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 .1کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین ،دانشکدة شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان ،گرگان ،ایران
 .2دانشیار ،دانشکدة شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
 .3استادیار ،دانشکدة مدیریت کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران

(تاریخ دریافت5920/50/92 :؛ تاریخ پذیرش)5920/52/51 :

چکيده
پژوهش حاضر با هدف بیان راهکارهایی برای بهینه سازی کاربریها در فرایند آمایش سرزمین با بهکارگیری برنامهریزی خطی چندهدفهه
و حل تعارضات ایجادشده در فرایند آمایش سرزمین با نظریة بازیها ،در شهرستان های گرگان و کردکوی انجام گرفت .برای  7کهاربری
کالن منطقة مورد مطالعه ،ارزیابی توان چندمتغیره انجام گرفت .سپس ،فرایند  ،MOLAبهرای بهینههسهازی اولیهه اجهرا شهد .در بخهش
آمایش سرزمین ثانویه ،بهینهسازی کاربریها بها روش برنامههریهزی خطهی چندهدفهه وارد فهاز جدیهدی از طریهق توجهه بهه نیازههای
محیط زیستی و اقتصادی-اجتماعی شد .پارامترهای محیط زیستی نظیر کاهش رواناب ،آلهودگی غیرنقطههای نیتهرونن و فرسهایش خها
بهترتیب ،از مهد  L-THIAو مهد  RUSLEتهیهه شهدند .در ادامهة کهار ،بهرای نههاییسهازی مهد برنامهه ریهزی خطهی چندهدفهه،
محدودیت های این مد طراحی شد .بهدلیل نیازهای متفاوت ذی نفعان محیط زیستی و اقتصادی -اجتماعی ،دو گروه محدودیت طراحهی
شد که سبب ایجاد تعارض در ادامة روند اجرای آمایش سرزمین شد .در فاز سوم آمهایش سهرزمین نظریهة بهازیهها بهرای حهل تعهارض
ایجادشده بهکارگرفته شد .بازیکنان محیطزیسهتی و بازیکنهان اقتصهادی -اجتمهاعی در سهه تکهرار بهازی کردنهد .در نهایهت ،بازیکنهان
محیط زیستی برنده ،و آمایش سرزمین با محدودیت های محیط زیستیها به کار خهود ادامهه داد .نتهایج نشهان دهنهدة تغییراتهی در سهط
کاربریها است ،به نحوی که بین گروههای ذینفع تعاد ایجاد شده است.

کليدواژگان
آمایش سرزمین ،برنامهریزی خطی ،بهینهسازی ،سودبران ،نظریة بازیها.

 نویسندة مسئول ،رایانامهfarzam.hasti@gmail.com :
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مقدمه
تأثیر فعالیتهای انسانی بر محیط ،روزبهروز در حاال افااایش اسات (.)Wang et al., 2012, p.47
مسائل تصمیمگیری مکانی مانند آمایش سرزمین برای کاهش آثار منفای انسااب بار محایط ناهتنهاا
نیازمند روشهای فنی است ،بلکه ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،محیط زیستی و سیاسی را دربرمیگیرد
( .)Eldrandaly, 2010, p.695برنامهریای کاربریها با دید بومشناسی یا آمایش سرزمین تنها راهحل
منطقی گسستن چرخة فقر جامعه و بحراب های محیط زیستی و ایجااد بساتری الزم بارای نیال باه
توسعة پایدار است

(.)Ramakrishna, 2003, p. 5

فرایند تصمیمگیری در زمینة توسعة زمین را تقریباً میتواب جاء فرایندهای پیچیده تعریف کرد
( ،)Alexander, 1965; Byrne, 2003; De Roo, 2004زیرا گروههای متفاوتی از ذینفعاب و بازیکناب
درگیرند ،تصمیم ها و عملکردهای متفاوتی در میاب ذی نفعااب وجاود دارد و در نهایات ،وابسات ی
متقابل در میاب تصمیمگیری ذی نفعاب وجود دارد که در آب تصمیم یک ذی نفا بار تصامیم ساایر
ذینفعاب تأثیر میگذارد ( .)Samsura et al., 2010, p.567تصامیمگیاری در زمیناة بهارهبارداری از
مناب محیطی یک حوزة آبخیا بهدلیل اشتراک این مناب باعث ایجاد مناقشات بین ذی نفعااب حاوزه
میشود .ضوابط و معیارها بهطور طبیعی با هام در تضااد باوده و تناسا پاذیر نمایباشاند و ایان
تصمیمها میتواند جدالآمیا باشد

(.)Lee & Chang, 2005, p.222

یک چالش عمده در جامعة پیشرفته ،وجود راهحلهایی برای معماهای اجتماعی مانند اساتفادة
محدود از مناب محیطی است که این محدودیت ناشی از ویژگای اشاتراک و عمومیات ایان منااب
است .از آنجا که بین فرایندهای محیط زیستی ،اقتصادی و اجتماعی روابط متقابل پیچیده ای وجاود
دارد ،برای هماهنگسازی آبها رویکرد مدیریت جام مناب آبخیا ضرورت ماییاباد (
p.7

Cai et al.,

 ،)2003,اما معموالً معیارهای مدیریت با یکدی ر در تضاد بوده و همراستا نمیباشند .بناابراین،

تصمیم های اتخاذشده ممکن است مورد توافق همة ذینفعاب نباشد .در موضوعات مدیریت آبخیا،
تضاد بین مناف اقتصادی حاصل از توسعة کاربری زمین (جن ل ،کشاورزی ،مسکونی ،آبایپروری
و نظیر آب) ،اهداف اجتماعی و اهداف محیطزیستی آشکار شاده اسات (
.)p.73

Lund & Palmer, 1997,
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هدف از این مطالعه بهینهسازی مکانی کاربریهاا در فرایناد آماایش سارزمین باا باه کاارگیری
برنامه ریای خطی چندهدفه در شهرستاب های گرگااب و کردکاوی ،و تحلیال و بررسای رفتارهاای
ذی نفعاب در ارتباط با مشارکت آب ها در فرایند آمایش سرزمین بر مبنای نظریة بازی هاا باه منظاور
مطرح کردب راه حل های منطقی و عملی برای تعارضات ایجادشده طی فرایند آمایش سرزمین است.
برخی مطالعات انجامگرفته در زمینة کاربرد برنامهریای خطی چندهدفه در فرایند بهینهسازی زماین
و بهکارگیری نظریة بازیها در مدیریت مناب طبیعی به شرح زیر است:
از جمله مطالعات انجام گرفته در زمینة بهینه سازی کاربری اراضی با برنامه ریای خطی میتاواب
به کمینه سازی رواناب و رسوب دهی به کمک بهینه سازی کاربری اراضی در حوضة آبخیا جاجرود
(اوجی و همکاراب ،2931 ،ص ،)289و بهینه سازی کاربری اراضی حوضة آبخیا زاخارد در اساتاب
فارس با بهکارگیری برنامهریای خطی چندهدفه (آرمانی) ( )Shabani, 2010, p.85اشاره کرد.
از جمله تحقیقات دی ر با به کارگیری نظریة بازی ها در مدیریت مناب طبیعی و محیط زیسات،
می تواب به تحقیقاتی به این شرح اشاره کرد :به کارگیری بازیهای چاناهزنای دونفاره در مادیریت
زباله ( ،)Karmperis et al., 2013, p.1290مطالعة موردی آبخیا مخاب سنگ وب در تایواب از مادلی
چندمعیاره بر مبناای نظریاه باازی ،بارای تعیاین اساتراتژی مادیریتی

