزه با تجارت  یبرا  یبا جوامع محل یاجراکنندیان قانون در همکار

 یراه را بررا 4  هرایباز یتئرور یرت. در نهایردیرد یجرادا وحشیاتح

رفترار  یبررا یناکارآمرد یتکرد: تیو اساییاقدامات در سط  جامعه شن

کرراهش  وحش،تیرراح یریتمررد یبرررا یررزهانگ یشافررزا یرقررانونی،غ

کره بره  یشرتیاز مع یرتو حما وحشیراتبرا ح یزنردی هرای¬ینههز

یفتگرو  یرتتیو یبرا تواندیم ین،. عالوه بر ایستمربوط ن وحشیاتح

 هداکننردیانهرا و ابره دولت یاز جوامع محلر المللی،ینب ینفعانک یانم

بر جامعره بره  یمبتن یدارواکنش مؤثر، جامع و پا یجادا یبرا المللی،ینب

  (. 2017و همکاران، Biggsاشاره کرد ) یوهوابحران آب

   روش انجام تحقیق -2

 مطالعه مورد محدوده   

 هیرکانی هایجنگل مهم سایت پنج از تحییق این موردمطالعه منطیه

 هاییونه برای خاصی معر  هاسایت این از هرکدا  است، شدهتشکیل

 طبیعی آثارده در ش ثبت هاآن سایت سه و( 1 شکل)هستند اهمیت حائز

 .است بوده یونسکو در

 
   مطالعه مورد محدوده -1 شکل

 هاتئوری بازی 
-یمتصم یبرا یاضیابزار ر یکعنوان  به یباز یتئور  ییقدرت و توانا

مشرکالت و  یرلنظرر سراخت و تحل آن ازی شناسروش یلبه دل ییری
 . سرتا روبا آن روبره یکاستراتژ یهااست که بشر در انتخاب یمسائل
مستلز  آن اسرت  یباز یکبه صورت  یتوضع یک یساز مدل یندفرا

 یهررا ینررهو یز یکنررانباز یگرررطور شررفا ، دبرره ییرنرردهیمکرره تصررم
 ها را مدآنی و واکنشها یحاتترجها را به حساب آورده، آن یکاستراتژ

 (Limaei ،2010) توانردمی یلیابزار تحل یکعنوان به. نظر قرار دهد
 یعملر یشرنهادو پ یریتدر مرد ینفعانک ینا از روابط متیابل بدرک ما ر

تعارضرات  یارائره دهرد. عناصرر اصرل یاسریس یندهایتوسعه فرا یبرا
 DMاز  یرکهای هرر هستند، یزینه یکنانباز یاو  1یم ییرندیانتصم
 ،کننردها که اوضراع را کنتررل میهرکدا  از آن  از یتیهر فعال یاها و 
-یچیردییپ یرفتن با توجه به در نظر یهاباز یتئور . و ...  یحاتشانترج

مختلرف و وجرود اهردا  متضراد  یم ییررانمسئله و نظرات تصم های
 یبا داشتن مبنا یتئور ینباشد. امنابع می یریتمد ی برایراهکار مناسب

از  یفریو ک یکمر یبرداربهره در تواند در رفع اختالفاتمی یقو یعلم
اسرتفاده  مرورد های نامزد برای ثبت جهرانیی انتخاب سایتهاسامانه

                                                           
1 DMs: Decision makings 



3555-3549، صفحه 1400مطالعات علوم محیط زیست ، دوره ششم ، شماره دوم ، فصل تابستان ، سال   
 

3552 

 

 یحل اختال  و تئور هایمدل آمده از کاربرد دست به یج. نتایردقرار ی
و  یچیرده مردیریتیسترده آن در حل مسائل پ یتاز قابل یتحکا یهاباز

 هرایباز یکه تئور یکس یناول( Madani ،2010) داردییری تصمیم
 خرود برود. او در میالره( 1713)و والردیرا یمرزبحت قررارداد ج را مورد
دو نفره ارائه داد. سپس تا آن  یباز یک یرا برا Max- Minراهحل 

