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Abstract 

Among the risks that threaten banks and financial institutions, credit risk is the most important risk due to its 

centrality, volume of operation, and especially its sensitivity. Due to the lack of proper transportation equipment 

and communication infrastructure and the need to manage water resources and initial capital for advertising and 

packaging, a major part of Saffron producers in the northeast of the country and especially Zaveh city in Khorasan 

Razavi province, use banking facilities to provide floating capital. However, for reasons that cause agricultural 

risk, part of the facilities granted to them is not returned every year which causes the risk of non-repayment for the 

bank. Accordingly, this research aims to measure the credit risk of facilities granted to Saffron producers in Zaveh 

city. Examined information is related to 16.000 real customers from three branches of Keshavarzi bank located in 

Zaveh city from the beginning of 2017 to the end of 2019, which has been analyzed using the Logit model. 

According to the results, it can be said that specialization of loans in the agricultural sector, payment to technical 

and trained people, and non-renewal of these facilities on time, along with better follow-up and supervision can 

improve credit risk efficiency. Also, due to the greater impact of financial characteristics than personal 

characteristics in customer default, getting closer to Islamic banking in which the bank is the partner of facilities 

in economic activities and the individual's contribution is considered as a guarantee, may better cover credit risks 

while freeing the core collateral to select better customers. 
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  مقاله پژوهشی

 اعتباري تسهيالت اعطايی به توليدكنندگان زعفرانعوامل مؤثر بر ريسک 

 
 2فاطمه رستگاری پور و*2تکتم محتشمی ،1حمیدرضا جعفری زاده

 1400دی  22تاریخ دریافت: 
 1401آذر  2تاریخ بازنگری: 
 1401بهمن  2تاریخ پذیرش: 

. عوامل مؤثر بر ريسک اعتباری تسهيالت اعیايی به توليدكنندگان زعفران، 1401جعفری زاده، ح.، محتشمی، ت.، و رستگاری پور، ف. 

 .407-419(: 4)10زراعت و فناوری زعفران، 

 

 چكيده

 حساسيت ويژهبه و تعمليا حجم ،يترمحو ليلد به ریعتباا يسکر كند،می تهديد را مالی مؤسسات و هابانک كه يسکهايیر نميا در

 و آب منابع مديريت به نيازمندی و مناسححب ارتباطی زيرسححاخت و ونقلحمل تجهيزات نبود دايل به .رودمی رشما به يسکر ترينمهم آن،

سته و تبليغات برای اوليه سرمايه شور شمال در زعفران توليدكنندگان از ایعمده بوش غيره و بندیب ستويژه به و شرق ك در  ان زاوهشهر

 اعیايی تسهيالت از بوشی ساله هر حالبا اين. كنندمی استفاده گردش در سرمايه تأمين جهت بانکی تسهيالت استان خراسان رضوی، از

 عتباریا گيری ريسکاندازه رو پيش تحقيق از هدف براين اساس،. شودمی بانک برای بازپرداخت عدم ريسک باعث و گرددبرنمی ايشان به

مشتری حقيقی از سه شعبه  16000اطالعات مورد بررسی مربوب به  .باشدمی زاوه شهرستان در زعفران توليدكنندگان به اعیايی تسهيالت

است كه با بکارگيری الگوی اجيت مورد تجزيه و تحليل  1398تا انتهای سال  1396بانک كشاورزی واقع در شهرستان زاوه از ابتدای سال 

ست. با توجه به نتايج آزمون می شقرار گرفته ا شاورزی، پرداخت آن به افراد توان عنوان كرد توصصی كردن هرچه بي سهيالت بوش ك تر ت

تواند به كارايی بهتر ريسححک اعتباری ها و نظارت بهتر میفنی و آموزش ديده و عدم تمديد اين تسححهيالت در موعد مقرر، همراه با پيگيری

شتر ويژگیتأثيركمک نمايد. همچنين با توجه به  سبت به ويژگیگذاری بي شتريان، با نزديکهای فردی در بدهای مالی ن سابی م شدن  ح تر 

باشد و سهم آورده فرد به عنوان ضمانت درنظر به بانکداری اسالمی كه در آن بانک، شريک گيرنده تسهيالت در فعاليت های اقتصادی می

 كرد. ری كمکتوان ضمن رهايی از وثيقه محوری برای انتواب مشتريان بهتر به پوشش هرچه بهتر ريسک های اعتباشود، میگرفته می

 

 زعفران ، الگوهای دوتايی،سکيرهای مالی، مديريت ويژگی كلمات كليدي:
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 مقدمه

