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 چکیده

 
عرضه اعتبارات به کشاورزان به علت اهمیت اعتبارات در جهت تضمین کارایي فرآیند 

این مطالعه، شناسایي عوامل مؤثر بر تخصیص اعتبارات به  . هدف از انجاماستتولید ضروری 
د. باشهای کشاورزی و عوامل مؤثر بر احتمال عدم باز پرداخت اعتبارات دریافتي ميفعالیت

نفر از کشاورزان و مشتریاني که از بانک کشاورزی تسهیالت دریافت  196برای انجام این تحقیق 
آمار و اطالعات الزم از طریق تکمیل پرسشنامه و  کردند، به صورت تصادفي انتخاب شدند.

گردآوری شد. جهت شناسایي عوامل مؤثر  1392-1389های بررسي پرونده مشتریان طي سال
های کشاورزی از مدل توبیت استفاده شد. بر اساس این بر اعتبارات تخصیص یافته به فعالیت

ت انه فعالیت، تجربه، درآمد سالیدرصد متغیرهای سن، سطح تحصیال 95در سطح اطمینان  ،مدل
طه های کشاورزی رابکشاورزی و میزان اعتبار دریافتي با تخصیص اعتبارات به فعالیتغیر

در حالي که متغیر اندازه خانوار رابطه معکوسي با تخصیص اعتبارات  ؛مستقیم و معناداری دارند
از پرداخت اعتبارات دریافتي سازی احتمال عدم بمدل ،های کشاورزی دارد. همچنینبه فعالیت

با استفاده از مدل الجیت چندگانه انجام شد. در این مدل متغیرهای سن، تحصیالت، ارزش 
دارایي و درآمد ماهیانه متقاضي رابطه معکوس و متغیر جنسیت رابطه مستقیم و معناداری در 

اس نتایج حاصل از درصد با عدم احتمال باز پرداخت اعتبارات دارند. بر اس 95سطح اطمینان 
 ه گردید.یتحقیق پیشنهاداتي ارا

 

الگوی توبیت، الگوی الجیت، بازپرداخت اعتبارات، تخصیص اعتبارات،  های کلیدی:واژه

 سیرجان
 

 مقدمه
های گذشته های کشاورزی در سالیان و دورهفعالیت

وابستگی زيادی به سرمايه به ويژه در مرحله تولید 
اما در شرايط حاضر،  ؛(Ezedinma et al., 1995نداشت)

 هایترين محدوديتکمبود سرمايه به عنوان يکی از مهم
 مدرنیزه کردن کشاورزی مورد توجه استتوسعه تولید و 

(Richard, 2000از اين نظر .)،  عرضه اعتبارات به
کشاورزان به علت اهمیت اعتبارات در جهت تضمین 

رسد. عدم کارايی فرآيند تولید ضروری به نظر می
تواند موجب دسترسی به موقع و کافی به اعتبارات می
 رزی گردد. درايجاد خلل در فرايند تولید محصوالت کشاو
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-های موجود در کشور، بانک کشاورزی عمدهمیان بانک

ترين مؤسسه رسمی تأمین اعتبار در بخش کشاورزی 
و به عنوان تنها نهاد مالی تخصصی در بخش  است

 دهدکشاورزی ايران، تأمین مالی اين بخش را انجام می
(Mohtashami & Salami, 2007.)  گیرندگان تسهیالت

ی در مقايسه با فعاالن و تولیدکنندگان در بخش کشاورز
ها همانند صنعت و خدمات به علت فصلی ساير بخش

بودن تولیدات کشاورزی به میزان بیشتری با خطر و 
نااطمینانی ناشی از عوامل طبیعی و نوسانات قیمت فروش 

اغلب با مشکل  ،لذا .محصوالت کشاورزی روبرو هستند
در موعد مقرر اقساط  عدم توانايی مالی برای بازپرداخت

به  .(Shaditalab, 1993) گردندسررسیده خود مواجه می
بانک کشاورزی همه ساله قادر به وصول کامل  ،همین علت

اقساط سر رسیده تسهیالت اعطايی نیست. احتمال عدم 
برگشت اصل و فرع تسهیالت اعطا شده را ريسک اعتباری 

داری است انکهای بسیار متداول در بنامند و از ريسکمی
گیری و ها و ابزارهای گوناگونی جهت اندازهکه روش

کار برده شده است. مديريت ريسک همديريت آن ب
های بانک نیازمند فراهم ساختن اعتباری مانند ريسک

های مناسب جهت اریزگها و سیاستها، رويهاستراتژی
گیری و کنترل اين ريسک است. چرا که شناسايی، اندازه

ترين نقش بانک در بازارهای مالی يعنی اولین و مهمبه 
کند. کاهش گردآوری سپرده و اعطای وام اشاره می

ناشی از عدم کارايی در  ها عمدتاًحاشیه سود بانک
ها را متحمل مديريت ريسک اعتباری بوده و بانک

