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 پيش گفتار

خوراك  تن مي باشد و 6 با ظرفيت توليد اسانساقتصادي پروژه توليد  –اين مطالعات شرحي از بررسي و ارزيابي ، از ديدگاه فني 

در نظر گرفته شده است اين گزارش  كرمانمحل اجراء طرح در شهرستان . در سال استتن  240به ميزان آن گياهان و گلهااصلي 

 فصل تهيه شده كه در فصل اول به كليات طرح فوق پرداخته شده است در اين فصل بعد از ذكر مقدمه ، تاريخچه چهاردر 

 .شده استن داروئي در كشور و استان پرداخته موارد مصرف و وضعيت گياهاو  محصول

در فصل دوم بازار داخلي ، بازار خارجي ، توليد كنندگان داخلي ، همچنين وضعيت مصرف ، واردات و صادرات و طرحهاي مشابه 

 .توضيح داده شده است و نياز آتي كشور به محصول توليديتوليدي و در دست اجرا 

يهاي بكار گرفته شده در كشور و مقايسه آنها به تفصيل آورده شده وژنوع تكنول اسانس، توليد  در فصل سوم در ابتدا بررسي فني

يندها آبيشتر از ديگر فر سيال فوق بحراني يند آيندها در ايران و در كشورهاي ديگر فرآاست و بعد از مقايسه ها و بكار گيري فر

ح ، وضعيت سرويسهاي جانبي ، مواد اوليه ، نيروي انساني مورد نياز در انتخاب محل اجراء طردر ادامه مورد قبول واقع شده است 

 .پرداخته شده است... دوران بهره برداري و 

كه بررسي اقتصادي طرح مي باشد شامل ميزان سرمايه گذاري ، محاسبات هزينه هاي ثابت و متغير ، ميزان درآمد  چهارمدر فصل 

سرمايه گذاري همراه با وام و وم اقتصادي حاصل از بررسي به همراه جداول و نمودارها حاصل از فروش و در نهايت فاكتورهاي مه

 .نرخ برگشت سرمايه و ارزش فعلي طرح ارائه گرديده است
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 دمهقم

 فرار روغني تركيبات (Essential Oil)نسياسا هاي روغن يا ها اسانس. يكي از گروههاي مواد موثره گياهان، اسانس ها هستند

تفاوت اسانس ها يا روغنهاي معطر با . كه جنبه گياهي دارند و شامل تركيبات شيميايي سنگين ، فرار و چرب مي باشند  هستند

ري تركيبات معط و داراي معطر فاقد تركيبات اسيدهاي چرب هستند  كه اسانس ها يا روغنهاي روغنهاي معمولي در اين است

در واقع اسانس ها مخلوطي از مواد مختلف با تركيبات شيميايي بسيار . هستند كه در اندامهاي مختلف گياهان يافت مي شوند

در دماي محيط اسانس ها در مجاورت هوا تبخير مي شوند و به همين . بوي بسيار قوي مي باشند  متفاوت از يكديگر بوده و داراي

از نظر تركيب شيميايي همگن  و .و يا اسانس هاي روغني مي گويند روغنهاي معطر، روغنهاي استريدليل به آنها روغنهاي فرار، 

اين تركيبات معموالً از بو و مزه تندي . موسوم به ترپن ها هستند و يا منشا ترپني دارند نيستند، ولي به طور كلي از گروه شيميايي

اسانس ها در سلول ها و كرك هاي ترشحي منفرد و يا مجتمع، غده هاي  .برخوردارند و وزن مخصوص آنها اغلب از آب كمتر است

ترشحي، مجاري ترشحي در قسمت هاي سطحي و دروني اندام هاي مختلف برگ ها، ميوه ها، جوانه ها و شاخه هاي گياهان وجود 

و يا ) مثالً تنها در گل يا ميوه(ندسلول ها و بافت هاي ترشحي مذكور ممكن است تنها در يك اندام گياه وجود داشته باش. دارند

در اين صورت اسانس هاي حاصله از نظر كميت، كيفيت و همچنين عناصر . ممكن است در اندام هاي مختلف گياه پراكنده باشند

مورد مطالعه و تحقيق در  و اجزاء تشكيل دهنده از اندامي به اندام ديگر تفاوت دارند، از اينرو يكي از مهمترين مسائل گياهان

وجود اسانس تنها . اسانس موجود در اندام هاي مختلف يك گياه و مقايسه آنها از نظر ميزان كيفيت و كميت با يكديگر مي باشد

مهمترين گياهان دارويي . گونه گياه گلداري كه تا كنون شناخته شده، گزارش گرديده است 250000گونه از  2000در حدود 

 .اب، مورد، گشنيز، كاسني، سرو و تعداد كمي از گياهان ديگر مي باشدداي نعناع، سحاوي اسانس متعلق به خانواده ه

 

 

 

 

 

 

 

 



   

۶ 

 

 

 خالصه مشخصات و ابعاد فني پروژه

 اسانس طبيعي نام محصول

 تن 6 ظرفيت پيشنهادي طرح

 روز 330 تعداد روز كاري

 شيفت1 تعداد شيفت

 تن گياهان و گلها 240 ميزان مصرف ساليانه مواد اوليه

 نفر 18 اشتغالزايي

 21865 ميليون ريال سرمايه ثابت

 25599.3 ميليون ريال هزينه هاي قبالز بهره برداري+ سرمايه ثابت 

 1421.2 ميليون ريال سرمايه در گردش

 27020.5 ميليون ريال كل سرمايه گذاري طرح

 8470.2 ميليون ريال سرمايه گذاري مجري

 3130.4 الميليون ري كل هزينه هاي ثابت

 2511.1 ميليون ريال كل هزينه هاي متغير

 20479.4 ميليون ريال تسهيالت بلند مدت

 --- ميليون ريال تسهيالت كوتاه مدت

 33 %نرخ بازده داخلي

 29.9 %نقطه سربسر

 چهار سال و هفت ماه بازگشت سرمايه

 6000 )مترمربع( زمين مورد نياز

 زيربنا

 385 )مترمربع(توليدسالن 

 212 )مترمربع(هاانبار

 200 )مترمربع(اداري

 70 )مترمربع(آزمايشگاه

 56 )مترمربع(كارگاه و تاسيسات

 12 )مترمربع(نگهباني

 آب ، برق ، گاز، بنزين ساليانهمصرف 

 كيلووات ساعت422400 )كيلووات200(برق 

 مترمكعب 6600 )مترمكعب(آب 

 مترمكعب1960 )مترمكعب(گاز

 ليتر4290 )ليتر(نبنزي

 1616540000 تن/ريال محصولقيمت تمام شده 

 2500000000 تن/ريال محصولقيمت فروش 
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 كليات و شناخت پروژه 

  بهترين روش توليد ارزش افزوده  گياهان وريآفر

خاص خود، انتقال آن به هاي  دليل ويژگي به است؛ اما عصاره گيري و اسانس سازيخوراكي مناسب براي صنايع  ، و گلها گياهان

و جايگزين كردن صادرات اين مواد به جاي وري گياهان به عصاره و اسانس آفراز اين رو، . سمت بازار مصرف دشوارتر و گرانتر است

 .نمايد مي بيشتري را نصيب كشور صادركننده هاينكه بازار فروش مناسب و مطمئني دارد، ارزش افزود بر  ، عالوهگياه صادرات 

و  غذائي صنايع دارو سازي ،در غيره ، ماده مؤثره ، طعم دهنده وگوناگوني داشته و به عنوان ماده اوليه مصارف و گلها هان گيا

در شرايط موجود منطقي . را نام بردو عصاره ها  انواع اسانس هابه كار مي رود كه از مهمترين اين محصوالت مي توان  بهداشتي

. مي باشد كه از شرايط جابه جايي و حمل ونقل راحت تري برخوردار استوردهاي پائين دستي آرگياهان به فترين روش، تبديل 

براي مصارف آن  يتوليدكنندگان در جستجوي بازارهاي جديدتراسانس ، در سال هاي اخير نيز با توجه به تنوع بازار مصرف 

 ميباشند

   طبيعي  هاي اسانس  جايگاه و  اهميت

وجود   شده  از آنها شناسايي  نوع 700تا امروز در حدود   كه  مختلفي  در گياهان  هستند كه  معطري  شيميايي  تركيبات ها  اسانس

استرها و  ، ، آلدئيدها ها ، فنل ها هيدروكربن ، ترپنوئيدي  هاي الكل  از قبيل  بسيار متنوعي  ها تركيبات اسانس  در ساختمان . ددارن

 .دهند خود قرار مي يرثتا  را تحت  اسانس  عطر و بوي ،تركيبات  يا چند جزو از اين  يك  اغلب. رنددا وجود  ها بطور طبيعي كتون

 ، دارچين ، پوست برگان  سوزني  چوب ،زنجبيل   از آنها نظير ريشه  مختلفي  هاي معطر و در قسمت  ها در گياهان از اسانس  هر نوع

 در ساختار  و مزوفيل  اپيدرم  سلولي  مابين  و در فضاي  شده  ساخته  رازيانه و غيره ، بذر مركبات ، ميوه ياسمن  ، گل رزماري برگ

 .باشند مي  استخراج  قابل  مختلفي  هاي روش  و به  بوده  پاييني  جوش  نقطه  شوند و داراي مي  ذخيره  متعدد ترشحي  هاي

 شرايط نامساعد  در مقابل  گياهان  مقاومت  براي  اما وجود آن  تاس  نامشخص  گياهان  ها درون سنتز اسانس  دقيق  هرچند مكانيسم

  از گياهان  برداري در بهره .است  و مشخص  مسلم  گياهان  اين  و پراكنش  توسعه  به  و كمك  افشان  گرده  حشرات  ، جذب محيطي

خود   به  صعوديسير   آن  حاصل  هاي و فرآورده  نساسا  تقاضا براي  كه دهد مي  نشان  گذشته  سال 50  شواهد موجود طي دار، اسانس

 : است  موارد زير بوده  از جمله  متعددي  تاثير عوامل  ، تحت در مصرف  تحول اين .تاس  گرفته

   خواص دتوان آنها مي  دهنده  تشكيل  تركيبات. دهند قرار مي  پوشش  ها را تحت ردكارب از  اي گسترده  آنها طيف  و اسانس  گياهان  اين

  نوعي  ها و همچنين ، خوشبو كننده عطرسازي  صنايع آنها در  و بوي  از رايحه. داروها وارد شود  و در فرموالسيون  داشته  دارويي

 دندان،  از موادغذايي، خمير  وسيعي  ها در طيف اسانس  دهندگي طعم  خاصيت. شود مي  استفاده ، درماني  رايحهو   درماني  روش
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و در   بوده  موذي  و حشرات  آفات  دفع  توان  داراي  آن  اشباع  بخارات. رسد مي  مصرف  به  دخانيات  ها و حتي نوشيدني ، ها يهدهانشو

 .رود كار مي  به  صنعتي از سموم  برخي

  خود طلب  غذايي  را در رژيم  بيشتري  تنوع  كه طوري  به  است  شده در آنها  مصرف  تغيير فرهنگ  باعث  جهاني  جوامع  ثروتمند شدن

 .دهند مي  از خود نشان  بيشتري  اشتياق  طبيعي  هاي با طعم  خوشمزه  هاي فرآورده  مصرف  براي  كنند و مردم مي

 به  گرايش  باعث  مصنوعي  مواد شيميايي  مصرف  ميزان  دركاهش  موادغذايي  و بهداشت  محيطي  زيست  مسايل  به  توجه  افزايش

 عليه  اكسيدان آنتي  يك  نقش ها در  فرآورده  دار كردن مزه  موازات  ها به اسانس .است  شده  طبيعي  هاي افزودني و  موادغذايي  سمت 

 .دارند افراد  در سالمتي  مهمي  كنند و نقش مي  مضر فعاليت  تركيبات 

 : هدف و ضرورت

 طي سالهاي بعد از انقالب رشد زيادي يافته است و گياهان داروئي  وريآرفدركشور ؛ توليد صنايع  گياهيبدليل موقعيت منابع 

گرايش مردم دنيا به استفاده  از داروهاي گياهي به دليل نداشتن عوارض زياد شده است و تاكيد سازمان بهداشت جهاني در 

ت و شه سرمايه گذاري ،كي مختلف جهان نسبت بمواد شيميائي موجب شده تا كشورهاجايگزيني تدريجي مواد طبيعي به جاي 

ن اقدام كنند با  اين رويكرد كشت و تجارت اين گياهان را در جايگاه اقتصادي مناسب قرار آوري آتوليد انبوه گياهان داروئي و فر

 با توجه به سند ملي وبه جاي خام فروشي گياهان سياست گذاري و حمايت از صنايع تبديلي  و عزم دولت در رابطه باداده است 

خام است  موادود بازار جهاني براي اين محصول با ارزش، ايجاد واحدهاي توليدي جديد در كشور كه جلوگيري كننده فروش وج

بنابراين ايجاد واحدهاي تبديلي كه بتوانند . يك هدف با ارزش در راستاي اهداف دولت در برنامه پنجم اقتصادي كشور مي باشد

و همچنين در توسعه پايدار صنايع برخوردار و اشتغال زايي نمايند از حمايت دولت بيشتر  با ارزش افزوده حصولتبديل به م باعث

و همچنين است  در استان گياهاندسترسي به  واحدمهمترين هدف و ضرورت انجام پروژه احداث . تبديلي قدم موثري برداشته اند

و جايگزين كردن  اسانسبه گياهان از اين رو، تبديل . شداشتغال زايي در منطقه با هدف دست يابي به ارزش افزوده باال مي با

را نصيب  يبيشتر هافزود ، ارزش ، عالوه بر اينكه بازار فروش مناسب و مطمئني داردگياهانصادرات  ياين مواد به جا صادرات

  نداردرا نيز  مواد خام كند و مشكالت صادرات كشور صادركننده مي

 .بوده استدالر  75707ميليون ريال معادل  808.7كيلو به ارزش  9195 ،1389ل در سا انواع اسانسميزان صادرات 

در برنامه ها و سياست هاي دولت  جايگاه پروژه  
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اين واحد همانند ديگر بخش هاي . كشور مي باشدگياهان داروئي دربه طور كلي سياست دولت افزايش و بهينه سازي محصوالت 

وري گياهان داروئي آفراهميت صنايع وان اقتصادي كشور را خواهد داشت جاد اشتغال و افزايش تاقتصادي كشور سهم بسزائي در اي

 :در اقتصاد كشور شامل

 تامين مواد اوليه مورد نياز از داخل  -

 ايجاد زنجيره ارزش افزوده -

 ايجاد بازار كار و اشتغال -

 امكان صادرات محصول -

 آنهاحفظ منابع كشور و ذخيره  -

 توليدتكميل زنجيره هاي  -

 توليد آن توسط صنايع پائين دستي    جلوگيري از خروج ارز به منظور ورود مواد اوليه پروژه يا -

  :چشم انداز

خواهد  صادرات تخصيصبه آن خواهد رسيد و مازاد ...ئي و دارو ،بهداشتي صنايع غذائي وبخش عمده توليد اين كارخانه به مصرف 

 .ميباشد تن 6ظرفيت نهائي كارخانه . قابل فروش خواهد بوددر كشور دي تولي اسانسبا توجه به حجم تقاضا  يافت

 اسانس ها مصرفاريخچه ت

استفاده از عصاره، اسانس ها و مواد خوشبو كننده فرآوري شده از گياهان در زمان هاي بسيار دور براي حفظ سالمتي و تقويت 

د از عصاره گياهان معطر مانند گل رز، برگ درخت سدر و سال پيش از ميال 4500مصريان . جسماني و روحي رايج بوده است

اسناد به دست آمده نشان مي دهد . موارد مشابه ديگر براي مصارف آرايشي و طبي و مناسك مذهبي و آئين ها استفاده مي كردند

ياگران بعد از خارج نمودن موم. قرن پيش از ميالد براي مو ميايي كردن فراعنه از اين اسانس ها استفاده مي كردند 4كه مصريان 

كشور چين استفاده از گياهان دارويي و در. مواد معطر ديگر پر مي كردند ، شكم مرده را از اسانس هاي سير، دارچين و احشاء بدن

در هند . گياه درماني و مراسم مذهبي و سنتي استفاده مي كردندو از مواد روغني در زار ساله داردمواد طبيعي قدمت چند ه

گيا هان معطر و خوشبو در زندگي روزمره و مراسم مذهبي بخصوص از عطر گل هاي رز و ياسمن و بخور صندل در معابد ، تانباس

در يونان و روم قديم اين روغن ها براي معطر ساختن بدن و تسكين درد و مساژ درماني و . و مكان هاي مقدس استفاده مي كردند

 ها  آئينايران باستان عالوه بر موارد گفته شده در همه اين تمدن ها ، انواع مواد معطر در  در. حمام درماني استفاده مي شده است
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از . گالب گيري از گل سرخ از دير باز در تمدن ايراني جاي دارد. استفاده مي كردند... امامزاده ها و ،مساجد  ،مذهبي  مراسم و 

در طب سنتي ايران اسانس نعنا، بيد مشك، زيره و . ز استفاده مي شده استگالب در مصارف خانگي ، لوازم آرايشي و بهداشتي، ني

 . كاربرد هاي زيادي در درمان بيماري ها به ويژه درمان بيماري هاي معده و بسياري موارد ديگر داشته است... 

 معرفي محصول -1

 در, چربي تشكيل يافته اند  سنگين و ,لي فرار تركيبهاي شيميايي آ, ها طبقه اي از روغنهاي گياهي هستند كه از مخلوط  اسانس

ممكن است در بسياري از , با توجه به نوع تيره هاي گياهي  اسانسها. مسئول بوي خوش يا مزه در گياه مي باشد , اصل وجود آنها 

, نارنج  ,برگ بو ,  ه كاجتير: مهمترين تيره هايي كه داراي روغن فرار مي باشند عبارتند از . تيره هاي گياهان عالي يافت شوند 

اسانس ها ممكن است به طور مستقيم توسط پروتوپالسم به وسيله تجزيه مواد رزيني غشا سلول ها . نعنائيان وكاسني ها , چتريان 

محل تشكيل و جايگزيني روغنهاي فرار در گياهان به تيره هاي مختلف بستگي . يا از هيدروليز بعضي از گلوكزيدها حاصل شوند 

در تيره , به عنوان مثال در گياهان تيره نعنائيان روغنهاي فرار در تارهاي ترشح كننده در تيره فلفل در سلولهاي پارانشيم .  رددا

در گل سرخ اسانسها به مقدار قابل , نارنج در مجراهاي ليزيژن و شيزوژن  چتريان در لوله هاي روغني سرانجام در تيره ها ي كاج و

دانشمندان معتقدند كه اين مواد ممكن است يا به طور مستقيم از تغييرات پروتوپالسم و يا . گها وجود دارند مالحظه اي در گلبر

درجه . در اثر تجزيه شدن اليه هاي رزيني شده ديواره سلولي و يا در اثر هيدروليز بعضي از گليكوزئيد هاي مشخصي بوجود آيند 

, به عنوان مثال در گياهان تيره مخروطيان در تمام بافتهاي گياهي وجود دارد  .پخش اين روغنها در گياهان متفاوت مي باشد

و در دارچين در پوست و برگ و در ميوه چتريان فقط در پريكارب و در نعنائيان در , درصورتي كه در گلسرخ فقط در گلبرگ 

ها با اينكه از  اسانس. ر در پوست يافت مي شوندنوع ديگ در تارهاي ترشح كننده و برگها و سرانجام در يك نوع نارنج در گلبرگ و

اسانس ها بويي مشخص و ضريب . ولي در بعضي از خواص فيزيكي مشترك مي باشند, نظر تركيبهاي شيميايي متفاوت هستند 

خيص قدرت چرخش اسانسها اغلب وسيله مناسبي جهت تش. شكستي قوي دارند و در اكثر موارد روي نور پالريزه موثر مي باشند 

و فقط تعداد محدودي از اسانسهاي گياهي وزن . به طور مثال در اسانس نعناع تركيب منتول طبيعي چپ گرد است. آنها مي باشد 

ولي مي توانند بوي خود را به آب انتقال , ابل اختالط مي باشند قبه طور كلي اسانسها با آب غير . مخصوصي بيشتر از آب دارند 

اسانسها به طور . اغلب حاللهاي آلي محلول هستند اتر نفت و , اتر , اسانسها در الكل . ر مختلف نمايند دهند و ايجاد آبهاي مقط

ولي رنگ آنها دراثر مرور زمان به علت اكسيداسيون و رزيني , به ويژه هنگامي كه تازه تهيه شده باشند , كلي بي رنگ هستند 

ظرفهاي , خشك , مكان خنك براي جلوگيري ازاين تغيرات اسانسها بايد در  بنابراين توصيه شده است كه. تيره مي گردد, شدن 

 . كمي در آب حل مي شوند  به ميزان اسانسها در الكل محلول بوده و. ازجنس شيشه به رنگ دودي نگهداري شوند  و سربسته
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روغن هاي فرار از نظر بعضي ويژگيهاي . اشدستنها وترپنها مي ب, الكلها  ,آلدئيدها , ساختمان شيميايي آنها مخلوطي از استر ها 

روغنهاي فرار قابل تقطير شدن هستند واز اين جهت به : شيميايي وفيزيكي با روغنهاي ثابت اختالف دارند كه اهم آنها عبارتند از 

نهاي ثابت از روغنهاي فرار برخالف روغ ساختمان شيميايي. يق روشهاي تقطير استخراج نمود راحتي مي توان آنها را از طر

روغنهاي فرار بر خالف روغنهاي ثابت لكه هاي دائم روي كاغذ به جا . استرهاي گليسيرين واسيدهاي چرب ساخته نشده است 

 و ي فراربر خالف روغنهاي ثابت فاسدروغنها. روغنهاي فرار بر خالف روغنهاي ثابت با قليايي صابوني نخواهد شد . نخواهد گذاشت

 . مجاورت هوا و نور اكسيده و رزيني شكل خواهند شد  ترش نگشته بلكه در

, مونوتوترپنها مواد چربي دوست كه از هيدروكربن ها و يا تركيبهاي تك وظيفه اي از سوخت وساز, اسانسها شامل تركيبهاي فرار 

مشتق ) رب با زنجيره بلندتركيبهاي چ(واسيدهاي چرب ) تركيبهاي چرب با جرم كم(ي آمينه اسيد ها, سسكئوترپن ها پروپانوئيد 

فراري كه از قسمتهاي مختلف يك گياه بدست مي آيند ممكن است از نظر خواص فيزيكي شيميايي و بو باهم  روغنهاي. مي شوند 

به عنوان مثال روغن فراري كه از پوست دارچين بدست مي آيد حاوي مقدار زيادي آلدهيد سيناميك مي , اختالف داشته باشند 

صورتي كه اگر اين روغن را از برگهاي آن بدست آوريم تركيب اصلي آن اوژنول بوده و نيز اگر اين روغن را از ريشه هاي در ,  باشد

همچنين بايد توجه داشت كه شرايط محيط بر تركيب شيميايي , همين گياه استخراج كنند تركيب اصلي آن كامفور مي باشد

كيفيت محصوالت طبيعي به وضعيت . ف رشد داده شده باشند موثر استروغن فرار يك گونه گياه كه در دو محيط مختل

اسانسها كه توسط گونه هاي متفاوت گياهان توليد ودر اندامهاي مختلف ذخيره مي . جغرافيايي محل رويش آنها بستگي دارد 

. قليمي محيط زيست گياه هستند كه تابع شرايط ا.گردند رابطه مستقيمي با بيوسنتز متابوليسم وفعاليتهاي بيولوژي گياه دارند

