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 چکیده 

شده در بورس اوراق بهادار  رفتهیپذ یهاشرکت یبر ساختار مال یتوسعه مال ریتاث هدف این تحقیق بررسی

 قی)از طریدادیپس از رو قاتیداده ها از نوع تحق یپژوهش حاضر بر اساس جمع آوربوده است. تهران 

. بر اساس دیآ یبه حساب م یکم قیداده ها، از نوع تحق تیباشد. بر اساس ماه یاطالعات گذشته( م

 از اطالعات، و ها داده آوری جمع برای پژوهش این در .دیآ یبه حساب م یکاربرد قیاز نوع تحق زیاهداف ن

 های شرکت های داده آوری جمع طریق از پژوهش های داده بخش در. شد استفاده ای کتابخانه روش

 .پذیرفت انجام بهادار اوراق بورس ماهنامه و توضیحی های یادداشت مالی، های صورت به مراجعه با نمونه

 منظور به .گردید انتخاب آماری نمونه عنوان به شرکت 021 تعداد تیکسیستما حذف روش اساس بر

در این . است  شده گرفته بهره استنباطی و توصیفی آمار از شده آوری جمع هایداده تلخیص و توصیف

متغیر مستقل و تصمیمات سرمایه گذاری وابسته و توسعه بخش بانکی، توسعه  تحقیق، محدودیتهای مالی

 انکی، باز بودن بخش مالی و توسعه سیاست پولی متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شد. بهبخش مالی غیرب

 آزمون و هاسمن آزمون لیمر، F آزمون واریانس، ناهمسانی های آزمون پیش ابتدا هاداده تحلیل منظور

( ایویوز رافزا نرم) تحقیق های فرضیه رد و تایید برای متغیره چند رگرسیون آزمون از سپس و برا – جارک

 یگذار هیسرما ماتیو تصم یمال یتهایمحدود نیبنتایج تحقیق حاکی از آن بود که  .است گردیده استفاده

ی، توسعه بخش بانک شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنادار وجود دارد. رفتهیپذ یدر شرکتها

 هیسرما ماتیو تصم یمال یتهایودمحد نیبر ارتباط بتوسعه بخش مالی غیربانکی، باز بودن بخش مالی 

بر سیاست پولی توسعه ولی  است. رگذاریشده در بورس اوراق بهادار تهران تاث رفتهیپذ یدر شرکتها یگذار

شده در بورس اوراق بهادار  رفتهیپذ یدر شرکتها یگذار هیسرما ماتیو تصم یمال یتهایمحدود نیارتباط ب

 .نیست رگذاریتهران تاث
 

 استیتوسعه سی، باز بودن بخش مال ،یربانکیغ یتوسعه بخش مال ،یتوسعه بخش بانکواژگان کلیدی: 

 یگذار هیسرما ماتیتصم،  یمال یتهایمحدودی، پول
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 مقدمه  

پس از دهه هفتاد مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت  یدر دهه ها ی، مفهوم توسعه مال یمال یبا توجه به تحوالت بازارهامقاالت 

ارائه کرده اند .  یدرامد یو نابرابر یمال نیتام نیدر مورد رابطه ب یکامال متفاوت یها ینیب شیمختلف تاکنون پ یها هی. نظر

مختلف جهان و  یدر کشورها یتوسعه مال یشاخص ها یا سهیمقا یبه بررس یقاتیتحق رشگزا کیپول در  یالملل نیصندوق ب

 نهیشود ، موجب کاهش هز یبه کار گرفته م یبخش مال تیجهت تقو که در ییها استیمختلف پرداخته است. س یدر سال ها

گردد. مهم  یم یو کاهش نابرابر دیتول شیموجب افزا یبا بهبود بهره ور جهیشود و در نت یاطالعات ، مبادالت و نظارت م یها

شد. در این خصوص شناخت ابعاد ترین وظیفه ای که مدیران مالی شرکتها بر عهده دارند، حداکثر نمودن ثروت سهام داران می با

 در(. 0831 ،یابیمختلف مسائل مالی و عوامل اثرگذار بر وضعیت و ساختار مالی شرکت ها از اهمیت بسزائی برخوردار است)افراس

 اهداف تحقیق، انجام ضرورت و پژوهش اصلی مساله بیان به تحقیق، موضوع به توجه با و خالصه طور به تحقیق، از فصل این

 .گردند می مطرح تخصصی های واژه و اصطالحات پایان در و تحقیق های فرضیه مطالعه، مورد متغیرهای تحقیق، قلمرو ،پژوهش

گیری منطقی نسبت به یک شوند و نیازمند تصمیمرو میبهگذاری زیادی روهای سرمایهواحدهای تجاری، همواره با فرصت

ذاری هر واحد تجاری باید با توجه به محدودیت منابع و کارا بودن آن صورت گگذاری بهینه هستند. در واقع، سرمایهسرمایه

ی مدیران واحدهای تجاری وسیلهگذاری بههای سرمایهگیری راجع به فرصتها و تصمیمی اصلی، انتخاب طرحبگیرد؛ اما مسأله

و تضاد منافع، مانع انجام یک  طالعاتیگیرد. به عبارتی دیگر، عدم تقارن اها صورت میاست که بر اساس منافع شخصی آن

 (. 2113، 1)یانگ و جیانگ شودگذاری بهینه میسرمایه

منابع،  گذاری را با توجه به محدودیتهای مختلف، باید حد یا میزان سرمایهگذاری در طرحرو، واحدهای تجاری برای سرمایهایناز

نقص در بازار سرمایه بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت تاثیر می  عیب و(.0831)مدرس و حصارزاده،  مورد توجه قرار دهند

(. این عیب و نقص ها با توجه به عدم تقارن اطالعاتی و مشکالت نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران 0993، 2گذارد )هوبارد

مالی ،منجر به سختی در تامین (. این عیب و نقص ها بخصوص با توجه به محدودیتهای 0931، 3بوجود می آید )میرز و ماجلوف

مالی در سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی و دارایی های غیرمشهود می شود. شرکتها زمانی در محدودیت تامین مالی 

