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ـ ـزًا قو ا واحتاللهـا مر ـة والعطرـة اقتصـاد اتـات الطب ة الن ـة ، نظرًا ألهم ًا فـى قائمـة صـادرات مصـر الزراع
ـة والعطرــة،  اتـات والزـوت الطب فقـد اسـتهدفت الدراسـة التعـرف علـى الوضـع الــراهن إلنتـاج وتسـو أهـم الن
ــــك الوحــــدات مــــع  ــــاج تل ــــوت، ومــــد توافــــ إنت ــــك الز ة لوحــــدات اســــتخالص تل ودراســــة الكفــــاءة االقتصــــاد

ــــة ع وتســـو الزــــوت العطرـــة والمقترحــــات والتعـــرف علــــى أهـــم . مواصـــفات الجـــودة المطلو مشـــاكل تصــــن
نة للتغلب على مثل هذه المشاكل   .المم

رهــــا اعتمــــدت الدراســــة علــــى اســــتخدام أســــالیب التحلیــــل االقتصــــاد    قــــًا لألهــــداف الســــاب ذ وتحق
ة عــض مؤشــرا الكفــاءة االقتصــاد اســتخدام  ة،  ونــة مــن . الوصــف ــة  ٢٠حیــث تــم اخــذ عینــة م وحــدة تقلید

أهم المحافظات إنتاجًا إلن ف  نى سو محافظتى الفیوم و   .تاج الزوت العطرة 
قـدر بنحـو     ٣٥.٧٧وتشیر نتائج الدراسة إلى أن وحدات إنتاج الزوت العطرة تحقـ صـافى عائـد 

ة اإلیـرادات إلـى التكـالیف یتضـح أنهــا تبلـغ نحـو  ـاس نســ ق ا ، و ـه سـنو ــل  ١.٧ألـف جن عنـى أن  ن وهـذا 
ة منفقة تحق عائدًا قدره وحدة نق مة المضافة حوالى  ١.٧د ما بلغت الق   .ألف جنیهاً  ٥٤.٨٩جنیها، 

ف والفیـوم،    محـافظتى بنـى سـو ـة اسـتخالص الزـوت العطرـة  تحلیل العائد االقتصـاد مـن عمل و
ــابونج، یتضــح ان الفــارق یتــراوح بــین  ح ال ن جنیهــًا للطــن مــ) ٢٠٠٠-٢٠٠(لكــل مــن محصــولى العتــر وشــ
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محــافظتى  ــة اســتخالص الزــوت العطرــة  صــل العائــد مــن عمل حیــث  ــابونج علــى التــوالى،  ح ال العتـر وشــ
ف لكـل مـن المحصـولین نحـو  نى سـو أسـعار السـوق المحلـى، وفـى الغالـب یزـد  ٢٧الفیوم و ملیـون جنیهـًا 

ـة هـذه الصـ% ٢٠بنحو ) فوب(سعر التصدیر  ناعة التـى مـا عن سعر السوق المحلى، وهو مـا یوضـح أهم
ــة التــي تواجــه  زالــت تعــانى العدیــد مــن المشــاكل ، حیــث یتضــح مــن نتــائج الدراســة أن أهــم المشــاكل اإلنتاج
ة، وعــدم وجــود معامــل لتحلیــل المنــتج  ــا بــین المصــنع واإلدارات اإلرشــاد أفــراد العینــة هــى عــدم وجــود ارت

دارة المخلفــات، وجــود صــع ٕ ر وا حتاجهــا النهــائى، وعــدم وجــود وحــدات لتــدو ــات التــى  ــع الكم ات فــى تجم و
  %.٨٠، %٩٥، %١٠٠، %١٠٠المصنع، حیث تبلغ نسب هذه المشاكل على الترتیب نحو 

ــة عــن    اف ة التــى تواجــه افــراد العینــة هــى عــدم تــوفر معلومــات  ق مــا تبــین ان اهــم المشــاكل التســو
ــة والتــى تواجــه نحــو  ــة  مــن% ٨٠مواصــفات المنــتج المطلــوب لألســواق الخارج ة عمل افــراد العینــة، وصــعو

عــانى منهــا نحــو %٧٥التصــدیر وتمثــل  ة انتــاج المصــنع وتــدنى مواصــفات الجــودة حیــث  ــذلك موســم ، و
  .من أفراد العینة% ٧٠

ات التـى مـن شـأنها  النهـوض    عض المقترحـات والتوصـ رها لذا تم وضع  ونظرا للمشاكل الساب ذ
اتات ة والتصدیرة للن ع ة والعطرة وهى الطاقة التصن   : والزوت الطب

ــة اســتخالص  - ١ عمل ــادة وتفعیــل دور اإلرشــاد الزراعــى لرفــع مســتو المعــارف والمهــارات للقــائمین  ز
  .الزوت العطرة

، مـع إنشـاء  - ٢ ـة أكثـر تطـورًا أسـالیب تكنولوج ة لتعمـل  إنشاء وحدات حدیثة وتحدیث الوحدات التقلید
ةمعامل لتحلیل المنتجات للحصول على م ًا لشرو ومواصفات الجودة العالم  . نتج مستوف

ا ألصــــحاب وحــــدات اســــتخالص الزــــوت  - ٣ إنشــــاء وحــــدات إلدارة المخلفــــات لتحقیــــ عائــــدا إضــــاف
ع األسمدة واألعالف  .العطرة، ولالستفادة منها فى تصن

حتاجهــا المصــنعین لكــى یــتم خفــض تكــالیف النقــل  - ٤ ــات التــى  ــع الكم ــة لتجم ع إنشــاء مراكــز تجم
ة التشغیل  . وزادة نس

ح  - ٥ ــة اإلنتــاج والتقطیــر لمحصــولي العتــر وشــ ف فــى عمل نــى ســو التكامــل بــین محــافظتى الفیــوم و
ة اإلنتاج بوحدات التقطیر لة موسم ة والعطرة، وعالج مش اتات الطب أهم الن ابونج   .ال

ة للزوت الع - ٦ األسواق الخارج ة والسعرة الخاصة  ق   . طرةتوفر المعلومات التسو
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