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 المستخلص

نة بين عدد من المقدرات الجزائية في نموذج االنحدار التقسيمي ذو  االبعاد العالية وخاصاً التيي في هذا البحث تم المقار    

( وتمي  عمليية المقارنية بيين هيذا ridge - lasso - elastic netهيي    يكون فيها عدد المتغيرات كبيير ، وهيذا المقيدرات

، معيدل االيجابيية ة جيذر متوسيط مربعيات الخطيت الت بيؤ المقدرات عن طريق المحاكاة وباالعتماد على المقاييس االحصائي

علييى بيياقي المقييدرات  elastic net ( . وتييم التوصييى الييى افقييلية مقييدرFNR  ( ومعييدل السييلبية الزائيي)FPRالزائيي)  

 ولمختل) حجوم العي ات .

 Lasso، Ridge، Elastic-Netاالنحدار التقسيمي،  :الكلمات المفتاحية
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Abstract:  

 In this research, many of penalized estimator have been compared in the quantile regression 

model with high dimensions, and these estimator are (ridge - lasso - elastic net). The process 

of comparison among of those estimators were done by simulation and based on statistical 

measures, root mean predictive error, false positive rate ( FPR) and false negative rate 

(FNR).Simulation results show that  an elastic net estimator is the best of other estimators. 
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                                                                           Introduction   [4,6,7]   المقدمة 1.

االنحدار التقسيمي هو نوع من تحليى االنحيدار المسيتخدم فيي اإلحصياء والقييات االقتصياد . وكميا هيو معليوم فتني  مين     

دير المتوسط الشرطي لمتغير االستجابة ع د قيم محددة للمتغيرات التوضييحية خالل  طريقة المربعات الصغرى فتن  يتم  تق

، بي ما  االنحدار التقسيمي يهدف اليى تقيدير التوعييع الشيرطي لمتغيير االسيتجابة ع يد نقياط مختلكية . وبشيكى نساسيي ، فيتن  

 نحدار الخطي يير قابلة للتطبيق.االنحدار التقسيمي هو امتداد االنحدار الخطي ويتم استخدام  ع دما تكون شروط اال

 في الس وات االخيرة عاد االهتمام بموضوع االنحدار التقسيمي حيث يوفر معلومات اكثر من انحدار المتوسط الكالسيكي .

ان االنحييدار التقسيييمي يكييون مريييون  ذا كانيي  الييدوال التقسيييمية الشييرطية ذات نهمييية. احييدى ميييزات االنحييدار التقسيييمي 

لى انحدار المربعات الصغرى العادية ، هو نن تقديرات االنحدار التقسيمية تكون نكثر حصانة ضد القيم الشياذة فيي بال سبة ا

متغير االستجابة. ومع ذلك ، فإن عامى الجذن الرئيسي لالنحدار التقسيمي يتجاوع ذلك. فقد تكون المقاييس المختلكة لالتجاا 

 على تحليى نكثر شمولية للعالقة بين المتغيرات . المركز  والتشت  اإلحصائي مكيدة للحصول

حييث قيدم كورقية سيم ار . فليو فرضي ا ان  1978عيام  Koenker and Bassettان االنحدار التقسيمي قد اقتير  مين قبيى 

,y1)لدي ا عي ة عشوائية  x1) … (yn, xn)  فتن نموذج االنحدار الخطيي التقسييمي للتقسييم ،θth 0)و < θ < كيون ي (1

 -كاالتي :

  𝑦𝑖 = 𝑥𝑖
′𝛽 + 𝑢𝑖              , 𝑖 = 1,2, … , 𝑛                                                    (1)        

 -حيث ان :

β :-   يمثى موج  المعلمات وانβ = (β1, β2, … , βp) ∈ Rp 

 ui:-  متغير عشوائي مستقى بتقسيمθth مساو  للصكر 

 -من خالل المعادلة االتية : يمكن تقديرها βفمن الممكن ان نبين ان المعلمات 

𝑚𝑖𝑛𝛽 ∑ 𝜌𝜃(𝑦𝑖 − 𝑥𝑖
′𝛽)

𝑛

𝑖=1

                                                                            (2) 

 -اذ ان :

𝜌𝑡(𝑡) = {
𝜃𝑡                                                𝑖𝑓      𝑡 ≥ 0

  −(1 − 𝜃)𝑡                               𝑖𝑓      𝑡 < 0
                               (3)  
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                                                  هدف البحث    2.

