
 

 

 آزمون چاو

Chow Test 

 

های آماری و اقتصادسنجی بررای اننهره در برخی مسئله

های دو معادله رگرسيون خطی که از ضرنبتعيين شود 

اند برابرنرد نرا ها حساب شدههای متفاوت دادهمجموعه

 شود. نه، از آزمون چاو استفاده می

گروری چراو آزمون چاو را اقتصراددانی بره نرار گره 

اع کرد. آزمون چاو در اقتصادسنجی بيش از ابد (1960 )

همه برای آزمون وجود شهسر  سراختاری در تیلير  

ها رود. در ارزنرابی برنامررهکار مرریبرههای زمررانی سرری

آزمون چاو اغلب برای تعيين اننهره متیيرهرای مسرت   

های متفاوت جامعره دارنرد، اثرهانی متفاوت بر زنرگروه

 شود.کار بسته میبه

بنردی ها را به صرورت زنرر مد د ک  دادهفرض کني 

 کنيم:

 

t+ ε2t + c x1t = a + b xt y 
 

به مربوطهای ها را به دو گروه ت سيم کنيم، مد اگر داده

  :ترتيب عبارت خواهند بود ازبهگروه او  و دور 

 

t+ ε 2tx 1+ c 1tx 1+ b 1= a ty 

 و

t+ ε 2tx 2+ c 1tx 2+ b 2= a ty 

 

  a1=a2او بيانگر آن اس  کهفرض صفر آزمون چ 

  ،b1=b2   ، وc1=c2   .شرود کره همچنين فرض می

  طور مسررت   و هررم توزنرر بررهها خطررای مررد 

(Independent and Identically Distributed) 
 ای توزن  نرما  با وارنانس مجهو  هستند.ردا

 SSE=Sum of) هامجموع توان دور مانده فرض کنيم

Squares of Errors) بررای   اصر  از مرد  کرحn 

 :نشان دهيم که عبارت اس  از SSEداده را با 

SSE = Σt=1n(yt - a^ - b^ x1t + c^ x2t)2 
های گرروه مجموع تروان دور مانرده اگر ترتيب،همينبه

 هرا را براآنِ گروه دور دادهازو  SSE1 ها را بااو  داده

SSE2  نشان دهيم. شمار مشاهدات در دو گروه او  و

و شمار ک  پارامترها را در هرر گرروه  n2و n1دور را با

را  a, b, c  سره پرارامتر )در مثرا  براا ،نرانيمبنما kبا 

 گاه آماره آزمون چاو برابر اس  با نآ،  k=3)دارنم و

n n k SSE (SSE SSE )
C

k SSE SSE
1 2 1 2

1 2

    
    

 

دی در صررورت درجرره آزا kبررا  Fاز توزنرر   Cآمرراره 

کنررد. درجرره آزادی در مجرررر پيررروی می n1+n2-kو

کننرد و فرض صفر را پشتيبانی می Cم دارهای کوچک 

 کنند.تر فرض صفر را رد میم دارهای بزرگ
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