(p.80

 ،)Lee, 2010,و حال

تعارضات موجود بر سر تخصیص آب و کاهش نیتروژب در پروژه انتقال آب جنوب به شمال چین
با بهکارگیری نظریة بازیها ( .)Wei et al., 2010, p.2499کراچیاب و همکاراب ( )2010با بهکارگیری
نظریة بازی فازی و با کاربرد نظریة چانهزنی رابینستین 2در مطالعة خود متدولوژی جدیدی را برای
حل تضاد مناف بین استفاده از آب ،تأمین آب و نهادهای حفاظت محیطزیست پیشنهاد کردناد کاه
مسئلة استفاده مرتبطکنندة آب سطحی و زیرزمینی را در پایتخت ایراب -تهراب ،ماورد توجاه قارار
میدهد .نتایج این مطالعات قابلیات متادولوژی پیشنهادشاده را در حال تضااد میااب ذی نفعااب در
استفادة مرتبطکنندة مناب مشترک بهوضوح نشاب

میدهند.
1. bargaining rubinstein

402

آمایش سرزمين ،دورة  ،8شمارة  ،2پایيز و زمستان 5931

ذوقی و همکاراب ( )2939با هدف تحلیل راهبردی تعامالت ذینفعااب تیییار کااربری اراضای
دارآباد تهراب مدل گراف نظریة بازیها در حل مناقشات بهکارگرفتند .نتایج آبهاا نشااب داد عامال
اصلی تیییر کاربری اراضی منطقه ،نبود شفافیتهای قانونی و وجاود بنادها و تبصارههاای درباارة
تیییر کاربری اراضی ،مشخصنبودب مسائولیت نظاارتی و تصامیمگیاری شاورایی پیراماوب تیییار
کاربری اراضی است (ذوقی و همکاراب ،2939 ،ص.)932
مطالعة دی ر بهکارگیری نظریة بازی ها برای حل مشکل تیییر کااربری اراضای آبخیاا زیاارت
گرگاب را بررسی کرده است .ابتدا اطالعات مورد نیاز برای مدل بازی که شاامل دادههاای کیفیات
آب ،سود ناخالص سالیانه برای هر کاربری ،و مساحت هر کااربری در شارایط تاواب اکولاوژیکی
حوضه تهیه شد .سپس ،یک بازی دونفره برای حل مشکل تیییر کاربری اراضی میاب ذینفعاب ایان
حوضه ،طراحی شد .نتایج نشاب داد تعادل نش در دور چهارم بازی ،میااب ذینفعااب ایجااد شاد و
سطوح کاربری های جن ل ،کشاورزی ،تفرج و سطح حفاظتی ساحل رودخانه ثابت بااقی ماناده و
سطح کاربری مسکونی افاایش یافته است (دیلم ،2939 ،ص.)6
مواد و روشها
منطقة مورد مطالعه

منطقة مورد مطالعه شهرستابهای گرگاب و کردکوی به مساحت  129312هکتاار ،واقا در اساتاب
گلستاب (کشور ایاراب) اسات .شهرساتاب گرگااب در  42° 18′ 28″طاول شامالی و 96° 23′ 28″
عرض شرقی ،و شهرستاب کردکوی در  42° 6′ 24/88″طاول شامالی و  96° 24′ 93/21″عارض
شرقی قرار گرفتهاند .جمعیت شهرستاب گرگاب حدود  261244نفر و جمعیت شهرساتاب کردکاوی
حدود  43122نفر است (سالنامة آماری استاب گلستاب .)2933 ،شکل  2موقعیت جیرافیایی منطقة
مورد پژوهش را نشاب میدهد.

شکل  .1موقعیت منطقة مورد مطالعه در ایران و استان گلستان
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بهينهسازی مکانی

در این مطالعه برای بهینهسازی اولیة کاربریها در سطح منطقه ،روش تخصیص کاربری چندهدفاه
)(MOLA

به کار گرفته شد .برای این کار ،ابتدا با توجه به ویژگیهای اکولاوژیکی منطقاه ،اهاداف

پژوهش ،نظر کارشناساب و دی ر مطالعات انجامگرفته در منطقه کاربریهای آبایپاروری گرماابی،
آبایپروری سردآبی ،کشاورزی ،جن لداری ،توساعة شاهری و روساتایی ،حفاظات و مرتا داری
برای جانمایی بهینة اولیه انتخاب شدند.
بعد از انتخاب کاربریها ،با مرور مناب و شناخت از منطقة مورد مطالعه داده های مربوط به هار
کاربری از طریق دادههای موجود و بازید میدانی جم آوری شد .سپس ،این دادهها استانداردساازی
و برای مرحلة بعدی پژوهش آماده شد .در مرحلة بعد با به کارگیری روش ارزیابی تواب چندمعیاره
) (MCEبرای هر یک از کاربریها نقشة مطلوبیت تهیه ،و در نهایت ،مااژول

MOLA

در نارمافااار

 IDRISI Selvaاجرا شاد .در فرایناد  MOLAبراسااس وزب و مسااحت دلخاواه دادهشاده باه هار
کاربری ،ترکیبات مختلف بارها و بارها تکرار میشوند ،تا در نهایت شروط مورد نظر را تأمین کنند
و کاربریهایی بهدست آید که براساس مدل بهینة اولیة طراحیشده ،بهترین شرایط را داشاته باشاد
(ایستمن ،2933 ،2ص.)912
هدف پژوهش حاضر این است که کاربریها با اهداف باالتر در آمایش سرزمین بهینه شوند .بر
این اساس ،اهداف محیط زیستی و اهداف اقتصادی برای بهینه سازی کاربریهای موجاود در نظار
گرفته شد .اهداف محیط زیستی شامل کمینهسازی احتماال عماق روانااب ،کمیناه ساازی احتماال
آلودگی غیرنقطه ای نیتروژب و کمینه سازی احتمال فرسایش خاک ،همچنین ،اهداف اقتصادی نظیار
بیشینهسازی سود حاصل از هر کاربری ،بیشاینهساازی تعاداد شایل ایجادشاده در هار کااربری و
کمینهساازی هایناة اولیاه بارای اساتقرار فعالیات در واحاد ساطح اسات .بارای تحقاق اهاداف
درنظرگرفتهشده و ارتقای روش  MOLAطی بهینه سازی مکانی کاربریها روش برنامهریای آرمانی
(برنامهریای خطی چندهدفه) در این مطالعه بهکار گرفته شد.
1. Eastman
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برنامهریزی آرمانی

یک مدل برنامهریای خطی چندهدفه به شرح زیر است:
] )Max(or Min) Z(x)= [Z2(x), Z1(x), Z9(x), … , Zp(x

() 2

j = 2, 1, … , n

3,
≥ 3,

k = 2, 1, … , n

≤ gj

s.t

xk

که در اینجا ) ،Z(xیک تاب هادف اسات و ]) ،[Z1(x), Z2(x), Z3(x), …, Zp (xمجموعاهای از
تواب هدف است ) j ،Gi(xامین تاب محدودیت و k، Xkامین متییر تصمیم

است.

