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 مقدمه

 در ایران بر اساس نفوذ شرکتهاي تولید عـصاره و کارتلهـاي بـزرگ و پـر تـوان      نظام صنعت نوشابه سازي 

این محصول که یکی از نـشانه هـاي نفـوذ غـرب در کلیـه شـئون         . نوشابه سازي شکل گیري شده است       

اجتماعی و اقتصادي ما بوده است متاسفانه توانسته است با کوشش نماینـدگان داخلـی ایـن کمپـانی هـا           

 هاي مقوي محلی شده تا جائی که در پاره اي از خانواده ها جزء الینکف غذاي روزانـه و   جایگزین نوشا به  

  .جیره غذایی افراد قرار گرفته است 

واقعیت آن است که تولیدات این صنعت نه تنها مفید نیـست بلکـه چـه از نظـر جـسمانی و چـه از نظـر                  

در حـالی کـه از قـدیم االیـام از         . اشـند   اقتصادي و ملی داراي مضراتی است که اغلب به آنها واقف مـی ب             

گیاهان معطر ،گلها ومیوه هاي محصول همین مرز وبوم عصاره ها ونوشابه هـائی تهیـه گردیـده و صـدها                 

سال است مورد مصرف مردم قرار گرفته است که نه تنها داراي ضرر وزیان نیست بلکه هـم از نظـر طعـم         

  .اي زیادي است وبو هم از نظر تقویت روحی و جسمی داراي مزای

عرقیات حاصله از گیا هان ومیوه جات که موضوع بحث این طرح بوده وبراي سرمایه گذاري در تولیـد آن         

هـا اسـت کـه    پیشنها داتی عرضه گردیده است از جمله ایـن نوشـابه     به روش صنعتی بجاي روش سنتی       

میـوه وسـبزینه     صـورت دانـه ،  امروزه جهان به فایده آن پی برده به طوریکه مصرف مواد اولیه آن چه بـه  

  .وچه به صورت عصاره وعرقیات میرود که جاي خود را به طور جدي در سراسر نقاط جهان باز نماید

امید است که طرح حاضر مورد توجه سرمایه داران و عال قه مندان به سرمایه گذاري قرار گرفته زمینه 

ردیده تا جائیکه بتواند عرقیات نیز مانند گالب فعالیت براي تولید اینگونه محصوالت همه ساله زیادتر گ

.یکی از اقالم قابل توجه صادراتی گردد  

 
 



  

 
 

  معرفی محصوالت-1

عرقیات گیاهی فراورده هایی هستند که از جوشانیدن یک گیاه و یا مخلوطی از گیا هان مختلف در برابـر              

ت گیاهی بـه فـراورده هـائی گفتـه     به عبارت دیگر عرقیا . بخار آب وسرد کردن بخارات حاصله بدست آید       

  .میشود که از تقطیر مواد فرار موجود در اندامهاي مختلف گیاهان همراه با بخار آب بدست می آیند 

این اندام ها معموال ماکول بوده و به شکل تازه نظیر بید مشک ، نسترن و گل محمدي ویا خـشک نظیـر           

نوان طعم دهنده به مواد غذائی،دارو ونوشیدنی مـورد      این محصول به ع   . نعناع ، آویشن و غیره می باشند        

مصرف قرار گرفته و در پاره اي از موارد اسانس آن پس از تخلیص در ساخت شـیرینی جـات بکـار بـرده                     

  . میشود 

 

:ویژگیهاي محصول  

لذا می بایستی داراي رنگ کـامال روشـن بـدون       .عرقیات محصولی است که از تقطیر مواد بدست می آید           

وجود هر کدام از مشخصات ظا هـري گفتـه شـده مـی توانـد نـشان       . ، لرد و رسوب همراه باشد      کدورت  

عرقیـات داراي بـوي ویـژه بـوده و عمـدتا از روي بـوي            . دهنده وجود یک عامل منفی در عرقیـات باشـد         

عرقیات به نوع  آنها پی می بر ند عرقیات از نظر خلوص بـه دو دسـته از نظـر خلـوص طبقـه بنـدي مـی         

  . د گردن

 :عرقیات سنگین وعرقیات سبک  

  مقدار اسانس . مقدار اسانس و مواد معطر وموثر موجود  در عرقیات درجه خلوص آن را نشان می دهد 



  

 درصد متغیر بوده و تغییرات آن نشان دهنده عرقیات درجه یک و درجه 30 تا 15موجود در عرقیات از 

 مطا لعات و باال رفتن آگاهی مردم در مورد مصرف گیا هان نا گفته نماند که اخیرا با انجام. دو می باشد

داروئی ضمن آنکه مصرف عرقیات می رود در استا ن هاي دیگر نیز افزایش یابد ،شرکت هایی در استان 

هاي ما زندران، اصفهان و شهرستان  کاشان بوجود آمده اند که اقدام به تولید اسانس براي مصارف 

وده و امید است که از این طریق مصرف عرقیات نیز که حاصل دست دوم داروئی و صنایع غذائی نم

  .تولید اسانس اینگونه واحد ها می باشد بتواند جاي خود را در بازار باز کند 

 

 انواع عرقیات 

استفاده از گیا هان جوشیده از قدیم االیام و نیز شـناخته شـدن اثـرات مثبـت درمـانی آنهـا و همچنـین                   

ان در ساخت مواد غذائی موجب گردیده است که بـه تـدریج انـواع گیـا هـان مـصرفی و       استفاده از گیا ه   

نهایتا عرقیات و اسانس آنها شناخته شده و تعدادي از افراد که اغلب بـصورت تـوارثی ایـن تولیـد را ارائـه          

 مـصرف   نوع عرقیات بیش از همـه 12در حال حاضر از میان آنها . می کنند به امر تولید عرقیات بپردازند     

  داشته و مصرف کنندگان نسبت به خصو صیات آن ها آشنائی دارند 

:عمده این عرقیات عبارتند از   

  عرق گل محمدي یا گالب -1

  عرق بید مشک -2

  عرق نسترن -3

  عرق بهار نارنج -4

  عرق نعنا -5

  عرق آویشن -6



  

  عرق خار شتر -7

  عرق شا طره -8

  عزق کاسنی -9

  عرق گاو زبان -10

  عرق زالزالک یا کیالک -11

  عرق طارونه -12

در میان عرقیات گفته شده عرق خار شتر بیشتر به مصرف داروئی خصوصا در مورد سـنگ کلیـه ، عـرق                   

عرقیات دیگري نظیـر عـرق   . نعنا و آویشن براي درمان در دهاي معده و سوئ هاضمه بکار برده می شود  

  .ن ها زیاد مورد توجه نبوده و جزئ لیست باال نیامده است شوید و بید نیز تولید می گردد که حجم آ

 
   کد محصوالت-1-1

 متعلق به این نوع محصوالت که در لوح فشرده وزارت صنایع و معادن آمده است عبارتست ISICکد 

  . مربوط به گالب می باشد24231915 مربوط به عرقیات گیاهی و کد 24231913از 

   شماره تعرفه گمرکی-1-2

تنها در میـان عرقیـات گفتـه شـده     .  این محصوالت بطور مجزا داراي کد تعرفه واحدي نمی باشند و             

گالب مورد مصرف کشور هاي عربی بوده که به عنوان معطر کننده مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و تحـت                 

قیـات  صادر می شود به دلیل عدم وجود تعرفه خاص در صورتیکه هر کدام از عر     10/2202تعرفه گمرکی   

  گفته شده بخواهد صادر گردد تخت تعرفه مذکور خواهد بود

  

  



  

    کد تعرفه-1جدول
کد تعرفه 
  شرح تعرفه  گمرکی

آب،همچنین آبهاي معدنی و آبهاي گازدار شده که به آنها قند یا سایر مواد شیرین   10/2202
  کننده یا خوشبو کننده اضافه شده باشد

 
 
 

   شرایط واردات -1-3

این که مصرف این کاال براي کشورهاي خارجی ناشناخته بوده واین کشور هـا بجـاي آن گیـا         با توجه به    

هان داخلی و اسانس هاي آن ها از ترکیبهاي مختلف استفاده می نماینـد و همچنـین بـا توجـه بـه ایـن                 

د نکته که ایران خود تولید کننده اصلی این محصوالت می باشد، این محصوالت داراي واردات نمی باشـن                

  .و شرایطی براي واردات این محصوالت در نظر گرفته نشده است

   استانداردها-1-4

همان گونه که گفتـه شـد متاسـفانه بعلـت غیـر رایـج بـودن عرقیـات تـا کنـون باسـتثنا گـالب بـه تـدوین                                       

