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ABSTRACT 
 

The first and most basic premise of presenting and developing economic theories in the field of 

consumer behavior is the rational behavior of the consumer and the accuracy of the studies and 

surveys conducted in the field of demand and consumption depends on the validity of the 

assumption of rational consumer behavior. In this study, we have tried to test the presence of 

structural breaks in the Iranian consumer preferences for meat portfolio. For this purpose, the non-

parametric approach of testing the weak, strong and generalized axioms of revealed preferences, 

Afriat efficiency index, Kruskal-Wallis statistical test and De Peretti graphical method have been 

used to study the rational behavior and stability of consumers' preferences of meat portfolio in Iran. 

According to the obtained results, the behavior of the consumers of the meat portfolio in the period 

1993-2017 was rational and can be interpreted by a concave, continuous, uniform and unsaturated 

utility function. Therefore, this data can be used to estimate the demand function in the mentioned 

time period or smaller sub-periods which the precondition of that is the existence of a neoclassical 

utility function.  

 

Keywords: Consumer preferences, Axioms of revealed preferences, neoclassical utility function. 
 

Extended Abstract 

Objectives 

Examining the consumption pattern of households in future policies and planning is very useful, as 

on the one hand it shows the share of consumer goods in total expenditures and on the other hand it 

shows the tastes and tastes of consumers. For this reason, it is possible to change this pattern over 

time. The starting point of the theory of consumer behavior in all economic writings is the rational 

behavior of the consumer. The accuracy of most studies and surveys conducted in the field of 

consumption and estimation of demand functions depends on the validity of the assumption of 

rational consumer behavior. So far, many studies have been conducted to estimate the demand 

functions for different goods without examining this initial assumption that the accuracy of these 

studies is questionable. 
 

Methods 

In this study, discrepancies are first detected using the weak, strong and generalized axioms test, 

and the generalized effervescence index is identified. The non-systematic effects test is then used to 

distinguish between the causes of the inconsistencies that can be caused by unstable nonlinear 

shocks or the failure and structural change of consumer preferences and the utility function. 

Considering that in this study, all three weak, strong and generalized axioms of revealed 

preferences are used simultaneously to examine the change of preferences, it will have a 

remarkable advantage over other studies. 

In the nonparametric method, based on the expressed preferences, the choices of individuals are 

examined using tests to test the hypothesis that the demand is related to rational individuals and is 
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obtained by maximizing the desirable behavior function. The nonparametric method, which uses 

the results of the theory of expressed preferences, was first studied by Samuelson (1938 and 1948) 

and in the study by Houthakker (1950) as well as by Koo (1963 and 1971), Afriat (1967) and 

Varian (1982 and 1983) is located. The studies mentioned above are in fact the basis for the theory 

of nonparametric method. 

The weak axiom of overt preferences is a necessary condition and the strong axiom of revealed 

preferences is a sufficient condition for rational consumer behavior and the existence of a 

neoclassical utility function. The generalized axiom of disclosed preferences provides the necessary 

and sufficient condition for the data to be consistent with maximizing utility and thus equivalent to 

the axiom of the Afrin cycle. If the number of contradictions is small, the hypothesis of rational 

behavior cannot be simply rejected, because there is always the possibility of measurement error. 

Measurement error occurs from two sources and includes data collection error and data aggregation 

error. 
 

Results 

If the weak axiom of preferences is not rejected, the strong axiom must be tested, and the rejection 

of the weak axiom of preferences means the rejection of the strong axiom, which is reflected in the 

generalized axiom of preferences, which is a necessary and sufficient condition. The results of the 

above study are presented in Table 2. Based on the results, in 4 cases of weak axiom (necessary 

condition), 6 cases of strong axiom (sufficient condition) and 10 cases of generalized axiom 

(necessary and sufficient condition) the revealed preferences have been violated, which shows 

evidence of inconsistency in the data. Since the total number of pairs compared in the table above 

is equal to 300 and only 10 cases of GARP violations are observed, so the probability of violation 

(violation ratio) is equal to 0.033 or 3.3%. Although the number of contradictions is small, it 

nevertheless rejects one hypothesis that there is no contradiction. If Hypothesis One is rejected, 

Hypothesis Two must be tested. Hypothesis 2 states that although the test of the generalized axiom 

of apparent preferences is non-random, and the observation of even one contradiction should reject 

the hypothesis of rational behavior, but in cases where the number of contradictions is small, they 

cannot easily be attributed to irrational behavior. In such cases, the generalized ferrite index can 

somehow moderate the non-random nature of the test. If the mentioned index is higher than 0.95 

for all observed discrepancies, the incidence of discrepancies can be attributed to the measurement 

error, the results of which are presented in the last column of Table 1. The Generalized Effort Index 

shows the difference between the expenditures of consumer baskets in the years of GARP 

violation. For example, when this index is calculated to be equal to 0.9979 between 1998 and 2008, 

it indicates that the difference between the expenditures of consumer baskets of the mentioned 

years is 0.0021. That is, in 1998, it was possible to buy the 2008 basket with 0.21% less cost. Now, 

if it is assumed that the consumption values of 2008 have been measured with 0.21% error, then the 

contradiction created between 1988 and 2008 will disappear. 

As can be seen, the generalized ferrite index for all observed inconsistencies is above 0.99. Thus, 

the contradictions can be attributed to measurement error or incorrect data aggregation, and the 

second hypothesis based on the rational behavior of meat consumers can be accepted. 
  
Discussion 

The accuracy of the studies and surveys conducted in the field of demand and consumption 

depends on the validity of the assumption of rational consumer behavior. In the present study, the 

test of weak, strong and generalized axioms of revealed preferences, ferrite efficiency index, K-W 

test and Deporti graph method were used to investigate the rational behavior and stability of 

preferences of meat basket consumers in Iran. According to the obtained results, the behavior of the 

consumers of the meat basket consumed in the period 1993-2017 is rational and can be interpreted 

by a concave, continuous, uniform and unsaturated utility function. Therefore, these data can be 

used in the mentioned time period or smaller sub-periods to estimate the demand function, the 

precondition of which is the existence of the neoclassical utility function. Considering the 

importance. 
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 چکیده

 
های اقتصادی در زمینه رفتار فرض ارائه و بسط نظریهترین پیشاولین و اساسی

هایی که در زمینه و صحت مطالعات و بررسی کننده استکننده، رفتار عقالیی مصرفمصرف
در این رد. کننده بستگی داشود، به اعتبار فرض رفتار عقالیی مصرفتقاضا و مصرف انجام می

برای  کننـدگان ایرانـیتحقیق تالش شده تا وجود شکست ساختاری در ترجیحات مصـرف
این منظور از رهیافت غیرپارامتریك آزمون اصول  . برایمورد آزمون قرار گیرد گوشتسبد 

 K-W آماری آزمون ت،یافر ییآشکار شده، شاخص کارا حاتیترج افتهیمیو تعم یقو ف،یضع
کنندگان مصرف حاتیترج یداریو پا ییرفتار عقال یبررس یبرا یپرت ید یو روش نمودار

 دگانکننبه دست آمده، رفتار مصرف جیاستفاده شده است. با توجه به نتا رانیسبد گوشت در ا
 تیتابع مطلوب كیبوده و توسط  ییعقال 1972-1938 یدر دوره زمان یسبد گوشت مصرف

ها را در داده نیا توانیم ن،یاست. بنابرا ریذیر قابل تعبناپو اشباع کنواختی وسته،یمقعر، پ
شرط  شیتابع تقاضا که پ نیتخم یتری از آن براکوچك یهادوره ریز ایمذکور و  یدوره زمان
 است، بکار برد. كینئوکالس تیتابع مطلوب دآن وجو

 

یت کننده، اصول ترجیحات آشکار شده، تابع مطلوبترجیحات مصرفکلیدی:  هایواژه

 نئوکالسیك.

