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إلنتاج الكتلة الورقیة والزیت الطیار لنبات حشیشھ اللیمون ومساھمتھ في قتصادي التحلیل اال
صناعة األدویة 

اب عبد محمد السواح ذیسعد عبدالوھابعدنان أحمد ثالج
الشركة العامة لصناعة األدویةقسم االقتصاد الزراعي 

سامراءجامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات

الخالصة
تضمنت ھذه الدراسة بیان مدى مالئمة الظروف البیئیة لمدینة سامراء في استزراع النبات الطبي 

Cymbopogon citrautus (DC)مسمى لواLemon Grass (West Indian Type) في الشركة
العامة لصناعة األدویة والمستلزمات الطبیة وذلك إلنتاجھ محلیاً وتوفیر الزیت الطیار المستخلص منھ كخامة 
وطنیة للصناعة الدوائیة كذلك تضمنت الدراسة بیان الجدوى االقتصادیة إلقامة المشروع الذي یمتاز بطلب 

من المادة األولیة SDIلشركة كما تم االعتماد على قیمة استیرادات الشركة عالي على مخرجاتھ من لدن ا
Nystatinوتبین من خالل دراسة الجوانب . لمعرفة حجم الطلب المحلي من خالل دراسة السوق كأساس

األساسیة إلعداد وتحلیل المشروع مالئمة الظروف البیئیة لسامراء إلنتاج النبات وتمكنا من الحصول على 
ھكتار للسنة األولى وسیزداد اإلنتاج الحقاً / لتر١٥ربع حشات شھریة منھ ، وبلغت كمیة الزیت المستخلص أ

ھكتار وأظھرت االختبارات األساسیة التي أجریت علیھ كفاءة عالیة الستخدامھ في / لتر٣٩إلى أن یصل إلى 
ألمراض اإلنسان والحیوان والنبات یفوق الصناعات الدوائیة وذلك لتثبیطھ نمو العدید من الفطریات المسببة 

النوع األجنبي المستعمل والمثبط لعدد محدود من الفطریات ، مما یشجع على إجراء الدراسات والبحوث 
كما تبین من الدراسة من خالل استخدام معاییر التقییم االقتصادي . الستخدامھ في مستحضرات جدیدة 
انعي أو متخذي ویعد ھذا دلیالً ومؤشراً لص. ذا جدوى اقتصادیة عالیة ومقارنة نتائج التقییم أن المشروع یعد

.القرار في المجاالت االقتصادیة والدوائیة 

المقدمة
لتداولھا صدى كبیر یتزاید االھتمام باألعشاب والنباتات الطبیة في أغلب دول العالم حتى أصبح 

وأقرب ما . ي خلقھا هللا سبحانھ وتعالى وسخرھا للبشر إنھا حقاً دعوة إلى الفطرة وإلى الطبیعة الت. الیوم 
وتخلف اقتصادیات الدول النامیة عن الدول . ویلجاً إلیھ في التداوي ھو النبات قبل غیره یأنس بھ اإلنسان 

إن . المتقدمة كونھا تتطلب تعجیالً أكبر في عملیة التنمیة االقتصادیة للحاق بمن سبقتھا في ھذا المضمار 
لقد تم إجراء . سبل المتبعة لتحقیق ذلك تتمثل في إقامة المشاریع الساندة ایجابیاً لالقتصاد الوطني إحدى ال

دراسة الجدوى االقتصادیة إلنتاج الكتلة الورقیة والزیت الطیار المستخلص من حشیشھ اللیمون أي توفیر 
ذلك باالعتماد على البدائل المحلیة مادة أولیة وطنیة فعلة لصناعة األدویة والمستلزمات الطبیة في القطر و

والتي تضاھي المادة األولیة المستوردة مما یؤدي إلى التطور والتقدم في الصناعة الدوائیة العراقیة والتي 
. الوطني لالقتصادتساھم في دورھا في تعجیل التنمیة االقتصادیة دعماً 

الطبیة واالقتصاد

ونسعى في.المقارنة لألنفاق المالي في مجالي استیراد وإنتاج نبات حشیشة اللیمون محلیاً 
ل

اآلتیة ، منھا معرفة مدى مالئمة البیئیة لمدینة سامراء لنمو وانتشار نبات حشیشة اللیمون وإنتاجھ محلیاً وذلك 
) SDI(للشركة Active ingredientولیة فعالة ضمن الدراسة الفنیة للمشروع لتوفیر مادة أ

Anti-Fungal
لص محلیاً مع المادة المشابھة مناألولیة الفعالة لھ ، ومقارنة الصفات المختلفة للزیت المستخ

ستیر للباحث الثانيمستل من رسالة ماج
١٨/٢/٢٠٠٩وقبولھ  ٦/١١/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
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)Nystution (
ت

.  العالقة معتمدین دعم االقتصاد الوطني ورفاھیة الفرد أساساً في ذلك 
وتفترض الدراسة إمكانیة االستفادة من الظروف البیئیة المالئمة لنجاح زراعة النبات الطبي 

في العراق وخاصة في مدینة سامراء مقر الشركة العامة لصناعة األدویة والمستلزمات ) حشیشة اللیمون(
من أوراق ھذا النبات وتوفیره Volatile Oilإثبات الجدوى االقتصادیة الستخالص الزیت الطیار الطبیة ، و

ولتعویض اإلنفاق Anti-Fungalكمادة أولیة فعالة تستخدمھا الشركة في صناعتھا الدوائیة كمضاد فطري 
.الخارجي على استیراد بدائلھا من خارج القطر وبالعملة  الصعبة 

عدیدة من الوجھة الزراعیة لنباتات حشیشة والتي تھدف في األساس إلى تطور وھنالك دراسات 
إنتاجھا كماً ونوعاً ومن جھة ثانیة تشیر مصادر أخرى إلى أھمیتھا الدوائیة واالقتصادیة وبما یلي ملخص 

وآخرون Wahyudiأجریت في جاوه دراسة اقتصادیة حول الموضوع فقد أجرى . لبعض الدراسات 
اسة للتحلیل المالي لمزرعة السترونیال للدخل الكلي واستنتجت الدراسة بأن المزرعة وزعت در) ١٩٨٤(