و شـرائط  استاندارد مدونی خاص هر کدام از عرقیات نگردیده و فقط از نظر ویژ گیهاي میکرو بیو لوژیکی             

در .  نوشـته شـده اسـت    3545تولید بهداشتی استانداردي براي اینگونه عرقیات بطور عموم تحت شـماره     

 تهیـه گردیـده و مـورد    737مورد گالب نیز استاندارد ویژ گی هاي شیمیا یی و فراوري آن تخت شـماره            

قیـات و گـالب مـورد     اصوال مواد اولیه اي کـه بـراي تولیـد عر          .مصرف صاحبان این صنعت قرار می گیرد        

استفاده قرار می گیرد می بایستی از نظر کیفیت از مجـراي صـحیحی عبـور نمـوده تـا تولیـد کننـده آن         

بتواند در را بطه  با مواد اولیه از جنس مصرفی مطمئن باشد لیکن از آنجا که بـراي عرقیـات اسـتانداردي             

 با کیفیت تقریبا به طـور عمـوم از طریـق    غیر از آنچه گفته شد نوشته نشده است، لذا شناخت مواد اولیه           



  

نا گفتـه نمانـد کـه    . استاد کاران این رشته انجام پذیرفته و به کار گاههاي تولید عرقیات توصیه می شود      

در میان مواد اولیه تنها در مورد آب مصرفی استاندارد الزم ،تهیه گردیده است که ویژگـی آن مطـابق بـا                 

 مـی باشـد بقیـه مـواد داراي          1011 و 10530وتحـت شـماره هـاي       ویژ گی هاي آب آشـا میـدنی بـوده           

  .استاندارد خاص مواد اولیه نمی باشد 

در مورد استانداردهاي جهانی باید گفت که اصوال مصرف این کـاال بـراي کـشورهاي خـارجی ناشـناخته                  

ه مـی  بوده واین کشور ها بجاي آن گیا هان داخلی و اسانس هـاي آن هـا از ترکیبهـاي مختلـف اسـتفاد                     

تنها در میان عرقیات گفته شده گالب مورد مصرف کشور هاي عربی بوده کـه بـه عنـوان معطـر           . نمایند  

 صادر مـی شـود بـه دلیـل عـدم وجـود       10/2202کننده مورد استفاده قرار گرفته و تحت تعرفه گمرکی    

کور خواهـد  تعرفه خاص در صورتیکه هر کدام از عرقیات گفته شده بخواهد صادر گردد تخت تعرفـه مـذ           

 تهیه گردیـده اسـت ارائـه    737در زیر به عنوان نمونه ویژگی شیمیایی انواع گالب که تحت ستاندارد       .بود

  .می شود 

 
  استانداردها-2جدول

)درجه دو (گالب  )درجه یک(گالب    شرح مشخصات 
 وضع ظاهري شفاف وزالل بدون ذرات خارجی شفاف وزالل بدون ذرات خارجی

 طعم مطبوع و کمی مایل به تلخی  به تلخیمطبوع و کمی مایل
 بو بوي مطبوع گل سرخ بوي مطبوع گل سرخ

6-1  5/2- 5/5  اندیس اسیدي 
3-5/5 3-5 pH 

15حداقل  35حداقل    
تعداد اسانس میلیگرم در 

میلی لیتر100  
15حداقل  35حداقل    اندیس ید 
1حداقل  3حداقل    اندیس استر 
130حداقل  200حداقل   سیداسیوناندیس اک   



  

 کلرور نباید وجود داشته باشد نباید وجود داشته باشد
 سولفات نباید وجود داشته باشد نباید وجود داشته باشد
 نیترات ونیتریت نباید وجود داشته باشد نباید وجود داشته باشد

%5حداکثر   %5حداکثر    
مقدار ارسنیک بر حسب قسمت 

 در میلیون

%1حداکثر %1حداکثر   
ب بر حسب قسمت در مقدار سر

 میلیون

%4حداکثر  %4حداکثر    
مقدار مس بر حسب قسمت در 

 میلیون
 

   قیمت تولید داخلی و جهانی محصول-1-5

.  می باشد ذیل جدول بشرح1385نرخ انواع گالب و عرقیات گیاهی در سال   

  بررسی میزان قیمت-3جدول 

)ریال( نرخ  ردیف نوع محصول واحد 

)لو گرمکی30( لیتري 1 6500 )1درجه (گالب     1 

 کیلو 30(سی سی 600  6500

)گرم   

)1درجه(گالب    2 

)1درجه(گالب    .45سی سی    5000  3 

)  کیلو گرم15( لیتري 1 7000 )2درجه(گالب     4 

 کیلو 15( سی سی 600 5000

)گرم  

)2درجه(گالب    5 



  

 کیلو 15(  سی سی 450 4000

)گرم  

)2درجه(گالب    6 

) کیلو نعنا20 (لیتري 5000 )درجه یک( عرق نعنا  1  7 

 کیلو 20( سی سی 600 3500

)نعنا  

)درجه یک( عرق نعنا  8 

 کیلو 20( سی سی 450 2700

)نعنا  

)درجه یک( عرق نعنا  9 

 کیلو 8(یک لیتر  8000

)بیدمشک  

)درجه یک(عرق بیدمشک  10 

 کیلو 8(  سی سی 600 5000

)گل بید مشک  

)درجه یک(عرق بیدمشک  11 

 کیلو گل 8( سی سی 450 4000

)بید مشک  

)درجه یک(عرق بیدمشک  12 

لیتري1 5000 سایر عرقیات از جمله کاسنی ،زیره،  

...دارچین، گاو زبان  

13 

 

همانطور که در بخشهاي گذشته گفته شد این محصوالت در کـشور هـاي دیگـر ناشـناخته هـستند و از                

استفاده می شود و قیمت گالب نیز در ایـن کـشورها   میان این محصوالت فقط گالب در کشورهاي عربی    

 در حدود قیمت این محصوالت در ایران می باشد

 



  

   موارد مصرف و کاربرد-1-6

به طور کلی عرقیات معطر بیشتر براي مصارف داروئی و نوشیدنی هاي خوراکی به کار می رود که در 

:زیر به طور خالصه توضیح داده شده است  

 ر   نیکو ي رخسا– پوست –و قلب مقوي اعصاب : گالب 

 بیدمشک تقویت کننده قلب و معده ، ملین آرامبخش و خونساز است ضد سر درد و دردهاي عضالنی

رفع اسهال و استفراغ معده ،باد شکن: معالج بواسیر ،پیچ شکم  نعنا    

  شوید هضم غذا -  بدن انو اع چربی

لیويتب بر ، بیماري هاي کبدي و ک ، سردي مقوي معده   کاسنی 

، مقوي ، تقویت کننده پوست ،آرام بخش، ضد خارش ، اشتها آور، صفرا بر برخی غدد  سردي: شاتره 
 سلطانی با نشاء اپی تیلوم     

 ،  آرامش بخش ، رماتیسم، ضد یرقان    اثر قاطع  ولی کند بر تبهاي مداوم دارد و خواب آور: بید 

 ، ضددرد عادت ماهانه ، محرك قواي رئیسه  هاضم غذا: آویشن  

 ) قند ( درمان درد مفاصل ، ضد دیابت  : برگ گردو  

  قاعده آور – اشتها آور – بادشکن – مدر –صفرا بر : بابونه 

 ،عفونت  ضد سرما خوردگی ، سرفه: پونه  

خون و کبد ، سنگ کلیه و مثانه و سیاه سرفه: خارشتر طبیعت سرد دارد مدر قوي، تصفیه   

اسیر، ضد عفونت ، سرماخوردگیبو  درد شکم   بو مادران 
 کرفس : معده درد شکم ، تنگی نفس ، تقویت کننده

   گزنه : خون ، کبد ، چربی خون و کلسترول ضد قند ، درمان باال رفتن فشار
 گاو زبان  ، اعصاب و روان تنگی نفس، نشاط آور ، کلیه و مثانه ، مقوي ، نیکوي رخسار



  

فع سردي دفع کرم روده ، درد معده ، سنگ کلیه و اسهالتقویت قلب و اعصاب ، ر  : نسترن    

 ضد چاقی ، چربی ، تنگی نفس ، باد شکن ، هضم غذا ، زیاد کننده شیر مادران :  زیره سبز   

