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چشم انداز بازار مایع ظرفشویی
گرایش های روایح در محصوالت مایع ظرف شویی
تولید و عرضه اسانس هاس فاقد لیلیال
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راســتای ارتقــای دانــش شــما عزیــزان در زمینــه ی بررســی
و انتخــاب رایحــه و اســانس مناســب در بخــش هــای مختلــف
تولیــدی برداشــته باشــیم.
از جملــــه اولیــن مــــواد شــوینده مــی تــــوان صابــون
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مــــی رســــد .قدیمــیترینصابــــون
کشــف شـده ،مربـوط بـه  2000سـال
پیـش اسـت .حـدود  700سـال اسـت
ـور صنعتـی و بـه
ـون به طــ
ـه صابــ
کــ
ـاخته می شـود و 200
مقادیـر زیـاد ســ
ـت کـه سـاخت آن متحـول
سـال اســ
ـد تجاری
ـت .از زمان تولیـ
ـته اســ
گشــ
صابــون در ســال  1916میــادی و در
بحبوحــه جنــگ جهانــی اول بــه
عنــوان مــاده ای بــرای زدودن چربــی
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اســتفاده از ایــن مــواد کــه توســط دانشــمندان آلمانــی در ســال
 1900میــادی بــه عنــوان مــواد عــاری از صابــون کــه امــروزه بــه
ـود،
ـاد می شـ
ـا یـ
ـت ( )Detergentاز آن هـ
ـا دترجنـ
ـوینده یـ
ـوان شـ
عنـ
امــری اســت تقریبــ ًا غیــر ممکــن و نشــدنی .بــر خــاف صابــون
نیــاز بــه اســتفاده از مــواد شــوینده ای کــه رســوب و تــه مانــده
ـروف و
ـوی ظـ
ـژه در شستشـ
ـه ویـ
ـتند بـ
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ـکل گرفتـ
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پارچـ
ـع گردید .
ـای مایـ
ـوینده هـ
شـ
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مایــع ظرفشــویی کــه در دنیــا بــه صابــون ظرفشــویی یــا صابــون مخصــوص
ظــرف هــم شــناخته مــی شــود ،شــوینده ای اســت کــه بــرای کمــک بــه
پاکیزگــی و شستشــوی کامــل ظــروف اســتفاده مــی شــود .بــه مــدد کاهــش
کشــش ســطحی آب مــورد اســتفاده در فرمــول مایعــات ظرفشــویی و بــه
تبــع آن افزایــش حاللیــت محلــول هــای ســورفوکتانت در فرموالســیون هــای
مــدرن ،کــه موجــب خــروج ســریع تــر آب از ظــروف در حــال شستشــو و بــه
اصطــاح آب کشــی بــرق آســا گردیــده اســت ،مشــاهده مــی شــود کــه هنــوز
برخــی افــراد بــرای اطمینــان خاطــر چندیــن بــار ظــروف شســته شــده را آب
کشــیده و موجــب هــدر رفــت آب و انــرژی مــی گردنــد.

نخســتین نام تجاری شــناخته شده
در صنعــت مایــع ظرفشــویی در جهــان
در ســال 1949بــا نــام جــوی ()JOY
بــه عنــوان صابــون ظرفشــویی معرفــی
گردیــد .به ترتیــب در ســال  1980و1990
مایع و ژل مخصوص ماشــین ظرفشــویی
ابــداع گردیــد.
در ایــران داروگــر شــاید درزمــره
نخســتین برنــد هــای ایرانــی باشــد،
کــه بــا هشــتاد ســال ســابقه اکنون
بــرای همــه ایرانیان شــناخته شــده
مــی باشــد.
همچنیــن ریــکا بــه عنــوان برنــد
اولیــن مایع ظرفشــویی تولید شــده
درکشــور از جایگاه ارزشــی ویژه ای
برخــوردار مــی باشــد ،بــه گونــه ای
کــه ریــکا بــه عنــوان ســمبل و برند
ملــی بــا مایــع ظرفشــویی شــناخته
مــی شــود.
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جــدا از توجــه بــه فرموالســیون و بســته بنــدی ،انتخــاب رایحــه ای مناســب
در محصــول مایــع ظرفشــویی بــه تمایــز و هــر چــه بهتــر دیــده شــدن آن
مــی توانــد کمــک شــایانی نمایــد.
بســیاری از بازیگــران اصلــی ایــن صنعــت تحــت نــام هــای تجاری شــناخته
شــده دارای روایــح و عطرهــای منحصــر بــه فــرد خــود در محصــوالت اشــان
هســتند کــه منجــر بــه شــکل گیــری نوعــی گرایــش یــا ترنــد در انتخــاب آن ها
در محصــول مــورد نظــر شــده اســت.
در شــماره قبــل مــا بــه بیــان ایــن گرایــش هــا در انــواع محصــوالت مایــع
شستشــوی البســه پرداختیــم و در ایــن شــماره بــه بررســی و نگاهــی اجمالــی
بــه گرایــش هــای روایــح در گــروه محصــول مایــع ظرفشــویی خواهیــم
پرداخــت.
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چشم انداز
مایع ظرفشویی
بازار
صنعت شوینده