 - ridge ي  االنحيدار التقسييمي وهيذا المقيدرات هيي يهدف هيذا البحيث المقارنية بيين عيدد مين المقيدرات الجزائيية في       

lasso - elastic net ) وتمي  عمليية المقارنية عين طرييق اسيتخدام المحاكياة بطريقية موني  كيارلو وباالعتمياد عليى عيدد

 .المقاييس االحصائية وبمختل) حجوم العيانات 

 [6,10]االنحدار الجزائي التقسيمي  3.

Regularized quantile regression 

ان االنحدار التقسيمي يكون يير فعال في التعامى مع البيانات ذات االبعاد العالية كما ال يمكن من خالل  القيام بعمليية         

( والتي تعد احدى المسائى المهمة في االحصاء . وللتغلب على تلك المشاكى فتن  Variable Selectionاختيار المتغيرات 

لى دالة الخسارة التقسيمية ل حصيى عليى طريقية االنحيدار التقسييمي الجزائيي واليذ  يكيون بالصييغة يتم اضافة حد الجزاء ا

 -االتية :

𝑄𝜃(𝛽) = ∑ 𝜌𝜃(𝑦𝑖 − 𝑥𝑖
′𝛽)

𝑛

𝑖=1

+ 𝜆 ∑ 𝑝𝜆(|𝛽𝑗|)

𝑝

𝑗=1

                                              (4)  

 -حيث ان :

 pλ(.  دالة الجزاء تمثى  -:(

 λ:-  تمثى معلمة الجزاء وانλ ≥  . وهي تعمى على الموائمة بين التحيز والتباين 0

 وتوجد العديد من المقدرات الجزائية في االنحدار التقسيمي وم ها .

 Ridge quantile regression [5,8]مقدر  1.3

لة التعيدد الخطيي شيب  التيام ، حييث اني  ع يدما ت هير ان انحدار الحرف هو تق ية لتحليى البيانيات التيي تعياني مين مشيك      

عيام  Hoeral and Kennardمشكلة التعدد الخطي فتن  تقديرات المربعات الصغرى سيكون لها تباين عالي . وقد اقتير  

زاء اضافة درجة من التحيز الى تقديرات االنحدار كما ان انحدار الحرف سييقلى مين االخطياء القياسيية. ان دالية الجي 1970

Ridge : تكون وفقاً للصيغة االتية- 

∑ 𝛽𝑗
2

𝑝

𝑗=1

                                                                                                               (5) 
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باالعتماد على دالة الجزاء  الى دالة الخسارة نحصى على دالة االنحدار الجزائية التقسيمية Ridgeوبإضافة دالة الجزاء 

Ridge  Ridge : يتم الحصول علي  من خالل الصيغة االتية- 

�̂�𝑅𝑄𝑅 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝛽 {∑ 𝜌𝜃(𝑦𝑖 − 𝑥𝑖
′𝛽)

𝑛

𝑖=1

+ 𝜆 ∑ 𝛽𝑗
2

𝑝

𝑗=1

}                          (6) 

 Lasso quantile regression [1,2,9]مقدر  2.3

واليذ  قيد  (Least Absolute Shrinkage and Selection   Operator)هيي مختصير ل   Lassoان انحيدار         

انها تعمى على مبيدن تصيغير مجميوع المربعيات بال سيبة   Lassoوتتلخص فكرة  1996 .عام Tibshiraniاقتر  من قبى  

 ق للمعلمات . ومن خالل طبيعة  القيد فتن مقدر للخطت وفق قيد معين يتم فرض  على المعلمات والذ  يمثى المجموع المطل

Lasso  يعمى على جعى عدد من  المعامالت مساوية للصكر، وتقليص األخرى بمقدار معين وبالتالي فتن  يعمى على اختيار

لجييزاء المتغييرات المهميية فييي ال مييوذج وبمع ييى اخيير فتنيي  يقييوم بعملييية التقييدير واختيييار المتغيييرات فييي ان واحييد . ان داليية ا

Lasso : تكون وفقاً للصيغة االتية- 

∑|𝛽𝑗|

𝑝

𝑗=1

                                                                                                               (7) 

ية باالعتمياد عليى دالية الجيزاء الى دالة الخسارة نحصى على دالية االنحيدار الجزائيية التقسييم Lassoوبإضافة دالة الجزاء 

