کاربر اسانس های گیاهی
تعریف شغل

كاربر اسانس هاي گياهي كسي است كه از عهده تهيه ،نگهداري و فروش اسانس ها،
تشخيص رايحه ها و مخلوط كردن اسانس ها و راهنمايي در مصرف برآيد و شناخت
جامع نسبت به اسانس هاي پر مصرف در اين زمينه داشته باشد.

استاندارد آموزش

در صورتی که فرد اطالعات مهارتی وفنی در زمینه شغل مذکور را نداشته باشد
می بایست به میزان  208ساعت آموزشی که مشتمل بر  74ساعت تئوری و 134
ساعت عملی است گذرانده باشد تا به لحاظ فنی شایستگی الزم را برای احراز
شغل داشته باشد.
شرایط کارآموز
حداقل شرایط جسمانی  :فرد باید دارای هوشیاری ذهنی بوده و فاقد معلولیت

حرکتی و بینایی باشد .این رشته هم برای برادران و هم برای خواهران قابل فعالیت
خواهد بود.
حداقل مهارت و مدرک
تحصیلی :این رشته برای

افرادی که دارای حداقل
مدرک تحصیلی دیپلم بوده
و دوره کاربر گیاهان دارویی
را گذرانده باشند  ،قابل اجرا
می باشد.
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اطالعات تخصصی
جایگاه ایران در عرصه گیاهان دارویی

ایران به لحاظ ذخایر فیلوژنتیکی بسیار غنی بوده و بیش از  7000گونه گیاه دارویی
در کشور وجود دارد .همچنین وجود  11اقلیم از  13اقلیم طبیعی جهان در کشور
زمینه مناسبی را برای بهره برداری از گیاهان دارویی فراهم آورده است ولیکن با
این وجود کشور جایگاه مناسبی در بین کشور های جهان ندارد .یکی از دالیل این
موضوع عدم وجود صنایع تبدیلی و تکمیلی در این عرصه به خصوص صنایع
اسانس گیری می باشد.
رقابت در عرصه جهانی
عملیات اسانس گیری از گیاهان دارویی در کشور ،معموالً به روش تقطیر با آب
(همان شکل سنتی در گالب گیری ها ) انجام می شود که در این روش با توجه
به حضور دو فاکتور آب و دمای باال در کنار ترکیبات شیمیایی اسانس و انجام
واکنش های نا خواسته شیمیایی از کیفیت اسانس کاسته می شود .در نتیجه محصول
تولید شده قابل رقابت در بازار جهانی (عمدتاً کشور های اروپایی) نخواهد بود .با
توسعه فناوری های جدید می توان به محصول با کیفیت و کمیت بسیار باالتر (کیفیت
حدود  8برابر) دست یافت .ضمناً ایجاد کارگاه های اسانس گیری به شکل نیمه
صنعتی در قالب مشاغل خانگی میسر می باشد.
تعریف اسانس :اسانس به مجموعه ترکیبات رو غنی فرار و معطر داخل گیاه گویند
که از اندام هاي مختلف گياه مانند گل ،جوانه ،ميوه ،برگ ،بذرو غيره استخراج مي گردد.
کاربرد اسانس های گیاهی

 ماده نگهدارنده طبیعی در صنایع غذایی -ماده طعم دهنده و عطر دهنده در صنایع غذایی
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 ماده معطر در صنایع تولید مواد آرایشی و بهداشتی پیش ماده مورد نیاز بسیاری از صنایع شیمیایی مانند ساخت حشره کش ها و ... تهیه انواع داروهای پزشکی کاربرد در پزشکی (دانش آروماتراپی یا عطر درمانی) و....مزایای استخراج اسانس
 ایجاد ارزش افزوده :سود حاصل از فروش اسانس گیاهان معموالً ده ها برابر بیشتراز فروش محصول خام می باشد.
امکان نگهداری مناسب تر :با توجه به اینکه نگهداری مواد گیاهی خشک دشوارمی باشد و نیازمند فضای وسیع است
که تامین دما و رطوبت مناسب برای
این انبارها و نیز مراقبت در برابر
آفات و بیماریها امری دشوار می باشد.
درحالیکه نگهداری اسانس راحت تر
می باشد.
عدم امکان نگهداری برخی گیاهان:بسیاری از گیاهان دارویی امکان
نگهداری بیش از چند ساعت را نداشته و فرآوری فوری آنها مهم می باشد.
 و....روش های استخراج اسانس
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روش های استخراج اسانس با توجه
به نوع گیاه ،نوع اسانس و کیفیت
مورد نظر در اسانس گیری متفاوت