 (. 0933، 4هستند که بین مصارف داخلی و مصارف خارجی وجوه تخصیص داده شده با یک شکاف روبرو باشند )فازاری

وکارشان، کمبود منابع مالی برای اندازی یا توسعه کسبارآفرینان و مهمترین مانع برای آنان جهت راهاز بزرگترین چالشهای ک

وکارها، همواره به عنوان یک مساله جدی اندازی کسبای است. به دست آوردن وجوه مورد نیاز برای راهتامین نیازهای سرمایه

آوردن وجوه مورد نیاز، مشکل و زمان بر باشد، کارآفرینان از فعالیت  برای کارآفرینان مطرح بوده است. اگر فرایند به دست

و کارهای نوپا هرگز به موفقیت های اقتصادی و کسب اقتصادی منصرف می شوند. همچنین بدون تامین مالی کافی، فعالیت

 (.2108، 5نخواهند رسید )گانز
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 و ها استیس عوامل، آن، یط که کند یم فیتعر یتیوضع ای طیشرا عنوان به را یمال توسعه  2100 سال یمال توسعه گزارش

 به گسترده و قیعم یدسترس امکان نمودن فراهم نیچن هم و موثر یمال بازارهای و ها واسطه رییگ شکل برای الزم نهادهای

 ثبات کار، و کسب فضای نهادی، فضای:  از عبارتند یمال توسعه ارهاییمع فیتعر نیا با متناسب. باشد شده جادیا یمال خدمات

 یم یمال توسعه از یفیتعر نیچن با.  یمال منابع به یدسترس و یمال بازارهای ،یبانک ریغ یمال خدمات ،یبانک یمال خدمات ،یمال

 ساختار نییتع .دینما فراهم را گذاری هیسرما توسعه یاساس های شرط شیپ از یکی تواند یم آن تحقق که کرد استنباط توان

 ستیبا یم ها شرکت رانیمد. دارند سروکار آن با سازمان رانیمد مجموعه که است یمهم اریبس میتصم نهیبه رتصو به هیسرما

 و قیتحق ازمندین مهم نیا به افتنی دست اما. سازد نهیشیب را شرکت ارزش که ندینما میتنظ یا گونه به را هیسرما ساختار

 همکاران، و یکردستان) باشد یم یعمل صورت به ها شرکت عملکرد بر یمال نیتام یها روش و هیسرما ساختار ریتاث شناخت

( نشان دادند که توسعه مالی بر ارتباط بین محدودیتهای مالی و رفتار سرمایه گذاری 2101) 6کاسترو و همکاران (.0839

 نیش در جهت پاسخ به اپژوه نی، سوال اتوسعه مالی و ساختار مالی تیحال با توجه به نقش و اهمشرکتها تاثیرگذار است. 

 ن،یبنابرا ؟توسعه مالی بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است ایپرسش است که آ

بررسی تاثیر توسعه مالی بر ساختار مالی شرکتهای مساله، پژوهش حاضر بر آن است که به  نیتر ا یتر و علم قیشناخت دق یبرا

  بپردازد.شده در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته 

توسعه  نیخود و هم چن دییتول تهاییو فعال اتیفعاالن در بخش صنعت، برای ادامه ح ژهیمؤسسات و بنگاه های اقتصادی به و

خود  ازینمورد  هیسرما نیمؤسسات و بنگاه های اقتصادی برای تأم نیا ن،یدارند. هم چن ازیهای کالن ن هیها، به سرما تیفعال

های الزم برای مؤسسات و شرکت ها است.  هیگذاشتن سرما اریبازارها در اخت نیدارند. نقش ا  یمال بازارهایبه  دییشد یوابستگ

در سویی دیگر، محیط فعالیت شرکت ها به سرعت در حال رشد بوده و بسیار رقابتی گشته است و شرکت ها نیز برای ادامه 

المللی و گسترش فعالیت های خود از طریق سرمایه گذاری های  ینوامل متعددی در سطح ملی و بحیات، مجبور به رقابت با ع

جدید می باشند. شرکت ها برای سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی دارند، اما منابع مالی و نحوه استفاده از آنها باید به خوبی 

و نحوه استفاده از آنها را تعیین  مالیر مالی است که منابع تامین تعیین شود تا شرکت بتواند سودآور باشد و این وظیفه مدی

نماید. چراکه هدف شرکت ها و مدیران آنها، حداکثر نمودن ارزش شرکت و ثروت سهامداران می باشد و حداکثر نمودن ارزش 

و  هیسرما یبازارها تیاهمامروزه نقش و . شرکت، مستلزم به کارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده و ریسک متناسب است

. بازارهای مالی به سبب نقش اساسی در ستین دهیپوش یبازار بر کس نیا یاز ارکان اصل یکیبورس اوراق بهادار به عنوان 

گردآوری منابع از طریق پس اندازهای کوچک و بزرگ موجود در اقتصاد ملی، بهینه سازی گردش منابع مالی و هدایت آنها به 

یازهای سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی، مورد توجه قرار می گیرند. اثرات مثبت بازار اوراق بهادار بر سوی مصارف و ن

توسعه اقتصادی از جمله افزایش انگیزه سرمایه گذاری از طریق کاهش ریسک، قیمت گذاری ریسک و تسهیل ریسک نقدینگی و 

است که برخی اقتصاددانان بر این عقیده اند که تفاوت اقتصادهای توسعه یافته تجهیز و بسیج سپرده ها و ... آنقدر زیاد و حساس 

 کنار و توسعه نیافته، نه در تکنولوژی پیشرفته توسعه یافته ها بلکه در وجود بازارهای مالی یکپارچه فعال و گسترده است. در

 مالی یعنی توسعه ی مقوله، دو این بررسی .دارد باالیی اهمیت شرکتها عملکرد در ساختار مالی، تنظیم چگونگی مالی توسعه ی

 تأثیر به توجه با .است شده تجربی ادبیات در به آن کمی توجه کنون تا که است توجه خور در امری هم، کنار در ساختار مالی و

 در لعات بسیاریمطا و است کرده جلب خود به را محققان از بسیاری توجه که بلندمدت ثبات و اقتصادی رشد در توسعه ی مالی

