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چكیده
این پژوهش با هدف شنااانایع ما های ؤثر بر ریسک امتباری و ارائه دلع برای پیشبیاع ریسک امتباری و
رتبه بادی شنتریا قوقیع تواینع تسنتیاع امتباری باکک وشناورهی شنتراتا بساع با ااتاا اه روش
شنبهه مبنبع اکماگ فرهته اانبد بدین ا قر برراعهای الهگ بر روی اطاماع الع و غیر الع ربقط به یک
کبقکه  502تایع وه به روش کبقکهفیری خقشنهای چاد رقلهای تبنا هع اه یا وشاورها ریاهبوااد واگ ر
شننتراننتا بسنناع ر اننا های  9831-19اکتخاب شنند اکد ،صننقرع فرهته ااننبد ر این پژوهش 91 ،تغیر
تقین نیح هاد شنننا تغیرهای الع و غیر الع قر بررانننع و تم یه تللی یرار فرهتادد تغیرهای اکتخابع
بهماقا بر ار ورو ی شبهه مببع پراپترو چادالیه با اه الیه پاتا وار د شدکدد کتایج فقیای آ ااب وه
د شنبهه مبنبع تقاکسنته ااب با رصد صلب پیشبیاع  12/2رصدی شاهد ها را منطبق بر وایع برآور
واد وه این ا ر کشاکگر تقاکایع باالی شبهه مببع ر پیشبیاع ریسک امتباری شتریا عباشدد
طبقهبندی Q14 ،Q12 ،C45 ،C40:JEL

واژههای کلیدی :بخش وشاورهی ،ریسک امتباری ،د شبهه مببع پراپترو  ،اقتبا کهق

 1به ترتیب؛ دانشجوی کارشناسی ارشد و استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز
Email: khalegh.hosseini@yahoo.com

