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 چكیده

يكی از مشکكالت در اسکتفاده از انرژی باد اين اسکت که برو تولید شکده توسک  باد نسکبت به برو تولید شکده توسک  سکاير 

توان های تولید برو چالش اسکت که البته میمنابع   ناپايدار اسکت، و درنتیجه اداا  اسکتفاده از انرژی باد با سکاير سکیسکت 

انگین و نوسکانات سکرعت باد کاهش داداما در اين مقاله میانگین و نوسکانات  اين مشکك  را با داشکتن اعالعات دقیا از می

تا پايان سکا    2002های مورد بررسکی، میانگین هفتگی سکرعت باد از ابتدای سکا   کنی ا دادهسکازی میسکرعت باد را مد 

يك مد  اتورگرسکیو میانگین  ،   ايسکتگاههای اين  سکازی ابتدا به دادههواشکناسکی رشکت اسکتا برای مد  در ايسکتگاه 2016

را   GARCHهای  های حاصک  از براز  مد ،  مد ماندهمتحرک برای میانگین سکرعت باد براز  داده، سک س برای 

کنی  و بکه اين نتیجکه بنکدی انتاکام میبهترين مکد  را برای مکد   ،بري ا در نهکايکت بکا اسکککتفکاده از مزیکار بیزیبکه ککار می

 باشنداسازی سرعت باد مناسب میمد  برایARMA-GARCHهای  مد رسی  که می

اتورگرسکککیو میکانگین متحرک ، گکارط، مزیکار اعال   بیزی،  :هکای کلیکدیواژه  -ARMAهکای  مکد سکککرعکت بکاد، 

GARCHسری زمانی، 
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Abstract 

One of the problems in using wind energy is that the electricity generated by wind is more unstable 

than electricity generated by other sources, and as a result, integrating the use of wind energy with 

other power generation systems is a challenge. Reduced the problem by having accurate 

information about the mean and wind speed volatility. In this article, we model the mean and wind 

speed volatility. The data under study is the average weekly wind speed from the beginning of 

2002 to the end of 2016 at the Rasht meteorological station. To model, we first fit a moving 

average autoregressive model to the mean wind speed, then for the residuals the GARCH models 

are fitted. Finally, using the Bayesian criterion, we select the best model for modeling and 

conclude that ARMA-GARCH models are suitable for wind speed modeling. 

 
Keywords:Wind Speed, Autoregressive moving average, GARCH, Bayesian criterion, ARMA-

GARCH models,Time series. 
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 مقدمه      1

يك سو گردد چرا که از  های جهان محسوم می کشور ترين  کشور ايران از لحاظ منابع ماتلف انرژی يكی از انی

های تجديدپذير از است و از سوی ديگر دارای پتانسی  فراوان انرژینظیر نفت و گاز   یهايدارای منابع گسترده سوخت

باد نسبت به برو تولید   توس  تولیدشده برو  باد اين است که ازانرژی استفاده در مه  ازمشكالت يكیباشد  جمله باد می 

تواند  ای تولیدبرو سنتی میهباد با سیست  اداا  استفاده ازانرژی ، ناپايدار است و درنتیجه انرژی شده توس  ساير منابع

میانگین سرعت باد و   سازیيك چالش باشدا داشتن اعالعات دقیا از میانگین و نوسان سرعت باد و به دنبا  آن مد 

 کاهش داده و مفید باشدا  عورموثری تواند اين مشك  را بهبا استفاده از انرژی بادی می  برو  نوسان آن، درصنزت

باد به رو   بندیتحقیقات در مورد مد   راستا مدلبندی  مهای  میانگین سرعت  اين  انجا  شده استا در  تزددی 

( 2004توس  حسین و همكاران )  ARIMA  )1(های میانگین متحرک جمع بستهمیانگین سرعت باد به وسیله مد 

ايستگاه هواشناسی در اياالت    26با بررسی میانگین روزانه سرعت باد در  (  2008اوينگ و همكاران )  صورت گرفته استا

های مورد بررسی، سرعت باد دارای ناهمسانی  تمامی ايستگاه  ، نتیجه گرفتند که درGARCH-Mمتحده، با يك مد   

های  شده در مكان (در ادامه کار اوينگ و همكاران، میانگین و نوسانات سرعت باد واقع  2009واريانس استا پاينوکارو )

تحقیقات در مورد  استفاده کردنداARMA–GARCH-Mآنها از مد     ا ماتلف اياالت را به عور همزمان مدلبندی کردند

( دربررسی روند  1385زاده و همكاران)های ماتلفی صورت گرفته استا رحی سرعت باد در ايران توس  محققان به رو 

( وجود تغییر 1951  –  2005ری در پنج ايستگاه سینوپتیك ايران در دوره )مت10تغییرات ساالنه سرعت باد در ارتفا   

روند تغییرات سرعت باد در شما  ارم ايران را بررسی کردندا  (  1390و همكاران )  رضايی.ها را تايید کردنددر اين سری

(  1396مقاالتی مانند )ابراهیمی و افارزاده،  توان در  بینی میانگین سرعت باد را میهای عصبی برای پیشاستفاده از شبكه