 Shirinbakhs) نمايدها میفشارهايی جهت کاهش هزينه

et al., 2011.)  متأسفانه در  ،اهمیت اين موضوعبا وجود
ای جهت ايجاد کشور ما حرکت منسجم و سازمان يافته

های ريسک اعتباری صوررت نگرفته است. از اين رو مدل
گیری ريسک اعتباری باالخص برای های اندازهمدل

گیری درست در مؤسسات اعطای اعتبار جهت تصمیم
 خصوص اعطای اعتبار اهمیت دو چندان دارد

(Azaripanah & Falahshamsh, 2013.)  در اين صورت
 برخورداری از يک مدل ريسک کارآمد، نه تنها 

گیری در زمینه اعطای اعتبار و اخذ وثائق را تصمیم
بلکه باعث خواهد شد که سیستم بانکی  ؛کندتسهیل می

 از الگوی کارآمدی در تخصیص سرمايه برخوردار شود
(Safari et al., 2010) .بررسی وضعیت دسترسی  ،بنابراين

شناسايی عوامل مؤثر  ،کشاورزان به اعتبارات و همچنین
بر تخصیص اعتبارات از سوی بانک اهمیت ويژه دارد. لذا، 

در اينجا نقش و اهمیت بازپرداخت اعتبارات در کنار خود 
حقیق در ت ،شود. بنابرايناعتبارات بیش از پیش نمايان می

 تخصیص اعتبارات يی عوامل مؤثر برحاضر عالوه بر شناسا
های کشاورزی، عوامل مؤثر بر احتمال عدم باز به فعالیت

شود. برخی از پرداخت اعتبارات دريافتی نیز بررسی می
مطالعات انجام شده در اين زمینه عبارتند از: 

Falahshamsh & Mahdavirad(2010)  طراحی مدل
ان ترياعتبار سنجی و پیش بینی ريسک اعتباری مش

تسهیالت لیزينگ را بررسی کردند. در اين پژوهش 
متغیرهای خالص درآمد ماهیانه متقاضی، مدت تسهیالت، 
میزان تسهیالت، خالص درآمد ماهیانه ضامن و سابقه کار 
به عنوان متغیرهای مؤثر بر ريسک اعتباری شناخته 

های الجیت و پروبیت، شدند. سپس با استفاده از مدل
ريسک اعتباری مشتريان حقیقی  بینیمدل پیش

تسهیالت لیزينگ طراحی گرديد. نتايج حاکی از باالتر 
بودن کارايی مدل الجیت نسبت به مدل پروبیت بود. 

(2005) Roientan  به شناسايی عوامل مؤثر و تدوين مدلی
برای سنجش ريسک اعتباری مشتريان حقوقی بانک 

پرداخته  رگرسیون الجیت کشاورزی با استفاده از روش
 های مالی، نسبتاست. نتايج نشان داد که از بین نسبت

ترين سهم را در تفکیک نقدی و نسبت جاری بیش
های با ريسک اعتباری باال و مشتريان به دو گروه شرکت

 ،های با ريسک اعتباری پايین دارند و همچنینشرکت
مدل رگرسیون الجیت از کارايی بااليی در برآورد ريسک 
اعتباری مشتريان حقوقی بانک کشاورزی برخوردار است. 

(2011)Dahmarde & et al  اعتبارسنجی مشتريان بانک
با استفاده از رويکرد امتیازدهی اعتباری شعب بانک سپه 
در زاهدان را برآورد کردند. نتايج حاصل از برآورد نشان 

های آماری، رگرسیون لجستیک که بر اساس شاخصداد 
از نظر ضرايب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنا دار 
بوده و در مديريت ريسک اعتباری بانک از اعتبار بااليی 

عوامل مؤثر   Shirinbakhsh at al(2011)برخوردار است.
وسعه ت بر احتمال عدم باز پرداخت تسهیالت اعتباری بانک

ان را مورد مطالعه قرار دادند. در تحقیق انجام صادرات اير
نسبت مالی انتخاب شده به عنوان  13شده از بین 

متغیر  7متغیرهای توضیحی اثرگذار بر احتمال نکول، 
 ها شناسايیدارای اثر معنی دار بر ريسک اعتباری شرکت

عوامل مؤثر بر تخصیص  Cheraghi & Piroz(2013)شد. 
ی کشاورزی و تحلیل محدوديت هااعتبارات به فعالیت

اعتباری کشاورزان استان آذربايجان شرقی را بررسی 
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نمودند. در اين راستا محدوديت اعتباری کشاورزان در 
قالب الگوی پروبیت بررسی شد و شناسايی عوامل مؤثر بر 

های سهم اعتبارات تخصیص داده شده به فعالیت
فت. کشاورزی با استفاده از الگوی توبیت صورت گر

