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 )به ترتيب حروف الفبا(:هيأت تحريريه 

 دانشيار دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه زابل علي بيات كشكولي
 دانشگاه تهران  ،طبيعيدانشكده منابع استاد  كامبيز پورطهماسي
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 دانشيار دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه گرگان علي قاسميان
 دانشيار دانشگاه تربيت مدرس بهبود محبي
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  )به ترتيب حروف الفبا(: ت اين شمارهداوران مقاال

-محمد احمدي، قاسم اسدپور اتويي، داود افهامي سيسي، ايمان اكبرپور، محمدهادي آريايي منفرد، علي بيات كشكولي، حميدرضا تقي

نيا، اكبر انيزاده، فروغ دستوريان، مهدي رحمراد، مهدي جنوبي، سحاب حجازي، اميد حسينياري، حسين جاللي ترشيزي، لعيا جمالي

آبادي، اصغر طارميان، آيسونا طالئي، علي عبدالخاني، آور، حميد زارع حسينخواني، داود رسولي، علي رفيقي، حسين رنگپور هفترستم

 محمدرضا ماستري فراهاني، محراب مدهوشي، صادق ملكي، بابک نصرتي ششكل، امير نوربخش، يحيي همزه، حامد يونسي كردخيلي 



 بفهرست مطال

 موجود در واردات چوب با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي دلفي فازی هایبررسي چالش 
 يونگوداسكات ل ي،ولوسك يچاردر يزي،عز يدمج پور،يفائز يمهد ين،آر ينام 
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 يشوهایت یسازشده جهت آماده یسازو فعال یسلولز بازپرور يلعملکرد چسب مت ييشناسا 

 یرمت آثار کاغذمورداستفاده در م
 يعباس عابد اصفهان ياغچي،بو يمهرناز آزاد ي،دادمحمد يكبر 
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 اره حاصل از برش خاک -يافتيباز اتيلنيچندسازه پل شناسييختر و مکانيکي هایمطالعه ويژگي
MDF   

 يبهدوست كالب ي،اسد يمجتب يداني،كالگر، الهام مرزبان مر يمهد 
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 ينسنگ يمهن يبرتخته ف يدو انتشار فرمالده يکيمکان يکي،يزف هایيژگيو يبررس (MDF )

 سلولز يستالبا نانوکر شدهيتتقو يداوره فرمالده ينشده از رزساخته

 آلتموتر يندلولفگانگ گ فر،يبهروز، نادر بهرام يعخان جان زاده، رب ينحس 
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 ياف/ اليلنپروپ يچوب/پل آرد يبريدیو ثبات ابعاد چندسازه ه يسخت يستي،ز يبتخر يبررس 

 مختلف يطدر شرا يشهش
 ييتذكررضا يدوح يابي،فرجپور كرداس يرمحسنزاده، ام ينعبداله حس 
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 ينزم یاستفاده از روش رادار نفوذ (GPRدر ارز )برگپهن يچوب یهاگونه يداخل يبمعا يابي 
 ينيام يدنو يمي،قنبر ابراه يا،هاتف ن يدحم ي،محراب مدهوش 
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 هرز یهاو کاغذ از علف يرخم يدامکان تول يبررس 

 يمآل ابراه يمحمدتق ي،معراج شرر ي،غفارزاده مالباش يدام 
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 سبک  اتيلنپلي/گندمو جذب آب چندسازه کاه يکيمکان هایيژگياندازه ذرات کاه گندم بر و يرتأث

 بندیبا کاربرد در بسته
 نيباقرنائييمرجان حاج الدين،بهجت تاج 
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 در چوب صنوبر و اثر آن بر مقاومت زيستي و ثبات ابعاد چوب يتنفوذ نانو والستون يتقابل 
 نقي كريميداوود افهامي سيسي، مژگان غازان، رضا اوالدي، علي 
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  اثر پوشش و وزن پوشش با دو نوعPCC  کاغذ یو زبر ینور ي،بر خواص ممانعت 
 يرسالت ينحس يروزآبادي،ف يدهقان محمدرضا ي،خوانسار يروزبه اسد 
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 و خط چسب در اتصال مبلمان  يچوب ينکرنش پ-تنش يعتوز يلتحلL  یشکل با استفاده از اجزا 

 محدود
 مرادپور يامدالوند، پ يبمس 
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 (يرود: جنگل خی)مطالعه مورد ينهبدر گرده از گسترش ترک يریبر جلوگ يحفاظت يمارهایت يرتأث 
 يجورغالممقداد  
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 ی يتهبا دانس يبرتخته ف  يفيتک يبررس ( متوسطMDFساخته  )به دو روش  يافتيباز يافشده از ال

 يدروترمالو ه يکاهم يحرارت ده
 ياناصغر طارم ي،سعادت آباد ياحمد رمضان يني،كاظم دوست حس ي،عبدالخان يپور، عل يمعز يتاب 
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