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انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایرانصاحب امتیاز: 
امین آرینمدیر مسئول: 

علی عبدالخانی سردبیر:
پیام مرادپور مدیر داخلی:

(به ترتیب حروف الفبا):هیأت تحریریه 
دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابلعلی بیات کشکولی
دانشگاه تهران ،عیدانشکده منابع طبیاستاد کامبیز پورطهماسی

استاد دانشگاه آزاد احمد جهان لتیباري
دانشگاه تهران،دانشکده منابع طبیعیاستادیحیی همزه

دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گرگانمحمدرضا دهقانی فیروزآبادي
دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهرانعلی عبدالخانی
کده منابع طبیعی، دانشگاه تهراناستاد دانشمجید عزیزي 

هاي علمی و صنعتی ایرانهاي شیمیایی، سازمان پژوهشدانشیار پژوهشکده فناوريعلیرضا عشوري
دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گرگانعلی قاسمیان
دانشیار دانشگاه تربیت مدرسبهبود محبی

گاه گرگاندانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشمحراب مدهوشی

علی عبدالخانیویراستار فارسی:
رضا اوالدي، استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهرانویراستار انگلیسی:

شاهیفرانک ایلصفحه آرایی:
جلد500شمارگان:

ریال (براي دانشجویان نیم بها)200000بها:

ن، کرج، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهرانانجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایراآدرس دبیرخانه مجله:
31585-4314صندوق پستی: 
info@isawpi.irپست الکترونیکی: 026-32224496تلفن و دورنگار: 

شود.نمایه میwww.sid.irاین نشریه در پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی به نشانی 
مجله با ذکر منبع آزاد است.نقل مطالب 

(به ترتیب حروف الفبا):ت این شمارهداوران مقاال
راد، مهـدي جنـوبی،   افهامی سی سی، رضا اوالدي، سـید رحمـان جعفـري پطـرودي، لعیـا جمـالی      دقاسم اسدپور اتوئی، فرناز اصالح، داو

میـان،  نیـا، اصـغر طار  شایسته جهانشاهی، حسین جاللـی ترشـیزي، امیـر خسـروانی، مسـیب دالونـد، فـروغ دسـتوریان، مهـدي رحمـانی          
زاده، عباس قنبري، محراب مدهوشی، پیام مرادپور، حمیدرضا منصوري، میثم مهدي نیا، بابک نصرتی ششـکل، رضـا نقـدي،    حمیده عبدل

وحید وزیري، رامین ویسی، حامد یونسی کردخیلی 



فهرست مطالب

کاغذ خمیرهاي حاصل از انواع پذیري و تغییر رنگ چندسازهتخریبمطالعه رفتار زیست
یداسالکتیکیپلباگاس/

رادجمالیعبدالخانی، لعیاجنوبی، علیحجازي، مهديدادي، سحابالهمریم

1

پالستیک-یر نانو اکسید روي برخصوصیات فیزیکی و مکانیکی چندسازه چوبتأث
حجتیمشکور، زهرارسولی، مهديداود

15

نهو ترکیب رزین بر خواص کاغذ مالمیاثر نوع
رمضانیگرمارودي، امیدرسولیکرمانیان، اسماعیلرفیعی، حسینصدیقه

25

 تأثیر رطوبت الیه و پیش گرمادهی با امواج مایکروویو
ايبر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب الیه

عدالتحسینی، حمیدرضادوستالیقی، کاظمپور، محمداهللافرجمحمد

39

 ی مواد استخراجی گره فعالستیزهاي ویژگیبررسی ترکیبات شیمیایی و
هاي هیرکانیزاد جنگلچهار گونه بوم

بودو زاکهی، عبدالخانیعلي، سحاب حجازی، الکاننیايیصهباء عل

53

هاي متقاطع (چوبی با الیهارزیابی عملکرد خمشیCLT (
)Populus albaشده از صنوبر (ساخته

پورطهماسیابراهیمی، کامبیزالیقی، قنبرمدهفتخوانی، محپوررستماکبر

67

 کاربرد نانوکریستال سلولز استیله شده در چسب بر پایه
براي تخته الیهشدهاصالحسویاي 

پورافشارعنایتی، مریماکبرپور، علیفائزيجنوبی، مهدياصالح، مهديفرناز

79

ا اعضاي مختلف بشدهساختهاتصال منگنه تعیین مقاومت انفصالی
در قاب مبلمان راحتی

یمحمد غفرانیمی، قنبر ابراهی، نجفیکاظمیدسعی، صادق ملک

95

ي و مکانیکی دستجات آوندي درخت نخلومتریبي بر ساختار امطالعه
(مطالعه موردي: شهرستان اهواز)

پورسرتیپنیا، الدنسعادتبهمنی، محمدعلیفتحی، محسنلیال

109

فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب حاصل خواصبرنانوذرات رس ریتأث
گلی اکسال-لیگنین کرافت-از چسب سبز اوره

رئوفهنربخشعباس، کردخیلییونسیحامد

119

تانن در ساخت تخته خرده چوب شرایط خشک-استفاده از چسب آرد سویا
يمنصوردرضایحمیی، شکراریماحمدی، محببهبودي، زیپویآنتوني، قهرسامان

131

هاي یري، استحکام مکانیکی و پایداري ابعادي در کامپوزیتگرفتار آتش
اتیلن تحت تأثیر مواد دیرسوزکننده مختلفپلی- آرد چوب

کردروحانی، بهزادمهدي

145