 

 مقدمه

ها و يگذاراستيمصرف خانوارها در س يالگو یبررس

 از کهيطوربه است، ديمف اريبس ندهيآ يهايزيربرنامه

از کل  یمصرف يدهنده مقدار سهم کاالطرف نشان کي

 يهـاو ذائقه قيسال گريمخارج است و از طرف د

 امکان ليدل نيدهد. به همینشان م کننـده رامصـرف

 ,Rafieeگذشت زمان وجود دارد ) یالگو ط نيا رييتغ

از  یبخش يامصرف هر جامعـه يالگو .(2009

شود و نقش آن جامعه شمرده می ياقتصاد يهاتيفعال

 آن جامعه بـه توسـعه یابيدر امکان دست يابرجسته

که در مصرف سرانه  یراتييبا توجه به تغ نيبنابرا .دارد

 نيا، شـودیمشاهده مـگوشت در طول زمان انواع 

افراد دچار  حاتيوجود دارد که ساختار ترج ینگران

کننده نقطه آغاز نظريه رفتار مصرف .باشدشده  راتييتغ

کننده هاي اقتصادي، رفتار عقاليی مصرفدر تمام نوشته

هايی که در زمينه است. صحت اکثر مطالعات و بررسی

ه اعتبار شود، بمصرف و تخمين توابع تقاضا انجام می

کننده وابسته است. تاکنون فرض رفتار عقاليی مصرف
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مطالعات بسياري در زمينه تخمين توابع تقاضا براي 

کاالهاي مختلف بدون بررسی اين فرض اوليه انجام شده 

است که صحت اين مطالعات مورد ترديد است. به عبارت 

هاي قيمتی و درآمدي و ديگر تحت چه شرايطی کشش

آمده از تابع تقاضا  به دستگذاري نتايج سياست

است؟ تحقيقات مربوط به توابع تقاضا زمانی  اعتمادقابل

صحيح خواهد بود که تابع تقاضا و مطلوبيت مبنا قرار 

گرفته، تقريب خوبی از تابع مطلوبيت و تقاضاي حقيقی 

اقالم  یبررسآزمونی است.  رقابليغباشد و اين فرضيه 

 نيا انگريدر کشور ب یخانو د یخوراک يهانهيعمده هز

 يهاگروه، 1577-1534 مطلب است که در طول دوره

 يانهيرا در سبد هز سهم نيشتريب ،درصد 23گوشت با 

کشور را داشته که  يشهر يخانوارها یاقالم خوراک

. خانوار است نهيسهم گوشت در سبد هز تياهم انگريب

از  یگوشت در برخ يبا وجود سرانه مصرف باال

سرانه مصرف  ،(لوگرميک 170 )حدود یصنعت يکشورها

 بسيار کمتر و در حدودتوسعه  حال در يکشورهادر 

 یبدن، کاف يازهايکه با توجه به ن است لوگرميک10

. (FAO, 2009) شود هيسوءتغذ منجر به تواندمینبوده و 

خانوار و  یدر سبد مصرف مهمیمصرف گوشت نقش 

سرانه مصرف در ايران  حفظ سالمت افراد دارد، اما

کم  اريبس یجهان يبا استانداردها سهيمقا درگوشت 

 سازمان جهاد شده مار منتشرآبا توجه به  .است

متوسط سرانه مصرف گوشت  ،1534 در سال يکشاورز

 3/17و در جهان  لوگرميک 51/11 رانيقرمز در ا

 7حدود  رانيا دری متوسط سرانه مصرف ماه ،لوگرميک

و متوسط سرانه مصرف  لوگرميک 17و در جهان  لوگرميک

 یجهان نيانگياز م باالترکه  است لوگرميک 21مرغ 

 (. Ministry of Agriculture, 2011) است لوگرميک12

الگوهاي مصرف مواد غذايی بخصوص مصرف انواع 

گوشت در ايران دچار تغييرات زيادي شده است. 

با پيشرفت علم پزشکی و افزايش سطح  مثالعنوانبه

خانوارها، امروزه مصرف گوشت سفيد مانند مرغ و آگاهی 

است. با توجه  افتهي شيافزاماهی نسبت به گوشت قرمز 

ها، اين انتظار اي متفاوت انواع گوشتبه خواص تغذيه

ها و تبليغات وجود دارد که با افزايش سطح آگاهی

مربوط به سالمت مواد غذايی، تقاضا و ساختار ترجيحات 

 -1دچار تغيير و تحول شود. نموداربراي انواع گوشت 

روند سرانه مصرف انواع گوشت در ايران در طول 

دهد که بازگو کننده را نشان می 1572-37هاي سال

روند تغييرات الگوي مصرف در مورد مصرف انواع گوشت 

 .است

 

 
 روند سرانه مصرف انواع گوشت در ايران  -1نمودار

 

شود که روند هده میکه در نمودار باال مشا طورهمان

هاي هاي قرمز کاهشی و در گوشتمصرف در گوشت

سرانه مصرف  کهيطوربهسفيد افزايشی است، 

ويژه گوشت گوساله کاهش و هاي قرمز بهگوشت

ويژه مرغ افزايش هاي سفيد )مرغ و ماهی( بهگوشت

زيادي داشته است. سرانه مصرف گوشت مرغ و ماهی از 

روند صعودي، سرانه مصرف  کامالًبه بعد  1577سال 

روند نزولی و گوشت گوسفندي با  کامالًگوشت گوساله 
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به بعد روند  1532نوساناتی همراه بوده که از سال 

مصرف صعودي شده است. مقادير سرانه مصرف گوشت 

 بيبه ترت 1572گوسفند، گوساله، مرغ و ماهی در سال 

بوده کيلوگرم در سال  7/7و  7/7، 0/17، 7/20در حدود 

، 7/15، 3/24به حدود  بيبه ترت 1537است که در سال 

کيلوگرم در سال رسيده است. بنابراين با  7و  7/24

ها در طول توجه به تغييراتی که در مصرف سرانه گوشت

شود، اين نگرانی وجود دارد که ساختار زمان مشاهده می

ترجيحات افراد دچار تغييرات شده باشد و از مصرف 

ي سفيد پيش هاگوشتبه سمت مصرف گوشت قرمز 

هاي مشاهده شده با تئوري رفته و يا اينکه داده

کنندگان سازگار نباشد که با استفاده از ترجيحات مصرف

ی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، به شناسروش

 شود.آزمون اين موضوع پرداخته می

مطالعات زيادي از روش ناپارامتريک براي بررسی 

اند که به کنندگان استفاده کردهرجيحات مصرفرفتار ت

 Sakhi etمطالعه  نتايجشود. ها اشاره میتعدادي از آن

al. (2020 با استفاده اصل ،)WARP  براي شير

پاستوريزه و غيرپاستوريزه در ايران نشان داد که رفتار 

کنندگان شير پاستوريزه و غيرپاستوريزه عقاليی مصرف

داللت بر وجود يک  K-Wو آماره شود در ايران رد می

شکست  ودوج و 1570تغيير ساختاري در سال 

کنندگان ايرانی براي شير ساختاري در ترجيحات مصرف

به بررسـی  یدر پژوهش ،Rezvani et al. (2020 ) است.

پايـداري و شکسـت سـاختاري ترجيحات 

کنندگان شهري براي سبد مصرفی نان در دوره مصرف

با اسـتفاده از اصول قوي و ضعيف  1577-1533زمانی 

آزمون ناپارامتريک ترجيحات آشکارشده در ايران 

پرداختند. در ابتـدا مـاتريس ترجيحات ضعيف 

هاي ميـانگين قيمـت و با استفاده از داده آشکارشده

مقـدار انـواع نـان حاصـل از طرح هزينه و درآمد خانوار 

کنندگان مصرف هايدر نقاط شهري و با مقايسه انتخاب

هاي زمانی مختلف تشکيل شد. نتايج بررسی در دوره

 حاتيبيانگر عدم وجود تناقض در ترج WARPماتريس 

نان است. به دليل عدم وجود نقض  سبدکنندگان مصرف

در ادامه بـه بررسـی تغييـر در ترجيحات با  WARPدر 

پرداخته شد. نتايج نشان داد که رفتار  SARPاستفاده از 

هاي کننـدگان انواع نان در خانوادهيی مصـرفعقال

ي آماره شود. همچنين نتايج محاسبهشهري ايران رد می

K-W  تغيير ساختاري در سـال  يکداللـت بـر وجود

هاي دارد و بيـانگر عـدم اثرگـذاري شـوك 1535

زودگـذر و وجود شکست ساختاري در ترجيحات 

توجه به  کنندگان شهري براي نان است. بامصرف

 هاي شکست تابع مطلوبيت و تفکيک کل دوره وسال

شود در کنندگان، پيشنهاد میرفتار عقاليی مصرف

مصرفی خانوارها به اين نکته  نان يتخمين تابع تقاضا

 Kohansal and Rahmatiمطالعه  نتايج توجه شود.