مایــع ظرفشــویی بــه عنــوان یکــی از محصــوالت زود مصــرف یــا FMCG
محصوالت شوینده به عنوان یکی از محصوالت(( FMCG (Fast Moving Consumer Goodsکاالی زود مصرف) می باشد.
مــی باشــد.
FMCG
Fast Moving Consumer Goods
(کاالی زود مصرف)

کاالهــای زود مصــرف را کاالهایــی می داننــد کــه بــا ســرعت بیشــتری فروختــه
میش ــوند و قیم ــت ف ــروش آنه ــا نس ــبتا پایی ــن اس ــت .نوش ــیدنی ها ،م ــواد
ش ــوینده ،مکمله ــای غذایــی و س ــایر محص ــوالت داروخانــه ه ــا کــه ب ــدون
نســخه عرضــه می شــوند از کاالهــای زود مصــرف هســتند.
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در حــال حاضــر بیشــترین انــدازه بــازار هــم بــرای مصــرف مــواد شــوینده داخلــی و هــم بــرای تولیــد شــوینده خانگــی مربــوط بــه آســیا
و اقیانوســیه مــی باشــد و دو کشــور هنــد و چیــن از نظــر تقاضــا و عرضــه در آســیا و اقیانوســیه رهبــر بــازار هســتند.

پیــش بینــی مــی شــود بــازار مایــع ظرفشــویی در دنیــا طــی شــش ســال
آینــده در ســال  2026بــه عــدد  23340میلیــون دالر آمریــکا در مقایســه بــا
ســال  2020کــه  18050میلیــون دالر بــود ،بــا در نظــر گرفتن نرخ رشــد ســالیانه
مرکــب ( )CAGRبــه  3/7درصــد ،برســد)News Channel Nebraska( .
زیاد
متوسط
کم
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بــر اســاس ایــن گــزارش بازیگــران اصلــی ایــن صنعــت شــرکت هــای ذیــل
معرفــی شــده انــد:
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روایح مورد استفاده در
مایع ظرفشویی

امــروزه مایــع ظــرف شــویی درانــواع رنــگ هــا و رایحــه هــای مختلــف
بــا قــدرت هــای پــاک کنندگــی متفــاوت در بســته بنــدی و اشــکال متنــوع
عرضــه و بــه دســت مصــرف کننــدگان مــی رســد.