 111اقتصاد کشاورزی /جلد  /9شماره 1391 /2

مقدمه
ارتباط صححح ی بین نظامهای مالی و تولیدی در هر کشحححوری از م ترین عاملهای رشحححد و
توسح هی اقتصححادی بهشححرار میآید .بانکها بهعنوان بخش اص ح ی نظام مالی ظنظام یایه بان)ی
نقش اص ی را در تأمین نیازهای مالی بخشهای مخت ف تولیدی مصرفی و حتی دولتی بر ع ده
دارند ظگاترن  . 1991در ایران نیز با توجه به سححااتار اقتصححادی کشححور و به دمی ی هر ون
توسح ه نیافتن بازارهای سرمایه و دیگر شب)ههای غیر بان)ی و قراردادی تأمین مالی بخشهای
واق ی اقتصحاد بر ع ده شحب)ه بان)ی کشحور اسح ظشیرین بخش و هر)اران  . 1991در بخش
کشححاورزی نیز با توجه به کربودهای سححرمایهای و یسانداز ک کشححاورزان نقش شححب)ه بان)ی
بهویژه بانک کشححاورزی در تأمین سححرمایه موردنیاز این بخش قابلتوجه بوده اسحح  .متأسحح انه
بخش بان)ی نیز در رسححیدن به رسححال های اویش چندان موفق نبوده اسحح  .ه اکنون تداوم
ف الی ها و بقای بیشحتر بانکهای کشحور ناشحی از حرای های دولتی اس  .بام بودن تس یالت
سححوا شححده و م وقهی بانکها گویای نبود مدلهای مناسححب اندازهگیری ریسححک اعتباری1و
نظامهای مدیری ریسحک در شب)هی بان)ی میباشد .به احترال بازیرداا نشدن یا یرداا با
تأایر اصحل و فر تس یالت اعطایی بانکها و دیگر ابزار بدهی از سوی مشتری ریسک اعتباری
میگویند.
در بازاری که حاشحیه سحود بانکها به دلیل تشدید رقاب هرواره در حال کاهش بوده و ییوسته
فشححار برای کاهش بیشححتر هزینهها احسححام میشححود مدلهای ریسححک اعتباری با ییشبینی
زیانهای بازیرداا نشحححدن وامها نوعی برتری نسحححبی برای بانکها و ن ادهای اعتباری ایجاد
اواهند کرد .مدلهای ریسححک اعتباری با اندازهگیری ریسححک میتوانند با ایجاد ارتباط منطقی
میان ریسححک و بازده ام)ان قیر گذاری داراییها را فراه سححازند .هر نین مدلهای ریسححک
اعتباری ام)ان ب ینهسحازی ترکیب یورت وی اعتباری و ت یین سححرمایهی اقتصححادی بانکها برای
کاهش هزینههای سرمایهای را فراه اواهند ساا ظکائوته . 1991
اعطاء تسح یالت اعتباری به مشتریان از جر ه م ترین وظایف بانکها به شرار میرود .بانکها
در هر کشحححوری یس از گردآوری منحاب محالی این منحاب را بحه بخشهای مخت ف اقتصحححادی
تخصیص میدهند .در حقیق این اقدام بانکها بخشهای مخت ف اقتصادی را در هر کشور در
انجام ب تر وظای شححان تقوی کرده و در ن ای زمینه مزم را برای رشححد و توسح ه اقتصححادی آن
. Credit Risk
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کشحور فراه میآورند .در صحورتی بانکها میتوانند به این م دس یابند که مناب مالی را به
درسحتی به مشحتریان واجد شرایت تخصیص دهند .تخصیص درس مناب مالی نرن دستیابی
بحه هد یاد شحححده زمینه مزم را برای ادامه حیات بانکها فراه اواهد آورد لذا ن)ته م در
این اقدام این اس که ییش از اعطای تس یالت به مشتریان واجد شرایت ریسک آن ا به درستی
تشحخیص داده شحود تا ارربخشحی تصحری های گرفته شده افزایش یابد .بدی ی اس که هرگونه
اقحدام در زمینحه کنترل یس از اعطاء اعتبارات ک فایده اواهد بود .با عطف توجه به ن)ات گ ته
شحده در این یژوهش سح ی شحد یک مدل مدیری ریسک اعتباری با بهکارگیری روش شب)ه
عصححبی یرسححرترون چندمیه برای این منظور طراحی شححود تا به بررسححی عاملهای مؤرر بر
بازیرداا نشحدن اعتبارات در بانک کشاورزی ش رستان مرسنی با توجه به نقشی که این بانک
در تأمین سرمایه مورد نیاز بخش کشاورزی منطقه مورد بررسی دارا اس یردااته شود.
طراحی الگویی برای اندازهگیری و درجهبندی ریسحک اعتباری برای نخستین بار در سال 1919
توسححت جان موری بر روی اورا قرنححه انجام شححد ظگالنتز  . 3119شححباه زیاد تسحح یالت
اعتباری بانکها به اورا قرنحه باع شحد تا درجهبندی ریسک اعتباری تس یالت بانکها ی نی
اندازهگیری ریسک بازیرداا نشدن اصل و ب ره وامها از سوی برای از یژوهشگران مورد توجه
گیرد .در این میان به یژوهش فیشححر ظ 1991بهعنوان نخسححتین نظام ارزیابی تقانححای اعتبار
میتوان اشاره کرد و هر نین یژوهش دوراند ظ 1911که با است اده از ت یل مریزی و با ت)یه
بر نتایج فیشر انجام گرف را نیز میتوان بهعنوان بنیانگذار نظامهای امتیازدهی اعتباری کنونی
بیان کرد.
نخستین مدل به کار رفته برای ت یین ورش)ستگی شرک ها با است اده از نسب های مالی مدل
رگرسحیون لجسحتیک یک متغیره بود که توسحت بیور ظ 1911ارائه شد .ب دها از این مدل برای
اندازهگیری ریسحک اعتباری اورا قرنحه منتشره شرک ها است اده شد .بیور با کرک روش تک
متغیره ت یل مریزی س ی کرد بر مبنای دادههای مربوط به  5سال ییش از ن)ول شرک ها به
شححرک های ورشحح)سححته و غیر ورشحح)سححته دس ح یابد .ی)ی از نخسححتین یژوهشها در زمینه
اندازهگیری ریسححک اعتباری اورا قرنححه شححرک ها با اسححت اده از مدل نرره دهی چند متغیره
توست آلترن ظ 1911انجام گرف و به مدل نرره  Zش رت یافته اس  .مدل نرره  Zآلترن یک
مدل ت یل مریزی چند متغیره اسح که با است اده از مقادیر نسب های مالی م میکوشد تا
شرک هایی را که دارای درماندگی مالی ظورش)سته هستند از شرک هایی که دارای درماندگی
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مالی نیستند از ه تریز دهد.
از روششناسیهای
استاندارد و
امروزه هر یک از ن ادهای م تبر درجه بند هر ون
ویژهای برای درجحهبندی اورا قرنحححه و دیگر ابزار اعتباری اسحححت اده میکنند .شحححباه زیاد
تس ح یالت اعتباری بانکها به اورا قرنححه باع شححد تا درجهبندی ریسححک اعتباری تس ح یالت
بان)ی ی نی اندازهگیری ریسحححک بازیرداا نشحححدن اصحححل و ب رهی وامها از سحححوی برای از
یژوهشگران مورد توجه قرار گیرد.
از یژوهشهای م ری که در زمینهی اندازهگیری ریسحک اعتباری انجام گرفته اس میتوان به
یژوهش الرر و بروفس)ی در سال  1911اشاره کرد .آن ا برای ییشبینی توانایی بازیرداا وامها
از مدل شححب)ههای عصححبی چندمیه یرسححرترون اسححت اده کردند .متغیرهای ورودی آن ا هران
متغیرهای بهکار گرفته شده در مدل  Zآلترن بوده اس  .آن ا با مقایسه نتایج مدل شب)ه عصبی
یرسححرترون و مدل  Zآلترن یی بردند که توان ییشبینی مدل یرسححرترون بیشححتر از مدلهای
نررهدهی اعتبحاری اسححح  .ازجر حه یژوهشهحای دیگری که در زمینه طراحی مدل اندازهگیری
ریسک اعتباری انجام گرفته اس میتوان به کارهای مورگان در سال  1991برای طراحی مدل
اعتبارسحنجی 9و کارهای تریسی در سال  1991برای طراحی مدل ارزش در م رض ریسک برای
برآورد تاب چگالی احترال عدم بازیرداا اشحححاره کرد .امروزه در بسحححیاری از بانکهای م تبر
ج ان از یک یا چند مدل برای اندازهگیری ریسحححک اعتباری وامها و دیگر ابزار بدهی اسحححت اده
میشحححود .از جر حه متداولترین مدلهای مورد اسحححت اده میتوان به مدلهای ت یل مریزی
مجسحتیک یروبی نظامهای رتبهبندی داا ی و اارجی و شححب)ههای عصبی مصنوعی 1را نام
برد ظگوردی . 3111
مودیز1

