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 یدهچک
 ةتوسع یدولت یرغ یهااز صندوق یالتتسه یافتدر ةمبادل یهاینههز یحاضر بررس ةهدف مقال

مهم و  یمبادله عامل یهاینهگذرد. هزیها مآن یتدهه از آغاز فعال یکاست که کمتر از  یگذار یهسرما

 یها. دادهدرویم شمار به یرسم یهاپا در استفاده از وامکوچک و خرده یرندگانگوام یدکننده برامحدو

پرسشنامه به روش  یلو تکم یگذاریهسرما ةاز توسع یتحما یاز شرکت مادرتخصص یازمورد ن

 ةن برآورد و محاسبضم ،العهطم ینبه دست آمد. در ا 1122سال  درشده  یبندطبقه یتصادف یریگ نمونه

 یریگوام ةمبادل ةینآثار عوامل مؤثر بر هز یاقتصادسنج یبا استفاده از الگو یالت،تسه یافتدر ةمبادل ةینهز

از  یالتتسه یافتدر یاندر جر یمبادالت یهاینهکنترل هز ةدهندنشان یقتحق یهایافته. شد یبررس

 یمال یانجر یتر و دارابزرگ یهادر صندوق هاینههز ینو کاهش ا یگذاریهسرما ةتوسع یهاصندوق

درصد و در دو صندوق  20/1صندوق اصفهان  ةمبادل ةینهز میزان ،اساس ین. بر ااستتر گسترده

 یالگوها یجدرصد محاسبه شد. نتا 22/1و  20/1 یبترتگلستان و قم به یهادر استانتر  کوچک

 گیرنده وام ةو سپرد یسود، حجم وام درخواست یرام نظو یطشرا یتاهم ةدهندنشان یزن یاقتصادسنج

 شدهصرف زمانتخلف و مدت ةسابق آموزش، سواد، و تجربه سطح شامل گیرندهوام هایویژگی همچنین

شده مربوط به ییعوامل مؤثر شناسا بیشتر که آنجا از. است یالتتسه یافتدر ةمبادل ةهزین کاهش در

ها و یتوانمند یارتقا یقاز طر یرندهگتمرکز بر وام با توانیم است، بوده یرندهگامو یطها و شرایژگیو

 را کاهش داد. یمؤسسات اعتبار یردر سا یالتتسه یافتدر ةمبادل یهاینههز یو یافتگیسطح توسعه

 یگذاریهسرما ةوسعت یهاصندوق یدهوام سازوکارکه در  یگروه یریگوام یهاتوسعه و گسترش روش

 رود.به شمار  زمینه ینمؤثر در ا یتواند راهکاریمرسوم است م
 

 مبادله  ینةهز ،یگذاریهسرما ةصندوق توسع یالت،تسه ی،مال ینتأم :یدیکل هایهواژ
 

 مقدمه
 نبودحال توسعه به دليل  بخش كشاورزي كشورهاي در

اين بازارها بازارهاي مالي كارآمد با مشكل جدي مواجه است. 
و گذاري سرمايهقادر نيستند منابع مالي مورد نياز را براي 

 ة. تجرب(yaron et al., 2002) بخش فراهم آورند ةتوسع

 يمال يدهد بازارهايدر حال توسعه نشان م يكشورها
دولت و در واقع مركز  يروهاين يرتحت تأث يشههم يكشاورز

 يكه مؤسسات مال يابه گونه اند،بوده يدولت يهاثقل مداخله
در  يوابسته، فاقد نوآور يبازارها را به مؤسسات ينفعال در ا

 Ghorbani) اندكرده يلتبد يينپا ييو با كارا يخدمات مال

& Nemati, 2011.) 
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 يمال يبازارها يگونه كشورها، به علت ناكارآمد يندر ا
به منابع  ين دسترساز جامعه توا ياگسترده ةتنها دامننه
 يزاندازها نمنابع و پس يزرا ندارند، بلكه سازوكار تجه يمال
 Management & Planning) يستن يمناسب يتوضع در

Organization, 2000دهد راه حل ي(. شواهد نشان م
در  يدر روستاها نوآور ياعتبار يهايتمشكل محدود

 يرات؛ زمنابع اس يشافزا ينهادها و مؤسسات به جا يطراح
اندازها اعتبارات است نه در حجم پس ةمشكل در نحو

(Hassanzadeh & Ghavidel, 2005.) 
 يمال ينهادها يريگشكل ةاز مباحث مطرح در عرص يكي

 يهاينهدر حال توسعه بحث هز يمد در كشورهاآكار يرسم
الشعاع قراردادن امكان تواند با تحتياست كه م يمبادالت
در خصوص  يجد يمانع ياعتبار يالتبه تسه يدسترس

به شمار  يستأستازه ياعتبار يمؤسسات و نهادها يتموفق
به  يو متك يمتقارزان يمال ينبه اهداف تأم يابيدست رود و
 يهاينههز خرد موجود در بخش را محدود سازد. ياندازهاپس

است كه  ييهاها و چالشينهبه اعتبارات، هز يمبادله دسترس
 يكافنا ةتوسع يلبضاعت به دلخرد و كم يرندگانگوام يژهوبه
سطح  ي،به منابع اطالعات يدسترس نداشتن، هايرساختز
 يافتدر يندفرا يچيدگيو پ يناكاف ةتجرب يالت،تحص يينپا

به  يابيدست يبرا يرندهگرو هستند. وامهبا آن روب يالتتسه
 ميزانمدت آن،  يرم نظوا ياعطا يطبه شرا يدوام تنها نبا يک

ها و به دستورالعمل يدبابلكه داشته باشد  سود و اقساط توجه
مبادله در  ةينند. هزكعمل  يزدهنده نمورد نظر وام يروال ادار

 يابهره يرغ يهاينهتمام هز يو اعتبار يبخش مال
 اخت وامو پرد يافتدر ياندر جردهندگان وامو  يرندگانگ وام

