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صورت  زهيرپاستوريو غ زهيپاستوربراي شير  ايران شهري و روستايي در كنندگانترجيحات مصرف

دوره  برايمركز آمار ايران  روستاييهاي شهري و از آمار هزينه و درآمد خانوار ،. در اين راستاگرفت

 ترجيحات از آزمون ناپارامتريك ،براي تحليل ترجيحات خانوار ،استفاده شد. همچنين 1369-95 زماني

 واليس -سكالآماره كرو از ،زودگذر هايتكانه از ساختاري تغييرات تفكيك منظوربه و شدهآشكار

)K-W( شير پاستوريزه و  ردامق و قيمت ميانگين هايداده از استفاده با ،منظور بدين. شد استفاده

 زماني هايدوره در كنندگانمصرف هايانتخاب مقايسه و باروستايي و شهري  مناطقغيرپاستوريزه در 

 ماتريسنتايج بررسي . شدتشكيل  )WARP( آشكارشده ضعيف ترجيحات ، ماتريسمختلف

WARPشير پاستوريزه و دو كاالي براي  كنندگانمصرفات حدر ترجي بيانگر وجود يك تناقض

آماره  محاسبةنتايج . شده استنقض  كنندگانمصرف اتحيترجو فرضيه پايداري  بوده غيرپاستوريزه

K-W در  يست ساختاركوجود شبيانگر و  شتهدا 1374در سال  داللت بر وجود يك تغيير ساختاري

به  ،در مطالعات آتي كه شودپيشنهاد مي ،در نتيجه .است شير يبرا يرانيا كنندگانمصرفحات يترج

كنندگان در خصوص اقتصاد رفتاري و ترجيحات مصرف شده در اين حوزه،اجرا يهااستيسبررسي 

  .پرداخته شود راهبرديو ديگر محصوالت  چون شيرمحصوالت مهمي هم

  

 تكانه غيرخطي، )WARP( آشكارشده ضعيف )، ترجيحاتK-W( واليس -سكالكرو آزمون :هاكليدواژه

  موقت، شير

  JEL :D11 بنديطبقه

  

  مقدمه

حدود  ايران در شير مصرف سرانه ،)و كشاورزي (فائوبار خوار سازمان آمار اساس بر

 كيلوگرم 150 شير سرانه مصرف جهاني كه ميانگين يحال در ،است سال در كيلوگرم 12/66

). FAO, 2016(رسد مي هم كيلوگرم صدسي به حتي ،اروپايي كشورهاي برخي در كه است

. در ايران نيز بعد از شوديمرسي همگان به شير، يارانه داده براي دست ،مختلفكشورهاي  در

، انقالب اسالمي براي حمايت از اقشار ضعيف جامعه و دسترسي همه افراد جامعه به شير

و اجراي  ، يارانههااستيسكه از جمله اين  ،ر گرفته شدمختلف حمايتي در نظ يهااستيس
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، قیمت ها یارانه هدفمندی طرح زیآم تیموفق با عدم اجرایه تغذیه شیر در مدارس بود. سهمی

که منجر به عدم انتقال  ،شد حذف شیر ارانهی افزایش یافت و در یک دهه گذشتهخوراک دام 

و  است شده متضرر کننده مصرف ،رو ایناز شد،  دکنندهیکننده به تول از مصرف ریشیارانه 

 یندب .اند شده رو روبه راکد بازاری با ،مجبور به افزایش قیمت شده و در نتیجه نیزگان تولیدکنند

دلیل  ، بههمچنین .است شده تبدیل باطل چرخه یک به قیمت افزایش درپی پی روند ،ترتیب

 ها استاندر برخی  یدرپ یپ یها یخشکسالزیرزمینی و از بین رفتن مراتع در پی  یها آبکاهش 

(Fattahi Ardakani, 2010; Fattahi Ardakani and Fazlollahi Maleh, 2015; Fattahi 

Ardakani et al., 2016; Fattahi Ardakani et al., 2012)  ،مشکالت و کاهش تولید شیر

 سرانه است که شده سبب مشکالتی چنین ،در نتیجه. پدید آمده استبیشتر در این زمینه 

 در و بوده کم خودکفاست، تقریباً شیر تولید حوزه در که کشوری عنوان به ایران مصرف شیر

 2/32) کوبا یا( 85/23) جنوبی آفریقای ،(کیلوگرم 2۱) نیجریه مانند آفریقایی کشورهای رده

 ,FAO) برسد کیلوگرم هفتاد از کمتر به کیلوگرم نود تا صد از وباشد  داشته قرار( کیلوگرم

2016; Roghanchi, 2015) .میانگین ،هرچند ی موجود،آمارها بر پایة که است درحالی این 

 است. رسیده سال  32 به ایران در سن این اما ،است سال  هفتاد جهان در استخوان پوکی سن

پاستوریزه( در مناطق شهری و روستایی و غیرر )پاستوریزه سرانه مصرف ساالنه انواع شی

 ;Roghanchi, 2015) شده است ارائه 5و  3 هایدر نمودار 3383تا  3393کشور از سال  در

SCI, 2016) . در مقایسه با  3383ز استان یزد، در سال ج به ها استانهمه در مصرف سرانه شیر

انواع شیر  ةساالن ةسران مصرف ترینبیش ،3383دارای رشد منفی بوده است. در سال  ،3393سال 

با  ،ترتیب ، بهخراسان جنوبی، خراسان رضوی و چهارمحال و بختیاری های استانمربوط به 

 های استانبه  ة ساالنة انواع شیرسران مصرف ترینکمو  کیلوگرم بود 25/39و  8۱/39، 85/4۱

