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Background and Aim: The main purpose of the current study is to 

design a model and statistical analysis of the transportation index of dry 

bulk goods in the marine industry. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, books 

and articles. 

Findings: The results obtained in the qualitative part have shown that 

the indicator of transportation of bulk dry goods of the marine industry 

has been identified as the dependent variable. Seven variables were 

identified as explanatory variables. These variables are: world trade, 

OPEC oil price, shocks, inflation index in OECD member countries, 

world population growth, euro vs. dollar rate, world container output 

power index. Also, in the quantitative part, the obtained results show that 

at the confidence level of 90%, world trade volume, incoming shocks, 

inflation index, world population growth rate, world container output 

power index are related to the maritime industry bulk dry goods 

transportation index (BDI). It is negative and meaningful. While the 

price of OPEC crude oil has a positive and significant relationship . 

Ethical Considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been 

observed. 

Conclusion: In the sources of transportation information network in 

2018, there are 4 models for estimating the shipping index of dry bulk 

goods of the maritime industry, and it is claimed that these models 

represent a good approximation of the transportation index of dry bulk 

goods of the maritime industry. In the present study, the designed model 

was compared with the mentioned models and it was found that the 

second model provided by the transportation information network and 

the designed model are better models than other models. 
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 مقدمه. 1

و ادغام  سازییجهان قیاز طر یتجارت جهان

داشته است و  یرگیرشد چشم ،ایمنطقه یاقتصاد

 ییایمنجر به گسترش حمل و نقل در تیدر نها

خشک  یشده است. نرخ حمل و نقل در بازار کاال

 نـییفله، در دراز مدت توسط عرضه و تقاضا تع

 توسط عمدتاً بار عرضه انداز. چشمشودیم

 توسط تقاضا اندازو چشم یکشت دجدی سفارشات

و  یمیاقل طیفصول، شرا ،یاقتصاد جهان هایچرخه

 ینبیشیپ رو،نای. ازشودیم نییتع هااستیس

 رانیمد یبرا ییاینرخ حمل و نقل در راتییتغ

 ن،یسخت و دشوار است. بنابرا یرگیمیجهت تصم

صنعت حمل و در  یاحمل و نقل فله هایشرکت

 نانیو عدم اطم یتجار اتبا خطر ییاینقل در

، 2002 زاده،یمواجه هستند )کاواوسانوس و عل

(. نرخ حمل و نقل در صنعت فله خشک با 268

 امدیموضوع پ نیدر نوسان است. ا یسرعت باالئ

 یاربسی و مدت کوتاه در هانرخ کششیب یعرضه

 یبرا یاست که تقاضا یاسیو س یاز عوامل اقتصاد

 ینبیشیو پ نیتخم بته،و ال کندیم نییبار را تع

در  نانیعدم اطم ن،یدشوار است. بنابرا اریآن، بس

درآمد حمل و نقل، از  ندهیآ ینقد هایانیمورد جر

 کندیم جادیفعاالن بازار ا یرا برا یچالش بزرگ

با  گر،ید ی(. از سو108، 2020)ادلند و همکاران، 

 کی ک،یبودن شاخص بالت رپذیمتیتوجه به ق

تعادل بازار را  تواندینم ایفله قلشرکت حمل و ن

 راتییتغ یابیارز یبرا یدهد. اگر ساز و کار رییتغ

 توانیوجود داشته باشد، م ییاینقل دردر حمل و 

و  نیرا کاهش داد )ل هانانیخطرات و عدم اطم

 کیدر شاخص بالت راتیی(. تغ805، 2014ونگ، 

انقباض  ایرشد  یخشک اغلب شاخص اصل

، 2016است )روآن و همکاران،  ندهیدر آ یاقتصاد

 خشک معموالً به کیبالت (. در واقع، شاخص278

درک  یاقتصاد هایتیفعال یعنوان شاخص اصل

ینیبشیبه عنوان پ یمختلف یرهایو متغ شودیم

اطالعات  یبالقوه ارائه شده است که حاو های

کاالها،  متیاست، مانند ق یاقتصاد یاز مبان یدیمف

 نانیاطمعدم  ،یخارج عادلنرخ ارز، عدم ت

(. از 4، 2019و همکاران،  انی)ل رهیو غ یاقتصاد

 متیاز ق توجهیکه، نرخ حمل بار نسبت قابل آنجا

نرخ حمل  نیب یرابطه قو کیاست،  یینها یکاالها

درک  دیوجود دارد که با فروشیعمده متیو قبار 

  (.500، 2019شود )ژانگ و همکاران،  ینیبشیو پ

و  رانیخشک به مد کیروند شاخص بالت ینبیشیپ

که روند بازار را  دهدیامکان را م نیا گذارانهیسرما

کرده و از خطر در صنعت حمل و نقل  تیریمد

و  عیصنا یبرا نیکنند. همچن یریجلوگ

 دیجهان مف یاقتصاد ستمیدر س دکنندگانیتول

(. از آنجا که 82، 2015است )ونگ و همکاران، 

، تورم، معامالت بازار یعرضه و تقاضا انندم یعوامل

 کنند،یم جادیرا ا ییباال یسوداگرانه، سر و صدا

نوسانات  هاییژگیخشک و کیبالتشاخص 

بودن و  ایبودن، چرخه یرخطیمانند غ یادهیچیپ

)کوآ و همکاران،  دهدیرا نشان م تیعدم قطع

روند شاخص  ینبیشیپ (. اگرچه146، 2018

در  ینبیشیاست، اما دقت پ ارخشک دشو کیبالت

است  یاساس اسیبزرگ مق هایشرکت و هاسازمان

 اندازهایبر اساس چشم یتیریمد ماتیتصم رایز
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(. 156، 2017 از،یلی)پاپ شوندیمدرک  ندهیآ

خدمات  خشک فله )انبوه(، معموالً  هاییکشت

عمده )فله( شامل  یاز کاالها یعیوس فیط یتجار

آهن، ذغال سنگ،  سنگ فسفات، سنگ ها،دانه

را با توجه به اقتصاد و ابعاد  رهیو غ ییایمیقطعات ش

 انبوه، نقل واقتصاد حمل  نیبنابرا. دنماییآن ارائه م

 یول دـرسمی رـبنظ ساده رـظاه در اگرچه که

 نیا یسخت است، در دامنه اریآن بس ینبیشیپ

 (. 2013 فورد،)استاپ ردگییقرار م قیتحق

 لیمدل و تحل یهدف مطالعه حاضر، طراح رو،نایاز

خشک فله  یشاخص حمل و نقل کاال یآمار

شده است  یمقاله سع نیاست. در ا ییایصنعت در

خبرگان و کارشناسان ارشد در  دگاهیبر د هیبا تک

عوامل مرتبط  ،ییایصنعت حمل و نقل در یحوزه

خشک فله صنعت  یبا شاخص حمل و نقل کاال

در قالب  ت،ینها. دردینما نییو تع ییاساشن ییایدر

ارائه  رهیچند متغ ونیو رگرس یمیمدل پارادا کی

از  کیهر یهـت و رابطـنسب نـچنیشود. هم

را با  یفیشده در بخش ک یشناسائ هایهـمولف

زده  نیتخم یسنج یاقتصاد هایاستفاده از مدل

و  هیرا مورد تجز کیهر یاثرگذار زانیشود و م

سوال پاسخ داده  نیبه ا ت،ینهارد. در یقرار گ لیتحل

از  یبهتر کنندهینیبشیپ ییرهایشود که چه متغ

 است؟ BDIنوسانات شاخص 

  