و نگهداري درانبار در كيفيت , بسته بندي, طريقه خشك كردن , نحوه جمع آوري , عوامل مختلفي مانند زمان برداشت محصول 

, پوست , ميوه , جوانه , مختلف گياه به طور مثال شكوفه  هاي مواد خام از اندام كليبه . وكميت اسانسهاي گياهي موثر هستند 

ولي در بعضي , نظر به يك اندام محدود است  در اغلب گونه ها تك محصولي روغن مورد. غيره استخراج مي شوند و, برگ , ذر ب

يا چند تركيب از  دو و,هاي طبيعي شامل مخلوطي از يك  اسانس.امهاي مختلف ديگر توليد مي شوندحاالت روغنها توسط اند

 ,به صورت هيدروكربنها هاي ديگر فزوني گرفته اند ،از مونوترپنها تشكيل شده و يا شدت عطر نسبت به تركيب لحاظ مقدار و

محدودي از اين اسانس ها از يك  تعدادولي فقط  .ه از اسيد هاي چرب مي باشندكوتا زنجيره با استرهايي و هاوكتون آلدئيدها

وكربن ها معمول ساختمان شيميايي اسانس از هيدر به طور, روغن بادام تلخ  روغن خردل ومانند  تركيب شيميايي ساخته شده اند

 اند مشتق شده
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 :محصول  يويژگيها

يكي از خصوصيات ظاهري مهم در مورد اين محصول قابليت جابجائي آن ميباشد لذا قابليت حمل و نقل اين محصول ميتواند 

توليد كنند از محصول توليد شده توسط  اسانسانند كه خود نميتوغذائي و يا داروئي موادشرايطي را فراهم آورد كه واحدهاي توليد 

 اين كارخانه استفاده نمايند

 خصوصيات اسانس ها 

و پليمريزه شده و  بسيار سريع اكسيد) در معرض نور(در مجاورت هوا درجه سانتي گراد و 60تا 50در دماي باالتر از  اين مواد •

 . ميده مي شوندنا... وغن معطر، روغن هاي استري اي فرار، ربه رزين تبديل مي گردند و به همين دليل به نام روغن ه

 . اسانس ها تركيباتي بي رنگ هستند و به علت گذشت زمان تيره مي گردند •

 . اسانس ها به دليل فرار بودن بايد در ظروف كامال بسته نگهداري شوند •

 . و با آب كمي قابل اختالط مي باشنداسانس ها در الكل محلول هستند و بوي و ويژگي هاي خود را به آن مي دهند  •

 . اين مواد قابل تقطير شدن هستند و مي توان به روش تقطير آن ها را استخراج نمود •

و داراي طعم هاي شيرين، تلخ، . است يژه در اين گياهان فاوت است و اين به علت تركيبات وو طعم اين مواد بي نهايت مت بو •

 .شندماليم، گس و تند و سوزاننده مي با

بوي اسانس ها به طور محسوسي در معرض هوا تغيير . مواد اصلي موجود در اسانس ها در اثر حرارت و گرما تغيير مي يابند •

همچنين طعم اسانس ها نيز با يكديگر متفاوت است و مي توان گفت اسانس ها داراي طعمهاي شيرين، تلخ، ماليم، . مي كند

 .گس و سوزاننده مي باشند

معطر فاقد تركيبات اسيدهاي  س ها يا روغنهاي معطر با روغنهاي معمولي در اين است كه اسانس ها يا روغنهايتفاوت اسان •

اسانس ها بر روي كاغذ يا پارچه، لكه چربي بر جاي نمي  چرب هستند و بر خالف روغنهاي معمولي تند نمي شوند و همچنين

 .گذارند

نكته حائز اهميت اين است كه براي . امهاي مختلف گياه وجود داشته باشداسانس ها بسته به نوع گياه ممكن است در اند •

در اين زمان است كه گياه حداكثر . بدست آوردن حداكثر مقدار اسانس در يك گياه، بايد حتما گياه را قبل از گل دادن چيد

ر ضمن بايد از گياهاني استفاده د. اسانس خود را از دست مي دهند %70اسانس را داراست و بعد از گل دادن گياهان حدود 

 كرد كه از مواد شيميايي در پرورش آنها استفاده نشده باشد و گياه در طبيعي ترين حالت ممكن باشد تا در اسانس آن مواد 
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وح در واقع اسانس هر گياه شيره ذاتي و ركن اصلي و ارزشمند هر گياه بوده و به منزله ر. شيميايي و راديواكتيو موجود نباشد •

 .گياه مي باشد

اسانس ها در اكثر مواد مخلوطي از تركيبات مختلف شيميايي هستند كه با يكديگر تفاوت بسيار داشته ولي در بعضي از  •

اكثر آنها با استفاده از . به عنوان مثال اسانس ها داراي بوي مشخص و نافذ مي باشند. خواص فيزيكي با هم اشتراك دارند

. البته در اين مورد اسانس بابونه يك استثناء بوده و رنگ خود اسانس آبي مي باشد. رنگ شدن را دارند دوبار تقطير، قابليت بي

به عنوان مثال، اسانس نعناع به رنگ زرد و اسانس دارچين به رنگ قهوه . همچنين اسانس ها در معرض هوا رنگي مي شوند

 .اي در مي آيند

 :ميايي زير هستند اسانس ها معموالً داراي خواص فيزيكي و شي

 خواص فيزيكي

اسانس ها موادي فرار هستند، در الكل و ديگر حالل هاي آلي حل مي شوند، وقتيكه تازه باشند عمدتاً بيرنگ به نظر مي رسند كه 

ر عين ولي مي توانند د بودهبطور كلي اسانس ها با آب غير قابل اختالط  .در اين حالت هيچ گونه شباهتي به مواد روغني ندارند

 ضريب و سانتيگراد درجه 60-70حدود طبيعي هاي اسانس اشتعال نقطه . انحالل كم به خوبي بوي خود را به آن انتقال دهند

. اسبي جهت تشخيص آنهاستچرخش نوري و ضرايب شكست اغلب وسيله من قدرت باشد مي 4/1حدود مواد اين نوري شكست

ولي در اثر مرور زمان بعلت اكسيداسيون و . نگاميكه تازه تهيه شده باشندبخصوص ه. بيرنگ هستندو  كامال خالص اسانس ها

ولي فاقد تركيب استر هاي گليسرول اسيد , با آنكه نام روغن را به همراه دارندها اسانس . رنگ آنها تيره مي گردد, رزيني شدن

اين تركيبات  .شوند نيز صابوني نمي  مواد قليائي ه هاي چرب بوده و از اينرو توليد لكه روغني ثابت روي كاغذ نمي نمايند و بوسيل

وزن مخصوص اسانس ها با مختصر اختالفي  .معموالً در دماي پايين به صورت جامد هستند و در دماي باال ذوب و مايع مي گردند

 . آلي حل مي شوندوعموما دريك دسته معين از حالل هاي ) درصد 0.9تا  0.8حدود (معادل يكديگر بوده

 يبات شيميائيترك

 . اسانس ها معموالً متعلق به ترپن ها، سزكويي ترپن ها، الكل ها، آلدئيد ها، استرها، فنل ها، اتر ها و پراكسيدها مي باشند

اين تركيبها در گياهان مختلف به ترتيب زير .با يكديگر تفاوت بسياري دارند  اسانسها مخلوطي از تركيب هاي مختلف مي باشد كه

 :مي باشند 

 .تركيبهاي الكلي مي توانند به سه صورت زير در اسانس ها موجود باشند   -1

 الكلهاي غير حلقوي مانند ژرانيول در اسانس گلسرخ   –الف 
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 الكلهاي ترپني مانند منتول در اسانس نعناع فلفلي   –ب 

 الكلهاي سسكويي ترپن مانند سانتالول در اسانس چوب صندلي   –ج 

 هيدي تركيبهاي آلد  -2

 :تركيبهاي آلدهيدي موجود دراسانس را مي توان به دو دسته زير تقسيم نمود 

 آلدهيدهاي خطي سيترونال موجود در اسانس اكاليپتوس   -الف

 ي عطر مانند وانيلين در اسانس حاصل از وانيلهاآلدهيد  -ب

 تركيبهاي كتوني   -3

 :تقسيم نمود كتونهاي موجود در اسانسها را ممكن است به ترتيب زير 

 كتونهاي ترپني يك حلقه كاروون در اسانس پونه سنبله اي ورازيانه -الف

 كتونهاي دو حلقه اي كامفنون در اسانس كامفر -ب

 تركيبهاي فنلي   -4

 تيمول در اسانس آويشن 

 تركيبهاي اترهاي فنلي  - 5

 آنتول در رازيانه

 تركيبهاي اكسيدي  -6

 .سينئول موجود در اوكاليپتوس

 تركيبهاي استري  -7

 متيل ساليسسيالت در اسانس وينترگرين

 تركيبهاي اسيدي   -8

 اسيد سيناميك در بالسام پرو

 مشتقات فوران   -9

 پريلن در پريال سيترودورا

 كيتونها -10

 تيمو هيدروكينون در اسانس دانه زيره روكسبو ريانيوم
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 كومارينها وكومارونها , الكتونها -11

 در اسانس آلنجليكا آرچانجليكاگزانتوتوكسين 

 تركيبهاي نيتروژن دار وسولفور دار  -12

 متيل تيو لپروپيونات در آناناسوبنزيل سيانايد در ترتيزك ، بتا ، مانند متيل 

 موجود در اسانسها  شيميايي اتطبقه بندي تركيب

 :وداسانسها با توجه به تركيبهاي شيميايي كه دارند به چند گروه طبقه بندي مي ش

 . تركيبهاي ازت دار , پراكسيدها , اكسيدها , اترهاي فنلي , فنلنها , استرها, ستونها , آلدئيدها , الكلها ,هيدروكربورها

 :تركيب هاي شيميايي اسانس ها را ممكن است بر اساس مبدا بيوسنتز آنها به دو طبقه تقسيم نمود

 .ليك بوجود مي آيند اسيدموا -مشتقات ترپنها كه از طريقه واكنش استات .1

 .تركيبهاي عطري كه از طريق اسيد شكميك وفنيل پروپانوئيد ساخته مي شوند .2

 ترپنوييدها

 نامند و اين واژه مبين تركيبهايي است كه منشا بيوستنزي ترپنوييدها ميتعداد زيادي از تركيبهاي موجود در گيا هان را تحت نام 

كل ) C5H8(ني تكراري از تركيبهاي پنج كربني به نام ايزوپرنساختما پنها شامل واحدهاياسكلت كربني تر. آنها يكسان مي باشد 

 n اساسا است كه C5H8nكربني به نام ايزوپرن  )C5H8(بيشتر هيدروكربن هاي ترپني طبيعي داراي فرمول ملكولي . گرفته است 

 .به عنوان پايه اي از طبقه بندي مورد استفاده قرار ميگيرد

واژه ترپن از يك كلمه آلماني به , يدرو كربنهايي هستند كه قسمت عمده ساختمان شيميايي اسانسها را تشكيل داده اند ترپنها ه

 .مي باشد  C10H16معني تربانتين مشتق شده است وداراي فرمول ملكولي 

 هيدرو كربورهاي معطر  -1

 ا غير اكسيژنه مي باشندسسكويي ترپنها ودي ترپنه, هيدروكربورهاي معطر شامل مونوترپنها 

اتم كربن ميباشند به صورت خطي گويا حلقوي وجود دارند و جسم  10تركيبهايي كه داراي  C10H16مونو ترپنها به فرمول   -الف

, است كه با توجه به نوع گياه مي تواند به اقسام مختلف تركيبهاي ترپني تبديل شود  )GPP(اوليه بوجود آمده ژرانيل پيروفسفات

 عنوان مثال ليموننبه 

 5اتم كربن مي باشند و از تركيب ژرانيل پيروفسفات و ملكول  15تركيبهايي كه داراي C15H24سسكويي ترپنها به فرمول   -ب

 سسكويي ترپنها مي توانند به صورت خطي و يا حلقوي باشند مانند كادينن در. كربني مانند ايزوپنتيل پيروفسفات بوجود مي ايند
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 .باسانس كوك 

سسكويي ترپن الكتونها تركيبهاي ديگري هستند كه در گياهان خانواده . سسكويي ترپنها در اكثر مواقع تلخ مزه مي باشند

به عنوان مثال در گياه آناوليا . كمپوزيتها مثل گل مينا يافت مي شوند و در بيشتر موارد داراي خاصيت درماني ضد تومور هستند

هيدروكسي پارتنو ليد كه مانع رشد سلول اي -آلفا -9ك تركيب سسكويي ترپن يك حلقوي به نام گرسيني وجود دارد كه داراي ي

 .سرطاني مي شود 

كامفورن  -مانند آلفا,حلقه اي باشند  3ويا2, 1اتم ميباشندكه ممكن استخطي ويا 20كه داراي  H32C20ديترپنها به فرمول   -ج

 در اسانس كامفور

 منشاء گياهي

 سلول هاي پارا نشيسم تغيير, به نوع تيره هاي گياهي ممكن است در اندام هاي ترشحي مانند كرك هاي غده اياسانس ها بسته 

خانواده هاي گياهي كه از نظر اقتصادي در تهيه .نالهاي ليروژن وجود داشته باشندلوله هاي اسانسي به نام ويتا و در كا, يافته 

( ،  مانند نعناع) البياته ( ،  مانند ماتريكاريا) كمپوزيته() گل سرخ(رزاسه: رتند از اسانس هاي مختلف داراي اهميت مي باشند عبا

 )رازيانه و زيره(تريان چو ) نارنج(روتاسه  ، )كاج( پيانه ، كاليپتوسا)مير تاسه 

 :اسانسها  اهميت

باال بودن ميزان اسانس در  -1. ت دادتوان به داليل زير نسب اهميت اسانسها را نسبت به ساير مواد موثر موجود در گياهان مي

هاي  استفاده -3عدم آلودگي اسانس با هر گونه حالل شيميايي،  -2گياهان نسبت به ساير مواد موثر مثل فالونوئيد يا آلكالوئيد، 

هاي  فراورده توانند در چند منظوره از اسانسها، اكثر اسانسها عالوه بر خواص دارويي، به دليل دارا بودن عطر و بوي خوش مي

اي فراوان  با توجه به غني بودن پوشش گياهي ايران و برخورداري از تنوع گونه .بهداشتي و غذايي مورد استفاده قرار گيرند-آرايشي

هاي انحصاري دارويي و معطر در ايران، استخراج و تحليل كمي و كيفي تركيبهاي موجود در اين گياهان از  و در نتيجه وجود گونه

 اصي برخوردار استاهميت خ

گفته شد، اسانس ها داراي تركيبات شيميايي متنوع و  همانطور كه. اسانس ها كاربردهاي فراواني در صنايع داروسازي دارند

ولي بطور كلي اسانس ها . نمي توان خصوصيات داروئي مشتركي را براي آنها ذكر كرد پيچيده اي هستند و به همين دليل

، ضد عفوني كننده: شده است، از قبيل  از ديگر خصوصيات داروئي كه براي اسانس ها ذكر. باشندمي  خاصيت ضد نفخ داراي

ضد خارش موضعي،محرك  ،مسكن درد دندان ،محرك ،ضد قارچ، باكتري و كرم ، خلط آور ، ضد تورم و التهاب ،تشنج ضد

 ، صنايع صابون  معطر تهيه آدامسهاي،  اتهيه حشره كش ه در صنعتآن كاربرد و همچنين   رماتيسم ضدو دستگاه گوارش 



   

۱۷ 

 

 

عمده كاربرد اسانس ها در علم آرو  فرآورده هاي خوراكيو  صنايع عطرسازي ،دندان ، تهيه مواد پالستيك تهيه خمير،  يساز

 .مي باشد) عطر درماني ( ماتراپي 

روش گفته  4روغن هاي فرار به يكي از . باشد عطر مخلوطي از روغن هاي فرار، تركيبات معطر شيميايي ، ثابت كننده ها والكل مي

بعد از استخراج اسانس، مواد شيميايي . و گياهان و علف ها استخراج مي شود  از گل ها) بسته به نوع اسانس و اندام گياهي ( شده

طرهاي گوناگون رابه معطر به اين تركيبات ا فزوده مي شود و در نهايت از ثابت كننده ها كه وظيفه پيوند دادن و متصل كردن ع

بنابراين اصلي ترين منبع عطر سازي استفاده از . عهده دارند مانند الكل افزوده مي شود و با تركيب اين مواد عطر حاصل مي گردد

براي محافظت خود از حيوانات گياه خوار و همچنين جذب حشرات ) مواد معطر( گياهان از اين تركيبات. تركيبات گياهي مي باشد

: در بين اندام هاي گياهي براي استخراج اسانس ها براي صنايع عطر سازي از اندام هاي همچون . فشان استفاده مي كنندگرده ا

استفاده مي گردد كه در بين اين ها بزرگترين منبع براي عطر سازي گل مي ... گل، برگ، ريشه و ساقه زيرزميني، دانه، ميوه و 

 . مي باشند... خك، ياس و باشد كه شامل گل هاي سرخ، مريم، مي

 آرو ماتراپي ؛ عطر درماني  -

( استفاده از روغن هاي معطر بدست آمده از گياهان در در مان بيماري هاي جسمي و روحي   آرو ماتراپي يا عطر درماني

وش براي درمان اين ر. مي باشد كه در سالمتي بدن و حفظ تعادل بدن و آرامش بخشي به انسان كاربرد دارد) معالجه عمومي 

 . استفاده مي گردد... عوارض ناشي از عفونت ها و بيماري هاي پوستي و 

 چگونگي تأ ثير رايحه درماني  -

پيام هاي در يافت شده توسط اين . تركيبات معطر حاصله از گياهان، گير ندهاي عصبي حس بويايي را تحريك مي كنند

اين قسمت از مغز با ساير سيستم هاي مغز كه مربوط به . مغز مي رسد به قسمت ليمبيك در) همان بوي خوش( گيرنده ها 

در نتيجه اين پيغام ها . هستند در ارتباط مي باشد) غدد تر شح كننده هورمون( حافظه، تنفس، گردش خون و غدد درون ريز 

سيستم ليمبيك مغز كنترل . ودبه اين مناطق رسيده و در آن ها كد بندي شده و در حافظه مر بوط به بو در مغز ذخيره مي ش

كننده احساسات و خلق و خو نيز مي باشد و در نهايت اين پيغام هاي در يافت شده توسط مغز، بر جسم و روح انسان تأثير 

گذاشته و باعث كاهش استرس، اضطراب و مشكالت روحي و رواني، رفع دردهاي عضالني و روماتيسمي، بر طرف كردن 

 . ي از بيماري هاي جسماني و روحي مي گردداختالت گوارشي و بسيار

 تاريخچه آرو ماتراپي -
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هزار سال پيش بر مي گردد و يكي از قديمي ترين روش ها براي درمان امراض جسمي و  6تا  5استفاده از رايحه درماني به 

 مصر، يونان، و هند رواج داشته استفاده از اين روش در بسياري از تمدن هاي باستاني همچون چين،. روحي به شمار رفته است

گياهان خشك و تازه براي ماساژ آروماتيك به عنوان ) سيستم طبابت هند قديم( مثال در قرن ها پيش در طب آيوورودا . است 

 . جنبه مهمي از درمان مورد استفاده قرار مي گرفته اند

رنه موريس گا تفوس . در برابر طاعون استفاده مي كردندو شيوع طاعون، از اسانس ها براي ضد عفوني كردن ومقاومت  17در قرن 

او زماني كه دستش به شدت سوخته بود را در . شيميدان فرانسوي از آروماتراپي براي درمان بسياري از بيماري ها استفاده مي كرد

او وقت خود را صرف آناليز  به دنبال اين يافته. كوزه حاوي اسانس اسطو خو دوس فرو برد، شاهد بهبود سريع زخم هاي خود بود

و ارزش درماني آن ها را در سوختگي هاي پوستي و عفوني ثابت كرد و در نهايت با درمان . خواص شيميايي اسانس هاي فرار كرد

 . ، اصطالح آروماتراپي را ابداع كرد1936وي در سال  ، سربازان بسياري در جنگ جهاني اول

. يران باعث شده كه در، درمان بيماري ها از گذشته هاي دور از گياهان معطر استفاده شودتنوع آب و هوايي و پوشش گياهي، در ا

هر چند كه علم آرو ماتراپي به معناي علم پايه اي آن در ايران جاي گاهي نداشت اما توليد اسانس ها و استفاده از آن ها در طب 

 به . وعلي سينا فيلسوف و طبيب ايراني در اين زمينه ياد مي گردداز بقراط پدر علم پزشكي و همچنين اب . سنتي رواج داشته است

طوريكه بقراط حمام با مواد خوشبو و مالش با مواد معطر را توصيه كرده و همچنين او از مواد ضدعفوني كننده آروماتيك براي 

ن هاي معطر، براي درمان امراض را توصيه اعتقاد بر اين است كه ابو علي سينا استفاده از روغ. رهايي از طاعون استفاده كرده است

 .گارت ماري آروماتراپي را به عنوان درمان گسترش دادخانم مار 1990سرانجام در سال . و اين روش را مجددا احيا كرده است

 در بدناثرات اسانس ها  •

اين مواد با آزاد سازي اندروفين و  ، ورود اسانس از طرق مختلف به بدن و به ويژه از طريق جذب پوستي و استنشاق از راه بيني با

، آستانه تحريك درد را در بدن )مورفين هاي داخلي بدن(انكفالين كه تركيبات پروتئيني توليد شده در پايانه هاي عصبي مي باشند

ند اسانس ها اخيرا متابوليت هاي ثانويه گياهان دارويي مانو . افزيش داده و باعث تسكين درد و آرامش جسمي و رواني مي گردند

و عصاره هاي گياهي از نظر اثرات ضد ميكروبي شان مورد بررسي قرار گرفته اند و مشخص شده است كه اغلب اسانس هاي گياهي 

بنابراين اسانس هاي . استخراج شده از گياهان دارويي داراي خواص ضد قارچي، ضد انگل، ضد باكتري و ضد ويروس مي باشند

ژيكي ،داروشناسي گياهي، ميكروبيولوژي پزشكي و كلينيكي، فيتوپاتولوژي و نگهداري مواد غذايي ، ميوه گياهي در زمينه فارماكولو

اسانس ها تركيبات روغني و معطر هستند كه از اندام دارويي و .ها و سبزي ها شديدا غربالگري شده و مورد استفاده قرار گرفته اند

 از اين مواد عالوه بر جلوگيري .ن طعم دهنده ي غذا مورد استفاده قرار مي گيرندمعطر به دست آمده و به طور گسترده اي به عنوا
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از رشد باكتري ها و كپك هاي آلوده كننده مواد غذايي به منظور افزايش عمر نگهداري غذاهاي فرايند شده در سيستم غذايي و 

 آنتروتوكسين هاي توليد شده توسط برخي از باكتري ها . دنيز افزايش عمر نگهداري ميوه ها و سبزي ها مورد استفاده قرار گرفته ان

مسئول مسموميت  Clostridium و  Salmonella ,yersinia و گونه هاي Staphylococcus aureus ,E.coli مانند 

 توصيه شدهافزايش استفاده از آنتي بيوتيك ها و يا عدم رعايت دوز . دستگاه گوارش و بروز عالئم گوارشي ناشي از آن مي باشد

اين امر منجر به افزايش تمايل به توسعه . توسط بيماران منجر به گسترش مقاومت باكتريايي به آنتي بيوتيك ها گرديده است