برای نوشتن تواب هدف محیط زیستی و اقتصادی درنظرگرفتهشده برای این تحقیق ،ابتادا بایاد
دادههای محیط زیستی و اقتصادی مورد نیاز را تهیه کرد .برای بهدستآوردب میاااب احتماال عماق
رواناب و آلودگی غیرنقطهای نیتروژب هر کاربری روش ارزیابی درازمدت اثرات هیدرولوژیک
 )THIAدر

نرمافاار View

(L-

 ARCبهکار گرفته شد ،همچنین ،برای محاسبة میااب احتماال فرساایش

خاک هر کاربری ،مدل  RUSLEدر نرمافاار  IDRISI Selvaبهکار گرفته شد.
همچنین ،برای تهیة اطالعات تناس

و آمادگی اقتصاادی ماورد نیااز ایان بخاش ،نظیار ساود

کاربری زمین ،اطالعات آمایش استاب گلستاب در سال  2932بهکار گرفتاه شاد .ایان اطالعاات باه
صورت کمی -کیفی در نتیجة وزبدهی توسط کارشناساب مربوط به هر حوزة تهیه میشود که فاقد
واحد میباشند .جدول  2اطالعات اقتصادی مربوط به هر کاربری برگرفته از طارح آماایش اساتاب
گلستاب را نشاب میدهد.
ادامة جدول  .1اطالعات اقتصادی هر کاربری

ردیف

کاربری

تعداد شغل تولیدشده بهازای
واحد کاربری زمین

سود

هزینة اولیه برای استقرار فعالیت در
واحد سطح

2

کشاورزی

2

4

4

1

جن لداری

9

4

4

9

مرت داری

1

2

8

2

توسعة شهری و روستایی

23

8

9
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ادامة جدول  .1اطالعات اقتصادی هر کاربری

ردیف

کاربری

تعداد شغل تولیدشده بهازای
واحد کاربری زمین

سود

هزینة اولیه برای استقرار فعالیت در
واحد سطح

4

آبایپروری گرمابی

2

4

4

6

آبایپروری سرد آبی

23

8

9

4

حفاظت

2

9

8

منب  :طرح آمایش استاب گلستاب2932 ،

نظریة بازیها

نظریة بازیها شاخهای از تجایهوتحلیلهای ریاضی است که برای مطالعة تصمیمگیری در شارایط
تعارض و گاهی همکاری بهکار گرفته می شود ،این شرایط زمانی کاه دو یاا چناد تصامیمگیرناده
(بازیکناب) اهداف متفاوت در یک سیستم تصمیمگیاری یاا منااب مشاترک داشاته باشاند ،پدیادار
میشود ( .)Mohammadi Limaei, 2010, p.528نظریة بازیها یک فن برای آنالیا شرایطی است که
در آب دو یا چند فرد در پی کس

نتیجهای خاص از فعالیتی هستند که این نتیجاه هام باه راهبارد

انتخابشده از طرف خود فرد و هم به راهبرد انتخاب شده از سوی افاراد دی ار بسات ی دارد .در
نظریة بازیها به هر یک از طرفین درگیر در بازی ،بازیکن گفته میشود .چوب هر یک از بازیکنااب
به این نکته واقفاند که سیاست آبها در بازی تحت تأثیر راهبرد دی راب و در عین حال تأثیرگذار
بر راهبرد دی راب است ،برای هر یک از تصمیمهای خاود بایاد هماة راهبردهاای ممکان توساط
بازیکناب دی ر را بررسی کند .در چنین شرایطی نظریه بازیها با اباار ریاضیات کمک میکند تا باا
انتخاب راهبرد برتر به بهترین نتیجة ممکن دست یافته شود (عبدلی ،2932 ،ص.)14
تقسیمبندیهای گوناگونی از بازیها وجود دارد .بازیها را از لحاظ قال

میتواب به دو شاکل

راهبردی یا نرمال و گسترده یا درختی تقسیم کرد .بازیهای استراتژیک ،فرم فشردهای از یک بازی
است که در آب بازیکناب بهطور هماماب راهبرد (استراتژی) خود را انتخااب مایکنناد .باازیهاای
شکل گسترده نیا میتواند مجموعهای از بازیهای نرمال باشد (عبدلی ،2932 ،ص .)14
هر بازی شامل سه عنصر اصلی است:
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 بازیکناب :بازیکن عاملی است که تصمیمهایی در بازی میگیرد. عملها :مجموعهای از عملها که برای هر بازیکن تعریف میشود. تاب نتیجة نهایی یاا ترجیحاات :نتیجاه ای اسات کاه هار باازیکن باا توجاه باه قاوانین وسناریوهای بازی ،از تصمیم اتخاذشدة خاود خواهاد گرفات (عبادلی ،2932 ،ص .)14در
مطالعة حاضر از بازی معمای زندانی (برآیند غیرصفر) که یکی از معروفتارین مااالهاای
بازیهای فرم نرمال است ،ایده گرفته شد.
بازی آمایش سرزمين با تکرار اول

تعارض ایجادشده به این ترتی

است که هر بازیکن محدودیتهای مربوط به خود را قبول دارد و

با توجه به اهداف خود اقدام به طراحی محدودیت کرده است .با ایدهگرفتن از بازی معمای زندانی
و نظر کارشناساب بازی طراحی شد .در مرحلة اول بارای هار باازیکن هادف تعیاین شاد .هادف
طراحیشده برای بازیکناب در بازی آمایش سرزمین باا تکارار اول رعایاتکاردب محادودیتهاای
طراحیشدة آبها است .بهعبارت دی ر ،انتخاب محدودیتهای طراحیشاده توساط آبهاا درجاة
اهمیت بیشتری دارد .در مرحلة بعد سناریوهای بازی برای هر بازیکنااب باا نظار کارشناسااب و باا
توجه به هدف طراحیشده تعیین شد .سناریوی بازی آمایش سرزمین با تکارار اول باه شارح زیار
است:
 اگر محیط زیستیها محدودیتهاای طراحایشاده خاود را انتخااب کنناد و اقتصاادیهاامحدودیتهای طراحیشده خود را انتخاب کند ،محیط زیستیها پنج امتیاز و اقتصاادیهاا
پنج امتیاز خواهند گرفت.
 اگر اقتصادیها محدودیتهای طراحایشادة خاود ،و محایط زیساتیهاا محادودیتهاایطراحیشدة اقتصادیها را انتخاب کنند ،اقتصادیها ده امتیاز و محیطزیساتیهاا ساه امتیااز
خواهند گرفت.
 اگر محیطزیستیها محدودیتهاای طراحایشادة خاود ،و اقتصاادیهاا محادودیتهاایطراحیشدة محیطزیستیها را انتخاب کنند ،محیط زیستیهاا ده امتیااز و اقتصاادیهاا ساه
امتیاز خواهند گرفت.
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 اگر هر یک از بازیکناب محدودیتهای طراحیشده توسط دی ری را انتخاب کنند هر یاک،دو امتیاز خواهند گرفت.
در مرحلة بعد مدل بازی طراحیشده در نرمافاار  Gambit 13.1اجرا شد و نتایج بازی که شامل
تعادل نش بازی و مطلوبیت (امتیاز) بهدستآمده بارای هار باازیکن اسات ،در نتیجاة حال باازی
مشخص شد .نتایج نشاب میدهد هر بازیکن محدودیتهای مربوط به خود را انتخاب کارده اسات
و تعارض مورد نظر هنوز پابرجاست ،بنابراین ،بازی وارد تکرار دوم میشود.
بازی آمایش سرزمين با تکرار دوم

