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 الممخص 

 ااصددنا   ألددوا  مددن الخضددط الممددفو  مددن مخم ددإمكانيدد  لقددد أت ددا اددذا ال حدد  
ال يرين المسدددحوط بال يدددرين المسدددحوط ت ادددو الندددا     دددد  ددد  صدددر الزي دددون الم دددرو 

حي  ام ازا  (االس خالص الكيميائي لزيا الزي ون  اس خدام مادة الن  ا الخ ي   المهدرج 
،  (0.73ب الكتافد  ، %(6.1ب المح دو  الر دو يت  جيددة ي اذه األلوا   مواص اا فيزيائ
و  %(12.6% و 29.8ب سدا  ين   دد اإلن  دا  ال رمديو المقدرة  مى ام صاص المدا  

المقاومدد  لالنحنددا  ت جيدددة  ميكانيكيدد  مواصدد اا( و %19.1% و 40.1ب سددا   24   ددد
ذلد  وفقدال لمم دايير  ( و²نيو ن/مم 0.23ب قوة الضد ال رمي( و  ²نيو ن/مم 8.3ب الساكن

  . اإلماف  إلى  كم   إن اجها االق صادي  األورو ي  ،
 

 المقدم  
يعتبر محصول الزيتون في سورية منن أمنم محاصنيل األمنن الينذائي   حينث ين تي فني 

%  65 الحبنو  و الططنن كمنا يشنكل أكثنر مننالمرتبة الثالثة من حيث الدخل بعند محصنولي 
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  وتحتنننل  ممينننون  شنننجرة  82.1) األخنننر  المزروعنننة مثمنننرةمنننن إجمنننالي مسننناحة األشنننجار ال
لنننوطن العربننني   و منننن حينننث اع تننناج عمننن  مسنننتو  ا بعننند تنننو س سنننورية الينننوم المركنننز الثنننا ي

)مكتنننن  بعنننند أسننننبا يا و إيطاليننننا و اليو ننننان و تننننو س عمنننن  مسننننتو  العننننالم  خننننامسالمركننننز ال
منن  طنن 850000ع تناج . حينث بمنا ا 1شكل رقنم )  2006   قاعحصاء و التوثيق بدمش

  كما شهدت الس وات األخينرة زينادة  2006ة  )المجموعة اعحصائي  2006في عام   الثمار
حسنن  إحصننائيات  2007مطننردة فنني اع تنناج حيننث بمننا اع تنناج الكمنني مننن الزيتننون فنني عننام 

% 85-80طننن مننن الثمننار   مننذا و ينننذم   860000مكتنن  اعحصنناء و التوثيننق بدمشننق 
 ة إل  ص اعة عصر الزيتون التي ي تج ع ها المخمفات التالية :من مذه الكمي

 .3م 800000 ماء الجفت : محمول مائي مموث لمتربة و المياه الجوفية -1
المخمن  ال ناتج بعند اخسنتخلص الفيزينائي لزينت الزيتنون   حينث   :العرجوم )البيرين األم -2

طننن سنن وياك )مكتنن   350000تخمنن  صنن اعة عصننر الزيتننون مننن مننذا الم ننتج مننا يطننار  
 . 2006ق   اعحصاء و التوثيق بدمش

المخم  ال اتج بعد اخستخلص الكيميائي لمزيت المتبطني فني العرجنوم  المسحو :البيرين  -3
حينننث يطمنننق عمننن  الزينننت المسنننتخمص بزينننت  Naphthaبمنننادة ال فتنننا الخفيفنننة المهدرجنننة 

)مصنن ت  مزجننم مننت زيننت اليننارالمطننرا  الننذت يسننتخدم فنني صنن اعة الصننابون الحمبنني بعنند 
طننننن سنننن وياك )مكتنننن     300000و كميتننننم   زيننننت المطننننرا  فنننني محافظننننة طرطننننوس 

    . 2006ق   اعحصاء و التوثيق بدمش
المخمنن  ال نناتج عننن تفحننيم البيننرين المسننحو  )حننرق جزئنني لمبيننرين المسننحو  فنني  الدقننة: -4

  .أفران معد ية
و إمكا ينة اخسنتفادة  دراسنة منذه المخمفنات و ظراك لطمنة المراجنت و األبحناث التني ت اولنت

بدراسنننة أولينننة لمطيمنننة  (2002): حينننث قنننام كنننل منننن النننديرت و معنننرو   فننني الصننن اعة م هنننا
إمكا يننة  اسننتخدام البيننرين فنني (1994) السننمادية لمبيننرين كمننا أثبننت كننل مننن ق نندل و صننمام 