نک ها، توصحححيش  ها نقش پيشحححرو در تجهيز پسبا نداز ا

 هایگذاری مديران بنگاهسححرمايه، نظارت بر تصححميمات سححرمايه

. نندكاقتصادی و فراهم ساختن ابزارهای مديريت ريسک ايفا می

مالی، بانکدر ايران نيز  تأمين  ها نقش ممتاز و پيشحححگامی در 

گری وجوه  تجهيز منابع، مديريت ريسححک و بیور كلی واسححیه

صادی ب شهای موتلف اقت رعهده دارند. از طرف ديگر به دليل بو

عدم تیبيق زمان، سحححررسحححيد و مبلن جريانات نقدی و نيز تعداد 

سيد، مبلن و تعداد  سپرده سرر سهيالت گذار با زمان،  الی نهاد مت

 شححودهای مالی محسححوب میترين واسححیهبانک جزو ريسححکی

(Rajabzadeh Moghani et al., 2017) .( بسححيسBessis, 

 نقدينگی، اعتباری، ريسک به را بانک اصلی ایه( ريسک2002

ياتی بهره و نرخ قه عمل ندیطب ندمی ب سحححينکی  نظر طبق .ك

(Sinkey, 1992نيز ) سک صلی هایري ستة سه به بانک ا  د

 از شوند. امامی تقسيم نقدينگی و بهره نرخ اعتباری، هایريسک

 مصححارف موارد تريناصححلی از تسححهيالت يکی اعیای آنجاييکه

ست، بانکی هستند،  مواجه آن با هابانک كه هايیريسک بين از ا

 هایوام بازپرداخت عدم احتمال همان كه اعتباری ريسحححک

شتريان ست، م سائل از ا سيار م صنعت حياتی ب  به بانکداری در 

 یهااديدرو صححورتبه توانمی را ریعتباا يسکرود. رمی شححمار

 يا هادارايی ارزش در تغيير صحححورتبه معمواً كه هغيرمنتظر

 ناشی جهتآن از يسکر ينا. دكر تعريف نيز دهدمی رخ هابدهی

 ختداپرزبا نايیاتو يا تمايل تتسهيال كنندگاندريافت كه شودمی

 & Hosseinpour) باشند شتهاند بانک به را دخو بدهی

Doulah, 2015.) همکاران ) و دهقان میالعه نتايجDehghan 

et al., 2019و منفی تأثير هابانک اعتباری ريسححک ددا ( نشححان 

 تهران بهادار اوراق بورس در هابانک سحححهام بازده بر داریمعنی

                                                                                                                                                                                                 
1-Basel Committee on Banking Supervision 

شته ست دا س متغيرهای و هابانک اعتباری ريسک ميان و ا  کري

 و دل افروز همچنين. دارد وجود دارایمعنی و مثبححت رابیححه

کاران ) ند ( مشحححوشDelafrooz et al., 2019هم  كه كرد

باری ريسحححک يت اعت يار ترينبا اهم  و گذاریتأثير نظر از مع

ای كه به گونه .اسححت بانکی كشححور سححيسححتم كل در پذيریتأثير

نسححبت میالبات غيرجاری به تسححهيالت اعیايی در نظام بانکی 

ها در اعیای تسححهيالت اسححت( )كه بيانگر ميزان ريسححک بانک

 درصحححد 5تا  2براسحححاس اسحححتانداردهای كميته بال بايد بين 

 4تا  3تسححهيالت اعیايی باشححد كه در نظام بانکی ايران حدود 

 (. World Bank, 2014برابر اين استاندارد می باشد )

 يشافزا از ناشی یهاهزينه و ريسک  نو ينا كاهش منظوربه

سات و هابانک ق،معو تمیالبا س  با خيرا یهالسا در ریعتباا مؤ

به به دیياز توجه 1لبا كميته هایتوصحححيه به عنايت  و بندیرت

 & Fernandes) اندداشححته معیوف دخو نمشتريا سنجیرعتباا

Artes, 2016 .)نمشتريا شناسايی در بانک گرا كه ستا طبيعی 

 متوجه را هنگفتی نياز د؛شو مشکل رچاد هاآن به وام یعیاا و

 ودمحد منابع نشد بلوكه سبب معوقه تمیالبا. دكر هداخو دخو

 .نمايدمی وبررو مشکل با را هاآن تیآ دآوریسو و شودمی بانکی

سال سک اعتباری های اخير پژوهشدر  های موتلفی در حوزه ري

شده )و  شور انجام  سنجی در ك  ;Rostami et al., 2018                              اعتبار

Rajabzadeh et al., 2017; Mirghafori & Ashuri, 2015; 

Kolivand, 2014; Bafandeh & Rahimi, 2015 كه نتايج )           

كه      مه آن ه حاكی از آن اسحححت  نک    ست ا    زم ا                     ها     ن   ميا    از    ها    با

 نمايند بنتواا ا ر           متقاضيانی      تنها     ری،    عتبا ا   ت     تسهيال          متقاضحححيان

مانمدت در هاآن يند ادای از كه  حاصل نسبی نطميناا رمقر ز

 و بررسححی اهميت، دارای موضححوعات از يکی ، بنابراينستا دهكر

 در قصحححور احتمال يعنی) مشحححتريان اعتباری ريسحححک ارزيابی
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  .باشدمی( مشتريان سوی از اعیايی تسهيالت بازپرداخت

از سحححويی ديگر، ريسحححکی بودن محيب توليححد در بوش 

ست موجب  شرايب آب و هوايی ا شی از  شاورزی كه عمدتأ نا ك

ست. در بين  شده ا سهيالت كشاورزی  افزايش ريسک اعتباری ت

صوات اين بوش، زعفران از شت سیژ توليد، نظر مح  و زيرك

صاد در درآمدزايی شاورزی اقت ستان ك سان ا ضوی جايگاه  خرا ر

ضی هکتار هزار 120 مجمو  ويژه ای دارد. از شور، زعفران ارا  ك

رضححوی  خراسححان در آن درصححد 76 معادل يعنی هکتار هزار 91

 خراسححان زعفران زيركشححت اراضححی مجمو  كشححت می شححود از

 درصحححد 14 معادل يعنی آن هکتار 600 و هزار دوازده رضحححوی،

ستان ستان به ا شهر ضی  صاب زاوه ارا ساس اين بر و دارد اخت  ا

 رتبه كشححور و دنيا در زيركشححت سححیژ حيث از شححهرسححتان اين

 Agriculture Organization ofداراسححححت ) را نوسححححت

Khorasan Razavi, 2020يل بدل حاضحححر  حال   نبود (. در 

ساخت و ونقلحمل تجهيزات سب ارتباطی زير  هب نيازمندی و منا

 و بندیبسححته و تبليغات برای اوليه سححرمايه و آب منابع مديريت

ستان زاوه در زعفران توليدكنندگان از ایعمده بوش غيره  شهر

 اسحححتفاده گردش در سحححرمايه تأمين جهت بانکی تسحححهيالت از

ست كه. كنندمی  سکري بروز باعث كه دايلی به اين در حالی ا

شاورزی شرايب آب اطمينان عدم ازجمله شودمی ك  هوايی، و از 

جهانی، خیرات  بازارهای دولتی، هایها، سحححياسحححتثبات قيمت

 هب اعیايی تسححهيالت از بوشححی سححاله هر عوامل سححاير يا توليد

 بانک برای بازپرداخت عدم ريسحححک باعث و گرددبرنمی هاآن

های بانک كشححاورزی در اين يکی از مهمترين چالش. شححودمی

سالهای اخير سير فزاينده میالبات غيرجاری، اعم شهرستان طی 

از سحررسحيد گذشحته، معوق و مشحکوك الوصحول بوده اسحت به 

شان می دهد طی  ساانه اين بانک ن نحوی كه گزارش عملکرد 

سهم میالبات سررسيد گذشته، معوق و  1399تا  1396سالهای 

درصد بوده است  11مشکوك الوصول از كل تسهيالت اعیايی 

باشد. با در نظرگرفتن اهميت ريسک ای میقابل مالحظه كه رقم

اعتباری در تأمين سحححرمايه در گردش برای زعفرانکاران در اين 

ندازه منیقه، هدف از تحقيق پيش باری گيری ريسحححکرو ا  اعت

 اوهز شححهرسححتان در زعفران توليدكنندگان به اعیايی تسححهيالت

 .باشدمی

 