 ،چنینهم اختصاص داشت؛کیلوگرم  4۱/9و 3۱/3، 49/3 ، باترتیب ، بهلرستان، بوشهر و ایالم

اردبیل، آذربایجان غربی و  های استانمربوط به  ر مناطق روستاییشیر دسرانه مصرف  ترینبیش

شیر در سرانه مصرف  ترینکمو  بود کیلوگرم 33/3۱و  93/3۱، 96/83با  ،ترتیب ، بهکردستان
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 ۱3/9و  4۱/2، 63/4با  ،ترتیب هرمزگان، بوشهر و ایالم، به های استانبه  مناطق روستایی نیز

 ت.اختصاص داشکیلوگرم 

 
هایکشورطیدورهزمانیانواعشیردرمناطقشهریاستانسرانهمصرف-1نمودار

1131-1131

 
طیدورهزمانیکشورهایاستانروستاییانواعشیردرمناطقسرانهمصرف-2نمودار

1131-1131
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در  و غیرپاستوریزه پاستوریزه، مصرف شیر آمار ایران مرکزاطالعات براساس  ،همچنین

هش داشته است درصد کا 23/38و  92/32، بیترت به ،3368نسبت به سال  3382در سال  ،ایران

(Roghanchi, 2015)قیمت این محصول در ایران  های توان به نوسان ؛ از عوامل این کاهش می

 ،اشاره کرد که ترجیحات مصرفی مردم ایران در مورد شیر را دچار تغییر کرده است. همچنین

روستاییان دسترسی بهتری به شیر غیرپاستوریزه دارند و قیمت این نوع شیر نسبت به  کهاز آنجا 

مصرف شیر غیرپاستوریزه نسبت به شیر  ،بوده تر ارزانشیر پاستوریزه در یک دهه گذشته کمی 

 پاستوریزه در روستاها بیشتر است.

 دسترس، در و موجود کاالهای تمام میان از که دارد سعی همواره عقالیی کننده مصرف

 باشاااد  داشاااته دنباااال باااه او بااارای را مطلوبیااات حاااداک ر کاااه کناااد انتخااااب را هااااییآن

(Roghanchi, 2015; Fehresti-Sani et al., 2017 .)داشتن یمعن به «بودن دسترس در» عبارت 

 گیری تصمیم عامل عنوان به که مطلوبیتی و بوده نظر مورد کاالهای خریداری برای کافی بودجه

 کهپرسش  این گیرد. پاسخ شکل می فردی سلیقه اساس بر که است ذهنی شاخصی شده، مطرح

 تاابع (. Jin, 2008)اسات   نهفته مطلوبیت تابع در خیر، یا ستا عقالیی رفتاری فرد گیری تصمیم

 از مصارف  ولی گیرد، می شکل ذهنی صورت به و فردی های خواسته و سلیقه بر اساس مطلوبیت

 و درآمااد هااا، قیماات همااان کااه واقعاای دنیااای هااای محاادودیت بااا ذهناای تااابع ایاان برخااورد

الگاوی   ، از آنجا کههمچنین(. Jones et al., 2015)گیرد  می شکل است، مادی های محدودیت

رفتار و ترجیحات خانوارها نسابت باه کااالی مصارفی و      دهندة نشان ایرانی یها خانوادهمصرف 

آیناده   یهاا  یگاذار  اسات یسو  هاا  یزیر برنامهبرای تواند  می مطالعة این الگو ،ستن کاالسهم آ

هاای اقتصاادی آن جامعاه     ای بخشای از فعالیات   الگاوی مصارف هار جامعاه    . باشاد  حائز اهمیت

، نقشای  و در امکان دستیابی آن جامعه به توساعه ( Lotfalipour et al., 2017)شود  شمرده میبر

کاه در مصارف سارانه شایر در طاول زماان مشااهده         با توجه به تغییراتای  ،دارد. بنابراین برجسته

بررسای  . باشاد  شاده جیحات افراد دچار تغییارات  این نگرانی وجود دارد که ساختار تر ،شود می

مادیریت صاحید در ساطد کاالن      باه در غالاب الگوهاای مختلاف     کنندگان مصرفترجیحات 
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کننادگان ایان حاوزه    و امنیت غاذایی و حتای تقویات تولید   کشور برای محصوالت کشاورزی 

و  هاا  مادل ود باه معرفای، بررسای و مقایساه     افراد بسایاری در مطالعاات خا    ،رو این. از دانجام می

باه چناد مطالعاه داخلای و خاارجی در       ،در ادامه .اند پرداختهر دنیا کنندگان دترجیحات مصرف

 .شود میاشاره  کنندگان مصرفشده برای تقاضای آزمون ترجیحات آشکار حوزه

 حاتیترج رییبرای بررسی تغ ،(Frechette and Jin, 2002ی و جین )فرچت مطالعه نتایج

 پایداری نشان داد که در کشور کره جنوبی، محصوالت منتخب کشاورزی تقاضای نظام در

 یا مطالعهدر  .محصوالت منتخب کشاورزی وجود دارد تقاضای نظام در ساختاری شکست

و  3پارامتریک تحلیلبا استفاده از  ،(Dong and Fuller, 2010) فولر و دونگ دیگر،

 اصالحات از بعد چینی شهروندان غذایی رژیم در ساختاری تغییر بررسی ، به5ناپارامتریک

 راتییتغ وجود ،روش دو هردر  که و بدین نتیجه رسیدند پرداختند کشور این در اقتصادی

 ,.Hjertstrand et alو همکاران ) جرتسترند .دشو می دیتأی غذایی مواد مصرف ساختاری در

 یریپذ کیتفکسازی مطلوبیت و حداک ربه بررسی ، با آزمون ترجیحات آشکار ،(2013

و  ندپرداخت پولی با تعدیالت ناکامل یها ییداراضعیف در کاالهای مصرفی، اوقات فراغت و 

