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  :چکيده 

العه و امکان سنجي احداث واحد توليد و بسته بندي اسانس از هدف از انجام اين بررسي ، مط

در اين بررسي بازار فروش، واردات و صادرات ، واحد هاي فعال و در . گياهان داروئي است 

منابع تامين مواد اوليه و کليه ماشين االت و ساير امکانات مورد نياز براي احداث , دست احداث 

  .تواحد به تفصيل شرح داده شده اس

 ميليون تومان ٩٢٠طبق بررسي انجام شده احداث چنين واحدي نياز به سرمايه ثابتي حدود 

 ميليون ٢٥٠دارد و هزينه هاي در گردش ساالنه مورد نياز براي توليد و تامين منابع در حدود 

  . سال برگشت مي يابد ٢,٨سرمايه گذاري اوليه طرح ظرف مدت . تومان برآورد شده است

 در مناطق مختلف کشور با توجه رويش گياهان مختلف در نقاط مختلف امکان احداث واحد

پذير است و با توجه به توسعه ارتباطات و احداث شهرک هاي صنعتي در نقاط مختلف کشور 

  .توجيه پذير است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  بسته بندي اسانس از گياهان داروئي

  

 :معرفي محصول  -٢

 :مشخصات کلي محصول  -١-٢

   ١٥٤٩١٤١٠   :....)اسانس گياهي و(سانس وسايرافزودنيهاي موادغذائي انواع ا(کد محصول 

  ١٥٤٩١٤٦٠   ) :بسته بندي اسانس(كد محصول 

اسانس ها از نظر تركيب شيميايي همگن .  هستند١اي مواد موثره گياهان، اسانس هاهيكي از گروه

لي از گروه شيميايي نيستند، بلكه به صورت تركيب هاي مختلفي مشاهده مي شوند، ولي به طور ك

اين تركيبات معموالً از بو و مزه تندي برخوردارند .  دارند٢موسوم به ترپن ها هستند و يا منشا ترپني

 نيز ٤ يا روغن هاي خاص٣اين مواد به روغن هاي فرار. و وزن مخصوص آنها اغلب از آب كمتر است

  .معروفند

مجتمع، غده هاي ترشحي، مجاري ترشحي اسانس ها در سلول ها و كرك هاي ترشحي منفرد و يا 

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

سلول ها و بافت هاي ترشحي مذكور ممكن است تنها در يك اندام گياه وجود داشته . وجود دارند

در اين . دام هاي مختلف گياه پراكنده باشندو يا ممكن است در ان) مثالً تنها در گل يا ميوه(باشند 

صورت اسانس هاي حاصله از نظر كميت، كيفيت و همچنين عناصر و اجزاء تشكيل دهنده از اندامي 

به اندام ديگر تفاوت دارند، به طوري كه مثالً توليد كنندگان عطر و ادكلن به خوبي مي دانند كه 

ايسه با اسانس هاي استخراج شده از پوست و ميوه اسانس هاي حاصل از گل هاي نارنج تلخ در مق

                               
١ Essence 
٢ Terpenes 
٣ Volatile Oils 
٤ Essential Oils 



از اينرو يكي از مهمترين مسائل گياهان . اين گياه از كيفيت و ارزش بيشتري بر خوردار مي باشند

دارويي مطالعه و تحقيق در مورد اسانس موجود در اندام هاي مختلف يك گياه و مقايسه آنها از نظر 

اسانس ها معموالً در داخل سلول هاي گياهي به شكل . باشدميزان كيفيت و كميت با يكديگر مي 

 ٢٥٠٠٠٠ گونه از ٢٠٠٠وجود اسانس تنها در حدود . قطرات كروي و گلبول مانند جاي گرفته اند

مهمترين گياهان دارويي حاوي . گونه گياه گلداري كه تا كنون شناخته شده، گزارش گرديده است

سراب، مورد، گشنيز، كاسني، سرو و تعداد كمي از گياهان اسانس متعلق به خانواده هاي نعناع، 

  .ديگر مي باشد

  :اسانس ها معموالً داراي خواص فيزيكي و شيميايي زير هستند 

اسانس ها موادي فرار هستند، در الكل و ديگر حالل هاي آلي حل مي شوند، وقتيكه تازه باشند 

  .ونه شباهتي به مواد روغني ندارندعمدتاً بيرنگ به نظر مي رسند كه در اين حالت هيچ گ

اسانس ها معموالً متعلق به ترپن ها، سزكويي ترپن ها، الكل ها، آلدئيد ها، استرها، فنل ها، اتر ها و 

اين مواد غالباً مانع رشد باكتري مي گردند و خاصيت ضد تورم، ضد دل درد، . پراكسيدها مي باشند

  .ات خاصيت خلط آوري دارندآرام بخش، ضد نفخ، اشتها آور و گاهي اوق

ممكن است اسانس ها با موادي نظير صمغ ها و رزين ها همراه گردند، كه در اين صورت تركيبات 

اين تركيبات معموالً در دماي پايين به صورت جامد . شيميايي حاصل بسيار پيچيده مي گردند

  .هستند و در دماي باال ذوب و مايع مي گردند

  

  خواص فيزيكي

و عموما در ) ٩/٠ تا ٨/٠حدود (ص اسانس ها با مختصر اختالفي معادل يكديگر بوده وزن مخصو

بطور كلي اسانس ها با آب غير قابل اختالط مي . يك دسته معين از حالل هاي آلي حل مي شوند

قدرت چرخش . باشند ولي مي توانند در عين انحالل كم به خوبي بوي خود را به آن انتقال دهند

, اسانس هاي كامال خالص.  شكست اغلب وسيله مناسبي جهت تشخيص آنهاستنوري و ضرايب



ولي در اثر مرور زمان بعلت اكسيداسيون و . بخصوص هنگاميكه تازه تهيه شده باشند. بيرنگ هستند

ولي فاقد تركيب , اسانس با آنكه نام روغن را به همراه دارند. رنگ آنها تيره مي گردد, رزيني شدن

رول اسيد هاي چرب بوده و از اينرو توليد لكه روغني ثابت روي كاغذ نمي نمايند و استر هاي گليس

  .بوسيله قليا ها نيز صابوني نمي گردند

  

  منشاء گياهي

اسانس ها بسته به نوع تيره هاي گياهي ممكن است در اندام هاي ترشحي مانند كرك هاي غده 

انسي به نام ويتا و در كانالهاي ليروژن وجود لوله هاي اس, سلول هاي پارا نشيسم تغيير يافته, اي

  .داشته باشند

خانواده هاي گياهي كه از نظر اقتصادي در تهيه اسانس هاي مختلف داراي اهميت مي باشند 

مير تاسه , )مانند نعناع(البياته , )مانند ماتريكاريا(كمپوزيته ) گل سرخ(رزاسه : عبارتند از 

  ).رازيانه و زيره(و جتريان, )نارنج(سه روتا, )كاج(پيانه . ,)كاليپتوس(

  

  شيمي اسانس

با اينكه عمال تمام اسانس ها از مخلوط تركيب هاي شيميايي كه اغلب بسيار پيچيده مي باشند 

عالوه بر تركيب هاي بسيار , اسانس يك گياه خالص, درست شده اند ولي در بسياري از موارد

  .تشكيل يافته استازيك تركيب شيميايي با خلوص نسبي , متنوع

ترپن ها دسته اي از مواد طبيعي اند كه از نظر . اكثر اسانس ها حاوي انواع زيادي ترپن هستند

ساختماني از واحد هاي ايزپرون تشكيل يافته و ساختمان كربني آنها از دو يا چند واحد پنج كربني 

منوترپن ( كربني از اين رو طبقه بندي اين مواد بر حسب دو واحد پنج. ساخته شده است



C١٠Hسزكوئي ترپن (سه واحد پنج كربني , )١٦C١٥Hدي ترپن (و چهار واحد پنج كربني ) ٢٤

C٢٠Hمي باشد... و ) ٣٢.  

سبب توليد دسته از مواد ترپني اكسيژنه كه تروپنوئيد نام دارند مي , اكسيژنه شدن ترپن ها

به , درماني اسانسها را شامل مي شونداز آنجا كه اين تركيب هاي اكسيژنه بوي معطر و خواص . شود

نظر مي رسد طبقه بندي شيميايي اسانس ها بايد بر اساس تركيب شيميايي مواد متشكله آنها 

  .باشد

  

 :شماره تعرفه گمرکي  -٢-٢

  .شماره تعرفه گمرکي انواع مختلف اسانس در جدول شرايط واردات و صادرات آورده شده است 

  
 

 :شرايط واردات و صادرات  -٣-٢

  شماره تعرفه گمرکي انواع اسانس– ١ جدول

  نام کاال  شماره تعرفه
حقوق 
  ورودي

٢١٠١  

هاي   ها و تغليظ شده ها، اسانس عصاره

)Concentrates ( قهوه، چاي يا ماته و
ها براساس اين محصوالت يا براساس قهوه، چاي يا  فرآورده

هاي قهوه بو داده و  ماته؛ كاسني بو داده و ساير بدل
  هاي آنها ها و تغليظ شده  اسانسها، عصاره

  

  ٢٠  ها ها و تغليظ شده ها، اسانس ـ ـ عصاره  ٢١٠١١١٠٠

ها يا  ها يا تغليظ شده ها، اسانس ها براساس عصاره ـ ـ فرآورده  ٢١٠١١٢٠٠
  ٢٠  براساس قهوه

٢١٠١٢٠٠٠  
هاي چاي يا ماته و  ها و تغليظ شده ها، اسانس ـ عصاره
ها  ها يا تغليظ شده ها، اسانس ها براساس اين عصاره فرآورده

  يا براساس چاي يا ماته
٢٠  

ها،  هاي بوداده و عصاره ـ كاسني بو داده و ساير بدل قهوه  ٢١٠١٣٠٠٠
  ٢٠  ها و تغليظ شده آنها اسانس

ها و  شده و بدل توتون ها و تنباكوهاي ساخته ساير توتون  ٢٤٠٣
  يا » هموژنيزه«تنباكوهاي ساخته شده؛ توتون و تنباكوي 



؛ عصاره )Reconstituted(» دوباره ساخته«
  .و اسانس توتون و تنباكو

٣٣٠١  

شده يا گرفته  گرفته ترپن(هاي اسانسي  روغن
هاي اسانسي كنسانتره  ، همچنين روغن)نشده

)Concrete (هاي اسانسي مطلق  و روغن

)Absolute(ها  ؛ شبه رزين)؛ )رزينوئيدها

) Oleoresines روغني هاي رزين( هاي اولئورزين
ها، در  هاي اسانسي در چربي استخراجي؛ محلول غليظ روغن

ها يا در مواد همانند، كه از طريق  هاي غيرفرار، در موم روغن

يا خيساندن ) Enfleurage(مجاورت 

)Maceration ( تهيه شده باشند؛ محصوالت
دست  هاي اسانسي به گيري روغن دار كه از ترپن ترپن فرعي

هاي  هاي آبي روغن خوشبو و محلول مقطرآبهاي  آيد؛ مي
  .اسانسي

  

  ٤  ـ ـ از شمعداني  ٣٣٠١٢١٠٠
  ٤  ـ ـ از ياسمن  ٣٣٠١٢٢٠٠
  ٤  ـ ـ از اسطوخودوس يا الواندن  ٣٣٠١٢٣٠٠

 Mentha(ـ ـ از نعناي صحرايي   ٣٣٠١٢٤٠٠
piperita(  

٤  

  ٤  ها ـ ـ از ساير نعناع  ٣٣٠١٢٥٠٠
  ٤  ـ ـ از برمكيا  ٣٣٠١٢٦٠٠
هاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و  ـ ـ ـ اسانس  ٣٣٠٢٩٠١٠

  بهداشتي
٤  

 
 
 

بعالوه متن کليه بخش نامه هاي مربوط به قوانين صادرات و واردات اين محصول نيز در پيوست 
  . گزارش اورده شده است

 
 : وجهاني   استانداردهاي ملي -٤-٢

بي اسانس هاي مختلف آورده شده در زير جداول مربوط به شماره استانداردهاي ملي براي ارزيا

  .است 

  

  



  

   استاندارد هاي مربوط به انواع اسانس-٢جدول 

 ICS CODE  سال چاپ  چاپ  شماره  موضوع
  ٦٧/٢٠٠/٢٠  ١٣٨٣  ١  ٢٢٧٤   نمونه برداري-اسانس  ١
  ٧١/١٠٠/٦٠  ١٣٨١  ١  ١-٢٢٧٤   ارزيابي آميختگي در اتانل-اسانسها   ٢

  
 تعيين –) شامل الكل هاي نوع سوم(اسانس ها   ٣

ميزان الكل هاي آزاد بوسيلة اندازه گيري ارزش استري بعد 
   روش آزمون-از فرميله كردن در سرما

١٠-٢٢٧٤  
  

١٣٨٢  ١    

 تعيين ارزش استري پيش و پس –اسانس ها   ٤
از استيله كردن و ارزيابي ميزان الكل هاي آزاد و الكل هاي 

   روش آزمون-كل

١٣٨٢  ١  ١١-٢٢٧٤    

عيين ارزش كربنيل به روش  ت–اسانس ها   ٥
   روش آزمون-هيدروكسيل آمين آزاد 

١٣٨٢  ١  ١٢-٢٢٧٤    

  ٦٧/٢٢٠  ١٣٨٣  ١  ١٣-٢٢٧٤   روش آزمون–اسانس ـ تعيين نقطه انجماد   ٦
اسانس ـ تعيين الكلهاي آزاد نوع اول و دوم   ٧

   روش آزمون–بوسيلة استيله كردن در پيريدين 
  
١٤-٢٢٧٤  

٦٧/٢٢٠  ١٣٨٣  ١  

 –انس هاي داراي الكلهاي نوع سوم  اس-اسانس  ٨
تعيين الكلهاي آزاد از طريق تعيين ارزش استري پس از 

   روش آزمون–استيله كردن در پيريدين

  
  
١٥-٢٢٧٤  

٦٧/٢٢٠  ١٣٨١  ١  

     اندازه گيري ارزش اسيدي-اسانسها   ٩
٢-٢٢٧٤  

٧١/١٠٠/٦٠  ١٣٨١  ١  

  ٧١/١٠٠/٦٠    ١  ٣-٢٢٧٤   اندازه گيري ارزش استري-اسانسها   ١٠
 اندازه گيري مواد باقيمانده پس از –اسانسها   ١١

  تبخير روش آزمون
  
٤-٢٢٧٤  

٧١/١٠٠/٦٠    ١  

 روش - اندازه گيري چرخش نوري –اسانسها   ١٢
  آزمون

  
  
٥-٢٢٧٤  

٧١/١٠٠/٦٠    ١  

 روش - اندازه گيري ضريب شكست –اسانسها   ١٣
  آزمون

٧١/١٠٠/٦٠    ١  ٦-٢٢٧٤  

 روش -فنل  اندازه گيري ميزان –اسانسها   ١٤
  آزمون

  
٧-٢٢٧٤  

٧١/١٠٠/٦٠    ١  

 اندازه گيري مواد باقيمانده پس از –اسانسها   ١٥
   روش آزمون-تقطير در خالء 

  
٨-٢٢٧٤  

٧١/١٠٠/٦٠    ١  

 اندازه گيري چگالي نسبي در دماي –اسانسها   ١٦
   روش آزمون- زينه سلسيوس ٢٠

  
  