جــدا از فرموالســیون و قــدرت پــاک کنندگــی ،وجــود رایحــه در تمایــز
محصــول نقــش بســزایی خواهــد داشــت .همانگونــه کــه موســیقی زبــان
مشــترک در بیــان احساســات و عواطــف اســت ،رایحــه بــه عنــوان عنصــری در
ایجــاد یــک میــل فیزیکــی یــا حالــت احساســی مطلــوب بــه مصــرف کننــده
کمــک کــرده و در حافظــه بویایــی او حــک مــی شــود تــا بــا یــادآوری دوبــاره
آن رایحــه ی دوســت داشــتنی ،مجــددا ً آن محصــول را در ســبد خریــد خــود
قــرار دهــد.
در انتخــاب رایحــه ی مطلــوب بــرای مایــع ظرفشــویی توجــه بــه گــروه
بویایــی و بــه تبــع آن قــدرت رایحــه در محــل مناســب هــرم بویایــی نقــش
مهمــی ایفــا مــی کنــد.
اولیــن و بهتریــن انتخــاب بــرای گــروه شــوینده هــای ظــروف ،گــروه
مرکبــات یــا  Citrusهــا هســتند .ایــن گــروه بویایــی بــه ســبب داشــتن
رایحــه غالــب یــا تــاپ نــوت( )Top Noteبســیار قــوی در بــاالی هــرم بویایی
بســیار مناســب ایــن گــروه از محصــوالت هســتند ،چــرا کــه مانــدگاری بــاالی
رایحــه مــد نظــر نیســت و قــدرت بویایــی در ابتــدای امــر بســیار مهــم اســت.
هــم چنیــن القــای حــس چربــی زدایــی و تمیــزی در ایــن گروه بســیار بیشــتر
ازســایرگــروههــابــهچشــممیخــورد.
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رایحــه ی لیمــو را شــاید بتــوان مهــم تریــن و شــناخته شــده تریــن رایحــه ی
ایــن گــروه دانســت .در بیــان رایحــه آن مــی تــوان اظهــار داشــت کــه لیمــو
یــک نــت بســیار پویــا ،اســیدی و نشــاط آور را ارائــه مــی دهــد.
از طرفــی وجــود ترکیبــات آلدئیــدی در اســانس لیمــو ارائــه شــده توســط
شــرکت ســابین مهــر شــیمی پارســیان کــه نــت هــای آن شــامل
مولکــول هایــی مصنوعــی اســت  ،کــه رایحــه ای شــیرین ،تــازه و تنــد
و تیــز را بــه وجــود مــی آورد و ســبب بــه وجــود آمــدن ترکیبــی نویــن
و جدیــد شــده ،کــه نتیجــه آن دادن قــدرت و بدنــه مناســب بــه رایحــه ی
نهایــی خواهــد بــود.

از ســایر اعضــای معــروف ایــن گــروه مــی تــوان بــه پرتقــال ،نارنگــی،
برگامــوت ،بالنــگ ،گریــپ فــروت و  ...اشــاره کــرد.
در نتیجــه توجــه بــه گرایــش هــای درســت رایحــه هــا و آگاهــی از
آن هــا ،در انتخــاب صحیــح رایحــه بــه تولیدکننــدگان محصــول کمک شــایانی
خواهــد کــرد تا محصــول خــود را متمایــز از دیگــران در بــازار عرضــه نمایند.
در ادامه به بررسی این گرایش های روایح و سپس محصوالت شناخته
شده و منتخب آن ها خواهیم پرداخت.
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گرایش های روایح
در گروه شوینده های ظروف
انتخــاب گرایــش هــای بویایــی بــا توجه بــه عمــده انتظــارات مصــرف کننــدگان
از انــواع مایــع ظــرف شــویی در ســه گــروه دســته بنــدی مــی شــوند:

گرایش نخست،
بهداشت و سالمتی
همــه چیــز در ایــن گــروه بــه کارایــی محصــول از طریــق انتخــاب نــت
هــای مرکبــات ( )Citrusو ســبز ( )Greenختــم مــی شــود .روایــح لیمــو ،علف
لیمــو ،روایــح تنــد بــا تــم نعنایــی داللــت بــر تازگــی و تمیــزی دارنــد .ایــن
گرایــش برگرفتــه از محصــوالت ســنتی ماننــد صابــون مارسِ ــی ،صابــون
ســیاه و نــت هــای مرکبــات تــازه اســت.
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گرایش دوم،
تأثیر خاصیت مراقبت از پوست در محصول
گــروه روایــح گلــی و بــه تبــع آن گرایــش هــای بویایــی در ایــن گــروه را
مــی تــوان بــه یــک دســته گل بــزرگ تشــبیه نمــود .نــت هــای گل رز ،گل هــای
ســفید ،ســبز و آبــی آمیختــه بــا زمینــه ای از بــوی مشــک ( )Muskyبســیار
شــاخص هســتند .برخــی از روایــح و ترکیبــات مــورد اســتفاده در محصــوالت
مراقبــت شــخصی را مــی تــوان بــرای ایــن گــروه اســتفاده نمــود.

