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 مقاله پژوهشی

 

 4فاطمه سخی ،3، یداهلل بستان2، محمد رضوانی1اردکانی احمد فتاحی

 8/11/1400پذیرش: تاریخ    4/4/1400تاریخ دریافت: 

 دهکیچ

و  2014روسیه در سال ون یفدراس متقابلروسیه و اقدام  ونیفدراس غرب نسبت به یها میتحر

تحریم واردات مواد غذایی از غرب شامل اتحادیه اروپا، امریکا، استرالیا، کانادا و نروژ این فرضیه را 

برخی  نسبت بهکشور روسیه  کنندگان مصرفکه ممکن است تغییراتی در ترجیحات  کند یمتداعی 
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با استفاده از روش  ،مطالعه حاضر در باشد. داده رخران یا یار وارداتیمحصول خ محصوالت از جمله

انجام این فرضیه  ، بررسی و آزمون(GARP) آشکارشدهترجیحات  افتهی میتعمناپارامتری بر مبنای اصل 

روسیه از ایران و ون یفدراسقیمت و مقدار مربوط به واردات خیار  یها داده ،. در این راستاگرفت

 2000-2017صادرات این محصول به روسیه برای دوره زمانی  بیشترین ترکیه و چین با کشورهای

 کنندگان مصرفدر ترجیحات  دار یمعنیک تغییر ساختاری  داد که. نتایج مطالعه نشان شد بررسی

 یو وفادار یداریپا ةدهند نشانه ک ،داده رخخیار ایران  محصول فعبه ن 2003کشور روسیه در سال 

 سیاسی مناقشات ،نهایت در ؛ران استیا یاز سو یار وارداتیه نسبت به خیشور روسک کنندگان مصرف

ون یفدراس بازار در ایرانی محصوالت صادرات توسعه برای مناسب ترکیه فرصتی و روسیهون یفدراس

 یها استیس تغییر عدمروسیه فراهم کرده است. اطمینان از تولید خیار باکیفیت در تمام ایام سال و 

 روسیه باشد.ون یفدراسکمکی به افزایش سهم ایران در بازار  تواند یمدولت در صادرات 

 .، کشاورزی روسیهآشکارشده نحاآزمون کو، تحریم، رج، انتخاب عقالییها:  کلیدواژه

 JEL : C14, D01, D12 یبند طبقه

 مقدمه
ر کشو همینردچها جمعیت، ون نفریلیم 144 بیش ازبا  ،2020در سال  ،هیروسون یفدراس

شناخته شده شاخص تولید ناخالص داخلی  نظر ازیازدهمین اقتصاد جهانی و جهان  پرجمعیت

ساختار و ی . اقتصاد فدراسیون روسیه همانند تمام کشورها دارا(World Bank, 2020) است

یک  عنوان به ،در فدراسیون روسیه (.Rasolinezhad, 2020) است مدل رشد و توسعه مشخص

 ، صنعت، ساختمان و کشاورزیخدمات های بخش ،ترتیببه، توسعه درحالاقتصاد نوظهور 

در مورد  ،یطورکل به .اند بیشترین سهم از ساختار اقتصاد این کشور را به خود اختصاص داده

در مدل اقتصادی را بیشترین سهم  دلیل وجود منابع انرژی فراوان، انرژی بهفدراسیون روسیه، 

یر محور قرار داده است. سا دارندگان مدل اقتصادی انرژی داشته و این کشور را در ردیف

 های اخیر رشد چشمگیری نیافته است سال اجزای مدل اقتصادی روسیه در طول

(Rasolinezhad, 2020).  برای  بعدی تکباعث ایجاد یک مدل اقتصادی مختلفی عوامل
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 اقتصاد فدراسیون روسیه بودن محور انرژی(. Bazhenova, 2011) شده استفدراسیون روسیه 

اهرم فشار سیاسی روسیه و نیز حوزه تحریمی این کشور توسط  عنوان به است که انرژی باعث شده

در ه یون روسیفدراس ،یشاورزکبخش در  .(Egorova, 2014) های جهان قرار گیرد سایر قدرت

بازار رو به رشد  ها یدنینوشو  اتیلبنخشکبار،  ،جات یفیصو  وهیم گوشت، محصوالتی همچون

خاص  یها یژگیواز  ییبه واردات محصوالت غذاوابستگی  .(ITC, 2019) دارد یو واردات

میوه در واردکنندگان  نیتر بزرگمریکا آهمراه  این کشور به که یا گونه به ،استاقتصاد روسیه 

بازار میوه  اخیر، دههدر یک  .(Rasolinezhad, 2020 ; Fathi, 2010) دنشو یمجهان محسوب 

از افزایش  یناشبخش عمده رشد مصرف و درصدی را تجربه کرده  پانزدهروسیه نرخ رشد 

ترین محصوالت  از مهمخیار یکی در بین محصوالت مختلف، . (ITC, 2019) است واردات

ویژه فدراسیون روسیه صادر به 1مستقل همسود کشاورزی صادراتی ایران است که به کشورهای

دلیل بازار بالقوه این کشور در بخش  خیار ایران به فدراسیون روسیه، بهصادرات  شود. می

 توجه و شرایط اقلیمی آن، مرز آبی مشترک،جمعیت قابل لحاظمحصوالت کشاورزی به 

رهبری بازار محصوالت کشاورزی  آوردن دست هبارزآوری محصول خیار برای ایران و 

معاونت  با توجه به آمارفدراسیون روسیه، برای جمهوری اسالمی ایران حائز اهمیت است. 

در خصوص واردات فدراسیون ایران سازمان توسعه تجارت خارجی بازاریابی و تنظیم روابط 

شی روسیه تردات خیار و خیاروار ،(هیروس از سویه کیم تریاز تحرقبل ) 2014 روسیه در سال

کشور برتر در  پنجسهم  دهنده نشان 1جدول  .بودمیلیون دالر  5/284حدود  2014در سال 

جدول مشاهده  این در کهگونه  همان .است 2014ترشی به روسیه در سال صادرات خیار و خیار

درصد در  چهاردهدرصد و چین با  25درصدی رتبه اول و ترکیه با  8/27، ایران با سهم شود یم

ترین محصوالت کشاورزی ایران  خیار از مهم رو، پیداست که از این بعدی قرار دارند. یها رتبه

 برای صادرات به فدراسیون روسیه است.