 است تركيبات جديد آنتي ميكروبي موثرتر و بدون سميت شده

 مسكن  –آرامش بخش  –ضد انگل  –رفع التهاب : استرها  -

 خلط آور  -ضد عفوني كننده -ژيضد آلر –رفع التهاب : ترپنها -

 آرامش بخش -گشاد كننده عروق -ضد روماتيسم -رفع التهاب: آلدئيدها -

 بر طرف كننده ضايعات پوستي و تبخال –نرم كننده : كتون ها -

 ضد عفوني كننده -ضد احتقان –ضد انگل  -خلط آور: اكسيد ها -

 چضد قار –ضد انگل  -ضد ويروس –ضد باكتري : فنل ها  -

 ميكروب كش : الكل ها -

 : و اما اثراتي كه از طريق رايحه درماني به ويژه از طريق ماساژ درماني در بدن حاصل مي گردد شامل 

 از بين رفتن سموم ساخته شده در عضالت و كاهش گرفتگي  -1

 تحريك مستقيم غدد لنفاوي و كمك به گردش خون و انتقال اكسيژن و نيتروژن به اعضاي بدن  -2

 ) درمان باليني ( تسكين مستقيم سيستم عصبي و دست يافتن فرد به احساس آرامش  -3

 كاهش استرس و اضطراب و افزايش قدرت دفاعي بدن -4

 تأثير بر روي غدد، درون ريز و غدد مخاطي ، كمك به ساخته شدن هورمون و حفظ شرايط متعادل بدن -5

 طبقه بندي اسانس ها

 : اسانس هاي طبيعي  -1

 .بدست مي آيند)تقطير، فشردن و استخراج با حالل( فرآورده هايي هستند كه از مواد خام گياهي با يكي از روش هاي استخراج

 :اسانس هاي شبه طبيعي  -2

 . فرآورده هاي هستند كه از تركيب مواد اوليه معطر به وجود مي آيند و از نظر بو شبيه اسانس هاي طبيعي مي باشند
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 : مصنوعي اسانس هاي -3

فرآورده هايي هستند كه به طور تجاري از مواد شيميايي آلي شبيه اسانس هاي طبيعي تهيه مي گردند و بويي شبيه اسانس هاي 

 . طبيعي دارند

 :مجوزهاي قانوني و استانداردها 

حد اكثر تالش  صورت  همچنين.يند خط توليد انجام ميشود آژه از نظر ساخت تجهيزات و بهره برداري بر اساس فرطراحي پرو

ميگيرد تا از تجهيزات و قطعات استاندارد استفاده گردد تا عالوه بر آسان سازي بهره برداري و تعميرات از انباشته شدن حجم 

در طراحي تجهيزات و قطعات ، استانداردها و . زيادي از سرمايه در ارتباط با خريد قطعات يدكي مورد نياز در انبار جلوگيري شود

ه از آلودگي احتمالي ژپروهمچنين .در نظر گرفته خواهند شد رات شناخته شده جهاني مانند استاندارد آمريكائي و آلمانيمقر

 وليد اسانست عليرغم آن در واحد.خواهد شدكارخانه مقررات سازمان محيط زيست و مقررات سازمان بهداشت ملحوظ شده 

 .هيچگونه آلودگي وجود نخواهد داشت

 كد محصول نام و -1-1

 .مي باشد 15491410با كد آيسيك گياهي اسانس محصول توليدي در اين طرح انواع

 
 كدآيسيك انواع اسانس -1-1جدول

 كد آيسيك نام محصول

 15491422 اسانس پرتقال

 15491413 اسانس زيره

 15491412 اسانس سبزيجات

 15491421 اسانس ليمو ترش

 15491420 اسانس ميوه

 15491410 )اسانس گياهي(و ساير مواد افزودني موادغذايي انواع اسانس

 

 : تعرفه گمركي محصول -1-2

 موافقت با )كاال گذاري كد و توصيف شده هماهنگ سيستم( 01/33طبيعي هاي اسانس تحت تعرفه هاي گمركي اسانسواردات 

 .وزارت بازرگاني انجام مي پذيرد
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 شرايط واردات   -1-3

 .درج گرديده است اسانس هاحقوق گمركي  ماره تعرفة گمركي، نوع كاال وش )2-1 (در جدول
 حقوق ورودي گمركي تعرفه عنوان تعرفه

11/3301 اسانسي از ترنج هاي روغن  4 

12/3301 هاي اسانسي ازپرتقال روغن  15 

13/3301 هاي اسانسي از ليموترش روغن  4 

19/3301 شمعداني ازهاي اسانسي  روغن  4 

23/3301 الوندن يا اسطوخودوس ازي اسانسي ها روغن  4 

24/3301 صحرايي نعنا ازهاي اسانسي  روغن  4 

25/2201 ها نعناع ساير ازهاي اسانسي  روغن  4 

26/3301 برمكيا ازهاي اسانسي  روغن  4 

29/3301 ساير  4 
 

 بررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المللي -1-4

نمونه برداري و  روشتحت عنوان  2274ندارد و تحقيقات صنعتي ايران استانداردهاي ملي شماره بر اساس اطالعات موسسه استا

موجود  اسانساندازه گيري  هايو استاندارد روش 3580بشماره آزمون اسانس طبيعي و آزمونهاي روش نمونه برداري عطر و طعم 

 آورده شده است  اسانسهاير شماره استانداردهاي رايج درجدول ز، �٩ -�,CSIC GB/T١٣�٣١  بشماره عطر و لوازم آرايش در 

 ملي كداستاندارد-3-1جدول

 شماره استاندارد عنوان استاندارد

 -ISIRI 2274 طبيعي اسانس آزمون و برداري نمونه روش

 -ISIRI 3580 طعم و عطر برداري نمونه روش آزمونهاي
 

مربوط به  منتشرهت استاندارد مفر وموسسات بين المللي تدوين شده  توسط زيراستاندارد  اسانسدر سطح جهان در ارتباط با 

 .ئه شده استارا در جدول زيرشامل كد و عنوان استاندارد ) ISO(لمللي استانداردا سازمان بين

 
 كداستاندارد جهاني -4-1جدول

 شماره استاندارد عنوان استاندارد

 �٩-�,CSIC GB/T١٣�٣١ آرايش لوازم و درعطر اسانس گيري اندازه روشهاي
 

 بررسي و ارائه اطالعات الزم در زمينه قيمت توليد داخلي و خارجي محصول -1-5

مي  19به تاريخ سايت هاي شركت هاي مربوطه   به توجه با )5-1(در جدول طبيعي هاي اسانس برخي از جهاني قيمتآخرين 

 .آورده شده استدر جدول زير ميباشد  ۲coكه روش   توليدي آنها با گاز   20011
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)۱۶ نام گياه OZ)قيمت به دالر 

 100 زيره سبز

 200 زيره سياه

 63/130 ميخك

 2/181 رزماري

 6/229 دارچين

 410 پونه

 14/530 نعناع بياباني

 4/298 گل هميشه بهار

 52/51 باديان

 738 اكاليپتوس

 72/56 ترخون

 1140 ياس

 32 پوست پرتقال

 460 ريحان

 8/249 زنجبيل

 84/630 بابونه

 326 گشنيز

 3/293 رازيانه

 29/183 اسطوخدوس

 208 سنجد

 

 گرم مي باشد 35/28هر انس معادل*  

توليد مي شود لذا اين روش كه روش جديدي است و اسانس انواع  هاي مختلفدر ايران با روش چون متذكر ميشود  "ضمنا* 

كه از اين روش توليد شده  جهانيبا قيمتهاي  مقايسهقيمت هاي داخلي قابل  لذاد نقابل تفكيك از نظر روش نمي باشتوليدات 

 .اند نمي باشد 

  :كاربرد اسانس ها

اسانس ها به دليل معطر بودن و داشتن طعم هاي مشخص و مختلف در صنايع غذايي، عطر سازي و لوازم آرايشي، داروسازي و به 

 . ي طعم خاص توليد مي كنند مورد مصرف قرار مي گيرندطور كلي در صنايعي كه محصوالت معطر و يا دارا

 :نمود تقسيم زير هاي گروه به آنها كاربرد موارد به نسبت توان مي را ها اسانس

 دارويي و غذايي صنايع هاي اسانس -١

 كننده پاك و بهداشتي صنايع هاي اسانس -٢

 ادكلن و عطر آرايشي، صنايع هاي اسانس -٣
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 بررسي اجمالي گياهان داروئي

 گياهان داروئي تاريخچه

اي جـز   انسان در تمـام دوران تـاريخي چـاره   . استفاده از گياهان دارويي به منظور درمان با تاريخ زندگي انسان هم زمان بوده است

اگر چه در نيم قرن گذشته استفاده از داروهاي شيميايي و سنتزي به شدت رواج يافت ولي به سرعت آثار . توسل به گياهان نداشت

ان بار آنها بر زندگي آنها سبب گرايش مجدد به گياهان دارويي گرديد، و اين نكته كه توسل به گياهان دارويي همـواره در طـول   زي

تاريخ طب در كشور ما مربوط به دوره آريايي مي باشد و اوسـتا  . تاريخ يكي از روشهاي موثر درمان بوده است، به خوبي روشن است

به نقل از اوستا اولين پزشك ايرانـي تريتـه پـدر گرشاسـب     . ت كه از گياهان دارويي سخن گفته استاولين كتابي اس) م.ق 6500(

در ) م.ق 3500(پهلوان بوده است كه از كاربرد گياهان دارويي و عصاره آنها اطالع داشته و مقـام او در طـب نظيـر مقـام ايمهوتـپ      

“ قديمي ترين گياه دارويي در طول تـاريخ  . بوده است) رب النوع درمانسه (مصر باستان، انقلبيوس در يونان و آسكوالنيوس در روم

در كتابهاي پهلوي هوم را سرور همه گياهان و استفاده از آن را باعث عمر جاويدان مـي  . گياه مقدس آيين زرتشت بوده است“ هوم

، (Commiphora) اده از گياهـان دارويـي ميـرح   م و به نقل از هـردوت اسـتف  .ق 4500تاريخ استفاده دارويي از پياز و ادويه به . داند

 (Oroganum margorana) مـارجورام  (Pinpimella anisum) آنيـز   (Cinnamimum Zylanica) سيناموم (Cinnamomu) كاسيا

گونه دارويي را  1000) م.ق 2800(كتاب چيني منسوب به شينون  قديمي ترين. م مي رسد.ق 5200در موميايي كردن اجساد به 

گونه دارويي را كشت نموده است، در الواح سومري چگونگي كشت گياهان را شرح داده،  64) م.ق 710(داده، ماردوكاپاليدين  شرح

ظهور دانشمنداني نظير سقراط، ديوسـكوريد، رازي، هـروي،   . گونه دارويي را شرح داده است 400كاربرد دارويي ) م.ق 377(بقراط 

                                                جاني، خاندان بختيشوع سبب گسترش اين علم در جهان گرديدندبيروني، جر  ابن سينا، ابوريحان 

عالوه بر قدمت، گستره نفـوذ ايـن گياهـان در تـاريخ اديـان و      . هايي با تاريخچه جالب توجه و ممتاز هستند گياهان دارويي رستني

اي جاي حوادث مهم تاريخي، سياسي، اجتماعي و ديني، اين گياهان قرين توجه بـوده  ملتها بسيار شايان توجه است بطوريكه در ج

به اسامي فرشتگان اداره كننده روزهـاي يـك مـاه    ) دايرةالمعارف زرتشتيها(در بوندهشن . و يا منجر به بروز حوادث مهمي شده اند

در سوره دهر، آيات پـنجم و ششـم مـي خـوانيم     . ن جمله انداشاره شده كه با نام گياهان دارويي انطباق دارد، زعفران و نسترن از آ

 در تاريخ اسالم، نام يهود بني قريظه با حوادث . نيكوكاران عالم در بهشت شرابي نوشند كه طبعش در لطف رنگ وبوي كافور است”

طايفه اي از يهـود بـوده كـه در    بني قريظه نام . در زبان عربي يكي از نامهاي درخت اقاقيا، قريظه است. مهم صدر اسالم قرين است

امروزه مي دانيم كـه تاننهـا گروهـي از    . ابتدا به شغل دباغي اشتغال داشته اند و از اين گياه در فرآوري پوست استفاده مي كرده اند

 مواد موثره هستند كه در رسوب پروتيين نقش دارند و اين اثر باعث خاصيت ميكروب كشي، ضد خونريزي و انقباض بافتهاي 



   

۲۴ 

 

 

از ديگر گياهـان دارويـي   . بنا براين براي رسوب دادن پروتيين پوست، در دباغي مورد استفاده قرار مي گرفته است. مختلف مي شود

سس است كه در زبان عطاران و منابع طب سنتي به افتيمون معروف است كه نام اخيراز صفت گونـه اي در نـام علمـي آن گرفتـه     

عالوه بر منابع طبي در متون ادبي هـم از ايـن   . ياه در درمان بيماريهاي دماغي استفاده مي شوداز خواص درماني اين گ .شده است

با جستجو و دقت درمنابع ديني، تاريخي و ادبي، اسامي گياهان دارويي، وجوه تسميه و حوادث مـرتبط بـا   . گياه نام برده شده است

توجه فزاينده اي كه به خواص درماني ايـن گياهـان مـي شـود الزم اسـت      بنابر اين در كنار . اين گياهان به وفور به چشم مي خورد

 جهت آشنايي بيشتر نسل جوان با اين وجوه تسميه 

 .يدبررسيهاي جامع تري انجام گيرد و حلقه هاي مجزاي دانش بشري مربوط به گياهان دارويي انسجام و اتصال بيشتري پيدا نما

 گياهان داروييتوليدوضعيت جهاني 

ميليونها  نفر از مردم جهان در زمينه كشت،  برداشت . اهميت گياهان دارويي در سطح جهان بر كسي پوشيده نيست امروزه

ميليون نفر به بكار گياهان دارويي  100در كشور چين بطوريكه فقط . رويي فعاليت دارندفرآوري و ساير جنبه هاي گياهان دا

 برآورد مي شود .اشتغال دارند

درصد اين گونه ها شناسايي  1گونه گياهي در زمين يافت شود و اين در حالي است كه كمتر از  75000-30000برآورد مي شود 

گونه  200درصد از مردم جهان براي درمان انواع بيماريها از  80براساس آمار سازمان بهداشت جهاني بيش از . و ثبت شده است

 .كند گياه دارويي متداول در جهان مصرف مي

هاي درماني حاصل از آنها سهم مهمي از بازار داروئي را در برمي گيرند و بدين خاطر دستيابي به  ليه گياهي و فرآوردهمواد او

هاي  مجمع بهداشت جهاني در تعدادي از قطعنامه. رسد راهبردهاي شناخته شده بين المللي كيفي آنها الزم و ضروري به نظر مي

هاي گياهان دارويي با بكارگيري تكنيكهاي جديد و به كارگيري داروهاي مناسب تاكيد  آوردهخود  بر لزوم تامين و كنترل كيفي فر

 .ورزد مي

 ايران گياهان دارويي درتوليدوضعيت 

عالوه بر سابق طوالني و ريشه تاريخي و فرهنگي مصرف گياهان دارويـي  . كشور ايران جايگاه ويژه اي  در مورد گياهان دارويي دارد

 .وع اقليمي موجود در كشور ايران جايگاه گياهان دارويي را در كشور ممتاز كرده استدر ايرا ن تن
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گونه  2300برآورد مي شود تعدا  گونه اي گياهان دارويي  تا  10000تا  8000تعداد گونه هاي گياهي  شناخته شده در ايران بين 

 .مي شود كه رقم بسيار باال و در خورتوجهي است دبرآور

نكتـه قابـل تـذكر در مـورد تفاوتهـاي      . آمـده اسـت   1جـدول  در  1388سال ي در ير كشت و يا برداشت گياهاد دارويزطح آمار س 

دستگاههاي مختلف تعاريف متفاوني از گياهان دارويـي داشـته و بـه همـين دليـل      . اطالعات و آمارهاي گوناگون گياهي وجود دارد

 .آمارهاي متفاوتي ارائه مي شود

 رسيده كيلوگرم ٠٠٠���١١ به ١٣٨٨ سال در كه بوده كيلوگرم �٩٩�٢�٠٠ ،١٣٨٧ سال در دارويي ياهانگ توليد ميزان

 .ميدهد نشان رشد كاهش درصد ١١,٧ و

 به تفكيك استانها١٣٨٨ سال در دارويي گياهانو كشت  توليد -6-1شمارهجدول 
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هزار هكتار از اراضي  40  ،1388جهاد كشاورزي  در سال  بر اساس آمار و اطالعات منتشره توسط معاونت توليدات گياهي وزارت

از مجموع  مزارع اختصاص يافته به گياهان . كشاورزي كشور در استان هاي مختلف،  به كشت گياهان دارويي اختصاص دارد

 بوده تارهك �٩ و هزار �٠ ،1389سال در دارويي گياهان كشت زير سطح. هزار تن محصول توليد مي شود 65دارويي، حدود 

 . است

  گياهان دارويي دراستان كرمانتوليد وضعيت 

ويشن، بادرنجبويه، گاو زبـان از مهمتـرين گياهـان    آرزماري، اسطوخودوس، گشنيز، رازيانه، زيره سبز، روناس، حنا، وسمه ، ختمي، 

 .رويد رند، رفسنجان، شهداد و بم مياست كه بيشتر در شهرستانهاي كرمان، بافت، كوهبنان، راور، شهربابك، ز كرمان دارويي استان

 .آمده است زيرجدول در استان كرمان در  1388سال دارويي در  نير كشت و يا برداشت گياهازآمار سطح 

 به تفكيك شهرستانها در استان كرمان١٣٨٨ سال در دارويي گياهان كشت وتوليد-7-1جدول شماره

 شهرستان
 سطح زيركشت

 )گرم در هكتاركيلو(عملكرد )تن(ميزان توليد
 جمع بارور نهال

 592 28 48 48 -- شهرستان كرمان

 662 7 11 11 -- بافت

 400 3 7 7 -- بردسير

 1980 198 100 100 -- فهرج

 603 40 67 67 -- كوهبنان

 640 2 3 3 -- رفسنجان

 640 2 3 3 -- راور

 -- -- -- -- -- ارزوئيه وصوغان

 -- -- -- -- -- رابر

 -- -- -- -- -- بم

 1124 353 314 314 -- ريگان

 659 6 9 9 -- شهربابك

 3243 11 4 4 -- سيرجان

 408 5 13 13 -- زرند

 1136 655 577 577 -- استان كرمان

 

  :گياهان اسانس دار

اسـانس هـا بعنـوان     زا.استرها،الكل ها،ترپن ها،آلدئيدها و ستن ها مـي باشـند   مخلوطي از و اسانس ها تركيبات پيچيده اي هستند

محـل تجمـع   .بهداشتي نظيركرمهاي زيبائي اسـتفاده مـي شـود    -موادآرايشي ادكلن و و تهيه عطر در و غذا و دارو،طعم دهنده دارو

 تيره نعنائيان دركركهاي غده اي اپيدرم،درخانواده چتريان درلوله هاي مترشحه،درگياه  در اسانس درگياهان مختلف فرق مي كند
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يـاس   بـرگ،در  ساقه،دراسطوخدوس درگل و دانه،درصندل درچوب،درعطرچاي دربرگ و زيره در رازيانه و وست تنه،دردارچين درپ

 . دارد ريشه وجود در آنجليكا در صمغ و باريچه در در ميوه و وگل محمدي درگل،درپرتقال درشكوفه و

 گياهان پر مصرف در صنعت اسانس گيري

  Thymus Kotschyanus Boise:آويشن شيرازي

بوته اي كوچك با گلهاي بنفش رنگ باقسمتهاي مورداستفاده برگ وگل معطرآن مـي باشـدكه درفصـول بهاروتابسـتان مـي تـوان       

اين گياه خدمتگزار معـده ودسـتگاه هاضـمه بـوده،نيروبخش ومحرك،بـي      .چيدوپس ازخشك كردن درسايه آنرامورداستفاده قرارداد

طه داشتن ماده معطربه نـام تيمـول خاصـيت ضـدعفوني كننـدگي داشـته وبرحسـب        به واس.خوابي وطپش قلب راتسكين مي دهد

ضرورت مي توان به صورت كمپرس،لوسيون بكاربردآويشن دراستعمال خارجي براي رگ بريدگي،ازجادررفتگي،لكه هاي كبـودروي  

  پوست،نقرس،رماتيسم ودندان دردموثرنيزهست

  مواد موثر

درصـد   2تـا   1اسانس اين گياه زرد رنگ بوده و مقدار آن بـين   .باشد وثر واز نوع اسانس ميپيكر رويشي آويشن باغي حاوي مواد م

پيكـر رويشـي همچنـين    . دهـد  مـي  ، كارواكرول و پاراسيمول تشكيل تيمول تشكيل دهنده اسانس را مهمترين اجزاء. متغير است

 .باشد مي ، ساپونين و نيز مواد تلخ فالونوئيد ، تانن حاوي

   Carum Copticum: زنيان

داراي اثـرازبين برنـده   .ميوه آن مورداسـتفاده اسـت  .به خانواده چتريان تعلق داشته ودرمراتع ايران ونواحي شرقي هندومصرمي رويد

دراصفهان هماننـد انيسـون كرتـي ونشـتي كاشـته مـي شـودولي        .بوي بددهان وشفادادن زخم هايي كه چرك كرده است مي باشد

 .بذررادربهاركاشته ودراوايل مردادتااواخرشهريورماه مي رسد.ن استنيازآبي آن بيشترازانيسو

    Chrysanthemum Pathenium: بابونه گاوي

خـاك محـل كشـت راباكودتقويـت كـرده وعلفهـاي هـرزآن راچيـده         .تخم رادرفصل بهارمي پاشندوفصل پائيزقلمه آن رامـي كارنـد  

مورداستفاده اسـت كـه صـبح زودودرهـواي خشـك يابعدازتبخيرشـبنم آن        گل بابونه.ودرپائيزانشعابات كشت داده راتكثيرمي كنند

وق،رفع آب مرواريدوانگل ضداسپاسم،حشره كش،بازكننده گرفتگي هاوانسدادمجاري كبد،دهانه عر.راچيده ودرسايه خشك مي كنند

 . كش است

 .عالوه برمراتع درباغ وطبيعت مي توان آنراكشت داد.براي كشت آن خاك نرم الزم است
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  Foeniculum Vulgare Mill : رازيانه

 بصورت مايع غرغره .موجب تسكين سياه سرفه وآسم.به صورت سبزي يك ماده غذائي بسيارمفيد،آرام كننده معده وروده،اشتهاآور

 . هت تسكين گلودرداستفاده مي شودج

 بصورت نشاكاري .بلند،ماليم وخشك باشدمنطقه موردكشت بايدگرم وآفتابگيروطول روزهاي آخرتابستان .ازخانواده چتريان است

بـذورهم بـه   .ريشه آنرادراواخرپائيزمي توان درآوردوخشـك كـرد  .تمام اجزاي گياه مورداستفاده قرارمي گيرد.نيزمي توان كشت نمود

 نفخ ميباشد آن ضد اسانس و.صورت يك زمان نمي رسدوبذوررسيده رابايدمرحله مرحله جمع آوري كرد

  . Cuminum Cymimum L: زيره سبز

روغـن زيتـون همـراه بـااين گيـاه بـراي ناخنـك چشـم اسـتفاده مـي           .گياهي است يكساله وعلفـي .قسمت مورداستفاده ميوه است

 .دربيماريهاي ضدصرع،تشنج،مقوي معده ومعرق مصرف مي شود.شود

  . Carum Carvi L: زيره سياه

برداشـت محصـول   .يش درارديبهشـت سـال دوم ظـاهرمي شـود    گياهي دوساله كه گلها.گياهي است بابوي بسيارمعطر،مطبوع وقوي