  .شود توجه آن به تا بجاست که است مهم امری نیز توسعه مالی بر ساختار مالی شرکتها تأثیر بررسی گرفته، صورت زمینه این
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 و ها سیاست عوامل، آن، که طی کند می تعریف وضعیتی یا شرایط عنوان به را مالی توسعه 2100 سال مالی توسعه گزارش

 به گسترده و عمیق دسترسی امکان نمودن فراهم چنین و هم موثر مالی بازارهای و ها واسطه گیری شکل برای الزم نهادهای

 ثبات کار، و کسب فضای نهادی، فضای:  از عبارتند مالی توسعه معیارهای تعریف با این متناسب. باشد شده ایجاد مالی خدمات

 می مالی توسعه از چنین تعریفی با.  مالی منابع به دسترسی و الیم بازارهای بانکی، غیر مالی خدمات بانکی، مالی مالی، خدمات

 شرایطی از یکی .نماید فراهم را گذاری سرمایه اساسی توسعه های شرط پیش از یکی تواند می آن تحقق که کرد استنباط توان

 در آن گستردگی چنین مه و اطالعات گردش افزایش سرعت گردد، می فراهم مالی سیستم توسعه درجه افزایش واسطه به که

مالی  بازارهای واقع در . است کار و کسب فضای در اطالعاتی تقارن عدم فضای از دیگر کاستن عبارت به و اقتصادی فعاالن بین

 دهندگان قرض فضایی در چنین که معنی این به باشند داشته را خود نظر مورد کارایی نامتقارن اطالعات غیاب در توانند می

 مالی تأمین قرارداد یک قالب در قادرند محدودیتی هیچ گذاری بدون سرمایه پروژه یک گذاران سرمایه و( مالی دگانکنن تأمین)

کارآفرینان  عمل در اما. نمایند توافق گردد، می تعیین اقتصاد در رایج بهره نرخ توسط که با قیمتی پروژه مالی تأمین خصوص در

 بین نامتقارنی اطالعات هستند و گذاران سرمایه از تر مطلع خود تصمیمات و گذاری هسرمای های پروژه نتایج به نسبت همیشه

 به کارآفرینان و مالی های واسطه بین قرارداد و کیفیت شفافیت با رابطه در را مشکالتی امر این که است حاکم معامله طرفین

 هزینه گیری شکل به منجر و کرده عمل مالی ازارهایب های محدودیت از یکی این اطالعات نامتقارن  به عنوان .آورد می وجود

( نشان می دهد که 2101( و هسو و همکاران)2108مطالعات اخیر براون و همکاران) .گردد می نمایندگی مبادالتی و های

، کارایی توسعه بازار سهام از نوآوری های فنی و سرمایه گذاری بلند مدت در تحقیق و توسعه پشتیبانی می کند. نقدینگی باال

تخصیص سرمایه و فن آوری پیشرفته ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد، و در نتیجه سرمایه گذاران نرخ بهره کمتری را 

 برای سرمایه گذاری در شرکت تقاضا می کنند.

 مروری بر ادبیات پژوهش

بر رشد  ینظام مال یفیتوسعه ک ریتأث ،سری زمانی ایران هایبا استفاده از داده یقیدر تحق( 0891ابراهیمی و همکاران )

الگوی رشد اقتصادی  کی بر ی.الگوی مورد استفاده مبتندادند قرار  یمورد بررسرا  0898تا  0839 یهااقتصادی در فاصله سال

های  داده و با استفاده از حیتصر کپارامتری مهیبه صورت ن ک،یبه شکل ناپارامتر نفت صادرات ریاست که با افزودن تأث یمال-یپول

 باعث کاهش ینظام مال یفیمطالعه، توسعه ک جیگردد. بر اساس نتا یم 0839-0898سالهای  یدر دوره زمان رانیاقتصادی ا

قابل استنتاج  زین رانیدر نظام بانکداری ا یهای قانون هسپرد سطح نسبت ینگیسرانه خواهد شد. ضمن آنکه، به هیسرما سطح

 خواهد بود.

( به بررسی رابطه بین محدودیت های مالی ، ارزش وجه نقد و خالص سرمایه گذاری در شرکتهای 0892ر)بادآورنهندی و درخو

پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که وجه نقد در مورد  0839-0831پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 

رای محدودیت مالی نیستند بیشتر باعث افزایش ارزش شرکتهایی که دارای محدودیت مالی هستند نسبت به شرکتهایی که دا

شرکت می شود.همچنین تغییرات وجوه نقد در شرکتهایی که دارای محدودیت مالی هستند نسبت به شرکتهایی که دارای 

 محدودیت مالی نیستند بیشتر باعث بازدهی مازاد می شود.

د اقتصادی پرداختند. طبق بررسی های انجام شده نتایج تحقیق ( به بررسی تاثیر توسعه مالی بر رش2101بانجینی وهمکاران )

 حاکی از آن بود که توسعه مالی منجر به افزایش رشد اقتصادی می شود. 

انجام  یها یپرداخت. طبق بررس هیترک هیدر بازار سرما یگذار هیسرما ییبر کارا یتوسعه مال ریتاث ی( به بررس2103) رجانیدم

ارتباط معنادار و مثبت  یگذار هیسرما ییبا کارا یتوسعه بازار سهام و توسعه بانک نیاز ان بود که ب یپژوهش حاک جیشده نتا

 وجود دارد.
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طبق  .پرداختند هیسرما ساختار و یمال یبازارها توسعه نیب ارتباط یبررس به خود قاتیتحق در( 2103) همکاران و سولآنج

 رگذاریتاث شرکتها یمال اهرم بر مثبت بطور یمال یبازارها توسعه که بود آن زا یحاک آنان پژوهش جینتا بررسی های انجام شده

 .است

( به بررسی توسعه مالی بر ساختار تامین مالی شرکتها پرداختند. طبق تحلیالت انجام شده نتایج 2101) 7کاسترو و همکاران

ایه گذاری شرکتها می گذارد. همچنین توسعه مالی پژوهش آنان حاکی از آن بود که توسعه مالی تاثیر معنادار بر تصمیمات سرم

 منجر به کاهش هزینه های تامین مالی شرکتها می گردد.