 هامواد و روش

بارسحححنجی عتباايسک ريت مديرهای از روشيکی  ری، اعت

يان می های آن مشحححتر كه از ابزار ی و تبهبندرسيستم باشحححد 

ر ماآكه يک سيستم تحليلی مبتنی بر ری اسححت عتبااهی زدمتياا

ری عتبات اتسهيالن يسک متقاضيارجه درتعيين ر به منظوو ست ا

ب حساشخون شناسايی مشتريان در هندگادوامبه رود و میر بهكا

ری عتباايسک ان رين طريق میتوو از امک میكند كب بد حساو 

هی  زدمتيای و اتبهبندای رموتلفی بری هالمدد. مديريت كررا 

ن گرسيوی رهالمدن هايی همچولست. مده ائه شدری اراعتباا

از نمونههايی ه غيرو عصبی ی هاشبکهی، تحليل مميز، لجستيک

شها، Singh et al., 2013ها هستند )روشين ا (. در بين اين رو

 تأييددر میالعات موتلف مورد لجستيک ن گرسيوبرتری الگوی ر

ست  ست. الگوهای اجيت يک تحليل چند متغيری ا قرار گرفته ا

كه تمام عوامل پيش بينی كننده در بررسحححی ريسحححک اعتباری 

سهيالت را به طور همزمان مورد نوجه قرار می ضی ت دهد و متقا

 شود با دريک از متغيرهای مستقل داده میدر آن وزنی كه به هر

شحححود. اهلسحححون نظر گرفتن احتمالی اسحححت كه به آن داده می

(Ohelson, 1980( زاوگرن ،)Zavgren, 1983 و گرايس و )

بينی ها برای پيش( از اين مدلGrice & Dugan, 2001دوگان )

شركت ستگی  شک ستفاده كردند. وينگتون )ور  ,Wigintonها ا

های تحليل مميزی و يج اعتبارسححنجی حاصححل از مدل( نتا1980

اجيت را با يکديگر مقايسحححه كرده و به اين نتيجه رسحححيد كه 

ست. جوز و  صد خیای كمتری برخوردار ا سيون اجيت از در رگر

( نيز ميزان كارايی تحليل مدل Joose et al., 1998همکاران )

صميم صل از مدل درخت ت سيون اجيت را با نتايج حا ری گيرگر
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مقايسه كرده و نشان دادند اين مدل از كارايی بيشتری در بررسی 

ريسک اعتباری بانکهای بلژيکی برخوردار است. محققان ديگری 

(، اتينن Hand & Henley, 1997همچون هنححد و هنلی )

(Laitinen, 1999( ست ستگارد و وندرويج  & Westgard(، و

Vanderwijst, 2001ت در اعتبارسنجی( نيز كارايی الگوی اجي 

 . اندكرده تأييدمشتريان حقوقی و حقيقی را در میالعات خود 

در اين میالعه، ريسک اعتباری مشتريانی كه از شعب بانک   

ه از اند با استفادكشاورزی شهرستان زاوه تسهيالت دريافت كرده

سته در اين نو  از  شود. متغير واب سيون لجستيک برآورد می  رگر

ضی اعتبار الگوها يک  ضعيت متقا ست كه بيانگر و متغير كيفی ا

است. براين اساس، مشتريان بانک از نظر ريسک اعتباری به دو 

شوند: گروه اول مشتريان خوش حساب هستند دسته تقسيم می

يعنی گروهی از مشححتريان بانک كه نسححبت به تسححويه به موقع 

دوم تعهدات خود قبل از سححررسححيد اقسححاب اقدامی نمايند. گروه 

سهيالت  ستند كه تعهدات ت ساب يعنی گروهی ه شتريان بد ح م

دهند. در اينصححورت متغير وابسححته دريافتی را به موقع انجام نمی

(𝑌𝑖
( مقدار صحححفر برای مشحححتريان خوش حسحححاب و يک برای ∗

اگر فرض شححود كه اين رفتار مشححتريان بدحسححاب را می گيرد. 

گيرد، آنگاه ار می( قرXعوامل موتلف فردی و مالی ) تأثيرتحت 

تعريف  1صحححورت رابیه در الگوی اجيت، رابیه رگرسحححيونی به

 شود:می

(1) 𝑌𝑖
∗ = 𝛽𝑋𝑖 + 휀𝑖 

𝑌𝑖كه در آن 
صیالح يک متغير پنهان ∗ ست كه همان  1به ا ا

شوصه مورد نظر می شته م شوصه وجود دا شد. چنانچه اين م با

𝑌𝑖باشححد 
∗ > 𝑌𝑖خواهد بود و در غير اينصححورت  0

∗ ≤ اسححت.  0

𝑌𝑖اگر احتمال  = شان داده شود،  𝑃𝑖( با فرد بد حساب باشد) 1 ن

 شرح زير نوشت:را به 2توان رابیه می

                                                                                                                                                                                                 
1- Latent Variable 

2- Marginal Probability 
3  - Marginal Effect 

(2) 𝑃𝑖 = Pr(𝑌𝑖 = 1) = Pr(𝑌𝑖
∗ ≥ 0)

= Pr (𝛽𝑋𝑖 + 휀𝑖 ≥ 0) 
يک  فاده از توزيع تجمعی اجسحححت با اسحححت يت  الگوی اج

 گردد:معرفی می 3صورت رابیه به

(3) 
𝑃𝑖 = 𝑃𝑟(𝑌𝑖 = 1) =

𝑒𝛽𝑥

1 + 𝑒𝛽𝑥
= (𝛽𝑥) 

  احتمال مشحححاهده مشحححوصحححه مورد نظر، 𝑃𝑖در اين الگو  

Λ (𝛽𝑥)́  مقدار تابع چگالی تراكم لجسححتيکی مربوب به هر مقدار

بردار پارامترهای  نظر اسححت، مورد ́(𝛽𝑥)  احتمالی شححاخش

بردار متغيرهای توضحححيحی مسحححتقل اسحححت xنامعلوم میالعه و

( Greene, 2003) .  