براساس برآورد الگوی توبیت، متغیرهای سن کشاورز، 
تعداد افراد خانوداه، میزان تحصیالت، درآمد کشاورزی و 
درآمد غیر کشاورزی به لحاظ آماری از عوامل معنادار بر 

 های کشاورزیسهم اعتبارات تخصیص يافته به فعالیت
بودند. نتايج برآورد الگوی توبیت نشان داد که متغیرهای 

یزان اعتبار دريافتی کشاورزان، فاصله بین زمان تقاضا و م
های دريافت وام، تحصیالت، تجربه در زمینه فعالیت

های کشاورزی و کشاورزی، میزان درآمد حاصل از فعالیت
تعداد دفعات رجوع به بانک قبل از دريافت وام تأثیر 
معناداری در افزايش سهم اعتبارات تخصیص يافته به 

کشاورزی از کل اعتبارات دريافتی کشاورزان  هایفعالیت
در  Oligunju Oligunju & Adeyemo(2007 )دارد. 

ای در جمع آوری اطالعات مطالعه خود از روش سه مرحله
استفاده کردند و به اين نتیجه رسیدند که متغیرهای 
تجربه کشاورز، منطقه کشاورزی، هزينه تهیه وام، تعداد 

-و تحصیالت کشاورز از عمده مراجعات جهت دريافت وام

اند. ترين عوامل در بازپرداخت وام بوده
(2008)Oladeebol & Oladeebo خود با  در مطالعه

استفاده از روش آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون حداقل 
مربعات معمولی به اين نتیجه رسیدند که عوامل سن، 
تحصیالت کشاورز، تجربه کشاورز، اندازه و نوع فعالیت در 

 & Oboh(2011)اند. ها مؤثر بودهباز پرداخت وام

Ekpebu  های تخصیصی اعتبارات رسمی کنندهعیینت
های زراعت در ايالت بنو در نیجريه با به بخشکشاورزی 

استفاده از الگوهای رگرسیونی چندگانه انجام دادند. نتايج 
نشان داد که متغیرهای سن، سطح تحصیالت، اندازه 

اندازه  مزرعه، تأخیر در وام، تعداد دفعات رجوع به بانک و
دار بر نرخ تخصیص اعتبارات دارند. خانوار دارای تأثیر معنا

(2012)John et al  عوامل مؤثر بر دسترسی به اعتبارات
های آن را در مورد ذرت کاران غنا کشاورزی و محدوديت

بررسی کردند. در اين راستا از الگوی پروبیت برای تحلیل 
عوامل مؤثر بر محدوديت اعتباری کشاورزی و الگوی 
توبیت برای تعیین عوامل تأثیر گذار بر نرخ تخصیص 

ورزی به کشاورزان استفاده شد. در تخمین اعتبارات کشا
الگوی پروبیت متغیرهای جنسیت، اندازه خانوار، درآمد 
ساالنه کشاورزان و اندازه مزرعه تأثیر معناداری در 

محدوديت اعتباری کشاورزان دارند و در تخمین الگوی 
توبیت متغیرهای سن، مراجعه به بانک قبل از دريافت 

دريافت شده دارای تأثیر معنادار  اعتبارات و میزان اعتبار
 اند.در تخصیص اعتبارات کشاورزی

نتايج مطالعات انجام شده حاکی از برتر بودن مدل 
 ،. همچنیناستالجیت جهت تببین مدل ريسک اعتباری 

با توجه به محدوديت دسترسی کشاورزان به تسهیالت 
اعتباری، در داخل کشور مطالعات چندانی جهت شناسايی 

زی های کشاورعوامل مؤثر بر تخصیص اعتبارات به فعالیت
ترين انجام نشده است. شهرستان سیرجان يکی از مهم

باشد و محصول پسته به مناطق تولید پسته کشور می
اهبردی در بخش کشاوزری ايران يک محصول رعنوان 

که هر ساله درآمد ارزی زيادی ناشی از صادرات اين  است
  60شهرستان سیرجان با شود. محصول وارد کشور می

هزار هکتار سطح زيرکشت يکی از تولیدکنندگان اصلی 
درصد از سطح زيرکشت  14که طوریه، بپسته کشور است

استان  هدرصد از سطح زيرکشت پست 20و پسته کشور
کرمان را به خود اختصاص داده است و بخش عمده 

ه کاری است. با توجه بفعالیت کشاورزی اين منطقه، پسته
تولید  کاری کشورشرايط موجود در اغلب مناطق پسته

سته و تولید پ پذير نیستاقتصادی ساير محصوالت امکان
گذاری در اين مناطق است. امروزه تنها فرصت سرمايه 

مشکالت باغداران محدوديت دسترسی به اعتبارات يکی از 
های زيادی در . در کشور ما پژوهش(Ohadi, 2011)تاس

های بندی انجام شده است ولی مدلهای رتبهمورد مدل
لذا، در مطالعه  ساختاری چندان مورد توجه نبوده است.