» تحت عنروان  یدر میالها 1838در سال  ین کورنات،زمان که ایوست
 را بره یهراباز تئروری «ثرروت یرهنظر یاضریدر باب اصول ر ییاتیتحی

ا دنبرال ر یهراباز یتئرور یگریشخص د کرد،یدنبال م یصورت عموم
بررسی قرارداد  میاله کورنو انحصار دوجانبه فروش را مورد این نکرد. در

جانبره  انحصرار دو ینش در باز تعادل را ارائه کرد که همان یحلو راه
-تصرمیم و چنرد یرارهاغلب مسائل چنرد مع هایباز یمسائل تئور .بود

-نهیمتداول به یروشها یلهبوس یمسائل ینحل چن یهستند. برا ییرنده

 یکشده و  یلتبد ییرندهیمتصم یکبه مسائل با  مسائل معموال ی،ساز
و  یرفاه اقتصاد یتابع کل یک مانند یستمتما  س یاز اهدا  برا یبترک

 طورشرود. برهمی یرفچنرد هدفره محردود تعر یتابع وزن یاو  یاجتماع
-بره راه یدنرس یبرا ییرندیانیمتصم یانکامل در م یهمکار معمول،

فررض شرده  ییرنردیانیمتصم ین. اشودمی فرض یستمس حل مطلوب
 اولویرت بردون یسرتم،تابع هرد  س سازیینهبه یبرا یاست که کمک

-یمهرر تصرم یهراباز یحال، در تئوراین دادن به اهدا  خود هستند. با

برا  ،دهردهرد  خرود انجرا  می یساز ینهبه بر اساس را یباز ییرنده
و میردار هرد  او  ارزش بر ییریمتصم یکنانباز یگرکه د ینکهدانستن ا
 ییریو تصرمیم یگرراند یامردهایبرر پ یمتصم ینیذارند  و اتأثیر می

 ینجرادر ا بازیتئوریاصرطالحاتویممفاه یرذارد.یمر های شان ترأثیر
 شود:ککر می یهاباز یمربوط به تئور یازو اصطالحات مورد ن یممفاه

سرت از آن مجموعره عبرارت ا یکنهرر براز ی: استراتژ1یالف استراتژ
را انتخاب  یکیها آن ینتواند از بمی بازیکن ( کهییها)عمل ییرفتارها

موجرود و  انتخابهرای»عبارت اسرت از:  یاستراتژ یگرکند  به عبارت د
 «.تصمیم ییرنده یک یرو یشپ

یفتره  یامردپ ،شرودمی یکنرانباز یدعا یباز یک: به آنچه در 2یامدپ ب
 شود.می
خوبی اسرت کره افرراد بره ینفرض بر ا یهاباز یئور: در ت3یتعیالن ج

رفترار  یفررض اساسر ینها را دارند. ااز آن تبعیت و یمحاسبه استراتژ
شررط الز   یری دورفترار عیال یبررا یگر،نا  دارد  به عبارت د ییعیال
 است:

 و دانش کامل داشته باشد. یآیاه یباز یامدهاینسبت به پ یکنباز -1
منرافع او خواهرد برود(  ی)که در راستا یانتخاب یاز استراتژ یکنباز -2

 باشد. داشته یقمحاسبه دق
 یشود که قاعده باز: فرض می4ینسبت به قاعده باز یعموم یآیاه د

 دانند.یکنان میرا همه باز
کره  برردیرا بره کرار مر یآن استراتژ یکن: در تعادل، هر باز5تعادله 

باشرد. در تعرادل  یکنرانباز یرسا یانتخاب استراتژیهای پاسخ به ینبهتر
 یگر،  به عبارت دنیست حالت یندر بهتر یکنانباز یبرا یزلزوما همه چ

  کنند.ینم یدادست پ یامدپ یشترینبه ب یکناندر تعادل لزوما باز

                                                           
1 Strategy 

2 Pay off 

3 Rationality 

4 Common Knowledge 

5 Equilibrium 

 یشرینهممکن اسرت پ یباز یکنظر اطالعات: در  از یهاباز بندییمتیس
 یکنرانباز یدر یذشرته بررا یکنو خرود براز حریف حرکت یعنی یباز

