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  چکيده
  
 مناطق در كشاورزان توسط كشاورزي بانك از وام به دسترسي بر مؤثر عوامل مطالعه، اين در

 پروبيت مدل از منظور ينبد .است گرفته قرار بررسي مورد احمد بوير و كهگيلويه استان در روستايي
 در زارع ١٩٨ از پرسشنامه تکميل با مطالعه اين نياز مورد اطالعات .گرديد استفاده شده بندي طبقه

 شدند، انتخاب ١٣٨٣‐ ١٣٨٤ زراعي سال در ساده تصادفي گيري نمونه روش با که بويراحمد شهرستان
 متغيرهاي با يها مدل مختص كه ،LIMDEP 7.0 افزاري نرم بسته از استفاده با سپس، .گرديد آوري جمع
 بر اعتبارات متقاضيان مدل اين در .گرديد برآورد شده بندي طبقه پروبيت مدل ،است دمحدو وابسته
 اين از آمده بدست نتايج .گرديد بندي تقسيم گروه پنج به كشاورزي بانك از دريافتي وام ميزان اساس
 و خانوار افراد تعداد زيركشت، سطح تحصيالت، ميزان نك،با تا فاصله كل، درآمد كه داد نشان مطالعه
 كشاورزي بانك خصوص اين در .باشد مي بانك از وام دريافت بر گذار تاثير عوامل از زارع سن
 روستايي مختلف منطق در بانك هاي شعبه مناسب تجهيز و افزايش جهت در مناسب يابي مكان با تواند مي
 را خرد اعتبارات به فقير و كوچك كشاورزان دسترسي رايب را الزم زمينه هدف يها  گروهشناسايي و

   .گردد كشاورزان مختلف يها  گروهدر وام مناسب توزيع موجب و نمايد فراهم
  

  .شده بندي طبقه پروبيت كشاورزي، بانك خرد، اعتبارات :كليدي هاي واژه
 

  مقدمه
 با فقر با مقابله براي ابزاري عنوان به خرد اعتبارات

 در درآمد کم يها گروه به مالي خدمات هاراي هدف
 گرديده مطرح اخير دهه سه در توسعه حال در کشورهاي

 ملل سازمان كه بوده اي گونه به شيوه اين اهميت است،
 خرد اعتبارات سال عنوان به را ۲۰۰۵ سال متحد

 براعطاي خرد اعتبارات سنتي، بطور .است كرده نامگذاري
 امور در که يانيروستاي بويژه افقر به کوچک هاي وام

 طول در. است داشته تأکيد اند، داشته فعاليت توليدي
 نتيجه اين فقرا، نيازهاي بيشتر شناخت سبب به زمان،
 نيازهاي به پاسخگويي بمنظور فقرا که گرديده حاصل
 عين در .دارند نياز متنوعي مالي خدمات به شانروزانه

 گرچه که ستا آن از حاکي گذشته تجربيات حال
 است، الزم فقر کاهش براي اعتبارات اين به دسترسي

 از اي مجموعه اعمال با همراه بايستي و نيست کافي ليکن
 ,Bakhshoodeh & Salami)باشد نيز ها سياست ساير

2005 ; Emadi, 2005).  
 جهت آن از بويژه فقر درکاهش خرد اعتبارات اهميت

 کالن هاي وام مولمع بطور اوالً که است اهميت داراي
 مختلف داليل به توسعه حال در کشورهاي در بخصوص
 Bhaduri که همانگونه ،ثانياً .شود نمي فقير افراد نصيب

 مثل عواملي اند، کرده عنوان Bardhan (1980) و (1983)
 باعث بهره نرخ بودن باال يا و انحصاري هاي قدرت وجود
 را الزم عتباراتا نتوانند نيز غيررسمي مالي منابع که شده
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 که آنست مهم نکته .دهند قرار جامعه فقير قشر اختيار در
 مبالغ که اند مانده فقير دليل اين به تنها فقرا از بسياري
 در هايشان فعاليت به دادن رونق براي را کوچک و اوليه
   .ندارند اختيار
 رسمي از اعم مختلفي موسسات و ها سازمان ايران، در