                                                                                                                                               
1. Commonwealth of Independent States (CIS) 
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از  قبل) 2014ترشی به روسیه در سال کشور برتر از صادرات خیار و خیار پنجسهم  -1جدول 

 از سوی روسیه( هکیم تریتحر

 سهم )درصد( رتبه کشور

 8/27 1 ایران

 25 2 ترکیه

 14 3 چین

 5/9 4 بالروس

 4/6 5 اوکراین

 (TPO, 2014) سازمان توسعه تجارت ایران مأخذ:

، روند مقدار صادرات خیار ایران، ترکیه و چین  به روسیه )با بیشترین میرزان  1 در نمودار

 برر  2017ترا   2000 یهرا  سرال صادرات خیار به روسیه در میان سایر کشورهای صادرکننده( طی 

  .(FAO, 2017) به تصویر کشیده شده است فائو() و کشاورزی بارسازمان خوار اساس آمار

 
 مقدار صادرات خیار ایران، ترکیه و چین به کشور روسیه -1 نمودار
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اند تا  دنبال راهی بوده کننده به مصرف محققان بررای بررسی صحت فرض عقالیی رفتار

همان سبدهای کاالیی انتخابی  کننده که مصرف بیرونی رفتار یها تفاده از جلوهسبتوان با ا

ی ها آزمون ین منظور،دب یی است، پی ببرند.عقال رفتار وی که محتوای درونی رفتار اوست، به

(. Varian, 2006; Rezvani et al, 2021) پیشنهاد شده است آشکارشدهناپارامتری ترجیحات 

 یبررس یبرا یکمترراناپا یها آزموناستفاده از  ی دنیا، بهها پژوهشدر بسیاری از  رو، از این

بر  ای که گونه به، (Demuynck and Seel, 2018) است شده اشارهت افراد یمطلوب نظریهنقض 

 ییرفتار عقال ،آشکارشدهرجحان  یها مدلق یاز طر ، باید نخست،ن مطالعاتیا اساس

 یبررس یافراد برا یمدل تقاضا ،در ادامه ،و سپ  ی( بررسکنندگان مصرف) رندگانیگ میتصم

در مطالعه  ،گفته شد آنچهبا توجه به  ،در نتیجه (.Smeulders et al, 2018) برآورد شود تقاضا

کنندگان محصول خیار وارداتی  عقالیی و تغییر در ترجیحات مصرف برای بررسی رفتار حاضر،

 شده استفاده شده است.ترجیحات آشکار نظریهاز  ،در فدراسیون روسیه

 کنندگان مصرفتغییر ساختار ترجیحات از مطالعات در حوزه  یبرخ یبررس به ،ادامهدر 

 Dehghanدهقان دهنوی و همکاران ) .شود یم پرداختهمختلف مواد غذایی  یها گروهروی 

Dehnavi et al., 2005) ،خانوارهای شهری ایران طی زمان  هممصرف  یها دادهاز  با استفاده

در قالب یک تابع  کنندگان مصرف ییه وجود رفتار عقالیفرض یبه بررس ،1381-1384 دوره

شامل بردارهای قیمت و مقدار برای بیست  یادشده یها داده پرداختند.مطلوبیت نئوکالسیک 

، فرضیه وجود رفتار آمده دست بهنتایج  بر اساس بوده وگروه و زیرگروه کاالهای مصرفی 

تا  1344 یها سال طیمصرف خانوارهای شهری  یها دادهقرار گرفت و  تأییدعقالیی مورد 

 Homayounifar andو توانا ) فر یونیهما .رندیتعب قابلبا یک تابع مطلوبیت نئوکالسیک  1381

Tavana, 2008) ترجیحات  افتهی میتعماصل و روش  آشکارشده، با استفاده از  اصول ترجیحات

 ،بررسی رفتار عقالیی مصرف روغن نباتی راستایدر  2و شاخص تعمیمی افریت 1آشکارشده

                                                                                                                                               
1. Generalized Axiom of Revealed Preference (GARP) 

2. Generalized Afriat Index 
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 ، . همچنینشوند ینمد که با شاخص افریت نیز برطرف نتناقض وجود دار سیزدهنشان دادند که 

 Diaye etو همکاران ) یآ ید نتایج مطالعهبدون تناقض هستند.  1385و  1384، 1383ی ها سال

al., 2008،) نشان  ،های پانل در فرانسه با استفاده از اصل استاندارد ترجیحات آشکارشده و داده

ناشی از رفتار غیرمنطقی  (GARP) ترجیحات آشکارشده ةیافت داد که نقض اصل تعمیم

بلکه ممکن است ناشی از تغییر اقتصاد به یک اقتصاد بازاری باشد.  ،کنندگان نیست مصرف

با استفاده از تحلیل پارامتریک و ، (Dong and Fuller, 2010دانگ و فولر ) نتایج مطالعه

 اصالحات از چینی بعد شهروندان غذایی رژیم نشان داد که تغییرات ساختاری در ،ناپارامتریک

 Ensan andانسان و سالمی ) همچنین، .شود می تأییدکشور  این در اقتصادی در هر دو روش

Salami, 2016)، یرییه تغکنشان دادند  ،ارشدهکآش افتهی میتعمف و یبا استفاده از اصول ضع 

 یدوره زمان یبرا یهند گانکنند مصرف یاز سو یرانیا یخرما کنندگان مصرفحات یدر ترج

 گانکنند مصرفحات یدر ترجتأثیری ران یا علیهم یوجود ندارد و اعمال تحر 2011 تا 1986

 Mollayosefi and) زاد نیحسمالیوسفی و  ران نداشته است.یا یخرما یبرا یهند

Hossainzadeh, 2017)  ایرانی برای سبد  کنندگان مصرفبه ارزیابی رخداد تغییر ترجیحات

پرداختند و نتایج نشان داد  1ترجیحات آشکارشده ضعیف کاالیی قند و شکر با استفاده از اصل

در ترجیحات  دار یمعنحداقل یک تغییر ساختاری  1350-1395که برای دوره زمانی 

این تغییرات فقط ناشی از تقاضا نیست  ،همچنین ؛است داده رخ 1360در سال  کنندگان مصرف

 Demuynck andل )یدموینک و س هستند.اثرگذار بر عرضه نیز در تغییر ساختار مؤثر عوامل و 

Seel, 2018) در  افتهی میتعمو  2محدودشدهاصل ترجیحات آشکارشده سه دو یو مقا یبه بررس

 شده یبند بسته ییغذا یاالهاک یا نهیهزاز اطالعات  ،ن مطالعهیپانل پرداختند. در ا یها دادهقالب 

ج نشان ینتا و رده بودند، استفاده شدک یداریخر ها یفروش خردهه از کخانوار شهر دنور  550توسط 

یافتة ترجیحات  تعمیماز مدل  تر یقو (LARP) محدودشدهترجیحات آشکارشده  مدل که داد

                                                                                                                                               
1. Weak Axiom of Revealed Preference (WARP)  

2. Limited Axiom of Revealed Preference (LARP) 
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 Mehrjou and Shakeri) آباد بستانمهرجو و شاکری  است. (GARPآشکارشده )