ھكتار ومالئمة إذا أنتجت أكثر من ٠.٥من الدخل الكلي ومربحة للفالحین الذین یمتلكون أقل من ٪١٦.٥
كان اإلنتاج لكل طن عندما ٢١٢٠٠٠Rpطن أوراقاً طازجة في كل سنة وإذا كان السعر لیس اقل من ١٠

كانت أكبر من واحد B/C ratioكان أعلى من نسبة الفائدة السنویة وIRRھكتار فإن /طن١٢.٣السنوي 
في دراسة الستقراریة الزیوت العطریة من ) ١٩٨٧(وآخرون Brandaresموجبة ، كما تناول NPVو

Cymbopogon citrutus(بعض النباتات الفلبینیة ومن ضمنھا  (DC) stapf (ستخدام التقطیر المائي با
-Gas(وتم تعریض الزیت لجھاز اللون الغازي . ألوراق طازجة وأوراق مجففة ھوائیة وأوراق ذابلة لھ 

Liquid chromatography ( واستنتجت الدراسة بأن الزیت المستخلص من األوراق الطازجة ھو األكثر
لآلالم مقارنة شة اللیمون یعد مسكناً فعاالً أن زیت حشی) ١٩٩١(وآخرون Lorenzettiاستقراراً ، واستنتج 

Sideبالمسكنات الكیمیائیة والتي تستخدم في الصناعات الدوائیة كاألسبرین والمورفین ذوات اآلثار الجانبیة 
Effectویعزى ذلك لوجود مادة الـMyrcene الفعالیة المسكنة تدعم استخدام الفعالة لتسكین اآلالم ، وھذه

قد یكون الرائد ) Myrcene(مثل ) Terpenes(لیمون كمسكن في الطب الشعبي أن الـ شاي حشیشة ال
لتطور مسكنات ھامشیة مع فعل مختلف من عقاقیر األسبرین وھذا یدعم استخدام الكتلة الورقیة كعقار یمكن 

.تسویقھ الستخدامھ في الرعایة الصحیة األولیة فضالً عن استخدام الزیت الطیار منھ 

البحث وطرائقھمواد 
- ٢٠٠٠في الحقل الزراعي التابع لشركة في مدینة سامراء للعام                أجریت ھذه الدراسة 

یوضح الخواص الكیمیائیة والفیزیائیة لتربة الحقل التي أجریت تحلیالتھا في مختبرات ) ١(والجدول ٢٠٠١
قسم التربة والماء ، تم ري التربة أوالً ثم / جیة دائرة البحوث الزراعیة والبایولو/ الطاقة الذریة العراقیة 

NPحراثة التربة حراثتین متعامدتین مع إزالة الحشائش خلف المحراث ثم أضیف بعدھا السماد المركب 
مصدره الشركة العامة لصناعة األسمدة الكیمیائیة نثراً على مساحة الحقل المعد للدراسة ٢٧:٢٧تركیزه 
فتحت بعد ذلك أربع سواقي داخلیة م أجریت بعد ذلك عملیات التسویة والتعدیل ،ھكتار ث/ كغم٥٠وبمعدل 

٥٠م والمسافة بین نبات وأخر ٢لیزرع النبات الطبي على كتوفھا والمسافة بین ساقیة وأخرى ) مساطب(
.سم 

متماثلة ) خلفات(نبات حشیشة اللیمون على شكل اشطاء ٢٠٠تم زراعة ١٣/٤/٢٠٠٠بتاریخ 
على مجموعة جذریة لیفیة وأجریت عملیات الترقیع لألشطاء الفاشلة بعد أسبوعین من الزراعة تحتوي 

وتكفي النبتة الواحدة القدیمة بمجموعھا الجذري لخمسین حفرة ، وفي األیام األولى تم اإلكثار من عدد الریات 
لریات عموماً یروى النبات وذلك لحاجة النبات لذلك وعندما ثبتت الجذور في األرض تم التقلیل من عدد ا

وتم إجراء كافة . مرة كل أسبوع صیفاً ومرة كل أسبوعین شتاءاً مع مراعاة وقف الري قبل الحصاد بأسبوع 
والجدیر بالذكر أن ماء . العملیات الخدمة للنبات من تعشیب وسقي بصورة متجانسة كلما دعت الحاجة لذلك 

.   سطة مضخة منصوبة على نھر دجلة في سامراءالسقي للنبات الطبي كان من ماء النھر بوا
بعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة الحقل الزراعي التابع للشركة العامة لصناعة ) : ١(جدول ال

.) SDI(األدویة والمستلزمات الطبیة 
نتیجة التحلیلوحدة القیاسنوع التحلیل

pH٧.٣٠تفاعل التربة 
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EcDs/m-1٢.٨٢ربة التوصیل الكھربائي للت
٪CaCO3W/W٦.٢٥النسبة المئویة للكلس 
٪CaSO4.2H2OW/W٧٠.٢النسبة المئویة للجبس 

٪W/W٠.٤٠المادة العضویة
CECCm.mol/kg٦.١السعة التبادلیة الكاتیونیة 

األیونات الذائبة في راشح عجینة التربة المشبعة
CO3
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Cl-

Ca++

Mg++

SO4
++

Na+

-------------
MMOLE/L
MMOLE/L
MMOLE/L
MMOLE/L
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Nil
٢.٦٦
٥.٠٠
١٣.٧
٤.٨٠
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١.٤٨

سم مع مراعاة عدم حش النبات خالل ٧٠-٦٠بدأ الحصاد عندما بلغ ارتفاع النبات : حصاد النبات٢-١-٣
نھایة كل شھر ابتداءاً من شھر حشات من حشیشة اللیمون بمعدل حشة واحدة٤ھطول األمطار ، وتم حصاد 

ھـ ومتابعة حقلیة مستمرة بعد كل حشة ، ومن خالل عملیة الحصاد / كغم٥٠، مع تسمید بنسبة ٢٠٠٠/تموز
-:اآلتیة Imperical Measurementsتم الحصول على القیاسات التجریبیة 

مباشرة وقریبا من الحقل وباستخدام تم حسابھ لجمیع نباتات الحشة الواحدة بعد كل حشة :الوزن الطري .١
.سم عن سطح التربة ٢٥المیزان االعتیادي ، علماً أن ارتفاع الحش كان بارتفاع 

تم حساب الوزن الجاف لنباتات كل حشة على حدة وذلك بعد تجفیفھا بدرجة حرارة :الوزن الجاف .٢
ین حین وآخر وذلك لمنع تعفنھا ، المختبر وذلك بفرشھا على جرائد بأرض المختبر مع مراعاة تقلیبھا ب