٩-٢٢٧٤  

٧١/١٠٠/٦٠    ١  

  ٧١/١٠٠/٦٠  ١٣٧٥  ١  ٣٧٥٤   ويژگيها-اسانس طبيعي نعناع   ١٧
گيري ارزش كربنيل به روش   اندازه-اسانسها   ١٨

  كلرور هيدروكسيل آمونيوم
  
  

٤٣٧٧  

٧١/١٠٠/٦٠  ١٣٧٧  ١  

  ٧١/١٠٠/٦٠  ١٣٧٧  ١  ٤٣٧٨   آماده سازي آزمايه-اسانسها   ١٩
  ٧١/١٠٠/٦٠  ١٣٧٨  ١  اسانس طبيعي گل سرخ محمدي منطقه   ٢٠



  ٤٨٠٥  ها  ويژگي-كاشان 
 روش عمومي تجزيه و شناساي اجزاء - اسانسها  ٢١

  توسط دستگاه گازكروماتوگرافي با ستون پرشده
١٣٧٨  ١  ٥١٩٢    

  ٧١/١٠٠/٦٠  ١٣٨٢  ١  ٥٨٥٠   ويژگيها– گريپ فروت -اسانس ها   ٢٢
 روش - تعيين اسانس - زعفران-مواد افزودني   ٢٣

  آز مون
  

٧٠٠١  
٦٧/٢٢٠/٢٠  ١٣٨٢  ١  

ازه گيري  اند–اسانس ها و عصاره هاي معطر   ٢٤
   روش آزمون–پس ماند بنزن 

  
  

٧٢٤٨  

١٣٨٣  ١    

     ويژگي ها-اسانس طبيعي انيسون  ٢٥
٧٦١٦  

١٣/٠٨٠/٠٣  ١٣٨٣  ١  

 ويژگي ها و روش هاي – جوز بويا -اسانس   ٢٦
  آزمون

  
٧٦٦١  

١٣٨١  ١    

     ويژگي ها– جوانه ميخك -اسانس طبيعي  ٢٧
٧٦٨٤  

١٣٨٣  ١    

    ١٣٨٣  ١  ٧٦٨٨   ويژگيها-اسانس طبيعي هل  ٢٨
     ويژگي ها– برگ ميخك -اسانس طبيعي  ٢٩

٧٦٨٩  
١٣٨٣  ١    

     ويژگي ها– ساقه ميخك -اسانس طبيعي  ٣٠
٧٦٩٠  

١٣٨٣  ١    

كوت , خال واش (اسانس طبيعي پونه معطر   ٣١
   ويژگي ها-) كوتي 

  
  

٧٧١٥  

١٣٨٣  ١    

    ١٣٨٣  ١  ٧٧١٦   ويژگي ها-اسانس طبيعي انيسون  ٣٢
  ٧١/١٠٠/٦٠  ١٣٨٣  ١  ٨٠٥٢  ويژگيها-اسانس زيره سبز  ٣٣
  ٧١/١٠٠/٦٠  ١٣٨٣  ١  ٨٠٥٣  ويژگيها-اسانس زيره سياه  ٣٤
    ويژگيها-اسطوخودوس-اسانس طبيعي  ٣٥

  
٨٢٤٩  

٧١/١٠٠/٦٠  ١٣٨٤  ١  

 قواعد کلي براي بسته بندي و شرايط -اسانس  ٣٦
  گنجايه ها،نگهداري ونشانه گذاري

٧١/١٠٠/٦٠  ١٣٨٤  ١  ٨٤٥٨  

  ٧١/١٠٠/٦٠  ١٣٨٤  ١  ٨٤٥٩  ويژگيها-اسانس طبيعي برگ بو  ٣٧

 
 

   نمونه اي از استاندارد هاي جهاني مربوط به اسانس-٣جدول

Document 
# 

Document Title 

ASTM 
D٠٥-١١١٩  

Standard Test Method for 
Percent Ash Content of Engine 
Coolants  

ASTM 
D١١٢٠-
(٢٠٠٤)٩٤  

Standard Test Method for Boiling 
Point of Engine Coolants 



ASTM 
D١١٢١-
(٢٠٠٣)٩٨  

Standard Test Method for 
Reserve Alkalinity of Engine 
Coolants and Antirusts  

ASTM 
D١١٢٢-
٩٧a(٢٠٠٢)  

Standard Test Method for 
Density or Relative Density of 
Engine Coolant Concentrates and 
Engine Coolants By The 
Hydrometer  

ASTM 
D١١٢٣-
(٢٠٠٣)٩٩e١ 

Standard Test Methods for Water 
in Engine Coolant Concentrate by 
the Karl Fischer Reagent Method  

ASTM 
D١١٧٦-
(٢٠٠٢)٩٨  

Standard Practice for Sampling 
and Preparing Aqueous Solutions 
of Engine Coolants or Antirusts 
for Testing Purposes  

ASTM 
D٠٥-١١٧٧  

Standard Test Method for 
Freezing Point of Aqueous Engine 
Coolants  

ASTM 
D١٢٨٧-
(٢٠٠٢)٩١  

Standard Test Method for pH of 
Engine Coolants and Antirusts  

ASTM 
D١٣٨٤-
٠٥e١  

Standard Test Method for 
Corrosion Test for Engine 
Coolants in Glassware  

ASTM 
D٠٧-١٤٩٢  

Standard Test Method for 
Bromine Index of Aromatic 
Hydrocarbons by Coulometric 
Titration  

ASTM 
D٠٤-١٥٥٥a  

Standard Test Method for 
Calculation of Volume and 
Weight of Industrial Aromatic 
Hydrocarbons and Cyclohexane  

ASTM 
D١٥٥٥M-
٠٤a  

Standard Test Method for 
Calculation of Volume and 
Weight of Industrial Aromatic 
Hydrocarbons and Cyclohexane 
[Metric]  

ASTM 
D١٦٣١-
(٢٠٠٤)٩٩  

Standard Test Method for Water 
in Phenol and Related Materials 
by the Iodine Reagent Method  



ASTM 
D٠٥-١٦٨٥  

Standard Test Method for Traces 
of Thiophene in Benzene by 
Spectrophotometry  

ASTM 
D١٦٨٦-
(٢٠٠٤)٩٦  

Standard Test Method for Color 
of Solid Aromatic Hydrocarbons 
and Related Materials in the 
Molten State (Platinum-Cobalt 
Scale)  

ASTM 
D١٨٨١-
(٢٠٠٢)٩٧e٢ 

Standard Test Method for 
Foaming Tendencies of Engine 
Coolants in Glassware  

ASTM 
D١٨٨٢-
(٢٠٠٦)٩٦  

Standard Test Method for Effect 
of Cooling System Chemical 
Solutions on Organic Finishes for 
Automotive Vehicles  

ASTM 
D١٩٠١-
(٢٠٠٤)٠٠  

Standard Test Method for 
Relative Evaporation Time of 
Halogenated Organic Solvents 
and Their Admixtures  

ASTM 
D٠٧-٢١٠٦  

Standard Test Methods for 
Determination of Amine Acid 
Acceptance (Alkalinity) of 
Halogenated Organic Solvents  

ASTM 
D٠٥-٢١٠٨  

Standard Test Method for Color 
of Halogenated Organic Solvents 
and Their Admixtures (Platinum-
Cobalt Scale)  

ASTM 
D٢١٠٩-
(٢٠٠٦)٠١  

Standard Test Methods for 
Nonvolatile Matter in 
Halogenated Organic Solvents 
and Their Admixtures  

ASTM 
D٢١١٠-
(٢٠٠٦)٠٠  

Standard Test Method for pH of 
Water Extractions of 
Halogenated Organic Solvents 
and Their Admixtures  

ASTM 
D٢١١١-
(٢٠٠٧)٠٢  

Standard Test Methods for 
Specific Gravity and Density of 
Halogenated Organic Solvents 
and Their Admixtures  

ASTM Standard Test Method for 



D٠٣-٢١١٩  Aldehydes in Styrene Monomer  
ASTM 
D٠٧-٢١٢١  

Standard Test Methods for 
Polymer Content of Styrene 
Monomer and AMS (-
Methylstyrene)  

ASTM 
D٢٢٥١-
(٢٠٠٤)٩٦  

Standard Test Method for Metal 
Corrosion by Halogenated 
Organic Solvents and Their 
Admixtures  

ASTM 
D٠٣-٢٣٤٠  

Standard Test Method for 
Peroxides in Styrene Monomer  

ASTM 
D٠٦-٢٣٥٩  

Standard Specification for 
Refined Benzene-٥٣٥  

ASTM 
D٠٤-٢٣٦٠a  

Standard Test Method for Trace 
Impurities in Monocyclic 
Aromatic Hydrocarbons by Gas 
Chromatography  

ASTM 
D٢٤٠٣-
(٢٠٠٣)٩٦e١ 

Standard Specification for 
Refined Phthalic Anhydride-١٣٠٨  

ASTM 
D٢٤٣٩-
(٢٠٠٣)٩٦e١ 

Standard Specification for 
Refined Phenol  

ASTM 
D٢٥٧٠-
(٢٠٠٢)٩٦e١ 

Standard Test Method for 
Simulated Service Corrosion 
Testing of Engine Coolants  

ASTM 
D٢٧٥٨-
(٢٠٠٣)٩٤  

Standard Test Method for Engine 
Coolants by Engine 
Dynamometer  

ASTM 
D٢٨٠٩-
٠٤e٢  

Standard Test Method for 
Cavitation Corrosion and 
Erosion-Corrosion Characteristics 
of Aluminum Pumps With Engine 
Coolants  

ASTM 
D٠٤-٢٨٢٧  

Standard Specification for 
Styrene Monomer  

ASTM 
D٢٨٤٧-
(٢٠٠٤)٩٩  

Standard Practice for Testing 
Engine Coolants in Car and Light 
Truck Service  

ASTM Standard Test Method for Maleic 



D٠٣-٢٩٣٠  Acid in Maleic Anhydride by 
Potentiometric Titration  

ASTM 
D٠٢-٢٩٤٢  

Standard Test Method for Total 
Acid Acceptance of Halogenated 
Organic Solvents (Nonreflux 
Methods)  

ASTM 
D٢٩٤٣-
(٢٠٠٧)٠٢  

Standard Test Method for 
Aluminum Scratch of ١ ,١ ,١-
Trichloroethane to Determine 
Stability  

ASTM 
D٢٩٨٨-
(٢٠٠٥)٩٦  

Standard Test Methods for 
Water-Soluble Halide Ion in 
Halogenated Organic Solvents 
and Their Admixtures  

ASTM 
D٢٩٨٩-
(٢٠٠٦)٠١  

Standard Test Method for 
Acidity-Alkalinity of Halogenated 
Organic Solvents and Their 
Admixtures  

 
 
 

 :قيمت توليد داخلي و جهاني محصول  -٥-٢

 را در بر مي گيرد و بستگي به ١٠٠٠$  تا ٢٠$ در مورد قيمت مي توان گفت رنج وسيعي از حدود 

  .نوع و كيفيت محصول خواهد داشت

 شوند در داخل كشور با قيمت عرقيات بسياري از گياهان داروئي كه به روش سنتي نيز توليد مي

حدود دو تا پنج هزار تومان براي هر ليتر به فروش مي رسد، ولي قيمت اسانس خالص اين مواد كه 

    ) .١٠٠٠$ تا( مصارف دارويي دارند بسيار با ارزش هستند 

اي به عنوان مثال  يک نمونه داروي تقويت کننده اعصاب و نشاط آور ، با عنوان افشرده گل سرخ  بر

  . ريال مي باشد ٣٦٠٠٠ ميلي ليتر ١٥هر 

  
  



  
  
  
  
 

 :موارد مصرف و کاربرد  -٦-٢

اسانس ها پس از اينكه از گياهان استخراج شدند و به عنوان طعم دهنده و معطر كننده داروها و 

  .غذاها مورد استفاده قرار مي گيرند

در صنايع بهداشتي اسپري هاي خوشبو كننده و , اسانسها در صنايع آرايشي براي تهيه عطر ها

  .كاربرد فراواني دارند... به عنوان معطر كننده صابون،خمير دندان و 

البته يكي از مهمترين كاربرد هاي اسانس . همچنين جهت موميايي كردن اجساد نيز كاربرد دارند

  .در اثرات درمان كنندگي آنها مي باشد

  

 :صول کاالهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف مح -٧-٢

 و مواد    واضح است که جايگزين گياهان دارويي  ، شامل طيف گسترده اي از داروهايي شيميايي

هم اکنون حجم زيادي از . شيميايي  مي باشد که از طريق سنتز مواد شيميايي بدست مي آيند

روها توليدات داروئي شامل همين داروهاي شيميايي هستند ولي به دليل عوارض جانبي اين گونه دا

تمايل به استفاده از داروهاي گياهي بيشتر شده است  و در مواردي که موثر بودن داروهاي گياهي 

. به اثبات رسيده است استفاده از آن نسبت به جايگزين هاي شيميايي ترجيح داده مي شود

همچنين مواد شيميايي خوشبو کننده هم که از طريق شيميايي تهيه شده اند به دليل محدوديت 

  .هاي بهداشتي و عوارض جانبي با اسانس هاي گياهي جايگزين مي شوند 

  

  



  

 :اهميت استراتژيک کاال در دنياي امروز  -٨-٢

به ( با توجه به روند رو به رشد استفاده از داروهاي گياهي به عنوان جايگزين داروهاي شيميايي 

 ويژه اي برخوردار است و توليد اين اسانس هاي گياهي از اهميت) دليل عوارض جانبي اين داروها

به عالوه انواع اسانس هاي خوشبو کننده که . مي تواند سود دهي اقتصادي قابل توجهي داشته باشد

  .از گياهان گرفته مي شود نيز بازار خوبي دارند 

  

 :کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده محصول  -٩-٢

 
بخش هاي مختلف كشورهاي زيادي در توليد با توجه به گستردگي زياد اسانس ها و كاربرد آنها در 

و همچنين مصرف اسانس نقش دارند در زير ليستي از كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده 
  :اسانس هاي مختلف آورده شده است 

  
  :كشورهاي عمده مصرف كننده به ترتيب ميزان مصرف عبارتند از 

  
  عربستان سعودي  كويت  امارات متحده عربي  

آلمان  عمان  قطر  بحرين  عراق  

الجزاير  هلند انگلستان  تايوان  آمريكا  

  آذربايجان  

  
اين نکته قابل ذکر است که بيشتر صادرات ايران به دليل بعد مسافتي کم به کشورهاي مجاور و 

لذا کشورهاي مصرف کننده عمده بازار ايران با توجه به , حاشيه خليج فارس صورت مي گيرد 

  .اي همسايه و حاشيه خليج هستندهمين امر بيشتر کشوره



  
  :كشورهاي عمده توليد كننده عبارتند از

  
  سوئيس  آلمان  امارات متحده عربي

   انگليس  مالزي  سنگاپور  

  چين  هلند  فرانسه  

  