 Abo Omarو كوسنننط ع تننناج الفطنننر الزراعننني . ولطننند أوصننن    يننناتتيذينننة بعنننض الفطر 
 Anac% . كمنا درس   20 – 10باسنتخدام العرجنوم فني العلئنق العمفينة ب سنبة  (1996)
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et al. (1993) الطمويننة لبسننناتين  ةإمكا يننة اسنننتخدام مخمفننات عصننر الزيتنننون لتحسننين التربننن
إلنن  إمكا يننة اخسننتفادة مننن المينناه  Marsilio et al. (1990)أشننار الزيتننون فنني تركيننا كمننا 

بحنننث إمكا ينننة صننن اعة الفحنننم و  تنننمكمنننا الزيتنننون. ة الحصنننول عمننن  زينننت التننني ترافنننق عمميننن
  . و منن المن لو  2005منن البينرين كمخمن  لصن اعة عصنر الزيتنون )حميند    الكومبوست

  1995    (Lelis )إ تننناج الخشننن  المننننيوط منننن األ نننواع الحراجينننة الطاسنننية و الطرينننة 
( Lelis et. al..   1993    (Deppe and Ernst   1992  2000(    Roffael   

1982  1993    (Hameed   2000(    Hameed et.al.. 1.2  2005    
(Hygreen et.  Al.   2003(    Schaefer   1996.  

 
 (CFC/IOOC. 2007( ت اإلن ا  ال المي لمزي ون ب1ضكل رقم ب

 
ال غيننر مطروقنناك مننن البيننرين المسننحو  كمخمنن  لعصننر الزيتننون خ يننز  ولمعمننم فننالن اخ تنناج    

و خ يتنوفر  عم  فنلت الم اشنر تعتمد ص اعة الخش  المنيوط في سوريةفنلك عن أن 
خشنن  كمننادة أوليننة لهننذه الصنن اعة خاصننة و أن غابات ننا تعتبننر غابننات وقائيننة مصنندراك رخننراك لم

أحنندما فنني غوطننة حيننث يوجنند فنني سننورية مصنن عين لمخشنن  المنننيوط  عميهننا فنناظيجنن  الح
بمنا إ تناج الخشن  المننيوط  لطد ي اللذقية يعملن بطاقة إ تاجية صييرة .دمشق و اآلخر ف
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 بي مننننا بمننننا اع تنننناج العننننالمي  (FAO. 2004)  2004عننننام فنننني  3م  9000فنننني سننننورية
. و اسننننتورد الططننننر مننننن الخشننننن   (FAO. 2004)فنننني العننننام  فسننننم   3م 96270000
منننن األممينننة  لنننذلج وجننندت  .  FAO.2004)) 2004فننني عنننام   3م 19000المننننيوط 

خمن  لصن اعة عصنر الزيتنون كمنادة أولينة بمكان بحث إمكا ية استخدام البيرين المسنحو  كم
لصنن اعة ألننواح الخشنن  المننننيوط إذ ينن تي مننذا البحنننث فنني إطننار سمسنننمة بحثيننة تهنند  إلننن  

حننث سننابطاك إمكا يننة اسننتخدام المخمفننات الزراعيننة كمننادة أوليننة لمصنن اعات الخشننبية مننذا ولطنند ب  
    .  2006ص اعة الخش  المنيوط من أحطا  الططن كمخم  زراعي )حميد    إمكا ية

 اد  ال ح 
البيرين المسحو  كمخم  لعصر  تص يت الخش  المنيوط من  يهد  مذا البحث إل 

 .لم الفيزيائية و الميكا يكية بيية رفت الطيمة اخقتصادية خصائصمو دراسة  الزيتون
 

 المواد و  رائق ال ح 
ادة الالصددق  اليوريددا لخضددط الممددفو  مددن ال يددرين المسددحوط  اسدد خدام المددصددنا   ا-1

 تلدايدافورم
منننن   كجننم 90)%  90ألننواح منننن الخشنن  المنننيوط باسنننتخدام  ثلثنننةتمننت صنن اعة 

 خشننن  الصننن وبر منننن  شنننارة   كجنننم 10)%  10البينننرين المسنننحو  منننن محافظنننة طرطنننوس و
 ططنة العادلينة فني رين  دمشنق إلن  تحنت أشنعة الشنمس فني م بعند الخمنط  تجفيفهاسبق  حيث

