دراسة جدوى مشروع صناعة الزيوت العطرية والطبية
أوالً  :مقدمة
النباتات الطبية والعطرية هي محاصيل زراعية غير تقليدية  .ويوجد حووالي  2000نووع منهوا
ينمو بريا في وادي النيل وفي الصحراء الشرقية والغربية وسيناء والمنزرع يصل إلي أكثر مو
60نوووع و ويووزرع اصيصووا ل غوورا

الصووناعية  .وتسووتاده هووبا النباتووات أمووا بووالتجفيأ أو

استاالص الزيوت منها .
والمساحة المزروعة اآل في مصر تقدر بحوالي م  50:35ألأ فدا وتزداد باسوتمرار وفوي
العقود األايور ههور اهتمواه عوالمي واسوا بزراعوة النباتوات الطبيوة والعطريوة السوتادامها أو
استاداه أجزاء منها للحصول علي زيوتها العطرية التي تدال في تركيو

العديود مو المركبوات

الصناعية كبديل لعدد م المستحضرات الكيماوية المنتشر .
وتتميز مصر بوجود عدد كبير ومتنوع م النباتات الطبية والعطرية وتمثل مركزا مرموقوا بوي
الصوادرات المصورية وااصوة إلوي أوروبوا حيود يوزداد القبوال علوي اسوتاداه النباتوات الطبيوة
واألعشا في العالج .
وتأاب النباتات الطبية العطرية أهميتها م االل االستادامات العديد لها في الصناعة مثل:
▪

الصناعات الغبائية ( كمكسبات طبيعية للنكهة ومواد حافهة طبيعية ) .

▪

صناعة األدوية ( ماتلأ أنواع األدوية و قطر للعي و ودهانات ...) .

▪

صناعة مستحضرات التجميل ( شامبوهات و كريه و زيوت و ...) .

▪

صناعة العطور بأنواعها .

▪

الصناعات الكيماوية ( الصابو و معطر الجو و المبيدات الحشرية و ....) .

ويصل سعر الكيلو جراه م الزيوت العطرية إلي عد آالأ مو الجنيهوات لوبا يجو
جودتها وعده غشها و ويحدد سعرها عوامل كثير أهمها توافر الثقة فوي المنوت

التأكود مو
و والتأكود مو

الضوابط والقيوود والرقابوة علوي هوبا المنتجوات ثوه تووافر قودر كواأ مو االاتبوارات التحليليوة
المناسبة سواء باالاتبارات الطبيعية أو الكيماوية أو الحسية .
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وتعتبر المياا العطرية وهي أحد نوات الزيووت العطريوة أثنواء استاالصوها مو أقوده المنتجوات
العطرية منب قدماء المصريي وحتى العصور الوسوطي وهوي مسوتحلبات مائيوة ومحاليول مائيوة
رائقة مشبعة بالزيوت الطيار  .وعاد ما تستعمل كمكس للنكهة مثل ماء الورد أو مواء الزهور
أو ماء النعناع وغيرها و ولها أيضا صفات عالجية مميز .
ثانيا  :مدى الحاجة إلي إقامة المشروع
تنبا أهمية الزيوت العطرية والطبية في مصر لموا لهوا مو سومعة جيود ووضوا اقتصوادي هواه
حاليا ومستقبال و فهي تحتل مركزا ً مرموقا يمك التوسا في مجال الصادرات .
ولقد احتلت مصر المركز األول في إنتاج عجينه الياسمي ( حوالي  8ط م جملة إنتاج العواله
التي تبلغ  14:12ط سنويا ) يليه نبات العتر ثه البابون البي يته تصودير كميوات كبيور منوه
حيد تحتل ألمانيا المركز األول في استيراد هبا النباتات وزيوتها العطرية .
وتحتل مصر المركز الرابا عالميا في مجموع صادرات الزيووت العطريوة والطبيو ة عالميوا حيود
تسبقها الهند التي تحتول المركوز األول فوي الودول الموورد فوي العواله و ويليهوا كول مو الصوي
وهولندا والمغر ويوغسالفيا وأسبانيا وإيرا وبولندا .
ولبلك فإ صناعة الزيوت الطبية والعطرية هي صناعة واعد لما تكتسبه مصر م سمعة طيبة
متميز وببلك يعتبر هبا المنت م المنتجوات بات الميوز التنافسوية أيضوا لتووافر المواد الاواه
والابر في استاالص الزيوت لقطاع كبير م منتجي هبا النباتات .
صادرات مصر ووارداتها ( األرقاه بالمليو ) ( ) 2001-1999