 (.Chlangani & Ariyawardana, 2007) است
تر پررنگصورت  بهخرد  يرندگانگوام يمسئله برا ينا

د در ندهيكه مطالعات نشان م يبه طور ،شوديمشاهده م
 يمبادله برا يها ينههزدر حال توسعه مقدار  يكشورها

 سه تا شش برابر باالتر از مجموع درگيرندگان كوچک  وام
 استگيرندگان بزرگ  هاي وام هاي مبادله براي وام هزينه

(Guia-Abiad, 1993؛ Cuevas & Graham, 1984؛ 
Graham et al., 1996ة(. در مطالع Cuevas (1988)، 

اعتبار در  يبنديهدر سهم يابزار ييرگوام ةمبادل يهاينههز
 ةمطالع مبناي برد. وريم شمار بهدر حال توسعه  يكشورها

Adams & Nehman(1978با افزا )ياسم ةبهر ميزان يش 
 يرندگانگوام يحداقل برا يريگوام يهاينهاحتمال كاهش هز

 & Chlanganiةشود. در مطالعيكوچک فراهم م

Ariyawardana (2007اگرچه هز )وام از بانک  يافتدر ةين
مبادله  يهاينهسهم هز يبود ول يبانک خصوص ازكمتر  يدولت

برابر(  9)حدود  يشترب ياربس يبت به بانک خصوصدر آن نس
( به 2008) Hosseini et al. يزن يرانبه دست آمد. در ا

منبع  ينترمهم كهپرداختند  يبانک كشاورز يالتتسه يبررس
اساس سهم  ين. بر ابود بخش يندر ا ياعتبار دولت ينتأم
 9به طور متوسط  يافتيمبادله از حجم وام در يهاينههز

 .دشمحاسبه  درصد
 يهامبادله در وام ةينهز يزانم يقتحق يندر ا ،ينهمچن

از  يشب يهادرصد و در وام 32/4 يالر يليونكمتر از پنج م
درصد به دست آمد. با توجه به  44/0تنها  يالر يليونم 30

 يفعال در بازار مال يهابخش ييشناسا ،موارد مذكور
 يتكشاورزان اهم يلما يازن ةكنندينبه عنوان تأم ييروستا

 دارد. ياديز
 هايسال دركه  دولتي غير اعتباري مؤسسات جمله از
 هايتشكل جدي بسيار مشاركت و دولت حمايت با اخير

 تأسيس توليدي هايتعاوني و هااتحاديه شامل خصوصي بخش
بخش  در گذاري سرمايه ةتوسع از حمايت هايصندوق ،اندشده

و  يعها تجمصندوق ينا يل. هدف از تشكهستند يكشاورز
منابع فعاالن بخش،  يژهوبهخرد  يمنابع مال ةينبه يريتمد

 شايانبخش  يو واگذار يگذاريهرشد سرما ميزان يارتقا
 .ستهادولت به صندوق يگريتصد يفاز وظا يتوجه

 ةو محدود يگاهجا فراخور به يربخشهر ز يدكنندگانتول
 يا يتخصص ي،كه ممكن است محصول -هر صندوق يتفعال

د. در حال دارنصندوق مشاركت  يجاددر ا -باشد يامنطقه
 3صندوق ملي محصولي،  4صندوق استاني،  33 ،حاضر

د كه نصندوق فعاليت زنان وجود دار 30صندوق شهرستاني و 
 يدكنندگانها و تولها، تعاونيبه اعضاي خود شامل تشكل

 يدكنندگان،از تول ير. به غكنندميالحسنه اعطا تسهيالت قرض
 يدولت يرغ يهاسهامدار صندوق يگرد يصندوق مادرتخصص

و دولت  يوزارت جهاد كشاورز ياز سو يندگياست كه به نما
 ؛كنديم يها همكارصندوق ةو ادار يجادا ي،گذاريهدر سرما

متشكل از منابع  يدولت يرغ يهاصندوق يمنابع مال ينبنابرا
از  يكيبه عنوان )و دولت  (سهامداران ةيشامل سرما) يداخل

شامل  يمنابع اعتبار يزن و( يسسهامداران عمده در بدو تأس
و  يو شركت مادرتخصص يبانک كشاورز ياز سو يافتيوام در
 .استشده وجوه اداره ينهمچن

و نقش  يهسرما يتبا توجه به اهم ،طور كه اشاره شدهمان
آسان  يو لزوم دسترس يش كشاورزدر بخ يمال ينتأم ينهادها
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در گردش،  ةيبه سرما يبخش كشاورز يدكنندگانتول يعو سر
از شروع  يكه چند سال ،هاصندوق ينالزم است عملكرد ا

كه به  ييهاينههز يابيو ارز ييبا شناسا ،گذرديها مآن يتفعال
 از ؛شود يدهشود، سنجيم يلتحم ينهاد مال يناز ا يرندگانگوام
 يافتدر ةمبادل ةينهز يمطالعه به منظور بررس ينا رو اين
 يگذاريهسرما ةاز توسع يتحما يهااز صندوق يالتتسه

 ةمحاسب ضمن هدف اين به نيل براي و است گرفتهصورت 
 يهاينهآثار عوامل مؤثر بر هز يبه بررس گيريوام ةمبادل ةينهز

 .پردازدميمبادله 

 

 هامواد و روش
لگوي نظري الزم براي برآورد بخش حاضر به تدوين ا

از  يتحما يهااز صندوق يالتتسه يافتدر ةهاي مبادل هزينه
مساعدت عوامل مؤثر بر اين  يينو تب يگذاريهسرما ةتوسع

 پردازد.  ها مي هزينه

 

 یالتتسه یافتدر ةمبادل ةینبرآورد هز
اول مستلزم  ةدرج در گيريوام ةمبادل ةهزين گيرياندازه

