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 پژوهشي است. –وزارت علوم، تحقيقات و فناوري داراي درجه علمي  17/3/1389مورخ  3784/11/3اين نشريه بر اساس نامه شماره 

 

 انجمن علوم و صنايع چوب و كاغذ ايرانصاحب امتیاز: 

 امين آرينمدیر مسئول: 

 علي عبدالخاني  سردبیر:

 پيام مرادپور  مدیر داخلي:

 

 )به ترتيب حروف الفبا(:هیأت تحریریه 

 دانشيار دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه زابل علي بيات كشكولي
 دانشگاه تهران  ،يعيدانشكده منابع طباستاد  كامبيز پورطهماسي

 استاد دانشگاه آزاد  احمد جهان لتيباري
 دانشگاه تهران ،دانشكده منابع طبيعي استاد يحيي همزه

 دانشيار دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه گرگان محمدرضا دهقاني فيروزآبادي
 دانشيار دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران علي عبدالخاني
 شكده منابع طبيعي، دانشگاه تهراناستاد دان مجيد عزيزي 

 هاي علمي و صنعتي ايرانهاي شيميايي، سازمان پژوهشدانشيار پژوهشكده فناوري عليرضا عشوري
 دانشيار دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه گرگان علي قاسميان
 دانشيار دانشگاه تربيت مدرس بهبود محبي

 شگاه گرگاندانشيار دانشكده منابع طبيعي، دان محراب مدهوشي

 

 علي عبدالخاني ویراستار فارسي:

 رضا اوالدي، استاديار دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران ویراستار انگلیسي:

 فرشته فدوي صفحه آرایي:

 جلد 500 شمارگان:

 ريال )براي دانشجويان نيم بها( 200000 بها:

 

 كرج، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهرانانجمن علوم و صنايع چوب و كاغذ ايران،  آدرس دبیرخانه مجله:

 31585-4314صندوق پستي: 
 info@isawpi.irپست الكترونيكي:   026-32224496تلفن و دورنگار: 

 شود.نمايه مي www.sid.irاين نشريه در پايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي به نشاني 
 مجله با ذكر منبع آزاد است.نقل مطالب 

 

  )به ترتيب حروف الفبا(: این شمارهداوران مقاالت 

سعيد اسمعيلي مقدم، ايمان اكبرپور، محمد آزادفالح، حميدرضا پيرايش، حسين جاللي ترشيزي، سحاب پور كاسماني، جعفر ابراهيم

رمضاني، حميد  زاده، امير خسرواني، امير خسرواني، مسيب دالوند، فروغ دستوريان، اسماعيل رسولي گرمارودي، اميدحجازي، اميد حسين

زارع حسين آبادي، فرهاد زينلي، اصغر طارميان، علي عبدالخاني، مجيد عزيزي، عليرضا كبوراني، بهزاد كرد، فرهاد كول، رحيم محبي 

 گرگري، محراب مدهوشي، پيام مرادپور، حميدرضا منصوري، بابک نصرتي ششكل، حامد يونسي كردخيلي 



 فهرست مطالب

 سل یلمت يکربوکس یدتول( ولزCMCاز خم )شدهيباگاس و جوهرزدائ شدهیرنگبر یرکاغذهای 

 هایژگيو یسهو مقا ي: شناسائیباطله مخلوط ادار یکاغذها
 يرشكرايياحمد م سيد، يپطرود يرحمان جعفر سيد، يزيترش يجالل حسين، يخانيحسن مهد 

311 

 یيچوب صنوبر و اصالح آن به روش بخار گرما یبر زبر ياثر چوب کشش يبررس 
 سحر قريشي، اصغر طارميان، علي نقي كريمي، رضا اوالدي 

323 

 افزودن نانو ذرات رس و سازگارکننده بر خواص چندسازه حاصل از آرد چوب تاغ  يبررس

(Haloxylon sp.پل /)پروپیلني   
 مجيد عبدوسرحيم محبي گرگري، افسانه شهركي، بابک نصرتي ششكل،  

335 

 هایچندسازه یکيمکان-یزیکيخواص ف یباگاس و جفت کننده رو یمیایيش یرسازیخم یرتأث 

 سبک اتیلنيباگاس/ پل یرکاغذحاصل از خم

 دادي، سحاب حجازي، مهدي جنوبي، علي عبدالخاني، لعيا جمالي رادمريم اله 

349 

 چوب صنوبر ) یمیایيدر اصالح شمختلف  یدگلوتارآلدئ یزورهایعملکرد کاتال یسهمقاPopulus 

deltoides) 
 پرواندا اسماعيلي، مريم قرباني، پوريا بي 

363 

 یاچسب سو يآرد سویا و اسیدیته در چسبندگ یبندنقش دانه 
 سامان قهري، بهبود محبي، سيد احمد ميرشكرايي، حميدرضا منصوري 

377 

 یشگاهرو ی،چوب ممرز ]مطالعه مورد يخزش خمشبر رفتار  یاارتفاع از سطح در یرتأث يبررس 

 ماشلک نوشهر[

 پوراهلل خادمي اسالم، بهزاد بازيار، عبداهلل نجفي، محمد طاليياهلل موسوي، حبيبولي 

387 

 سطح دو گونه راش و نراد یفیتو ک یزیکيبر خواص ف یالسیونفورفور یرتأث 
 زادهآيسونا طاليي، محمد صالح زارع، حميده عبدل 

401 

 یرکاغذوازده خم یافاصالح ال NSSC  آن بر خواص کاغذ یرتأث يو بررس ينشان یهبا روش ال 
 حميدرضا رودي، حسيبه سعيدي، حسين كرمانيان 

413 

 هاییشگاهرو یصنوبرها يچوب یداتمصرف تول یرگذاربرتاث هایعامل بندییتو اولو یيشناسا 

 یدر صنعت کاغذساز یرانمختلف ا
 م لشكربلوكي، كامبيز پورطهماسي، رضا اوالدي، محسن كالگري، حسن عليزادهابراهي 

425 

 کتابخانه یهادر قفسه يرفتار خزش بلندمدت صفحات مرکب چوب يبررس 
 ياريآور، حميدرضا تقيسعيد عظيمي، حسين رنگ 

437 

 یکچوب پالست یتاز خواص کامپوز يبرخ یآرد چوب بر رو یمیایيش یمارت یرتأث 
 سعيد اسمعيلي مقدم، مسيح مسعودفر، محمد شمسيان، بابک نصرتي ششكل، سيد مجتبي سيزاده اطاقسرائي 

449 

 یالنس يآلکوکس یميبا استفاده از ش يآب یطاصالح سلولز در مح یبرا یدجد يروش 
 فرشته فدوي، علي عبدالخاني، يحيي همزه، هوبرت هتگر، توماس روزنائو 

463 



 چرخه  یابيارز یکبا استفاده از تکن يمبلمان راحت یدتول یندفرآ یطيمح یستزاثرات  یابيارز

 (LCA) یاتح
 زادهآبادي، حسين موسيژار عباسي، حميد زارع حسينهه 

475 

 

 