 ها. مواد و روش2

 یآمار لیمدل و تحل یطراح یحاضر در پ پژوهش

خشک فله صنعت  یشاخص حمل و نقل کاال

 یرهایارتباط آن را با متغ خواهدیاست و م ییایدر

راستا  نیدر ا زیو ن دینما نییرا تب یفیو ک یکم

پژوهش  کیرا ارائه دهد،  یموثق یرهنمودها

با توجه  گر،ید ی. از سوشودیمحسوب م یکاربرد

 یالگوی و بررس یاز طراح یناش ییافزابه دانش

ژوهش ـپ نیموثر در آن، ا یرهاـیرات متغـاث

 اطالعات و هادارد. داده زین ایتوسعه یرگیجهت

 مختلف منبع دو از حاضر پژوهش در استفاده مورد

که از  هیثانو هایخست دادهن. است آمده دستبه

 هایژورنال در شده چاپ معتبر مقاالت ها وکتاب

دست آمده مدارک و اسناد به ،یو خارج یداخل

مصاحبه  قیاز طر زین هیاول هایداده نچنیاست. هم

حاصل شده  یمتول هایسازمان یو بانک اطالعات

 یحاضر، در زمره یمطالعه ث،یح نیاست. لذا از ا

 . رودیبه شمار م ایو کتابخانه یدانیم هایپژوهش

هستند که با  هاییپژوهش خته،یآم هایپژوهش

 قیتحق یهادو مجموعه روش بیاستفاده از ترک

 قیتحق های. در روشردگییانجام م یفیو ک یکمّ

 ،یتجرب یمسئله مطالعه کی یبررس یبرا خته،یآم

که  هاییاز روش یاکاربردن مجموعهپژوهشگر با به

 یرسگوناگون است، بر هایمیها پارادااساس آن

 یسازادهیپ ندیو فرآ دینما سریرا م نینامع تیموقع

و  ی. از آنجا که در طراحدنماییم لیآن را تسه

از هر دو  ختهیبا روش آم قیتحق هایطرح یاجرا

استفاده شده  یفیو ک یکم قیگروه روش تحق

 یبیترک قیتحق هایروش یاصل هاییژگیاست، و

 یهاروشاستفاده از هر دو گروه  یچگونگثر از أمت

است )بازرگان،  درپییصورت پبه یفیو ک یکم

دانش با اتکا  دیروش، جهت تول نیا (. در27، 1396

 ستهیز هایتجربه ممفاهی) گراساخت یبر فلسفه
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و  یتـمشارک مـیپارادا ایراد( ـط افـوسـشده ت

 زیانگموضوع بحث ،یاسیس هایدگاهیدارانه )دجانب

 ای( و متقابلبر اعتماد  یمبتن یو همکار یمحور

 (.226، 2018)کرسول،  رودیم شیپ دگاهیهر دو د

 یهاها و مولفهمقوله یشناسائ یبرا ،یفیبخش ک در

خشک فله  یمرتبط با شاخص حمل و نقل کاال

خبرگان و  ن،یاز متخصص ییایصنعت در

 ییایکارشناسان ارشد در صنعت حمل و نقل در

 یدعوت به مشارکت شده است. تعداد نمونه آمار

 هابه اشباع مقوله دنرسی تا( ها)تعداد مصاحبه

است و با پنج نفر از خبرگان در صنعت  افتهی ادامه

از  یونـکن یهـمذکور صورت گرفت. در مطالع

 یجهت انتخاب تعداد نمونه ینظر یریگنمونه

 ن،یاستفاده شده است. تعداد متخصص یآمار

به اشباع  دنیخبرگان و کارشناسان ارشد تا رس

باز در  یاز استخراج کدها. پسافتی ادامه هامقوله

 دیمصاحبه جد یبا کدها سهیمقاهر مصاحبه، و 

 یکدها یمحقق متوجه شد در مصاحبه پنجم، تمام

هستند.  یاستخراج شده از متن مصاحبه تکرار

مرحله  نیبه مصاحبه خاتمه داده شد. آخر ،نیبنابرا

است.  یتئور یینها نینگارش و تدو ،یفیاز بخش ک

 یکدگذار مرحله، پژوهشگر سه مرحله نیقبل از ا

را انجام  یبرداراداشتی( و ینشیگز ،ی)باز، محور

 یپژوهش برا ریمرحله تصو نیداده است. در ا

 نیگام ا نیتر است. آخرروشن شهیپژوهشگر از هم

و  لیتحل ند،یبیم ریتصو نیاست که آنچه او از ا

 نی(. ا3، 2008 ن،یکند )استراس و کورب ریتفس

 یقادر است که به سواالت اساس یینها ریتصو

سواالت تازه  دیو خود منشأ تول دهد پژوهش پاسخ

در آزمون  ینه روش ادیداده بن هیشود، چرا که نظر

این  ،آن است. درنهایت دیدر تول یبلکه روش ه،یفرض

مهم است که مشخص شود که آیا تبیین نظری 

کنندگان معنا دارد و معقول محقق برای مشارکت

ها در برگردان دقیقی از وقایع و توالی آناست و 

 بنیادپردازی دادهنظریهاست. در  ندفرآی

اعتبارسنجی، بخشی فعال از فرآیند پژوهش است 

با استفاده  زین یکم (. در بخش44، 2012)کرسول، 

مورد  قیتحق هایهیفرض یزمان یسر یهااز داده

 رشیعدم پذ ای رشیآزمون قرار گرفته و در مورد پذ

اظهار نظر شد. در بخش  یها آمارکدام از آنره

 2010 هایماهانه سال یهابرش زمان از داده یکمّ

مشاهده( مدنظر قرار گرفته است.  132) 2020تا 

 هایاز نوع داده یدر بخش کم ازیمورد ن هایداده

، جهت قیتحق نیا تیاست. با توجه به ماه هیثانو

 یااز روش کتابخانه ازیاطالعات مورد ن یآورجمع

 استفاده شد.

 

 ی. مالحظات اخالق3

 تیتمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعا در

شده  تیرعا داریاصالت متون، صداقت و امانت

 است.