صادرات مصر ووارداتها
ثالثا  :الاامات
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تتوافر الاامات م نباتات وأعشا طبية ومحاصيل يمك استاالص زيوتها العطرية بشكل جيد
فوي مصور و وتو زداد اآل مسواحات األر

المنزرعوة بهوبا المحاصويل لكوي تقابول االحتياجوات

المحلية والعالمية اآل .
وأهه هبا النباتات:

النباتات وأعشا الطبية و النباتات العطرية
رابعا  :المنتجات
نهرا ً للتباي الشديد في تركي الزيوت العطرية الماتلفة فانه يج الحصوول عليهوا مو نباتوات
ماتلفة وبطرق تناس طبيعة كل نبات ونوعية الزيوت العطريوة بو ه ونسوبته ودرجوة حساسويته
للحرار واستاداماته .
ولبلك فإ تركيبة الزيوت العطرية الناتجة تاتلأ تبعا لطبيعة كول نبوات ومواصوفاته الطبيعيوة و
ولك في كل الحاالت فإ المنت م الزيوت العطريوة هوو منوت هواه وشوديد الحساسوية ويجو
االعتناء بوه بشوكل جيود و وأ يكوو االيوا مو الرواسو الغريبوة وااليوا مو المعواد السوامة
والمواد غير المتطاير  .ولبلك الستاداه هبا الزيوت في صناعات هامة ودقيقة مثل الصوناعات
الدوائية والعطور ومستحضرات التجميل والصناعات الغبائية .
ونهرا ألهمية واطور اسوتاداه هوبا المنتجوات فقود أصودرت الهيئوة المصورية العاموة للتوحيود
القياس المواصفات القياسية لطرق فحص الزيوت العطرية ( رقه ) 688والتي تؤكد علي أهمية
االاتبارات علي المنت النهائي وأهمها :
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▪

االابتارات الكيماوية ( تقدير رقه األستر ورقه الحموضة ) .

▪

االاتبارات الطبيعية ( تقودير الووز النووعي و تقودير الكثافوة الهاهريوة و تقو دير معامول
االنكسار و تقدير البوبا في الكحول ) .

اامسا  :العناصر الفنية للمشروع
)(1مراحل التصنيا
تأاب عملية تصنيا الزيوت العطرية والطبية واستاالصها م النباتات عد مراحل أهمها :
المرحلوووووووووووووووووووووووووة األولووووووووووووووووووووووووووي  :مرحلوووووووووووووووووووووووووة التنهيووووووووووووووووووووووووووأ
يته تنهيأ النباتات الطبية والعطريوة أو البوبور أو الثموار تنهيفوا جيودا مو األتربوة والحشورات
والنباتات الغريبة التي قد توجد ما النباتات األصلية وجميا أنواع الشوائ األاري .
ويج أ تكو النباتات بو رائحة ولوو طبيعيوي وسوليمة وااليوة مو التكتول والوتعف  .وتوته
عملية التنهيأ بالفرز والتنقية ثه الغسيل بالماء الجاري ثه تصفية المياا .
المرحلووووووووووووووووووووووووووة الثانيووووووووووووووووووووووووووة  :مرحلووووووووووووووووووووووووووة التجهيووووووووووووووووووووووووووز
يته تجهيز النباتات أما بتقسيمها إلي أجزاء أو بتقطيعها إلي شرائح إبا كانت كبير الحجه و كموا
يمك تقطيا الفروع الاشبية إلي شرائح رفيعة أو تفره أو تجرش لقطوا صوغير  .مثول ( نبوات
الليمو و الزيتو و البرتقال و …).
المرحلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة الثالثووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة  :التجميوووووووووووووووووووووووووووووووووووووود
توضووا النباتووات وااصووة األجووزاء الااصووة باألزهووار واألوراق واألعشووا والفووروع الصووغير
مباشر في جهاز استاالص الزيوت و أما األجزاء األاري والتوي توه طحنهوا وفرمهوا وجرشوها
وهي األجزاء الكبير فتوضا قبل عملية االستاالص في ثالجة وتحت درجة حرار º20ه لمد
يومي أو ثالثة ثه تدال مباشر عملية االستاالص وهوي مجمود و وهوبا العمليوة تحوافه علوي
المكونات كما هي وبحالة جيد .
مثل ( نباتات الورد و النعناع و الريحا )....
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المرحلووووووووووووووووووووووووووة الرابعووووووووووووووووووووووووووة  :عمليووووووووووووووووووووووووووة التقطيوووووووووووووووووووووووووور
تعتبور عمليوة التقطيور الاطوو األساسوية والهاموة فوي اسو تاالص الزيووت الطبيوة والعطريوة و
وتنقسه عملية التقطير إلي  3أنواع أساسية ويعتمد بلك علوي نووع النبوات وحساسويته وتحملوه
للحرار .
–