 که داد نشان آنها قیتحق جینتا. پرداختند هیسرما ساختار بر یمال توسعه ریتاث یبررس به خود قیتحق در( 2101)8همکاران و زو 

 آورانه نوع ای باال بالقوه رشد با ییها شرکت و یدولت یها واحد در اما دهد یم کاهش کل در را هیسرما ساختار سهام بازار توسعه

 اما دهد یم کاهش را هیسرما ساختار یبانک توسعه  که دهد یم نشان آنها جینتا نیهمچن. ابدی یم کاهش یتیاهم با طور به

 یبرا ینیگزیجا سهام بازار توسعه که دهد یم نشان شتریب لیتحل و هیتجز. است تر یقو یدولت ریغ یتجار یها واحد در رشیتاث

 ساختار کاهش در سهم میتقس ساختار اصالح و سهام بازار یگپارچگی ،یقانون الزامات ،یحسابدار تیفیک عنوان با ینهاد عوامل

 .باشد یم هیسرما

 قیحقمی تومدل مفه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل مفهومی تحقیق

 
 روش تحقیق 
 گر،یاطالعات گذشته( است. از طرف د قی)از طر یدادیپس رو کردیو با استفاده از رو یتجرب مهینوع ناز  قیتحق نیطرح پژوهش ا

. بر اساس اهداف دیآ یبه حساب م یکم قیداده ها، از نوع تحق تیاست. بر اساس ماه یفیتوص قاتیپژوهش حاضر از نوع تحق

 .دیآ یم  حساب به یکاربرد قیاز نوع تحق زین

 قیقمدل رگرسیونی تح
                                                           
7 Kastro et al 

8 Zu et al 

سعه مالیوت تار مالیخسا   

 خشسعه بوت 

 بانکی
 خشسعه بوت

یربانکیغمالی   

 خشدن بوباز ب

 مالی
سعه سیاست وت

لیپو  
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itInvestmentتصمیمات سرمایه گذاری : 

itFCمحدودیتهای مالی : 

itCREDITتوسعه بخش بانکی : 

itLIQتوسعه بخش مالی غیربانکی : 

itOPENباز بودن بخش مالی : 

itMPOLICYتوسعه سیاست پولی : 

it ،(.2101: سطح خطا )کاسترو و همکاران 

 توسعه مالی :

نکی، توسعه بخش مالی غیربانکی، باز بودن جهت اندازه گیری متغیر توسعه مالی از شش شاخص رشد اقتصادی، توسعه بخش با

 بخش مالی، توسعه سیاست پولی و سیاست مالی استفاده می شود که تعریف عملیاتی هریک به شرح زیر است:

 :توسعه بخش بانکی

 نسبت مانده بدهی به بانکها به تولید ناخالص داخلی

 توسعه بخش مالی غیربانکی:

 لص داخلینسبت ارزش جاری بازار به تولید ناخا

 :باز بودن بخش مالی 

 نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی

 :توسعه سیاست پولی 

 تفاوت اولیه در نرخ بهره کوتاه مدت

 محدودیتهای مالی:

استفاده   KZ(، برای هر کدام از شرکت های انتخابی از شاخص 0993در این تحقیق به پیروی از مطالعه کپلن و همکاران )

آنها کمتر از یک )قدر مطلق( بوده است و یا به طور کلی دارای مانده وجه نقد پایین،   KZیی که شاخص گردید. شرکت ها

جریان وجه نقد پایین، تقسیم سود پایین و نسبت بدهی باال بودن به عنوان شرکت های دارای محدودیت مالی در نظر گرفته می 

بکار خواهیم سهام و بازده  کیتفک یو سود سهام سه ماهه را برا ییناساسود سهام را ش شیاعالن افزا خیتارشوند و بالعکس. ما 

 دیدرصد سود سهام سه ماهه با رییما وجود دارند تغ لیسود سهام که در تحل شیموارد افزا تیاز ماه نانیاطم یبراو  .گرفت

 .درصد باشد 8حداقل 
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 سرمایه گذاری:

ها )دارایی های ثابت اضافه شده طی دوره به نسبت دارایی های سال قبل( بعنوان در این پژوهش سرمایه گذاری خالص شرکت 

 متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

 تا 0831 یهاسال یزمان دوره یبرا تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ یهاشرکت هیکل شامل قیتحق یمطالعات جامعه

 می باشد.  0891

 ی پژوهشروند انتخاب نمونه آمار

 121 29/02/0891های پذیرفته شده در بورس در تاریخ کلیه شرکت

 (80)  انددر بورس پذیرفته شده 0831هایی که بعد از سال شرکت

 (021)  اندهایی که طی دوره تحقیق در حالت تعلیق بوده و یا از بورس خارج شدهشرکت

 (31)  اندد و یا تغییر سال مالی دادهشواسفند ختم نمی 29هایی که سال مالی آنها به شرکت

 (03) ها(گذاری، هلدینگ، لیزینگ و بانکگری مالی )سرمایههای واسطهشرکت

 (13) ها به طور فعال در بورس معامله نشده استنظر، سهام آنهایی که در طول دوره موردشرکت

 (8) ن تحقیق ارائه نداده بودندخود را در زمان انجام ای 0898های مالی سال هایی که صورتشرکت

 (32) هایی که اطالعات آن ها برای بدست آوردن برخی متغیرهای تحقیق کافی نبودشرکت

 021 هافرضکل نمونه آماری قابل آزمون با در نظر گرفتن پیش

 

برای شمارش پیش  ها به ترتیب اعمال شدند، بدین صورت که هر شرکتی که در پیش فرض اول قرار گرفته است،فرضپیش

 شرکت باقی ماندند. 021ها، فرضهای بعدی لحاظ نگردیده است. در این تحقیق بعد از اعمال پیشفرض

