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 .1استادیار گروه منابع طبیعی ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 .2دانشآموختۀ کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی ،نور ،ایران
تاریخ دریافت ،1400/01/29 :تاریخ پذیرش1400/06/09 :

چکیده
این تحقیق با هدف پیشبینی جذب آب و واکشیدگی ابعاد چوب نراد ( )Abies albaتیماا حرا تایشاد د دماهاا ،180
 200و  200د جۀ سانتیگراد با گرسیون خطی ساد  ،چندگانه و غیرخطی انجام گرفت .اختالف نگ کل ( ،)∆Eاخاتالف
وشنایی ( ،)∆Lزاویۀ تماس قطر و کاهش جرم ،شاخصها پیشبینیکنند انتخاب شدند .نتایج نشان داد که مقادیر جذب
آب و واکشیدگی د جهات طولی ،مماسی و شعاعی با افزایش دما تیما کاهش یافتند؛ اما مقاادیر مطقاق  ،∆L ،∆Eزاویاۀ
تماس و کاهش جرم با افزایش دما تیما افزایش پیدا کردند .کمترین د صد میانگین مطقق خطا ( )MAPEبرا پایشبینای
جذب آب با مدل گرسیون ساد  ،مدل د جه سه براساس کاهش جرم با  MAPEحدود  6/22باود .کمتارین  MAPEبارا
پیشبینی واکشیدگی حجمی ،مماسی ،شعاعی بهترتیب  3/55 ،3/01و  4/2و مربوط به گرسیون ساد د جاه ساه براسااس
کاهش جرم بودند .مقادیر  MAPEبرا پیشبینی جذب آب ،واکشیدگی مماسی ،واکشیدگی شعاعی و واکشیدگی حجمی باا
مدل گرسیون چندگانۀ خطی بهترتیب  3/89 ،3/9 ،6/11و  2/7بودند .مقادیر متناظر آنها نیز برا مدل گرسیون چندگاناۀ
غیرخطی بهترتیب  3/6 ،3/86 ،5/76و  2/61بود .ازآنجا که  MAPEکمتر از  10د صد برا پیشبینی ضایتبخش است،
نتایج نشان داد که مدلها بر سیشد با دقت قابل قباولی جاذب آب و واکشایدگی ابعااد چاوب تیماا حرا تایشاد ا
پیشبینی کرد اند .بهترین مدل گرسیونی از نظر زمان و هزینه ،مدل ساد و بهترین شاخص پایشبینایکنناد از نظار زماان،
هزینه و قابقیت انداز گیر د خط شاخص تغییر نگ است.
واژههایکلیدی:پیشبینی گرسیون ،تغییر نگ ،تیما حرا تی ،ثبات ابعاد ،زاویۀ تماس ،کاهش جرم.


مقدمه

گرمایی چوب سبب کاهش خاصیت نمپذیر  ،تغییار ابعااد،

با توجه به کا بردها گسترد و وزافزون چوب د صنایع و

زاویۀ تماس ،کااهش جارم و همچناین تغییار ناگ چاوب

مصا ف گوناگون ،توجه به معایب و برطرف کاردن آنهاا د

م ایشااود [ .]5-1باارا کنتاارل کی یاات چااوبهااا تیمااا

کنا مزایا بینظیر آن ضرو

است .مهمترین عیب چوب،

خاصیت نمپذیر و تغییر ابعااد ناشای از آن اسات .اصاال
 نویسندۀ مسئول ،تلفن09124795234 ،
Email: arostampour@uma.ac.ir

حرا تیشد باید ویژگایهاا فیزیکای و مکاانیکی آنهاا باا
است اد از آزمونها آزمایشگاهی انداز گیر و کنترل شوند.
جذب آب و تغییر ابعاد ناشای از آن ،از مهامتارین خاوا
فیزیکی چوبها تیما حرا تیشد است که اناداز گیار
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آنها زمانبر و هزینهبر است .از این و ،پژوهشها متعادد