یورز3

روش تحقیق
هرانگونه که بیان شد هد از این یژوهش بررسی ون ی ریسک اعتباری در میان کشاورزان
مرسحنی با اسحت اده از مدل شحب)ه عصحبی یرسرترون چند میه میباشد که برای مدلسازی از
شب)ه یرسرترون چند میه با یک میه ین ان است اده شده اس .
شحب)ههای عصحبی مصحنوعی نظامهایی بر مبنای هوش مصنوعی هستند که میکوشند کارکرد
1

Moody's
Standard & poor's
3
Creditmetrics
4
Value-at-Risk
2
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مغز انسحان را بهعنوان شحب)های از نورونهای متصل به ه در فرآیند تصری گیری تق ید کنند.
نورونها کوچکترین واحدهای م اسبه و تصری گیری در شب)ههای عصبی هستند .در هریک
از نورونها یک م ادلهی تبدیل ت ریف شحده اسح  .م ادلهی ت ریف شده در هر یک از نورونها
میتواند یک مدل اقتصحادسحنجی یا هر مدل ریانی دیگر مانند تواب سیگروئیدی باشند .در هر
یک از نورونها با اسحت اده از این م ادله س ی میشود که وزن هریک از متغیرها ت یین شود به
گونهای که ارتباط م نیداری بین بردار دادهها و بردار سحححتاندهها ظنتایج برقرار کند .به گونهای
م رول ت یین نححرایب در هریک از نورونها به صححورت آزمون و اطا میباشححد .بدین ترتیب که
ابتدا وزنهای کوچک به هریک از متغیرها داده میشحود و سرس با است اده از الگوریت بازاورد
اطحاها نحححرایب ت دیل میشحححوند .این کار تا هنگامی ادامه مییابد که اطاها به کرترین حد
مر)ن ت یین شحده از سحوی یژوهشگر برسد .در شب)ههای عصبی مصنوعی از دادههای ی)سانی
که در فنون اقتصححادسححنجی نیز به کار گرفته میشححود برای گرفتن تصححری مناسححب اسححت اده
میشحود ولی فرآیند تصحری گیری در شحب)ههای مصنوعی به روش آزمون و اطا اس ظلویز و
سححایتنبر  . 3111در این مدل کل دادههای مدل به سححه گروه آموزش آزمایش و نرونههای
جدا نگه داشحته شحده تقسحی میشود که نرونه آزمایش مشترل بر دادههای رب شدهای اس
که در آموزش شحب)ه عصحبی مورد است اده قرار میگیرد .برای ساا مدل میبایس بخشی از
موارد موجود در مجروعحه دادههحا را بحه نرونحه آموزش تخصحححیص دهی  .نرونحه آزمایش یک
مجروعه مسحتقل از دادههای ذایره شححده اسح که از آن برای ییدا کردن اطاهای رخ داده در
حین آموزش اسححت اده میشححود و این امر از انجام آموزش بیش از حد ج وگیری میکند .بهطور
م رول در شححب)های که نرونه آزمایش آن کوچ)تر از نرونه آموزش باشححد نتایج کارآمدتری رخ
میدهد .نرونههای جدا نگهداشححته شححده نیز مجروعه مسححتقل دیگری از دادههای ذایره شححده
اسح که برای ارزیابی ن ایی شحب)ه عصحبی اسحت اده میشود .اطای نرونه جدا نگهداشته شده
برآورد درستی را از قاب ی ییشبینی مدل میدهد.
میه ین ان شححامل واحدهای ظگرههای غیرقابل مشححاهده شححب)ه اس ح  .هر واحد ین ان تاب ی از
حاصل جر وزن دهی شده ورودیها اس  .این تاب تاب ف الکننده بوده و مقادیر وزن دهی با
الگوریت برآورد مشحخص میشود .یک یرسرترون چند میه میتواند یک یا دو میه ین ان داشته
باشححد .تاب ف الکننده نیز بین حاصححل جر وزن دهی شححده واحدها در یک میه و مقادیر میه
ب دی ارتباط برقرار میکند .شححب)ه عصححبی هرواره در تالش برای به کرینه رسححاندن تاب اطا
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اسححح این اطحا هنگامی که برای تاب ف الکننده میه اروجی از تواب ی هر ون تاب هرانی
سححیگروئید یا تانژان هایرربولیک اسححت اده شححود از مجرو مرب ات اطا اسححت اده میشححود و
چنان ه از تاب ف الکننده ساف م)س در میه اروجی است اده شود از اطای آنترویی متقابل
است اده میشود .در ن ای نیز متغیرهای ییشبینی کننده میتوانند به عنوان متغیرهای عام ی1
ظمتغیرهحای کی ی دارای مقیحام طبقحهبنحدی 3و متغیرهای کر)ی 9ظکرّی 1که متغیرهایی با
مقیام اندازهگیری میباشند ظیال و میترا . 1993
شب)ه عصبی یرسرترون به ویژه یرسرترون چندمیه در زمرهی کاربردیترین شب)ههای عصبی
مصحنوعی میباشند .این شب)هها میتوانند با گزینش شرار میهها و س ولهای عصبی ظنورونها
کحه اغ حب زیاد نیسحححتند یک نگاشححح غیراطی را با دق دلخواه انجام دهند .به طورم رول
نورونهحای هر میحه بحه ک یحهی نورونهحای میحه مجحاور از طریق یحک رابطحه ج دار مرتبت
میباشحند .اطالعات بین نورونها از طریق این اتصحالها منتقل میشوند .هر یک از این اتصالها
دارای وزنهای مختص به اود هسححتند که در اطالعات انتقال یافته از یک نورون به نورون دیگر
نرب میشوند .هر نورون اروجیهای وزن شده  Wij X iرا از نورونهای میه ییشین دریاف و
مجرو آن ا ورودی نورون  Net jرا تش)یل میدهند ظیال و میترا : 1993
ظ1