 آزمون رگرسیون فرضیه های تحقیق

 آزمون رگرسیون و معناداری مدل

 نام متغیر
ضرایب 

 برآوردی
 سطح معناداری tآماره  انحراف برآورد

 0.0126 6.046 0.302 1.826 ثابت

 0.0087 6.148- 0.081 0.498- محدودیتهای مالی

 0.0398 4.654 0.298 1.387 توسعه بخش بانکی

 0.0061 1.184 0.552 0.654 توسعه بخش بانکی*محدودیتهای مالی

 0.0174 5.351 0.390 2.092 توسعه بخش مالی غیر بانکی

توسعه بخش مالی غیر بانکی*محدودیتهای 

 مالی

0.415 0.398 1.042 0.0055 

 0.0023 7.044 0.067 0.472 باز بودن بخش مالی

 0.0487 3.931 0.517 2.032 باز بودن بخش مالی*محدودیتهای مالی

 0.0499 2.221 0.144 0.321 توسعه سیاست پولی
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 0.3933 0.919- 3.164 2.909- توسعه سیاست پولی*محدودیتهای مالی

 ضریب تعیین واتسون –دوربین 
ضریب تعیین 

 یل شدهتعد
 سطح معناداری Fآماره 

0.3 19/1 11/1 3.138801 111/1** 

 درصد 0سطح خطای **درصد و  1سطح خطای *

می باشد و این نشان می دهد به خطاها همبستگی وجود ندارد چرا که  0.3واتسون برابر با  –با توجه به جدول باال آماره دوربین 

می باشد، که نشان می دهد متغیرهای مستقل در  11/1ل شده این آزمون برابر با قرار دارد. ضریب تعیین تعدی 1/2تا  1/0بین 

درصد از تغییرات متغیر وابسته )تصمیمات سرمایه گذاری( را پیش بینی نمایند. به دلیل معنادار بودن  11مدل حاضر می توانند 

 نادار و مناسب می باشد. درصد، می توان گفت که مدل تحقیق از لحاظ آماری مع 0در سطح خطای  Fآماره 

شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط  رفتهیپذ یدر شرکتها یگذار هیسرما ماتیو تصم یمال یتهایمحدود نیبفرضیه اول: 

 معنادار وجود دارد.

متغیر می باشد که نشان می دهد بین  -1.193ضریب برآوردی متغیر محدودیتهای مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری برابر با 

محدودیتهای مالی و تصمیمات سرمایه گذاری رابطه منفی و معکوس وجود دارد، یعنی با افزایش محدودیتهای مالی شرکتها، 

درصد  1متغیر مستقل تحقیق از سطح خطای  tتصمیمات سرمایه گذاری کاهش می یابد. بدلیل اینکه سطح معناداری آماره 

د وجود ارتباط منفی و معنادار محدودیتهای مالی و تصمیمات سرمایه گذاری در درص 91کوچکتر است، می توان با اطمینان 

 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تایید کرد.

شده در  رفتهیپذ یدر شرکتها یگذار هیسرما ماتیو تصم یمال یتهایمحدود نیبر ارتباط ب یتوسعه بخش بانکفرضیه دوم: 

 است. رگذاریتهران تاثبورس اوراق بهادار 

می باشد که نشان می دهد بین متغیر  0.831ضریب برآوردی متغیر توسعه بخش بانکی بر تصمیمات سرمایه گذاری برابر با 

توسعه بخش بانکی و تصمیمات سرمایه گذاری رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، یعنی با افزایش توسعه بخش بانکی، تصمیمات 

 1.311ش می یابد. ضریب هم افزایی توسعه بخش بانکی*محدودیتهای مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاری افزای

می باشد و نشان می دهد توسعه بخش بانکی ارتباط منفی بین محدودیتهای مالی و تصمیمات سرمایه گاری را پررنگ می کند. 

درصد  91درصد کوچکتر است، می توان با اطمینان  1طای متغیر مستقل تحقیق از سطح خ tبدلیل اینکه سطح معناداری آماره 

شده در  رفتهیپذ یدر شرکتها یگذار هیسرما ماتیو تصم یمال یتهایمحدود نیبر ارتباط ب یتوسعه بخش بانکوجود تاثیرگذاری 

 را تایید کرد.بورس اوراق بهادار 

شده  رفتهیپذ یدر شرکتها یگذار هیسرما ماتیو تصم یمال یتهایمحدود نیبر ارتباط ب یربانکیغ یتوسعه بخش مالفرضیه سوم: 

 است. رگذاریدر بورس اوراق بهادار تهران تاث

می باشد که نشان می دهد بین  2.192ضریب برآوردی متغیر توسعه بخش مالی غیربانکی بر تصمیمات سرمایه گذاری برابر با 

متغیر توسعه بخش مالی غیربانکی و تصمیمات سرمایه گذاری رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، یعنی با افزایش توسعه بخش 

فزایش می یابد. ضریب هم افزایی توسعه بخش مالی غیربانکی*محدودیتهای مالی بر مالی غیر بانکی، تصمیمات سرمایه گذاری ا

می باشد و نشان می دهد توسعه بخش مالی غیربانکی ارتباط منفی بین محدودیتهای مالی و  1.101تصمیمات سرمایه گذاری 

درصد  1مستقل تحقیق از سطح خطای متغیر  tتصمیمات سرمایه گاری را پررنگ می کند. بدلیل اینکه سطح معناداری آماره 

و  یمال یتهایمحدود نیبر ارتباط ب یبانکمالی غیرتوسعه بخش درصد وجود تاثیرگذاری  91کوچکتر است، می توان با اطمینان 

 را تایید کرد.شده در بورس اوراق بهادار  رفتهیپذ یدر شرکتها یگذار هیسرما ماتیتصم
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شده در  رفتهیپذ یدر شرکتها یگذار هیسرما ماتیو تصم یمال یتهایمحدود نیرتباط ببر ا فرضیه چهارم: باز بودن بخش مالی

 است. رگذاریبورس اوراق بهادار تهران تاث

می باشد که نشان می دهد بین متغیر باز  1.112ضریب برآوردی متغیر باز بودن بخش مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری برابر با 

ه گذاری رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، یعنی با افزایش باز بودن بخش مالی، تصمیمات بودن بخش مالی و تصمیمات سرمای