ی دارند.؛ و با اصل حداک رسازی مطلوبیت سازگار ی مطالعهها دادهکه  ندنخست، دریافت

( و ترکیب وسیع M1ضعیف ترکیب محدود ) یریپذ کیتفکشواهدی مبنی بر  ، بهمچنینه

(M2 )پولی میانه  یها عیتجماین نتیجه برای  که یحال در پولی دست یافتند، یها ییداراM2  و

MZM  .برقرار نیست 

اصول  (، با استفاده ازTavana and Homayonifar, 2008) فر یونیهماتوانا و 

بررسی رفتار  راستایعمیمی افریت در تو شاخص  GARPشده و روش ات آشکارترجیح

با شاخص افریت نیز برطرف تناقض  سیزدهنشان دادند که  ،عقالیی مصرف روغن نباتی

 وسیوکا و سالمی بدون تناقض هستند. 3392و  3394، 3393 یها سال ،همچنین ؛شوند ینم

                                                                                                                                   
1. parametric 

2. non-parametric 
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پارامتریک نابا استفاده از رهیافت  ،(Salami and Kavoosi Kalashami, 2011) کالشمی

 ، بهوالیس-سکالیف و ترکیب آن با آزمون آماره کروشده ضعبرازتشکیل ماتریس ترجیحات ا

کنندگان ایرانی برای سبد کاالیی برنج را در دوره  تغییر ساختاری در ترجیحات مصرفارزیابی 

بیانگر رخداد نقض  WARPتشکیل ماتریس نتایج ناشی از  پرداختند و 3368-3396زمانی 

این نقض را در  K-wاما، نتایج آزمون آماره  بوده است، 3339شده در سال ترجیحات آشکار

و عدم وجود شکست ساختاری در ترجیحات  داند میغیرخطی موقت  های تکانهاثر 

سالمی و همکاران نتایج مطالعه همچنین،  .کند مییید ایرانی برای برنج را تأ کنندگان مصرف

(Salami et al., 2012)،  با استفاده از ماتریسWARP نشان داد  ،والیس -سکالو آماره کرو

کنندگان چای وجود دارد و یک تغییر  ، یک تناقض در ترجیحات مصرف3334که در سال 

 همکاران و بردسیری ساالرینتایج مطالعه بر اساس ساختاری در سال مورد نظر وجود دارد. 

(Salari Bardsiri et al., 2016)شده در آزمون ناپارامتری ترجیحات آشکار استفاده از ، با

شده حاکی از عدم تایج حاصل از ترجیحات ضعیف آشکارن ،3394-83برای دوره زمانی ایران 

شده در خانوارهای شهری و ترجیحات آشکار یافته تعمیمگونه تناقض در اصل وجود هر

احمد، بوشهر، یزد، لرستان، ایالم، کهگیلویه و بویر بختیاری، و چهارمحال های استانروستایی 

رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، کرمان، اصفهان، ، خراسان قم، گلستان، خراسان شمالی

وجود نقض در خانوارهای شهری و روستایی  ،همچنین و سیستان و بلوچستان و گیالن

تهران، اردبیل و دان، زنچان، سمنان، هرمزگان، مرکزی، کرمانشاه، خوزستان، هم های استان

استفاده از  با ،(Hosseinzad and Pakroh, 2016) حپاکرو و زاد حسین .استخراسان جنوبی 

 کنندگان مصرف ترجیحات در ساختاری تغییرات پارامتری، وجودناپارامتری و  های رهیافت

پارامتری وجود نا رهیافتنتایج  کردند ورا بررسی  قرمز گوشت و مرغ گوشت نوع دو برای

نتایج برآورد  است؛ 3338که مربوط به سال  هنشان داد WARPیک تناقض را در ماتریس 

  .استرهیافت پارامتری نیز حاکی از وجود شکست پایدار در روند مصرف گوشت 
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از  ،شده، برای بررسی وجود شکست در ترجیحات افرادیاد های بیشتر پژوهشدر 

 فرم یک تصرید به عدم نیاز دراستفاده شده است. مزیت استفاده از این روش  WARPماتریس 

. شود یمدر مطالعه حاضر نیز از این روش استفاده  ،در نتیجه. ستتقاضا نظام برای خاص تابعی

و  کنندگان مصرف ، بررسی ساختار ترجیحاتدیآ یمبر گفته پیشاز مطالعات  کهگونه  همان

زیرا با بررسی ترجیحات  ،است زمانی مختلف حائز اهمیت یها دورهشکست آن در 

 توان یم ،کشاورزی راهبردیمحصوالت  ژهیو بهمختلف  یها حوزهدر  کنندگان مصرف

 ها بخشر به تولید، صادرات و واردات و دیگ دهی جهتی ابر مدون ییها برنامهو  ها استیس

 در کشور، جمعیتی و اقتصادی رشد به توجه ، باگذشته دهه سه در ،دیگر سویاز  .داد ارائه

 پس ،ایران. پدید آمده است گسترده ایرانی تغییراتکنندگان  مصرف غذایی مصرف الگوهای

 بوده گرا مصرف تقریباً یا جامعه ، همچناننفتی مستقل منابع به دولت تکیه و اسالمی انقالب از

 به توجه با و بیشتر غذایی مواد مصرف با یا جامعه عنوان به شهری جامعه برای حداقل که ،است

 باال دارای توان آینده در ایران. گرایی را انتظار داشت توان رشد مصرف می آن، اقتصادی رشد

