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: آزمون اثر رانیا ریانج یمصرف کنندگان امارات برا حاتیترج یداریپا

 مصرف یبر الگو یخشکسال
 2 ، مریم امینی1*وردیریحانه اله

 

 چکیده
 در دو دهه گذشته کشور ایران مقام چهارم در تولید و صادرات انجیر را به خود اختصاص داده است. با وجود این که درخت انجیر، از گیاهان

های خشکسالی گسترده شود. دورهگردد، شرایط خشکسالی طوالنی مدت باعث آسیب شدید به این درخت میبه خشکی محسوب می مقاوم
ترین کشور هدف ایران از لحاظ مقدار واردات، امارات ، به طور جدی درختان انجیر دیم را تضعیف نمود. مهم1389در کشور، در سال 

و با استفاده از روش آزمون ناپارامتری  2019تا  2001های دف مقاله، ترجیحات کشور امارات طی سالمتحده عربی است. لذا به عنوان ه
ها از پایگاه اطالعاتی سازمان تجارت ترجیحات آشکار شده مورد سنجش قرار گرفت. محصول مورد بررسی انجیر خشک و تر بوده و داده

به منظور تحلیل تغییر ساختاری نقطه نقض ماتریس ترجیحات آشکار شده  4والیس-لآوری شده است. بررسی آماره کراسکاجمع 3بین الملل
(WARP) تعمیم اصل کنندگان اماراتی ناشی از شکست ساختاری نیست. نتایج مربوط به بررسینشان داد، نقض در ترجیحات مصرف 

چنین، نتایج رد نشده است. هم عقالیی رفتار رضیهف 2017و  2005های دهد، تنها در سالنشان می (GARP)شده  آشکار ترجیحات یافته
بایست کند. لذا میتایید میبه بعد، به علت وقوع خشکسالی  2011عدم پایداری ترجیحات مصرف کننده از انجیر وارداتی از ایران را از سال 

ت باال برای تغییر ترجیحات مصرف های کشت و مدیریت بهینه آب جهت ارائه محصولی با کیفیچون مغذی نمودن زمیناقداماتی هم
 کنندگان اماراتی به سمت انجیر ایران صورت گیرد.

 GARP: انجیر، آزمون ناپارامتری، ترجیحات آشکار شده، امارات، کلمات کلیدی
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 مقدمه
 تر درختانبیش(. Trade map, 2020)در دو دهه گذشته ایران مقام چهارم در تولید و صادرات انجیر را داشته است 

تولید انجیر در  (.Jafari et al, 2012)های دیم منطقه استهبان قرار دارد انجیر ایران در استان فارس و به خصوص باغ

باشد و نوسانات بارش ساالنه به عنوان یک چالش اساسی برای شرایط دیم، کامال به میزان بارش وابسته می

گردد، شرایط از گیاهان مقاوم به خشکی محسوب می تولیدکنندگان انجیر است. با وجود این که درخت انجیر،

تواند وقوع خشکسالی می (. Stover et al, 2007)شود خشکسالی طوالنی مدت باعث آسیب شدید به این درخت می

های دوره(. Tehrani et al, 2016)ریزش برگ درختان انجیر و کاهش کمیت و کیفیت میوه آن را در پی داشته باشد 

، به طور جدی درختان انجیر دیم را در منطقه استهبان تهدید نمود و 1389ترده در کشور، در سال خشکسالی گس

ثرات ا (.Jafari et al, 2012) درصد از محصول تولیدی گردید 80ها و در حدود درصد باغ 10باعث از بین رفتن 

جوانه ها و از بین رفتن آنها، سبز خشکسالی در انجیر شامل دیر باز شدن جوانه ها در اوایل فصل رشد، سوختگی 

نشدن جوانه های زایشی و در نتیجه عدم تشکیل گل آذین و میوه، رشد کند برگ در طول فصل رشد، سوختگی 

حاشیه برگ و پیشروی به تمامی سطح آن، ریزش برگ در طول فصل رشد، خزان زود هنگام برگ ها در آخر فصل 

کیدگی شاخساره، ریزش گل آذین، کاهش کیفیت میوه، آفتاب رشد، کاهش رشد طولی و قطر شاخساره، خش

 به ، اخیر سال چند رد .باشدای از درختان انجیر میهای درخت در پارهسوختگی تنه و از بین رفتن تمام قسمت

 این دهدمی نشان موجود برآوردهای .است گرفته قرار نابودی آستانه در استهبان انجیر هایباغ خشکسالی، دلیل

 .است کرده تجربه را شدید و متوسط مالیم، هایخشکسالی (1390-1391تا 1386-1387) هایسال در هرستانش

انجیر  باغات برروی بارش کمبود تاثیر به توجه با که بوده همراه ساله 1 تا 0 تداوم با اخیر هایسال در خشکسالی

تر بوده ولی مالیم بیش خشکسالی فراوانی اخیر هایسال در اگرچه. است گردیده دیم انجیر تولید کاهش باعث دیم

در منطقه عامل کاهش تولید انجیر  1387-1386شدید و متوسط سال  هایخشکسالی تداوم خشکسالی همراه با

 (.Hosseini et al, 2014)باشد سال اخیر می 6دیم در 

داده  ود اختصاصدر جهان را به خ رقیب تجاری برتر، ایران رتبه چهارم در صادرات انجیر خشک و تر 10از میان 

ربی تحده عمترین کشور هدف ایران در صادرات انجیر از لحاظ مقدار واردات، کشور امارات چنین مهماست. هم

د رار خواهحلیل قشناخته شد. لذا ترجیحات و تقاضای این کشور به عنوان کشور هدف در این مقاله مورد سنجش و ت

 گرفت.

 

شود. در میان کشورهای وسط کشور امارات از طریق ایران و شرکای تجاری آن تامین میعمده تقاضای انجیر ت

سال اخیر را  5صادرکننده انجیر به امارات، ایران جایگاه دوم از لحاظ سهم صادراتی این محصول به این کشور در 

نشان داده شده  1نمودار همانطور که در 1389. اما با توجه به خشکسالی در سال (Trademap, 2019)داشته است 

، سرانه مصرف انجیر ایران توسط امارات کاهش یافته و جایگاه خود را به  رقبای تجاری 1390است، از ابتدای سال 

خود در بازار صادراتی این کشور داده است. لذا جست و جو در خصوص علت این تغییر، لزوم تحقیق و سنجش 

طلبد. بر انجیر وارداتی از کشور ایران، قبل و بعد از خشکسالی را می کنندگان اماراتیپایداری ترجیحات مصرف
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تواند ریزش برگ درختان انجیر و کاهش کمیت و کیفیت میوه آن را در پی داشته باشد چراکه وقوع خشکسالی می
(Jafari et al, 2012.) 

ال د از سض مذکور قبل و بعکننده و هدف آزمون فرفرض ابتدایی این مطالعه عدم ناپایداری ترجیحات مصرف

 باشد.های ناپارامتری ترجیحات آشکار شده میخشکسالی با استفاده از آزمون

 

 
 (: سرانه مصرف انجیر وارداتی از ایران و رقبای آن توسط امارات.1نمودار )

 (.Trade map, 2019 ماخذ:)

یچ یک کنندگان صورت گرفته است. لیکن هایداری ترجیحات مصرفتاکنون مطالعات بسیاری در خصوص سنجش پ

رویکرد  ه حاضردر مطالعبه بررسی این مهم در خصوص محصول انجیر صادراتی در دو نوع خشک و تر نپرداخته اند. 

