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 ١يد خسرويعبدالحم

 

  7/4/1389: تاريخ پذيرش         11/8/1388 :تاريخ دريافت

 

 دهيچك

 ي، سعيط رقابتيك محيشود كشاورزان در  ي، باعث ميبا نرخ ارزان به بخش كشاورز يالت بانكيتسه ياعطا

  . نديارزان نما يق وامهاياز طر يدر به دست آوردن حداكثر درآمد انتقال

منابع و  يبه همه تقاضاها از سو ييت عرضه آنها، پاسخگويارزان و محدود يوامها يش تقاضا برايافزا

الت بخش يتسهممكن نبوده، لذا موجب به وجود آمدن مازاد تقاضا در بازار اعتبارات و  يمؤسسات مال

 يره بنديج يبرا يمتير قيسم غيك نوع مكاني، از يژه بانك كشاورزيو بو يشود كه منابع بانك يم يكشاورز

  . كنند يتقاضا استفاده م

 يو اجتماع يعمده اقتصاد يهايژگيبا و يع اعتبارات كشاورزيرابطه توز يق، بررسين تحقياز اهداف ا  

ن مقاله، ابتدا آمار و اطالعات يدر ا. وام، در منطقه مورد مطالعه استافت كننده وام و بدون يكشاورزان در

با كشاورزان  يد و سپس با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوريگرد يجمع آور ياز از منابع آماريمورد ن

م يون خود تنظير وابسته و محدود شده مقدار وام و روش رگرسيت نوع اول با متغيو با استفاده از مدل توب

  . ل قرار گرفتيه و تحليوتجز يق مورد بررسيات تحقيدرونزا، اهداف و فرض

به بخش  يياعتبارات اعطا) 1367-1387(مورد مطالعه  يسالها يدهد، ط يج حاصله نشان مينتا  

ن يو كوتاه مدت بوده است كه ا يفير تكليشتر غي، بييالت اعطايداشته و تسه يهمواره روند صعود يكشاورز

انگر آن است كه يج بين نتايهمچن. است يجار ينه هاين هزيبانكها در تام يرين دهنده جهت گموضوع نشا

افت ي، فاصله زارع تا بانك و تعداد افراد خانوار زارع بر دريجيترو يها، آموزشييزان داراي، ميبده ير هايمتغ

  . وام و اعتبار موثر است

  

   يو اجتماع ياقتصاد يرهاي، متغي، اعتبارات كشاورزيالت بانكيتسه:  يديواژگان كل

  

  JEL: Q14,Q18طبقه بندي 

                                                                                                                   
 (abdulhamid_khosravi@yahoo. com) - ت علمي دانشگاه پيام نور عضو هيأ .1
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  مقدمه -1

ات انسانها را ياز جهت بقاء و ادامه حيحتاج مورد نيو ما ييمواد غذا ،ك طرفياز  يبخش كشاورز

ن سهم را در اشتغال و يشتريدر اغلب كشورها  هنوز هم ب يگر كشاورزيسازد و از طرف د يفراهم م

ژه يدر حال توسعه بو ياز مشكالت دولتها و كشورها يكي). 1379 يكوپاه. (دارد يد ناخالص مليتول

 يمين باًيتقر. است يروستاها از نظر امكانات زندگ يو عقب ماندگ يي، فقر روستاييايآس يكشورها

شتر يب يكنند كه زندگ يم يدر حال توسعه زندگ يكشورها ييروستا ينواح ت جهان درياز جمع

  ). 1380، همكارانو  پزشك راد(شود  ين ميوابسته به آن تام يت هايو فعال يآنها از كشاورز

د بتوان توسعه ير نخواهد بود و شايامكان پذ يجه توسعه كشاورزيجز در نت ييتوسعه روستا  

 . دانست يش شرط توسعه اقتصاديرا پ يبخش كشاورز

است اعتبارات ارزان را ي، سيدن در امر انتقال كشاورزياران به منظور كمك و سرعت بخشذاستگيس 

  ). 1378عرب مازار، . (ندينما يز ميمدنظر قرار داده و تجو

در به دست آوردن  يسع يط رقابتيك محيط اعتبارات با نرخ ارزان، كشاورزان در يدر شرا  

ارزان و  يوامها يش تقاضا برايافزال يبه دل. ارزان دارند يق وامهاياز طر يحداكثر درآمد انتقال

، لذا ستينممكن  يمؤسسات و منابع مال يبه همه تقاضاها از سو ييت عرضه آنها، پاسخگويمحدود

شده است كه  يالت بخش كشاورزيش مازاد تقاضا در بازار اعتبارات و تسهيداين امر موجب پيا

به تقاضاها معموالً از  ييجهت پاسخگو يبه عنوان بانك تخصص يژه بانك كشاورزيو بو يمنابع بانك

ران، همكاو  يزداني. (كنند يتقاضا استفاده م يره بنديج يبرا يمتير قيسم غيع مكانك نوي