 

 هاافتهی. 4

نشان داده است  یفیحاصل در بخش ک هایافتهی

خشک فله صنعت  یکه شاخص حمل و نقل کاال

شده  یشناسائ وابسته ریتحت عنوان متغ ییایدر

 یحیتوض یرهایبه عنوان متغ ریاست. هفت متغ

عبارتند از: تجارت  رهایمتغ نیشدند. ا یشناسائ
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 تورم شاخص ها،نفت اوپک، شوک متیق ،یجهان

جهان،  تی، رشد جمعOECD وعض کشورهای در

 یدر مقابل دالر، شاخص توان خروج وروینرخ 

 جینتا یدر بخش کم ،نچنیجهان. هم ینرهایکانت

 نانیکه در سطح اطم دهدیدست آمده نشان مبه

وارده،  هایشوک ،یدرصد حجم تجارت جهان 90

شاخص  و جهان تیشاخص تورم، نرخ رشد جمع

حمل و  خصجهان با شا ینرهایکانت یتوان خروج

( ارتباط BDI) ییایخشک فله صنعت در ینقل کاال

نفت  متیق کهیدارد. در حال یداریو معن یمنف

-مدارد. ه یداریخام اوپک ارتباط مثبت و معن

با  یداریدر مقابل دالر ارتباط معن وروینرخ  نیچن

خشک فله صنعت  یشاخص حمل و نقل کاال

 ندارد. ییایدر
 

 . بحث5

 ینظر ی. مبان5-1

 کیتوسط بورس بالت ،کیخشک بالت شاخص

عنوان و فشارسنج حمل بار است و به دهیمنتشر گرد

 تجارت ،لـت حمل و نقـدر صنع یشاخص اصل

به طور گسترده یجهان و اقتصاد جهان المللینبی

. قابل ذکر است ردگییمورد استفاده قرار م ای

 هیاز بق یوزن بیترک کی کیشاخص خشک بالت

 هاشاخص ریمعرف سا تواندیم هک است هاشاخص

)ژانگ و همکاران،  باشد یانورددری صنعت در

 ،کبالتی خشک شاخص ،عالوهبه(. 501 ، 2019

 کیتاالر بالت لهیوسطور روزانه بهاست که به یعدد

شاخص،  نیو برخالف نام ا شودیلندن منتشر م

شاخص تنها محدود به  نیدامنه تحت پوشش ا

. این شودینم کیبالت یایحوزه در یکشورها

انواع  ییایدر حمل و نقل متیشاخص، ق

جهان نشان  کل یفله خشک را برا یهامحموله

 یخط اصل 26محاسبه،  یآن برا یو مبنا دهدیم

 ،و همکاران ارهیدر جهان است )س یرانیکشت

1390، 81). 

به عمل آمده، ژوان  هایطبق پژوهش ،ادامه در

خود با عنوان  قی( در تحق2015) اللوایو کهیانر

 زانیسنگ آهن، م اینقطه متیق یحیمدل توض

 یرا بررس کیکاهش شاخص خشک بالت ای شیافزا

 2010در سال  ،کینموده است. شاخص خشک بالت

واحد را نشان داده  4000 یعنیخود  زانیم نیباالتر

 خشک شاخص کاهش و افت ،2011 سال در. است

در سال  یکه به طور کل دهدیرا نشان م کبالتی

واحد در نوسان است.  2000و  1000 نیب 2011

 باًیتقر کیشاخص بالت زین 2012در ادامه در سال 

مواجه  2011نسبت به  یشتریافت کاهش ب کیبا 

واحد  1100واحد تا  600 نیباست و حدودا 

 اللوا،ی)و است ریمتغ ،کیشاخص خشک بالت

، شاخص 2013 راستا در سال نی(. در ا37، 2015

برو است که رو یشیروند افزا کیبا  کیخشک بالت

. رسدیواحد م 2000 یعنیخود  زانیم نیشتریبه ب

نرخ شاخص  زانیم نهمچنی ،2014در سال 

افت و کاهش نسبت به سال قبل را  ک،یخشک بالت

در سال  کیبالت شک. شاخص خدهدینشان م

واحد و  1500حدودا  ممیماکز دارای ،2014

 ،کلیطوربه اما. واحد در نوسان است  800 ممینیم

 کی ،2014سال  یال 2010سال شاخص از  نیا
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 اللوا،ی)و کندیم یرا ط یروند رو به کاهش و منظم

2015 ،37). 

در مجله حمل و  کینرخ شاخص خشک بالت زانیم

شان ـن 2016 یال 2014را از سال  ییایل درـنق

آن  لیو تحل هیکه به طور مختصر به تجز دهد،یم

در سال  ،کیشاخص خشک بالت .شودیپرداخته م

 1500 حدوداً یعنیخود  زانیم نیباالتر 2014

به  یکاهش یواحد را نشان داده و در ماه جوال

نرخ خود  زانمی حداقل ،واحد 800 داً حدو زانیم

روند  کیشاخص  نی. سپس دوباره ارسدیم

. دهدیسال نشان م انیرا تا پا یو کاهش یشیافزا

 کیشاخص بالت زین 2015سال  یعالوه، ابتدابه

که  دهدیواحد را نشان م 750حدود  یزانیم باًیتقر

کاهش  نای ،2015 یهمراه است و تا ماه م یبا افت

اما بعد از  کندیم یرا ط یمنظم و ثابت روند باًیتقر

)ماه اگوست حدود  یشیروند افزا کیآن سپس با 

رو بهرو یروند کاهش کیواحد( و سپس  1080

 زانیبه حداقل م کیکه شاخص خشک بالتاست 

. رسدیسال م نیواحد( در ا 400نرخ خود )حدود 

، شاخص خشک 2016راستا در سال  نیدر ا

واحد را نشان  400سال حدود  یدر ابتدا ک،یبالت

روبرو است  یافت کوتاه صد واحد کیکه با  دهدیم

همراه دارد را به یجیتدر یشیروند افزا کیو سپس 

 باًیو تقر رسدیواحد م 600حدود  لیآورو در ماه 

سال  یتا انتها یاست. به طور کلتا ماه ژوئن ثابت 

را به دنبال دارد  یثابت یو کاهش یشیروند افزا کی

 .(56، 2016)هافمن،  ستیکه قابل توجه ن

در  ینمودار ق،یدر ادامه با توجه موضوع تحق 

نرخ  زانیدر مورد م ستایماهانه استات یمجله

به  2021 یال 2017 یهاسال یط کیبالت شاخص

 ،2017در سال  دهدیاست، نشان م دهیچاپ رس

همراه  یمیبا نوسانات مال کبالتی خشک شاخص

در  کینرخ شاخص خشک بالت زانیبوده است. م

 نیشتریهمراه است که ب ی، با نوسانات2018سال 

واحد است  1750سال حدود  نیشاخص در ا زانیم

 یواحد است که در ط 1000 باً یآن تقر نیو کمتر

 ریدو بازه متغ نیا نیب زانیم نیمتفاوت ا هایماه

 (.1، 2021 ستا،ی)استات وسان داردـاست و ن

 لیتحل و هیو تجز یفورد معتقد است بررساستاپ

بدون بحث درباره  ییایدر نقل و حمل یتقاضا

بر مناسبات  حاکم یاسیس طیاوضاع و شرا

فورد، دچار نقصان خواهد بود )استاپ ،یاقتصاد

که بر  یگریعامل د ،راستا نی. در ا(204، 2002

 زانیبوده، م رگذاریثأحمل خشک فله ت هیکرا بازار

است. قابل ذکر است به طور نمونه  ییایتجارت در

فله خشک  ییایتجارت در ته،گذش یدهه یط

درصد بوده است. رشد  8/4رشد  نیانگینرخ م یدارا

درصد  4/5برابر با  2008نوع تجارت در سال  نیا

درصد بوده که در  6/1برابر با  2009و در سال 

در سراسر جهان در  ییایبا کل تجارت در سهیمقا

 داشته است کسانینسبتاً  یروند ،یبازه زمان نیهم

 .(82، 1390همکاران،  و ارهی)س

 هیاست که بر بازار کرا یگریکشش عامل د نیانگیم

 قتیحق دارد. در ریفله خشک تأث یحمل کاالها

عالوه  ییایحمل و نقل در یکشش، تقاضا برا زانیم

که کاال  یابه فاصله جابجا شده، یکاال بر حجم

از محققان،  یاریوابسته است. بس زین شودیجابجا م

. در انداشتهشان مدنظر د قاتیامر را در تحق نیا
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 رگذاریتأث گرید حمل و نقل عامل یهانهیادامه هز