بالمادة اللصنطة الصن اعية اليورينا فنورم بعد ذلج تمت تيرية مذه ال شارة الجافة   % 5رطوبة 
)الخمنيط  % من وزن ال شنارة الجافنة10ب سبة  UF-resin (Urea formaldehyde)ألدميد 
لدمينند اوريننا فورممننن بننودرة الي كجننم 9.5تننم تحنننير المننادة اللصننطة بالذابننة   حيننث  الجننا  

دورة فني  100من الماء في خلط خاص مجهز بمحور ذو شفرات يندور بمعندل  كجم 20في
. مننذا و لطنند تننم تطنندير  سننبة الرطوبننة لم شننارة الميننراة بمطينناس الرطوبننة   1صننورة رقننم ) الدقيطننة

 لم يننومثلثننة قوالن  مننن األ ال شننارة الخشنبية فننيبعند ذلننج تننم فنرش    %10 فبميننت ياعلكترو ن
منننننن الخمنننننيط  كجنننننم32م حينننننث بمينننننت سنننننعة الطالننننن  الواحننننند  X2.40م  1.25ذات األبعننننناد 

تننابت لشننركة بمي ننديكس فنني رينن  بعنند ذلننج تننم إدخننال مننذه الطوالنن  إلنن  مكننبس طننابطي  .الميننر 
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ودرجنة حنرارة بميننت  2/سنمكجم25حينث تنم كبسنها بتطبينق ننيط قندره   2صنورة رقنم ) دمشنق
. بعنند ذلننج تننم   3صننورة رقننم ) سننم 1.5سننماكة قنندرما و ل دقننائق 5ولمنندة درجننة مئويننة  180

ذلنج قم نا ب شنر . بعد   4صورة رقم )م X 2.40م 1.20 الم تجة ألبعادتحديد حوا  األلواح 
سنننم بهننند  تطننندير المواصنننفات الفيزيائينننة و  X 50سنننم 50ب بعننناد  م هنننا ألنننواح خشنننبيةثنننلث 

 لها.الميكا يكية 

 
 ( ت خال  الفرا 1صورة رقم ب
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 ( ت فرش الخمي  المفر  ب يرين مع النضارة( في القوالط2قم بصورة ر 
 

 

 

 
 (ت ك س األلوا 3صورة رقم ب

 

 

 
 %(90(ت لو  الخضط الممفو  المصنع من ال يرين المسحوط ب4صورة رقم ب
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لددوا  الخضددط الممددفو  المصددنع مددن ال يزيائيدد  و الميكانيكيدد  أل   قدددير الخصددائص - 2
 ت ال يرين المسحوط

وفطننناك لممعنننايير الصننن اعية  أللنننواحلاختبنننار المواصنننفات الفيزيائينننة و الميكا يكينننة تنننم لطننند 
بننر أبحنناث تمخ  2007)حمينند     European Norms (EN)  DIN (1999األوروبيننة 

و بجامعننة دمشننق كميننة الزراعننة  األخشننا  فنني قسننم المننوارد الطبيعيننة المتجننددة و البيئننة فنني 
 طبطا لمتطديرات التالية: سة المد يةبر مطاومة المواد في كمية اله دتمخ

  )حسط ال يار الصدنا ي األورو دي  Moisture Content  المح و  الر و ي   قدير-أ

EN 322) ت 
مبدأ تطدير الرطوبة: تعتمد مذه الطريطة عم  مبدأ تطدير ال سبة المئوية لمفطد الرطوبي  - 1

ثبات الوزن )عادة أكثر مئوية حت    2 103لد  تجفي  العي ات عم  درجة حرارة 
 2ساعة . والمطصود بثبات الوزن أخ يكون الفرق بين وز تين متتاليتين كل  18من 

 .جم 0.002ساعة أكثر م 
  مجففة موائية يمكن جم0.001األدوات المخبرية المطموبة: ميزان حساس يطيس بدقة  - 2

ادة سيميكات مئوية   وعاء زجاجي يحتوت عم  م 103 2نبط حرارتها عم  درجة 
 كاتور  وبنعة جف ات.يالصوديوم الماصة لمرطوبة. )اعكس

حجم وشكل العي ات: ليس م اج شكل معين مطمو  أو حجم معين ولكن يج  أخ يطل  - 3
 .جم20وزن العي ات عن 

  جم0.001طريطة ت فيذ التجربة: توزن العي ات قبل التجفي  وبعد التجفي  )بدقة  - 4
الزجاجي الذت يحوت عم  مادة السيميكات )اعكسيكاتور  بعد  حيث تونت في الوعاء

 التجفي  كي تبرد. وبعد ذلج تحس   سبة الرطوبة من العلقة التالية:
100.