 (، با استفاده از آزمون ناپارامتري ترجيحات آشکار2020)

ي محصوالت قند و شکر مناطق شهري شدة ضعيف برا

نشان داد که در  1573-1533ايران در دوره زمانی 

، تناقضاتی در 1534و  1573، 1577هاي سال

کنندگان اين محصوالت وجود داشته و ترجيحات مصرف

کننده نقض شده است و فرضيه پايايی ترجيحات مصرف

از رسد که افزايش تعرفه بر شکر وارداتی يکی به نظر می

 Monafi داليل مهم نقض اين فرضيه باشد.

molahassani and Hosseinzad (2018 )،  در مطالعه

خود براي سبد کاالي قند و شکر خانوار ايرانی با استفاده 

-1533نشان دادند که براي دوره زمانی  WARPاز اصل 

دار در حداقل يک تغيير ساختاري معنی 1534

رخ داده است.  1574کنندگان در سال ترجيحات مصرف

از تقاضا نيست و  اشیهمچنين اين تغييرات فقط ن

 عوامل مؤثر بر عرضه نيز در تغيير ساختار مؤثر هستند.

Hosseinzad and Pakrooh (2016 )،  با استفاده از دو

رهيافت پارامتري و ناپارامتري، وجود تغييرات ساختاري 

 کنندگان گوشت مرغ و گوشت قرمزدر ترجيحات مصرف

دادند. نتايج رهيافت ناپارامتري  را مورد بررسی قرار

نشان داد که را  WARPوجود يک تناقض در ماتريس 

نتايج برآورد همچنين . بود 1573مربوط به سال 

رهيافت پارامتري نيز حاکی از وجود شکست پايدار در 

در  ،Erfani et al. (2016 )روند مصرف گوشت است. 

مطلوبيت و  ياصل حداکثر ساز از مطالعه خود با استفاده

هاي اصل ضعيف آشکارشده نشان دادند که داده

کننده مشاهده نقض دوهاي پولی به دليل وجود دارايی

مطلوبيت  يسازگار با اصل حداکثر ساز یطورکلاصل، به

 پذيريکنيست. اما شرط الزم و کافی براي آزمون تفکي

هاي ضعيف تابع مطلوبيت در برخی از زيرگروه
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هاي پولی در بازه زمانی موردمطالعه برقرار است. دارايی

Kavoosi kalashami et al (2015 )،  بيان کردند که

 یکنندگان ايرانمصرف حاتيساختاري در ترج رييتغ

مايع و  ،یکه شامل روغن نبات یروغن نبات يسبد کاال

ها از هاي موقت بوده است. آنتکانه ليجامد است به دل

 فيآشکارشده ضع حاتيامتريک ترجناپار افتيره

(WARPو آزمون )K-W ادهبراي مطالعه خود استف 

در  رييتغ یبراي بررس یکردند. در مطالعات داخل

کنندگان کاال تنها به آزمون اصل مصرف حاتيترج

در  کنياکتفا شده است، ل فيآشکارشده ضع حاتيترج

مورد  زيآشکارشده ن حاتيمطالعه حاضر اصل قوي ترج

 رييتغ ،Salami et al. (2012 ) قرار گرفته است.آزمون 

کنندگان چاي را در مناطق شهري مصرف حاتيدر ترج

ها اند. آنرويکرد موردمطالعه قرار داده نيايران با هم

 ینسبت به چاي داخل یافزايش مصرف چاي خارج ليدل

 یکنندگان ايرانمصرف حاتيساختاري در ترج رييرا تغ

( در 2011) Salami and Tahamipour اند.نمودهاعالم 

 ابراز ترجيحات ناپارامتريک با استفاده از روش ايمطالعه

گوشت شامل  انواع تقاضاي هايسازگاري داده شده،

 تئوري گوشت قرمز، گوشت مرغ و گوشت ماهی با

 مورد 1572-73را براي دوره  کنندگانمصرف ترجيحات

 دو براي که داد نشان مطالعه نتايج .دادند قرار آزمون

 ترجيحات قوي و ضعيف خصوصيات از مشاهدات، مورد

 .نيست دارمعنی تناقض اين ولی است شده رد شده ابراز

کاالي  سبد به مربوط شده مشاهده هايداده بنابراين

 و بوده کنندگانمصرف عقاليی رفتار دهندهنشان گوشت،

 و پايا مطلوبيت تابع يک حداکثر سازي از هاداده اين

 تابع براي تخمين تواندمی و است شده حادث رفتارخوش

 استفاده مورد پارامتريک هايروش از استفاده با تقاضا

Salami and Kavoosi kalashami (2011 ) .گيرد قرار

اي رخداد تغيير ساختاري در ترجيحات در مطالعه

کنندگان ايرانی براي سبد کااليی برنج را مورد مصرف

و ترکيب آن  WARP. کاربرد ماتريس ارزيابی قرار دادند

نشان داد که رخداد نقض ترجيحات  K-Wبا آماره 

ها غيرخطی به سبب تکانه 1577آشکارشده در سال 

کنندگان ايرانی براي برنج موقت بوده و ترجيحات مصرف

 Tavana and Homayoonifarداخلی پايدار است. 

اي به بررسی رفتار عقاليی ( در مطالعه2008)

کنندگان روغن نباتی در ايران از طريق آزمون فمصر

يافته ترجيحات آشکار شده با ناپارامتري اصل تعميم

 1575-73هاي ماهانه در دوره زمانی استفاده از داده

تناقض  15ها حاکی از وجود پرداختند. نتايج مطالعه آن

يافته نيز برطرف نشد و بود که با بررسی شاخص تعميم

تا  75پرتی دو زير دوره فروردين ديبا روش نموداري 

بدون تناقض تشخيص  73تا اسفند  70 ماهيدو  70آذر 

کاهش  صورتبهداده شد و شکست تابع مطلوبيت 

و  موردمطالعههاي نباتی جامد مصرف در اکثر روغن

است.  ظاهرشدههاي مايع ثبات تقريبی در مصرف روغن

Dehnavi Dehghan et al. (2005رفتار عقال ) يی مصرف

کاالهاي کشاورزي را از طريق آزمون ناپارامتري اصل 

قرار  موردمطالعهيافته ترجيحات آشکار شده تعميم

هاي به اين نتيجه رسيدند که طی سال هاآندادند. 

است و  دييتأفرضيه رفتار عقاليی مورد  1571تا  1500

ها هاي مصرف خانوارهاي شهري در اين سالداده

ع مطلوبيت نئوکالسيک قابل تعبير است. يک تاب لهيوسبه

که تناقضات اندکی وجود داشت که با شاخص  هرچند

 تعميمی افريت برطرف شد. 