distillation

1التقطيوووووووور بالموووووووواء

Water

وتستاده هوبا الطريقوة للنباتوات الطبيوة والعطريوة التوي تتحمول درجوة حورار أعلوي قلويال مو
º100ه و وهي درجة غليا الماء  .مثل ( نبات الزيتو و اللوز و البندق و ) ...
– 2التقطيووور بالباوووار الغيووور مباشووور Indirect steam distillation
تتناس هبا الطريقة ما النباتات المحتوية علي زيوت عطرية ال تتحمل ارتفواع درجوة الحورار
ع º100ه وفيها يمرر الباار المولد اارج الجهاز في الماء بطريقة غير مباشر  .مثل (نبات
الورد و الريحا و النعناع و ...) .
–

3التقطيوووور بالباووووار مباشوووور

distillation

steam

Direct

تتناس هبا الطريقة للنباتات الطازجة الغير مجففة ويستاده فيها الباار بتمريرا مباشور علوي
النباتات الستاالص زيوتها .
والشكل رقه ( )1يوضح جهاز التقطير و يتضح م االله إمكانية استاداه نفس الجهاز للتقطير
بالثالد طرق السابقة تبعا لنوع النباتات المطلو استاالص زيوتها وبلوك بتغيور طريقوة العمول
أما باسوتاداه المواء مباشور أو بتمريور الباوار دااول المواء أو باسوتاداه الباوار مباشور علوي
النباتات .
طريقة تشغيل جهاز التقطير :
)(1مكونات الجهاز
 .1سلة م السلك ( الصل البي ال يصدأ ) علي شكل اسطوانة .
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 .2وعاء اسطواني مزدوج الجدرا يصنا م الصل البي ال يصدأ  .مزود بفتحة سفلية
لتصفية المياا بعد انتهاء عملية التقطير  .وفتحة جانبية عليا مثبت عليها المكثأ البي
يستقبل الزيوت .
 .3مصادر التساي أما بالمياا الساانة داال الوعاء و أو بمصدر لداول الباار المباشور
مو مصوودر اووارجي دااوول الميوواا أو مصوودر للباووار بمفووردا مباشوور علووي النباتووات
الموجود في السلة داال الوعاء .
 .4مصدر لداول الماء البارد لمساعد المكثأ علي أداء مهمته في تكثيأ الزيوت وفتحة
لاروج ماء التبريد .
 .5وعاء الستقبال الزيوت وفصلها ع المياا
 .6مضاة ماصة كابسة إعاد تقطير ماء التقطير النات الستاالص كل الزيوت الموجود
.
 .7الغطاء يصنا م نفس الاامات المصنا منها الوعاء ومزود بترمومتر لقياس درجوة
الحرار وزجاجة بيا ومقياس للضغط .
)(2طريقة تشغيل جهاز التقطير :
 .1تم السلة السلك بالنباتات المطلو الحصول علي زيوتها الطيار .
 .2يته غلق غطاء وحد التقطير .
 .3في حالة التقطير بالماء أو الباار غير المباشر يته تزويد الجهاز بالماء الالزه .
 .4في حالة التقطير بالباار الغير مباشر ال يلزه وجود الماء .
 .5يحمل الباار المتالل ل جزاء النباتية الزيت الطيار ويته تكثيفهه داال المكثأ .
 .6يراعي دائما أ يكو فتحة الباار تتناس طرديا ما قدر المكثوأ بحيود ال تتسور
أبار بدو تكثيأ يج أال تتعدي درجة حرار ماء التبريد الاارج م المكثأ º30ه
 .7يته حسا الوقت الالزه بالابر  .حيد لكل كمية معينة مو نبوات معوي وقوت معوي
يكفي للحصول علي الزيت الطيار الموجود .
 .8تعال مياا التقطير الناتجة مر أارى إلي الوعاء الستاراج كل الزيت الممكو ويودل
علي بلك اللو المندم ما المياا .
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 .9يج أ تكو جميا الوصالت محكمة الغلق وكبلك بالنسبة للمكثأ .
.10

سعة الجهاز 50لتر و  25كجه نباتات .