1377 .(  

الت يع تسهيرابطه توز يع اعتبارات، بررسيتوز يبودن برنامه ها يبا توجه به انتخاب ،نيبنابرا  

 يعوامل موثر بر دسترس ييو شناسا يبخش كشاورز ياجتماع – يعمده اقتصاد يرهايبا متغ يبانك

از  يكياز آنجا كه استان فارس . باشد يم ي، ضروريمنابع رسم ييكشاورزان به اعتبارات اعطا

 يق پس از بررسين تحقيدر ا ،گردد يكشور محسوب م يد محصوالت كشاورزيعمده تول يقطبها

سه يو مقا يبه بررس ،كشور و استان فارس يدر بخش كشاورز يع اعتبارات بانكيت توزيوضع

 يان مبانيم پرداخته و با بافت كننده وام و بدون وايكشاورزان در ياقتصاد – يماعاجت يهايژگيو

پرداخته و در  ج و برآورد معادالت الگويمدل مورد استفاده و نتا  يبه معرف ،قينه تحقيشيو پ ينظر

  . گردد يج حاصله ارائه ميشنهادات الزم با توجه به نتايپ ،ادامه
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  ينظر يمبان -2

بخش  يو اجتماع ياقتصاد يرهايبا متغ يالت بانكيع تسهيرابطه توز يرياندازه گو  يجهت بررس

 يك مقطع زمانيافت كننده وام و بدون وام در يسه كشاورزان دريوه، مقاين شيج تري، رايكشاورز

سه مورد استفاده قرار گرفته اند، عبارتند از ين مقايانجام ا يكه تا كنون برا ييروش ها. است

ش يپ. د، عرضه و سوديمانند انواع توابع تول ييو تك معادله ها يضيل تبعيه و تحليجزت يهاآزمون

ك گروه يافت كننده وام و بدون وام، ين است كه كشاورزان درين روش ها، ايفرض موجود در ا

كه يباشند؛ درحال يم يو اجتماع يات اقتصاديبه لحاظ خصوص يمشابه يها يژگيو يهمگن و دارا

ن يداشته باشند و به هم ييافت كننده وام و بدون وام، تفاوت هاياست كشاورزان در در عمل، ممكن

ن دو گروه، يان ايموجود م ياز تفاوت ها يتوانند نشان دهند كه چه بخش ين روشها نميعلت، ا

  . ن دو گروه استيا يها يژگيجه وينت يمربوط به اعتبار و چه بخش

 يملموس ير هايتواند متغ يد، پژوهشگر فقط ميتول مانند توابع يتك معادله ا يدر روش ها  

د؛ در يقابل سنجش مانند سواد و سن را كنترل نما يها يژگيو يو برخ يكيزيف يمانند نهاده ها

جاد ارتباط وجود دارد يا ييت و توانايري، مهارت مديمانند اطالعات فن يگريد يها يژگيكه و يحال

موجب مازاد تقاضا  ين سود اعتبارات بخش كشاورزيياست و از انجا كه نرخ پيكه قابل سنجش ن

 يتقاضا استفاده م يره بنديج يبرا يمتير قيسم غيك نوع مكانيشود، معموالً وام دهندگان از  يم

ر بگذارد و ين مقدار تقاضا تاثييو تع يره بندين جيتواند بر ا ير قابل سنجش ميغ ير هايمتغ. كنند

ل يتحل يراَ برايكه اخ يياز روش ها يكي. ز اثر بخش باشديصول ند محيزان توليعالوه بر آن، بر م

ن مطالعه يم درونزا است كه در ايون خود تنظيمورد استفاده قرار گرفته، روش رگرس ياهداف متفاوت

 ير هايبا متغ يالت بانكيع تسهيبه اعتبارات و رابطه توز يعوامل موثر بر دسترس يبه منظور بررس

  . شود ير وابسته و محدود شده مقدار وام استفاده ميت با متغياز مدل توب يع، اجتمايعمده اقتصاد

  

  قيتحقنه يشيپ -3

ن ين كشاورزان صورت گرفته كه در ايع اعتبار در بيتوز ينه الگويدر زم يمطالعات معدود ،تا كنون

  . ميينما ياشاره م در خارج و داخل كشور انجام شده از مطالعات يمقاله به برخ

 يعوامل موثر بر دسترس يم درونزا به بررسيون خود تنظيو همكاران، با استفاده از مدل رگرس منيفر  

از  ييرهايمتغ ،ن مطالعهيدر ا. نا پرداخته انديو ك يوپير در دو كشور اتيد شير آن بر توليبه اعتبارات و تاث

به عنوان عوامل موثر  ين بدهزايت، درآمد ناخالص و ميت، تعداد افراد خانوار، سن، سابقه فعاليل جنسيقب

 . )Freeman et al., 1998(. شده است به اعتبارات در نظر گرفته يبر دسترس
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، اعتبارات ارزان را موجب به يع اعتبارات، ارزان به بخش كشاورزياثرات توز ير، با بررسيم  