Jin (2008) اي به بررسی تغييرات در در مطالعه

کنندگان گوشت در کشور کره ترجيحات مصرف

پرداخت. در اين مطالعه از اصل ضعيف و قوي ترجيحات 

 12ست. نتايج حاکی از وجود آشکارشده استفاده شده ا

بود. لذا بررسی آماره  WARPجفت نقض در ماتريس 

K-W 2441و  1337هاي نشان داد که در سال ،

کنندگان گوشت در کره به ترتيب به ترجيحات مصرف

ژاپنی در  گاوي جنون آسيا و بيماري مالی دليل بحران

 Fevrierها دچار شکست ساختاري شده است. اين سال

and Visser (2005)  در مطالعه ايی و با استفاده از

کنندگان مواد غذايی هاي تجربی رفتار مصرفداده

 GARPفرانسه، تعداد نمونه را به دو گروه افراد سازگار با 

تقسيم کردند و اثر گروه دوم را بر  GARPو افراد ناقض 

هاي هاي تقاضا و آزمون محدوديتتخمين سيستم

دو سيستم معادالت  هاآنند. اسالتسکی را بررسی کرد

تقاضا را تخمين زدند و نتايج براي هر دوي اين 

داري پارامترها براي افراد ها نشان از عدم معنیسيستم

توان نتيجه گرفت که تابع بود. بنابراين می GARPناقض 

 GARPمطلوبيت نئوکالسيک، رفتار مصرفی افراد ناقض 
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شده  را چه در سطح فردي و چه در سطح تجميع

 در and et al (2003) Jinتواند توضيح دهد. نمی

 براي شده آشکار ترجيحات ناپارامتري روش از ايمطالعه

 گوشت تقاضاي در ساختاري تغيير آزمون

 که نشان داد نتايج. کردند استفاده ژاپنی کنندگانمصرف

 کنندگانمصرف گوشت ترجيحات در ناگهانی تغيير يک

 و است آمدهبه وجود ي به دليل جنون گاو ژاپنی

 هايدوره در کاالها نسبی هايقيمت در تغيير لهيوسبه

 مشابه در مطالعه. نيست توجيه قابل مختلف زمانی

 در گاوي جنون وقوع اثرJin and Koo (2003) ديگري

 بررسی آمريکا گوشت صادرات بر را جنوبی کره و ژاپن

 واردات تقاضاي که رسيدند نتيجه اين به و کردند

 در ولی شده ساختاري تغيير دچار ژاپن در گاو گوشت

 استفاده باها آناست.  نشده مشاهده تغييري یکره جنوب

 ابتدا Frechette and Jin (2002)روش پيشنهادي  از

 استفاده با کرده و سپس يجزء بند را WARP ماتريس

تغيير ترجيحات  احتمال 1W-K بنام ايآماره از

مانی مورد بررسی را آزمون کنندگان در دوره زمصرف

تغيير ساختاري در  که داد نشان تجربی نتايج. نمودند

کنندگان ژاپنی براي گوشت رخ داده و ترجيحات مصرف

 سال در ژاپن در گاوي جنون وقوع بازمان هماين تغيير 

است. از مطالعات تجربی ديگري که  ميالدي بوده 2441

ترجيحات از روش ناپارامتريک براي بررسی رفتار 

توان به مطالعه اند میکنندگان استفاده کردهمصرف

Varian (1985) ،Chalfant and Alston (1988) ،

Hildenbrand (1989)  ،Burton and Young 

(1991)،Famulari (1995)   وJin (2006)،Jin and Kim 

 اشاره داشت.   (2007)

در مطالعه حاضر ابتدا با استفاده از آزمون اصول 

يافته ترجيحات آشکار شده و ف، قوي و تعميمضعي

يافته افريت، تناقضات تشخيص داده شاخص تعميم

براي  کيستماتيس ريغ شود. سپس از آزمون اثراتمی

تواند ناشی از تمايز بين علت تناقضات ايجاد شده که می

و يا شکست و تغيير  هاي غيرخطی ناپايدارتکانه

ابع مطلوبيت باشد، کننده و تساختاري ترجيحات مصرف

شود. با توجه به اينکه در اين مطالعه استفاده می
                                                                                  
1. Kruskal-Wallis 

يافته زمان از هر سه اصول ضعيف، قوي و تعميمهم

ترجيحات آشکار شده براي بررسی تغيير ترجيحات 

شود، نسبت به ساير مطالعات برتري قابل استفاده می

 ذکري خواهد داشت. 

 

 هامواد و روش 

توان از کنندگان میضاي مصرفبراي تحليل رفتار تقا

 ,Jinاستفاده کرد ) 3و غيرپارامتريک 2دو روش پارامتريک

(. در رهيافت پارامتريک، يک فرم تابعی براي تابع 2006

، ضرايب 0هاي چوتقاضا انتخاب شده و از يکی از آزمون

، براي آزمون پايايی ترجيحات 7و فيلتر کالمن 3تصادفی

(. رهيافت ناپارامتريک Jin, 2008شود )استفاده می

 Varian (1982)بررسی پايداري ترجيحات که توسط 

ارائه شد، از يک منطق اقتصادي مبتنی بر اصل 

نمايد. به عالوه ترجيحات آشکار شده تبعيت می

کند، اين بيان می  Fleissig et al (2000) گونه کههمان

و  مطلوبيت خاصی به تابع تابعی شکل رويکرد هيچ

 در رايج نکرده و مشکالت تحميل تقاضا ن بهتبع آبه

 خودهمبستگی جمله ناهمسانی، از پارامتريک برآوردهاي

 در توجه عدم صورت نرمال بودن جمله خطا که و

 نادرست نتايج به دستيابی به منجر مواقع از بسياري

گردند، در اين روش مطرح نيست. به عبارت ديگر در می

حات ابراز شده، با روش ناپارامتريک بر اساس ترجي

هاي افراد مورد بررسی هايی انتخاباستفاده از آزمون

گيرد تا اين فرضيه که تقاضاي مربوط به افراد قرار می

عقاليی بوده و از حداکثر کردن تابع مطلوبيت 

رفتار به دست آمده است، مورد آزمون قرار گيرد. خوش

ز شده روش ناپارامتريک که از نتايج تئوري ترجيحات ابرا

 Samuelson(1938 andکند، ابتدا توسط استفاده می

و همچنين  Houthakker(1950)و در مطالعه  (1948

و  Koo(1963 and 1971) ،Afriat(1967)توسط 

Varian(1982 and 1983)  .مورد بررسی قرار گرفته است

شده در باال درواقع اساس بيان تئوري مطالعات اشاره
                                                                                  
2. Parametric 

3. Non-Parametric 

4. Chow test 

5. Random Coefficients 

6. Kalman filter 
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ي افريت شرايط زير ر نظريهروش ناپارامتريک است. د

 (: Varian, 2005)معادل يکديگرند 

وجود دارد که  1ريناپذاشباعيک تابع مطلوبيت 

 کند. عقاليی تعبير می صورتبهها را داده

 کند، يعنی:می نيتأماي را ها سازگاري چرخهداده
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iزير وجود دارند: صورتبه 
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اعداد 
iu  و

i معيارهاي سطح  عنوانبه توانندیم

مطلوبيت و مطلوبيت نهايی درآمد در تقاضاي مشاهده 

 شده تفسير شوند.