  ،  اسهال  ، قلنج ،  مقوي نیروي هاضمه ، نرمی استخوان  درمان نقرس: مرزه  

 تنگی نفس ، چاق کننده  ، اعصاب و رعشه بسیار سرد ،  تب بر ، معالج : برگ چنار 

 چهار عرق گرم :  ناراحتیهاي معده شکم  ، هضم غذا تقویت کننده ، مفید به حال مسرودین
  بهار نارنچ : آرام بخش ، ضد معطر ، مقوي اعصاب و قلب

 تارونه : درد مفاصل ، خواب آور یسیار آرام بخش ، مسکن اعصاب 

 

: تجزیه و تحلیل آن بر مصرف محصول بررسی کاالهاي جایگزین و- 7-1 

تمام عرقیات از جمله گالب داراي خواص ویژه اي هستند که کاالي دیگري نمی تواند جـاي گـزین آنهـا       

لیکن در پاره اي از موارد خود عرقیات جایگزین یکدیگر میشوند بـدین ترتیـب       . در شرایط معمول گردد     

 می تواند در ناراحتی هاي معده و دستگاه هاي هاضـمه  که به عنوان مثال عرق آویشن محصولی است که    

لـیکن مـواد طبیعـی    . بجاي نعنا مورد استفاده قرار گرفته و یا شاطره به جاي عرق کاسـنی بـه کـار رود                  

از نظـر مـصرف بـه عنـوان نوشـابه      . دیگري که بتواند قابل جانشینی با کاالي مورد نظر باشد وجود ندارد  

راي بعضی از عرقیات نظیر شا طره می توان نـام بـرد نوشـیدنی هـاي گـاز دار                کاالي قابل جانشینی که ب    

آنهم بالنسبه می باشند که اقشار مختلفی ازافراد جامعه نیز که به خـواص عرقیـات واقفنـد یـا از مـضرات              

  .  نوشابه ها را جایگزین عرقیات نمی نمایند "نوشابه هاي گاز دار آگاهی دارند ترجییا

 
 
 
 
 
 



  

یت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز اهم– 1-8  

امروزه پیشرفت روز افزون علم پزشکی در دنیا و  کشف آثار سوء ناشی ازبرخی داروهاي 

شیمیائی باعث افزایش مصرف گیاهان داروئی به جاي استفاده از داروهاي شیمیائی شده 

ات گیاهی  به بدین منظور روز به روز بر اهمیت استفاده از گیاهان داروئی و عرقی.است 

  منظور درمان برخی امراض تاکید بیشتري میشود 

در کشور ایران که با توجه به شرایط مساعد آ ب و هوائی  امکان رویش وکشت گیاهان 

داروئی کمیاب وجود دارد و از پیشینه تاریخی هزاران ساله اي در تولید داروهاي گیاهی و 

 بزرگترین تولید کننده این عرقیات در دنیا عرقیا ت معطر بر خوردار است امروزه به عنوان

  .مطرح و لز این حیث در دنیا پیشتاز است 

  کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول– 1-9

مصرف کنندگان عمده گالب ، عالوه بر ایران کشورهاي عربی حـوزه خلـیج فـارس مـی باشـند و عمـده                     

  .ت می گیردتولید گالب و سایر عرقیات معطر در ایران صور

 
  شرایط صادرات-1-10

گالب عالوه بر مصارف داخلی ، به خارج کشور صادر می گردد و یکی از اقالم مهـم صـادرات غیـر نفتـی                   

 این محصول از نظر گمرك جمهوري اسالمی ایران جـزء محـصوالت مجـاز       ایران محسوب می شود ،البته    

  .جهت صادرات قرار دارد



  

   :وضعیت عرضه و تقاضا -2-1

محل  سی وضعیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون و برر-2-1

  واحدها و تعداد آنها و سطوح تکنولوژي واحدهاي موجود

با استناد به اطالعات موجود در وزارت صنایع و معادن میزان ظرفیت اسمی واحد هاي بـه  بهـره بـرداري     

  .ه سوم تاکنون طبق جدول ذیل ارائه می گرددرسیده و نیز  روند تولید عرقیات معطر ازآغاز برنام

   1385 لغایت 1381  ظرفیت اسمی تولید عرقیات معطر و گالب طی سال هاي -4جدول شماره
  

  1385  1384  1383  10382  1381  سال

  73100  70200  45900  33470  32485  ظرفیت

  )لوح فشرده (واحد آمار وزارت صنایع و معادن : ماخذ

بررسی میزان عرضه در سال های گذشته

0
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20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

1381 1382 1383 1384 1385
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لید
تو

ار 
مقد بررسی میزان عرضه در

سال های گذشته

  

  



  

  

 تن در زمینـه عرقیـات معطـر در کـل کـشور              41202واحد صنعتی به ظرفیت اسمی       62در حال حاضر    

فعال می باشند که عمده تولید کنندگان این محصول در استانهاي فارس،اصفهان، و خراسان قـرار دارنـد                

 تـن مـی باشـد لـیکن بـه دلیـل       31874 برابر 83همچنین ظرفیت اسمی تولید کنندگان گالب در سال      

هاي کشور و نیز عدم توجیه پذیر بودن حمل و نقـل ایـن محـصول در مـسافت هـاي      احتیاج تمامی شهر  

ذکر این نکته ضروریست که با توجـه بـه موانـع و           . طوالنی تقریبا در اکثر استانها تولید کننده وجود دارد        

مشکالت در تولید ظرفیت واقعی طرحها معموال پایین تر از ظرفیت اسمی آنهاست و عرقیـات معطـر نیـز     

این قاعده مستثنی نیست لذا ظرفیت عملی این واحدها بر اسـاس اظهـارات تولیدکننـدگان محـصول ،       از  

حال با توجه به توضیحات ارائـه شـده  در ادامـه مشخـصات       . ظرفیت اسمی باشد    % 90حداکثر به میزان    

  .واحدهاي فعال در زمینه تولید عرقیات معطر در سطح کشور مطابق جدول ذیل آورده شده است 

واحد برحسب  ( به تفکیک استانعرقیات معطر لیست واحد هاي فعال تولید کننده  -5جدول شماره 
  )تن

 ظرفیت محل طرح نام واحد استان

شرکت تعاونی تولید عرقیات وداروهاي گیاهی 
 650 عجبشیر نوشدار1838

شرکت تعاونی تولید گیاهان داروئی وعرقیات گیاهی 
 650 ملکان مگل مری1518

  300  تبریز  شرکت تهیه وتوزیع تبریزپاك

   شرقی آذربایجان

  270  مراغه    شفانوش شرکت

   غربی آذربایجان 500 ارومیه نارون  اروم   شرکت

 1225 ارومیه  ارومیه  گلفام شرکت



  

 ظرفیت محل طرح نام واحد استان

  950 ارومیه   ارومیه  دیس خوش شرکت

  150  ارومیه     بیدسار  شرکت شوریجات

  450  نکاب  ) عرشی(اران به گالب   گلستان عرقیات

 1000  اردبیل  اردبیل افرانوش  تعاونی شرکت  اردبیل

  400 کاشان  علی- حمیدي

  500 زرین شهر  نوش شمیم غذایی صنایع

  200  پایگاه هشتم  کشت و صنعت عطران دارو

  500  کاشان   کاشان  شهد گیران  و صنعت کشت

  500  کاشان    گلچکان  و صنعت کشت

  1000  قمصر  گالب پاستوریزه گل آذین قمصر

  50  کاشان   گلریز کاشان

  اصفهان

  1000  کاشان   گالب میهن

 780 ساوجبالغ ترگل ایران  و صنعتی کشت 

 80 کرج سبززندگی گیاهان 

 75  تهران حسین عباسی شایسته

 210 ساوجبالغ شاکري داروئی گیاه

  10 پاکدشت   اکبر روحانی سید علی

 120  پاکدشت غفاري قربانعلی

  تهران

 2000  فیروز کوه گل درمان آسیا

 300 مشهد پادینا  رضوي خراسان



  