Bostanabad, 2019)  در ترجیحات  پایداری و وجود شکست ساختاریآزمون نیز به

و نتیجه گرفتند که سه  ندپرداختسبد کاالیی روغن جامد و مایع در استان فارس  کنندگان مصرف

آزمون نتایج  ؛ همچنین،این محصوالت وجود دارد کنندگان مصرفتناقض در رفتار عقالیی 

در ترجیحات نبوده و ممکن است  نشان داد که این تناقضات ناشی از تغییر 1والی  -سکالکرو

سالمی و صدفی افزون بر این،  غیرخطی ناپایدار باشد. یها تکانهیا  یریگ اندازهدلیل خطا در  به

 اصول و ناپارامتریک رهیافت از استفاده با، (Salami and Sadafi Abkenar, 2019) آبکنار

 کنندگان مصرف ترجیحات در تغییر چگونگیبه بررسی  آشکارشده، ترجیحات قوی و ضعیف

نتایج . ند( پرداختK-Wوالی  ) -ن کروسکالآزمو از یریگ بهره ایران و آمریکا با پسته آلمانی

ترجیحات  اصل بر اساس مشاهدات در دار یمعن نقض نبود مغر به که داد نشان هاآنمطالعه 

 در ساختاری شکست 2قویترجیحات آشکارشده  قاعده بر اساس ،آشکارشده ضعیف

نتایج  بر اساس .است افتاده اتفاق ایران پسته زیان به پسته آلمانی کنندگان مصرفترجیحات 

برای شیر پاستوریزه  WARPاصل از با استفاده  ،(Sakhi et al., 2021سخی و همکاران ) مطالعه

 ایران در غیرپاستوریزه و پاستوریزه شیر کنندگان مصرف عقالیی رفتار ،و غیرپاستوریزه در ایران

 بیانگر و دارد 1374 سال در ساختاری تغییر یک وجود بر داللت K-W شود و آماره می رد

  .است شیر برای ایرانی کنندگان مصرف ترجیحات در ساختاری شکست وجود

اصل از  در داخل کشور یا مطالعهمتر ک ،دیآ یبرم های پیشین پژوهشاز  کهگونه  همان

 ،جهینت در. است ردهکاستفاده  (Koo, 1963) کو تمیالگور ةویشو  آشکارشدهترجیحات  افتهی میتعم

بررسی ترجیحات  جدید محسوب کرد. رهیافتی نظراز این  توان یممطالعه حاضر را 

الب الگوهای مختلف باعث مدیریت صحیح در سطح کالن کشور برای قکنندگان در  مصرف

ی ها میتحر. (Fattahi Ardakani et al., 2021) شود محصوالت کشاورزی و امنیت غذایی می

                                                                                                                                               
1. Kruskal-Wallis (K-W) 

2. Strong Axiom of Revealed Preference (SARP) 
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 2014روسیه در سال فدراسیون  متقابلروسیه و اقدام فدراسیون  علیه در یک دهه گذشته غرب

و  مریکا، استرالیا، کانادا و نروژایی از غرب شامل اتحادیه اروپا، آو تحریم واردات مواد غذ

این فرضیه را تداعی  ،شود تغییراتی که در واردات خیار در طول زمان مشاهده می ،همچنین

ار یروسیه نسبت به خ فدراسیون کنندگان مصرفکه ممکن است تغییراتی در ترجیحات  کند یم

اثر مثبت یا منفی بر الگوی تجاری  تواند یماین تغییرات  .باشد داده رخران یا یاز سو یواردات

از  تولید و صادرات خیار ایران به فدراسیون روسیه داشته باشد. ژهیو بهمحصوالت کشاورزی 

ه از یون روسیحات افراد( در فدراسی)ترجخیار  کنندگان مصرف یرفتار مصرف ی، بررسرو، این

مناسب  یگذار استیس راستایدر  بودن ییعقالت و یمطلوب نظریها وجود نقض در یت یرعا نظر

 در. داردت یه اهمیروس فدراسیون ار بهیخ جمله از یشاورزکدر صادرات محصوالت مختلف 

فدراسیون به  یواردات اریکنندگان خ مصرف حاتیترجهدف اصلی مطالعه حاضر بررسی  ،نتیجه

ترجیحات  افتهی میتعمروسیه از سوی شرکای تجاری عمده این محصول با استفاده از اصل 

 .است آشکارشده

 مبانی نظری و روش تحقیق

مباحث اقتصادی و سرآغاز بسیاری از  نیتر یاساسو  نیتر یا هیپاترجیحات و انتخاب از 

 Hosseinzad andاست ) کننده مصرفاقتصاد خرد و اقتصاد  نهیزم در شده نوشتهی ها کتاب

Pakrooh, 2015 کنندگان مصرف، بنا به فرض اقتصاددانان، کننده مصرف(. در نظریه اقتصادی 

« بهترین»ی که در این نظریه، مفهوم ا گونه به، کنند یمبهترین سبد کاالها را که بتوانند، انتخاب 

ی ممکن است که فرد باید ها نهیگزی از ا مجموعه« تصمیم فرد»بسیار اهمیت دارد. نقطه شروع 

 یبرا(. Kafka, 2021ر عقالیی داشته باشد )انتخاب کند و در انتخاب، رفتا هاآناز میان 

و بررسی چگونگی تغییر )بررسی رفتار عقالیی(  کنندگان مصرف یرفتار تقاضا وتحلیل تجزیه

 داستفاده کر 1کیپارامترناو  1کیاز دو روش پارامتر توان یم ،کنندگان مصرفدر ترجیحات 

                                                                                                                                               
1. parametric 
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(Jin, 2006; Rezvani et al, 2021.) حات که یترج یداریپا یبررسک یافت ناپارامتریره

. استوار است آشکارشدهحات یترج بر مبنای اصول، هارائه شد (Varian, 1982) واریان توسط

 گونه چیه ،کردین رویادر  ،(Fleissig et al., 2000) فلسینگ و همکاران افزون بر این، به گفتة

 در و شود ینمدر نظر گرفته  تقاضا برای ،آن تبع بهو  تیمطلوب تابع برای یخاص یتابع شکل

 ،یناهمسان جمله از کیپارامتر یبرآوردها دراحتمالی اقتصادسنجی  مشکالت ،نتیجه

 ,Rezvani et al) موضوعیت نداردن روش ینرمال بودن جمله خطا در ا و یخودهمبستگ

افراد  یها انتخاب، ابرازشدهترجیحات  بر اساس ،در روش ناپارامتریک به دیگر سخن،. (2021

تقاضای »که مورد آزمون قرار گیرد تا این فرضیه  دشو یم یی بررسیها آزمونبا استفاده از 

. «آمده استدست  هب رفتار خوشتابع مطلوبیت  سازیحداکثره افراد عقالیی بوده و از مربوط ب