Net j  Wij X i  bi

کححه در آن  Wijوزن اتصحححال بین گره  iو  X i jاروجی از گره  iو  biاریححب گره  iنححامیححده
میشوند.
نورونها برای م اسححبه اروجی اود ظ  Yiورودی دریافتی را از یک تاب ف السححازی ظآسححتانه
عبور میدهند .تواب ف السححازی دارای انوا مخت ی مانند تواب باینری سححیگروئیدی تانژان
هیرربولیک اطی سححاف م)س و گوسححی میباشححند؛ که در این یژوهش از تاب ف السححازی
تانژان هیرربولیک و ساف م)س است اده شده اس .
در این یژوهش شحب)ههای عصحبی ییشحن ادی مدل یرسرترون دو میه میباشد که دارای یک
میهی ین ان ظمیانی و یک میهی اروجی اسححح  .در این مدل که نرایی از آن در شححح)ل ظ1
نرایش داده شحححده اسح ح  Xiبردارهای ورودی ظمتغیرهای ورودی و  Yiبردار اروجی ظمتغیر
1

Factors
Categorical
3
Covariates
4
Scale
2
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وابسححته 𝑗𝑖𝑏 متغیر بایام  jام در میه iام و 𝑖𝑘𝑗𝑊 نیز وزن متغیر jنورون kام در میه iام را نشححان
میدهد.

شکل ( )1شبکههای عصبی مصنوعی

در شح)ل ظ n 1ت داد میههای ورودی و  kنیز ت داد نورونها اسح  .بهجز میهی ورودی هریک
از نورونهای میهی ین ان در مدل بام تاب تبدیل نورون مربوطه را نشان میدهد .بر اسام تاب
تبدیل وزن هریک از متغیرها در هر نورون برآورد میشحود .در انتشحار سیگنال اطا در هر میه
ابتدا یک جر موزون در هر نورون از نحححرب عددی مقدار اروجی هر نورون در وزن اتصحححال
مربوط به نورون م اسبه شده و سرس یک تاب انتقال ) g(xکه در این یژوهش به ج تسری
آموزش شحب)ه از نو تاب هیرربولیک میباشححد اروجی نورون را ت یین میکند .مقدار اروجی
 Yبرای نورون اروجی  kمیتواند به شححح)ل تاب ی از مقادیر ورودی و وزنهای شحححب)ه  Wبه
صورت رابطه ظ 3باشد ظاورگ ر : 1991
2

ظ3

wkj ( g ( w ji X i )  w jb )  wib
H 1
i 1

2



Yk 

در رابطهی بام  iنشححاندهندهی نورونهای ورودی  jنشححاندهندهی نورونهای میه ین ان و b

مقادیر اریبی ظاطای مربوطه اسحح  Y k .ارزش م اسححبه شححده برای هر یک از  nمیه اروجی
میباشد k .و نیز نورون اروجی را نشان می دهد.
آن ه در یک مدل شحب)ه عصبی اهری دارد آن اس که وزنهای موجود در شب)ههای عصبی
به روش ب ینهای برآورد شوند .بدی ی اس که یس از ت یین وزنها به روش ب ینه با دادن بردار
متغیرهای ورودی به آسانی میتوان بردار اروجی را برآورد کرد ظیانگ و یالت . 1999
با توجه به دوگانه بودن متغیر یاسح ،یک مال مناسحب برای سنجش کی ی مدلهای برازش
شححده و ت یین توان ییشبینی آن ا اسححت اده از مسححاح زیر من نی مشححخصححه عر )رد )(ROC
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اسح  .این من نی عبارت از یک من ای تشخیص 1میباشد و مساح زیر آن عددی بین  1و 1
اسحح و بهعنوان مالکی برای سحححنجش توانایی ییشبینی مدلها مورد اسحححت اده قرار میگیرد.
هرچه این عدد نزدیک به یک باشححد نشححاندهندهی توانایی بیشححتر مدل ییشبینی اسحح  .این
من نی در صح ه مختصحاتی که م ور افقی آن یک من ای تشخیص و م ور عرودی آن درجه
حسحاسحی  3مدل میباشد از نقطه ظ 1و  1در گوشه یایین سر چپ به سر نقطه ظ 1و 1
در گوشحه بام سر راس کشیده میشود .هر چه این من نی به سر گوشه سر چپ و بام
ی نی نقطه ظ 1و  1نزدیکتر باشححد نشححاندهنده توان بیشححتر مدل و جداکنندگی بین دو گروه
اواهد بود .در نقطه ظ 1و  1درجه حسحاسی و تشخیص مدل هر دو در بیشترین مقدار اود و
برابر یک میباشحند .شااص اوبی مدل سط زیر من نی  ROCاس  .مدلی که بیشترین توان
جحداکننحدگی بین دو گروه را دارا میبحاشحححد دارای سحححط زیر من نی یحک و مدلی که توان
جداکنندگی آن ص ر اس دارای سط زیر نرودار  1/5میباشد ظوس . 3111
متغیرهاای ژووه