تعادل ،واکشیدگی ابعاد و جذب طوبت چاوب ا براسااس

چاوب هاا تیماا

فاکتو نگ با مدلها شبکۀ عصبی پیشبینی کردناد کاه از

د با ۀ پیش بینای ویژگایهاا مختقا

حرا تیشد انجام گرفته اسات .مقادا  R2بارا پایشبینای

دقت مطقوبی برخو دا بودند [ .]13همان گونه که ذکر شاد،

طوبت تعادل و دانسیتۀ چوبها  Uludag firو Carpinus

چاوب بارا پای باردن باه

انداز گیر هر کدام از خوا

 betulus L.تیما حرا تیشد با شبکهها عصبی مصانوعی

تغییرات آن طی تیما گرمایی بسیا زمانبر و نیازمند صارف

بهترتیاب  0/99و  0/999باود کاه نشااندهنادۀ دقات زیااد

هزینهها زیاد است .از طرف دیگر ،با توجه به اینکه هادف

آنهاست [ .]6میاانگین د صاد مطقاق خطاا ( )MAPEبارا

اصقی تیما گرمایی چوب کاهش جاذب آب و واکشایدگی

پیشبینی همکشیدگی و واکشیدگی ابعاد چوبهاا کاا و

ابعاد و همچنین دستیابی به ثبات ابعاد بهتر بارا کاا برد د

اش با شبکۀ عصبی مصنوعی براساس گونۀ چوبی و شدت

محیطها مرطوب و خا

از ساختمان است ،انداز گیر و

تیما (دماا و زماان) باهترتیاب  2/6د صاد و  2/65د صاد

کنترل کی یت آنها ضرو

است .برا حال ایان مشاکالت

گزا ش شد است [ .]7همچنین  )2020( Bekhtaنشاان داد

است اد از مادلهاا

کااه ماادلهااا

گرساایونی بااا دقاات زیاااد ،میاازان کاااهش

گرسایونی بارا پایشبینای خاوا

چااوبهااا تیمااا گرمااایی شااد از جمقااه جااذب آب و

مقاومتها مکانیکی د تختهالیهها تیما حرا تیشاد ا

واکشاایدگی ابعاااد پیشاانهاد ماایشااود .بااا وجااود اجاارا

پیشبینی میکنند [ .]8مقدا  R2و  MAPEبارا پایشبینای

پژوهشها متعدد د زمینۀ است اد از مدلها پیشبینای و

مقاومت فشا

چاوبهاا ،Scots pine ،Oriental spruce

گرسیونی د جهت پیشبینای خاوا

چاوبهاا تیماا

 Anatolian Chestnutو  Oriental beechبراساس دما ،زماان

گرماییشد براساس متغیرها تولیاد و فرایناد  ،د زمیناۀ

و گونۀ چوبی با شبکۀ عصبی مصانوعی و گرسایون خطای

پیشبینی خاصیت جذب آب و واکشیدگی ابعاد چوبهاا

چندگانه بهترتیب  2/641 ،0/997و  0/83و  7/679گازا ش

تیما گرماییشد براساس شاخصهایی مانند زاویاۀ تمااس

چاوب

قطر  ،کاهش جرم و تغییر نگ که بهآسانی و د زمانی کوتا

شد که بیانگر دقت زیاد پیشبینای مقاومات فشاا

توسط این مدلهاست [ .]9افزونبر این MAPE ،و  R2بارا

قابل انداز گیر هستند ،پژوهشهاا انادکی انجاام گرفتاه

پیشبینی مقدا تغییر نگ کقی با مدل شبکۀ عصبی براساس

است .بر این اساس ،این پژوهش با هدف پیشبینی خاصیت

گونۀ چوبی ،دما و زمان تیما بهترتیب  0/31و  0/99گزا ش

جذب آب و واکشیدگی ابعاد چوب تیما گرماییشادۀ ناراد

شد اند [ .]10مقدا  MAPEبرا پیشبینی مقاومت خمشای

براساس فاکتو ها زاویۀ تمااس ،کااهش جارم و تغییارات

و ماادول االستیساایتۀ چااوب تیمااا حرا تاایشااد براساااس

نگ برا یافتن بهترین شاخص و بهترین مادل گرسایونی

فاکتو ها دما ،زمان و گونۀ چوبی بهترتیب  2/146و 1/043

برا پیشبینی آنها از نظر سهولت ،زمان و هزینۀ انداز گیر

گزا ش شد است [ .]11همچنین مقدا  R2برا پایشبینای

انجام گرفت.

مقاومت خمشی و مدول االستیسیتۀ چوب کا تیما حرا تی
براساس فاکتو ها تغییار ناگ باهترتیاب  0/904و 0/783

روشها
موادو 

گزا ش شد [ Tiryaki .]4و همکا ان با است اد از مدلهاا

تیمارگرمایی

پیش بینی شبکۀ عصبی مصنوعی و گرسیون خطی چندگانه،

تختهها مماسی از جنس گونۀ چوبی نراد ) (Abies sp.به

مقاومت برشی چسب د چوبها تیما حرا تیشد ا باا

ابعاد  310×12/5×2/5سانتیمتر (طولی ،مماسی و شعاعی)

دقت زیاد پیشبینی کردند [ Nasir .]12و همکا ان طوبت

3

و با دانسیتۀ خشک  0/387 g/cmبعد از خشک شادن تاا
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د دماها مذکو چها ساعت بود.

ساخت ایران و به ظرفیت  3متر مکعاب (شاکل  )1قارا

بعد از پایان تیما  ،نمونهها د داخل سیقند با قطع سیستم

گرفتند .سپس خأل با فشا من ی  600میقیمتر جیاو د ون

گرمادهی ،خنک ساز شدند .بعد از خنکسااز  ،از آنهاا

سیقند اعمال شد و پس از آن گاز نیتروژن بهعنوان محیط

نمونااههااا آزمااونی تهیااه شااد و د دمااا  20±2د جاۀ

فراگیر به داخال سایقند تز یاق شاد .تیماا گرماایی د

سانتیگراد و طوبت نسبی  65±5د صد نگهدا

دماها  200 ،180و  220د جۀ سانتیگراد انجام گرفت و

تا به طوبت تعادل برسند.

شادند

شکل  .1شماتیک سیلندر تیمار حرارتی

د این ابطاه ML ،کااهش جارم (د صاد) M1 ،وزن

کاهشجرم
برا محاسبۀ د صد کاهش جرم ،قبال از تیماا حرا تای

خشااک نمونااه قباال از تیمااا گرمااایی (گاارم) و  M2وزن

نموناااههاااایی باااه ابعااااد  15 × 5 × 2ساااانتیمتااار

خشک نمونه بعد از تیما گرمایی (گرم) است.