در فاز دوم بازی آمایش سرزمین ،هدف را برای هر بازیکن در درجة اول رسیدب به اهداف محایط
زیستی ،اقتصادی و اجتماعی ،و در درجة دوم انتخاب محدودیتهای طراحیشده توسط بازیکنااب
قرار داده شد .برای این کار ابتدا تواب هدف محیط زیستی براساس محدودیتهاای طراحایشاده
توسط محیط زیستی و محدودیتهای طراحیشده توسط اقتصادیها باهطاور مجااا در نارمافااار
 WINQSBاجرا شد .سپس ،برای تواب اقتصادی و اجتماعی نیا همین کار انجام گرفت .در مرحلاة
بعد ،براساس نظر کارشناسی و با توجه به نتایج برنامهریای خطای چندهدفاه بارای توابا هادف
(براساس محدودیتهای طراحیشدة هر بازیکن به صاورت جادا) ،ساناریوهای باازی بارای هار
تصمیم بازیکناب طراحی شد که به شرح زیر است:
 اگاار بااازیکن مح ایطزیسااتی محاادودیتهااای طراح ایشاادة خااود ،و بااازیکن اقتصااادیمحدودیتهای خود را انتخاب کنند ،محیط زیستیها شش امتیاز و اقتصادیها شش امتیااز
خواهند گرفت.
 اگر بازیکن اقتصادی محدودیتهای طراحیشدة خود ،و بازیکن اقتصادی محدودیتهاایطراحیشدة اقتصادی را انتخااب کنناد ،محایطزیساتی چهاار امتیااز و اقتصاادی ده امتیااز
میگیرد.
 اگر بازیکن اقتصادی محدودیت طراحیشادة محایطزیساتیهاا ،و باازیکن محایطزیساتیمحدودیت طراحیشدة اقتصادیهاا را انتخااب کنناد ،محایطزیساتی دو امتیااز و باازیکن
اقتصادی دو امتیاز میگیرد.
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 اگر بازیکن محیطزیستی محدودیت طراحایشادة خاود ،و باازیکن اقتصاادی محادودیتطراحیشدة محیطزیستی را انتخاب کنند ،محیطزیستی ده امتیااز و اقتصاادی چهاار امتیااز
میگیرد.
بازیکناب با توجه به اهداف طراحیشدة خود (نتایج برنامهریای خطی چندهدفه) و سناریوهای
بازی به تصمیمگیری اقدام کردند و جدول بازی آمایش سرزمین با تکرار دوم تهیه شد .مدل باازی
آمایش سرزمین با تکرار دوم در نرمافاار

13.1

 Gambitپیاده و اجرا شد .نتایج حل بازی ،مطلوبیت

بازیکناب در هر تصمیم و تعادل نش بازی بهدستآمده شد .باا توجاه باه ماهیات نظریاة باازیهاا
(مفهااوم تعااادل نااش) ،در پ ایشبیناای تصاامیمهااای بازیکناااب و نتااایج حاال بااازی ،هاار بااازیکن
محدودیتهای مربوط به خود را بهعنواب تصمیم نهایی انتخاب میکند.
متأسفانه با توجه به نتیجة بازی ،تعارض هنوز برطرف نشده است و ادامة روند آمایش سرزمین
امکابپذیر نیست .بنابراین ،بهدلیل خاصیت نظریة بازیها در چانهزنی و تکرار ،بازی وارد فاز سوم
خود شد.
بازی آمایش سرزمين با تکرار سوم

در فاز سوم بازی آمایش سرزمین ،بر خاصیت چانهزنی نظریة بازیها بیشاتر تأکیاد شاد و هادف
بازیکناب در تصمیمگیری ،بر این اساس قرار داده شد .برای حل تعاارض ،هادف بازیکنااب جلا
رضایت طرف مقابل براساس مساحتها و برآوردهکردب نیازهای طرف مقابل قرار داده شاد .بارای
این کار هر شش تاب هدف محیط زیستی ،اقتصادی و اجتماعی با هم یکباار باا محادودیتهاای
طراحیشدة محیطزیستیها و در مرحلة دی ر با محدودیتهای طراحیشدة اقتصادیها در نرمافاار
 WINQSBاجرا شد .در مرحلة بعد ،براساس نتایج اجرای مدل برنامهریای خطی چندهدفه ،هادف
تعیین شده برای هر بازیکن و نظر کارشناساب ،سناریوهای تصمیمگیری بازی طراحای شاد کاه باه
شرح زیر است:
 اگر بازیکن محیط زیستی محدودیت طراحایشادة خاود و باازیکن اقتصاادی محادودیتطراحیشدة خود را انتخاب کند ،محیطزیستی هشت امتیاز و اقتصادی سه امتیاز میگیرد.
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 اگر بازیکن محیطزیستی محدودیت طراحیشده توساط اقتصاادیهاا و باازیکن اقتصاادیمحدودیت طراحیشدة خود را انتخاب کنند ،محیط زیستی دو امتیاز و اقتصادی ساه امتیااز
میگیرد.
 اگر بازیکن محیطزیستی محدودیت طراحای شادة خاود و باازیکن اقتصاادی محادودیتطراحیشدة محیطزیستیها را انتخاب کنند ،محیط زیستی ده امتیاز و اقتصاادی پانج امتیااز
میگیرد.
 اگر بازیکن محیطزیستی محدودیت طراحیشدة اقتصادیها و بازیکن اقتصادی محادودیتطراحیشدة محیطزیستیها را انتخاب کنند ،محیط زیستی سه امتیاز و اقتصادی چهار امتیاز
میگیرد.
بازیکناب با توجه به هدف طراحیشده آبها که براساس نتایج حال توابا هادف برناماهریاای
خطی چندهدفه و سناریویهای بازی است ،تصمیمگیری کردهاند و جدول بازی آمایش سرزمین با
تکرار سوم تهیه شد .مدل بازی در نرمافاار  Gambit 13.1اجرا و نتایج حل بازی ارائه شد.
نتایج حل بازی آمایش سرزمین نشاب میدهد تعادل نش در مرحلهای است که هار دو باازیکن
محدودیتهای طراحیشده مربوط به محیط زیستیها را انتخاب میکنند .با چاناهزنای بازیکنااب و
رضایت همدی ر ،نتیجه حاکی از حل تعارض بهوجودآمده و اداماة روناد آماایش سارزمین

جل

است .به این ترتی

بهینهسازی مکانی با محدودیتهای طراحیشده توسط محیط زیستیهاا اجارا

شد.
نتایج اجرای تواب هدف برنامهریای خطی چندهدفه براسااس محادودیتهاای طراحایشاده
توسط محیط زیستیها در نرمافاار  ،WINQSBبه صورت تیییر در مساحتهای کاربریها

MOLA

است .جدول تیییر مساحتهای کاربریها  MOLAبراساس نتایج اجرای مدل برناماهریاای خطای
چندهدفه یا آرمانی تهیه شد .مقایسة مساحتهای بهینة بهدستآمده از خروجی نهایی برنامهریاای
خطی چندهدفه و نظریة بازیها با مساحتهای اولیاه  MOLAنشااب مایدهاد ،بارای اختصااص
کاربریها براساس اهداف مورد نظر ساطح کااربریهاا بهیناه نیسات و بایاد مسااحت بعضای از
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کاربریها تیییر یابد .مکابهایی را باید تیییر داد که برای کااربری اولیاه کامتارین تاواب ،و بارای
کاربری تبدیلشده بیشترین تواب را داشته باشد .برای پیاداکردب ایان منااطق دساتور

Tab

 Crossو

روی نقشههای  MCEهر کاربری در نرمافاار  IDRISI Selvaبهکار گرفته شد.
در مرحلة بعد برای مکانیکردب این تیییر مساحتها ،و در بعضی از موارد کاهش تعارضهای
مکانی میاب کاربریها میتواب فرایند  MOLAرا یکبار دی ر براساس مسااحتهاای تیییریافتاه از
نتایج برنامهریای خطی چندهدفه و نظریة بازیها اجرا کرد.
نتایج
با اجرای ماژول  MOLAدر نرمافاار

Selva

 IDRISIبهینهسازی اولیة منطقة مورد مطالعاه باهدسات

آمد که در شکل  1نشاب داده شده است.

