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Abstract
Medicinal species are of great importance and can be effective in the health, livelihood and economy of people 
in each region. Due to the ecological situation and demographic and cultural context, West Azerbaijan Province 
has a wide range of natural and agricultural lands for the expansion of utilization and cultivation of medicinal 
plants. Frequent visits by enthusiasts from the research center and query about the medicinal species available 
in the natural arena as well as species suitable for planting necessitate publishing the names of medicinal spe-
cies. According to the identification of the collected specimens, the number of medicinal species in the province 
is 470. The questionnaires were distributed to traditional markets (Urmia, Mahabad, and Khoy) and customs of 
the province to collect economic data on buying and selling market of medicinal plants in the province. Around 
130 species of medicinal plants in the province are very important. Currently, more than 40 species are being 
bought and sold and shipped abroad as medicinal plants or consumed in domestic processing centers. These 
40 species could be the best thing to invest in.
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Introduction of a number of medicinal plants with economic importance 
in West Azerbaijan Province
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چکیده
مؤثر  منطقه ای   هر  مردم  اقتصاد  و  معیشت  در سالمتی،  می توانند  و  بوده  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  دارویی  گونه های 
باشند. آذربایجان غربی باوجود وسعت کم، به علت داشتن موقعیت اکولوژیکی، بافت جمعیتی و فرهنگی از شرایط خاصی 
برخوردار بوده و دارای عرصه های گسترده طبیعی و کشاورزی مستعد برای گسترش بهره برداری و کاشت گیاهان دارویی 
است. مراجعات مکرر عالقه مندان به مرکز تحقیقات و پرس وجو در مورد گونه های دارویی موجود در عرصه های طبیعی 
و گونه های مناسب کاشت در استان، انتشار اسامی گیاهان دارویی شناسایی شده را ضروری کرده است. تعداد گونه هاي 
دارویي شناسایی شده در آذربایجان غربی براساس نمونه هاي جمع آوري شده، 470 مورد است. برای بررسی های اقتصادی 
و چگونگی بازار خرید و فروش گونه های دارویی استان، پرسش نامه هایی در بازار های سنتی )ارومیه، مهاباد و خوی( و 
گمرکات استان، توزیع و اطالعاتی کسب شد. در حدود 130 گونه از گونه هاي دارویي استان بسیار مطرح هستند. اکنون 
بیش از 40 گونه به عنوان گیاه دارویی، خرید و فروش شده و به خارج از کشور فرستاده می شوند یا در کارگاه هاي داخلی 

مورد فراوري قرار می گیرند. این 40 گونه مي توانند بهترین موضوع سرمایه گذاري باشند. 

واژه هاي كلیدي: گیاهان، دارویی، استان آذربایجان  غربي
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 مقدمه 
زیادی  اهمیت  از  دارویی  گونه های 

برخوردار بوده و می توانند در سالمتی، 
معیشت و اقتصاد مردم هر منطقه ای مؤثر 

باشند. آذربایجان غربی باوجود وسعت کم 
جغرافیایی )گزارش، 1375(، به علت موقعیت 

اکولوژیکی و بافت جمعیتی و فرهنگی از شرایط 
خاصی برخوردار بوده و دارای عرصه های 
گسترده طبیعی و کشاورزی مستعد برای گسترش 
بهره برداری و کاشت گیاهان دارویی است. در سه 
دهه اخیر جمعیت بهره برداران از طبیعت استان 
افزایش یافته و افزایش تعداد دام، عرصه های 
طبیعی را تحت فشار قرار داده است. از طرفی 
با افزایش اقبال عمومی نسبت به مصرف گیاهان 
دارویی و توجه مردم به برداشت مواد اولیه از 
طبیعت بدون داشتن اطالعات الزم در این باره، 
همچنین وجود مرزهای وسیع با چهار کشور 
با شرایط کنترلی متفاوت و خروج مواد اولیه 
ناکافی،  فراوری  با  یا  فراوری  بدون  گیاهی 
گونه های دارویی استان را در معرض انقراض 

با شتاب باال قرار داده است. 
وجود جمعیت قابل توجه دانشجویان در 
سطح تحصیالت تکمیلی در دانشگاه  ها ی منطقه 
با  پایان نامه هایی  اجرای  برای  آنها  و تالش 
عناوین گیاهان دارویی رویکرد دیگری است 
که معرفی گیاهان دارویی استان را بیش از 