Lasso : يتم الحصول علي  من خالل الصيغة االتية- 

β̂LQR = argminβ {∑ ρθ(yi − xi
′β)

n

i=1

+ λ ∑|βj|

p

j=1

}                              (8) 

 Elastic-Net quantile regression [10, 11]مقدر  3.3

والذ  يعمى بشكى جيد ع دما يكون ه اك الكثير  lassoوانحدار  ridge مزيج ما بين انحدار  elastic-netان انحدار       

من المتغيرات عديمة الكائدة التي يجب  عالتها من ال موذج  ول  اداء جيد  في معالجة  المتغيرات المرتبطة. ان  الباحثان 

 Zou& Hastie قد اقترحا دالة الجزاء  2005( عامelastic- net : والتي تكون كما في الصيغة االتية- 

𝑃𝜆𝛼(𝛽) =   𝜆 ∑ [
1

2
(1 − 𝛼)𝛽𝑗

2 + 𝛼|𝛽𝑗|]

𝑝

𝑗=1

 ,     0 < 𝛼 < 1                           (9)  
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 -اذ  ن :

 Pλα(β)  تمثى دالة الجزاء :Penalty Function . ) 

λ :-  تمثى معلمة الجزاءPenalty Parameter  وان )  λ > 0    

الى دالية الخسيارة نحصيى عليى دالية االنحيدار الجزائيية التقسييمية باالعتمياد عليى دالية  elastic- netوبإضافة دالة الجزاء 

 -يتم الحصول علي  من خالل الصيغة االتية : elastic- netالجزاء 

�̂�𝐸𝑁𝑄𝑅 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝛽 {∑ 𝜌𝜃(𝑦𝑖 − 𝑥𝑖
′𝛽)

𝑛

𝑖=1

+ 𝑃𝜆𝛼(𝛽)}                        (10) 

( عيام Congrui and Jianييتم االعتمياد عليى الخوارعميية المقترحية مين قبيى   elastic-net quantile ولحسيان مقيدر

( ويرميز لهيا بشيكى مختصير ن (semismooth Newton coordinate descent(  والتيي تيدعى بخوارعميية 2016 

 (SNCD . 

 Simulation [3]المحاكاة  4.

 Rوباالعتماد على برنامج  Monte Carloمن اجى المقارنة بين عدد المقدرات يتم ت كيذ تجارن المحاكاة بطريقة        

 -( ، اما عملية توليد البيانات فتكون من خالل نموذج االنحدار االتي :200وبتكرار مساو  الى  

𝑦 = �́�𝛽 + 𝜎𝑢                                                                                               (11) 

 -حيث ان :

: y متج  المتغير المعتمد من الدرجةnx1 . 

 : x مصكوفة المتغيرات التوضيحية من الدرجةnxp 

: β متج  المعلمات من الدرجةpx1 . 

 : u  متج  الخطت العشوائي من الدرجةnx1 . 

σ :-   0,1تتخذ القيمتين) 

 -ارن المحاكاة يكون كاالتي :ان تج
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 p=15 ,n=50التجربة االولى 

β = (1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0, … ,0) 

 p=25 ,n=100التجربة الثانية 

β = (3,1.5,0,0,2,0, … ,0) 

 -يتم توليدها من خالل التوعيع الطبيعي متعدد المتغيرات وكما في الصيغة االتية : xاما 

x~MN(0, ∑) 

 وان

∑ij = ρ|i−j|   , = 0.5 

θ( فهي  quantileوبال سبة  بال سبة الى القيم االفتراضية ل   = (0.25,0.50,0.75) 

 -ويتم االعتماد على جذر متوسط مربعات الخطت التبؤ  للمقارنة بين المقدرات والذ  يكون كما في الصيغة االتية :

 RMSPE(β̂) = √
1

n
∑ (yi

∗ − xi
∗′β̂)

2n
i=1                                        (12)          

 حيث ان 

yi
∗ , xi

∗′
 .يمثالن المتغيرات التوضيحية والمعتمدة على التوالي باالعتماد على بيانات االختبار 

( False Positive Rateفيما يتعلق بعملية اختيار المتغيرات، فيتم  االعتماد على المقياسين معدل االيجابية الزائ)     و