يک متغير بر متغير  يت برای سحححنجش اثر  در الگوی اج

شححود. بدين اسححتفاده می 2وابسححته از كميتی به نام  احتمال نهايی

يا در مورد  يد و  ما حد تغيير ن يک وا قدار متغير  كه اگر م معنی 

ضعيت ديگر  ضعيتی به و چند  تغيير كند،متغيرهای موهومی از و

صد احتمال اينکه فرد ساب بد در شد، را افزايش می ح  دهد. بهبا

مال  بارت ديگر تغيير در احت 𝑌𝑖ع = که فرد  1 مال اين  بد )احت

ستقل  حساب شد( بر اثر تغيير يک واحدی در متغير م ام، به   𝑘با

 ضرب از متغيرها اين نهايی شود. اثراتخوانده می 3نام اثر نهايی

ياس  يک ندازه گيریمق  از يک هر شحححده برآورد پارامتر در  4ا

 اجيت اين اثر الگوی در .شححودمی حاصححل توضححيحی متغيرهای

 (:Madalla, 1983باشد )محاسبه می زير قابل بصورت

(4) 
𝑀𝐸𝐿 =

𝛿𝑃𝑖

𝛿𝑥𝑘
=

𝑒𝑥𝑝(𝛽′𝑥)

(1 + 𝑒𝑥𝑝(𝛽′𝑥))
2 . 𝛽𝑘 

𝑀𝐸𝐿          كه در آن بيانگر متغير  𝑥k  اثر نهايی الگوی اجيت،    

  باشد.می پارامتر اين متغير β𝑘ام و   𝑘توضيحی

يار خوبی برازش که مع يت اين ها تايی   5در ن های دو در الگو

له  يار از جم ندين مع و درصحححد   𝑅2  Madalla ،Direct 𝑅2چ

4- Scale Factor 

5- Goodness of  Fit 
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كه در مورد دو (. Madlala, 1983اسححت ) 1صحححت پيش بينی

                                                  اندازۀ معيار هرچه به يک نزديکتر باشححد بيانگر برازش معيار اول 

   ار            هر چقدر مقدبينی، درصد صحت پيش                      بهتر الگوست و در مورد 

  و                         بينی الگو هم بااتر است   پيش  صحت                       آماره بيشتر باشد، درصد 

 (. Madalla, 1983)                         الگو بهتری برازش شده است 

عملکرد اعتباری مشححتريان در بازپرداخت تسححهيالت بانکی 

گيرد. بیوريکه عوامل متعدد مالی و غيرمالی قرار می تأثيرتحت 

سانات انتظار می سک پذيرتر تغييرات و نو رود  زارعان جوان و ري

توليدی و درآمدی بيشحححتری در درآمد توليدی داشحححته باشحححند 

(Jappelli, 1990از سححوی ديگر، كشححاورز .) ان مسححن تر تجربه

بيشتری دارند و دارای خصلت ريسک گريزی هستند، اقدامات و 

محصوات زراعی را در برنامه كشت خود قرار می دهند كه اغلب 

 تأثيررو (. از اينAnsari, 2001ريسک درآمدی آنها پايين است )

سححن بر احتمال بازپرداخت تسححهيالت از دو جنبه مثبت و منفی 

ست.  شتن همچنين فعاليتقابل انتظار ا های موتلف به لحا  دا

ماهيت گوناگون دارای ريسححک يکسححانی نيسححتند. از اينرو انتظار 

های موتلف ريسحححک می عاليت به ف كه اعیای تسحححهيالت  رود 

(. Ansari, 2001; Mohtashami, 2003يکسانی نداشته باشد )

 گذارأثيرتدر بين متغيرهای مالی، نو  وثيقه بر عملکرد بازپرداخت 

اسححت. در انوا  وثايق ضححمانتی، ضححامن برای حفظ حيثيت خود 

دريافت كننده را به بازپرداخت تسهيالت دريافتی ترغيب می كند 

(Özdemir & Boran, 2004 سابقه شتی در  (. وجود چک برگ

شواب به معنای ناتوانی در بازپرداخت تعهدات گذشته  اعتباری ا

ست. از اينرو اين احتمال وجود دارد كه ت سهيالت كنونی پس از ا

دريافت به جای مصرف در فعاليت توليدی دارای بازده به پرداخت 

بدهی های پيشحححين برسحححد و در نتيجه احتمال عدم بازپرداخت 

سهيالت را افزايش می  ,Behr et al., 2004; Jappelliدهد )ت

(. از سويی ديگر، بانکها در اعیای تسهيالت با مبالن بااتر 1990

                                                                                                                                                                                                 
1- Percent of successful prediction 

اعمال می كنند و نظارتهای خود را افزايش می دقت بيشحححتری 

های بزرگتر كه اغلب همراه با دهند. ضحححمن اينکه مديران بنگاه

ذاری تر به سرمايه گتسهيالت دريافتی بيشتر است، حساب شده

كننححد. از اينرو در مجمو  انتظححار می رود احتمححال اقححدام می

سهيال سبت به ت سهيالت با مبالن بااتر ن كوچکتر  تبازپرداخت ت

شد ) (. طول دوره وام از Hou et al., 2005; Negrin, 2004با

آنجاييکه به متقاضی فرصت بيشتری را برای انجام تعهدات خود 

دهد، عاملی مثبت در عملکرد بازپرداخت تسححهيالت تلقی می می

شححود. از سححويی ديگر با افزايش زمان احتمال اينکه بروز هزينه 

ازپرداخت را موتل كند افزايش میبينی نشحححده روند بهای پيش

 1جدول (. با توجه به میالب فوق، Mohtashami, 2005دهد )

