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استفاده از رویکرد نظریه بازی ها برای کاهش تغییر کاربری اراضی 

 شالیزاری )مطالعه موردی شهرستان نوشهر(
 

 3ییجوال نیرامت ،*2یاشراق دیفرش ،1یکرمان رضایعل
 

 چكیده
و  نیمعرضه زبود و کم ی. توسعه شهرپردازدیدر شهرستان نوشهر م یزاریشال یاراض یکاربر رییتغ لیو تحل یپژوهش به بررس نیا

و  یطیمحستیبعات زده و تشهرستان به وجود آور نیا داریدر توسعه پا یادهیمشکالت عد یاراض یکاربر رییتغ یتقاضا برا شیافزا
حوزه  نیا یاصل انگریو باز ییعقال رفتار عوامل یبه بررس هایباز هیمطالعه با استفاده از نظر نیاست. ا هرا سبب شد یگوناگون یاجتماع

ختلف بر معوامل  یریگمیاند که تصمآورده دیرا پد یاجتماع تیوضع کیمختلف با منافع متضاد  گرانیه داشته است. ازآنجاکه بازتوج
پژوهش کشاورز  نیا ردبازیکنان در  رفتارها است. نیا لیوتحلهیتجز یبرا یدیابزار مف یباز هیراست نظ رگذاریعوامل تأث ریسا یریگمیتصم

 یندانز یمعما یازب کیالب در غ یاجتماع تیوضع نی. اپردازندیمختلف م ماتیعنوان دو عامل مهم به اتخاذ تصمبهه هستند کو دولت 
نشان  جیتانواهد بود. ائل خدست مس نیا جینتا یبررس یبرا یاعتمادابزار قابل هایباز هیاز آن است که نظر یحاک جیمطرح شد و نتا

مختلف و  یهازمیعمال مکانبا ا دیمحدودکننده با نیدارد عالوه بر وضع قوان یاراض یکاربر رییاز تغ یریکه دولت قصد جلوگچنان دهدیم
صورت  نیا رید در غرت ورزمباد نیزم یکشاورز یحفظ کاربر یکشاورزان برا قیو ... به تشو ارانهیپرداخت  رینظ یقیتشو یهااستیس

 ونیلیم 341.55 ساالنه مبلغ شودیم شنهادیپ جیخواهد داشت، با توجه به نتا یاراض نیا یکاربر رییجهت تغ یقدرتمند یهازهیکشاورز انگ
 ساالنه به کشاورز بابت هر هکتار پرداخت شود. یقیتشو یهااستیاز س بیصورت ترکبه الیر

 شهرستان نوشهر ها،یباز هینظر ،یزاریشال اراضی، تغییر کاربریهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

 شیافزا ،ی. از طرفرودیبه شمار م ستیزطیسازوکار بازار در حفظ مح یاز ناکام یانمونه یاراض یکاربر رییتغ

و  بیشدت در معرض تخرسبز اطراف شهرها را به یو فشار توسعه، فضاها ینیگسترش شهرنش ت،یروزافزون جمع

و کسب حداکثر سود  شتریب یوررهبه یدر راستا نفوذانیو ذ نفعانیذ طیشرا نیقرار داده است. در ا یکاربر لیتبد

 انیتضاد منافع م طیشرا نی. در اشودیو سبز م تیفیباک یدهندگان از اراضتوسعه ۀبوده که منجر به استفاد

 Zoghi et)شود یمناقشه م یریگو شکل شتریبه منافع ب یابیدست ینهادها منجر به رقابت برا گریدهندگان و دتوسعه

al. 2014.) 

تولید در اقتصاد کالسیک و یک عامل ضروری  یکی از سه عامل مهم عنوانبهه نیروی کار و سرمایه زمین به همرا

که مزایای اجتماعی  شودیمبنابراین ستون فقرات اقتصاد کشاورزی قلمداد ؛ رودیمبرای مسکن و تولید غذا به شمار 

ی بسیار قدیم هازمانکاربری و پوشش زمین از تغییرات در  Jujie, .(2008) کندیمی را فراهم توجهقابلو اقتصادی 

ی هاتیفعال درواقع (.Briassoulis, 2000)ی طبیعی و انسان هر در ارتباط است هادهیپداتفاق افتاده است و با دخالت 

در (. Thuo & Daniel, 2010) دهدیمقرار  ریتأثرا تحت  اندازچشمانسانی الگوی استفاده از زمین را تغییر و پایداری 

در  که ؛(Meyer & Turner, 1994)تغییرات سطح جهان است  نیترمهماین رابطه تغییر کاربری زمین یکی از 