 استرفته جه قرار گایران مورد تو اماراتی انجیرکنندگان تغییر احتمالی ترجیحات مصرف پارامتریک برای بررسی نا

بررسی  ویکرد برایجهان و ایران از این ر محققین دراز بسیاری  .شودبه آن پرداخته می هامواد و روش که در بخش

 .انداستفاده نموده کنندگان کاالهای مختلفترجیحات مصرف

Homayoonifar & Tavana (2009) به کاربرد روش شناسی ترجیحات آشکار شده برای آزمون رفتار عقالیی 

شود. میشاهده نهای مصرف هیچ گونه تناقضی مها نشان داد در کل دادهوارهای روستایی پرداختند. نتایج آنخان

یمی افریت برای مورد تناقض مشاهده شد که با توجه به آزمون شاخص تعم 4ولی در گروه کاالهای کشاورزی تعداد 

ت. لذا قرار گرف وجود رفتار عقالیی مورد تأییدگیری، فرضیه ها به خطای اندازهها و نسبت دادن این تناقضآن

وبیت با یک تابع مطل 1361-1384های های مصرف خانوارهای روستایی در خالل سالمشخص گردید، داده

 نئوکالسیک قابل تعبیرند.

Salami et al (2012) کنندگان چای در مناطق شهری ایران را با استفاده از آزمون تغییر در ترجیحات مصرف

مورد بررسی قرار دادند. نتایج بررسی اصل ضعیف  1369-86اپارامتری ترجیحات آشکار شده در دوره زمانی ن

کنندگان این کاال وجود دارد و یک تناقض در ترجیحات مصرف 1374ترجیحات آشکار شده نشان داد در سال 



 

1450 

سی ساختاری بودن نقطه نقض برای برر K-Wشود. محاسبه آماره کننده نقض میفرضیه پایایی ترجیحات مصرف

 نیز داللت بر وجود یک تغییر ساختاری در این سال داشت. WARPماتریس 

Salami & Tahami Pour (2012) غ در کنندگان برای گوشت قرمز و گوشت مربه مطالعه تغییرات ترجیحات مصرف

در  و تغییر تدوین رنامه ریزی خطیایران با استفاده از آزمون ناپارامتریک پرداختند. در این راستا یک الگوی ب

وشت در گو نوع ترجیحات به صورت مقادیر تغییر در ترجیحات به صورت مقادیر تغییر در مصرف سرانه برای این د

ها در دوره الاندازه گیری شد. نتایج نشان داد که مقادیر مصرف سرانه برای برخی از س 1353-85های طول سال

ت آمده، به دس های نسبی نیست. بر اساس نتایجکه قابل توجیه توسط تغییرات قیمت مطالعه تغییراتی داشته است

 ه است. فی بودتغییر در ترجیحات برای گوشت مرغ در تمام طول دوره مثبت، ولی برای گوشت قرمز هم مثبت و من

Kavoosi Kalashami et al (2015) بد سانی برای کنندگان شهری ایرسنجش تغییر ساختاری در ترجیحات مصرف

ررسی، به سبب بهای مورد در سال WARPکاالیی روغن نباتی را مورد بررسی قرار دارند. نتایج نشان داد که نقض 

نی ری ایراکنندگان شههای غیرخطی، موقت است و ناشی از شکست ساختاری واقعی در ترجیحات مصرفاثر تکانه

 برای سبد کاالیی روغن نباتی نیست.

Salari Bardsiri et al (2016) کنندگان مصرف ییرفتار عقال یشده جهت بررس آشکار حاتیترج یزمون ناپارامترآ

هر  دم وجوداز ع یحاک آشکار شده فیضع حاتیاصل ترجها نشان داد ی پرداختند. نتایج تحقیق آنسبد گوشت ماه

و  لچهارمحای هانااست ییتاو روس یشهر یآشکار شده در خانوارها حاتیترج افتهی میگونه تناقض در اصل تعم

 ،فارس ،یوسان رضخرا ،یقم، گلستان، خراسان شمال زد،یبوشهر،  راحمد،یو بو هیلویکهگ الم،یلرستان، ا ،یاریبخت

 ییوستاهم ر و یوجود نقض هم در خانوار شهر الن؛یو بلوچستان و گ ستانیکرمان، اصفهان، س ،یشرق جانیآذربا

نوار در خا و نیمازندران و قزو یهانااست یستان؛ وجود نقض در خانوار شهرو کرد یغرب جانیآذربای هانااست

سان و خرا لیکرمانشاه، خوزستان، همدان، زنجان، سمنان، هرمزگان، تهران، اردب ،یمرکزی هانااست ییروستا

 هیفرض ،یریگزهاندا یتناقضات به خطا نینسبت دادن ا و سیوال -آزمون کراسکال که با توجه به باشدیم ،یجنوب

 د مطالعهدو مور یط یکنندگان سبد گوشت ماهرفتار مصرف بیترت نی. بدگرفتقرار  دییمورد تا ییوجود رفتار عقال

 .شدبایم ریقابل تعب کینئوکالس تیتابع مطلوب کیبا  ران،یای هانااست ییو روستا یدر خانوار شهر

 Ensan & Salami (2018)  عد از بدر هند، قبل و  یواردات یکنندگان خرمامصرف حاتیترج یداریپا یبررسبه

 یخرما یبرا ین هندکنندگامصرف حاتیکه ترجگر این بود پرداختند. نتایج بیان رانیا هیعلی الملل نیب یهامیتحر

 یاز اجرا رود پسیمانتظار ین بوده است. بنابرا داریدچار شکست نشده و پا هامیتحر یاز اجرا بعد قبل و یواردات

 گشوده شود. رانیا یخرما یهند همچنان به رو بازار ها،میام و لغو تحربرج

 Salami & Sadafi (2019) استفاده از  با کایو آمر رانیاز پسته ا یکنندگان آلمانمصرف حاتیترج راتییسنجش تغ

در  یساختارنتایج نشان داد اوال، تغییرات را مورد بررسی قرار دارند.  آشکار شده حاتیترج یروش ناپارامتر

بروز این رخداد  یپسته ایران رخ داده است. ثانیا، منشاء اصل ضرر پسته ایران به یکنندگان آلمانترجیحات مصرف

 مشاهد افالتوکسین در پسته ایران بوده است. بنابراین، بدست آوردن دوباره بازار آلمان ازی ناش یمالحظات بهداشت
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توسط مسئولین  آن ت. اطمینان از تداوم صادرات پسته سالم و تضمیندشوار اس یکار یصادرکنندگان ایران یبرا

 پسته ایران باشد. صادرکنندگان به بازگرداندن بازار آلمان به یشاید بتواند کمک یبهداشت یرسم

Ueda & Frechette (2002) ن مقاله به بررسی تغییر ترجیحات مصرف شیر پرچرب در نیویورک پرداختند. هدف ای

ک، پارامتریمون ناین تغییر از حیث قیمت و هزینه و یا تغییر ترجیحات بوده است. در ابتدا نتایج آزسنجش علت ا

 ساختاری تغییر کند. در مرحله بعدی آزمون نسبت احتمال پارامتریک وجودشواهدی از شکست ساختاری را ارائه می

توان یحات، مبا استفاده از تحلیل ترجی کندچنین عنوان میکند. همرا با استفاده از فیلتر کالمن تایید می

 کنندگان را تغییر داد.پارامترهایی را در برچسب محصوالت درج نمود وبدین سبب ترجیحات مصرف

Jin (2008) در ساختاری رییگاوی در کشور ژاپن منجر به تغ جنون مارییبرای مشخص کردن این که آیا ب 

اماره  ر شده وآشکا حاتیترج رپارامتریکینه از رویکرد غ یا است شده یکنندگان ژاپنآشکار شده مصرف حاتیترج

K-W حاتیجتر تارساخ راتییگاوی در ژاپن موجب تغجنون  مارییکه ب نشان داد هاستفاده کرد. نتایج این مطالع 

 در این کشور شده است.