( وكما FNR( والذ  ل  بالرمز False Negative Rate( وكذلك معدل السلبية الزائ)  FPRوالذ  يرمز ل  بالرمز  

 -في الصيغتين االتيتين :

FPR(β̂) =
|{j ∈ {1, … , p}: β̂j ≠ 0 ∩ βj = 0}|

|{j ∈ {1, … , p}: βj = 0}|
                                       (13) 

FNR(β̂) =
|{j ∈ {1, … , p}: β̂j = 0 ∩ βj ≠ 0}|

|{j ∈ {1, … , p}: βj ≠ 0}|
                                      (14) 
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  P=15,n=50لجميع المقدرات ع دما للتجربة االولى ويبين نتائج المحاكاة : (1  جدول

FNR FPR MAPE estimators σ θ 

0 1 1.5115 Ridge 

 

σ = 1 

0.25 

0 0.62 1.2747 Lasso 

0 0.63 1.2742 Elastic Net 

0 1 2.5640 Ridge  

σ =2 

 

0.05 0.55 2.5375 Lasso 

0.03 0.61 2.4985 Elastic Net 

0 1 1.4126 Ridge 

 

σ = 1 

0.5 

0 0.54 1.2557 Lasso 

0 0.55 1.2565 Elastic Net 

0 1 2.4929 Ridge  

σ =2 

 

0.03 0.51 2.4776 Lasso 

0.02 0.54 2.4636 Elastic Net 

0 1 1.4771 Ridge 

 

σ = 1 

0.75 

0 0.59 1.3382 Lasso 

0 0.56 1.3372 Elastic Net 

0 1 2.5797 Ridge  

σ =2 

 

0.07 0.50 2.6117 Lasso 

0.05 0.51 2.5919 Elastic Net 
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 p=25,n=100يبين نتائج المحاكاة للتجربة الثانية ولجميع المقدرات ع دما: (2  جدول

FNR FPR MAPE estimators 𝛔 θ 

0 1 1.3992 Ridge 

 

𝛔 = 𝟏 

𝟎. 𝟐𝟓 

0 0.413 1.1352 Lasso 

0 0.432 1.1379 Elastic Net 

0 1 2.4136 Ridge  

𝛔 =2 

 

0.03 0.3975 2.2636 Lasso 

0.026 0.415 2.2654 Elastic Net 

0 1 1.3702 Ridge 

 

𝛔 = 𝟏 

𝟎. 𝟓 

0.002 0.388 1.099 Lasso 

0 0.425 1.1052 Elastic Net 

0 1 2.3709 Ridge  

𝛔 =2 

 

0.034 0.3925 2.1974 Lasso 

0.03 0.417 2.1939 Elastic Net 

0 1 1.4032 Ridge 

 

𝛔 = 𝟏 

𝟎. 𝟕𝟓 

0.002 0.378 1.1279 Lasso 

0 0.389 1.1357 Elastic Net 

0 1 2.4076 Ridge  

𝛔 =2 

 

0.04 0.367 2.2436 Lasso 

0.034 0.384 2.2523 Elastic Net 
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 االستنتاجات والتوصيات 5.

 المحاكاة تم التوصى الى االتي:من خالل تجارن       

بشكى عام في مع م تجارن المحاكاة من ناحية اقى قيمة لجدر متوسط مربعات الخطت  Elastic Net افقلي  مقدر -1

 التبؤ .

 . (FNR و ((FPRقيمية بال سبة ن على اقى  Lassoحصى مقدر   2- 

θافقى قيمة النحدار التقسيمي هي ع دما    3- =  ( وبحي نتائج المحاكاة .   0.5

 في عملية التقديرفي حالة كون عدد المتغيرات التوضيحية كبير  . Elastic Netاعتماد مقدر  – 4

 -المصادر:

 المصادر العربية -اوالً :

( "مقارنة بين بعض المقيدرات الجزائيية الحصيي ة باسيتخدام المحاكياة 2017لي حميد  ، عماد حاعم ويوس)، ع عبود 1- 

 . 23، المجلد  100".مجلة العلوم االقتصادية واالدارية . العدد 

 Huber Elastic Net و Huber Lasso ( "مقارنية بيين مقيدر 2017عبيود  ، عمياد حياعم ويوسي)، عليي حمييد  2-

 ، الجزء االول . 28كوت للعلوم االقتصادية واالدارية. العدد باستخدام المحاكاة ".مجلة ال
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