وبرداشت ديرسـبب شـده چترميـوه خشـك شـده ودرموقـع برداشـت بريزدوقسـمتي ازمحصـول ازدسـت           .بايدبااحتياط شروع شود

پس ازبرداشت شـاخه هـاي ميـوه دارراروي هـم دسـته كـرده       .محصول صبح زودكه هنوزشبنم روي بوته هاست چيده مي شود.رود

بـراي دل پيچـه   .درمحل كوبيدن مـي گذارندتارسـيدن ميـوه هـا كامـل شـودوپس ازآن كوبيـده وبوجـاري مـي كننـد          روز15-20و

ــت  ــاب،بلع هوامفيداس ــعف اعص ــدن      .كودكان،ض ــم ش ــتهائي وك ــدي،بي اش ــاي مع ــم ه ــع قولنج،اسپاس ــراي رف ــكي ب ودردامپزش

بهتراسـت ازمصـرف زيـره بطورمـدام     .ميشـود ازاسانس زيره درتهيه صـابون هـاي عطـري اسـتفاده     .مقدارشيردامهااستفاده مي شود

 .خودداري نمود

  Mentha Arvensis: نعناع

 ، مقوي معده ، دهندگي داراي خاصيت نيرو.استفاده قرارمي گيرد اسانس آن مورد و سرشاخه گلدار ، گياهي است علفي كه برگ

عطرسازي استفاده به  ازاسانس آن در.ي شودسرماخوردگي استفاده م و سردرد خونريزي بيني و ، ناراحتي اعصاب ، رفع دردشكم

 .عمل مي آيد

 Mentha piperita:  پونه

 گياه شناسي معرفي و
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گياهي است تيره نعناع ،علفي وپايا داراي برگهاي متقابل بيضوي ونوك تيز ودر حاشيه دندانهدار تمامي قسنتهاي گياه داراي 

 .ده ان گل وبرگهاي جوان استگل مايل به بنفش دارد واندام قابل استفا.اسانس است

 امروزه در ايران بصورت وسيع كشت مي شود.اوليه اين گياه در كشور انگلستان مي باشد  ءمنشا :ييانتشار جغرافيا

 .برگها،سر شاخه هاي گلدار وگل مصارف دارويي دارند: قسمتهاي مورد استفاده گياه

 .كه تركيبي از منتول است مهمترين اسانس اين گياه مانت مي باشد:تركيبات شيميايي

 اسانس پونه 

) C10H16O(كتون و پولگن % 85حاوي حداقل . شود روغني است زرد مايل به سبز كه از تقطير گياه پونه از تيره نعناع حاصل مي

   .گرم است 94/0وزن هر ميلي ليتر آن حدود .بوي عطري تند شبيه نعناع و طعم عطري دارد. مي باشد

 Black caraway )كرماني( زيره سياه ايراني

، داراي ريشـه غـده   2n=14سانتي متر،  60گياهي است چند ساله با ارتفاع تقريبا ) كرماني(زيره سياه ايراني معرفي و گياهشناسي 

معمـوال بـرگ هـاي    . اي سياه رنگ، ساقه تو خالي، برگ هاي سبز رنگ با بريدگي بسيار كه به صورت نوار نخ مانندي در آمـده انـد  

. ين شامل دو بار تقسيمات شانه اي عميق داراي دمبرگ و برگهاي بااليي بدون دمبرگ و داراي قطعات سيخك مانند مي باشـند پاي

گـرده افشـاني اش   . گلها به رنگ سفيد يا كرم رنگ كه در انتهاي ساقه هاي اصلي و فرعي به صورت چتر مركـب ظـاهر مـي شـوند    

 .قسمتي است ل فندقه دوميوه اش به شك. توسط حشرات صورت مي گيرد

در كاوش هاي باستاني در شهر سـوخته  . فراوان ترين گونه مي باشد B.persicumگونه مي باشد كه  14داراي  Buniumجنس 

 زابل مشخص شده است كه مردم آن در پنج هزار سال پيش زيره سياه را مي شناختند

طالب مكان هاي سايه آفتـاب اسـت و بيشـتر در زيـر سـايه      . رويدمي ) متري3500تا  1710ارتفاع (در مناطق كوهستاني و مرتفع 

خاك هاي سبك شني تا شني لومي را مي پسندد و مقـدار مـاده   . گياهان و در شيب هاي تند و كمتر آفتاب گير مشاهده مي شود

كـوه  (، اسـتان قـزوين   )كـوه زر دامغـان  (اين گياه به طور وحشي در استان سـمنان  . درصد است 2.2تا 1.5آلي در اين مناطق بين 

بابا امان بجنـورد، كـوه هـزار مسـجد،     (، استان هاي خراسان رضوي،شمالي و جنوبي )كوه گنو بندر عباس(، استان هرمزگان )الموت

كـوه تـودج   (، اسـتان فـارس   )كـوه ال خسـه مهريـز    (، اسـتان يـزد   )اخلمد، كاشمر، بجستان، جنگل خواجه كالت و فريزي چناران

از نظـر  . ديـده مـي شـود   ...) سيرچ، جوپار، جوشان، جبال بـارز، كـوه زيـرو و    (و استان كرمان ) سياه كوه(ركزي ، استان م)استهبان

 پراكنش در سطح جهان در شمال آفريقا، جنوب شرقي اروپا، روسيه، قفقاز، افغانستان، هندوستان و دامنه هاي كم ارتفاع هيماليا 
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تن  25تا  10جالب است بدانيم كه ساالنه . اني مانند بادام، گون و بنه مشاهده مي شوددر اكثر مناطق در كنار گياه. ديده مي شود

 .زيره سياه از حدود صد هزار هكتار مناطق زيره خيز استان كرمان بر داشت مي شود

 (Eucalyptus globules) :  اوكاليپتوس

 معرفي و گياهشناسي

 سانتي متر و 10-15كه داراي برگ هايي كشيده با طول ) اها به ارتفاع بيشترو گ(متر  35تا  5اوكاليپتوس درختي است با ارتفاع 

. رنگ برگ ها در ابتدا سبز مايل به آبي است ولي تدريجا به رنگ سبز مايل به سفيد در مـي آيـد  . سانتي متر مي باشد 4-8عرض  

 .ايـن گيـاه از نـوع كپسـول مـي باشـد       ميـوه هـاي  . در بافت هاي پارانشيمي برگ، كيسه هاي ترشحي حـاوي اسـانس وجـود دارد   

ــال و     ــپانيا و پرتق ــورهاي اس ــت و در كش ــتراليا اس ــنبل اس ــاليپتوس س ــود   ... اوك ــي ش ــرورش داده م ــيع پ ــطوح وس ــز در س  .ني

 گونه هاي اوكاليپتوس بيشتر در زمين هاي باتالقي و مرداب ها و بر حسب نوع گونه، در آب وهواي نيمه خشك و نيمه مرطوب و 

ثر نقاط جهان پرورش داده مـي  اوكاليپتوس بومي استراليا است ولي امروزه در اك ..آهكي و ماسه اي بهتر رشد مي كنندخاك نسبتا 

 .شود

درصد اسانس، يك ماده تلخ به نام روتـين، مـواد رزينـي مختلـف،      5تا  3برگ تازه اوكاليپتوس داراي  تركيبات شيميايي و فرآوري

 كننده ضدعفوني اسانس آن،و آن از برگ هاي تازه و غنچه هاي گل اسانس. است... اسيد اكاليپتيك و 

 Rosmarinus officinalis  : ) اكليل كوهي -رومارن (رزماري 

  معرفي و گياهشناسي

برگهاي باريك آن به صورت متقابل . رزماري گياهي است چندساله و به فرم بوته اي كه در تمامي فصل هاي سال سرسبز مي باشد

از خصوصيات اين گياه بوي فراوان برگ هـا  . ه قرار مي گيرند و گل هاي اين گياه به رنگ آبي مايل به بنفش مي باشندبر روي ساق

  .مي باشد كه آن را به عنوان يك گياه معطر مشهور نموده است

. كشـت باشـد   رزماري گياهي است مقاوم به سرما و شرايط خشكي و اين خصوصيت ها سبب شده است كه در اكثـر منـاطق قابـل   

سرشاخه ها و برگ هاي . رزماري بومي مناطق مديترانه است و در اكثر مناطق كشورمان به صورت محدود يا وسيع كشت مي گردد

برگ هـاي ايـن گيـاه داراي اسـانس، تـانن، فالونوئيـدها، سـاپونين و آلكالوئيـد         شود و اين گياه در اوايل دوره گلدهي برداشت مي 

 .اسانس اين گياه داراي اهميت فراواني است و كاربردهاي فراواني نيز دارد .مي باشند) رزماريسين(
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 Satureja : مرزه

همچنـين در بخشـهاي   . در نواحي مديترانه اي پراكنـده انـد   "از خانواده نعناعيان غالبا (Satureja) گونه هاي مختلف جنس مرزه

نسـبت داده مـي    S.macrantha و S nica , S.edmondi . يشودگونه از اين جنس ديده م 14شمال غربي و غرب ايران , شمالي

به واسطه گلهاي زرد و پرزهاي متراكم سفيد و غدد ناهموار گسـترده در هـر دو سـطح بـرگ توصـيف مـي        S. rechingeri - .شد

هر دو اين گونـه   اسانس. ميباشد S. mantanaو  S. hortensis. دو گونه معروف مرزه كه بصورت خوراكي استفاده ميشوند. گردد

ها كاربردهاي مختلفي در صنايع غذايي و عطر سازي دارند همچنين استفاده هاي مختلف دارويي از اين گونه ها و اسانس آنهـا بـه   

 عمل مي آيد

 Common dill :شويد

مي باشد ولـي مصـر و    احتماال اين گياه بومي ايران و هندوستان. شويد يك گياه علفي يكساله است كه در تير و مرداد گل مي دهد

 در مـزارع و , كنارجاده ها, م يزرعاين گياه در تمام نقاط دنيا كشت مي شود و بصورت وحشي در زمينهاي ل. قفقاز هم ذكر شده اند

 در منطقه مديترانه شويد بعنوان يك گياه دارويي و چاشني . زمينهاي آيش و در خاكهاي شني كناره رودخانه ها يافت مي شود

اين گياه بوسيله مستعمره نشين هاي رومي به اروپاي مركـزي وارد شـده   . نده از زمانهاي بسيار قديم شناخته شده استتحريك كن

شـويد خشـك   . اندامهايي كه خاصيت دارويي دارند و در صنايع غذايي استفاده مي شوند شامل برگهاي تازه يا گلها مـي باشـد  .است

طعم تندي دارد و ابتدا نسبتا شيرين و سپس مزه اي مانند , دودي شبيه كراويه استعطر آن تا ح. بعنوان دارويي مصرف نمي شود

درصد ميوه و يا بذور يافـت مـي    4درصد اسانسهاي فرار دربرگها و ساقه هاي گلدار وجود دارد و تا  5/1تا . ادويه جات پيدا مي كند

اين اسانس هاي فـرار خصوصـيات ضـد عفـوني     . ت مي باشدليمونن و ديگر تركيبا, روغن موجود در ميوه عمدتا حاوي كارون. شود

. امروزه از شيويد بندرت براي اهداف دارويي استفاده مي شود.بادشكن بوده و شيردهي را افزايش ميدهد, كننده و ضدتشنجي دارند

سـوپ و ديگـر غـذاها    , از بذر شويد براي ساخت كره علفـي . استفاده اصلي آن بعنوان چاشني درسس و ساالد و ترشيجات مي باشد

شويد خصوصـاَ در ايـاالت ارگـون و اوهـايو     . اسانسهاي فرار حاصل از ميوه ها و برگها موارد استفاده مشابهي دارند. استفاده مي شود

 .براي استخراج اسانسهاي فرار آن كشت مي شود

 Common valerian:سنبل الطيب 

بصورت تنك و پراكنده و بصورت فراوان در مرداب . شهريور ماه مي باشدگياهي است علفي چند ساله گل آوري آن از ارديبهشت تا 

هاي مرطوب و نقاط شيبدار از درختچه در بيشه زارهاي ساحلي در مراتع جويبارها و حاشيه مسيرهاي آبـي و نقـاطي كـم ارتفـاع     

 بعد از  924سنبل الطيب از سال . استآسيا و به شمال آمريكا نيز آورده شده , پراكنش آن در نواحي معتدله اروپا. رشد مي كند
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قسمت هاي جمع آوري شده به منظور توليـد دارو ريزومهـا و ريشـه هـاي گياهـان      . ميالد به عنوان يك گياه داروئي شناخته است

 .اين كارهميشه در پاييز انجام مـي شـود  . كشت شده مي باشد كه معموال در سال دوم و بعضي مواقع در سال اول صورت مي گيرد

اين دارو فقط پـس از  . درجه سانتي گراد خشك مي گردد 45پس از جمع آوري كامال شسته شده و توسط حرارت مصنوعي باالي 

 1ايـن گيـاه داراي حـدود    . بعضي مواقع طعم آن شيرين و ادويه اي و قدري تلخ مي باشد. خشك شدن بوي عطري بخود مي گيرد

كه بصورت جدا داراي خاصيت داروئي نبوده ولي بصورت گروهي و تركيبي بسـيار   درصد اسانس فرار غني از تركيبات مختلف است

اثرات مفيدي روي ناراحتي هاي قلبي با منشا عصب داشته و سبب , دارو داراي خاصيت آرام بخش و محرك عصبي. موثره مي باشد

 كم بفرم دارويي تهيه شده و به عنوان يك در مصرف داخلي بصورت خيسانده و به عنوان تنتور درمقادير. تخفيف اسپاسم مي گردد

سـنبل الطيـب در   . افزايش ضربان قلب و هيجانـات بكـار مـي رود   , مسكن عمومي در درمان بيخوابي ناشي از خستگي هاي عصبي 

 .كشت مي گردد  بلژيك و كشورهاي اروپاي شرقي بويژه شوروي سابق, هلند, آلمان

  Tarragon:ترخون 

اين گياه در حاشـيه رودخانـه هـا و جـوي هـا در      . ياياشبه درختچه اي است كه از تير تا مهر گل مي دهدترخون يك گياه علفي پا

 مغولستان و شمال چين و در آمريكاي شمالي از غرب تا كلرادو و تگزاس پراكنش , سيبري, جنوبي و شرقي روسيه, مناطق مركزي

بخـش  .البته در حالت وحشي بندرت رشد مي كند. خشك كشت مي شودترخون عمدتاَ در اروپاي غربي در آب و هواي گرم و . دارد

آنهـا را  . هاي هوايي به جز ساقه هاي ضخيم تر خاصيت دارويي دارند و در ابتداي گلدهي در خرداد و تير ماه جمع آوري مي شـوند 

اق خشـك كـن بصـورت    روي زمين پهن كرده يا بصورت دستجاتي آويزان مي كنند تا در حرارت طبيعـي خشـك شـوند يـا در اتـ     

تا  25/0حاوي . داروي آن بوي نامطبوعي دارد و طعم آن تلخ مي باشد. درجه سانتي گراد خشك مي كنند 40مصنوعي در حرارت 

گليكوزيـدهاي شـبه كومـارين نيـز     . ترخون عالوه براسانس هاي فرار حاوي مواد تلخ و تانن مي باشـد . درصد اسانس فرار است 8/0

اثـرات  . ترشح معـده و زرداب را افـزايش ميدهـد   , گياه مانند افسنطين تحريك كننده سيستم هضمي استاين . مشخص شده است

مي شـود و    دم كرده آن براي تحريك اشتها و درمان بيماريهاي معده و روده و انگل هاي روده استفاده. ديگر آن اختصاصي نيست

رگهاي تازه و روغن آن در صنايع غذايي براي ساخت سركه و خـردل  از ب. مصرف آن در دوران حاملگي نبايد صورت گيرد. مدر است

دارو از گياهـان زراعـي ترخـون    .براي چاشني سوپ و در صنايع كنسروسازي به مقاديركم در عطر سازي استفاده مي شـود , ترخون

 .بيشتر تقاضا براي ترخون آلمان است كه به اشتباه ترخون فرانسه گفته مي شود. بدست مي آيد
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 Datura: اتوره ت

تاتوره يك گياه علفي يكساله است كه از خرداد تا مهر گل مي دهد و به احتمال زياد بومي شمال شرقي آمريكاي شمالي مي باشـد  

كنـار جـاده و نزديـك منـاطق     , تـاتوره در زمينهـاي بـاير   . اروپا و ساير مناطق دنيا وارد شده اسـت , و از آنجا به ديگر مناطق آمريكا

امروزه اين گياه در تمـام  . ارتفاعات كم تا نسبتا زياد در بيشتر مناطق معتدله و نيمه حاره نيمكره شمالي يافت مي شود مسكوني در

برگهـا را در سـايه يـا    . بيشتر داروي خام در برگهاي گياهان گلدار و بندرت دربذور رسيده وجود دارد. كشورهاي دنيا يافت مي شود

با توجه به اينكه گياه شديدا سـمي  . دارو طعم تلخ و شوري دارد. سانتي گراد خشك مي كنند درجه 50در گرماي مصنوعي حدود 

است دقت زيادي هنگام جمع آوري بايد صورت گيرد و فرد جمع كننده بايد از دستكش و ماسك جهت محافظت چشم ها و دهان 

درصـد روغـن    20بوده و عالوه بر آن بذور حاوي حـدود  درصد  5/0برگها حاوي الكالوئيدهاي تروپان سمي به مقادير . استفاده كند

دارو بعضي اوقات در سـيگارهاي ضـد   .عمل الكالوئيدهاي تروپان و موارد استفاده آن همانند بذر البنج و بالدون مي باشد. مي باشند

كـه بـراي تهيـه دارو     انواع زراعي آنهـايي هسـتند  . تاتوره معموال بصورت وحشي جمع آوري مي شود. تنگي نفس استفاده مي شود

  )منـاطق حـاره اي آمريكـا   (  Datura innoxiaاستفاده مي شوند بخصوص گونه هايي كه غني از اسكوپوالمين مـي باشـند ماننـد    

D.metel )يا ارقامي از ) مناطق حاره و نيمه حاره آسيا و آفريقاD.Stramonium   بخصوص آنهايي كه كپسول هاي بدون برآمدگي

اين گياه از نيمه دوم قرن شانزدهم در اسپانيا شناخته شده بود و به ديگر كشـورها بعنـوان يـك    . آلكالوئيد هستندو محتواي بيشتر 

 .يك قرن بعد از اين وضعيت خارج شد و بعنوان يك گياه وحشي مستقر گرديد. گياه زينتي وارد شد

 :نكاتي كه در حين استخراج اسانس ها بايد رعايت گردد

ن حداكثر مقدار اسانس از يك گياه كه اسانس از اندام هاي مختلف به جزء گل گرفتـه مـي شـود بايـد گيـاه را      براي بدست آورد -

درصد اسانس خـود   70زيرا در اين زمان گياه حداكثر اسانس خود را داراست و بعد از گل دادن حدود . حتما قبل از گل دادن چيد

 . را از دست مي دهد

 خاصي شرايط تابع آنها برداري محصول كه گياهان از اي عده استثناي به معموال داروئي گياهان مختلف اندامهاي برداشت زمان

 : يندمي نما برداري بهره زير مواقع در را اندامها ميباشد، بقيه

 : ريشه

 . مينماينـد  بـرداري  محصول گياه زمان استراحت پاييز اواخر در كلي بطور ا ر ها ريزوم و ريشه خصوص به زميني زير اندامهاي

 :ميكند فرق ساله چند و ساله دو يكساله، گياه حسب ها بر ريشه برداري بهره داشت توجه بايد ولي
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 و پـاييز  در اول سال نمو و رشد پايان بعد از ساله، دو گياه ريزوم و ريشه و گياه دادن گل از قبل يكساله، گياهان ريزوم و ريشه

و  رشـد  پايان از بعد پاييز در هم و گياه نمو و رشد از قبل بهار در هم دايمي يا چند ساله گياهان ريزوم و ريشه و زمستان، اواخر

 انـواع  كـه  داشـت  توجـه  بايـد  همواره ريشه گياهان از بهره برداري در . شوند مي برداري محصول بعد به دوم سال در گياه نمو

 يـا  پـاييز  در را دارويـي  هـاي  درختجـه  و درختان ريشه و نشود آوري جمع خالي و تو فاسد و رنگ تيره يا شده جوبي و سخت

 .ميسازند خارج زمين زمستان از

 بهـره  اسـت  شـده  سخت و كرده رشد مركزي ريشه قسمت كه زماني بايد دارد دارويي مصرف آنها پوست كه هايي ريشه معموال

آن  كردن جدا تا باشد نموده پيدا اي حظه مال قابل رشد آن پوست كه باشد اي در مرحله گياه ريشه بايستي بعالوه. شود برداري

  ها ريشه گيرد انجام موعد از زودتر ريزومها و ها ريشه برداشت اگر بنابراين .گردد مقدور راحتي به شده چوبي و سخت قسمت از

 اگـر  و دهنـد  مي دست از را خود و كيفييت شده خرد سرعت به شدن خشك اثر در و بوده شكل اسفنجي و گوشتي و ريزومها،

 . شد خواهند قابل استفاده غير و سخت شوند آوري ديرترجمع

 : پوست

 و ريشـه  پوسـت  معموال . ميكنند پاييز برداشت در هم و گياهي هاي فعاليت شروع از قبل بهار در هم را دارويي گياهان پوست

يعني  بهار در بايد باشد رزيني مواد دارايي اگر دارويي گياهان ساقه و ريشه پوست، . دارند بيشتري ارزش مسن نسبتا هاي ساقه

 .ميشوند جداسازي )چوبي( مياني قسمت گياهياز شيره جريان شروع هنگام

 : پياز

 در بايـد  سـاله  دو گياهـان  برگهاي.ن،چيده شوند آ برگهاي شدن پير از قبل و زود خيلي بايد ساله يك و علفي گياهان برگهاي

بـرگ   . گيـرد  انجـام  شـبنم  بدون و خشك هواي در و صبح در بايد برداري كه محصول دكر توجه بايد . شود برداشت دوم سال

 . شوند چيده بايستي ميوه كامل رسيدن تا گلها شدن ظاهر زمان از دارويي درختان

 از قبـل  كمي و برگها كامل رشد از علفي پس گياهان دار برگ ساقه . ميشود چيده دن دا گل زمان در دار اسانس گياهان برگ

 گلهـا  شـدن  ظـاهر  از قبل كمي باشند برگ و پهنك داراي كه صورتي در بدون اسانس برگهاي . ميشود چيده گلها شدن ظاهر

 مرتبه دو ميتوان ميكنند رشد هم زمستان طول در كه گياهاني مورد در .چيده ميشوند

 نزديـك  تـا  را آنهـا  برگهـاي  نبايد اينكه گاوزبان و ريحان مثل ساله يك گياهان بعضي مورد در مهم نكته. كرد برداري محصول

 چندين تابستان طول در را برداري محصول عمل ميتوان لذا نموده رشد "پايين مجددا برگهاي چون نمود برداري محصول زمين

 .نمود بار تكرار
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 : گل

 از بعـد  صـبح  هنگـام  در نشد باز از بالفاصله بعد يا است شدن انجام شرف در آميزش عمل كه زماني در يعني شدن باز از قبل

 خـاص  شـرايط  در و گـل  كامـل  شـكفتن  از پـس  بايد معطر بنفشه و سه رنگ بنفشه : استثنا، چند. ميشود چيده شبنم تبخير

 .برداري شود محصول

 گلـدار  شـاخه  سـر  . ميشوند شكفته برداشت يا غنچه صورت به تمشك،زالزالك ع سرخ،افسنطين،انوا گل مثل گياهان برخي در

