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چکیده
هنوز هم تحتتأثیر تفکر جنگ سرد ،بسیاری از کشورها ممکن است بهجای همکاری ،در روابط بینالملل با
یکدیگر رقابت داشته باشند .با اینوجود ،در بیشتر مواقع انتخاب سیاستهای دائم ی درخص و تا ار
امکانپذیر نیست؛ چراکه با تغییر ساختار تولید و سطح توسعه ،منافع کشورها تغییر م ییاب د .در نتیا ه،
چندین شکل تعامال استراتژیک در طی روند سیاستگذاری تااری ظاهر میشود .بر همیناساس در این
مقاله ،با استفاده از یک مدل نامتقارن بازی تکاملی و اضافه کردن فرضیۀ بازی برد -برد ،به تازیه و تحلیل
اثرا اعمال استراتژی همکاری بهجای رقابت در امور بینالملل پرداخته میشود .بررسی تکام ل در بس تر
نظریۀ بازیها کمک میکند پدیدههایی همچون رفتارهای همکارانه بهتر توض یح داده ش وند؛ ل ذا در ای ن
تحقیق ،عالوهبر منظور کردن مکانیزم پویایی تغییرا در بازۀ زمانی  2005تا  ،2018ابتدا مدل بازی مطابق
با بازی معمای زندانی طراحی شده و در ادامه با اضافه کردن فرضیۀ بازی برد -برد و بهدست آوردن من افع
بازیگران ،مدل اولیه بهمنظور بررسی امکانسنای ایااد توافق میان کشورهای ای ران ،ترکی ه و روس یه در
 . 1دانشجوی دکتری ،گروه اقتصاد ،دانشکدۀ اقتصاد و علوو اتتاواعی ،دانشوااه هو ید
چاران اهواز ،اهواز ،ایران.
 .2دانشیار گروه اقتصاد ،دانشکدۀ اقتصاد و علو اتتااعی ،دانشااه ه ید چاوران اهوواز،
Email: e.anvari@scu.ac.ir
اهواز ،ایران (**نویسندۀ مسئول).
 .3استاد گروه اقتصاد ،دانشکدۀ اقتصاد و علو اتتاواعی ،دانشوااه هو ید چاوران اهوواز،
Email: hfrazmand@scu.ac.ir
اهواز ،ایران.
 .4استادیار گروه اقتصاد ،دانشکدۀ اقتصاد و علو اتتااعی ،دانشااه ه ید چاران اهوواز،
Email: salahmanesh@scu.ac.ir
اهواز ،ایران.
*این مقالۀ برگرفته از رسالۀ دکتری «سرور چ رازیمدرسه» بهراهناایی «ابراهیم انواری» و «حسن فرازمند» و مشاوره «احاد صالحمنش» در
دانشااه ه ید چاران اهواز است.
Email: s-chehrazi@stu.scu.ac.ir
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دستیابی به بازار عراق بهعنوان بازار هدف ،بسط داده شده است .براساس نتایج بهدست آمده از بازی تکاملی
تحت استراتژی مختلط ،ایران بهدلیل قدر چانهزنی باالتر ،بهعنوان رهبر عمل کرده و بهجای همکاری ب ا
ترکیه ،استراتژی رقابت را انتخاب خواهد کرد و در عوض ،ترکیه نقش پیرو را داشته و بهجای رقابت با ایران،
همکاری را انتخاب میکند ،بهویژه اگر هزینۀ پیشبینی شده برای عدم تعامل زیاد باشد .با اینحال ،در باز ی
تکاملی پویا و تحت فرضیۀ جدید بازی برد -برد ،به این نکته پی برده میشود که استراتژی همکاری در زمینۀ
تاار با کشور عراق و کمک به توسعۀ آن ،به احتمال زیاد یک گزینۀ منطقی برای ایران و ترکی ه اس ت.
همچنین با حضور روسیه ،امکان کسب منافع بیشتر با انتخاب استراتژی همکاری بهجای رقابت ،باالتر خواهد
بود.
کلیدواژهها :بازی تکاملی ،استراتژی همکاری ،موافقتنامۀ تااری ،روابط استراتژیک.
طبقهبندی .F53 ،F42 ،C73 :JEL

 .1مقدمه
معاهدات تجاری ،بیان رسای هاکاری بین دولتها است .با انتخاب سیاسووتهای یکتانبووه ،دولتهووا
نایتوانند تأثیر اقدامات خود را بر منافع خارج از کشور درنظر بایرند .توافقنامۀ تجاری ،ابزاری را بوورای
درونیسازی این مسائل خارتی فراهم میکند (گروسان  .)2016 ،1با توته به روند کنونی اقتصوواد کووه
بهسات یکپارچای و ت انیهدن پیش موویرود ،هاکاریهووای منهقووهای میتوانوود نقووش م اووی در
حضور گستردهتر کشورها در صحنههای بین الاللی ایفا نااید .برای کشووورهای درحووال توسووعه ماننوود
ایران که آمادگی ورود ناگ انی به تجووارت آزاد را ندارنوود ،منهقووهگرایی میتوانوود موووثرترین راه بوورای
گشودن تدریجی اقتصادهای ملووی ایوون کشو ورها و ادغووا آنهووا در اقتصوواد ت ووانی باهوود .در چنووین
هرایهی ،اقتصاد منهقهای با حذف موانع تعرفه ای و سایر موانع گارکی موتود در منهقه ،باعث امکان
دسترسی واحدهای تولید به بازارهای وسیع میهود .هاچنووین موانووع انتقووال سوورمایه و تکنولوووری در
محدودۀ منهقه برداهته هده و درمجاوع ،افقهای گستردهتری در برابر واحدهای تولیدی و هوورکتها
گشوده میهود (طیبی و آذربایجانی.)1380 ،
امروزه نهتن ا مناطق بیش از گذهته به صحنههای برخورد و هاکاری تبدیل هدهاند ،بلکه نسووبت
به سهح کنشهای متقابل قدرتهای ت انی نیز استقالل بیشتری بهدست آوردهاند (گووودرزی.)1393 ،
مهابق موضوع اصلی در نظریۀ تجارت بینالالل تدید ،درصووورت وتووود یو ک رقابووت نوواق  ،اثوورات
خارتی رابهه مبادله  2تن ا اثرات بینالاللی سیاست تجاری نیستند .بهطور خاص ،سه اثر تدیو د هووامل:
اثرات خارتی تحریکپذیر با ورود آزاد ((ونابلس  1985 ،3و  ،)1987اوسا  )2011( 1و بوواگول و اسووتایار 2
1. Grossman
)2. Terms of Trade (TOT
3. Venables
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( 2009و 2012ب)) ،اثرات خارتی تابهتایی سود (مرازووا  ،)2011( 3اوسا ( )2012و بوواگول و اسووتایار
( 2012الف)) و اثرات خارتی حجم تجارت در صورت تعیین قیاتها با چانهزنو ی دوتانبووه (آنتوورا و
استایار  2012( 4الف و ب)) هناسایی و مورد بررسی قرار گرفتووه اسووت .ایو ن اثوورات ،توودای از رابهو ۀ
مبادله ،ماکن است دلیل تداگانهای برای عد کارآیی در سیاستهووای غیرهاکارانووه باهوود ،از ایو نرو
زمینههای تدیدی برای توافق تجاری ایجاد میکند و میتواند پیامدهای م ای در طراحی موافقتنامو ۀ
تجاری داهته باهد .ایدۀ اصلی بدینهرح است که در رابهه با اثوور اول ،اگوور کشوووری تعرفووهای را بوور
واردات وضع کند ،این امر توازن رقابت را به سود بنااههای داخلی سووو داده و بووه نوبو ۀ خووود باعووث
خروج بنااههای خارتی و ورود بنااههای داخلی میهود .درصورت وتود هزینههای حالونقوول ،ایوون
اثر به نفع کشوری است که تعرفه اعاال میکند و به کشور صادرکننده آسیب میرساند .اثر دو بیان-
گر این مهلب است که بهدلیل تأثیرات تابهتایی سود ،توافقنامهای که در آن فقط تعرفه اعاال مووی-
هود نسبت به توافقنامهای که در آن فقط یارانه اعاال میهود ،بووهراحتی قابوول اتوورا اسووت؛ بنووابراین
مانوعیت یارانۀ صادراتی مهلوب است .ن ایتاً اثوور سووو  ،قیاووتگووذاری بووا چانووهزنی دوتانبووه نیووز در
هرایهی است که بنااهها تولید ن ادههای تخصصی را در خووارج از کشووور انجووا موویدهنوود و قوورارداد
ناقصی بین تولیدکنندگان پاییندستی و باالدستی وتود دارد .در ایوون وضووعیت ،واکوونشهووای تجوواری
معاوالً با استفاده از روشهای کشش تغییرات حدسی بررسی مو یهوووند «کووروگان» ( ،)1979از ایوون
روش بهعنوان یک وسیلۀ ساده برای یافتن تعامالت استراتژیک در تنظیم سیاستهای کشووورها دفوواع
میکند .این روش در برآوردهای تجربی که هدف آنها کشف ماهیت تعامالت استراتژیک است ،مفیو د
میباهد.
در دنیایی که روزبهروز درحال ت انی هدن است ،کشورهای توسعهیافته و یا درحال توسعه
بهمنظور توسعۀ روابط خود با دیار کشورها تالش بیشتری به خرج میدهند .در راستای این تالش نیز
توسعه حجم تجاری بی ن کشورها و تسریع روند توسعه اقتصادی مورد هدف میباهد .تجارت
بینالاللی بهویژۀ تأ مین ورود سرمایه با حجم بیشتر به چرخۀ اقتصاد کشورهای درحال توسعه نقش
مثبتی در افزایش سرمایهگذاری و بهتبع آن افزایش رفاه ه روندان دارد .در اینراستا کشور عرا
بهعنوان یکی از هاسایاان غربی ایران  ،نقش م ای در صادرات غیرنفتی کشور ،بهویژه در دورۀ
تحریم ،داهته و دارد .ازطرفی باوتود تنش های سیاسی در هاال عرا  ،این کشور عربی ،بزرگترین
خریدار و واردکنندۀ کاال از هاسایه هاالی خود است.
1. Ossa
2. Bagwell and Staiger
3. Mrazova
4. Antras and Staiger
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بازار عرا بهعنوان یکی از م مترین بازارهای منهقهای است که براسا گزارش مرکز تجارت
بینالالل  1و آمارهای بانک ت انی  ،2به واردات کاالهای مصرفی و ن ادههای سرمایهای وابستای
زیادی داهته و در عینحال حدود 40میلیون نفر تاعیت مصرفگرا دارد و ازنظر نزدیکی یکی از
ب ترین بازارها برای ایران محسوب میهود .بر هایناسا بازار عرا بازاری تذاب و بزرگ برای
کشورها محسوب هده و با بازسازیهایی که در آیندۀ نزدیک در این کشور ایجاد خواهد هد ،س م
کشورهای صادرکننده به عرا از این بازار بیشتر هم خواهد هد؛ اما پرسش اصلی آن است که چاونه
میتوان با رقبا در این بازار رقابت کرد؟ طبق آمارهای اعال هده ازسوی مرکز تجارت بینالالل،
چین ،امارات متحدۀ عربی ،ایران و ترکیه تزو بزرگ ترین صادرکنندگان کاال و خدمات به عرا
هستند و رقابت زیادی بین این کشورها برای دسترسی بیشتر به بازار عرا وتود دارد .ازطرفی بازار
انرری عرا تذابیت بسیاری برای سرمایهگذاران دارد؛ هرکتهای ایرانی ،روسی و ترکیهای برای
حضور در این بازار رقابت میکنند؛ رقابتی دهوار که هاید برای هرکتهای ایرانی در بلندمدت
مشکالتی ایجاد کند .کارهناسان معتقدند این چالش ها زمانی پررنگتر میهود که بدانیم ترکیه ،رقیب
سرسخت ایران برای ت ذب بازار عرا در تالش است تا با استفاده از محرکها و مشو های کافی،
صادرات به این بازار را تس یل کند .با اینحال همچنان س م بازار ایران و ترکیه در رقابت تنااتنای با
هم در حرکت هستند .بر هاین اسا لزو هاکاری میان ایران و ترکیه بهمنظور کسب تایااه باالتر
در بازار عرا و تصاحب این بازار پرسود ،ضروری بهنظر میرسد.
عادهترین دلیل گسترش روابط تجاری ایران و ترکیه ،حاایت دولتهای دو کشور از رهد روابط
تجاری دوتانبه است .توسعۀ روابط تجاری با ایران بخشی از استراتژی ترکیه در قبال خاورمیانه است.
دولت های ترکیه و ایران ازتاله دولت هایی هستند که سیاست خود را متوته سهح موافقتنامههای
تجاری دوتانبه در خاورمیانه و بهویژه با دولت های مسلاان و هاسایه خود کردهاند .در ایران ،براسا
برنامههای چ ار و پنجم توسعه (از سال  1384بهبعد) ،حضور مؤثر در تشکلهای منهقهای و انعقاد
موافقتنامههای تجارت ترتیحی  ،3به ویژه با کشورهای مسلاان و هاسایه در دستور کار دولت قرار
گرفته است (ه بازی و هاکاران .)1398 ،از سوی دیار ،عرا نیازمند گسترش روابط خود با
کشورهای هاسایه است .بغداد بهدلیل وضعیت ویژهای که نزدیک به دو دهۀ گذهته با آن روبهرو
بوده ،با مشکالت عدیده و بحرانهای زیادی روبهرو است که سرمایهگذاری خارتی میتواند تاحدی
به رفع آنها کاک کند .سازوکار بازار عرا متفاوت از سایر بازارهاست .فعاالن اقتصادی اذعان
میکنند که این بازار بههدت تحتتأثیر روابط سیاسی است .بهعبارتی ،کشورهایی در این بازار موفق
1. Internatioal Trade Centre
2. World Bank
3
). Preferential Trade Agreements (PTA
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هستند که روابط سیاسی خود را با دولت عرا تقویت کنند .سیاست دو کشور ایران و ترکیه دربارۀ
عرا دارای یک نقهۀ اهتراک بسیار م م است که میتواند به یک هاکاری سرنوهتساز میان
ت ران ،آنکارا و بغداد بیانجامد .هر دو کشور بههدت خواهان حفظ تاامیت و یکپارچای عرا بوده و با
هرگونه ت الش سایر کشورها برای تجزیه ،مخالفند (رضازاده.)1388 ،
بر ایناسا بهنظر میرسد اتخاذ رویکرد نوین در روابط تجاری با عرا و بهروزرسانی روندها و
فرآیندهای صادراتی میتواند تثبیت و تقویت روابط تجاری ایران و عرا را درپی داهته باهد .در غیر
این صورت باید به انتظار از دست رفتن فرصتهای ایران در این بازار پرسود بود .با توته به ضرورت
اقدا هااهنگ و نیاز به منافع متقابل کشورها در توسعۀ برنامههای تجاری ،این مقاله به بررسی
پتانسیل اقدامات دوستانۀ تجاری نسبت به عرا  ،براسا تجزیه و تحلیل بازی  ،با تارکز بر ایران و
ترکیه بهعنوان کشورهای هاسایۀ عرا که نقش پررنای در مبادالت تجاری این کشور دارند،
میپردازد .به بیانی دیار ،این تحقیق ازطریق بررسی ادبیات نظریۀ بازی تکاملی ،بهدنبال تحلیل و
هناخت وتود یا عد یک وضعیت برد-برد ازنظر تئوری بین این کشورها است .در ادامه نیز بهمنظور
بررسی نحوۀ اثرگذاری سایر کشورها بر امکان برقراری توافق ،مدل مورداستفاده بسط یافته و از
روسیه بهعنوان کشور سومی که در روابط تجاری کشورهای مذکور تاثیر بسزایی دارد  ،استفاده هده
است.
بر هاین اسا در بخش دو این مقاله ،به بیان مبانی نظری توافقنامۀ تجاری و نظریۀ بازی
تکاملی پرداخته و در ادامه ،مهالعات داخلی و خارتی مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار میگیرند .در
انت ا نیز پس از ارائه روش تحقیق ،به برآورد مدل و تحلیل نتایج پرداخته و تاعبندی در این باره ارائه
میگردد.
 .2مبانی نظری
 .2- 1موافقتنامۀ تجاری