 ,Grau & et al) در حال افزایش است سرعتبهکه اقتصاد آن وابسته به کشاورزی است  توسعهدرحالکشورهای 

2003.) 
ن، بری زمیکه بر استفاده و تغییر کار کنندیمدر حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی 

امروزه با (. Eppler et al, 2015)استفاده از منابع طبیعی و جذب نیروی انسانی روستایی در شهرها داللت دارد 

ادی وابط اقتصی ارتباطی، رهاراهو  ونقلحملدر زمینه  ازجملهاجتماعی و تکنولوژیک  -اقتصادی گستردهتحوالت 

رات اقتصادی، ابعاد تغیی نیترمهمروند شهرنشینی یکی از  و ؛(Motiei et al, 2014)گسترده شده است شهر و روستا 

افزایش  (.Thuo, 2010)در حال افزایش است  توسعهدرحالآشکاری در کشورهای  طوربهاجتماعی و فیزیکی است و 

زیکی سترش فیشهری و به دنبال آن گ به همراه تقاضا و نیازهای جمعیت شهرهاکالنسریع جمعیت شهری و رشد و 

شورهای کشهرهای  بعد از انقالب صنعتی گریبان گیر خصوصا  مسائلی است که  ازجملهشهرها و تغییر کاربری اراضی 

اب و ن با شتروند تحوالت شهرنشینی در روستاهای اطراف شهرهای بزرگ همچنا کهیطوربهشده است،  افتهیتوسعه

 روستاها به . ایران طی چند دهه گذشته شاهد تغییر کاربری اراضی کشاورزی(Rahnamaei, 1990)دارد شدت ادامه 

ی از امجموعه بوده است که شهرهاکالندر روستاهای پیرامون  ژهیوبهخدماتی و صنعتی  -کاربری مسکونی، تجاری

وده ب رگذاریتأثدر آن عوامل مختلف نظیر مهاجرت جمعیت روستایی به شهرها و نیاز به گسترش و توسعه شهرها 

 (.Amini et al, 2017)است 

در شهرستان نوشهر رو به افزایش است. عوامل مانند  روزروزبهی کشاورزی هانیزمتقاضا برای تغییر کاربری  

پیامدهای احتمالی این  پذیر بودن منطقه موجب افزایش تقاضای زمین شده است. گردشگری مناسب و وهواآب

یی به مقابله هااستیسی کالن کشوری را واداشته است که با اعمال گذاراستیسی و ریگمیتصمی هامجموعهپدیده 

تصویب و اجرای قوانینی است که اجازه تغییر کاربری را به کشاورزان  هااستیساین  نیترمهمبا این پدیده بپردازند. 

به وسعت اراضی که تغییر کاربری  هرروزهوجود ی فرار مهاراه طورنیهمضعف در اجرای قوانین و  حالنیباا. دهدینم
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یک وضعیت اجتماعی است که در آن  وضوحبهافزوده است. فرآیند توسعه و تغییر کاربری و مالکیت زمین  دهندیم

و چگونگی  مؤثرضروری است. برای درک این پدیده مطالعه رفتارهای بازیگران  هاسازمانو  هاگروهتعامل افراد و 

طراحی مکانیزم به (.  Samsura et al, 2009) استو نتیجه این تصمیمات مهم  گریکدیبا مات آنان ارتباط تصمی

تا به مجموعه  دینمایممبادرت به آن  گذاراستیسکه  شودیمی از تصمیمات و اقدامات گفته امجموعهساخت 

که پیامدهای اقتصادی  ندکیممشخصی از پیامدها دست یابد. طراحی مکانیزم تحت اطالعات نامتقارن مشخص 

 (.Chambers, 1992)برای کسب نتایج دلخواه ساخته شود.  کامال  تواندیمی کشاورزی هااستیس

(2014) Zoghi et al  هاآن. تندپرداخاضی به تحلیل مناقشات تغییر کاربری ار هایبازدر پژوهشی با استفاده از نظریه 

ی غیر هامدلد معامالت تغییرات کاربری اراضی دارآباد با رویکر ننفعایذبر اساس تحلیل استراتژیک معامالت 

ر صلی تغیییج عامل ااست. بر اساس نتا گرفتهانجام هایبازی تئوری همکارانه، استفاده از مدل گراف در حل مناقشه

 هاآنت. ی شورایی پیرامون تغییر کاربری اراضی اسریگمیتصمکاربری اراضی مشخص نبودن مسئول نظارتی و 