 .ميشود برداشت ميباشد كامل شدن شكفته شرف در گل وقتي ريحان و مثل آويشن،زوفا دار اسانس و معطر اهانگي برخي

 : ميوه

 : دندار وجود صورت دو به ها  ميوه

 .شود برداشت كامل رسيدن از بعد بايد باشد داشته مصرف تازه حالت به اگر: آبدار

 .ميشود برداشت دانه شدن خارج از قبل :خشك

 شـاخه  سر كه صورت اين به شوند خشك برداشت كامال صورت به پاييز در بايد ...  )و رازيانه،انيسون،زيره( دار اسانس يميوها

 ندميده تكان پارچه تميزي روي بر و كرده قطع را دار ميوه

 آماده سازي پس از برداشت -

عدم تغيير رنگ، اندازه مورد درخواست، عطر و طعم از بازرسي و درجه بندي از لحاظ عدم اختالط با گياهان مضر و مواد خارجي، و 

بدون توجه به اين موارد ورود به مراحل بعدي امكان پذير نمي . جمله موارد مهم و قابل توجه در قبل از مرجله عمل آوري است

 .باشد

 خشك كردن - 

ي جهت كاهش  خسارت ناشي از قارچ ها در چنين حالت. بايست به شكل خشك به بازار عرضه شود]بسياري از گياهان دارويي مي

اينكه هر گياهي تا چه . و ساير آلودگي هاي ميكروبي، درصد رطوبت گياهان تا جايي كه ممكن است بايد پايين نگهداشته شود

درصدي از رطوبت مي تواند در مقابل عوامل آلودگي و بيماري زا مقاومت كند براي بسياري از گياهان دارويي بومي كشور نا 

گذشته از آن براي خشك كردن گياه، بسته به اندام مورد استفاده و هدف عرضه به بازار، روش هاي متعددي . شناخته است

، قرار دادن در  اليه هاي نازك و گذاشتن در محفظه هاي )سايه و يا تابش مستقيم آفتاب( همچون خشك كردن در هواي آزاد 

 در مورد خشك كردن . داد زيادي ازگياهان روش مناسب تعيين و معرفي نشده استخشك كن، و غيره وجود دارد  كه در مورد تع
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گياهان در محيط هاي سر بسته، مسايلي چون طول دوره خشك كردن، دماي مناسب براي خشك كردن، درصد رطوبت و ساير 

 .نگرديده است و اسانس هاي روغني حل) ريشه، برگ، ساقه، گل و غيره(شرايط الزم براي اندام هاي مختلف 

 يندهاي استخراجآفر

هم اكنون فرآيندهاي استخراج ما را قادر ساخته است تا اسانس ها را چه به صورت كامل و چه به صورت اجـزاي جـداي از هـم، از    

را بـه   ا سونيك در استخراج اسانس ها كه تنوع قابل تنظيمـي ركه مي توان به استفاده از امواج اولت دبدست آور نمنابع مختلف بتوا

همچنين با استفاده از انواع حال ل ها برحسب اينكه حالل و جزء مورد نظر در اسانس قطبي و يا غيرقطبـي  ..ما مي دهد، اشاره كرد

 .دقت يك اسانس را جدا كرد باباشد و با كنترل ساير شرايط محيطي مي توان 

مثال اسانس ليموترش اگـر بـا تقطيـر بدسـت     . ستقيم داردضمناً برخي اوقات، روش بدست آوردن يك اسانس با كاربرد آن ارتباط م

 .آيد، در شيريني پزي و اگر با استخراج بدست آيد، در نوشابه سازي كاربرد خواهد داشت

  :برخي اجزاي اصلي اسانس هايي كه با استخراج يا تقطير بدست مي آيند عبارتند از

 .كـه معمـوال بـا تقطيـر يـا بخـار بـه دسـت مـي آينـد          ) ادويـه ( ر گياهي انواعي از مواد فرار و اجزاي معط: روغن هاي ضروري  -١

اجزايي كه داراي روغن هاي غير فرار هستند، اين مواد توسط حالل هايي كه بعداً حذف خواهد شد، به دست مـي  : الئورزين ها  -2

 .آيند

ايـن فراينـد تـرپن هـا را در محصـول      . گـردد ، جدا ميشودتوسط درجات مختلف غلظت كه تنظيم مي : روغن هاي تغليظ شده  -٣

 .كاهش مي دهد ولي از بين نمي برد

رغم گراني آن به طور وسيعي در استخراج اسانس ها با كيفيـت بـاال اسـتفاده مـي      نيز امروزه علي CO٢ از روش استخراج با   -)

 حالل، حتي در مقادير بسيار كم در محصـول مهم ترين امتياز اين روش، عدم اتالف مواد فرار بر اثر حرارت و عدم باقي ماندن . شود

 .نهايي است

 : تاريخچه سياالت فوق بحراني

مـايع   شـبيه حـالل هـاي   , و از نظر قدرت حالليـت ) نفوذ پذيري باال و ويسكوزيته كم(مانند گازها  ,سياالت فوق بحراني از نظر خواص انتقالي

  :شرح زير توضيح داد داليل گسترش استفاده از اين سياالت را مي توان به. هستند

بـراي   براثر اتفاقات جهاني به طور غير قابل پيش بيني افزايش پيدار كـرد كـه ايـن مشـكل بزرگـي      ،قيمت انرژي70در اوايل دهه 

در .فرآيندهايي با مصرف انرژي كمتـر توجـه كردنـد    در نتيجه اكثر مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي به جايگزين.كشورهاي صنعتي بود

 -خالف عمليات استخراج مايع بر )Supercritical Flow Extraction SCFE(خراج با سيال فوق بحراني فرآيند است
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بازيابي حالل نيازي به عمليات تقطير نيست،اين موضـوع باعـث كـاهش     مايع،بازيابي حالل با انبساط ناگهاني انجام مي شود وبراي

بـاال در صـنايع غـذايي و     ق بحراني ،نياز به مواد اوليه با درجه خلوصدليل ديگر گسترش كاربرد سياالت فو.شود مصرف انرژي مي

غذايي براي جلوگيري از ايجـاد آلـودگي حـالل شيميايي،بسـيار      براي مثال بازيابي كامل حالل در صنايع دارويي و.است...دارويي و

ديگـر   از داليـل .مل حالل ميسـر نيسـت  مايع بازيابي كا-هاي معمول مانند تقطير و استخراج مايع ضروري است،در حالي كه روش

در روش هاي قديمي جداسـازي مـورد    گسترش سياالت فوق بحراني اين است كه حالل هاي آلي مخصوصا حالل هاي كلر دار كه

طوري كه امروز ثابت شده حالل هاي كلر دار و بعضي از حالل هـاي آلـي    به.استفاده قرار ميگيرند براي محيط زيست مضر هستند

 (green chemistry)سـبز  صنايع،از قبيل كلرو فلرو كربن،براي اليه ازن زيان آور بوده و از نظر ديـدگاه شـيمي   رف درمورد مص

 Co٢ گـاز  .اسـت   فرايند هاي فوق بحراني اين مشكل برطـرف شـده   به عنوان حالل در co٢ لذا با جايگزيني گاز.مردود مي باشند

فوق بحراني در بخش هاي مختلف علم  بنا به داليل ياد شده امروزه فرايند سياالت .خواص بي اثر بر روي محيط زيست است داراي

در بيشتر اوقات دي اكسيدكربن فوق بحراني . علمي براي آن گزارش شده است گسترش يافته و كاربردهاي متنوعي در منابع, و فن

۲Co بـوده و گـاز  بحراني ديگر ترجيح داده مي شود چون دماي بحراني آن پـايين   به سياالت فوق غيرقابـل اشـتعال    غيرسـمي و  , 

پليمـر   صـنايع نفـت و پتروشـيمي و صـنايع    , صـنايع دارويـي  , صنايع غذايي, زمينه صنايع شيميايي سياالت فوق بحراني در. است

يـع انـدازه   توليـد پـودر بـا توز   , مخلـوط  كاربردهاي زيادي دارند برخي از كاربردهاي سياالت فوق بحراني از جمله جداسازي اجزا از

 .اما پتانسيل اين روش خيلي بيشتر از كاربردهاي محدود بيان شده ميباشد. استخراج مواد موثر و توليد انرژي است, مناسب

 : بحراني سياالت فوق

 ر بخار از سطح جدايش دو فاز و مايع در پايين سطح قرا در شرايط پايين تر از نقطه بحراني تعادالت بخار مايع به صورتي است كه

  (critical point)بحراني در نقطه.به تدريج دانسيته مايع كاهش يافته و دانسيته ي گاز زياد مي شود باافزايش دما و فشار.مي گيرند

سيال در شرايط دمـا و فشـار بـاالتر از    .دو فاز غير ممكن است دانسيته ي دو فاز با يكديگر برابر مي شود و تشخيص سطح جدايش

  .بحراني ناميده مي شود وقنقطه بحراني،سيال ف

تغييرات شديدي در خواص فيزيكي به ويژه دانسيته  و يا هر دو ، P يا T در شرايط فوق بحراني تغيير ناچيزي در برخالف مايعات ،

مخلوط،باعث مي گردد كـه   اين خاصيت در استخراج عالوه بر انتخاب پذيري زياد در حل كردن يك تركيب از.كند سيال ايجاد مي

همانطور كه در قبل نيز گفته شد سياالت فـوق بحرانـي از   .انجام گيرد زيابي مواد استخراجي با انبساط ناگهاني حالل فوق بحرانيبا

 سيال فوق بحراني به راحتي  مانند مايعات و از نظر خواص انتقالي و نفوذ مانند گازها رفتار مي كنند ،در نتيجه نظر انحالل پذيري
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سياالت فوق بحراني انحالل گزينشي و جداسـازي كامـل حـالل و حـل      از مزاياي عمده.يا ليفي نفوذ مي كنددر جامدات متخلخل 

  .فشار باالي مورد نياز در فرايند است ، اين روش و از معايب مهم ، شونده

  :انتخاب حالل فوق بحراني

انتخاب حالل مناسب هزينه هاي عملياتي  با.باشدانتخاب حالل مي  ، مهمترين مسئله در طراحي يك فرايند استخراج فوق بحراني

 بـا .حالل مصرفي بايد ارزان و غير سمي بوده و قدرت حالليت بااليي داشته باشد.يابد كاهش يافته و خلوص محصوالت افزايش مي

چنـد  .اسـت  Co٢ حالل دي اكسيد كربن توجه به تجربيات به دست آمده،در طراحي يك فرايند فوق بحراني،معموال اولين انتخاب

  :به شرح زير است Co٢ دليل عمده در انتخاب

  ارزان قيمت و قابل دسترس بودن -

  جهت استفاده در فرايندهاي غذايي و دارويي مناسب و بي اثر بودن از نظر شيميايي  -

 ) اتمسفر 4/73سانتي گراد و درجه 6/31( شرايط بحراني مناسب  -

  غير سمي بودن،غير اشتعال بودن -

  :عملياتي استخراج با سيال فوق بحراني روش

به محصوالت خالص تر و با كيفيت تر سبب شده تا صـنايع بـيش از پـيش عالقـه      پيشرفت هاي حاصل در طراحي تجهيزات و نياز

روش اول تحت فشـارهاي  .است  دو روش ارائه شده SCFE به طور كلي براي استفاده از.شوند SCFE استفاده از تكنولوژي مند به

ولي به هر حال در هـر دو روش فرآينـد اسـتخراج فـوق      .پيوسته انجام مي شود روش دوم به صورتدر باال و به صورت ناپيوسته و 

 : زير است بحراني به شرح

در اين حالت يك يا چنـد مـاده از   .مي شود SCF مخلوط خوراكي در تماس مستقيم با جريان (Loading) در مرحله ي بارگيري

عملياتي را طوري تنظيم نمود كه تنها تركيبـات مـورد نظـر جـدا شـوند كـه ايـن         مي توان شرايط.جدا مي شوندمخلوط خوراكي 

در سيال فوق بحراني را  با كاهش دما در يك ظرف جداسازي ميتوان مواد حل شده.حالل و فشار و دما عمليات دارد بستگي به نوع

مبدل حرارتـي انتقـال داده مـي     بعد از جمع آوري در يك ظرف ، ي گردد وسپس حالل سرد شده و به مايع تبديل م .بازيابي نمود

 .قرار گيرد شود تا مجددا مورد استفاده

  : مزاياي استفاده از سياالت فوق بحراني

 :داز جمله اين مزاياي مي توان به موارد زير اشاره كر. سياالت فوق بحراني نسبت به حالل هاي مايع از مزاياي زيادي برخوردارند
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اين فرايند براي مواد حساس به دما , بنابراين. فرايند استخراج بيشتر سياالت فوق بحراني در دماي پايين انجام مي شود   -1

 .مناسب است

در فرايند سياالت فوق بحراني حالل به طور كامل از محصول قابل بازيابي است و به دليل كاهش مصرف حالل و استفاده   -2

 .نظر اقتصادي با صرفه استاز , مجدد از آن

 عدم حضور حالل در محصول نهايي كه باعث باال رفتن كيفيت محصول نهايي مي شود  -3 

  كاهش زمان انجام فرايند  -4

  گازها مشابه مايعات و قدرت نفوذي مانند انحالل پذيري  -5

  انتخاب پذيري باال  -6

براي ايجاد درجات آزادي مطلوب جهت تنظيم يا كنترل قدرت و  لحساسيت به تغيير دما،فشار،دانسيته و غلظت حال  -7

  آوردن محصولي با كيفيت باالتر حساسيت حالل براي بدست

  عدم ايجاد مشكالت زيست محيطي  -8

  حساسيت دارند سالمت دمايي براي تركيباتي كه به دماي باال  -9

 : بهداشتي ويي ودر صنايع غذايي،دار (SCF)چندين كاربرد سياالت فوق بحراني

رايج،اين سياالت كاربردهاي زيادي به عنوان حالل هاي  به دليل مزاياي بسيار خوب سياالت فوق بحراني نسبت به حالل هاي مايع

  .دارند جايگزين و جديد در صنايع مذكور

 : استخراج روغن اسانس نعناع توسط دي اكسيد كربن فوق بحراني  -

در ايـن   .(نعنـاع  مشخصـه اسـانس  (سـاختار كـارون  .(ت شيميايي موجـود در اسـانس نعنـاع اسـت    مهمترين تركيبا كارون يكي از

 از آنجايي.دي اكسيد كربن فوق بحراني استخراج شده است به كمك)اسپرمينت(موردكارون به عنوان مشخصه اسانسي گياه نعناع 

كيفيت باال و  و دارويي دارند،توليد اين مواد اوليه بابهداشتي  -زيادي در صنايع غذايي،آرايشي  كه روغن هاي اسانسي كاربرد هاي 

 .درجه خلوص قابل قبول و همچنين عاري از حالل،اهميت زيادي دارد

  : روغن ماهي كليكا با استفاده از دي اكسيد كربن فوق بحراني از 3استخراج امگا  -

نسـبت بـه    هاي چرب ضروري در روغـن مـاهي را  بحراني مي تواند طي زمان كوتاه تري عمل استخراج اسيد دي اكسيد كربن فوق

از بـين اسـيدهاي   .و غيـر اشـباع هسـتند    اسيد هاي چرب داخل روغن ماهي شامل اسيدهاي چرب اشباع.روشهاي ديگر انجام دهد

 شناخته مي شوند اين  3بر روي كربن شماره سوم است تحت عنوان امگا  چرب غير اشباع آنهايي كه اولين بند دو گانه آنها
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پذيري باالي ايـن روش   و همچنين گزينش. خواص دارويي و منحصر به فردشان زياد مورد توجه مي باشند سيدهاي چرب به علتا

  .براي استخراج و جداسازي انواع اسيدهاي چرب بسيار مناسب است

 :استخراج كلسترول از چربي گاو به وسيله دي اكسيد كربن فوق بحراني  -

كه براي اكثر مردم غير  ي غذايي پر مصرف است،اما وجود مقدار زيادي كلسترول در آن باعث شده گوشت گاو يك ماده اگر چه

بوده است كه سرطان زا  dceمقادير زيادي حالل هاي كلردار مانند قابل استفاده باشد روش سنتزي استخراج كلسترول به وسيله

با .صورت گرفت ي گاو به وسيله دي اكسيد كربن فوق بحرانيتحقيقاتي در مورد استخراج كلسترول از چرب 2005در سال .هستند

 مي يابد  ،در صد استخراج كلسترول افزايشco٢ افزايش فشار و افزايش جريان

  :ر صنايع غذايي و دارويي مي توان به موارد ذيل اشاره كرددscfe موارد كاربرد  از ديگر

  (eyo)استخراج روغن زرده ي تخم مرغ- 

  ن نارگيلپودر كردن روغ- 

  اسيدهاي چرب از روغن سويا استخراج- 

  به عنوان گاز ضد حالل sfc استفاده از- 

  اسانسي گياه بابونه استخراج- 

  سدر،زيره،اوكالپتوس،و پوست تازه ميوه جات مانند نارنج و ليمو استخراج روغن هاي اسانسي از گياهان دارويي مانند- 

  از قهوه و چاي استخراج كافئين- 

  استخراج روغن كانوال- 

  بو و رنگ زدايي از روغن ها- 

  استخراج نيكوتين از تنباكو- 

 توليد آب ميوه ها- 

  مواد رايج دارويي-

 :نتيجه گيري

استخراج  غذايي و دارويي مطرح شده و برخي از آنها مانند تعدادي از كاربرد هاي سياالت فوق بحراني در صنايع در اين پروژه

بيشتر از  اما پتانسيل اين روش خيلي.استخراج اسيدهاي چرب از روغن ماهي كليكا شرح داده شد از گياه نعناع وروغن اسانس 

 مورد اين سياالت به دليل خواص منحصر به فرد  كاربردهاي وسيع ذكر شده در.كاربردهاي محدود بيان شده در اين مطالعات است
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رفتار  ري باالو يسكوزيته كم مانند گازها و از نظر قدرت انحالل مانند حاللهاي مايعپذي سياالت فوق بحراني از نظر نفوذ.آنها ست

حالل از محصوالت،انتخاب پذيري باال در جداسازي  از مزاياي استفاده از اين سياالت،صرفه جويي در انرژي ،بازيابي كامل. ميكنند

 نكته قابل توجه در اين فرايند ها امكان كنترل.ه دما استدمايي براي تركيبات حساس ب تركيبات مورد نظر از مخلوط و سالمت

روشني در توسعه اين فرايند در ابعاد  فرايند به وسيله تغييرات فشار و دما ميباشد با توجه به مطالب بيان شده آينده بسيار

 ي فعاليت كننددر مورد كاربردهاي وسيعي از سياالت فوق بحران گوناگون و جود خواهد داشت و محققين مي توانند

 جايگزيني بررسي كاالهاي -1-7

 مواد كننده، مصرف يا و توليدكننده سليقه به سنتتيك  ميباشد كه بنا و سنتتيك نيمه هاي اسانس  :از عبارتند ها اسانس جايگزين

 اسانس اخير هاي سال در .گردند مي عرضه بازار به و شده توليد هاي مختلف اسانس با همراه بهداشتي و آرايشي دارويي، غذايي،

 .اند شده طبيعي هاي اسانس جايگزين تا حدودي بودن تر ارزان علت به صنعتي هاي

 كاال در دنياي امروز استراتژيك اهميت -1-8

: به صورت مستقيم و غير مستقيم استفاده ميكنند همانطور كه ذكر شد تعدادي از آنها عبارتند  اسانسهاطيف وسيعي از صنايع از

رشد اين صنايع و اهميت حياتي آنها رو به با توجه به روند  و ديگر مصارف دارو سازي ، بهداشتي و آرايشي، صنايع  ائيغذصنايع 

 .قابل توجه خواهد بود اسانسها در جوامع مدرن امروزي اهميت

 : محصول كننده مصرف و توليدكننده عمده كشورهاي -1-9

 مي بدست غيره و اكاليپتوس رزها، برگان، مركبات، سوزني نظير درختي هاي ونهگ از آن درصد ۶۵ حدود در اسانس جهاني توليد

 تن ۱۰۰۰ حدود ميان اين در .شوند مي كشته  زامرو آنها از بسياري شود كه مي توليد علفي گياهان از باقيمانده درصد ۳۵ و آيد

 است طبيعي مناطق از شده آوري خودرو جمع گياهان به متعلق نيز توليد از

درصد توليد انواع اسانس در كشورهاي همچنين و  نقشه استقرار توليدكنندگان انواع اسانس در جهان به پيوست مي باشد* 

 .درصد باالي توليد در كشورهاي آمريكا،چين و برزيل مي باشدكه نشان دهنده  .آمده است)8-1(مختلف در جدول 
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 صادرات شرايط -1-10

 با كه يافته افزايش ساليق خود با مطابق و متنوع كاالهاي بردن بكار براي مردم تقاضاي صنايع، ونافز روز پيشرفت دليل به امروزه

 در و نداشته خاصي تكنوژلوي اسانس، توليد فرآيند طرفي از .شود مي برطرف نياز اين اسانس انواع توليد و طبيعت از گيري بهره

 به توجه با .بود خواهد برخوردار خوبي صادراتي بازار از مناسب قيمت با تيتوليد محصوال و المللي بين استانداردهاي رعايت صورت

 ارز تامين در غني منبع يك تواند آن مي صادرات و اسانس توليد و استخراج ايران، هوايي و آب شرايط علت به گياهان تنوع و وفور

 .باشد
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 فصل دوم

 

 بررسي عرضه و تقاضا
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  :عيت عرضه وتقاضاوض -2

 كننـده وصـنايع   پـاك  و بهداشـتي  ، صـنايع  دارويـي  و غـذايي  صـنايع  يبسـياري از واحـدها  دربعنوان مواد اوليـه   اسانسهاامروز 

در كشور و در جهان در مسير رشـد و  اسانس ها روند شكل گيري واحدهاي مصرفي . مصرف گسترده اي دارد ادكلن و آرايشي،عطر

، نيـروي   )  گياهـان ( ايران با وجود پتانسيلها و قابليتها كه در زمينه مختلف از جمله مواد اوليه . رفته استگسترش روزافزون قرار گ

در جهـان و منطقـه    اسـانس  در آينده نه چندان دور ميتواند بعنوان يكي از توليد كنندگان عمـده . كار ، انرژي و غيره دارا مي باشد

 .مطرح گردد

 :واحدهاي توليد كننده داخل كشورميزان توليد و تعداد  -2-1

تن  2694.6واحد با ظرفيت اسمي 32اسانس گياهي انواعتوليدبر اساس آمار اخذ شده از وزارت صنايع و معادن در كشور در زمينه 

 در سال در حال فعاليت ميباشند

 : به دو گروه تقسيم ميشوند اسانسبه طور كلي واحدهاي توليد كننده 

اي در حال بهره برداري و واحدهاي توسعه اي ميباشند كه در مجموع  ظرفيتهاي ايـن دو گـروه را ميتـوان    گروه اول شامل واحده

اين گروه از صنايع مطمئن بوده  توليد اسانسبطور كلي . بحساب آوردانواع اسانس بعنوان ظرفيتهاي موجود واحدهاي توليد كننده 

 ميباشد  مصرف كنندهو شامل تامين ماده اوليه براي واحدهاي 

هاي بالقوه جهت توليـد در آينـده بـه شـمار مـي       مي باشد كه ظرفيت اسانس گروه دوم شامل طرحهاي در دست اجرا جهت توليد

البته بايد توجه داشت كه درصد پيشرفت اين واحدها متفاوت بوده بطوري كه درصد پيشرفت بعضي از واحـدها در حـد صـفر    . آيند