ن عرضه و يبجه، به وجود آمدن شكاف يداند كه در نت ياعتبارات م يوجود آمدن مازاد تقاضا برا

ع اعتبارات اتخاذ يجهت توز يمتير قيغ يه بنديك سهميع كننده اعتبارات، يتقاضا، مؤسسات توز

شتر به اطالعات و نهاده ها يب يجه، كشاورزان عمده و ثروتمند كه دسترسيند كه در نتينما يم

جب تفاوت شود، آنكه مو يجه، اعتبار به جايدر نت. ابندي يم يدارند، به اعتبارات راحت تر دسترس

  .)Meyer, 1990( افت اعتبار شده استين كشاورزان، باعث دريب يموجود قبل يتفاوت ها

به  يعوامل موثر بر دسترس يبا عنوان بررس يدر مطالعه ا )1377(و اخالص پور  يزداني  

ه جين نتيم درونزا، به ايون خود تنظيه كرمان، با استفاده از روش رگرسياعتبارات در دشت ارزوئ

ست يبا يقه كه ميمانند وث يبه اعتبارات و كاهش موانع يرغم بهبود دسترس يافتند كه عليدست 

و  يين، داراياز زميكه از امت ير گردد، كشاورزانين كشاورزان فقيش وام گرفتن در بيمنجر به افزا

  . ز دارنديرا ن يشتريب يافت وامهايشتر برخوردارند، امكان دريالت بيتحص

  

  ق و ساختار مدليروش تحق - 4

از  يبخش كشاورز ياجتماع – ياقتصاد يرهايبا متغ يع اعتبارات بانكيرابطه توز يبه منظور بررس

گسترش داده شد، استفاده  1983كه توسط مادال در سال » ١م درون زايون خود تنظيمدل رگرس«

، ينگيش در نقديكه افزا يدارند؛ به طور يت مالين است كه كشاورزان محدوديفرض بر ا. شود يم

 يرود كه وام بر رو يب، انتظار مين ترتيشود و بد يل ميتبد يه جاريش در سرمايبالفاصله به افزا

كه  )(Giن اثر، ابتدا تابع عرضه ينشان دادن ا يبرا. داشته باشد يارزش محصول، اثر قابل مشاهده ا

  :شود يم يرها است، معرفير متغياز مقدار وام و سا يتابع

)1(                           ][][
1111
iVialiZBGi i Σ+++=  

)2(                               ][][
0000

iViZBGi i Σ++= 

عرضه محصول  )2(افت كننده وام و معادله يعرضه محصول مربوط به گروه در )1(معادله   

  . باشد يافت نكرده اند، ميكه وام در يمربوط به گروه

  Zi كار،  يروينن و يمانند زم ير و عوامل ثابتيمتغ ينه هايبردار هزLi از مقدار وام  يتابع نزول

عرضه محصول،  ياثر وام بر رو aliو 
0

B 1 وB يقابل مشاهده بر رو يرهاينشان دهنده اثر متغ 

  . دهند يبه خود اختصاص م ير متفاوتيتوانند مقاد ير آخر ميباشند و دو متغ يعرضه محصول م

                                                                                                                   
1. Endogenous switching regression 
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- ميكه در زمان تصم يتصادف يرهايبه عنوان متغ يبخش :ل شامل دو قسمت استجزء اخال  

  ن آن صفر يانگيشود كه م يو فرض م) Eik(ست يد شناخته شده نيمربوط به تول يها يريگ

 يفرد قابل شناخت هستند اما به لحاظ سنجش، مشكالت يكه برا) Vik(گر يبخش د. باشد يم

عرضه محصول  يت كه بر رويريمهارت و مد يرهايل متغياز قب) دان يرير قابل اندازه گيو غ(دارند 

ع اعتبارات، يتوز ينكه برنامه هايبا توجه به ا. باشند ين صفر ميانگيم يگذارند و داراير ميتاث

است يجه سيرنده، نتير وام گيرنده و غيكشاورزان به دو گروه وام گ يهستند و دسته بند يانتخاب

ن مطالعه، يرد، درايگ يصورت م ير تصادفياست كه به صورت غ يبانك دولت و نظام ياعتبار يها

 يطبقه بند) N(افت نكرده اند يكه وام در يو گروه) B(افت كننده وام يكشاورزان را به دو گروه در

 م، يكن يم

است عوامل  ياثر اعتبار، ضرور يتابع و معرف ين سازگار از پارامترهايك تخميدن به يجهت رس  

 ١»تيمدل توب«در قالب  )3(از رابطه  ين بررسيا يم كه براييافت اعتبار را مشخص نمايموثر بر در

. شود يافت كننده وام و بدون وام استفاده ميهر دو گروه در ير محدود شده مقدار وام برايبا متغ

)Amemiya,1984(.   