) االعتیادیة(وقد تباین وقت التجفیف من حشة إلى أخرى وحسب كمیة الحشة ودرجة الحرارة السائدة 
.یوماً ٢٠-٧فكانت لحدود

ساعة وتم حساب الوزن ٣٦م لمدة ٦٠ْتم تجفیف عینات من الكتلة الورقیة في فرن درجة حرارتھ 
عدد الحشات التي أجریت على النبات ) ٢(ویتضمن الجدول . ٪٧٠وبة الجاف لھا وكانت نسبة الرط

.وأوزانھا الطریة والجافة وكمیة الزیت المستخلص من الحشات األربع للھكتار الواحد 
من أن كمیة إنتاج الھكتار من الزیت ترتفع خالل شھور ) ١٩٩٦(وھذا موافق لما جاء بھ األمین 

قیاساً بالسنوات التالیة ) حشة٣-٢(ول وكذلك قلة الحشات بالسنة األولى تشرین األوالصیف الدافئة أیلول 
سنویاً مما یؤدي قلة الكتلة الورقیة المتحصل علیھا من الحش ومن ثم قلة كمیة الزیت الطیار ) حشة٦-٥(

یجیاً ، تدروسیبلغ المحصول أعلى إنتاجیة لھ في السنة الرابعة، وتنقص اإلنتاجیة بعد ذلك. المستخلص منھا
.سنوات للمحافظة على أعلى إنتاج لكمیة الزیت٥-٤لذا یفضل تجدید زراعة حشیشة اللیمون كل 

التقطیر ھو عملیة فصل المواد الطیارة من المواد غیر الطیارة باستخدام الحرارة ثم تبرید : التقطیر ٣-١-٣
لص الزیوت الطیارة من النباتات البخار المتصاعد للحصول على المادة المقطرة على شكل سائل ، تستخ

العطریة باستعمال طرق التقطیر المختلفة ، وتعتمد ھذه الطرق على تصاعد الزیت الطیار مع بخار الماء بعد 
خروج الزیت من أوعیة النبات نتیجة التسخین لدرجة غلیان الماء بمرجل التقطیر ثم یمرر خلیط الزیت 

Spreatingاألبخرة إلى حال السائل وتجمع في قمع الفصل الطیار وبخار الماء بمكثف مائي لتحویل
Funle وأھم طرق التقطیر ھي التقطیر بالماء . ، حیث یتم فصل الزیت من الماء حسب الفرق في كثافتھما

Hydro Distillation والتقطیر بالماء والبخارHydro Distillation and Steam والتقطیرالبخاري
Steam Distillationي المشروع قید الدراسة كانت الطریقة األولى ھي األمثل من بین باقي الطرق وف .

.لجافة وكمیة ونسبة الزیت المستخلص لكل حشة عدد الحشات واألوزان الطریة وا) : ٢(جدول ال

موعد الشھرالحشات
الحشات

الوزن لطري 
للكتلة الورقیة 

)ھكتار/كغم(

الوزن الجاف 
للكتلة الورقیة 

)تارھك/كغم(

كمیة الزیت
)ھكتار/لتر(

النسبة المئویة 
للزیت في 

الوراق الجافة
٪٣٠/٧/٢٠٠٠٣٩٩٦١٢٠٠٠.٦٩٠.٠٦تموزاألولى
٪٣٠/٨/٢٠٠٠٧٩٩٩.٢٢٤٠٠٣.٤٣٠.١٤أبالثانیة 
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٪٣٠/٩/٢٠٠٠٦٦٦٥.٦٢٠٠٠٤.٣٤٠.٢٢أیلولالثالثة
٪٣٠/١٠/٢٠٠٠٥٥٤٦.٤١٦٦٣.٩٦.٥٤٠.٣٩تشرین األولالرابعة

٪٢٤٢٠٧٧٢٦٣.٩٢١٥٠.٢١حشات٤

ت الطیار تم تشخیص وفصل المركبات العضویة للزی: تشخیص مكونات زیت حشیشة اللیمون٣-١-٤
–مون حسب التحلیالت التي أجریت في مختبرات منظمة الطاقة الذریة العراقیة المستخلص من حشیشة اللی

رباعي األقطاب باستخدام / مطیاف الكتلة-وج لكروموتوغرافیا الغازالكیمیاء الصناعیة بطریقة الفصل المزد
والمجھز من شركة Gas Chromatography Mass Spectrometry-Qp 1000Aمنظومة

Shimadzu باالعتمادالیاباني المنشأ وحاسبة الكترونیة وجھاز تسجیل لنفس الشركة وتم التشخیص والفصل
NIST/EPA/NIH Mass(لمستحصل علیھا من المصدر المكتبي العالميعلى الرسوم البیانیة القیاسیة ا

)NIST) NIST Spectroal Search Program Version 1.6،١٩٨٨(Spectroal Library ( وإن
أكثر المركبات العضویة المكونة للزیت الطیار المستخلص یكون فیھا الوزن الجزیئي مساویاً للصیغة 

التي تتحد مع بعضھا ، وتسمى المركبات التي تتساوى فیھا الصیغة عداFormula Weightالتركیبیة 
Citral b ،Citral(وكذلك الـ) Geraniol،Nerol(التركیبیة مع الوزن الجزیئي بالمتماكنات مثال ذلك الـ

a . ( والجدول)یوضح الظروف القیاسیة للفصل المستخدمة فعالً أما خواص الزیت الطیار فیتم تقویمھا ) ٣
والمظھر ٪٧٠ءاً على معاییر جودة أھمھا الرائحة ونسبة السترال ودرجة الذوبان في الكحول ذي التركیز بنا

.والنقاء 

–الظروف القیاسیة لفصل وتشخیص المركبات العضویة بمنظومة كروموتوغرافیا الغاز ) : ٣(جدول ال
.GCMS-Qp1000Aمطیاف الكتلة رباعي األقطاب 

م لمدة خمس دقائقt1٥٠ْبتدائي درجة حرارة العمود األ
مt2٢٠٠ْدرجة حرارة العمود النھائئي  ْ ◌