پیش ضروری می کند.
بخش  تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات 
کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی از 
سال های اولیه تأسیس، متولی تحقیقات در زمینه 
شناسایی گیاهان دارویی استان  )حیدری ریکان، 
1382( بوده و در 25 سال گذشته توانسته 
بخش های مختلف این ظرفیت را شناسایی کند 
اما هنوز اسامی کامل گیاهان دارویی استان 

منتشر نشده است.
آذربایجان غربی بیشتر تحت تأثیر جریان 
هوای مرطوب اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه 
است،  ولی در برخی از ماه های زمستان، توده 
هوای سردی از طرف شمال، هوای مدیترانه ای 
آن را متأثر کرده و موجب کاهش قابل توجه دما 
می شود. به طور کلی متوسط بارندگی ساالنه در 
استان، 400-300 میلی متر است که باتوجه به 
متوسط بارندگی 280 میلی متری در سایر نقاط 
ایران شرایط بهتری دارد )شکل 1 و 5(. به 
استناد گزارش سازمان هواشناسی کل کشور 

سینوپتیک  ایستگاه های  آماری  داده های  براساس  که 
ارومیه، خوی،  ماکو و مهاباد تنظیم شده دمای هوا در 
نقاط مختلف استان متفاوت است. متوسط دمای هوا 
از 9/4 درجه  سانتی گراد در ماکو تا 11/6 درجه 
متغیر است. متوسط درجه  مهاباد   سانتی گراد در 
حرارت در ارومیه 9/8، خوی 10/8، ماکو 9/4 

و مهاباد 11/6 درجه  سانتی گراد است.

 اقدامات و یافته ها
برای اجرای طرح جمع آوری گیاهان دارویی استان 
)حیدری ریکان، 1382( سراسر عرصه های طبیعی 
و زراعی در زمان های مختلف طی فصول رویشی 
مورد بازدید قرار گرفته و عالوه بر جمع آوری 
گیاهان، اطالعات جانبی و تصاویر متعددی از 
آنها تهیه شده است. نمونه های گیاهی بعد از 
هرباریومی شدن با استفاده از فلورهای موجود 
Davis, 1988-1965; Rechinger, 1988-(

1963؛ اسدی، 1367-1391( مورد شناسایی 
قرار گرفتند. 

ارزیابی  و  اقتصادی  بررسی های  برای 
بازار خرید و فروش گونه های دارویی استان، 
پرسش نامه هایی در بازارهای سنتی )ارومیه، مهاباد 
و خوی( و گمرکات استان توزیع و اطالعاتی 

کسب شد.
تعداد گونه هاي دارویی در استان بر اساس 
شناسایي 2100 نمونه  جمع آوري شده، 470 مورد 
بوده که در قالب 85 تیره گیاهي قرار مي گیرند. 
در حدود 40 گونه از گونه هاي دارویی استان از 
نظر تولید، عرضه و فراوری بسیار مطرح هستند 
که در جدول )1( مشخص شده اند. 41 مورد از 
گونه هاي دارویی استان، ضمن مصرف به انحای 
مختلف، عرق گیري مي شوند. 96 گونه  عالوه بر 
مصارف دارویی به عنوان سبزي خوراکي و گاه 
چاشني مورد مصرف دارند )حیدری  ریکان، 
استان  آبي و دیمي  مزارع  باغ ها و    .)1384
که  است  دارویی  متعدد  گونه هاي  رویشگاه 
به عنوان علف هرز قلمداد شده و با آنها مبارزه 
مي شود؛  حدود 174 مورد از 470 گونه دارویی 
استان از این دسته هستند. در راستای اجراي این 
طرح براي رسیدن به گونه هاي گیاهي دارویی، 
 یکي از  مهمترین منابع ما مردم، به خصوص افراد 
گیاه درمان شهري و روستایي بودند که حدود 
90 گونه گیاهی، بدین ترتیب به فهرست گیاهان 
دارویي استان اضافه  شدند، در حالي که بر اساس 
منبع معتبر )زرگری، 1370-1368( تا قبل از 

اجرای این طرح تعداد گونه هاي مکتوب براي 
استان 362 مورد بوده است.

