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  لصستخالم
 

مسدددداعدة لالمهمددددة فددددي العلددددوم اإلحصددددا ية  ضددددوعاتلسالسددددل الزمنيددددة مددددن الموفددددي ايعددددد التنبدددد  

لدددلا تتنددداول لدددلة  الدراسدددة ؤسدددالية التنبددد  الحدي دددة  إتخدددال القدددرارات الدقيقدددةولتخطددديط فدددي ااإلدارات 

 Artificial Neural Networks Modelsوتتم دددل بنمدددالك الشدددبكات العصدددبية اإلصدددطناعية 

(ANN)  اُعتمددددددت خوارزميدددددة النتشدددددار الخل دددددي  إلمتعدددددددة الطبقدددددات الوبالتحديدددددد الشدددددبكة(BP) 

Back Propagation   لخطدددل للحصدددول علدددى ؤفضدددل لتددددرية وإختيدددار ؤقدددل قيمدددة للعددددة مدددرات

جنكينددز  -نمددولك لوصددف البيانددات وكددللط تددم التطددرت إلددى طددرت التنبدد  الكالسدديكية كنمددالك بددوكسإ

وتحليددل اإلنحدددار الخطددي المتعدددد وتوفيددت عدددة نمددالك وإختيددار ؤفضددلها لكددل طريقددة وقددد تددم تطبيددت 

الميدددداة الددددواردة  لددددلة  ايسددددالية ال ال ددددة علددددى بيانددددات واقعيددددة عددددن المعدددددلت الشددددهرية لتصدددداريف

/  ددداب لدددبعو السددددود فدددي العدددرات وتمدددت المقارندددة بدددين النمدددالك 3والمطلقدددة والمقاسدددة بوحددددات  م

دددد إن  إلوفدددت المقددداييس اإلحصدددا ية المقددددرة لهدددلة  ايسدددالية إليجددداد ايسدددلوة ايك دددر ك ددداءة للتنبددد   وج 

زمنيددددة لددددوارد ؤسددددلوة الشددددبكات العصددددبية يعطددددي نتددددا غ ؤفضددددل وؤك ددددر ك دددداءة إل لددددة السالسددددل ال

 . ومطلت السدود 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Abstract 

 

The prediction of time series from the important  topics in statistics 

sciences  to assist administrations in the planning and make the accurate 

decisions, so this  study dealing with prediction  methods modern and it's 

models of artificial neural networks  specifically multiple layers network 

where they adopted the algorithm to Back Propagation (BP) of the train 

several times and choose the lowest  value of the error to get the best model 

to describe the data and were  discussed   also the prediction ways  classical 

 as  models Box - Jenkins  and analysis of multiple linear regression and 

reconcile several models and choose the best model for each method  and 

may to be  applied to these three methods on the factual data off monthly 

averages for the water incoming and absolute and measured in units of 

(m3/s) for some dams in Iraq and has comparison between the models 

estimated for these methods to find the most efficient method to the 

prediction  according to measurements  statistical where was found that 

neural networks give better results and more efficient for most of the time 

series for incoming and absolute dams                                                                         

 

 

 

 