البته کشور آمريکا هم از جمله توليد کنندگان عمده اين محصول است ولي کشورهايي که ايران 

  .سانس را با انها دارد در جدول باال اورده شده استبيشتر مبادالت اقتصادي در زمينه ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 :وضعيت عرضه و تقاضا  -٣

 بررسي ظرفيت بهره برداري و وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي -٢-٢و١-٢

 :توسعه و در دست اجرا و روند توليد از آغاز برنامه سوم تا کنون 

  .و معادن استآمار هاي استخراج شده مربوط به سي دي وزارت صنايع 

 ....)اسانس گياهي و(انواع اسانس وسايرافزودنيهاي موادغذائي  واحدهاي فعال در توليد – ٤جدول 

 سرمايه ثابت  )كيلوگرم(ظرفيت   تعداد واحد ها  نام استان

  )ميليون ريال(

  اشتغال

  ٣٤  ١,١٣٥  ٤٠١,٠٠٠  ٢  آذربايجان شرقي

  ١٢٢  ١٢,٥٤١  ١٦,٣٥٠  ٥  اصفهان

  ١٢٤  ٢٨,٥٣٥  ٢,٢٨٥  ٣  تهران

  ٣٩٤  ٥١,٣٨١  ٣٢٣,٤٠٠  ٥  خراسان رضوي

  ٩١  ٢٥,٤٥١  ٢,٧٥٠  ١  خوزستان

  ٢٠  ١٠,٠٠٠  ١٠٠  ١  زنجان

  ٨٦  ١٩,٦٥٢  ٥,٢٥٧  ٥  فارس

  ٢١  ٢,١٩٢  ٤٠,٠٠٠  ١  قزوين

  ١٦  ٨٥٠  ١  ١  كردستان

  ٤٣  ٨,٥٣٠  ٥,٥٠٠  ٢  كرمان

  ٢٩  ٣,٤٠٠  ١٥,٠٠٠  ١  كرمانشاه

  ٣٠  ٣,٦٤٣  ١,٠٠٠  ١  كهكيلويه و بويراحمد

  ٣٣  ١٣,٩٠٠  ٥,٠١٧  ٢  انگلست

  ٣٠  ٥,٧٠٠  ١٥,٠٠٠  ١  گيالن

  ١٤  ٨٠٣  ١,٥٥٥  ١  لرستان 

  ١٠  ٤,٠٠٠  ٣٠  ١  مازندران

  ٧٦  ٣,٨٥٣  ٢,٩٠٧  ٣  مركزي

  ٤٦٠  ٧,٠٠٠  ٣٠٠,٠٠٠  ١  همدان

  ١٢  ١,١٠٠  ٤٠  ١  يزد

  ١٦٤٥  ٢٠٠,٦٢٤  ١,١٢١,١٩٢  ٣٨  مجموع

   واحد هاي فعال در بسته بندي انواع اسانس– ٥جدول 



  سرمايه ثابت  )كيلوگرم(ظرفيت توليد   نام استان

  ٢٧٠  ٥٨  قم 

  ٧,٠٠٠  ٢٠٠  كرمان

  ٢,٢٥١  ١٠٠  گيالن

  ٩,٥٢١  ٣٥٨  مجموع

  

 ....)اسانس گياهي و(انواع اسانس وسايرافزودنيهاي موادغذائي  واحد هاي در دست احداث در توليد -٦جدول 

  )صددر(ميزان پيشرفت   سرمايه ثابت  )كيلو گرم(ظرفيت توليد  نام استان

  ٥٠  ٥٨٦  ٥,٧٠٠,٠٠٠  اصفهان

  ٩٠  ٢٤٠٩  ٤٠,٠٠٠  سمنان

  ٩٥  ٢١١٩  ٥٠  فارس

  ----  ٥,١١٤  ٥,٧٠٠,٠٩٠  مجموع

  

   واحدهاي در دست احداث در بسته بندي انواع اسانس-٧جدول 

  )در صد( ميزان پيشرفت   سرمايه ثابت  )كيلو گرم(ظرفيت توليد   نام استان

  ٦٠  ١٠,٠٠٠  ١٥  فارس

  -----  ١٠,٠٠٠  ١٥  مجموع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  :٨٥بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال  -٧-٢

با توجه به كاربردهاي گسترده اسانس در صنايع مختلف علي رقم افزايش توليدات داخلي ، 

واردات اسانس نيز افزايش داشته است ولي اين واردات تا حدود زيادي بسته به شرايط سال 

ولي در کل .( ات عمده اي کرده است و روند منظمي را دنبال نکرده استهاي مختلف تغيير

به دليل كثرت كشورهايي كه از آنها انواع اسانس وارد كشور مي شود ) افزايش داشته است 

فقط به ذكر نام اين كشورها بسنده مي كنيم و به عنوان نمونه روند واردات يک نوع اسانس را 

  : قرار مي دهيم در سالهاي مختلف مورد بررسي

  

  ٨٤ تا ٨٠روندواردات يکي از انواع اسانس از سال -٨جدول 

  ٣٣٠١,٩٠ :کد تعرفه 
  اسانسي  روغنهاي ، همچنين)  نشده  يا گرفته  شده  گرفته ترپن (  اسانسي روغنهاي- :نام محصول 

، ) ها رزينوئيد( ها  رزين ،شبه)Absolute ( لق  مط  اسانسي ، روغنهاي) concrete(  سفت
 ها يا در مواد  غير فرار ، در موم  ها ، در روغنهاي  در چربي  اسانسي  هاي  روغن  غليظ محلول

  تهيه) Maceration ( يا خيساندن )ENFLEURAGE(  مجاورت ريق  از ط همانند ، كه
   بدست  اسانسي  روغنهاي  گيري  از ترپن  دار كه ترپن  فرعي محصوالت: باشند شده
    اسانسي  روغنهاي  ابي رخوشبوو محلولهاي مقط بهايايد،ا مي

  ٨٤سال   ٨٣سال   ٨٢سال   ٨١سال   ٨٠سال    

( مقدار 

  )کيلوگرم
  ١٣٦٠  صفر  ٢٤٩١٩  ٣٣٩١٨  ٢٧٣١٠

  ١٣٥١٥٥٢١٠  صفر  ١٧٣٥٨٢٩٢٠١  ١٢٤٠٧٣٣٨٦٤  ٢٢٤٧٧٩٨٣١  ارزش ريالي

  ١٤٨٤٠  صفر  ٢١٩١٦٩  ١٥٦٥٧  ١٢٨٠٨٠  ارزش دالري

  

  

  



  :اردات اسانس ازآنها صورت مي گيرد كشورهاي عمده اي كه و

    ايرلند  امارات متحده عربي  اسپانيا  

اتريش    ايتاليا  انگلستان  آلمان  

  چين  تايوان  تركيه    بلژيك  برزيل  

مالزي  فرانسه  عراق  سنگاپور  سوئيس  

  يونان    يمن  هند             هلند  مصر  

 

 :بررسي روند مصرف از آغاز برنامه  -٨-٢

ليکن استفاده از ,  نظير گالب تغيير چشمگيري نداشته است حجم مصرف اسانس هاي سنتي

انواع اسانس ها در داروها و خوشبوکننده ها مصرف آنها را نيز افزايش داده است و انتظار مي 

  .رود اين روند ادامه يابد

 

 :بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن  -٩-٢

تقسيم بندي شده است که " گالب و ساير عرقيات " وان کلي ميزان صادرات اسانس ها تحت عن

اين امر خود مويد توجه خاص به . هم به آن افزوده شده است " اسانس " عنوان ٨٥البته از سال 

لذا توسعه . سود آوري و اهميت اسانس در زمره يکي از محصول با ارزش براي صادرات مي باشد

در جدول زير روند توسعه صادرات اين . يني مي شودصادرات اين محصول بسيار مطلوب پيش ب

اعداد ذکر شده مربوط به کل صادرات در سال ذکر :( محصول مورد بررسي قرار گرفته است 

  .)شده مي باشد

 

 



  ٨٥ تا سال ٧٩ بررسي روند کلي صادرات اسانس از سال -٩جدول

  سهم کاال از کل صادرات  ارزش صادرات بر حسب دالر  سال

  ٠,١کمتر از  ٩٨٤٣٦  ٧٩سال 

  ٠,٧  ١٧٩٨٤١٥  ٨٠سال 

  ٠,٣  ٧٩١٢٨٠  ٨١سال

  ٠,١کمتر از   ١٦٠٠٥٩  ٨٢سال 

  ٠,١  ٣١٠٦٣٣  ٨٣سال

  ٠,١  ٧٢٢١٠٩٠  ٨٤سال

  ٠,١  ١٠٩٧٤٥٧٩  ٨٥سال 

 

به دليل تنوع اسانس ها و اينكه ميزان صادرات و واردات آنها تحت كد هاي تعرفه اي مختلف 

اع اسانس ها و كشورهاي وارد كننده و صادر كننده باعث تقسيم بندي شده اند، ذكر تمامي انو

ليست انواع مختلف اسانس همراه با شماره تعرفه گمركي در قسمت .(سر در گمي مي شود

 آورده شده است و همچنين از طريق مراجع ذكر شده در انتهاي اين ٣-١واردات و صادرات 

رهايي كه عمده صادرات محصوالت در زير تنها به ذكر كشو.) گزارش نيز قابل پيگيري است

  :اسانسي از آغاز برنامه سوم تا كنون به اين كشورها  بوده است بسنده مي كنيم 

               ايتاليا  امارات متحده عربي  ارمنستان   

      آلمان  آفريقاي جنوبي  آذربايجان  

    ازبكستان  اتريش  آمريكا  

انگلستان  الجزاير  افغانستان  استراليا  

تايوان  بحرين     پانيااس  اوكراين  

  ژاپن  تركيه  تاجيكستان  تركمنستان  



عربستان سعودي  عراق  سوئد  

قطر      فنالند  فرانسه  عمان  

كره جنوبي  كانادا  قزاقستان  قرقيزستان  

مجارستان  مالزي  لبنان  كويت  

     نيوزلند  نروژ  مراكش  

  هلند  

  

  

 :بررسي نياز به  محصول يا اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم -١٠-٢

, ا توجه به عزم دولت براي رفع موانع توسعه صادرات غير نفتي بر اساس برنامه چهارم توسعهب

توليد و صادرات اسانس نيز با توجه به پتانسيل هاي بالقوه فراواني که در کشور وجود دارد در 

  .اين زمره قرار خواهد داشت و از حمايت هاي دولت برخوردار خواهد شد

  

  

  

  

  

  



  

تعيين نقاط قوت و ضعف و مالي تکنولوژي و روشهاي توليد  بررسي اج-٢و١ 

   : تکنولوژي هاي مرسوم در فرآيند توليد محصول

 

  :متداول ترين روش هاي استخراج اسانس ها عبارتند از 

  ٥ تقطير با آب•

  ٦ تقطير با آب و بخار•

  ٧ تقطير با بخار•

  ٨ تقطير استخراجي •

  ٩ روش فشار سرد•

  ١٠ل استخراج به كمك حال•

  ١١ استخراج فوق بحراني•

  ١٢ استخراج با استفاده از غشاء•

  .در ادامه به بررسي بيشتر اين روشها مي پردازيم

  

                               
٥ Water Distillation 
٦ Water-Steam Distillation 
٧ Steam Distillation 
٨ Extractive Distillation 
٩ Cold Pressing 
١٠ Solvent Extraction 
١١ Supercritical Extraction 
١٢ Membrane 



  ريتقط -١-١

در روش هاي استخراج به وسيله تقطير عمومآ خشک کردن گياه به بازده کمک  مي کند و 

  .باعث افزايش آن مي شود

 

  خشک کردن -١-١-١

اج روغن بر بازده استخراج مي افزايد، اگر چه مقداري از خشک کردن مواد قبل از استخر

  :اين عمل به چند صورت انجام مي شود . روغن طي فرآيند خشک کردن از دست مي رود

 ١٣ان هوايخشک کردن با جر •

 ١٤دير نور خورشيخشک کردن در ز •

 ١٥خشک کردن در گرم کن  •

خشک کردن به دور از نور  روغن را از بين مي برد لذا ٥٠%خشک کردن زير نور خورشيد تا 

محصوالت خشک شده بايد در اسرع وقت به واحد .خورشيد ميزان اين اتالف را کاهش مي دهد 

تقطير به منظور استخراج روغن ها منتقل شوند ولي اگر الزم است که مدتي در محل انبار 

ت به آنجا راه نگهداري شوند بايد به دور از نور خورشيد و در جايي خشک نگهداري شوند که رطوب

از طرفي قبل از انتقال به واحد تقطير مي توان مواد را خرد کرد اين عمل نيز همراه .نداشته باشد

  .با کمي اتالف روغن همراه است ولي در نهايت باعث افزايش درصد بازده مي شود

  

                               
١٣ Air-Drying 
١٤ Sun-Drying 
١٥ Oven-Drying 



  

  

  

  

  

  

  

  

 ارزان در فصول خشک سال مي توان به خشک کردن با نور خورشيد به عنوان راحت ترين و

در اين مورد مواد را در زير نور خورشيد و در هواي آزاد قرارمي دهند ولي .ترين روش فکر کرد 

نمي توان از گرد و غبار همراه محصول خشک شده جلو گيري کرد واز طرفي باران هاي غير 

البته اين مشکالت را نسل جديد خشک کن هاي .منتظره ممکن است محصول را دوباره ترکند

  .دي حل کرده اندخورشي

در فصل هاي مرطوب سال که رطوبت هوا باال است ديگر خشک کن هاي خورشيدي کارآيي 

الزم را دارا نيستند و لذا بايد از خشک کن هايي که حرارت الزم را از منابع انرژي ديگري 

ماکزيمم  (نبايد مواد گياهي تا دماي باال گرم شوند. تامين مي کنند استفاده کرد...) چوب،علوفه و(

زيرا باعث تخريب ساختار اسانس مي شودو از )  است ٥٠ºCدماي قابل تحمل براي فلفل و هل 

  .طرفي رطوبت آنها نبايد از حدي بيشترباشد

 

خشک کردن بعضي از ادويه ها شرايط خاصي را مي طلبد به عنوان مثال اگر هل در تاريکي 

  .و دور از نور خشک شود سبزتر مي ماند



در گرم کن ها به علت دماي باالتر ممکن است باعث تغيير ساختمان اسانس خشک کردن 

موجود در گياه شود ولي اين تغيير در مواردي خود هدف قرار مي گيرد و اين روش به منظور تغيير 

 موجود در Pulegoneبه عنوان مثال ترکيب . ساختمان مولکولي اسانس انتخاب مي شود

غلظت هاي کم هم سمي بوده و اثرات مخرب آن براي کبد قابل اسانس فلفل سياه و آويشن در 

  . تغيير ساختمان داده واز بين مي رود٤٠ºCاين ترکيب در دماي . جبران نيست

به منظور استخراج اسانس ها از مواد گياهي، استخراج به روش تقطير به صورت عمده کاربرد 

ر بررسي مي شود و درصورت امکان پذير دارد و اصوآل درمرحله اول امکان استخراج به روش تقطي