م٤ْمعدل ارتفاع الحرارة 
دقیقة/ ْم٢٠٠-٥٠برمجة درجة حرارة العمود 

مIngector Temperature٢٥٠ْدرجة حرارة الحاقن 
مDetector Temperature٣٠٠ْدرجة حرارة الكاشف 
دقیقة/ ملCarrier Gas١٠یلیوم الحامل معدل جریان غاز الھ

دقیقة/ مل١٠معدل جریان غاز الھیدروجین
متر٣.٠٠أبعاد العمود

SE-30٪٣الطور الثابت 
مایكرولیتر٢.٠٠)النموذج(حجم المادة المحقونة 

فة في أھتم الكثیر من الباحثین من دول العالم المختل: تأثیر زیت حشیشة اللیمون في الفطریات ٥-١-٣
بدائل نباتیة لألدویة الكیمیائیة المضادة للفطریات والتي أدت إلى تفاقم األمراض لكثرة استخدامھا إیجاد

أكثر فداحة من الفطریات إلى مخاطر أدتكمضادات حیویة ولمدة طویلة والمسببة في تثبیط المناعة أي أنھا 
في عالج العدید من األمراض الناجمة عن مسببات نفسھا ، لذلك لجأ اإلنسان إلى النباتات واألعشاب الطبیة 

حیث وجد أن ھناك تأثیر كبیر لزیت حشیشة اللیمون في نمو مختلف األنواع الفطریة المسببة . فطریة 
أمراضاً لإلنسان والحیوان والنبات والتي تؤدي بدورھا على خسائر اقتصادیة كبیرة وأیضا وجود عالقة 

السامرائي ، (یمون في الوسط المستخدم لنمو الفطریات ونسبة التثبیط خطیة بین تركیز زیت حشیشة الل
٢٠٠٠. (

وإن الفعالیة تكمن في مقدرة الزیت الطیار في تحلیل جدار الخلیة الفطریة وإضعاف العملیات 
) .١٩٩٢وآخرون ، Lima(األیضیة فیھا 

وبالنسبة الستخدامھ ) . ٢٠٠٠، microbial-Anti)www.google.comوھو مضاد مایكروبي 
ضمن صناعتھا الدوائیة فقد اعتمد في ھذا المجال على شھادتي التحلیل لمختبرات ) SDI(في الشركة 

Microbiological وPharmacology ٧/٨/٢٠٠١والمؤرخین في ٠٦٤١١، ٠٤٧٨٧المرقمین
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ل زیت حشیشة اللیمون في التصنیع الدوائي بدیالً عن المضادات واللتان تؤكدان ایجابیة إدخا٢/٣/٢٠٠٠و
.الحیاتیة الكیمیائیة 

إن كمیة الزیت :تحلیل أثر عمر النبات والفصل من السنة على كمیة الزیت المستخلص ٦-١-٣
ي إن المستخلص من نبات حشیشة اللیمون قد ازدادت للحشتین األخیرتین مقارنة بالحشتین األولیتین وھذا یعن

:أشھر الصیف الدافئة أكثر مالئمة إلنتاج الزیت الطیار بالعراق وتؤكد النتائج التي توصلنا إلیھا 
إن النبات ینمو صیفاً ویزدھر خریفاً ثم یتحدد نموه شتاءاً لیعاود نشاطھ ربیعاً وأن الزیادة في عدد .١

كبر مجموعھ الجذري والتقدم قد تكون بسبب التفرعات القاعدیة في كل الحشات خاصة الحشة األخیرة 
وتكوین مجامیع خضریة بالحش المتكرر مثل محاصیل العلف بالعمر وإن البراعم القاعدیة تتحفز للنمو 

) .١٩٨٧، Al-ShammaوKhrbeat(النجیلیة والبقولیة كالجت والبرسیم 
٦١.٣٨و٥٩.٤٠و٥٧.٨٠وعلى الترتیب ٢٢،٢٣، ٢١كان في األیام لإلشعاعتبین إن أعلى شدة .٢

كان تأثیرھا ضعیفاً على كمیة الزیت المستخلص ولكن تأثیرھا ٢٠٠٠من الشھر السادس للعام ٢سم/ ملي واط
.على الكتلة الورقیة للنبات أكبر 

في كمیة الزیت وكانت كمیة أن تقدم النبات بالعمر وزیادة حجم الكتلة الورقیة وموعد الحش تأثیر كبیر .٣
ھكتار وھي كمیة منخفضة حیث یكون النبات في أعلى / لتر٠.٦٩لحشة األولى الزیت المستخلص من ا

الثانیة تكون زیت ألنھ لم یكتمل نموھا بعد وفي الحشة حاالت نشاط النمو الخضري الفتي وھذه النموات ال
، أما كمیة الزیت ) ٢(وكما مبین في الجدول حصلنا على كتلة ورقیة مضاعفة عما في الحشة األولى 

ھكتار وھي كمیة منخفضة ألن النبات ال یزال فتیاً ولم یتجاوز الستة أشھر من / لتر٣.٤٣مستخلص فكانت ال
عمره ونتیجة زیادة المساحة السطحیة المعرضة ألشعة الشمس للنموات الخضریة والتي تؤدي إلى زیادة 

وھذا یتفق . ن تلك الفترة ضم) شھر آب(كمیة الزیت المتبخر لكون معدل درجات الحرارة في أعلى حاالتھا 
Mint (Mentha spicata)واستنتج فیھا ان نسبة الزیت لنبات النعناع ) ١٩٩٩(مع دراسة أجراھا إحسان 

.ربیعاً ٥.٢٩صیفاً مقارنة بـ٣.٩٥قد انخفضت إلى Longifolia (Mentha longifdia)والبطنج
ر وأمثل كمیة للزیت المستخلص كانت ھكتا/ لتر٤.٣٤وفي الحشة الثالثة ارتفعت كمیة الزیت إلى

ھكتار أي في الخریف وھذه النتائج تؤكد كمیة الزیت تزداد مع زیادة تقدم / لتر٦.٥٤في الحشة الرابعة 
.النبات في العمر أي كل حشة عن التي قبلھا ومع بدایة فصل الخریف 

یستخدم ما یسمى : اقشة النتائج قیاس الكفاءة االقتصادیة باستخدام معاییر التقییم االقتصادي ومن٢-٤
بدراسات كفاءة األداء لغرض دراسة وتحلیل المشاریع االقتصادیة القائمة بصورة عامة في حین تستخدم 
عملیات تقییم المشاریع المقترحة وایجاد جدولتھا االقتصادیة من خالل دراسة جوانبھا الفنیة والمالیة 