اساسیترین پرسش درمورد موافقتنامههای تجاری ،لزو و دلیل پیوستن کشورها به آن است .باوتود
اینکه این موضوع اساسیترین پرسش است ،اما فقط در دهههای اخیر است که ادبیات دانشااهی
پیشرفت قابلتوت ی در پاسخ به آن داهته است .در این رابهه ،کروگان ( )1997معتقد است؛ تحلیل
و بررسی عایق و مهالعۀ مذاکرات تجاری بینالاللی نشان میدهد که این روابط یک بازی ایجاد هده
طبق قوانین مرکانتیلیسم  1هستند؛ بهطوریکه نظریه مرکانتیلیستی ضانی که زمینهساز مذاکرات

1. Mercantilism rules
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تجاری است ،در هیچ سهحی منهقی نیست ،اما با اینوتود بر سیاستها ی واقعی مبادالت تجاری
حاکم است.
ازتاله ابزارهایی که توسط کشورها ت ت دست یابی به س م بیشووتر از بووازار ت ووانی مورداسووتفاده
قرار میگیرند ،مشارکت در موافقتنامههای تجاری منهقهای است .موافقتنامههای تجاری منهقووهای بووا
نا قراردادهایی مهرح هستند که بین دو یا چند کشور و یا چند بلوک تجاری منعقد میهوند که مایوول
به ورود به سیستم ترتیبات تجاری ترتیحی با یکدیار هستند .طبق تعریف سووازمان تجووارت ت ووانی،
موافقتنامههای تجارت منهقهای ،توافقوواتی هسووتند کووه بووین کشووورهایی کووه لزوم واً در یووک منهقو ۀ
تغرافیایی نیز قرار ندارند ،منعقد میهوند و هامل اقداماتی از تانب دولتها اسووت کووه ت ووت تس و یل
تجارت ازطریق موافقتنامههای تجارت آزاد  1یا اتحادیههای گارکی 2صورت میگیرد.
در هاینراستا «ابوت» و «کالیو»  )1996( 3با استفاده از روش نظریۀ بازی ،برای نشاندادن سووهوح
مختلف یارانههای صادراتی (یا مالیاتها) و بازدهی تجاری براسا استراتژیهووای مختلووف بازیکنووان،
مدل اهداف توزیع مجدد سیاستهای تجاری را پیشن اد کردهانوود .در ایوون روش ،چووون اسووتراتژیهووا
بسته به استراتژی رقبا ،منجر به بازده متفاوت میهود ،از یک تووابع بووازدهی بووا مجاوووع وزنو ی مووازاد
تولیدکننده ،مازاد مصرفکننده و هزینۀ بودته دولت و تعامالت استراتژیک بالقوه بین بازیاران استفاده
هده است .در این مدل ،تابع ب رهمندی یا تووراز تجوواری در یو ک اقتصوواد آزاد ،اثوورات تعوودیل رفتوواری
تولیدکننده و مصرفکننده بهصورت زیر است:
) 𝑘𝑑𝑃( 𝑘𝐷 𝐸𝑘 = 𝑄𝑘 (𝑃𝑠𝑘 ) −
()1
در رابهۀ فو  ،Ekصادرات منهقۀ ( kبرای واردات ،عالمت متغیر منفی مو یهووود) و  ،Q kعرضووه
(تولید) در منهقۀ  kاست که با توته به تابع عرضه ،به ( Pskقیات حاایتی تولیدکننووده در منهقو ۀ )k
بستای دارد Dk .نیز تقاضا (مصرف) در منهقۀ  kاست که با توته به تابع تقاضا به  ،Pdkقیات بووازار
داخلی در منهقۀ  kبستای دارد .با برابر صفر قراردادن مازاد صادرات در منهقو ۀ  kو بووهعبارتی درنظوور
گرفتن تعادل در بازار ت انی ،رابهۀ ( )2برقرار است:
∑𝑘 𝐸𝑘 = 0
()2
با استفاده از ابزارهای سیاستگذاری ،مانند یارانۀ صووادرات و حاایو ت از تولیدکننووده ،قیاووتهووای
ت انی به قیاتهای بازار داخلی مرتبط میهود:
𝑘𝑤𝑆 𝑃𝑑𝑘 = 𝑃𝑤 +
() 3

)1. Free Trade Agreements (FTA
)2. Customs Union (CU
3. Abbott and Kallio
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در رابهۀ فو 𝑤𝑃 قیات ت انی و 𝑘𝑤𝑆 یارانۀ صادرات (تعرفه واردات) است که توسط منهقو ۀ k

ارائه میهود ،و بههاین صورت:
𝑘𝑞𝑆 𝑃𝑠𝑘 = 𝑃𝑑𝑘 +
()4
در رابهۀ فو  Pdkقیات بازار داخلی در منهقۀ  kو 𝑘𝑞𝑆 یارانووه تولیدکننووده در منهقو ۀ  kاسووت.
توابع بازدهی سیاستی (هدف هر بازیکن در بازی) توسط رابهۀ ( )5ارائه میهود:
) 𝑘𝑐𝑑𝑆 𝑍𝑝𝑘 = 𝑊𝑞𝑘 𝑍𝑞𝑘 (𝑃𝑠𝑘 ) + 𝑊𝑑𝑘 𝑍𝑑𝑘 (𝑃𝑑𝑘 ) − 𝑊𝑔𝑘 (𝑆𝑞𝑘 𝑄𝑘 + 𝑆𝑤𝑘 𝐸𝑘 +
()5
در رابهۀ فو 𝑘𝑝𝑍 بازدهی اعاال یک سیاست در منهقۀ  𝑍𝑞𝑘 ،kمازاد تولیدکنندۀ منهقۀ 𝑍𝑑𝑘 ،k
مازاد مصرفکننده در منهقۀ  kو 𝑘𝑐𝑑𝑆 یارانۀ تولیدکنندۀ خارج از منهق ۀ  kاست 𝑊𝑞𝑘 .وزن رفاه
برای تولیدکننده 𝑊𝑑𝑘 ،وزن رفاه برای مصرفکننده و  𝑊𝑔𝑘 = 1برای هزینۀ بودته دولت است.
دولت ،با حل مدل ،یارانۀ صادرات را بهگونهای تعیین میکند که بازدهی سیاستی را بهروهی متناظر با
توافقنامۀ موتود به حداکثر برساند .بهعبارتی دیار میتوان اینگونه بیان کرد که تعادل تجارت آزاد با
حذف یارانۀ صادرات توسط دولت و هاچنین مواردی که تاا اوزان رفاهی برابر با یک درنظر گرفته
هوند ،بهدست میآید (ابوت و کالیو.)1996 ،
هااا با نظریات «واینر»  ،)1950( 1در زمینۀ اتحادیو ههای گارکو ی کووه سوونگبنای آن ،مفوواهیم
انحراف تجارت و ایجاد تجارت از ترتیبات مختلف ادغا منهقهای است ،به این موضوووع پیبوورده هوود
که توافقنامۀ تجاری منهقهای ،لزوماٌ رفاه اعضا را ب بود نایبخشد؛ چراکووه حووذف ترتیحووی تعرفووهها
ماکن است منجر به انحراف تجارت هود ،تاییکه واردات از تأمینکننده بووا هزینو ۀ پووایینتر در بووازار
ت انی به کشور عضو توافقنامه منتقل میهود .واینر نشانداد که فرآیندهای ادغا اقتصووادی حوواکی از
سیستم تبعیض سفارهی بین ملتها است؛ چراکه واردات یک محصول مشابه بسته به اینکووه کشووور
مبدأ متعلق به اتحادیه است یا خیر ،مشاول تعرفهها و موانووع متنوووعی اسووت .ایوون بدانمعناسووت کووه
درحالیکه برخی کشورها از اتحادیه گارکی سود میبرند ،برخی دیار نیز آسیب خواهنوود دیوود .ایناموور
در تولید ت انی ،ناکارآمدی ایجاد میکند و برای کشووورهای غیرعضووو توافقنامووه نیووز زیووانآور اسووت؛
هاچنین اگر تغییر در قیات مصرفکننده و در نتیجووه مووازاد مصوورفکننده از هزینووههای ناکارآموودی
بیشتر هود ،میتواند به اعضا آسیب برساند .در مقابل ،اگر توافقنامۀ تجاری منهقهای منجوور بووه واردات
بیشتر از تأمین کنندگان کارآمد در اتحادیه هود ،سود مصرفکننده بیش از هزینههای ناکارآمدی تولیوود
است و توافقنامه لزوماً رفاه اعضا را ب بود میبخشد .واینر ،خاطرنشووان کوورد کووه انوودازۀ ایو ن تووأثیرات
رفاهی به متغیرهای ساختار بازار مانند کششهای تقاضا و عرضه ،نزدیکی تغرافیایی اعضای توافقنامه
و تعداد نسبی محصوالت تایازین تولید هده توسط اعضا بستای دارد .با اینحال ،واینر اهاره کرد که
1. Viner
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سیاستهای توافقنامۀ تجاری میتواند تأثیر م ای در ایجاد و انحراف تجارت داهته باهوود .اتووازه دادن
به کشورهای بیشتر برای عضویت در یک توافقنامۀ تجوواری منهقووهای و کوواهش تعرفووههای خووارتی
توافقنامه برای واردات از کشورهای غیرعضو و ،دو سیاسووت م ووم در ایجوواد تجووارت و ب بووود وضووعیت
رفاهی است« .کاپ» و «وان»  )1976( 1نیز بر ایوون نتیجووه ص وحّه گذاهووته و بیووان کردنوود کووه اگوور
تعرفههای خارتی بهگونهای تنظیم هوند که تشکیل اتحادیۀ گارکی بر تجارت با افراد خووارتی تووأثیر
ناذارد ،اتحادیه لزوماً موتب ب بود رفاه میهود .منهق ساده است؛ اگر تعرفووهها بهگونووهای باهوود کووه
تجارت خارتی ثابت باهد ،هرگونه تجارت مازاد بین اعضا باید ایجاد تجووارت باهوود و ایوون اطاینووان را
میدهند که کشورهای خارج از اتحادیه آسیب نبینند.
پاسخ به این نارانی که توافقنامووۀ تجوواری منهقووهای میتوانوود باعووث انحووراف تجووارت بووزرگ و
خسارات رفاهی هود ،این است که توافقنامههایی بین کشورهای هاسایه منعقد میهووود کووه تجووارت
زیادی با یکدیار دارند و ایوون توافقنامووهها بووه احتاووال زیوواد رفوواه را افووزایش میدهنوود .در اینراسووتا
«ووناکوت» و «لوتز»  )1989( 2نظریۀ هرکای طبیعی 3را مهرح کردند .آنهووا اسووتدالل میکننوود کووه
ماکن است کشورها با تشکیل اتحادیه با یک هریک تجاری عاده که مشوواول هزینووههای تجووارت
طبیعی پایین بوده و ایجاد تجارت غالب است ،سود زیادی بهدسووت آورنوود« .کووروگان»  )1991( 4ایوون
موضوع را در مدلی نشان میدهد که کشورها در بسوویاری از قارههووا ،کووه منوواطق تجوواری طبیعووی را
تشکیل میدهند ،پراکنده هدهاند .کروگان نشان میدهد کووه در چنووین هوورایهی ،تاییکووه بلوکهووا
توسط هرکای طبیعی تشکیل میهوند ،انحراف تجارت محدود است و توافقنامه احتااالً باعث افووزایش
رفاه میهود؛ زیرا سود حاصل از آزادسازی تجارت بین منهقهای بیشتر و هزینووههای کوواهش تجووارت
بین منهقهای نیز کاتر است .با اینحال ،ایوون دیوودگاه توسووط «بوواگواتی» و «پاناگاریووا»  )1996( 5بووه
چالش کشیده هد .آنها دو مف و بلوکهای بازنده  6و بلوکهای سازنده  7را مهرح کردنوود کووه بسوویار
نزدیک به دو مف و انحراف تجارت و ایجاد تجارتی بود که پیش از این توسط واینر مهرح هووده بووود.
بر ایناسا آنها نشاندادند که حجم معامالت تجاری و هزینۀ حال و نقل برای اطاینان از اینکووه
یک توافقنامه باعث افزایش رفاه میهود ،کافی نبوده و حجم تجارت لزوماً پیشبینیکنندۀ خوبی برای
انحراف نیست و مزیت نسبی میتواند با گذهت زمان تغییر کند.
1. Kemp & Wan
2. Wonnacott & Lutz
3. Natural partners theory
4. Krugman
5. Bhagwati and Panagariya
6. Stumbling Blocks
7. Building Blocks
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در سالهای اخیر ،سیاستهای تدیدی برای ارتقا ایجاد تجارت ایجاد هده است .بانووک ت ووانی از
حذف تعرفههای داخل توافقنامه برای هاۀ محصوووالت ،ایجوواد سیسووتمهای حوول اخووتالف توافقنامووۀ
تجاری و ساده و هااهنگ کردن قوانین ،حاایت میکند .آزادسازی سرمایهگذاری خارتی و م وواترت،
سیاستهایی هستند که میتوانند باعث ایجاد تجووارت و کوواهش انحووراف آن هوووند .بوور هایناسووا
بسیاری از توافقنامهها اکنون مقررات مربوط بووه سوورمایهگذاری و م وواترت را دربوور میگیرنوود .ازنظوور
«ریچاردسون»  )1993( 1وتود هزینه زیاد انحووراف تجووارت ،دولتهووا را وادار بووه کوواهش تعرفووههای
خارتی میکند« .باگول» و «استایار»  )1999( 2نقش انایزههای تجاری را معرفو ی میکننوود و تاایو ل
به کاهش تعرفههای خارتی در توافقنامههای تجارت آزاد را اثر مکال تعرفه مینامند .در هوور صووورت
باید توته داهت که پایین آمدن تعرفههای خارتی تحت توافقنامۀ تجاری منهقهای لزوم واً بووه معنووای
ب رهمندی کشورهای مستثنی از توافق نیست .در حقیقووت ،تجزیو ه و تحلیو ل «چانووگ» و «وینتوورز» 3
( )2002زیانهای وارد هده به کشووورهای غیرعضووو بووا وتووود تعرفووههای خووارتی پووایینتر را نشووان
میدهد .اینامر روهن میسازد که تعرفههای خارتی ،کلیۀ اطالعات الز برای تجزیه و تحلیل دقیو ق
رفاه از منهقهگرایی را منتقل نایکند.
نکته اینکه اگر توافقنامههای تجاری منهقووهای تووایازین آزادسووازی چندتانبووه هوووند ،افووزایش
حاایت از منافع داخلی عالوهبر تبوودیل توافقنامووهها بووه بلوکهووای بسووته ،میتوانوود الاوووی تجووارت
بینالاللی را مخدوش کنوود (تامبووارلو  .)2007 ،4ازطوورف دیاوور« ،اتیوور»  )1998( 5و «فرونوود» )2000( 6
توافقات منهقهای را نتیجۀ موفقیت چندتانبووهگرایی میداننوود؛ زیو را توافقنامووههووا ،سوورمایهگذاریهای
ت انی را تشدید و انایزههایی را برای اصووالحات اقتصووادی در کشووورهای کاتوور توسووعهیافته ایجوواد
میکنند.
 .2-2نظریۀ بازی تکاملی