گرایش سوم ،میوه های آبدار
تمیــزی هنــوز از طریــق نــت هــای میــوه ای و از طریــق روایــح خوشــبو
بــه فضــای درون آشــپزخانه راه مــی یابنــد .میــوه هــای آبــدار همچــون هلــو
و انــواع میــوه هــای قرمــز ،ســیب ســبز و گالبــی ،بــادام و نارگیــل کرمــی در
ایــن طبقــه بنــدی جــا مــی گیرنــد.
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گرایش های روایح
درمحصوالت مایع ظرف شویی
 PAIC Citronکــه محصــول کمپانــی Colgate Palmolive
بــا رایحــه غلیــظ لیمــو اســت کــه در بــازار کشــور هــای
اروپایــی من جمله کشــور فرانســه بســیار شــناخته شــده
اســت .فرموالســیون غلیــظ در کنــار رایحه لیمــو  ،ترکیبی
قدرتمنــد را جهــت شستشــوی ظــروف در اختیــار
مصــرف کننــدگان قــرار مــی دهــد.

ظهــور شــکوفه هــای گیــاس ،خبــر از راه
رســیدن بهــار را مــی دهــد .در زبــان ژاپنــی بــه
شــکوفه گیــاس ،ســاکورا مــی گوینــد .شــرکت
 MIRدر کشــور ژاپــن ،بــرای مصــرف کننــدگان
خــود ایــن عطــر را کــه یــادآور ســنتی دیریــن در
ایــن کشــور اســت ،در محصــول خــود اســتفاده
نمــوده.

در گــروه ســوم ایــن گرایــش هــا ،محصــول
 FAIRY Eucalyptusبــا تــم رایحــه خانــواده
میــوه هــای آبــدار و انبــه و پشــن فــروت از
شــناخته شــده تریــن تولیــد کننــدگان ایــن
محصــول اســت.
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اهمیتبهسالمتیمصرفکنندگان
باارائهاسانسهایفاقدمادهلیلیال
()BMHCA/Lilial
مطابــق پانزدهمیــن جلســهســازگاریبا

شــرکت ســابین مهر شــیمی پارســیان

پیشــرفتفنی()15thATP1کمســیونتنظیم

مفتخراســتکــهبــهاطــاعمصرفکننــدگان

مقــررات طبقــهبندی،برچســبگذاریوبســته

عزیــزبرســاند کــه کلیــه اســانس هــای

بنــدی()CLPآژانــسموادشــمیاییاتحادیــهاروپا

عرضــه شــده از طریــق کمپانــی فرانســوی

()ECHAکــهدرتاریــخ 11آگوســت 2020برگ ـزار

 Expressions Parfuméesمطابــق بــا

گردیــدهودرژورنــالرســمیآنبــهچاپرســیده

فرموالســیونجدید و درراســتایحفظسالمتی

اســت ،ازایــنپــساســتفادهازمــادهشــیمیایی

مصرفکننــدگانبااســتفادهازجایگزینــیوزنی

لیلیــال( )BMHCA/Lilialبــا شــماره

ایــنمــادهمضربــاســایرمـواددرفرموالســیون

ثبــت ســی ای ســی (6-54-8)CAS No.

بدونتغییردرنمایهبویایــی()Olfactory Profile

مطابقضمیمــه 6درگــروهتولید B1مـوادمخاطره

و عــدم نقــض مشــخصات مقــررات و ایمنی

آمیزبـرایمحیطزیســتازتاریــخ 1مــارس2022

فرمــول محصــول نهایی اســت .

ممنــوعخواهدبــود.

کلیهمـواردمذکــورمطابقبامقــرراتانجمن
بینالمللیعطــروروایــح ()IFRAبــودهوکمپانی

تولیدکننــدهاطمینــان مــیدهدکــهاینتغییر
درفرمــول،رویایمنــیورعایــتمقــرراتتولیــد
محصوالتنهایــیمربوطهتأثیرنخواهدگذاشــت.

جهت مشاوره با کارشناسان
و دریافت نمونه
با ما تماس بگیرید!
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