m

mm
(%)H

O

OH   

 الرطوبة ك سبة مئوية. (%)Hحيث أن: 
mH  جم: وزن العي ة الرط  )الخنراء. 
mO  جم: وزن العي ة بعد التجفي. 
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 : Density (EN: 232)افة حسب العيار األوروبي تقدير الكث-ب
مبدأ تطدير الكثافة: يعتمد عم  حاصل قسمة وزن العي ة الخشبية عم  حجمها ع د  – 1

 درجة رطوبة معي ة.
 0.001األدوات المخبرية المطموبة: ميكروميتر )بياكوليس   ميزان حساس يزين بدقة  – 2

   أسطوا ة معيارية مدرجة.جم
 عي ة . 12)يؤخذ عادة  3سماكة الموح سم×  5×  5العي ات: أبعاد  – 3
طريطة ت فيذ التجربة: يتم قياس أبعاد العي ات بدقة مت امية لمحصول عم  الحجم وذلج  – 4

باستخدام مطياس الميكروميتر بعد ذلج يتم وزن مذه العي ات بدقة بعد ذلج يمكن حسا  
 الكثافة من العلقة التالية:

u

u

v

m
ru  (3/سمجم  

 %.u  الكثافة بدرجة رطوبة 3/سمجم: ) ruحيث أن: 
 mu وزن العي ة بدرجة رطوبة :u.% 
  vu حجم العي ة بدرجة رطوبة :u.% 

 Water قدير ام صاص المادة الخض ي  المصن   لمما  حسط ال يار األورو ي  - 

Absorption (EN:52351)ت 

ء: بحسا  ال سبة المئوية لوزن الماء الممتص بعد مبدأ تطدير امتصاص الخش  لمما - 1
ساعة عادة ما تطاس مذه الخاصة  24ر العي ات الخشبية بالماء لمدة ساعتين أو جم

وط والخش  الميفي المتوسط الكثافة جملممادة الخشبية المص عة )الخش  المن
MDF.  

 .جم0.001دقة األدوات المخبرية المطموبة: حوض ل طت العي ات  ميزان حساس ب - 2
 مم.1يسمح بارتيا  باألبعاد بمطدار 3سماكة الموح سم× 5×5أبعاد العي ات:  - 3
ونننت العي ننات فنني ظننرو  تماثننل تمننج التنني سننيكون عميهننا الخشنن  ع نند اسننتخدامم مننن  - 4

 20  2حينننث الحنننرارة والرطوبنننة حتننن  ثبنننات النننوزن فننني أوروبنننا تسنننتخدم درجنننة الحنننرارة 
 ة أسبوعين.% لمد65 5مئوية ورطوبة 
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عي نننة تنننرقم وتنننوزن بعننند ذلنننج. ينننتم وننننت العي نننات فننني  12طريطنننة ت فينننذ التجربنننة: تؤخنننذ  - 5
المربعننات المخصصننة لهننا فنني حننوض ال طننت بعنند ذلننج يننتم ونننت صننفيحة معد يننة مثطبننة 
فوقها بعد ذلج يمأل حنوض ال طنت بالمناء بحينث يعمنو المناء الصنفيحة بمطندار خ يطنل عنن 

ساعة من ال طنت تسنح  العي نات منن المناء ويصنر  المناء  24سم وبعد ساعتين أو 2.5
 الزائد وتزان وبعد ذلج تحس  ال سبة المئوية لمماء الممتص من العلقة التالية:

100.
W

WW
(%)S

1

12   

 ال سبة المئوية لمماء الممتص. %Sحيث أن: 
W1 جم: وزن العي ة قبل ال طت. 
W2 جم: وزن العي ة بعد ال طت. 

باالن  اخ( في سماك  المو  الخض ي المصنع حسط ال يار  ال رمي    االن قدير ا –د
 :Swelling (EN: 713)األورو ي 

وط أو خشنن  جممبندأ تطنندير اع تبنناج فنني سننماكة األلننواح الخشننبية المصنن عة )خشنن  مننن – 1
MDF مرمننا فنني جم :  حسننا  ال سننبة المئويننة لمزيننادة فنني سننماكة العي ننات الخشننبية بعنند

 ساعة. 24الماء لمدة 
حننننننوض ل طنننننننت العي نننننننات  ميكروميتننننننر لطيننننننناس السنننننننماكة  األدوات المخبريننننننة المطموبنننننننة: – 2

 )بياكوليس .
 يسنننننننمح بارتينننننننا  باألبعننننننناد بمطننننننندار 3سنننننننماكة المنننننننوح سنننننننم×  5×  5أبعننننننناد العي نننننننات:  – 3