مف و نظریۀ بازی با تعامالت بشر و تقابالت افراد با یکدیار در ارتباط است (محاودینیا و هاکوواران،
 .)1395یک کاربرد اصلی و گستردۀ نظریۀ بازیها ،نظریۀ بازی تکاملی 7است که برای اولینبار توسط
«ماینارد اسایت»  8در سال  . 1982انجا گرفت؛ ایدۀ او این بود که اگر در یک بازی ،اثر متقابوول بووین
بازیکنان بررسی هود ،به این نکته پیبرده میهود که استراتژی برتر سرانجا میان بازیکنان گسووترش
1. Richardson
2. Bagwell and Staiger
3. Chang and Winters
4. Tumbarello
5. Ethier
6. Freund
)7. Evolutionary Game Theory (EGT
8. Maynard Smith
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مییابد و مسلط میهود .او مف و استراتژی پایدار تکاملی )ESS( 1را مهرح ناود .در این موودل ،یووک
استراتژی خوب توسط هر تغییری مورد حاله قرار نایگیرد ،در نتیجه تغییوورات بوود ناوویتواننوود بووه آن
غالب هوند .پایۀ این مفاهیم در زیست بوده ،اما میتوان برای هرح و پیشبینی بسوویاری از مسووائل در
اقتصاد ،امور مالی و زمینههای دیاری از مسائل اقتصادی و سیاسی استفاده ناود.
در یک بازی تکاملی ،استراتژی را تکاملی پایدار گوینوود ،اگوور در تامعووهای کووه مورداسووتفاده قوورار
گرفته است نسبت به استراتژی های تدید و هر استراتژی رقیب ب تر باهد .باید یووادآوری هووود کووه در
برخی از بازی ها ،استراتژی پایدار تکاملی وتود ندارد .پویایی تکامل ماکن است یووک چرخو ۀ نوسو انی
بین استراتژیها باهد؛ بهطوریکه هر استراتژی به نوبۀ خود بر بازی تسلط پیدا میکند .در ایوون حالووت
در زمانهای مختلف ،استراتژیهای مسلط مختلفی وتود خواهد داهت.
در بازی تکاملی ،عایدی هر بازیکن به نوع آن و نوع حریووف بسووتای دارد کووه در موواتریس بووازی
نشان داده میهود .بازیکنی که دارا ی عایدی بیشتری نسبت به بازیکن دیار است صفات یا نوع خووود
را ازطریق انتقال رنهای خود به نسل آینده منتقل میکند؛ یعنی آن استراتژی که پیامد بیشووتری دارد
بهدلیل انتقال رنتیکی در دوره یا نسل بعد ،بیشتر مورداستفاده قرار موویگیوورد؛ لووذا عایوودی آن بووهدلیل
افزایش س م آنها در نسل بعدی تاعیت ،بیشتر میهود و استراتژی که عایوودی کاتووری دارد ،کاتوور
مورداستفاده قرار میگیرد و درن ایت از بین میرود .گاهی اوقات ت ش رنتیکی انجا موویهووود ،یعنووی
ال بهوسوویلۀ هوویچ فو ردی از تاعیووت
بعضی از بازیکنان از میان استراتژیهای قابل انتخاب ،آنکووه قووب ً
انتخاب نشده را انتخاب میکنند .بهعبارت دیار ،نوع تدیوودی در تاعیووت حضووور پیوودا موویکنوود کووه
اصهالحاً به آن «ت شیافته» میگویند .اگر این ت شیافتهها در موات ه با افراد موتووود در تاعیووت
مناسبتر عال کنند ،صفت آنها به نسلهای بعدی منتقل میهود و یا ماکن اسووت ت ووشیافتووههووا
مناسب عال نکنند و از بین بروند .در زیستهناسی ،فرآیند تکامل ازطریووق انتخوواب رنتیکووی صووورت
میگیرد ،این مهلب در تعامالت انسانی به این صورت است کووه بازیکنووانی کووه در یووک دوره ،تجربو ۀ
خوبی از انتخاب خود بهدست میآورند اطالعات آنرا به اطرافیان خود منتقل میکنند تا آنهووا در دورۀ
بعد هاان انتخاب را انجا دهند .برعکس آنهایی که در یک دوره ،تجربۀ خوبی از انتخاب خووود بووه-
دست نیاوردهاند آنرا به اطرافیان خود منتقل میکنند تا آنها در دورۀ بعد ،آن انتخاب را انجا ندهنوود.
این انتقال تجربه موتب میهود در دورههای بعد ،انتخاب خوب بیشتر و انتخاب بد کاتر استفاده هود.
پایداری و ثبات تکامل (یعنی تاییکه ت ش رنتیکی متوقف میهود) دو حالت دارد:

)1. Evolutionarily stable strategy (ESS
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 -1یک نوع رفتار مناسبتر از هاۀ انواع دیار است؛ لذا در فرآیند تکامل ،کل تاعیووت را آن نوووع
فرامیگیرد و هیچ تنوعی در تاعیت در تعادل دیده نایهود کووه اصووهالحاً بووه آن نوووع یووا اسووتراتژی
پایدار تکاملیافتۀ ( )ESSیکریختی 1میگویند.
 -2حالت دیار به موقعیتی اطال میهود که در تکامل ،دو یا چند نوع به یک اندازۀ مناسبتوور از
بقیۀ نوعهاست .در اینصورت تاعیت از چند نوع تشکیل میهود که با هم همزیستی دارند که بووه آن
نوعها یا استراتژیهای پایدار تکاملیافتو ۀ ( )ESSچنوودریختی 2موویگوینوود (خاکسووتری و هاکوواران،
.)1397
بهطور عاده دو رویکرد در نظریۀ بازی تکاملی وتود دارد .رویکرد اوّل که در بیشووتر طووول حیووات
این نظریه رایج بوده ،عبارت است از تعریف یک استراتژی پایدار تکاملی کووه بووازی را در یووک حالووت
پایدار و ایستا درنظر میگیرد و سعی میهود خصوصیات این حالووت محاسووبه و بررسووی هووود .در ایوون
رویکرد ،به مکانیز رخدادن تغییرات در طول زمان توت ی نایهود و فقط حالت پایدار ن ووایی موودنظر
است .در رویکرد دوّ  ،مدلی ساخته میهووود کووه پویووایی رخدادن تغییوورات در طووول زمووان را توضوویح
میدهد (مککنزی .)2009 ،3
بهعنوان مثالی از رویکرد دو  ،معاای معروف زندانی را درنظر بایرید؛ در این بازی ،افووراد یکووی از
دو استراتژی هاکاری یا نقض هاکاری را انتخاب میکنند .در حالت پایهای این بازی فوورم میهووود
دو بازیکن وتود دارد که هر دو زندانی هستند و هرکدا میتوانند از میان اسووتراتژیهای هاکوواری یووا
نقض هاکاری در راه منفعت هخصی ،یکی را انتخاب کنند؛ در صووورتیکووه هوور دو هاکوواری کننوود،
نتیجۀ ) (R,Rرا کسب کرده ،در صورتیکه یکی هاکاری و دیاری نقض هاکوواری را انتخوواب کنوود
نتیجۀ ) (T,Sکسب میهود و درن ایت اگر هر دو به نقض هاکاری دست بزنند نتیجۀ ) (P,Pنصوویب
هردو بازیکن میهود .در این بازی ،رابهۀ  T> R> P> Sبرقرار است؛ بنابراین انتظار بر این است کووه
براسا تکامل رنتیک ،استراتژی که عایدی بیشتری برای بازیکنان داهته باهد ازطریق انتقال رن بووه
نسلهای بعدی بهعنوان استراتژی پایدار تکاملی در بازی مهرح هود.
جدول  .1ماتریس بازی معمای زندانی
هاکاری

نقض هاکاری

هاکاری

)(R , R

)(T , S

نقض هاکاری

)(S , T

)(P , P

منبع :مککنزی (.)2009

1. Isomorphism evolutionarily stable strategy
2. Polymorphism evolutionarily stable strategy
3. McKenzie
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در تدول ( )1این بازی ساده ،مدل هده است .واضح است که حالووت نووامهلوب نقووض هاکوواری-
نقض هاکاری تن ا تعادل ناش بازی و تن ا استراتژی پایدار تکاملی این بازی است.
در رویکرد پویای تکثیر  ،1هدف ،بررسی نرخ رسیدن تاعیت به  ESSاست .فوورم میهووود ،یووک
تاعیت بزرگ متشکل از افراد هستند که هرکدا دو به دو با هووم تعاموول خواهنوود داهووت و میتواننوود
استراتژی هاکاری و نقض هاکاری را انتخاب کنند .افراد براسا نتیجو ۀ کسووب هووده در هوور دوره،
انتخوواب خووود را در دورۀ بعوود اصووالح میکننوو د 𝑝𝑐 .و 𝑑𝑝 بووهترتیب نسووبت تاعیتوو ی هسووتند کووه
استراتژیهای هاکاری و نقووض هاکوواری را دنبووال میکننوود .فوورم میهووود 𝑐𝑊 و 𝑑𝑊 بووهترتیب
مهلوبیت کسب هده توسط ایوون دو دسووتۀ تاعیتووی هسووتند و ̅
𝑊 میوواناین وزنو ی ایوون دو میباهوود.
)  ∆𝐹(𝑠1 , 𝑠2نشاندهندۀ تغییر در منفعت یک دستۀ تاعیتی ،پس از انتخاب اسووتراتژی  𝑠1در مقابوول
حریفی است که از استراتژی  𝑠2پیروی میکند .عالوهبر این ،فرم میهود کووه هوور نسووبت تاعیووت
انتخاب هده دارای منفعت اولیۀ  𝐹0است .مقادیر 𝑐𝑊 𝑊𝑑 ،و ̅
𝑊 را میتوان با توته به نسبت تاعیووت
و مقادیر بازدهی بههرح رابهۀ ( )6بیان کرد:
)𝐷 𝑊𝐶 = 𝐹0 + 𝑝𝑐 ∆𝐹(𝐶, 𝐶) + 𝑝𝑑 ∆𝐹(𝐶,
()6
)𝐷 𝑊𝐷 = 𝐹0 + 𝑝𝑐 ∆𝐹(𝐷, 𝐶) + 𝑝𝑑 ∆𝐹(𝐷,
𝐷𝑊 𝑑𝑝 ̅ = 𝑝𝑐 𝑊𝐶 +
𝑊

در عبارت ( 𝐹(𝐶, 𝐶) ،)6نشاندهندۀ منفعت کسووب هووده پووس از انتخوواب اسووتراتژی هاکوواری
ازسوی هر دو نسبت تاعیتی و )𝐷  𝐹(𝐶,نیز منفعت ایجاد هده با انتخاب استراتژی هاکاری ازسوووی
دستۀ تاعیتی اولیه و استراتژی عد هاکاری ازسوی دسووتۀ تاعیووت دیاوور اسووت .بووههاین ترتیووب،
)𝐷  𝐹(𝐷,نشاندهندۀ منفعت کسبهده پس از انتخاب استراتژی عد هاکاری ازسوی هر دو نسبت
تاعیتی و )𝐶  𝐹(𝐷,نیز منفعت ایجاد هده ازطریق انتخاب استراتژی عوود هاکوواری ازسوووی دسووتۀ
تاعیتی اولیه و استراتژی هاکاری ازسوی دستۀ تاعیت دیار است؛ هاانطورکه اهوواره هووده ،رابهو ۀ
)  ∆𝐹(. , .نیز تغییر در منفعت به ازای انتخاب هر استراتژی ازسوی نسووبتهای تاعیتووی میباهوود .در
هر دوره نسبت تاعیتی که استراتژیهای هاکاری و نقض هاکاری را دنبال میکنند تووابعی اسووت از
مهلوبیت آن دستۀ تاعیتی و نسبت آن در دورۀ قبل که بهصورت رابهۀ ( )7است:
𝐶𝑊 𝑐𝑝
𝑊 𝑝
̅𝑊 = ́𝑐𝑝
𝐷 ̅𝑊𝑑 = ́𝑑𝑝 ,
() 7
میتوان این عبارات را به هکل رابهۀ ( )8بازنویسی کرد:
()8

)̅
𝑊𝑝𝑑 (𝑊𝐷 −
̅
𝑊

= 𝑑𝑝 𝑝𝑑́ −

,

)̅
𝑊𝑝𝑐 (𝑊𝐶 −
̅
𝑊

= 𝑐𝑝 𝑝𝑐́ −

1. Replication Dynamic approach
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اگر فرم هود که تغییر فراوانی استراتژی از یک نسل به نسل دیار اندک باهد ،معادالت تفاضلی
رابهۀ ( )8را میتوان با معادالت دیفرانسیلی ( )9تقریب داد:
)̅
𝑊𝑝𝑑 (𝑊𝐷 −
̅
𝑊

()9

«یونکر» )1978( 1

=

𝑑𝑝𝑑

,

𝑡𝑑

)̅
𝑊𝑝𝑐 (𝑊𝐶 −
̅
𝑊

=

𝑐𝑝𝑑
𝑡𝑑

«زیان» )1979( 2

بوورای ارائووه پویووایی مووداو
و
این معادالت توسط «تیلور» و
نظریۀ بازی تکاملی ارائه هده است و بهعنوان پویایی تکثیر هناخته می هوند .از پویووایی تکثیوور بوورای
مدلسازی تاعیتی از افراد که با معاای زندانی ،بازی میکنند ،استفاده میهود .برای معاووای زنوودانی
که در تدول ( )1بهناایش در آمده ،مهلوبیت مورد انتظار هاکاری و نقض هاکاری براسا انتخوواب
ال )𝐷  𝐹(𝐶,نشاندهندۀ عایدی کسب هوودۀ
بازیکن اول ،بهصورت رابهۀ ( )10است ،بهگونهایکه مث ً
بازیکن اول در صورت انتخاب استراتژی هاکاری و هاچنین انتخاب رویکرد عوود هاکوواری ازسوووی
بازیکن دو بوده و )𝐶  𝐹(𝐷,نیز منفعت بازیکن اول با انتخاب استراتژی عوود هاکوواری و هاچنووین
انتخاب رویکرد هاکاری ازسوی بازیکن دو است:
𝑆 𝑑𝑝 𝑊𝐶 = 𝐹0 + 𝑝𝑐 ∆𝐹(𝐶, 𝐶) + 𝑝𝑑 ∆𝐹(𝐶, 𝐷) = 𝐹0 + 𝑝𝑐 𝑅 +
()10
𝑃 𝑑𝑝 𝑊𝐷 = 𝐹0 + 𝑝𝑐 ∆𝐹(𝐷, 𝐶) + 𝑝𝑑 ∆𝐹(𝐷, 𝐷) = 𝐹0 + 𝑝𝑐 𝑇 +
از آنجاکه طبق منافع بووازی T>R ،و  ، P>Sنتیجووه موویهووود 𝐶𝑊 > 𝐷𝑊 و از ایوونرو > 𝐷𝑊
𝐶𝑊 > ̅
𝑊 .این بدانمعنی است که
<0