 نقش ايفاي کشاورزي بخش مالي مينتا در رسمي غير و
 يها سازمان کشاورزي، بانک  تجاري، هاي بانک .نمايند مي

 و توليد تعاوني هاي شرکت و ها اتحاديه روستايي، تعاوني
 از حمايت هاي صندوق توليدکنندگان، هاي تشکل ديگر
 هاي شرکت و الحسنه قرض هاي صندوق کشاورزي، بخش
 بخش مالي تامين رسمي منابع جمله از عشايري تعاوني

 و ها بانک استثناي به .روند مي شمار به کشاورزي
 جنبه نامبرده نهادهاي ساير الحسنه، قرض هاي صندوق
 در .دارند را وام پرداخت تضمين و تسهيل و گري واسطه
 تخصصي بانک تنها عنوان به کشاورزي بانک ميان اين
 ساله ۷۰ از بيش فعاليت سابقه با کشاورزي بخش در ايران
 ايفا اعتبارات گونه اين مالي تامين در اي ويژه نقش خود
 با که تنگاتنگي رابطه دليل به کشاورزي بانک .است نموده
 اي توسعه اهداف به توجه با و دارد کشاورزي هاي فعاليت

 داشته زمينه اين در را اي ارزنده بسيار نقش تواند مي آن
 انقالب، از پس فمختل يها سال در راستا، همين در .باشد
 منابع و اي تبصره اعتبارات تخصيص قالب در بانک اين

  بررسي نتايج .است کرده دنبال را نقش اين داخلي
Arab Mazar & Jamshidi (2005) بانك نقش با رابطه در 

 از حاکي كشاورزي خرد اعتبارات مالي تامين در كشاورزي
 لسا در زراعي برداران بهره از درصد ۹۴ كه است آن

 ي برا ريال ميليون ۲۰ تا حداکثر متوسط طور به ۱۳۸۳
 نياز خود توليدي فعاليت گردش در سرمايه تامين
 نياز درصد ۹۲ تا کشاورزي بانک ديگر ي سو از .اند داشته
  ميزان اين .است نموده تامين را خرد برداران بهره مالي
 از کمتر کشت زير زمين با هاي برداري بهره از درصد ۵/۸۳
 بر در را ريال ميليون  ۲۰ از کمتر مالي نياز و هکتار ۱۰
 از حاکي Bakhshoodeh & Salami (2005) مطالعه .دارد
 اعطايي تسهيالت ميانگين بين اختالف بودن ارد معني
 کلي بطور حال عين در و است مختلف يها استان به بانک
 يافته تخصيص اعتبار سرانه متوسط بين يدار  معنيتفاوت

 در کشاورزي بانک بنابراين، .ندارد وجود تائيانروس به
 بيشتر تسهيالت اختصاص با مطالعه مورد يها سال مجموع

 محروميت يا و دارند تريباال نسبي فقر که ييها استان به
 به است توانسته شود، مي داده آنهانسبت به بيشتري

 هر در کشور يانيروستا نهايت در که کند عمل اي گونه
 تسهيالت اين از متعادلي بطوركنند  مي دگيزن که استاني

 توليدکنندگان به اعتبارات اعطاي .شوند برخوردار
 در سرمايه يا نقدينگي که دهد مي را امکان اين کشاورزي
 براي و توليد مختلف هاي دوره در را نيازشان مورد گردش
 شيوه اين ،بنابراين .نمايند تامين کشاورزي، هاي نهاده تهيه
 کشورهايي يا توسعه حال در کشورهاي براي يمال تامين
 اقتصادي مهم بخش يک کشاورزي، بخش آنها در که

 نيز ايران توسعه الگوي .کند مي پيدا بيشتري اهميت است،
 بنا کشاورزي پايه بر توسعه، حال در کشورهاي اکثر مانند
 .  است شده نهاده

Banki (1993) و Nagaragan & Meyer (1992) بيان 
 مقابله جهت به ارزان اعتبارات اعطاي هرچند كه ندکن می
 عليه معموالً كه ،دولت گذاري قيمت يها سياست اثرات با