 نتیجه گیری و پیشنهادات
بر اساس نظر محققان )گزارش، 1375(، تعداد 
گونه هاي گیاهي موجود در استان، حدود 800 
تا هزار گونه تخمین زده شده است. باتوجه به 
نتایج طرح جمع آوري گیاهان دارویی، نیمی از 
گونه هاي گیاهي استان، کاربرد دارویی دارند 
که این رقم بسیار قابل توجه است. برخي از 
این گونه ها از زمان هاي قدیم بسیار مطرح بوده 
و در فرهنگ مردم  آذري و کرد و اقلیت هاي 
مذهبي، آثار آنها دیده مي شود. امروزه استفاده 
از این گونه ها بسیار محدود شده و تنها اطالعات 
مربوط به کاربرد آنها در ذهن مردم )پیرمردان و 
پیرزنان عمدتًا روستایی( باقي  مانده و در حال 
پاك شدن از فرهنگ مردم است در حالی که 
مي تواند یک حوزه تحقیقاتي در زمینه دانش 

بومی منطقه باشد. 
حدود 40 گونه دارویی در استان مصرف باالیي 
دارند و اکنون به عنوان گیاه دارویی در بازار خرید 
و فروش شده یا در کارگاه هاي فراوري داخلي 
)بیشتر کارگاه های عرق گیری( به مصرف رسیده یا 
به خارج از کشور صادر می شوند. در شکل 2 تا 
12 تعدادی از گیاهان دارویی استان نشان داده شده 
است. بومادران .Achillea millefolium L و موسیر 
.Allium hirtifolium Boiss جزو گونه هایی 
هستند که تراکم آنها در عرصه  های طبیعی به شدت 
کاهش یافته و از طرف بانک ژن منابع طبیعی در 
ردیف گیاهان تحت حمایت قرار گرفته اند. بادام
Amaygdalus trichamygdalus (Hand.-

.Mzt.)Woron نیز جزو گونه های مهم فلور 
ایران بوده و در فهرست گونه هایی قرار دارد 
که باید جایگاه حفاظتی آنها مورد بررسی قرار 

شکل 1- دره مارمیشو، غرب ارومیه
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گیرد. پیشنهاد می شود گونه های سریش
 Eremurus spectabilis ssp.
ه  بیـــز ،s t e n o p h y l l u s
Grammosciadium daucoides.

 و اله گز .Scilla siberica در ردیف 
گونه های در خطر انقراض اعالم شوند. 
24 درصد از این گونه ها به عنوان سبزی بهاره به 
میزان زیادی در حساس ترین مراحل  رویشی خود 
توسط بهره برداران به بازارهای روز عرضه شده و 
این کار  همراه با کاهش بارندگی، فشار زیادی 
بر جمعیت این گونه ها وارد کرده و از تراکم آنها 
بسیار کاسته است. باتوجه به این اطالعات، 40 
گونه مذکور مي توانند بهترین موضوع سرمایه گذاري 
بوده و کاشت آنها همراه با تحقیق، برای باال بردن 
بهره وری تولید و کیفیت، زمینه بسیار خوبی برای 

درآمدزایی و اشتغال در استان باشد.

آذربایجان غربی از ظرفیت باالیي در داشتن گونه هاي 
دارویی و استفاده از آنها  برخوردار بوده و از طرف 
دیگر،  روز به  روز به تعداد افراد تحصیل کرده در 
حوزه کشاورزي و فراوري )شیمي،  صنایع غذایي 
و ...( افزوده مي شود. بنابراین هماهنگی نهادهای 
اجرایی در این باره، برای استان بسیار مهم است.

 سپاسگزاري
بدین وسیله از همه همکاران پژوهشي و ستادي در 
مرکز و همچنین همکاران در ادارات منابع طبیعي 
استان و افراد دست اندرکار گیاه درماني که ما را 
در این کار یاري رساندند کمال تشکر را داریم. 

 منابع 
ایران  فلور   ،1391-1367 )ویراستار(،  م.،  اسدی، 
)شماره های یک تا 76(، انتشارات مؤسسه تحقیقات

 جنگلها و مراتع کشور، تهران.  

حیدري ریکان، م.، 1382، جمع آوري و شناسایي گیاهان 
دارویي آذربایجان  غربي. گزارش نهایی طرح پژوهشی،

تهران،  کشور،  مراتع  و  تحقیقات جنگلها  مؤسسه 
237 صفحه.

   حیدری ریکان، م.، 1384. گیاهان دارویي آذربایجان
وحشي، چاشني هاي  و  میوه ها  سبزي ها،   غربي: 

 همایش ملي توسعه پایدار گیاهان دارویي. مشهد، 
مرداد .

زرگري، ع.، 1370- 1368،گیاهان دارویي، جلد اول،
جلد دوم، جلد سوم، جلد چهارم، جلد پنجم. انتشارات

دانشگاه تهران، تهران. 
گزارشي از معاونت آموزش و تحقیقات، 1375، مرکز
امور  دام، مرکز آموزش  منابع طبیعي و  تحقیقات 

شهید باکري استان آذربایجان غربي: 1-3.   
Davis, P. H. 1965- 1988. Flora of Turkey,Vols: 

1-10, University of Edinburg.  
Rechinger, K. H. 1963-1988. Flora Iranica, Vols: 

1-165, Akademische Druck-u.Verlagsan-
stalt Graz-Austria.