ی سازفافشسی اداری ی قانونی موجود اصالح و بروکراهاتبصرهی اراضی و کاربر رییتغقوانین  خألپیشنهاد دادند که 

 در شود.ی و سپس مجوز تغییر کاربری صابندطبقهشود و اراضی منطقه بر اساس شاخص ارزشمندی اکولوژیکی 

(2016) Dehaghani et al   تهران  شهرکالندر  وسازساختبازی به تحلیل فرایندهای با استفاده از رهیافت نظریه

 وسازساخت ی بازیگران مختلف قدرت شهری در زمینهسازمدلی راهبردی و هاتیموقعبا تحلیل  هاآن. پرداختند

 یک بازی ا اجرایبه این نتیجه رسیدند که اجرای یک بازی در نظریه بازی ب هاآنشهری در شهر تهران پرداختند. 

 ت شهری معادل هستند.قدر

Droudian, Droudian (2017)  یاراض یکاربر هیرویب رییتغ یشناختو بوم یاجتماع یامدهایپدر پژوهشی به بررسی 

 ،یزو کشاور یگزند هاینهیهز شیمردم، درآمد کم، افزا یمشکالت اقتصادکه  افتندیدر هاآن. پرداختندی کشاورز

 ،یلوانه ماو فروش محصوالت، نداشتن پشت یابیو مشکالت مربوط به بازار یکشاورز یهاتیصرفه نبودن فعالبه

 هستند. یکاربر رییتغ یعوامل اقتصاد نیترو مسکن، از مهم نیزم متیکاذب ق شیافزا

Samsura et al (2009 ) بری زمین ی توسعه مالکیت و کارهاپروسهی با رویکرد نظریه بازی به آنالیز پژوهشدر

منظور  برای این و قراردادند لیوتحلهیتجزی نظریه بازی را مورد هاتیمحدودبدین منظور اهمیت و  هاآن پرداختند.

 لند رافضای سبز در ه منطقهتوسعه بخش مسکونی را در یک  هاآنیی را توسعه دادند. بدین منظور هامدل

هترین اتخاذ ب ومختلف  نفعانیذی برای . نتایج نشان داد نظریه بازی به انتخاب بهترین استراتژقراردادند موردمطالعه

شتند که بیان دا ی نظریه بازی برای این مطالعه پی بردند اماهاتیمحدودبه  هاآنتصمیم کمک کرده است. همچنین 

ا رکه راه  لیدل نیبه ا ،یی باشدفضا یزیربرنامه درمناسب  میتصم یبانیابزار پشت کی تواندیم یباز ینظر یسازمدل

 یریگمیصمت یندهایدر مورد ساختار متضاد فرا ژهیوو به کیتعامل استراتژ یدگیچیکردن در مورد پفکر  یبرا

 .کندیفراهم م یجمع

Zhang et al (2016 ) خود را  هانیزمدر پژوهشی با استفاده از نظریه بازی به تحلیل منافع دهقانانی که

ی بسیاری از دهقانان نیشهرنشداشتند که با گسترش بیان  هاآنی محلی پرداختند. هادولتو  انددادهازدست

ی است. تیبااهمکه محافظت از منافع این دهقانان برای دولت در چین موضوع جدید و  انددادهی خود را هانیزم

 حالنیباابه منافع بهتری دست یابند  توانندیمی محلی هادولتنتایج نشان داد که این دهقانان از طریق مذاکره با 
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 بردینم؛ در مقابل دولت نیز از طوالنی شدن مذاکرات نفعی رساندیمنی شدن این پروسه این منافع را به حداقل طوال

 ترعیسربه پایان دادن هرچه  مندعالقهدو طرف  شودیمنیز خوشایند نیست که این امر باعث  هاآنو این پروسه برای 

ی حمایتی از قبیل یارانه، بهبود خدمات هااستیسبا اتخاذ  پیشنهاد کردند دولت هاآناین بازی شوند. در آخر 

 کمک کند. هادهقانی تشویقی به پایداری اقتصادی این هااستیسعمومی و استخدام این دهقانان و سایر 

Mangalagowri & Nagaraj (2016 )ن بر آ ریتأثی به بررسی روند تغییر الگوی استفاده از اراضی و در پژوهش

که  کنندیمبحث  هاآندر بخش میسور هندوستان صورت گرفته است.  هاآناختند. مطالعه موردی کشاورزی پرد

یش است در حال افزا شدتبهی مختلف هانهیزمزمین یک منبع نادر و دارای عرضه ثابتی است که تقاضا برای آن در 