 ولي شود، مي برده بكار گردد مي اعمال كشاورزي بخش
 خارج خود اصلي اهداف از اعتبارات اين پرداخت معموالً
 نتيجه در و گذاري سرمايه افزايش به تنها نه و گرديد
 افزايش باعث بلكه نكرده كمك ستاييرو توسعه
 غيررسمي بخش انحصاري قدرت همچنين و خواري رشوه
 پا خرده كشاورزان از كالن سودهاي دريافت افزايش در

 بررسي به Mohieldin & Wright (2000) .است گرديده
 در و اند پرداخته مصر در غيررسمي و رسمي اعتبارات بازار

 معتقدند غيررسمي و رسمي هاي بخش جايگزيني خصوص
 آساني مانند هايي ويژگي داراي بايد ها جايگزين اين كه

 در راحتي كشاورزان، نظر از بودن اطمينان قابل دسترسي،
 مراحل طي و بوروكراسي يها  محدوديتنداشتن پرداخت،
 نكته .باشد ييروستا نقاط در توسعه قابليت و اردشو اداري
 حد تا نياز مورد رمايهس تأمين براي اينكه ديگر توجه قابل
   .نمايد عمل مستقل بتواند زيادي

 که دهد  مينشان گذشته تجارب و مطالعات بررسي
 ديگر کشور به کشوري از فقر کاهش بر خرد اعتبارات تاثير

 اين در .دارد موردي مطالعه به نياز ،لذا و است متفاوت
 بر موثر عوامل و فقرا دسترسي ميزان بررسي به مطالعه
 لويهكهگي استان روستايي مناطق در اعتبارات به يدسترس

 بانك عملكرد وضعيت كه است شده پرداخته بويراحمد و
  .است زير صورت به تسهيالت اعطاي قالب در كشاورزي
 تسهيالت بويراحمد و كهگيلويه استان كشاورزي بانك
 قالب در غيرتكليفي و تكليفي صورت به را خود اعتباري
 اعتبارات كنندگان دريافت )۱( دولج مطابق مختلف عقود
  .است نموده اعطا
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  كشاورزي بانك تكليفي غير و تكليفي تسهيالت اعطاي ‐۱ جدول
  )ريال هزار( مختلف عقود قالب در بويراحمد و كهگيلويه استان

  عقد نوع  غيرتكليفي  تكليفي
  تعداد  مبلغ  تعداد  مبلغ

  الحسنه قرض
  اقساطي فروش
  سلف
  جعاله
  مضاربه
  مدني تمشارك
  تمليك شرط به اجاره

۲۴۹۷۰۰۰  
۱۲۳۹۳۹۱۱  

۰  
۰  
۰  

۵۱۷۳۸۵۰  
۰  

۱۴  
۲۷۸  
۰  
۰  
۰  
۵۳  
۰  

۲۴۳۲۰۶۲۱  
۱۴۵۸۳۹۲۸۷  

۰  
۱۰۴۱۷۴۸  
۷۳۱۰۷۸۱۸  
۱۶۷۹۷۴۶۲  
۲۴۵۹۰۰۰  

۳۰۹۹  
۱۱۵۲۶  
۰  
۱۴۷  
۴۰۱۴  
۶۰۱  
۵۱  
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   بويراحمد و كهگيلويه استان كشاورزي بانك اعطايي تسهيالت ‐۲جدول
  ۱۳۸۳ سال در مختلف هاي زيربخش برحسب

 جديد گذاري سرمايه گردش در سرمايه تسهيالت  فعاليت نوع
  زراعت
  باغداري
  دامپروري
  آبزيان و شيالت
  كشاورزي به وابسته تبديلي صنايع
  ستاييرو و دستي صنايع
  كشاورزي خدمات
  آبخيزداري و مراتع و جنگلها
  ساير