 1 .مم 
ونننت العي ننات فنني ظننرو  تماثننل تمننج التنني سننيكون عميهننا الخشنن  ع نند اسننتخدامم مننن  – 4

 رة والرطوبة حت  ثبات الوزن.حيث الحرا
طة الميكرومتنر بعند ذلنج عي ة ترقم وتطاس سنماكتها بواسن 12 طريطة ت فيذ التجربة: تؤخذ – 5

منننن ثنننم توننننت فوقهنننا    ينننتم وننننعها فننني المربعنننات المخصصنننة لهنننا فننني حنننوض ال طنننت
بعنند ذلننج يمننأل الحننوض بالمنناء )حننرارة   صننفيحة معد يننة مثطبننة لم ننت العي ننات مننن الطفننو
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  بحيننث يعمننو المنناء الصننفيحة PH :7  1درجننة مئويننة ورقننم حمونننتم   20ء  المننا
سناعة منن ال طنت تسنح  العي نات منن  24سنم وبعند سناعتين أو  2.5بمطدار خ يطنل عنن 
طة الميكرومتر وبعند ذلنج تحسن  الزائد م ها ثم تطاس سماكتها بواسالماء ويصر  الماء 

 علقة التالية:ال سبة المئوية لل تباج في السماكة من ال
100.

t

tt
(%)G

1

12
t


  

 ال سبة المئوية لل تباج في السماكة. % + Gtحيث أن 

t1 – .سماكة العي ة قبل ال طت مم 
t2 – .سماكة العي ة بعد ال طت 

 Bending Strengthقياس مقاوم  المادة الخض ي  المصن   لالنحنا  الساكن  –اد
 لممادة الخض ي  المصن  ت (EN: 310)حسط ال يار الصنا ي األلماني رقم 

مبنندأ الطينناس: تطنناس مطاومننة الخشنن  لمطننوة المطبطننة تنندريجياك باتجنناه عننامودت عمنن  اتجنناه  – 1
األليا   بحيث تطبق الطوة في م تصن  العي نة الخشنبية حتن  ا كسنارما وتحسن  مطاومنة 

 .2الخش  لل ح اء الساكن بواحدة  يوتن/مم
 . كمننننا يحتنننناج 5األدوات المخبريننننة المطموبننننة: يسننننتخدم الجهنننناز المبننننين بالصننننورة رقننننم ) – 2

 لميكروميتر )بياكوليس .
×  20×  360عي ننة  ب بعنناد  12أبعنناد العي ننات: يسننتخدم لهننذا الطينناس عي ننات خشننبية ) – 3

باتجنننننناه األليننننننا  أمننننننا أبعنننننناد العي ننننننات لممننننننادة الخشننننننبية المصنننننن عة )الخشنننننن   3مننننننم 20
  الخشن  المعناكس  فتحسن  أبعناد MDFوط  الخش  الميفي المتوسنط الكثافنة جمالمن

 العي ات كما يمي: 
 مم. 50مم  عرض العي ة =  50+  20× طول العي ة = سماكة العي ة مم 
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 ( ت جهاز االخ  اراا الميكانيكي 5صورة رقم ب

 
منم  260ز البعند بي همنا طريطة ت فيذ الطياس: توننت العي نة عمن  ركينزتين ثنابتين فني الجهنا – 4

لممننادة الخشننبية المصن عة وتطبننق قننوة متزايندة فنني م تصنن   20× لمخشن   وسننماكة العي نة 
العي ة بشكل عامودت عم  اتجاه األلينا  حتن  بداينة ا كسنارما منن ثنم تطنرأ قيمنة الطنوة التني 

 ة:يشير إليها مؤشر اآللة وتحس  بعد ذلج مطاومة الخش  لل ح اء من العلقة التالي

2

max

h.b.2

L.F.3
B  

N/mm) 2: مطاومة اخ ح اء الساكن  يوتن/ممBحيث أن:   
2
). 