 ریغ یهانیزم مساحت که دهدیمنشان  هاآن پژوهش. استکه افزایش جمعیت و رشد اقتصادی از عوامل اصلی آن 

کل مساحت  درصد از 6درصد به  3.2از  شیآ یهانیاست و زم افتهیشیدرصد افزا 11درصد به  9/8 ی ازکشاورز

 است. افتهیدرصد کاهش 3درصد به  4از  ریکشت باقابل یهانیزم زانیم نیو همچن شیافزا

راضی اکاربری  ل تغییراز نظریه بازی ها می تواند به حل مسائمرور مطالعات فوق بیانگر این مساله است که استفاده 

هش این پژو لت )درکشاورزی کمک کند. این پژوهش در نظر دارد با استفاده نظریه بازی ابتدا تضاد منافع میان دو

یی، رهاسازوکاائه ( و کشاورزان را بررسی کرده و سپس با اراستی گذاراستیسی و ریگمیتصمی نهادهانماینده تمام 

 کشاورزان را تشویق کند که کاربری کشاورزی این اراضی را حفظ کنند.

 

 روش تحقیق
است و به مطالعه رفتار  افتهیکاربردی است که در بستر علم اقتصاد توسعه اتیاضیاز ر یاحوزه هایباز یهینظر

فقط به راهبرد هر عامل نه تیمطلوبکه  شودیم دایپ ی. رفتار راهبردی زمانپردازدیم یعوامل عقالن انیراهبردی م

 نیداشته باشد؛ بنابرا یهمبستگ گرید گرانیتوسط باز یعلمشده شده توسط خود، بلکه به راه برد انتخابانتخاب

. به پردازدیم گرانیتعامل با د طیافراد در شرا یریگمیی تصمکه به مطالعه یعلم: عبارت است از هایباز یهینظر

 ,Abdoli) استعاقل  کنانیباز انیها مها )تضاد منافع( و همکاریی تعارضعلم مطالعه هایباز یهینظر گرید ریتعب

2007). 
 یهیظربا عنوان ن Morgernstern (1994)و  Van Neumannها به کار مشترک بازی یهیمفهوم نظر یاعتبار معرف 

های دیته محدوکپیامد خود را  خواهندییگران م. در نظریه بازی، بازگرددیها و رفتار اقتصادی برمبازی یعموم

ازیگر بهر دو  کهینگامبه حد بهینه برسانند. در یک بازی دو نفره با جمع صفر، ه گذاردیموجود بر میزان آن تأثیر م

زیگر حریف رفته بازدستترین پیامد اها را برگزینند، باالترین پیامد اکتسابی یک بازیگر برابر با پایینبهترین استراتژی

عارض تهای در موقعیت رندهیکه دربرگ ستمسائلی ا لیوتحلهیمنظور تجزها یک تکنیک ریاضی به. نظریه بازیتاس

 (.Ta'ali Moghadam et al, 2012)هستند 

ها و روش اده ازاست، لذا استف بیرق یهاتیفعال نیب ابیمنابع کم صیعلم اقتصاد، تخص یازآنجاکه از اهداف اصل

 هنیبه صیخصت نهیزم که در ییهااز روش یکیاست.  یکه بتواند به اهداف پژوهش تحقق بخشد ضرور ییهاکیتکن

 است. هایباز هینظر کردیمنابع کاربرد دارد، استفاده از رو
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گر سعی یک بازی عنوانبه. دولت شوندیم روروبهیی با یکدیگر هایاستراتژدر این زمینه دو بازیگر با استفاده از 

لوبیت ردن مطاز تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری کند و در مقابل کشاورز نیز سعی در حداکثر ک کندیم

به  آوردیمی ناشی از زمین کشاورزی خود است. مطلوبیت که کشاورز از زمین خود به دست درآمدهاخود از 

 اشیدرآمد ن زار( دومقیمت بازار )ارزش با. اول تغییر کاربری زمین و فروش آن به شودیماز درآمدها تقسیم  دودسته

 از کشت در زمین در بهینه ترین حالت کشت )ارزش اقتصادی(.