 .است %  50احدها باالتر از درصد پيشرفت و برخي ديگر  از و

 1389-1385روند توليد در بازه زماني 

 واحد ظرفيت تعداد سال

 تن 1551 8 1385

 تن 521.3 6 1386

 تن 537.3 8 1387

 تن 40 2 1388

 تن 45 8 1389
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 .است شده داده نشان زير نمودار در سال هاي گذشته طي اسانس انواع توليد روند

 

 :حدهاي در حال احداث بررسي وا -2-2

دسته تقسيم مي شوند كـه   چهار بر اساس اطالعات دريافتي از وزارت صنايع و معادن جوازهاي تأسيس از نظر پيشرفت فيزيكي به

بـه بهـره    1391يـا اوائـل سـال     1390عبارتند از آنهائي كه مراحل پاياني را ميگذرانند، بدين معني كه اين واحدها تا اواخـر سـال   

دسته دوم آنهائي هستند كه در حال اجرا مي باشند و دسته سوم آنهائي كه مقدار كمي كار ساخت و سـاز را  . خواهند رسيدبرداري 

  .در مراحل اوليه مي باشند شروع نكرده اندو يا يا هنوز دسته چهام انجام داده اند و 

1385جواز تاسيس در سال  

 واحد ظرفيت تعداد واحد درصد پيشرفت طرحها

75-99  تن 6 1 

49-75  تن - - 

20-49  تن 50.7 2 

 تن 2669.1 15 0-20

1386جواز تاسيس در سال  

 واحد ظرفيت تعداد واحد درصد پيشرفت طرحها

75-99  تن - - 

49-75  تن - - 

20-49  تن 1500.2 2 

 تن 436.3 12 0-20

 1387جواز تاسيس در سال

 واحد ظرفيت تعداد واحد درصد پيشرفت طرحها

75-99  تن - - 

49-75  تن - - 

20-49  تن -  

 تن 569.4 8 0-20
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 1388جواز تاسيس در سال

 واحد ظرفيت تعداد واحد درصد پيشرفت طرحها

75-99  تن - - 

49-75  تن - - 

20-49  تن 35.8 3 

 تن 386 5 0-20

 1389جواز تاسيس در سال

 واحد ظرفيت تعداد واحد درصد پيشرفت طرحها

75-99  تن - - 

49-75  تن - - 

20-49  تن - - 

 تن 3346.1 8 0-20
 

؛ 1389سـال   تا پايـان 1386در طي سالهاي اسانسها همانطور كه مشاهده ميشود مجموع ظرفيت  اسمي توليدي واحدهاي موجود 

 . ميباشدتن  1628.5بدون در نظر گرفتن گروه چهارم تن و واحدهاي در حال احداث  2694.6

 پيش بيني امكانات عرضه

قدار عرضه پيش بيني شده در اين جدول براساس حاصل جمع كل ظرفيت پيش بيني شده واحدهاي توليد كننـده و آنهـائي كـه    م

مجموع ظرفيتهـاي   ٪ 70بر اساس اسانس پيش بيني ظرفيت واحدهاي فعال توليد كننده . بزودي به توليد خواهند رسيد مي باشد

حهاي در دست اجرا در نظر گرفته شده است همانطور كه قبالً ذكر شـد  در نظـر   فعال در حال بهره برداري ويك پنجم ظرفيت طر

گرفتن يك پنجم ظرفيت طرحهاي در دست اجرا بعنوان ظرفيت فعال در هر سال بدين دليل است كه درصد پيشرفت اين طرحهـا  

ياز مي باشـد بـر ايـن اسـاس توليـد      يكسان نيست و جهت به بهره برداري رسيدن اين واحدها دوره ساخت و ساز چند ساله مورد ن

 ..  تن در سال خواهد رسيد 3514.7در كشور به  1395تا سال  اسانس

  1395تا سال  اسانسپيش بيني ظرفيت واحدهاي توليد كننده 
 )تن( ارقام به                                                                                                       

 كل ظرفيت فعال فعال قبالً طرح در حال بهره برداري سال

1390 1886.2 0 1886.2 

1391 1886.2 325.7 2211.9 

1392 1886.2 651.4 2537.6 

1393 1886.2 977.1 2863.3 

1394 1886.2 1302.8 3189 

1395 1886.2 1628.5 3514.7 
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 :كشور در 1389-1385طي سالهاي  محصولبررسي روند واردات   -2-3

كـرده   طي 1388 -1385از سال را  صعوديسير اسانس واردات  ، دريافتي از سايت گمرك جمهوري اسالمي ايرانآمار با توجه به 

تن انواع اسـانس وارد شـده    2043و در طول اين پنجسال بالغ بر كشور بوده استاسانس تن واردات  624.7 بالغ بر 1389و در سال 

 624.8؛  656.1؛  361.7سـاليانه  بترتيـب   �1 0�/�. ا%-& ��'�� ,+�ر *�($)� و'& در %� %$ل ا!� �  ١٨٨٦.٢ود در ��ر���� ��

ات  و مقايسه آن با توليد داخل نشان دهنده نياز كشور به بيش از توليداسانس  با توجه به جدول واردات  لذا ، وارد شده اسانس تن 

 . داخلي است

 كشورهاي مبدا ارزش دالري اليارزش ري )كيلوگرم(وزن  سال

1385 112547 12258089901 1350183 
 ،انگلستان،امارات متحده عربي، هند، هلند،اسپانيا،فرانسهآلمان،

 اتريش،سوئيس،ايتاليا،كانادا،بلژيك،مالزي،ژاپن،تركيه، چين

1386 289336 30131554476 3244115 
 لند،اسپانيا،،انگلستان،امارات متحده عربي، هند، هفرانسهآلمان،

 اتريش،سوئيس،ايتاليا،كانادا،بلژيك،دانمارك،برزيل،تركيه، چين

1387 361463 43640197571 4583689 
 ،انگلستان،امارات متحده عربي، هند، هلند،اسپانيا،فرانسهآلمان،

 اتريش،سوئيس،ايتاليا،كانادا،استراليا،تركيه، چين

1388 656010 74602493248 7499477 
 ،انگلستان،امارات متحده عربي، هند، هلند،اسپانيا،فرانسهآلمان،

 اتريش،سوئيس،ايتاليا،كانادا،بلژيك،استراليا،لبنان،تركيه، چين

1389 624768 83338050050 9119707 

 ،انگلستان،امارات متحده عربي، هند، هلند،فرانسهآلمان،

 اسپانيا،اتريش،سوئيس،ايتاليا،كانادا،بلژيك،استراليا،دانمارك،تركيه،

 چين،ايرلند،اندونزي
 

 مصرف روند بررسي -2-4

 و طبيعي هاي اسانس كننده مصرف بزرگترين آرايشي و بهداشتي صنايع آن پي در و غذايي دارويي، صنايع كه گفت توان مي

 .گيرند مي بهره مواد اين از محصوالتشان نمودن متنوع براي توليدكنندگان و بوده سنتزي
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 .است شده استفاده زير فرمول از ظاهري مصرف برآورد براي

   ظاهري مصرف  =توليد+واردات - صادرات
 ارقام به تن                                                                                                    

 مصرف ظاهري صادرات واردات توليد سال

1385 1551 112.5 47.5 1616 

1386 521.3 289.3 36.6 774 

1387 537.3 361.4 106.6 792.1 

1388 40 656 36.4 659.6 

1389 45 624.8 9.2 660.6 

 4502.3 236.3 2044 2694.6 جمع
 

 89-85طي بازده زماني بررسي روند صادرات محصول  -2-5

 سال
وزن 

 )كيلوگرم(
 ارزش دالري ارزش ريالي

 كشورهاي مقصد

1385 47515 4318100774 469938 
 ،انگلستان،افغانستان،ارمنستان،امارات متحده عربي،فرانسهآلمان،

 وئيس،هند،هلند،اسپانيا،مجارستان،سوئد،آمريكا،كانادا،روسيه،اتريشس

1386 36638 9735271357 1050616 

 ،انگلستان،امارات متحده عربي، هند، هلند،اسپانيا،فرانسهآلمان،

بكستان،كره،آذربايجان،مجارستان،سوئد،آمريكا،كانادا،روسيه،اتريش،از

 قزاقستان،چين

1387 106646 12145390364 2828235 
،انگلستان،اسپانيا،سوئد،كانادا،افغانستان،عراق،مجارستان،فرانسهآلمان،

 آذربايجان،ارمنستان،كانادا،مالزي

1388 36443 1674960453 187681 

،انگلستان،امارات متحده عربي، هند، فرانسهآلمان،

ارستان،سوئيس،آمريكا،كانادا،كويت،بحرين،ژاپن،عراق هلند،اسپانيا،مج

 تانارمنس ،

1389 9195 808655626 75707 
 ،انگلستان،امارات متحده عربي،اسپانيا، تاجيكستان،فرانسهآلمان،

 كويت، عمان

 

 صادرات اولويت با محصول به نياز بررسي -2-6

 به دارند تصميم كه كشورهايي براي حال اين با .نباشد فعال جهان در اسانس توليد زمينه در كه دارد وجود كشوري كمتر امروزه

 : است الزم زير موارد جمله از مناسبي راهكارهاي اتخاذ .بپردازند زمينه اين در قدرتمند توليدكنندگان با رقابت

 تي رعا توليد، انميز شامل تواند مي كه جهاني، توليد در كشور جايگاه تعيين جهت ريزي برنامه و ها سياست تعريف ۱ -

 .باشد روز تخصص و دانش از گيري بهره و مناسب هاي قيمت ارائه المللي، بين استانداردهاي

 



   

۴۹ 

 

 

 كنترل و اسانس گيري هاي كارخانه استقرار با و كننده مصرف صنايع كمك با تحقيقاتي هاي برنامه توسط توليد پشتيباني ۲-

 جديد محصوالت عرضه براي كيفيت،

 انتخـاب  جديـد،  زراعـي  هـاي  گونـه  طبيعي هاي فرآورده گسترش با ارتباط در كننده مصرف صنايع با كشاورزي شبخ ق انطبا ۳-

. متفـاوت  سـاليق  جهـت  نـوآوري  زمينه در توليدكننده هاي شركت وضعيت بهبود و باشد زياد آنها اسانس توليد عملكرد كه ارقامي

سـوئد، ايـاالت متحـده     ،سـپانيا  ،اامارات متحـده عربي ،انگلستان ،فرانسه ،نآلما كشورهاي به 1389 سال در ايران موجود، آمار طبق

كشت گياهـاني كـه    درصورت ايران، مطلوب هوايي و آب شرايط بخاطر بنابراين .است داشته اسانس صادراتآمريكا ، عمان و كويت 

 شـرايط  به توجه با دارد وجود اسانس انواع صادرات براي روشني انداز چشم صنعت اين از حمايت و اسانس آنها خواستار زياد دارد 

  .يابد افزايش صادرات ميزان درآينده كه شود مي بيني پيش گياه و گل انواع كشت براي هوايي ايران و آب
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 فصل سوم

 

 بررسي فني و تكنولوژيكي
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 حصول در كشور و مقايسه آن با ديگر كشورهابررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه م -3-1

غني از  منابع طبيعي به جاي استفاده از تركيبات مصنوعي و گستردگي و تنوع آب و هواي ايران كه مزاياي استفاده از اسانسهاي

 .ي ميسازدصنعتي را ضرور اساسنهاي طبيعي به روش گياهان دارويي را فراهم آورده است تحقيقات هرچه بيشتر راجع به توليد

 طور مستقيم تاثير اين مواد به. گردند مواد مؤثر موجود در گياهان دارويي مواد با ارزشي هستند كه باعث اثرات درماني و تقويتي مي

  .گيرد متناسب با مقدار مواديست كه در اختيار قرار مي

                        :ودش مي بندي تقسيم گروه پنج به جهان در طبيعي هاي اسانس توليد متداول هاي روش

 :كه به چهار شكل مورد استفاده قرار مي گيرد : روش تقطير ) الف 

 تقطير با حالل حامل آب  •

 تقطير با حالل حامل آب و بخار •

 حامل تقطير با بخار  •

 آلي تقطير با آب و همزمان با يك حالل •

انس از جـاي ده و در نهايت باعث جابجا شدن اسزيادتر كرهدف از روش تقطير اينست كه سطح تماس آب را با مواد مؤثره گياه 

 . جايي كه مورد نظر ماست ميشود  خود به

 : روش خراش ، فشار و تيغ زدن ) ب

بعضي از اسانس ها زماني كه حرارت مي بينند تجزيه مي شوند كه براي استخراج آن ها بايد از روش خراش دادن ، فشار و تيغ       

بطور كلي . اين روش شامل دو نوع روش اسفنجي و روش تيغ زدن و سوراخ كردن اندام مورد نظر مي باشد . زدن استفاده شود 

 . يشود كه اندام هاي گوشتي دارنداين روش براي گونه هاي گياهي انتخاب م

 : روش استخراج با حالل) ج

اگر گياه داراي اسانسي باشد كه با حالل تركيب . فاده مي شود انس از دو نوع حالل فــرار و حالل غير فـرار استبا توجه به نوع اس      

 .رار استفاده مي شود ي فاهالل آن سخت بوده و براي سهولت از ح مي گردد، جداسازي

 : استخراج با استفاده از آنزيم هاي هيدروليز كننده ) د

 ).مثل بادام تلخ  ( وكزيدي دارندمعموال اين روش براي گروهي از اسانس ها استفاده مي شود كه منشا گل      

 : استخراج اسانس به روش دي اكسيد كربن ) هـ
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روشـهاي مكـانيكي،   همانگونه  كـه در بـاال آمـده ،    طبيعي استفاده ميشود  ياستخراج اساسنها هاي مختلفي كه براي از جمله روش

اسـتخراج بـا    هـا امـروزه روش   از ميان ايـن روش . اج به كمك حالل و روشهاي جداسازي به روش تقطير اشاره كردرروشهاي استخ

قابـل مالحظـه از جملـه سـازگاري بـا محـيط        اكسيد كربن فوق بحراني به دليل داشتن مزايـاي  خصوص دي حالل فوق بحراني به

تـا   شـود  روش استخراج فوق بحراني باعث مي. با كيفيت باال نسبت به روشهاي ديگر مورد توجه است زيست و استخراج ماده مؤثره

باقيمانده حالل در ماده استخراج شده غيرسمي بـوده و آلـودگي    .طور انتخابي استخراج گردد بيشترين ماده مؤثر موجود در گياه به

ار مـورد اسـتفاده قـر     co٢ با توجه به اينكه در اين پروژه  استخراج  مواد مؤثره ازروش سياالت فوق بحراني با كـاز . گذارد باقي نمي

 بشرح روش مزبور بتفصيل پرداخته ميشود لذاخواهد گرفت 

 استفاده از روش استخراج فوق بحراني در جداسازي مواد موثره گياهي

 د تقطير و استخراج اهميت فراواني داشته و از معمـول تـرين  نيآانجام عمليات جداسازي،فر درميان فرآيندهاي شناخته شده براي

زيادي از مطرح شـدن سـياالت فـوق بحرانـي      با و جود آنكه مدت زمان.ر رفته اندروشهايي ميباشند كه ديرباز شناخته شده و به كا

 تحقيقات گسترده در اين زمينه صورت گرفته و مقاالت متعددي در كنگـره هـا،   اما ، وكاربردهاي آن ها در چرخه صنعت نميگذرد

را مي توان به شـرح زيـر    ه از اين سياالتدالليل گسترش استفاد.نشريات مهندسي پيرامون آنها به چاپ رسيده است همايش ها و

 .توضيح داد

هاي معمول تقطير و استخراج استفاده كرد كه عمدتا به لحاظ مسائل اقتصادي  يند هاي جداسازي نميتوان از روشآدر برخي از فر

 استفاده و كاربرد روشهاي الزم جهت  زيرا خواص فيزيكي و شيميايي مواد و نيز شرايط مورد نياز به گونه اي كه امكانات.باشد مي

اهم اين موارد شامل باال بـودن نقطـه جوش،نزديـك بـودن     .فراهم نمي سازد معمول موجود را به طور رضايت بخش و با كيفيت باال

مواد به دمـاي بـاال    حساسيت(Azeotropic Solution) تشكيل مخلوط هاي آزئوتروپ با نقطه ي هم جوش(مورد نظر نقطه جوش مواد

  .بازيابي حالل مي باشد ،تامين و

 .ده مي شوداترپني دارند از اين روش استف اًنس هايي كه منشار بيشتر اسد

 تقطير آب با همراه و خارج شده گياه روغني اسانس و معطر مواد دما، و بخار از استفاده با و شده مخلوط آب با گياهان اول شيوه در

 درصـنايع  و )خشـك  گياه كيلو ۱۰۰ در اسانس كيلو2/0-2حدود( باالبوده آنها اسانس درصد كه گياهاني براي روش اين .گردد مي

 .دارد وسيعي كاربرد شوند مي مصرف غذايي

 گيري اسانس توان شيوه مي اين به مركبات پوست از .شود مي استفاده گياه آبدار هاي بخش و ميوه كردن فشرده از دوم روش در

 .نمود
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 در اسانس و پايان حالل در و است حالل از استفاده با و (Extractor)كننده استخراج ستگاهد در معطر مواد استخراج سوم روش

 ها حاللهاي شيميايي گوناگوني مانند اتانول،متانول،استن، گليسيرين وگاليكول ميگردد جدا هم از تقطير، متعدد هاي سيستم

 تهيه را آنها توان نمي قبلي شيوه دو به كه شود استفاده مي هايياسانس توليد براي روش اين ..توانند مورد استفاده قرار گيرند مي 

 .است قبل روش دو از تر روش پيچيده اين در نياز مورد تجهيزات و ها دستگاه .نمود

 .دارند وجود گياه در ميزان جزئي به و ناپايدارند و حساس بسيار كه ميروند بكار معطري مواد توليد براي اغلب پنجم و چهارم روش

 حالل از استفاده با موم يا روغن وسيله به معطر مواد جذب از پس و گرفته قرار موم مجاورت در يا و خوابانده روغنها در ها گل برگ

 كيفيت با و گران بوده بسيار روش اين در شده توليد هاي اسانس .گيرد مي انجام نهايي تخليص و جداسازي عمل و سپس تقطير و

 .گردند مي مصرف آرايشي گرانقيمت هاي كرم از برخي و ادكلن و عطر ساخت در مدتاع و شوند مي تهيه بهتري

 :نمود تفكيك زير هاي بخش به توان مي را طبيعي اسانس توليد مراحل

 معطرو داروئي گياهان آوري جمع -

 فاسد گياهان و سنگ الي، و گل جداسازي -

 گياهان كردن خرد -

 ه استخراج مواد معطرو يا مواد مؤثر -

 اسانس بندي بسته و سازي آماده -

 آن بندي بسته و آسياب و گياه تفاله كردن خشك -

 معطر گياهان آوري جمع -

 يا و )وحشي( خودرو گياهان دسته دو از گيرند مي قرار استفاده مورد اسانس تهيه منظور به كه گياهاني

 .شوند مي تشكيل شده كشت گياهان

 جنگل ها، بيابان از وسيع سطوح در آنان پراكندگي علت به معطر گياهان از بعضي آوري جمع چنانچه داشت توجه بايد كلي بطور

 .شود آنها كشت به اقدام محدودي مساحت در است الزم باشد مشكل ها صخره و ها

 آفت، رشد از مس و كود از استفاده و مناسب هوايي و آب شرايط آوردن فراهم حدودي تا و خاك اصالح با توان مي منظور اين براي

 .داد پرورش گيري اسانس براي را گياه مرغوب و ويژه هاي گونه نتيجه در و كرده جلوگيري گياهان روي بر ها قارچ و حشرات
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 بايد عوامل اين .گذارند مي تأثير گياه اسانس ميزان در گياه سن و مختلف مهاي اندا گياهان، آوري جمع زمان مانند مهمي عوامل

 .گيرند قرار توجه مورد گياهان آوري جمع هنگام در

 فاسد گياهان و سنگ الي، و گل كردن جدا -ب

 به كه است واحد به ورودي اوليه مواد از فاسد گياهان و سنگ الي، و گل كردن جدا بخش اسانس توليد واحد در كار مرحله اولين

 ،ميگيرد انجام كارگران وسيله به و نقاله تسمه خط سورتينگ، ميزهاي وسيله

 .گردد جدا مرحله اين در گياه انتهايي بخش بايد كه هستند، الي و گل با همراه اغلب معطر سبزيجات

 گياهان كردن خرد -ج

شده تا در زمان  ذخيرهو خشك3>رد ا;:9+د7 06ار 01213/. و ,+ " مستقيما جدا كردن گل والي و ناخالصي ها از پس تازه گياهان

 .ديگري بكار گرفته شوند 

 آنها سازي ه ذخير و گياهان كردن خشك  -

 مواد نيازمند سال تمام در گيري اسانس واحد ولي گيرد مي انجام خاصي فصل در معطر گياهان از يك هر رويش و كاشت كلي بطور

 طول رد تا كرده ذخيره انبار در و نموده خشك را آنها تازه گياه شدن فاسد و زدن كپك از جلوگيري جهت منظور بدين . است اوليه

 .شود مي استفاده زير متداول هاي روش از مختلف گياهان كردن خشك براي . نمود استفاده استخراج بخش در بتوان سال

  آزاد هواي در كردن خشك

 زيان تاثير گياه مؤثر مواد برروي خورشيد نور كه داشت دقت بايد البته شود انجام سايه در يا و خورشيد نور در عمل اين است ممكن

 .باشد نداشته رآو

  حرارت با كردن خشك

 متوقف سرعت به ها آنزيم فعاليت و بوده پذير امكان حرارت درجه كنترل زيرا است گياه كردن خشك براي راه مناسبترين روش اين

 تجزيه ماد محدوده اين در گياهان معطر مواد اكثر كه داده نشان تجربه زيرا .است سانتيگراد درجه40-60 نظر مورد ميگردد دماي

 مورد تر سريع شده خرد گياهان .گردند انبار نشده خرد و خشك بايد معطر گياهان كه داشت توجه بايد .روند نمي بين از و نشده

 .شوند مي فاسد و تجزيه و گرفته قرار قارچها حمله

 .يردگ قرار دقت و توجه مورد بايد حشرات و اكسيژن نور، رطوبت، ميزان نظر از ذخيره انبار شرايط

 

 

  استخراج يندآفر
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ا فشار و حرارت باال انجام مي شود كه در اين پروسه حالل مورد باسانس گيري بوسيله حالل )scfe(در فرايند سيال فوق بحراني

خالصه اي . اجرا مي شود  c˚80-35بار و گرماي بين  400-100و اسانس گيري در فشار بين  بوده) ۲cco(استفاده اكسيد كربن 

 .در زير آورده شده است استخراج ز روندا

۲co كپروژه اقتصادي مزبور داراي داراي سه عصاره گير ،دو عدد جدا كننده ، يك تان . است) طبق دياگرام(و مبدل حرارتي   

۲coگاز گردشاين پروسه با در فرايند اسانس گيري  در سيستم  بچ سيميصورت پيوسته ساعت ب 1.5-4در يك چرخه بسته    

مي كندانس به مايع تبديل شده و به داخل تانك نگهدارنده از طريق مبدل حرارتي   اكسيد كربندر هر سيكل   .عمل مي كند

۲coمايع اكسيد كربن بداخل پمپ اندازه گيري فشار باالاز ميان  مبدل حرارتي جهت اطمينان از توليد مايع سپس . شود  تغذيه  