؛ متغیر عبحارت اسححح از عحامل یا م ومی که میتواند ارزشهای عددی

گوناگونی را برذیرد و تغییر ارزشهای یذیرفته شحده از سوی آن موجب تغییر مقدار تاب اواهد
شحد .متغیرهای این یژوهش شحامل متغیر وابسحته و متغیرهای مسححتقل هستند که در ادامه به
ت ریف آن ا یردااته میشود.
متغیر وابسحته ریسحک اعتباری یا چگونگی بازیرداا تسح یالت میباشد .متغیر وابسته در این
مدل نو رفتار یردااتی مشتری ی نی اوشحساب بودن یا بدحساب بودن آن اس که متناظر
عدد ص ر و یک اواهد بود .در این صورت متغیر وابسته مقدار ص ر برای مشتریان اوشحساب
و یک برای مشتریان بدحساب را ااتیار میکند.
متغیرهای مسححتقل شححامل آن دسححته از متغیرهایی میشححوند که بر ریسححک اعتباری مشححتری و
بهعبارتیدیگر بر متغیر وابسحته مدل تأریرگذار هسحتند .با توجه به بررسیهای انجامشده ما در
این یژوهش  19متغیر که شححامل ویژگیهای فردی متقانححی تسحح یالت و متغیرهای مرتبت با
بان)داری متقانحی اسح اسحت اده کرده تا ارتباط بین شحااصهای ریسک اعتباری و مطالبات
م و را بررسی نرایی  .این متغیرها به شرح زیر هستند:
سن کشاورز :این متغیر به صورت ت داد سالهای سن کشاورز وارد مدل شده اس .

. Specificity
. Sensitivity

1
2
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ت داد اعضحای اانوار :این متغیر بیان کننده ت داد اعضحای اانوار میباشد که به صورت گسسته
وارد مدل شده س .
ت صحیالت کشاورز :این متغیر برای نشان دادن ون ی ت صی ی کشاورزان اس و به کشاورزان
بیسحواد ارزش یک کشحاورزان دارای ت صحیالت ابتدایی و راهنرایی ارزش دو کشاورزان دارای
ت صیالت دبیرستان و دیر ارزش سه و در ن ای نیز کشاورزان دارای مدر کاردانی به بامتر
ارزش چ ار ت ق گرفته اس .
تجربه کار کشحاورزی :این متغیر ت داد سحالهایی که کشحاورز به ف الی کشاورزی مشغول بوده
اس را ل اظ میکند.
اشححتغال اارا از مزرعه :این متغیر ونحح ی اشححتغال اارا از مزرعه کشححاورز را بیان میکند و
کشحاورزانی که دارای شغل اارا از مزرعه میباشند ارزش یک و کشاورزان بدون شغل اارا از
مزرعه ارزش ص ر ت ق گرفته اس .
اسحارت طبی ی :یک متغیر مجازی برای مشخص کردن اررگذاری آفات و بیراریهای گیاهی و
هر نین شحرایت آب و هوایی مانند سحیل تگر اشحکسالی و سرمازدگی بر بازیرداا وام
میباشد .این متغیر برای کشاورزانی که دچار آسیب و زیانهای ناشی از موارد بام شدهاند مقدار
یک و برای سایرین ارزش ص ر در نظر میگیرد.
هزینههای غیرمنتظره :برای بیان این)ه کشحححاورز وامگیرنده در دوره مورد بررسحححی با هزینهها و
رادادهای غیر منتظره مانند بیراری و یا فوت اعضححای اانوار و  ...روبهرو بوده اسحح یا ایر به
کار برده شحده اسح  .در صحورت داشحتن هزینههای غیر منتظره کد  1و در غیر این صورت کد
ص ر داده شده اس .
درآمد االص مزرعهای :شححامل کل درآمد حاصححل از فروش م صححومت کشححاورز یس از کسححر
هزینهها در طی یک سال زراعی میباشد.
ام)انات آبی :مبین میزان ام)انات آبی وامگیرنده اس که بر حسب میزان آب است صالی از چاه
م اسبه شده و وارد مدل شده اس .
ون ح ی اسححت اده از بیره :این متغیر ون ح ی اسححت اده از بیره برای کشححاورز را در طی دوران
ف الی کشحاورزی وی نشحان میدهد و به صحورت ت داد سححال های اسححت اده از بیره م صومت
کشاورزی بیان شده اس .
مب غ وام دریافتی :این متغیر بیانگر میزان وام دریافتی کشاورز بر حسب می یون ریال اس .
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نرخ کارمزد وام :عبارت اسح از میزان ب رهای که کشحاورز میبایس باب میزان وام دریافتی به
بانک برردازد.
ت داد وام دریافتی :این متغیر ت داد وامی را که کشاورز دریاف نروده اس را نشان میدهد.
رنححای مندی مشححتری :بیانگر رنححای کشححاورز وامگیرنده از ادمات ارائه شححده توسححت بانک و
هر نین رنای وی از مراحل اداری برای دریاف وام میباشد که به صورت متغیر مجازی وارد
مدل شده اس  .کد یک نشاندهنده رنای مندی و کد ص ر عدم رنای را بیان میکند.
وریقه :اگر نو وریقه م )ی باشحد با کد یک اگر تضحامنی باشحد کد دو و اگر هردو مورد باشد با
کد سه وارد مدل میشود.
نظارت و سححریرسححتی بانک :ت داد دف ات نظارت کارشححناسححان بانک ییش و یس از اعطای وام به
کشاورز را بیان میکند.
مب غ اقساط :این متغیر بیان کننده مب غ اقساط وام در زمان سررسید میباشد.
برای دسحتیابی به آمار و اطالعات موردنیاز ترامی کشاورزانی را که از ش بههای بانک کشاورزی
شح رسحتان مرسحنی از تواب اسحتان فارم و در م دوده زمانی سحالهای  1911-91تس یالت
دریاف کردهاند بهعنوان جام ه آماری این یژوهش در نظر گرفته شححده و اطالعات آن ا از طریق
ت)ریل یرسحشحنامه و مصحاحبه حضوری و به روش نرونهگیری اوشهای چندمرح های تصادفی
گردآوری شححده اسحح  .مزم به ذکر اسحح که برای برازش مدلها از نرمافزار  SPSSنسححخه 33
است اده شده اس .