 ظرفیت محل طرح نام واحد استان

 1000 سبزوار سبزسبزوار حاق

  163 مشهد   رضا و محمود دهستانی

  720  مشهد  شرکت نسبی گالب افشار

  100  مشهد   طوس خوش کام

  1200  مشهد   نادر مشهد  وصنعت کشت

  900  مشهد  )پوستینچی محسنغال( نادر گالب

  300  مشهد   خراسان گلچکان

  250  مشهد  )مکمل( محمود زارعی

  500  مشهد  نیک ورضازمانی مهدي

  190  مشهد   توس نیکونوش

 2000 شوشتر بستان نخل  تولیدي شرکت
  خوزستان

  250 اهواز محمود حکاك

 1500  زنجان   دارو زاگرس
  زنجان

 500  رم علباطا  کاخکی  اشرافی مانی

 300 فیروز آباد علیایی بهمنی ابوالحسن

 1500  شیراز  گالب  پارس شرکت

 1000 مرو دشت ) ویک یک(  مرغاب   دشت شرکت

 150  جهرم فو     شی شرکت

  100  فسا  ا فس   صدف شرکت

 فارس

  90  آباده   آباده  وفائی  عرقیات شرکت



  

 ظرفیت محل طرح نام واحد استان

  2460 فیروز آباد  میمندفارس قطره   گل شرکت

  4700  شیراز  شیراز    نارون شرکت

 324 قم شرکت تعاونی گیاهان دارویی شقایق مهر  قم

 250 سنندج )شفا (320   تعاونی شرکت کردستان

  100 مشیز پور علیمرادي... وسعدا  عسکري  اشرف جالل
 کرمان

 100 مشیز ا زهر گالب

 100 مدبویر اح گیاهان داروئی زردبند  وبویراحمد کهکیلویه

 1000 گرگان اسانس  گیاه  کشت و صنعت شرکت گلستان

  10     صنعتی شهرك وخوراکی دارویی گیاهان  وصنعت کشت تعاونی شرکت لرستان

  مازندران
سها  و آرایشی و بهداشتی داروئی  مجتمع شرکت

 ) خ س( هالل
شهرك صنعتی ساقی 

 کالبه
80 

 400 اندلیج  دلیجان گل  عطران وصنعت کشت
  مرکزي

 1000 تفرش  چوپان  وصنعت کشت

  الوند   گلنوش شرکت
شهرك صنعتی بو 

 علی
3000 

 همدان

  25  تویسرکان   غالمرضایی مجتبی

 70 مهریز مهریز  طعم  خوش شرکت
 یزد

  1000  تفت   ایران مینوشان

  )لوح فشرده (واحد آمار وزارت صنایع و معادن : ماخذ

  د و طرح هاي توسعه در دست اجرا  بررسی وضعیت طرحهاي جدی-2-2

 واحد صنعتی ،  مجوز ساخت کارخانـه تولیـد عرقیـات معطـر را اخـذ نمـوده اندکـه             238در حال حاضر    

مشخصات واحدهاي مذکور به تفکیک استان و شهر محل استقرار و  همچنین میـزان پیـشرفت فیزیکـی             



  

 طـرح جدیـد بـه مجمـوع     202فت الزم به ذکر است که در صـد پیـشر      .در جدول ذیل آورده شده است       

  . تن صفر می باشد 197421ظرفیت 

  
  

   لیست واحد هاي در دست احداث در زمینه تولید عرقیات معطر به تفکیک استان-6دول شماره ج
  )واحد بر حسب تن (

درصد   شهر  نام واحد  استان
  ظرفیت  پیشرفت

  300  5  تبریز  عبد الحسین ناهیدي
  آذربایجان شرقی

  300  73  مراغه  مراغهشرکت شفا بخش 

  500  5  ارومیه  رامین  پور دانش وند

 کشت و صنعت 140شرکت تعاونی 
  گیاهان دارویی میاندوآب

  2000  63  شهرك سگزي

  2000  2  ارومیه  اروم نارك

  50  30  ارومیه  بیتا گل

  500  62  ارومیه  نوشاب نوش

  200  10  ارومیه  گلسان ارومیه

  آذربایجان غربی

  500  91  ارومیه  طان زادهقدرت اهللا سل

  200  12  اردبیل   آرتا پاك سبالن

  اردبیل  200  12  اردبیل  نگین صنیع سبالن

  200  10  اردبیل  یعقوب بایرامی فرجود

  200  50  شهرك منتظریه  اصفهان گالب 

  1500  60  کاشان  عطر افشان

  اصفهان

  1000  20  لنجان  شمیم نوش



  

درصد   شهر  نام واحد  استان
  ظرفیت  پیشرفت

  1000  3  کاشان  مرتضی فطرت

  1000  75  کاشان  شنگ و عباس مدنیامیر هو

  1000  9  سر آسیاب بادرود  نائینی و بید هندي

  250  37  پاکدشت  کوهسار دماوند
  تهران

  275  51  شهریار  حسن میر شکاري

  50  44  شهر کرد  مروارید آناهیتا  چهار محال بختیاري

  350  37 قائنات  گل قطره شفا
  خراسان جنوبی

دبیرجن  شانه هاي آفتاب باقران  11  80  

  100  14  مشهد  دارینوش توس
  خراسان رضوي

  50  70  سبزوار  کیمیاي خراسان

  14000  70  اهواز  برسیان دارو اهواز  خوزستان

  100  15  شاهرود  عباس خلیلی  سمنان 

  500  1  شیراز  عباس سعیدي نسب

  150  40  داراب  کوهستان الیزنگان

  100  95  فیروز آباد  گلبن میمند
  فارس

  250  50  آباده  اهی وفایی آبادهعرقیات گی

  1000  5  مجتمع صنعتی لیا  محمود و احمد شاعري  قزوین

  500  11  بافت  احمد پارسیان  کرمان 

  300  2  شهرك صنعتی سر پل ذهاب  علی اصغر الیاسی   کرمانشاه

  300  20  شهرك صنعتی بو علی  الوند سینا اکباتان  همدان

  6820  مجموع

  )لوح فشرده (ع و معادن واحد آمار وزارت صنای: ماخذ



  

 درصد در 74 تا 50 ، بین 86 درصد تا پایان سال 74تاریخ بهره برداري از طرحهاي با پیشرفت بیش از 

 درصد در سال 24 تا 1 و واحدهاي بین 1388 درصد در سال 49 تا 25 ، واحدهاي بین 1387سال 

 درصد و به 70ا براي سال اول درصد استفاده از ظرفیت طرحهاي در دست اجر.  فرض شده است 1389

بدین ترتیب ظرفیت طرحهاي در .  درصد در نظر گر فته شده است 90 ، 80ترتیب در سالهاي آتی 

  .دست اجرا طی سالهاي آتی طبق جدول زیر برآورد شده است

  

  طرح هاي در دست احداث تولید عرقیات معطر-7جدول 

  1390  1389  1388  1387  1386  شرح
  7184  6286  -  -  -   پیشرفتدرصد24 تا 1بین 
  765  680  595  -  -   درصد پیشرفت49 تا 25بین 
  17167  17167  15260  13352  -   درصد پیشرفت74 تا 50بین 
  1440  1440  1440  1280  1120   درصد پیشرفت 99 تا 75بین 

  26556  25573  17295  14632  1120  جمع ظرفیت واحدهاي در دست احداث
  

  حداث تولید گالب طرح هاي در دست ا-8جدول

  1390  1389  1388  1387  1386  شرح
  5800  5075  -  -  -  درصد پیشرفت24 تا 1بین 
  0  0  0  -  -   درصد پیشرفت49 تا 25بین 
  2520  2520  2240  1960  -   درصد پیشرفت74 تا 50بین 
  3150  3150  3150  2800  2450   درصد پیشرفت 99 تا 75بین 

  11470  10745  5390  4760  2450  جمع ظرفیت واحدهاي در دست احداث
  



  

 به طور کلی پیش بینی میزان تولید عرقیات معطر و گالب طی سال هاي آتی بـه قـرار زیـر    -9جدول  

  است

  1390  1389  1388  1387  1386  سال

  111126  109418  95785  92492  76670  ظرفیت

  

نمودار پیش بینی میزان عرضه در سال های آینده
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  85 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال -3-2

 توجه به این نکته که ایران خود تولید کننده اصلی این محـصوالت مـی باشـد، ایـن محـصوالت داراي                     اب

  .واردات نمی باشند 

   بررسی روند مصرف از آغاز برنامه-4-2

با توجه به اینکه عرقیات معطر یک کاالي مصرفی می باشد لذا به نظر می آید با توجه به نبود اطالعات 

دقیق این محصول، بهترین روش، محاسبه مصرف ظاهري جهت تقاضاي گذشته کافی در زمینه مصرف 

بازار است که بیانگر موازنه عرضه و تقاضا در سالیان اخیر می باشد لذا حداکثر مصرف داخلی طی 



  