)3(                      iXiiLifiLLi ηγ +== ** 

  Li = 0                                                  ن صورتير ايدر غ 

  Li به اعتبار توسط فرد  يدسترسi   ام است وXi مقدار وام  يكه بر رو ييرهايمجموعه متغ

گذارند ير ميوام تاث يكه بر رو يو پنهان يجزء خطا است كه اثر عوامل تصادف iηگذارند و  ير ميتاث

  . كند يان ميرا ب

  :باشد ير ميو دو معادله ز) 3(شامل معادله م درون زا يون خود تنظيستم رگرسيك سي  

)4(                            B

i ipaLiZiBLiGiE λ
1

0 ++=〉 )(  

)5(                             N

i ipZiBLiGiE λ
0

0 +=〈 )(  

ر يات پنهان غير مستقل كه نشان دهنده خصوصيك متغيبه عنوان  ٢»لزينسبت م« iλسپس   

 يها يژگير عوامل و ويان كننده تاثيت مورد انتظار مثبت، بقابل سنجش كشاورزان است با عالم

چون عدم  يمنف يها يژگير عوامل پنهان و در صورت وجود ويت، مهارت و سايريچون مد يفرد

) 5و  4(ر مستقل در توابع ي، آنها را به صورت متغيت با عالمت مورد انتظار منفيريمهارت،سوء مد

 . ميزن ين ميتخم Nو   Bكشاورزان گروه  يرضه را براقرار داده، آنگاه توابع جداگانه ع

                                                                                                                   
1. Tobit models 

2. Mills Ratio 
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ابتدا در سطح كالن، : ديگرد ين مقاله به دو روش جمع آورياز در ايو اطالعات مورد ن آمار 

بانك  يدر سطح كشور و استان فارس از منابع آمار يبه بخش كشاورز ييالت اعطاياعتبارات و تسه

د و سپس درسطح خرد با استفاده يگرد يبانكها جمع آورو  يزيت و برنامه ريري، سازمان مديمركز

در منطقه . شد ياز جمع آورين، آمار و اطالعات مورد نيبا زارع ياز پرسشنامه و مصاحبه حضور

ن مصاحبه انجام شد و تعداد ينفر از زارع 100با تعداد   يتصادف يريمورد مطالعه به روش نمونه گ

نفر از  97زارع مورد مطالعه،  200ن يل نمودند كه از بيتكمن، پرسشنامه يگر از زارعينفر د 100

چ گونه يگر هينفر د 103افت كرده بودند و تعداد يوام در يبه عنوان بانك تخصص يبانك كشاورز

  . افت نكرده بودنديدر ياز بانك كشاورز يوام

  

  ج و برآورد معادالت الگو ينتا – 5

ون يت و روش رگرسي، مدل توبياقتصاد سنج يز مدلهان مطالعه كه با استفاده ايج حاصل از اينتا

مورد  يسالها يدهد كه ط يل قرار گرفت، نشان ميه و تحليو تجز يم درونزا مورد بررسيخود تنظ

بانك  ييو سهم مانده اعتبارات اعطا يبه بخش كشاورز يي، اعتبارات اعطا)1367-  1387( يبررس

ش از يب يفير تكليالت غيداشته و سهم تسه يصعود ي، همواره رونديبه بخش كشاورز يكشاورز

به  يانگر نقش موثر و اهتمام بانك كشاورزين موضوع، بيبوده است كه ا يفيالت تكليسهم تسه

مورد  ين در سالهايهمچن. باشد يم يبخش كشاورز ين منابع ماليدر تام يعنوان بانك تخصص

 2/80گردد، به طور متوسط  يت مپرداخ يجار ينه هايالت كوتاه مدت كه جهت هزيمطالعه، تسه

درصد و بلند مدت بطور متوسط ) 5/17(ان مدت بطور متوسط يالت ميسه با تسهيدرصد در مقا

و  يانگر مشكالت مالين امر بين در صد را بخود اختصاص داده است كه ايشتريدرصد، ب) 3/2(

د بذر، كود و يند خرمان يجار ينه هاين هزيدر تام يكشاورز يديتول يواحد ها ينگيكمبود نقد

د يفعال با افت شد يدات واحد هاي، تولينگين نقديرا در صورت عدم تاميباشد ز يدستمزد كارگر م

  . فعال گردد يواحد ها يليشود و ممكن است، باعث تعط يمواجه م

از  ي، اجتماعيعمده اقتصاد يرهايبا متغ يع اعتبارات بانكيرابطه توز يج حاصل از بررسينتا  

دهد  يزارع در منطقه مورد مطالعه، نشان م يير كشت، درآمد ناخالص و مجموع دارايح زل سطيقب

و ). 1جدول شماره (افت نموده اند يدر يشتريداشته اند، وام ب ير كشت كمتريكه سطح ز ينيزارع

در اخذ وام  يضير عامل تبعين متغيباً متناسب بوده و ايع وام در ارتباط با درآمد ناخالص، تقريتوز