نتایج و بحث
در این یژوهش کشاورزان وامگیرنده مورد بررسی بر یایه ون ی بازیرداا تس یالت دریافتی
به دو دسته بازیرداا کننده و ن)ولظقصور کننده در بازیرداا وام تقسی و ویژگیهای آنان
در قالب جدول ظ 1نشان داده شده اس  .هرانگونه که از میانگین متغیرها میتوان استنباط
کرد متغیرهای سط ت صیالت شغل اارا از مزرعه ام)انات آبی تجربه بیره درآمد االص
نقدی نظارت و سریرستی بانک و رنایترندی در میان گروه بازیرداا کننده بامتر از گروه
ن)ول کننده بوده و میتوان نتیجه گرف که عاملهای یاد شده تأریر مثب بر بازیرداا وام
دارند .هر نین متغیرهای سن ب د اانوار آسیبهای طبی ی هزینههای غیرمنتظره ت داد وام
دریافتی مب غ وام مب غ اقساط و نرخ سود بان)ی در گروه بازیرداا کننده کرتر از گروه ن)ول
کننده وام میباشد که بیانگر رابطه من ی این متغیرها با بازیرداا وام در منطقه مورد بررسی
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میباشد.
جدول ( )1ویوگیهای فردی ،اقتصادی و اعتباری کشاورزان مورد بررسی
نام متغیر
سن
ب د اانوار
ت صیالت
شغل اارا از مزرعه
ام)انات آبی
تجربه
بیره
آسیبهای طبی ی
هزینههای غیرمنتظره
درآمد االص
ت داد وام دریافتی
نظارت و سریرستی
رنای مندی
مب غ وام دریافتی
وریقه
مب غ اقساط
نرخ سود وام

گروه بازیرداا کننده

کل نرونه

گروه قصور کننده

میانگین

ان را م یار

میانگین

ان را م یار

میانگین

ان را م یار

11/11
1/91
3/19
1/51
3/15
31/11
9/11
1/95
1/13
511/91
9/19
1/51
1/93
119/13
3/19
39/11
11/11

13/11
1/11
1/99
1/51
1/99
15/39
9/19
1/11
1/99
391/91
3/15
1/11
1/39
13/91
1/91
15/11
9/91

51/59
5/11
1/91
1/15
1/31
31/39
1/19
1/91
1/99
111/19
9/91
1/11
1/39
119/11
1/99
11/91
11/11

19/91
3/11
1/99
1/91
1/19
11/99
1/11
1/31
1/15
113/19
3/11
1/53
1/19
95/91
1/91
91/91
3/51

19/93
1/91
3/31
1/11
1/11
35/19
3/51
1/59
1/91
113/11
9/11
1/35
1/11
119/99
3/19
39/99
13/19

19/11
1/99
1/91
1/19
1/11
11/11
3/99
1/51
1/19
991/19
3/11
1/11
1/19
19/15
1/93
31/39
1/35

منب  :یافتههای ت قیق

االصحه فرآیند انجام شده شب)ه یرسرترون چند میه با سه میه ین ان در جدول ظ 3نشان داده
شده اس  .هر نان که از نتایج این جدول نتیجهگیری میشود ت داد  113مورد ظ 51/1درصد
از مشحتریان در گروه نرونههای آموزشی  31مورد ظ 13/9درصد در نرونه آزمایشی و  19مورد
ظ 93/9درصححد در گروه نرونههای جدا نگهداشححته شححده قرار گرفتهاند .هیچ موردی از ت یلها
اارا نشده اس .
جدول ( )2نتایج خالصه فرآیند انجام شده
ت داد

درصد

نرونه

آموزشی
آزمایشی
جدا نگه داشته شده

113
31
19

51/1
13/9
93/9

عنوان

م تبر
اارا شده
کل

-

315
1
315

111
-

منب  :یافتههای ت قیق

اطالعات شحب)ه برای اطرینان یافتن از این)ه موارد ااتصحا
ظ 9نشان داده شده اس .