 ياجزا ييشناسا ينمشخص از آن و همچن يفيتعر ةارائ
 گيريوام ةمبادل ةينهز ،اساس اين بر. استآن  ةدهنديلتشك

. استبهره  ةينهز يعنيوام  يافتدر يحعالوه بر مخارج صر
 يرنده،گوام يافتگيسطح توسعه يرها تحت تأثينههز ينا
متفاوت  يالتدهنده و نوع تسهوام ياعتبار يهايژگيو

از  يالتتسه يافتدر يندتوجه به فرا خواهد بود و با
  :است يرز يشامل اجزا يگذار يهسرما ةتوسع يها صندوق

 يانكه در جر يالتتسه يافتدر يممستق يهاينههز .3
 يلتحم يرندهگبه وام گيريوام حين صندوق بهمراجعه 

 ةينهز .2 ؛يوآمد و تماس تلفنرفت يهاينهمانند هزد نشو يم
كه  يالتتسه يافتدر يشده براصت زمان صرففر

 يادر مشاغل مرتبط  يگريد يامور درآمدزا صرف توانست مي
هاي الزم  با برآورد كل ساعت ينههز اينمرتبط شود.  يرغ

فرصت يک ساعت  ةهزين ةمالي و محاسب ةبراي يک مبادل
 و( يساعت كار و يک)مثالً دستمزد  يرندهگزمان وام

 ةتهي ةهزين .3 ؛است دستيابي قابلدو  ينب اضرحاصل
ها فرم ةيته يي،ر مدارك شناسايتصاو ه،پروند يجادمدارك و ا

 يدضمانت وام شامل خر ةهزين .4 ؛يازن مورد يهايو گواه
التحرير دفاتر ثبت  الثبت و حق حق يهاينهسفته و سند و هز

 مبادله، ةينهز ةدهنديلتشك ياجزا يياسناد. پس از شناسا
اجزا را  ينپرسشنامه ا ةيمناسب و ته هايپرسش يبا طراح

 يهاينهكل هز 3 ةساخته و سپس با استفاده از رابط يكم
  شود:يمحاسبه م يريگوام ةمبادل

(3 )       
n

jj
tc tc ; j ,..., n


  1

1 

تعداد  jمبادله و  ةينهز ياز اجزا يکهر tcjكه در آن 
 ينةهزكل  tcكند و يم ييرتغ nتا  يکآن است كه از  ياجزا

سود  يهاينهمبادله و هز يهاينه. با جمع هزاستمبادله 
(icكل هز )يالتتسه ةين (TCرا م )يرتوان به صورت زي 
  :كرد يانب

(2  )                TC ic tc  

است كه از زمان  ييهاينهمبادله مربوط به هز يهاينههز
 يلتحم يرندهگدرخواست وام تا بازپرداخت آن به وام

 يالتسود در تسه يهاينهكه هز يدر حال ،شود يم
و در زمان  يكجابه صورت  يگذاريهسرما ةتوسع يها صندوق

 بنابراين ؛دشويماز مبلغ وام كسر  يوام به مشتر يلتحو
( Lوام ) ي( متفاوت از مبلغ اسمM) يافتيدر يالتاصل تسه

 :يدآيه دست مب 3 ةو با استفاده از رابط است

(3  )                M L ic          

با  يالتتسه يالر Lسود  يهاينههز icدر رابطه فوق، 
كه با استفاده از  استماه  tو مدت  riسود ساالنه  درصد

 شود:يمحاسبه م 4 ةرابط

 (4               )
r L t

ic
  

  
  
 12

i
       

( را از tcگيري ) وام ةهاي مبادل ، چنانچه هزينهكنونا
ر كنيم، خالص تسهيالت ( كسM) يافتياصل تسهيالت در

بنابراين  ؛آيد ( به شرح زير به دست ميNMدريافتي )
  توان نوشت: مي

(5       )         NM M tc          

 خيتار در التيبا درنظرگرفتن شرط بازپرداخت تسه
 التيتسه يتوان مقدار اسميم قسط کي يط و ديسررس

(Lو خالص تسه )يافتيدر التي (NMرا در رابط )زانيم ة 
 يهانهيكل هز زانيم بيترت نيقرار داد و به ا يبازده داخل

  (.6 ةرابط)د كررا محاسبه  التيتسه افتيدر

(6    )           
 

t

L
NM

R
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 ماه
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كل  ةنيهز زانيم اي يبازده داخل زانيم Rفوق،  ةدر رابط
 .است به ماه التيبازگشت تسه ةدور tو  التيتسه افتيدر

سود  ميزانشامل  هم رابطه اين در داخلي بازده ميزان
 ةهاي مبادل هزينه ميزان( و هم   به صندوق )پرداختي 

سود  ميزانبا داشتن  اكنون بنابراين است؛(    گيري ) وام
مبادله را  ةينهز ميزانتوان ي( مRكل ) ةينهز ميزان( و   )

 :دكرمحاسبه 

(4        )         tc i
r R r          

 يامجموعهمبادله  يهاينههز 3 ةطبق رابط ،يگرد ياز سو
را  اهاز آن يکهر ميزانكه سهم و  استاز اقالم مختلف 

   نشان داد: 9 و 8 روابط از استفاده با ترتيببهتوان  يم

(8            )        
j

j

tc
s

tc
      

(9       )         tc j tcj
r s r      

 ةمبادل ةيناز هز يمختلف يهاشاخص ،اساس ينبر ا
 قابل محاسبه است.  يالتتسه يافتدر

 
 مبادله ةینبرآورد عوامل مؤثر بر هز یالگو

است كه به منظور  يمبادله متأثر از عوامل مختلف ةينهز
تابعي از  صورتها به  اين هزينه ،كداماثر احتمالي هر يبررس

مقدار  ،د. در اين مطالعهنشو ميعوامل يادشده در نظر گرفته 
( tc/Lمبادله به مبلغ وام ) ة( و نسبت هزينtcمبادله ) ةهزين