  .نبودن روش تقطير به روش هاي استخراج ديگر رو مي آورند

 

  تقطير به وسيله آب -٢-١-١

 برا ي توليد اسانس در روش بهينه و به عنوان اين روش ساده ترين و ارزانترين روش است

  .داخت در زير به شرح مفصل تر اين روش خواهيم پر. ايران انتخاب شده است 

بخار آب به همراه .در اين روش مواد رادر آب غوطه ور مي کنند و مخلوط را مي جوشانند 

 تبديل به مايع مي شود و سپس در جدا کننده ١٦بخار روغن از ديگ خارج شده و در کندانسور

موادگياهي درطول فرآينداستخراج بايد هميشه درآب .  اين دو مايع از هم جدامي شوند١٧مکانيکي

اين روش براي استخراج روغن ازگل ها و . ه ورباشند لذا آب تبخير شده بايدجايگزين شودغوط

  .پودرها استفاده مي شود

از معايب اين روش تماس . و فشار اتمسفريک است ١٠٠ºCدماي تقطير در حدود 

 دارد که ١٠٠ºCموادگياهي واسانس هاي روغني باديواره گرم ديگ است که دمايي باالتر از 

 اکسيد شدن اسانس ها يا هيدرو ليز استرهاي همراه اسانس وتخريب ساختار مولکولي روغن باعث

                               
١٦ Condenser 
١٧ Decanter 



مدت .  است٣٠٠ºC-١٥٠ºCدماي جوش اسانس هاي روغني بين .هاي مجاور ديواره مي شود

زمان تقطير به مواد حاوي روغن و خواص اسانس استخراج شده بستگي دارد ولي معموآل در 

 شدن مدت زمان تقطير در صد توليد را اندکي افزايش مي دهد طوالني.حدود سه ساعت است

از طرفي درصد روغن . ولي باعث تخريب ساختمان مولکولي اسانس هاو اکسيد شدن آنها مي شود

ميزان توليد و بازده اين . هاي با دماي جوش باال و سنگين را که نامطلوب هستند افزايش مي دهد

 و ممکن است به علت هيدروليز شدن استر ها در مجاور روش به حالليت آب نيز وابسته است

از معايب بزرگ اين روش انحالل اسانس ها در آب است . ديواره محصول نهايي عاري از استرباشد

اين . که باعث از دست رفتن مقداري از اسانس ها مي شود که جدا سازي آن ها از آب دشوار است

 آب مي پردازد که سرعت آماده سازي پس از هر بار روش به مصرف و به کار گيري مقدار زيادي

  .تخليه راکاهش مي دهد

 :واحد تقطير سه قسمت دارد

  تانک يا محفظه -١-٢-١-١

 قرار داده مي شوند و آب داخل تانک به وسيله ژاکت يا منبع مستقيم گرم Bمواد در تانک 

د جايگزين شود تا هميشه آبي که بخارمي شود مدام باي.مي شود و آب شروع به جوشيدن مي کند

ازطرفي بايد اين تانک محلي براي واردکردن مواد به داخل و همچنين . مواددرآب غوطه ورباشند

لوله اي که درباالي اين تانک وجود دارد بخاررا به طرف .خارج ساختن مواد مصرفي داشته باشد

  .فاع آن کمتر باشدبهتر است در طراحي ،قطر تانک اندکي از ارت. کندانسور هدايت مي کند

  

 

a. furnace 

b. Tank 

c. Condenser 



d. Oil Separation 

 

آهن ومس با روغن هاي استخراجي واکنش مي دهند و آلومينيم هم با فنل موجود در روغن 

ها وارد واکنش مي شود لذا بهترين جنس براي ساخت اين تانک شيشه ويا آهن زنگ نزن است 

 .ده کردولي مي توان از مس قلع اندود نيز استفا

  

  کندانسور -٢-٢-١-١

.  در شکل باالکندانسور است که مخلوط بخار را به مخلوط مايع تبديل مي کندCقسمت 

سرعت توليد به اين قسمت وابسته است و اگر کندانسور مصرفي کوچک باشد از سرعت توليد 

رد و جريان کندانسور داراي لوله هايي است که در محفظه اي از آب سرد قرار دا.کاسته مي شود

مانند تانک جنس آن هم بايد از شيشه يا آهن زنگ نزن باشدولي در .آب سرد آنرا خنک مي کند

 .بعضي موارد مي توان از آلومينيم و يامس هم سود جست

  

  جدا کننده -٣-٢-١-١

وقتي به مخلوط اجازه استراحت داده ). Dقسمت (وظيفه آن جدا ساختن آب و روغن است

 آب از هم جدا مي شوند و بر اساس دانسيته بر روي هم قرار مي گيرند و مي شود دو فاز روغن و

اگر مايع همراه خود مقداري بخار همراه . توان دو فاز جدا شده را از باال و پايين ظرف خارج کرد

 .داشته باشد آنرا به داخل ديگ بازمي گردانند 



 

Methods of oil collection 

 

  :تقطيربا بخار و آب -٣-١-١

اين روش هم مانند تقطير توسط آب است با اين تفاوت که مواد در آب غوطه ور نيستند و در 

اين روش کمي گرانتر است لکن براي استخراج روغن از برگ .باالي آب در حال جوش قرار دارند 

در اين روش نيازي به خرد کردن مواد نيست و دماي تقطير در حدود .  بهتر است١٨ها

١٠٠ºCاين روش معايب تقطير با آب را ندارد و روغن ها کمتر . ر اتمسفريک استاست و فشا

دچار تخريب مي شوندو از طرفي ميزان اتالف اسانس به واسطه انحالل در آب کمتر است ،لکن 

شرايط عملياتي محدود است و نمي توان دما يا فشار را تغيير داد و هميشه بخا راشباع است که 

 .قدرت استخراج کمي دارد

  

  تقطير با بخار آب -٤-١-١

 ،جداگانه ١٩ولي بخار در جوش آورنده. اين روش تقريبا شبيه روش تقطير با آب و بخار است

در اين روش برحسب روغن استخراجي دما و فشار . تهيه شده و از پايين وارد تانک مي شود

                               
١٨ Leaf 
١٩ Boiler 



ه باالتر است ولي از اين روش داراي بازد. تنظيم مي شود ومي توان از بخار فوق گرم استفاده کرد

  . هر دو روش قبلي گرانتر است و براي استخراج روغن هاي بادماي جوش باال مناسب تر است

در سه روش تقطير باال تنها تفاوت در چگونگي بخار ورودي و شرايط استخراج است ، و هردر 

 به قسمت روش براي بهبود شرايط و بازده استخراج تغييراتي صورت گرفته است ولي در ادامه

بعدي ما اسانس و آب را در جدا کننده مکانيکي جدا مي کنيم که اگر ميزان قطبيت اسانس باال 

باشد ويا اختالف دانسيته بين اسانس و آب کم باشد بازده اين مرحله پايين مي آيد و ميزان اتالف 

 .باال مي رود 

 

 

 

 

 

 

  

  

  ر استخراجي يتقط -٥-١-١

با بخار آب عمل مي شود و بخار آب با گذر از ميان بستر گياهي در اين روش همانند تقطير 

آب و اسانس خروجي از .اسانس را استخراج کرده و همراه خود به داخل کندانسور مي برد

  .کندانسور وارد ستون تقطير استخراجي مي شود واسانس به اين روش از آب جدا مي شود

قطير استفاده کرد،استخراج به روش هاي اگر اسانس ها به دما حساس باشند و نتوان از ت

 .استخراج به کمک حالل مطرح مي شوند

  

  

A- Furnace 
B- Boiler 
C- Tank 
D- Pre cooler 
E- Condenser 
F- Oil 



  استخراج به کمک حالل -٢-١

روش متداول ديگر، استخراج با حالل مي باشد كه در مورد استخراج از گياهان دارويي بيشتر 

به وسيله عالوه بر استخراج با حالل هاي شيميايي، استخراج .  مي گردد٢٠ مايع–استخراج جامد 

  .روغن هاي جامد نيز روش ديگري براي استخراج اسانس مي باشد

 

  ٢١خيساندن -١-٢-١

در فرانسه به منظور .اين كار به منظور استخراج اسانس هاي روغني گل ها استفاده مي شود

 گل ياس به طور گسترده از اين روش استفاده مي شود،گل ها در روغن چرب ٢٢استخراج روغن

ابتدا بر روي سطحي . اين روش بسيار کند است . د تا روغن آنها استخراج شودخيسانده مي شون

صافي مانند شيشه روغن چرب ماليده مي شود و سپس گل ها را بر روي اين شيشه پهن مي 

هنگامي که اسانس وارد فازروغن شد، گل ها حالت پالسيده وکمي حالت خشک پيدامي .کنند 

پس ازتقريبآ يک ماه بسته به ميزان .  استخراج ادامه مي يابدکنندگل هاراتعويض مي کنندومرحله

سپس اين روغن چرب را از يک فيلتر مي گذرانند و .اسانس موجود در گياه روغن اشباع مي شود

  .در مر حله بعدي دو روش اتخاذ مي شود.شفاف مي کنند 

 مي شود و به در روش اول روغن به واحد جداسازي منتقل مي شود و در محلول الکل ريخته

 ساعت به هم زده مي شود تا تمام اسانس وارد فازالکل شود سپس الکل به واحد تقطير ٢٤مدت 

رفته در آنجا اسانس روغني به روش تقطير از آن جدا مي شود که غلظتي باال و قابل قبول دارا 

 اسانس نيز به .مي باشد و نيز روغن به منظور استخراج دوباره اسانس از گل باز گردانده مي شود

                               
٢٠ Leaching 
٢١ Enfluerage 
٢٢ ّ Fatty Oil 



اسانسي که از اين روش .واحد هاي بعدي به منظور آماده سازي براي بازار مصرف منتقل مي شود

 رقيق مي کنندتا قيمت ٪٩٠به دست مي آيدگران است ولي خلوص بااليي دارد لذا آنرا تا خلوص 

 اسانس واحد آن کاهش پيدا کند و از طرفي به علت خلوص باالمحلول رقيق شده هم از کيفيت

  .خالص برخوردار است

در روش دوم پس از شفاف سازي اسانس وروغن به واحد جدا سازي منتقل مي شود واسانس 

باقي مانده روغن چرب نيز که .آن به وسيله الکل جدا مي شود والکل وارد واحد تقطير مي شود

  .فاده مي شودحاوي روغن هاي سنگين و واکس ها مي باشد به حالت پماد در صنايع آرايشي است

اين دو روش به منظور استخراج اسانس هاي گياهاني استفاده مي شود که اصوآل حاوي 

به عنوان مثال براي تهيه دو پوند اسانس گل رز بايد چيزي در .اسانس کمي در هر گياه هستند 

 پوندگل مصرف کرد لذا معموآل محصوالت اين روش داراي قيمت هاي باال هستند و ١٠٠٠حدود 

 .صول نهايي به دست آمده به وسيله آب مقطر رقيق مي شودمح

  

  ٢٣دم کردن  -٢-٢-١

حرارت مي ١٢٠ºCدر روش ديگر مواد را در مخلوط روغن غوطه ور مي کنند و تا دماي 

سپس اين مخلوط را صاف کرده و مايع را به واحد هاي . دهند و در حقيقت مواد را دم مي کنند

 .تغليظ کننده منتقل مي کنند

  

  

  

  

                               
٢٣ Srew 



  

  ٢٤ماسراسيون -٣-٢-١

اين روش امروزه کمتر استفاده مي .در اين روش گل ها با روغن چرب و داغ شسته مي شوند

اين روش به اين صورت است که مواد بر روي يک سطح سوراخ دار قرار گرفته و توسط آب يا .شود

 .روغن شسته مي شوند و مايع محصول به قسمت جداسازي و تغليظ منتقل مي شود

  

  استخراج توسط حالل هاي فرار -٤-٢-١

در اين روش گياه ها در محفظه استخراج ودر کنارحالل هاي نفتي و فرار از جمله اتر و 

هگزانول قرار داده مي شوند تا حالل درآنها نفوذ کرده و روغن را در خود حل کند سپس حالل به 

اين . ر شده و جدا مي شودداخل تبخير کننده پمپ مي شود و در آنجا توسط ايجاد خال تبخي

  .روش هم گران است و از طرفي به علت استفاده از حالل هاي فرار خطرناک است

مصرف زياد , روش استخراج با حالل داراي معايبي از قبيل سميت حالل در برخي از موارد

  .قابل احتراق بودن حالل ها و مهمترين عامل باقي ماندن حالل در محصول نهايي است, حالل

  

  ٢٥د کربنيله گاز دي اکسياستخراج به وس -٥-٢-١

استخراج با , دارويي و آرايشي قرار گرفته است, روش نويني كه امروزه مورد توجه صنايع غذايي

اين روش داراي محاسني است كه روش هاي . به عنوان يك حالل مي باشد, گاز دي اكسيد كربن

  :  از اين محاسن عبارتند. فوق الذكر از آن بي بهره اند

                               
٢٤ Maceration 
٢٥  Super Critical CO٢ 



دي , دي اكسيد كربن حاللي غير سمي و بدون رنگ وبو است و جالب تر اينكه در اين فرآيند

دي اكسيد كربن غير قابل احتراق بوده و بسيار نفوذ . اكسيد كربن در محصول نهايي باقي نمي ماند

ي موجود اثرات تخريب حرارت, به علت اينكه اين فرآيند در دماي پايين صورت مي گيرد. پذير است

اثرات منفي ناشي از حضور بخار آب نيز , در روش تقطير را ندارد و چون از آب استفاده نمي شود

بنابراين يك محصول آروماتيكي طبيعي و خالص و عاري از اثرات حرارتي و آب و عاري . وجود ندارد

بوده و ارزان همچنين دي اكسيد كربن به آساني در دسترس . از حالل از اين روش به دست مي آيد

, به راحتي از محصول نهايي حذف مي گردد, در اين روش دي اكسيد كربن. قيمت مي باشد

بنابراين عيب بزرگ ديگر حالل هاي شيميايي يعني باقي ماندگي در محصول را ندارد و از طرفي 

اك محصول استخراج شده در اين فرآيند شباهت بيشتري با عطر گياه اوليه اي كه به عنوان خور

براي سيستم مورد استفاده قرار مي گيرد دارد تا محصوالتي كه از روش هاي ديگر استخراج حاصل 

دي اكسيد كربن فوق بحراني استخراج کننده بهتري نسبت به دي اكسيد كربن مايع مي .شده اند

 در ناحيه فوق بحراني حاللي به دست مي آيدكه ازنظر ضريب نفوذ شبيه به گاز و از نظر. باشد

دي اكسيد كربن نسبت . دانسيته شبيه به مايع است و مزاياي هر دو فاز را در خود گرد آورده است

مزيت بزرگ .  بهتري از خود نشان مي دهد٢٦به حالل هاي ديگر مانند اتانول و هگزان گزينش گري

اوتي را اين روش كنترل حالليت با فشار مي باشد و بنابراين با تنظيم شرايط مي توان تركيبات متف