و  کارانحاضر عوامل مؤثر بر تخصیص اعتبارات به پسته
تمال عدم باز پرداخت اعتبارات دريافتی عوامل مؤثر بر اح

 گیرد. مورد بررسی قرار می

 

 هامواد و روش
 مدل توبيت       

ه شود کهای رگرسیونی گفته میمدل توبیت به مدل

در آن دامنه متغیر وابسته به طرق مختلف محدود شده و 

شود. ساختار اش مشاهده میتنها برای قسمتی از دامنه

 سنجی توبیت به صورت زير است:الگوی اقتصاد 

i i iUY X      i=1,……,N                  (1-1)                                                                         

if  0
iY


            iY Y



 

if          0Y

                0

iY   
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𝒀𝒊 در رابطه باال  
 iYمتغیر پنهان يا مشاهده نشده،  ∗

از پارامترهايی ( k×1يک بردار ) متغیر مشاهده شده، 

بردار متغیرهای مستقل  Xکه بايستی تخمین زده شود، 

(N×K ،)N  0تعدادکل مشاهدات که شاملN  مشاهده صفر

جمله  iUمشاهده غیر صفر از متغیر وابسته است،  1Nو 

اخالل است که مستقل از متغیرهای توضیحی است و بر 

2فرض توزيع نرمال با میانگین صفر و واريانس ثابت

 
باشد آستانه سانسور می U~ .0 (σ,0)ستوار است. يعنی ا

که متغیر وابسته در آن قابل مشاهده و در مقادير کمتر از 

تواند نمی 2Rآن غیر قابل مشاهده است. در الگوی توبیت، 

که   2rمعیار مناسبی برای نیکويی برازش باشد. از اين رو 

ضريب همبستگی بین مقادير واقعی و پیش بینی شده 

يی ودهد به عنوان شاخص نیکمتغیر وابسته را نشان می

گر بیان log likelihoodشود. مقدار برازش استفاده می

مناسب بودن توزيع و برازش تابع رگرسیونی 

 (McDonald & Moffit,1982است)
 مدل رگرسيون لوجيت    

های بکار رفته در ترين مدلاين مدل يکی از رايج 

تحلیل ريسک اعتباری است. مزيت اين مدل نسبت به 

تفاده مانند احتمال خطی، مدل های مورد اسساير مدل

بندی درختی و مدل شبکه تحلیل ممیزی، روش طبقه

عصبی مصنوعی در اين است که رگرسیون لجستیک در 

صفر و يک( به ) مواردی که متغیر پاسخ فقط دو حالت

 ،تواند مورد استفاده قرار گیرد. همچنینگیرد، میخود می

در رگرسیون لجستیک محدوديت نرمال بودن متغیرهای 

 های دو گروه وجود نداردمستقل و برابری واريانس

(Shirinbakhsh et al, 2011 در رگرسیون لوجستیک .)

ود. شاز مفهوم بخت برای مقدار متغیر وابسته استفاده می

در اصطالح آماری بخت به معنی نسبت احتمال وقوع يک 

باشد. ( آن میiP-1مال عدم وقوع )( براحتiPحادثه)

کند در حالی که بخت ممکن تغییر می 1و  0احتمال بین 

های کلیدی در تحلیل است بیش از يک باشد. واژه

ای بنام لوجیت است که رگرسیون لوجستیک سازه

-هباشد. رگرسیون لوجستیک بلگاريتم طبیعی بخت می

 گردد:صورت زير تعريف می
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بیانگر لگاريتم طبیعی است. در  lnدر معادله فوق،   

مدل رگرسیون لوجستیک، احتمال وقوع حادثه مورد نظر 

)عدم باز پرداخت تسهیالت وام از سوی مشتری( بر اساس 

 گردد:محاسبه می  رابطه زير
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 واندتمی شده براورد ضرايب چند ها هرمدلدر اين  

 نمايان را توضیحی متغیرهای و وابسته بین متغیر رابطه

 برای تعیین بهتری راهنمای تواندمی که معیاری اما سازد،

 باشد، وابسته متغیر بر توضیحی متغیرهای تأثیر مقدار

 يک مقدار انتخاب نهايی است. اثر نهايی، احتمال اثر معیار

 تغییر واحد يک ازای به را نظر مورد گزينه اتفاق احتمال يا

 دهدمی نشان توضیحی متغیرهای از هر کدام در

(Green,2000). متغیرهای مستقل از کدام هر نهايی اثر 

 گردد:می محاسبه زير رابطه از الجیت مدل در
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ضرايب رگرسیون لجستیک  برای آزمون معنی داری

ی والد که دارای توزيع تقريبا نرمال بوده استفاده از آماره

 :استشده است. محاسبه آماره والد به صورت زير 
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                              (5-1) 

ها، اين هست که بايد مدل رويکرد اين مدل در تحلیل

ی باشد که معنی دار هستند. نهايی، شامل همه متغیرهاي

ود. در شاز مدل رگرسیون گام به گام استفاده می ،بنابراين

شود و هر مرحله متغیری که معنی دار نیست حذف می

در صورتی که مدل با حذف متغیر نسبت به حالت پیشین 

خود بهبود يافته باشد، مدل حاصله تأيید شده مبنای 

د تا زمانی که يک مدل گیرد. اين فراينمرحله بعد قرار می

 & Ezadinia) بهینه حاصل شود، ادامه خواهد داشت

Alinaghian, 2011). 