گيري بر عوامل مختلف  وام ةهاي مبادل شاخصي از هزينه
 وند.ر مي شمار بهرگرس 

ويژه الگوهاي خطي و مختلف به يهامدل ةبا مقايس
2قدرت برازش مدل ) يارهايگيري از مع لگاريتمي و بهره

R ،)
بودن ( و نرمالt ةاز آمار يريگ)با بهره يبضرا يداريمعن

بهترين الگو براي  log-log(، الگوي JBبرآورد )آزمون 
 شناخته و گيري وام ةهاي مبادل برآورد عوامل مؤثر بر هزينه

 :است يرالگو به صورت ز ينا يبرگزيده شد. شكل كل

(30)
k mk mk km

Ln(y ) α Ln(x ) u  ,  

m , ,   ,
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ها پارامترهاي و  αمتغير وابسته و  Ykكه در آن 
مطالعات گذشته  يمعادله هستند كه بايد برآورد شوند. بررس

 ةينمبادله نشان داد عوامل مؤثر بر هز ةينهز ينظر يمبانو 
 ،گيرنده وام هايويژگي شامل گروه سه در دنتوانيمبادله م

 ينكه بر ا دنشو بنديطبقه وام شرايط و دهندهوام شرايط
به شرح  يحيتوض يرمتغ 8 يقتحق يطاساس و با توجه به شرا

 يريگوام ةتجرب يالت،هتس ةسود ساالن ميزانشد:  يينتع يرز
 يرندهگبه سپرده وام يافتيدر وام حجم)سال(، نسبت 

كه صرف مراجعه  يزمان مدت يمجاز يرتومان( متغ يليون)م
از  ترپايين، 3=يانگينشود )باالتر از ميدهنده مبه وام

 ةيرمديئته ياعضا يالت(، متوسط سطح تحص0=يانگينم
( و 0=ير، سا3باالتر= و يسانس)ل يبه دو صورت مجاز يتعاون
شركت  يمجاز يرمدل، متغ يط)سال( با توجه به شرا يعاد

 متغير(، 0=ساير، 3=يريتيو مد ي)مال يآموزش يهادر دوره
، 3=ي)بل يالتدر بازپرداخت تسه يرتأخ ةسابق مجازي

: 2m؛0=ير، سا3: قم=3mاستان ) يمجاز ير(، متغ0=يرخ
 متغيرهاي(؛ 0=يرسا ،3: اصفهان=3m 0=ير، سا3گلستان=

 ساختاري شكست وجود بررسي منظور به استان مجازي
 يبترت ينشوند. به امي لحاظ مدل در استان تغيير از ناشي

 ةمبادل ةينهز ةاستان بر انداز ييراز تغ يناش يرتوان تأثيم
انتخاب  ةبا توجه به نحو ينهمچن ؛را نشان داد يريگوام

 هايصندوق در استان ةمبادل ةينهز ةمقايس ها،صندوق
 بر دهندهوام دهيوام قدرت تأثير ارزيابي امكان مختلف

شود. اين مي ميسراثرگذار  يمبادله به عنوان عامل ةهزين
مبادله و  ةينهز ةوابست متغيرالگوها )در دو حالت با دو 

( با استفاده از روش يالتمبادله به مبلغ تسه ةيننسبت هز
OLS افزار از نرم يريگو با بهرهshazam  د.شبرآورد 

 

 هاداده
بخش اول  :است يازدو نوع داده مورد ن ،پژوهش يندر انجام ا

 ةاز توسع يتحما يهاصندوق يو آمار يفيبه اطالعات توص
و  استانتخاب نمونه  منظور به واست مربوط  يگذاريهسرما

 يهته يگذاريهسرما ةاز توسع يتحما ياز شركت مادرتخصص
و  يطداران و شراسهام يژگيكه به و ،خش دوم. باست هدش

از  ،ستمربوط ا هاصندوق يناز ا يالتتسه يافتدر ياتجزئ
 مذكور يهاداران صندوقسهام كه ايپرسشنامه يقطر
 .است هدمبه دست آ اندكرده يلتكم

 يبندو طبقه يبندرتبه يقاز طر يريگنمونه يندفرا
 فتهها صورت گرنسهامداران آ يها و انتخاب تصادفصندوق

)سهامداران(  ييهايتعاون مةشامل ه يمورد بررس ة. جامعاست
ها صندوق ينبار از ا  يک كم دست 3390سال  دراست كه 

ها آن يتسال از عضو دو كم دستو  اندكرده يافتدر يالتتسه
شده يسصندوق تأس 48اساس از  ينگذرد. بر ايدر صندوق م
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 .بودند يطحائز شرا يريگنمونه براي يصندوق استان 33
تعداد  يه،شاخص حجم سرما سهموجود بر اساس  يهاصندوق

 بنديرتبه 3389سال  درشده ارائه يالتسهامدار و حجم تسه
 يبيشاخص ترك ةو محاسب ياسرفع اختالف مق برايد. نادهش

با  ،روش ين. در ااست هشداستفاده  ياز روش استانداردساز
 يار،به انحراف مع يانگينصفت از م يرف مقادانحرا يمتقس
شوند يرها م ياساز مق يرهااستانداردشده و متغ ياصل يرمقاد

به  يبياستانداردشده شاخص ترك يرمقاد يو با جمع جبر
شاخص كردن (. با مرتبAmidi, 1999) يدآيدست م

متناظر  يهاآمده از بزرگ به كوچک صندوقدستبه يبيترك
 ينا بر. شونديم يبندرتبه فيضع تا يقو از زيبا هر شاخص ن

 از ترتيباصفهان، گلستان و قم به يصندوق استان سهاساس 
، 40انتخاب شدند و تعداد  يفمتوسط و ضع ي،قو ةطبق سه
 .دش يهته يکپرسشنامه از هر 30و  30

 