(2014 ) Cherchye et al پرداختند و در این راستا نیز در زمینه تحلیل ترجیحات آشکار شده به تحقیق و بررسی

چنین به معرفی روشی برای تحلیل رفتار مصرفی ها همنیز بهره جستند. آن 1ریزی عدد صحیحهای برنامهاز روش

  خانوار غیر تعاونی پرداختند.

روش آزمون  با استفاده از 2019تا  2001 یهاسال یکشور امارات ط حاتیترجبررسی و سنجش ، حاضر مقاله هدف

 رینجا یبررس . محصول موردبه منظور بررسی اثر خشکسالی بر الگوی مصرف استآشکار شده  حاتیترج یمترناپارا

 شده است. یآورالملل جمع نیسازمان تجارت ب یاطالعات گاهیها از پاخشک و تر بوده و داده

(2014 )Levell دوره درمصرف  مختلف رفتار یمدل ها یبرارا  های ترجیحات آشکار شدهتست خود در مقاله 

تعمیم  زمون اصلاعمال نموده است. در این پژوهش از آ ایاسپان در مجموعه داده پانل مصرف کی یبرا یبازنشستگ

ش را گزار بررسی یافته ترجیحات آشکار شده نیز بهره گرفته شده است. نتایج، عدم رفتار عقالیی در جامعه مورد

 نمود.

 مبانی نظری و روش تحقیق
استفاده کرد. در رهیافت  3و ناپارامتریک 2توان از دو روش پارامتریککنندگان میفتار تقاضای مصرفبرای تحلیل ر

، 6و فیلتر کالمن 5، ضرایب تصادفی4های چوپارامتریک، یک فرم تبعی برای تقاضا انتخاب شده و از یکی از آزمون

روش، هنگامی که پایداری پارامتر تخمین زده در این  (.Jin, 2008)شود برای آزمون پایداری ترجیحات استفاده می

کننده اتفاق دار است، یک تغییر ساختاری در ترجیحات مصرفشده، رد شد، یا هنگامی که روند به طور آماری معنی

. در رهیافت پارامتریک فرم تابعی تصریح شده بر نتیجه آزمون تاثیرگذار است، لذا انتخاب (Jung, 2000)افتاده است 

                                           
1 integer programming methods 

2Parametric  
3parametric-Non  

4Chow Test  
5Random Coefficients  

6Kalman Filter  
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م تابعی بسیار اهمیت دارد. از آنجا که در رهیافت ناپارامتریک مشکل انتخاب فرم تابعی وجود ندارد، لذا درست فر

ارایه شده است که نیازی به تصریح فرم تبعی ویژه از سیستم   Varian(1990)باشد که توسط رهیافت قابل قبولی می

کند. بر اساس این رجیحات آشکار شده استفاده میتقاضا ندارد. این رهیافت از یک منطق اقتصادی بر اساس اصل ت

های نسبی یا اصل، تقاضای بازار پایدار است، به طوری که نوسانات در مقادیر تقاضا شده، توسط تغییرات در قیمت

های متفاوت بین دو کنندگان پایدار باشد، آنگاه در زمانهای نسبی قابل توضیح باشد. اگر ترجیحات مصرفهزینه

جایی ایجاد نخواهد شد. اگر یک چنین جابه جایی مشاهده شد، ها را دارند، جابهالیی که توانایی خرید آنسبد کا

توان استنباط کرد که تغییر ساختاری در ترجیحات اصل ترجیحات آشکار شده با تناقض روبه رو شده و می

منظور سنجش این مطلب استفاده از چارچوب مناسب به   Varian(1990)کننده رخ داده است. بر اساس نظر مصرف

 است. WARPیا آزمون  1قاعده کلی ترجیحات آشکار شده ضعیف

ح  داده شود، در سبد اول بر دوم ترجی 0tبر اساس این قاعده درصورتی که به طور مستقیم و در دوره زمانی مثال 

کنندگان در در ترجیحات مصرف ها نباید سبد دوم بر سبد اول ترجیح داده شود. برای بررسی تغییرسایر دوره

اتریس مباشد. از خصوصیات این چارچوب ذکر شده، تشکیل ماتریس ترجیحات آشکار شده ضعیف اولین گام می

 ا براساسرداتی( های هر ستون مخارج سبدهای مختلف کاال )انجیر وارتوان به این نکته اشاره نمود که  درایهمی

های های آن هزینه خرید یک سبد مشخص کاال را در سالدهد و ردیفها در یک سال خاص نشان میقیمت آن

 ده در هرتخاب شهای قطری مخارج سبد انکند. عالوه بر این، در این ماتریس، درایهمختلف مورد بررسی بازگو می

برای  tqصرف و مقادیر م tpکند. بنابراین، با مشخص نمودن دو بردار قیمت های مطالعه را آشکار مییک از سال

 آید.ت میاز ضرب دو بردار فوق به دس WARPبرای آزمون  t*tدوره زمانی، ماتریس  tکاالی مورد بررسی در 

تر بتوان نقض ترجیحات را با استفاده از این ماتریس مشخص نمود، که سهلبراساس عقیده واریان، یه جهت این

اصلی نرمال خواهند شد. با این عمل مخارج سبدهای انتخاب های قطر ها بر درایههای این ماتریس با تقسیم آندرایه

 sشود )های قطر اصلی( به عدد یک تبدیل میکنندگان )درایههای مورد مطالعه توسط مصرفشده در هریک از سال

 باشند(.های ماتریس نرمال شده میدرایه stMدو دوره زمانی و  tو 

(1) 

 
گیرد. در دو سوی قطر اصلی ماتریس نرمال شده، مورد بررسی قرار میهای درایه WARPبه منظور تشخیص نقض 

که دال بر پایداری ترجیحات  WARPصورتی که هر دو درایه مذکور مقداری کمتر از واحد داشته باشند، فرض صفر 

تی در شود. مسئله حائز اهمیت در این بین، توجه به این مطلب است که حدارد، رد می tو  sبین دو دوره زمانی 

توانند ، می3های خطی ناپایدار)مد(، اثرات فصلی و تکانه 2غیاب شکست ساختاری مواردی نظیر رفتارهای زودگذر

باشد. این . از این رو، تشخیص علت عدم ناپایداری ترجیحات ضروری می(Jin, 2006)را موجب شوند  WARPنقض 

های باشد. فرض عدم در این آزمون این است که تکانهام میکار با به کارگیری آزمون اثرات غیر سیستماتیک قابل انج

بر اثر تغییر ساختاری مورد سنجش قرار  WARPشده که در مقابل نقض WARP غیرخطی ناپایدار سبب نقض 

                                           
1Weak Axiom of Revealed Preference  

2Fad  
3Transitory Nonlinear Shocks  



 

1453 

جمعی هم ارزی -و آزمون مرتبه  WARP (1982)Varian(. آزمون فوق از ترکیب آزمون Jin, 2008گیرد )می

بر ( 1)جدول  WARPشود. با در نظر گرفتن نقطه شکست ساختاری احتمالی، ماتریس ل میحاص 1توزیع احتماالتی

ای باال و چپ بوده های گوشهشامل درایه2شود. بخش مقدمبه سه بخش تقسیم می zاساس نقطه شکست احتمالی 

ای راست های گوشهرایه، دربردارنده د3نمایند. بخش موخررا تامین می s,t< zشرط  stMهای که در آن تمامی درایه

سازند. در نهایت بخش سوم که اصطالحا به آن را برقرار می s,t>zهای فوق شرط و پایین بوده که تمامی درایه

 z t >≥ و  t ≤ s < zای چپ و پایین و راست و باال که به ترتیب شرایط های گوشهاطالق شده و شامل درایه4جفتی

s باشند را دارا می(Frechette & Jin, 2002.) های پس از اعمال تقسیمات فوق، تعداد نقضWARP  در هر بخش

آید. با فرض ثابت بودن ساختار مطلوبیت در محاسبه شده و احتمال رخداد نقض در هر بخش ماتریس به دست می

