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 انجمن علوم و صنايع چوب و كاغذ ايرانصاحب امتياز: 

 امين آرينمدير مسئول: 

 علي عبدالخاني  سردبير:

 پيام مرادپور  مدير داخلي:

 

 )به ترتيب حروف الفبا(:هيأت تحريريه 

 دانشيار دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه زابل علي بيات كشكولي

 دانشگاه تهران  ،ه منابع طبيعيدانشكداستاد  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

 استاد دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران مجيد عزيزي 

 هاي علمي و صنعتي ايران هاي شيميايي، سازمان پژوهش دانشيار پژوهشكده فناوري عليرضا عشوري

 دانشيار دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه گرگان علي قاسميان

 دانشيار دانشگاه تربيت مدرس بهبود محبي

 طبيعي، دانشگاه گرگاندانشيار دانشكده منابع  محراب مدهوشي

 

 علي عبدالخاني  ويراستار فارسي:

 رضا اوالدي، استاديار دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران ويراستار انگليسي:

 شاهي فرانك ايل صفحه آرايي:

 جلد 055 شمارگان:

 ريال )براي دانشجويان نيم بها( 15555 بها:

 

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

 41070-3413صندوق پستي: 

 info@isawpi.irپست الكترونيكي:   543-44443313تلفن 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(: داوران مقاالت اين شماره

دپدور،  محمدهادي آريائي منفرد، امين آرين، محمد آزاد فالح، علي ابيض، داود افهامي، محمدد امدامي نسدب، رضدا اوالدي، شدادمان پورموسدي، پيدام مرا       

آبدادي، جدالل شداخا، اصدار طارميدان،       حميد زارع حسدين  نيا، حميدرضا پيرايش، حسين جاللي ترشيزي، مهدي جنوبي، اميد حسين زاده، مهران روح

 حميدرضدا منودوري،   ، زاده، عليرضدا عشدوري، عليرضدا كبدوراني، بهدزاد كدرد، رحديم محبدي گرگدري، مهددي مريددي            عبدل همحمد طاليي پور، حميد

 صمد نژاد ابراهيمي، بابك نورتي ششكل



 

 فهرست مطالب

 شده ساخته چوب خرده تخته خصوصيات بر پرس شرايط اثر بررسي  

 ميموزا متراکم تانن طبيعي چسب با
 ، بابک نصرتيمنصوری ، حميدرضااقتدارنژاد ندا 
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 از حاصل هایفرصت کسب بر اثرگذار هایجاذبه ارزيابي و مطالعه  

 ايران چوبي مبلمان صنعت خارجي در سپاریبرون
 پورئزیاهلل محبي، مجيد عزيزی، محسن ضيائي، مهدی فا نعمت 
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 باگاس از شده ساخته هایچندسازه مکانيکي های آکوستيکي و ويژگي مخرب غير ارزيابي  

 با استفاده از آزمون ارتعاش خمشي )کارخانه لوح سبز و کارون جنوب(
 محمد علي سعادت نيا، سعيد اسحاقي، اکبر رستم پور 

292 

  سب اوره فرمالدهيد چ پرکننده عنوان بهاستفاده از نانوفيبر سلولزی 

 در ساخت تخته اليه
 سميرا برزعلي، لعيا جمالي راد، فرشيد فرجي، سحاب حجازی 
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  بررسي خواص فيزيکي و بيومتری چوب ال( اسبيEuonymus latifolia ) 

 در منطقه رويشگاهي چمستان نور
 مجيد کيائي، رضا بخشي، ميثم آهنگر 

231 

 بر خواص مغناطيسي، حرارتي و شده  اصالح آهن اکسيد ذرات ير نانوتأث 

 الکل وينيلهای آميخته نانوسلولز/پلي ديناميکي فيلم -مکانيک
 مهدی روحاني، ميثم شعبانيان، بهزاد کرد 
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  شناسايي پارامترهای کيفي و کمي کاغذسازی الياف خميرOCC 
 حميدرضا رودی، يحيي همزه

295 

 های نوری و مکانيکي خميرکاغذ ر ويژگيتأثير اختالط چوب گونه غان ب 

 های جنگليشده از چوب گونه مکانيکي تهيه -شيميايي

 مجتبي گلي، قاسم اسدپور، سعيد مهدوی 

225 

 های  کردن بر نانو الياف سلولزی و چندسازه های مختلف خشک تأثير روش 

 حاصل از آن
 ولو بلسي، حسين يوسفيحميدرضا پيرايش، محمد آزاد فالح، کاظم دوست حسيني، پا 

225 

  :روشي جديد به منظور آشکارسازی عيوب در تصاوير اخذ شده از روکش چوب 

 بهينه سازی تابع انرژی روی تصوير حاصل از حذف طرح و نقش طبيعي
 سيد وهاب شجاع الديني، رسول کسب گر حقيقي 

211 

 پروپيلن يپل -اثر افزايش دما بر رفتار خمشي ماده مرکب الياف باگاس 

 انحناء-با روش تحليل لنگر
 زاده فروغ دستوريان، محمد اليقي، قنبر ابراهيمي، مهدی تجويدی، سيد مجيد ذبيح 

399 

 رزينول موجود  فعال ماتايي سازی ليگنان زيست استخراج و خالص 

 (Cupressus arizonicaی سرو سيمين ) های گونه در گره
 امرز خدائيان چگينياکرم صداقت، علي عبدالخاني، فر 
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