 و بحث یجنتا

در دو بخش ارائه  يقتحق يهايافتهو  يجنتا ،قسمت يندر ا
 يالتتسه يافتدر ةمبادل ةينبخش اول به برآورد هز :شودمي

و بخش دوم  يگذاريهسرما ةتوسع يدولت يرغ يهااز صندوق
 پردازد.يآثار عوامل مؤثر بر آن م يابيبه ارز

 

 یریگوام ةمبادل ةینبرآورد هز
مشخصات مبادالت  ينو همچن 9و  3با استفاده از روابط 

 يالتتسه يافتدر ةمبادل ةينهز يرندگان،گمربوط به وام يمال
اجزا و بر  يکبه تفك يگذاريهسرما ةتوسع يهااز صندوق

د. شمحاسبه  حسب سه استان )اصفهان، گلستان و قم(
 دهد.يمحاسبات را نشان م ينمربوط به ا يجنتا 3جدول 

ها شود، سهامداران صندوقيطور كه مشاهده مهمان
به  ،كنند يافتدر تيالتسه يكباراز  يشتوانند ساالنه بيم

بار  43/3 يانگينكه در استان اصفهان به طور م ياگونه
شرط پرداخت  ينكهبا توجه به ا .شوديم يافتدر يالتتسه
 ينا است، يوام قبل ةيبه هر سهامدار تسو يدجد يالتتسه

 ياندر نقل و انتقال وجه نقد م زيادسرعت  بيانگرارقام 
بر  يممستقطور  بهكه خود  استدهنده امو و يرندهگ م وا

 ؛داللت دارد يزممكان يندر ا يدهوام يينپا ةمبادل ةينهز
 بيانگر يزپرداخت وام ن ةآمار مربوط به طول دور ينهمچن

 يگذاريهسرما ةتوسع يهادر صندوق يدهوام يسرعت باال
 است. 

از  يريگوام ينددر فرا ينههز يشترينب 3بر اساس جدول 
وام است.  ينتضم ةينمتعلق به هز يدولت يرغ يهاصندوق
 90از  يشدر استان گلستان و اصفهان ب ينههز ينسهم ا

 ياجزا يرسا ةيس. مقااستدرصد  65درصد و در استان قم 
كاهش سهم در استان قم به  يندهد ايمبادله نشان م ةينهز
رصت ف ةينو هز يممستق ةينسهم هز يرچشمگ يشافزا يلدل

و  20 يبترتكه به است استان بوده ينرفته در ازمان ازدست
 ياتاند. جزئها را به خود اختصاص دادهينهدرصد از هز 33

امر  يندهد علت اينشان م يممستق يهاينهمربوط به هز
وآمد به صندوق و نوع بربودن رفتينهاز هز يناش يشترب

 ةينهز ةانداز به يگرد ة. نكتاستمورد استفاده  يهنقل ةيلوس
مربوط از صندوق اصفهان  يافتيدر يالتتسه ضمانت وام در

صندوق  يناز ا يافتيكه با توجه به متوسط مبلغ وام در است
كم به دست  يارها بسصندوق يروام در سا ينتضم ةينو هز

 ينكاررفته در ابه يناز نوع تضام يمسئله ناش ينآمده و ا
 يماً از چک براعمو ،هاست. در استان اصفهانصندوق

 يگركه در دو استان د يدر حال ،ضمانت وام استفاده شده
  چک و سفته متداول است.

از  يريگوام ةمبادل ينةاز هز يمختلف يهاشاخص 2جدول 
دهد كه بر يرا نشان م يگذاريهسرما ةتوسع يهاصندوق

 ةاساس انداز ين. بر ااست هدشمحاسبه  9تا  6روابط  يمبنا
 يشب يانگيندر استان گلستان به طور م يبرآورد ةمبادل ينةهز

 بهبرابر استان قم  پنجاز دو برابر استان اصفهان و در حدود 
 است؛ يالتتسه ةانداز يرشدت تحت تأثارقام به ين. اآمد دست

مبادله به مبلغ وام  ينةكه از نسبت هز ي،شاخص بعد بنابراين
 د. سازيمسئله را برطرف م ينا يد،آيبه دست م

مبادله نسبت به  ينةسهم هز ،شاخص ينبا توجه به ا
درصد( و در  49/0تا  34/0 يناست )ب يزناچ يارحجم وام بس

 ينةشود كه صندوق اصفهان هزيمشاهده م ياستان يسةمقا
 ينةكند. سهم هزيم يلتحم يرندهگبه وام يكمتر ةمبادل

 ،درصد است 88/3تا  36/2 يناندك و ب يزسود در مبلغ وام ن
را به  يشتريمبالغ ب هبهر ينةحال نسبت به سهم هز ينبا ا

 يلكه به دل ،مبادله ينةهز يزانخود اختصاص داده است. م
 يبرا يتريقدق يارمع ينهدرنظرگرفتن زمان تحقق هز

 يريگآشكار وام يهاينهبا هز يسهمبادله و مقا ينةسنجش هز
 مؤثر يهاينههز يشافزا ةدهندنشان ،سود( است ميزان)

از  يبترتاصفهان، گلستان و قم به يهادر صندوق يريگ وام
               .استدرصد  69/8و  4/6، 44/3درصد به  4/5و  43/5، 4/2
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 استان )به صورت متوسط( یکبه تفک یردولتیغ یها صندوق یمشخصات مبادالت مال .9 جدول

 مبادله مشخصات
 قم لستانگ اصفهان

 مقدار
 نهیهز از سهم

 کل مبادله
 مقدار

 نهیهز از سهم
 کل مبادله

 مقدار
 نهیهز از سهم

 کل مبادله

 - 00/24 - 12/241 - 88/102 (تومان ونیلی)م یافتیدر التیتسه نیآخر متوسط
 - 40/2 - 41/1 - 41/1 سال در یافتیدر التیتسه تعداد نیانگیم