المقبولة أو تصنیفھا حسب أفضلیتھا ویتم ھذا من خالل استخدام واالقتصادیة وصوالً إلى تحدید المشروعات 
المعدة لھذا الغرض فضالً عن عدم وجود اتفاق معین عن استخدام إحدى ھذه Standardsمجموعة المعاییر 

استخدام عدد إمكانیةالمشروع وقبولھ من عدمھ ، وھذا یشیر إلى میة لتعزیز مدى أھالمعاییر بصورة تلقائیة 
عاییر الموضوعة لتقییم المشروعات للحكم على اقتصادیة المشروع على الرغم من أن جمیع ھذه من الم

المشروع مع تكالیفھ ، لذا سوف یتم التركیز في المشروع قید راداتیإالمعاییر تقوم تقریباً على أساس مقارنة 
التي تعبر عن Time Preferenceالبیانات الموضوعة على معاییر التفضیل الزمني الدراسة لغرض تحلیل 

في حین تفتقر المعاییر التقلیدیة البسیطة Time Value of Moneyالمبادئ األساسیة للقیمة الزمنیة للنقود
Traditional لكونھا تعتمد على إلعطاء ذلك فضالً عن كونھا مظللة في معظم األحیان وال تكون سلیمة
.ضیل الزمني إلجراء عملیة التقییم المتمثلة لذا تم اعتماد معاییر التف، القیم المتوقعة 

وھو أكثر مقاییس التدفق النقدي المخصوم وضوحاً وبساطة ، یشیر معیار : ار صافي القیمة الحالیة یمع
المتوقعة والقیمة الحالیة ) سلسلة زمنیة(صافي القیمة الحالیة إلى الفرق بین القیمة الحالیة لإلیرادات المستقبلیة 

والمحسوبة سلفاً بسعر خصم یساوي تكلفة رأس المال ) ھانفسخالل السلسلة الزمنیة(المتوقعة لالستثمارات
بمعدل ) بدایة زمن التنفیذ(أي أنھ یتم خصم جمیع التدفقات النقدیة السنویة الخارجة والداخلة إلى نقطة الصفر 

برز ھذا المعیار ربحیة البدائل وی) ٪١٠(خصم مساوي قدر اإلمكان لسعر الفائدة الحقیقي السائد في القطر 
Timeللنقود زمنالمختلفة لالستثمار مع األخذ بعین االعتبار عامل ال Value of Moneyتقارن صافي إذ

عندھا یمكن لمتخذ ) ١٩٨٢(التدفقات النقدیة الناتجة لكل بدیل على أساس القیمة الحالیة كما جاء بھ إبراھیم 
االستثمار في البدیل الذي یحقق أعلى معدل من العوائد على ھذا االستثمار القرار االستثماري أن یتخذ قرارا

.مقارنة بالبدائل األخرى 
-:ویمكن التعبیر عن معیار صافي القیمة الحالیة ریاضیاً بالمعادلة اآلتیة 
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: حیث أن 

NPV: صافي القیمة العالیة 
R1: رادات خالل العمر االقتصادي للمشروع اإلی , R2 ,...Rn

C1: التكالیف خالل العمر االقتصادي للمشروع  , C2 ,...Cn
I: سعر الخصم 

n: العمر االقتصادي للمشروع 
: بإحدى الطریقتین اآلتیتین ویمكن الحصول على صافي القیمة الحالیة للمشروع المقترح 

ة للتدفقات الخارجة من القیمة الحالیة للتدفقات الداخلة وبموجب ھذا المعیار یكون بطرح القیمة الحالی: أوالً 
ویعتبر ھذا مؤشر ) ٤(دینار كما موضح في الجدول ) ٨٥٥٨٢٠٠(صافي القیمة الحالیة للمشروع المقترح 

رات القائمة جیداً لمتخذ القرار بقبول المشروع كونھ سوف یحقق عائداً یفوق معدل سعر الفائدة في االستثما
.خارج المشروع 

Net Benefitsبطرح إجمالي التكالیف من إجمالي المنافع لكل سنة للحصول على المنافع الصافیة : اً◌ً ثانی
Net Benefitثم الحصول على المنافع اإلضافیة Net Present Flowأو ما یسمى التدفق النقدي الصافي 

Incrementalصافي اإلضافي أو ما یسمى بالتدفق النقدي الIncremental Net Cash Flow وذلك
ثم Withمن التدفق النقدي بالمشروع With outبطرح المنافع الصافیة أو التدفق النقدي بدون المشروع 

على المنافع الصافیة اإلضافیة أو التدفق النقدي ) ٪١٠باستخدام سعر خصم (بعد ذلك یطبق أسلوب الخصم 
من سنوات العمر االقتصادي للمشروع ، ویجمع المتحقق في كل السنوات الصافي اإلضافي في كل سنة

، ) ٥(وكما موضح في الجدول دینار) ٨٥٥٨٢٠٢(نحصل على إجمالي صافي القیمة الحالیة التي بلغت 
وھي مقاربة للنتیجة السابقة حیث توجد بعض الفروقات الطفیفة بین النتیجتین بسبب عملیات التقریب وكون 

یمة الحالیة موجبة یعني أن المشروع مربح عند سعر الخصم المذكور وبطبیعة الحال كلما ازدادت صافي الق
.ھذه القیمة كلما كان المشروع أكثر ربحیة 

وعلى الرغم من ھذا المعیار یمتاز بأخذ القیمة الزمنیة للنقود في الحسبان إال انھ ال یمكن االعتماد 
ضل الفرص االستثماریة ألنھ یحقق أرقاماً مطلقة ولیست نسبیة وبالتالي ال علیھ في إعطاء األولویة الختیار أف

یمكن التمییز بشكل دقیق بین البدائل المختلفة من حیث كفاءة االستثمار ، إال أنھ یمكن أن یفي بالغرض  من 
ن المشاریع عملیة التقییم في ھذه الدراسة كونھ ال یسعى إلى االختیار بین البدائل حیث أن المشروع یعد م

ذات األھمیة النسبیة العالیة بسبب الطلب العالمي على منتجاتھ فضالً عن افتقار القطر إلى مشاریع أخرى 
.مماثلة ، وھذه األسباب یمكن أن تغنینا عن إجراء المقارنة مع الفرصة البدیلة لالستثمار 