(ضخامت×پهنا×طول) از تختاه هاا بریاد شاد و پاس از

جذبآبوواکشیدگیابعاد

خشک شدن د آون (دما  103  2د جاه ساانتیگاراد

بهمدت  24ساعت) توزین شادند و ساپس باههمارا باا
سیقند اصال گرمایی شدند .پاس از تیماا  ،نموناههاا
تیما شد دوبا بارا اناداز گیار وزن د آون خشاک
شدند (دما  103  2د جۀ ساانتیگاراد و باهمادت 24

ساعت) .با است اد از ابطۀ  1کاهش وزن محاسبه شد.
()1

M1  M 2
 100
M1

ML 

نمونههایی از چوبها تیما شد و تیما نشاد باه ابعااد
 2×2×2سانتیمتر ( )ASTM D-143تهیه و پس از خشاک
شدن د آون (دما  103  2د جۀ سانتیگراد بهمدت 24
ساعت) ،توزین شدند و ابعاد آنها نیاز اناداز گیار شاد
[ .]14این نمونه ها سپس د آب مقطر بهمدت  24سااعت
غوطهو شدند و پس از توزین و تعیین ابعاد ،با است اد از
ابطهها  2تا  4مقدا جذب آب و واکشیدگی د جهات
طولی ،شعاعی ،مماسی و واکشیدگی حجمی آنها محاسابه
شد.
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W2  W1
 100
W1

()2

WA 

که د آن  WAجذب آب (د صد) W1 ،وزن نمونه قبل از
غوطاااهو
غوطهو

د آب (گااارم) و  W2وزن نموناااه بعاااد از

انداز گیر تغییر نگ نمونههاایی باه ابعااد 15 × 5 × 2
سانتیمتار (ضاخامت×پهناا×طاول) قبال و بعاد از تیماا
حرا تی از تختهها برید شد و بعد از ند و سنباد کاا
شاخصها

نگ نمونهها طبق ابطهها  5تا  8محاسبه شد.

د آب (گرم) است.
D2  D1
 100
D1

()3

S 

که د آن  Sواکشیدگی (د صد) D1 ،انداز نموناه قبال از
غوطه و

د آب (میقیمتار) و  D2انادازۀ نموناه بعاد از

غوطهو

د آب (میقیمتر) است که با فرماول بااال و باا

انداز گیر ابعاد د جهات طولی ،شعاعی و مماسی قبل و
بعد از غوطهو

د آب بهترتیب  SR ،SLو  STمحاسابه

شدند.

V2  V1
 100
V1

()4

SV 

د آب (میقیمتار مکعاب) و  V2حجام

نمونه بعد از غوطهو

()5

∆L = L2 – L1

()6

∆a = a2 – a1

()7

∆b* = b2 – b1
2 1/2

) ∆b

()8
زاویۀتماس
بعد از انداز گیر شاخصهاا

که د آن  SVواکشیدگی مماسی (د صد) V1 ،حجم نمونه
قبل از غوطهو

نگ آنها انداز گیر و ساپس شادت تغییار

د آب (میقیمتر مکعب) است.

ناگ ،از نموناههاا آن

برا انداز گیر زاویۀ تماس قطرۀ آب اسات اد شاد .اثار
تیما گرمایی بر زاویۀ تمااس دینامیاک قطار آب توساط
دستگا زاویهسنج مدل  PG-Xبا حجام  3/5میکرولیتار و
د مدت  30ثانیه و سطح مماسی نمونه ها انداز گیار
شد.

اندازهگیریرنگ


مدلهایرگرسیون


برا انداز گیر تغییر نگ نمونهها چوب د اثر تیماا

مقادیر جذب آب و واکشیدگی ابعاد براساس شاخص نگ،

گرمایی از دستگا اساپکتروفتومتر  Sheenمجهاز باه منباع

زاویۀ تماس قطر و کااهش جارم پایشبینای شادند .بارا

 D65و مشاهد کنندۀ استاندا د  10د جاه براسااس

مقایسۀ دقیقتر فاکتو هاا مایتاوان از چناد شااخص بارا

استاندا د  ASTM 2244د قالب سیستم  CIE Labاست اد

پاایشبیناای اساات اد کاارد .باادین منظااو شاااخصهااا

شد [ .]15فاکتو  Lوشنی نمونههاا ا نشاان مایدهاد و

پیشبینیکنند ابتدا بهصو ت تکی د مادل وا د و باا مادل

نو

فاکتو ها  aو  bهرکدام بهترتیب قرمز ( )+aتاا سابز
( )-aو ز د ( )+bتا آبی باودن ( )-bا نشاان مایدهناد.
برا مقایسۀ اختالف نگ نمونهها از فااکتو  ∆Eاسات اد
شد .برا انداز گیار ایان فااکتو ساه نقطاه د ناواحی
چوب بها و سه نقطه د نواحی چوب تابستانه بهصو ت
تصادفی د سطح مماسی نمونههاا اناداز گیار شادند و
میانگین آنها برا هار نموناه د نظار گرفتاه شاد .بارا

گرسیون ساد بر سی شدند و سپس برا مقایسۀ دقیاقتار
بهصو ت همزمان به مدلها

گرسیون چندگانه وا د شدند.

رگرسیونساده
د

گرسیون ساد شاخصها پیشبینیکنند باهصاو ت

تکی به مدل وا د شدند.
()9

مدل خطی ()linear

Y=a1X+b
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()11

مدلدرجهدو

Y=a1X+a2X2+b

()Quadratic
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که د آن  Yمتغیر وابسته ،متغیرها مستقل X3 ،X2 ،X1
و  X4بهترتیب  ،∆L ،∆Eزاویاۀ تمااس قطار و کااهش
جرم هستند d ،c ،b ،a .و  eضرایب گرسیون هستند.

مدلدرجهسه

Y=a1X+a2X2+a3X3+b

()Cubic

که د آنها  Yمتغیر وابسته (د این پژوهش جاذب آب و
واکشیدگی ابعاد اسات) X ،متغیار مساتقل (کاه د اینجاا
 ،∆L ،∆Eزاویۀ تماس قطر و کاهش جرم که بهصاو ت
من رد به مدل وا د میشوند) b ،ضریب ثابات a ،ضاریب

مدلهایرگرسیون
شبینی 
ارزیابیدقتپی 
برا بر سی دقت پیشبینی مدلها

مطقق د صد خطا ( )MAPEو ضاریب تشاخیص ()R2
است اد شد که فرمولها محاسبۀ آنها بهصو ت زیر بود:
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()14

گرسیون و  eثابت نپر است.