توضیحاتمحل جمع آوریارتفاع )متر(نام علمینام تیرهردیف

1AsteraceaeAchillea filipendulina Lam.1560-1900فروش عمده در عطاری ها و صدور از ارومیه، اشنویه و سردشت 
گمرکات استان

2AsteraceaeAchillea millefolium L.1320-2580ارومیه، چالدران، خوی، سردشت 
 و ماکو

 فروش عمده در عطاری ها و صدور از
گمرکات استان

3MalvaceaeAlcea kurdica Alef.1280-2100فروش عمده در عطاری ها و صدور از ارومیه، تکاب، شاهین دژ و مهاباد 
گمرکات استان

4AlliaceaeAllium hirtifolium Boiss.1500-1700فروش عمده در عطاری ها و صدور ازارومیه 
گمرکات استان

5RosaceaeAmaygdalus trichamygdalus 
(Hand.-Mzt.)Woron.

صدور از گمرکات استان ارومیه، سردشت، مهاباد و نقده1250-1740

6AceraceaeAnthemis tinctoria L.800-2100فروش عمده در عطاری ها و صدور ازارومیه، خوی، سردشت، ماکو و نقده 
گمرکات استان

7CapparidaceaeCapparis spinosa L.780-1800فروش عمده در عطاری ها و صدور ازارومیه، پلدشت و شوط 
گمرکات استان با تناژ باال

8DipsacaceaeCephalaria procera Fish. & 
Ave  

 ارومیه، تکاب، چالدران، خوی،1320-2570
 سلماس و ماکو

 فروش عمده در عطاری ها در شمال
استان

9ApiaceaeChaerophyllum bulbosum L.1320-2000فروش در بازار سبزی های بهارهارومیه

10ApiaceaeChaerophyllum macropodum 
Boiss.

فروش در بازار سبزی های بهارهارومیه و نقده1300-1900

11
Liliaceae

Eremurus spectabilis M. B. 
ssp. stenophyllus (Boiss. & 

Buhse) Baker
فروش در بازار سبزی های بهارهارومیه، اشنویه و مهاباد1300-1700

12Lamiaceae
Eremostachys laevigata 

Bunge )12 شکل(
برداشت توسط گیاه درمان هاارومیه، پیرانشهر، خوی و سلماس950-1750

13ApiaceaeFalcaria vulgaris Bernh.1300-2200فروش در بازار سبزی های بهاره ارومیه، چالدران و سلماس

14LiliaceaeFritilaria imperialis L.1900فروش به عنوان گل های زینتی در بهارارومیه
15PapillionaceaeGlycyrrhiza glabra L.1280-2100،ارومیه، تکاب، خوی، سلماس، ماکو 

مهاباد، میاندواب و نقده
 فروش عمده در عطاری ها و صدور از   

  گمرکات استان با تناژ باال

جدول 1- مهمترین گونه هاي دارویي آذربایجان غربی



49 طبیعت ایران/ جلد 2، شماره 3، مرداد- شهریور 1396

16ApiaceaeGrammosciadium daucoides DC.1380-2100فروش در بازار سبزی های بهارهارومیه، چالدران و سردشت

17AsteraceaeHelichrysum plicatum DC.1320-1800فروش عمده در عطاری ها و صدور ازسلماس و ماکو 
  گمرکات استان

18
HypericaceaeHypericum perforatum L. 

)شکل 9(
 ارومیه، بازرگان، خوی، مهاباد و1320-2300

سردشت
 فروش عمده در عطاری ها و صدور از

  گمرکات استان

19
LamiaceaeLallementia iberica L. 

)شکل 10(
  فروش عمده در عطاری ها ارومیه، تکاب، خوی و قره ضیاءالدین1300-2400

20
LinaceaeLinum usititassimum L. 

)شکل 2(
 فروش عمده در عطاری ها و صدور ازارومیه و خوی1200-1800

  گمرکات استان
21LoranthaceaeLoranthus europaeus Jacq1250-1400صدور از گمرکات استانسردشت   

22LamiaceaeMarrubium vulgare L.1400-2660فروش عمده در عطاری ها و صدور ازارومیه، اشنویه، سلماس و شاهین دژ 
  گمرکات استان

23Lamiaceae
Mentha longifolia L.