فله خشک است. از  یحمل کاالها هیبر بازار کرا

 یمشتر قیحمل، باعث تشو هیآنجا که باال بودن کرا

 حمل و نقل، وارد گرید یهابه استفاده از روش

یا استفاده از  ترکیکردن کاال از صادرکنندگان نزد

گرفت  جهینت توانیم رونی. ازاشودیم یمنابع داخل

فله خشک، با  یحمل و نقل کاال یکه تقاضا برا

، 1959 نبرگن،یحمل رابطه عکس دارد )ت هیکرا

شدت  دهدی( نشان م2021(. چن و همکاران )11

 ن،یاقتصاد چ یرو کیشاخص خشک بالت ریتأث

مختلف  یهادر دوره یمثبت به سمت منف راتییتغ

 یمنف ریثأت لیدلهب اساساً  ،رونیاازبوده است.  ریتأخ

اقتصاد  یبار حمل و نقل رو هیباالتر کرا هایمتیق

مثبت حجم تجارت در  راتثیتأ از ترمهم نیچ

و کاووسانوس  سی. کاترباشدیم نیاقتصاد چ

از  یبیهم رفته ترک یکه رو دهدینشان م (2021)

شدن منجر به بهتر یانتخاب هایاز مدل هاینبیشیپ

. بوختار شودیمورد نظر م ینبیشیپ یو درست

 دیکه کوو دهدمی نشان (2021همکاران ) حسن و

 یرهایهمه متغ یبر رو یو اساس یبه طور منف 19

 ک،یشاخص خشک بالت رنظی( زاد)درون یدرون

 یو شاخص جهان یشاخص بازار بورس و سهام جهان

و همکاران  سیداکیداشته است. ماکر ریثأت یانرژ

 ینبیشیمدل پ کیتحت عنوان  ای( مقاله2019)

به منظور  کیشاخص خشک بالت یبرا دیجد

 نی. در اانددهیفشار مطلوب به انجام رسان یریبکارگ

آن  یریو بکارگ ینبیشیپ دیمدل جد کیپژوهش 

 نیو چن شودیم شنهادیپ کیدر شاخص خشک بالت

در حالت مطلوب اطالعات را از گذشته به  یمدل

. دهدیبار ارائه م هیاکر هاینرخ ینبیشیمنظور پ

که  کندیم ی( بررس2019همکاران )ژانگ و 

بار حمل و  هینرخ کرا ینبیشیو صحت پ یدرست

 ایمسئله اریبس ایندهیبه طور فزا ،ییاینقل در

کارگزاران در صنعت حمل  ،رونیااست و از یاتیح

 نهیدر زم یتجار ماتیباعث تصم ییایو نقل در

 را خطرات و هاسکیشده و ر ییایحمل و نقل در

( 2019) سیئوریو ج ینی. حسدهندمی کاهش

 ریمتغ نیترکه نفت به عنوان مهم دهدینشان م

در  نیاست و ا یصادرکنندگان نفت یبرا انهیشگویپ

 یبرا کیاست که شاخص خشک بالت یحال

. رسدمی بنظر ترواردکنندگان نفت، مهم

استدالل  نگونهای ،(2017و همکاران ) سیاناراکیج

 کیبودن شاخص بالت ینبیشیکه قابل پ کنندیم

بروز در  یاتیموضوع ح کی گذاران،هیتوسط سرما

نشان  یتجرب جینتا ق،یتحق نیطول زمان است. در ا

شاخص  یرو کیداده است شاخص خشک بالت

 یمثبت ریثأت یطور ضمنداوجانز به یداریپا یجهان

( 2016و همکاران ) اسیلیپاپ سیفوت داشته است.

 کیشاخص خشک بالت راتییکه تغ اندکرده انیب

به منظور  یدائم هایمنجر به شوک تواندیم

ادلند و  جیشود. نتا یصادرات اصل یتجارت اقتصاد

از آن است که اگرچه  حاکی (2016همکاران )

همچنان  یرانیکشت یرهایبازار و مس طیشرا

بار هستند اما  یهینرخ کرا یکنندهنییتع نیترمهم

صاحبان و  یهایژگیو گرید یسو از نیهمچن

حمل و  هاییکشت هیکرا یهاکنندگان بر نرخاجاره

سان  نگیدارند. کوئ یمعنادار ریتأث ییاینقل در

 نیارتباط متقابل ب (2016روئان و همکاران )
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نفت خام را با  هایمتیو ق کیشاخص خشک بالت

چند منظوره تنزل  لیو تحل یاستفاده از آزمون آمار

یم لیتحل هیو تجز بررسی متقابل یابستگو افتهی

 یاز آن است که وابستگ یحاک یتجرب جی. نتاکند

 هایمتیو ق کیشاخص خشک بالت نیب یمتقابل

وجود  یمعنادار ینفت خام به طور چند منظوره

( 2015و همکاران ) یشیریلدیب ییا کیدارد. مل

از زمان  کیاستدالل دارند شاخص خشک بالت

 هاینهیدر هز یاصل هایاسیمق از یکی ،سشیسأت

ساخت  هایتیدر فعال یو فشارسنج مهم یرانیکشت

که  دهدمی نشان (2014) ورایاست. اول یو تجار

 23طور متوسط به یورود یهایکشت هینرخ کرا

تر گران یخروج یهایکشت هیدرصد از نرخ کرا

انباشته  نهیبدان مفهوم است که هز ،رونیااست. از

را عمدتاً واردکنندگان  یخال ینرهایشدن کانت

 (2014. سان و همکاران )رندیگیعهده مبر ییاروپا

 هینرخ کرا نیب یاسمقی چند ارتباط بر تمرکز با

دو را  نیا یاینفت خام، ارتباط پو متیتانکر و ق

 نیا هایافتهیو  جی. نتادهندیمورد مطالعه قرار م

 متیو ق رهاتانک هیکه نرخ کرا دهدیمطالعه نشان م

از خود  یمتفاوت یاسیچند مق یهایژگینفت خام و

و همکاران  نگیمطالعه ج جینشان داده اند. نتا

در اندازه  رییاز آن است که تغ ی( حاک2011)

 هینوسانات نرخ کرا یطور مثبت و معنادارناوگان به

قرار  ریبر خشک را تحت تأثفله یهایدر بازار کشت

 .دهدیم
 

 

 

 

 پژوهش هایافتهی لیتحل .5-2

سه  ادیداده بن یپرداز هنظری مندنظام کردیرو در

وجود دارد )کرسول و کالرک،  یمرحله از کدگذار

2007 ،26.) 