)̅
𝑊(𝑊𝐶 −
̅
𝑊

,

>0

)̅
𝑊(𝑊𝐷 −
̅
𝑊

()11
از آنجاکه فراوانیهای استراتژی نقض هاکاری و هاکاری در نسل بعدی توسط این سیستم ارائووه
میهود؛ بنابراین رابهۀ زیر برقرار خواهد بود:
<0

)̅
𝑊(𝑊𝐶 −

∗ 𝑐𝑝 = ́𝑐𝑝

,

>0

)̅
𝑊(𝑊𝐷 −

∗ 𝑑𝑝 = ́𝑑𝑝

()12
مهابق رابهۀ فو  ،با گذهت زمان ،نسبت تاعیتی که اسووتراتژی هاکوواری را انتخوواب موویکننوود
سرانجا منقرم میهوند .بهعبارت دیار ،نرخ تغییر نسبت تاعیتی کووه هاووواره بهصووورت هاکوواری
بازی میکنند ( ́𝑐𝑝) ،منفی و نرخ تغییر نسبت تاعیت که نقض هاکاری را بازی میکنند ( ́𝑑𝑝) ،مثبووت
است .پس با گذهت زمان ،تاعیت بازیکنهایی که بووا اسووتراتژی هاکوواری بووازی میکننوود بهسووات
انقرام حرکت کرده و هاواره دستهای که با استراتژی نقض هاکاری بازی میکنند در تاعیت کوول،
غالبتر و غالبتر میهوند (هاان).
̅
𝑊

̅
𝑊

. Taylor & Jonker
. Zeeman

1
2
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 .3پیشینۀ تحقیق
«ابوووت» و «کووالیو»  )1996( 1در مقالووهای بووه بررسووی کوواربرد نظریو ۀ بازیهووا در تجووارت بینالالوول
محصوالت کشاورزی پرداختند .در این تحقیق با استفاده از مدل تجووارت گنوود  ،رویکردهووای نظووری
بازی برای تجزیه و تحلیل مذاکرات «گات» بسط داده هده اسووت .در ایوون تحقیووق اهوواره هووده کووه
منهقی بودن یارانههای صادراتی و هدفاندسازی این یارانهها در بازار محصوالت کشوواورزی بووهعنوان
یک سیاست داخلی به یک کشور اتازه میدهد تا مانند یک انحصارگر عال کند .با توتووه بووه اینکووه
هر دو کشور ایاالت متحده و اتحادیۀ اروپا بهعنوان بازیاران بازی و دو قدرت بزرگ در بازار گند  ،تووا
پیش از توافقنامۀ گات  ،2سعی در تصاحب هرچه بیشتر این بازار بووه نفووع خووود داهووتند ،در ایوون مقالووه
مشکل سیاست این صادرکنندگان بزرگ بهعنوان بووازی معاووای زنوودانیان هووناخته هووده و بووه گووات،
بهعنوان ن ادی نااه هده است که ازطریق آن ماکن است قواعد بازی در تجارت تغییر کند؛ یا نتیجو ۀ
بازار را به یک راهحل مشترک نزدیک کند .مهابق با نتایج این تحقیق ،تجارت آزاد -حذف یارانووههای
صادراتی -تن ا درصورت هاکاری بین هاۀ کشورهای تجاری ،راهحل بازی است« .قووونیم» و «ردا» 3
( )2008به بررسی اختالف تجاری بین آمریکا و چین با استفاده از نظریۀ بازیها پرداختهاند .اسووتراتژی
کلی سیاست تجاری ایاالت متحده ،گسترش صادرات و کاهش موانع تجارت خارتی در برابر کاالهووا و
خدمات این کشور است .نویسندگان ،در این تحقیق بووا اسووتفاده از تجزیو ه و تحلیو ل درخووت تصووایم،
توانستهاند فشارهای وارد هده به چین درمورد تجارت را برطرف کرده و ب ترین گزینووه را بوورای چو ین
تجزیه و تحلیل کنند؛ گزینهای که بازده آن را به حداکثر برساند .مهابق با برخی از نتایج این تحقیووق،
چین باید به درخواست ایاالت متحده مبنیبر افزایش ارزش یوان پاسخ مثبت دهد؛ زیو را ایو ن انتخوواب
براسا بازی طراحی هده ،حداکثرکنندۀ بازدهی چین خواهد بود .درصورت عد هرکت چووین در ایوون
بازی ،گرچه این تصایم ب ینهای برای چین نیست ،ولی ضررهای وارد هده نیز سناین نخواهد بود.
«کافی» و «فاطی قای»  ،)2014( 4با استفاده از یک روش مدلسازی ریاضی ،تغییو رات سوواختاری
داخلی ناهی از هاکاری بین رقبا را درنظر گرفتند و پیشن اد میکنند که پارامترهای عالکرد سووود هوور
بنااه در وضعیت هاکاری ،بهعنوان تابعی از سهح هاکاری ،تحت تغییر و تحول قرار گیرند تووا ضووان
درنظر گرفتن هاکاری فنی بین بنااهها ،سهح صحیح هاکوواری و میووزان تولیو د آنهووا تعیووین هووود.
عالوهبر این ،در این پژوهش که به صورت نظری بووه تجزیووه و تحلیوول دو سووناریو هاکوواری بووین دو
تأمینکننده مشابه که در یک زنجیرۀ تأمین هرکت میکنند ،پرداخته است؛ این نتیجووه بهدسووت آمووده
1. Abbott & Kallio
2. GATT
3. Ghoneim and Reda
4. Kafi and Fati Ghomi
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که استراتژی هاکاری ازنظر سودآوری نسبت به رابهۀ رقابتی خال بین تأمینکنندگان ارتووح اسووت.
در این پژوهش ،بهمنظور مدلسازی نظری از بازی دونفرۀ «کورنات»  1تحووت سووناریوهای «نوواش»  2و
«پارتو»  3استفاده هده که نتایج آن با بازی کورنات کالسیک مورد مقایسه قرار گرفته است.
«تاهباهی»  )2017( 4با استفاده از نظریۀ بازیها به بررسی اختالف تجاری میووان روسوویه و ترکیووه
پرداخته است .طی دو دهۀ گذهته ،ترکیه و روسیه به هرکای اصلی تجاری یکدیار تبوودیل هوودهاند و
هاکاری انرری م مترین مؤلفۀ این روابط تجاری است .با اینوتود ،روابووط اقتصووادی بو ین دو کشووور
بهدلیل وابستای ترکیه به گاز روسیه ،یک ویژگی انحرافی به نفع روسیه را نشان میدهد .این مقاله بووا
ب رهگیری از سیر حوادث درگیری اقتصادی بین دو کشور ،مراحوول یو ک بووازی تجوواری پویووا را تحووت
فرضیۀ اطالعات کامل با رفتارهای غیرتعاونی بازیکنان بهصورت مدل ارائه کرده است .بوورای ارزیو ابی
میزان استفادۀ روسیه از این مزیت بهعنوان بازیار در اختالفات تجاری ،یک مدل نظریۀ بازی با تاووا
حرکات و نتایج ماکن از روند حل اختالف  ،WTOبراسا هش استراتژی بین دو کشور ارائووه هووده
اسووت« .توواوار » و «توورن»  )2018( 5بووا اسووتفاده از نظریووۀ بازیهووا وابسووتای اسووتراتژیکی بخووش
گردهاری بین ایاالت متحده و کانادا را تجزیه و تحلیل و بررسی کردهاند .در ایو ن تحقیووق سووودهای
بلندمدت و کوتاهمدت برای تجزیو ه و تحلیو ل منووافع اقتصوواد گردهوواری بررسووی هووده اسووت .بوورای
اینمنظور ،از دادهها در بازۀ زمانی  2007تا  . 2016استفاده هووده اسووت .نتووایج نشووانداد رقابووت بو ین
ایاالت متحده و کانادا در این موضوع را میتوان براسا تعادل ناش تحلیل کرد .یافتووهها نشوواندادند
که ایاالت متحده در هناا توسعۀ ت اناردی از یک استراتژی غالب نسبت به کانادا برخوردار است.
«ون» و هاکاران  )2019( 6رویکردی تحلیلی برای تجزیه و تحلیل بازی برد-بوورد توسووط چو ین و
راپن در استراتژیهای کاک به توسعۀ آفریقا را مورد بررسی قرار دادند .در ایو ن مقالووه ،بووا اسووتفاده از
یک مدل نامتقارن بازی تکاملی پویا ،با افزودن فرضیۀ بازی برد-برد ،علت انتخاب استراتژی هاکاری
بهتای رقابت در امور بینالالل کشور چین بررسی هده است .این چارچوب تحلیلی در مهالعۀ موووردی
برنامههای کاک به محیط زیست آفریقا اعاال هده است .براسا نظریۀ بازی سنتی ،تحووت فرضو یۀ
ذهنیت تنگ سرد ،چین و راپن ماکن است بهعنوان رقبای متقابل عال کنند .با اینحووال ،در فرضو یۀ
تدید تجزیه و تحلیل بازی برد-برد ،استراتژی هاکاری در زمینۀ کاک به توسعه در آفریقا به احتاووال

1. Cournot Doupoly
2. Nash
3. Pareto
4. Tasbasi
5. Tavares & Tran
6. Wen et al.
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زیاد برای چین و راپن یک انتخاب منهقی است« .می»  ،)2020( 1اثر وتووود مؤسسووات چنوودملیتی بوور
پایداری هاکاری سیاست تجاری ،اثر توافقات تجارت آزاد بوور کوومدوامووی هاکاریهووای چندتانبووه و
تاایل به تعرفههای بیشتر کشورها در صورت تحقق آزادسازی بیشتر تجارت را بررسی کرده اسووت .در
این مقاله ،نتایج عددی محاسبه هده از یک مدل تعادل عاووومی تووامع ،نتووایج تجزیو ه و تحلیلهووای
مهالعات قبلی براسا مدلهای تجارت ساده را تأیید کرده اسووت .بووا اینحووال ،بووهنظر میرسوود تن ووا
توافقنامههای تجارت آزاد بر پایداری هاکاری سیاست تجاری ازمنظر کای تأثیرگذار هسووتند .سیاسووت
تجاری در چارچوب بازی تکراری بررسی و به این نتیجه منجر هد که تعرفهها پایدار نیستند .در انت ووا،
نویسنده به تجزیه و تحلیل تأثیر توافقنامههای تجارت آزاد بر میزان تعرفههووای اعاووال هووده بوورروی
کشورهای خارج از توافقنامه پرداخت .با مقایسۀ تاایل بووه انحووراف ،قبوول و بعوود از مووذاکرۀ توافقنامووۀ
تجارت آزاد ،این نتیجه گرفته هد که توافقنامۀ تجارت آزاد بهطور کلی پایداری تعرفههای مورد توافووق
را کاهش میدهد.
در حوزۀ پژوهشهای داخلی نیز میتوان موارد زیر را بهعنوان مرتبطترین تحقیقووات حوووزۀ داخوول
کشور مهرح کرد.
«تعفرزاده» و هاکاران ( )1393به تحلیل هاکاری میان ایران و ترکانستان در صووادرات گوواز بووه
اروپا ازطریق خط لولۀ نوباکو با استفاده از نظریۀ بازی هاکارانه پرداختند .نتایج این تحقیووق ،نشووانداد
که قدرت چانهزنی ایران از ترکانستان بیشتر بوده و بهدلیل هرایط استراتژیک و توان تولید دو کشووور،
امکان هاکاری میان این دو کشور وتود دارد و ایران بهدلیل بیشتر بودن قدرت چانهزنی ،نقش م م و
فعالی را در تشکیل این هاکاری میتواند ایفا کند.
«نجارزاده» و «محاودی» ( ،)1393رقابت سه کشور ایران ،روسیه و قهر برای دستیابی به بووازار
گاز کشور هند را با استفاده از نظریۀ بازیها مورد بررسی قراردادند .ازتاله کشورهای در حووال توسووعه
با نیاز به واردات انرری رو به افزون ،کشور هند است .کشور هند با تاعیت زیاد و اقتصاد در حال رهد،
یک ی از بازارهای م م صادرات گاز است .این بازی براسا تعادل ناش حل هده است .در این تحقیووق
فرم هده که هوور بووازیکن دو اسووتراتژی حفووظ بووازار فعلووی و گسووترش بووازار (بهدسووت آوردن بووازار
هندوستان) دارد .بهدلیل رفتار عقالیی بازیکنان در تعادل ،تعادل در استراتژی گسووترش بووازار هوور سووه
بازیکن رخ داده است« .منظور» و «یوسفی» ( )1393به بررسی ترانزیت گاز ایران بووه اروپووا پرداختنوود.
برای صادرات گاز ایران به اروپا مسیرهای گوناگونی متصور هستند که م مترین آنهووا مسوویر ایووران-
ترکیه-یونان و مسیر ایران-عرا -سوریه-لبنان-یونان است .در این مقاله با استفاده از نظریووۀ بازیهووا
تحت دو استراتژی تعاونی و غیرتعاونی به بررسی تعادل ناش برای بازی سهتانبۀ ترانزیت گاز ایران بووه
1. Mei
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اروپا ازطریق ترکیه و عرا در افق  2020و  . 2030پرداخته هده است .براسا یافتههای ایوون موودل،
در صورت هاکاری سه کشووور و تشووکیل ائووتالف سووهگانه ،سووود سووه کشووور حووداکثر خواهوود هوود.
بدینترتیب ،براسا یافتههای این مقاله ،ترانزیت گاز ایران میبایست از هر دو مسیر ترانزیت بووهطور
همزمان و در قالب یک بازی تعاونی انجا گیرد و منافع ایران ایجاب میکند که ضان اتخاذ ترتیبووات
قراردادی مناسب با هر دو کشور عرا و ترکیه ،از هر دو مسیر ،گاز خود را ترانزیت کند.
«سعادت» و هاکاران ( ،)1395با استفاده از روش نظریۀ بازیها و موودل رهبوور-پیوورو بو ه بررسووی
رابهۀ دالر و یورو در عرصۀ بینالالل پرداختهاند .نتایج نشانداد که بعد از یک دهووه تنووگ قیاووتهووا
بین یورو و دالر ،این دو ارز به یک توافووق و تعووادل رسوویدهانوود و بررسووی س و م بووازار ایوون دو ارز در
مبادالت بینالاللی نشانداد که تعادل ناش در بازی آنهووا وتووود دارد« .بیوواتی» و هاکوواران (،)1398
هاکاری ایران و قهر دربرداهت از ذخایر مشترک گازی پووار تنوووبی (گنبوود هوواالی) بووا اسووتفاده از
نظریۀ بازیها را بررسی کردند .هدف اصلی مقاله بررسووی نوووع ارتبوواط هاکوواری یووا عوود هاکوواری
ازطریق نظریۀ بازیها برای دستیابی به راهبرد ب ینۀ اقتصادی برای ایران بوده است .بوور ایناسووا ،
تعامل دو کشور ایران و قهر در زمینۀ برداهت از ذخایر مشترک گازی پووار تنوووبی بووه هووکل یووک
بازی طراحی هد .نتایج مبتنیبر طراحی بازی غیرهاکارانه و حل ازطریق روشهای حذف راهبردهووای
مغلوب (تعادل استراتژیهای غالب) و تعادل ناش ،نشانداد که انتخاب راهبوورد عوود هاکوواری نووهتن ا
برای ایران ،بلکه برای کشور رقیب نیز ب ینه است و عد هاکوواری ،منووافع اقتصووادی بیشووتری بوورای
ایران در پی دارد.
 .4روش تحقیق
مدل تحلیلی مورداستفاده در این تحقیق ،نظریۀ بازی تکاملی الاوریتم رنتیووک اسووت .در ایوون تحقیووق
ابتدا مدل باز ی مهابق با بازی معاای زندانی طراحی هده و در ادامه بهمنظور بررسی اسووتراتژی بوورد-
برد ،با اضافه کردن فرضیۀ تدید و بهدست آوردن منافع بازیاران ،مدل اولیه بسط داده هده اسووت .در
ادامه نیز برای بهدست آوردن استراتژی پایدار تکاملی در مدل اولیه و مدل نامتقارن بازی تکاملی پویووا،
هر دو مدل تحت دو سناریو و در دو حالت دو کشوری و سه کشوری مووورد آزمووون و بحووث قوورار داده
هده است.
بازی در دو حالت دو کشوری و سه کشوری طراحی هده است .در ابتوودا دو کشووور ایووران ( )Iو ترکیووه
( )Tبهعنوان دو بازیار برای بهدست آوردن بازار کشور عرا درنظر گرفته هده اسووت .بررسووی تکاموول
در بستر نظریۀ بازیها کاک میکند پدیدههایی هاچون رفتارهای هاکارانه ب تر توضیح داده هوووند.
بر هایناسا با ب رهگیری از روابط ( )10تا ( )12در قسات مبانی نظری و بهمنظور بررسی مهلوبیووت
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مورد انتظار ناهی از اتخاد استراتژی هاکاری یا رقابت میووان کشووورهای درنظوور گرفتووه هووده ،فوورم
میهود که گزینههای استراتژیک بازی هامل رقابت (با اندیس یووک) و هاکوواری (بووا انوودیس صووفر)
باهد؛ بنابراین استراتژیهای ایران ،رقابت (  )𝐼1یا هاکاری (  )𝐼0و استراتژیهای ترکیه نیز رقابت ( )𝑇1
یا هاکاری (  )𝑇0است .در این حالت ،احتاال ایران برای انتخاب رقابت ] 𝑝 ∈ [0, 1است ،درحالیکووه
احتاال هاکاری )𝑝  (1 −میباهد؛ بهطور مشابه ،احتاال ترکیه برای انتخوواب رقابووت ]𝑞 ∈ [0, 1
است ،درحالیکه احتاال هاکاری )𝑞  (1 −است .هر دوی  pو  qتوابع زمان ( )tهستند.
از آنجاییکه آمار تجارت ایران با کشور عرا (کشور هدف) بهدالیلی از سال  2018بهبعوود بووهطور
رسای منتشر نشده ،لذا بازه زمانی موردنظر در این تحقیق از سال  2005تا  2018و بووا منظووور کووردن
رویکرد تعامالت استراتژیک ایران مبنیبر اسووتقبال بیشووتر از رویکوورد هاکوواری در روابووط تجوواری بووا
کشورهای منهقه ،درنظر گرفته هده است.
منافع سیاسی و اقتصادی حاصل از تجارت با کشور عرا بووا 𝐼𝑉 بوورای ایووران و 𝑇𝑉 بوورای ترکیووه
منظور هده است .ارزش معامالت تجاری ایران و ترکیه با عرا در تدول ( )2ناایش داده هده است.
جدول  .2ارزش صادرات و واردات ایران و ترکیه به عراق (میلیون دالر).
سال