1 n  Y i Y p
MAPE   
n i 1  Y i

2

رگرسیونچندگانۀخطی
برا مقایسه با گرسیون ساد کاه د آنهاا شااخصهاا

گرسیون از میانگین

()15

Y p 

i



i 1
n

i

i 1

2

Y

 Y
 1
 Y
n

2

R

پیشبینیکنند بهصاو ت تکای و جداگاناه باه مادل وا د

کااه د آنهااا  Yiمقااادیر انااداز گی ار شااد  Yp ،مقااادیر
پیشبینیشد  𝑌̅ ،میانگین مقادیر پیشبینیشاد و  nتعاداد

آن همۀ شاخص هاا پایش بینایکنناد شاامل ،∆L ،∆E

کل داد هاست.

میشدند ،از گرسیون چندگانۀ خطی است اد شاد کاه د
زاویۀ تماس قطر و کاهش جارم همزماان باه مادل وا د
شدند تا مقادیر جذب آب و واکشیدگی ابعاد ا پیشبینای
کنند.
فرمول گرسیون خطی چندگانه بهصو ت زیر است:
()12

Y= a1X1+a2X2+ a3X3+ a4X4+b

که د آنها  Yمتغیر وابسته ،متغیرها مساتقل و ،X2 ،X1
 X3و  X4بهترتیب  ،∆L ،∆Eزاویۀ تماس قطر و کاهش
جرم هستند b .ضریب ثابت و  aضریب گرسیون است.
رگرسیونچندگانۀغیرخطی

تجزیهوتحلیلآماری
برا بر سی تأثیر دما تیماا بار شااخص تغییار ناگ،
کاهش جرم ،زاویۀ تماس قطار  ،جاذب آب ،واکشایدگی
حجماای و واکشاایدگی د جهااتهااا طااولی ،مماساای و
شعاعی چوب تیما حرا تیشد از طر کامالً تصاادفی و
آنالیز وا یانس یکطرفه است اد شد .برا مقایسۀ میانگینها
از آزمون چنددامنها دانکن است اد شد .د مجموع چها
تیما (سه تیما د دماها مختق

و یک تیما شااهد) و

برا هر تیما نه تکرا برا هر ویژگی د نظر گرفته شد.
تجزیه وتحقیل آما

د ساطح اعتمااد  95د صاد انجاام

باارا مقایسااه بااا گرساایون خطاای چندگانااه ،گرساایون

گرفت.

شاخص ها پیش بینیکنند همزمان به مدل وا د شدند که

نتایجوبحث

فرمول آن به شر زیر بود:

نتایج تغییرات شااخص ناگ ناشای از تیماا حرا تای د

چندگانااه غیرخطاای بر ساای شااد کااه د آن نیااز همااۀ

()13

)Y= a(X1b)(X2c)(X3d)(X4e

جدول  1ا ائه شد است .نتایج نشان داد که با افزایش دما
تیما حرا تی از  180به  220د جۀ سانتیگراد ،مقادا ∆L
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و  ∆Eبهطو چشمگیر تغییر میکند ،بهطو

کاه مقاادیر

شعاعی و حجمی باهترتیاب  27 ،33 ،46/7و  33/4د صاد

مطقق آنها بهترتیب  93/7و  90/1د صد افزایش یافت که از

کاهش یافت و با توجه به مقادیر سطح معنیدا  ،تأثیر دما

نظر آما

معنایدا اسات .تصااویر وناد تغییار ناگ د

بر همۀ آنها از نظر آما

معنیدا است .بر اثر تیما گرمایی

نمونهها مطابق شکل  2است .تیر شدن نگ چوب د اثار

و د پی آن ،تخریب ترکیبات چوب مانند همایساقولزها و

تیما ها گرمایی ا میتوان به تشکیل ترکیبات نگی ناشی

لیگنین ،کاهش جرم د چوب ات اق میافتد که میازان آن باا

از تخریب همیسقولزها و مواد استخراجی و تغییر سااختا

افزایش شدت تیما (دما) افزایش مییابد [ .]17با تخریب و

شیمیایی لیگنین و تشکیل ترکیبات نگای ناشای از آنهاا از

خرو همیسقولزها ،تخریب نواحی بیشکل سقولز و دیگر

جمقه کینون ها و ترکیبات فنقی نسبت داد [ .]16تأثیر تیماا

نواحی آبدوسات د چاوب ،گارو هاا هید وکسایل د

حرا تی بر زاویۀ تماس ،د صد کاهش جارم ،جاذب آب و

دسترس چوب د اثر تیماا گرماایی باهطاو چشامگیر

واکشیدگی ابعاد د جدول  2ا ائه شد اسات .نتاایج نشاان

کاهش مییابد که سبب کاهش جذب آب چاوب و متعاقبااً

داد که مقادیر زاویۀ تماس و د صد کاهش جرم باا افازایش

کاهش واکشیدگی ابعااد و افازایش ثباات ابعااد د چاوب

دما تیما از  180باه  220د جاه ساانتیگاراد باهترتیاب

میشاود [ .]1,18باا آبگریاز شادن چاوب د اثار تیماا

 213/8و  164/2د صد افزایش یافات .از طارف دیگار ،باا

گرمایی زاویۀ تماس قطر د این چوبها افزایش ماییاباد

افزایش دما تیما  ،مقادیر جذب آب ،واکشیدگی مماسای،

[.]19

شکل  .2تغییرات رنگ چوبهای تیمار گرماییشده (بهترتیب از سمت چپ( :شاهد 200 ،180 ،و  220درجۀ سانتیگراد)