 را یکسان کاالی سبد دوهزینة  تواند می که اقتصادی منطقی کننده مصرف واریان، نظر بر اساس

 کهآنمگر ،داد نخواهد انجام را دو این بین جایی هجاب هرگز کند، تأمین متفاوت زمان دو در

 بررسی با نه یا افتاده اتفاق ترجیحات در تغییری کهاین. باشد کرده تغییر زمان طول در او ترجیحات

، آشکارشدهترجیحات  افتهی میتعم اصل .است سنجش قابل آشکارشده ترجیحات افتهی میتعم اصل

در هر گوناگون دیگر رجحان آشکار است. این اصل اشاره دارد که  یها آزمونتعمیم  در واقع،

قرار دارد. این اصل شرط الزم و کافی برای  چندگانهسبدهای تقاضای بودجه فرد، 

بیت و رفتار عقالیی از اصل برای آزمون وجود تابع مطلوی مطلوبیت است. حداکثرساز

 زیر ضروری است.شرح  به شناخت روابط ترجیحی ،آشکارشدهترجیحات  ةافتی میتعم

𝑝𝑖فرض کنید  = (𝑝𝑖
1, … , 𝑝𝑖

𝑘) دهنده نشان 𝑖 یها متیقامین مشاهده 𝑘  کاال و

𝑥𝑖 = (𝑥𝑖
1, … , 𝑥𝑖

𝑘) .اقتصادی برای خرید سبد کاالیی  کنشگراگر یک  مقادیر مربوط باشد𝑥𝑖 

سبد را خریداری کند و رابطه   𝑝𝑖𝑥𝑖درآمد کافی داشته باشد و بتواند با پرداخت مبلغ 

𝑝𝑖𝑥𝑖 ≥ 𝑝𝑖𝑥𝑗  سبد کاالیی  کننده مصرفنتیجه گرفت که  توان یمبرقرار باشد، آنگاه𝑥𝑖 

                                                                                                        
1. non-parametric 
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(𝑥𝑖 = 𝑥𝑖
1, … , 𝑥𝑖

𝑘 ) را بر سبد کاالیی𝑥𝑗 (𝑥𝑗 = 𝑥𝑗
1, … , 𝑥𝑗

𝑘 )ده آشکار مستقیم ترجیح دا

 :(Varian, 1982است )
 (1) 𝑥𝑖𝑅0𝑥𝑗 ⇔  𝑝𝑖𝑥𝑖 ≥ 𝑝𝑖𝑥𝑗 

 . است 𝑥𝑖بردار قیمت سبد کاالیی  𝑝𝑖بیانگر ترجیح آشکار مستقیم و  𝑅0 ،در رابطه باال

𝑝𝑖𝑥𝑖اگر رابطه  > 𝑝𝑖𝑥 سبد کاالیی  ،برقرار باشد𝑥𝑖  ترجیح آشکار مستقیم و واضح بر سبد

 دارد. 𝑥 کاالی 
(2) 𝑥𝑖𝑃0𝑥 ⇔  𝑝𝑖𝑥𝑖 > 𝑝𝑖𝑥 

 .استبیانگر ترجیح آشکار مستقیم و واضح  𝑃0 ،در رابطه باال

𝑝𝑖𝑥𝑖 اگر رابطه ،ترجیح آشکار دارد xبر سبد کاالیی  𝑥𝑖سبد کاالیی  ≥ 𝑝𝑖𝑥𝑗  ،

𝑝𝑗𝑥𝑗 ≥ 𝑝𝑗𝑥𝑙 ،... ،𝑝𝑚𝑥𝑚 ≥ 𝑝𝑚𝑥 برای یک دنباله از مشاهدات (𝑥𝑖, 𝑥𝑗 , … 𝑥𝑚 ) داشته وجود

  است. 𝑅0رابطه انتقالی  𝑅 ،در این مورد باشد.

(3) 𝑥𝑖𝑅𝑥 ⇔  𝑝𝑖𝑥𝑖 ≥ 𝑝𝑖𝑥𝑗 , 𝑝𝑗𝑥𝑗 ≥ 𝑝𝑗𝑥𝑙 , … , 𝑝𝑚𝑥𝑚 ≥ 𝑝𝑚𝑥  

𝑝𝑚 = (𝑝𝑚
1 , … , 𝑝𝑚

𝑘 𝑥𝑚کاال و  𝑘 یها متیقامین مشاهده 𝑚 ةدهند نشان ( = (𝑥𝑚
1 , … , 𝑥𝑚

𝑘 ) 

 باشد. مقادیر مربوط

انتقالی  صورت به 𝑥𝑖اگر سبد کاالی  ،آشکارشدهترجیحات  افتهی میتعماصل  بر اساس

 :ترجیح داده شود 𝑥𝑖مستقیم و واضح بر  صورت به  𝑥𝑗ترجیح داده شد، نباید  𝑥𝑗بر 

(4) 𝑥𝑖𝑅𝑥𝑗  , 𝑛𝑜𝑡 (𝑥𝑖𝑃0𝑥𝑗)  

 هر رفتار به مربوط مشاهدات در موجود احتمالی یها نقض تشخیص منظور به ،عمل در

 کنشگر مخارج  یماتر دیبا ابتدا ،آشکارشده ترجیحات اصول چارچوب در یاقتصاد کنشگر

تدوین شود.  مطالعه موردبرای دوره  موردمطالعه ییکاال یسبدها یرو بر (𝑀𝑡×𝑡) یاقتصاد

 :دهد یم( ماهیت این ماتری  را نشان 5رابطه )
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(5) 𝑀𝑡×𝑡 = (𝑃𝑡×𝑛)(𝑄𝑡×𝑛)𝑇 

 یها  یماتر ،ترتیب به، 𝑄𝑡×𝑛و  𝑃𝑡×𝑛،  (𝑀𝑡×𝑡اقتصادی ) کنشگر در ماتری  مخارج

کاالها شامل خیار ایران، ترکیه و  ة حاضر،در مطالعاست )سال  tکاال در طی  nقیمت و مقدار 

ترجیحات  افتهی میتعمبررسی اصل ضعیف، قوی و  منظور به است(. 18 ها سالچین و تعداد 

، هر با استفاده از این الگوریتم .استفاده کرد (Koo, 1963کو ) از الگوریتم توان یم، آشکارشده

 کنشگرکه از ماتری   حالی در ،توان بررسی کردشده را میسه اصل ترجیحات آشکار

 ،کو در الگوریتم .کردشده را بررسی توان اصل ضعیف ترجیحات آشگارمی تنها اقتصادی

یک  ،(6ابتدا با استفاده از رابطه ) ،ترتیب ینبد. شود یماستفاده  𝑇(𝑀𝑡×𝑡)از  𝑀𝑡×𝑡 یجا به