 برای مهمی پیامدهای رشدی چنین که است، انرژی ژهیو به جوشو پرجنب بازار یک برای

 به توجه با. دارد راهبردی محصوالت ژهیو به غذایی مواد مصرف و تولید در بیشتر تحوالت

 حتی و منطقه غذایی امنیت در آن نقش و غرب آسیا راهبردی منطقه در ایران حیاتی نقش

 غذایی مواد تقاضای جمله از مختلف تقاضاهای در اخیر دهه تغییرات و همچنین، جهان

 دوچندان افراد ترجیحات غیراقتصادی و اقتصادی مطالعه اهمیت ،(افراد مصرفی ترجیحات)

های مختلف در خصوص  اجرای سیاست ،چنینگفته و هم پیش. با توجه به مطالب شود یم

به  ،یا مطالعهدر کمتر  کهشیر و با در نظر گرفتن این نکته  ژهیو بهمحصوالت مهم کشاورزی 

کنندگان  پرداخته شده است، بررسی ترجیحات مصرف کنندگان مصرفبررسی رفتار عقالیی 

ضروری کنندگان  تر رفتار مصرف بررسی دقیق در خصوص محصوالت کشاورزی برای

 شیر کنندگان مصرف ترجیحات تحلیل و بررسی حاضر مطالعه اصلی هدف ،رو نیااز نماید.  می

در  یا مطالعهتاکنون . ایران است روستایی و شهری خانوارهای در غیرپاستوریزه و پاستوریزه
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مطالعه  ،رو نیااز و  محصول پراهمیت شیر انجام نگرفته خصوص تحلیل شکست ساختاری

 راهبردیمحصوالت  کنندگان مصرفمطالعات اولیه در مورد بررسی تغییر رفتار  وحاضر جز

 کشاورزی در ایران است.

 

تحقیقروشمبانینظریو

 رییتغناشی از ) تقاضاطرف  در رییتغ از ناشی است نکمم کننده مصرف حاتیترج در رییتغ

 مورد در اطالعات به کنندگان مصرف واکنش یا و ذائقه ر درییتغ تی،یجمع های ویژگی در

 بر که بازاریابی نظام در رییتغ د و یایتول در رییتغ ناشی از) عرضه طرف در رییتغ یا و( سالمتی

برای تحلیل (. Hoderlein and Stoye, 2014) باشد( گذارد می اثر کننده مصرف حاتیترج

. پارامتریک استفاده کردناتوان از دو روش پارامتریک و  می ،کنندگان تقاضای مصرفرفتار 

 این در. دارد زین معایبی اما است، رایج کننده مصرف تقاضای لیتحل در پارامتری وهیش ،هرچند

آزمون  رینظ الگوهایی از استفاده با و شود می انتخاب بازار تقاضای برای تابعی فرم یک ،روش

 قرار بررسی مورد تقاضا نظام در حاتیترج ، ایستایی3و فیلتر کالمن 5ضرایب تصادفی، 3چو

 مقدار که شود می پذیرفته کننده زمانی وجود شکست ساختاری در ترجیحات مصرف .ردیگ می

 این در ،رو نیااز . باشند داشته هم با دار معنی تفاوت ها زیرنمونه برای برآوردی های آماره

 صورت تقاضا از نظام مشخص تابعی فرم یک بر اساس ای هیفرض نوع هر ، آزمونروش

 محقق است، ناشناخته معموالً نظر مورد های داده واقعی ساختار که جاآن از اما. دگیر می

 را پارامتریک روش مسئله دقت این باشد؛ مطمئن شده تصرید تقاضای فرم صحت از تواند نمی

 به ازیین که شود استفاده پارامتریکنا روش از است بهتر ،لکمش یندب توجه با .دهد می کاهش

 برآوردهای در رایج التکسایر مش البته و ندارد تقاضا نظام برای خاص تابعی فرم یک تصرید

                                                                                                                                   
1. Chow test 

2. random coefficient 

3. Kalman filter 
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 همراه به زین را خطا اجزای بودن نرمال و خودهمبستگی واریانس، ناهمسانی رینظ پارامتریک

 (.Vermeulen, 2012) ندارد

( ارائه شد، از یک منطق Varian, 1982ناپارامتریک که توسط واریان )رهیافت 

 بر ناپارامتریک اساس روشکند.  استفاده می 3شدهاصول ترجیحات آشکار بر اساساقتصادی 

کند،  ای سبد کاالیی را در یک زمان انتخاب می کننده وقتی مصرف»این فرض استوار است که 

در همان زمان توان خرید سبدهای دیگر را داشته است، این موضوع را آشکار  که حالیدر 

اگر  ،. حال«کننده سبد انتخابی را به سایر سبدهای موجود ترجید داده است سازد که مصرف می

اصل گیرد.  ورد تردید قرار میم کننده این اصل نقض شود، صحت فرض رفتار عقالیی مصرف

شود که نقض آن دلیلی بر تغییر در  بیان می 5در قالب ترجیحات ابرازشده مستقیم یادشده

 فرض صحت بررسی برای محققان (.Salami et al., 2012) استکننده  ترجیحات مصرف

 تظاهرات از استفاده با ،آن طریق از بتوان که اند بوده راهی دنبال به کننده مصرف عقالیی رفتار

 درونی محتوای به است، شده انتخاب کاالیی سبدهای همان که کننده مصرف رفتار بیرونی

اند که  معرفی شده های مختلف ، آزموندر این بین. ببرند پی است، عقالیی رفتار که وی رفتار

 یافته تعمیم اصل به توان می هاآن جمله پردازند. از میگان کنند مصرفبه بررسی رفتار اقتصادی 