آوری اطالعات و پیشینه با توجه به امکان جمع

تحقیقات انجام شده متغیرهای زير جهت انجام اين 

 پژوهش انتخاب شدند.

میزان اعتبار تخصیص يافته به  iYدر مدل توبیت: 

برابر میزان اعتبار تخصیص  iY -های کشاورزیفعالیت
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داده شده در صورت تخصیص اعتبارات دريافتی به 

*های کشاورزی)فعالیت
0

iY 0=( وiY  در صورت عدم

های کشاورزی)تخصیص اعتبارات دريافتی به فعالیت
*

0
iY )  وiX  متغیر توضیحیi  ام مؤثر بر محدوديت

 مالی کشاورزان است.

سن   2X(، 0 =و زن 1=)مرد جنسیت  1Xکه طوریبه

-و بی 1=)با سواد میزان تحصیالت 3X بر حسب سال،

تعداد افراد  5Xتجربه کار کشاورزی،  4X(، 0=سواد

درآمد  7X، 1سطح زير کشت بر حسب قصب 6Xخانواده، 

  8Xهای کشاورزی بر حسب میلیون ريال، سالیانه فعالیت

های غیرکشاورزی بر حسب میلیون درآمد سالیانه فعالیت

تعداد دفعات  10Xمیزان اعتبار دريافت شده،   9Xريال، 

فاصله زمانی بین   11Xرجوع به بانک قبل از دريافت وام، 

 مشاوره جهت مصرف وام 12X  تقاضای وام و دريافت وام،

 مالکیت ماشین آالت 13X(، 0=شاورهو عدم م1=)مشاوره

های تعداد فعالیت 14X(، 1=و عدم مالکیت 0=)مالکیت

 .استکشاورزی 

ريسک اعتباری يعنی احتمال عدم  iYدر مدل الجیت: 