. هدايت ميشود بوسيله  پمپ تخليه به درجه فوق بحرانيرم شدن ورسيدن مايع با فشار بداخل  پيش گرم كن جهت گ.ميشود 

سپس  .بكار رود اكسيد كربنپمپ كمك حالل مي تواند براي مقدار معيني از حالل هاي ديگر مانند اتانول ،استن و غيره در بخار 

عصاره گيرها با كمك سبدهاي سوراخ دار  مواد جامد براي اينكه عصاره گيري شوند در.اين سيال در اسانس گيرها جريان مي يابد

 آسان و سريعشدن  اره گيرها مجهز به دريچه هايي براي بازوبسته صع. كه براي حمل و نقل آسان هستند نگهداشته مي شوند

 .دنبا اسانس حل شده در جداكننده ها جاري مي شو سيال اكسيد كربن.طراحي ويژه شده اند

بنابراين . نگه داشته مي شوندپائين درجه حرارت و شرايط فشار سيال اكسيد كربند استخراجي ازبازيابي مواجهت در جداكننده ها 

در 1جداكننده وقتيكه . با انتخاب مناسب ترين شرايط، تفكيك عصاره مي تواند با استفاده از دو جداكننده در خط بدست آيد

تابع بحران براي  2در حاليكه شرايط جداكننده  ه نشين ميشوندموقعيت بحراني قرار دارد تركيباتي با وزن مولكولي باالبسرعت ت

زماني . به تانك نگهدارنده برگردانده مي شود 2تبخير شده از جداكننده ۲co .ميباشد ۲coسيال بازيابي كامل هر نوع عصاره از 

مجاري مربوطه تا ميزان فشار يا دستگاه خاموش شود،از فشارهواي  ، و جايگزين بايد اسانس گير دستگاههايكه مواد جامد در

گاز . شودمي بوسيله خط كاهش دهنده فشار برگردانده ۲o cبه تانك نگهدارنده  اكسيد كربنحداكثر مقدار ممكن واتمسفر كاسته 

 آن در هوا مازادكه در تانك نگهدارنده موجود است شود و  برابرمقداريتا فشار آن  ، ميتواند منتقلئي از هر مجرا  اكسيد كربن

 .گرددپخش مي 
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  بندي بسته و سازي آماده -

) گليكول پروپيلن يا اتانول( ها الكل مانند كننده تثبيت مواد ساير با سازي آماده واحد در تقطير بخش در شده توليد روغني اسانس

 بهسفارش مشتري و يا بدون بسته بندي با توجه به  بندي بسته ليتري ميلي ۵۰۰ اي شيشه ظروف درو يا بصورت خالص  مخلوط

 .ميشود   بازارعرضه

  تفاله كردن خشك  -

يا و  مخلوط مشتري با مواد ديگر نياز صورت در و سپس آسياب واز اين روش خشك ،  شده گيري اسانس گياهان تفاله

 .دگرد مي ارسالبازار   به و شده بندي بسته"مستقيما

 ري ثابتحداقل ظرفيت اقتصادي طرح و برآورد حجم سرمايه گذا -3-2

 اجرا دست در هاي طرح ميانگينتوان توليد دستگاها و تعداد شيفت كاري و  ها روش از يكي اقتصادي، ظرفيت حداقل تعيين براي

در سال و روز  330در شبانه روز و  با ده ساعت توليدپروژه توان ماشين آالت  اساس بر لذا ،بكار گرفته مي شود هاي موجود واحد و

در سال و تن  240به ميزانگياهان با استفاده از  هاي طبيعي اسانس انواع سال در تن 6اقتصاديظرفيت  ل،محصو بازار بررسي

 .است برآوردشده ظرفيت اين براساس محاسبات وپيشنهاد ،و بخشهاي جانبي ميباشداسانس گيري داراي واحدهاي اصلي 

 :باشد مي زير موارد شامل باشد مي واحد ساخت دوران هزينه شامل كه طرح ثابت گذاري سرمايه

 زمين -

ها و بقيه مربوط  مترمربع زيربناي ساختمان935مترمربع است كه از اين مقدار حدود  6000كل زمين اختصاص يافته به اين طرح 

 .استي دسترسي داخلي ها و راه يساز به فضاي سبز، محوطه



   

۵۷ 

 

 

 رديف
توليدي، (نوع ساختمان ها

 ...)اداري، انبار و 
 واحد مقدار كار

 مترمربع 385 سالن توليد   1

 مترمربع 112 انبار مواد اوليه 2

 مترمربع 100 انبار محصوالت 3

 مترمربع 200 اداري و رفاهي 4

 مترمربع 56 كارگاه و تاسيسات 5

 مترمربع 70 ازمايشگاه 6

 مترمربع 12 نگهباني 7

   935 جمع كل      

 

 التآ ماشين  -

 شرح ماشين آالت رديف
 تعداد  سازنده

 باقيمانده نام شركت نام كشور

1 Extractor 

 BET هند
يك 

 سري

2 Separator 

3 Co٢ Tank 

4 Condenser and pre-cooler  
5 Evaporator and pre- heater  
6 Co٢metering Pump  
7 Co٢solvent pump 

8 piping,fitting,isolation&control valves 

 1   داخلي تن 5،   co٢تانك ذخيره 9

 OMAS 1 ايتاليا دربند و ليبل زن باضافه دستگاه بسته بندي 10

  BET 1 هند آسياب چكشي 11

  1    داEFG  چيلر 12

  1   داEFG  كمپرسور هوا 13

    جمع كل هزينه ماشين آالت 

 

 كارگاهي و ونقل حمل و اداري لوازم -

كيلويي  و اثاثه اداري و يك عدد ليفتراك و وانت  500ري تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي و يك عدد ترازودر اين طرح يكس

 .نيسان جهت حمل ونقل در نظر گرفته شده است
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 برداري بهره از قبل هاي هزينه  -

تست  ه هاي آموزش نيروي انساني،هزين ،...هزينه هاي تهيه طرح ، مشاوره ، اخذ مجوز و يكسري هزينه هاي قبل از توليد شامل 

 هزينه ماشين آالت،% 1هزينه بيمه هزينه ماشين آالت،% 10گمرك هزينه ماشين آالت،% 10هزينه حمل راه اندازي و اجرا،

 نشده بيني پيش هاي هزينه  -

 نوع حسب بر كه آمد دخواه بوجود اجرا زمان در اند نشده بيني پيش قبل از كه هاي هزينه ساخت زمان در توليدي واحد هر در

 .است شده گرفته نظر در نشده بيني پيش هاي هزينه بعنوان ثابت گذاري سرمايه درصد ۵ طرح اين در .است متفاوت صنعت

 تامين محل و نياز مورد اوليه مواد -3-3

 :از عبارتند باشند مي نظر مد طرح اين در اسانس استخراج براي كه گياهاني

و  زيره سبز، پرتقال ، ليمو :مانند معطر هاي ميوه و ها دانه هميشه بهار،بابونه ، ، ياس مريم، شمعداني، رز، انواع مانند معطر گلهاي

 پوست ، اسطوخدوس وريحان ، اوكاليپتوس،  گشنيز، رزماري آويشن،پونه ، نعناع، رازيانه، مانند معطر هاي برگ ،زنجبيل ، سياه 

 معطر انگياه

 گياهان در موجود اسانس .گردد مي عرضه بازار به سال در تن 6 ظرفيت با خالص  صورت به بيعيط اسانس طرح اين محاسبات در

  .است خشكتر و  گياه تن 43000 به نياز اسانس روغن تن 6 تهيه براي لذا .باشد مي استحصال قابل درصد5/0-3خشك تر و

 : محل اجراي طرح -3-4

هره برداري كارخانه هاي توليدكننده اسانس، عرقيات و عصاره هاي گياهي وزارت با توجه به آيين نامه اجرايي ضوابط تاسيس و ب

، محل  1383اداره كل نظارت بر موادغذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مهرماه  -بهداشت،درمان و آموزش پزشكي معاونت غذا و دارو

 . است هشهرك صنعتي در نظر گرفته شداستقرار 

 :  انيانس نيروي تامين -3-5

 نفر مي باشند 7و نيروي غيرمتخصص و پشتيباني به تعداد د نفر مشغول بكار خواهند ش 11عداد به تتخصص در خط توليد نيروي انساني م

 بررسي وتعيين ميزان آب ، برق، سوخت ، مخابرات و چگونگي تامين آنها در منطقه -3-6

 :برق مصرفي 

 .كيلووات مي باشد 200و روشنايي  توان برق مورد نياز دستگاهها

 

 

 



   

۵۹ 

 

 مصرفي آب

ي فضاي سبز ، تاسيسات ، مصارف آشاميدني و بهداشتي و نيز آبيارشتشو دستگاهاآب مورد نياز واحدهاي صنعتي به مصارف 

  .كارخانه خواهد رسيد 

همچنين جهت تامين . ليتر برآورد مي گردد  150آب بهداشتي و آشاميدني مورد نياز روزانه واحد براساس مصرف سرانه هر نفر 

با در نظر گرفتن موارد فوق  .ليتر در روز منظور مي شود  5/1آب مورد نياز براي آبياري محوطه ، به ازاي هر متر مربع فضاي سبز 

 مترمكعب پيش بيني مي گردد 20روزانه ،آب مصرفي واحد 

 ساير تاسيسات

.... ين بخش تاسيسات  اطفاء حريق ، گرمايش و سرمايش و در ا. در واحدهاي صنعتي تاسيسات جانبي ديگري نيز وجود دارد 

 . مورد بررسي قرار مي گيرند 

تجهيزات اطفاء حريق )الف    

تاسيسات گرمايش و سرمايش) ب   

همچنين جهت سرمايش سالن توليد به . سيستم گرمايش مركزي  جهت سالنها و ديگر قسمتهابكار گرفته مي شود  در اين واحد از

 100هزار و براي سرمايش ساختمانهاي اداري ، رفاهي و خدماتي نيز به ازاي هر  6000متر مربع يك دستگاه كولر آبي 200هر  ازاء

 . هزار در نظر گرفته مي شود  4000متر مربع  يك دستگاه كولر آبي 

 .ت متر مربع يك دستگاه تهويه در نظر گرفته شده اس 150به منظور تهويه سالن توليد نيز به ازاي هر 

وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني -3-7  

 واحدهاي كه ازآنجا . شد خواهند توليد فرآيند در مشكالتي دچار نباشند، برخوردار دولت حمايتهاي از توليد واحدهاي چنانچه

 در واحد نقدينگي و بود خواهد پايين آنها سود حاشيه لذا ندارند، توليد كامل ظرفيت در اندازي راه ابتدايي سالهاي در جديد

  دارند مالي به حمايتهاي نياز رقابت ميدان در بقا براي بنابراين ندارد قرار مطلوبي وضعيت

 در راحتي به آنها محصوالت تا كرده آماده كنندگان توليد براي راتوليد  فضا تا ارائه دهد نيقواني و مشوقها آنها خاطر آرامشو براي 

 . برسد به فروش جهاني بازارهاي

 جهاني هاي تعرفه با مقايسه و )آالت ماشين و محصوالت( گمركي تعرفه حمايت -3-8

 عدم و اوليه تستهاي از پس آالت ماشين اين . شود مي تامين كشور از خارج از آالت ماشين از بخشي توليدي واحدهاي اغلب در

  وجود آالت ماشين گونه اين براي اضرحال ح در كه گمركي حقوق . شد خواهند كشور وارد گمرك طريق از فني مشكالت
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 كشور از خارج به آنها محصوالت كه توليدي واحدهاي ديگر طرف از.باشد مي خارجي آالت ماشين قيمت درصد ۱۰ حدود دارد

 امر به داخلي توليدكنندگان ترغيب براي اخير سالهاي در خوشبختانه . باشند مي حقوق گمركي پرداخت مستلزم شود، مي صادر

 .يابد افزايش صادرات حجم است شده باعث كه است شده تصويب آنها مشوقهايي براي دراتصا

 مالي هاي حمايت -3-9

 براي مدت كوتاه وتسهيالت ساخت براي مدت بلند تسهيالت اعطاي صنعتي هاي طرح براي مالي هاي حمايت مهمترين از يكي

 .باشد مي طرح ساالنه مصرفي ملزومات و مواد خريد
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 فصل چهارم

 

 

 

 بررسي اقتصادي و مالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه  -4
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به منظور تعيين ميزان سود دهي و شاخصهاي اقتصادي طرح ، ابتدا الزم است بررسي هاي مالي كه مشتمل بر بر آورد هزينه هاي 

و تنظيم جداول مالي مي ) ، باال سري كارخانه ،استهالككل هزينه هاي  سرمايه اي ، هزينه هاي مواد اوليه ، تعميرات و نگهداري (

به همين منظور تعيين وضعيت مالي نيز مي بايست جداول سود و زيان ، گردش وجوه نقدي و تراز نامه پروژه . باشد ، صورت گيرد 

 .پيش بيني و تنظيم گردد) سال  5( براي دوره معين 

د تا پاره اي از نسبتها و شاخصهاي اقتصادي مطرح در صنعت نيز محاسبه شود تجزيه و تحليل وضعيت مالي طرح ايجاب مي نماي

ديدگاه كامل و جامعي نسبت به ) كه به شرايط خاص هر كشور مرتبط مي باشد ( تا بر مبناي ميزان مطلوبيت هر يك از آنها 

 . برآوردهاي مالي و اقتصادي و مباني آنها حاصل گردد 

آورد سرمايه ثابت و يارهاي محاسبه هر يك از موارد براي فني به عمل آمده در فصل سوم با ارائه معدر اين فصل براساس بر آورده

در گردش و توضيح پيرامون هر يك ، هزينه هاي ثابت و متغير طرح پيش بيني و قيمت تمام شده و همچنين سود ساليانه طرح با 

 . محاسبه گرديده است  3نرم افزار كامفار 

ول سود وزيان گردش وجوه نقدي و تراز نامه طرح و ارائه كاملي از شاخصهاي اقتصادي ، توجيه پذيري طرح را به ضمن ارائه جدا

  .اثبات مي رساند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :برنامه توليد ساليانه  –4-1
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سال آتي پيش بيني  5در اين بخش با توجه به برنامه زمانبندي طرح و تاريخ شروع بهره برداري، برنامه توليد محصوالت طرح براي 

 .مي گردد

 جدول پيش بيني برنامه توليد طرح

 شـــرح
 سالهاي بهره برداري

1393-1392 1394-1393 1395-1394 1396-1395 1397-1396 

 ميزان توليدات 

 6 6 6 6 6 )تن(ظرفيت اسمي

 %100 %100 %100 %85 %75 درصد استفاده از ظرفيت عملي

 6 6 6 5.1 4.5 )تن(انواع محصول 

 6 6 6 5.1 4.5 جمع توليدات

 0 0 0 0 0 )تن(ضايعات قابل فروش 

 6 6 6 5.1 4.5 جمع توليدات قابل فروش

 مبالغ به ميليون ريال   

 شـــرح
 سالهاي بهره برداري

1393-1392 1394-1393 1395-1394 1396-1395 1397-1396 

 ) تن( محصولقيمت 
2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 

 6 6 6 5.1 4.5 )تن(ميزان توليدات

 15,000 15,000 15,000 12,750 11,250 جمع توليدات 

 15,000 15,000 15,000 12,750 11,250 جمع توليدات قابل فروش

 

 .عته در روز به فعاليت مشغول مي باشد سا 10نوبت كاري  1روز در سال مي باشد كه در  330تعداد روز كاري در اين واحد 

 : اطالعات مربوط به سرمايه ثابت و بر آورد آن  -4-2

منظور از سرمايه ثابت ، آن گروه از دارايي هاي متعلق به واحدهاي صنعتي كه ماهيتي نسبتاً ثابت يا دائمي دارند و به منظور 

به سرمايه ثابت ، دارايي ها سرمايه اي يا دارايي بلند . ي مي شوند استفاده در جريان عمليات جاري و نه براي فروش ،  نگهدار

 . مدت نيز اطالق مي گردد

از اجزاء تشكيل دهنده سرمايه ثابت مي توان دستگاهها ،تجهيزات خط توليد ، تاسيسات زير بنايي ،  زمين ، ساختمان و محوطه 

 .را نام برد ...بل از بهره برداري و سازي ،وسائط نقليه ، اثاثيه و لوازم اداري ، هزينه هاي ق
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گرچه هيچ معياري براي حداقل  طول عمر الزم براي دارايي هاي  سرمايه ثابت وجود  ندارد ،  اما اين قبيل دارايي ها بايد بـيش از  

ينه هاي توليد ساليانه يك سال دوام داشته باشند ، زيرا هزينه هاي پرداخت شده براي اقالمي كه هر ساله از بين مي روند  جزء هز

 منظور زميني است كه براي احداث ساختمان مورد ( با گذشت زمان سرمايه هاي ثابت به استثناي زمين . محسوب مي شوند 

بدين لحاظ اين قبيل دارايي ها بايد در طي عمـر مفيدشـان   . قابليت بهره دهي خود را از دست مي دهند ) . استفاده قرار مي گيرد 

ارزش . خوانـده مـي شـود    ) استهالك (اين كاهش تدريجي بهاي تمام شده . م به تدريج به حساب هزينه منظور گردد به طور منظ

مازاد بهاي تمام شده نسـبت بـه ارزش   . قابل بازيافت دارايي مستهلك شده در تاريخ خروج خدمت ارزش اسقاطي خوانده مي شود 

 . د دوره عمر مفيد دارايي به عنوان هزينه استهالك در حسابها منظور شوداسقاط دارايي ثابت نشان دهنده مبلغي است كه باي

هزينه هايي نيز جهت نصب و راه . درادامه اجزاء سرمايه گذاري ثابت طرح با توجه به برآوردهاي ي فصل سوم محاسبه  خواهد شد 

ل ، لوله كشـي ، بـرق كشـي ، عـايق كـاري ،      صرف خواهد شد كه شامل مواردي همچون نصب وراه اندازي ، حمل و نق... اندازي و 

 .مي باشند ... فونداسيون و

براساس مباني فوق و استعالم به عمل آمده در خصوص هر يك از ماشين آالت و تجهيزات خط توليد ، هزينه تامين آنها در جـدول  

 . ارائه شده است  زير

 : هزينه ماشين آالت و تجهيزات خط توليد  1- 4-2

براساس استعالم هاي به عمل آمده از ) خارجي  و اعم از داخلي ( الت و تجهيزات به كار رفته در خط توليد هزينه ماشين آ

شركتهاي معتبر ، بر آورد گرديده است كه عالوه بر نرخهاي ارائه شده از سوي اين سازندگان ، هزينه هايي نيز جهت نصب و راه 

 .صرف خواهد شد... اندازي و 
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 )مبالغ به ميليون ريال(      

 شرح ماشين آالت رديف
قيمت واحد  تعداد  سازنده

 )دالر(
 جمع قيمت واحد 

 باقيمانده نام شركت نام كشور

1 Extractor 

 BET هند
يك 

 سري
1260000 13332.1 13332.1 

2 Separator 

3 Co٢ Tank 

4 Condenser and pre-cooler  
5 Evaporator and pre- heater  
6 Co٢metering Pump  
7 Co٢solvent pump 

8 piping,fitting,isolation&control valves 

 60 60 -- 1   داخلي تن 5،   co٢تانك ذخيره 9

 OMAS 1 150000.00 1587.2 1587.2 ايتاليا دربند و ليبل زن باضافه دستگاه بسته بندي 10

  BET 1 10667.00 112.9 112.9 هند آسياب چكشي 11

  10.0 10   1    داEFG  چيلر 12

  30 30 -- 1   داEFG  كمپرسور هوا 13

  15132.2 15132.2 1420667   جمع كل هزينه ماشين آالت 

 ريال محاسبه گرديده است 10581معادل) دالر(نرخ برابري ارز

 
 :و محوطه سازي هزينه زمين ، ساختمان -2- 4-2

خاكبرداري و تسطيح ، خيابان كشي و پاركينگ ، فضاي سبز ، ديوار كشي و ( هزينه خريد زمين و هزينه هاي محوطه  سازي 

سالن توليد ، انبارها ، تعميرگاه ، تاسيسات و ( و نيز هزينه هاي ساختمان سازي ) چراغهاي پايه بلند براي روشنايي محوطه 

. تماماً براساس قيمتهاي اخذ شده براي شرايط محل احداث واحد محاسبه مي گردد ) هاي اداري و ساير موارد آزمايشگاه ، ساختمان

جمع بندي هزينه هاي اين اقالم زيرول ادر جد. ن گرديده است ييتع سوممقادير مورد  نياز براي هر يك از موارد فوق در بخش 

  .ارائه كرديده است

 )ن ريالمبالغ به ميليو(   زمين  -1

 متراژ شرح زمين
بهاي هر متر 

 )ريال(مربع
 جمع مبلغ موردنياز

 2100 2100 ٠٠٠٠�٣ 6000 زمين محل اجراي طرح

 

 

 

 
 

 

      :محوطه سازي  -2



   

۶۶ 

 

 )مبالغ به ميليون ريال(     

 جمع مبلغ مورد نياز )ريال(هزينه واحد  واحد مقدار/متراژ شرح عمليات رديف

 37.5 37.5 25000.0 متر مربع 1500 تسطيح و خاكبرداري 1

 200 200 250000.0 متر مربع 800 حصاركشي 2

 96 96 80000 متر مربع 1200 آسفالت و پياده رو 3

 120 120 80000 متر مربع 1500 فضاي سبز 4

 60 60 300000 متر مربع 200 co٢محل تانك  5

 513.5 513.5       جمع هزينه هاي محوطه سازي

 

      :ان هاساختم -3

 )مبالغ به ميليون ريال(     

 رديف
توليدي، (نوع ساختمان ها

 ...)اداري، انبار و 
 جمع مبلغ مورد نياز هزينه واحد واحد مقدار كار

 847 847 2.2 مترمربع 385 سالن توليد   1

 246.4 246.4 2.2 مترمربع 112 انبار مواد اوليه 2

 200 200 2 مترمربع 100 انبار محصوالت 3

 360 360 1.8 مترمربع 200 اداري و رفاهي 4

 89.6 89.6 1.6 مترمربع 56 كارگاه و تاسيسات 5

 175 175 2.5 مترمربع 70 ازمايشگاه 6

 19.2 19.2 1.6 مترمربع 12 نگهباني 7

 1937.2 1937.2     935 جمع كل      

 

 : هزينه تجهيزات و تاسيسات عمومي  -4-2-3

و تاسيسات بر آورده شده و قيمتهاي استعالم شده براي هر يك ، سرمايه گذاري مورد نياز اين تاسيسات در  براساس تجهيزات

 جدول زير آورده شده است 

 )مبالغ به ميليون ريال(  

 جمع مبلغ مورد نياز شرح عمليات رديف

 200kw( 360 360...(برق رساني با تابلو و  1

 40 40 آب رساني 2

 20 20 رسانيسوخت  3

 35 35 وسايل سرمايش و گرمايش 4

 8 8 تهويه 5

 10 10 ارتباطات 6

 100 100 سيستم تصفيه فاضالب 7

 1.4 1.4 اطفاء حريق  8

 �.�٧� �.�٧� جمع كل هزينه تاسيسات

 

 



   

۶۷ 

 

 :هزينه وسائط نقليه عمومي و سايل حمل و نقل  -4-2-4

فهرست ، تعداد ، مباني محاسبه قيمتها و نيز مجموع مربوط . سوم تعيين شده است تعداد و انواع وسايل مورد نياز واحد در فصل 