محصوالت حاصل از اين روش .جداسازي نمود و از اين روش در گستره وسيعي استفاده كرد

تفكيك اين مجموعه به وسيله روش افت . مجموعه اي از تركيبات و مواد مختلف مي باشند

  . فشارجزء به جزء پيشنهاد گرديده است

ات پر فشار آن بسيار گران يكي از معايب روش استخراج فوق بحراني اين است كه هنوز تجهيز

  .قيمت مي باشد

  

                               
٢٦ Selectivity 



 

  فيلتر کردن  -٣-١

پس از استخراج اسانس توسط آب داغ مي توان در مرحله بعد روغن جمع آوري شده را توسط 

فيلتر کردن مخلوط جدا کردکه استفاده از فيلترهاي از جنس کتان مفيد است،آب در کتان نفوذ 

  .کرده و از روغن جدا مي شود

  

  س کردن  پر-٤-١

به اين طريق که . معموال براي استخراج اسانس هاي مرکبات از اين روش استفاده مي شود 

پوست ميوه آنها بين دو صفحه قرار گرفته و فشرده مي شود برروي يکي از اين دو صفحه اسفنج 

سپس در مرحله . يا ابري نصب شده است که اسانس هاي خارج شده را در خود جذب مي کند 

اسانس توليد شده از خلوص و کيفيت .بر را فشرده و اسانس را جمع آوري مي کنند بعدي ا

  .مطلوب بر خوردار است لذا به واحد بسته بندي و انبار دار ي منتقل مي شود

 

   و بسته بنديانبار کردن -٥-١

 اين روغن ها بايد در شيشه هاي تيره يا آهن زنگ نزن نگهداري شوند وميزان فضاي خالي باالي

زيرا بسياري از اسانس ها در برابر نور خورشيد تجزيه مي شوند و کاربرد . محفظه ها مينيمم شود

شيشه اي تيره رنگ اين مشکل را به حداقل مي رساند و نبود هوا در باالي شيشه هم از ترکيب 

ت و به عالوه ميزان فراريت اسانس ها مختلف اس. اسانس با هوا تخريب آن جلوگيري بعمل مي آورد

. با توجه به ميزان فراريت بايد از بسته بندي هاي مناسب براي جلوگيرياز فرار محصول استفاده کرد

به عنوان مثال بسته بندي هاي سه اليه پلي اتيلني مرسوم در مورد مواد غذايي در اين مورد نيز 

  .مناسب هستند



  طراحي فرآيند-٦-١

در طراحي واحد استخراج اسانس به وسيله بخار، استفاده از تجربيات ديگران توصيه مي شود لکن 

مي توان اين واحد را بدون اطالعات آزمايشگاهي و فقط با تکيه به تئوري استخراج با بخار آب و 

   .همچنين روابط موجود در جريان سياالت در بستر هاي پرشده طراحي کرد

  :خراج بايد به نکات زير توجه کرددر طراحي واحد است

  

 مالحظات آزمايشگاهي  •

 بهينه سازي مصرف انرژي •

  نحوه ورود بخار و خروج آن •

  دستگاهها و قطعات مورد نياز

 دستگاه توليد بخار  .١

 مخزن استخراج .٢

 مبدل حرارتي .٣

 مخزن جدا کننده مکانيکي .٤

 لوله کشي و اتصاالت .٥

مبرد داريم از طرفي به علت خورندگي بخار و در ساخت اين واحد ما نياز به بخار آب و سيال 

همچنين اسانس ها آلياژهاي مقاوم در برابر خوردگي نياز است که آهن گالوانيزه انتخاب مناسبي 

  .است

  

  



  ٢٧دستگاه توليد بخار -الف

ميزان و خواص بخار مورد نياز به منظور انجام عمليات استخراج در واحد طراحي شده در حدود 

  . اتمسفر باشد٢-١نيه است که داراي فشاري بين  ليتر در ثا٩٠

  . از طرفي جوش آورنده مورد نياز بايد بتواند به صورت مداوم به توليد بخار بپردازد

  

  ٢٨ مخزن استخراج -ب

اطراف مخزن . مخزن استخراج از جنس آهن ضد زنگ است که در فشار اتمسفري کار مي کند

م کردن  و همچنين کنترل دماي بستر استفاده مي شود استخراج ژاکت قرار دارد که به منظور گر

توصيه مي شود که همواره قبل از آزمايش و توليد سيستم گرمايي را فعال نموده تا دماي بستر و .

  .محيط مخزن به دماي مطلوب افزايش يابد

  

  ٢٩ مبدل حرارتي -ج

ب و اسانس مي مبدل به منظور ميعان بخار هاي خروجي از مخزن استخراج که حاوي بخار آ

مهمترين عوامل در انتخاب مبدل جنس ماده سازنده و سهولت انتقال . باشد استفاده مي شود

در سيستم هاي کوچک با حجم انتقال حرارت کم از مبدل هاي دو لوله اي استفاده . حرارت است

ارت مورد مي شود ولي در اين مورد ما از مبدل پوسته و لوله استفاده مي کنيم تا سطح انتقال حر

  .نياز تامين شود 

  

                               
٢٧ Boiler 
٢٨ Extractor Tank 
٢٩  Heat Exchanger 



  ٣٠ مخزن جداکننده مکانيکي-د

همان طور که اشاره شد اسانس . اين مخزن وظيفه جدا سازي مکانيکي اسانس و آب را داراست

البته به . ها معمو ال از آب سبک تر هستند و آنها را مي توان به صورت مکانيکي از آب جدا کرد

ها اين جدا سازي کامل نيست و هميشه مقداري از اسانس علت قطبي بودن بيشتر ترکيبات اسانس 

ها درآب باقي مي ماند که مي توان آنرا به وسيله تقطير جدا ساخت و يا اين آب را به عنوان 

  . محصول جانبي به فروش رساند

  

  : نقشه جانماي کارخانه -٧-١

 
   نقشه جانماي کارخانه-١شکل شماره 

یه     انبار مواد اول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                               
٣٠ Decanter 

 نگهباني

سالن تول
دي

 

تجه
ي

زات بسته بند
ي

 

آزما آنبار محصول
ي

شگاه و تعم
ي

رات
 

 انبار مواد اوليه

 مخازن ذخيره آب 

 ساختمان اداري و رفاهي

نگهبان
ي

 

 
 محوطهنگ ويپارک
ه ي مواد اوليريبارگ

 ومحصول



  

  

  

  : بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت -٣

انتخاب ظرفيت بسيار کم براي توليد سبب مي شود واحد ضرر ده شود و قابليت رقابت خود را در 

بعالوه ظرفيت هاي خيلي زياد هم از حوزه واحد هاي صنايع , بازار داخلي و خارجي از دست بدهد 

همچنين مواردي چون هزينه هاي ساخت تجهيزات و استفاده از دستگاه هاي .خارج است کوچک 

در نهايت با توجه به . با ظرفيت متداول براي کاهش سرمايه گذاري ثابت در نظر گرفته شده است 

  . جميع جهات ظرفيت بهينه تعيين گرديده است

   تن در سال١٠٠: ظرفيت بهينه توليد 

  

  :محوطه سازي  -١-٣

 متر مربع براي ٥٠٠٠محاسبات انجام شده و جدول ارائه شده بر اساس انتخاب زميني به مساحت 

  .اجراي طرح صورت گرفته است

  . متر خواهد بود300محیط کارخانه برابر  ,  متر 50 در 100با فرض زمینی به ابعاد 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   هزينه هاي محوطه سازي-١٠جدول 

 هزينه
ميزان کار مورد 

 نياز
  ود هزينه واحد حد

 )هزار ريال(
 شرح واحد

 متر مربع ٣٠ ٤٢٥٠ ١٢٧٥٠٠
  خاکريزي و تسطيح, خاکبرداري

 )کل مساحت زمين منهاي مساحت فضاي سبز ( 

  متر٢/٥پي ريزي ديوار و ديوار کشي به ارتفاع حدودي  متر طول ٥٠٠ ٣٠٠ ١٥٠٠٠٠

 خيابان کشي و آسفالت متر مربع ١٨٠ ٧٥٠ ١٣٥٠٠٠

 جدول بندي و پياده روسازي متر طول ١٥٠ ٦٤٠ ٩٦٠٠٠

 فضاي سبز متر مربع ٥٠ ٧٥٠ ٣٧٥٠٠

 پارکينگ مسقف متر مربع ٣٠٠ ٥٠ ١٥٠٠٠

  متر طول١٥روشنايي محوطه معموال بع ازاي هر  اصله تير ١٠٠٠ ٣٠ ٣٠٠٠٠

 درب ورودي عدد ٥٠٠٠ ٢ ١٠٠٠٠

    جمع کل ٦٠١,٠٠٠
 

  

  : ساختمان -٢-٣

  : ساختمان به قرار زير است هزينه هاي مربوط به

   هزينه هاي ساختماني-١١جدول 

 هزينه
ميزان کار مورد 

 نياز
حدود هزينه 

 )هزار ريال(واحد
 شرح واحد

 ساختمان هاي توليد متر مربع ١٥٠٠ ١٥٠٠ ٢٢٥٠٠٠٠

 ساختمان انبارها متر مربع ١٢٠٠ ١٠٠٠ ١٢٠٠٠٠٠

 زار آالتساختمان آزمايشگاه  و اب متر مربع ١٢٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠٠٠٠

 ساختمان اداري و رفاهي متر مربع ٢٥٠٠ ٢٠٠ ٥٠٠٠٠٠

 استخر آب متر مربع ٣٠٠٠ ----- ٠

 نگهباني متر مربع ١٥٠٠ ٥٠ ٧٥٠٠٠

 ) کيلووات ٢٤٠در صورت اخذ انشعاب باالتر از ( پست برق  متر مربع ٢٥٠٠ ---- ٠

    جمع کل ٤٦٢٥٠٠٠
 

 



 

 

  : ماشين آالت -٣-٣

  : ماشين آالت به قرار زير است هزينه هاي مربوط به

   هزينه هاي ماشين آالت-١٢جدول 

  محل تامين  نام دستگاه  رديف
  ارزش ريالي

  )هزار ريال ( 
  هزينه کل  تعداد

١  
مخازن ذخيره گياه 

  خشک
  ٤٠,٠٠٠  ٢  ٢٠٠٠٠  داخل کشور

٢  
مخازن ذخيره انواع 

  اسانس
  ٢٠,٠٠٠  ٢  ١٠٠٠٠  داخل کشور

٣  
مخازن نگهداري اب 

  تصفيه شده
  ٢٠,٠٠٠  ٢  ١٠٠٠٠  داخل کشور

٤  
مخزن دکانتور 

  )جداکننده(
  ١٥٠,٠٠٠  ١  ١٥٠٠٠٠  داخل کشور

٥  

دستگاه 

خالص (تقطير

  )سازي

  ٢٠٠,٠٠٠  ١  ٢٠٠٠٠٠  داخل کشور

٦  
دستگاه هاي مبادله 

  کننده گرما
  ١٠٠,٠٠٠  ١  ١٠٠٠٠٠  داخل کشور

٧  
انواع  پمپ ها و 

  اتصاالت مربوطه
  ١٠٠,٠٠٠  ٢  ٥٠٠٠٠  داخل کشور

٨  
دستگاه هاي بسته 

  بندي
  ١٠٠,٠٠٠  ١  ١٠٠٠٠٠  داخل کشور

٩  
تجهيزات تعمير گاه 

  و ازمايشگاه
  ٢٠٠,٠٠٠  ١  ٢٠٠٠٠٠  داخل کشور

  ٩٣٠,٠٠٠  جمع کل هزينه هاي مربوط به تجهيزات

  



تجهيزات اين واحد توسط شرکت هاي مختلفي ساخته مي شوند که ممکن است با قيمت هاي 

  .هاي ارائه شده فقط جهت تخمين قيمت تجهيزات آورده شده استمتفاوتي ارائه گردند و قيمت 

 ٩٣,٠٠٠ درصد به عنوان تضمين کيفيت دستگاه ها نيز بايد در نظر گرفته شود که مبلغ ١٠مبلغ 

  .هزار ريال مي باشد

  .نصب تجهيزات فوق توسط متخصصين داخلي انجام مي گيرد و مسئله خاصي ندارد

  . کيلو وات برآورد مي شود٦٠ ها با توجه به نوع عمليات حدود ميزان برق مصرفي کليه دستگاه

  

  : تاسيسات -٤-٣

  :هزينه هاي مربوط به تاسيسات به قرار زير است 

  

   هزينه هاي تاسيسات-١٣جدول 

  واحد  مقدار  عنوان
  قیمت واحد

  )ریال(

  ارزش کل

  )هزار ریال ( 

  تامین برق از شبکه سراسري

  ...)و خرید انشعاب، تاسیسات برق ( 
  کیلو وات  100

----  
200,000  

  25,000  ----  متر مربع  1000  ...)اخذ انشعاب، لوله کشی و ( آب 

تاسیسات سرمایش و گرمایش 

  ساختمانها
  متر مربع  500

80,000  
40,000  

  20,000  400,000  عدد  50  ) کیلوگرمی 6( کپسول اطفاء حریق

 کیلوگرمی 30( کپسول اطفاء حریق 

(  
  عدد  20

1600,000  
32,000  

  317,000  جمع ارزش تاسیسات عمومی

  

مصرف برق شامل برق مورد نیاز براي ماشین آالت ، ساختمان ها، محوطه کارخانه و  •

 .سیستم هاي تهویه و سرمایش و گرمایش می باشد



 متر مربع مساحت ساختمان هاي اداري و رفاهی، 450براي محاسبه اخذ انشعاب آب نیز  •

 مورد محاسبه قرار گرفته است و میزان آب مورد نیاز براي ماشین آزمایشگاه و نگهبانی

  .آالت نیز با آن جمع شده است

  : وسائط نقليه -٥-٣
   هزينه هاي وسائل نقليه– ١٤جدول 

  قيمت هر دستگاه  تعداد  نوع

  )هزار ريال (

  هزينه کل

  )هزار ريال(

  ١٥٠,٠٠٠  ٧٥,٠٠٠  ٢  وانت بار

  ١٤٠,٠٠٠  ٧٠,٠٠٠  ٢  سواري

  ٢٩٠,٠٠٠  ينه ها ي وسائط نقليهجمع هز

  : تجهيزات و وسائل اداري و خدماتي -٦-٣
   هزينه هاي تجهيزات و وسائي اداري و خدماتي– ١٥جدول 

  قيمت هر واحد  تعداد  نوع وسايل

  )هزار ريال( 

  هزينه کل

  )هزار ريال (

  ١٤,٠٠٠  ٧,٠٠٠  ٢  رايانه با پرينتر و مودم

  ٦,٠٠٠  ٢,٠٠٠  ٣  خط تلفن و فاکس

  ٦,٠٠٠  ٣,٠٠٠   سرويس٢  لمان اداريمب

  ٤,٠٠٠  ٥٠٠  ٨  کمد و فايل

  ٤,٠٠٠  ٥٠٠  ٨  ميز و لوازم التحرير

  ٣,٠٠٠  ١٥٠  ٢٠  صندلي

  ٣٧,٠٠٠  جمع کل هزينه هاي اداري

 

 

  

  : هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده -٧-٣



ات احتمالي در به منظور جلوگيري از تحميل هزينه هاي مازاد طي دوره اجراي طرح به دليل تغيير