مدلهاایرگرسایونیبارایپایشبینایجاذبآبو
واکشیدگیابعاد
نتایج پیشبینی مدل گرسیون ساد برا پایشبینای جاذب

و سااپس زاویااۀ تماااس اساات ،امااا اخااتالف بااین MAPE

پیشبینیکنند ها مختق

برا پیشبینای جاذب آب کام

(کمتر از  2د صد) است .با توجه به سادگی مدل گرسیون
2

آب و واکشیدگی ابعااد د جادولهاا  3و  4ا ائاه شاد

ساد خطی ،مقادیر  MAPEو  Rبرا پیشبینی جاذب آب

است .نتایج نشان داد که بهترین مدل ساد بارا پایشبینای

د اینجا ا ائه میشود .نتایج نشان دادند کاه مقاادیر MAPE

جذب آب ،مدل د جه سه است .مقادیر  MAPEبرا مادل

برا مدل گرسیون ساد خطی برا پیشبینای جاذب آب

د جه ساه باهمنظاو پایشبینای جاذب آب چاوب تیماا

براساس  ،∆E ،∆Eزاویۀ تماس و افت وزن بهترتیاب ،8/32
2

حرا تیشد براساس  ،∆L ،∆Eزاویۀ تماس و کاهش جارم

 6/76 ،8/29و  6/51بودنااد .مقااادیر  Rمتناااظر آنهااا نیااز

بهترتیب  6/28 ،7/92 ،7/97و  6/22بود .مقاادیر  R2متنااظر

بهترتیب  0/81 ،0/68 ،0/67و  0/74بود .مشاهد مایشاود

آنها نیز بهترتیب  0/84 ،0/71 ،0/71و  0/76بود .نتایج نشان

که بین  MAPEمدلها

گرسیون ساد خطی و د جه ساه

دادند که بهترین پیشبینیکنند از نظر  MAPEکاهش جارم

برا پیشبینی جذب آب اختالف اندکی وجود دا د.

مقایسۀ کارایی انواع مدلهای رگرسیونی برای پیشبینی ثبات ابعاد چوب نراد تیمار حرارتیشده براساس شاخصهای رنگ ..
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مدل ها پیش بینی است و مقدا کمتر از  10د صد برا

برا پیشبینی واکشیدگی ابعاد با مدل گرسیون د جه سه

این شاخص بهمعنا دقت زیاد مدلها پیشبینی است

براساس  ،∆E* ،∆Eزاویۀ تماس و کاهش جرم باهترتیاب

[ .]20-22براساس نتایج به دست آماد  ،مادل گرسایون

 3/06 ،3/31 ،3/31و  3بااود .مقااادیر  R2متناااظر آنهااا نیااز

خط ای (جاادولهااا  6 ،5 ،4 ،3و  )7باارا پ ایشبین ای

به ترتیب  0/85 ،0/8 ،0/8و  0/84باود .مشااهد شاد کاه

شاخص ها جذب آب ،واکشیدگی ابعااد و واکشایدگی

کاهش جرم و پس از آن زاویاۀ تمااس بهتارین فاکتو هاا

د جهتها شعاعی و مماسی براساس فاکتو ها تغییر

برا پیشبینی واکشیدگی ابعاد بودند ،اماا اخاتالف کمای

نگ ( ∆Lو  ،)∆Eزاویۀ تمااس و کااهش جارم ،مقادا

بین  MAPEپیشبینیکنند برا پیشبینی واکشیدگی ابعاد

 MAPEمطقوبی داشتند .همچنین مقاادیر  MAPEبارا
گرسیون خطی چندگانه و غیرخطای چندگاناه

وجود داشت و اختالف آنها کمتار از  0/3د صاد باود .از

مدلها

طرف دیگر مقادیر  MAPEبرا مدل خطی برا پیشبینی

نیز نشان دهندۀ دقت قابل قبول مدل ها پیش بینی هستند

واکشیدگی ابعاد براساس  ،∆E ،∆Eزاویۀ تماس و کااهش

(جدولها  8و  .)9نتایج مربوط به پیش بینی جذب آب

جرم بهترتیاب  3/06 ،3/57 ،3/61و  3/5باود .مقاادیر R2

و واکشیدگی ابعاد براساس  ،∆E ،∆Lزاویۀ تماس قطار

متناااظر آنهااا بااهترتی اب  0/85 ،0/79 ،0/78و  0/79بااود.

و کاهش جرم با مدل خطی چندگانه د جادول  8ا ائاه

مشاهد شد که اختالف کمی باین  MAPEمادل خطای و

شد است .مقادیر  MAPEبرا پایش بینای جاذب آب،

د جه سه وجود دا د.

واکشیدگی مماسای ،واکشایدگی شاعاعی و واکشایدگی

بااا توجااه بااه اینکااه بهتاارین ماادل باارا پ ایشبین ای

حجمی به ترتیب  3/89 ،3/9 ،6/11و  2/7بود R2 .متناظر

واکشیدگی ابعاد ،مدل د جه سه بود و با توجه به ساادگی

آنها نیز به ترتیاب  0/7 ،0/81 ،0/84و  0/87باود .نتاایج

مدل خطی ،ضرایب گرسایون MAPE ،و  R2فقاط بارا

مربوط به عامل تو م وا یانس نیز د جدول  8ا ائه شد

پیشبینی واکشیدگی د جهت شعاعی و مماسی فقط برا

اساات .مقااادیر  VIFبیشااتر از  10نشاااندهناادۀ وجااود

این دو مدل د جدول  7ا ائه شد.