یافته ص ی میباشند در جدول
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جدول ( )3خالصه اطالعات شبکه طراحی شده

عامل

میه ورودی

متغیر کر)ی

1

سط ت صیالت

3

شغل اارا از مزرعه

9

آسیبهای طبی ی

1

هزینههای غیرمنتظره

5

رنای مندی وامگیرنده

1

نو وریقه

1

سن

3

ب د اانوار

9

ام)انات آبی

1

تجربه

5

بیره

1

درآمد االص

9

ت داد وام دریافتی

1

نظارت و سریرستی

9

میزان وام دریافتی

1

مب غ اقساط

11

نرخ سود وام

ت داد گره

a

روش مقیامبندی متغیرهای کر)ی
میه ین ان

میه اروجی

31
استاندارد کردن

ت داد میه ین ان

1

ت داد گره در میه ین ان

3

تاب مت ر

تانژان هایرربولیک

ت داد گره

3

تاب مت ر

ساف م)س

تاب اطا

آنترویی متقابل

1
3

a؛ گرههای بایام ظاریب اارا شدهاند.

جدول طبقهبندی ظ 1نتایج عر ی بهدس آمده از بهکارگیری شب)ه را نشان میدهد .در این
جدول برای هر وامگیرنده درصورتیکه احترال ییشبینیشده بیشتر از  1/5باشد متغیر یاس ،در
طبقه ن)ول شده قرار گرفته اس  .در نرونه س ولهای واق شده در قطر اص ی ییشبینی درس
را نشان میدهد و س ولهای اارا از قطر اص ی ییشبینی نادرس را نشان میدهد.
هرانگونه که از نتایج جدول ظ 1بر میآید از دادههایی که برای ایجاد مدل اسححت اده شححدهاند
در نرونه آزمایشحی ت داد  91نرونه از  91نرونه بازیرداا شده به درستی طبقهبندی شدهاند و
به هرین ترتیب از نرونههای ن)ول شحححده ت داد  99مورد از  13مورد ن)ول شحححده به درسحححتی
Softmax
Cross-Entropy

1
2

مدیریت ریسک اعتباری در بانک کشاورزی 111...

طبقحهبندی شحححدهاند .نرونه اارا از برازش به تأیید اعتبار مدل کرک میکند که در آن 95/5
درصحد از مشتریان به درستی ییشبینی شده اس  .نرونه مربوط به آزمایش نیز در  91/3درصد
از موارد مشتریان را به درستی ییشبینی کرده اس .
جدول ( )4نتایج طبقهبندی مشتریان بر اساس شبکهی عصبی طراحی شده
مشاهد شده

نرونه

ییشبینی شده
درصد ص

بازیرداا شده

ن)ول شده

آموزش

بازیرداا شده
ن)ول شده
درصد ک ی ظدرصد

91
9
15/3

1
99
91/1

111
93/9
99/9

آزمایش

بازیرداا شده
ن)ول شده
درصد ک ی ظدرصد

19
1
91/9

1
1
39/1

111
15/9
91/3

اارا از برازش

بازیرداا شده
ن)ول شده
درصد ک ی ظدرصد

19
9
11/9

1
31
91/9

111
19/5
95/5

منب  :یافتههای ت قیق

به منظور بررسححی توان جداکنندگی دو گروه ظدر اینجا مشححتریان اوشحسححاب و مشححتریان
بدحساب از ی)دیگر از من نی به نام من نی  ROCاست اده میشود ظش)ل  . 3هرانطور که از
شحح)ل ظ 3مشححخص اس ح سححط زیر من نی  ROCدر مدل برازش شححده  1/995اس ح و لذا
نشححاندهنده این اس ح که مدل برازش شححده از توان جداکنندگی بامیی بین دو گروه براوردار
اس .

شکل ( )2منحنی ROC
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جدول ( )5نتایج سطح زیر منحنی ROC