 باز یکدگذار-اول گام

اقدامات و تعامالت با  ع،یوقا ،ینوع کدگذار نیدر ا 

 سهمقای هاتفاوت و هاشباهت یبررس یبرا گریکدی

 . رندیگیبه خود م میبرچسب مفاه نیو همچن

 یمحور یکدگذار-دوم گام

 میمفاه نیرابطه ب یمرحله برقرار نیاز ا هدف

باز است. در ادامه با  یشده در مرحله کدگذاردیتول

و  کـینزد مـیمفاه یرـیو قرارگ میمفاه یبررس

آن  یطبقه مقوله محور کیجنس حول در هم

 ( قابل مشاهده است1ج و در جدول )استخرا

 (.1)جدول 

  یانتخاب یکدگذار-سوم گام

مدل  کیعمده در قالب  هایادامه، مقولهدر

ه هسته ـول مقولـ( حایهـنی)مدل زم یمـیپاراد

واقع، مدل . درشوندیارتباط داده م گریکدیبه

و  لیو تحل یمقوله یصور فیشده به توصمیترس

مقوله  بیرا ترک ندیفرآ نی. اپردازدیآن م نییتب

منتج شده از  هایو آراستن سازه شیهسته و پاال

به صورت  نتوای. مدل مذکور را مشودیاطالق م نآ

 یو مفهوم ییاما معنا ،ینمودار صور ایمدل  کی

 (.1)شکل شماره  کرد میترس
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 هامقوله ی. اعتبار سنج5-3

  یینها یهامقوله یروائ

 میاغلب مفاه یبرا گرددیکه مشاهده م همانطور

در  نیها و همچناستخراج شده از متن مصاحبه

انجام  یها مطالعات متعددمقوله یرابطه با تمام

. باشدیم هایمقوله یروائ انگریشده است. که ب

 رـیمنتخب به شرح ز یحیتوض یرهایمتغ یروائ

 تگف توانیکسب شده م جیبا توجه به نتا باشد،یم

 کیتکنولوژ سکیشده، ر یشناسائ ریمتغ 9 انیاز م

 (.2)جدول شماره  ستیالزم برخوردار ن یاز روائ
 

 یینها یهامقوله یائیپا .5-4

استخراج شده، از  هایمقوله یائیپا یبررس جهت

 از نفر 5 رـه بر ملـمشت راهنما یهـکمیت

 رهامتغی و هامقوله ارزیـابی برای کنندگان،مشارکت

درصد  90از  شیبهره گرفته شد. بنـابراین، اگـر ب

اعضـای کمیتـه بـا همدیگر در مورد پدیدهای 

 یارزیاب صورت،اجمـاع داشـته باشـند، در این

می به خود خواهد عل و عینی صورت شان،جمعی

ارائه  رهایاز متغ کیهر  یائی(، پا3گرفت. در جدول )

 گردد،یاست. همانطور که مشاهده م دهیگرد

الزم  یائیاز پا یجهان نیو قوان کیتکنولوژ سکیر

 (.4)جدول شماره  اندبرخوردار نبوده
 

 مدل حیتصر. 5-5

را  ریمدل ز ،یفیحاصل از فاز ک جیتوجه به نتا با

 نمود: حیتصر توانیم

BDI=f (GT, OP, SH, INF, POP, EX, 
CPT) 

 

𝐵𝐷𝐼𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐺𝑇𝑡 + 𝛽2𝑂𝑃𝑡 +

𝛽3𝑆𝐻𝑡 +𝛽4𝐼𝑁𝐹𝑡 + 𝛽5𝑃𝑂𝑃𝑡 +

𝛽6𝐸𝑋𝑡 +𝛽7𝐶𝑃𝑇𝑡 + 𝜀𝑖   
 

BDI شاخص حمل و نقل کاالی خشک فله صنعت :

 دریایی

GTتجارت جهانی : 

OP: قیمت نفت اوپک 

SHها: شوک 

INF شاخص تورم در کشورهای عضو :OECD 

POPرشد جمعیت جهان : 

EXنرخ یورو در مقابل دالر : 

CPTشاخص توان خروجی کانتینرهای جهان : 

INF شاخص تورم در کشورهای عضو :OECD 

 :یزمان دوره

t2010ماهانه  یهامورد مطالعه داده ی: دوره زمان 

 .باشدیمشاهده( م 132) 2020تا 

سازمان حمل و نقل  تیاز سا رهایمتغ یهاداده

 استخراج شده است. یو بانک جهان ییایدر

 

 یآمار یها. آزمون5-6

فولر  یکیواحد )د شهیحاصل از آزمون ر جینتا

وابسته و مستقل  یرهایمتغ یتمام ی( براشرفتهیپ

و  باشدی( م4) یمدل به شرح جدول شماره

 یعنیوابسته  ریمتغ گردد،یطور که مشاهده مهمان

خشک فله صنعت  یشاخص حمل و نقل کاال

 ی( در سطح صفر مانا است. اما تمامBDI) ییایدر

مانا هستند.  کیدر سطح  مستقل یرهایمتغ

مانا شده و  یریبار تفاضلگ کیبا  رهایمتغ نیبنابرا

 (.4)جدول شماره  شده استوارد مدل 
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 یانباشتگبردار هم یمدل دارا دهدینشان م نتایج

کاذب  ونیجهت اجتناب از رگرس نیو بنابرا ستین

ون ـآزم جـید. نتاـفاده شـاست یرـیگلـاز تفاض

 نیچن. همباشدی( م5به شرح جدول ) یانباشتگهم

ق بوده است. ددر مدل صا کیفروض کالس یتمام

 نیانگیم ونیاز روش خودرگرس توانیلذا م

مدل  نی( جهت تخمARIMA) باشتهمتحرک ان

 (.5)جدول شماره  استفاده نمود
 

 کاالی نقل و حمل بینی شاخص. پیش7-5

 ( BDI) دریایی صنعت فله خشک

 خشک کاالی نقل و حمل شاخص بینی برای پیش

 با آن ارتباط و( BDI) دریایی صنعت فله

 از روش خودرگرسیون اقتصادی کالن یهاشاخص

استفاده شده  (ARIMA) انباشته متحرک میانگین

 است. مدل حاضر به شرح رگرسیون زیر است:

𝐵𝐷𝐼𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐺𝑇𝑡 + 𝛽2𝑂𝑃𝑡 +

𝛽3𝑆𝐻𝑡 +𝛽4𝐼𝑁𝐹𝑡 + 𝛽5𝑃𝑂𝑃𝑡 +

𝛽6𝐸𝑋𝑡 +𝛽7𝐶𝑃𝑇𝑡 +∑𝐴𝑅 +∑𝑀𝐴 +

𝜀𝑖  

 -های خطی، مدلARIMAو  ARMA هایمدل

جی ـصاد سنـهای زمانی در اقتریـسصادفی ـت

های زمانی مانا و نامانا باشند که برای سریمی

های تبدیل سری نامانا کاربرد دارند. از جمله روش

به مانا استفاده از روش تفاضل گیری است. برای 

از متدولوژی  ARIMA(q,d,p)پیش بینی با مدل 

که دارای چهار شده است. استفاده  یسباکس جنک

 ورد، آزمون کنترل تشخیصی وآمرحله شناسایی، بر

 باشند.بینی میپیش

 یدر الگو q,pرتبه  نییتع ،ییایپا یاز بررس بعد

ARIMA منظور  نیا یبوده که برا تیحائز اهم

 ی( و تابع خودهمبستگACF) یتابع خودهمبستگ

( استفاده شده است. با توجه به PACF) ییجز

 یهاداده یبرا PAC و ACحاصل از توابع  جینتا

عنوان مدل مناسب ( به3،2) ARMA یماهانه الگو

الگو، مقدار  نیدر ا نیچنانتخاب شده است. هم

برآوردها حداقل بوده  رینسبت به سا کیآکائ اریمع

)جدول شماره  ( است6) به شرح جدول جیاست. نتا

6.) 