 دهد. شرح متغيرهای مورد استفاده در میالعه را نشان می

سه    ضر از اطالعات                                                 برای جمع آوری داده های پژوهش حا

صفی آباد، دولت آباد و كاريزك( واقع در  شاورزی )                                                          شعبه بانک ك

ستان زاوه صلی ترين تأمين كنندگان               شهر شده كه از ا ستفاده                                            ا

ستان می شهر شند. اين داده ها از                                      منابع مالی توليد زعفران در                        با

ستر هريک  شاورزی، خروجی نرم افزار مهرگ                                                       سامانه گام بانک ك

سامانه  شعبه،  صی بوش اعتبارات هر  صا شات اخت شعب، گزار                                                      از 

    يان        جی مشتر                                              وصول، سامانه مديريت اعتبارات، سامانه اعتبار سن

                                                   و سححامانه نظارت بر طرح های بانک كشححاورزی می باشححد. در 

      1396                          مشحتری حقيقی از ابتدای سحال        16000             مجمو  اطالعات 

سال  ست جمع آوری       1398              تا انتهای                                     كه در نو  خود كم نظير ا

 .     گرديد
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تعريف متغيرهاي تحقيق -1جدول   
Table 1- Definition of research variables 

 شرح
Definition 

 واحد
Unit 

 متغير

Variable 
 1و زن  0مرد 

Male=0 and Female=1 
- 

 جنسيت
Sex 

 0 تأهلو م 1مجرد 
Single=1 and married=0 

- 
 تأهلوضعيت 

Marriage situation 
 1و بی سواد  0باسواد 

Literate=0 and Illiterate=1 
 تحصيالت -

Education 
 )كارگر فصلی( 1)كشاورز و كاسب( و بيکار  0شاغل 

Employed (Farmer and tradesman) =0 
Unemployed (Seasonal worker) =1 

 وضعيت اشتغال -
Job situation 

 1و استيجاری  0شوصی 
Personal=0 and Rent=1 

 نو  ملک -
Type of property 

 0-، ساير1كشاورزی 
Agriculture=1, other=0 

 مصارف وام -
Loan description 

 )بيشتر از يک سال( 1)كمتر از يک سال( و بلند مدت  0كوتاه مدت 
Short - term (Less than a year)=0 
Long - term (More than a year)=1 

- 
 مدت زمان وام

Loan duration 

 0)زمين،ساختمان،مالکيت آب،سپرده( و ضامن  1سند 
Document (Land, Building, Water ownership, Deposit)=1 

Guarantor=0 

Number 
 نو  وثيقه

Loan collateral 

 با توجه به درجه بندی شعب، هرساله توسب بوشنامه های ارسالی تعيين می شود.
According to the grading of branches, it is determined by the sent circulars every year. 

Rials 
 مبلن تسهيالت

Loan amount 
 تابع قوانين بانک مركزی

Subject to central bank rules 
Rials 

 سود تسهيالت
Loan interest 

 شامل میالباتی كه از پرداخت آن حداكثر دو ماه گذشته باشد.
Includes claims that a maximum of two months has passed since its payment. 

Rials 
 رسيداصل سر

Original maturity 
 شامل میالباتی كه از پرداخت آن حداكثر دو ماه گذشته باشد.

Includes claims that a maximum of two months has passed since its payment. 
Rials 

 سود سررسيد
Profit matured 

 شامل میالباتی كه از پرداخت آن حداكثر هجده ماه گذشته باشد.
Includes claims that a maximum of eighteen months has passed since its payment. 

Rials 
 سابقه بدهی معوق

Deferred history 

 شامل میالبات معوق و مشکوك الوصول
Includes deferred claims and suspicious of access 

Rials 
 جريمه تأخير

Delay penalty 
 

 نتايج و بحث

 به بررسحححی مورد متغيرهای آماری بررسحححی به 3 و 2جداول

شتريان تفکيک شتريان و حساب خوش م . پردازدمی حساب بد م

هزار  16بررسی آماری متغيرهای تحقيق نشان می دهد كه از كل

درصححد بازپرداخت  57وام معادل  9100وام مورد بررسححی، حدود 

شده 43وام معادل  6900شده و  صد بازپرداخت ن سب در اند. متو

ميليون ريال  24مبلن وام دريافتی در گروه مشححتريان بدحسححاب 

ميليون ريال  10ميليون ريال و حداقل  400( با حداكثر 2)جدول 

های دريافتی در بوده اسححت. اين در حالی اسححت كه متوسححب وام

يال بوده اسحححت. ميليون ر 139گروه مشحححتريان خوش حسحححاب 

شتريان  سهيالت در گروه م سيد ت سرر صل  سب ا همچنين متو

تر از مشححتريان بدحسححاب ريال( پايين 699011خوش حسححاب )

شد 14062500)  ريال( بوده كه از نظر آماری نيز معنی دار می با

درصححد مشححتريان  83(. به همين ترتيب، 2)سححتون آخر جدول 

درصحد(  98ده آنها )اند كه عمخوش حسحاب را مرد تشحکيل داده

سیژ تحصيالت نيز  تأهلم شتريان  83بوده اند. از نظر  صد م در

شتريان خوش حساب 66بدحساب و  صد م سواد  در را افراد فاقد 

درصد مشتريان بانک طی اين مدت  90اند. بيش از تتشکيل داده
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شتريان )  ساب و  65شاغل و عمده م شتريان خوش ح صد م در

صی پرداخته  53 شو ضامن  ساب( به ارائه  شتريان بدح صد م در

 اند.