شکل  .2بهینهسازی اولیه با MOLA
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جدول  1مقادیر احتمالی عمق رواناب و آلاودگی غیرنقطاهای نیتاروژب هار کااربری را نشااب
میدهد.
جدول  .2مقادیر احتمالی عمق رواناب هر کاربری با بهکارگیری مدل LTHIA

کاربری

عمق رواناب (سانتیمتر)

آلودگی غیرنقطهای نیتروژن (کیلوگرم)

کشاورزی

2622/4

64/2

جن لداری

442/9

2 /4

مرت داری

438/2

9 /2

توسعة شهری و روستایی

1234/4

94/3

آبایپروری گرمابی

3

3

آبایپروری سردآبی

3

3

حفاظت

438/2

9 /2

میان ین احتمال فرسایش بهدستآمده با مدل  RUSLEبارای هار کااربری در جادول  9آماده
است.
جدول  .3میزان فرسایش احتمالی هر کاربری

ردیف

کاربری

میانگین فرسایش (تن در هکتار در سال)

2

کشاورزی

9/32

1

جن لداری

3/93

9

مرت داری

2 /2

2

توسعة شهری روستایی

1 /2

4

آبایپروری گرمابی

9 /1

6

آبایپروری سردآبی

8/36

4

حفاظت

2 /2

همة اطالعات بهدستآمده برای نوشتن تواب هدف در دامنة  43تاا  144استانداردساازی و در
نهایت ،تواب هدف مربوط به هر بخش (محیطزیساتی و اقتصاادی) نوشاته شاد .جادول  2توابا
هدف محیطزیستی و جدول  2تواب هدف اقتصادی -اجتماعی را نشاب میدهد.
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جدول  .4توابع هدف محیطزیستی

ردیف

نوع تابع هدف

2

کمینهسازی عمق رواناب

تابع هدف
Min=122aa+43ac+43aw+144ad+233ar+233ap+294ff+

233fp+43cc+122wa+43ww+144wd+233wr+144dd+122ra
+43rc+144rd+233rr+233rp+294pf+233pr+233pp

1

کمینهسازی آلودگی غیرنقطهای
نیتروژب.

Min=144aa+43ac+43aw+232ad+61ar+61ap+63ff+61fp+

43cc+144wa+43ww+232wa+61wr+232dd+144ra+43rc+
232rd+61rr+61rp+63pf+61pr+61pp
Min=298aa+144ac+222aw+223ad+242ar+88ap+43ff+88f

9

کمینهسازی فرسایش خاک.

p+144cc+298wa+222ww+223wd+242wr+223dd+298ra+

144rc+223rd+242rr+88rp+43pf+242pr+88pp
جدول  .5توابع هدف اقتصادی-اجتماعی

ردیف
2

نوع تابع هدف
بیشینهسازی تعداد شیل تولیدشده
بهازای واحد کاربری زمین.

تابع هدف
Max=294aa+144ac+294aw+144ad+48ar+233ap+234ff+233f
p+144cc+294wa+294ww+144wd+48wr+144dd+294ra+144rc
+144rd+48rr+233rp+234pf+48pr+234pf+43PP
Max=241aa+144ac+142aw+144ad+232ar+233ap+241ff+233

1

بیشینهسازی سود کاربری.

fp+144cc+241wa+142ww+144wd+232wr+144dd+241ra+

144rc+144rd+232rr+233rp+241pf+232pr+233pp
9

کمینهسازی هاینة اولیه برای
استقرار فعالیت در واحد سطح.

Min=142aa+233ac+241aw+233ad+144ar+144ap+139ff+144f
p+233cc+142wa+241ww+233wd+144wr+233dd+142ra
+233rc+233rd+144rr+144rp+139pf+144pr+144pp

در ادامه هر یک از گروههای محیط زیساتی ،اقتصاادی و اجتمااعی محادودیتهاای خاود را
طراحی کردند .هر گروه محدودیتهای خود را برای ادامة روند برنامهریای خطی چندهدفه قباول
دارد و محدودیت طرف مقابل را رد میکند .این تعارض ایجادشده از ادامة روند آماایش سارزمین
جلوگیری میکند و سب

توقف اجرای کار میشود .برای رف تعارض ایجادشده ،نظریاة باازیهاا

بهکار گرفته شد .جدول  6محدودیتهای طراحیشدة هر گروه را نشاب میدهد.
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جدول  .6محدودیتهای طراحیشدة هر گروه ذینفع

ردیف

محدودیتها

بازیکن
834333 (1):

=(2): aa+ac+aw+ad+ar+ap+ff+fp+cc+wa+ww+wd+wr+dd+ra+rc+rd+rr+rp+pf+pr+pp
Aa+ac+aw+ar+ap= 184333; (9): Ff+fp= 263333; (2):Wa+ww+wd+wr= 93333

(4):Pp+pf+pr=323333; (6):pp<823333; (4):pp>834333; (8):ff<233333; (3):ff>933333
;(23):cc<22333; (22):cc>21333; (21):pf+pr<233333; (29):pf+pr>33333; (22):aa<143333

2

محیط زیستی

;(24):aa>133333; (26):rr<263333; (24):rr>243333; (28):Ww<14333; (23):ww>13333
;(13):dd=93333; (12):ac<=21934; (11):aw<=63333; (19):ad<=193333; (12):ar<=42333
;(14):ap<=24333; (16):fp<=992333; (14):wa<=63333; (18):wd<94333; (13):wr<63333
;(93):ra<=421333; (92):rc<=24333; (91):rd<=129333; (99):rp<=228333; (92):pf<=992333
;(94):pr<=228333
(2):aa+ac+aw+ad+ar+ap+ff+fp+cc+wa+ww+wd+wr+dd+ra+rc+rd+rr+rp+pf+pr+pp= 2834333
;(1):Aa+ac+aw+ar+ap= 184333; (9):Ff=263333; (2):Wa+ww+wd+wr= 93333
;(4):Pp+pf+pr=323333; (6): Pf<233333; (4):pf>83333; (8):Pr<233333; (3):Pr>83333

1

اقتصادی-
اجتماعی

;(23):Rr<294333; (22):Rr=293333; (21):Rc+rd+ra<93333; (29):Rc+rd+ra> 14333
;(22):Ww=24333; (24):Wd<=24333; (26):Cc=24333; (24):Aa=143333; (28):ac<=21934
;(23):aw<=63333; (13):ad<=193333; (12):ar<=421333; (11):ap<=24333; (19):wa<=63333
;(12):wd<94333; (14):wr<63333; (16):ra<=421333; (14):rc<=24333; (18):rd<=129333
;(13):rp<=228333; (93):pf<=992333; (92):pr<=228333