می باشد .برای استخراج اسانس از روش های مختلفی نظیر تقطیر با آب ،تقطیر با بخار
آب ،استفاده از حالل های شیمیایی ،پرس سرد ،استفاده از فشار بخار آب ،استفاده
از گاز دی اکسید کربن ،آب جوش و خال و ...استفاده می گردد .که روش اخیر
(آب جوش و خال) با توجه به این که برای بسیاری از گیاهان دارویی می تواند مورد
استفاده قرار گیرد و کیفیت اسانس
حاصله نسبتاً مناسب می باشد و
همچنین به دلیل ایمنی بیشتر برای
مشاغل خانگی توصیه می گردد.
بخشهای مختلف کارگاه تولید
اسانس:

یک واحد اسانس گیری بسته به
نوع فعالیت خود می تواند حداقل
دارای بخش های اساسی مختلفی
همانند انبار مواد اولیه ،خشک کن،
دستگاه اسانس گیری و تجهیزات
پس از اسانس گیری باشد .دستگاه
اسانس گیری شامل بخش هایی
نظیر منبع تولید حرارت ،دیگ
آب جوش ،پمپ خال ،جداکننده،
شیر تخلیه و ...می باشد.
استان های بالقوه در تولید اسانس

استان های خراسان رضوی ،اصفهان ،کرمان ،همدان ،تهران ،البرز ،سیستان و
بلوچستان و مرکزی به دلیل تولید نسبتاً باال در عرصه گیاهان دارویی از اولویت در
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احداث واحد های اسانس گیری برخوردارند .البته سایر استان های کشور نیز پس
از توسعه کشت گیاهان دارویی خود می توانند به احداث واحد های استخراج
اسانس بپردازند.
تحليل اقتصادي اسانس گیری

معموالً تفاوت قیمت گیاه خشک و اسانس آن حدود  70تا  120برابر می باشد.
توجه به این امر سبب ایجاد مشاغل جدید و افزایش درآمد ناخالص ملی در این
عرصه می گردد.
احداث یک واحد کامل نیمه صنعتی اسانس گیری حدودا ً به یکصد میلیون
تومان هزینه نياز دارد و لیکن با ساده نمودن سیستم و حذف دستگاه های غیر ضروری
می توان با مبالغی در حدود ده
میلیون تومان نسبت به احداث
کارگاه در قالب مشاغل خانگی
اقدام نمود .واحد های تولیدی
بزرگ در مقایسه با مشاغل
خانگی معموالً با مشکالتی نظیر
حمل و نقل ،نوسان قیمت مواد
اولیه (گیاه دارویی) ،نوسان
بازار های خرید و  ...مواجه
هستند .این قبیل مسایل در حوزه مشاغل خانگی بسیار کمرنگ تر می باشد.
هزینه های احداث کارگاه حدودا ً پس از دو سال مستهلک می شود.
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﻲ
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دو محصول جانبی عمده در سیستم تولید اسانس شامل عرقیات و تفاله می باشد.
عرقیات به طور متوسط به قیمت هرلیتر  2000تومان قابل عرضه به بازار می باشد .از

تفاله های باقیمانده می توان در صنایع مربا سازی (تفاله گل محمدی) ،کمپوست
سازی و  ...استفاده نمود .تولیدات جانبی نقش موثری در افزایش درآمد واحدهای
تولید اسانس دارا می باشند.
نگاهی به بازار خرید اسانس

اگرچه قیمت اسانس ها وابستگی شدیدی به کیفیت آنها دارد ولی جدول زیر
به افراد غیر حرفه ای کمک می کند تا دید کلی نسبت به بازار معامالت اسانس پیدا
کنند .در این جدول نرخ اسانس ها به صورت تقریبی (با توجه به کیفیت احتمالی
تولیدات کارآموزان) بیان شده است .مث ً
ال اسانس گل محمدی تا هشت میلیون تومان
در داخل و تا شانزده میلیون تومان در خارج از کشور معامله می گردد.
جدول نرخ خرید انواع اسانس گیاهان دارویی در کشور در سال 1390
ردیف

نام گیاه

درصد تقریبی اسانس قابل
استحصال

قیمت تقریبی اسانس (تومان)
به ازای هر کیلوگرم

1

گل محمدی

0/05

6،000،000

2

رزماری

2

150،000

3

اسطخدوس

2

150،000

4

آویشن

2

150،000

5

نعنا

2

85،000

6

شوید

2

75،000

7

پونه

2

75،000

8

اکالیپتوس

2

60،000
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