 

 مشتريان  گروه دو در الگو پيوسته متغيرهاي آماري مشخصات -2جدول 
Table 2- Statistical properties of continuous variables in two groups of users 

 شرح
Description 

 ميانگين 

Average 
 انحراف معيار

Standard deviation 
 tآماره 

t-stat 

 مبلن تسهيالت 
Loan amount (Rials) 

 مشتريان خوش حساب
Good customers 

138799646 1.20E-10 

1.72 
 مشتريان بد حساب
Bad customers 

24140625 
1.97E+08 

 

 سود تسهيالت 
Loan interest (Rials) 

 مشتريان خوش حساب
Good customers 

15702644 5.72E-10 

1.25 
 مشتريان بد حساب
Bad customers 

2823561 
42755116 

 

 اصل سررسيد 
Original maturity (Rials) 

 مشتريان خوش حساب
Good customers 

699011 9.22E-10 
*6.37 

 مشتريان بد حساب
Bad customers 

14062500 
43554792 

 

 سود سررسيد 
Profit matured (Rials) 

 مشتريان خوش حساب
Good customers 

254529 8.08E-09 
*6.92 

 مشتريان بد حساب
Bad customers 

2119777 
6190969 

 

 سابقه بدهی معوق 
Deferred history (Rials) 

 مشتريان خوش حساب
Good customers 

77372 4.32E-08 
*5.05 

 مشتريان بد حساب
Bad customers 

17867461 
35132375 

 

 جريمه تأخير 
Delay penalty (Rials) 

 مشتريان خوش حساب
Good customers 

58704 0.018753 
*8.11 

 مشتريان بد حساب
Bad customers 

7193065 
0.01406475 

 

                                                               .Source: Research findingsهای تحقيق.مأخذ: يافته  

 

پارامترهای برآورد شححده الگوی اجيت برای بررسححی عوامل 

گزارش  4مؤثر بر ريسک اعتباری متقاضيان تسهيالت در جدول 

و از  ستنمايیشده است. اين الگو با بهره گيری از روش حداكثر را

ست. آماره Eviews 8طريق نرم افزار  شده ا هايی كه در برآورد 

پايين جدول گزارش شحححده اند، قدرت توضحححيژ دهندگی الگو را 

ستنمايی  شرح می دهند. سبت را ستنمايی را در 1                    آزمون ن                        ، تابع را

ستند با حالت بدون  صفر ه ضرايب همه متغيرها                                                        حالت مقيد كه 

   هد  د                                 آماره در الگوی برآورد شده نشان می         كند. اين              قيد مقايسه می

                                                                                                                                                                                                 
1-Likelihood Ratio Test 

                                                       كه تغييرات توضيژ داده شده توسب اين الگو در سیژ يک درصد 

معيار خوبی برازش كه در اين جدول ارايه شده       باشد.            معنی دار می

معادل  باشد كه مقدار آناست، درصد صحت پيش بينی الگو می

صد می 7/96 صد باای اين آماره در الگوی اجيت، در شد. در با

يانگر آن اسحححت كه الگوی تدوين شحححده از قدرت پيش بينی  ب

نان از عدم  مناسحححبی برخوردار اسحححت. عالوه براين، برای اطمي

باثباتی آن برخی متغيرها به ترتيب حذف و  شحححکنندگی الگو و 

حذف هركدام بر عالمت و  تأثيردوباره به الگو اضحححافه شحححده و 
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معنی داری سححاير متغيرها سححنجيده شححده كه نتايج نشححان داد با 

حذف يک يا چند متغير از الگو، تغييری در سحححاير متغيرها از نظر 

 أييدتداری بوجود نيامده و عدم شکننده بودن الگو عالمت و معنی

برآورد شححده اسححت.  24/0مک فادن در مدل  2Rآماره  شححود.می

شتند كه Louviere et al., 2000 لووير و همکاران ) ( اظهار دا

باشححد تا مدل پذيرفته شححود و  1/0ی مک فادن بايد باای آماره

بازه قدار آن در  عديل  3/0تا  2/0ی م يب ت با ضحححر یابق   2Rم

است. براين  9/0تا  7/0ی ( در بازهOLSحداقل مربعات معمولی )

 گيرد.قرار می تأييداساس نتايج الگوی حاضر مورد 

 

 مشتريان گروه دو در الگو مجازي متغيرهاي آماري مشخصات -3جدول 
Table 3- Statistical properties of continuous variables in two groups of users  

 شرح
Description 

 گروه
Groups 

 )%( 0تعداد مشاهدات برابر
No. of observations equal 0 

(%) 

 )%(1تعداد مشاهدات برابر 
Np. of observations equal 1 

(%) 

 (1 زن و 0 جنسيت )مرد
Sex (Male= 0  and Female=1 

مشتريان خوش 
 حساب

Good customers 

 
%83 

 
%17 

 مشتريان بد حساب
Bad customers 

 
%77 

 
%23 

 (0 تأهلم و 1 )مجرد تأهلوضعيت 
Marriage situation (Single=1 and 

married=0) 

مشتريان خوش 
 حساب

Good customers 

 
%98 

 
%2 

 مشتريان بد حساب
Bad customers 

 
%97 

 
%3 

 (1 بيکار و0 وضعيت اشتغال )شاغل
Job situation (Employed =0 

Unemployed =1) 

مشتريان خوش 
 حساب

Good customers 

 
%94 

 
%6 

 مشتريان بد حساب
Bad customers 

 
%93 

 
%7 

 (1 سواد بی و 0 تحصيالت )باسواد
Education (Literate= 0  and Illiterate=1) 

مشتريان خوش 
 حساب

Good customers 

 
%66 

 
%34 

 مشتريان بد حساب
Bad customers 

 
%83 

 
%17 

 (1 استيجاری و 0 نو  ملک )شوصی
Type of  Property (Personal=0 and 

Rent=1) 

مشتريان خوش 
 حساب

Good customers 

 
%93 

 
%7 

 مشتريان بد حساب
Bad customers 

 
%91 

 
%9 

 (0 ضامن و 1 نو  وثيقه )سند
Loan collateral (Document=1 

Guarantor=0) 