هم خطی بین متغیرها مستقل است .نتایج نشاان دادناد

نتایج جدول  7نشان داد که  MAPEمدل د جاه ساه
برا پیشبینای واکشایدگی شاعاعی براسااس ،∆E ،∆L

که بین شاخص ها

نگ ( ∆Lو  )∆Eهم خطای وجاود

دا د.

زاویۀ تماس قطر و کاهش جارم باه ترتیاب ،3/58 ،3/6

نتایج پیشبینی جذب آب ،واکشیدگی مماسی ،شعاعی

 3/91و  3/55بود R2 .متناظر آنهاا نیاز باه ترتیاب ،0/69

و حجمی بر اساس  ،∆E ،∆Lزاویۀ تماس قطر و کاهش

 0/66 ،0/69و  0/7بود .همچنین  MAPEبرا پیش بینی

جرم با گرسیون غیرخطی د جدول  9ا ائه شاد اسات.

واکشیدگی مماسی با مدل د جه سه براسااس ،∆E ،∆L

مشاهد میشود که مقادیر  MAPEبرا پیشبینای جاذب

زاویۀ تماس قطر و کاهش جرم باهترتیاب ،4/68 ،4/66

آب ،واکشیدگی مماسی ،شعاعی و حجمی بهترتیب ،5/76

 4/21و  4/2بود R2 .متناظر آنها نیز  0/79 ،0/71 ،0/71و

 3/6 ،3/86و  2/61بود .مقادیر  R2متناظر آنها نیز بهترتیب

 0/77بود MAPE .شاخص مهمای بارا ا زیاابی دقات

 0/71 ،0/81 ،0/85و  0/87بود .
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جدول  .1تغییر شاخصهای رنگ با افزایش دمای تیمار حرارتی
دما )(oC

L

a

b

∆L

∆a

∆b

∆E

شاهد
180
200
220
سطح معنیداری

*(78/78** D)1/55
(56/99C)1/1
(49/24B)0/86
(36/57A)1/3
0/000

(3/41A)0/86
(7/84B)0/66
(10/04C)0/63
(11/88D)0/76
0/000

(24/96B)1/29
(28/99C)1/13
(25/97B)1/36
(23/51A)1/62
0/000

--(-21/79C)1/96
(-29/54B)2/01
(-42/21A)1/8
0/000

--(4/43A)1/26
(6/63B)1/18
(8/47C)1/24
0/000

--(4/04C)1/63
(1/02B)1/94
(-1/44A)1/98
0/000

--(22/69A)1/86
(30/36B)2/17
(43/13C)1/93
0/000

* اعداد داخل پرانتز انحراف معیا ا نشان میدهد
** اختالف بین میانگینها با وش دانکن بهصو ت حروف نمایش داد شد است.

جدول  .2تغییر زاویۀ تماس قطره ،کاهش جرم ،جذب آب و واکشیدگی با افزایش دمای تیمار حرارتی
دما
)(oC

شاهد
180
200
220
سطح معنیداری

زاویۀ تماس

کاهش جرم ()%

جذب آب ()%

*(16/58** A)1/08
(34/17B )1/07
(45/21C)1/1
(52/02D)2/77
0/000

--(-4/48C)0/57
(-7/02B)0/76
(-11/83A)1/41
0/000

(84/06D)2/78
(64/88C)3/52
(51/71B)3/33
(44/77A)3/69
0/000

واکشیدگی

واکشیدگی

واکشیدگی

واکشیدگی

طولی ()%
(0/62C)0/13
B
(0/3 )0/04
(0/15A)0/04
(0/12A)0/03
0/000

مماسی ()%
(8/71D)0/33
(7/33C)0/38
(6/56B)0/32
(5/84A)0/31
0/000

شعاعی ()%
(4/04D)0/27
(3/54C)0/22
(3/22B)0/13
(2/95A)0/13
0/000

حجمی ()%
(13/37D)0/44
(11/17C)0/45
(9/93B)0/34
(8/91A)0/31
0/000

* اعداد داخل پرانتز انحراف معیا ا نشان میدهد
** اختالف بین میانگینها با وش دانکن بهصو ت حروف نمایش داد شد است.

جدول  .3ضرایب رگرسیون ساده MAPE ،و  R2برای پیشبینی جذب آب براساس شاخص رنگ ( ∆Lو )∆E
براساس ∆E

مدل خطی
مدل درجه دو
مدل درجه سه

مدل خطی
مدل درجه دو
مدل درجه سه

b

a1

81/12
110/95
103/2

-0/85
-2/78
-1/94

a3

a2

0/029
0/0000
براساس ∆L

0/0003

b

a1

a2

a3

80/55
105/49
99/57

-0/86
-2/53
-1/83

0/0258
0/0000

0/0003

سطح معنیداری
0/000
0/000
0/000
سطح معنیداری
0/000
0/000
0/000

2

MAPE

R

8/32
8/00
7/97

0/67
0/7
0/71

MAPE

R2

8/29
7/93
7/92

0/68
0/7
0/71

جدول  .4ضرایب رگرسیون ساده MAPE ،و  R2برای پیشبینی جذب آب براساس زاویۀ تماس قطره و کاهش جرم
براساس زاویۀ تماس
مدل خطی
مدل درجه دو
مدل درجه سه

مدل خطی
مدل درجه دو
مدل درجه سه

b

a1

100/64
156/42
137/47

-1/07
-3/73
-2/4

a2

a3

0/0308
0/0002
0/0000
براساس کاهش جرم

b

a1

a2

a3

72/59
82/66
91/52

-2/42
-5/18
-8/88

0/1606
0/6311

-0/0183

سطح معنیداری
0/000
0/000
0/000
سطح معنیداری
0/000
0/000
0/000

2

MAPE

R

6/76
6/28
6/28

0/81
0/84
0/84

MAPE

R2

6/51
6/21
6/22

0/74
0/76
0/76
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جدول  .5ضرایب رگرسیون ساده MAPE ،و  R2برای پیشبینی واکشیدگی حجمی براساس شاخص رنگ ( ∆Lو )∆E
براساس ∆E