 ارومیه، تکاب، خوی، سلماس،2580-1100)شکل 11( 
سردشت و ماکو

 فروش عمده در عطاری ها و صدور از
  گمرکات استان

24BrassicaceaeNasturtium officinalis L. 1360-2400فروش در بازار سبزی های بهارهارومیه، اشنویه، سلماس و شاهین دژ

25
Lamiaceae

Origanum vulgare L. 
)شکل 4(

فروش در بازار سبزی های بهارهارومیه، پیرانشهر و سردشت1600-1850
)پایه ها بسیار محدود شده( 

26PapaveraceaePapaver bracteatum lindl. 
)شکل 3(

 فروش عمده در عطاری ها و صدور از ارومیه، خوی و مهاباد1750-2050
  گمرکات استان

27LamiaceaePhlomis Olivierii Benth.1280-2200ارومیه، تکاب، شاهین دژ، مهاباد و 
ماکو

  فروش عمده در عطاری ها

28PolygonaceaeRheum ribes L.1500-2000فروش در بازار سبزی های بهارهاکثر مناطق استان

29RosaceaeRosa canina L. )8 فروش عمده در عطاری ها و صدور از اکثر مناطق استان1800-1040)شکل 
  گمرکات استان

30LamiaceaeSalvia hydrangea DC. ex 
Benth.

  فروش عمده در عطاری هاارومیه، پلدشت، چالدران و مهاباد780-2350

31LiliaceaeScilla siberica Haw. 1400-2100فروش در بازار سبزی های بهارهارومیه، خوی، سلماس و ماکو

32Lamiaceae
Stachys inflata Bentham.

)شکل 6(
 ارومیه، چالدران، خوی، سلماس و1000-2100

 شوط
 فروش عمده در عطاری ها و صدور از

  گمرکات استان
33Lamiaceae

Stachys lavadulifolia Vahl.
)شکل 7(

 ارومیه، اشنویه، بازرگان، تکاب، چالدران،1400-2400
 سلماس،  شاهین دژ، مهاباد و نقده

 فروش عمده در عطاری ها و صدور از
  گمرکات استان

34LamiaceaeTeucrium polium L.1200-2200،ارومیه، تکاب، پلدشت، چالدران 
 خوی، سلماس و مهاباد

 فروش عمده در عطاری ها و صدور از
  گمرکات استان

35LamiaceaeThymus fedtschenkoi 
Ronniger

 ارومیه، اشنویه، چالدران، خوی،1100-2660
 سلماس، ماکو و نقده

 فروش در بازار سبزی های بهاره، فروش عمده
  در عطاری ها و صدور از گمرکات استان

36LamiaceaeThymus Kotschyanus Boiss. 
et Hohen.

 فروش در بازار سبزی های بهاره، فروش عمدهارومیه و شاهین دژ1300-2600
  در عطاری ها و صدور از گمرکات استان

37LamiaceaeThymus migricus Klokov & 
Desj. Shost.

 ارومیه، پلدشت، چالدران، سلماس،780-2600
 شاهین دژ و نقده

 فروش در بازار سبزی های بهاره، فروش عمده
  در عطاری ها و صدور از گمرکات استان

38AsteraceaeTragopogon buphthalmoides 
DC.

فروش در بازار سبزی های بهارهارومیه، پیرانشهر، سلماس و نقده950-2600

39ViolaceaeViola odorata L.1100-1760فروش عمده در عطاری هاارومیه و خوی  

40LamiaceaeZiziphora clinopodioides Lam.1300-2400ارومیه، تکاب، چالدران،  سلماس 
 و نقده

 فروش عمده در عطاری ها، صدور از
گمرکات استان و ماده اولیه برای عرق گیری
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شکل 2- کتان .Linum usititassimum L، غرب ارومیه

شکل 4- نعناع کوهی .Origanum vulgare L، غرب ارومیهشکل 3- خشخاش کوهی .Papaver bracteatum lindl، محور پسوه به مهاباد

شکل 6- پولک Stachys inflata Bentham، جاده قطور خوی شکل 5- ارتفاعات کوه داالمپر
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شکل 7- چای کوهی .Stachys lavadulifolia Vahl،  سید تاج الدین خوی

شکل 8- نسترن .Rosa canina L، روستای ترکه سردشت

شکل10- بالنگو .Lallementia iberica L، دره مارمیشو، ارومیه

شکل 9- علف چای .Hypericum perforatum L، ارتفاعات بند، غرب ارومیه 

شکل 12- چله داغی Eremostachys laevigata Bunge، سیلوانای ارومیهشکل11- پونه .Mentha longifolia L، اصالنیک سلماس
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