F max.الطوة العظم  لل كسار  يوتن : 
L( مم . 260: البعد بين ركيزتي جهاز الطياس 
b.عرض العي ة الخشبية مم : 
h.سماكة العي ة الخشبية أو الموح الخشبي مم : 
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حسط ال يار  و جمي  مى مس وي المو  لمخضط الممقياس مقاوم  الضد ال مود – و
 ت(EN: 319)الصنا ي األورو ي 

مبننندأ الطيننناس: تطننناس مطاومنننة المنننوح الخشنننبي لطنننو  الشننند العمودينننة عمننن  مسنننتو  المنننوح  – 1
والمطبطة تدريجياك حت  ا ططاع العي ة وتحس  مطاومة الموح الخشنبي لطنو  الشند العمودينة 

  .2معم  مستويم بواحدة ) يوتن/م
  بعند تركين  فكننين 5األدوات المخبرينة المطموبنة: يسنتخدم الجهناز المبنين بالصنورة رقنم ) – 2

لهنننذا الجهننناز سنننفمي وعمنننوت  مكعبنننات خشنننبية منننن خشننن  النننزان لتثبينننت العي نننات بفكننني 
 الجهاز  ميكروميتر )بياكوليس   مادة خصطة حرارية.

وط جمخشنننبية المصننن عة )خشننن  مننننأبعننناد العي نننات: تسنننتخدم لطيننناس مطاومنننة األلنننواح ال – 3
سماكة الموح مم حينث ×  50×  50  عي ات ب بعاد MDFوخش  ليفي متوسط الكثافة 

 عي ة من كل لوح. 12يؤخذ عادة 
طريطة ت فيذ الطياس: ينتم قيناس أبعناد العي نات بمطيناس بيناكوليس وتسنجيمها فني اخسنتمارة  – 4

جهنني كننل عي ننة بمكعبنني تثبيننت بعنند ذلننج يننتم لصننق و     5المونننحة فنني الجنندول رقننم )
باسننتخدام اللصننق الحننرارت وتتننرج حتنن  يتصننم  اللصننق وبعنند ذلننج تونننت العي ننة فنني 
جهاز الطياس بتثبيت مكعبي تثبيت العي نة بفكني الجهناز  بعند ذلنج ينتم تطبينق قنو  الشند 

) ينوتن   F maxبتباعد فكي الجهاز عن بعنهما حت  ت ططت العي ة ع د قوة شد عظمن  
ا مؤشر الجهاز وبعد ذلج ينتم حسنا  مطاومنة الشند العمنودت عمن  مسنتوت المنوح يشير له

 من العلقة التالية:

b.a

F
Q max 

 حيث أن:

Q2: مطاومة الشد العمودت عم  مستوت الموح ) يوتن/مم.  
F max. الطوة العظم  لمشد ) يوتن : 

a. طول العي ة )مم : 
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b. عرض العي ة )مم : 
اخختبنننننارات الفيزيائينننننة و الميكا يكينننننة أللنننننواح الخشننننن   حممنننننت  تنننننائجحصدددددائيت ال حميدددددل اإل

 Exelوفنق البر نامج اعحصنائي ل ظنام الحاسن  البينرين المسنحو  وط المص عة منن جمالمن
 Standardو اخ حننننرا  الطياسنننني   Meanوذلننننج بحسننننا  كننننل مننننن المتوسننننط الحسننننابي 

Deviation  و معامننل التبننناينCoefficient of Variation كنننذلج  لمعوامنننل المدروسنننة
  حيننث اسننتخدم التصننميم العشننوائي التننام  MSTATCباسننتخدام بر ننامج التحميننل اعحصننائي 

Completely Randomized Design  باسننتخدام  ة الفروقنناتتحدينند منند  مع ويننكمننا تننم
 .0.05بمستو  مع وية  t-testاختبار  

 
 الن ائ  و مناقض ها

وط المصنن عة منننن جمأن ألننواح الخشنن  المننن   1لجنندول )فنني ا  تننائج اخختبننارات تبننين -1
تتمتنت بمواصنفات % 10% و  شارة خشن  الصن وبر ب سنبة 90البيرين المسحو  ب سبة 

وط جممطابطننننة لمطننننيم الوسننننطية لمواصننننفات الخشنننن  المنننننو فيزيائيننننة وميكا يكيننننة جينننندة 
اخختبننارات  التنني تمننت وفطهننا (EN)األوروبنني الننواردة فنني المعننايير الصنن اعية األوروبيننة 

DIN (1999 .  وبمطار ننننننة فننننننرق المتوسننننننطات الحسننننننابية لمعوامننننننل المدروسننننننة لأللننننننواح
 24لممننناء بعننند سننناعتين و  اخمتصننناصالعرنننني و  تفننناخ صنننفتي اخالثلثنننة ) الخشنننبية

سنننناعة   المحتننننو  الرطننننوبي و الكثافننننة و المطاومننننة لل ح نننناء السنننناكن و مطاومننننة الشنننند 
لهنننا تبنننين عننندم وجنننود فروقنننات مع وينننة لهنننا  .L.S.Dمنننت أقنننل فنننرق مع نننوت   العرنننني 