بار  کـیمستقل،  یدر تمام نکهیتوجه به ا با

صورت گرفته است، لذا مدل  یریگتفاضل

ARIMA (3،1،2.انتخاب شده است ) 

 ن،یروش تخم نیمدل و انتخاب بهتر نییاز تب پس

)جدول  باشدی( م7به شرح جدول ) نیتخم جینتا

  (.7شماره 

 شودیمشاهده م نیتخم یطور که از خروجهمان

 یدرصد؛ حجم تجارت جهان 90 نانیدر سطح اطم

خشک فله صنعت  یبا شاخص حمل و نقل کاال

دارد. در  یداریو معن ی( ارتباط منفBDI) ییایدر

 ،یدرصد حجم تجارت جهان 90 نانیسطح اطم

 تیوارده، شاخص تورم، نرخ رشد جمع هایشوکه

جهان با  ینرهایکانت یخروج نجهان، شاخص توا

خشک فله صنعت  یشاخص حمل و نقل کاال

دارد.  یداریو معن یمنف ( ارتباطBDI) ییایدر

نفت خام اوپک ارتباط مثبت و  متیق کهیحالدر

در مقابل دالر  وروینرخ  نیچندارد. هم یداریمعن

 یبا شاخص حمل و نقل کاال یداریارتباط معن

 سکی. عوامل راردند ییایخشک فله صنعت در
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در  تیعدم قطع شیباعث افزا تواندیکه م یدیکل

مل نوسانات در نرخ اجاره بازار فله خشک شوند شا

جمله نوسانات از یبازار مال طیشرا ها،یو ارزش کشت

 راتییطرف مقابل، تغ سکیارزش اوراق بهادار، ر

 یهانهیدر هز راتییتقاضا در بازار فله خشک، تغ

 یهانهیانبار، هز یهامتیاز جمله ق یاتیعمل

 نیمأدر دسترس بودن ت مه،یب یهانهیخدمه، هز

 ایساختار  دیبه تجد یابیدر دست ییعدم توانا ،یمال

کاهش  ینیبشیمجدد. با توجه پ یبندزمان

 یحداقل تا ابتدا نیمأت رهیمحسوس بحران در زنج

، بخش فله خشک اگرچه شاهد نوسانات 2023

نخواهد بود اما بخاطر وجود عدم  2021سال 

بخش  نیفله خشک، روند ا یبازارها هاتیقطع

 که عمدتاً  شودیم ینیبشیپ یهمچنان صعود

 یثباتیاست که منجر به ب یاز همان عوامل یناش

 شد. 2021سال  یباال

 نییتع بیدرصد و ضر 60 نییتع بیضر وجود

 یدهـدهنشانـد نـدرص 56ده ـش لـیدـتع

. باشدیمستقل م یرهایمتغ یباال یدهندگحیتوض

 14.80اف در مدل حاضر برابر با  Fمقدار آماره 

 05/0است و با وجود احتمال برآورد شده کمتر از 

را ادعا  ونیکل رگرس یمعنادار توانی( م00/0)

( در مدل D-Wواتسون ) نیدورب رهکرد. مقدار آما

فاصله ندارد،  2است. و با عدد   03/2حاضر برابر با 

د. شده را ادعا نموسالمت مدل برآورد توانیلذا م

 MA یهاشهیو ر AR یهاشهی( ر2در شکل )

 شهیداده شده است. با توجه به عدم وجود ر شینما

 برازش مدل را ادعا نمود یکوئین توانیواحد م

 (.2)شکل شماره 

 مدل ی. اعتبارسنج5-8

 2018منابع شبکه اطالعات حمل و نقل در سال  در

برآورد شاخص حمل و نقل  یمدل برا 4تعداد 

آمده است و ادعا  ،ییایخشک فله صنعت در یکاال

از  یخوب بیتقر انگربی هامدل نیشده است که ا

خشک فله صنعت  یشاخص حمل و نقل کاال

شده  طراحی مدل و هامدل نی. اباشدیم ییایدر

 عبارتند از:

 شده: یطراح مدل

𝐵𝐷𝐼𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐺𝑇𝑡 + 𝛽2𝑂𝑃𝑡 +

𝛽3𝑆𝐻𝑡 +𝛽4𝐼𝑁𝐹𝑡 + 𝛽5𝑃𝑂𝑃𝑡 +

𝛽6𝐸𝑋𝑡 +𝛽7𝐶𝑃𝑇𝑡 + 𝜀𝑖   
 

ارائه شده در منابع شبکه اطالعات حمل  یهامدل

 :2018در سال  7و نقل 

 مدل اول:

𝐵𝐷𝐼𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑁𝐹𝑡 + 𝛽2𝑇𝑅𝐷𝑡 +

𝛽3𝑈𝐾𝑅𝑡 + 𝛽4𝑈𝑆𝑅𝑡 + 𝛽5𝑂𝐼𝐿𝑡 +

𝛽6𝐸𝑋𝑡 + 𝜀𝑖   

 مدل دوم:

𝐵𝐷𝐼𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑅𝐷𝑡 + 𝛽2𝐿𝐵𝑅𝑡 +

𝛽3𝑂𝐼𝐿𝑡 +𝛽4𝑊𝐻𝑇𝑡 + 𝜀𝑖  

 مدل سوم:

𝐵𝐷𝐼𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑁𝐹𝑡 + 𝛽2𝑇𝑅𝐷𝑡 +

𝛽3𝐿𝐵𝑅𝑡 + 𝛽4𝐸𝑋𝑡 + 𝜀𝑖  
 مدل چهارم:

𝐵𝐷𝐼𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑅𝐷𝑡 + 𝛽2𝐿𝐵𝑅𝑡 +

𝛽3𝑂𝐼𝐿𝑡 +𝛽4𝑊𝐻𝑇𝑡 + 𝜀𝑖  

 

 هایشده با مدل یمطالعه حاضر، مدل طراح در

در  سهیمقا اریقرار گرفت. مع سهیمذکور مورد مقا

( ارائه شده است. مشخص شد که احتمال 8جدول )
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 یتمام یمدل، برا حیتصر یخطا یبرآورد شده برا