ایران

917
2005
1809
2006
1842
2007
2762
2008
4560
2009
4539
2010
5179
2011
6337
2012
6028
2013
6485
2014
6214
2015
6131
2016
6425
2017
8961
2018
1
منبع :وبسایت مرکز تجارت بینالالل .

رشد (درصد)

ترکیه

رشد (درصد)

97
2
50
65
0
14
22
-5
8
-4
-1
5
39

2750
2589
2845
3917
5123
6036
8310
10822
11949
10888
8550
7640
9055
8346

-6
10
38
31
18
38
30
10
-9
- 21
- 11
19
-8

1. www.intracen.org
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سال یازدهم ،شمارۀ  ،41بهار 1401

از آنجاییکه س م ارزش معامالت ایران در بازۀ زمانی موووردنظر  . 2005-2018بووهطووور میوواناین
باالتر از س م ارزش معامالت ترکیه با کشور عرا بوده بهگونهای که میاناین س و م ارزش معووامالت
ایران و عرا در بازۀ زمانی مذکور برابر  %5/43و ترکیه و عرا نیز  %5/21بوده ،لذا منووافع سیاسووی و
اقتصادی حاصل از تجارت با عرا برای ایران در بازۀ زمانی موردنظر را میتوان باالتر از ترکیه درنظوور
گرفت؛ بنابراین ایران از قدرت چانهزنی باالتری نسبت به ترکیووه برخوووردار بوووده و گزینو ۀ 𝑇𝑉 > 𝐼𝑉
بهعنوان گزینۀ احتاالی انتخاب میهود .هاچنین فرم میهود که هزینۀ عد هاکاری ،برای هوور دو
بازیکن برابر بوده و توسط  Cنشان داده میهود .احتاال پیروزی هر بازیکن %50 ،است.
با توته به فرضیات مهرح هده ،یک مدل بازی بین ایران و ترکیه ایجوواد موویهووود کووه موواتریس
منافع آن به هرح تدول ( )3است.
جدول  .3ماتریس منافع ایران-ترکیه.
ایران

ترکیه
رقابت

هاکاری

رقابت

𝑐 𝑉𝑇 − 𝑐 𝑉𝐼 −
(
,
)
2
2

) 𝐼𝑉 (0 ,

هاکاری

)(𝑉𝑇 , 0

𝐼𝑉 𝑇𝑉
) ,
2 2

(

منبع :محاسبات تحقیق.

با توته به ماتریس منافع بازی ،بازگشت انتظاری استراتژیهای مختلف برای ایران عبارتست از:
𝐶𝑉𝐼 −

()13

( 𝑞 = 𝑈𝐼1

𝐼𝑉)𝑞 ) + (1 −
2
{
𝑉
𝐼 )𝑞 𝑈𝐼0 = 𝑞0 + (1 −
2

ازسوی دیار بازگشت انتظاری استراتژیهای مختلف برای ترکیه نیز عبارتست از:
𝐶𝑉𝑇 −

()14

( 𝑝 = 𝑈𝑇1

𝑇𝑉)𝑝 ) + (1 −
2
{
𝑉
𝑇 )𝑝 𝑈𝑇0 = 𝑝0 + (1 −
2

معادالت پویای تکثیر  1مرتبط با این استراتژیها نیز مهابق با توضیحات ارائه هده در بخش مبووانی
نظری ،محاسبه هده است.

1. Replication Dynamic Equations
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براسا تکامل بیولوریکی مهرحهده در مبانی نظری ،انتظار بر ایوون اسووت کووه بازیکنووان بتواننوود
استراتژی خود را طی زمان و براسا اینکه کدا یک مؤثر و کدا ناکارآمد اسووت ،تهبیووق دهنوود .بوور
هایناسا و بهمنظور طراحی بازی برد-برد ،یک فرضیۀ اضافی مهرح موویهووود؛ بهگونووهای کووه بووا
حفظ فرضیات پیشین ،وقتی ایران و ترکیه ،هر دو استراتژی هاکاری را اتخاذ کنند ،سود مربوط به هوور
𝑉

𝑉

کشور دیار برابر  2نیست ،بلکه )𝑡(𝐹  2 +است F(t) .یک تابع بر حسب زمووان اسووت و بووهصووورت
𝑉

𝑡)𝑖  𝐹(𝑡) = ( 2 ) ∗ (1 +تعریف میهود ،کووه در آن  iبرابوور نوورخ ب ووره کشووور عوورا و  tتعووداد
سالهای مورد بررسی است .بووهعبارت دیاوور ،تصووور موویهووود کووه هوور کشوووری بووا درنظوور گوورفتن
سرمایهگذاری برای هاتای خود ،مایل است نیای از کل بازده مورد انتظار ( )Vخود را با هاتووای خووود
تقسیم کند .با توته به فرضیات فو  ،یک مدل بازی تعریف میهود که ماتریس منووافع آن بهصووورت
تدول ( )4تعیین میهود.
جدول  .4ماتریس منافع ایران-ترکیه تحت بازی تکاملی.
ترکیه

ایران

رقابت

هاکاری

رقابت

𝑐 𝑉𝑇 − 𝑐 𝑉𝐼 −
(
,
)
2
2

) 𝐼𝑉 (0 ,

هاکاری

)(𝑉𝑇 , 0

𝑇𝑉
𝐼𝑉
))𝑡( 𝐼𝐹 ( + 𝐹𝑇 (𝑡) , +
2
2

منبع :محاسبات تحقیق.

بهمنظور سادهسازی محاسبات ،فرم موویهووود 𝑉 = 𝑇𝑉 = 𝐼𝑉  .از آنجوواییکووه یکپارچایهووای
منهقهای اقتصادی در کوتاهمدت میتواند منجر به تحریک سرمایهگووذاری و تجووارت درونمنهقووهای
هود (بلومشترو و ککو  ،)1998 ،1در این مقاله از نرخ ب رۀ علیالحساب سووپردۀ سوورمایهگذاری کشووور
عرا (کشور هدف) که ازسوی بانک ت انی 2اعال هده ،ب ره گرفته هده است؛ بنابراین  iبرابوور نوورخ
ب ره سپرده عرا است که با میاناینگیری برابر  %8بهدست آمد و  tنیز برابر  14سال است.
𝑉

𝑉

𝑉

𝑉

𝑉

=  = ( ) + 𝐹(𝑡) = ( ) + ( ) ∗ (1 + 𝑖)𝑡 = ( ) + ( ) ∗ (1 + 8%)14منافع
2
2
2
2
2
𝑉

𝑉( 2) (1 + 2.94) = 1.97

()15

جدول  .5ماتریس منافع ایران-ترکیه تحت بازی تکاملی با محاسبۀ منافع حاصل از همکاری.
ایران

ترکیه
1. Blomstrom and Kokoo
2. World Bank
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رقابت

هاکاری

رقابت

𝑐 𝑉𝑇 − 𝑐 𝑉𝐼 −
(
,
)
2
2

) 𝐼𝑉 (0 ,

هاکاری

)(𝑉𝑇 , 0

) 𝐼𝑉(1.97𝑉𝑇 , 1.97
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حال با ب رهگیری از رویکرد دوّ در مدل بازی تکاملی که پیشتر در بخووش مبووانی نظووری هوورح
داده هد و بهمنظور درنظر گرفتن پویایی رخدادن تغییرات در طول زمووان ،منووافع هوور کشووور در بووازی
تحت فرضیۀ برد-برد تدید مهابق رابهۀ ( )15خواهد بود که براسا آن ماتریس منافع در توودول ()5
بهدست میآید.
در ادامه ،کشور روسیه بهعنوان هاسایۀ دریایی ترکیه که بیشترین حجووم تجووارت را میووان سووایر
کشورهای منهقه با این کشور داهته و ازطرفی به تازگی نیز مووراودات خووود را بووا کشووورهای ایووران و
عرا افزایش داده ،وارد مدل میهود .س م صادراتی هر سه کشور ایران ،ترکیه و روسیه به عرا کووه
در تدول ( )6ناایش داده هده ،مشخ میکند که ایران و ترکیه س م باالیی از صادرات خود را بووه
عرا اختصاص داده و بهدنبال بهدست آوردن س م بیشتری از این بازار هستند .ازسووویی دیاوور ،اخیووراً
بازار عرا تذابیت بیشتری نسبت به سالهای گذهته بوورای روسوویه پیوودا کوورده و ایوون کشووور س و م
بیشتری از صادرات خود را به عرا اختصاص داده است .از م مترین اقال صادراتی این کشووورها بووه
عرا میتوان به سوختهای معدنی ،آهن و فوالد ،صیفیتات ،منسوتات ،محصوالت لبنی ،سنگهووا
و فلزات قیاتی ،محصوالت چوبی و غالت اهاره کرد.
جدول  .6سهم صادراتی ایران ،ترکیه و روسیه از بازار عراق (درصد).
سال

ایران

ترکیه

روسیه

2012

4/8

7/1

0/1

2013

6/5

7/9

0/1

2014
2015

7/2
10/3

6/9
5/9

0
0/5

2016

7/8

5/4

0/3

2017

7

5/8

0/4

9/3

5

0/2

2018
منبع :وبسایت مرکز تجارت بینالالل

1
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بر هایناسا  ،اکنون بازی بسط داده میهود و بهمنظور بررسی نقش کشور ثالث بوورروی روابووط
تجاری فیمابین ایران و ترکیه ،از روسیه ( )Rبهعنوان کشور سو در بازی اسووتفاده موویهووود .در ایوون
قسات ،تاامی فروم موتود در بخش قبلی ،در رابهه با دو کشور ایران و ترکیه برقرار بوده ،اما بو رای
کشور روسیه باید گفت که احتاال روسیه برای انتخاب رقابت ] 𝑧 ∈ [0, 1است ،درحالیکووه احتاووال
هاکاری )𝑧  (1 −میباهد؛ بنابراین استراتژیهای روسیه ،رقابت (  )𝑍1و هاکاری (  )𝑍0خواهد بووود.
 zنیز هاانند  pو  qتابع زمان ( )tاست .منافع سیاسی و اقتصادی حاصل از تجارت با کشووور عوورا بووا
𝑅𝑉 برای روسیه نشان داده میهود .از آنجاییکه س م ارزش معامالت ایووران و ترکیووه در بووازۀ زمووانی
موردنظر  . 2005-2018بهطور میاناین باالتر از س م ارزش معامالت روسیه با کشور عرا بوووده؛ لووذا
قدرت چانهزنی ایران را میتوان باالتر از ترکیه و ترکیه را باالتر از روسیه در این بازۀ زمانی اهاره هده
درنظر گرفت؛ بنابراین گزینۀ 𝑅𝑉 > 𝑇𝑉 > 𝐼𝑉 بهعنوان گزینۀ احتاالی انتخاب میهود .بهطور مشابه
با بازی قبلی ،هزینۀ عد هاکاری ،که برای هر سه بازیکن برابر است ،توسط  Cنشان داده میهووود و
هر سه بازیکن در صورت پیروزی ،احتاال مشخ  1/3دارند.
با توته به فرضیات مهرح هده ،یک مدل بازی بین ایران ،ترکیه و روسیه ایجاد میهود کووه موواتریس
منافع آن به هرح تدول ( )7خواهد بود.
جدول  .7ماتریس منافع ایران-ترکیه-روسیه.
استراتژی رقابتی روسیه

ترکیه
رقابت

هاکاری

رقابت

𝑐 𝑉𝑅 − 𝑐 𝑉𝑇 − 𝑐 𝑉𝐼 −
(
,
,
)
3
3
3

𝑐 𝑉𝑅 − 𝑐 𝑉𝐼 −
(
, 0,
)
2
2

هاکاری

𝑐 𝑉𝑅 − 𝑐 𝑉𝑇 −
(
,
), 0
2
2

)(𝑉𝑅 , 0, 0

رقابت

هاکاری

ایران

استراتژی همکاری روسیه
رقابت
ایران
هاکاری

𝑐 𝑉𝑇 − 𝑐 𝑉𝐼 −
,
)
2
2
)( 0, 𝑉𝑇 , 0

(0,

) 𝐼𝑉 (0, 0,
𝐼𝑉 𝑇𝑉 𝑅𝑉
) ( , ,
3 3 3

منبع :محاسبات تحقیق.