دهد  يز نشان ميها ن ييع اعتبارات در رابطه با مجموع دارايتوز). 2جدول شماره (نبوده است 

ر مجموع يافت نموده اند و متغيز درين يشتريداشته اند، مقدار وام ب يشتريب ييكه دارا ينيزارع
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 جدول(ن مورد مطالعه است يشتر اعتبارات به زارعيص بيدر تخص يضيبه عنوان عامل تبع ييدارا

  ). 3شماره 

  

  ر كشتيع اعتبارات با سطح زيرابطه توز .1جدول 

جمع مبلغ وام  درصد )نفر(تعداد   كشت ريز سطح

 )اليون ريليم(

درصد وام 

 يافتيدر

  ن واميانگيم

�� ≤X 59 60/82 3106 65/12 52/64 

�� ≤〈 X��  30 30/92 1365 28/62 45/5 

〉X��  8 8/24 298 6/24 37/25 

41/9 =F   

  . سه دسته دارد يافتين وام دريانگين ميدار ب يت از تفاوت معنيز حكاين Fق مقدار آمارهيتحق يافته هاي:ماخذ 

 

  ع اعتبارات با درآمد ناخالصيرابطه توز .2جدول 

درآمد ناخالص 

 )اليون ريليم(

جمع مبلغ وام  درصد )نفر(تعداد 

 )اليون ريليم(

درصد وام 

 يافتيدر

  ن واميانگيم

22≤X 22 22/7 1082 22/7 49/1818 

95≤〈 X22 53 54/6 2544 53/3 48  

95〉X 22 22/7 1143 24 51/9545 

5/0 F =  

-يمن يسه دسته زارعن ين ايدار ب يت از عدم وجود تفاوت  معنيحكاز ين Fق مقدار آماره يتحق يافته هاي:ماخذ 

 . باشد

  

  ييزان دارايع اعتبارات با ميرابطه توز .3جدول 

تعداد  )اليون ريليم( ييدارا

 )نفر(

جمع مبلغ وام  درصد

 )اليون ريليم(

درصد وام 

 يافتيدر

  ن واميانگيم

100 ≤X 31 31/9 1382 29/12 44/5806 

850≤〈 X100 59 60/82 2761 57/89 46/7966  

850 〉X 7 7/2 626 13/12 89/4285  

78/6 =F   

  . دهد يدار نشان م ين را معنيانگيم ن سهيز تفاوت  اين Fق مقدار آماره يتحق يافته هاي:ماخذ 
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كشاورزان وام گرفته و وام نگرفته را با  يتماعاج – يعمده اقتصاد يرهاين متغيانگين ميهمچن  

. نشان داده شده است) 4(ج در جدول شماره يم كه نتايسه قرار داده ايمورد مقا Tاستفاده از آزمون 

ر كشت يو سطح كل ز ي، بدهييدارا يرهايعمده، متغ يرهاين متغيشود در ب يچنانچه مشاهده م

كه در  يوجود دارد؛ به طور ينگرفته، تفاوت معنادار ن دو گروه از كشاورزان وام گرفته و واميب

  . رفته شده استين دو گروه از كشاورزان،  پذيانگين ميك درصد تفاوت بيسطح 

ز در ين 1386 -1387  يج از نظر درآمد حاصل از فروش محصوالت در سال زراعين نتايهمچن  

ن دو گروه از يانگين ميفاوت بز در سطح ده درصد، تيسطح پنج درصد و از نظر درآمد سال قبل ن

نه كل، سود و يهز يرهايدهد از نظر متغ ينشان م نيج همچنينتا. رفته شده استيكشاورزان پذ

. شود يدو گروه مشاهده نم ين هايانگين ميب ي، تفاوت معناداريدرآمد كل در هكتار، از لحاظ آمار

سابقه زراعت، نشان دهنده  الت ويمانند سن، تحص يعمده اجتماع يرهاين متغيانگيسه ميمقا

  .باشد يك درصد مير در سطح يهر سه متغ ين هايانگين ميتفاوت معنادار ب

  

  كشاورزان مورد مطالعه ياجتماع – يات اقتصادين خصوصيانگيسه ميمقا .4جدول 

  موقعيت                              

 ر هايمتغ

 T-Value كشاورزان وام گرفته كشاورزان وام نگرفته

  -827/0 39555 31544 )هزار ريال(هزينه كل 

  درآمد كل فروش محصوالت 

 ) هزار ريال( )87-86(

49280 73106 179/2- ** 

 * -706/1 49058 42847 )هزار ريال( 85درآمد سال 

 -267/1 32997 17736 )هزار ريال(سود 

 *** -598/2 34484 12805 )هكتار(سطح كل زير كشت 

 *** -883/6 306305 80223 )هزار ريال(دارايي

 *** -552/8 52871 2637 )هزار ريال(بدهي 

 -347/1 4661 3733 )هزار ريال(درآمد كل در هكتار

 *** 86/35 42 56 سن

 *** -718/6 3 2 تحصيالت

 *** 454/5 15/5 27 سابقه زراعت

  ك درصديدر سطح *** رصد   در سطح پنج د** دارد در سطح ده درصد     يمعن* ق  يتحق يافته هاي: ماخذ 
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و محاسبه ) 5(ت، با استفاده از ضرائب بر آورده شده جدول شماره ين مدل توبيپس از تخم  