مقاله  ما  يافتا  اين  مد در  را  باد  نوسانات سرعت  و  می میانگین  و  سازی  می کنی   که  نشان  -ARMAهایمد دهی  

GARCH در ايران نیز قاب  اجرا است و برای اين منظور شهر رشت از  بندی میانگین و نوسانات سرعت باد  برای مد

 گیري ا  در نظر میهای برو بادی به علت قابلیت اين استان برای اجرای پروژهاستان گیالن را 

 گارط های  مزرفی مد    2

휀𝑡صورت  به   GARCH(1,1)مد   .1 = √𝑣𝑡𝑧𝑡 و𝑣𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1𝑣𝑡−1 + 𝛼1휀𝑡−1
که در آن  شود  تزريف می 2

α1    ،𝛽1    ، پارامترهای مجهو{𝑧𝑡}   توزيع هريك با میانگین صفر و واريانس  ای از متغیرهای تصادفی مستق  و ه  دنباله

 ( 1986)بالرسیلو،   يك هستندا 

 شود: به صورت زير تزريف می گارط نمايی(  ) EGARCH(1,1)مد    .2

𝑙𝑜𝑔𝑣𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑙𝑜𝑔𝑣𝑡−1 + 𝛽1
𝜀𝑡−1

√𝑣𝑡−1
+ 𝛾1

|𝜀𝑡−1|

√𝑣𝑡−1
휀𝑡و     = √𝑣𝑡𝑧𝑡 

آن   در  ه دنباله  {𝑧𝑡}که  و  مستق   تصادفی  متغیرهای  از  )نلسون،ای  هستند  مد    .(1991توزيع  اين  در 

𝛾  باشد اگر =  باشدا ، مد  متقارن است و در ایر اين صورت، مد  نامتقارن می0
به GARCH-M(1,1)( مزرفی شدا مد   1978)و همكاران  گارط در میانگین( توس  انگ  )  GARCH-Mمد   ا  3

휀𝑡صورت   = √𝑣𝑡𝑧𝑡و𝑣𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1휀𝑡−1
2 + 𝛽1𝑣𝑡−1در آن  که  شودتزريف می𝑧𝑡   مانند گذشته استا برای

 اين مد  مزادله میانگین 

𝑦𝑡 = 𝑐 + 𝜙1𝑦𝑡−1 + 휀𝑡 − 𝜃1휀𝑡−1 + 𝛿√𝑣𝑡 که هستند  𝛿و   𝑐است  ثابتی  اگر  ا  مقادير  مد   اين  در 
δدار باشد در آن صورت مزنی𝛿ضريب  ≠  دهد که انحراف مزیار بر مزادله میانگین تأثیر داردا نشان می 0

 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 
1Autoregressive Moving Average 
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 ها و نتايج تجربیمزرفی دادها 3

های  پردازي ا داده در اين باش، به براز  مد  به مزادله میانگین و مزادله واريانس سرعت باد درايستگاه رشت می

است که از سايت سازمان هواشناسی ايران   2016تا دسامبر    2002مورد بررسی، سرعت باد در اين  ايستگاه، از ژانويه  

داده ثبت شده توس  اين ايستگاه که به صورت ، میانگین سرعت باد در هفته   783ن باش، برای  استا در اي  اخذ شده 

و  گیرددهی ا برای اين منظور، ابتدا بررسی مانايی سری صورت میاست، رفتار سری سرعت باد را مورد بررسی قرار می

براز  داده و با مزیار اعال     به واريانس سری  GARCHبه میانگین سری و در پايان مد   ARIMAپس از آن مد 

 کنی ابیزی بهترين مد  را انتاام می

 بررسی مانايی 3ا1

شودا اين  استفاده می  ديكی فولرمانايی     کنی ا برای اين منظور از آزمونها را بررسی میدر اين قسمت مانايی داده

مانا    استا پس سری05ا0داده مربوط به ايستگاه رشت  مقدار احتما  کمتر از    783  برای  دهند کهنشان می   آزمون

 باشدا  می

 مزادله میانگین برای سری رشت 3ا2 

پردازي ا برای انتاام مد  برای میانگین سری، از رويكرد  بندی مزادله میانگین سری رشت میدر اين قسمت به مد 
می  -باکس  استفاده  بین  کنی ا  جنكینز،  ماتلف  مد در  آنARMA(1,1)مد   ،ARMAهای  برای  ضرايب   که  تمامی 
 ، مناسب استاردداها کمتری نسبت به ساير مد و مزیار اعال  بیزی دار هستندمزنی 05/0در سطح مد 

 
 های مد  تحلی  مانده 3ا3

برای   پردازي اهای مد  می باکس و آزمون ضريب الگرانژ، به تحلی  مانده  -لیانگ  در اين قسمت با استفاده از آزمون 

کنی ا نتايج  باکس استفاده می- های حاص  از مد ، از آزمون لیانگبررسی وجود يا عد  وجود خودهمبستگی بین مانده