مدل خطی
مدل درجه دو
مدل درجه سه

مدل خطی
مدل درجه دو
مدل درجه سه

b

a1

13/2533
15/12
14/67

-0/1
-0/22
-0/17

a3

a2

0/0018
0/0000
0/0000
براساس ∆L

b

a1

a2

13/18
14/71
14/38

-0/1
-0/2
-0/16

0/0016
0/0000

a3

0/0000

سطح معنیداری
0/000
0/000
0/000
سطح معنیداری
0/000
0/000
0/000

2

MAPE

R

3/606
3/334
3/306

0/78
0/79
0/8

MAPE

R2

3/57
3/35
3/31

0/79
0/8
0/8

جدول  .6ضرایب رگرسیون ساده MAPE ،و  R2برای پیشبینی واکشیدگی حجمی براساس زاویۀ تماس قطره و کاهش جرم
براساس زاویۀ تماس
مدل خطی
مدل درجه دو
مدل درجه سه

b

a1

a2

15/28
15/43
15/46

-0/12
-0/13
-0/13

0/0001
0/0000

a3

0/0000

سطح معنیداری
0/000
0/000
0/000

MAPE

R2

3/06
3/06
3/06

0/85
0/85
0/85

براساس کاهش جرم
مدل خطی
مدل درجه دو
مدل درجه سه

b

a1

a2

12/15
13/69
13/26

-0/28
-0/7
-0/52

0/0245
0/0016

a3

0/0009

سطح معنیداری
0/000
0/000
0/000

2

MAPE

R

3/5
3/01
3/01

0/79
0/83
0/84

جدول  .7ضرایب رگرسیون ساده MAPE ،و  R2برای پیشبینی واکشیدگی شعاعی و مماسی براساس ،∆E ،∆Lزاویۀ تماس قطره و
کاهش جرم
مدل

واکشیدگی
شعاعی

واکشیدگی
مماسی

مدل خطی
مدل درجه سه
مدل خطی
مدل درجه سه
مدل خطی
مدل درجه سه
مدل خطی
مدل درجه سه
مدل خطی
مدل درجه سه
مدل خطی
مدل درجه سه
مدل خطی
مدل درجه سه
مدل خطی
مدل درجه سه

پیشبینی
کننده
∆E
∆L
زاویۀ تماس
افت وزن
∆E
∆L
زاویۀ تماس
کاهش جرم

b

a1

4/13
4/63
4/11
4/53
4/59
5/42
3/8
3/52
8/71
9/4
8/66
9/22
10/1
8/11
8/02
9

-0/03
-0/06
-0/03
-0/06
-0/03
-0/06
-0/07
0/12
-0/07
-0/1
-0/07
-0/1
-0/08
0/01
-0/19
-0/48

a2

a3

0/000487

0/000000

0/000441

0/000000

0/000000

0/000005

-0/034959

0/001694

0/0000000

0/0000100

0/0000000

0/0000088

-0/0010941

0/0000000

0/0218055

-0/0003469

سطح
معنیداری
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

MAPE

R2

3/79
3/6
3/76
3/58
4/11
3/91
4/5
3/55
4/87
4/66
4/85
4/68
4/09
4/21
4/38
4/2

0/68
0/69
0/68
0/69
0/64
0/66
0/62
0/7
0/7
0/71
0/7
0/71
0/78
0/79
0/75
0/77

جنگل و فرآوردههای چوب ،مجلۀ منابع طبیعی ایران ،دورۀ  ،74شمارۀ  ،4زمستان 1400

510

جدول  .8ضرایب رگرسیون خطی چندگانه MAPE ،و  R2برای پیشبینی جذب آب ،واکشیدگی مماسی ،شعاعی و حجمی براساس ،∆L
 ،∆Eزاویۀ تماس قطره و کاهش جرم

جذب آب

واکشیدگی مماسی

واکشیدگی شعاعی

واکشیدگی حجمی

ثابت

b

ضریب ∆E

a1

ضریب ∆L
ضریب زاویۀ تماس
ضریب افت وزن
ثابت
ضریب ∆E
ضریب ∆L
ضریب زاویۀ تماس
ضریب افت وزن
ثابت
ضریب ∆E
ضریب ∆L
ضریب زاویۀ تماس
ضریب افت وزن
ثابت
ضریب ∆E
ضریب ∆L
ضریب زاویۀ تماس
ضریب افت وزن

a2

ضرایب
94/54
-0/17
0/51
-0/94
-1/28
9/53
-0/11
0/13
-0/06
-0/1
4/28
0/00
-0/02
-0/01
-0/06
14/47
-0/11
0/1
-0/08
-0/1

a3
a4
b
a1
a2
a3
a4
b
a1
a2
a3
a4
b
a1
a2
a3
a4

سطح معنیداری
0/0000
0/96
0/88
0/00
0/08
0/0000
0/68
0/66
0/02
0/1
0/0000
0/99
0/89
0/4
0/88
0/0000
0/75
0/76
0/06
0/17