بازپرداخت تسهیالت دريافتی از سوی مشتری که برای 

 1=و برای مشتريان بد حساب 0=مشتريان خوش حساب

مالی و هويتی متقاضی و  است و متغیر مستقل، اطالعات

جنسیت   2Xسن متقاضی،   1Xکه: طوریهضامن است. ب

  4Xمیزان تحصیالت متقاضی،  3X،  (1=و زن 0=)مرد

 حرفه ضامن  5X(، 1 =و چک 0=)سفته نوع ضمانت

درآمد   6X(، 0 =و جواز کسب يا شغل آزاد 1=)کارمند

تی، میزان اعتبار درياف  7Xماهیانه بر حسب میلیون ريال، 

8X   ،9ارزش دارايی بر حسب میلیون ريالX  ارزش وثیقه

و 0=)کوتاه مدت نوع وام  10Xبر حسب میلیون ريال، 

 مدت زمان باز پرداخت اعتبار است.  11X(، 1=بلندمدت

جامعه آماری اين تحقیق شامل کشاورزان و مشتريانی 

-است که از بانک کشاورزی سیرجان اعتبار دريافت نموده

 196گیری تصادفی ساده استفاده از روش نمونهاند. با 

کشاورز به عنوان نمونه انتخاب شدند. آمار و اطالعات الزم 

های وام از طريق تکمیل پرسشنامه و بررسی پرونده

 گردآوری گرديد. 1392-1389های گیرندگان طی سال

                                                             
باشد. هر قصب باغ می گیری محلی برای اندازهقصب يک واحد اندازه - 1

قصب معادل يک هکتار است. دلیل استفاده  400متر مربع و هر  25معادل 

 هاست.بودن اندازه باغاز اين واحد کوچک 

 نتایج و بحث
جهت شناسايی عوامل مؤثر بر سهم اعتبارات 

های کشاورزی از الگوی فعالیت تخصیص داده شده به

ه شده است. بر يارا 1توبیت استفاده شد. نتايج در جدول 

اين اساس، بین متغیرهای سن، تحصیالت، تجربه، میزان 

اعتبار دريافتی و درآمد سالیانه فعالیت غیرکشاورزی با 

های کشاورزی میزان اعتبار تخصیص يافته به فعالیت

درصد  95طح اطمینان رابطه مثبت و معنا داری در س

در همین سطح اطمینان بین اندازه  ،برقرار است. همچنین

رزی های کشاوخانوار و اعتبارات تخصیص يافته به فعالیت

رابطه معکوسی وجود دارد. وجود رابطه مثبت و معنادار 

بین سن کشاورز و میزان اعتبار تخصیص يافته به فعالیت 

تر دارای دانش سندهد که کشاورزان مکشاورزی نشان می

و اطالعات بیشتری در مقايسه با کشاورزان جوان هستند 

ای هلذا بخش بیشتری از اعتبارات دريافتی را به فعالیت

 51/0دهند. اثر نهايی اين متغیر کشاورزی تخصیص می

است. يعنی با يک واحد افزايش سن کشاورز میزان اعتبار 

د افزايش درص 51/0تخصیص يافته به فعالیت کشاورزی 

يابد. رابطه مثبت بین میزان تحصیالت کشاورز و میزان می

های کشاورزی حاکی از اعتبار تخصیص يافته به فعالیت

آن است که کشاورزان تحصیل کرده به دلیل داشتن 

فايده و مهارت بیشتر و با بکارگیری -قدرت تحلیل هزينه

گذاری نسبت به ساير های نوين در تولید و سرمايهروش

کشاورزان، اعتبارات دريافتی را به نحو مؤثرتری در بخش 

های کنند. بر اساس يافتهگذاری میکشاورزی سرمايه

 ،است. لذا 35/4جدول ضريب اثر نهايی اين متغیر 

تخصیص اعتبارات کشاورزی به کشاورزان تحصیل کرده 

ای برخوردار است. رابطه بین تجربه کار از اولويت ويژه

متغیر وابسته رابطه مثبت و معناداری است. کشاورزی و 

ای هتر به دلیل داشتن آموختهيعنی کشاورزان با تجربه

هند. دبیشتر، اعتبارات را به بخش کشاورزی تخصیص می

برآورد گرديد. از آنجايی  06/0ضريب اثر نهايی اين متغیر 

 يابدکه با افزايش اندازه خانوار  مخارج خانوار افزايش می

بطه منفی بین متغیر اندازه خانوار و میزان اعتبار لذا را

تخصیص يافته به بخش کشاورزی، گويای آن است که با 
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افزايش اندازه خانوار به يک نفر، مقدار اعتبارات تخصیص 

يابد. درصد کاهش می 17/2يافته به بخش کشاورزی 

های غیرکشاورزی، تأثیر درآمد سالیانه حاصل از فعالیت

رد های کشاورزی داص اعتبارات به فعالیتمثبت بر تخصی

که در نتیجه اين امر کشاورزان میزان بیشتری از اعتبارات 

 دهند وهای کشاورزی اختصاص میدريافتی را به فعالیت

های خود از محل اعتبارات نیاز کمتری به تأمین هزينه

دريافت شده دارند. بنابراين، اگر درآمد سالیانه کشاورز که 

فعالیت غیر کشاورزی است يک میلیون ريال ناشی از 

-درصد بر تخصیص اعتبارات به فعالیت 46/2افزايش يابد 

گردد. با توجه به وجود رابطه های کشاورزی افزوده می

مستقیم بین میزان اعتبارت دريافتی و اعتبارات تخصیص 

های کشاورزی، اگر میزان اعتبار دريافتی يافته به فعالیت

درصد به مقدار وام  05/1افزايش يابد،  يک میلیون ريال

 گردد.تخصیص يافته به فعالیت کشاورزی افزوده می

به ترتیب برابر  LRو   log likelihood مقدار ،همچنین

است که به عنوان شاخص برازش  70/278و  18/371

نیکويی مدل، بیانگر مناسب بودن توزيع و برازش تابع 

 رگرسیونی است. 

 

 . نتايج حاصل از برآورد الگوی توبیت1جدول
 متغیر ضريب خطای استاندار سطح معناداری اثر نهايی

- 000/0 00/32 53/254- C ضريب ثابت 

63/2 31/0 57/14    77/14 1X جنسیت 

51/0 000/0 45/0 43/2 2X سن 

35/4 0114/0 54/3 97/8 3X تحصیالت 

06/0 0056/0 45/0 27/1 4X تجربه 

17/2- 0490/0 47/2 42/4- 5X اندازه خانوار 

0018/0 3778/0 001/0 0016/0 6X سطح زيرکشت 

001/0 2291/0 007/0 008/0- 7X )درآمد سالیانه فعالیت کشاورزی)میلیون ريال 

459/2 0079/0 32/0 85/0 8X  ريال(درآمد سالیانه فعالیت غیرکشاورزی)میلیون 

05/1 000/0 11/0 90/1 9X )میزان اعتبار دريافتی)میلیون ريال 

24/0 5368/0 07/2 28/1 10X تعداد دفعات مراجعه به بانک 

16/0 8484/0 19/0 03/0- 11X فاصله زمانی بین درخواست تا دريافت وام 

30/11- 1803/0 14/9 25/12- 12X مشاوره جهت دريافت وام 

02/5 2941/0 42/8 83/8 13X مالکیت ماشین آالت 

02/1 9353/0 01/4 32/0 14X های کشاورزیتعداد فعالیت 

Loglikelihood                                     47/373  
Avg.Loglikelihood                               91/1  