𝑡ماتری   × 𝑡   از قطر اصلی ماتری(𝑀𝑡×𝑡)𝑇   شود یمساخته ((𝑀𝑡×𝑡)𝑇 1ترانهاده 

 (.است 𝑀𝑡×𝑡ماتری 

(6) 𝐷𝑡×𝑡 = 𝐴𝑡×1(𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑀𝑡×𝑡
𝑇 ))1×𝑡 

𝑡 یک ماتری  𝐷𝑡×𝑡و  ها کبرداری از ی 𝐴𝑡×1، (6در رابطه ) × 𝑡  از است )که

𝑀𝑡×𝑡 ماتری  در عناصر قطر اصلی 𝐴𝑡×1 ماتری  ضرب حاصل
𝑇  با  ،. سپ است( شده ساخته

𝑀𝑡×𝑡ماتری   ،(7استفاده از رابطه )
𝑀 (که به ماتری  ماکسیمال مشهور است) دیآ یم دست به: 

(7) 

𝑀𝑡×𝑡
𝑀 = (𝑀𝑡×𝑡)𝑇 − 𝐷𝑡×𝑡 

 

[

0 −
+ 0

⋯
−
−

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
+ + ⋯ 0

]  = [

𝑚11     𝑚21

𝑚12      𝑑22
  ⋯

𝑚𝑡1

𝑚𝑡2

⋮            ⋮ ⋱ ⋮
𝑚1𝑡      𝑑2𝑡 ⋯ 𝑚𝑡𝑡

] − [

𝑑11     𝑑22

𝑑11      𝑑22
 ⋯

𝑑𝑡𝑡

𝑑𝑡𝑡

⋮           ⋮ ⋱ ⋮
𝑑11      𝑑22 ⋯ 𝑑𝑡𝑡

] 

 

𝑀𝑡×𝑡های ماتری   یهدرا ،واقع در
𝑀  از رابطهℎ𝑠𝑟 = (𝑝𝑠𝑞𝑟 − 𝑝𝑠𝑞𝑠) دست به 

های  درایه ℎ𝑠𝑟و   𝑟مقدار کاال در زمان  𝑠  ،𝑞𝑟قیمت کاال در زمان  𝑝𝑠 ،که در آنها ندیآ یم

                                                                                                                                               
1. transpose 
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𝑀𝑡×𝑡ماتری  
𝑀 هاآنقطر اصلی که در  یها هیدرا ،نتیجه در. است  𝑠 = 𝑟  همگی برابر ،است 

 صفر است.   با

𝑀𝑡×𝑡 ی مثلث پایین قطر اصلی ماتری ها هیدراباید  ،GARPاصل  برقرار بودنبرای 
𝑀  مثبت

𝑎𝑗𝑖مثبت ) بخش در صورت وجود عدد صفر در قطر اصلی منفی باشد. یمثلث باالو  = 0) ،

𝑎𝑖𝑗) باید درایه متناظر آن ≥  (.Kocoska, 2012) صفر و یا مثبت باشد (0

تشکیل ها  نقضمبنای  بر 1دوتایی ماتریسی توان یم نقض، یها مکان شدن مشخص از بعد
ها نآ در هایی که درایه و یک عدد ،افتاده اتفاق نقضها آن در که ییها هیدرا ،ماتری  این در. داد

آزمون اثرات (. Kocoska, 2012) کننداختیار می صفر عدداست، نگرفته  صورت نقضی
ارزی توزیع  جمعی هم ةو آزمون مرتب آشکارشدهاز ترکیب قواعد ترجیحات  مند غیرنظام

 شکست نقطه بر اساس دوتاییماتری   ،شود. برای انجام این آزمون حاصل می 2احتمالی
 و باال» ای گوشه های درایه شامل 3مقدم بخش( الف :شود یم تقسریم بخرش سره به احتمالی
,𝑠شرط   𝑀𝑠𝑡هرای درایره تمرامی ،بخش این در ای که گونه به «چرپ 𝑡 < 𝑧  ندکن می نیتأمرا 

( 𝑠 و𝑡 سطر  دو دوره زمانی(𝑡  و ستون𝑠)؛) هایدرایه ةدربردارند که 4مؤخر بخش (ب 
,𝑠  طشر آن های درایه تمامی و بوده «پایین و راست» ای گوشه 𝑡 > 𝑧و ؛سازند می برقررار را 

 ،ترتیب به و بوده «باال و راست»و « پایین و چرپ» ای گوشه های درایه شامل که 5جفتی بخش( ج
𝑠 شرایط  < 𝑧 ≤ 𝑡  و 𝑡 ≤ 𝑧 < 𝑠 سترا دارا (Jin, 2008 با تقسیمات .)احتمال یادشده ،

آید. با فرض ثابت بودن ساختار ترجیحات در  می دست بهرخداد نقض در هر بخش ماتری  

در هر سه ناپایدار  غیرخطیهای  تکانه اثر براحتمال رخداد نقض  باید ،بررسی موردطول دوره 
ساختار ترجیحات یا حالت به مفهوم تغییر دائمی  این عدم برقراری بخش ماتری  برابر باشد؛

 GARPنقض  احتمال اگر، به دیگر سخن،است.  zای مانند  وجود شکست ساختاری در نقطه

                                                                                                                                               
1. binary 

2. rank-sum test of distributional equivalence 

3. early partition 

4. late partition 

5. spanning partition 
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 داشته آماری دار معنی تفاوت( جفتی -مؤخر و جفتی -مقدم، مقدم -مؤخر) ها بخش زوج بین
 ،برای برقراری ثبات ترجیحات رو، از این .دارد وجود ساختاری شکست ،صورت آن در، باشد

 همسان سنجشمنظور  بهباید در هر مرحله از آزمایش، هر سه توزیع احتمالی همسان باشند. 
شود  استفاده می (K-W) والی  -سکالکرو آزمون از یادشده، احتماالتی سه توزیع بودن

(Conover, 1999فرض .) احتماالتی سه توزیع بودن همسان مبنی بر آزمون این عدم 
است که ( ساختاری شکست) توزیع سه هر نبودن یکسان مقابل فرض و بوده( پایدار ترجیحات)

  .شد خواهد بررسیدر ادامه، 

 هرک ستا N با برابر دوتایی ماتری در  دموجو زوج کل ادتعد که دشو ضفر گرا
𝑁 صورت به = ((𝑠 ∗ 𝑡) − 𝑡)/2 در هر  ها نقضو  ها جفتتعداد  ،و همچنین شود یم محاسبه

 صورت به توان یم را ام ماتری iمیانگین مرتبه جمعی برای بخش باشد،  𝑛𝑖و  𝑁𝑖برابر با  i بخش
 :(Conover, 1999) کرد تعریف (8رابطه )