سالیان گذشته برابر با تولید کارخانجات موجود در آن سالها بوده است که براي محاسبه مصرف ظاهري 

  .ستفاده می شوداز فرمول ذیل ا

                                                                               C = Y+M-X  
صادرات می باشد در جدول زیر مصرف در X  واردات وM تولید داخلی ، Y نماد مصرف ، Cکه در آن 

  . آورده شده است1390 تا 1385ینی سالهاي و همچنین پیش ب) عملکرد (1384 تا 1381سالهاي 

  

   تقاضا طی سالهاي گذشته-10جدول 

  )تقاضا(مصرف  صادرات  واردات  تولید داخلی  سال
1381  32485  0  5280  27205  
1382  33470  0  20051  13419  
1383  45900  0  26200  19700  
1384  70200  0  49150  21050  
1385  73100  0  54360  18740  
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  85ی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال  بررس-5-2

صادرات عرقیات معطر و گالب همانطور که قبال نیز توضیح داده شده به دلیل وجود نداشتن کد تعرفه 

 مربوط به آب،همچنین آبهاي معدنی و گازدار 10/2202مشخصی خاص این نوع محصوالت با کد تعرفه 

سایر مواد شیرین کننده یا خوشبو کننده اضافه شده باشد صادر می گردند که از شده که به آنها قند یا 

  .آنها مربوط به عرقیات معطر و گالب می باشد% 20کل جمع تعرفه مربوطه به طور میانگین 

  .آمار صادرات این محصوالت در جداول ذیل آورده شده است

  81 صادرات سال -11جدول 
  ارزش دالري  لیارزش ریا  مقدار کیلو گرم  کشور

  24209  184522230  111350  آذر بایجان
  5215  41306112  17626  آلمان
  7204  57055680  21600  ازبکستان
  1814545  14282375528  9953044  افغانستان

  352092  2788561169  1024855  امارات متحده عربی
  1315189  10416323603  4522675  بحرین
  10608  84015360  64370  پاکستان
  177521  1275589229  437187  ترکمنستان
  4  28746  18  دانمارك
  1278223  9806704992  6280091  عراق

  692513  5484691205  2370661  عربستان سعودي
  71778  56840608  229242  عمان
  250824  1986515430  807541  قطر
  104955  831243245  305748  کویت
  35891  284260506  131521  لبنان
  45092  357130956  104801  مالزي

  1501  11887500  9400  منطقه آزاد کیش
  6187364  48460692099  26391730  جمع

  



  

  82 صادرات -12جدول
  ارزش دالري   ارزش ریالی   )کیلو گرم(مقدار   کشور 
  52001  411835535  197323  آلمان 
  3738  29601753  19571  اتیوپی

  16315  129214800  42000  ارمنستان 
  46493  368223404  161755  ان ازبکست
  63204  500579201  175509  استرالیا

  4029912  31916904690  17796602  افغانستان 
  25716  203670805  60754  امارات متحده عربی 

  64478  510669281  317140  انگلستان 
  10901  86339664  49485  ایتالیا
  59021  467440760  186624  بحرین

  3863  30592470  19571  )م دار االسال(برونئی 
  145452  1151985294  693050  پاکستان 

  608  4815360  3136  تاجیکستان 
  276840  2192576439  782873  ترکمنستان 

  5990  47438984  19483  ترکیه 
  13853  109716824  37626  ساحل عاج 
  3734  29571091  19571  سري النکا
  3269  25890480  9879  سومالی
  18060684  127359018043  75268498  عراق

  529874  4196606656  1449200  عربستان سعودي 
  518274  4104723800  1515951  عمان 

  5145  40748400  26056  فدراسیون روسیه 
  62043  491378858  148254  قطر 

  61210  484790104  146886  کویت 
  62043  491378858  148254  قطر 

  61210  484790104  146886  کویت 
  167780  1328813740  540210  لبنان 



  

  134607  1066093312  454079  مالزي 
  499  3948390  1700  مراکش 
  4772  37794557  19110  هلند
  27355  216653132  93977  یمن
  22417631  177547635827  100255873  جمع

  
  
  

  83 صادرات سال -13جدول
  ارزش دالري   ارزش ریالی  )کیلوگرم(مقدار   کشور 
  26909  228728835  111690  تان پاکس

  3321  28232211  4568  آذربایجان 
  7712  65549942  35611  آلمان
  388  3296745  729  اتریش

  17279  146873378  60588  ازبکستان 
  3250  27624238  9139  استرالیا 

  2647546  22504138568  11751515  افغانستان 
  13522  114939679  49775  امارات متحده عربی 

  13522  32197080  114939679  انگلستان
  24969  212240150  62336  بحرین

  58840  500138410  250896  )دار االسالم(برونئی 
  110802  941819548  133628  تاجیکستان
  63300  538050338  184539  ترکمنستان

  4145  35231400  21500  ترکیه
  16873  143420973  56531  ساحل عاج
  7325  62259124  39143  سري النکا 

  42246  359095122  87003  سنگال
  27566008  234311062769  117103334  عراق

  11116  94488552  38760  عربستان سعودي 



  

  43  362607  180  قرقیزستان 
  14154  120310272  40032  قطر 
  187569  1594340539  751532  کویت
  11505  97795402  42264  لبنان 
  38380  326229042  131070  مالزي
  45  381690  238  نیجریه
  30881035  2624888066614  130980913  جمع

  
  

  84 صادرات -14جدول 
  ارزش دالري   ارزش ریالی   )کیلو گرم(مقدار   کشور 
  52975845  477772756887  233081031  عراق

  2519593  22522763716  11493965  افغانستان 
  114298  1036919842  573666  پاکستان 
  72607  649286747  198034  نترکمنستا

  27349  245098540  78475  کویت
  18800  167094400  37600  سنگال

  14789  131744288  32220  ازبکستان
  12904  115490800  36557  ساحل عاج 

  8640  77215680  14400  لبنان
  6149  54584673  18417  بحرین

  4118  37366243  17676  عربستان سعودي 
  2804  25304181  10466  آلمان 

  200  1826000  1289  امارات متحده عربی 
  55778096  502837451997  245593795  جمع

  سالنامه بازرگانی خارجی ایران:ماخذ
  
  
  



  

  بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم-6-2
 

ید بـه ایـن نکتـه مهـم توجـه      در بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم توسعه با   
داشت که با توجه به روند صعودي صادرات این محصول در سال هاي اخیر و همـین طـور فـراهم شـدن            
شرایط صادرات آن در سال هاي آتی تولید کننـدگان بایـد ضـمن پاسـخ بـه تقاضـاي داخلـی در جهـت          

کیفیت بـاالي محـصوالت تولیـد       صادرات این محصول نیز گام هایی بردارند که البته این امر نیز مستلزم              
  .شده نیز می باشد

 
 
 
 
 

  پیش بینی مصرف تقاضا بر حسب مصرف ظاهري-15جدول 
 سال 1386 1387 1388 1389 1390

مصرف  20600 23000 24150 25800 27300
)تقاضا(داخلی  
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 بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور و -3

  :یگر کشورهامقایسه آن با د

:تولید عرقیات و گالب به سه روش عمده تولید می گردد این روش ها عبا رتند از   

  تقطیر مواد موجود در گل و گیاهان توسط آب -1

  تقطیر مواد موجود در گل وگیاهان توسط آب و بخار -2

  تقطیر مواد موجود در گل وگیاهان توسط بخار یا روش صنعتی -3

د موجود در گل وگیاهان توسط آب  تقطیر موا-روش اول  

این روش که از قدیم االیام مرسوم بوده و روشی است سنتی ،امروزه در پاره اي از کـار گاههـاي کوچـک                

در این روش گیاه ویا گل در دیگهایی که به همین منظور سـاخته شـده انـد ریختـه          . بکار برده می شود     

یل است حرارت دیده و پـس از حـل مـواد موجـود     شده توسط مشعل هایی که معموال سوخت آنها گازوئ  

گل در آب بخار وارد لوله هایی که از میان استخر آب سرد عبور مـی نمایـد شـده ودر اطـاق تقطیـر بـه                         

  . صورت قطرات عرق بداخل ظرف ریخته می شود 

صـورت  عرقیاتی که بدین ترتیب به دست می آیند بنا به در خواست بازار با آب مقطر مخلوط گردیده بـه   

یکی از اشکاالتی کـه در ایـن روش وجـود دارد مـواد     .فله یا بسته بندي در بطري به بازار عرضه می شود     