 .ذكر گرديده است  زيرنيز مجموع مربوط به كل وسائط نقليه عمومي حمل و نقل در جدول 

 )مبالغ به ميليون ريال(   

 شرح عمليات رديف
 هزينه طرح 

 جمع مبلغ مورد نياز مبلغ انجام شده

 ٢٢٠ ٢٢٠ ٠ ليفتراك 1
 ١�٠ ١�٠ ٠ وانت نيسان 2

 ٠=٣ ٠=٣ ٠ جمع

 

 : هزينه لوازم و اثاثيه اداري  -4-2-5

 .ميليون ريال بابت تهيه اثاثيه و لوازم اداري در نظر گرفته مي شود  72با توجه به حجم امور اداري اين واحد توليدي ، 

 )مبالغ به ميليون ريال(   

 شرح عمليات رديف
 هزينه طرح 

 جمع مبلغ مورد نياز مبلغ انجام شده

 ٧٢ ٧٢ ٠ لوازم اداري 1

 ٧٢ ٧٢ ٠ جمع

 

 :تجهيزات آزمايشگاهي ، ابزارآالت-4-2-6

 )مبالغ به ميليون ريال(   

 شرح عمليات رديف
 هزينه طرح

 جمع مبلغ مورد نياز مبلغ انجام شده

 ١٢٠ ١٢٠ ٠ تجهيزات ازمايشگاهي 1

 �.= �.= ٠ كيلويي500ترازو  

 ٨ ٨ ٠ ابزار االت كارگاهي 2

 �.�١٣ �.�١٣ ٠ جمع

 

 :هزينه هاي پيش بيني نشده  -4-2-7

 .درصد از اقالم فوق الذكر به منظور ساير موارد پيش بيني شده قبل از بهره برداري در نظر گرقته مي شود  0.005

 )مبالغ به ميليون ريال(  

 جمع مبلغ موردنياز شرح رديف

 1041.2 1041.2 پيش بيني نشده هزينه هاي  1

 1041.2 1041.2 جمع

 



   

۶۸ 

 

 : هزينه هاي قبل از بهره برداري - -4-3

 . هزينه هاي قبل از بهره برداري به ترتيب زير محاسبه و در سرمايه گذاري ثابت كارخانه  منظور مي گردد 

 )مبالغ به ميليون ريال( 

 جمع موردنياز  شرح  رديف

 218.7 218.7 ...، مشاوره ، اخذ مجوز و  هزينه هاي تهيه طرح 1

 17.5 17.5 هزينه هاي آموزش نيروي انساني 2

 153.6 153.6 تست راه اندازي و اجرا 4

 1513.2 1513.2 هزينه ماشين آالت% 10هزينه حمل 5

 1503.2 1503.2 هزينه ماشين آالت% 10گمرك 6

 150.3 150.3 هزينه ماشين آالت% 1هزينه بيمه 7

 177.825 177.825 زينه هاي پيش بيني نشدهه 8

 3734.3 3734.3 جمع كل هزينه هاي قبل از بهره برداري 

 

 : آورد سرمايه در گردش بر -4-4

 :سرمايه در گردش مورد نياز طرح در پايان اولين سال بهره برداري تجاري بصورت زير برآورد ميگردد

 )مبالغ به ميليون ريال(   

 )كاهش(افزايش  مورد نياز موجود روز/ مدت  شرح

 198.9 198.9 0 60 ...مواداوليه و قطعات و

 552 552 0 60 موجودي كاالي ساخته شده و درجريان ساخت

 559.2 559.2 0 60 مطالبات

 111.1 111.1 0 15 تنخواه گردان

 0 0 0 0 بستانكاران

 1421.2 1421.2 0   جمع سرمايه در گردش

 

 رمايه گذاريهزينه هاي س -4-5

  :هزينه هاي سرمايه گذاري طرح

 ميليون  25599.3 ميليون ريال، سرمايه گذاري ثابت مورد نياز 27020.5 كل هزينه هاي سرمايه گذاري طرح شامل

 .ريال و سرمايه درگردش در پايان اولين سال بهره برداري به صورت جدول زير برآورد شده است

 

 

 

 

 

 

 



   

۶۹ 

 

 )ريال مبالغ به ميليون(    

 مع طرح ج جمع مورد نياز شرح هزينه ها

 ٢١٠٠ 2100 زمين 

 �.١٣� 513.5 محوطه سازي

 ١٩٣٧.٢ 1937.2 ساختمان ها

 ١٣٢.٢�١ ١٣٢.٢�١ ماشين آالت و تجهيزات توليد

 �.�٧� 574.4 تأسيسات

 �.�١٣ 134.5 تجهيزات و ابزار آالت

 ٧٢ 72 اثاثه اداري

 ٠=٣ 360 وسائط نقليه

 ١٠�١.٢ 1041.2 ه و پيش بيني نشدهمتفرق

 �=٢١٨ 21865 جمع هزينه هاي ثابت

 ٣٧٣�.٣ 3734.3 هزينه هاي قبل از بهره برداري

 ٩٩.٣��٢ 25599.3 جمع سرمايه گذاري ثابت

 ١�٢١.٢ 1421.2 سرمايه در گردش 

 �.٢٧٠٢٠ 27020.5 جمع كل سرمايه گذاري طرح

 

 : كل سرمايه گذاري  -4-5-1

بر آورد مي گردد  بااله مقادير سرمايه گذاري ثابت و در گردش محاسبه شده ، كل سرمايه گذاري اين طرح مطابق جدول با توجه ب

درصد تامين خواهد  14ساله با بهره  5درصد سرمايه گذاري ثابت از طريق دريافت وام بلند مدت  80الزم به ذكر است معادل . 

 .ز پرداخت آن مد نظر قرار گرفته است شد كه در تنظيم تراز هاي مالي طرح ، با

 : هزينه هاي توليد  -6 -4

براي توليد هر محصول عالوه بر سرمايه گذاري مورد نياز جهت احداث و راه اندازي واحد ، هزينه هايي نيز بايد به صورت ساليانه و 

در اين . مي باشند ... كنان ، تامين انرژي و اين هزينه ها شامل اقالمي مانند حقوق كار. در طول دوره فعاليت واحد منظور كرد 

بخش هزينه هاي ثابت و متغير بر آورد مي شود تا بتوان بر اساس آن نسبت به تهيه تراز هاي مالي طرح و محاسبه شاخص هاي  

 . مالي و اقتصادي اقدام نمود 

 

 

 

 

 



   

۷۰ 

 

 : مقدار و ارزش مواد اوليه مصرفي  -1- 6 – 4

 و مقادير هر يك به تفكيك محاسبه شده است  مواد اوليه مورد نياز طرح

 محل تأمين واحد  شرح رديف

ميزان توليد  مقدار و هزينه مصرف 

% 100ساليانه در 

 ظرفيت عملي

هزينه هاي 

ساليانه مواد 

 )ميليون ريال(
 مقدار هزينه

 ١٠٣٢ 6 240 4300000 داخلي تن گياهان  1

 �٠٠ - - - - - هزينه هاي بسته بندي 2

 1432       مجموع 

 

 : هزينه هاي تامين انواع انرژي مورد نياز  -4-6-2

بهاي واحد هر .انواع انرژي مورد نياز شامل آب برق و سوخت مي باشد كه مقادير مورد نياز هر يك از آنها محاسبه گرديده است 

مربوطه تعيين گشته و بر مبناي آن هزينه مربوط  يك از انواع انرژي بر مبناي آخرين نرخ هاي اعالم شده از سوي وزارتخانه هاي

 .قابل مشاهده مي باشد  زير نتايج اين اطالعات در جدول. به آنها محاسبه شده است 

 

 برآورد هزينه هاي سوخت و انرژي مصرفي

شرح انرژي 

 مصرفي

واحد 

 مصرف

مقدار مصرف 

 در هر شيفت

تعداد شيفت 

 در روز

تعداد روز 

 مصرف درسال 

ه هر نرخ هزين

 )ريال(واحد

جمع هزينه 

 )ريال.م(ساليانه 

 Kwh 1280 1 330 400 169 برق مصرفي

 2.6 400 330 1 20 مترمكعب آب مصرفي 

 1.4 700 280 1 7 متر مكعب گاز مصرفي

 17.2 4000 330 1 13 ليتر بنزين

 4 -- -- -- -- -- مخابرات

 194.1           جمع كل

 

 : زينه خدمات نيروي انساني ه -4-6-3

بر آورد تعداد نيروي انساني مورد در رده هاي مختلف انجام گرديده است و مبناي محاسبه حقوق ماهيانه هر يك از پرسنل نيز 

ي براساس مباني فوق ، كليه بر آوردهاي نيروي انساني مورد نياز و هزينه هاي مورد نياز و هزينه ها. معيارهاي متداول مي باشد 

الزم به ذكر است جهت بر اورد . مربوط به حقوق و مزاياي ساليانه هر يك ار آنها و جمع كل هزينه هاي مزبور ، تعيين مي گردند 

 . ماه در سال انجام مي گيرد  14نسبتاً دقيق از پاداش و عيدي و  اضافه كاري احتمالي ،  محاسبه حقوق ساليانه بر مبناي 

 



   

۷۱ 

 

از كل حقوق پرسنل ، به عنوان حق بيمه تامين اجتماعي شامل %  23ازمان بيمه تامين اجتماعي همچنين بر اساس مصوبات س

،  هزينه بيمه سهم كار فرما مي باشد كه بايد به ) بيمه خدمات درماني ، بيمه از كار افتادگي ، بيمه بازنشستگي و بيمه بيكاري 

 . مجموع حقوق پرداخت شده اضافه گردد 

     :حقوق و دستمزد 

     :كاركنان توليدي 

 عنوان
 نفر/ تعداد 

 )ريال(حقوق ماهيانه
جمع حقوق ساليانه 

 جمع موردنياز موجود )ميليون ريال(

 140 10,000,000 1 1 0 مدير توليد

 112 8,000,000 1 1 0 سرپرست توليد

 70 5,000,000 1 1 0 تكنيسين فني

 112 4,000,000 2 2 0 تكنيسين آزمايشگاه

 277.2 3,300,000 6 6 0 اپراتور و كارگر

 711.2   11 11 0 جمع 

 163.576 بابت بيمه كارفرما%   23اضافه ميشود 

 874.8 )ميليون ريال(جمع كل حقوق و مزاياي ساليانه

 

      :كاركنان غيرتوليدي 

 عنوان
 نفر/ تعداد 

 )ريال(حقوق ماهيانه
جمع حقوق ساليانه 

 جمع موردنياز ودموج )ميليون ريال(

 53.2 3,800,000 1 1 0 كارمند اداري و مالي

 184.8 3,300,000 4 4 0 كارگر خدماتي

 46.2 3,300,000 1 1 0 نگهبان

 46.2 3,300,000 1 1 0 راننده

 330.4   7 7 0 جمع

 75.992 بابت بيمه كارفرما%   23اضافه ميشود 

 406.4 )الميليون ري(جمع كل حقوق و مزاياي ساليانه

 

 توليد نشده پيش بيني و متفرقه هاي هزينه -4-6-4

  .شود مي برآورد ريال ميليون 16.4 معادل نشده بيني پيش هاي هزينه كل

 هزينه هاي بازاريابي و اداري-4-6-5

هاي اداري محاسبه مي جهت بازاريابي ، تبليغات و هزينه ) مواد اوليه ، كاركنان توليد ، تعميرات و انرژي(درصد از هزينه هاي 1

 .ميليون ريال برآورد گرديده است 33كه معادل  .گردد

 

 



   

۷۲ 

 

 :هزينه هاي ثابت  -4-6-6

تعطيلي (هرچند با به صفر رسيدن ميزان توليد  .هزينه هاي ثابت مخارجي هستند كه با تغيير سطح توليد ، تغيير نمي كنند

لي با تجزيه و تحليل هاي مالي وبا توجه به كوتاه مدت بودن وقفه فوق ، بعضي از اقالم هزينه ثالبت نيز حذف مي شوند و)كارخانه

 . مي توان  فرض كرد كه اين هزينه ها وجود دارند 

بعضي از اقالم هزينه اي نيز . از بارزترين مثالهاي چنين هزينه هايي هزينه بيمه كارخانه و هزينه تسهيالت دريافتي مي باشند 

به عنوان مثال هزينه حقوق كاركنان دفتر مر كزي و اداري واحد بستگي به . حدودي ماهيت ثابت دارند  كامالً ثابت نيستند ولي تا

 . ميزان توليد ندارد 

به عنوان هزينه ثابت منظور درصد هزينه هاي حقوق كاركنان غيرتوليدي  100توليدي ودرصد هزينه هاي حقوق كاركنان  70لذا 

 . ي از اين هزينه ها به عنوان هزينه ثابت در نظر گرفته مي شود ين بخشهايي ، درصدي تفكيك چنبنابراين برا. مي شود 

 :هزينه هاي متغير  4-6-7

به عنوان مثال هر چه مقدار توليد بيشتر شود ، .  هزينه هاي معتبر اقالمي از هزينه هستند كه با تغيير سطح توليد تغيير مي يابند 

نمي %  100در اين بخش نيز بعضي اقالم نسبت به ظرفيت توليد تغيير مي كنند ، بستگي آن . مواد اوليه بيشتري مورد نياز است 

 ولي در صورتي كه افزايش. به عنوان مثال با افزايش يا كاهش توليد در حد كم ، هزينه حقوق كاركنان تغيير نمي كند . باشد 

و يا اگر توليد از سطح خاصي كمتر شود ، به كاهش پرسنل  توليد ، منجر به اضافه كاري شود ، هزينه حقوق افزايش مي يابد 

 . منجر مي شود ، حقوق نيز كاهش مي يابد در ساير موارد نيز درصدي از اقالم هزينه اي به اين بخش اختصاص داه مي شود 

 به همراه نتايج كامفار شاخص هاي مالي و اقتصادي طرح -4-7

 بر آورد نرخ بازده داخلي

. ،اطمينان بخش ترين و متداول ترين معيارها براي سنجش  اقتصادي بودن يك طرح،نرخ بازده داخلـي آن اسـت   يكي از مهمترين

نرخ بازده داخلي ، نرخ تنزيلي است كـه ارزش حـال جريانـات خـالص نقـدي ورودي و      . اين روش بر ارزش زماني پول مبتني است 

 .خروجي يك طرح را برابر ميسازد

لي با در نظر گرفتن كل سرمايه گذاري هاي انجام شده و برآورد خالص جريانات ورودي طرح ،طبق جـداول  محاسبه نرخ بازده داخ 

درصد منتج شده است كه با توجه به حجم سرمايه گذاري و نرخ هاي معمولي در سرمايه گـذاري هـاي    33كامفار پيوست ، به رقم 

 .كشور مي توان آنرا مناسب ارزيابي نمود

 

 



   

۷۳ 

 

 صارزش فعلي خال

ارزش فعلي ، مفهوم ارزش زماني پول را از طريق محاسبه ارزش فعلي ريال هاي آتي و با استفاده از نرخ تنزيل مناسـب لحـاظ مـي    

 . نمايد

يك پروژه هنگامي مورد قبول واقع خواهد شد كه ارزش فعلي گردش وجوه نقد حاصل ازآن در دوره هاي آتي بـيش از بهـاي تمـام    

 .تي خالص ارزش فعلي مثبت باشدشده آن باشد ، يا بعبار

 .ميليون ريال مي باشد 9295.9درصد معادل  20محاسبات جداول كامفار نشان مي دهد خالص ارزش فعلي پروژه با نرخ تنزيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

۷۴ 

 

 



   

۷۵ 

 

 
 قيمت  تمام شده محصول

 

 

 

 

 



   

۷۶ 

 

 

 صورت منابع و مصارف

 

 

 نقطه سربسر

به عبارت ديگر . است كه در آن نه سودي بدست مي آيد و نه زياني وارد مي شود نقطه سربسر، آن سطح از فعاليت واحد اقتصادي 

 طبق. در نقطه سربسر ، درآمد حاصل از فروش بايد هزينه هاي ثابت و متغيير توليد محصول فروش رفته را كامال پوشش دهد



   

۷۷ 

 

 

بته اين نرخ با فرض منظور نمودن هزينه هاي درصد مي باشد  كه ال 29.9محاسبات كامفار ، نقطه سربسر در ظرفيت نهايي توليد  

 .مالي عايد گرديده است 

 

 ارزش افزوده خالص و نا خالص و نسبت هاي آن

 .بدست مي آيد ) فروش(از ارزش ستاده ها ) هزينه داده ها( ارزش افزوده طرح از كسر ارزش داده ها 

 :هد بود كه اين محاسبه در رابطه با طرح با وضعيت جديد به شرح زير خوا

 ارزش افزوده ناخالص

 )مواد اوليه و بسته بندي+ انرژي + تعميرات و نگهداري ( -فروش كل = ارزش افزوده ناخالص

 .ميليون ريال است  12595.5بطوريكه در باال آمده است ارزش افزوده ناخالص طرح در ظرفيت كامل  

 ارزش افزوده خالص 

 ارزش افزوده ناخالص -)استهالك + ه بردارياستهالك قبل از بهر( =ارزش افزوده خالص 

 .ميليون ريال محاسبه شده است  10658.1ارزش افزوده خالص

 نسبت افزوده ناخالص به فروش 

 فروش كل/ ارزش افزوده ناخالص =نسبت افزوده ناخالص به فروش 

 83/0 = نسبت افزوده  ناخالص به فروش
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 نسبت افزوده خالص به فروش 

 فروش كل/ ارزش افزوده خالص =به فروش  نسبت افزوده خالص

 71/0 =نسبت افزوده خالص به فروش 

 نسبت افزوده خالص به سرمايه گذاري كل

 كل سرمايه گذاري/ ارزش افزوده خالص  =نسبت افزوده خالص به سرمايه گذاري كل 

 4/0 =نسبت افزوده خالص به سرمايه گذاري كل 

 سرمايه ثابت سرانه

 تعداد پرسنل/ سرمايه ثابت =سرمايه ثابت سرانه 

 .ميليون ريال است  1422.2نفر مي باشد سرمايه ثابت سرانه  18 با توجه به اينكه تعداد پرسنل 

 كل سرمايه گذاري سرانه  

 تعداد پرسنل/ كل سرمايه گذاري  =كل سرمايه سرانه 

 ميليون ريال 1501.4  =كل سرمايه سرانه 

 دوره برگشت سرمايه 

 استهالك قبل از بهره برداري+ استهالك + هزينه تسهيالت مالي + سود / كل سرمايه گذاري  = رمايهدوره برگشت س

 .ماه مي باشد  هفت سال و چهاردوره برگشت سرمايه 
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 صورتحساب عملكرد سال مالي  پنج سال اول بهره برداري

 

  درآمد حاصل از فروش محصول
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 حساسيت 

 در آمد بيش از هزينه ها است  حساسيت پروژه به 
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 ترازنامه پيش بيني شده
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استخراج توسط سيال فوق  با روشبندي و پيشنهاد نهائي در مورد احداث واحدهاي جديد عتجزيه تحليلي و ارائه جم-4-8

 :)scfe( بحراني

 افـزون  روز افـزايش  بـه  توجـه  بـا و  دارد فراوانـي  كـاربرد  ردموا و فوايد اسانس شد، بحث تفصيل به قبل هاي بخش در كه همانطور

 جـاي  بـه  سـالم  و طبيعـي  كاالهـاي  مصـرف  بـه  بيشـتري  تمايل بهداشتي لوازم و غذايي مواد دارو، كنندگان مصرف اكثر جمعيت،

 با   باال كيفيت اب محصوالتي ارائه و جامعه در مناسب سازي فرهنگ صورت در . دارند مضر موارد برخي در و شيميايي محصوالت

 در اسـانس  انـواع توليد  ميزان كه شود مي بيني پيش ، است مزاياي استفاده از ان بتفصيل شرح داده شده كه روش فوق همانگونه

 نيـز  خـوبي  صـادراتي  بـازار  از محصـوالت  ايـن  ، مطلوب هوايي و آب يط شرا دليل به درضمن . يابد افزايش جهت صادرات  كشور

  .دنشو محسوب كشور به ارز ورود براي منبعي دنتوان مي و بوده برخوردار

براساس . دارد گياهي بخصوص از منظر گياهان دارويي، جايگاه منحصربفردي در جغرافياي گياهي جهان سرزمين ايران از نظر تنوع

اسـت و تحقيقـات    گونـه  8000  گياهي ايران در حـدود  هاي ژوهشگران علوم مرتبط منابع طبيعي، تعداد گونه  نظر گياهشناسان و پ

 اي و آرايشي و   داراي خواص دارويي، عطري، ادويه گونه 2500بيش از   دانش پژوهان كشور نشان داده است كه از اين تعداد

كـه   گونه بعنوان گياهان بومي ايران مـي باشـند    1730تعداد كل گونه هاي شناخته شده نزديك  مضافاً به اينكه از. بهداشتي است

  .شوند محسوب مي در سرزمين ايران رويش كرده و بعنوان يك ظرفيت انحصاري در كشور منحصراً

حمايـت   قوانين، مجوزهاي خدمات و توليد داروهاي طبيعـي، (طب سنتي و مكمل در ابعاد مختلف  در اكثر كشورهاي توسعه يافته،

گرفتـه و سـهم خـوبي از تـأمين سـالمت مـردم را در        رارتحت حمايت دولت ق...) هاي دانشگاهي مربوطه و  اندازي رشته ها، راه بيمه

درصد خدمات بهداشتي درماني را در اين كشـور بـر عهـده دارد؛     40طب سنتي چين  .سيستم سالمت كشور به عهده گرفته است

ي آلمـان،  كامل است و در كشـورها  چين، كره و ويتنام به صورت اي هزينة درمان، دارو و خدمات طب مكمل در ژاپن،  بيمه پوشش

طب سـنتي ايـران بـه عنـوان     . شود هاي بيمه پرداخت مي ها توسط سازمان هزينه نروژ، انگلستان، كانادا و آمريكا قسمتي از  استراليا،

مكاتب  ترين ترين و كامل ترين، غني شود، بنا به اسناد موجود، يكي از قديمي دنيا شناخته مي در  طب سنتي و مكمل يكي از مكاتب

از ورود دين مقدس اسالم به ايـن سـرزمين و    بوده كه ريشه در سرزمين ايران داشته و طي قرون متوالي و مخصوصاً بعدطبي دنيا 

هاي اخير، شاهد إحيا و توسعه اين  سال در. سينا و رازي ، به درجات بااليي از تكامل رسيده است ابن دانشمنداني چوناز گيري  بهره

 هاي هاي طب سنتي و داروسازي سنتي در برخي از دانشگاه اندازي رشته توان به راه مي اديق آنباشيم كه از مص رشته در كشور مي

هـا و مراكـز تحقيقـاتي     ها، انجمن شبكه در مقطع دكتري تخصصي و نيز) تهران، شهيد بهشتي، ايران، شيراز، شاهد(كشور از جمله 

  .متعددي اشاره نمود



   

۸۴ 

 

 

در كشور توجه بيش از پيش اين مقوله را به داروئي و معطر يز فرهنگ استفاده از گياهان وجود استعدادهاي بالقوه عظيم ملي و ن

نمايد كه اگر به اين مقوله بصورت يك ضرورت ملي و در چارچوب  مسئولين كشور و بر هر متخصص دلسوزي اين باور را يادآور مي

 اند عالوه بر دستيابي به مديريت توسعه پايدار تو نگرانه عنايت شود مي يك برنامه مشخص و با نگرش سيستميك و جامع

، اشتغال، و ذخاير ژنتيكي در عرصه )خودكفايي(محيطي، بهداشتي  زيست -در اين بخش باالخص در ابعاد كالن توسعه اقتصادي

 .ملي و جهاني بعنوان يك منبع درآمد ارز براي كشور محسوب و ايفاي نقش نمايد

 