 1.182سرمایه گذاری افزایش می یابد. ضریب هم افزایی باز بودن بخش مالی*محدودیتهای مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری 

مالی و تصمیمات سرمایه گاری را پررنگ می کند. می باشد و نشان می دهد باز بودن بخش مالی ارتباط منفی بین محدودیتهای 

درصد  91درصد کوچکتر است، می توان با اطمینان  1متغیر مستقل تحقیق از سطح خطای  tبدلیل اینکه سطح معناداری آماره 

شده  تهرفیپذ یدر شرکتها یگذار هیسرما ماتیو تصم یمال یتهایمحدود نیبر ارتباط ب وجود تاثیرگذاری باز بودن بخش مالی

 را تایید کرد.در بورس اوراق بهادار 

شده در  رفتهیپذ یدر شرکتها یگذار هیسرما ماتیو تصم یمال یتهایمحدود نیبر ارتباط ب فرضیه پنجم: توسعه سیاست پولی

 است. رگذاریبورس اوراق بهادار تهران تاث

می باشد که نشان می دهد بین متغیر  1.820ا ضریب برآوردی متغیر توسعه سیاست پولی بر تصمیمات سرمایه گذاری برابر ب

توسعه سیاست پولی و تصمیمات سرمایه گذاری رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، یعنی با افزایش توسعه سیاست پولی، 

تصمیمات سرمایه گذاری افزایش می یابد. ضریب هم افزایی توسعه سیاست پولی*محدودیتهای مالی بر تصمیمات سرمایه 

می باشد و نشان می دهد توسعه سیاست پولی ارتباط منفی بین محدودیتهای مالی و تصمیمات سرمایه گاری را  2.909-گذاری 

درصد بزرگتر است، می توان با  1متغیر هم افزایی تحقیق از سطح خطای  tپررنگ می کند. بدلیل اینکه سطح معناداری آماره 

در  یگذار هیسرما ماتیو تصم یمال یتهایمحدود نیبر ارتباط ب پولیدرصد وجود تاثیرگذاری توسعه سیاست  91اطمینان 

 را رد کرد.شده در بورس اوراق بهادار  رفتهیپذ یشرکتها

 بنابراین مدل برآوردی تحقیق به شرح زیر می باشد:
1.826 0.498 1.387 0.654( ) 2.092

0.415( ) 0.472 2.032( )

it it it it it it

it it it it it it

Investment FC CREDIT FC CREDIT LIQ

FC LIQ OPEN FC OPEN 

      

     
 

 گیریبحث و نتیجه

بوده است. قلمرو شده در بورس اوراق بهادار تهران  رفتهیپذ یشرکتها یبر ساختار مال یتوسعه مال ریتاث هدف این تحقیق بررسی

بوده است.  0891تا  0831مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 

بخش بانکی، توسعه بخش مالی متغیر مستقل و تصمیمات سرمایه گذاری وابسته و توسعه  در این تحقیق، محدودیتهای مالی

 تحقیقات زمرة در حاضر غیربانکی، باز بودن بخش مالی و توسعه سیاست پولی متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شد. تحقیق

 لحاظ از حاضر تحقیق روش گیرد، قرار مدنظر را روش و ماهیت اساس بر تحقیقات انواع بندی طبقه چنانچه دارد، قرار کاربردی

 پژوهش این در .گردد می محسوب کاربردی تحقیقات دستة در نیز هدف نظر از و داشته قرار توصیفی تحقیقات رةزم در ماهیت

 های داده آوری جمع طریق از پژوهش های داده بخش در. شد استفاده ای کتابخانه روش از اطالعات، و ها داده آوری جمع برای

 اساس بر .پذیرفت انجام بهادار اوراق بورس ماهنامه و توضیحی های داشتیاد مالی، های صورت به مراجعه با نمونه های شرکت

 جمع هایداده تلخیص و توصیف منظور به .گردید انتخاب آماری نمونه عنوان به شرکت 021 تعداد سیستماتیک حذف روش

 واریانس، ناهمسانی های آزمون یشپ ابتدا هاداده تحلیل منظور به. است  شده گرفته بهره استنباطی و توصیفی آمار از شده آوری

 تحقیق های فرضیه رد و تایید برای متغیره چند رگرسیون آزمون از سپس و برا – جارک آزمون و هاسمن آزمون لیمر، F آزمون

 خالصه نتایج تحقیق به صورت زیر می باشد : .است گردیده استفاده( ایویوز افزار نرم)
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 خالصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق

 نتیجه گیری شرح فرضیه فرضیه

 اول
بین محدودیتهای مالی و تصمیمات سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در 

 بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنادار وجود دارد.
 تایید شد

 دوم
توسعه بخش بانکی بر ارتباط بین محدودیتهای مالی و تصمیمات سرمایه گذاری در 

 در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است. شرکتهای پذیرفته شده
 تایید شد

 سوم
توسعه بخش مالی غیربانکی بر ارتباط بین محدودیتهای مالی و تصمیمات سرمایه 

 گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.
 تایید شد

 چهارم
ای مالی و تصمیمات سرمایه گذاری در باز بودن بخش مالی  بر ارتباط بین محدودیته

 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.
 تایید شد

 پنجم
توسعه سیاست پولی بر ارتباط بین محدودیتهای مالی و تصمیمات سرمایه گذاری در 

 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.
 تایید نشد

 

شده در بورس  رفتهیپذ یدر شرکتها یگذار هیسرما ماتیو تصم یمال یتهایمحدودنتیجه آزمون فرضیه تحقیق نشان داد بین 

(، به بررسی رابطه بین محدودیتهای مالی 2101) 9در این راستا؛ دنیس و سیبیلکاو اوراق بهادار تهران ارتباط معنادار وجود دارد.