، پيوسته، مقعر و ريناپذاشباعيک تابع مطلوبيت 

 کند.ها را تعبير میت وجود دارد که دادهيکنواخ

ي افريت، اصل واريان با استفاده از شرط دوم نظريه

( را معرفی GARPيافته ترجيحات آشکار شده )تعميم

ي مطلوبيت حداکثر سازکرد که شرط الزم و کافی براي 

. اگر اصل تعميمی (Varian, 2005)آورد را فراهم می

هاي اي از دادهوعهترجيحات آشکار شده براي مجم

مصرف نقض شود، آنگاه پارامترهاي تخمينی معادالت 

تناقضات  نيباوجوداي اسالتسکی هاتيمحدودتقاضا و 

هيچ اعتباري نخواهند داشت. آزمون ترجيحات آشکار 

شده، آزمونی غير تصادفی است و همين امر موجب 

ها را فراهم آورده است. اين آزمون ازحدشيبحساسيت 

دليل بر رفتار  GARPوجود يک تناقض در  کهيطوربه

تعداد  کهیوقتکنندگان است. حال غير عقاليی مصرف

تناقضات اندك باشد، ممکن است به دليل خطاي 

ها آوري و يا روش غلط تجميع دادهگيري در جمعاندازه

ها، ی اين آزمونتصادف ريغباشد. لذا براي تعديل طبيعت 

شود. مسئله در چنين یآزمون خوبی برازش معرفی م

هاي مشاهده شده نزديک به حالتی اين است که انتخاب

آن را دچار تناقض  حالنيدرعهستند و  GARP نيتأم

. بهترين آزمون توسط افريت (Varian, 1990)کند می

شاخص کارايی "است و عددي تحت عنوان  شنهادشدهيپ
                                                                                  
1. Non Satiated 

درجه  دهندهنشانکند که معرفی می "هزينه بحرانی

هاي است. واريان با استفاده از برنامه GARP نيتأم

شاخص تعميمی "کامپيوتري روش افريت و تعميم آن 

هاي . آزمون(Varian, 1990)نمود  اجراقابلرا  "افريت

يافته ترجيحات آشکار شده و شاخص اصل تعميم

در  هاآزمون نيتریعمومتعميمی افريت معتبرترين و 

آيند. می حساببهدگان کننبررسی رفتار عقاليی مصرف

آمده در ترجيحات آشکار شده  به وجودچنانچه تناقضات 

شاخص تعميمی افريت برطرف نشد، بدين  لهيوسبه

آن را به وجود خطاي  توانینممعنی است که 

کننده يی مصرفعقال ريغگيري نسبت داد. رفتار اندازه

)مد(، اثرات 2ناشی از مواردي نظير رفتارهاي زودگذر

و يا تغيير سليقه  5هاي غيرخطی ناپايدارو تکانه فصلی

تواند عامل شکست و تغيير کننده به هر دليلی میمصرف

کنندگان باشد که آزمون ساختاري ترجيحات مصرف

براي تمايز بين شکست و عدم  غيرسيستماتيک اثرات

ي هاتکانهشکست ساختاري ترجيحات )ناشی از 

 De (Jin, 2006)  شودغيرخطی ناپايدار( بکار گرفته می

Peretti, 2000; Frechette and Jin, 2002; Conover, 

تابع تقاضا از تابع مطلوبيت مشتق  ازآنجاکه(. 1999

از ساختار تابع  کامالًشود، بنابراين ساختار آن می

کند، شکست و تغيير ساختاري مطلوبيت پيروي می

 شود کهتبع آن تابع مطلوبيت باعث میترجيحات و به

 ساختار تقاضا نيز دچار تغيير شود. 

براي آزمون وجود تابع مطلوبيت و رفتار عقاليی 

کننده از اصل ضعيف ترجيحات آشکار شده مصرف

)شرط الزم(، اصل قوي ترجيحات آشکار شده )شرط 

کافی( و اصل تعميمی ترجيحات آشکار شده )شرط الزم 

 ها،شود. براي درك اين آزمونو کافی( استفاده می

شناخت روابط ترجيحی زير ضروري است 

),,...,(که 21 k

i xxxX   بردار کاالهاي درون يک

),,...,(سبد، 21 k

i pppP هاي متناظر آن بردار قيمت

,1و 2,...,i t دهدیمدوره زمانی را نشان. 

                                                                                  
2. Fads 

3. Transitory Nonlinear Shocks 
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iX بر 1ترجيح آشکار مستقيمjXعنی: دارد، ي
ji XRX jiiiاگر 0 XPXP   

iXبر  2ترجيح آشکار مستقيم و واضحjX ،دارد

يعنی:
ji XpX 0

jiiiاگر  XPXP   
iX بر 5ريپذانتقالترجيح آشکارjX:دارد، يعنی 

ji RXX اگر
jtsi RXXRXRX ...00

      

اصول ترجيحات آشکار شده: اصول ترجيحات آشکار 

شده اصول منطقی هستند که بر اساس انواع رابطه 

عنوان مثال اگر اند. بهترجيحی ساخته شده

اي در يک دوره زمانی سبدي را بر سبد کنندهمصرف

اد، بديهی است که با فرض ثابت بودن ديگر ترجيح د

ترجيحات )تابع مطلوبيت(، نبايد در هيچ دوره زمانی 

ديگري عکس اين قضيه رخ بدهد. بر اين اساس سه اصل 

 ,Varian)براي ترجيحات آشکار شده ارائه شده است 

1983)  : 

(: WARP)0اصل ضعيف ترجيحات آشکار شده

ترجيح داده شود، jXيم برصورت مستقبهiXاگر

ترجيح داده iXصورت مستقيم بربهjXنبايد

 شود.                                         

ij
ji

ji XRXnotXRX 0
)(

0  
: SARP))3اصل قوي ترجيح آشکار شده

ترجيح داده شود، jXتقالی برصورت انبهiXاگر

ترجيح داده شود.                                                 iXصورت انتقالی بربهjXنبايد
ij

ji
ji RXXnotRXX  )( 

(: GARP)7يافته ترجيحات آشکار شدهاصل تعميم

ترجيح داده شد، jXصورت انتقالی بربهiXاگر

ترجيح داده iXصورت مستقيم و واضح بربهjXنبايد

                     شود.
ij

ji
ji XPXnotRXX 0

)(  
عنوان شرط اصل ضعيف ترجيحات آشکار شده به

عنوان شرط يحات آشکار شده بهالزم و اصل قوي ترج
                                                                                  
1. Directly Revealed Preference 

2. Strictly Directly Revealed Preference 

3. Transitive Closure of Revealed Preference 

4. Weak Axiom of Revealed Preference 

5. Strong Axiom of Revealed Preference 

6. Generalized Axiom of Revealed Preference 

کننده و وجود يک تابع کافی رفتار عقاليی مصرف

يافته . اصل تعميماستمطلوبيت نئوکالسيک مطرح 

ها را ترجيحات آشکار شده شرط الزم و کافی براي داده

ي مطلوبيت سازگار بوده حداکثر سازکند تا با فراهم می

 شد اي افريت بامعادل با اصل چرخه جهيدرنتو 

.(Varian, 1983)تعداد تناقضات اندك باشد،  ههرگا

ی فرضيه رفتار عقاليی را رد کرد، زيرا سادگبهتوان نمی

گيري وجود دارد. که هميشه امکان بروز خطاي اندازه

شود و شامل ي از دو منبع ناشی میريگاندازهخطاي 

ها است ) داده 7آوري و خطاي تجميعخطاي جمع

Dehghan Dehanvi et al, 2005 براي حل اين مشکل .)

 GARPواريان شاخص کارايی افريت را متناسب با 

عنوان شاخص تعميمی افريت معرفی کرد که اصالح و به

 :(Varian, 1983)  استصورت زير به

ss

ts
ttssststtt

XP

XP
enstXPXPeiffXeRXe 

****

,...,2,1,)(),1,0(

  

يافته ترجيحات آشکار شده طبق تعريف اصل تعميم

ترجيح يابد، sXانتقالی بر تصوربهtXهرگاه

ssنبايد XPتر ازبزرگts XP  باشد. در صورتی که اين

موضوع اتفاق افتد، بايد عدد
*te  را به نحوي تعيين کرد

ssکه با ضرب آن در XP ر داده جهت نامعادله را تغيي

ssو XPتر يا مساويکوچکts XP  شود. ميزان

شاخص تعميمی افريت براي خطاي  قبولقابل

گيري بسته به نظر محقق متفاوت است ولی مطابق اندازه

عنوان حد به 33/4سطح  معموالًبا پيشنهاد واريان 

شود. آستانه شاخص تعميمی افريت در نظر گرفته می

آمده در ترجيحات آشکار شده  به وجودچنانچه تناقض 

توان با با شاخص تعميمی افريت برطرف نشود، نمی

گيري نسبت داد. در صراحت آن را به وجود خطاي اندازه

اين مورد، عامل ايجاد تناقض و رفتار غير عقاليی 

هاي غيرخطی ناپايدار و يا کننده ناشی از تکانهمصرف

 استترجيحات و شکست تابع مطلوبيت  تغيير ساختاري

که براي تمايز بين اين دو عامل، دي پرتی روش 

نموداري را معرفی کرد. بر اين اساس، وقتی 

هاي کننده داراي رفتار تصادفی ناشی از تکانهمصرف
                                                                                  
7. Aggregate 
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ها را غيرخطی ناپايدار است، تابع مطلوبيتی که داده

قتی صورت عقاليی تعبير کند، وجود ندارد. اما وبه

تغيير ساختاري ترجيحات، تابع مطلوبيت دچار  جهيدرنت

هايی از کل دوره ها براي زير دورهشود، دادهشکست می

مورد بررسی، توسط يک تابع مطلوبيت نئوکالسيک 

شوند. براي تشخيص بين اين عقاليی تعبير می صورتبه

ايجاد شده توجه کرد.  تناقضاتدو بايد به نحوه توزيع 

رفتار تصادفی ايجاد شده باشند،  جهيدرنتاگر تناقضات 

 GARPهاي ناقض يکنواخت توزيع و مجموعه صورتبه

گيرند. نامنظم قرار می صورتبههمگی در سطح نمونه 

شکست در تابع مطلوبيت ايجاد  جهيدرنتاگر تناقضات 

که GARP هاي يک دوره متناقضشده باشند، مجموعه

شوند، جدا يک تابع مطلوبيت مجزا توصيف می لهيوسهب

 De شوندهاي دوره ديگر ظاهر میاز اکثريت مجموعه

Peretti, 2000) ) ،عالوه بر روش نموداري دي پرتی .