مدل دوم و  یاست و تنها برا 05/0ها کمتر از مدل

 بیرتاست و به ت 05/0از  شتریب افتهیمدل محقق 

مدل  ،منظر نی. لذا از اباشدیم 47/0و  37/0برابر با 

 است. یرـمدل بهت ه،ـافتیق ـدل محقـدوم و م

 یاطالعات یارهایمشخص با توجه به مع نیچنهم

 نیترمدل دوم کم نی، شوآرتز و هنان کوئکیآکائ

با توجه به  است. یمقدار را دارد، لذا مدل بهتر

 سهشده، مشخص شد  لیتعد نییتع بیمقدار ضر

( نسبت 70/0) شتریب ریبا داشتن مقاد 4و3و2مدل 

بهتر هستند.  افتهیبه مدل اول و مدل محقق 

واتسون تفاوت -نیدورب اریها از منظر معمدل

برابر با  باًیتقر ینداشته و همگ گریکدیبا  یفاحش

 یارهاـیر معـاز منظ تیهاـنهستند. در 2عدد 

)جدول  دارد تیارجح افتهیمدل محقق  ینیبشیپ

 (.8شماره 

گرفت  جهینت توانی( م8جدول ) جیبا توجه به نتا

 رینسبت به سا افتهیمدل دوم و مدل محقق 

 است. یبهتر یهاها، مدلمدل
 

 جهی. نت6

نشان داده است که  ،یفیحاصل در بخش ک جینتا

خشک فله صنعت  یشاخص حمل و نقل کاال

شده  یشناسائ روابستهیتحت عنوان متغ ییایدر

 یحیتوض یرهایعنوان متغبه ریمتغ 7است. 

عبارتند از: تجارت  رهایمتغ نیشدند. ا یشناسائ

 تورم شاخص ها،نفت اوپک، شوک متیق ،یجهان

جهان،  تی، رشد جمعOECDعضو  کشورهای در

 یدر مقابل دالر، شاخص توان خروج وروینرخ 

 جینتا یدر بخش کم نیچنجهان. هم ینرهایکانت

که شاخص حمل و نقل  دهدیدست آمده نشان مبه

در سطح صفر مانا  ییایخشک فله صنعت در یکاال

 کیمستقل در سطح  یرهایمتغ یاست. اما تمام

 یریگبار تفاضل کی اب رهایمتغ نیمانا هستند. بنابرا

ون ـاست. نتایج آزمده ـدل شـمانا شده و وارد م

بردار  یمدل دارا دهدینشان م یانباشتگهم

 ونیمشکل رگرس ن،یاست و بنابرا یانباشتگهم

 یهارابطه بلند مدت در مدل رو،نیا. ازمیکاذب ندار

فروض  یتمام نیچنوجود دارد. هم قیتحق

از  توانیم ذادر مدل صاق بوده است. ل کیکالس

متحرک انباشته  نیانگیم ونیروش خودرگرس

حاصل از  جیمدل استفاده نمود. نتا نیجهت تخم

 90 نانیمدل نشان داد که در سطح اطم نیتخم

وارده،  هایشوکه ،یدرصد حجم تجارت جهان

جهان، شاخص  تیشاخص تورم، نرخ رشد جمع

جهان با شاخص حمل و  ینرهایکانت یتوان خروج

 یارتباط منف ییایخشک فله صنعت در ینقل کاال

نفت خام اوپک  متیق کهیحالدارد. در یداریو معن

 وروینرخ  نیچندارد. هم یداریارتباط مثبت و معن

با شاخص حمل و  یداریدر مقابل دالر ارتباط معن

ندارد. وجود  ییایخشک فله صنعت در ینقل کاال

 لیتعد نییتع بیدرصد و ضر 60 نییتع بیضر

 یدهندگحیتوض یدهندهدرصد نشان 56شده 

اف  F. مقدار آماره باشدیمستقل م یرهایمتغ یباال

است و با وجود  80/14در مدل حاضر برابر با 

 توانی( م00/0) 05/0احتمال برآورد شده کمتر از 

را ادعا کرد. مقدار آماره  ونیکل رگرس یمعنادار

( در مدل حاضر برابر با D-Wواتسون ) نیدورب
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 توانیفاصله ندارد، لذا م 2است. و با عدد  03/2

 سالمت مدل برآورد شده را ادعا نمود.

فله خشک چه از نظر حجم و چه از نظر  یکاال بازار

جهان است.  یرانیبخش بازار کشت نیتروزن، بزرگ

به  تواندیحاضر، م یمطالعه شنهاداتیپ یریکارگبه

رفتار بازار و  یدر بررس نفعانیو ذ گرانلیتحل

در  هایگزاراستیو س ماتیحمل فله، تصم هیکرا

 وسعهحمل و نقل و ت یهااستیمقوله، س نیا

فله  یرانیعملکرد صنعت کشت یبررس زیناوگان و ن

شاخص حمل و  ریتأثکننده باشد. خشک، کمک

 ریبا زمان متغ ییایخشک فله صنعت در ینقل کاال

. افتدیاتفاق م دیشد یدادهایاست و عمدتاً در رو

شاخص بلندمدت  کیشاخص به عنوان  نیا ریثأت

 گنالیس کیوان ـه به عنـبلک دـکنیعمل نم

 یمال یمدت )سه تا پنج سال( همراه با سوناماهوتـک

و  ریگهمه هاییماریسقوط بازار سهام، ب ،یجهان

خشک  ی. شاخص حمل و نقل کاالشدی.. ظاهر م.

را  یمال یبازارها ریسا تواندیم ییایفله صنعت در

نوظهور  یمهم در بازارها یدادهایکه رو یدر زمان

 یبرا ییباال یکند، که تقاضا تیهدا هد،دیرخ م

دارد. شاخص حمل و  یصنعت دیتول یمواد خام برا

 یبه جا ییایخشک فله صنعت در ینقل کاال

عمل  یمال یشاخص در آشفتگ کیعنوان آرامش به

ارز  ،یمال یشاخص در بازارها نیا راتیی. تغکندیم

نوسان در دوره  یو دارا یثباتیب یو کاالها همگ

نوسانات  رییتغتوجه است که مدت دارند. قابلبلند

از دوره بازگشت  تریقو یسه بازار مال نیا نیدر ب

 قیاز طر شتریاطالعات ب دهدیاست، که نشان م

 .شودیبازگشت منتقل م یجانوسانات به

خشک فله صنعت  یحمل و نقل کاال شاخص

 ن،یکه در چ یاقتصاد یدادهاینسبت به رو ییایدر

واردکننده کاالها و مواد خام در جهان  نیتربزرگ

شاخص  ن،یحساس است. بنابرا اریبس دهد،یرخ م

 ییایخشک فله صنعت در یحمل و نقل کاال

 یمال یحرکات بازارها ینیبشیخود را در پ تیاهم

 شیافزا یدر تجارت جهان نیچ عیسر شیبا افزا

گذاران بازار  هیموضوع به سود سرما نی. که ادهدیم

عنوان شاخص به نیاست که قصد دارند از ا ییایدر

سهام حمل و نقل  متیق ینیبشیپ یبرا یگنالیس

 یبرا دیابزار مف کیعنوان استفاده کنند. به

عدم  طیدر شرا یسازیاجاره و کشت یریگمیتصم

اندرکاران بازار حمل و نقل کند. دست عمل تیقطع

 کردیرو نیبخش ا تیاز عملکرد رضا توانندیم

سود ببرند و آن را در جعبه  یشنهادیپ ینیبشیپ

متقابل  یبستگخود ادغام کنند. هم یتیریابزار مد

خشک فله صنعت  یشاخص حمل و نقل کاال نیب

شدت مدت بهنفت خام در کوتاه متیو ق ییایدر

متقابل ضد  یهایحال، همبستگ نی. با ااست داریپا

قدرت  در بلندمدت وجود دارد. فیضع داریپا

تر از فیضع BDI-Brent نیب یهمبستگ یچندشکل

 شاخص و بازار نفت برنت است. یقدرت چندشکل
 

 سندگانی. سهم نو7

 نیو تدو هیبه صورت برابر در ته سندگانینو هیکل

 .اندپژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع8

وجود ندارد یتضاد منافع چگونهیپژوهش ه نیا در
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 نهاییمقوالت استخراج شده  :1شماره جدول 