موجود در دیگها از حرارت مستقیم براي پخت گیاهان بهره گرفته و بهمین دلیل ضـمن سـوخته شـدن                     

ي سـنتی در ایـن روش   در بعضی از کارگاههـا . مقداري از مواد موثر گیاهان  ، کیفیت آن پائیین می آید            

در ایـن سیـستم   .سیستمی را بعد از مرحله تقطیر اضافه می نمایند که به آن سیستم قلیانی مـی گوینـد        

که در مورد گالب بیشتر استفاده میشود مواد تقطیر شده از دستگاهی شبیه قلیان عبور نموده و کمـی از       



  

رف دارد ودر مـورد سـایر گیاهـان بـه     این سیستم بیشتر در مورد گالب مـص      . اسانس آن گرفته می شود      

  .دلیل پائین بودن نسبت کاربرد آنها به کار برده نمی شود 

 

  تقطیر مواد موجود در گل وگیاهان توسط آب وبخار -روش دوم 

معمـوال بـراي تقطیـر مـواد موجـود در         . این روش شبیه روش اول بوده واز نوع روش سـنتی مـی باشـد                

ر جوشیدن آب فاسد میشوند به کار میبرنـد در طریـق ابتـدا گیاهـان را     گیاهان خشک وگیاهانی که در اث  

  .  ساعت نگه داشته تا آمادگی الزم براي آنها بوجود آید 1-2/1در آب ریخته ومدتی حدود

سپس جریان بخار آب را به داخل دیگ فرستاده وبخارات ضمن عبور از داخل دیگ وتماس با گیـاه مـواد      

حل نموده از طرف دیگر خارج شده وبا روش نوع اول خنـک شـده بـه صـورت        موجود در آنها را در خود       

قطرات عرق در اطاق عرق گیري وارد ظروف گردیده واز آنجا ضـمن رعایـت نـسبتهاي الزم ودر صـورت                   

  .نیاز رقیق نمودن آنها با آب مقطر به صورت فله یا در بطري در بازار عرضه میگردد 

  روش صنعتی-روش سوم

 تقطیر به وسیله استفاده از بخار صورت می گیرد گل و گیاهان باآب به نسبت مورد نیـاز              در این روش که   

جهت تولید صنعتی که متعاقبا این نسبتها ذکر خواهد شد در دیگ پخت دو جداره ریختـه مـی شـود و                    

جر یان بخار در جداره دوم دیگ پخت از طریق بویلر وارد شده باعث گرم و تبخیـر شـدن آب شـده کـه          

 بخار بر روي گل و گیاهان تاثیر گذاشته و اسانس مواد معطر آنها را خارج وبا خود حمـل مـی نمایـد                   این

که سپس وارد کندانسور شـده و سردمیـشود ،کنـدانس حاصـل در مخـزن جمـع آوریگردیـده و توسـط                

دستگاه پر کن بطري در بطري هایی که براي این منظور در نظر گرفته شده است بسته بندي شده پـس          

با توجه بـه آنچـه گفتـه شـد در حـال           .از پاستوریزه شدن در کارتن قرار گرفته و به بازار عرضه می گردد            

حاضر به منظور داشتن کیفیت باالوراندمان مناسب روش صنعتی بهترین طریقـه تولیـد ي بـوده کـه بـه           



  

دن مـواد اولیـه   شرح آن می پردازیم زیرا استفاده از این روش از ضایعات جلوگیري نموده ،از سـوخته شـ           

 .جلوگیري و موجبات ارتقائ سطح کمی و کیفی تولید را فراهم می سازد 

 

  تشریح دقیق فرایندمنتخب-

براي تولید عرقیات به روش صنعتی ابتدا گل و گیاه به میزان الزم که متناسـب بـا حجـم دسـتگاه اسـت                 

کیلـو گـرم   200ور تقریب حدود توزین می گردد مقدار وزن شده براي هر مرحله استفاده متفاوت و به ط            

است البته در مورد اغلب مواد اولیه باید گفت که مواد مورد بازبینی و بازرسی قرار گرفتـه تـا از هـر گونـه       

مواد خارجی عاري باشد سپس گل در سبدهاي مخصوص که در داخل مخزن اصلی دسـتگاه جـا سـازي         

گیـرد آب بایـستی داراي سـختی پـایین     شده است ریخته شده ودر داخل آب موجود در مخزن قرار می             

باشدمقدار آب الزم بـراي تولیـد بـه    1011و10530بوده و مشمول استانداردآب آشامیدنی به شماره هاي         

ازائ هر تن عرق یک متر مکعب همراه با آب اضافی فاضالب است کـه بعـدا محاسـبات آن خواهـد آمـد                        

دسـتگاه انتقـال داده شـده و بـه وسـیله      سپس جریان بخار آب حاصل از دیگ بخار بـه جـداره و خطـی           

حرارت غیر مستقیم حاصل از بخار آب درون مخزن و حرارت الزم را بـه خـود گرفتـه ضـمن آنکـه مـواد         

موثره موجود در گیاه را در خود حل می نماید ،تبخیر شده و سپس بخارات وارد دستگاه سرد کننـده یـا             

ه اسـانس و عـرق بـوده کـه داخـل مخـزن اصـلی        کندانسور می شود در این حال عرقیات حاصله مجموع   

گردیده و از آنجا از طریق اختالط با آب مقطر به نسبت دلخواه بازار رقیق شده و به قسمت پـر کـن مـی             

رود در این قسمت پس از پر کردن بطري ها و درب بندي  ،بطري ها وارد دستگاه پاستور یزاتور گردیـده   

شده و سپس بر چسب الزم روي آن توسط کارگران چسبانده مـی    و از نظر بهداشتی بودن آن پاستوریزه        

شود بطري ها به قسمت بسته بندي رفته و در این قسمت دردرون کارتن هاي مخصوص قرار داده شـده             

در اینجا باید گفـت کـه دسـتگاههاي جدیـدي کـه بـراي       . و جهت عرضه به بازار به انبار فرستاده میشود       



  

اذرند اسانس را از عرقیا ت جدا نموده وبه سـمت مخزنهـاي مخـصوص               تولید عرقیات ساخته شده است ق     

آنها را هدایت کنند این دستگاهها ساخت داخل کشور بوده وعمده سـازندگان آن هـا بـه دلیـل آشـنایی            

بیشتر در استان فارس می باشند در صورت استفاده از این دسـتگاهها عرقیـات تولیـدي را نمـی بایـستی         

یق نمود بلکه به دلیل جدا شدن اسانس آن  ، مقدار اسانس موجود در عرقیـات بـه         براي عرضه به بازار رق    

میزانی است که براي ارسال منظم به بازارمناسب بوده ونیازي بـه رقیـق کـردن نـدارد لـیکن در صـورت                        

استفاده از دستگاههاي دیگر که اسانس را جدا نمی نمایند رقیق نمودن عرقیـات ضـروري اسـت ناگفتـه                  

 دستگاههایی که اسانس را جدا مینمایند بیشتر در تولید گالب بـه کـار گرفتـه میـشوند پـس از      نماند که 

اتمام عملیات تولید سبد حاوي تفاله گل و گیاه توسط جرثقیل کوچک خارج شـده در محـل مخـصوص                 

اقـد  در پایان هر روز تولید نیز گفتنی است که پاره اي از دستگاههاي تولیـد عرقیـات ف           . تخلیه می گردد    

سبد محصول مواد اولیه بوده ولذا گل را در داخل آب مخزن ریخته وپس از انجام عملیات تفاله همـراه بـا     

آب باقی مانده در مخـزن نیـز بـه فاضـالب فرسـتاده مـی                . آب اضافی توسط لوله از مخزن خارج میشود         

  .شوند

در ) به صورت اجمالی( تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم - 4

  :رآیند تولیدف

تولید عرقیات معطرداراي تکنولوژي ودانش فنی پیچیده اي نمی باشد وتکنولوژي تولید ایـن محـصوالت                

در ایران موجود می باشد و همانطور که در بخش قبل توضیح داده شد روشهاي اول و دوم کـه روشـهاي         

ز حـرارت مـستقیم بـراي    موجـود در دیگهـا ا  سنتی می باشند داراي این نقطه ضعف می باشند که مـواد   

پخت گیاهان بهره گرفته و بهمین دلیل ضمن سوخته شدن مقداري از مواد موثر گیاهـان  ، کیفیـت آن                   

پائیین می آید و این روشها داراي این مزیت می باشند که به سرمایه گذاري نسبتا پایین تري نـسبت بـه          