لز، برآورد صورت گرفته از يهر زارع و نسبت م يبرا يع تجمعياحتمال و تابع توز ير چگاليمقاد

پنهان  يها يژگياز نظر و افت كننده وامين دريم درونزا نشان داد كه زارعيون خود تنظيروش رگرس

ن يدارند و هم يافت نكرده اند، برتريكه وام در ينيت و مهارت نسبت به زارعيريچون نحوه مد

د شده يش سطح توليگر، باعث افزايآنها به اعتبارات و از طرف د يش دسترسيها باعث افزا يژگيو

  . است

  تيضرائب بر آورده شده مدل توب .5جدول 

  ريبر متغ يير نهاياثت Zآماره بيضر ريمتغ

  قابل مشاهده

 3/25- 0/112- 2/63- عرض از مبدأ

 1/21 3/295 0/61 يبده

 0/166 2/394 0/08 ييدارا

 2/35- 3/968- 1/17- فاصله تا بانك

 13/60- 2/085- 6/80- افراد بزرگسال

 85/36 2/074 42/24 آموزش

 0/347 1/323 0/17 ر كشتيسطح ز

Waldtest: 09/56                                Akaike   inforcri: 31/6  

Schwarzcri: 44/6                          Hannan – quinncri:  36/6  

 
  

در سطح  يب به لحاظ آماريرفته شدن ضريپذ يبه معن 96/1باالتر از  zآماره  - 1ق         يمحاسبات تحق: ماخذ

  .ندارد يبرارزش، ارزش چندان ياره  به عنوان خوبت آميتوب يدر الگوها  -2درصد        95

  

ك واحد يش يدهد كه با افزا يكشاورزان، نشان م يها يبده يضرائب بر آورده شده برا  

ك يش يبا افزا. ابدي يش ميافزا) اليون ريليم(واحد  6/0كشاورز، مقدار وام  يدر بده) اليون ريليم(

كشاورزان  يجيآموزش ترو. ابدي يش ميافزا) اليون ريليم(واحد  08/0كشاورز، وام  ييواحد در دارا

ر يدو متغ يضرائب به دست آمده برا. دهد يش ميرا افزا يافتيزان وام دريواحد، م 24/42 مقدار

لومتر در فاصله يك كيش يدهد كه با افزا يفاصله و تعداد افراد بزرگسال در خانواده كشاورز، نشان م

 8/6 و 17/1ب يبزرگسال در خانواده كشاورز، مقدار وام به ترت ك نفر فرديزارع تا شعب بانك و 

  . افتيكاهش خواهد ) اليون ريليم(واحد 
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د دو گروه كشاورزان وام گرفته و وام نگرفته جدول ين ضرائب بر آورده شده در تابع توليهمچن  

زان يلز، مينسبت م د كشاورزان وام گرفته، عالوه برينشان داد كه عوامل موثر در تابع تول) 6(شماره 

كار بزرگسال  در  يروي، مجذور وام و تعداد نيافتيزان وام و اعتبار درير كشت، مي، سطح زييدارا

تنها  يباشند اما به لحاظ آمار يعالئم مورد انتظار م يه ضرائب، دارايباشند كه كل يخانواده زارع م

دهد به ازاء  يده است كه نشان ميددار گر يلز معنيزان وام و نسبت مي، مييزان دارايم يرهايمتغ

ك يابد و به ازاء ي يش ميدرصد افزا/. 39زان يد به ميزارع، تول ييزان دارايش در ميك درصد افزاي

 ).Credit(2ابد ي يش ميواحد افزا 005/0 د به اندازهيزان وام، مقدار توليش در ميواحد افزا

استفاده  ي، نشان دهنده بازده نزولير منفافته با عالمت مورد انتظايمجذور مقدار وام اختصاص   

كه وام نگرفته  يد كشاورزانير در تابع تولين متغيا. باشد يد ميه دوم تولياز وام و قرار گرفتن در ناح

  .اند، استفاده نشده است

 

  دو گروه كشاورزان يد برآورد شده برايتوابع تول .6جدول 

  تيموقع

 ر       يمتغ

د يضرائب تابع تول

 ن وام گرفتهكشاورزا

د يضرائب تابع تول Tآماره

 كشاورزان وام نگرفته

 Tآماره 

 3/22 29/82*** 3/03- 92/97-*** عرض از مبدأ

 2/35 226/0 * 3/73 39/0*** )اليون ريليم(ييدارا

 10/4 23/1*** 1/20 0/12 ر كشتيسطح ز

  - - 1/80 005/0** )86-87(وام سال 

 مجذور مقدار وام
5-10×٧/٠ - -1/41 - -  

 3/22 21/104-*** 3/09 34/123*** لزينسبت م

 0/621 0/088 0/81 0/13 تعداد افراد بزرگسال

871

710
2

/.