در این محدودیتها A ،نشابدهنادة کااربری کشااورزی F ،کااربری جن الداری R ،کااربری
مرت داری D ،کاربری توسعة شهری و روساتایی W ،کااربری آباای پاروری گرماابی C ،کااربری
آبایپروری سردآبی ،و  Pکاربری حفاظت است .سایر متییرها نشابدهندة تبدیل یاک کااربری باه
کاربری دی ر است .در محدودیتهای محیط زیستی ،محدودیتهای شمارة  2تا شمارة  4مرباوط
به محدودیتهای مساحتی است .محادودیت شامارة  ،2محادودیت مرباوط باه مقادار مسااحت
(سلول) کل منطقة مورد مطالعه است .محدودیت شمارة  1مناطقی باید به کشااورزی تبادیل شاود
که مساحت الزم (هماب مساحت حاصل از  )MOLAرا داشته باشد ،محدودیت شامارة  9منااطقی
باید باه جن ال تبادیل شاود کاه مسااحت الزم (مسااحت حاصال از  )MOLAرا داشاته باشاد،
محدودیت شمارة  2مناطقی باید به آبایپروری گرمابی تبدیل شاود کاه مسااحت الزم (مسااحت
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حاصل از  )MOLAرا داشته باشد ،و محدودیت شمارة  4مناطقی باید به حفاظت تبدیل شاود کاه
مساحت الزم (مساحت حاصل از  )MOLAرا داشته باشد ،نشااب مایدهناد .ساایر محادودیتهاا
مربوط به محدودیتهای محیط زیستی و محدودیتهای فنی است.
در بخش محدودیتهای اقتصادی -اجتماعی ،محدودیتهای شامارة  2 ،1 ،2و  4مرباوط باه
محدودیتهای مساحتی ،و سایر محدودیتها مربوط به محدودیتهاای اقتصاادی و اجتمااعی ،و
محدودیتهای فنی است.
ذینفعاب هر یک از محدودیتهای طراحیشده توسط خود را ،جهات اداماة آماایش سارزمین
قبول دارند که سب

ایجاد تعارض در ادامة روند آمایش سرزمین شده اسات .بارای رفا تعاارض

ایجادشده در روند آمایش سرزمین ماهیت نظریة بازیها بهکار گرفته شد .در این پژوهش از باازی
معمای زندانی برای بازی آمایش سرزمین ایده گرفته شد .شکل  9جدول بازی آمایش سارزمین باا
تکرار اول را نشاب میدهد.
بازی آمایش سرزمین با تکرار اول
بازیکن محیطزیستی
محدودیت طراحیشدۀ

محدودیت طراحیشدۀ

اقتصادی -اجتماعی

محیطزیستی

1
22
22
2
22
2

EN= 9
EC= 23

2
11

EN= 1
EC= 1

9
11
1

بازیکنان

EN= 4

محدودیت طراحیشدة

EC= 4

اقتصادی -اجتماعی

بازیکن اقتصادی-

EN= 23

محدودیت طراحیشدة

اجتماعی

EC= 9

محیطزیستی

شکل  .3جدول بازی آمایش سرزمین با تکرار اول

11

عناصر بازی آمایش سرزمین با تکرار اول به شرح زیر است:
Players = (EN, EC).
Action = (A1, B1).
)Action profile = (A1,A1) , (A1,B1) , (B1,A1), (B1,B1
= Utility
(گام یک بازی) UEn= (A1,A1) = 4 , UEc= (A1, A1)= 4
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بازی) UEn= (A1,B1) = 9 , UEc= (A1, B1)= 23

(گام دوم
(گام سوم بازی) UEn= (B1,A1) = 23 , UEc= (B1 ,A1)= 9
(گام چهارم بازی) UEn= (B1,B1) = 1 , UEc= (B1 ,B1)= 1
در عناصر باازی ،عمال  Aنشاابدهنادة انتخااب محادودیت طراحایشادة خاود ،و عمال

B

نشابدهندة انتخاب محدودیت طراحیشدة دی ر باازیکن اسات .عنصار ساوم باازی همااب پیاماد
( )Payoffهر بازیکن در هر مرحلة بازی است .بعاد از اجارای باازی در نارمافااار

13.1

،Gambit

مرحلة یک بازی با عنواب تعادل نش بازی بهدست آمد.
تعادل نش بیاب میکند هر بازیکن عقالنی تصمیم میگیرد ،به این معنا که هر بازیکن باه دنباال
بیشینه کردب سود خود است .بهعبارت دی ر ،نقطة تعادل نش ،نقطهای است که در آب هیچ بازیکنی
(با فرض ثابتبودب بازی بقیه) ،در صورت تیییر بازی خود ،سود او بیشتر نشود.
در تکرار دوم بازی آمایش سرزمین ،هدف را برای هر بازیکن در درجة اول رسیدب به اهاداف
محیط زیستی و اقتصادی-اجتماعی ،و در درجة دوم انتخاب محدودیتهای طراحایشاده توساط
بازیکناب قرار داده شد .برای این کار ابتدا توابا هادف محایط زیساتی براسااس محادودیتهاای
طراحیشده توسط محیط زیستی و محدودیتهای طراحیشده توسط اقتصادی -اجتمااعیهاا باه
صورت جدا در نرمافاار  WINQSBاجرا شد .سپس ،برای تواب اقتصادی و اجتماعی نیا همین کار
انجام گرفت .جدول  4نتایج تواب هدف را در نرمافاار  WINQSBنشاب میدهد.
جدول  .7نتایج توابع هدف ،براساس محدودیتهای طراحیشده

محدودیت محیطزیستی محدودیت اقتصادی -اجتماعی
243994338
269361333
کمینهسازی فرسایش
تاب هدف محیط
162322331
146286331
کمینهسازی حجم رواناب
زیستی
244244338
243246333
کمینهسازی آلودگی نیتروژب
242462823
221232823
بیشینهسازی کار تولیدشده
تاب هدف اقتصادی-
141124136
142441932
بیشینهسازی سود کاربری
اجتماعی
294499888
294839332
کمینهسازی هاینة اولیة استقرار کاربری

در مرحلة بعد ،بازیکناب با توجه به سناریوهای طراحیشده تصمیمگیاری کردناد .نتاایج باازی
حاکی از آب است که هر یک از بازیکناب محدودیتهای طراحیشدة خود را انتخاب کردهاند.
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شکل  2جدول بازی آمایش سرزمین با تکرار دوم را نشاب میدهد.
بازی آمایش سرزمین با تکرار دوم
بازیکن محیطزیستی
محدودیت طراحیشدۀ

محدودیت طراحیشدۀ

اقتصادی -اجتماعی

محیطزیستی

1
22
22
2
22
2

EN= 2
EC= 23
EN= 1
EC= 1

2
11
9
11
1

بازیکنان

EN= 6

محدودیت طراحیشدة

EC= 6

اقتصادی -اجتماعی

EN= 23

محدودیت طراحیشدة

EC= 2

محیطزیستی

بازیکن اقتصادی-اجتماعی

شکل  .4جدول بازی آمایش سرزمین با تکرار دوم

11

در فاز سوم بازی آمایش سرزمین ،هدف بازیکنااب در جلا

رضاایت طارف مقابال براسااس

مساحتها و برآوردهکردب نیازهای طرف مقابل قرار داده شد .برای این کار هر شاش تااب هادف
محیط زیستی ،و اقتصادی و اجتماعی با هم یکبار با محدودیتهای طراحیشدة محیط زیستیهاا
و در مرحلة دی ر با محدودیتهای طراحیشدة اقتصادیها در نرمافاار  WINQSBاجرا شد .نتاایج
اجرای تواب هدف ششگانه در جدول  8بیاب شده است.
جدول  .8نتایج اجرای توابع هدف ششگانه در نرمافزار WINQSB

ردیف

2

تغییر مساحتها براساس محدودیتهای محیط

تغییر مساحتها براساس محدودیتهای اقتصادی-

زیستی

اجتماعی

کشاورزی ( 124333سلول) ،کشاورزی به
آبایپروری سردآبی ( 21934سلول) ،کشاورزی به
آبایپروری گرمابی ( 24639سلول) ،کشاورزی به
توسعة شهری و روستایی ( 23333سلول)،
جن لداری ( 233333سلول) ،جن ل به حفاظت
( 63333سلول) ،آبایپروری سرد آبی (،)24333
آبایپروری گرمابی ( 13333سلول) ،آبایپروری
گرمابی به توسعة شهری و روستایی ( 23333سلول)،
توسعة شهری و روستایی ( 93333سلول) ،مرت داری
( 264333سلول) ،حفاظت به جن لداری (233333
سلول) و حفاظت ( 823333سلول).