 - 28/112 - 12/142 - 08/228 (تومان ونیلی)م سال در یافتیدر التیتسه متوسط
 - 22/12 - 11/2 - 10/14 )روز( درخواست زمان از وام پرداخت دوره طول
 - 42/8 - 11/11 - 20/2 )ماه( بازپرداخت دوره
 - 10/1 - 02/1 - 28/2 )ساعت( یهیتوج گزارش هیته و جلسات یبرگزار یبرا شده صرف زمان

 - 11/2 - 02/1 - 21/1 التیتسه افتیدر یابر مراجعه دفعات تعداد
 - 12/22 - 20/11 - 22/20 (لومتری)ک تسهالت افتیدر محل تا فاصله
 - 22/1 - 22/2 - 80/2 )ساعت( مراجعه هر یبرا الزم زمان

 - 00/18000 - 22/12122 - 01/8082 )تومان( مراجعه بار هر میمستق نهیهز
 - 22/2222 - 00/1220 - 41/1121 )تومان( التیتسه هر یابر فکس و یتلفن تماس میمستق نهیهز
 22/22 12/48411 22/2 22/20042 - 12/10284 (درصد و)تومان  التیتسه افتیدر میمستق نهیهز
 22/1 00/8210 22/2 22/1222 42/2 22/2212 (درصد و...( )تومان و اسناد ها، فرم ،ی)فتوکپ مدارک هیته نهیهز
 22/02 120222 22/22 1118222 22/21 41/228201 (درصد وومان )ت وام نیتضم نهیهز
 22/11 22/22022 22/2 22/28201 22/2 22/22120 (درصد و)تومان  شده صرف زمان فرصت نهیهز

 قیتحق یها افتهی: مأخذ
 

 استان یکبه تفک یردولتیغ یها از صندوق یالتتسه یافتمبادله در ینهبرآورد هز .2 جدول

 قم استان صندوق گلستان استان صندوق اصفهان استان صندوق شرح

 2/212202 2/1120111 02/220441 )تومان( مبادله نهیهز زانیم
 44/2 42/2 14/2 )درصد( التیتسه مبلغ به مبادله نهیهز نسبت
 22/2 88/1 10/2 )درصد( التیتسه سود به مبلغ به سود نهیهز نسبت
 12/2 11/2 10/2 التیتسه سود به مبادله نهیهز نسبت

 4/2 41/2 4/2 )درصد( سود نرخ
 22/1 20/1 20/1 )درصد( همبادل نهیهز نرخ
 02/8 0/0 40/1 )درصد( کل نهیهز نرخ

 های تحقیق مأخذ: یافته    

 

 مبادله ةینعوامل مؤثر بر هز یبررس
عوامل مؤثر بر  يابيارز يرد الگومربوط به برآو يجقسمت نتا ينا

 ةتوسع يهااز صندوق يالتتسه يافتدر ةمبادل ةينهز
 يدهد. در الگويگزارش م 30 ةرا بر اساس رابط يگذار يهسرما
دوم نسبت  يمبادله و در الگو ةينوابسته مقدار هز يرمتغ ،اول
 ينيتع يبضر يج. بر اساس نتااستمبادله به مبلغ وام  ةينهز

2
R مستقل  يرهايمتغ يدهندگيحقدرت توض 4جدول  در

قرار دارد و  يكه در سطح مطلوب است درصد 58و  46 يبترت به
 ,Guia-Abiad) است ييدمورد تأ يمقطع عرض يهادر داده

 ميزان ينجدول، ب ينشده در اارائه يج(. با توجه به نتا1993
 واحد هر ةمبادل ةينهز و مبادله ةينمقدار هز با يالتسود تسه
 يالتوجود دارد. در تسه يداريمثبت و معن ةوام رابط
 ييهاباالتر مربوط به وام يهادرصد ي،دولت يرغ يها صندوق

 . دنشوينماعتبار  ينصندوق تأم ياست كه از محل منابع داخل
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 یگذار هیسرما توسعه یها صندوق از التیتسه افتیرد مبادله نهیهز بر مؤثر عوامل برآورد جینتا. 3 جدول

 ریمتغ شرح
 نسبت هزینه مبادله به مبلغ وام  مقدار هزینه مبادله 
 برآورد مقدار 

 بیضر
  t آمار

 برآورد مقدار
 بیضر

 t آمار

 11/2 28/2  2/11 21/2  نرخ سود تسهیالت
 -00/10 -28/2  -22/2 -1/2  گیری تجربه وام

 -28/11 -48/2  28/12 18/2  شده )میلیون تومان( گذاری فتی نسبت به سرمایه سپردهمبلغ وام دریا
 دهنده شده در مراجعه به منبع وام مدت زمان صرف
 (2، پایین میانگین=1)باالی میانگین=

 20/2 20/1  0/2 2/12 

 -08/1 -2/2  -41/14 -2/2  سطح تحصیالت *
 /24/10 -0/2  -20/4 -10/2  (2، خیر=1آموزش )بلی=

 8 42/2  2/10 02/2  (2، خیر=1تأخیر در بازپرداخت وام )بلی=
 21/11 00/1  81/11 22/2  ( = تسهیالت استان قم1M) متغیر مجازی
 40/2 40/2  01/10 80/2  ( = تسهیالت استان گلستان2M) متغیر مجازی
 00/1 28/1  -22/12 -0/2  ضریب ثابت

 112  112  تعداد مشاهدات
2

R  40/2  28 
 JB  21/2  40/2آزمون 
 12/11  42/4  مقید Fآزمون 

 Log-log  Log-log  نوع مدل
 های تحقیق مأخذ: یافته

 دار هستند. معنی% 0درصد و مابقی ضرایب در هر دو مدل در سطح  01* ضریب تحصیالت در مدل دوم 

 
 ةيندر نسبت مبلغ وام به سپرده هز يدرصد يک يشافزا
مبادله هر واحد  ةينو هز يشدرصد افزا 38/0را مبادله 