/

=

=

WD

R 

971

620
2

/.

/

=

=

WD

R  

  درصد     90در سطح ** درصد     95در سطح :   * قيمحاسبات تحق: ماخذ

  . رفته شده استيدرصد پذ 99در سطح*** 

  

 يه ضرائب، دارايدهد كل يد كشاورزان وام نگرفته، نشان ميشده در تابع تولضرائب برآورد   

. رفته شده انديدرصد پذ 95ه ضرائب در سطح يكار، كل يرويب نيعالئم مورد انتظار بوده و بجز ضر

ر كشت، يو سطح ز ييش در دارايك درصد افزاي يدهد كه به ازا يضرائب بر آورد شده نشان م

 يلز نشان ميب مين ضريهمچن. ابدي يش ميدرصد افزا 23/1درصد و  22/0ب يد به ترتيزان توليم
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 يت، عدم مهارت در كشت و استفاده از روشهايريهمچون سوء مد يدهد كه عوامل پنهان منف

  . د داشته استيتول يبر رو ير منفي، تاثيسنت

  

  شنهاداتيو پ يجمع بند -6

  يريجه گيو نت يجمع بند – 6-1

م درونزا، يون خود تنظيت و روش رگرسي، مدل توبياقتصاد سنج ياستفاده از مدلهان مقاله با يدر ا

بخش  يو اجتماع يعمده اقتصاد ير هايبانكها با متغ ييالت اعطايع اعتبارات و تسهيرابطه توز

ج حاصله يقرار گرفت كه نتا يمورد بررس )1367-87( يزراع يسالها ياستان فارس ط يكشاورز

ع وام يافت نموده اند و توزيدر يشتريداشته اند، وام ب ير كشت كمتريكه سطح ز ينينشان داد زارع

  . در اخذ وام نبوده است يضير عامل تبعين متغيبا متناسب بوده و ايدر ارتباط با درآمد ناخالص تقر

اند، داشته يشتريب ييكه دارا ينيدهد زارعيز نشان ميها ن ييع وام در رابطه با مجموع دارايتوز  

در  يضيبه عنوان عامل تبع يير مجموع دارايافت نموده اند و متغيز درين يشتريقدار وام بم

و  يعمده اقتصاد يرهاين متغيانگيم. باشد ين مورد مطالعه ميشتر اعتبارات به زارعيص بيتخص

سه قرار گرفت، يمورد مقا Tكشاورزان وام گرفته و وام نگرفته كه با استفاده از آزمون  ياجتماع

، ييزان داراين، ميزارع يبده ير هايمتغ يو اجتماع يعمده اقتصاد ير هاين متغيان داد در بنش

افت وام موثر يدر يبر رو يجيترو يفاصله زارع تا بانك، تعداد افراد بزرگسال خانوار زارع، آموزشها

با  ر كشتيو سطح ز يجيترو ين، آموزش هايزارع يزان بدهيم ير هايكه متغ يباشند؛ به طور يم

ر مثبت و فاصله سكونت زارع تا بانك، تعداد افراد يتاث يشتر به اعتبارات، دارايب ياحتمال دسترس

 ير منفيتاث يكمتر به اعتبارات، دارا يز با احتمال دسترسيبزرگسال خانوار زارع و درآمد سال قبل ن

  . باشند يم

احتمال و  ير چگالياسبه مقادت با استفاده از ضرائب بر آورد شده و محين مدل توبيپس از تخم  

ر مستقل كه نشان دهنده يك متغيلز به عنوان يهر زارع و نسبت م يبرا يع تجمعيتابع توز

ون خود يباشد، برآورد صورت گرفته از روش رگرس ين مير قابل سنجش زارعيات پنهان غيخصوص

ت يريهان چون نحوه مدپن يها يژگيافت كننده وام از نظر وين دريم درونزا نشان داد كه زارعيتنظ

ش يها باعث افزا يژگين ويداشته و هم يافت نكرده اند، برتريكه وام در ينيو مهارت نسبت به زارع

  . د شده استيش سطح توليگر باعث افزايآنها به اعتبارات و از طرف د يدسترس
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  شنهاداتيپ -2-6

  :رددگ ير مطرح ميشنهادات زين مطالعه، پيج حاصل از ايبا توجه به نتا

عالوه  يد و بهره وريش تولين در افزايزارع يت سطح دانش و آگاهيبا توجه به نقش و اهم -1  

اعتبارات،  ين به منابع رسميشتر و روان تر زارعيب يدسترس ينه هايبر فراهم نمودن بسترها و زم

ن يعزار يو حرفه ا يش سطح اطالعات و دانش فنيافزا يز در راستاين يد اقدامات موثريبا يم