  خدمات و بازرگاني
  صنايع

۳۳۰۲۱۴۹۹  
۸۴۲۳۲۴۵  
۷۴۶۲۳۷۲۶  
۲۴۳۴۰۰۰  

۰  
۰  

۱۴۸۹۱۰۵  
۱۶۲۱۱۹۰  
۵۵۷۵۰۱۲  
۷۰۷۵۱۰۰۳  
۷۶۹۱۷۷۰  

۹۶۳۴۰۵۱  
۲۱۴۰۵۸۷۱  
۷۴۴۷۱۲۰  
۴۴۲۶۴۰۰  
۳۸۳۰۰۰۰  
۶۲۳۰۰  

۱۱۰۰۴۸۹۶  
۹۶۲۲۷۹۸  
۳۴۰۲۶۰۵  
۱۲۴۳۳۱۰۱  

۰  
  ۱۴۳/۲۶۹/۸۳  ۲۱۸۱۹۵۷۵۰  كل جمع
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 درصد ۴/۹۳ شود، مي مالحظه جدول در كه همانگونه
 خود منابع از كه بوده غيرتكليفي اعطايي تسهيالت كل از

 بودن كارا و فعال دهنده نشان و است شده پرداخت بانك
 قسمت ،همچنين .باشد مي منابع تجهيز زمينه در بانك
 فروش قالب در غيرتكليفي و تكليفي تسهيالت عمده

 تسهيالت كل از درصد ۳/۵۵ كه اي گونه به بوده اقساطي
 و گرديده واگذار اقساطي فروش قالب در غيرتكليفي
 قالب در تكليفي تسهيالت كل از درصد ۷۷/۶۱ همچنين
 سال اين در سلفي وام هيچگونه و است اقساطي فروش
  .است نگرديده ذارواگ

 و كهگيلويه استان كشاورزي بانك اعطايي تسهيالت
 ۱۳۸۳ سال در مختلف زيربخشهاي برحسب بويراحمد
 جدول در كه همانگونه .باشد مي )۲( جدول مطابق
 بخش زير به تسهيالت بيشترين شود مي مالحظه
 اين بيانگر كه است شده داده تخصيص زراعت و دامپروري

 از بيش  شده ذكر هاي زيربخش در تاناس اين در كه است
 .است گرفته صورت گذاري سرمايه زيربخشها ساير

 استان اين در جدول اين مطابق ،همچنين
 صورت باغداري بخش زير در جديد هاي گذاري سرمايه
 اين در الزم شرايط بودن مساعد دهنده نشان كه گرفته

  .است زيربخش
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  ها روش و مواد
 است وابسته متغير وام ريافتد مقدار ،مطالعه اين در
 .گرديد بندي رتبه مختلف طبقات در كيفي صورت به كه
 از اي مجموعه شامل مستقل متغيرهاي كه، حالي در

 لذا .است وام متقاضيان اجتماعي ‐اقتصادي ويژگيهاي
 متغيرهاي با رگرسيوني يها مدل مطالعه اين انجام براي
 از مطالعه اين در منظور بدين .گرديد انتخاب كيفي وابسته
 (Ordered Probit Model) شده بندي رتبه پروبيت مدل

 Greene و Long (1997) توسط كه گرديد ستفادها
 زير صورت به مدل ساختار که است گرديده هيارا (1993)
 & Greene, 1995; Maddala, 1991; Rimal)است

Schmitz, 1999) .  
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* شده مشاهده مقدار فوق، روابط در
iy معادل yi فرض 

 متغيرهاي Xi .باشد مي مدل وابسته متغير و شود مي
 ميزان بانك، تا فاصله كل، درآمد شامل كه توضيحي
 زارع سن و خانوار افراد تعداد زيركشت، سطح تحصيالت،

 β  همراه كه است اي ناشناخته پارامترهاي µ و اشدب مي
 و yi، β كه هنگامي است، اخالل جزء εi .شوند مي برآورد

εi واريانس باشند مشاهده غيرقابل εi اين .است يك برابر 
 به اسخگوپ ترجيحات آن در كه پيمايشي مطالعات در مدل
 قرار استفاده وردم شود مي بندي طبقه اي رتبه صورت
 بين فاصله لذا هستند، اختياري پارامترهاي ها µ .گيرد مي