که از ترکيب آزمون اصل  غيرسيستماتيک آزمون اثرات

ي جمعی ضعيف ترجيحات آشکار شده و آزمون مرتبه

شود، براي تمايز حاصل می 1یارزي توزيع احتماالتهم

شود. بين اين دو عامل ايجاد تناقض بکار گرفته می

اساس اين روش بر اين اصل استوار است که وقتی 

 انتخاب زمانکي در که را کااليی اي سبدکنندهمصرف

کند، در حاليکه در همان زمان توان خريد سبدهاي می

ازد که سديگر را داشته است، اين موضوع را آشکار می

کننده سبد انتخابی را به ساير سبدهاي موجود مصرف

 صحت شود، نقض اصل حال اگر اين ترجيح داده است.

 قرار ترديد مورد کنندهمصرف عقاليی رفتار فرض

گيرد. اصل مذکور در قالب ترجيحات ابراز شده می

شود که نقض آن دليلی بر (، بيان میDRP2مستقيم )

. پی بردن به اين استکننده تغيير در ترجيحات مصرف

مورد آزمون  WARPنقص با تشکيل ماتريسی به نام 

هاي هر رديف گيرد. در اين ماتريس، درايهقرار می

 بر اساسمخارج سبدهاي مختلف کاال )انواع گوشت( را 

دهد و ها در يک سال خاص نشان میقيمت آن

هاي آن هزينه خريد يک سبد مشخص کاال را در ستون

کند. عالوه بر ي مختلف مورد بررسی بازگو میهاسال
                                                                                  
1. Rank-Sum test of Distributional Equivalence 

2. Direct Revealed Preference (DRP) 

هاي قطري، مخارج سبدهاي اين، در اين ماتريس، درايه

را آشکار  موردمطالعههاي مختلف در هر يک از سال

کند. بنابراين، با مشخص نمودن دو بردار قيمت می

دوره  tدر  (tq( و مقادير مصرف آن )tpگوشت )

 آيد.به دست می t×tزمانی، ماتريس اوليه 

نظر  بر اساس Varian (1982) تر راحت کهنيابراي  

 بتوان نقض ترجيحات را با استفاده از اين ماتريس

هاي اين ماتريس بر مشخص نمود، با تقسيم درايه

 هاي قطر اصلی با استفاده از رابطه زير نرمال درايه

                                      شوند:می

ss

ts

st
qP

qP
M

'

'



 
 s،tqقيمت کاال در دوره زمانی spدر رابطه فوق،

مقدار مصرف  sqو  tمقدار مصرف کاال در دوره زمانی 

ي ماتريس نرمال هاهيدرا Mstو  sکاال در دوره زمانی 

ي قطر اصلی که مخارج هاهيدرا. بنابراين استده ش

هاي هاي انتخاب شده در هر يک از سالسبد

به ، عدد يک را استکنندگان توسط مصرف موردمطالعه

گيرد. همين ماتريس براي تشخيص نقص می خود

شود. بر اساس ترجيحات و انجام آزمون بکار گرفته می

ر و مساوي هاي کمتوجود درايه Varian( 1982) نظر

اي از يک در دو طرف قطر اصلی اين ماتريس نشانه

تغيير در ترجيحات  جهيدرنتو  WARPتناقض در اصل 

. البته اين است tو  sهاي در فاصله زمانی بين زمان

اوليه تلقی  هشداردهندهعنوان يک عالمت نشانه تنها به

 ادشدهکمی نقض در ماتريس يتعداد شود و مشاهده می

فرضيه رفتار عقاليی دليل قاطعی بر نقض  الزاماً  تواندنمی

و روش نادرست  گيريخطاي اندازهباشد و ممکن است 

اين مشکل را موجب شده باشد. همچنين  هاتجميع داده

، مواردي نظير رفتارهاي Jin (2006)بر اساس نظر 

هاي غيرخطی ناپايدار زودگذر )مد(، اثرات فصلی و تکانه

شده  WARPاين نقض در  توانند موجب بروزمی

ي تکميلی بررسی هاآزمون. بر همين اساس، 5باشند

                                                                                  
نبود تغيير در ترجيحات را تأييد کند، بايستی شرط  WARPاگر اصل  .5

( مورد آزمون قرار گيرد SARPت آشکار )کافی يعنی اصل قوي ترجيحا

(Varian, 1985.) 
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 Frechette and) استسيستماتيک ضروري اثرات غير

Jin, 2002.) 

از ترکيب آزمون  غيرسيستماتيک آزمون اثرات

WARP  ارائه شده توسطVarian (1982)  و آزمون

حاصل  1ارزي توزيع احتماالتیي جمعی هممرتبه

بر  WARPبراي انجام اين آزمون، ماتريس شود. می

، به سه بخش تقسيم zنقطه شکست احتمالی  اساس

باال و "اي هاي گوشهشامل درايه 2بخش مقدم .شودمی

  Mstهاي ي که در اين بخش تمامی درايهطوربه "چپ

، که در 5نمايند. بخش مؤخرمی نيتأمرا  s,t < zشرط 

بوده و  "و پايين راست"اي هاي گوشهبردارنده درايه

سازند. را برقرار می s,t > zهاي آن شرط تمامی درايه

چپ و "اي هاي گوشهکه شامل درايه 0بخش جفتی

 s < zاست و به ترتيب شرايط  "راست و باال"و  "پايين

≤ t  و< z ≤ s  t باشند )را دارا میFrechette and Jin, 

2002 .) 

در هر  WARPهاي بندي فوق، تعداد نقضبا بخش

بخش محاسبه شده و احتمال رخداد نقض در هر بخش 

شود. با فرض ثابت بودن ساختار ماتريس محاسبه می

ترجيحات در طول دوره مورد بررسی، احتمال رخداد 

هاي غيرخطی ناپايدار بايد در هر سه نقض بر اثر تکانه

بخش ماتريس برابر باشد، عدم برابري احتمال رخداد 

غيير دائمی ساختار ترجيحات يا وجود نقض، به مفهوم ت

است. لذا براي  zاي مانند شکست ساختاري در نقطه

برقراري ثبات ترجيحات، بايستی هر سه توزيع 

احتماالتی در هر مرحله همسان باشند. بر اساس نظر 

(1999 )Conover  براي سنجش اين وضعيت و بررسی

، انتقال نقطه نقض ترجيحات از يک سال به سال ديگر

( محاسبه K-W) 3واليس-بايست آماره کروسکالمی

شود. فرضيه صفر در انجام اين آزمون، همسان بودن سه 

توزيع احتماالتی و پايداري ترجيحات و فرضيه مقابل 

 داللت بر وجود شکست ساختاري ترجيحات دارد. 