 

 درآمد انتظاری

. دآییبه دست م jic عتیاحتمال وقوع هر حالت از طب سیدر ماتر ijPدرآمد  سیضرب ماتراز حاصل یدرآمد انتظار 

 در ایندارد.  یستگب عتیکشاورز از وقوع هر حالت از طب یال ذهناحتم( به1کشاورز طبق رابطه ) یبازده هر استراتژ

 :دآیمی دست به( 2) از رابطه دیجد سی، عناصر ماترپژوهش با استفاده از پرسشنامه

(1) 

 
 

                                                                          

 

(2    ) 
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 ارزش اقتصادی زمین

ال درآمدهای ارزش ح برابر(  Vارزش زمین )، در این رابطه دیآیم به دست( 3ارزش اقتصادی زمین از رابطه ) 

 ت.اس ندکیممیل  تینهایبزمین وقتی زمان به سمت 

(3) V= R/d                                              

(Ronald,  1998) 

R  و درآمد خالص سالیانه استd .نرخ تنزیل 
 

 ی مساویهاپرداختعامل 

 :ردیگیمرا در انتهای هر دوره  P*iکه سود  Pی گذارهیسرما ازعبارت است 
                                                                 

A= P*i, =  

 

(4) 

 

P  است موردنظری و یا ارزش فعلی مبلغ گذارهیسرمامقدار. 

n  شودیمیی است که سود مربوطه پرداخت هاسالدوره یا تعداد. 

i ( نرخ بهره پرداختی استSkunjad, 2014.) 

 

 بازی معمای زندانی

ی برای در همکار که چطور دو نفر دهدیمو نشان  دیآیمی در نظریه بازی به شمار اهیپاسئله ی زندانی یک مدوراه

ه این علت در (. این بازی بPandstone, 2007) کنندیماینکه خود به سود بیشتری برسند به خودشان ضرر وارد 

 ت دارد.این مطالعه استفاده شده که با مساله  تعارض منافع بین دولت و کشاورز مطابق

. اشته استدر پی د هایبازی معروفی است که کاربردهای و مباحث زیادی را در نظریه هایبازمعمای زندانی یکی از  

مورد  ی جداگانههااتاقکه دو زندانی که در یک جرم شریک هستند، در  دهدیمقرار  موردتوجهاین بازی حالتی را 

جرم را  تواندیمماید و یا ندیگری را نیز درگیر  رونیازارار به جرم نماید و اق تواندیمهر زندانی  .رندیگیمقرار  سؤال

ی الزم را هاهیوصتبرایشان توضیح داد و  دهدیمروی  هاآندر مورد اینکه چه اتفاقی برای  هاآنانکار کند. وکیل 

 ارد. اگرتردید د هاآنبودن  زیرا قاضی در مجرم شوندیمکرده است. اگر هردو انکار کنند به مدت یک سال زندانی 

ند شد. همچنین اگر سال زندانی خواه 3ندارد و هرکدام به  هاآنهردو اقرار کنند قاضی هیچ تردیدی در مجرم بودن 

 دهدیمعلیق و حکم تای کرده و به پوشچشمی انکار نماید بازیکنی کمه اقرار کرده قاضی از جرم او گریدیکی اقرار و 

است. پیامد  کردهفتلقاضی وقت دادگاه را  ازنظر، زیرا شودیمسال زندانی  5ار کرده است برای و دیگری را که انک

 (Souri, 2012است. ) شدهدادهاین بازی در جدول زیر نشان 

 ( معمای زندانی1جدول )

 ماتریس پیامد Bبازیکن 
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 تعادل نش

عیتی را عادل وضتدر نظریه بازی نیز  عادل به معنی وضعیت ساکنی است که تمایلی به تغییر از آن وجود ندارد.ت

گوییم،  ا تعادل نشری برش استراتژی )پیامدی( طورکلبهی برای تغییر آن ندارند. ازهیانگکه بازیکنان  دهدیمنشان 

باشد.  د نداشتهراتژی خوی برای تغییر استازهیانگهیچ بازیکنی  سایر بازیکنان هرگاه با ثابت بودن استراتژی انتخابی

 Bدارد. اگر بازیکن  قرار دهید که تصمیم به اقرار Aمعمای زندانی را در نظر بگیرید و خود را جای بازیکن  مسئله

اهید زاد خوآبگیرد ارتکاب جرم را تکذیب کند شما وضعیت بهتری خواهید داشت زیرا در این صورت شما  میتصم

سال  3سال  5ی جابهاقرار کند، شما وضعیت بهتری خواهید داشت چون شما  Bمشابه اگر بازیکن  طوربهشد. 

اقرار کند، وضعیت بهتری پیدا  کهیدرصورت Aهر استراتژی اتخاذ کند، بازیکن  Bبازیکن  رونیازازندانی خواهید شد. 

 (.Souri, 2012)خواهد کرد. 

 

 هادادهاطالعات و 

در  یکشاورز یآمار یهاها و استخراج اطالعات و گزارشبا استفاده از پرسشنامه یدانیاین پژوهش با روش م

 170عداد ، ت1391سال شهرستان نوشهر در  یکشت محصوالت زراع ریبر اساس سطح ز شهرستان نوشهر انجام شد.