 2آشکارشده ترجیحات ضعیف اصل ،4آشکارشده ترجیحات قوی اصل ،3شدهآشکار ترجیحات

 ای ایده آشکارشده ترجیحات. کرد اشاره 6آشکارشده ترجیحات( سازگار) همگرایی اصل و

 رفتار محض نظریة توسعه برای شایانی کمک آن معرفی و رود می شمار به اقتصاد در قوی بسیار

شود  اقتصادی محسوب می های بخش دیگر در کاربرد برای ای پایه و است کننده مصرف

(Varian, 2006.) این نقض با تشکیل ماتریس آزمون WARP یها هیدراگیرد.  می صورت 

                                                                                                                                   
1. Axiom of Revealed Preference (ARP) 

2. Direct Revealed Preference (DRP)  

3. Generalized Axiom of Revealed Preference (GARP) 

4. Strong Axiom of Revealed Preference (SARP) 

5. Weak Axiom of Revealed Preference(WARP) 

6. Homothetic Axiom of Revealed Preference (HARP) 
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ی مخارج سبدهای مختلف کاال ،بیترت به ،WARPر ماتریس د و ستون مربوط به هر ردیف

های  هزینه خرید یک سبد مشخص کاال را در سالو ها قیمت آن بر اساس یک سال خاصرا در  شیر

سبد  یها نهیهز های قطری درایه ،در ماتریس مورد نظر ،همچنین ؛دهد یمارائه مختلف مورد بررسی 

 کردن، با مشخص نتیجه درکند.  می مشخصهای مورد مطالعه را  از سال کدامهر  برایشده  انتخاب

 شود یمارائه     ، ماتریس دوره زمانی  در  این کاالدو بردار قیمت شیر و مقادیر مصرف 

(Salami and Kavoosi Kalashami, 2011) .( که 3با استفاده از رابطه )ماتریس  یها هیدرا

WARP نقض ترجیحات را به  توان یم تر آسان، کند یمهای قطر اصلی نرمال  را با تقسیم بر درایه

 منتخبسبدهای  یها نهیهز ،نتیجه در. (Varian, 1982)مشخص کرد  WARPکمک ماتریس 

 شود. کنندگان به عدد یک تبدیل می توسط مصرف پژوهشورد های م از سال کدامدر هر 

(3)     
  

   

  
   

 

  (، 3در رابطه )
و   مصرف کاال در دوره زمانی  میزان   ،  قیمت کاال در دوره زمانی   

 .استشده  ماتریس نرمال های درایه    و   مصرف کاال در دوره زمانی  میزان   

ای ها  درایاه  ،آشکارشاده  ترجیحات ضعیف ماتریس اصلتشخیص نقض برای  ،در ادامه

وجاود  شاده،   مطالعاات انجاام   بر اسااس  .شود یمبررسی  شده دو سوی قطر اصلی ماتریس نرمال

بین  افرادتغییر ساختاری در ترجیحات  ةقطر اصلی نشان سوییک در دو عدد تر از های کم درایه

  اساات آشکارشااده ترجیحااات ضااعیف نقااض ماااتریس اصاال   باار اساااس   و   هااای  زمااان

(Varian, 1982) .سیمااتر  ساطر  هار  در موجاود  یاک  از کمتار  یهااا  اهیا درا ،ساخن  دیگار  به 

 رسای دست قابل معین یزمان دوره در یپرداخت یها نهیهز باا اهک اسات ییسبدها انگریب شده نرمال

 یوقتا  اسات.  داده دیتارج  میمساتق  طاور  به هاآن به نسبت را افتهی تحقق یمصرف سبد فرداما  ،بوده

 یاصال  قطار  طارف  دو در   سااتون  و   فیا رد هیدرا و   ستون و   فیرد هیدرا دو هر مقدار

 بار  را   سابد  ،یزمان دوره یک در فرد هک دهد یم نشان اسات یک از کمتر شده لنرما سیماتر

ه کا  ،اسات  داده دیتارج    ساابد  باار  را   سابد ،گارید یزمان دوره در اما ،داده دیترج   سابد



 111شمارة   ،92اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال 

87 

 Salami and Kavoosi) اسات   و   زماانی   ةدور دو نیبا حاتیترج یداریپا نقض نشاندهنده

Kalashami, 2011). 

 ترجیحات ضعیف آمده در ماتریس اصل وجود بهنقض  مشخص شود که کهآناما برای 

و یا وجود خطای  اداریناپا یرخطایغ یهاا اناهکتبوده یا  سااختاری تغییار اثار بار آشکارشده

تکمیلی بررسی اثرات غیرسیستماتیک ضروری است  یها آزمون، استفاده از یریگ اندازه

(Salami et al., 2012.) 

شده توسط واریان  هارائ WARPسیآزمون ماترسیستماتیک از ترکیب آزمون اثرات غیر

(Varian, 1982 )که در این  شود حاصل می 3ارزی توزیع احتمالی ی جمعی هم و آزمون مرتبه

 نقطهبر  بنا 4و جفتی 3، مؤخر5به سه بخش مقدم آشکارشده ترجیحات ضعیف اصل ماتریس ،حالت

شرط  «چاپ و باال» یا گوشه یها هیدراتمامی  ،در بخش مقدم. شود یم میتقسا یاحتمال ستکش