ع د مطار ة فنرق المتوسنطات   جد عدم وجود فروق مع وية كذلج % .5بمستو  مع وية 
وط األوروبنني )الشننامد  جمالحسننابية لكننل مننن األلننواح الثلثننة المدروسننة و لمخشنن  المننن

ج مننن يعتبننر مننذا الم ننت  .0.05بمسننتو  مع ويننة    .L.S.Dمننت أقننل فننرق مع ننوت لهمننا 
البينننننرين صنننننديطاك لمبيئنننننة أل نننننم يطنننننوم عمننننن  اسنننننتعمال  إقتصنننننادياك و وطجمالخشننننن  المنننننن

تنم اخقتصنادية رفنت قيم المسحو  كمخم  لعصر الزيتون و الرخيص النثمن فننلك عنن 
   طنن منن البينرين المسنحو  1منن  وطجملوحاك من الخشن  المنن 30 إذ يمكن تص يت
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 500تطندر بنن خاصة و أن تكمفنة إ تناج المنوح  ليرة سورية 1000يسوق الموح بن  يمكن أن
 .ليرة سورية

المتوسننننط الحسننننابي لطننننيم المواصننننفات الفيزيائيننننة و الميكا يكيننننة أللننننواح الخشنننن   :  1جنننندول )
% و  شنننننارة خشننننن  90البينننننرين المسنننننحو  ب سنننننبة وط المصننننن عة منننننن جمالمنننننن

وط األوروبننني جمبالمطار نننة منننت مواصنننفات الخشننن  المنننن% 10الصننن وبر ب سنننبة 
DIN (1999) . 

معامل 
 التباين

االنحراف 
 القياسي

الشاهد 
EN 

القيمة 
 الصفة طريقة االختبار الوحدة الوسطى

- - 5-01 1.0* % EN 233 المحتوى الرطوبي 

0.2 1.105 
1..1-

 الكثافة EN 232  /سمجم *2..1 1.11

00.3 0.1. 03 03.1* % EN 20. بعد ساعتين اإلنتباج العرضي 
2.3 3.01 31 02.0 * % EN 20.  ساعة 31اإلنتباج العرضيبعد 
2.2 0.10 21 32.. * % EN 53250 بعد ساعتين امتصاص الماء 
0.1 0.3 01 01.0* % EN 53250  ساعة 31امتصاص الماء بعد 
 المقاومة لالنحناء EN 201  نيوتن/مم * 2.. . ..1 01.1
 الشد العرضي EN 202  نيوتن/مم *1.32 1.31 1.10 01.0

 ( 8081مستوى المعنوية  *) 
 

 ال وصياا
وط جم  المنن ظراك لمخواص الفيزيائية و الميكا يكية الجيدة التي تتمتت بها ألواح الخشن

باعنننننافة إلنننن  تكمفننننة إ تاجهننننا    عصننننر الزيتننننون كمخمنننن  المصنننن عة مننننن البيننننرين المسننننحو 
قامنننة معمنننل إ إلننن  لفنننت أ ظنننار المسنننتثمرين يمكنننن اخسنننتفادة منننن منننذا البحنننث فنننياخقتصنننادية 
يطوم عم  استخدام مذه المادة األولية الرخيصة النثمن كمنا يوجنم األ ظنار  وطجملمخش  المن

إلن  اخسننتمرار فنني بحننث إمكا يننة اسننتخدام المخمفنات الزراعيننة األخننر  كمخمفننات تطمننيم أشننجار 
 الزيتون كمادة أولية لمص اعات الخشبية.
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 صفحة . 504كمية الزراعة 
 

 المراجع األجن ي  ت
Abo Omar. S.M.P. (7006). Utilisation du grignon dans des agneaux 

awassi. Nouvelles   Scientifiques de France et du proche-

orient. Juillet 0221. Center de Documentation 

universitaire Scientifique et Technique damas. 



 

 

 إحسان الموصممي و  محمود أحمد حميد

-7783- 

Anac. D.; Hakeeileilei. H and ME. Ingel, (7002). The uses of 

industrial wastes as manures. land application to olive 

orchard. Ege-University Faculty of agriculture- Dergise. 

0222.21: 2.135-23;01 ref. Turkey. 

CFC/IOOC. (2007). International Seminar: Olive by-products 

valorization for sustainable. environmentally friendly 

olive culture. 6th September. 7002 Damascus. Syria. 

Organised by: Project Executive Agency Olive Team. 

ENA-Meknes. Morocco and General Commission for 

Scientific Agricultural Research Department. Syria. 