 يزيآنان و برنامه ر يازهايت نين بر حسب اولويزارع يجيترو يرد كه گسترش آموزش هايصورت گ

نه ين در زميزارع يارتقاء سطح دانش و آگاه يرا برا يتواند بستر مناسب يم يدرست آموزش

ا كاشت، داشت و برداشت ر ينه هايد تا آنان بتوانند هزيجاد نمايد ايند توليفرا يت اقتصاديريمد

  . د در هكتار گردديكل تول ينه هاين آوردن هزييكاهش دهند كه موجب پا

اخذ وام  يجنب ينه هايبا احتساب هز يحت ياز منابع رسم يافتيالت درينرخ سود تسه -2  

گر يبه عبارت د. كمتر است ير رسمياز نرخ سود منابع غ يريبه طور چشمگ) يمعامالت ينه هايهز(

 ياضاف ينه هايل هزيكه سبب تحم يشتر در بخش رسميفات بيو تشر ضوابط يريبا وجود به كارگ

كمتر و در حدود  يالت منابع رسميگردد، باز هم نرخ سود تسه يالت ميافت تسهيان دريبه متقاض

ان نرخ سود ي، است كه با توجه به تفاوت آشكار مير رسميالت بخش غينصف نرخ سود تسه

به  ينظام بانك ييالت اعطايگردد نرخ سود تسه يد مشنهايپ ير رسميو غ يالت منابع رسميتسه

را نسبت به پرداخت  يتجار يكه بانكها يابد به گونه ايش يبه صورت محدود افزا يبخش كشاورز

 يرغبت يزه بيتواند انگ ين موضوع ميد كه ايب نمايان ترغيشتر به كشاورزان و روستائيالت بيتسه

را كاهش داده و عالوه بر گسترش منابع  يكشاورز الت به بخشيتسه يدر اعطا يتجار يبانكها

 يت منابع مالين رفتن محدودي، موجب از بيشتر كشاورزان به منابع رسميب يو دسترس يرسم

ست از راه جذب يبا ين بانك كه ميا ين ماليتام ينه هايش هزيچون افزا. گردد يبانك كشاورز

  . شود يكنترل م يحدود رد تايصورت گ يا استقراضيو  يمردم يشتر سپرده هايب

ن بردن شكاف يد، به منظور از بينما يد مييد را تاير مثبت وام بر تولياز آنجا كه مطالعه، تاث -3  

الت يش سهم تسهيگردد با افزا يشنهاد مي، پيع اعتبارات كشاورزين عرضه و تقاضا در توزيب

ن ي، مازاد تقاضا را از ب)نييا پانسبت(ت شده يسود تثب يد نظر در نرخهايل و تجديو با تعد يكشاورز

 . ميرا به وجود آور يبه بخش كشاورز ييالت اعطايتسه ين عرضه و تقاضايبرده و تعادل ب
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 و مĤخذ منابع

و  يت فنيدر بهبود وضع ييد روستايتول يتعاون يشركتها) 1380. (مهر، ح يانيو ك. پزشك راد، غ

- 362: 34و توسعه، شماره  يتصاد كشاورزكشاورزان گندمكار سبزوار؛ فصلنامه اق ياقتصاد

343 .  

 ي، مطالعه موردياعتبارات كشاورز ين تابع تقاضايتخم) 1377. (و احمد پور،م. ، جيتركمان

  .62- 3:43: نخلداران بوشهر؛ روستا و توسعه، شماره

با  يو رشد اقتصاد يان گسترش ماليرابطه م يبررس) 1386( ،مييبايزو . ، سيحسن پور كاشان

 .272-29: ياقتصاد و كشاورز؛ يد بر بخش كشاورزيكتا

  . 1-5: ي؛ نشر نيد نوريد محمد سعي؛ مترجم سيسنت يگذار از كشاورز) 1367. (شولتز،ت

ران؛ فصلنامه يدر ا ييروستا يعمده بازار مال يهايژگيو) 1378. (، ريعرب مازار، ع و خدا رحم

  . 43-  59:26و توسعه، شماره  ياقتصاد كشاورز

  . ؛ مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهرانياصول اقتصاد كشاورز) 1379(د ي، مجيهكوپا

 يير آن بر كارآيبه اعتبارات و تاث يعوامل موثر بر دسترس يبررس) 1379. (كالوس، آ يكرم

ارشد دانشكده  يان نامه كارشناسير احمد؛ پايه و بويلوياستان كهك يكشاورزان، مطالعه مورد

  . رازيشدانشگاه  يكشاورز

و نحوه  يرسم يبه اعتبارات يعوامل موثر بر دسترس يبررس) 1377(. اخالص پور، رو . ، سيزداني

 يكشاورز ياقتصاد يين گردهمايمجموعه مقاالت دوم ؛يد كشاورزيآن بر تول يرگذاريتاث

  . 33-315: كرج يران، دانشكده كشاورزيا
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