کشاورزی ( 143333سلول) ،کشاورزی به آبایپروری
سردآبی ( ،)21934کشاورزی به آبایپروری گرمابی (1639
سلول) ،جن لداری ( 263333سلول) ،آبایپروری سردآبی
( 24333سلول) ،آبایپروری گرمابی ( 24333سلول)،
آبایپروری گرمابی به توسعة شهری و روستایی (24333
سلول) ،توسعة شهری و روستایی ( 93333سلول) ،مرت داری
به توسعة شهری و روستایی ( 14333سلول) ،مرت داری
( 223333سلول) ،حفاظت به جن لداری ( 233333سلول)،
حفاظت به مرت داری ( 233333سلول) و حفاظت (423333
سلول).
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شکل  4جدول بازی آمایش سرزمین با تکرار سوم را نشاب میدهد.
بازی آمایش سرزمین با تکرار سوم
بازیکن محیط زیستی
محدودیت طراحیشدۀ

محدودیت طراحیشدۀ

اقتصادی -اجتماعی

محیط زیستی

EN= 1

1

EC= 9

22
22
22
2
2

EN= 9
EC= 2

2
11
1
11
9
1

بازیکنان

EN= 8

محدودیت طراحیشدة

EC= 9

اقتصادی -اجتماعی

EN= 23

محدودیت طراحیشدة

EC= 4

محیط زیستی

بازیکن اقتصادی -اجتماعی

شکل  .5جدول بازی آمایش سرزمین با تکرار سوم
11

بعد از اجرای بازی در نرمافاار

13.1

 ،Gambitمرحلة سوم بازی باا عناواب تعاادل ناش باازی

بهدست آمد .در این مرحله هر یک از بازیکناب محدودیتهای طراحیشده توسط محیطزیساتیهاا
را انتخاب میکنند و پیامد ( )Payoffبازیکن محیطزیستی ده و بازیکن اقتصاادی و اجتمااعی پانج
است .با توجه به حل بازی بازیکن محیطزیستی برندة بازی اعالم میشود و با این نتیجاه تعاارض
ایجادشده حل و ادامة روند آمایش سرزمین امکابپذیر است .بر ایان اسااس ،آماایش سارزمین باا
محدودیتهای طراحیشده توسط محیطزیستیها ادامه مییابد.
برای مکانیکردب نتایج برنامهریای خطی چندهدفه و نظریة بازیها ،مساحتهای بهدستآماده
مطابق با جدول  3بهعنواب مساحتهای جدید  MOLAدر نظر گرفته شاد .مقایساة مسااحتهاای
جدید  MOLAبا مساحتهای آمایش سرزمین اولیه در جدول  3بیاب شده است.
ادامة جدول  .9مقایسة مساحتهای جدید  MOLAبا مساحتهای آمایش سرزمین اولیه

ردیف

کاربری

مساحتهای جدید (سلول) مساحتهای قدیم (سلول)

2

کشاورزی

124333

184333

1

جن لداری

433333

263333

9

مرت داری

264333

264333
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ادامة جدول  .9مقایسة مساحتهای جدید  MOLAبا مساحتهای آمایش سرزمین اولیه

ردیف

کاربری

مساحتهای جدید (سلول) مساحتهای قدیم (سلول)

2

توسعة شهری و روستایی

43333

93333

4

آبایپروری گرمابی

64639

93333

6

آبایپروری سردآبی

14934

24333

4

حفاظت

843333

323333

2834333

2834333

جم کل

با دردستداشتن مساحتهای جدید ،فرایند  MOLAبار دی ر اجرا شد .نقشة تهیهشاده ،نقشاة
مکانی برنامهریای خطی چندهدفه و نظریة بازیها است که در شکل  6نشاب داده شده است.

شکل  .6نقشة نهایی آمایش سرزمین

بحث
در فاز سوم بازی آمایش سرزمین ،بر خاصیت چانهزنی نظریة بازیها بیشاتر تأکیاد شاد و هادف
بازیکناب در تصمیمگیری ،بر این اساس قرار داده شد .طبق جدول  8که نتایج اجرای توابا هادف
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با هر یک از محدودیتهای طراحی شده است ،کارشناساب سناریوهای بازی را طراحی کردند .هار
بازیکن باید در وهلة اول به نیاز طرف مقابل براساس مساحتهاای خروجای از محادودیتهاای
آبها از محدودیتهای خود دفاع کند.
با محدودیت محایطزیساتیهاا بایاد  43333سالول از کااربری کشااورزی باه کااربریهاای
آبای پروری گرمابی و سردآبی و کاربری توسعة شهری روستایی اختصاص یابد .با ایان نتیجاه باه
نیاز اقتصادی -اجتماعی ها مبتنی بر تولید کار ،افااایش ساود و کااهش هایناة اولیاة اساتقرار هار
کاربری توجه شده است .در حالی که با محدودیتهای طراحیشدة اقتصادی-اجتماعیهاا 24333
ساالول از کشاااورزی بایااد بااه کاااربریهااای آبااایپااروری ساردآبی و گرمااابی اختصاااص یابااد.
محدودیتهای محیطزیستیها هم به نیاز اقتصادیها توجه کرده است و سود و ایجاد شایل را باا
تیییر کاربری کشاورزی بیشتر خواهد ،بهجای اینکه از کاربریهای جن الداری و نظیار آبهاا کاه
نقش مناسبی در کاهش رواناب و فرسایش دارند ،کاسته شود .همچنین ،در وهلة دوم با ایان تیییار
در کاربری کشاورزی به نیاز محیطزیستیها مبنی بر عدم کاهش کااربریهاایی نظیار جن الداری
توجه شده است .با محدودیت محیطزیستیها باید از کاربری جن لداری حدود  63333سلول باه
کاربری حفاظت اختصاص یابد .با این کار به جنبههای حفاظت از محیط زیست بیشتر توجه شاده
است؛ اما با محدودیت طراحیشدة اقتصادی -اجتماعیها ،کاربری جن لداری دستنخورده بااقی
خواهد ماند .در نتیجه ،به جنبههای اقتصادی حاصل از جن الداری در مقابال توجاه باه نیازهاای
محیطزیستی طرف مقابل توجه بیشتری شده است .آباایپاروری ساردآبی در هار دو محادودیت
بدوب تیییر خواهد ماند 23333 .سالول از کااربری آباایپاروری گرماابی بار اسااس محادودیت
طراحیشدة محیطزیستیها باید به کاربری توسعة شهری و روساتایی اختصااص یاباد (توجاه باه
جنبههای اقصتادی-اجتماعی از طریق تیییر کاربریهاای اقتصاادی) 24333 .سالول ایان کااربری
براساس محدودیت طراحیشدة اقتصادی-اجتماعیها باید به کااربری توساعة شاهری و روساتایی
تبدیل شود .کاربری توسعة شهری و روستایی در هر دو محدودیت بدوب تیییار خواهاد ماناد .در
محدودیت طراحیشدة محیطزیستیها ،کاربری مرت داری بهدلیال نقاش آب در کااهش روانااب و
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فرسایش در درجة اول ،و همچنین ،جنبههای اقتصادی آب نظیر تولید علوفه ،چرای دام ،زنبورداری
و مواردی نظیر آبها بدوب تیییر باقی خواهاد ماناد .اماا باا محادودیت طراحایشادة اقتصاادی-
اجتماعیها 14333 ،سلول از این کاربری باید به کاربری توسعة شهری و روستایی اختصاص یابد.
بنابراین ،به نیازهای طرف مقابل توجه کمتری شده است و بیشتر جنبههای اقتصادی -اجتماعی مد
نظر است .در نهایت ،با محدودیت طراحیشدة محیطزیستیها  233333سلول از کاربری حفاظات
به کاربری جن لداری باید اختصاص یابد .با این اختصاص هم به جنبههای اقتصاادی -اجتمااعی
حاصل از کاربری جن لداری توجاه شاده اسات ،و هام باه جنباههاای محایطزیساتی .کااربری
جن ل داری سب