 فقط و شتهندا خاصي مفهوم yi شده مشاهده مقادير
 حداكثر روش كمك با مدل .باشند مي رتبه دهنده نشان

 با شده خواسته احتماالت و گرديده برآورد درستنمايي
 ;Greene, 1995) آيند مي دست به زير روابط از استفاده

Maddala, 1991) .  
۲(     Prob [yi = j] = Prob [ yi is in the Jth range]       

Prob (y=0) = φ (-β′x) 
Prob (y=1) = φ (µ1-β′x)-φ(-β′x) 
Prob (y=2) = φ (µ2-β′x)-φ (µ1-β′x) 
Μ 

Prob (y=j) = 1-φ (µj-1-β′x) 

 منظور به اي جمله چند پروبيت و الجيت يها مدل در
 بيني پيش احتماالت بر مستقل متغيرهاي تأثير بررسي
 اثر ،آلترناتيوها ترتيب انتخاب براي يا و وابسته متغير شده
 محاسبه (Marginal Effect) نهايي احتمال يا نهايي
 مرتبط نهايي اثرات با مستقيم طور به β يباضر .شود مي

 نهايي اثرات توان مي زير رابطه از استفاده با لذا، نيستند،
  .نمود محاسبه احتماالت روي بر را متغيرها

۳(  
{ } β×β′−µφ−β′−µφ=

=∂∂

−− ]x(]x[
X/]J[obPr

i2ji1j

i  
  

 از پرسشنامه تکميل با  مطالعه اين نياز مورد اطالعات
 گيري نمونه روش با که بويراحمد شهرستان در زارع ۹۸

 شدند، انتخاب ۱۳۸۳‐ ۱۳۸۴ زراعي سال در ساده تصادفي
 افزاري نرم بسته از استفاده با س،سپ .گرديد آوري جمع

LIMDEP 7.0، وابسته متغيرهاي با يها مدل مختص كه 
 توسط و است (Limited Dependent Variable) محدود

Greene (1995) پروبيت مدل است، هگرديد هيارا 
 دريافت مدل اين در .گرديد برآورد شده بندي طبقه

 در كه يدگرد بندي تقسيم گروه ۵ به اعتبارات كنندگان
 دريافت كشاورزي بانك منابع از وامي هيچ يك گروه

 مورد اعتبارات از درصد ۲۵ ،دوم گروه ،)y = 0( اند نداشته
 گروه ،)y=1( داشته دريافت كشاورزي بانك از را نيازشان
 ۱۰۰ و ۷۵ ،۵۰ ترتيب به هركدام پنجم و چهارم سوم،
 ورزيكشا بانك از را نيازشان مورد اعتبارات كل از درصد
  .شوند مي مشخص (y = 2,3,4) با كه اند داشته دريافت

  
  بحث و نتايج

 كل، درآمد شامل اعتبارات دريافت بر مؤثر عوامل
 تعداد زيركشت، سطح تحصيالت، ميزان بانك، تا فاصله
 در آنها توصيفي نتايج كه باشد مي زارع سن و خانوار افراد
  .است شده گزارش )۳( جدول
  

   اجتماعي ‐ اقتصادي متغيرهاي ‐ ۳جدول
  تسهيالت كنندگان دريافت

  واحد  حداكثر  حداقل  انحراف معيار  ميانگين  
  سال  ۷۶  ۲۳  ۳۶/۱۲  ۲۶/۵۰  سن

  نفر  ۹  ۲  ۶۹/۱  ۲۷/۵  اندازه خانوار
  هكتار  ۲۱  ۱  ۳۸/۳  ۹۸/۵  سطح زير كشت
  سال  ۴  ۰  ۲۵/۱  ۵۱/۱  ميزان تحصيالت
  كيلومتر  ۷۴  ۲  ۴۳/۱۶  ۲۱/۳۸  فاصله تا بانك
 هزار ريال ۸۴۰۰۰ ۲۰۰۰ ۷۴/۱۳۳۱۹ ۱۳۸۷۳ درآمد كل
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 ميانگين شود مي مالحظه )۳( جدول در كه همانگونه
 و ۲۳ سن حداقل و سال  ۲۶/۵۰ نمونه در زارعين سني