است، درصد    5بیشتر از    )9Q(و   )5Q(های  نشان میدهد مقدار احتما  آماره  9و    5حاص  از بررسی برای تاخیرهای  

ها و يا وجود  برای بررسیفرض ناهمسانی واريانس ماندههای حاص  از مد  وجود نداردا  مانده بنابراين خودهمبستگی بین  

داده  گارطاثرات   استفاده میدر  آزمون ضريب الگرانژ  از  آماره  ها  برای  احتما   مقدار  آزمون  اين  برای  برابر    LMشودا 

 اشودرد نمی گارطباشدا پس فرضیه وجود اثرات می درصد 5تر از که کماست،005/0

 

 برای سری رشت   واريانسمزادله 3ا4

 

،  GARCH ،EGARCHهای پردازي ا برای اين منظور مد در اين باش به براز  مد  به واريانس سری رشت می

GARCH-M مزیار بیزیها بهترين مد  را با در نظر گرفتن  را به واريانس سری براز  داده و س س در بین اين مد  

می که  انتاام  است  ذکر  به  الز   مد کنی ا  برای  در   باGARCH-Mفق   مزیار  انحراف  گرفتن  درنظر 

𝑦𝑡بصورت    میانگین  مزادله،ARMA(1,1)مد  = 𝑐 + 𝜙1𝑦𝑡−1 + 휀𝑡 − 𝜃1휀𝑡−1 + 𝛿√𝑣𝑡  نتايج حاص   ا  است

)مقادير داخ  پرانتز احتما  است وتما  مد  ها از   ذکر شده به صورت جدو  زير است:   GARCHهای  از بررسی مد 

 مرتبه يك می باشند( 
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 های ماتلف برای براز  به واريانس سری رشت مد  اعالعات :1   جدو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

درصد  5مقادير احتما  ضرايب کمتر از  به ایر از مد  گارط نمايی  ها مد  همه برایشود که در جدو  فوو مشاهده می

نمايی که چنین نیست مناسب نمی باشدا برای مد     مد  گارط  باشند، بنابراين مقادير ضرايب مزنی دار هستند و می

درصد مزنی دار نیست و لذا انحراف مزیاردر مزادله مربوط به اين مد  تاثیر    5در سطح    𝛿گارط در میانگین ضريب  

درصد است ومقادير احتما   آزمون   5بزرگتر از    9و    5نداردا همچنین مقادير احتما  آزمون لیانگ باکس برای تاخیرهای  

LM    مانده های مد  ناهمسانی وجود نداردا پس دو مد  گارط و    است، نشان می دهد که در   درصد  5نیز که بزرگتر از

 باشندا اما چون مزیار اعال  بیزی برای مد  گارط کمتر است پس مد  گارط مناسب استا گارط در میانگین مناسب می

 

 گیری نتیجه  4

سازی میانگین و نوسانات سرعت باد استفاده شده استا فرايند  برای مد   ARMA-GARCHدر اين تحقیا از چارچوم  

بدست   ،  ARMA(1,1)کردي  که  سازی  سازی از دو مرحله تشكی  شده استا در مرحله او  مزادله میانگین را مد مد 

اعال  بیزی داشتا  عملكرد بهتری بر اساس مزیار    GARCHمد   کهسازی شدا  ادر مرحله دو  مزادله واريانس مد آمدا  

های ديگر است احتماال منزكس کننده اين است که  بهتر از ساير مد    ARMA-GARCHبنابراين، اين حقیقت که مد   

 باشدا برای ايستگاه رشت نوسانات سرعت باد متفارن می

 

 

 

 

 مزادله میانگین 
GARCH(1,1) EGARCH(1,1) GARCH-M(1,1)  

𝑐 4718/1 
(000/0 ) 

4509/1 
(000/0 ) 

4716/1 
(000/0 ) 

𝜙1 9551/0 
(000/0 ) 

9414/0 
(000/0 ) 

9551/0 
(000/0 ) 

𝜃1 7075/0 - 
(000/0 ) 

6657/0 - 
(000/0 ) 

7075/0 - 
(000/0 ) 

𝛿 - - 0005/0 
(9978/0 ) 

    واريانس ه دلزام

 0276/0 عرض از مبدا 
(000/0 ) 

1833/0 - 
(000/0 ) 

0276/0 
(000/0 ) 

α1 3042/0 
(000/0 ) 

0582/0 - 
(3073/0 ) 

3042/0 
(000/0 ) 

𝛽1 
𝛽1 

6411/0 
(000/0 ) 

8545/0 
(000/0 ) 

6411/0 
(000/0 ) 

 

γ - 5475/0 
(000/0 ) 

- 

BIC 3944/1 3951/1 4029/1 

)5Q( 0534/1 
(1 ) 

6010/2 
(722/0 ) 

0539/1 
(1 ) 

)9Q( 8266/1 
(9907/0 ) 

6581/3 
(768/0 ) 

8271/1 
(9906/0 ) 

LM 705/1 
(1917/0 ) 

493/1 
(221/0 ) 

705/1 
(1916/0 ) 
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