هاي موجود در اگر فرض شود که تعداد کل زوج 

صورت بهاست که  Nبرابر با  WARPماتريس 

                                                                                  
1. Rank-Sum test of Distributional Equivalence 

2. Early partition 

3. Late partition 

4. Spanning partition 

5. Kruskal-Wallis 

   2/tstN  گردد و همچنين محاسبه می

 inو  iNبرابر با  iها در هر بخش ها و نقضتعداد جفت

ام ماتريس با i باشد، ميانگين مرتبه جمعی براي بخش 

 ,Conoverشود )استفاده از رابطه زير محاسبه می

1999:) 

 
 
2

1

2

1

2

1 








 








 


nNNNnnN
nN

n
Nn ii

iiii

 

که در رابطه باال، 







 


2

1n
N

و  







 

2

1nN

 

ها و ها و غيرنقضنقض 7ي ميانگين مرتبهدهندهنشان

دهنده ميانگين مرتبه جمعی است. براين نشان iمقدار 

 شود:صورت زير تعريف میبه K-Wاساس، آماره 
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آماره فوق که بيشتر براي  7يافتهشکل تعميم

صورت زير است شود، بههاي بزرگ توصيه مینمونه

(Conover, 1999). 
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)2(آماره فوق داراي توزيع احتمال
2  است که با

)2(مقادير بحرانی آماره
2گردد. در صورتی مقايسه می

کمتر از مقدار  K-Wکه مقدار محاسبه شده براي 

)2(آماره
2 باشد، فرضيه صفر مبنی بر ترجيحات پايدار

پذيرفته شده و در غير اينصورت، فرض مقابل مبنی بر 

 شود.می دييتأشکست ساختاري 

هاي داده فـوق نيـاز بـه هايبراي انجـام آزمـون

که  سرانه مصرف کاالهاي مورد نظر است قاديرمقيمت و 

اطالعات مربوط به مقادير سرانه مصرف و قيمت انواع 

، از مطالعات آمارگيري 1572-1537هاي گوشت در سال

يابد، هزينه و درآمد که توسط مرکز آمار ايران انتشار می

بررسی  وها آزمون دادهبراي  است. شدهاستخراج
                                                                                  
6. Average Rank 

7. Adjusted Kruskal-Wallis 
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 هايو آزمون  WARP،SARP ،GARPبا  يسازگار

پرتی و بسط متعدي ، ديK-W يشکست ساختار

و کدنويسی در  2، از الگوريتم وارشالDRP1 ماتريس

 EXCELافزار و همچنين نرم MATLAB 5 افزارنرم

 .  شده است بهره گرفته

 

 
                                                                                  
1. Transitive Closure of DRP matrix 

2. Warshall algorithm 

3. Matrix Laboratory (MATLAB)  

 نتایج و بحث

 يهایژگيوهاي ذکر شده، پيش از انجام آزمون

گيرد بررسی قرار میشده مورد  استفاده يهاداده يآمار

ارائه شده است. بر اين اساس،  1جدولکه نتايج آن در 

، گوسفند هايمقدار سرانه مصرف گوشتميانگين 

-37گوساله، مرغ و ماهی در کل دوره مورد بررسی )

 0/3و  3/15، 1/17، 7/21در حدود  بيبه ترت( 1572

در  بيبه ترتها کيلوگرم در سال و متوسط قيمت آن

در  اليده ر 3417و  2743، 14340، 11231حدود 

ارائه  -1ها نيز در جدولکيلوگرم بوده است. ساير ويژگی

 شده است.

 
 هاي مورد استفادههاي آماري دادهويژگی -1جدول

 حداکثر حداقل
ضريب 

 تغييرات
 متغير ميانگين انحراف معيار

 (مقدار سرانه مصرف گوشت گوسفند )کيلوگرم 7/21 3/2 2/15 0/27 1/15

 مقدار سرانه مصرف گوشت گوساله )کيلوگرم( 1/17 3/2 3/10 21 3/11

 مقدار سرانه مصرف گوشت مرغ )کيلوگرم( 3/15 3/2 7/24 7/24 7/7

 مقدار سرانه مصرف گوشت ماهی )کيلوگرم( 0/3 2/1 0/22 1/7 2/5

 (قيمت گوشت گوسفند )ده ريال بر کيلوگرم 2/11231 7/12434 3/147 7/57731 0/304

 قيمت گوشت گوساله )ده ريال بر کيلوگرم( 7/14345 7/11727 7/111 1/57273 0/347

 قيمت گوشت مرغ )ده ريال بر کيلوگرم( 0/2743 7/2177 7/74 3/7452 7/053

 قيمت گوشت ماهی )ده ريال بر کيلوگرم( 1/3417 7/3371 3/114 13027 0/352

 : نتايج تحقيقمآخذ

 

براي آزمون اصول  شدهانيبوابط ابتدا با استفاده از ر

يافته ( و تعميمSARP(، قوي )WARPضعيف )

(GARPترجيحات آشکار شده، داده ) هاي سبد گوشت

خانوارها از اين نظر مورد بررسی قرار گرفته که نتايج آن 

نيز اشاره  قبالًکه  طورهمانارائه شده است.  2در جدول 

آشکار شد، در صورت رد نشدن اصل ضعيف ترجيحات 

شده، بايستی اصل قوي آزمون شود و رد شدن اصل 

ضعيف ترجيحات به معناي رد شدن اصل قوي است که 

يافته ترجيحات که شرط موارد ذکر شده در اصل تعميم

کند. نتايج بررسی فوق  الزم و کافی است، نمود پيدا می

مورد  0ارائه شده است. بر اساس نتايج، در  2در جدول 

مورد اصل قوي )شرط  7الزم(،  اصل ضعيف )شرط

يافته )شرط الزم و کافی( مورد اصل تعميم 14کافی( و 

ترجيحات آشکار شده نقض شده است که شواهدي از 

ازآنجاکه کل شود. ها مشاهده میناسازگاري در داده

 544هاي مورد مقايسه در جدول فـوق، معـادل زوج

 ،شـودمشاهده مـی GARPمورد نقض 14است و تنها 

 5/5يا  455/4برابر با  ( نسبت نقض) لذا احتمال نقض

تعداد تناقضات اندك است، ولی  هرچند است.درصد 

فرضيه يک مبنی بر عدم وجود تناقض را رد  هرحالبه

کند. با رد شدن فرضيه يک، فرضيه دو بايد مورد می

کند که هر چند آزمون قرار گيرد. فرضيه دو بيان می

 ريغته ترجيحات آشکار شده يافآزمون اصل تعميم

ی است و با مشاهده حتی يک تناقض بايد فرضيه تصادف

رفتار عقاليی را رد کرد، ولی در مواردي که تعداد 

ها را ناشی از توان آنی نمیراحتبهتناقضات اندك باشد، 

يی دانست. در چنين مواردي شاخص عقال ريغرفتار 

ت غير تصادفی نوعی طبيعتواند بهيافته افريت میتعميم

آزمون را تعديل کند. چنانچه شاخص مذکور براي تمام 

توان بروز باشد، می 33/4تناقضات مشاهده شده باالتر از 
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گيري نسبت داد که نتايج آن تناقضات را به خطاي اندازه

شاخص ارائه شده است.  -1در ستون آخر جدول

 يمخارج سبدها نياختالف ب انگريب تييافته افرتعميم

مثال،  طوراست. به GARPناقض هايسالرف در مص

 معادل 1577و  1577 هايسال نيشاخص ب نيای وقت

است که اختالف  نيا انگريب ،شودیمحاسبه م 3373/4

 4421/4مذکور   هايسال یمصرف يسبدها مخارج نيب

با  1577امکان خريد سبد  1577است. يعنی در سال 

حال اگر ت. درصد هزينه کمتر وجود داشته اس 21/4

 21/4با  1577مصرف سال  ريفرض شود که مقاد نيچن

صورت تناقض  نيشده است، در ا يريگدرصد خطا اندازه

 رود.از بين می 1577و  1577هاي ايجاد شده بين سال

يافته شود، شاخص تعميمطور که مشاهده میهمان

 33/4افريت براي تمام تناقضات مشاهده شده باالتر از 

گيري ها را به خطاي اندازهتوان تناقضراين، میاست. بناب

ها نسبت داد و فرضيه دو مبنی بر و يا تجمع غلط داده

 کنندگان گوشت را پذيرفت. رفتار عقاليی مصرف

 
 يافته ترجيحات آشکار شده و شاخص کارايی افريتنتايج آزمون اصول ضعيف، قوي و تعميم -2جدول