را  یبراز یرن نروع)آنکه نوبت انتخرابش اسرت( معلرو  باشرد. ا یکنون
 در یرفدر میابل ایرر رفترار حریند. با اطالعات تما  یو یاصطالحا باز

معلو  نباشرد آن را برا اطالعرات  یکناناز باز یکی یحداقل برا یذشته،
اطالعرات  ی،طر  باز یک ی،باز یکاست در  یویند. ممکنیناتما  م

اطالعرات  یگررد عبرارت داشرته باشرد  و بره یفنسبت به حر رییشتب
برا اطالعرات  یبراز یهرا،باز یرنحاکم باشد. به ا یکنانباز یننامتیارن ب

-یصورت آن را با اطالعات کامل م ینا یردر غ و شودمی یفته ناقص
 یویند.

 یمتصرم یابودن حرکت  یستاو ا یاپو ینب یز: تمایباز یاییپو یا یستاییا
داشرته  یتفکر متفاوت یدبا یکناندر هرکدا ، باز یرا  زاست ، مهمبازکنان

ایرر مرن » کند: فکر می ین چنینا یدبا یکنهر باز یاپو یباشند. در باز
 نشان یعمل من چه واکنش ینمن به ا یفعمل را انجا  دهم، حر ینا

آن  یتبعات آت ی بر محاسبه یعمل زمان حال متک یعنی  «داد؟ خواهد
چره  یرففکر کرد که هم اکنون حر یدبا ی ایستادر باز یعمل است، ول

 کند.را اتخاک می یمیتصم
 بانتسا ی واساس یهایازب

بره  تواندین میکباز کیکه  یحداقل میدار ینب ،6یاساس یباز کیدر 
دست  نان بهیکمجموعه باز که توسطبه دست آورد و میدار کل  تنهای

اسرت کره  ینبرت، درآمردتفاضرل م این. دارد وجود تفاضل منبت ید،آ
. بازی            یرک اختصاص داد ینان حاضر در بازیکباز به توانمی

 شود ایر:بازی اساسی نامیده می
  1معادله 

 
هد  اصلی بازی همکارانه، توسعه مدل و مفاهیم جوابی است که ایرن 

تیسیم  سبی بین بازیکنان در بازی اساسیتفاضل منبت را به نحوی منا
و  i ،v({i})=0میدار تابع  نرمال است ایر برای هر برازیکن  نماییم.

v(N)=1. 

یزاره زیر نتیجه مستییمی از تعراریف هرم ارزی و برازی اساسری 

است. ایر            یک باز اساسی است در این صورت برا برازی 

 -sنرمال                که توسط رابطه زیر تعریرف شرده  -(0،1)

 هم ارز است:

   2معادله 

 

میران  ابزار اصلی، در بحت تخصیص در آمد اضافی                

 بازیکنان و انتساب است.

                                یررررک انتسرررراب در بررررازی همکارانرررره  ، تخصرررریص

 کند:است که در دو شرط زیر صد  می   

 کارآمدی:
 

   عیالنیت فردی:
شرده توسرط  تولیرد درآمد ما ت که داردͬیم یانب 7یشرط کارآمد

هرم  8یفررد عیالنیت شود. شرط یعها توزآن ینب یدنان، بایکباز

                                                           
6 Essential game 

7 Efficiency 

8 Individual rationality 
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کره بردون  ین حداقل بره انردازه میردار درآمردبازیک هرکند می یانب
آورد. ن دیگر برایش قابل دسترس است، به دست مینایکبا باز یارکهم

ری پرذیها هریز تهی نیست، چون خاصیت فررا جمرعمجموعه انتساب
هرا را یک بازی سه نفره مجمروع انتسراب دارند. در یک منال ساده در

تر اسرت. در ایرن نرمال ساده -(0،1ها )توان نشان داد. نمایش بازیمی
ها، یک سریمپلکس دو بعردی اسرت کره ها مجموعه انتسابنوع بازی

 یردد:صورت زیر تعریف میبه

  3معادله 

  