ش ماتریس های غیرخطی ناپایدار باید در هر سه بخطول نمونه مورد بررسی، احتمال رخداد نقض نقض بر اثر تکانه

ای برابر باشد، عدم برقراری حالت فوق به مفهوم تغییر دائمی ساختار مطلوبیت یا وجود شکست ساختاری در نقطه

 -جفتی و موخر -مقدم، مقدم -ها )موخربین زوج بخش WARPاست. به عبارت دیگر، اگر احتمال نقض  zمانند 

 همسان سنجش منظور به کست ساختاری وجود دارد.جفتی( تفاوت معنی دار آماری داشته باشد، در آن صورت ش

فرض عدم این  (.,1999Conover)شود می استفاده 5والیس -کراسکال آزمون از فوق احتماالتی توزیع سه بودن

مقابل یکسان نبودن هر سه آزمون، همسان بودن سه توزیع احتماالتی )ترجیحات پایدار( بوده که در مقابل فرض 

، میانگین WARPنقض در ماتریس  nزوج مورد مقایسه و  Nی( بررسی خواهد شد. با فرض توزیع )شکست ساختار

باشد. از این رو، میانگین مرتبه جمعی می )1n+-N/(2و  n-N)-1/(2ها به ترتیب برابر با ها و غیر نقضنقض6مرتبه

 :(Conover,1999) ( تعریف نمود 2توان به صورت رابطه )ام ماتریس را میiبرای بخش 

(2) 

 
، آماره در هر بخش است. بر این اساس WARPتعداد نقض  inهای مورد مقایسه در هر بخش و زوج iNکه در آن 

 ( تعریف نمود )همان منبع(:3توان به صورت رابطه )را می K-Wآزمون 

(3) 

 
با  W-Kآزمون، آماره  باشد. به منظور بهبود قدرت اینمی 7دو-توزیع حدی آماره فوق تحت فرض عدم برابر با کای

 (:2003شود )جین و کو، تعدیل می 4استفاده از رابطه 

                                           
1Sum test of Distributional Equivalence-Rank  

2partitionEarly   
3Late partition  

4Spanning partition  
5Wallis-Kruskal  

6Average Rank  
7Square-Chi  
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(4) 

 
آماره فوق برای هر نقطه شکست احتمالی محاسبه شده و با رسم روند زمانی این شاخص امکان تشخیص شکست 

 گرفت نتیجه یقین با تواننمی نشود رد شده آشکار ترجیحات ضعیف اصل اگر اماشود. ساختاری ترجیحات فراهم می

 بر. باشدمی ضروری شده آشکار ترجیحات قوی اصل بررسی لذا. است نداده رخ ترجیحات در ساختاری تغییر که

 دوره در باشد، شده داده ترجیح دیگر کاالی سبد بر مستقیم صورت به ایدوره در کاالیی سبد اگر اصل، این اساس

اصل تعمیم یافته  .شود داده ترجیح نمیتواند اول سبد بر تقیممس غیر چه و مستقیم صورت به چه دوم سبد دیگر

نیز که شرط الزم وکافی برای صحت فرضیه رفتار عقالیی و وجود تابع مطلوبیت  (GARP)1ترجیحات آشکارشده

ترجیح داده شد، آنگاه در هیچ دوره  sxبه صورت غیر مستقیم بر  txکند اگر آورد، بیان مینئوکالسیک را فراهم می

ترجیح داده شود. لذا فرضیات زیر در چهار مرحله مورد آزمون قرار  txبه طور مستقیم و واضح بر   sxمشابهی نباید 

 گیرند:می

 قالب در هاداده و ندارد وجود هاداده مورد در شده آشکار ترجیحات یافته تعمیم اصل از تناقضی هیچ صفر: فرضیه

 .دتعبیرن قابل نئوکالسیک مطلوبیت تابع یک

 به خود شود،ن مشاهده شده آشکار ترجیحات یافته تعمیم اصل در تناقضی هیچ یعنی شود، تأیید صفر فرضیه اگر

 .شودمی نآزمو بعدی فرضیه قبول نشود، فرضیه این اگر ولی. بود نخواهد دیگر فرضیه بررسی به نیازی خود

 و هستند یریگ اندازه خطای از ناشی فریاتا یافته تعمیم شاخص به توجه با شده مشاهده تناقضات اول: فرضیه

 .کرد رد را عقالیی رفتار فرضیه تواننمی بنابراین

در این پژوهش از سرانه واردات امارات از انجیر خشک و تر از ایران در هر سال به عنوان سرانه مصرف انجیر وارداتی 

شک و تر از کشورهای غیر از ایران در هر سال به از ابر صادرکننده این محصول و از سرانه واردات امارات از انجیر خ

عنوان سرانه مصرف انجیر وارداتی از سایر ابر صادرکننده این محصول که رقیب ایران هستند، بر حسب کیلوگرم 

 2001و برای سری زمانی  Trade mapاستفاده شده است. اطالعات مربوط به مقادیر واردات انجیر از وب سایت 

راج شده است. علت استفاده از سرانه به جای خود مقادیر این نکته است که مقادیر مصرف سرانه استخ 2018لغایت 

کنندگان جامعه بوده و کاربرد این مقادیر بهترین انتخاب بهترین گزینه در دسترس برای تعمیم نتایج به کل مصرف

 باشد.ممکن می

ه بهای این ماتریس دهد. درایهتقیم را نشان می: این ماتریس، ترجیحات آشکار شده مسDRPساختن ماتریس  -1

 شوند: ( تعریف می5صورت رابطه )

(5) ≥    DRP(i,j) = 1     if 
 <  DRP(i,j) = 0     if 

 jبر سبد مصرفی دوره  iدوره (ام این ماتریس معادل یک باشد به این معنی است که سبد مصرفی i,jاگر درایه )

 مستقیما ترجیح دارد.

                                           
1Generalized Axiom of Revealed Preference  
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ای این هدهد. درایه: این ماتریس، ترجیحات آشکار شده مستقیم و واضح را نشان میSRPساختن ماتریس  -2

 شوند:( تعریف می6ماتریس به صورت رابطه )

(6)  >  SRP(i,j) = 1     if 
 ≤  fSRP(i,j) = 0     i 

 jفی دوره بر سبد مصر i(ام این ماتریس معادل یک باشد به این معنی است که سبد مصرفی دوره i,jاگر عضو )

 مستقیم و واضح ترجیح دارد.

 ماتریس بسط دهد. عناصر این: این ماتریس ترجیحات آشکار شده غیرمستقیم را نشان می RPساختن ماتریس   -3

 د:( تعریف کر7توان به صورت رابطه )هستند. عناصر این ماتریس را می DRPتقالی عناصر ماتریس ان

(7) R  RP(i,j) = 1     if 
RP(i,j) = 0    if Otherwise  

 موجود باشد: DRP( در ماتریس 8ه )باشد باید یک سلسله ترجیحات ترتیبی به صورت رابط Rبرای اینکه 

(8) DRP(i,r) = DRP(r,s) = … = DRP(t,j) = 

1 

البته  وگیرد یک هستند را در بر می DRPکه عنصر معادل آن در  RPبدیهی است که این تعریف تمام عناصر 

ده ش باشد. به دلیل ترجیح آشکارصفر می DRPهم که عنصر معادل آن در ماتریس  RPتعدادی از عناصر 

 .شودمی دهد. به منظور تعیین این عناصر، از الگوریتم وارشال استفادهغیرمستقیم، معادل یک قرار می

مکن است در در مرحله نهایی تناقضاتی که احتماال م :SRPو  RPهای تشخیص تناقض از طریق مقایسه ماتریس -4

 SRPریس با مات RPهای ماتریس ه درایهاصل تعمیم یافته ترجیحات آشکار شده موجود باشد، از طریق مقایس