 درصد از کل هزينه هاي مورد نياز بعنوان هزينه هاي ١٠هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت حدود 

  .متفرقه و پيش بيني نشده لحاظ مي گردد

 درصد هزينه هاي پيش بيني نشده جدول هزينه  ثابت سرمايه گذاري براي ١٠با لحاظ نمودن 

  :احداث واحد طبق جدول زير پيش بيني مي شود 

  

   جمع بندي هزينه هاي ثابت احداث واحد-١٦جدول 

  )هزار ريال(هزينه   عنوان  رديف

  ٦٠١,٠٠٠  محوطه سازي  ١

  ٤,٦٢٥,٠٠٠  ساختمان  ٢

  ٩٣٠,٠٠٠  ماشين آالت  ٣

  ٩٣,٠٠٠  نصب و بيمه ماشين آالت  ٤

  ٣١٧,٠٠٠  تاسيسات  ٥

  ٢٩٠,٠٠٠  وسائل نقليه  ٦

  ٣٧,٠٠٠  تجهيزات و وسائل اداري و خدماتي  ٧

  ٦٨٩,٣٠٠  هزينه هاي متفرقه وپيش بيني نشده  ٨

  ٧,٥٨٢,٣٠٠  مجموع  ٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 : هزينه هاي قبل از بهره برداري -٨-٣

  
  هزينه هاي قبل از بهره برداري– ١٧جدول 

 شرح حدود هزينه مورد نياز هزينه

 ثبت و افزايش سرمايه, تاسيس شرکت ٠,٠٠٠٦* کل سرمايه گذاري طرح  ٤,٤٠٥

 هزينه مطالعه و تحقيق سرمايه ثابت در هزار ٢  ١٤,٦٨٥

 تامين خدمات مهندسي و مشاوره و طراحي کل سرمايه گذاري در هزار ٦  ٤٤,٠٥٦

ميزان حقوق * تعداد پرسنل در دوره ساخت   ١,٥٠٠,٠٠٠
 طول دوره ساخت* و مزاياي دريافتي ماهانه 

 دستمزد و حقوق و مزاياي کارکنان

 مسافرت و بازديد ع طرحبسته به نو  -----

هزينه هاي توليد به استثناي   روز٣تا  ١  ١٠٠,٠٠٠
 استهالک

 توليد آزمايشي و آموزش و ساير

١,٦٦٣,١٤٦ 

  

  

  : سرمايه در گردش -٩-٣

  :در زیر به برآورد سرمایه در گردش به تفکیک پرداخته شده است 

  

  :سرمایه در گردش مواد اولیه و بسته بندي  •

اد اولیه را یک ماه در نظر گرفته شده است و با توجه به آن میزان سرمایه در گردش دوره تامین مو

   میلیون ریال 700: مربوط به مواد اولیه و بسته بندي برابر است با 

  

 :کاالي ساخته شده و در جریان ساخت  •

   میلیون ریال700: میزان سرمایه در گردش مربوط به این مورد برابر است با

 :مطالبات  •



   میلیون ریال900: یزان سرمایه در گردش مربوط به این مورد برابر است بام

  

 :تنخواه گردان  •

   میلیون ریال155: میزان سرمایه در گردش مربوط به این مورد برابر است با

  

 مجموع •

  . میلیون ریال است 2,455: مجموع سرمایه در گردش مورد نیاز براي این واحد برابر است با
  

  

  :د حقوق و دستمزد  برآور-١٠-٣

  :هزينه هاي مربوط به حقوق پرسنل به قرار زير است 

  
   هزينه هاي حقوق پرسنل اداري-١٩جدول 

 حقوق و دستمزد پرسنل اداري
  ھزینھ

 )ھزار ریال (
تعداد نفرات مورد 

 نیاز
  تخمین حقوق 

 سمت )ھر نفر/ ھزار ریال ( 

 مدیر عامل ١٠٫٠٠٠ ١ ١٠٫٠٠٠

 بازرگاني و فروشمدیر  ٦٫٠٠٠ ١ ٦٫٠٠٠

 مدیر اداري و مالي ٥٫٠٠٠ ١ ٥٫٠٠٠

 حسابدار ٣٫٠٠٠ ١ ٣٫٠٠٠

 کارمند فروش ٢٫٥٠٠ ٢ ٥٫٠٠٠

 منشي ٢٫٠٠٠ ٢ ٤٫٠٠٠

 کارگر خدمات ١٫٨٠٠ ٤ ٧٫٢٠٠

 بیمھ و پاداش, مزایاي شغلي  ٪٧٠ ١٢ ٢٨٫١٤٠

  جمع ھزینھ ھاي پرسنل اداري ٦٨٫٣٤٠

  

  

  

  



  ل توليد هزينه هاي حقوق پرسن– ٢٠جدول 

 حقوق و دستمزد پرسنل تولید
تعداد نفرات مورد  ھزینھ

 نیاز
ھزار ریال ( تخمین حقوق ماھانھ 

 )ھر نفر/ 
 سمت

 مدیر کارخانھ ٨٫٠٠٠ ١ ٨٫٠٠٠

 سرپرستان تولید ٤٫٠٠٠ ١ ٤٫٠٠٠

 مھندس فني و کنترل کیفي ٣٫٠٠٠ ١ ٣٫٠٠٠

 تکنسین فني ٢٫٥٠٠ ١ ٢٫٥٠٠

 یداپراتور تول ٢٫٠٠٠ ٦ ١٢٫٠٠٠

 کارگران ساده ١٫٨٠٠ ٦ ١٠٫٨٠٠

 نگھبان ١٫٨٠٠ ٢ ٣٫٦٠٠

 مزایاي شغلي و بیمھ و پاداش ٪١٠٠ ١٨ ٤٣٫١٠٠

  جمع ھزینھ ھاي پرسنل تولید ٨٦٫٢٠٠

  

  

  :سوخت و ارتباطات , برق,  برآورد آب-١١-٣

  :هزينه هاي مربوط به آب، برق، سوخت و ارتباطات به قرار زير است 

  ربوط به آب، برق،سوخت و ارتباطات هزينه هاي م-٢١جدول 

   ساالنههزینه

 )هزار ریال(
 میزان مصرف

هزینه هر واحد 

 مصرف به ریال
 شرح واحد

 برق مصرفی کیلو وات 300 80 155,520

 آب مصرفی متر مکعب 1000 400 108,000

 :سوخت    

 بنزین لیتر 1000 60 60,000

 گاز متر مکعب 200 1000 200,000

 گازوئیل رلیت 250 0 0

  سوخت و ارتباطات, برق, جمع هزینه هاي آب 523,520

  

  



  : هزينه هاي تعمير و نگهداري و استهالک -١٢-٣

  :هزينه هاي مربوط به تعمير و نگهداري و استهالک به قرار زير است 

  
   هزينه هاي تعمير و نگهداري و استهالک-٢٢جدول 

ھزینھ   نرخ قراضھ  قیمت قراضھ
  استھالک

در صد 
  ستھالکا

ھزینھ تعمیر 
  و نگھداري

نرخ تعمیر و 
 شرح نگھداري

 ساختمان و محوطه سازي 2 104,520 7 365,820 10 522,600

 ماشین آالت و تجهیزات 4 37,200 10 93,000 10 93,000

 تاسیسات 10 31,700 10 31,700 10 31,700

لوازم آزمایشگاهی و  10 20,000 10 20,000 10 20,000
 کارگاهی

 وسائط نقلیه 20 58,000 25 72,500 10 29,000

 اثاثیه و لوازم اداري 10 3,700 20 7,400 10 3,700

  مجموع ---- ٢٥٥٫١٢٠ ---- ٥٩٠٫٤٢٠ ---- ٧٫٠٠٠٫٠٠٠

  

  : هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده توليد -١٣-٣

هاي متفرقه و پيش  درصد از کل هزينه هاي توليد منهاي استهالک ساليانه بعنوان هزينه ٦حدود 

   هزار ريال ٦١٢,٧٨٢: بيني نشده توليد در نظر گرفته شده است که برابر است با 

  

  : هزينه هاي توزيع و فروش -١٤-٣

حدود يک درصد از کل در آمد حاصل از فروش بعنوان هزينه هاي توزيع و فروش در نظر گرفته 

  .شده است

   هزار ريال٤٢,٠٠٠: که برابر است با 

  

  

  



  

  : جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد -١٥-٣

  :هزينه هاي ثابت و متغير توليد به قرار زير است 

  
   هزينه هاي ثابت و متغير توليد-٢٣جدول 

  )هزار ریال (هزین هاي متغیر   درصد  )هزار ریال(هزینه هاي ثابت   درصد  هزینه هاي تولید  ردیف

1  
مواد اولیه، کمکی و بسته 

  بندي

-  
----  

100  
٨,٤٠٠,٠٠٠  

  ٣١٠,٣٢٠  30  ٧٢٤,٠٨٠  70  حقوق و دستمزد تولیدي  2

3  
آب، برق، سوخت و 

  ارتباطات

20  
104,704  

80  
418,816  

  204,096  80  51,024  20  تعمیرات و نگهداري  4

5  
متفرقه و پیش بینی 

  نشده

-  
----  

-  
----  

  ----  - 590,420  100  استهالك  6

  9,333,232    1,470,228    جمع هر ستون  7

  10,803,460  جمع کل  8

  

  

 روز در نظر گرفته شده است و کارگران مي توانند بر حسب ٢٧٠در اين واحد تعداد روزهاي کاري 

 ساعته هم کار کنند ولي با توجه به غير پيوسته ٨ شيفت ٣نياز کارخانه و حجم توليد به صورت 

يک شيفت تقليل پيدا کند و بودن واحد در مواقعي که حجم توليد کم باشد اين ميزان مي تواند به 

  .از کارگران فصلي استفاده شود

  

  

  : نتيجه گيري -١٦-٣



    ميليارد ريال٩,٢: کل هزينه سرمايه گذاري ثابت حدود 

   ميليارد ريال١٠,٨:کل هزينه هاي توليد حدود 

   ميليارد ريال٢,٥: سرمايه در گردش حدود 

گذاري اوليه بيشتر است و از بين هزينه مشخص است که سهم هزينه هاي توليد نسبت به سرمايه 

  .هاي ثابت نيز بيشترين مقدار مربوط به هزينه هاي ساختماني است

 ريال بازاي فروش هر کيلو از محصول مدت برگشت سرمايه اوليه به ١٥٠,٠٠٠با در نظر گرفتن 

  :صورت زير محاسبه مي گردد 

٤,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ = ١٠,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠-١٥٠,٠٠٠*١٠٠,٠٠٠ 

٢,٧٩ = ٤,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / ١١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠  

  . سال بر مي گردد٢,٨لذا سرمايه ثابت اوليه در مدت حدود 

  

  : ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز ساالنه و محل تامين آن -٤

يکي از مواد . با توجه به اين نکته که ما روش تقطير با آب را به عنوان روش بهينه انتخاب نموده ايم

که بايد از منابع محلي تامين شود و فاقد امالح مضر براي . ورد نياز آب مي باشداوليه عمده م

  .اسانس بوده و تصفيه شده باشد

گياه مورد استفاده براي هر نوع اسانس متفاوت است و چنانچه به صورت محلي تامين شود در 

ر و حتي خارج هزينه هاي حمل و نقل صرفه جويي بعمل خواهد آمد ولي اگر از مناطق ديگر کشو

خشک کردن . از کشور هم تامين شود همچنان مي تواند از نظر اقتصادي توجيح داشته باشد

گياهان دارويي هم همانطور که در قسمت شرح تکنولوژي هم توضيح داده شد موجب کمک به 

عمل اسانس گيري مي شود و همچنين حمل و نقل آن را به دليل کم حجم تر شدن و عدم فساد 

لذا توصيه مي شود چنانچه گياه از مناطق دور تهيه مي شود عمل . ر آسان تر مي نمايددر مسي



در زير به برخي گياهان . خشک کردن در مبدا انجام گيرد و سپس به واحد صنعتي حمل شود

  :دارويي که در داخل کشور هم به راحتي قابل تهيه هستند اشاره مي کنيم 

  

  . از داخل کشور قابل تهيه هستند انواع گياهان دارويي که– ٢٤جدول

  نام التين  نام فارسي  رديف

 Thyme water  آويشن  ١

  Otroj  اترج  ٢

 Lavandula  اسطوخودوس  ٣

stoechas  

 Matricaria  بابونه  ٤

chamomilla  

  Lemon  balm  بادرنجبويه  ٥

 Platanus  برگ چنار  ٦

orientalis  

  Olea europaea  برگ زيتون  ٧

  Juglans regia  برگ گردو  ٨

 Achillea  بومادران  ٩

millefoium  

  Orange flower  بهار نارنج  ١٠

  Salix species  بيد  ١١

  Salix capraea  بيدمشک  ١٢

 Pilegium  پونه  ١٣

vulgare mill  

  Hedysarum  خارشتر  ١٤

 Tribulus  خارخاسک  ١٥



terrestris  

 Cinnamomum  دارچين  ١٦

zeylanicum  

 Fdeniculum  رازيانه  ١٧

officinalis  

 Ajowan fruit  زنيان  ١٨

water  

  Cumin water  زيره  ١٩

 Valeriane  سنبل الطيب  ٢٠

officinalis  

  Allium water  سير  ٢١

  Fumaria water  شاطره  ٢٢

  Birds foot  شنبليله  ٢٣

  Dill fruit water  شويد  ٢٤

 Glycyrrhiza  شيرين بيان  ٢٥

glabra  

  Tarooneh  طارونه  ٢٦

 Cichorium  نيکاس  ٢٧

intybus  

 Zizyphora  کاکوتي  ٢٨

tenuior  

  Kialak  کيالک  ٢٩

  Rose water  گالب  ٣٠

  Gav zaban  گاوزبان  ٣١

  Lamium album  گزنه  ٣٢

  Mokhallasee  مخلصه  ٣٣



  Mint water  نعناء  ٣٤

  Rosa canina  نسترن  ٣٥

 Cardamon  هل  ٣٦

water  

  Medicago sativa  يونجه  ٣٧

  

ست که هر اسانس از يک قسمت گياه بدست مي آيد و ممکن است ريشه يک گياه براي قابل ذکر ا

  .يک نوع اسانس و برگ همان گياه براي توليد نوعي ديگر از اسانس بکار رود

اسانس اب است % ٥٠معموال . در صد است ٢ تا  ٠,١ميزان اسانس موجود در گياه خشک در حدود 

 تن اسانس خالص استحصال نماييم که با در نظر گرفتن ٥٠ايد  تن در سال ب١٠٠لذا براي ظرفيت . 