 WARP SARP GARP 

 
 (eشاخص کارايی ) هاي نقضسال هاي نقضسال هاي نقضسال

1 1577 1577 .... .... 1577 1577 3373/4  

2 .... .... 1574 1573 1574 1573 3357/4  

5 .... .... 1571 1573 1571 1573 3337/4  

0 .... .... 1575 1573 1575 1573 3377/4  

3 1534 1574 .... .... 1534 1574 3377/4  

7 .... .... 7415  1571 1574 1571 3373/4  

7 .... .... 1575 1571 1575 1571 3371/4  

7 1534 1571 .... .... 1534 1571 3351/4  

3 1534 1575 .... .... 1534 1575 3323/4  

14 .... .... 1573 1534 1573 1534 3773/4  

 مآخذ: نتايج تحقيق

 

تشخيص  منظوربههمچنين براي اطمينان بيشتر و 

کست ساختاري احتمالی در ترجيحات و يا وجود ش

اثرگذاري پارامترهاي غيرسيستماتيک( از آزمون کراس 

استفاده شده است. با توجه به دوره  (K-Wوالی ) -کال

مرحله تفکيک  22(، 1572-1537زمانی )

صورت گرفت و  GARPو  WARP ،SARPهايماتريس

محاسبه  K-Wدر هر مرحله مقادير فوق به همراه آماره 

ارائه شده است.  -2و نمودار 5شد که نتايج آن در جداول

در فاصله زمانی  K-Wروند زمانی آماره  -2نمودار

)2(را به همراه مقدار بحرانی  1530-1575
2 که برابر

بودن مقادير  ترکوچکدهد. است، را نشان می 33/3

آماره محاسباتی از مقدار بحرانی به مفهوم پذيرش 

ضيه صفر و درنتيجه قبول اين مطلب است که فر

گونه شکست ساختاري در ترجيحات هيچ

مورد  14کنندگان سبد گوشت اتفاق نيفتاده و مصرف

يافته ترجيحات تناقضات ايجاد شده در اصل تعميم

گيري و در آشکار شده، ناشی از خطاي اندازه

هاي غيرخطی موقت و ترين حالت بر اثر تکانهبدبينانه

 تارهاي زودگذر است. رف
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 (1575-1530) یسبد گوشت مصرف يهاداده WARPهاي اصل در بررسی نقض K-W نتايج آزمون -5جدول

 n N n1 n2 n3 N1 N2 N3 t1 t2 t3 k w سال

1575 0 544 4 4 0 1 07 235 3/107 7751 3/57174 454/4 731/4 

1570 0 544 4 4 0 5 77 251 3/003 3741 3/50345 407/4 247/1 
1573 0 544 4 4 0 7 70 214 731 12070 51773 477/4 752/1 
1577 0 544 4 4 0 14 144 134 1073 10734 27713 432/4 553/2 

1577 0 544 4 1 5 13 110 171 3/2227 17473 3/23705 420/4 711/4 

1577 0 544 4 1 5 21 127 135 3/5117 17771 3/25174 404/4 417/1 

1573 0 544 4 1 5 27 157 157 0137 24507 24707 474/4 354/1 

1574 0 544 4 2 2 57 100 124 3507 21770 3/13702 425/4 373/4 

1571 0 544 4 5 1 03 134 143 3/7772 22723 3/15775 407/4 227/1 

1572 0 544 4 5 1 33 130 31 3/7177 25513 3/15775 407/4 224/1 

1575 0 544 4 0 4 77 137 77 3741 25777 11375 107/4 754/5 

1570 0 544 4 0 4 77 137 77 11375 25777 3741 107/4 754/5 

1573 0 544 4 0 4 31 130 33 3/15315 25073 3/7177 131/4 751/5 

1577 0 544 4 0 4 143 134 03 3/13332 22773 3/7772 133/4 401/0 

1577 0 544 1 5 4 124 100 57 17374 21750 3507 432/4 527/1 

1577 0 544 1 5 4 157 157 27 24507 24707 0137 474/4 354/1 

1573 0 544 1 5 4 135 127 21 3/22774 13171 3/5117 470/4 777/1 

1534 0 544 0 4 4 171 110 13 3/23335 17323 3/2273 124/4 407/5 

1531 0 544 0 4 4 134 144 14 27713 10734 1073 432/4 553/2 

1532 0 544 0 4 4 214 70 7 51773 12070 731 477/4 752/1 

1535 0 544 0 4 4 251 77 5 3/50345 3741 3/003 407/4 247/1 

1530 0 544 0 4 4 235 07 1 3/57174 7751 3/107 454/4 731/4 

 مآخذ: نتايج تحقيق

 

 
 (1575-1530) رفیسبد گوشت مص WARPهاي اصل در بررسی نقض K-Wروند زمانی آماره  -2نمودار

 

 14پرتی، توزيع با استفاده از روش نموداري دي

يافته ترجيحات مورد تناقضات ايجاد شده در اصل تعميم

نمايش داده شده است. در اين نمودار،  -5در نمودار

هاي نقض محورهاي افقی و عمودي نمايانگر سال

شود، بين طور که مالحظه میباشند. همانترجيحات می

ت مشاهده شده الگوي خاصی وجود نداشته و تناقضا

ي بر دييتأاند که شده تصادفی و پراکنده توزيع کامالً

کنندگان سبد عدم شکست ساختاري ترجيحات مصرف

نتايج قبلی شاخص کارايی افريت و  دييتأگوشت و 

توان نتيجه گرفت که . از اين رو، میاست K-Wآزمون 

دوره زمانی  کنندگان سبد گوشت درترجيحات مصرف

پايدار بوده و بيانگر رفتار عقاليی  کامالً  1537-1572
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ها از حداکثر کنندگان گوشت است و اين دادهمصرف

حادث  2رفتارو خوش 1سازي يک تابع مطلوبيت پايا
                                                                                  
1. stable 

2. Well-behaved 

تواند در تخمين تابع تقاضا با استفاده از اند و میشده

 هاي پارامتريک مورد استفاده قرار گيرد.روش

 

 
 سبد گوشت مصرفی روش دي پرتی در توزيع تناقضات  -5دارنمو

 

 گيري و پيشنهادهانتيجه

هايی که در زمينه تقاضا و صحت مطالعات و بررسی

شود، به اعتبار فرض رفتار عقاليی مصرف انجام می

کننده بستگی دارد. در مطالعه حاضر، از آزمون مصرف

ر شده، يافته ترجيحات آشکااصول ضعيف، قوي و تعميم

و روش نموداري  K-Wشاخص کارايی افريت، آزمون 

دي پرتی براي بررسی رفتار عقاليی و پايداري ترجيحات 

کنندگان سبد گوشت در ايران استفاده شده است. مصرف

کنندگان با توجه به نتايج به دست آمده، رفتار مصرف

 1572-1537سبد گوشت مصرفی در دوره زمانی 

ک تابع مطلوبيت مقعر، پيوسته، عقاليی بوده و توسط ي

ناپذير قابل تعبير است. بنابراين، يکنواخت و اشباع

ها را در دوره زمانی مذکور و يا زير توان اين دادهمی

تري از آن براي تخمين تابع تقاضا که هاي کوچکدوره

آن وجود تابع مطلوبيت نئوکالسيک است،  شرطشيپ

ات آشکار شده، بکار برد. نظر به اهميت اصول ترجيح

ي زير را براي مطالعات آتی مطرح هاشنهاديپتوان می

 کرد:

وجود تابع  فرضشيپاي با اين اصول در هر مطالعه

براي  آزمونشيپيک  عنوانبهمطلوبيت نئوکالسيک بايد 

روش پارامتريک تخمين تقاضا مورد آزمون قرار گيرند، 

و  چرا که وجود تابع مطلوبيت نئوکالسيک شرط الزم

 کافی براي وجود تابع تقاضاست.

تواند اطالعات آزمون اصول ترجيحات آشکار شده می

کنندگان در مورد مفيدي در مورد تغيير سليقه مصرف

توان از می لهيوسنيبدبرخی مواد غذايی ارائه دهد و 

هاي تبليغاتی و افزايش سطح ی سياستاثربخشميزان 

ايی ) مانند روغن ها و تبليغات در زمينه مواد غذآگاهی

 هاي گازدار و...( اطالع يافت. جامد و مايع، نوشابه
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