 شرط «نییپا و راست» یا گوشه یهاهیدراتمامی  ،مؤخر بخشدر  ؛کنند یم نیمتأرا       

 و راست» و «نییپا و چاپ» یا گوشه یها هیدرا تمامی جفتی نیز بخش در و ؛دارا هستند را     

 (.Jin and Koo, 2003) سازند یمبرقرار را        و       طیشرا ،بیترت به ،«باال

 برای هر قسمت آشکارشده ترجیحات ضعیف ماتریس اصلهای  ، تعداد نقضین ترتیببد

. با فرض ثابت بودن شود یمورد برآماتریس  و احتمال وجود نقض برای هر قسمت محاسبه

ی ها نقض بر اثر تکانه وجود، احتمال مطالعهدر طول دوره مورد افراد ساختار ترجیحات 

 عدم برقراری ؛ماتریس برابر باشدمقدم، موخر و جفتی  یها بخشخطی ناپایدار باید در غیر

 م لای  ساختار ترجیحات یا وجود شکست ساختاری در نقطه همیشگیتغییر  معنیبه  باال حالت

z  .زوج بین آشکارشده ترجیحات ضعیف ماتریس اصلنقض  احتمال اگر، سخن دیگر بهاست 

اثبات  ساختاری شکست وجود آنگاه، باشد داشتهتفاوت  آماری یدار معنی از تظر ها بخش

                                                                                                                                   
1. rank-sum test of distributional equivalence 

2. early partition 

3. late partition 

4. spanning partition 



   ......در شير كنندگان مصرف ترجيحات در ساختاري شکست 

88 

، هر سه در هر مرحله از آزمون ، بایدافراد برای برقراری ثبات ترجیحات رو، از این .شود یم

 بودن یکسان سنجش ایوالیس بر -اسکالکو آزمون از ،در نتیجهباشند.  یکسانتوزیع احتمالی 

یکسان  آزمون این صفر در فرض (.Conover, 1999شود ) استفاده می باال احتماالتی یها عیتوز

 بررسی توزیع سه هر نبودن همسان نیز مقابل فرض و در است احتماالتی سه توزیع دنبو

  .شود یم

نقض  nو آشکارشده  ترجیحات ضعیف اصلماتریس  در مقایسه مورد زوج Nبا فرض

 ،بیترت به ،ها و نقض ها مرتبه غیرنقض میانگین، ماتریس در آشکارشده ترجیحات ضعیف اصل

       با  برابر
 

       و  ⁄
 

، میانگین مرتبه جمعی برای بخش رو از این. است ⁄

iشود یمبیان  (5رابطه ) صورت به ام ماتریس (Conover, 1999:)  

(5)       (  
   

 
)         (

     

 
)  

             

 
 

 ضعیف اصل یها نقضتعداد    و  برای هر قسمتمقایسه های مورد زوج   ، که در آن

والیس  -سکالکروآماره آزمون  توان یم ،بنابرایناست.  برای هر قسمت آشکارشده ترجیحات

 :ارائه کرد( 3رابطه ) صورت بهرا 

(3)    
  

      
(  

   

 
)∑

  
 

  
 

        

    برابر با  صفرتحت فرض  باالزیع آماری حدی تو
 بهبود قدرت آزمون برای. است  

 Salami and)شود  تعدیل میوالیس  -سکالوکرآماره  ،(4مورد نظر، با استفاده از وزن رابطه )

Kavoosi Kalashami, 2011): 

 (4)    
 

  
                   

    

 
       

       
 

 ،شاخص این زمانی روند رسم با و شده برآورد احتمالی شکست نقطه هر برای باال آماره

  افراد قابل تشخیص است. ساختاری ترجیحات شکست
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 -سكالكرو آزمون انجام و آشكارشده ترجيحات ضعيف اصلماتريس  ايجاد براي

ي شير هاكاال شهري و روستايي كنندگانمصرفبررسي تغيير ترجيحات  راستايدر  واليس

در  .استسرانه دو كاال نياز  مصرف مقدار و قيمت اطالعات پاستوريزه و غيرپاستوريزه، به

بر  1369-95از سرانه مصرف شير پاستوريزه و غيرپاستوريزه در دوره زماني  ،رو شيپ مطالعه

 ،قابل دسترس بودن آماربا توجه به  پژوهشبازه زماني مورد  ه وحسب كيلوگرم استفاده شد

از اطالعات طرح هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و  مورد نيازانتخاب شده است. اطالعات 

براي  ،همچنين ه وبدست آمد) SCI, 2016(مركز آمار ايران  شده توسطاجرا روستايي ايران

  ه استاستفاده شد Excel يافزارنرمو تحليل اطالعات از بسته  WARPايجاد ماتريس 

  

  نتايج و بحث

 ايران،شير پاستوريزه و غيرپاستوريزه  باافراد در اتباط  ترجيحات بررسي براي نخست،

هر  هايدرايه .)1جدول( شد لكيتش )WARP( آشكارشده ترجيحات ضعيف اصلماتريس 

در شير مختلف  يسبدها يهانهيهز بيانگر آشكارشده ترجيحات ضعيف اصلس يماتررديف 

س يماتر .است يمورد بررس هايسالسبد در  يك يهانهيهز نشاندهنده ي آنهاستونهر سال و 

 )2(شده و در جدول و بدون واحد نرمال تحقيق  ) در بخش روش1رابطه ( بر اساس 1جدول 

 قطر عناصر اساس بر شدهنرمال ماتريس هايدرايه بررسي)، 2جدول ( طبق گزارش شده است.