LR                                                      (0,00)70/278  

R2                                                                                         0/80 
J-B                                          (17/0)6/2  

 های تحقیقمأخذ: يافته

 

 

برای طراحی و برازش مدل الجیت از روش گام به گام 

پیشرو استفاده شده است. ابتدا کلیه متغیرهای فوق وارد 

تا از  6مدل شدند. با استفاده از روش گام به گام پیشرو 

متغیرهايی که به لحاظ آماری معنادار نبودند از مدل 

حذف گرديدند و معناداری حذف اين متغیرها با استفاده 

نمايان شده است. بر اساس  2مون والد در جدول از آز

دو، حاصل از برآورد آزمون والد، حذف اين -یخو  Fآماره 

-همتغیرها به لحاظ آماری معنادار گرديده و مدل نهايی ب

متغیر اثر گذار بر احتمال عدم باز پرداخت  5وسیله 

نتايج مدل برازش شده بر اساس  اعتبارات تصريح گرديد:

ريف شده در مدل لجستیک به روش پیشرو متغیرهای تع

 نشان داده شده است. 3در جدول 
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( محاسبه شده برای هر يک از Wآماره والد)      

متغیرها و سطح خطای محاسبه شده بیانگر معناداری 

ضرايب در مدل است. جهت نکويی برازش مدل، از آماره 

LR  آماره 95/0در سطح اطمینان ،Log Likelihood و 

Mc Fadden R-squared گر استفاده شد که نشان

قابلیت باالی مدل در پیش بینی احتمال عدم باز پرداخت 

اعتبارات است. در اين مدل مشکل همخطی و ناهمسانی 

لگاريتم احتمال شانس يا  ،واريانس وجود نداشت. بنابراين

مدل لجستیک طراحی شده  برای پیش بینی احتمال عدم 

ر اساس متغیرهای مستقل به باز پرداخت اعتبارات، ب

 شود:صورت زير تعريف می

1 2 3 6 8
log( ) 1/ 45 0 / 02 0 / 82 1/ 06 0 / 047 0 / 046

1

i

i

i
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Z X X X X X

P
      

 
های الجیت از تابع ز آنجايی که در مدل   

سیکموئیدی برای تخمین احتمال وقوع متغیر وابسته 

مدل پیشنهادی برای پیش  ،بنابراين ؛شوداستفاده می

 بینی ريسک اعتباری به شرح ذيل است:

1 2 3 6 8
(1/45 0/02 0/82 1/06 0/047 0/046 )

1

1
i X X X X XP

e
     




 

احتمال عدم باز پرداخت تسهیالت  iPدر اين مدل: 

جنسیت،  2Xسن متقاضی،  1Xدريافتی از سوی مشتری، 

3X  ،6سطح تحصیالتX  8درآمد ماهیانه متقاضی وX 

  .استارزش دارايی 

در مدل فوق سن متقاضی، سطح تحصیالت، درآمد 

کننده اعتبارات  ماهیانه متقاضی و ارزش دارايی دريافت

درصد رابطه معکوسی با احتمال  95در سطح اطمینان 

ر متغی ،عدم باز پرداخت اعتبارات دريافتی دارند. همچنین

جنسیت رابطه مستقیم و معنادرای با احتمال عدم باز 

پرداخت بارات دارد. يعنی احتمال عدم بازپرداخت اعت

تغال ت اشن امکانااعتبارات از سوی زنان به دلیل کمتر بود

بیشتر از مردان است. با توجه به برآورد  در بخش کشاورزی

ضرايب اثر نهايی، متغیر سطح تحصیالت مؤثرترين عامل 

هر قدر دريافت  ،در باز پرداخت اعتبارات است. لذا

کنندگان تسهیالت از سطح تحصیالت باالتری بر خوردار 

باشند بانک کشاورزی با احتمال عدم باز پرداخت کمتر 

 گردد.              اعتبارات مواجه می
 

 نتايج حاصل از برآورد آزمون والد -2جدول
 آماره مقدار سطح معناداری

74/0 58/0 F 

74/0 5/3 2Chi 

 های تحقیق مأخذ: يافته

 