اده شد د صیکشت هر محصول، تخص ریشد که بر اساس سطح ز نییدرصد تع 95 نانیاطم بیعدد پرسشنامه با ضر

ان ول کوکربرآورد حجم نمونه از فرم یبرا قیتحق نیدر ا .دیگرد لیساده تکم یتصادف یریگو با روش نمونه

 ت.ها برای محاسبه حجم نمونه آماری اسین روششده است. فرمول کوکران یکی از پرکاربردتراستفاده

 انجام شد. 5شماره حجم نمونه با فرمول کوکران طبق رابطه  محاسبه

(5) 

 
 

N تعداد کشاورزان شهرستان نوشهر ،یحجم جامعه آمار 

n حجم نمونه 

Z است. 1.96درصد برابر  95 نانینرمال واحد استاندارد که در سطح اطم ریمقدار متغ 

P حالت  نی. در ادر نظر گرفت 5/0آن را  توانینباشد م ارینسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اخت مقدار

 .رسدیبه حداکثر مقدار خود م انسیمقدار وار

q یدرصد افراد ( که فاقد آن صفت در جامعه هستندq =1-p) 

 اقرار انکار

 اقرار 3-3 5-0
 انکار A 1-1 0-5بازیکن 
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d  است. 075/0مقدار اشتباه مجاز برابر 

 (p نهیبه یاصول الگو تیعادارا بودن صفت موردمطالعه، ر )٬کشت (q اصول  تیم رعافاقد صفت موردمطالعه، عد

 (. Sarmad & et al, 2009برآورد است ) یکرانه خطا زین dکشت( و  ینهیبه یالگو

 نتایج و بحث
و لت نیز دقابل دوو دو استراتژی فروش و کشت زمین را در اختیار دارد. در م کندیمکشاورز در مقابل دولت بازی 

زمین  ز برای کشتی کشاوراستراتژد. دار را هامشوقی حفظ کاربری و سایر استراتژی پرداخت و عدم پرداخت یارانه

که  شودیم تشکیلبرنج صدری دانه بلند و  متوسط مرغوببرنج دانه، برنج پر محصول مرغوبشالی از سه محصول 

ده اکثر بازارای حدانتخاب استراتژی دست میزند که دکشاورز با توجه به احتماالت ذهنی خود از وقوع سه حالت به 

 مورد انتظار است.
 

 ( درآمد انتظاری مربوط به شالیزار2جدول )
احتمال  بددرآمد سال  

وقوع سال 

 بد

احتمال  نرمالدرآمد سال 

وقوع سال 

 نرمال

احتمال  خوبدرآمد سال 

وقوع سال 

 خوب

 یدرآمد انتظار

 151883526 47/0 06612/16552 23/0 46281/14914 30/0 53719/13235 برنج پر محصول مرغوب

 125436952 39/0 00931/14435 35/0 84358/12381 26/0 16946/9957 متوسط مرغوببرنج دانه

 163950457 25/0 26014/18789 51/0 78998/16401 25/0 31981/14014 برنج صدری دانه بلند

 
نج مد انتظاری بری کشاورز مبنی بر انتخاب محصولی با بیشترین درآریگمیتصم( و استراتژی 2با توجه به رابطه )

 15ا نرخ تنزیل ب( و 3آوردن ارزش اقتصادی زمین از رابطه ) به دست. حال برای گرددیمصدری دانه بلند انتخاب 

ریال  1،722،821،826درصد )متوسط سود پرداختی به سپرده های بلند مدت( استفاده شد که مقدار آن برابر 

ی زمین از قیمت میلیون ریال تبدیل گردید. ارزش بازار 1723به عدد  برای سادگی کار گرد و است که آمدهدستبه

طح ی مرتبط در سهاداده. قیمت متوسط هر متر زمین با استفاده از دیآیم به دستمتوسط هر هکتار زمین شالی 

میلیون  4ر متر زمین شالیزاری در حال حاضر حدود است. متوسط قیمت بازاری ه آمدهدستبهشهرستان نوشهر 

 میلیارد ریال است. 40در هکتار برابر  ؛ کهاست آمدهدستبهریال 

 

 ماتریس پیامدها

پیامد مربوط به هر انتخاب از تفاضل مطلوبیت ناشی از انتخاب آن تصمیم و تصمیم دیگر بدست می آید. کشاورز دو 