در ادامه ،با حفظ فرضیات پیشین و درنظر گرفتن این موضوع که پویایی تغییوورات منجوور بووه ایوون
میهود که کشورها براسا نتیجه کسووب هووده در هوور دوره ،انتخوواب خووود را در دورۀ بعوود اصووالح
میکنند ،فرم ایجاد بازی برد-برد بین سه کشور ایجاد میهود بهگونهایکووه وقتووی ایووران ،ترکیووه و
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سال یازدهم ،شمارۀ  ،41بهار 1401
𝑉

روسیه ،هر سه استراتژی هاکاری را اتخاذ کنند ،سود مربوط به هر کشور  3نیست ،بلکووه )𝑡(𝐹 +

𝑉
3

𝑉

است که ) F(tبهصورت 𝑡)𝑖  𝐹(𝑡) = ( ) ∗ (1 +تعریف میهود و در آن  iبرابوور نوورخ ب ووره و t
3
تعداد سالهای مورد بررسی است .مجدداً بهمنظور سادهسازی محاسووبات نیووز فوورم موویهووود = 𝐼𝑉

𝑉 = 𝑅𝑉 = 𝑇𝑉 .بنابراین رابهۀ ( )16را خواهیم داهت که براسا
اتخاذی هاکاری روسیه در تدول ( )8بهدست میآید:
𝑉

𝑉

𝑉

آن ماتریس منافع برای اسووتراتژی
𝑉

𝑉

=  = ( ) + 𝐹(𝑡) = ( ) + ( ) ∗ (1 + 𝑖)𝑡 = ( ) + ( ) ∗ (1 + 8%)14منافع
3
3
3
3
3
𝑉

𝑉( 3) (1 + 2.94) = 1.31

() 16

جدول  .8ماتریس منافع ایران-ترکیه-روسیه تحت بازی تکاملی.
ترکیه

ایران

رقابت
𝑐 𝑉𝑇 − 𝑐 𝑉𝐼 −
,
)
2
2

رقابت
هاکاری

هاکاری
) 𝐼𝑉 (0, 0,

(0,

) 𝐼𝑉(1.31𝑉𝑅 , 1.31𝑉𝑇 , 1.31

)( 0, 𝑉𝑇 , 0

منبع :محاسبات تحقیق.

بر هایناسا  ،بازگشت انتظاری استراتژیهای مختلف بوورای ایووران تحووت بووازی سووه کشوووری
عبارتست از:
𝐶𝑉𝐼 −

()17

( ) 𝑧 ) + 𝑞(1 −

𝐶𝑉𝐼 −

( 𝑧) 𝑞 ) + (1 −

𝐶𝑉𝐼 −

𝐼𝑉)𝑧 ) + (1 − 𝑞)(1 −
2
{
𝑉
𝐼 )𝑧 𝑈𝐼0 = 𝑞0𝑧0 + (1 − 𝑞 )0𝑧0 + 𝑞0 (1 − 𝑧 )0 + (1 − 𝑞)(1 −
2

( 𝑧𝑞 = 𝑈𝐼1

3

3

ازسوی دیار بازگشت انتظاری استراتژیهای مختلف برای ترکیه عبارتست از:
𝐶𝑉𝑇−

()18

( ) 𝑧 ) + 𝑝(1 −

𝐶𝑉𝑇−

( 𝑧 )𝑝 ) + (1 −

𝐶𝑉𝑇 −

𝑇𝑉)𝑧 ) + (1 − 𝑝)(1 −
2
{
𝑉
𝑇 )𝑧 𝑈𝑇0 = 𝑝0𝑧0 + (1 − 𝑝)0 𝑧0 + 𝑝0 (1 − 𝑧 )0 + (1 − 𝑝)(1 −
2

( 𝑧𝑝 = 𝑈𝑇1

3

3

هاچنین بازگشت انتظاری استراتژیهای مختلف برای روسیه نیز عبارتست از:
𝐶𝑉𝑅−

()19

( ) 𝑞 ) + 𝑝(1 −

𝐶𝑉𝑅−

( 𝑞)𝑝 ) + (1 −

𝐶𝑉𝑅−

𝑅𝑉)𝑞 ) + (1 − 𝑝)(1 −
2
{
𝑉
𝑅 )𝑞 𝑈𝑅0 = 𝑝0 𝑞0 + (1 − 𝑝)0 𝑞0 + 𝑝0(1 − 𝑞 )0 + (1 − 𝑝)(1 −
3

2

3

( 𝑞𝑝 = 𝑈𝑅1
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هاا نند حالت دو کشوری و با اعاال محاسبات مشابه ،معادالت پویای تکثیر برای بووازی بوورد-بوورد
هر سه کشور ایران ،ترکیه و روسیه براسا بازی ریاضی تکاملی تحت استراتژی مختلط و بووازی پویووا
با فرضیه برد-برد تایازین ،بهمنظور تحلیل نتایج حاصل ،محاسبه میهود.
 .5تجزیه و تحلیل نتایج
برای ایجاد یک هاکاری موفق ،باید رابهه بهطور سیستااتیک موودیریت هووود تووا هوورایط الز بوورای
موفقیت فراهم هود .با اینوتود هاکاری باعث ایجاد تحوالت ساختاری در بازیکنان میهود (کووافی و
فاطایقای .)2014 ،1برای نشوواندادن اثوورات سو اختاری هاکوواری براسووا ایو ن رویکوورد ،در ادامو ۀ
سناریوهایی برای تعیین سهح مناسب هاکاری ارائه میهووود .در سووناریوی اول ،فوورم میهووود کووه
کشورها رویکردی رقابتی به این مسأله دارند؛ بنابراین میزان تأثیر هاکاری بر کاهش هزینهها محدود
است .در سناریوی دو  ،فرم میهود کشور رقیب ،اطالعات را در تنظیم سهح هاکاری بووه اهووتراک
میگذارد؛ بنابراین ،هاکاری موتب میهود مجاوع سود هر دو طرف در اینجا افزایش یابد.
• سناریو اول𝑉𝐼 > 𝑉𝑇 > 𝐶 :
• سناریو دو 𝐶 > 𝑉𝐼 > 𝑉𝑇 :
طبق سناریو اول و با توته آمار تجارت ایران و ترکیه با کشور عوورا کووه در تووداول ( )1و ( )5بووه
ناایش درآمده است؛ احتاال اینکه ایران استراتژی رقابت و ترکیه استراتژی هاکاری را انتخاب کنند،
بیشتر است .از آنجاییکه در این وضعیت ،پویایی روابط و اثوور متقووابلی کووه کشووورها بوورروی یکوودیار
میگذارند ،درنظر گرفته نشده و ازطرفی هزینه عد هاکاری نیز پایین اسووت ،دسووتیافتن بووه چنووین
نتیجهای دور از ذهن نیست؛ بنابراین ،زیان ناهی از عد هاکاری ،کاتر از سود حووداکثری اسووت کووه
ایران یا ترکیه ازطریق رقابت میتوانند بهدست آورند .در این حالت ،که بهمعنای هکست در هاکوواری
است ،هزینۀ عد هاکاری اندک است؛ بنابراین انتخوواب اسووتراتژی هاکوواری از آنجوواییکووه رقابووت،
عایدی بیشتری نصیب هر دو کشور میکند ،کنار گذاهته میهود .بهطور خاص ،ترکیه بهتای رقابووت،
احتااالً استراتژی هاکاری را انتخاب میکند ،اما ایران برای رقابت با هاتای خود بیشتر تووالش مووی-
ال اعال کرده است که در آیندۀ نزدیک سرمایهگذاری و تجووارت بیشووتری در
کند .در حقیقت ،ایران قب ً
عرا انجا خواهد داد ،که این نشاندهندۀ عز خود در زمینۀ هاکاری با عرا است .ازسووویی دیاوور،
اگرچه ترکیه میخواهد نفوذ خود را در عرا افووزایش دهوود و در اینمیووان بووا اسووتفاده از محرکهووا و
مشو های کافی به دنبال تس یل صادرات به این بازار است ،خهر عد هاکاری را بووا دقووت بیشووتری
درنظر خواهد گرفت و احتااالً هاکاری در آیندۀ نزدیک را با ایران انتخاب خواهد کرد.
. Kafi & Fatemi Ghomi
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سناریو دو بیانگر این مهلب است که هناامیکه 𝑇𝑉 > 𝐼𝑉 > 𝐶 ،هزینههووای عوود هاکوواری
ایران و ترکیه باال بوده و سود حاصل از تجارت و سرمایهگذاری ،این دو کشور را بووهصووورت تداگانووه
تحتتأثیر خود قرار میدهد؛ به عبارت دیار ،در این حالت ،هزینۀ رقابت ایران و ترکیه ،قابوول پرداخووت
نبوده و سود ناهی از اتخاذ استراتژی هاکاری بیشتر از هزینهای است که در صووورت عوود هاکوواری،
عاید هر دو کشور میهود.
با توته به سناریوهای مهرحهده و با نااه به واقعیت ،وضعیت موتود را بدینگونه موویتوووان بیووان
کرد که بازار عرا بهعنوان یکی از م مترین بازارهای منهقهای است که به واردات کاالهای مصوورفی
و ن ادههای سرمایهای وابستای زیادی دارد و در عینحال حدود 40میلیون نفوور تاعیووت مصوورفگوورا
دارد و ازنظر نزدیکی یکی از ب ترین بازارها برای ایران محسوووب میهووود .در اینمیووان ،ایووران مایوول
است بهدلیل تحریمهای صورت گرفته علیه خود و با توته به مرز بووزرگ اسووتراتژیکی کووه بووا کشووور
عرا دارد و درنظر گرفتن این امر که تجارت با عرا همچنان بووهصووورت دسووتی و بووه روش قوودیای
صورت میگیرد و این امر یک امتیاز مثبت برای ایران با توته به تحریمهای صورت گرفته علیه خووود،
بهدست میدهد ،روابط دوستانه و هاکاری با عوورا را تقویووت کنوود .ازطرفووی نیووز بوواوتود تنشهووای
سیاسی ناهی از حضور و عالیات نظامی ترکیووه در هوواال عوورا  ،ایوون کشووور بزرگتوورین خریوودار و
واردکنندۀ کاال از هاسایۀ هاالی خود است .مقدار صادرات ایران و ترکیه به عرا تقریب واً برابوور اسووت،
بهگونهایکه براسا آمار و اطالعات ،در سال  . 2019ترکیه 9میلیارد دالر صادرات بووه عوورا داهووته
است .ازسوی دیار ،عرا نیازمند گسترش روابط خووود بووا کشووورهای هاسووایه اسووت .بغووداد بووهدلیل
وضعیت ویژهای که نزدیک به دو دهۀ گذهته با آن روبهرو بوده ،با مشووکالت عدیووده و بحوورانهووای
زیادی روبهرو است که سرمایهگذاری خارتی میتواند تاحدی به رفع آنها کاک کند.
مهابق با روابط ( )6و ( )9مبانی نظری و بهمنظور بررسی پویایی مداو بازی تکوواملی و تحلیوول آن
براسا سناریوهای مهرح هده ،ابتدا میبایست میاناین وزنی روابط بازگشت انتظوواری اسووتراتژیهای
مختلف هر کشور را بهدست آورده و در ادامه از آن برای بهدست آوردن معادالت پویای تکثیر اسووتفاده
کرد؛ بهعنوان مثال ،میاناین بازگشت انتظاری استراتژیهای مختلف برای کشور ایران و معادلۀ پویای
تکثیر مربوطه ،بهترتیب در روابط ( )20و ( )21نشان داده هده است:
()20
()21