.ع المقترح بالدینار العراقي صافي القیمة الحالیة في المشرو: التحلیل االقتصادي ) : ٤(جدول ال
)الطریقة األولى(

صافي القیمة الحالیةالقیمة الحالیة للتكالیفالقیمة الحالیة لإلیراداتالسنة
اإلضافیة للتدفقات النقدیة

٤٨٢٢٣٥٧-٣٦٣٦٤٠٤٤٥٨٧١٧-١
١٧٢٧٨٤٧-٢١٤٢٣٢٢٦٣١٥١٠٧٣
٣٢٩٧٤١٠٨٧٥٩٩٧٨٢٢١٤١٣٠
٤٣٠٨٥٦٠٣٦٩٧٥٢٢٢٣٨٨٠٨١
٥٢٨٠٥٠٥٢٦٤١٠٣٦٢١٦٤٠١٦
٦٢٥٥٠٢٥٣٥٩٠٠٥٨١٩٦٠١٩٥
٧٢٣١٨٤٩٤٥٤٤٠١٧١٧٧٤٤٧٧
٨٢١٠٧٥١٦٥٠٢٤٣٧١٦٠٥٠٩
٩١٩١٥٩٦٥٤٦٥٠٥٥١٤٥٠٩١٠
١٠١٩٨٢٩٠٤٤١٣٣٨٨١٥٥١٥١٦



٢٠٠٩)٤(العدد ) ٣٧(المجلد) ISSN 1815-316X(مجلة زراعة الرافدین

٢٠٧٩٩٤٨١١٢٢٤١٢٨١٨٥٥٨٢٠٠المجموع

.المقترح بالدینار العراقي صافي القیمة الحالیة للمشروع: التحلیل االقتصادي ) : ٥(جدول ال
)الطریقة الثانیة(

البیان المالحظات
السنوات

إجمالي 
اإلیرادات

إجمالي 
التكالیف

التدفق النقدي 
الصافي

التدفق النقدي 
الصافي اإلضافي

القیمة الحالیة للتدفق 
النقدي الصافي 
اإلضافي بسعر 

٪١٠خصم
بدون 

٤٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠المشروع

٤٨٢٢٣٥٧- ٥٣٠٤٥٤٠- ٥١٠٤٥٤٠- ١٠٥١٠٤٥٤٠بالمشروع
١٧٢٧٨٤٧- ٢٠٩٠٨١٢- ١٨٩٠٨١٢- ٢٢١٢٢٢٠٠٤٠١٣٠١٢
٣٤٣٥٨٦١٦١٢١١٥٥٠٣١٤٧٠٦٦٢٩٤٧٠٦٦٢٢١٤١٣١
٤٤٩١٧٧٢٠١٢٢١٢٦٢٣٦٩٦٤٥٨٣٤٩٦٤٨٥٢٣٨٨٠٨١
٥٤٩١٧٧٢٠١٢٣٢٤٣١٣٦٨٥٢٨٩٣٤٨٥٢٨٩٢١٦٤٠١٦
٦٤٩١٧٧٢٠١٢٤٥٢٧٦٣٦٧٢٤٤٤٣٤٧٢٤٤٤١٩٦٠١٩٥
٧٤٩١٧٧٢٠١٢٦٠٠٤٨٣٦٥٧٦٧٢٣٤٥٧٦٧٢١٧٧٤٤٧٧
٨٤٩١٧٧٢٠١٢٧٧٠٣٥٣٦٤٠٦٨٥٣٤٤٠٦٨٥١٦٠٥٠٨٠
٩٤٩١٧٧٢٠١٢٩٦٥٧٠٣٦٢١١٥٠٣٤٢١١٠٥١٤٥٠٩١٠
١٠٥٥٤٣٧٠٢١٣١٩٠٣٥٤٢٢٤٦٨٥٤٠٢٤٦٨٥١٥٥١٥١٦

٨٥٥٨٢٠٢المجموع

ذلك باستخدام و: )التدفقات الخارجة الحالیة(الحالیة إلى التكالیف ) ات الداخلةالتدفق(معاییر نسبة المنافع 
/Benefitالكلفة /ویسمى أیضاً اسلوب تحلیل المنفعةDiscount Rateسعر خصم معین  Cost Analysis

الكلفة / فعةیمكن التعبیر عن نسبة المنوي من المعاییر الشائعة االستعمال في المشاریع الزراعیة المقترحة ھو
بأنھا تساوي خارج قسمة القیمة الحالیة للمنفعة على القیمة الحالیة للكلفة ، كما یمكن التعبیر عنھا ریاضیاً 

) ١٩٧٥وآخرون ، Weslon(على النحو اآلتي 
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.نسبة المنفعة إلى الكلفة : B/Cratioحیث 
Cn :لخارجة التكالیف أو التدفقات ا.

n : العمر االقتصادي للمشروع
Bn : أو التدفقات الداخلة المتحققة في كل سنة ) اإلیرادات(المنافع.
I : سعر الخصم المستخدم والذي یعبر عن تكلفة الفرصة البدیلة لرأس المال.

) .الحاضرة(ویطلق على ھذه الطریقة أسم القیمة الحالیة 
تكون ھذه النسبة أكبر من الواحد الصحیح وھي الحالة التي یكون فیھا صافي القیمة الحالیة حیث 

ن القیمة الحالیة إلجمالي التكالیف ، فیفضل المشروع ر مبأكموجبة ، أي القیمة الحالیة إلجمالي المنافع 
Acceptedافي القیمة الحالیة سالبة ، أو تكون النسبة أقل من الواحد الصحیح وھي الحالة التي یكون فیھا ص

، أي أن صافي القیمة الحالیة اإلجمالیة للمنافع أقل من صافي القیمة الحالیة اإلجمالیة للتكالیف حیث یرفض 
.Regectedالمشروع 

في تقییم المشاریع ھو قبول كل المشاریع التي تزید B/Cratioوالقاعدة العامة في استخدام معیار 
المتنافیة (فیھا عن الواحد الصحیح ، وذلك فیما عدا المشاریع المتعارضة أو المتضادة الكلفة/ نسبة المنفعة 

لتلك المشاریع التي تحقق النسبة األعلى في Priorityتعطي األولویة ولغرض المفاضلة بین البدائل ) الوقوع
للمشروع المقترح B/Cratioعملیة التقییم االقتصادي وبھذا تكون نسبة المنافع الحالیة إلى التكالیف الحالیة