ی فرصتی برای او به دنبال دارد. اگر مبادرت به کاربری. انتخاب هر تصمیم هزینه انتخاب دارد کشت زمین و یا تغییر

کشت نماید فرصت تغییر کاربری را از دست میدهد و برعکس.  ارزش بازاری زمین از متوسط قیمت یک هکتار 

 به دستین و ارزش اقتصادی زمین برابر ارزش حال درآمدهای آتی زم دیآیم به دستزمین کشاورزی در بازار 
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. ارزش اقتصادی برابر باالترین درآمد انتظاری یک هکتار زمین ناشی از کشت برنج صدری دانه بلند دیآیم

 است. آمدهدستبه
 ( ماتریس پیامدها )میلیون تومان(3جدول )

 

 

 

 

 

 

 

ر ادزیرا این مق شود،میزان یارانه پرداختی از اختالف بین ارزش بازاری زمین و ارزش اقتصادی زمین محاسبه می

ر بتنی بمعددی است که هزینه فرصت ناشی عدم فروش زمین را صفر میکند. میزان مطلوبیت اکتسابی کشاورز 

ز شاورز نیاشد و ک. اگر دولت تصمیم به پرداخت یارانه داشته باستپرداخت و یا عدم پرداخت یارانه حفظ کاربری 

وش زمین ی از فررده است برابر مقدار آن ناشی کپوشچشمتصمیم به فروش زمین بگیرد مطلوبیتی که کشاورز از آن 

تغییر  مانع از صفر باشد. عالوه بر این وجود قوانینی که شدهکسبمطلوبیت نهایی  شودیمکه این امر باعث  است

 ل مطلوبیتککه مقدار  شودیمناشی از مالکیت زمین باعث  رفتهازدستی هاتیمطلوبو سایر  شودیمکاربری زمین 

 م که دولتاست.  در حالت دو شدهدادهبا عالمت منفی در کنار صفر نشان  مسئلهباشد که این از صفر کمتر 

ز بی کشاوراکتسا تصمیمی مبنی بر پرداخت یارانه ندارد و کشاورز نیز تصمیم به فروش گرفته است مقدار مطلوبیت

ت و کش صورت درلوبیت کشاورز ترتیب مط نیبه هم. استبرابر مقدار اختالف درآمدی ناشی از فروش و کشت زمین 

 دهندهنشانز نموده است. مقدار مثبت نی نظرصرفپرداخت یارانه برابر صفر است زیرا از مطلوبیت فروش زمین 

توسط  یارانه . در حالت چهارم در صورت نظام فعلی یعنی عدم پرداختاستمطلوبیت ناشی از حفظ مالکیت و ... 

 اختالف قیمت دو استراتژی کاهش داده است.  اندازهبهکل را  تیمقدار مطلوب که استدولت 

 

 بازی معمای زندانی
 ( بازی کشاورز و دولت4جدول )

 
 

 

 

 

 فرم بسط یافته یا درختی بازی

کشت )عدم 

 پرداخت(

 مطلوبیت ناشی از درآمد فروش )پرداخت( عدم پرداخت(فروش ) پرداخت(کشت )

 ارزش بازاری زمین 4000 4000 -4000 -4000

ارزش اقتصادی ناشی از  -1723 -1723 1723 1723

 درآمد دائمی

 پرداخت یارانه -2277 0 2277 0

 جمع مطلوبیت 0- 2277 0+ -2277

  دولت

 پرداخت عدم پرداخت

 فروش 0- +2277
 کشت 0+ -2277 کشاورز
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ل هتر مراحای درک بو بر هه با هر تصمیم کشاورزی دولت برای مواجهاانتخابی کشاورز و هاانتخاببا توجه به تعداد 

ا راین بازی  ترادهسو نتایج حاصله از هر تصمیم فرم بسط یافته یا درخت بازی این بازی و حل  هامیتصماتخاذ این 

 .میپردازیمشکل بسط یافته نوشته و سپس از طریق تعادل نش به حل بازی  صورتبه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یباز یدرخت ای افتهیفرم بسط ( 1نمودار )
 

 

 

 

 پیامد های بازی

 را بفروش که زمین خود کندیمدر این بازی وقتی دولت تصمیم به عدم پرداخت یارانه بگیرد کشاورز انگیزه پیدا 

ود بر خواهد ن براببرساند ولی چنانچه دولت تصمیم به پرداخت یارانه بگیرد مطلوبیت ناشی از فروش و یا کشت زمی

نین و جود قواوخواهد شد ولی چون مطلوبیت حفظ زمین و  تفاوتیباورز بین فروش و یا کشت زمین و بنابراین کش