مشتريان خوش 
 حساب

Good customers 

 
%65 

 
%35 

 مشتريان بد حساب
Bad customers 

 
%53 

 
%47 

 (1 مدت بلند و 0 مدت كوتاهمدت زمان وام )
Loan duration (Short - term=0, Long - 

term=1 

مشتريان خوش 
 حساب

Good customers 

 
%58 

 
%42 

 مشتريان بد حساب
Bad customers 

 
%49 

 
%51 
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سیژ معنی داری                 ضرايب برآوردی و    4                 ستون سوم از جدول 

شان می z                                    پارامترهای الگو را با توجه به آماره  همانیور كه   دهد.ن

متغيرهای  تأثيرشحححدن  تأييدشحححود نتايج حاكی از مالحظه می

عيت ، وضمصرف وام تحصيالت، مبلن تسهيالت، نو  وثيقه، نو 

س، تأهل سرر صل  س سود، ديا سابقه ديسرر بر روی  معوق و 

سک اعتباری دارد. به عبارت ديگر با افزايش اين  احتمال بروز ري

) lnمتغيرها مقدار 
𝑝𝑖

1−𝑝𝑖
يابد. لذا ضريب درج شده در افزايش می (

ميزان تغيير در لگاريتم نسحححبت احتمال عدم بازپرداخت  4جدول 

به ازای يک درصححد تغيير در متغيرهای توضححيحی را نشححان می 

شريفی رنانی و همکاران )دهد.   Sharifi Ronane etبه اعتقاد 

al., 2011برای بازپرداخت وامتر شرايب بهتری ( نرخ سود پايين 

های ملکی نيز نسبت به فراهم كرده و وام های اخذ شده با وثيقه

های تضامنی از شرايب بازپرداخت بهتری برخوردار بوده اند. وثيقه

( نيز در بررسحححی Bagheri & Najafi ,2004باقری و نجفی )

های كشاورزی، درآمد مزرعه، طول عوامل مؤثر بر بازپرداخت وام

پرداخت وام، نو  فعاليت بکارگيری وام و تحصيالت را از دوره باز

ترين عوامحل مؤثر بر تفحاوت بين دو گروه بحازپرداخحت عمحده

كنندگان و نکول كنندگان وام عنوان كردند. حسحححينی و زيبايی 

(Zibaei, 2015 Hoseini & ،سهيالت ( به نقش تجربه، مبلن ت

با عدم  مل مؤثر بر  يان عوا بانکی در م خت و نرخ سحححود  زپردا

ند. داشححته ا تأكيدتسححهيالت بانکی در ميان كشححاورزان ممسححنی 

 ,Oladeebo & Oladeeboهمچنين اواديبول و اواديبو )

شاورز، اندازه و 2008 صيالت و تجربه ك سن، تح ( عواملی چون 

نو  فعاليت را از عوامل مؤثر در بازپرداخت وام های كشحححاورزی 

نيز سححیژ تحصححيالت و ( Matin, 1997تلقی می كند. ماتين )

تنو  منابع درآمدی كشححاورزان را از جمله عوامل مهمی می داند 

اند. به همين ترتيب، نتايج كه باعث عدم بازپرداخت وام شحححده

بيانگر آن اسحححت كه متغيرهای جنسحححيت، نو  ملک،  4جدول 

شتغال و مدت زمان وام  ضعيت ا شتريان تأثيرو سابی م ی در بدح

شده                 وجه به اين كه نمی    با تندارد. با اينحال،  ضرايب برآورد                         توان 

                                                     الگوی اجيت را مسحححتقيماً تفسحححير كرد، لذا برای تفسحححير اين 

اثر                                                  ضححرايب، اثر نهايی هريک از متغيرها محاسححبه شححده اسححت. 

ينی بصححورت تغيير در احتماات پيشنهايی متغيرهای پيوسححته به

حاسبه م شده، به ازای يک واحد تغيير در ميانگين متغير مورد نظر

صححورت تغيير در شححده اسححت. اثر نهايی متغيرهای مجازی نيز به

ضعيت مورد نظر احتماات پيش شده، بر اين مبنی كه آيا و بينی 

افتد يا خير، محاسححبه شححده اسححت. به عنوان نمونه، اثر اتفاق می

نهايی برای متغير ميزان تسهيالت نشان می دهد با افزايش يک 

 0318/0ک بروز عدم بازپرداخت  درصحححدی در اين متغير ريسححح

 Arabmazarيابد. عرب مازار و روئين تن )درصحححد افزايش می

& Roeintan, 2006 نشححان دادند كه نو  فعاليت و ميزان وام )

 رتأثيبر ريسحححک اعتباری مشحححتريان حقوقی بانک كشحححاورزی 

داری می گذارد و اين عوامل فصل مشترك زيادی با عوامل معنی

اعتباری مشحححتريان حقوقی سحححاير بانکها دارد. مؤثر بر ريسحححک 

( در Sharifi Ronane et al., 2011شريفی رنانی و همکاران )

پرداخت تسهيالت كشاورزی در استان  بررسی عوامل مؤثر بر باز

های اعیا شده به بوش كشاورزی و اصفهان نشان دادند كه وام

لن ه مباند. همچنين هرچپرداخت شححده صححنايع جانبی آن بهتر باز

مل كرده  خت آن بهتر ع بازپردا نده در  وام كمتر بوده، وام گير

ست. به اعتقاد ويتور ) شتر وام و دوره Vitor, 2012ا ( نيز مبلن بي

سی به آموزش، احتمال  ستر بازپرداخت طوانی تر آن به همراه د

خت را بوجود می بازپردا كاهش نکول در  آورد. بيشحححتری برای 

بد حسحححابی  گذاری متغيرتأثيرهمچنين  مبلن تسحححهيالت روی 

 Rajabzadeh etمشححتريان با تحقيقات رجب زاده و همکاران )

, 2016.al .همسو است ) 
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 نتايج الگوي بررسی ريسک اعتباري توليدكنندگان زعفران در شهرستان زاوه -5جدول 
Table 5 – The results credit risk of Saffron producers in Zaveh city 
 شرح