٢٠٠٩)٤(العدد ) ٣٧(المجلد) ISSN 1815-316X(مجلة زراعة الرافدین

ھذا مؤشراً جید على قبول المشروع وھذا یعني أن المشروع من و) ٦(دینار كما موضح في الجدول ) ١.٦٩(
دینار لكل دینار منفق فیھ وھو دخل جید للحكم على الربحیة ) ٠.٦٩(المتوقع أن یحقق دخالً صافیاً مقداره 

.المالیة للمشروع المقترح 
-:عدل العائد الصافي للتكلفة من خالل العالقة اآلتیة ویمكن إیجاد م

دینار٠.٦٩==                                             

ویعبر عنھ وھو أكثر معاییر التفضیل الزمني استخداماً في تقییم المشاریع ،: معیار معدل العائد الداخلي 
لإلیرادات أو یعرف بأنھ سعر الخصم بسعر الخصم الذي یساوي بین القیمة الحالیة لالستثمار والقیمة الحالیة 

الذي یجعل صافي القیمة الحالیة ألي استثمار صفراً ومعدل العائد إلى التكالیف المخصومة یساوي واحد وھو 
.ى األموال المستثمرة فیھ طیلة حیاتھ بذلك یمثل نسبة الفائدة التي تعود إلى المشروع عل

ولحساب معدل العائد الداخلي یتطلب إجراء عدة محاوالت إلیجاد قیمتین لصافي القیمة الحالیة تكون 
نخفض نوعاً ما والثانیة سالبة باستخدام سعر خصم مرتفع نوعاً ما لكي سعر خصم ماألولى موجبة باستخدام 

حیث یتم استخدام التقریب من خالل ) Actual Rateالمعدل الحقیقي (ینحصر معدل العائد الداخلي بینھما
-:المعادلة الریاضیة اآلتیة الستخراج معدل العائد الداخلي الحقیقي 

NVPV
iiPViir 




)( 12
1

ir: المعدل الداخلي لعائد المشروع :حیث أن 
PV:عند معدل الخصم األصغر NPVالقیمة الموجبة لصافي القیمة الحالیة 
NV:عند معدل الخصم األكبر NPVالقیمة السالبة لصافي القیمة الحالیة 

i1:معدل الخصم األصغر 
i2:معدل الخصم األكبر 

القیمة الحالیة للتكالیف–القیمة الحالیة للعائد 
القیمة الحالیة للتكالیف

١٢٢٤١٢٨١–٢٠٧٩٩٤٨١
١٢٢٤١٢٨١

=معدل العائد الصافي للتكلفة
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.معدل العائد الداخلي في المشروع المقترح بالدینار العراقي : التحلیل االقتصادي ) : ٦(جدول ال
إجمالي السنة المالحظات

اإلیرادات
ي إجمال

التكالیف
التدفق النقدي 

الصافي 
التدفق النقدي 

الصافي 
اإلضافي

معامل 
الخصم عند 
سعر الخصم 

٣١٪

القیمة الحالیة 
للتدفق النقدي 

الصافي 
اإلضافي 

معامل 
الخصم عند 
سعر الخصم 

٣٢٪

القیمة الحالیة 
للتدفق النقدي 

الصافي 
اإلضافي 

٤٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠بدون المشروع
٤٠١٨٧٢٠-٤٠٤٩٤٨٦٠.٧٥٧٦-٥٣٠٤٥٤٠٠.٧٦٣٤-٥١٠٤٥٤٠-١٠٥١٠٤٥٤٠لمشروعبا

١١٩٩٩١٧-١٢١٨٣١٦٠.٥٧٣٩-٢٠٩٠٨١٢٠.٥٨٢٧-١٨٩٠٨١٢-٢٢١٢٢٢٠٠٤٠١٣٠١٢
٣٤٣٥٨٦١٦١٢١١٥٥٠٣١٤٧٠٦٦٢٩٤٧٠٦٦٠.٤٤٤٨١٣١٠٨٥٥٠.٤٣٤٨١٢٨١٣٨٤
٤٤٩١٧٧٢٠١٢٢١٢٦٢٣٦٩٦٤٥٨٣٤٩٦٤٥٨٠.٣٣٩٦١١٨٧٣٩٧٠.٢٢٩٤٨٠٢٠٨٧
٥٤٩١٧٧٢٠١٢٣٢٤٣١٣٦٨٥٢٨٩٣٤٨٥٢٨٩٠.٢٥٩٢٩٠٣٣٨٧٠.٢٤٩٥٨٦٩٥٨٠
٦٤٩١٧٧٢٠١٢٤٥٢٧٦٣٦٧٢٤٤٤٣٤٧٢٤٤٤٠.١٩٧٩٦٨٧١٩٧٠.١٨٩٠٦٥٦٢٩٢
٧٤٩١٧٧٢٠١٢٦٠٠٤٨٣٦٥٧٦٧٢٣٤٥٧٦٧٢٠.١٥١٠٥٢٢١٠٨٠.١٤٣٢٤٩٥١٣٩
٨٤٩١٧٧٢٠١٢٧٧٠٣٥٣٦٤٠٦٨٥٣٤٤٠٦٨٥٠.١١٥٣٣٩٦٧١١٠.١٠٨٥٣٧٣٣١٤
٩٤٩١٧٧٢٠١٢٩٦٥٧٠٣٦٢١١٥٠٣٤٢١١٥٠٠.٠٨٨٨٠٣١٠٠٦١٠.٠٨٢٢٢٨١٢١٩
١٠٥٥٤٣٧٢٠١٣١٩٠٣٥٤٢٢٤٦٨٥٤٠٢٤٦٨٥٠.٦٧٢٢٧٠٤٥٩٠.٠٦٢٣٢٥٠٧٣٨

٢٠٨٨٨٤-٣٢٠٣٧٣المجموع
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) ٪٣١(م سعر الخصم دینار باستخدا) ٣٢٠٣٧٣(قد تم التوصل إلى صافي القیمة الحالیة الموجبة و
) ٦(كما موضح في الجدول ) ٪٣٢(دینار باستخدام سعر الخصم ) ٢٠٨٨٨٤-(وصافي القیمة الحالیة السالبة 