اشی از وبیت نمقررات مانعی برای فروش زمین است مطلوبیت حفظ زمین از صفر بیشتر بوده و در طرف مقابل مطل

ر منفی د وبا عالمت مثبت  که این موضوع کندیماین عوامل مقداری از مقدار این عدد برای فروش زمین کم 

 است. شدهدادهماتریس نشان 
 

 میزان یارانه پرداختی به کشاورز

رخ بهره نیشود که با فرض استفاده مقدار یارانه پرداختی به کشاورز در سال را محاسبه م 4با استفاده از رابطه شماره 

 .گرددیمپرداخت ساالنه محاسبه ارزش فعلی پرداختی مبلغ  عنوانبهمیلیون ریال  2277درصد و مبلغ  15

A=P*i= 2277*15/0=55/341 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
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ی هازهینگانکند،  ی اقتصادی در این زمینه اتخاذهامشوقاگر دولت به هر دلیلی تصمیمی در جهت پرداخت یارانه و 

تژِی ین استراکه به ا کنندیمسعی  زیادی برای کشاورزان برای تغییر کاربری اراضی شالیزاری وجود دارد و کشاورزان

دم پرداخت ، وقتی دولت ع4روی بیاورند که این مساله در مطلوبیت ناشی از فروش زمین حاصل میشود )جدول 

ه حفظ یاران وبازی کند استراتژی مطلوب کشاورز فروش زمین است(. در طرف مقابل با پرداخت مشوقات اقتصادی 

قویت ی کشاورزی تهانیزملی انگیزه کشاورزان برای به زیر کشت بردن ی تکمیهااستیسکاربری و همچنین 

د )وقتی محسوسی کاهش ده صورتبه( سرعت این تغییرات را 4و با توجه به ماتریس پیامدها )جدول  گرددیم

جه وبا ت (.هد بوددولت پرداخت یارانه را بازی میکند استراتژی مطلوب برای کشاورز کشت و حفظ کاربری زمین خوا

ت به ارانه نسبی تشویقی مانند یهااستیسی، با در پیش گرفتن گذاراستیسنهادهای  شودیمبه مطالعه فوق توصیه 

زان ای کشاورمینه بری تشویقی انگیزه اقتصادی را در این زهااستیسزمین زیر کشت، یارانه به عوامل تولید و سایر 

دازد کتار بپرت هر هادهای تصمیم گیر باید ساالنه به کشاورز بابی که دولت و نهاارانهآورند. مبلغ کل ی به وجود

 یاز براینقم مورد رو بدلیل اینکه پرداخت این مقدار یارانه از توان دولت خارج است و  استریال  ونیلیم 341.55

 : شودیمکل اراضی کشاورزی رقم سنگینی خواهد بود پیشنهاد 

ولت دستقیم مجتماعی و منافع فردی کشاورزان دخالت مستقیم و غیر بدلیل وجود شکست بازار و تعارض منافع ا

 اجتناب ناپذیر است. 

ی مستقیم و یا ترکیبی هاپرداختخرید تضمینی محصوالت،  ،برنهادهی پرداخت یارانه هااستیسدولت با استفاده از 

 مبادرت ورزد.  هااستیساز این 

الح نظام ی اراضی و اصسازکپارچهی پیشرفته کشاورزی، یهاروشو  تآالنیماش، پربازدهبا ترویج استفاده از ارقام 

 .یش را دهدی در نزد کشاورزان افزاگذارهیسرمای هاجاذبه جهیدرنتبازاریابی که منجر به افزایش درآمد و 

ز گردد یکی اتوسعه بیمه محصوالت کشاورزی که باعث کاهش ریسک و عدم قطعیت در درآمد کشاورز می

ر قرار ستور کاسودآوری بیشتر حفظ کاربری کشاورزی است را در د جهیدرنتی افزایش درآمد انتظاری و راهکارها

 دهد. 

دد گرمی از صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت که موجب افزایش درآمد کشاورزان و  کاهش ضایعات این بخش

 حمایت نماید.

 ری اراضییر کاربی قانونی و افزایش هزینه تغیخألها به اصالح قوانین موجود و وضع قوانین جدید برای پر کردن

 مبادرت ورزد.

ه بایده است و ی مناسب مفید فهااستیسبرای اتخاذ  هایبازنظریه  رسدیم به نظر آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

یش پقی را در ی منطهااستیسی کرده و نیبشیپکه رفتار کشاورزان را  دهدیمی این امکان را گذاراستیسنهادهای 

 گیرند.
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