̅̅̅
𝑈𝐼 = 𝑝𝑈𝐼1 + (1 − 𝑝)𝑈𝐼0
̅̅̅ = 𝑝(𝑈𝐼1 −
) 𝑈𝐼 ) = 𝑝(1 − 𝑝)(𝑈𝐼1 − 𝑈𝐼0

𝑝𝑑
𝑡𝑑

= )𝑝(𝐹

درن ایت و پس از بهدست آوردن مشتقهای معادالت پویای تکثیر ) F(pو ) ،F(qعالمووت آنهووا
ازلحاظ مثبت یا منفی بودن در نقوواط حوودی  q=0 ،p=1 ،p=0و  q=1تحووت سووناریوهای مختلووف
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بررسی میهوند؛ هاانطورکه در بخووش مبووانی نظووری مهوورح هوود و براسووا اسووتراتژی و اهووداف
)𝑝(𝐹 و ́ < 0
موردنظر این بازی ،اگر ́ < 0
)𝑞(𝐹 باهند ،مقادیر  pو  qاسووتراتژی پایوودار تکوواملی را
بهدست میدهند.
در سناریوی اول.
)𝑝(𝐹 و ́ > 0
 .1اگر  p=0و  q=0آنگاه ́ > 0
)𝑞(𝐹 خواهوود بووود (اسووتراتژی پایوودار تکوواملی
بهدست نایآید).
)𝑝(𝐹 و ́ < 0
 .2اگر  p=0و  q=1آنگاه ́ > 0
)𝑞(𝐹 خواهوود بووود (اسووتراتژی پایوودار تکوواملی
بهدست نایآید).
́
́
 .3اگر  p=1و  q=0آنگاه  𝐹(𝑝) < 0و  𝐹(𝑞) > 0خواهوود بووود (اسووتراتژی پایوودار تکوواملی
بهدست نایآید).
́
́
 .4اگر  p=1و  q=1آنگاه  𝐹(𝑝) < 0و  𝐹(𝑞) < 0خواهوود بووود (اسووتراتژی پایوودار تکوواملی
بهدست میآید).
هاانطورکه مشووخ هوود ،در سووناریوی اول و تحووت فووروم اصوولی بووازی ،تن ووا در وضووعیت
) (p,q)=(1,1و معادل آن ،یعنی استراتژی (رقابت ،رقابت) ،بهعنوان استراتژی پایدار تکاملی بهدسووت
آمد.
و در سناریوی دو .
)𝑝(𝐹 و ́ > 0
 .1اگر  p=0و  q=0آنگاه ́ > 0
)𝑞(𝐹 خواهوود بووود (اسووتراتژی پایوودار تکوواملی
بهدست نایآید).
)𝑝(𝐹 و ́ < 0
 .2اگر  p=0و  q=1آنگاه ́ < 0
)𝑞(𝐹 خواهوود بووود (اسووتراتژی پایوودار تکوواملی
بهدست میآید).
)𝑝(𝐹 و ́ < 0
 .3اگر  p=1و  q=0آنگاه ́ < 0
)𝑞(𝐹 خواهوود بووود (اسووتراتژی پایوودار تکوواملی
بهدست میآید).
)𝑝(𝐹 و ́ > 0
 .4اگر  p=1و  q=1آنگاه ́ > 0
)𝑞(𝐹 خواهوود بووود (اسووتراتژی پایوودار تکوواملی
بهدست نایآید).
در سناریوی دو و تحت فروم اصلی بازی نیووز در دو وضووعیت ) (p,q)=(0,1و )(p,q)=(1,0
که معادل آنها ،یعنی استراتژی (رقابت ،هاکاری) و (هاکاری ،رقابت) است ،بهعنوان اسووتراتژیهووای
پایدار تکاملی بهدست آمدند .نتایج بهدست آمووده تحووت دو سووناریو ،قابوول انتظووار بووود؛ چراکووه طبووق
سناریوی اول که در آن منافع حاصل از تجارت و سرمایهگذاری کشورها بیشتر از هزینۀ عد هاکاری
است ،هر دو کشور ،بهدنبال کسب منفعت بیشتر ،استراتژی رقابووت را برموویگزیننوود و طبووق سووناریوی
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دو  ،تاییکه هزینۀ عد هاکاری باال است ،یکی از کشووورها نقووش رهبوور را در بووازی ایفووا کوورده و
دیاری پیرو.
حال بهمنظور تحلیل نتایج حاصل از بازی برد-برد تایازین ،با تکرار اعاال صورت گرفته در بوواال
هاچون بهدست آوردن میاناین وزندار روابط بازگشت انتظاری استراتژیهووای مختلووف هوور کشووور و
مشتقهای معادالت پویای تکثیر ) F(pو ) F(qو ن ایتاً بررسی آنها ازلحاظ مثبت یا منفووی بووودن در
نقاط حدی  q=0 ،p=1 ،p=0و  q=1تحت سناریوهای مختلف ،نتایج بدینصورت بهدست آمد:
در سناریوی اول.
)𝑝(𝐹 و ́ < 0
 .1اگر  p=0و  q=0آنگاه ́ < 0
)𝑞(𝐹 خواهوود بووود (اسووتراتژی پایوودار تکوواملی
بهدست میآید).
)𝑝(𝐹 و ́ > 0
 .2اگر  p=0و  q=1آنگاه ́ > 0
)𝑞(𝐹 خواهوود بووود (اسووتراتژی پایوودار تکوواملی
بهدست نایآید).
)𝑝(𝐹 و ́ > 0
 .3اگر  p=1و  q=0آنگاه ́ > 0
)𝑞(𝐹 خواهوود بووود (اسووتراتژی پایوودار تکوواملی
بهدست نایآید).
)𝑝(𝐹 و ́ < 0
 .4اگر  p=1و  q=1آنگاه ́ < 0
)𝑞(𝐹 خواهوود بووود (اسووتراتژی پایوودار تکوواملی
بهدست میآید).
هاانطورکه در بخش مبانی نظری نیز مهرح هد و براسا استراتژی و اهووداف مووورد نظوور ایوون
)𝑝(𝐹 و ́ < 0
بازی ،اگوور ́ < 0
)𝑞(𝐹 باهووند ،مقووادیر  pو  qاسووتراتژی پایوودار تکوواملی را بهدسووت
میدهند؛ بنابراین ،در سناریوی اول و تحت فرضیۀ برد-برد تایازین ،در دو وضعیت ) (p,q)=(0,0و
) (p,q)=(1,1که معادل آنها ،یعنی استراتژی (هاکاری ،هاکاری) و (رقابت ،رقابت) است ،بهعنوان
استراتژیهای پایدار تکاملی بهدست آمدند.
و در سناریوی دو .
́
́
 .1اگر  p=0و  q=0آنگاه  𝐹(𝑝) < 0و  𝐹(𝑞) < 0خواهوود بووود (اسووتراتژی پایوودار تکوواملی
بهدست میآید).
)𝑝(𝐹 و ́ > 0
 .2اگر  p=0و  q=1آنگاه ́ < 0
)𝑞(𝐹 خواهوود بووود (اسووتراتژی پایوودار تکوواملی
بهدست نایآید).
)𝑝(𝐹 و ́ < 0
 .3اگر  p=1و  q=0آنگاه ́ > 0
)𝑞(𝐹 خواهوود بووود (اسووتراتژی پایوودار تکوواملی
بهدست نایآید).
)𝑝(𝐹 و ́ > 0
 .4اگر  p=1و  q=1آنگاه ́ > 0
)𝑞(𝐹 خواهوود بووود (اسووتراتژی پایوودار تکوواملی
بهدست نایآید).

28
28

چهرازیمدرسه و همکاران :کاربرد مدل بازی تکاملی انتقال ژنتیک برای تحلیل روابط...