(8)  𝜃𝑖 = 𝑛𝑖 (𝑁 −
𝑛 − 1

2
) + (𝑁𝑖 − 𝑛𝑖) (

𝑁 − 𝑛 + 1

2
) =

𝑛𝑖𝑁 + 𝑁𝑖(𝑁 − 𝑛 + 1)

2
 

𝑁، آنکه در  − (𝑛 − 1)
𝑁و  ⁄2 − (𝑛 + 1)

 و ها نقض 1مرتبه میانگین دهنده نشان ⁄2

 . ستها غیرنقض

( 9رابطه ) صورت بهتوان  را می( K-W)والی   -سکالکروآماره آزمون  ،اساسبر این 
 :(Rezvani et al., 2021) کردتعریف 

(9)  𝐾 =
12

𝑁(𝑁 + 1)
∑

𝜃𝑖
2

𝑁𝑖
𝑖

− 3(𝑁 + 1) 

والی  با استفاده از وزن زیر تعدیل  -سکالکروآماره  ،بهبود قدرت این آزمون منظور به
  (:Jin and Koo, 2003) شود می

                                                                                                                                               
1. average rank 
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 (10)  𝑊 =
𝐾

1 −
[𝑛3 − 𝑛 + (𝑁 − 𝑛)3 − (𝑁 − 𝑛)]

𝑁3 − 𝑁

=
𝐾(𝑁2 − 1)

3𝑛(𝑁 − 𝑛)
 

منهای  ها بخش)تعداد  νبا درجه آزادی  احتماالتی توزیع دارای یادشده ةآمار

 این زمانی روند رسم با و شده محاسبه احتمالی شکست نقطه هر برای این آمارهیک( است. 

 .شود می فراهم ساختاری ترجیحات شکست تشخیص امکان شاخص

 طور به و دوتاییماتری   ،اقتصادی و همچنین کنشگرماتری  مخارج  تشکیل برای

 مقدار و قیمت اطالعات به نیاز ون روسیه،یفدراس کنندگان مصرفبررسی پایداری رفتار  ی،کل

از پایگاه اطالعاتی سازمان که  بودهروسیه از ایران، ترکیه و چین  ونیفدراسواردات خیار 

 ،از تقسیم ارزش واردات بر مقدار واردات ،سپ  ه است؛ریافت شد( دWTOتجارت جهانی )

ل یتحل یبرا ،نیهمچن واز شرکای تجاری محاسبه  کدامقیمت وارداتی خیار روسیه از هر 

 استفاده شد. Excel 2016 افزار نرماز  ،ن مدلیاطالعات و تخم

 نتایج
 افتهی میتعمدر بخش روش تحقیق توضیح داده شد، بررسی اصل  چهآن بر اساس

گزارش شده و از روی  2با تشکیل ماتری  ماکسیمال که در جدول  آشکارشدهترجیحات 

در  که آنجااز  ،2با توجه به جدول ( انجام شده است. 3معادل آن )جدول  دوتاییماتری  

، برای برقراری )مثلث پایین قطر اصلی( عدد صفر وجود نداردماتری  ماکسیمال بخش مثبت 

ماکسیمال   یماتر یقطر اصل ینیمثلث پا یها هیدراد یبا ،آشکارشدهترجیحات  ةیافت اصل تعمیم

 153بیانگر آن است که از بین  GARPنتایج بررسی  باشد. یمنف یقطر اصل یمثبت و مثلث باال

𝑁) بررسی موردجفت سبد  =
((18∗18)−18)

2
= ( نقض درصد 4/12)جفت  توزدهتعداد  ،(153

 .شود یمدیده 
  

2
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 ماتریس ماکسیمال واردات روسیه از ایران، ترکیه و چین -2جدول 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

2000 0 -3E+05 -5E+05 -6E+05 -9E+05 -4E+06 -1E+07 -3E+07 -4E+07 

2001 1E+05 0 -2E+05 -4E+05 -9E+05 -4E+06 -1E+07 -3E+07 -4E+07 

2002 2E+05 2E+05 0 -3E+05 -9E+05 -4E+06 -1E+07 -3E+07 -4E+07 

2003 4E+05 5E+05 5E+05 0 -1E+05 -3E+06 -1E+07 -3E+07 -4E+07 

2004 3E+05 6E+05 6E+05 2E+05 0 -3E+06 -1E+07 -3E+07 -4E+07 

2005 5E+05 1E+06 1E+06 1E+06 2E+06 0 -6E+06 -2E+07 -3E+07 

2006 7E+05 2E+06 2E+06 2E+06 4E+06 4E+06 0 -1E+07 -1E+07 

2007 1E+06 3E+06 3E+06 3E+06 6E+06 8E+06 6E+06 0 -4E+05 

2008 1E+06 3E+06 3E+06 3E+06 6E+06 8E+06 7E+06 3E+05 0 

2009 1E+06 3E+06 3E+06 3E+06 7E+06 8E+06 8E+06 2E+06 2E+06 

2010 1E+06 4E+06 5E+06 5E+06 9E+06 1E+07 1E+07 1E+07 2E+07 

2011 2E+06 5E+06 6E+06 7E+06 1E+07 2E+07 3E+07 4E+07 4E+07 

2012 2E+06 6E+06 7E+06 7E+06 1E+07 2E+07 3E+07 4E+07 5E+07 

2013 2E+06 7E+06 8E+06 9E+06 2E+07 3E+07 4E+07 5E+07 6E+07 

2014 2E+06 5E+06 7E+06 7E+06 1E+07 2E+07 3E+07 4E+07 5E+07 

2015 2E+06 5E+06 6E+06 7E+06 1E+07 2E+07 3E+07 3E+07 4E+07 

2016 7E+05 -3E+05 7E+05 6E+05 5E+06 8E+06 5E+06 4E+06 -6E+05 

2017 2E+06 5E+06 6E+06 7E+06 1E+07 2E+07 3E+07 3E+07 4E+07 

 -2جدول ادامة 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2000 -5E+07 -8E+07 -1E+08 -1E+08 -1E+08 -1E+08 -9E+07 -6E+07 -7E+07 

