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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  ،بيعيدانشكده منابع طاستاد  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
 نشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهراناستاد دا 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

 نشگاه گرگاندانشيار دانشكده منابع طبيعي، دا محراب مدهوشي

 

 علي عبدالخاني ويراستار فارسي:

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

 فرشته فدوي صفحه آرايي:

 جلد 500 شمارگان:

 ريال )براي دانشجويان نيم بها( 200000 بها:

 

 كرج، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران انجمن علوم و صنايع چوب و كاغذ ايران، آدرس دبيرخانه 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(: اين شماره داوران مقاالت

  نيا،يرحمان يمهد  ي،خنجر يعل ي،خسروان يرام يزي،ترش يجالل ينمنفرد، حس ياييآر يمحمد هاد ي،رضا اوالد  يسي،س يداود افهام

كرد، فرهاد كول، بهزاد  يي،طال يسوناآ يان،اصغر طارم ي،معراج شرر آبادي،ينزارع حس يدحم يقي،رف يعل ي،گرمارود يرسول يلاسماع

 همزه يحييمرادپور،  يامپ ي،گرگر يم محبيرح ي،فرهاد گلبابائ

 



 فهرست مطالب

 يو مقاومت يزيکيف هایيژگيکاغذ بر و يسطح يدر آهارده يونيآن یغلظت محلول نشاسته يرتأث 

 يافتيکاغذ باز
 يزيترش يجالل ياري، حسينبخت ياسيشكوفه ال 

487 

 یاز پسماندها پالستيکچوب يدمؤثر در انتخاب محل استقرار کارخانه تول يارهایمع يينتع 

 در کشور با استفاده از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي یکشاورز
 پوريفائز مهدي، يزيعز مجيد، يزادهعل ي، حسننعمت اهلل محب 

499 

 يچوب گونه تند رشد گز شاه يمياييو ش يزيکيف ي،آناتوم هایيژگيو يبررس  (Tamarix 

aphylla L).   
 يريانينص ، سعيدهنسب يامام يج، محمدگرگ الهي، رحمترضا اوالد 

511 

 بلند در ساخت کاغذ از باگاس يافال يرکاغذخم یجابه یسلولز يافاستفاده از نانو ال 

 رضايتي چراني پژمان، يانسعادت محمدعلي، يانمراد يمحمدهاد، رضا غفران 

523 

 و  يزيکيف هایيژگيو یبر رو يسطح هایيهدر ال يافتياده از کاغذ روزنامه باطله بازاستف يرتأث

 اليه سه چوبخردهتخته يکيمکان
 راد يجمال لعيا، ينياناهلل ام يري، هدايتوز ي، وحيدساالر يدمج 

537 

 آب -اتانول  -گوگرد اکسيدید  يندباگاس در فرآ يرسازیخم هایيژگياثر روش شستشو بر و 

(SEW  ) 
 يدالهي رحيم، منفرد يائيآر محمدهادي، يانسرائ احمدرضا، يروزآباديف يدهقان ي، محمدرضااصغر تاتار يعل 

549 

 شده با نانو رس و نانو رس  يکاغذ پوشش ده يزيکيف ياتو خصوص ياييمطالعه اثرات ضد باکتر

 هشدهمگن

 يننارچ ، پروانهافرا ياسال 

561 

 مصرف چوب در ساخت  سازیينهبر به يرگذارتأث یها و ارائه راهکارهاشاخص یبنديتو اولو يينتع

 )مطالعه موردی؛ استان قم( يسلسله مراتب يلتحل يندفرا يریکارگبا به يلمبلمان است
 مجيد عزيزي، عباس زارع، محمد غفراني 

573 

 ايراني  بلوط زوال از متأثر و سالم هایبر توده يمياقل يرهایمتغ يرمقايسه تأث(Quercus brantii 

Lindlدآبا.( در شهرستان خرم 
 يسوسن جواد، يمراد مصطفي، يپپورسرت يموند، الدنكر يناصر يقهصد 

591 

 بر رفتار  متاکريالتيسيديلو گل يکمالئ يدريدبا ان يرناستا يمرچوب پل ایيوارهاثر اصالح د

 فرآورده يعيو دوام طب يکيمکان يي،گرما
 زادهيحذب يدمج سيد، يقربان ، مريمييدرفرزانه ح 

601 

 اصول اندازه :يتفاضل يروبش يچوب با استفاده از روش گرماسنج يبررطوبت اشباع ف گيریاندازه-

 يشگاهيآزما يجو نتا گيری
 ياناصغر طارم 

615 

 کاغذ حاصل از آن يخرده چوب صنوبر بر برگشت روشن يقارچ يمارت يشاثر پ 
 يپطرود يرحمان جعفر سيد، يفوالد ي، حسينرمارودگ يرسول يلاسماع 

625 



 