 كه است اين بيانگر اين و باشد مي سال ۷۶ حداكثر
 بااليي سني ميانگين از ناحيه اين كشاورزي برداران بهره

 كه باشد مي ۲۷/۵ خانوار افراد تعداد ميانگين .برخوردارند
 نيز اين و باشد مي نفر ۹ حداكثر و ۲ تعداد حداقل
 اين در روستايي خانوار اندازه كه است اين كننده بيان
 اين زيركشت سطح ميانگين .باشد مي بزرگ ناحيه
 ۲۱ حداكثر و ۱ حداقل و هكتار ۹۸/۵ نيز برداران بهره
 ميانگين كه شود مي مالحظه همچنين .باشد مي هكتار

 بودن پايين بيانگر كه است سال ۵۱/۱ آنها تحصيالت
 .باشد مي مطالعه مورد نمونه در افراد تحصيالت ميزان

 ميانگين كه شود مي مالحظه جدول مطابق ،همچنين
 كيلومتر ۲۱/۳۸ ناحيه اين در وام اخذ محل تا فاصله
 كيلومتر ۲ حداقل و ۷۴ فاصله حداكثر كه باشد مي
 پراكندگي خصوص در كه است اين دهنده شانن و باشد مي

 نگرفته صورت مناسبي توزيع روستايي مناطق در شعب
 ۱۳۸۷۳ آنها ساالنه كل درآمد ميانگين باالخره و ،است
 پروبيت مدل برآورد از حاصل نتايج .باشد مي ريال هزار
  .باشد مي )۴( جدول مطابق شده بندي طبقه

 تغيرهايم كه شود مي مالحظه )۴( جدول مطابق
 روي بر زيركشت، سطح و كل درآمد تحصيالت، سطح

 نتايج و هستند مثبت تأثير داراي اعتبارات به دسترسي
 تحصيالت سطح هرچه يعني است انتظار موافق حاصله
 بردار بهره آگاهي دليل به وام به دسترسي باشد باالتر
 واقع در زيركشت سطح افزايش با و بود خواهد بيشتر
 تقاضاي و داشته وجود وثيقه تأمين رايب الزم منابع

 به دسترسي بر كل درآمد .كند مي پيدا افزايش اعتبارات
 كل درآمد افزايش با كه مفهوم اين به دارد، مثبت اثر وام
 را وام اخذ براي الزم هاي هزينه راحتي به تواند مي زارع

 تأثير بانك تا فاصله و سن متغيرهاي ولي .كند پرداخت

 سن افزايش با يعني دارند، اعتبارات تقاضاي روي بر منفي
 بنابراين كند مي پيدا افزايش زارع گريزي ريسك ميزان

 بانك تا فاصله .كند مي پيدا كاهش نيز  وام به دسترسي
 هرچه يعني دارد منفي تأثير وام به دسترسي روي بر نيز

 منابع به دسترسي واقع در باشد بيشتر بانك از فاصله
 كاهش نيز وام تقاضاي و شد خواهد كمتر اعتبار تأمين
 كه شود مي مالحظه )۴( جدول در چنانچه .كند مي پيدا
دار   معنيوام به دسترسي بر خانوار اعضاي تعداد متغير
  .است نشده
  

   مدل برآورد از حاصل نتايج ‐ ۴جدول
  شده بنديطبقه پروبيت

  انحراف استاندارد  ضريب  متغير
  ۰۶/۰  ۲۶/۱  ضريب ثابت

  ۰۰۹/۰  ‐۰۲۴/۰  سن
  ۰۶۷/۰  ۰۸۷/۰  اندازه خانوار

  ۰۳۴/۰  ۰۰۷۹/۰  سطح زير كشت
  ۰۸۹/۰  ۱۷/۰  ميزان تحصيالت
  ۰۰۷/۰  ‐۰۱۴/۰  فاصله تا بانك
 ۰۰۸/۰ ۰۱۶/۰ درآمد كل