2001 -5E+07 -8E+07 -1E+08 -1E+08 -1E+08 -1E+08 -9E+07 -7E+07 -7E+07 

2002 -5E+07 -8E+07 -1E+08 -1E+08 -1E+08 -1E+08 -9E+07 -7E+07 -8E+07 

2003 -4E+07 -8E+07 -1E+08 -1E+08 -1E+08 -1E+08 -9E+07 -6E+07 -7E+07 

2004 -4E+07 -8E+07 -1E+08 -1E+08 -1E+08 -1E+08 -9E+07 -7E+07 -7E+07 

2005 -3E+07 -6E+07 -9E+07 -1E+08 -1E+08 -1E+08 -8E+07 -6E+07 -7E+07 

2006 -2E+07 -4E+07 -7E+07 -9E+07 -1E+08 -1E+08 -7E+07 -5E+07 -6E+07 

2007 -3E+06 -2E+07 -6E+07 -7E+07 -8E+07 -8E+07 -5E+07 -4E+07 -4E+07 

2008 -3E+06 -2E+07 -6E+07 -7E+07 -8E+07 -8E+07 -5E+07 -4E+07 -4E+07 

2009 0 -2E+07 -5E+07 -7E+07 -8E+07 -8E+07 -5E+07 -4E+07 -4E+07 

2010 2E+07 0 -4E+07 -5E+07 -6E+07 -5E+07 -3E+07 -3E+07 -3E+07 

2011 5E+07 5E+07 0 -8E+06 -2E+07 -8E+06 3E+06 -3E+06 2E+06 

2012 6E+07 5E+07 7E+06 0 -1E+07 1E+06 8E+06 -2E+06 3E+06 

2013 7E+07 7E+07 2E+07 1E+07 0 2E+07 2E+07 7E+05 9E+06 

2014 6E+07 5E+07 6E+06 -1E+06 -1E+07 0 8E+06 7E+06 5E+06 

2015 5E+07 4E+07 -2E+06 -1E+07 -2E+07 -1E+07 0 -5E+06 -5E+05 

2016 4E+06 -1E+07 -5E+07 -6E+07 -6E+07 -7E+07 -3E+07 0 -7E+06 

2017 5E+07 4E+07 -8E+05 -9E+06 -2E+07 -9E+06 1E+06 -4E+06 0 

 پژوهشی ها افته: یمأخذ
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 برای واردات خیار روسیه از ایران، ترکیه و چین GARPنقض  یها مکانماتریس باینری  -3جدول 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2016 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  -3جدول ادامة 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2001 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

2011 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

2012 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

2013 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

2014 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

2015 0 0 1 1 1 1 0 1 0 

2016 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

2017 0 0 1 1 1 1 0 1 0 

 ی پژوهشها افتهمأخذ: ی
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ترجیحات یا در وجود شکست ساختاری تشخیص علت نقض ترجیحات ) منظور به
استفاده شد که برای  (K-Wوالی  ) -سکال، از آزمون کرو(مند نظامگذاری پارامترهای غیراثر

مقدم، جفتی و مؤخر تقسیم  گانه سه یها بخشبه  دوتاییمحاسبه آمارهای مورد نیاز ماتری  
که  یا نقطهاولین برای هر نقطه شکست احتمالی صورت گرفت.  K-Wماره شد و محاسبه آ

در  است که 2002سال  ،شروع کار بررسی شکست احتمالی در نظر گرفت عنوان به توان یم
 نسبت ها هیدرا تموقعی بر اساس ماتری  هنگاآزوج درایه قابل مشاهده است. حداقل یک  آن،
در مرحله اول، بخش اول شامل یک ماتری  به سه بخش تقسیم شد.  حتمالیا تشکس نقطه هرب

𝑁1آن برابر با یک است ) یها زوجدر گوشه چپ باالست که تعداد  = نقضی در آن  و (1
𝑛1وجود ندارد ) =  اولمیانگین مرتبه جمعی برای بخش ( 8با استفاده از رابطه ) رو، از این(؛ 1

 32 ،ترتیب به ،موجود یها زوجتعداد  ،دوم و سوم های برآورد شده است. در بخش 68ماتری  
معادل  𝜃2مقدار  رو، از اینجفت است.  هجدهبرابر با یک و  ،ترتیب به ها، و تعداد نقض 120و 

شده در هر بخش  محاسبه  𝜃𝑖است. با توجه به مقادیر  9537برای بخش سوم  𝜃2و مقدار  2253

 محاسبه شد. 40/3 و 11/1 ،ترتیب به، Wو  K یها آماره، مقادیر (10( و )9با استفاده از روابط ) و
به همین ترتیب  نیز و دو بخش دیگر شد  3×3 ماتری  یک به تبدیل اول بخش دوم، مرحله در

 به باال چب گوشه ،15 مرحله در کهنیا تا شد ضافها ترتیب همین به حلامر بقیه یابرتغییر یافت. 
 .یافت تغییر ترتیب همین به نیز یگرد بخش دو و شد تبدیل  16×16 ماتری  یک

 دوتاییمرحله تفکیک ماتری   پانزده(، 2000-2017توجه به دوره زمانی )با ،کلی طور به

خالصه نتایج  .محاسبه شد K-Wهمراه آماره  یادشده بهمقادیر  ،صورت گرفت و در هر مرحله
باید  ،برای بررسی وجود شکست ساختاریده است. آم 4 در جدول K-Wمربوط به محاسبه مقادیر 

شود؛ در صورتی که مقدار مقایسه   ةآماربا  ها دورهشده در تمامی  محاسبه W آمارهمقادیر 

باشد، فرض مبنی بر شکست ساختاری در سال مورد نظر  بیشتر از  W آمارةشده برای  محاسبه
همراه مقدار  را به 2002-2016زمانی  بازهدر  K-Wروند زمانی آماره  2نمودار  شود. یمپذیرفته 

 . دهد یماست، نشان  99/5 با که برابربحرانی 

2

2

)2(
2
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   ماتریس باینری یها نقضبررسی در  K-Wنتایج محاسبه آماره  -4جدول 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

n 18 18 18 18 18 18 18 

N 153 153 153 153 153 153 153 

n1 0 0 0 0 0 0 0 

n2 1 1 1 1 1 1 1 

n3 18 18 18 18 18 18 18 

N1 1 3 6 10 15 21 28 

N2 32 45 56 65 72 77 80 

N3 120 105 91 78 66 55 45 

θ1 68 204 408 680 1020 1428 1904 

θ2 2253 3137 3884.5 4496.5 4972.5 5313 5516.5 

θ3 9537 8517 7565 6681 5865 5117 4437 

K 1.11 2.23 3.63 5.39 7.64 10.56 14.46 

W 3.40 6.84 11.13 16.53 23.42 32.38 44.33 

 -4جدول ادامة 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

n 18 18 18 18 18 18 18 18 

N 153 153 153 153 153 153 153 153 

n1 0 0 0 0 0 0 2 6 

n2 2 2 3 6 10 14 15 12 

n3 17 17 16 13 9 5 2 1 

N1 36 45 55 66 78 90 105 118 

N2 81 80 77 72 65 56 45 32 

N3 36 28 21 15 10 6 3 3 

θ1 2448 3060 3740 4488 5304 6120 7293 8483 

θ2 5661 5593 5465.5 5355 5185 4879 4208 3094 

θ3 3748.5 3204.5 2652 2015 1368.5 790.5 357 280.5 

K 17.04 23.88 29.65 28.04 21.70 18.16 11.96 8.48 

W 52.23 73.18 90.87 85.93 66.49 55.67 36.65 26.00 

 ی پژوهشها افته: یمأخذ



...... در ترجيحات يسنجش تغييرات ساختار    

249 

 