 شود. مشخص می

عریف کرد: توان به صورت زیر ترا می GARPطبق تعریف اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکار شده، یک تناقض در 

 رجیحات آشکارباشد، آن گاه نشان دهنده وقوع یک تناقض در اصل تعمیم یافته ت  SRP(i,j) = 1و  RP(i,j) = 1اگر 

نیز معادل  SRPس معادل یک باشد و درایه متقارن آن در ماتری RPای از ماتریس هد بود. یعنی اگر درایهشده خوا

 باشد.می GARPیک باشد، بیانگر وجود یک تناقض در 

Afriat (1967) گیری چگونگی تأمین شروط حداکثرسازی یک معیار کارایی جزئی را تعریف کرد که برای اندازه

شاخص کارایی »عددی را تحت عنوان  Afriat (1967)گیرد. ها، مورد استفاده قرار میمطلوبیت توسط داده

شود. بنابراین ها فقط یک عدد محاسبه میای که یک مجموعه دادهتعریف کرد. این عدد، درجه «هزینه بحرانی

دهد. بعد از ند، نمیعلت تناقض در ترجیحات آشکار شده هستاطالعات مناسبی در رابطه با اینکه کدام مشاهدات، 

کنندگان پیشنهاد اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکار شده را برای بررسی رفتار مصرف Varian( 1982)آن، زمانی که 



 

1456 

 1990)داد، شاخص افریات را به اصل مذکور تعمیم داد و به این لحاظ آن را شاخص تعمیم یافته افریات نام نهاد 

Varian,)شوند:( تعریف می10( و )9یم یافته افریات به ترتیب به صورت روابط ). شاخص افریات و شاخص تعم 

 شاخص افریات : 

(9) 
 iff   

 

 شاخص تعمیم یافته افریات :

(10) 
 iff   

 

را  GARP قع تناقض دره افریات در واتعمیم یافتباشد. شاخص در روابط باال به مفهوم اگر و تنها اگر می iff نماد

بزرگتر از  ترجیح یابد، نباید  به صورت انتقالی بر کند. طبق تعریف این اصل، هر گاه برطرف می

ین کرد که با ضرب آن در را به نحوی تعی توان عدد باشد. در صورتی که این موضوع اتفاق بیفتد می 

 شود. کوچکتر از  جهت نامعادله تغییر کرده و 

ه ود چرخبا تعیین شاخص تعمیم یافته افریات برای هر یک از عناصر موجود در چرخه، ممکن است خود به خ

ورد متوان ور هر یک از روابط زیر را میشکسته و تناقض مشاهده شده رفع شود. لذا برای محاسبه شاخص مذک

 استفاده قرار داد:

(11) 
 

حاسبه ک نقض مهای ممکن برای رفع یبنابراین، به جای محاسبه تنها یک شاخص برای هر تناقض باید تمام شاخص

ا رار عددی ترین مقدکنند، شاخصی که بزرگهایی که تناقض را کامال رفع میشود و سپس از میان تمام شاخص

 ظر گرفتهنفریات در دهد به عنوان شاخص تعمیم یافته اگیری را نشان میترین خطای اندازهدارد و یا در واقع کم

 (.,Varian 1990)شود 

رار گیری مد نظر قمیزان قابل قبول برای شاخص تعمیم یافته افریات که تناقض رخ داده را به عنوان خطای اندازه

ان حد آستانه به عنو 95/0معموال سطح  Varian (1990)وت است. مطابق با پیشنهاد دهد. بسته به نظر محقق متفا

نیز  Fleissig, A.R. and Whitney( 2003)شود. این سطح بحرانی را شاخص تعمیم یافته افریات در نظر گرفته می

 کنند.تایید می

 Excelی افزارهاتوسط نرم K-Wری و انجام آزمون شکست ساختا GARP و WARPها برای سازگاری با آزمون داده

  انجام شده است. Mathlabو 
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 نتایج و بحث
ه نمودار مذکور، بنشان داده شد. باتوجه  1در نمودار  2001-2019های روند مصرف سرانه انجیر در امارات طی سال

ه است مراه بودهای بسیاری هروند سرانه مصرف از انجیر وارداتی از ایران توسط امارات به طور کلی با فراز و نشیب

از  شورهای غیراین سال رخ داد، سرانه مصرف از انجیر ک و باتوجه به خشکسالی عمیقی که در 2011اما در سال 

مثبتی در روند  سرانه مصرف از ایران جهش 2013ایران با سرانه مصرف ایران فاصله بسیاری گرفت و حتی در سال 

هیچگاه  ایران برای کسب جایگاه واردات این محصول از سایر کشورها رخ داد که ناکام ماند و در نتیجه انجیر

 ست به رقابت تنگاتنگ با رقبای تجاری خود ادامه دهد و به جایگاه قبلی خود دست یابد.نتوان

 (K-W) ساختاری کراسکال والیس شکست آزمون و شده آشکار ترجیحات ضعیف اصل نتایج

خارج مهای هر ستون از این ماتریس نرمال نشده نشان داده شده است که درایه WARP، ماتریس 1در جدول 

با  د ثابتهای هر ردیف از آن مخارج یک سبهای ثابت در هر سال و درایهتلفی از انجیر با قیمتسبدهای مخ

سط جیر توباشد. به این مفهوم که مخارج سبد مصرفی وارداتی انهای مورد بررسی میهای هر یک از سالقیمت

کیلوگرم انجیر وارداتی  11/0دالر و  75/0کیلوگرم سرانه مصرفی انجیر وارداتی از ایران با قیمت  44/0امارات دارای 

باشد. در حالی که این سبد دالر به ازای هر نفر می 41/0برابر با  2001دالر در سال  64/0از سایر کشورها با قیمت 

 دالر را به خود اختصاص داده است. 44/0ای معادل هزینه 2002مصرفی در سال 
 (کنندگان انجیر در امارات )واحد: دالر برکیلوگرم برای مصرف WARP(: ماتریس نرمال نشده 1جدول )

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

2001 41/0 52/0 57/0 52/0 47/0 58/0 58/0 61/0 76/0 03/2 

2002 44/0 78/0 86/0 65/0 52/0 60/0 82/0 89/0 03/1 03/2 

2003 23/0 43/0 48/0 36/0 28/0 31/0 45/0 50/0 57/0 06/1 

2004 30/0 64/0 71/0 49/0 36/0 39/0 65/0 73/0 81/0 29/1 

2005 47/0 04/1 17/1 80/0 58/0 62/0 06/1 19/1 31/1 05/2 

2006 22/0 45/0 50/0 35/0 27/0 29/0 46/0 51/0 58/0 96/0 

2007 31/0 65/0 72/0 51/0 38/0 41/0 67/0 74/0 83/0 38/1 

2008 29/0 60/0 67/0 47/0 35/0 38/0 61/0 68/0 76/0 25/1 

2009 14/0 30/0 33/0 23/0 17/0 19/0 31/0 34/0 38/0 63/0 

2010 12/0 25/0 28/0 19/0 14/0 15/0 26/0 29/0 32/0 51/0 

2011 10/0 22/0 25/0 17/0 13/0 13/0 22/0 25/0 28/0 44/0 

2012 29/0 63/0 70/0 48/0 36/0 38/0 64/0 72/0 80/0 26/1 

2013 53/0 00/1 12/1 82/0 64/0 71/0 05/1 15/1 31/1 41/2 

2014 46/0 02/1 14/1 77/0 56/0 60/0 04/1 16/1 28/1 96/1 

2015 42/0 93/0 05/1 71/0 51/0 54/0 95/0 06/1 17/1 79/1 

2016 44/0 03/1 15/1 76/0 55/0 57/0 04/1 17/1 28/1 85/1 

2017 45/0 08/1 21/1 80/0 57/0 59/0 09/1 23/1 34/1 91/1 

2018 48/0 09/1 22/1 86/0 65/0 70/0 12/1 25/1 40/1 35/2 

2019 53/0 09/1 22/1 86/0 65/0 70/0 12/1 25/1 40/1 35/2 
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 های تحقیق.ماخذ: یافته