نشان  يجهنت يندهد. ايدرصد كاهش م 48/0را  يالتتسه
 يرندگانگبا وام يسهتر در مقابزرگ يهادهد صاحبان واميم

 يبرا همچنين ؛شونديمتحمل م يركمت ةمبادل ةينخرد هز
 يشترب يناناطم يلبه دل ،دارند يشتريب ةيكه سرما يكسان
 يافتدر يد،سررس يخهنده از بازگشت پول در تاردوام

 .يردگيتر صورت مراحت يالتتسه
در مدل اول به  يزن يرندهگو سواد وام يالتسطح تحص

 يعاد يرو در مدل دوم به صورت متغ يمجاز يرصورت متغ
 يرندگانگوامبرآوردها در مدل اول نشان داد  يج. نتاشد يابيارز

 يرنسبت به سا يكمتر ةمبادل ةينو باالتر هز سيسانبا مدرك ل
كه بر  ،يرمتغ ينا يفرم عاد ينهمچن ؛شونديمتحمل م افراد

، نشان شددر مدل دوم استفاده  يلتحص يهااساس تعداد سال
هر  ةمبادل ةينهز يل،تحص يهادر سال يشدرصد افزا يکداد 

 يهادهد. اثر آموزشيدرصد كاهش م 20/0را  يالتواحد تسه
 يهادر دوره شركت يمجاز يرمتغ يقاز طر يزن يجانب

و  يريگوام ةمبادل ةهزين بر( يريتيمد -ي)مال يعموم يآموزش
نشان داد  يجنتا و شد يابيارز يالتهر واحد تسه ةمبادل ةينهز

 ةمبادل ةينهز افراد ديگرنسبت به  يزن يرندگانگوامگروه از  ينا
 يبرا يعموم يهاآموزش ينبنابرا ؛اندمتحمل شده يكمتر
 يمناسب يگزينتواند جايندارند م ييباال يالتكه تحص يكسان

 دهد. يشها را افزاآن يريگوام يهاو مهارت يدبه شمار آ
 ةينمبادله و نسبت هز ةينبا مقدار هز يريگوام ةتجرب
 ةدار دارد. اندازيمعكوس و معن ةمبلغ وام رابط امبادله ب

 يهادهد عامل تجربه در واميآمده نشان مدستبه يبضرا
مبادله  ةيندر كاهش هز يشتريب يرتواند تأثيتر مبزرگ

 داشته باشد.
از  يشتركه ب يكسان يبرآورد مدل نشان داد برا يجنتا

، اندكردهدهنده وآمد به منبع وامزمان صرف رفت يانگين،م
 ةينمحسوس هز يشهم به افزا داريمعني طرز بهعامل  ينا

 شدهمنجر  يالتهر واحد تسه ةمبادل ةينهم هز ومبادله 
مطالعه،  يندر ا يمورد بررس ةاست. با توجه به نمون

 ييروستا يهايطكه در مح اندهرابط ينمشمول ا ييها يتعاون
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 واقع استان يهادر شهرستان ياشهرها مستقرند  ةحاشيو 
 .اندشده

 يدهنده تابع عملكرد ودر نظر وام يرندهگاعتبار وام
 ةوجود سابق ،يگرد بيانيبه  ؛است يقبل يهادرخصوص وام

زدن به اعتبار تواند با لطمهيم يالتدر بازپرداخت تسه يرتأخ
دهنده نسبت مركز وام ينانو كاهش اعتماد و اطم يرندهگوام

شود. منجر  يريگمبادله وام ةينهز يشبه افزا يرندهگبه وام
در بازپرداخت  يرتأخ ةدهد سابقيل نشان مبرآورد مد يجنتا
 يافتدر ةمبادل ةينهز يشتواند به افزايم يقبل يهاوام

 شود. منجر  يدجد يالتتسه
از صندوق  يريگوام ةمبادل يهاينهتفاوت هز يداريمعن

 يمجاز يرهايبا استفاده از متغ يزمختلف ن يهادر استان
 ينبودن ا. مثبتشد ده( آزمو2Mو  3Mعرض از مبدأ )

قم  يهاصندوق ةمبادل ةينهز يانگيندهد مينشان م ايبضر
صندوق اصفهان  ةمبادل ةينهز يانگيناز م يشترو گلستان ب

مبادله  ةينمربوط به برآورد هز يجنتا يداريمعن يداست و مؤ
 ،گزارش شده است 4كه در جدول  ،يدمق F. آزمون است
 كند.يم ييدأدرصد ت يکدر سطح  را يبضرا ينا يداريمعن

 

 یشنهادهاو پ گیرینتیجه
از  يالتتسه يافتدر ةمبادل ةينهز ميزان يجاساس نتابر

، 04/3 يبترتاصفهان، گلستان و قم به ياستان يهاصندوق
 ةينبا توجه به وجود هز ينبنابرا است؛درصد  29/3و  24/3

 يهاصندوقاز  يريگوام يهاينهاز هز يبخش صورت مبادله به
 ةينهز ميزان يانو تفاوت مشخص م يگذاريهسرما ةتوسع

 يافتدر ةمبادل ةينهز يمختلف، بررس يهامبادله در استان
 يردر سا يگذاريهسرما ةتوسع يهااز صندوق يالتتسه

وجود با  ؛است يضرور ترجامع يجنتا ةها به منظور ارائاستان
به دست  يجيمنتخب نتامربوط به سه استان  يبرآوردها ينا

 شود:يداد كه در ادامه به آن پرداخته م
منتخب به  ياستان يهاصندوق يبندرتبه نكهياول ا 

 ديمؤ رندگانيگبه وام يليتحم ةمبادل يهانهيلحاظ هز
 لحاظ به يريگگرفته در بخش نمونهصورت يبند رتبه