در اختيار داشته )  تن گياه تازه٨٠٠٠( تن گياه خشک ٥٠٠٠ در صد اسانس در گياه خشک بايد ١

  .باشيم

براي بسته بندي اسانس ها و حمل آنها در موارد لزوم از تثبيت کننده ها نيز استفاده مي شود که 

 ١ميزان کاربرد اين مواد بسيار کم بوده و در حدود . س اضافه مي شودبا درصد مشخصي به اسان

  . تن محصول مي باشد١کيلوگرم به ازاي 

  . ضايعات توليدي در فرآيند توليد اسانس نيز به عنوان خوراک دامي قابل استفاده است

 مناسب نکته بسيار مهم در اين واحد صنعتي هم تهيه گياهان دارويي در زمان مناسب و از محل

چرا که بيشتر هزينه ها مربوط به تهيه مواد اوليه است و همان طور که در باال ذکر شد . است 

  . تجهيزات و ماشين آالت هزينه قابل توجهي را شامل نمي شوند

با توجه به رنج گسترده گياهان دارويي و محدوده بسيار گسترده قيمت انها سعي شده است يک 

براي احداث واحد مي بايست ابتدا محصوالتي را که قصد توليد .( ته شود قيمت ميانگين در نظر گرف

  .)آنها راداريم کامال مشخص شوند و با توجه به انها هزينه مواد اوليه تعيين گردد

  



  )سرمايه در گردش ( هزينه هاي مربوط به مواد اوليه -١٨جدول 

  )هزار ريال(ت ساالنه قيم  )تن(قيمت واحد  )تن(مقدار ساالنه مورد نياز   مواداوليه

  ٨,٠٠٠,٠٠٠   هزار ريال١,٠٠٠  ٨٠٠٠  گياهان داروئي مختلف

  ٤٠٠,٠٠٠   درصد کل هزينه مواد اوليه٥  ساير مواد افزودني مورد نياز

  ٨,٤٠٠,٠٠٠  مجموع هزينه مواد اوليه

  

  

  

  :پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح  -٥

 کشور ، بايد هنگام احداث واحد به اين نکته توجه با توجه به رشد گياهان مختلف در نقاط مختلف

کرد که توليد چه نوع محصولي مدنظر است و با توجه به محل هايي که گياهان مورد استفاده در 

البته بايد به ارتباطات منطقه با مراکز . توليد ان رشد مي کنند محل احداث واحد را تعيين کرد

  . و ارتباطات الکترونيک توجه نمودفروش و امکاناتي چون اب ، برق ، سوخت 

با توجه به اين گستردگي در مورد اسانس گياهان داروئي در به مناطقي که احداث واحدهاي مشابه 

  :مورد توجه بيشتري قرار دارد ذکر مي گردد 

  

               آذربايجان شرقي  اصفهان   خراسان رضوي

                 کرمان  فارس  تهران

                  انگلست  مرکزي  همدان

  گيالن

    

  

  



  : وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال  -٦

واحدي . واحدهاي صنعتي با توجه به ميزان اتوماسيون بکار رفته در آنها ، به پرسنل توليد نياز دارند

که در اين طرح پيشنهاد شده است باتوجه به داشتن اتوماسيون در حد حداقل و سيستم 

ز به پرسنل نسبتا زيادي دارد و همانطور که در برآورد پرسنل واحد اورده شده است غيرپيوسته نيا

از بين اين افراد تعدادي در دفاتر اداري .  نفر پرسنل در بخش هاي مختلف نياز دارد٣٠حدود 

شرکت مشغول بکارند که اين دفاتر مي تواند در مراکز استان قرار داشته باشد تا ارتباطات بازرگاني 

. داري با سهولت بيشتري انجام شود و نيروس کار مورد نياز نيز از مراکز استان قابل تامين استو ا

تعداد بيشتري از پرسنل واحد را افراد شاغل در خود واحد صنعتي تشکيل مي دهند که با توجه به 

  .فاصله واحد از مناطق مسکوني از شهرها و روستاهاي مجاور تامين مي گردد

  

تعيين ميزان آب،  برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي و چگونگي  بررسي و  -٧

  :امكان تامين آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح 

آب ، برق و انشعابات مخابراتي از طريق گرفتن انشعاب از شبکه سراسري ميسر است و در شهرکت 

امين سوخت نيز با توجه به راه ت. هاي صنعتي کشور اين امکانات اوليه بخوبي پيش بيني شده است

هاي ارتباطي مناسبي که براي شهرک هاي صنعتي در نظر گرفته شده است به راحتي قابل تامين 

  .است

  

 وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني شامل حمايت تعرفه گمركي و  -٨

  :حمايتهاي مالي 

اسبي از طرف دولت در نظر براي اجراي طرح هاي زود بازده و صنايع کوچک اعتبارات مالي من

لذا اين طرح نيز از اين تسهيالت مي توند استفاده نمايد و قسمت قابل توجهي از . گرفته شده است 

  .سرمايه ثابت مورد نياز براي احداث واحد را تامين کرد



 تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحد هاي  -٩

  :جديد 

وند رو به رشد استفاده از اسانس ها در زمينه هاي مختلف و به خصوص اسانس گياهان با توجه ر

داروئي و پتانسيل بالقوه كشور ما در تامين مواد اوليه عمده اين محصوالت، احداث واحدهاي اسانس 

ميزان سرمايه گذاري نسبتا كم و زمان برگشت . گيري از لحاظ اقتصادي به صرفه خواهند بود 

بعالوه روند رو به رشد صادرات اين محصوالت به . اين واحد نيز مويد همين مطلب استسرمايه 

  .كشورهاي مختلف نيز حاكي توجه خاص توليد كنندگان و دولت به اين محصوالت مي باشد

 ميليون تومان پيش بيني مي شود و ٩٢٠کل سرمايه گذاري ثابت مورد نياز براي اين طرح حدود 

 ٢٥٠که بخش عمده هزينه هاي اين واحد را شامل مي شود در حدود هزينه هاي در گردش 

 سال برمي گردد و همين امر مويد ٢,٨سرمايه اوليه در مدت حدود . ميليون تومان برآورد شده است

  . توجيه پذير بودن احداث چنين واحدي از نظر اقتصادي مي باشد

  . ده است تن اسانس در سال براي واحد پيش بيني ش١٠٠ظرفيت توليد 

 ذکر شد در نقاط مختلف ايران امکان پذير ٥احداث واحد نيز با توجه به توضيحاتي که در بخش 

  .است 

در مجموع احداث چنين واحدي داراي سود آوري مطلوبي خواهد بود و احداث واحد هاي جديد در 

  .مناطق مختلف کشور امکان پذير است

ت جهاني وضعيت اين پروژه ها چگونه  در صورت پيوستن ايران به سازمان تجار -١٠

  :خواهد بود 

با توجه به انعطاف پذيربودن كارخانه مورد نظر وطيف وسيع گياهان دارويي ومعطر موجود در كشور 

در صورت عدم پايداري بازار محصول سيستم به راحتي توانايي توليد محصول جايگزين را داشته و 

  . پيوستن به سازمان تجارت جهاني متحمل خواهد شدكمترين آسيب را در برابر مشكات ناشي از



همچنين با توجه به مزيت هاي بسيار موجود در كشور در زمينه توليد گياهان دارويي وارزان بودن 

نيروي كار متخصص نسبت به كشورهاي صنعتي در صورت پيوستن به سازمان تجارت جهاني و 

از ايران به دليل كيفيت باال و قيمت مناسب تسهيل مقررات بسياري از كشورها براي خريد كاال 

  . بازارهاي جديدي براي اين محصوالت پيش بيني مي شود)اسانس وعرقيات (محصوالت توليدي 
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Food Chemistry 

٦- Composition of the essential oil of Lepidium meyenii, 

Phytochemisrty 



  :مراجع فارسي 

  ، سجاد روستا،"نس هاي گياهيطراحي و ساخت دستگاه استخراج فوق بحراني و بررسي كاربرد آن و استخراج اسا" -٧
  ،١٣٨٠،"مکانيک سياالت براي مهندسان شيمي"براگ ،ترجمه دکتر مجتبي شريعتي، .آر-هلند.آ.اف- ٨

 :مراجع اينترنتي 

٩-http://www.erowid.org 

١٠- http://www.naturesaroma.com 

١١-http://www.sme.ir ( سازمان صنایع کوچک و شھرک ھاي صنعتي ایران (  

١٢- http://irtp.com/farsi (نقطھ تجاري ایران) 

١٣- http://isiri.org(موسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي کشور  ) 

١٤- http://irica.gov.ir(گمرک جمھوري اسالمي ایران ) 

١٥- http://www.mim.gov.ir ( وزارت صنایع و معادن)  

 
  

    ):رات اسانس بخش نامه هاي مربوط به قوانين واردات و صاد( پيوست ها 
  
  

 :عنوان بخشنامه 
 بخشنامه گمرک ايران در خصوص نحوه صدور کنسانتره نعناع و اسانس گل سرخ

 ٨٢/١٠/٠٣:تاريخ 
 ٢٣٤٦٦٠/٢٣٠٤٩٦/٧٤٧/٣/٧١/٢٧٢:شماره بخشنامه 

 
 

 با توجه به مشکالت به وجود آمده در خصوص صدور کنسانتره نعناع و اسانس –باسالم ....... گمرک
ارزش باالي صادراتي اين اقالم از اين تاريخ به بعد صادرات قطعي اقالم مذکور صرفا از گل سرخ و 

طريق گمرکات مهر آباد و شهريار تهران صورت خواهد پذيرفت لذا خواهشمند است دستور فرماييد 

http://www.erowid.org
http://www.naturesaroma.com
http://www.sme.ir
http://irtp.com/farsi
http://isiri.org(
http://irica.gov.ir(
http://www.mim.gov.ir


ناصر . مراتب مد نظر قرار گرفته و به نحوه مقتضي به اطالع صادرکنندگان محترم رسانيده شود
   مدير کل دفتر امور صادرات–يمي ابراه

 :عنوان بخشنامه 
 بخشنامه مركز توسعه صادرات درخصوص قيمت پايه صادراتي انواع اسانس طبيعي گلسرخ 

 ٨١/١٢/٠٦:تاريخ 
 ك/٨٢٩/٨١:شماره بخشنامه 

 
 

 ١٦٢١١٢/١٥٧٣١٤/٧٤٧/٣/٧١ دفتر امور صادرات احتراما در پاسخ به نامه شماره –گمرك ايران 
 بدينوسيله به اطالع ميرساند قيمت پايه صادراتي اسانس گلسرخ در جلسه مورخ ٨/٧/١٣٨١مورخ 

 قيمت -١:  كميته دايمي قيمت گذاري كاالهاي صادراتي به شرح ذيل تعيين گرديد٤/١٢/١٣٨١
 دالر ٣٤٠٠از قرار هر كيلوگرم ) ماده موثر% ( ٥٠پايه انواع اسانس طبيعي گلسرخ باخلوص باالتر از 

% ( ٥٠ قيمت پايه انواع اسانس طبيعي گلسرخ با خلوص كمتر از -٢). زارو چهارصد دالر سه ه( 
ضمنا اين قيمتها مشمول ) . دو هزارو چهارصد دالر ( دالر ٢٤٠٠از قرار هر كيلوگرم )ماده موثر

  مديريت پشتيباني و حمايت از صادر كنندگان. اسانسهاي مصنوعي نمي گردد
 :عنوان بخشنامه 

تحاديه صادركنندگان كتيرا و صمغهاي نباتي در خصوص تعاريف و مشخصه هاي اسانس و توضيح ا
 كنسانتره گل جهت تسهيل در روند صادرات 

 ٨٠/٠٤/٢٦:تاريخ 
 ف/ك/٢٤٢/٨٠:شماره بخشنامه 

 
 

  دفتر امور صادرات -گمرك ايران 
 مورخ ٩١٠/٣٤ه  به پيوست نامه شمار١١/٤/٨٠ف مورخ /ك/٢١٣/٨٠ پيرو نامه شماره -احتراما 

 صمغهاي نباتي و ريشه هاي گياهي و دانه هاي كشاورزي - اتحاديه صادركنندگان كتيرا- ١٩/٤/٨٠
 صمغ و گياهان معطر - دانه -ايران در خصوص تعاريف و مشخصه هاي اسانس و كنسانتره گل 

 .جهت تسهيل در روند صادرات اقالم مذكور ارسال مي گردد
  مدير پشتيباني و حمايت از صادركنندگان-مركز توسعه صادرات ايران 

 : به شرح زير مي باشد١١/٤/٨٠ف مورخ /ك/٢١٣/٨٠متن نامه شماره * 
 به اين وسيله به اطالع ٥/٤/٨٠ مورخ ٧٧٣٠٦/٥٥٤٧٨/٧٤٧/٣/٧١ عطف به نامه شماره -احتراما

 :ميرساند
مختص به . ديد اعالم گر٩/٩/٧٩ف مورخ /ك/١٨٧٩/٧٩قيمت تعيين شده كه طي مصوبه شماره 

خالص مي باشد لذا اسانس با درجات خلوص مختلف قيمت گذاري نشده و شامل % ١٠٠اسانس 
شايان ذكر است قيمت صادراتي اسانس با درجات .  مي باشد١/٢/٨٠ف مورخ /ك/٩٥/٨٠مصوبه 



 .خلوص مختلف پس از بررسي متعاقبا اعالم خواهد شد
 :شرح زير مي باشد به ١٩/٤/٨٠ مورخ ٩١٠/٣٤متن نامه شماره * 

 . به شرح زير مي باشد١٩/٤/٨٠ مورخ ٩١٠/٣٤متن نامه شماره 
 در رابطه با دعوت جلسه روز شنبه مورخ ١١/٤/٨٠ف مورخ /ك/٢٤٧/٨٠عطف به نامه شماره 

صمغ و -دانه- آن مركز به اين وسيله تعاريف و مشخصه هاي اسانس و كنسانتره گل١٦/٤/٨٠
 :ندصادرات اقالم مذكور به شرح ذيل اعالم ميگرددگياهان معطر جهت تسهيل در رو

 دانه - ماده روغني معطري است كه از گل-صمغ و گياهان معطر اسانس - دانه-اسانس گل) : الف
 .صمغ و گياهان معطر استحصال مي شود

 روي آن -.  بوي گل محمدي را بدهد-)گل سرخ يا گل گالب يا گل رز( اسانس گل محمدي -١
 رنگ اسانس مالك كيفيت و -) وزن مخصوص آن كمتر از آب باشد-رب و غليظ باشدچ(قرار بگيرد 

 درجه مثبت سانتيگراد مي ٢١ نقطه انجماد اسانس گل محمدي بين صفر تا -.يا نوع اسانس نيست
 با توجه به مشخصه هاي فوق محصول مذكور بايد به وسيله هر شخص عادي قابل تشخيص -.باشد
 .باشد

روي آب .  كليه اسانس ها مي بايست بو و عطر ماده نامبرده خودشان را بدهند-ا ساير اسانس ه-٢
 رنگ اسانس مالك كيفيت -) . وزن مخصوص آن كمتر از آب باشد-چرب و غليظ بوده ( قرار بگيرند

 با توجه به مشخصه هاي فوق محلول مذكور بايد به وسيله هر شخص عادي -.و يا نوع اسانس نيست
 .دقابل تشخيص باش

 -اسانس باشد% ١٠ تا ١ كنسانتره محلولي است كه حاوي - كنسانتره گل و گياهان معطر-ب 
  .حاللهاي مختلف و از جمله الكل مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد

 :عنوان بخشنامه 
 ١٣٨٠ابالغ فهرست تكميلي موافقت كلي وارداتي وزارت صنايع و معادن در سال 