 م(برای مصرف کنندگان انجیر در امارات )واحد: دالر برکیلوگر WARP(: ماتریس نرمال نشده 1جدول ) ادامه
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

02/2 66/1 69/1 67/1 66/1 57/1 49/1 24/1 56/0 

04/2 74/1 80/1 84/1 90/1 78/1 88/1 79/1 26/1 

07/1 92/0 95/0 98/0 02/1 96/0 02/1 00/1 74/0 

31/1 15/1 20/1 27/1 35/1 26/1 41/1 45/1 20/1 

09/2 84/1 93/1 04/2 17/2 02/2 29/2 37/2 99/1 

97/0 85/0 89/0 93/0 98/0 92/0 02/1 03/1 83/0 

40/1 22/1 28/1 34/1 41/1 32/1 46/1 48/1 20/1 

27/1 11/1 16/1 22/1 29/1 20/1 34/1 37/1 12/1 

64/0 56/0 58/0 61/0 65/0 60/0 67/0 68/0 55/0 

51/0 45/0 47/0 50/0 53/0 50/0 56/0 58/0 48/0 

45/0 40/0 41/0 44/0 46/0 43/0 49/0 50/0 42/0 

28/1 12/1 18/1 24/1 32/1 23/1 39/1 43/1 19/1 

44/2 09/2 17/2 25/2 34/2 19/2 36/2 31/2 73/1 

00/2 77/1 85/1 96/1 10/2 96/1 23/2 31/2 97/1 

82/1 61/1 69/1 79/1 92/1 79/1 04/2 12/2 81/1 

89/1 69/1 78/1 90/1 05/2 90/1 20/2 33/2 05/2 

96/1 75/1 84/1 97/1 13/2 98/1 30/2 45/2 16/2 

39/2 08/2 17/2 27/2 39/2 24/2 47/2 50/2 01/2 

39/2 08/2 17/2 27/2 39/2 24/2 47/2 50/2 01/2 

 های تحقیق.ماخذ: یافته

است،  2ح جدول که به شر WARPدر مرحله بعدی با استفاده از تقسیم هر درایه بر درایه قطر اصلی ماتریس نرمال 

های باال رایهدهای موجود )یکی در باال و یکی در پایین قطر اصلی(، به منظور تشخیص جفت نقض .آیدبه دست می

 اتحیترج یداریپاچه بر خالف اصل ضعیف که مبنی بر و پایین قطر اصلی بررسی و مقایسه خواهند شد و چنان

 رد یسبدها ریسبد بر سا کی میمستق حی، ترجاست کشورها ریو سا رانیا ی ازواردات انجیر یکنندگان برامصرف

 تغییر کند، نقض اتفاق افتاده است.  یدر هر دوره زمان دسترس

مربوط  نرمال شده رخ داده است. اولین جفت نقض WARPجفت نقض در کل ماتریس  5، 3بر اساس نتایج جدول 

یگر سبد و بار د 2007را بر سال  2001ر سبد مصرفی سال کننده یک بابوده که مصرف 2007و  2001به سال 

نگ(. های خاکستری ربه طور آشکارا و مستقیم ترجیح داده است )سلول 2001را بر  2007مصرفی در سال 

های ز ستوناهای مشترک( هریک توان با استناد به کوچکتر از واحد بودن دو درایه متقارن )درایهچنین میهم

دوم،  قضهای رخ داده پی برد. به همین ترتیب جفت ندوسوی قطر اصلی، به وجود جفت نقض در 2007و  2001

و  2013ایت و در نه 2018و  2013، 2017و  2005، 2008و  2001سوم، چهارم و پنجم به ترتیب مربوط به سال 

 خواهد بود. 2019
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الزاما به معنای وقوع شکست  WARPض است. نق 171، معادل با 3های قابل مقایسه در جدول مجموع زوج درایه

باشد و ممکن است به علت وقوع خطاهای غیر سیستماتیک ایجاد شود.  برای تشخیص علت نقض، ساختاری نمی

گیرد. فرض صورت می (K-W)والیس -( با استفاده از آزمون کراسکال4)جدول  WARPوتحلیل الگوی زمانی تجزیه

کنندگان برای سبد انجیر وارداتی از ایران و ختاری در ترجیحات مصرفصفر در این آزمون عدم وجود شکست سا

سبد انجیر وارداتی از سایر کشورها غیر ایران است. که جهت انجام این آزمون پذیرش یا عدم پذیرش فرض صفر با 

رای هر ب K-Wهای سه گانه تقسیم شده و آماره نرمال شده به بخش WARPاستفاده از آماره محاسباتی، ماتریس 

( به 3نرمال شده )جدول  WARPآید. با توجه به نقطه شکست احتمالی، ماتریس نقطه شکست احتمالی به دست می

های مورد های فوق مقادیر مربوط به تعداد زوجشود. با تفکیک بخشسه بخش مقدم، جفتی و موخر تقسیم می

، 3آید. در جدول ین مرتبه جمعی به دست میدر هر بخش و مقادیر میانگWARP مقایسه در هر بخش، تعداد نقض 

های مقدم، جفتی و ( مورد مقایسه در بخشNهای )، تعداد زوج درایه2003به ازای نقطه شکست احتمالی در سال 

های مقدم، جفتی و موخر به ( در بخشnهای رخ داده )و تعداد جفت نقض136و  34، 1موخر به ترتیب برابر با 

، 5/83برای هر بخش به ترتیب برابر با  (Teta)چنین میانگین مرتبه جمعی هم  باشد.می 3و  2، 0ترتیب برابر با 

برآورد شده است. با استفاده از مقادیر محاسبه شده مذکور و با استفاده از رابطه مربوطه، مقدار  11613و  3010

یین شد. با توجه به سری زمانی مورد بررسی تع 31/1تعمیم یافته برابر با  k-wو مقدار آماره  11/0برابر با  kآماره 

و در هر مرحله از آن، تمامی مراحل فوق جهت محاسبه  WARP مرحله تفکیک ماتریس 16(، تعداد 2019-2001)

 نشان داده شده است. 4مرحله محاسباتی به طور خالصه در جدول  16صورت پذیرفت. نتایج مربوط به  K-Wآماره 
 مال شدهنر WARP(: ماتریس 2جدول )

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

2001 1 68/0 18/1 06/1 80/0 00/2 87/0 88/0 01/2 01/4 

2002 07/1 1 78/1 33/1 90/0 07/2 22/1 30/1 71/2 01/4 

2003 56/0 56/0 1 72/0 48/0 09/1 68/0 72/0 50/1 10/2 

2004 72/0 82/0 48/1 1 62/0 35/1 98/0 06/1 12/2 55/2 

2005 15/1 34/1 42/2 62/1 1 15/2 59/1 73/1 46/3 06/4 

2006 53/0 58/0 04/1 72/0 45/0 1 69/0 75/0 52/1 90/1 

2007 76/0 84/0 51/1 04/1 65/0 44/1 1 08/1 18/2 73/2 

2008 69/0 77/0 39/1 95/0 60/0 30/1 92/0 1 01/2 47/2 

2009 35/0 38/0 69/0 47/0 30/0 66/0 46/0 50/0 1 25/1 

2010 28/0 33/0 59/0 40/0 25/0 53/0 39/0 42/0 84/0 1 

2011 25/0 28/0 51/0 34/0 21/0 46/0 34/0 37/0 73/0 88/0 

2012 70/0 81/0 46/1 98/0 61/0 32/1 96/0 05/1 09/2 49/2 

2013 29/1 29/1 32/2 67/1 10/1 48/2 57/1 68/1 46/3 77/4 

2014 10/1 31/1 37/2 57/1 96/0 07/2 55/1 69/1 37/3 88/3 

2015 01/1 20/1 17/2 44/1 88/0 89/1 42/1 55/1 09/3 54/3 

2016 06/1 32/1 40/2 56/1 93/0 97/1 56/1 71/1 37/3 66/3 

2017 10/1 39/1 52/2 63/1 97/0 04/2 64/1 80/1 53/3 78/3 

2018 15/1 41/1 54/2 75/1 11/1 45/2 69/1 82/1 69/3 65/4 
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2019 29/1 41/1 54/2 75/1 11/1 45/2 69/1 82/1 69/3 65/4 