  ‐  ۱۹۸  تعداد مشاهدات
LR ۹/۱۴۸‐  ‐  

  
 بر مستقل متغيرهاي از يك هر نهايي اثرات همچنين

 وام دريافت لفمخت سطوح در اعتبارات به دسترسي روي
  .باشد  مي)۵( جدول مطابق

 سطوح در سن متغير، شود مي مالحظه كه همانگونه
 در ولي بوده مثبت تأثير داراي وام براي تقاضاي پايين
 اين به .است منفي اثر داراي بزرگتر وام تقاضاي سطوح
 از بيشتر وام براي تقاضا واقع در سن افزايش با كه مفهوم
 سطح متغير نهايي اثر .باشد يم كمتر كشاورزي بانك

باالي سطوح در و منفي تقاضا پايين سطوح در زيركشت
  

  وام دريافت مختلف سطوح در وام به دسترسي روي بر مستقل متغيرهاي  نهايي اثرات  ‐۵جدول
  y = 0  y = 1  y = 2 y = 3 y = 4  متغير
  سن

  كشت زير سطح
  تحصيالت ميزان
  بانك تا فاصله

  كل درآمد

۰۰۵۲/۰  
۰۰۱۷/‐  
۳۶۹/۰  
۰۰۲۹/۰  
۰۰۰۴/۰‐  

۰۰۴۱/۰  
۰۰۱۳/۰‐  
۰۲۹۰/  
۰۰۲۳/۰  
۰۰۰۳/۰‐  

۰۰۰۴/۰  
۰۰۰۱/۰  
۰۰۲۶/۰‐  
۰۰۰۲/۰  
۰۰۰۱/۰  

۰۰۳۵/۰‐  
۰۰۱۱/۰  
۰۲۴۶/۰‐  
۰۰۲/۰‐  
۰۰۰۳/۰  

۰۰۵۵/۰‐  
۰۰۱۸/۰  
۰۳۸۷/۰‐  
۰۰۳۱/۰‐  
۰۰۰۳/۰  
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 افزايش با  كه مفهوم اين به است، مثبت وام برای تقاضا
 سوي از وام براي قاضايت احتمال واقع در زيركشت سطح
 احتمال پايين سطوح در ولي يابد مي افزايش كشاورز
 متغير نهايي اثرات .كند مي پيدا كاهش وام براي تقاضا

 و منفي تقاضا پايين سطوح در جدول مطابق نيز تحصيالت
 افزايش با كه مفهوم اين به است، مثبت باال سطوح براي
 داشته بيشتري امو تقاضاي اينكه احتمال تحصيالت ميزان
 اينكه احتمال پايين سطوح در و كند مي پيدا افزايش باشد
 اثرات .است است كم باشد داشته وجود وام براي تقاضا
 وام تقاضاي پايين سطوح در بانك از فاصله متغير نهايي
 يعني باشد، مي منفي وام تقاضاي باالي سطوح در و مثبت

 كمتر وام براي تقاضا احتمال بانك از فاصله افزايش با
 كاهش احتمال اين تقاضا باالي سطوح براي و دارد وجود
 سطوح در كل درآمد متغير نهايي اثرات و كند مي پيدا
 سطوح در و منفی ولی کوچک چند هر وام تقاضاي  پايين
 با که است آن بيانگر مسئله اين باشد، می مثبت باال

 زايشاف وام برای تقاضا افزايش احتمال درآمد افزايش

  .يابد مي
   پيشنهادها و گيري نتيجه

 بر كه است كليدي متغيرهاي از يكي بانك تا فاصله
 بانك خصوص اين در باشد، مؤثر تواند مي وام به دسترسي
 و افزايش جهت در مناسب يابي مكان با تواند مي  كشاورزي
 روستايي مختلف منطق در بانك هاي شعبه مناسب تجهيز
 به  فقير و كوچك كشاورزان رسيدست براي  الزم زمينه

 وام مناسب توزيع موجب و نمايد فراهم را خرد اعتبارات
 به زمين ،همچنين .گردد كشاورزان مختلف يها  گروهدر