1

عامل تورم واریانس )( VIF

MAPE

1361/95
1433/86
6/74
8/49

6/11

1361/95
1433/86
6/74
8/49

3/9

1361/95
1433/86
6/74
8/49

3/89

1361/95
1433/86
6/74
8/49

2/7

2

R

0/84

0/81

0/7

0/87

جدول  .9ضرایب رگرسیون غیرخطی چندگانه MAPE ،و  R2برای پیشبینی جذب آب ،واکشیدگی مماسی ،شعاعی و حجمی بر اساس
 ،∆E ،∆Lزاویۀ تماس قطره و کاهش جرم
ضرایب رگرسیون
جذب آب
واکشیدگی مماسی
واکشیدگی شعاعی
واکشیدگی حجمی

a

b

c

d

e

741/17
21/6
9/48
37/5

-1/16
-0/9
0-/26
-0/69

1/34
0/99
0/1
0/69

-0/76
-0/3
-0/12
-0/29

-0/19
-0/18
-0/03
-0/12

MAPE

R2

5/76
3/86
3/6
2/61

0/85
0/81
0/71
0/87


تیما گرماییشد است اد شد .نتاایج پایشبینای باا مادل

جهگیری
نتی 
این پژوهش با هدف تعیین بهترین شاخص پیشبینیکنند

گرسیون ساد نشان داد که بهترین مدل گرسیونی از نظر

و نیز بهترین مدل گرسیونی برا پیشبینی جاذب آب و

زمان و هزینه ،مدل ساد و بهترین شاخص پیش بینیکنند

واکشیدگی ابعاد چوب تیما حرا تیشاد انجاام گرفات.

از نظر زمان ،هزینه و قابقیت انداز گیر د خط ،شاخص

شاخصها پیشبینیکنند شامل  ،∆E ،∆Lزاویاۀ تمااس

نگ است .یکی از وشها کمهزینه و آسان ،پیشبینای

قطر و کاهش جارم بودناد .از اناواع مختقا

مادلهاا

گرسیونی ساد  ،گرسایون چندگاناۀ خطای و غیرخطای

خوا

چوب با شاخصهایی است که بتوان بهآساانی د

کوتا ترین زمان آنها ا انداز گیر کرد .از شااخصهاایی

برا پیشبینی جذب آب و واکشیدگی ابعااد چاوبهاا
1. Variance Inflation Factor
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ساااعت و همچن این تااا زمااان اشااباع بعااد از چنااد ه تااه

 فقاط شااخص ناگ،که د این پژوهش انتخااب شادند

 اما با شاخص هاا بر سایشاد د.انداز گیر میشوند

 پس از آن زاویۀ تماس قطر و.شرایط مذکو ا داشت

این پژوهش میتوان د کوتا ترین زمان آنها ا پیشبینی و

 ثانی اه60 چااوب تیمااا حرا ت ایشااد کااه ط ای حااداک ر

د وقت و هزینۀ انداز گیر آزمایشگاهی آنها صرفهجویی

 اما کااهش جارم. این ویژگی ا دا د،انداز گیر میشود

.کرد

بااا انااداز گی ار وزن چااوب قباال و بعااد از تیمااا قاباال

د صد خطا پیش بینی براسااس هماۀ شااخص هاا

 شاخص نگ و زاویۀ تمااس، از این و.انداز گیر است

 د صد باود کاه از10 است اد شد د این پژوهش کمتر از

 نتاایج پایشبینای، از طرف دیگر.قطر ا جح خواهند بود

 اما با توجه به.نظر کا برد و صنعتی ضایت بخش است

جذب آب با گرسیون خطی چندگانه نشاان داد کاه باین

 توصایه مایشاود بارا،نتایج ا ائهشاد د ایان تحقیاق

 همچناین.شاخصها پیشبینیکنند همخطی وجود دا د

پاایشبیناای جااذب آب و واکشاایدگی چااوب تیمااا

بهدلیل خطا پیشبینی کم بین مدلها ساد کاه از یاک

 زمان و هزینۀ کمِ انداز گیار و،حرا تیشد با دقت زیاد

شاخص پیشبینی است اد میکنند و مدلها چندگانه کاه

همچنین سهولت انداز گیر از شاخص ها تغییر نگ و

 مدلها ساد از،همزمان از چند شاخص است اد میکنند

 و همچناین مادل گرسایونی سااد، زاویۀ تمااس قطار

 جاذب آب و واکشایدگی.نظر هزینه و زمان برتر دا ند

.است اد شود

24  و2 ابعاد چوب ها تیماا حرا تایشاد باه صاو ت
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ABSTRACT
This study aimed to predict water absorption (WA) and swelling of heat-treated silver fir wood (Abies
alba) at 180, 200, and 220 oC by simple regression, multiple linear regression, as well as multiple nonlinear regression models. ∆E (total color difference), ∆L (lightness difference), contact angle (CA),
and mass loss (ML) were used as predictors. The results showed that WA, volumetric swelling (SV),
swelling in longitudinal, radial, and tangential directions (SL, SR, and ST) decreased with the increase
of heat-treatment temperature, but the values of ∆E, ∆L, CA, and ML increased. The lowest mean
absolute percentage error (MAPE) for the prediction of WA with the simple regression models was
related to the Cubic model based on ML equal to 6.22. The lowest MAPE for the prediction of SV,
SR, and ST were related to the Cubic model based on ML equal to 3.01, 3.55, and 4.2, respectively.
The MAPE values for the prediction of WA, ST, SR, and SV by the multiple linear regression model
were 6.11, 3.9, 3.89, and 2.7, respectively. Their corresponding values for the non-linear regression
model were 5.76, 3.86, 3.6, and 2.61, respectively. Since MAPE below 10% is satisfactory for
predicting, the studied models have predicted WA and their corresponding swelling of heat-treated
wood with acceptable accuracy. The best time and cost-efficient regression model is the simple model,
and the best predictor in terms of time, cost, and the ability to measure in line is the color index.
Keywords: color index, contact angle, dimensional stability, heat-treatment, mass loss, regression
models.
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