 های تحقیق.ماخذ: یافته

 نرمال شده WARP(: ماتریس 2ادامه جدول )
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

48/4 47/1 78/0 85/0 86/0 82/0 65/0 50/0 28/0 

53/4 55/1 83/0 94/0 99/0 94/0 82/0 72/0 63/0 

37/2 81/0 44/0 50/0 53/0 50/0 44/0 40/0 37/0 

91/2 02/1 55/0 65/0 70/0 66/0 61/0 58/0 60/0 

63/4 63/1 89/0 04/1 13/1 06/1 99/0 95/0 99/0 

16/2 75/0 41/0 47/0 51/0 48/0 44/0 41/0 41/0 

11/3 09/1 59/0 68/0 74/0 69/0 64/0 59/0 60/0 

81/2 98/0 53/0 62/0 67/0 63/0 58/0 55/0 56/0 

42/1 50/0 27/0 31/0 34/0 32/0 29/0 27/0 27/0 

14/1 40/0 22/0 25/0 28/0 26/0 24/0 23/0 24/0 

1 35/0 19/0 22/0 24/0 23/0 21/0 20/0 21/0 

84/2 1 54/0 63/0 69/0 65/0 60/0 57/0 59/0 

41/5 86/1 1 15/1 22/1 15/1 02/1 92/0 86/0 

43/4 57/1 85/0 1 09/1 03/1 97/0 93/0 98/0 

04/4 43/1 78/0 91/0 1 94/0 88/0 85/0 90/0 

19/4 50/1 82/0 97/0 07/1 1 96/0 93/0 02/1 

34/4 55/1 85/0 00/1 11/1 04/1 1 98/0 08/1 

29/5 85/1 00/1 16/1 25/1 18/1 07/1 1 1 

29/5 85/1 00/1 16/1 25/1 18/1 07/1 1 1 

 های تحقیق.یافتهماخذ: 

 نرمال شده WARPها در ماتریس (: نمایش بخش مقدم، جفتی و موخر به همراه جفت نقض3جدول )

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

2001 1 68/0 18/1 06/1 80/0 00/2 87/0 88/0 01/2 01/4 

2002 07/1 1 78/1 33/1 90/0 07/2 22/1 30/1 71/2 01/4 

2003 56/0 56/0 1 72/0 48/0 09/1 68/0 72/0 50/1 10/2 

2004 72/0 82/0 48/1 1 62/0 35/1 98/0 06/1 12/2 55/2 

2005 15/1 34/1 42/2 62/1 1 15/2 59/1 73/1 46/3 06/4 

2006 53/0 58/0 04/1 72/0 45/0 1 69/0 75/0 52/1 90/1 

2007 76/0 84/0 51/1 04/1 65/0 44/1 1 08/1 18/2 73/2 

2008 69/0 77/0 39/1 95/0 60/0 30/1 92/0 1 01/2 47/2 

2009 35/0 38/0 69/0 47/0 30/0 66/0 46/0 50/0 1 25/1 

2010 28/0 33/0 59/0 40/0 25/0 53/0 39/0 42/0 84/0 1 

2011 25/0 28/0 51/0 34/0 21/0 46/0 34/0 37/0 73/0 88/0 

2012 70/0 81/0 46/1 98/0 61/0 32/1 96/0 05/1 09/2 49/2 
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2013 29/1 29/1 32/2 67/1 10/1 48/2 57/1 68/1 46/3 77/4 

2014 10/1 31/1 37/2 57/1 96/0 07/2 55/1 69/1 37/3 88/3 

2015 01/1 20/1 17/2 44/1 88/0 89/1 42/1 55/1 09/3 54/3 

2016 06/1 32/1 40/2 56/1 93/0 97/1 56/1 71/1 37/3 66/3 

2017 10/1 39/1 52/2 63/1 97/0 04/2 64/1 80/1 53/3 78/3 

2018 15/1 41/1 54/2 75/1 11/1 45/2 69/1 82/1 69/3 65/4 

2019 29/1 41/1 54/2 75/1 11/1 45/2 69/1 82/1 69/3 65/4 

 های تحقیق.ماخذ: یافته

 نرمال شده WARPریس ها در مات(: نمایش بخش مقدم، جفتی و موخر به همراه جفت نقض3ادامه جدول )

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

48/4 47/1 78/0 85/0 86/0 82/0 65/0 50/0 28/0 

53/4 55/1 83/0 94/0 99/0 94/0 82/0 72/0 63/0 

37/2 81/0 44/0 50/0 53/0 50/0 44/0 40/0 37/0 

91/2 02/1 55/0 65/0 70/0 66/0 61/0 58/0 60/0 

63/4 63/1 89/0 04/1 13/1 06/1 99/0 95/0 99/0 

16/2 75/0 41/0 47/0 51/0 48/0 44/0 41/0 41/0 

11/3 09/1 59/0 68/0 74/0 69/0 64/0 59/0 60/0 

81/2 98/0 53/0 62/0 67/0 63/0 58/0 55/0 56/0 

42/1 50/0 27/0 31/0 34/0 32/0 29/0 27/0 27/0 

14/1 40/0 22/0 25/0 28/0 26/0 24/0 23/0 24/0 

1 35/0 19/0 22/0 24/0 23/0 21/0 20/0 21/0 

84/2 1 54/0 63/0 69/0 65/0 60/0 57/0 59/0 

41/5 86/1 1 15/1 22/1 15/1 02/1 92/0 86/0 

43/4 57/1 85/0 1 09/1 03/1 97/0 93/0 98/0 

04/4 43/1 78/0 91/0 1 94/0 88/0 85/0 90/0 

19/4 50/1 82/0 97/0 07/1 1 96/0 93/0 02/1 

34/4 55/1 85/0 005/1 11/1 04/1 1 98/0 08/1 

29/5 85/1 997/0 16/1 25/1 18/1 07/1 1 1 

29/5 85/1 997/0 16/1 25/1 18/1 07/1 1 1 

 های تحقیق.ماخذ: یافته

 WARPمرحله تفکیک ماتریس  16برای  K-W(: نتایج محاسبه آماره 4جدول )

Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

n 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

N 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 

n1 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 

n2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 

n3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

N1 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 

N2 34 48 60 70 78 84 88 90 90 88 
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N3 136 120 105 91 78 66 55 45 36 28 

Teta1 5/73 5/250 501 835 1253 1839 2509 3177 3929 4764 

Teta2 3010 4179 5181 6016 6770 7185 7434 7601 7601 7434 

Teta3 11613 10277 9024 7855 6684 5682 4764 3929 3177 2509 

K 112/0 036/0 018/0 029/0 061/0 029/0 241/0 194/0 194/0 241/0 

K-W 318/1 425/0 217/0 345/0 717/0 338/0 828/2 273/2 273/2 828/2 

Critical 

Value 
99/5 99/5 99/5 99/5 99/5 99/5 99/5 99/5 99/5 99/5 

Year 2002 2003 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 های تحقیق.ماخذ: یافته