در سناریوی دو و تحت فرضیۀ برد-برد ،تن ا در وضووعیت ) (p,q)=(0,0کووه معووادل آن ،یعنووی
استراتژی (هاکاری ،هاکاری) است؛ بهعنوان استراتژی پایدار تکوواملی بووهدسووت آموود .هاووانطورکووه
مشخ است در بازی برد-برد تایازین و تحت سناریوی اول ،عالوهبر رویکرد رقابتی ،امکان اتخوواذ
استراتژی هاکاری توسط دو کشور وتود دارد و تحت سناریوی دو نیووز ،از آنتاییکووه هزینو ۀ عوود
هاکاری افزایش مییابد ،هر دو کشور امکان دستیابی به سووود بیشووتر از طریووق انتخوواب اسووتراتژی
هاکاری را در دستور کار خود قرار میدهند.
در نتایج بهدست آمده ،تن ا از روابط اقتصادی بهعنوان عامل تعیینکنندۀ سناریوها استفاده هد .در
دنیای کنونی ،عامل اقتصادی بهعنوان یک متغیر تأ ثیرگذار در قدرت بهحساب میآید و کشوری که
اهر اقتصادی بیشتری در اختیار داهته باهد ،توان بیشتری نیز در هکل دادن به تحوالت بینالاللی
خواهد داهت .با اینحال ،اوضاع بسیار پیچیدهتر است؛ بهعنوان مثال ،روابط سیاسی ماکن است عامل
م متری نسبت به عامل اقتصادی هم برای ایران و هم برای ترکیه باهد ،چراکه ایران ،عرا را
بهعنوان یکی از بزرگترین بازارهای هدف خود میداند و ترکیه برای داهتن قدرت سیاسی در منهقه
به تسلط بر عرا نیاز دارد .به موازات این امر ،اختالفات سیاسی بین ایران و ترکیه بهعنوان دو قهب
اقتصادی منهقه نیز وتود دارد؛ بنابراین ،منهقی است که تصور هود ایران درمورد گسترش نفوذ ترکیه
در عرا ازطریق سرمایهگذاری و کاک بیشتر ،محتاط خواهد بود و ترکیه را بهعنوان یک رقیب
درنظر میگیرد .درمورد ترکیه نیز هاین مسأله وتود دارد  .باوتود تنشهای سیاسی ناهی از حضور و
عالیات نظامی ترکیه در هاال عرا  ،این کشور عربی در بین هش هاسایۀ ترکیه ،بزرگترین خریدار
و واردکنندۀ کاال از هاسایه هاالی خود است .عالوهبر دالیل اقتصادی ،ترکیه مایل است درمورد نفوذ
سیاسی منهقهای با ایران رقابت کند؛ بنابراین ،ایران و ترکیه ماکن است بیشتر بهدالیل سیاسی
بهتای عوامل اقتصادی ترتیح دهند که در برنامههای تجاری با عرا رقابت داهته باهند.
هرچه از زمان ظ ور کشورهای تدید در منهقۀ آسیای مرکزی و فروپاهی اتحاد هوروی میگذرد ،
دولت های ایران و ترکیه با آگاهی از مضرات متقابل رقابت بیش از حد ،بهویژه در زمینۀ اقتصادی و
البته انرری (نفت و گاز) و هاچنین با کشف زمینههای هاکاری مشترک ازتاله مسائل امنیتی که هر
دو کشور با آن روبهرو بودند ،سعی داهتهاند تا از دامنۀ رقابت کاسته و مناسبات خود را بهسات
هاکاری و یا دستکم آمیزهای از هاکاری و رقابت سو دهند ؛ هاانطورکه از نتایج مدل اولیه و
مدل تحت فرضیۀ برد-برد تایازین مشخ هد ،زمانیکه پویایی در روابط میان کشورها درنظر
گرفته هود؛ اتخاذ رویکرد هاکاری بهتای رقابت بهعنوان استراتژی برتر ،تحت تکامل رنتیک میان
باز یکنان گسترش یافته و مسلط میهود .دو کشور ایران و ترکیه از م مترین کشورهای منهقۀ
آسیای مرکزی و خاورمیانه میباهند .به اینلحاظ اگر نقاط مشترک در سیاست منهقهای دو کشور
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توسط دولتمردان هناسایی هود ،هاکاریهای این دو کشور بهعنوان دو قهب م م منهقۀ آسیای
مرکزی میتواند در بلندمدت زمینههای همپیوندی اقتصادی را در وهلۀ اول و هاارایی سیاسی را در
مرحلۀ بعد و حتی میتواند باعث هاکاری و هاارایی حول مناطق دیار پیرامون دو کشور نیز منجر
هود (زیباکال و گودرزی .)1392 ،ترکیه و ایران بهعنوان قدرتهای منهقهای بهدنبال تبدیل هدن به
قدرتهایی با توانایی بازیاری بین الاللی هستند ،ولی مسائل سوریه و عرا و اختالفات دو کشور در
این زمینه ،این توانایی را برای هر دو کشور به میزان زیادی محدود ساخته و اکنون دو کشور
دریافته اند که برای رسیدن به تایااه ایفای نقش در هندسۀ قدرت بینالاللی باید رقابت و خصومت
فیمابین را به هاکاری تبدیل کنند.
با اینحال ،هاانطورکه اهاره هد ،ت ان در حال تبدیل هدن به یک تامعووه سرنوهووت مشووترک
است؛ بنابراین ،روابط بینالالل در حال هووکلگیری مجوودد اسووت .در اینزمینووه ،هاکوواری تووایازین
رقابت میهود و ارتباطات تایازین تقابل .از آنجاکه سرنوهت هاۀ کشورها اکنون به یکدیار نزدیووک
و نزدیکتر است ،بدون هاکاری ،هیچ کشوری قدرت مقابله بووا چالشهووای آینووده را نوودارد .ذهنیووت
تنگ سرد و منهق بازی با تاع صفر آن از عد محبوبیت و محدودیت بیشتری برخوردار میهووود .در
عوم ،هاکاری باید گا به گا تریان اصلی روابط بینالالل باهد .اگرچه رقابووت هنوووز هووم ماکوون
است در زمینهها و دورههای خاصی مورداستفاده قرارگیرد ،اما هاکاری ،بیشتر و بیشتر تای آنرا مووی-
گیرد .برای عرا  ،ایران و ترکیه میتوانند مکال یکدیار باهند تووا بووه توسووعۀ آن کاووک کننوود .ایوون
هاکاری تحت فرضیۀ برد-برد تدید ،هاانطورکه در توودول ( )5نشووان داده هوود ،منجوور بووه کسووب
عایدی بیشتر برای بازیکنان نیز میگردد.
اگر بتوان بهتای درنظر گرفتن عوامل نامهلوب ،ازتاله عوامل سیاسی ،تن ا بوور عواموول اقتصووادی
متارکز هد ،در اینصورت توامع میتوانند هاکاری بیشتری داهته باهند تووا ب توورین تووالش خووود را
برای بهدست آوردن یک وضعیت برد-برد در تجارت انجا دهند .درواقع ،برای تحقق چنین هوودفی ،دو
کشور ایران و ترکیه میتوانند در سیاسووتهووای تجوواری در عوورا هووفافتر باهووند .بووهعبارت دیاوور،
کشورهای ایران و ترکیه میتوانند با یکدیار ارتباط برقرار کنند و سعی کنند برای هوور دو طوورف یووک
راهحل سودمند ،مانند کاک مشترک یا هاکاری در تحقیقات و فناوری و غیره داهته باهند.
با اینحال ،دستیابی به هاکاری آسان نیست ،چه برسد به وضعیتی که در آن بازار عرا بهعنوان
بازاری تذاب و بزرگ برای کشورها محسوب هده و با بازسووازیهایی کووه در آینوودۀ نزدیووک در ایوون
کشور ایجاد میهود ،س م کشورها از این بازار بیشتر هم خواهد هد؛ لذا بر هایناسا ماکوون اسووت
عرا مایل باهد تاحدی هاهد رقابت کشورها در تجارت با خود باهد .با درنظر گوورفتن هوورایط کشووور
عرا  ،تجزیه و تحلیل صورت گرفته میتواند بسط یابد و تعداد کشووورهای درگیوور در بووازی گسووترش
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یابد؛ لذا در ادامۀ تحقیق با حضور کشور روسیه ،بهعنوان کشور هاسووایۀ دریووایی ترکیووه کووه ازلحوواظ
تنبههای سیاسی نیز در کشور عرا نقش بسزایی ایفا میکند ،تجزیه و تحلیل صورت گرفته توواکنون،
بسط مییابد.
در این قسات و براسا بازی سه کشوری ایران ،ترکیووه و روسوویه ،از هاووان دو سووناریوی قبلووی
استفاده میهود:
• سناریو اول𝑉𝐼 > 𝑉𝑇 > 𝑉𝑅 > 𝐶 :
• سناریو دو 𝐶 > 𝑉𝐼 > 𝑉𝑇 > 𝑉𝑅 :
بووهمنظور تحلیوول نتووایج ،مجووددا مشووتقهای ) F(q) ،F(pو ) F(zرا بووهمنظور دسووتیابی بووه
استرتژیهای پایدار تکاملی بهدست آورده و ازلحاظ مثبت یا منفی بودن در نقوواط حوودی ،p=1 ،p=0
 z=0 ،q=1 ،q=0و  z=1تحت سناریوهای مختلف بررسی میهوند .البته از آنتاییکووه محاسووبات
در حالت بازی سه کشوری گسترده میباهد تن ا به بیان نتیجۀ ن ایی تحت هر سناریو اکتفا میهود.
تحوووووت سوووووناریوی اول ،در سوووووه وضوووووعیت ) (p,q,z)=(1,0,1) ،(p,q,z)=(0,1,1و
) (p,q,z)=(1,1,0و معادل آنها ،یعنی اسووتراتژی (رقابووت ،رقابووت ،هاکوواری)( ،رقابووت ،هاکوواری،
رقابت) و (هاکاری ،رقابت ،رقابت) بهعنوان استراتژیهای پایدار تکاملی بهدست آمد و تحت سناریوی
دو نیز سه استراتژی پایدار تکاملی عبارتنداز :رقابت ،هاکاری ،هاکاری؛ هاکاری ،رقابت ،هاکوواری؛
و هاکاری ،هاکاری ،رقابت .بهعبارت دیار ،هاانطورکه تاکنون برای مدل اولیو ۀ تحووت حالتهووای
دوکشوری و سه کشوری نشانداده هده است ،استراتژی تکاملی پایدار نشاندهندۀ انتخوواب اسووتراتژی
رقابت برای دستکم یکی از کشورها و استراتژی هاکاری برای سایر کشورها در این دو حالووت بوووده
است .اما با بررسی دو اسووتراتژی فو الووذکر در بووازی بوورد-بوورد تووایازینی ،تحووت سووناریوی اول ،دو
استراتژی :هاکوواری ،هاکوواری ،هاکوواری؛ و رقابووت ،رقابووت ،رقابووت؛ و تحووت سووناریوی دو  ،تن ووا
استراتژی :هاکاری ،هاکاری ،هاکاری؛ بهعنوان استراتژی پایدار تکاملی بهدست آمدنوود .نتیجو ۀ بووه-
دست آمده را میتوان بدینگونه بیان کرد که اگر همسویی مواضع ترکیه و روسیه در سهوح منهقهای
بهصورت دوتانبه ناریسته نشود و با ابتکار عال ایران این رویه به الاویی سه تانبه تبدیل هود ،آن-
گاه سه کشور ،در بسیاری از معادالت میتوانند نقش بسیار م ای ایفا کنند.
در هاین رابهه ،کارهناسان حوزۀ روابط بینالالل بر این باورنوود کووه ترکیووه و روسوویه طووی دهو ۀ
نخست قرن  . 21در تالش برای ایجاد روابط دوتانبووه بوور مبووانی منهقیتووری عاوول کردنوود .اگرچووه
مسکو ،آنکارا را بهعنوان رقیب منهقهای میبیند ،اما ترکیه را هریکی میداند کووه بایوود در بسوویاری از
زمینهها ازتاله انرری و تجارت با آن کار کند .ازطرف دیار ،آنکارا ترتیح میدهد تا با هاسایه بووزرگ
خود که دارای منابع گاز طبیعی بوده و از نفوذ در مسووائل منهقووهای و ت ووانی برخوووردار اسووت روابووط
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ب تری داهته باهد .دو کشور توانستهاند تا زمینههای مشترکی برای هاکاری و تأسیس روابووط حسوونه
فیمابین فراهم کنند .این وضعیت بووا آنچووه کووه بووهعنوان تکاموول از آن یوواد میهووود مهابقووت دارد؛
بهعبارت دیار ،هاانطورکه در تدول ( ) 8ناایش داده هده ،استراتژی هاکاری که عایوودی آن بوورای
بازیکنان تحت فرضیۀ تدید بیشتر است با انتقال رنتیکی در دوره یا نسل بعد ،بیشتر مورداستفاده قوورار
میگیرد.
تا اواسط دهۀ  . 90مبادالت تجاری میان دو کشور از رونق چندانی برخوردار نبووود ،امووا در هوورایط
فعلی ،از هرکای بزرگ تجاری یکدیار محسوب میهوند .مسکو در تالش اسووت تووا ازطریووق توسووعۀ
م ناسبات با آنکارا ،ضان تأمین بخشی از نیازهای اقتصووادی خووود ،ترکیووه را نیازمنوود تووداو هاکوواری
متقابل ناهدارد .بهدلیل ماهیت مکال اقتصووادی ترکیووه و روسوویه ،دو کشووور هاکاریهووای گسووترده
اقتصادی با یکدیار برقرار کردهاند (کرمی و نجفی .)1390 ،نااه روسوویه بووه ترکیووه بووهعنوان کریوودور
بسیار م م در انتقال انرری خود ،بووه بازارهووای اروپووا ،غوورب آسوویا و هوواال آفریقووا اسووت؛ هرچندکووه
واردکنندۀ کاالهای ساخته هده پیشرفته از این کشور نیز هست .ترکیه میتواند بهعنوان مسوویر انتقووال
انرری روسیه به اروپا عال کند .نیاز انرری ترکیه به روسیه و هاچنین بازار بزرگ مصرفی این کشووور،
مانع از هرگونه ماتراتویی ازسوی رهبران آنکارا در موات ه با روسیه هووده اسووت .از ناوواه بسوویاری از
تحلیلگران ،روسیه پیوندهای اقتصادی خود با ترکیه را چنان درهمتنیده است که آنکارا نتواند درت ووت
خالف منافع مسکو حرکت کند .بههاین دلیل ترکیه پیایر سیاستهایی است تا نیاز درحال رهد خووود
به انرری را با استفاده از منابع گسووترده و مقوورونبووهصوورفه برطوورف کنوود .چنووین سوورمایهگذاریهای
هنافتی نایتواند تن ا توسط مالیات دولتی ایجاد هود ،بلکه منابع بینالاللی میبایست درگیر هوووند تووا
سرمایهگذاریهای الز را برای انرری انجا دهند .اما این امری بدی ی است که موقعیت اسووتراتژیکی
ترکیه بهعنوان پلی است بین ذخایر انرری از هر و بازار مصرفی در غرب .این کشووور بووهطور طبیعووی
نقهۀ نقل و انتقال ذخایر هیدروکربنی از روسیه ،ایران ،عرا و اخیراً آسوویای مرکووزی اسووت؛ بنووابراین،
عجیب نیست که ترکیه چه بهعنوان مصرفکننده و چه بهعنوان نقههی انتقال برای صادرات از قلارو
خود به اروپا بهطور گسترده در پرورههای اصلی خط لولووه در منهقووه نقووش ایفووا میکنوود (زیبوواکال و
گودرزی.)1392 ،
البته در پایان ،باید این نکته را یادآور هد که از آنجاییکه منافع بهدست آمده هر کشور (ضریب
متغیر  )Vدر بازی دو کشوری و با فرضیۀ برد-برد (رابهه  ،)15بیشتر از منافع کشورها در بازی سه
کشوری (رابهه  )16است؛ لذا ب ترین گزینه ازنظر اقتصادی ،ایجاد ائتالف بین کشورهای ایران ،ترکیه
و عرا است ،مار اینکه دالیل سیاسی بر دالیل اقتصادی برتری یافته و باعث ایجاد منفعت بیشتر
در ائتالف کشورهای مذکور با کشور روسیه گردد .بهبیانی دیار ،کشور روسیه قدرت بزرگی است که
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درحالحا ضر ،با مشکالت متعدد داخلی و خارتی روبهرو است .در اینهرایط ،اگرچه این کشور ماکن
است توانایی طراحی یا پیشبُرد بازی مستقلی را در سهح بین الاللی نداهته باهد ،اما هنوز هم از
تواناییهای زیادی در تخریب بازی دیاران برخوردار است و دیار اینکه ،در سهح منهقهای (ازتاله
مناطقی که ایران و ترکیه نیز در آنها منافعی را برای خود ترسیم کردهاند) همچنان نقش فعالی را ایفا
میکند؛ بنابراین ،گسترش هاکاری با روسیه عالوهبر آنکه میتواند منافعی را نصیب ایران و ترکیه
نااید ،میتواند مانع از تأثیر قدرت تخریبی روسیه برای این دو کشور نیز هود.
 .6نتیجهگیری
توسعۀ پایدار چالش مشترکی است که هاۀ کشورهای ت ان با آن روبهرو هسووتند و هاووه بایوود بوورای
رسیدن به آن با هم هاکاری داهته باهند .براسا پیشینۀ تجارت ایران ،ترکیه و روسیه بووا عوورا  ،در
این مقاله از نظریۀ بازی تکوواملی پویووای نامتقووارن بوورای تجزیووه و تحلیوول گزینووههووای اسووتراتژیک
کشورهای مذکور استفاده هده است .نارش پژوهش حاضر به بررسی نحوۀ تکامل و ظ ووور هاکو اری
در موقعیت های رقابتی اختصاص داهته و هدف آن ارائه مدلی تدید از تستجوی استراتژیهای ب ینووه
در بازی معاای زندانی تکراری است .بدینمنظور در دو حالت دو کشوری و سووه کشوووری بووه بررسووی
استراتژی ب ینه در دو سناریو بهگونهای که در سناریوی اول ،فرم میهووود کووه کشووورها رویکووردی
رقابتی به مسأله تجارت با عرا دارند و در سووناریوی دو  ،فوورم بوور ایوون اسووت کووه کشووور رقیو ب،
اطالعات را در تنظیم سهح هاکاری به اهتراک میگذارد ،پرداخته هد .نتایج ،تحت اسووتراتژی پایوودار
تکاملی در بازی تکاملی پویا بهدست آمد .برخی از نتایج را میتوووان براسووا نتووایج بهدسووت آمووده ،و
هاچنین از بحث صورتگرفته در بخشهای پیشین نتیجه گرفووت .طبووق نظریووۀ بازیهووای تکوواملی
تحت استراتژی مختلط و بهدنبال تجزیه و تحلیل انجا هده در این تحقیق ،از آنجاکه ایران ،عوورا را
بهعنوان یکی از بزرگترین بازارهای تجاری خود میداند و سود بسیار بیشتری از عرا نسبت به سووایر
کشورها را تخاین میزند ،در بیشتر سناریوها این امکان وتود دارد که ایران ،یک استراتژی رقووابتی را
برای تجارت با عرا بهتای هاکاری با سایر کشورها انتخاب کند .در عوم ،ترکیه و روسوویه ماکوون
است هاکاری با ایران را انتخاب کنند ،بهویژه هناامیکه هزینۀ عد هاکوواری بوواال باهوود؛ بووهعبارت
دیار تعادل پایدار در مدل اولیه ،انتخاب استراتژی رقابت برای دستکم یکی از کشووورها و اسووتراتژی
هاکاری برای سایر کشورها در دو حالت دو کشوری و سه کشوری موردنظر این پژوهش است .نتیجۀ
بهدست آمده در این رویکرد بهمیزان س م ارزش معامالت کشووورها بووا عوورا در سووال مووورد بررسووی
حسا است ،بهگونهای که میان کشورهای مورد بررسی ،کشوری که بیشترین س م ارزش تجووارت را
درمیان سایر رقبا با کشور هدف دارد؛ بهعنوان رهبر عاوول کوورده و اسووتراتژی رقابووت را برمیگزینوود و
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سایر رقبا نیز در صورتیکه هزینۀ رقابت زیاد باهد ،ناچووار بووه پووذیرش اسووتراتژی هاکوواری بووهمنظور
باقیماندن در بازار کشور هدف هستند.
با معرفی فرضیۀ بازی برد-برد ،ایران به احتاال زیاد با ترکیه و روسیه برای ایجوواد یووک موقعیووت
برندۀ هاکاری خواهد کرد .نتایج بهدست آمده از این فرضیه نشانداد که در هر دو حالووت دو کشوووری
و سهکشوری تحت فرضیۀ برد-برد ،انتخاب استراتژی هاکاری میووان کشووورها پایوودارترین اسووتراتژی
تکاملی بین سایر گزینهها بوده است .نکتۀ قابلتوته این اسووت کووه ایووران از سووال  1384و براسووا
برنامههای چ ار و پنجم توسعه ،حضور مؤثر در تشکلهای منهقهای و انعقاد موافقتنامههای تجووارت
ترتیحی ،بهویژه با کشورهای مسلاان و هاسایه را در دستور کار دولت خود قرار داد .بهعبارتی از ایوون
بحث میتوان این ایده را استنباط کرد که باید از الاوی بازی با تاع صووفر منسوووخ هووده ،صوورفنظر
کرد و در عوم ،از الاوی تفکر تدید بازی برد-برد استفاده هود .با اینحال ،برای دستیابی بووه یووک
موقعیت برد-برد ،هر سه کشور ایران ،ترکیه و روسیه باید برای یافتن یک راهحل سووودمند کووه بتوانوود
مزایای خاصی را برای طرف مقابل فراهم کند تا خسارات مربوطه را در منافع قابل پوویشبینووی تبووران
کند ،مذاکره کنند.
مدل استفاده هده در این مقاله ،الاوی تفکر تدید بازی برد-برد در روابط بینالالل ،میباهد .با
نااهی به استراتژیهای تجاری ایران ،ترکیه و روسیه ،پیشن اد میهود که هر سه کشور تجارت با
عرا را افزایش داده و هاکاری تجاری را نیز ارتقا دهند .با اینحال ،اگر ایران ،سود ) F(tاز ترکیه یا
سایر هاتایان خود انتظار داهته باهد ،ماکن است در بیشتر سناریوها یک استراتژی هاکاری را
انتخاب کند .برای تلوگیری از هزینههای احتاالی عد هاکاری ،ترکیه و روسیه میتوانند هاکاری با
ایران را انتخاب کنند ،بهویژه هناامیکه هر سه طرف F(t) ،را به یکدیار پیشن اد دهند .هر سه
کشور ایران ،ترکیه و روسیه میتوانند بهطور مداو اثربخشی و کارآیی سیاستها یا استراتژیهای خود
را در زمینۀ تجارت با عرا تجزیه و تحلیل و ارزیابی کنند و با توته به تغییر هرایط ،استراتژی مناسب
را انتخاب کنند .تجزیه و تحلیل صورت گرفته نهتن ا میتواند درمورد ایران ،ترکیه و روسیه ،بلکه
هاچنین در تاا کشورهای درگیر تجارت با عرا اعاال هود.
هاانطورکه در بحث ادعا هد ،وضعیت واقعی بسیار پیچیدهتر است .بهویژه ،نفوووذ سیاسووی ماکوون
است عامل م ای نسبت به عامل اقتصادی چه بوورای ایووران و چووه بوورای ترکیووه و روسوویه باهوود .بووا
اینحال ،هاانطورکه ادعا هد ،ت ان درحال تبدیل هدن به یک تامعه سرنوهووت مشووترک اسووت .در
نتیجه ،الاوی تدیدی برای روابط بینالالل در حال هکلگیری است کووه در آن هاکوواری تووایازین
رقابت و ارتباطات تایازین تقابل میهود .هیچ کس قدرت مقابله با چالشهووای آینووده ماننوود توسووعۀ
پایدار را بهتن ایی ندارد .بههاین دلیل ذهنیت تنگ سوورد و بووازی بووا تاووع صووفر محبوبیووت کاتووری

34

چهرازیمدرسه و همکاران :کاربرد مدل بازی تکاملی انتقال ژنتیک برای تحلیل روابط...

34

خواهد داهت؛ اگرچه هنوز هم ماکن است رقابووت در برخووی از منوواطق و زمووانهووای خوواص توسووط
کشورها دنبال هود ،اما هاکاری ،بیشتر و بیشتر تای آنرا میگیرد.

تقدیر و تشکر
بدینوسیله از داوران محتر که با ارائه نظرات ارزهاند خود باعث ب بود این مقاله هوودهانوود ،تشووکر و
قدردانی میهود.
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Abstract
Still influenced by Cold War thinking, many countries may interact in the international
scenario through competition rather than cooperation. However, in most cases it is not
possible to choose permanent trade policies, because by changing the structure of
production and the level of development, the interests of countries change. As a result,
several forms of strategic interaction emerge during the trade policy process.
Accordingly, in this paper, using an asymmetric evolutionary game model and adding a
win-win game hypothesis, the effects of applying a cooperation strategy instead of
competing in international affairs are analyzed. Examining evolution in the context of
game theory helps to better explain phenomena such as cooperative behaviors; therefore,
in this study, the dynamic mechanism of change in the period 2005 to 2018 has been
considered. Based on the results of the evolutionary game under mixed strategy, Iran
will act as a leader due to its higher bargaining power and will choose a competitive
strategy instead of cooperating with Turkey, and instead, Turkey will play the role of
follower and Instead of competing with Iran, it chooses to cooperate, especially if the
projected cost of losing the competition is high. However, in the dynamic evolutionary
game under the new win-win hypothesis, it is realized that a strategy of cooperating in
trade with Iraq and helping to develop it, is likely to be a logical option for Iran and
Turkey. Also, with the presence of Russia, the possibility of gaining more benefits by
choosing a cooperation strategy instead of competition will be higher.
Keyword: Evolutionary Game, Cooperation Strategy, Trade Agreement.
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