 نتایج  -3
 استفاده متوالی هاینامهپرسش سری از هابازی یاستراتژ مطالعه جهت
 5 جایگشرت برا ایمرحلره 12 سرؤال حلراه برای درختی مدل یردید 
 بخرش ایرن نترایج. یرفرت قرار آزمون مورد IUCN معیار 4 و سایت
  .باشدمی 2 شکل قراربه بهینه شرایط و هاسایت انتخاب برای

 

 هادر نامزدی سایتها ساختار درختی تئوری بازی  2شکل 

 

 مربروط اول مرحلره که شد استفاده مرحله چهار از ساختار ارزیابی در
 شوند، انتخاب پارامتر با هاسایت دو  مرحله باشد،می انتخاب معیار به

 هرایکالس چهار  مرحله شوند، انتخاب هایسایت چه سو  مرحله
 ایرن الیزهایآن نتایج. دارند هاسایت انتخاب در تأثیری چه سایت هر

 دارای تنهرا حلراه 1024 از استراتژی یک تنها دهدمی نشان بخش
 با یلستان سایت ایر:  زیل شرح به استراتژی این. است قطعی جواب
 وجرود 9 معیرار با هاسایت سایر نامزدی احتمال شود انتخاب 8 معیار
 معیرار بره تنهرا هاسرایت دیگرر هایکالس اثر بنابراین باشد داشته
 سربب توانردمی معیرار ایرن پارامترهرای و یشرت خواهرد بر مهشت
 (.3 شکل. )شود هاانتخاب داریمعنی

 
 

 هادرخت بازی -3شکل 

 

 ها و معیارهاشیوه چیدمان سایر سایت  -4شکل 

 

 10 از یلستان جانی ثبت معیار تیلیل با دهدمی نشان  4 شکل نتایج
 سرایر ثبرت برای فرصت شد  داده توضی  هابخش سایر در که 8 به

 همکارانره برازی برا شرود بیان ایر ترواض . آیدمی وجود به هاسایت
 نفع به بازی نتیجه برسد انجا  به زیر اتفاقات خطی صورتبه عوامل
 :رسدمی پایان به هاسایت یا طرفین کلیه

 شود انتخاب یلستان سایت ثبت برای 8 معیار .1
 یرفتره بکرار کالس این در کمک برای 9 معیار .2

 شود
 بگیرند را 9 کالس هاسایت سایر .3
 معیرار انتخاب در همکارانه بازی سبب 8 کالس .4

 .شود تضعیف سپس و یردد هاسایت کلیه برای 9

5.825

4.9425

4.314.6925

5.21
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 سرایت 4 در تنوع و توپویرافی-اقلیم پارامترهای .5
 دارای( کجرور و لرومر آباد،حسن زربین افراتخته،)

 .شوند یرفته 9 عیارم با برابر اهمیت
 .نشوند حذ  بازی دوره از هاسایت از یکهیچ .6
 کجررور  یلسررتان : صررورتبه نررامزدی ترتیررب .7

 .باشد لومر و آبادحسن زربین افراتخته 
 سربب همکراری اصرل اسراس بر ییریتصمیم هایاستراتژی نتایج
 هاسایت سایر که فرضیه این میابل در و شد خواهد سایت یک تیلیل
 شرودمی سربب بیشتر پارامترهای بودن درییر و باالتر معیار با دارای
 شرانس نهایترا  و شرود ایجراد نهایی امتیازهای بین نسبی توازن یک
 یلسرتان سرایت یرددمی استنباط حیییتا  برود  باال دیگر سایت چهار
 ایتاریخچره سایت این است جهانی میراث و اثر یک خود تنهاییبه

 و مناسرب جهانی شهرت جانوری، و ییاهی یباال غنای و تنوع بلند 
 همکراران، و Akhani) دارد خارج و کشور داخل در ایشدهشناخته
 جهانی ثبت در بارز نمونه یک تواندمی تنهاییبه خود بنابراین( 2008
 ایرر هاسرایت سرایر خبرره  کارشناسران اکنر باور به میابل در. باشد
 در هاسرایت ایرن از سرتاسری هشبک ایجاد و معیارها با باشند همراه
 اکعان باید البته داشت خواهد وجود ثبت احتمال هیرکانی هایجنگل
 عنروان قبال  که صورت این به نیست  کامل هاآن امتیازهای که کرد