 ی پژوهشها افته: یمأخذ

 2002-2016  1( در بازه زمانیK-Wوالیس ) -میزان آمارة کروسکال -2نمودار 

پذیرش عدم  از مقدار بحرانی به مفهومK-W  بودن مقادیر آماره محاسباتیتر   بزرگ

شکست ساختاری در ترجیحات  قبول این مطلب است که رخداد ،نتیجه درفرض صفر و 

تکانه  اثر بر ،مشاهده شد 3که در جدول  ییها سالسبد کاالیی خیار در  برایکنندگان  مصرف

کنندگان  مصرفست و ناشی از شکست ساختاری واقعی در ترجیحات نی غیرخطی موقت

 است. کشور روسیه

 شنهادهایو پ یریگ جهینت

، کشوربه ارزآوری این محصول برای با توجه  ،صادراتی خیار ایرانمحصول 

 ژهیو بهرهبری بازار این محصول در کشور روسیه در رقابت با سایر کشورها  آوردن دست هب

                                                                                                                                               
 .شود یمیک سال کم  ،والی  -سکالوضیحات روش تحقیق، برای آماره کرواساس ت بر -1
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تغییرات ی با هدف بررسحاضر مطالعه  ،همین راستا درحائز اهمیت است.  ،ترکیه و چین

 هیون روسیدر فدراس رانیا یار وارداتیخی یسبد کاال کنندگان مصرفدر ترجیحات  یساختار

 2000-2017دوره زمانی  در کشورهای غربی بر علیه فدراسیون روسیه یها میتحر نتیجه در

 یاز سو 2003سال بیانگر این است که  GARPنتایج حاصل از ماتری  . انجام شد

بر بوده است. اما نقض  یران دارایا یار وارداتیه در خصوص خیشور روسک کنندگان مصرف

سبد  برایکنندگان  مصرفشکست ساختاری در ترجیحات  رخداد K-Wمقادیر آماره  اساس

و ناشی از شکست ساختاری واقعی در  نبوده تکانه غیرخطی موقت اثر برکاالیی خیار 

 2003به سال  مربوطست کش ای که گونه به ،است کنندگان کشور روسیه مصرفترجیحات 

شود، این  بررسی 1جه همراه با نمودارین نتیاگر ا به دیگر سخن،ست بلندمدت است. کش یک

و  استران یا یار صادراتیآمده به نفع خپدیده نقض ک موضوع قابل مشاهده است

نون کتاخیار وارداتی از ایران دارند. تمایل بیشتری به مصرف  فدراسیون روسیه کنندگان مصرف

ار انجام نشده است. اما یدر خصوص محصول خ کنندگان مصرفحات یدر حوزه ترج یا مطالعه

 پژوهشه ک گفت توان یمارشده، کآش یها رجحانشده در حوزه  ه به مطالعات انجامبا توج

با مطالعة  ،کنندگان مصرفوجود شکست ساختاری در ترجیحات  نتایج حاکی از نظر ازحاضر 

ة اما با مطالع ؛است( همسوSalami and Sadafi Abkenar, 2019سالمی و صدفی آبکنار )

فرضیه  ،که در آن(Mehrjou and Shakeri Bostanabad, 2019آباد ) مهرجو و شاکری بستان

 Ensan andانسان و سالمی ) با پژوهش ،همچنین ؛ستین، همسو شدوجود رفتار عقالیی تأیید 

Salami, 2016 )اصل  نقض نظر ازGARP شور و کل آن تفاوت در یه از دالک ،ستین همسو

 گانکنند مصرف، حاضر مطالعه نتایجبا توجه به است.  مطالعه مورد یشاورزکمحصول 

شنهاد یپ رو، ؛ از اینران دارندیاز ا یار وارداتیختمایل بیشتری به مصرف  هیون روسیفدراس

شور ک گانکنند مصرف یت حاصل از وفاداریاز موقع ن حوزهیا گذاران استیسه ک شود یم

را ه یبازار روس ،مناسب یها استیست و یریو با مد کنندستفاده ران ایار ایه به محصول خیروس

بار و  بررسی وضعیت بازار )بازارهای میوه و ترهد. دهنسوق ران یار ایخ سوی محصول به
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کننده  و اینکه متقاضی و مصرف این کشورعالیق مردم  روسیه و نیزای(  های زنجیره فروشگاه

های کشور  نمایشگاهمشارکت در  همچنین، ای( هستند و گلخانه یا کدام نوع خیار )محلی و

منظور معرفی خیار صادراتی ایران و ارتباط بیشتر با مشتریان و جلب نظر آنها با حضور  روسیه به

با روسیه و موفقیت در بازار  تواند منجر به افزایش بیشتر روابط تجاری ایران فعال ایران می

ها برای افزایش تولید و  کشاورزان نیز از این فرصت تا از این رهگذر،کشور شود  این وارداتی

از  یقابل توجه ریدن مقادشمرجوع مند شوند. با توجه به  صادرات و رونق محصوالت خود بهره

، هیبه کشور روس رانیا صادراتیی هلو و اریخ ،یدرخت بیشامل فلفل، س یمحصوالت کشاورز

با در نظر گرفتن کیفیت، مرغوبیت و  یکشاورز یها محموله یبررس برای شایسته است که

از عدم وجود  صورت گیرد تا الزم اتاقدامروسیه،  کشور بهسالمت محصوالت صادراتی 

و افزون بر  ؛اطمینان حاصل شودکشور  دینب یصادرات یها شده در محموله گزارشمواد  یایبقا

که ، چراداعمال شو تر قینظارت دق ،یمحصوالت صادرات یبهداشت یها یدر صدور گواه ین،ا

 رو، رود. از این شمار می به ی ایرانبخش کشاورز یمهم صادرات یاز بازارها یکیکشور  نیا

نکات تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی  نیز دولت وکه  است ستهیشا

 دهند.نظر قرار  را مد یادشده

ا ی به وجود ،برآورد توابع تقاضا یبرا یدر مطالعات آت که شود یمشنهاد یپ، نیهمچن

 سرانجام، توجه شود.ار یخ دربارة مصرف ژهیو بهافراد  ینقض در رفتار مصرف عدم وجود

نسبت به  یخارج کنندگان مصرف یداریو پا یدر خصوص وفادار که شود یمشنهاد یپ

رد یشده انجام گارکبا توجه به اصول رجحان آش مطالعات بیشتری، انریا یشاورزکمحصوالت 

 یشاورزکمحصوالت  یابیدر حوزه بازار تر مناسب ییها استیس ، اتخاذ و اجرایقین طریتا از ا

 شود. پذیر امکانران یا
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