ت وجه نقد پرداختند.تحقیقات پیشین ارائه کردند که نگهداری وجوه نقد برای شرکتهایی که ، سرمایه گذاری و ارزش نگهداش

دچار محدودیت مالی هستند در مقایسه با شرکتهایی که دچار محدودیت مالی نمی باشند ارزشمندتر است. نتایج پژوهش نشان 

تهایی دچار محدودیت مالی هستند همبستگی دارد . می دهد که نگهداری وجوه نقد بیشتر با سطح باالی سرمایه گذاری در شرک

همچنین شرکتهایی که دچار محدودیت مالی هستند بدلیل جریان های نقدی پایین مداوم نگهداری وجه نقد کمتری را نشان 

ه می دهند.در کل هرچه نگهداشت وجه نقد در شرکتهای دچار محدودیت مالی بیشتر باشد منجر به افزایش ارزش در واکنش ب

( به بررسی رابطه بین محدودیت های مالی، مدیریت نقدینگی و 2119)  10تامین مالی خارجی پرهزینه می شود. ریدیو و وو

سرمایه گذاری پرداختند. هدف از این پژوهش تحلیل رابطه سرمایه گذاری و مدیریت نقدینگی در شرکتهایی که با محدودیت 

زینگالز استفاده  –ی ارزیابی درجه محدودیت مالی در این تحقیق از شیوه کاپالن وجه نقد چشمگیری همراه هستند می باشد.برا

شده است. طی تحقیقات انجام شده نتایج پژوهش حاکی از آن است که تفاوتهای اساسی بین سیاستهای سرمایه گذاری و 

ا حساسیت سرمایه گذاری و مدیریت مدیریت نقدینگی شرکتها وجود دارد. هرچه محدودیت مالی شرکتها بیشتر ) کمتر ( باشد ب

(، به بررسی رابطه بین محدودیت های مالی و حساسیت 0839نقدینگی بیشتر ) کمتر( همراه می باشد. کاشانی پور و همکاران )

پرداختند و طبق تحلیالت انجام شده  0831-0830سرمایه گذاری به جریان های نقدی در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 

حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن بود که شرکتهای با محدودیت مالی ، نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی از  نتایج

حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی باالتری برخوردارند و در هنگام تصمیم گیری های سرمایه گذاری ،بر جریان های 

ارتباط بین ساختار تامین مالی و تصمیمات مربوط به ( به بررسی 0833همکاران )نقدی داخلی تاکید باالیی می کنند. دسینه و 

نتایج به دست آمده حاکی پرداختند.  سرمایه گذاری منابع در دارایی های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

                                                           
9 Denis&Sibilkov 

10 Riddiough&Wu 
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تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری منابع در از تایید فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر وجود ارتباط بین ساختار تامین مالی و 

 ساختار دارایی ها، در شرایطی دارد که فقط برخی متغیرهای خاص معرف شاخص ساختار تامین مالی شرکت ها باشند.

در  یگذار هیسرما ماتیو تصم یمال یتهایمحدود نیبر ارتباط ب یتوسعه بخش بانکنتیجه آزمون فرضیه تحقیق نشان داد 

 یتوسعه مال ریتاث ی( به بررس2103) رجانیدمدر این راستا؛  است. رگذاریشده در بورس اوراق بهادار تهران تاث رفتهیپذ یشرکتها

 نیاز ان بود که ب یپژوهش حاک جیانجام شده نتا یها یپرداخت. طبق بررس هیترک هیدر بازار سرما یگذار هیسرما ییبر کارا

 در( 2103) همکاران و سولآنج ارتباط معنادار و مثبت وجود دارد. یگذار هیسرما ییبا کارا یتوسعه بازار سهام و توسعه بانک

 پژوهش جینتا طبق بررسی های انجام شده .پرداختند هیسرما ساختار و یمال یبازارها توسعه نیب ارتباط یبررس به خود قاتیتحق

( به 2101) 11کاسترو و همکاران .است رگذاریتاث رکتهاش یمال اهرم بر مثبت بطور یمال یبازارها توسعه که بود آن از یحاک آنان

بررسی توسعه مالی بر ساختار تامین مالی شرکتها پرداختند. طبق تحلیالت انجام شده نتایج پژوهش آنان حاکی از آن بود که 

ش هزینه های تامین توسعه مالی تاثیر معنادار بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکتها می گذارد. همچنین توسعه مالی منجر به کاه

 جینتا. پرداختند هیسرما ساختار بر یمال توسعه ریتاث یبررس به خود قیتحق در( 2101)12همکاران و مالی شرکتها می گردد. زو

 با ییها شرکت و یدولت یها واحد در اما دهد یم کاهش کل در را هیسرما ساختار سهام بازار توسعه که داد نشان آنها قیتحق

 ساختار یبانک توسعه  که دهد یم نشان آنها جینتا نیهمچن. ابدی یم کاهش یتیاهم با طور به آورانه نوع ای البا بالقوه رشد

 که دهد یم نشان شتریب لیتحل و هیتجز. است تر یقو یدولت ریغ یتجار یها واحد در رشیتاث اما دهد یم کاهش را هیسرما

 ساختار اصالح و سهام بازار یگپارچگی ،یقانون الزامات ،یحسابدار تیفیک نوانع با ینهاد عوامل یبرا ینیگزیجا سهام بازار توسعه

 .باشد یم هیسرما ساختار کاهش در سهم میتقس

 یگذار هیسرما ماتیو تصم یمال یتهایمحدود نیبر ارتباط ب یربانکیغ یتوسعه بخش مالنتیجه آزمون فرضیه تحقیق نشان داد 

( در تحقیقات 2119) 13در این راستا؛ حسن و همکاران است. رگذاریراق بهادار تهران تاثشده در بورس او رفتهیپذ یدر شرکتها

خود به بررسی ارتباط بین توسعه مالی و ساختار تامین مالی نشان دادند که توسعه بازارهای مالی با کاهش ریسک نقدینگی و 

( به 2103) رجانیدمه تامین مالی می گردد. بهبود تنوع ریسک و نظارت خارجی منجر به کاهش شوک های نقدینگی و هزین

پژوهش  جیانجام شده نتا یها یپرداخت. طبق بررس هیترک هیدر بازار سرما یگذار هیسرما ییبر کارا یتوسعه مال ریتاث یبررس

 و سولآنج ارد.ارتباط معنادار و مثبت وجود د یگذار هیسرما ییبا کارا یتوسعه بازار سهام و توسعه بانک نیاز ان بود که ب یحاک