 نتايج حاصل از برآورد الگوی الجیت -3جدول

 متغیر ضرايب خطای استاندار آماره والد اثر نهايی سطح معناداری

042/0 --- 01/2 72/0 45/1 C ضريب ثابت 

04/0 005/0- 7/1- 012/0 02/0- 1X سن 

009/0 17/0 64/2 31/0 82/0 2X جنسیت 

009/0 23/0- 65/2- 40/0 06/1- 3X تحصیالت 

047/0 09/0- 56/1- 03/0 047/0- 6X درآمد ماهیانه 

043/0 01/0- 00/1- 05/0 046/0- 8X ارزش دارايی 

Loglikelihood     44/124  

LR (Prob)=0.000 
McFadden R-

squared 

    21 

79/0 

 

 های تحقیقمأخذ: يافته
 

 

 هاگيري و پيشنهادنتيجه

در مطالعه حاضر شناسايی عوامل مؤثر بر اعتبارات  

های کشاورزی همراه با احتمال تخصیص يافته به فعالیت

عدم بازپرداخت اعتبارات بررسی شد. در اين مطالعه بین 

متغیرهای سن، تحصیالت، تجربه، اندازه خانوار، درآمد 

سالیانه فعالیت غیرکشاورزی و میزان اعتبار دريافتی با 

های کشاورزی میزان اعتبار تخصیص يافته به فعالیت

در برآورد  ،ديد. همچنینرابطه آماری معناداری حاصل گر

مدل احتمال عدم باز پرداخت اعتبارات، متغیرهای سن 

متقاضی، جنسیت، سطح تحصیالت، درآمد ماهیانه 
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متقاضی و ارزش دارايی بر احتمال عدم باز پرداخت 

تسهیالت دريافتی تأثیرگذارند. لذا بر اساس نتايج حاصل 

 گردد.ه میياز تحقیق پیشنهادات ارا

س نتايج تحقیق کشاورزان تحصیل کرده در براسا      

های کشاورزی و هم در تخصیص اعتبارات به فعالیت

 پرداخت به موقع اعتبارات مؤثرين عامل محسوب 

اران بايستی اين مهم را مد نظر زگسیاست ،گردند. لذامی

داشته و در تخصیص اعتبارات به کشاورزان، سطح 

 تحصیالت آنان را در نظر گیرند.

حاکی از موفق بودن کشاورزان   3و  1جدول  نتايج

های کشاورزی و مسن در تخصیص اعتبارات به فعالیت

باشند. از آنجايی عدم قصور در باز پرداخت اعتبارات می

که کشاورزان جوان به دلیل خرده پا بودن و محدوديت 

مالی در باز پرداخت اعتبارات دريافتی دارای مشکل 

ها در رفع نیاز ز طريق تعاونیگردد اهستند پیشنهاد می

 ای آنها اقدام شود. سرمايه

با توجه به نقش درآمد ماهیانه و ارزش دارايی کشاورز 

 در احتمال باز پرداخت اعتبارات دريافتی پیشنهاد 

گردد از کشاورزانی که درآمد ماهیانه و ارزش دارايی می

تر و ضامن معتبرتری اخذ کمتری دارند وثیقه با ارزش

 دد. گر

ها در انتخاب مشتريان خود زمان و دقت بیشتری بانک

تری از مشتريان مانند صرف نمايند و آمار و اطالعات جامع

سن، تجربه فعالیت کشاورزی، سطح تحصیالت، درآمد 

گردآوری کنند. چنانچه بانک  غیرهکشاورز، جنسیت و 

کشاورزی بخواهد بر اساس مدل برازش شده در تحقیق 

ريان خود وام دهد بايستی به متغیرهای با حاضر به مشت

اثرات نهايی باالتر توجه بیشتری کند زيرا در قصور و يا 

 عدم قصور باز پرداخت اعتبارات مؤثرترند.

با توجه به مدل احتمال عدم باز پرداخت اعتبارات 

ز گردد بانک کشاورزی قبل اپیش بینی شده، پیشنهاد می

پرداخت آن را بررسی اعطای تسهیالت احتمال عدم باز 

 کرده و سپس اقدام به اعطای تسهیالت نمايد.

ظرفیت اعتباری هر يک از  شود کهپیشنهاد می

مشتريان  بر اساس درجه ريسک تعیین شده بر اساس 

 . تعیین گردد مدل

اکثر کشاورزان مناطق مختلف کشور در دسترسی به   

 زی دارای محدوديت هستند و از طرفاعتبارات کشاور

های کشاورزی هم با احتمال عدم باز پرداخت بانک ،ديگر

انجام  براين اساس،اند. اعتبارات از سوی مشتريان مواجه

تواند در جهت رفع مشکالت نامبرده چنین مطالعاتی می

باشد. ولی سابقه انجام چنین مطالعاتی در کشور مؤثر می

ير اانجام چنین مطالعاتی در س ،بنابراين .بسیار اندک است

زان رياران و برنامهگزگردد تا سیاستمناطق پیشنهاد می

عرصه اعتبارات کشاورزی با آگاهی بیشتر نسبت به انجام 

 ريزی نمايند. تحقیقات حاصل برنامه
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