Deppe. H. J.. Ernst. K. (7003). Technologie der Spanplatten. DRW-

Verlag. Stuttgart.Deutschland. 

Deppe. H. J.. Ernst. K. (3888). Tachenbuch der Spanplattentechnik. 

DRW-Verlag. Leinfelden-Echterdingen. 0. Auflage. 

Deutschland. 

DIN-Tachenbuch 68. (7000). Holzfaserplatten. Spanplatten und 

Sperrholz- Beuth Verlag 

 F.A.O. (3881).  Forest Products. Year book 

Hameed. M. 3888. Zum Verhalten von Spänen aus Splint- und 

Kernholz obligatorisch verkernter Baumarten gegenüber 

synthetischen Bindemitteln unter besonderer 

Berücksichtigung der Baumart Kiefer (Pinus sylvestris 

L.). ). Dissertation an der Georg-August-Universität 

Göttingen. 

Hameed. M.; Behn. C.; Roffael. E. und Dix. B. (3881(0)). 

Benetzbarkeit von Recyclingspänen und "frischen" 

Holzspänen mit verschiedenen Bindemitteln. Holz als 

Roh- und Werkstoff.12: 220-225. 

Hameed. M.; Behn. C.; Roffael. E. und Dix. B. (3881(3)). 
Wasserrückhaltvermögen von Recyclingspänen und von 



 

 

 إمكاني  صنا   ألوا  الخضط الممفو  من مخم اا  صر الزي ون

-1103- 

direkt aus Holz gewonnenen Spänen. . Holz als Roh- 

und Werkstoff.12: 221-220. 

.Hygreen. J. G.. Rubin. S. and Bowyer. J.  (3882).  Forest Products 

and Wood Science: An Introduction. Fourth Edition. 

Lowa State University. 
Lelis. R. C. C.. Roffael. E.. Becker. G. (7002).  Zum  von Splint- 

und Kernholz der Kiefer  mit Harnstoff-

Formaldehydharzen und Diisocyanat. Holz-zentralblatt 

002: 031-030. 

Lelis. R. C. C. (7001). Zur Bedeutung der Kerninhaltstoffe 

obligatorisch verkernter Nadelbaumarten bei der 

Herstellung von feuchtebestaendigen und biologisch 

resistenten Holzspanplatten. Am Beispiel der Douglasie. 

Dissertation an der Georg-August-Universität Göttingen. 

Marsilio. V.; Di-Giovacchino. L.; Solinas. M.; Lombardo. N. and 

Bricholi. B. (7008). Observations on the disposal effects 

of vegetation waters released from oil mills on cultivated 

soil. Acta Hortic. Wageningen: Int. Soc. For. Horti. Sci. 

3.1 p. 022-021. 

Roffael. E. (7003). Die Formaldehydabgabe von Spanplatten und 

anderen Werkstoffen. DRW-Verlag. Stuttgart. 

Roffael. E. (7002). Formaldehyde Release from Particleboards and 

other Wood Based Panels. Forest Institute Malysia. 

Schaefer. M. (7006). Enfluß der Lagerung von Fichten- und Kiefern-

Industrierestholz auf der Profilzerspanug auf die 

Eigenschaften von Spanplatten und Mitteldichten 

Fasserplatten (MDF). Dissertation an der Georg-August-

Universität Göttingen. 

 

 



 

 

 إحسان الموصممي و  محمود أحمد حميد

-7781- 

 

THE POSSIBILITY OF PRODUCING PARTICLEBOARD 

FROM WASTES BY-PRODUCT OF OLIVES AND 

DETERMINATION OF ITS PHYSICAL- AND  
MECHANICAL PROPERTIES 

 

M. A. Hameed. 
*
 and E.  Mosseily** 

*
Prof.. Dept. of renewable natural resources and Ecology. Faculty of 

Agriculture. Damascus University P.O. Box: 21130. Damascus Syria. 
**

Assistant Prof. Dr.. Dept. Essential Sciences. Faculty of Agriculture. 

Damascus University P.O. Box: 21130. Damascus Syria. 
 

 

ABSTRACT 
This investigation has established the possibility of 

producing Particleboard from Byrene (waste after the oil 

has been extracted from the second time with Naphtha). 

This product has good physical-[moisture content (6.71). 

density (8.12). absorption and cross-swelling after 3 hours 

(30.01:73.61) and after 31 hours (18.71:70.71)] and 

mechanical properties [binding strength (0.2 N/mm3) and 

cross-tensile strength (8.32 N/mm3)] according to European 

Norms and is very economical.  
  

 

 

 

 