کاهش رواناب و فرسایش خواهد شاد ،و در درجاة دوم مکاانی مناسا

بارای

حیات وحش خواهد بود .در طارف مقابال ،بایاد  133333سالول کااربری حفاظات باه کااربری
مرت داری و کاربری جن لداری اختصاص یابد .بنابراین ،از مساحت کاربری حفاظت بیشتر کاسته
خواهد شد ،و به نیازهای طرف مقابل توجه کمتری شده است.
در مرحلة اول بازی ،هر بازیکن محدودیتهای طراحیشدة خود را انتخاب خواهند کرد .طباق
قوانین طراحیشدة بازی ،بازیکن محیطزیساتی  8امتیااز و باازیکن اقتصاادی-اجتمااعی  9امتیااز
خواهد گرفت .با فرض اینکه بازیکن محیطزیستی بازی خود را تیییار نخواهاد داد ،اگار باازیکن
اقتصادی -اجتماعی بخواهد بازی خود را تیییر دهد و محدودیت طراحیشدة محایطزیساتیهاا را
انتخاب کند (از مرحلة اول به مرحلة سوم بازی حرکات کناد) ،امتیااز او از  9امتیااز باه  4امتیااز
افاایش خواهد یافت .بنابراین ،طبق تعریف تعادل نش مرحلة اول بازی نمی تواند تعادل نش باشد.
در مرحلة سوم بازی ،هر بازیکن محدودیت طراحیشدة محیطزیستیها را انتخااب خواهاد کارد.
براساس سناریوهای بازی ،بازیکن محیطزیستی  23امتیاز و بازیکن اقتصاادی -اجتمااعی  4امتیااز
میگیرد .با فرض اینکه بازیکن محیطزیستی حاضار باه تیییار باازی خاود نیسات ،اگار باازیکن
اقتصادی-اجتماعی بخواهد بازی خود را تیییر دهد (از مرحلة سوم باازی باه مرحلاة اول حرکات
کند) ،امتیاز او از  4به  9کاهش خواهد یافت .بنابراین ،حاضر به تیییر بازی خود نیست .همچناین،
با فرض ثابتبودب بازی بازیکن اقتصادی -اجتماعی اگر بازیکن محیطزیستی بخواهد باازی خاود
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را تیییر دهد و محدودیت اقتصادی -اجتماعی را انتخاب کناد (از مرحلاة ساوم باازی باه مرحلاة
چهارم بازی حرکت کند) ،امتیاز او از  23به  9کاهش خواهد یافت ،و باازیکن محایطزیساتی هام
حاضر به تیییر بازی خود نخواهد بود .طبق موارد گفتهشده چوب هیچیاک از بازیکنااب حاضار باه
تیییر بازی خود نیستند ،مرحلة سوم بازی یک نقطة تعادل نش خواهد بود .مراحال دوم و چهاارم
طبق تعریف نش گفتهشده نمیتوانند تعادل نش باشند.
ترجیحات بازیکن محیطزیستی بر روی هر یک از خروجایهاا در باازی آماایش سارزمین باا
تکرار سوم به شرح زیر است:
 مرحلة سوم > مرحلة اول > مرحلة چهارم > مرحلة دوم.ترجیحات بازیکن اقتصادی -اجتماعی بر روی هر یک از خروجیها در بازی آمایش سارزمین
با تکرار سوم به شرح زیر است:
 مرحلة سوم > مرحلة چهارم > مرحلة اول > مرحلة دوم.با توجه به ترجیحات بازیکناب بر روی هر خروجی ،معلاوم اسات اساتراتژی محادودیتهاای
طراحیشدة محیطزیستیها به عنواب یک عمل قویاً غال

است ،زیرا هم به جنبههای محیطزیساتی

و هم به جنبههای اقتصادی -اجتماعی (از طریق اقتصاد محیط زیست) توجه میکند و هام ساب
عملیشدب فرایند آمایش سرزمین خواهد شد .عکس این عمل ،یعنی استراتژی انتخاب محادودیت
طراحیشدة اقتصادی -اجتماعیها بهدلیل نارضایتی طارف مقابال و امتیااز کام آب در ساناریوهای
بازی به عنواب یک عمل قویاً میلوب انتخاب میشود.
نتيجه
با توجه به اینکه خروجی بازی ،انتخاب محدودیت طراحیشدة محایطزیساتیهاا اسات ،تعاارض
بهوجودآمده در روند اجرایی آمایش سرزمین حال خواهاد شاد .در نهایات ،برناماهریاای خطای
چندهدفه با محدودیتهای محیطزیستیها دنبال شد و نتیجاة آب در آماایش  MOLAاعماال شاد.
نتایج نشاب میدهد کاربریها براساس تواب منطقه به صورت صاحیح جانماایی شادهاناد .مقایساة
مساحتهای بهینة خروجی مدل برنامهریای خطی چندهدفه و نظریاة باازیهاا باا مسااحتهاای
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آمایش سرزمین اولیه (جدول  6مقایساة مسااحتهاای جدیاد  MOLAباا مسااحتهاای آماایش
سرزمین اولیه) نشاب میدهد سطح کاربریها بهمنظور رسیدب به اهداف مورد نظر بهینه نبوده است.
 43333سلول از سطح کاربری کشاورزی کاسته شده است که مایتواناد نشااندهندة توجاه مادل
طراحیشده به اهداف محیط زیستی نظیر کاهش رواناب و فرسایش باشد 23333 .سلول به ساطح
کاربری جن ل داری افاوده شده است که توجه به نیازهای بخش محیط زیستی و همچناین بخاش
اقتصادی -اجتماعی در آب مشاهده میشود .سطح کاربریهای آبای پاروری گرماابی و ساردآبی و
همچنین ،کاربری های توسعة شهری و روستایی افاایش یافته است ،که بهینهسازی این کااربریهاا
برای اهداف اقتصادی -اجتماعی را گاارش میدهد .در نهایت ،کاربری حفاظت  23333سلول کام
شده است که به کاربری جن لداری اختصاص یافته است ،از یک سو کاربری جن الداری نقشای
مهم در کاهش اهداف محیط زیساتی ماورد بررسای (کااهش عماق روانااب احتماالی و احتماال
فرسایش) داشته ،و از سوی دی ر ،توجه به اهداف اقتصادی -اجتماعی در آب وجود دارد .با توجاه
به اهداف اقتصادی -اجتماعی مورد بررسای ،مطلوبیات کااربری جن الداری نسابت باه کااربری
حفاظت بهمرات

بیشتر است و میتواب به پیادهسازی جنبههای اقتصاد محیط زیستی در این بخش

اقدام کرد یا کاربری با عنواب جن لهای حفاظتی به کاربریهای  MOLAاضافه شود.
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