 WARPمرحله تفکیک ماتریس  16برای  K-W(: نتایج محاسبه آماره 4ادامه جدول )
11 12 13 14 15 16 

5 5 5 5 5 5 

171 171 171 171 171 171 

2 2 2 2 2 3 

1 3 3 3 3 2 

2 0 0 0 0 0 

66 78 91 105 120 136 

84 78 70 60 48 33 

21 15 10 6 3 2 

5682 6684 7770 8939 10191 11613 

7100 6770 6102 5267 4265 2927 

1925 1253 835 501 5/250 167 

348/0 061/0 079/0 125/0 223/0 123/0 

09/4 717/0 922/0 467/1 614/2 443/1 

99/5 99/5 99/5 99/5 99/5 99/5 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 های تحقیق.ماخذ: یافته

که همواره با درجه  1دو-در مقایسه با آماره کای  2001-2019های طی سال W-Kنتایج مربوط به محاسبه آماره 

نشان داده شده است. به  2باشد در نمودار می 99/5ها( برابر با مقدار ثابت مراحل و سال )تفاضل تعداد 3آزادی 

)محاسباتی(، با نمودار مقدار بحرانی تالقی یابد، فرض صفر مربوط به  K-Wمحض اینکه نمودار مربوط به روند آماره 

ته خواهد شد. لیکن با استناد به کنندگان اماراتی از انجیر وارداتی پذیرفشکست ساختاری در ترجیحات مصرف

های کنندگان اماراتی از انجیر وارداتی بر اثر تکآنگردد که رخداد نقض در ترجیحات مصرفاستنباط می 2نمودار 

 کنندگان اماراتی انجیر وارداتی نیست.باشد و ناشی از شکست ساختاری در ترجیحات مصرفزود گذر می
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 K-W(: روند زمانی آماره 2نمودار )

 

 

 

 

 

 

 

 های تحقیق.ماخذ: یافته

 شده آشکار ترجیحات یافته تعمیم اصل نتایج

که شرط الزم و کافی برای حداکثر  (GARP)در این بخش نتایج مربوط به اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکار شده 

وجود هرگونه  مبنی بر عدم GARPگیرد. فرضیه صفر باشد، مورد بررسی قرار میکننده میسازی مطلوبیت مصرف

کند مطابق با فروض عقالیی ها است که بیان میتناقض در اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکار شده در مورد داده

بودن ترجیحات، اگر سبد اول به طور آشکار و مستقیم و نیز غیر مستقیم بر سبد دوم ترجیح داده شده است، عکس 

ها از های مربوط به سرانه مصرف اماراتیو نیز داده GARPاز آزمون  بایست رخ دهد. با استفادهآن به هیچ عنوان نمی

های مربوط به هرکدام از انواع انجیرهای وارداتی طی سری زمانی مذکور با به انجیر ایرانی و غیر ایرانی و نیز قیمت

 یک حتی مشاهده با و است تصادفی غیر GARPمورد آزمون قرار گرفت. هرچند  MATLABکارگیری نرم افزار 

 هاآن تواننمی راحتی به باشد، اندک تناقضات تعداد که مواردی  در ولی کرد، رد را عقالیی رفتار فرضیه باید تناقض

 غیر طبیعت نوعی به تواندمی افریات یافته تعمیم شاخص مواردی چنین در. دانست عقالیی غیر رفتار از ناشی را

باشد،  95/0برای تمامی تناقضات مشاهده شده باالتر از  مذکور شاخص چنانچه. کند تعدیل را آزمون تصادفی

های گیری نسبت داد. نتیجه محاسبه شاخص تعمیم یافته افریات برای نقضها را به خطای اندازهتوان بروز تناقضمی

 هایجفت نقض موجود تنها یک جفت نقض مربوط به سال 6، حاکی از آن است که از میان GARPمشاهده شده در 

 2001های های شناخته شده در این آزمون در سالدهد. جفت نقضشکست ساختاری را نشان نمی 2017و  2005

خواهد بود. در حقیقت نتایج  2019و  2013و در نهایت  2019و  2018، 2018و  2013، 2017و  2005، 2008و 

را گزارش  WARPشده توسط  جفت نقض یافت 5(، عالوه بر 2019و  2018یک جفت نقض اضافی ) GARPآزمون 

رد نخواهد شد و دلیل آن را  GARPفرض صفر  2017و  2005های کند. پس تنها در مورد نقض مربوط به سالمی

 توان به بروز خطای اندازه گیری نسبت داد.می
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ان توسط روند بلندمدت مصرف سرانه انجیر وارداتی سایر کشورها غیر از ایر 2005، در سال 1با توجه به نمودار 

این جهش پایدار  GARPامارات با جهش مثبتی از سرانه مصرف انجیر ایرانی فاصله گرفته است که با توجه به نتایج 

 توان آن را به خطای غیر سیستماتیک نسبت داد.دهد و میبوده و شکست ساختاری را نشان نمی

 گیری و پیشنهادهانتیجه
-K) سیوال-کراسکال یآشکار شده و آزمون شکست ساختار حاتیترج فیضعاصل  جینتابا استناد به نتایج مربوط به 

W) رخداد نقض در ترجیحات 1دو-، آماره محاسباتی در مقایسه با آماره کای 2001-2019های طی سال

باشد و ناشی از شکست ساختاری در ترجیحات های زود گذر میکنندگان اماراتی از انجیر وارداتی بر اثر تکآنهمصرف

 کنندگان اماراتی انجیر وارداتی نیست.رفمص

که شرط الزم و کافی و هم چنین  (GARP)در این بخش نتایج مربوط به اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکار شده 

در مقایسه با  GARPگیرد. اصل باشد، مورد بررسی قرار میکننده میقوی برای حداکثر سازی مطلوبیت مصرف

WARP قتیدر حقدهد.  کافی نیست، نتایج قابل اطمینان تر و نیز جامع تری را ارایه می که تنها شرط الزم ولی 

را  WARPشده توسط  افتیجفت نقض  5(، عالوه بر 2019و  2018) یجفت نقض اضاف کی GARPآزمون  جینتا

 رد نخواهد شد و GARPفرض صفر  2017و  2005 یها. پس تنها در مورد نقض مربوط به سالکندیگزارش م

عدم پایداری ترجیحات مصرف  GARPاما نتایج آزمون  نسبت داد. یریاندازه گ یبه بروز خطا توانیآن را م لیدل

، تایید به بعد به علت وقوع خشکسالی 2011کننده از انجیر وارداتی از ایران و عدم وفاداری به انجیر ایرانی را از سال 

ند بلندمدت مصرف سرانه انجیر وارداتی سایر کشورها غیر از ایران رو 2005، در سال 1کند. با توجه به نمودار می

این جهش  GARPتوسط امارات با جهش مثبتی از سرانه مصرف انجیر ایرانی فاصله گرفته است که با توجه به نتایج 

 توان آن را به خطای غیر سیستماتیک نسبت داد. دهد و میپایدار بوده و شکست ساختاری را نشان نمی

لی با ه محصوهای کشت و مدیریت بهینه آب جهت ارائچون مغذی نمودن زمینبایست به سرعت اقداماتی همذا میل 

گاه آن رفتن جایز پس گکیفیت باال برای تغییر ترجیحات مصرف کنندگان اماراتی به سمت انجیر وارداتی از ایران و با

و از  سی شودر بازارهای هدف مشترک با ایران بررصورت گیرد. هم چنین می بایست علل محبوبیت کاالی رقیب د

 ی صورتهای موجود برای تقویت نقاط قوت جهت صادرات این محصول استفاده نمود. چرا که اگر اقدامفرصت

 شد. یل خواهدان تبدنگیرد، در نتیجه بازارهای هدف ایران یکی پس از دیگری به بازار فروش برای رقبای تجاری ایر
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