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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 

 يمهد ان،يدالوند، فروغ دستور بيمس ،يجنوب يمهد ،يپطرود يرحمان جعفر ديس ،يشادمان پورموس ،يرضا اوالد ،يسيس يداود افهام

ششكل،  ينصرتبابک  ،يعبداهلل نجف ،يابوالفضل كارگرفرد، بهزاد كرد، محراب مدهوش ،يعشور رضايعل ،يآباد نيزارع حس ديحم ،يروحان

 همزه  ييحي

 



 فهرست مطالب

 يپل -شده از آرد چوبساخته یهاچندسازه يکیو مکان يکیزیبر خواص ف افتیباز ندیفرا ریثتا-

 نیسنگ تهیدانس لناتی
 محمد اليقي، قنبر ابراهيمي، مهدي جنوبي، مجيد چهارمحالي، يالهام نادعل 

335 

 دیاکسینانو د یحاو لنیاتيچندسازه چوب پل يکیزیو ف يکیبر خواص مکان يهوازدگ ریتأث 

 شده يحرارت ماریو چوب ت ینور کنندهتیتثب وم،یتانیت
 يقاسم لياسماعي، شاكر رضايعلي، داود رسولي، محراب مدهوشي، فراهان يمحمدرضا ماستر، محمد دهمرده قلعه نو 

349 

 شده گرمایيروغن چوب يکیو مکان يکیزیف هایيژگیاثر استفاده از صمغ بنه بر و 
 يفراهان يمحمدرضا ماستري، عبدالخان يعلي، ميكر ينقيعل ،انياصغر طارم، ايمراد محمودك 

361 

 فشرده  یها)لوح يافتیباز کربناتيشده از آرد چوب و پلچندسازه ساخته یهايژگیو يبررس

 مستعمل(
 هيال ايزديار، سمرادپور اميپ، پور يفائز يمهد، يشمس هيراض، يعبدالخان يعل 

375 

  بررسي رابطه پرستون بین میانگین طول و زاویه میکروفیبریل تراکئیدها در چوب فشاری و مقابل

 ((Cupressus arizonicaفشاری سرو سیمین 
 داوود پارساپژوه، كامبيز پورطهماسي، رضا اوالدي 

387 

 يستیز شین با نگرش پاالآ یيایمیش باتیبر ترک يافتیلجن کاغذ باز یياثر روش خاکسترزدا 
 يحامد دهيسپي، پطرود يرحمان جعفر ديسي، گرمارود يرسول لياسماع، برزگر هيراض 

399 

 بندنییپا يدر منطقه ارتفاع برگيسوزن یهاگونه نیترچوب مهم یومتریو ب يکیزیخواص ف يبررس 

 نکا )کوهسار کنده(

 يمنتظر الديمي، ائيك ديمجي، محمد فارس 

409 

 يشده از گونه راش با روش مثلثاتساخته چیدر پله پ چشیپ هیاسبه زاومح 
 مرادپور اميپي، قيال محمدي، آباد نيزارع حس ديحم، فرخ رادفر 

419 

 محدود یبا استفاده از روش اجزا مریچوب پل یتنش در اتصاالت گوشه با اعضا عیتوز يبررس 
 هيقاسم يمهدي، ميهابرا قنبري، قيال محمدزاده، عبدل دهيحم       

429 

 هیتخته خرده چوب سه ال يکیو مکان يکیزیف اتیبر خصوص يافتیباز  لنیاتيپودر پل ریتأث يبررس 
 يريكب احساني، فرج ديفرشي، ريوز ديوحيي، جواد طباطبا ديس 

441 

 يکیو مکان يکیزیف یهايژگیو یشده رو ماریاثر باگاس و کلش برنج ت یاسهیمقا يبررس 

 يعیطب افیبا ال شدهتیتقو یهاسازهچند
 ، سهيال ايزديارنيام يفتاح نايم، راد يجمال ايلعي، حجاز سحابي، نيبهنام حس ديس 

453 

 نانوسلولز توزان،یک ن،یزئ هاینانوچندسازه يحرارت يکینامید زیو آنال هیته 
 يجنوب يمهد، همزه ييح، يپور يفائز يمهد، قاسم جوادزاده مقتدر 

471 

 