دهد ياست و نشان م يدهوام پوشش سطح و يمال عملكرد
 يهانهيبا هز يدهها در وامو عملكرد صندوق يقدرت مال

 هيتوص نيبنابرا ؛دارد ميها ارتباط مستقآن از يريگوام
 يهاروش و اصول جيترو ريمناسب نظ يبا راهكارهاشود  يم

 توان تيموفق و كارآمد، به تقو يهاكاررفته در صندوقبه
 ؛ها پرداخته شودآن يهاتيفعال ةها و توسعصندوق يتيريمد

 در وام نيتضم يهانهيهز يباال سهم به توجه با نيهمچن
 از جزء نيا بهسه صندوق الزم است  ةمبادل يهانهيهز

توان يمثال م يراب ؛دشو يشتريب مبادله توجه ةنيهز ياجزا
سفته از چک  افتيدر يصندوق اصفهان به جا مشابه
به نظر  ،مجموع. در دكرضمانت وام استفاده  يبرا نيتضم

شده به ليتحم يمبادالت يهانهيرسد اگرچه سطح هزيم
 يتعاون يهاشركت ليتما يول است زيناچ رندگانيگوام

 افتيدر يبرا يگذارهيسرما ةتوسع يهاسهامدار در صندوق
مبادله  يهانهيهز ريتحت تأثها  صندوق نيا از التيتسه

 ةمبادل ةنيبودن هزنييپا ،گريد يانيببه  ؛كنديم رييتغ
 شياصفهان و گلستان به افزا يهاصندوق از يريگ وام

منجر ها نسبت به استان قم استان نيا در التيتسه يتقاضا
 شده است.

 در عامل نيمؤثرتر داد نشان زين يبرآورد يهامدل يبررس
 درصدبه ها صندوقاز  التيتسه افتيدر ةمبادل ةنيهز شيافزا

باالتر  يهادرصد نكهي. با توجه به ااستمربوط  تاليسود تسه
 اعتبار نيتأم يخارج منابع از كه است يالتيمربوط به تسه

ها تا صندوق يمنابع داخل ةشود با توسعيم هيتوص ،دنشويم
 يمتكبه صندوق خود  يدهآنجا كه امكان دارد در امر وام

خرد  يمنابع مال عيتجم قياول از طر ةدرج در امر نيباشند. ا
 يهاتيحما ةبه واسط يموجود در بخش و در مراحل بعد

 ريپذامكانسودآور  يگذارهيسرما يهادولت و حضور در طرح
 رندهيگوام يآگاه و يريگوام ةتجرب داد نشان جي. نتابود خواهد

 كاهش به مربوط يادار امور و التيتسه افتيدر طيشرا از
شود يم هيتوص اساس ني. بر اشوديممنجر مبادله  ةنيهز

 قياز طر ابتداها و امكاناتشان تيدهنده فراخور ظرفمراكز وام
از  يغاتيتبل يبروشورها ةيته ،يآموزش يهاكارگاه يبرگزار

 ةارائ قيطر از تيعقود مختلف و در نها يمعرف ،يريگوام ةنحو
 دانش و تجربه رندهيگوام فرد به يتلفن و گانيرا يهامشاوره

 هيتوص نيا بر افزون ؛دنكن منتقل رندهيگوام به را يكاف
 يهايتعاون به وستنيپ با التيتسه افتيدر انيمتقاضشود  يم

 و دانش از د،يتول يهانهيكردن هزضمن سرشكن يكشاورز
مند ها بهرهمجموعه نيشده در ابه اشتراك گذاشته ةتجرب
 د.نشو

 يسهدر مقا يافتيشد كه مبلغ وام درمشاهده  ،ينهمچن
مبادله و  ةينهز يششده به افزايگذاريهسرما ةبا سپرد

 ين. ادشويمنجر م يالتمبادله هر واحد تسه ةينكاهش هز
 يافتدر يتركالن يهاكه وام يدهد افراديمسئله نشان م

 افراد يربه سا را نسبت يمبادله كمتر ةينكنند هزيم
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 يزتما باشود يم يشنهادپ رو ناي از ؛شونديمتحمل م
 براي يازو تعداد مدارك مورد ن يندر نوع تضمشدن  قائل
 هايهزينه ،كالن يهابا وام يسهكوچک در مقا يها وام

 كاهش ويژه طور به خرد گيرندگانوام براي گيريوام ةمبادل
فرصت زمان  يهاينهبه منظور كاهش هز همچنين ؛يابد

 يهدهنده توصوآمد به منبع وامرفت يهاينهفته و هزرازدست
در  يژهوبه ،دهنده در هر استانشود تعداد شعب واميم

نشان  يبرآورد يها. مدليابد يشافزا ،پهناور يهااستان
 يهاو شركت در دوره يالتسطح تحص يشدادند افزا

برگزار  يوزارت تعاون و جهاد كشاورز يكه از سو ،يآموزش
 يهااز صندوق يريگوام ةمبادل ةينبه كاهش هز د،نشويم

از  گيريبهره ترتيب بدين ؛دنانجاميم يگذاريهسرما ةتوسع
 توصيه يكشاورز يتعاون هايكرده در شركتيلافراد تحص

از  يميدهد نيموارد فوق در مجموع نشان م ي. بررسشودمي
 يرندهگوام يطها و شرايژگيشده به وييعوامل مؤثر شناسا

 يرندهگمطلب است كه تمركز بر وام ينا ينو مب استمربوط 
 يو يافتگيها و سطح توسعهيتوانمند يارتقا يقاز طر

در  يالتتسه يافتدر ةمبادل يهاينهبر كاهش هزتواند  يم
توسعه و گسترش  مؤثر باشد. ياربس يمؤسسات اعتبار يرسا

 يدهموا سازوكاركه در  ،يگروه يريگوام يهاروش
تواند يم ،مرسوم است يگذاريهسرما ةتوسع يها صندوق
 رود.به شمار  زمينه ينمؤثر در ا يراهكار
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