گروه

ناحیه

بازیرداا کننده
ن)ول کننده

1/995
1/995

منب  :یافتههای ت قیق

نتایج بهدس آمده از بررسی اهری متغیرهای مستقل در جدول ظ 1آمده اس  .اهری
متغیرهای مستقل در تشخیص این ن)ته اس که به چه میزان مقادیر ییشبینی شده توست
شب)ه با تغییر متغیر مستقل تغییر میکند .برای نرمالسازی این اهری مقادیر اهری بر
بزر ترین مقدار آن ظدر اینجا درآمد االص تقسی میشود و به صورت درصد بیان میشود.
بهعنوان مثال برای متغیر سط ت صیالت مقدار اهری  1/135میباشد که برای نرمالسازی
آن را بر اهری متغیر درآمد االص بهعنوان متغیر با بامترین اهری  1/119تقسی کرده و
اهری نرمالسازی شده آن برابر  %15/1به دس میآید .برای متغیر درآمد االص نیز بر مقدار
اهری اود تقسی میشود و برای دیگر متغیرها نیز به هرین ترتیب م اسبه میشود .هرانطور
که نتایج نشان میدهد به ترتیب متغیرهای درآمد االص نرخ سود بان)ی ام)انات آبی دارای
بیشترین اهری بوده و بیانگر این اس که با تغییر این متغیرها شاهد بیشترین تغییر در مقادیر
ییشبینی اواهی بود و متغیر ت داد وام دریافتی نیز کرترین اهری را با توجه به نتایج در تغییر
مقادیر ییشبینی توست شب)ه را نشان میدهد.
جدول ( )6نتایج اهمیت متغیرهای مستقل
متغیر
سط ت صیالت
شغل اارا از مزرعه
آسیبهای طبی ی
هزینههای غیرمنتظره
رنای مندی وامگیرنده
نو وریقه
سن
ب د اانوار
ام)انات آبی

منب  :یافتههای ت قیق

اهری
1/135
1/131
1/111
1/119
1/119
1/131
1/113
1/119
1/139

اهری نرمالسازی
شده

متغیر

15/1
13
11/3
11/1
31/1
15/1
51/3
91/1
99/1

تجربه
بیره
درآمد االص
ت داد وام دریافتی
نظارت
میزان وام دریافتی
مب غ اقساط
نرخ سود وام
-

اهری
1/111
1/195
1/119
1/119
1/115
1/111
1/119
1/199
-

اهری نرمالسازی
شده
35/1
15/9
111
5/1
11
1
51/1
11/5
-
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نتیجهگیری و ژیشنهادها
این یژوهش با هد شحناسحایی عاملهای مؤرر بر ریسک اعتباری و ارائه مدلی برای ییشبینی
ریسححک اعتباری و رتبهبندی مشححتریان حقوقی متقانححی تسحح یالت اعتباری بانک کشححاورزی
شح رستان مرسنی با است اده از روش شب)ه عصبی انجام گرفته اس  .برای این منظور اطالعات
مالی و غیرمالی مربوط به یک نرونه  315تایی که به روش نرونهگیری اوشححهای چندمرح های
تصحادفی از میان کشحاورزان دریاف کننده وام در شح رسحتان مرسححنی در سالهای 1911-91
انتخاب شحدهاند مورد تجزیهوت یل قرار گرف  .در این یژوهش  19متغیر تونی دهنده شامل
متغیرهای مالی و غیرمالی مورد بررسی و تجزیه ت یل قرار گرفتند .متغیرهای انتخابی بهعنوان
بردار ورودی شحب)ه عصحبی یرسحرترون چندمیه با سه میه ین ان وارد مدل شدند نتایج گویای
آن اسح که مدل شحب)ه عصحبی میتواند با کارایی حدود  95/5درصدی مشتریان را به درستی
ییشبینی کند که این امر نشححانگر توانایی بامی شححب)ه عصححبی در ییشبینی ریسححک اعتباری
مشحتریان میباشد .هر نین نتایج بهدس آمده از بررسی اهری متغیرهای مستقل نشان داد
که به ترتیب متغیرهای درآمد االص نرخ سحححود بان)ی ام)انات آبی دارای بیشحححترین اهری
بوده و بیانگر این اسح ح که با تغییر این متغیرها شحححاهد بیشحححترین تغییر در مقادیر ییشبینی
اواهی بود و متغیر ت داد وام دریافتی نیز کرترین اهری را دارا اس .
با توجه به این)ه برای ایجاد توسح ه و ب بود مدلهای ریسححک اعتباری داشححتن اطالعات مالی و
اقتصححادی بهروز نقش م و اسححاسححی ای ا میکند لذا براورداری از بانک اطالعاتی مشححتریان و
بنحابراین طراحی و تنظی نظحام کحارآمد دریاف اطالعات اعتباری بهعنوان یک ابزار یایه مطرح
اسح  .بر این اسحام ییشحن اد میشود که بانکها و مؤسسههای اعتباری نسب به ایجاد چنین
بانک اطالعاتی اقدام کنند.
بر اسحححام نتحایج بحه دسححح آمحده ایجحاد نظحام نظارتی و کنترلی قوی برای دریاف بههنگام
صورتهای مالی به منظور بررسی نسب ها و شااصهای مالی و اعتباری موردنیاز برای است اده
در نظام رتبهبندی اعتباری به مب ثی قابل تأمل تبدیل میشود.
با توجه به این)ه مدلهای شححب)ه عصححبی با توانایی بامیی قادر به ییشبینی ریسحححک اعتباری
میبحاشحححد میتوان از این محدل بحا توجحه به تواناییهای آن در نظام وام دهی اسحححت اده کرد و
هر نین با نظر به این)ه مدلهای یرسحرترون چند میه از فرآیند ج به سحیاه است اده میکنند
نرورت دارد ییش از است اده از این مدلها مدل مربوط با است اده از دادههای آزمایش به دق
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.آزمون شود
با توجه به نتایج و اهری بامیی که متغیرهای درآمد االص نرخ سححود بان)ی و ام)انات آبی در
ییشبینی بازیرداا وام دارا هسحتند ییشحن اد میشود که بانکها در هنگام اعطای تس یالت
.به این موارد توجه مزم را داشته باشند
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