 ٨٠/٠٣/١٢:تاريخ 
 ٨٠٠٣٣٨٨:خشنامه شماره ب

 
 

 دفتر ثبت سفارشات و نظارت برمبادالت بازرگاني 
 در خصوص ابالغ موافقت كلي ٨/٢/٨٠ مورخ ٨٠٠١٣٠٤ احتراما پيرونامه شماره -سالم عليكم 

 ٦/٣/٨٠ مورخ ٧٣-٥٠٠٠٥-١٣٩٤به پيوست تصوير دورنگار شماره  وارداتي وزارت صنايع و معادن ،
خواهشمند است دستور فرمائيد اقالم . فهرست كاال ارسال مي گرددوزارت مذكور منضم به سه برگ 

مندرج در ليست پيوست دورنگار صدراالشاره را به ليست موافقت هاي كلي وارداتي وزارت صنايع و 
 .  اضافه و مراتب نيز به دواير اجرايي ذيربط منعكس گردد١٣٨٠معادن در سال 

 و واردات  مدير كل مقررات صادرات -سيد عباس حسيني 
 وزارت صنايع و معادن به شرح زير مي ٦/٣/٨٠ مورخ ٧٣-٥٠٠٠٥-١٣٩٤متن دورنگار شماره * 



 :باشد
  مدير كل محترم مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني -جناب آقاي سيد عباس حسيني 

لي  بدينوسيله فهرست تكميلي موافقت ك٥/٢/٨٠ مورخ ٧٣-٥٠٠٥-٦٢٣٠ پيرونامه شماره -باسالم 
 : وزارت صنايع و معادن به شرح ذيل جهت اعالم به مراجع ذيصالح ايفاد مي گردد١٣٨٠سال 

   مدير كل دفتر امور اقتصادي-تقي كشاورز محمديان 
ü روغن هاي اسانس از پرتقال  
ü روغنهاي اسانس از نعناع صحرايي  
ü روغن هاي اسانس از ساير نعناع ها  

 :عنوان بخشنامه 
ي در خصوص نحوه تمديد مجوزهاي ورود صادره توسط وزارت صنايع و بخشنامه وزارت بازرگان

 معادن تا پايان تيره ماه سالجاري 
 ٨٠/٠١/٢٦:تاريخ 

 ٣٠٤/٢٠٠:شماره بخشنامه 

 
 

  دفتر امور واردات -گمرك ايران 
  اداره سياستها و مقررات ارزي -بانك مركزي 
 وزارت ٢١/١/٨٠ مورخ ٧٣-٥٠٠٠٠٥-٢١٢ احتراما به پيوست تصوير نامه شماره -سالم عليكم 

 ١٣٨٠صنايع و معادن در خصوص نحوه تمديد مجوزهاي ورود آن وزارتخانه تا پايان تير ماه سال 
 مدير كل -سيد عباس حسيني . جهت اطالع و انعكاس به دواير اجرايي ذيربط ارسال مي گردد

 مقررات صادرات و واردات 
 : وزارت صنايع به شرح زير مي باشد٢١/١/٨٠ مورخ ٧٣-٥٠٠٠٠٥-٢١٢متن نامه شماره × 

  مدير كل محترم مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني -جناب آقاي سيد عباس حسيني 
 به منظور كاهش تشريفات اداري و تسريع د رامر مراجعين بدينوسيله مجوزهاي صادره -با سالم 

 :گرددتوسط دفاتر صنعتي اين وزارتخانه به شرح زير تمديد مي 
 ١٣٨٠ كليه مجوزهاي صدور تا پايان تير ماه -١
 ١٣٨٠به استثنا اقالم بشرح زير تا پايان تير ماه ) عدم ساخت( مجوزهاي ورود-٢

 قانون مقررات صادرات و ١٢ضمنا مجوزهاي صادره در خصوص ورود موقت كاال موضوع ماده 
هلت هاي تعيين شده در مجوزهاي واردات از اين امر مستثني بوده و مدت اعتبار آن محدود به م

  .صادره خواهد بود
ü روغن هاي اسانس از پرتقال  
ü روغنهاي اسانس از نعناع صحرايي  
ü روغن هاي اسانس از ساير نعناع ها  



 :عنوان بخشنامه 
  ١٣٨٠نحوه تمديد مجوزهاي ورود وزارت صنايع تا پايان تير ماه 

 ٨٠/٠١/٢١:تاريخ 
 ٧٣-٥٠٠٠٠٥-٢١٢:شماره بخشنامه 

 
 

 جناب آقاي سيد عباس حسيني 
 مدير كل محترم مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني 

با سالم بمنظور كاهش تشريفات اداري و تسريع در امر مراجيعن بدينوسيله مجوزهاي صادره توسط 
 : دفاتر صنعتي اين وزارتخانه به شرح ذيل تمديد مي گردد

  ١٣٨٠ كليه مجوزهاي صدور تاپايان تير ماه -١
  ١٣٨٠ به استثنا اقالم بشرح ذيل تا پايان تير ماه  )عدم ساخت (  مجوزهاي ورود -٢

 قانون مقررات صادرات و واردات ١٢ضمنا مجوزهاي صادره درخصوص ورود موقت كاال موضوع ماده 
ازاين امر مستثني بوده و مدت اعتبار آن محدود به مهلت هاي تعيين شده در مجوزهاي صادره 

  .بودخواهد 
ü روغن هاي اسانس از پرتقال  
ü روغنهاي اسانس از نعناع صحرايي  
ü روغن هاي اسانس از ساير نعناع ها  

 :عنوان بخشنامه 
 بخشنامه گمرك ايران در خصوص اعالم اسامي گمركات تخصصي برخي از كاالهاي صادراتي 

 ١٣٨٥/٤/٢٦:تاريخ 
 ١١٢٢٤٠/٧٤٧/٣/٧١/١٨٧:شماره بخشنامه 

 
 

 ..........گمرك
 نظر به اينكه صدور برخي اقالم صادراتي نياز به امكانات دقيق و كافي جهت بررسي نوع –اسالم ب

كاال با قيمتهاي صادراتي دارد، بدينوسيله اعالم مي دارد صادرات كاالهاي ذيل صرفا از گمركات ذكر 
كاالهاي بديهي است گمركات ملزم به رعايت و نظارت دقيق بر كيفيت . شده امكان پذير مي باشد

صادراتي با ارزشهاي مربوطه خواهند بود و ارسال آنها از ساير گمركات صرفا با تاييديه اين دفتر 
 .ميسور مي باشد

 گمركات شهريار، غرب و گمرك تجاري مهرآباد:  اسانس گل محمدي و كنسانتره نعناع -١
 گمركات غرب تهران و تجاري مهرآباد:  برگ تست استريليزاسيون-٢
 – غرب تهران -تبريز: گمركات  : تجهيزات مخابراتي و فروموليبدن و فرآورده هاي آن  كليه-٣

  شيراز و شهيد رجائي بندر عباس–تجاري مهرآباد 



 انزلي - استارا- باهنر بندرعباس- نوشهر– مشهد – غرب تهران –مهرآباد :  گل و گياه از گمركات-٤
 بندر - شيراز- شهريار–مهرآباد : جمله تابلو برق  تجهيزات الكتريكي من-٥ خرمشهر -، اينچه برون

 قزوين در ضمن ساير دستورالعمل هاي اين دفتر در خصوص - نوشهر- مشهد– شهيد رجائي -امام
 .به قوت خود باقي است.... محدوديت گمركات در صادرات اقالمي همچون پسته ، زعفران و 

   مدير كل دفتر صادرات–ناصر ابراهيمي 
 :امه عنوان بخشن

 بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص اعالم قيمت پايه صادراتي چند قلم كاال 
 ١٣٨٤/١٢/٢٨:تاريخ 

 ف/ك/٥٥٤/٨٤:شماره بخشنامه 

 
 دفتر صادرات گمرك جمهوري اسالمي ايران 

 اتحاديه ٢٤/٧/١٣٨٤ مورخ ١١٦٣٢/٣٤ احتراماً، در پاسخ به نامه شماره –سالم عليكم 
رويي و فرآورده هاي غذايي ايران در خصوص قيمت پايه ي صادراتي انواع صادركنندگان گياهان دا

 كميته دايمي ١٢/١٠/٨٤درخواست در جلسه مورخ : رساند گياهان دارويي، بدينوسيله به اطالع مي
 : قيمت گذاري كاالهاي صادراتي مطرح و تصميمات به شرح ذيل اتخاذ گرديد

 دالر١٢رار هر كيلوگرم  قيمت پايه صادراتي گل گاوزبان از ق-١٤ 
  دالر ١٦ قيمت پايه صادراتي گل بنفشه ي خشك از قرار هر كيلوگرم -١٦
  دالر ٥٠/٠ قيمت پايه صادراتي گل بنه از قرار هر كيلوگرم -١٧
  دالر ٦ قيمت پايه صادراتي گل بهار نارنج پاك شده از قرار هر كيلوگرم -١٨
  دالر٦٠/٠ار هر كيلوگرم  قيمت پايه صادراتي گل بومادران از قر-١٩
  دالر ٢ قيمت پايه صادراتي گل تاجريزي از قرار هر كيلوگرم -٢٠
  دالر ٥٠/٢ قيمت پايه صادراتي گل جعفري از قرار هر كيلوگرم -٢١
  دالر ٣ قيمت پايه صادراتي گل حلوا از قرار هر كيلوگرم -٢٢
 ر  دال٢ قيمت پايه صادراتي گل ختمي از قرار هر كيلوگرم -٢٣
  دالر١ قيمت پايه صادراتي گل ريواس از قرار هر كيلوگرم -٢٤
  دالر١ قيمت پايه صادراتي گل زوفا از قرار هر كيلوگرم -٢٥
  دالر ٢ قيمت پايه صادراتي گل ساعتي و ساقه و برگ از قرار هر كيلوگرم -٢٦
  دالر ٥٠/٢ قيمت پايه صادراتي گل سرخ غنچه از قرار هر كيلوگرم -٢٧
  دالر ٩٠/٢از قرار هر كيلوگرم ) پر شده(يمت پايه صادراتي گل سرخ پرك  ق-٢٨
  دالر٢ قيمت پايه صادراتي گل نيلوفر از قرار هر كيلوگرم -٢٩
  دالر ٢ قيمت پايه صادراتي گلپر سفيد از قرار هر كيلوگرم -٣٠
 ر دال١ قيمت پايه صادراتي گالب هر ليتر در هر نوع ظرف از قرار هر كيلوگرم -٣١
  دالر٧٠/٠ قيمت پايه صادراتي اسپند از قرار هر كيلوگرم -٣٩



  دالر٨ قيمت پايه صادراتي اسانس پرتقال از قرار هر كيلوگرم -٤٠
  دالر٩ قيمت پايه صادراتي اسانس پيازچه از قرار هر كيلوگرم -٤١
  دالر٣٥ قيمت پايه صادراتي اسانس ژرانيوم از قرار هر كيلوگرم -٤٢
  دالر٢٤يه صادراتي اسانس گل محمدي از قرار هر كيلوگرم  قيمت پا-٤٣
  دالر٢٠ قيمت پايه صادراتي گلپر از قرار هر كيلوگرم -٤٤
  دالر١٢ قيمت پايه صادراتي اسانس زيره از قرار هر كيلوگرم -٤٥
  دالر٣٣ قيمت پايه صادراتي اسانس انغوزه از قرار هر كيلوگرم -٤٦
  دالر ٢٥ آويشن از قرار هر كيلوگرم  قيمت پايه صادراتي اسانس-٤٧
  دالر٢٤ قيمت پايه صادراتي اسانس برگ مركبات از قرار هر كيلوگرم -٤٨
  دالر٤٩ قيمت پايه صادراتي اسانس بهار نارنج از قرار هر كيلوگرم -٤٩
  دالر١٥ قيمت پايه صادراتي اسانس ترخون از قرار هر كيلوگرم -٥٠
  دالر١٢درمنه از قرار هر كيلوگرم  قيمت پايه صادراتي اسانس -٥١
  دالر٥٠ قيمت پايه صادراتي اسانس روغني باريجه از قرار هر كيلوگرم -٥٢
  دالر١٢ قيمت پايه صادراتي اسانس ريحان از قرار هر كيلوگرم -٥٣
  دالر١٧ قيمت پايه صادراتي اسانس سقز از قرار هر كيلوگرم -٥٤
  دالر١٢ قرار هر كيلوگرم  قيمت پايه صادراتي اسانس شويد از-٥٥
  دالر ١٠ قيمت پايه صادراتي اسانس كرفس از قرار هر كيلوگرم -٥٦
  دالر ١٥ قيمت پايه صادراتي اسانس الواند از قرار هر كيلوگرم -٥٧
  دالر ٦ قيمت پايه صادراتي اسانس ليمو از قرار هر كيلوگرم -٥٨
  دالر١٠وگرم  قيمت پايه صادراتي اسانس مرزه از قرار هر كيل-٥٩
  دالر٢٠ قيمت پايه صادراتي اسانس مورد از قرار هر كيلوگرم -٦٠
  دالر١٥ قيمت پايه صادراتي اسانس نعنا از قرار هر كيلوگرم -٦١
  دالر ٥٠/١ قيمت پايه صادراتي اسطو خودوس از قرار هر كيلوگرم -٦٢
  دالر ٧٠/٠ قيمت پايه صادراتي افسنطين از قرار هر كيلوگرم -٦٣
  دالر٦٠/١ قيمت پايه صادراتي اكليل كوهي از قرار هر كيلوگرم -٦٤
 دالر ٤ قيمت پايه صادراتي انار دانه از قرار هر كيلوگرم -٦٥
  دالر ٨از قرار هر كيلوگرم ) كنجيده( قيمت پايه صادراتي انزورت -٦٦
  دالر ١٠/١ قيمت پايه صادراتي انواع زدو از قرار هر كيلوگرم -٦٧
  دالر ٧پايه صادراتي كتيراي خرمني از قرار هر كيلوگرم  قيمت -٦٨
  دالر ١٥ قيمت پايه صادراتي كتيرا مفتولي از قرار هر كيلوگرم -٦٩
  دالر١٠/٢ قيمت پايه صادراتي انيسون از قرار هر كيلوگرم -٧٠
  دالر ٥٠/٢ قيمت پايه صادراتي با بونه گل ماتريكاريا كشت شده از قرار هر كيلوگرم -٧١
  دالر٣از قرار هر كيلوگرم ) مليس( قيمت پايه صادراتي بادرنجبويه -٧٢



  دالر٨٠/٠از قرار هر كيلوگرم ) رازيانه( قيمت پايه صادراتي باديان -٧٣
  دالر٥٠/١ قيمت پايه صادراتي انواع بارهنگ از قرار هر كيلوگرم -٧٤
 الر  د١٠ قيمت پايه صادراتي باريجه خميره از قرار هر كيلوگرم -٧٥
  دالر٤٠/٠از قرار هر كيلوگرم ) با پوست( قيمت پايه صادراتي نجورك -٧٦

 
   سرپرست معاونت كمك هاي فني تجاري و حمايت از صادرات-محمد باقر مجتبايي

 
 
 
 
  
 

 