طبق بررسی های  .پرداختند هیسرما ساختار و یمال یبازارها توسعه نیب ارتباط یبررس به خود قاتیتحق در( 2103) همکاران

تقوی و  .است رگذاریتاث شرکتها یمال اهرم بر مثبت بطور یمال یبازارها توسعه که بود آن از یحاک آنان پژوهش جینتا انجام شده

این مطالعه تجربی با پرداختند.  بررسی رابطه تجربی بین توسعه مالی و رشد را در برخی کشورهای منابه ( 0891همکاران )

حاکی از  2113تا  0931کشور منطقه منا بررسی شده است. نتایج برازش در دوره  02برای  GMM استفاده از روش پانل پویای

سازی بازارهای مالی، ضعف نظام مالی  توان به دلیل نحوه آزادمنفی را میتاثیر منفی توسعه مالی بر رشد اقتصادی دارد و این اثر 

گذاری از طریق تخصیص نابهینه گیری بازار مالی منسجم و بهره مند از مقررات دانست که منجر به کاهش سرمایهو عدم شکل

                                                           
11 Kastro et al 

12 Zu et al 

13 Hassan et al 
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-عه مالی است مورد توجه سیاستمنابع شده است. این مهم می بایست در تدوین سیاست های کالن اقتصادی که هدف آن توس

 گذاران این کشورها قرار گیرد. 

در  یگذار هیسرما ماتیو تصم یمال یتهایمحدود نیبر ارتباط ب نتیجه آزمون فرضیه تحقیق نشان داد باز بودن بخش مالی

با  یقیدر تحق( 0891ران )در این راستا؛ ابراهیمی و همکا است. رگذاریشده در بورس اوراق بهادار تهران تاث رفتهیپذ یشرکتها

را  0898تا  0839 یهابر رشد اقتصادی در فاصله سال ینظام مال یفیتوسعه ک ریتأث ،سری زمانی ایران هایاستفاده از داده

 نفت صادرات ریاست که با افزودن تأث یمال-یالگوی رشد اقتصادی پول کی بر ی.الگوی مورد استفاده مبتندادند قرار  یمورد بررس

-0898سا لهای  یدر دوره زمان رانیهای اقتصادی ا داده و با استفاده از حیتصر کپارامتری مهیبه صورت ن ک،یکل ناپارامتربه ش

سرانه خواهد شد. ضمن آنکه،  هیسرما سطح باعث کاهش ینظام مال یفیمطالعه، توسعه ک جیگردد. بر اساس نتا یم 0839

 ریتاث ی( به بررس2103) رجانیدم قابل استنتاج خواهد بود. زین رانیبانکداری ادر نظام  یهای قانون هسپرد سطح نسبت ینگیبه

از ان بود  یپژوهش حاک جیانجام شده نتا یها یپرداخت. طبق بررس هیترک هیدر بازار سرما یگذار هیسرما ییبر کارا یتوسعه مال

 همکاران و سولآنج معنادار و مثبت وجود دارد.ارتباط  یگذار هیسرما ییبا کارا یتوسعه بازار سهام و توسعه بانک نیکه ب

 طبق بررسی های انجام شده .پرداختند هیسرما ساختار و یمال یبازارها توسعه نیب ارتباط یبررس به خود قاتیتحق در( 2103)

 .است رگذاریتاث شرکتها یمال اهرم بر مثبت بطور یمال یبازارها توسعه که بود آن از یحاک آنان پژوهش جینتا

در  یگذار هیسرما ماتیو تصم یمال یتهایمحدود نیبر ارتباط ب تیجه آزمون فرضیه تحقیق نشان داد توسعه سیاست پولین

 به خود قیتحق در( 2101) 14همکاران و در این راستا؛ زو .نیست رگذاریشده در بورس اوراق بهادار تهران تاث رفتهیپذ یشرکتها

 کل در را هیسرما ساختار سهام بازار توسعه که داد نشان آنها قیتحق جینتا. پرداختند هیسرما ساختار بر یمال توسعه ریتاث یبررس

 نیهمچن. ابدی یم کاهش یتیاهم با طور به آورانه نوع ای باال بالقوه رشد با ییها شرکت و یدولت یها واحد در اما دهد یم کاهش

 تر یقو یدولت ریغ یتجار یها واحد در رشیتاث اما دهد یم اهشک را هیسرما ساختار یبانک توسعه  که دهد یم نشان آنها جینتا

 ،یحسابدار تیفیک عنوان با ینهاد عوامل یبرا ینیگزیجا سهام بازار توسعه که دهد یم نشان شتریب لیتحل و هیتجز. است

 15حسن و همکاران .باشد یم هیسرما ساختار کاهش در سهم میتقس ساختار اصالح و سهام بازار یگپارچگی ،یقانون الزامات

( در تحقیقات خود به بررسی ارتباط بین توسعه مالی و ساختار تامین مالی نشان دادند که توسعه بازارهای مالی با کاهش 2119)

ریسک نقدینگی و بهبود تنوع ریسک و نظارت خارجی منجر به کاهش شوک های نقدینگی و هزینه تامین مالی می گردد. 

بر رشد  ینظام مال یفیتوسعه ک ریتأث ،سری زمانی ایران هایبا استفاده از داده یقیدر تحق( 0891ابراهیمی و همکاران )

الگوی رشد اقتصادی  کی بر ی.الگوی مورد استفاده مبتندادند قرار  یمورد بررسرا  0898تا  0839 یهااقتصادی در فاصله سال

های  داده و با استفاده از حیتصر کپارامتری مهیبه صورت ن ک،یامتربه شکل ناپار نفت صادرات ریاست که با افزودن تأث یمال-یپول

 باعث کاهش ینظام مال یفیمطالعه، توسعه ک جیگردد. بر اساس نتا یم 0839-0898سا لهای  یدر دوره زمان رانیاقتصادی ا

قابل استنتاج  زین رانیا در نظام بانکداری یهای قانون هسپرد سطح نسبت ینگیسرانه خواهد شد. ضمن آنکه، به هیسرما سطح

 خواهد بود.

 

 

                                                           
14 Zu et al 

15 Hassan et al 
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