.
الذي یعبر عن الكفایة الحدیة لرأس المال المستثمر في ) ٪٣١.٦(وعلیھ یكون معدل العائد الداخلي 

عملیة التحلیل المالي لتدفقات المشروع المقترح المشروع المقترح ، إن النتائج التي تم الحصول علیھا من 
تتفق مع األسس والمبادئ األساسیة إلقامة المشاریع االقتصادیة الناجحة كما أنھا تتفق مع الدراسات السابقة 

) ١٩٩٦(في ھذا المجال ، فھي تتفق مع دراسة إنتاج حامض التانین من أورام العفص التي أجرتھا النجار 
واعتبر المشروع اقتصادیاً ، وتتفق كذلك مع دراسة ) ٪١١.٠٤(البالغة IRRقیمة والتي توصلت إلى 

والتي توصلت إلى قیمة ) ٢٠٠٠(الجدوى االقتصادیة لمشروع غابات محافظة نینوى التي أجراھا فریق 
IRR ٣١.٦(واعتبر المشروع اقتصادیاً ، وقد ظھر ھذا المعدل في دراستنا الحالیة ) ٪٢٦.٣٥(والبالغة٪(

وھي نسبة جیدة وعند مقارنتھا مع سعر الفائدة نجد أنھا اعلى منھا بكثیر لذا فإن المشروع یعد مشروعاً ذو 
جدوى اقتصادیة وكذلك فإن ھذه النسبة التي تم الحصول علیھا تعتبر عالیة وذلك عند مقارنتھا مع مجاالت 

وع المقترح اقتصادیاً اقتصادیة متزنة في فرص استثماریة بدیلة ولذا یمكن أن یعد المشر

االستنتاجات 
في ) SDI(في الحقل الزراعي التابع للشركة ) Lemon Grass(أمكن استزراع نبات حشیشة اللیمون .١

.سامراء
تم الحصول على الزیت الطیار المستخلص من أوراق حشیشة اللیمون بطریقة التقطیر بالماء.٢

Hydro Disteluationوالتطویر التابع للشركة وقدرت كمیة الزیت للحشات في مختبرات قسم البحث
محلیة للصناعة Active Ingredientأي إمكانیة توفیر مادة أولیة فعالة (ھكتار / لتر١٥األربع بـ 

) .الدوائیة
للزیت الطیار المستخلص Pharmacology, Microbiologyالمختبریة األساسیة  تأظھر التحلیال.٣

فضالً عن التحلیالت الكیمیاویة التي أجریت في ) SDI(رات المركزیة للشركة والتي أجریت في المختب
.عالیة الستخدامھ في المستحضرات الدوائیة مختبرات الكیمیاء الصناعیة نتائج ذات كفاءة 

معاییر التفضیل الزمني (جدوى المشروع اقتصادیاً باستخدام عدد من معاییر التقییم االقتصادي من .٤
Time Preference Norms ( نستخلص بأنھ یمكن القیام بالتفكیر في مثل ھذه المشاریع في مرحلة ،

اتخاذ القرارات الصحیحة إلقامتھا ویعد دلیالً ومؤشراً لمتخذي القرار في المجاالت االقتصادیة والدوائیة 
.

ك بالتعویض وذل) Nystatin(توفیر العملة الصعبة التي كانت تخصص الستیراد المادة األولیة الفعالة .٥
عنھا بالخامة الوطنیة وخاصة عندما یتم تقییم ھذه الخامة اقتصادیاً وعلى كافة المستویات مما یؤدي إلى 

.التخفیض على میزان المدفوعات في االقتصاد الوطني بالقطر 

التوصیات 
.باعتماد المشروع للجدوى المالیة واالقتصادیة لمشروع البحث فإن الدراسة توصي نظر بال.١
وذلك ألن التقییم في ھذه المرحلة EX-Anteإعادة عملیة التحلیل والتقییم االقتصادي بعد التنفیذ .٢

وذلك للتعرف Estimated Valueولیست القیم المقدرة Actual Valueیعتمد على القیمة الحقیقیة 
اتخاذ القرارات على المعوقات أو االختناقات التي واكبت عملیة التنفیذ ومحاولة إیجاد الحلول أو 

.الالزمة لتجاوز مثل ھذه الصعوبات 
الخارجیة فھو یعد من المشاریع المھمة أي لعدم تكلفتھ للعملة الصعبة ولعدم تأثیره على المدفوعات .٣

بأنشطتھ المختلفة ال یكلف االقتصاد الوطني عبء مالي أجنبي كبیر وبالتالي فإن تأثیره مشروع أن ال
.یزان المدفوعات سوف یكون ایجابیاً على م

بتوفیر خامة وطنیة للصناعة (عرض ھذه الدراسة على اللجنة الصناعیة لمطابقتھا مع الواقع .٤
.من أجل المساھمة بتعجیل حركة التنمیة وزیادة الدخل القومي ) الدوائیة

ECONOMIC ANALYSIS FOR PRODUCING MASS LEAVES AND
VOLATION OIL OF LEMON GRASS PLANT AND ITS

PHARMACEUTICAL PARTICIPATION
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ABSTRACT
This study contained the range of suitability of environmental conditions of

the city of Samarah in planting cymbopogoncitratus (DC) which is called Lemon
Grass (West Indiana Type) in the General Firm for pharmaceutical industries
inorder to produce this plant locally and providing volatile oil extracted from it as a
natural raw material for pharmaceutical industries . The study included Also, the
economic avail to establish the project in which it is characterized by high demand
on its outputs from the company . There was a sort of dependence on the value of
company’s import (SDI) of the raw material Nystation as a basis for knowing the
size of local demand throughout studying the market . It was clear through that the
study the basic aspect practiced upon the plant to prepare and analyze the project
and its compatibility with the environmental conditions for the city of Samarah to
produce the plant . We were able to get four monthly cultivars of the plant and oil
quantity was 15 liters per hectare for the first year and the production increased later
to reach 39 liters per hectare . The basic tests made upon the plant have shown a
high competency to use it in pharmaceutical industries for it retard the growth of
Somany fungis which cause human, plant and animal diseases and this is more than
the foreign kind used for a limited number of fungis and this encourage to apply
studies and researches in order to be used in new products . It was also clear from
the study using the economic evaluation criteria compared with the evaluation
results that the project is considered of high economic avail and this is considered to
be a significant remark for the decision markers in economic and drug fields .
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