 متغیر وابسته BDIشاخص  -

 حجم تجارت چین

 حجم تجارت جهانی

 

ی
ی توضیح

متغیرها
 

 حجم تجارت امریکا

 سوخت

 موام خام یا واسطه ای
 غالت

 معدن

 فوالد صنعت

 قیمت نفت -

 2008بحران 

 هاشوک

 2015بحران 

 هاهای سیاسی و جنگبحران

 طبیعی حوادث

 19 -کووید 

 تورم -

 جمعیت رشد -

 یکپارچه سازی تجاری چندملیتی یهاشرکت توسعه

 دالر مقابل در یورو نرخ -

 قوانین جهانی محیطی زیست قوانین

 ریسک تکنولوژیک -

 هاکشتی ظرفیت کشتی ظرفیت مازاد
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 مدل نهایی: 1شكل شماره 
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 نهایی یهامقوله روائی :2جدول شماره 

 نهایی مقوالت فراوانی

 تجارت جهانی 23

 قیمت نفت اوپک 4

 هاشوک 6

 OECDشاخص تورم در کشورهای عضو  2

 رشد جمعیت جهان 2

 ریسک تکنولوژیک 1

 قوانین جهانی 6

 نرخ یورو در مقابل دالر 10

 جهان کانتینرهای خروجی توان شاخص 6

 
 نهایی یهامقوله پایائی :3شماره  جدول

 نهایی مقوالت تعداد شاهد

 تجارت جهانی 100%

 قیمت نفت اوپک 100%

 هاشوک 100%

 OECDشاخص تورم در کشورهای عضو  100%

 رشد جمعیت جهان 100%

 ریسک تکنولوژیک 60%

 قوانین جهانی 80%

 نرخ یورو در مقابل دالر 100%

 جهان کانتینرهای خروجی توان شاخص 100%
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 آزمون مانایی :4جدول شماره 

 توضیحات Prob مقادیر بحرانی ADF متغیر

1% 5% 10% 

BDI 4.68- 4.03- 3.44- 3.14- 0.00 مانا در سطح صفر 

GT 2.98- 2.58- 1.94- 1.61- 0.00 مانا در سطح یک 

OP 9.67- 3.48- 2.88- 2.57- 0.00 مانا در سطح یک 

SH 11.33- 4.03- 3.44- 3.14- 0.00 مانا در سطح یک 

INF 4.13- 3.48- 2.88- 2.57- 0.00 مانا در سطح یک 

POP 2.31- 2.58- 1.94- 1.61- 0.00 مانا در سطح یک 

EX 10.03- 4.03- 3.44- 3.14- 0.00 مانا در سطح یک 

CPT 3.49- 2.58- 1.94- 1.61- 0.00 مانا در سطح یک 

 

 انباشتگینتایج آزمون هم :5جدول شماره 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 

Prob Critical Value Trace Eigenvalue No. of CE(s) 
0.05 125.6 127.15 0.23 None 

0.07 95.75 93.41 0.19 At most 1 

0.09 69.81 66.23 0.18 At most 2 

0.18 47.85 40.96 0.14 At most 3 

0.33 29.79 21.39 0.08 At most 4 

0.24 15.49 10.53 0.07 At most 5 

0.34 3.84 0.90 0.00 At most 6 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

Prob Critical Value Trace Eigenvalue No. of CE(s) 
0.54 46.23 33.73 0.23 None 

0.62 40.07 27.17 0.19 At most 1 

0.36 33.87 25.27 0.18 At most 2 

0.37 27.58 19.56 0.14 At most 3 

0.66 21.13 10.86 0.08 At most 4 

0.23 14.26 9.62 0.07 At most 5 

0.34 3.84 0.90 0.00 At most 6 
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 های ماهانهانتخاب الگوی داده :6جدول شماره 

25 Number of estimated ARMA models 

0 Number of non-converged estimations 

 Selected ARMA model (3و2)

28.13 AICvalue 

 
 

 خروجی تخمین مدل :7جدول شماره 

Prob  آمارهt متغیر ضریب 

0.01 -2.58 -21.47 D(GT) 

0.08 1.71 4.37 D(OP) 

0.07 -1.80 -667.03 D(SH) 

0.00 -2.95 -5171.2 D(INF) 

0.00 -3.61 -148914.3 D(POP) 

0.93 0.07 9.90 D(EX) 

0.07 -1.81 -8.08E-5 D(CPT) 

0.00 4.43 689.35 C 

0.00 -5.09 -0.56 AR (1) 

0.04 -2.02 -0.25 AR (2) 

0.00 5.56 0.58 AR (3) 

0.00 23.38 0.16 MA (1) 

0.00 0.02 0.99 MA (2) 

Adjusted R-squared=0.56                      R-squared=0.60 
Prob(F)= 0.00                             F-statistic=14.80 

D.W=2.03 

 

 

 

 MA ی هاو ریشه ARهای نمایش ریشه :2شكل شماره 

  

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

AR roots

MA roots

Inverse Roots of AR/MA Polynomial(s)
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 معیارها انتخاب مدل نهایی :8جدول شماره 

 معیارها مدل اول مدل دوم مدل سوم مدل چهارم مدل محقق یافته

0.47 0.00 0.00 0.37 0.00 Ramsey RESET 

14.00 13.68 13.68 13.62 13.75 Akaike info criterion 

14.29 13.92 13.92 13.85 14.04 Schwarz criterion 

14.12 13.78 13.78 13.71 13.86 Hannan-Quinn critter. 

0.56 0.70 0.70 0.70 0.68 Adjusted R-squared 

384.86 393.87 393.87 384.86 392.00 S.D. dependent var 

2.03 1.99 2.00 1.99 2.01 Durbin-Watson stat 

304.4 203.73 204.41 203.73 206.83 Root Mean Squared Error 

215.54 142.59 140.77 142.59 143.51 Mean Absolute Error 

0.13 0.092 0.092 0.091 0.093 Theil Inequality Coef. 

0.00 0.00 0.002 0.00 0.002 Bias Proportion 

0.24 0.09 0.07 0.09 0.08 Variance Proportion 

0.75 0.90 0.92 0.98 0.92 Covariance Proportion 
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