 وام به دسترسي بر درآمد، نوزيع معيارهاي از يكي عنوان
 وثيقه داشتن دليل به مالكان بزرگ معموال و بوده موثر
 بيشتر كشاورزي بانك خرد اراتاعتب به آنها دسترسي كافي
 خرد اعتبارات اعطاي از اصلي هدف كه حالي در است،
 .باشد مي گروه اين فقر كاهش و پا خرده زارعين به كمك
 را هدف يها  گروهابتدا در بايست مي كشاورزي بانك لذا

 گروه اين به اعتبارات اعطاي جهت ودر نموده شناسايي
  .نمايد اقدام

  
REFERENCES 
1. Arab Mazar, A. & Jamshidi, M. (2005). The role of agricultural bank in financig agricultural  microcredit. 

Proceedings of seminar on microcredit: Rural development and poverty pradication, Tehran, Iran. 
(In Farsi). 

2. Bakhshoodeh, M. & Salami, H. (2005), The role of agricultural bank in reducing poverty with emphasis on 
microcredit. In: Proceedings of Seminar on microcredit: rural development and poverty pradication, 
Tehran, Iran. (In Farsi). 

3. Baltagi, B. H. (1999). Econometrics, Springer, Italy.  
4. Banki, A. (1993). Straucture of the credit market and its link with the other market, an analysis of village 

survy data in Bangladesh, Indian Economic Review, 28(1), 55-71. 
5. Bardhan, P. K. (1980). Interlocking factor markets and agrarian development: A review of issues, Oxford 

Economic Papers, (35),  
6. Bhaduri, A. (1983). The economic structure of backward agriculture. India, Macmillan, India Limited. 
7. Caswell, M. & Zilberman, D. (1985). The choice of irrigation technology in California. American Journal of 

Agricultural Economics, 67, 224-234. 
8. Coleman, B. E. (1999). The impact of group lending in Northeast Thailand, Journal of Development 

Economics, 60, 105-141. 
9. Dodson, C. B. & Koenig, S. R. (2001). Explaining regional demand for federal farm credit programs: An 

ordinal probit approach, Annual meeting of the American agricultural economics association.  
10. Emadi, M. H. (2005). The role of microcredit in accelerating the process of rural development: compartion 

of two viewpoints. In: Proceedings of Seminar on microcredit: rural development and poverty pradication, 
Tehran, Iran (In Farsi)  

11. Greene, W. H. (1993). Econometric Analysis, NewYork: Macmillan. 
12. Greene, W. H. (1995). LIMDEP, Version 7.0: User’s manual reference guide. Econometric Software. 

Bellport, NY. 
13. Hulme, D. & Mosley, P. (1996). Finance against poverty, vol. 1 & 2, Routledge: London.  
14. Long, J. S. (1997). Regression models for catigorical and limited dependent variables, Beverly Hill: Sage 

Publications, CA. 
15. Maddala, G. S. (1991). Limited dependent and qualitative variables in Econometrics, Cambridge University 

Press, Cambridge, NewYork. 
16. Mohieldin, M. S. & Wright, P. W. (2000). Formal credit market in Economic, Development and Cultural 

Change, 48(3), 57-67. 



 ۱۳۷  ...قير در مناطق روستاييي فها گروهبررسي دسترسي به وام : کرمی و بخشوده  

17. Nagaragan, G. & Meyer, R. L. (1992). Informal finance through land pawning contracts: Evidence from the 
Philippines, Journal of Development Studies, 29(1), 93-107. 

18. Najafi, B. (2005). Microcredit experience in small and traditional agriculture, Proceedings of seminar on 
microcredit: Rural development and poverty pradication, Tehran, Iran. (In Farsi). 

19. Pitt, M. M. & Khandker, S. (1998). The impact of group-based credit programs on poor households in 
Bangladesh: Does the gender of participants matter? Journal of Political Economy, 2, 958-977. 

20. Rimal, M. & Schmitz, A. (1999). Freeze risk and adoption of technology by orange producers, Journal of 
Agribusiness, 17(2), 93-103. 

  
 



 