)(2المساحة والموقا:
يلزه للمشروع مساحة تقدر بحوالي 150ه 2تشمل الدار وماز المنتجات ومعدات التشغيل .
)(3المستلزمات الادمية المطلوبة:
▪

كهرباء  600جنية شهريا

▪

مياا  150جنيه شهريا

)(4اآلالت والمعدات والتجهيزات:

اآلالت والمعدات والتجهيزات
)(5احتياج المشروع م الاامات ( في اليوه الواحد) :

احتياج المشروع م الاامات في اليوه الواحد

إجمالي تكلفة الاامات الشهرية = 29375=25×1175جنيه مصرى .
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)(6الرسه التاطيطي لموقا المشروع:

الرسه التاطيطي لموقا المشروع
)(7العمالة:

العمالة

▪

عدد الورديات 1:

▪

عدد ساعات العمل  8:ساعات

)(8منتجات المشروع:

منتجات المشروع
)(9التعبئة والتغليأ:
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يفضل أ تعبأ الزيوت الناتجة فوي عبووات زجاجيوة بماتلوأ األشوكال واألحجواه أو عبووات مو
اامات ال تتفاعل ما الزيوت الطيوار و وكوبلك يجو أ تكوو قاتموة اللوو ولهوا غطواء محكوه
يساعد علي االحتفاه بالزيوت الطيار .
وم الجدير بالبكر أ التعبئة للتصدير بكميات كبير ياتلأ ااتالفا كبيرا ع االستاداه المحلي
في الزجاجات صغير الحجه ولوبلك فوإ العبووات الكبيور يجو أ تكوو بات مواصوفات جيود
وتكو م أنواع م الاامات التوي ال تتفاعول موا الزيووت الطيوار مثول الصول الوبي ال يصودأ
أنواع البالستيك الماصص للعبوات الكيميائية التركيو و والتوي تكوو محكموة بشوكل ال

وبع

يسمح بتسر الرطوبة إليها .
)(10عناصر الجود :
 .1استاداه نباتات طبيعية جيد و مزروعة بطريقة االية م التلود باألسمد الكيماوية .
 .2أ تكو النباتات نهيفة ومنتقا جيدا و ال يوجد بها شووائ أو نباتوات دايلوة وااليوة
م الصابة بالحشرات واألمرا

.

 .3أال تقل نسبة الزيت الطيار بها ع  %3وال تزيد نسبة الرطوبة ع % . 10
 .4استاداه طريقة التقطير بدو إضافة أي مواد صناعية للمساعد .
 .5التحكه الدقيق في درجات الحرار داال وعاء التقطير تبعوا لنووع كول نبوات للحصوول
علي أفضل استاالص لزيوت نقية .
 .6التحكه في ماء التبريد بحيد ال تتعدي درجة حرار ماء التبريود الاوارج مو المكثوأ
درجة º30ه .
)(11التسويق:
الزيوت الطبية والعطرية م المنتجات التي لها طل كبير محلوي وعوالمي ولوبلك فوإ تسوويقها
ع طريق المصونا باتوه أو المعوار

المتاصصوة والتعاقودات سويكو سوهال ومتاحوا للجهوات

اآلتية :
▪

التصدير للاارج
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▪

تجار الجملة

▪

أهالي (محالت السوبر ماركت و البقالة و العطور و )....

تغبية المصانا بماتلأ أنواعها :
▪

مصانا الصناعات الغبائية ( كمكسبات للطعه والرائحة ) .

▪

مصانا األدوية .

▪

مصانا العطور وأدوات الزينة .

▪

مصانا الكيماويات ( صابو و معطر الجر و ... ) .

)(12االشتراطات الصحية والبيئية:
اشتراطات عامة :
▪

االلتزاه بوسائل الحماية الماتلفة للعاملي .

▪

تدري العالمي علي اطط الطفاء الماتلفة .

▪

تأمي أسالك ومصادر الكهرباء ومراجعتها .

▪

التأكد م مستويات الضاء المناسبة .

▪

االلتزاه ومراجعة قواني العمل الدولية المعمول بها .

▪

وجود شبكة مياا وصرأ صحي .

اشتراطات ااصة
▪

وضا نهاه يتيح عده وجود عواده النتاج بعد التصنيا .

▪

يراعي استاداه نباتات االية م الملوثات وغير ضار بالبيئة .

▪

يراعي استاداه مواد غير ضار مؤثر علي صحة النسا .

▪

نهافة المكا وعده تواجد أي مصدر للحرائق لوجود زيوت طيار في المكا .

▪

مراعا استاداه اامات للتعبئة والتغليأ يمك إعاد تدويرها فيما بعد .
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