پاستوريزه و  هزينه مصرف يك سبد شير( 6مقدار هزينه سبد كاالي كه  دهدمي نشان اصلي

معادل  1374شده در سال در ماتريس نرمال) 1374ريال در سال  76629غيرپاستوريزه معادل 

 پاستوريزه و غيرپاستوريزه معادل هزينه مصرف يك سبد شير( 3و هزينه سبد كاالي 99/0

و اين نتيجه  بودهو كمتر از يك 99/0نيز معادل  1374در سال ) 1374ريال در سال  14619

از  دارد. وجود مقايسه جفت مورد دودر  يك نقض آشكار در ترجيحاتاست كه  آنبيانگر 

 نقض رخداد ،در نهايت بوده،يك ر از كمتقطر اصلي  طرفدر دو  باال يهاهيدرا كهآنجا 

WARP  ير پاستوريزه و ش كنندگانمصرف ،1374در سال  كه ، بدين معنياستمشاهده قابل

 ،و به بيان ديگر دهكر، انتخاب 6 را با وجود توانايي خريد سبد 3سبد كاالي  غيرپاستوريزهشير 
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اصل ضعيف ترجيحات  بر اساس ،روينااز . انددادهترجيح  6طور آشكار بر سبد را به 3سبد 
در هيچ دوره زماني ديگري  نبايد يادشدهكاالهاي  كنندگانمصرف، )WARP( آشكارشده
نشان  1374 اما بررسي ترجيحات سال ترجيح دهند. 3 كااليسبد نسبت به را  6 سبد كاالي

 6، اقدام به انتخاب سبد 3، با وجود در دسترس بودن سبد كاالي كنندگانمصرفكه  دهديم
 ،1374سال  .شوديم كنندگانمصرفكه اين انتخاب باعث ايجاد نقض در ترجيحات  انددهكر
آمد خانوادرهاي شهري و روستايي هزينه و در هايآمار بر اساسشده توجه به محاسبات انجام با

مختلف  ليدالبه ياارانهي رينشدن ش عيتوز. استسال وقوع نقض  دهندهنشانآمار ايران، مركز 
 سيكه ممكن است سبب نقض در ماتر ،قبل رخ داده يهاسالمشخص در  يزمان يهابازهدر 

WARP .شده باشد  
  ريال هزارحسب  برWARP اوليه  ماتريس -1جدول 
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�) 351وجود يك تناقض از كل  =
(��×������

�
= جفت درايه موجود در  �351

كه با توجه به  استدرصد  28/0 احتمال نقض (نسبت نقض) برابر بابيانگر  WARPماتريس 
منظور به رد كرد، گيرياندازهدليل بروز خطاي نقضي را به تواننميمقدار اندكي است و  كهنيا

 K-Wاز آماره  ،كنندگانمصرفدر ترجيحات و وجود شكست ساختاري تشخيص علت نقض 
   استفاده شد.
الزم  ،نيبنابرا ؛شده باشند جاديا يست ساختاركر از شيغ يليدالموارد نقض به نين است اكمم

 يشده براليتعد K-W. آماره شودست محاسبه كمحتمل ش هر نقطه يبرا K-W است كه آماره
 WARP سياز، ماتريمورد ن هايآمارهمحاسبه  يه براكست محتمل استفاده شد كهمه نقاط ش

ست كهر نقطه ش يبراو م شد يو مؤخر تقس يمقدم، جفت گانهسه هايبخششده به نرمال
 شده است.ارائه  3نمودار و  3 جدول درآن  جينتاشده و محاسبه  K-Wآماره  ياحتمال

ن نقطه زمان ياول ،شوديممشاهده ) Dong and Fuller, 2010( جدول اين ه دركگونه نهما
زوج  يكحداقل با  1370 سال ه شده كهگرفت نظر در يست احتمالكش يبررس يار براكشروع 

و پايداري در عدم وجود شكست ساختاري  يادشدهفرض صفر در آزمون  است. هيادر
وجود شكست  آن شير پاستوريزه و شير غيرپاستوريزه و فرض مقابل كنندگانمصرفترجيحات 

  ساختاري است.
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  ريش هكنندمصرف حاتيترجWARP  سيماترواليس  -سكالكرو آماره جينتا -3جدول 
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 1381 1380 1379 1378 1377 1376 1375 1374 1373 1372 1371 1370 سال

n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

N 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 

n1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

n2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

n3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N1 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 

N2 50 72 92 110 126 140 152 162 170 176 180 182 

N3 300 276 253 231 210 190 171 153 136 120 105 91 

θ1 175.5 526.5 1053 1755 2983.3861 5089.6493.8073 9828 11751386

θ2 8775 128116322 19481 22113 24570 26676 28431 2983308831593194

θ3 5282484344402 40541 36855 33345 30011 26852 2386210618421597

K 0.019 0.067 0.024 0.019 0.191 0.134 0.116 0.092 0.058 0.046 0.054 0.047 

W 2.173 7.904 2.815 2.191 22.4 15.7113.6010.806.8 5.382 6.349 5.526 

 مقدار

  بحراني
6.41 6.41 6.41 6.41 6.41 6.41 6.41 6.41 6.41 6.41 6.41 6.41 

Step 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 سال

n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

N 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 

n1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

n2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

n3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N1 91 105 120 136 153 171 190 210 231 253 276 300 

N2 182 180 176 170 162 152 140 126 110 92 72 50 

N3 78 66 55 45 36 28 21 15 10 6 3 1 

θ1 1614

6 

1860

3 

21236 24044 27027 30186 33521 37031 4071

6 

4457

7 

4861

4 

5282

6 θ2 3194315930888 29835 28431 26676 24570 22113 1930161412638775 

θ3 136811589652.7897.6318 4914 3685.2632.1755 1053 526.5 175.5 

K 0.024 0.02 0.17 0.031 0.011 0.009 0.024 0.023 0.004 0.003 0.036 0.036 

W 2.857 2.343 19.943.596 1.294 1.053 2.858 2.681 0.519 0.387 4.28 4.18 

 مقدار

  بحراني
6.41 6.41 6.41 6.41 6.41 6.41 6.41 6.41 6.41 6.41 6.41 6.41 

درجه  با 2χاز مقدار بحراني واليس  - كروسكال آماره محاسباتي داربودن مق بيشتر

پذيرش فرض صفر در عدم  يمعنبه )41/6معادل ( درصد يكسطح اطمينان  و در 17آزادي 

شكست ساختاري در ترجيحات  كه رخداد استو در نتيجه قبول اين مطلب  1374سال 

بر اثر  همشاهده شد 3كه در جدول  يهايسال برايسبد كاالي شير  ايراني براي كنندگانمصرف