 و اسرت رفتره بکار همه برای ثبت سیاست همکارانه بازی در یردید
 بررای ترا انردشرده یذاشرته کنرار رقابت جریان از اعاده فو  شرایط
 نترایج ایرن. یرردد هاسرری یرا حلیره ایجراد بره نیاز نیصان تکمیل
 ازجملره جهرانی ثبرت پرونده چندین با قیاس قابل و است توجهقابل

Forest Bialowieza، Carpathians راستا همین در. است 
  2016 همکراران، و Adhami) تحیییات با با نیز کمی مباحت نیز

Kumar است مناسب مشترکات دارای( 2015 همکاران، و. 

  یریگجهینت -4
 تفکرر شریوه بره توجه با هابازی تئوری جبرانی شیوه بندیاولویت در

 هاسرایت همره پذیرش برای کارراه بهترین بازی در اصلی بازیگران
 سرایر پیرروزی احتمال افزایش برای 8 معیار به یلستان سایت تنزل
: صرورتبه نامزدی ترتیب رفتهی صورت بازی 1024 در. بود هاسایت

 برازی ایرن در باشد لومر و آبادحسن زربین افراتخته  کجور  یلستان 
 یررددمی استنباط حیییتا . ییرد قرار باید 8 معیار به کمک در 9 معیار
 ایرن اسرت جهرانی میرراث و اثرر یک خود تنهاییبه یلستان سایت
 جرانوری، و ییراهی براالی غنرای و تنروع بلنرد  ایتاریخچه سایت
.دارد کشور خارج و داخل در ایشدهشناخته و مناسب جهانی شهرت

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

 تهران دانشگاه انتشارات ها، جنگل اداره علمی -اقتصادی مبانی( 1374)سعید ارسطو، -

 و سری سال 31 شمراه جیرافیایی، های پژوهش مجله شمال، هایجنگل به تاکید با ایران هایجنگل قلمرو تاریخی بررسی( 1378)اکبر حکیمان، -
 .یکم

 ای، ناحیره توسرعه و جیرافیرا مجلره آن، هرای پیامد و ایران مراتع و جنگل محیطی زیست چالشهای ،1385 کدیور، اصیر علی و والیتی سعداهلل -
 هفتم شماره

 .46-5(:1)4ایران، شناسیجامعه مجله. سازینظریه در تنظیمی ابزاری: کنش فضای. 1381،.  ی،چلب -

 پایردار مردیریت بررایCIFOR و IUCN هرای¬شراخص و معیارهرا سازی¬بومی و شناسایی. 1394 ،.ح امیرنژاد، ،.ج اوالدی، ،.س حسینی، -

 .756-743 صفحه ،4 شماره ،23 جلد ران،ای صنوبر و جنگل تحیییات پژوهشی علمی فصلنامه ملّی، های¬پارک

 آثرار از نمونره چنرد انتخراب و( 1972)طبیعی و فرهنگی های¬میراث از حمایت کنوانسیون بررسی. 1385 ،.ش شیرازیان، ،.ح لیائی، ،.  دبیری، -

 دوره زیست،محیط تکنولوژی و  علو مجله جهانی، های¬میراث فهرست در ثبت جهت مذکور کنوانسیون معیارهای با تطبیق و ایران ملّی طبیعی
 .298 -281صفحه ،93 ویژه شماره شانزدهم،

 رویکررد برا حفاظتی عرصه یزینش معیارهای بندیاولویت و بندیطبیه در دلفی روش کاربرد ،1391. ن خراسانی، و. ا کار،دانه ،.  هندی، کبیری -
 78-55 صفحات شش، شماره سرزمین، آمایش مجله یکپارچه،

 .صفحه 388 تهران، دانشگاه انتشارات. جنگل پرورش و شناسی¬جنگل. 1385 ،.ر.  جر،مها¬مروی   -
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