Description 
 مقدار ضريب

Coefficient value 
 zآماره 

Z statistics 
 اثر نهايی

Marginal effect 

 جنسيت
Sex 

-0.02545 -0.784943 -0.0435 

 تأهلوضعيت 
Marriage situation 

0.53677 ***6.828568 0.0052 

 تحصيالت
Education 

-0.09975 ***6.371784- -0.0000 

 وضعيت اشتغال
Job situation 

-0.11785 -1.742380 -0.0814 

 نو  ملک
Type of  Property 

-0.08618 -1.327893 -0.1842 

 مصارف وام
Loan description 

-0.01076 **4.793828- -0.0325 

 مدت زمان وام
Loan duration 

-0.07995 **2.317910- -0.0605 

 نو  وثيقه
Loan collateral 

0.01437 ***7.309608 0.007 

 مبلن تسهيالت
Loan amount 

0.58431 **5.820628 0.0318 

 سود تسهيالت
Loan interest 

0.61772 1.457859 0.1449  

 اصل سررسيد
Original maturity 

0.56932 **6.147740 0.0108  

 سود سررسيد
Profit matured 

0.10926 ***13.86443 0.0114  

 سابقه معوق
Deferred history 

0.09204 ***19.16104 0.1150  

 جريمه تأخير
Delay penalty 

0.06318 **4.186598 0.0012 

   0/  24ضريب تعيين مک فادن:                                               34/16220نمايی:آزمون نسبت راست

           R2: 0.24                         Likelihood Ration test*** (L.R): 16220.34 

 8424/0ضريب تعيين تعديل شده:                                                    78/96بينی:درصد صحت پيش

                     Adj R2: 0.8424                           Percentage of right predictions: 96.78   
  درصد. 1سیژ  در داریمعنی*** درصد 5  سیژ در داریمعنی** درصد  10  سیژ داری درمعنی*                          های تحقيق.        مأخذ: يافته            

             Source: Research findings.     * Significant at the level of 10% ** Significant at the level of 5% *** Significant at the level 

of 1%. 
 

  گيرينتيجه

گسحححترش بازارها و نهادهای مالی و به دنبال آن توسحححعه 

شور  شرق ك شمال  صول مهمی مانند زعفران در  روزافزون مح

شته تا فرآيند  ستان زاوه در اين زمينه موجب گ شهر صوب  بو

اخذ اعتبارات ازم برای پيشححبرد امور توليدكنندگان تأمين مالی و 

ای هزعفران، به شکل سريع و قابل اطمينانی از الزامات و اولويت

اقتصحححاد منیقه محسحححوب گردد. با اجرايی شحححدن پروژه دولت 

سب نهادهای  ساخت های ازم تو الکترونيک و فراهم آوردن زير

ی اسحححالم ای ربب و تبديل شحححدن بانکداری فعلی به بانکداری

توان ضحححمن های اعتباری و نظارتی، میمدرن با تغيير در روش

سححازی فرآيند اعیای تسححهيالت با حداقل هزينه و ايجاد سححاده

نال ناتی را برای كا کا نت، ام ماتی از طريق اينتر خد يد  جد های 
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مشحححتريان جهت جسحححتجو و انتواب اعتباردهندگان خود بدون 

کانی فراهم آورد. مانی و م يت ز به همين منظور در اين  محدود

ستفاده از  شعبه        16000       اطالعات میالعه با ا سه  شتری حقيقی                      م

ستان زاوه  شهر شاورزی واقع در  سی عوامل مؤثر                                    بانک ك به برر

 پرداحته شود.  اعیايی تسهيالت اعتباری بر ريسک

مده می بدسحححت آ تايج  به ن كه با توجه  جه گرفت  توان نتي

بوش كشاورزی و پرداخت  هایتوصصی كردن هرچه بيشتر وام

آن به افراد فنی و آموزش ديده و دارای اهليت و حسححن شححهرت 

گذاری ويژگی های فردی در اعیای تسهيالت تأثيرباعث افزايش 

ستم سي شود كه با تقويت  شتريانمی   های رتبه بندی اعتباری م

سک اعتباری كمک می شش هرچه بهتر ري سويی به پو كند. از 

ت به های مالی نسححبگذاری بيشححتر ويژگیثيرتأديگر، با توجه به 

مل اقتصحححاد كالن های فردی میويژگی توان نتيجه گرفت عوا

نسبت به عوامل فردی نقش بيشتری دارد كه بيانگر آن است كه 

توان تا حد زيادی ريسحححک اعتباری با اصحححالح قوانين بانکی می

 هتسهيالت برای توليد كنندگان زعفران را كاهش داد. در صورتيک

شده و  صادی  سهيالت در فعاليت های اقت شريک گيرنده ت بانک 

شود، ضمن رها  سهم آورده فرد به عنوان ضمانت در نظر گرفته 

شتريان بهتر و بهره دی منشدن از وثيقه محوری برای انتواب م

شش بانک سهيالت پرداختی، می توان به پو سود يا زيان ت ها در 

ر منتهی به كارايی بهت هرچه بهتر ريسحححک اعتباری كه نتايج آن

 شود، اقدام نمود. های اعتبارسنجی میسيستم

چه بهتر و بيشحححتر  جه گيری هر  که، برای نتي يت اين ها در ن

سيستم های اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتريان و كاهش ريسک 

گذاری متغيرهای كالن اقتصححادی از جمله نرخ  تأثيراعتباری در 

ر توان با تکيه بتسححهيالت میبيکاری و تورم در عدم بازپرداخت 

سهيالت پرداختی  صوات و ت سايی دقيق زنجيره تأمين مح شنا

های كوتاه مدت توصصی، كارشناسی شده و زود همسو با طرح

بازده و عدم تمديد اين تسححهيالت در موعد مقرر برای مشححتريان 

سب همراه با چابکی بانک سرمايه در گردش منا ضمن ايجاد  ها، 

مندی بيشتر افراد از اعیای خدمات بانکی و بهرهو سرعت باای 

صاد در بوش  شتر اقت شکوفايی هر چه بي سهيالت بانکی باعث  ت

 های اقتصادی كشور شود.كشاورزی و ساير بوش
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