  

 روش قبـل  2هـاي زیـادي نـسبت بـه     داراي مزیت ) روش صنعتی( روش صنعتی نیاز دارند و روش سوم    

داراست از جمله کیفیت باالوراندمان مناسب،این روش از ضایعات جلوگیري نموده ،از سوخته شدن مـواد         

 .اولیه جلوگیري و موجبات ارتقائ سطح کمی و کیفی تولید را فراهم می سازد 

 
 
 

ري  بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذا– 5

  :ثابت

بر اساس ظرفیت هاي طرح هاي مشابه و اطالعـات بدسـت آمـده از واحـدهاي ماشـین سـازي ظرفیـت                        

  : تن انواع عرقیات و گالب در سال بشرح ذیل می باشد500اقتصادي در نظر گرفته شده براي طرح 

  
   ظرفیت اسمی تولید محصوالت به تفکیک-16جدول 

  )تن(مقدار   ظرفیت اسمی
  200  گالب

  300  ات معطرعرقی
  
  

 ظرفیت ٪50الزم بذکر است گالب بصورت بسته بندي در بطري و عرقیات بدلیل داشتن مصرف داخلی 
  . دیگر بصورت فله اي در بازار عرضه می گردد٪50آن در بطري  و 

  
  
  

  



  

    برنامه تولید طی سالهاي آتی-17جدول

  

نام   ردیف    برنامه تولید طی سال هاي
  محصول

ظرفیت 
  واحد  نهایی

  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول
  180  180  180  160  140  تن  200  گالب  1
  270  270  270  240  210  تن  300  عرقیات  1



  

  :برآورد هزینه هاي سرمایه گذاري طرح 

هایی است که صرف ایجاد یک واحد صنعتی  گذاري ثابت طرح مشتمل بر هزینه هاي سرمایه هزینه

  :گردد که عبارتند از می

  زمین-1

 حوطه سازي  م-2

  ساختمانهاي تولیدي واداري-3

 آالت و تجهیزات  ماشین-4

   تاسیسات عمومی -5

  اثاثیه و تجهیزات اداري-6

  برون کارگاهی/ آالت حمل و نقل درون  ماشین-7

 برداريهاي قبل از بهره هزینه-8

 هاي پیش بینی نشده  هزینه-9

  

ذیل به  ه شده است و اعداد موجود در این جدولالذکر این طرح در جدول ذیل گنجاند هاي فوق هزینه

  :گردد تفصیل در ادامه ارائه می

  
  
  
  
  
  



  

  
  

    هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت طرح-18جدول

  )هزار ریال(قیمت   شرح  ردیف
  500000  زمین  1
  174000  هزینه هاي محوطه سازي  2
  1974000  هزینه هاي ساختمانهاي تولیدي و اداري  3
  666200   تجهیزات خط تولیدماشین آالت و  4
  295000  تاسیسات عمومی   5
  20000  لوازم اداري  6
  120500  وسائط حمل و نقل  7
  10000  هزینه هاي قبل از بهره برداري  8
  162000  ) درصد موارد فوق5(هزینه هاي پیش بینی نشده  9

  3921700  جمع سرمایه گذاري ثابت
  
   زمین-1

 مترمربع بوده که با توجه به مکان در نظر 2500جراي این طرح معادل زمین در نظر گرفته شده براي ا
که ارزش کل زمین معادل  ریال بوده 200000گرفته شده میانگین قیمت هر متر زمین صنعتی  برابر 

 . هزار ریال می باشد500000

    هزینه خرید زمین-19جدول

مساحت   شرح
  مترمربع

  قیمت واحد 
  )هزار ریال(

  هزینه کل 
  )ار ریالهز(

  500000  200  2500  زمین
  500000  جمع

  



  

  
  
  
  
  
  
  
   محوطه سازي -2

هاي الزم  عملیات... کشی و آسفالت محوطه و  تسطیح و خاکبرداري، دیوارکشی اطراف کارخانه، خیابان
هاي آن در جدول ذیل  باشد که شرح کامل این موارد به همراه هزینه سازي طرح می در بخش محوطه

  . تآورده شده اس
  

    هزینه هاي محوطه سازي-20جدول 

مساحت   شرح  ردیف
  مترمربع

  قیمت واحد 
  )هزار ریال(

  هزینه کل 
  )هزار ریال(

  30000  50  600  فضاي سبز  1
  56000  80  700  خیابان کشی و پارکینگ  2
  57000  30  1900  تسیطیح و خاك برداري  3
  88000  200  440  دیوار کشی  4

  231000  ازيجمع کل هزینه هاي محوطه س
  
  : ساختمانهاي تولیدي واداري-3

در این بخش از گزارش به بیان فضاهاي مورد نیاز کارخانه از قبیل فضاهاي تولیدي ،انبار، اداري و 
 .خدماتی به تفکیک و بهمراه هزینه هر یک پرداخته شده است 

  
    هزینه هاي ساختمانهاي تولیدي و اداري-21جدول

  هزینه کل   قیمت واحد مساحت   شرح  ردیف



  

  )هزار ریال(  )هزار ریال(  مترمربع
  510000  1700  300  سالن تولید  1
  900000  1500  600  انبار   2
  80000  1600  50  آزمایشگاه   3
  50000  1000  50  پست برق  4
  250000  2500  100  ساختمان اداري  5
  160000  2000  80  ساختمان رفاهی  6
  24000  1200  20  نگهبانی و سرایداري  7

  1974000  -  1200  جمع
  

  

 :آالت و تجهیزات  ماشین-4
  : لیست ماشین آالت و تجهیزات در جدول ذیل آمده است که عبارتند از 

    هزینه تامین ماشین آالت و تجهیزات خط تولید-22جدول

رد
ی
  ف

  نام دستگاه
تع
دا
  د

منبع 
  تامین

قیمت 
  واحد

  ) ر–م (

قیمت 
  کل

  ) ر–م (

 500ت ظرفی( دستگاه اکسترسیون   1
  140000  140000  داخل  1  )کیلو گرم

 300ظرفیت ( دستگاه اکسترسیون   2
  90000  90000  خارجی  1  )کیلوگرم

  60000  60000  خارجی  1  پرکن  3
  205000  185000  خارجی  1  دستگاه پاستوریزاتور  4



  

  40000  40000  داخلی  1  دستگاه دربند  5
  19200  3200  داخلی  6  مخازن نگهداري  6

گهداري الستیکی بشگه هاي ن  7
  80000  8000  خارجی  10   لیتري1000

 500بشگه هاي نگهداري الستیکی   8
  18000  900  داخلی  20  لیتري

پمپ خط تولید جهت انتقال   9
  14000  7000  داخلی  2  عرقیات

  666200  جمع
  
   : تاسیسات عمومی-5

ر کارخانه و واحد صنعتی در تمام صنایع، تأسیسات مصرفی به عنوان یکی از مهمترین ارکان برپایی ه

آالت تولیدي،  این تأسیسات با توجه به پارامترهایی از قبیل تعداد نیروي انسانی، ماشین. باشند مطرح می

 که در جدول گردند بینی می هاي کارخانه پیش میزان فضاي تولیدي، میزان فضاي اداري و سایر محوطه

  .ذیل به تفکیک بیان شده است

  

  

  

  

  

  



  

  ورد هزینه تاسیسات عمومی   برآ-23جدول 

  تعداد  مشخصات فنی  نام تجهیزات  ردیف

قیمت 
  کل

هزار (
  )ریال

  90000  یک انشعاب   کیلووات90  برق رسانی  1

آبرسانی به همراه لوله   2
  30000  یک خط    اینچ1انشعاب   کشی

سیستم سرمایش و   3
  20000   دستگاه4  کولر و بخاري  گرمایش

م حریق و اطفاء سیستم اعال  سیستم آتش نشانی  4
  15000  یک سري  اتوما تیک

  50000 یکدستگاه  توسط دیزل نراتور  ژنراتور برق اضطراري  5
  295000  مجموع

  

  : اثاثیه و تجهیزات اداري-6

جهت تجهیزات اداري این طرح که شامل میز، صندلی ،لوازم اداري ، لوازم طراحی و غیره می باشد 

  .ر گرفته شده است  میلیون ریال در نظ20مجموعا مبلغ 

  

  

  

  



  

 

  :برون کارگاهی/  وسائط حمل و نقل درون-7

تجهیزات حمل و نقل هر واحد تولیدي به دو دسته تجهیزات حمل و نقل درون کارگاهی و برون 