كاالي  افراد برايو ناشي از شكست ساختاري واقعي در ترجيحات  است تكانه غيرخطي موقت

 ضعيف اصلماتريس  نقضيك مورد  ،سخن ديگر به .است پاستوريزه و شير غيرپاستوريزه شير

ايراني براي  كنندگانمصرفدر ترجيحات  ناشي از شكست ساختاري آشكارشده ترجيحات

  . ستا شير كاالي سبد
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 (1131-1133)(دربازهزمانیموردمطالعهK-Wوالیس)-کروسکالآمارهزانیم-1نمودار

 

شنهادهایوپگیرییجهنت

است که مصرف آن برای سالمت انسان بسیار توصیه  راهبردیکاالیی اساسی و شیر 

کاهش  درصد بیستنزدیک به  3383 تا 3368 در ایران در بازه زمانی شیر. اما مصرف انواع ،شده

 یرات ساختارییتغ وجود یا عدم وجود یبا هدف بررسحاضر مطالعه  ،همین راستادر  است. یافته

در کشور طی دوره شیر پاستوریزه و غیرپاستوریزه ی سبد کاال کنندگان مصرفحات یدر ترج

گان در ایران در خصوص مصرف کنند مصرفرفتار چگونگی تا  انجام شد 3368-3382 زمانی

مورد  یک ،3334 در سالبیانگر این است که  WARPحاصل از ماتریس نتایج  .مشخص شودشیر 

رخ داده غیرپاستوریزه شیر ی شیر پاستوریزه و سبد کاال کنندگان مصرفحات یترجنقض در 

شیر پاستوریزه  کنندگان مصرفرفتار عقالیی  ،یعنیة حاضر )فرض اولیه در مطالع ،در واقع است.

رد  ،آشکارشدهدلیل وجود تناقض در اصل ضعیف ترجیحات  (، بهو غیرپاستوریزه در ایران

حات یترجنشان داده شد که  ،با مقادیر بحرانیو مقایسه آن  K-Wبا محاسبه آماره  .شود یم

بازاری موقت باعث  های سخن، نوسان دیگر به شده است. یر ساختارییدچار تغ کنندگان مصرف

، بلکه این شکست و تغییر است نشده کنندگان مصرفو تغییرات ترجیحات  WARPنقض 

وجود تغییر ساختاری در ترجیحات  شده است. WARPترجیحات افراد بوده که باعث نقض 
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این سبد کاالیی است،  کنندگان مصرفواع شیر گویای تغییر در گرایش ان کنندگان مصرف

و تبدیل انواع  نیستند برخوردار ترجیحات پایدار در مورد شیر ازکه خانوارهای ایرانی  ای گونه به

و  تغییرات خاصی را در ترجیحات افراد ایجاد کند است که غذایی از این شیر توانسته یها فرم

کل دوره مورد مطالعه  توان ینم ،در نتیجه. ندمان ینمرفتار مصرفی خود وفادار  به کنندگان مصرف

مطلوبیت و تفکیک کل کار گرفت. با توجه به سال شکست تابع  هرا برای تخمین تابع تقاضا ب

در تخمین تابع تقاضای که  شود یمدوره، پیشنهاد زیردر دو  کنندگان مصرفعقالیی  دوره و رفتار

 یا مطالعه کهاز آنجا  توجه شود.شیر  کنندگان مصرفتغییر ترجیحات شیر مصرفی خانوار به 

 بیانمطالعه حاضر با سایر مطالعات  یها افتهیبین  هم یا سهیمقا، صورت نگرفتهمشابه مطالعه حاضر 

 نشده است.

سبدهای  کنندگان مصرفبررسی امکان وجود تغییر ساختاری در ترجیحات همچنین، باید 

یک  عنوان بهطلوبیت نئوکالسیک با پیش فرض وجود تابع م مطالعهدر هر  مختلف کاالیی

که وجود تابع تقاضا مورد آزمون قرار گیرد، چراآزمون برای روش پارامتریک تخمین  پیش

آزمون اصول ترجیحات  وجود تابع تقاضاست. مطلوبیت نئوکالسیک شرط الزم و کافی برای

روند ورد را در م بسیاری یها افتهیو  بلندمدت، اطالعات یها داده کمکبا  تواند یم آشکارشده

برای  مختلف م ل تبلیغات یها استیسدر اثر اجرای  کنندگان مصرف رات سلیقه و رفتاریغیت

 .دهدارائه از جمله شیر  گوناگونکاالهای 

 ریبااه مصاارف شاا یشااتریل بیااتما کنناادگان مصاارف، حاضاار مطالعااه نتااایجبااا توجااه بااه 

باا   ر وجود داشته باشد.ین نوع از شیبهداشت ا رب یافکد نظارت یبا رو، ؛ از اینزه داشتندیپاستورغیر

انتقاال   کاه موجاب   زهیرپاساتور یغ ریشا توجه به اهمیت سالمت افراد در جامعه و پرهیز از مصارف  

 دولات از  که از طریق پرداخت یارانه به شایر،  است شایسته ،شود یمامراض مختلف از دام به انسان 

ت یا بتوانند به فعال نندگانکدیتول از این رهگذر، عمل آورد تا بهرا شیر حمایت الزم  نندگانکدیتول

 مصارف  سابد در و  عرضاه شاود   یمتار کمات  یباا ق پاساتوریزه   ریشا  ،در نتیجاه خود ادامه دهناد و  

 قرار گیرد. خانوارها
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