کارگاهی تقسیم میشود که بسته به نوع محصوالت و زمینه فعالیت واحد صنعتی مورد بحث ، نوع 

   .وسائط نقلیه نیز کاهش می یابد

از اینرو در خصوص تجهیزات حمل و نقل برون کارگاهی طرح مورد بررسی، یک دستگاه وانت در نظر 

  . گرفته شده است تا در مواقع لزوم بتوان براي فعالیت هاي خارج از کارخانه از آنها استفاده نمود

 
    هزینه وسائط حمل و نقل-24جدول

  قیمت کل  تعداد  مشخصات فنی  نام تجهیزات  ردیف
  )هزار ریال(

  52000 1  وانت پیکان  وانت  1
  68500 1  سواري  اتومبیل  2
  22000 1  تن1  لیفتراك  3

  142500  مجموع
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  : برآورد میزان سرمایه در گردش-8
  

   برآورد میزان سرمایه در گردش-25جدول 
  

  شرح  ردیف
دوره 
تامین 

  )روز(

  ارزش کل
  )میلیون ریال (

ولیه سرمایه در گردش مواد ا  1
  و بسته بندي 

45  235,26  

  246  30  حقوق مزایا کارکنان  2
  20,49  30  مطالبات   3
  15  30  تنخواه گردان  4

  516,75    جمع
  
  : برآورد هزینه نگهداري و تعمیرات-9

   برآورد هزینه نگهداري و تعمیرات-26جدول
  

       هزینه استهالك     درصد استهالك  شرح  ردیف
  39,48  2  يساختمان و محوطه ساز  1
  26,64  4  ماشین آالت و تجهیزات  2
  29,5  10  تاسیسات  3
  12  10  لوازم آزمایشگاهی و کارگاهی  4
  28,4  20  وسائط نقلیه  5
  2  10  اثاثیه و لوازم اداري  6

  138,02                        جمع



  

  : برآورد هزینه استهالك-10
   برآورد هزینه استهالك-27جدول

  نرخ تعمیر و نگهداري  تهالك  درصد اس  شرح  ردیف
  138,18  7  ساختمان و محوطه سازي  1
  66,6  10  ماشی آالت و تجهیزات  2
  29,5  10  تاسیسات  3
  12  10  لوازم آزمایشگاهی و کارگاهی  4
  35,5  25  وسائط نقلیه  5
  4  20  اثاثه و لوازم اداري  6

  290,28                        جمع

مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن، قیمت و بررسی  میزان مواد اولیه عمده – 6

  تحوالت اساسی در روند تامین اقالم مورد نیاز در گذشته و آینده

مواد اولیه مورد نیاز طرح  و قیمت هاي مواد اولیه بر اساس استعالم از شرکتهاي معتبر داخلی و بازارهاي 

  .عمده فروشی در جدول ذیل آورده شده است

   مواد اولیه نیاز هاي طرح برسیی-28جدول 

  نام مواد مصرفی  مصرف سالیانه
  واحد  مقدار

هزار (ارزش سالیانه   )ریال(ارزش
  )ریال

  126900  2350  تن  50  انواع گیاهان معطر
  216000  2700  تن  80  گل محمدي

  480720  600  عدد  801200  بطري
  108200  135  عدد  801200  درب بند پیلور پروت

  60100  75  عدد  801200  اتیکت
  113500  1700  عدد  66766   تایی12کارتن 
  4760  140000  کارتن  34  منگنه

  32000  افزودنی ها
  1142180  جمع کل



  

      پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح  – 7
بیشتر مواد اولیه براي تولید عرقیا ت معطر در استان ها ي اصفهان ،شیراز، خراسان موجود میباشد و 

  .یگر از جمله تهران  در اولویت هاي بعدي قرار می گیرنداستان هاي د

به طور کلی این محصوالت در بیشتر استان هاي کشور از بازار نسبتا خوبی برخوردار می باشد ولیکن 

  .در شهر هاي توریستی همچون اصفهان ، شیراز  و مشهد از تقاضاي قابل مال حظه اي بر خوردار است

  

    :دسترسی به منابع نیروي انسانی  تحلیل هاي مرتبط به 7-1

در تولید این محصوالت نیروي انسانی متخصص خاصی مورد نیاز نمی باشد و دسترسی به نیروي انسانی 

  .ماهر و نیمه ماهر در استان هاي مذکور  آسان می باشد

  : تحلیل مربوط به شرایط زیست محیطی7-2 

 و منجر به ایجاد آلودگی در این استانها نمی تولید عرقیات معطر آلودگی هاي زیست محیطی ندارد

  .شود

  :شرایط خاص و پیشنهاد منطقه مناسب7-3

 شرایط خاصی براي ایجاد این طرح وجود ندارد و با توجه تحلیل هاي صورت گرفته مکان مناسب 

  این طرح یکی از سه استان اصفهان ،شیراز ویا خراسان رضوي می باشد 

  :سانی و تعداد اشتغال  وضعیت تامین نیروي ان- 8

با توجه به وجود مشکل بیکاري در سطح کشور و همچنین عدم نیاز این واحد به نیروي کار بسیار 

متخصص به نظر می رسد این واحد در زمینه تامین نیروي انسانی مورد نیاز خود با مشکل خاصی 



  

وي انسانی مورد نیاز در طرح با توجه به توضیحات اشاره شده در جدول ذیل تعداد نیر.  مواجه نباشد 

  .آورده شده است 

    تعداد نیروي انسانی مورد نیاز-29جدول شماره 

  تعداد کل  کارکنان  ردیف
  1  مدیریت  1
  2  سرپرست تولید  2
  5  کارگر ماهر  3
  6  کارگر ساده  4
  2  امور اداري و مالی  5
  1  تدارکات  6
  1  راننده  7
  2  نگهبان  8

  20  مجموع

 عیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و بررسی و ت– 9

  :ارتباطی

ب ، برق ، سوخت ،امکانات مخابراتی در قسمت محاسبه سرمایه ثابت طرح به  میزان تامین آّ

در صورتی که طرح عرقیات معطر در یکی از شهرکهاي صنعتی . تفکیک محاسبه شده است

ترسی به آب شهري، انشعاب برق ،امکانات استانهاي پیشنهادي در این طرح احداث شود دس

  .مخابراتی و  همچنین راه هاي ارتباطی بسیار آسان خواهد بود 

  

  



  

   برآورد میزان آب و سوخت وبرق مصرفی-30جدول

  : وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی و مالی– 10

این طرح با توجه به توجیه اقتصادي از حمایت هاي بانکی  و تسهیالت برخوردار بوده و همچنین با 

د شده عالوه بر پاسخگویی به تقاضاي توجه به عدم واردات این کاال و امکان صادرات محصوالت تولی

  .داخلی از حمایت هاي بازرکانی نیز براي صادرات بر خوردار می باشد

   احداث  مورد در  نهایی  پیشنهاد  و   تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي– 11

   :هاي جدید واحد

  :اره نمود در کل با بررسی دقیق بازار عرقیات معطر در ایران می توان به نتایج زیر اش

 با توجه به فراگیر بودن مصرف این عرقیات  در ایران و همچنین ترویج مصرف این عرقیات براي - 1

درمان برخی بیماري ها به جاي استفاده از دارو هاي شیمیایی تقاضاي داخلی این محصوالت با 

  .افزایش روز افزونی مواجه است

  )میلیون ریال(هزینه کل مصرف   واحد  میزان مصرف  شرح  ردیف

  70,5  کیلو وات  235000  برق مصرفی  1

  8  متر مکعب  8000  آب مصرفی  2

  0,125  متر مکعب  500  گازوئیل مصرفی  3

  0,3  لیتر  3000  بنزین مصرفی  4



  

سایر کشور ها به این گونه عرقیات و شناخت ایران به  در حال حاضربا توجه به تقاضاي روز افزون – 2

عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده هاي عرقیات معطر امکان صادرات  این محصول به سایر 

  .کشور ها نیز به سهولت فراهم است 

با در نظر گرفتن موارد فوق و نیز بررسی بازار عرضه و تقاضا به نظر میرسد احداث واحد هاي جدید 

لید عرقیات معطر در صورت انتخاب محل مناسب براي احداث و همچنین بررسی و تحقیق در زمینه تو

 کیفیت محصوالت تولیدي داراي سودآوري مناسبی باشد و از لحاظ اقتصادي توجیه پذیر است

 


