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تقدیم هب اساتید محترم هسته ی فیزیولوژی گیااهن زراعی

گاه فردوسی مشهد گروه زراعت،  دانش



سخن ناشر 

به طبیعت سالمی دوباره باید کرد. گیاهان داروئی از دیرباز بین مردم به عنوان منابع 
ارزشمند داروئی مطرح بوده و در متون باستان و قرآن و نیز آثار و کتب دانشمندان قدیم 
نوشته هایی به این موضوع اختصاص داده شده است. امروزه کشف، توسعه و استفاده از 
آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این رویکرد مجدد به استفاده از گیاهان داروئی 
پاسخی مناسب به نیازهای درمانی جامعه می باشد. از این رو غنای طبیعت هر زیست 
بوم در طول تاریخ تاثیر شگرفی بر روش ها و دستورالعمل های تهیه مواد داروئی داشته 
است. کتاب پیش رو که حاصل زحمات طوالنی و طاقت فرسای مولفین آن می باشد 
بیشتر به جنبه های گیاهشناسی گیاهان داروئی، نیازهای اکولوژیکی، کاشت و داشت و 
برداشت و خواص داروئی آنها پرداخته است که در نوع خود کم نظیر می باشد. امید است 
با برنامه هاي ترویجي، آموزشي و اهرمهاي حمایتي زمینه های کشف و شناخت، استفاده 
و توسعه گیاهان داروئی در راستای ارتقاء سطح سالمت عمومی بیش از پیش فراهم گردد. 
لذا توجه خاص به این مهم و تربیت نیروهاي متخصص این رشته در سطح کشوری، 
تکنولوژي های الزم جهت  موادخام، کسب  ترویج  ملي، عدم  برنامه مدون  تدوین یك 
فرآوري آنها و بسته بندي مناسب و توجه الزم به صادر کنندگان این گیاهان موضوعي در 

خور توجه مي باشد.

                                                            انتشارات ارسطو -  تابستان 1394



أ

پیشگفتار

خداوند منان را شاکریم که توفیق عطا نمود تا در راستای وظیفه ی علمی و عالقه ی 
خود مرقومه ای هرچند کوچك را تهیه نماییم که مورد استفاده ی محققین و عالقه مندان به 

گیاهان دارویی قرار گیرد.

گیاهان دارویی از دیرباز از لحاظ درمانی و اقتصادی مورد استفاده ی بشر بوده است. 
گیاهان دارویی حاوی مواد شیمیایی مخصوص و مفید با مقادیر کم می باشند که آن ها را 
در اندام های خود ذخیره می کنند. استفاده از این گیاهان برای درمان بیماری ها بخشی از 
تاریخ تمدن بشر بوده و امروزه نیز داروهای گیاهی بخش وسیعی از فرآورده های دارویی 
دلیل وجود  به  نیز  ایران  پهناور  است. در کشور  داده  اختصاص  به خود  را  ساخته شده 
افزون  نیاز روز  ارزشمند سنتی، موارد مصرف گیاهان دارویی متعدد است،  آموخته های 
صنایع مختلف از جمله دارو سازی، آرایشی و بهداشتی و صنایع غذایی به گیاهان دارویی 
موجب شده استفاده ی مردم از گیاهان دارویی نسبت به قبل بیشتر شود. در ایران با توجه 
به وجود اقلیم های مختلف، گونه های متعددی از گیاهان می رویند که حتی در مناطقی که 
از لحاظ اکولوژیکی ناتوان و ناچیز محسوب می شوند، گیاهانی وجود دارند که منحصر به 
فرد بوده و مردم بومی منطقه از آن ها استفاده می کنند. با وجود فراوانی گونه های دارویی 
خودرو در ایران به دلیل جمع آوری های غیر اصولی گیاهان دارویی و اهداف سودجویانه 
از رویشگاه های طبیعی، گونه های دارویی در معرض خطر نابودی قرار گرفته و روز به 
روز در حال افزایش است. از این رو شناسایی این گیاهان و آشنایی با کشت و نگهداری 

آن ها امری ضروری به نظر می رسد.

گیاهان ذکر شده در این کتاب بر اساس شرایط اقلیمی شهرستان های تربت جام، تایباد 
و خواف که از شهرستان های استان خراسان رضوی محسوب می شوند مورد مطالعه قرار 
گرفته است. همچنین سعی شده است چگونگی روش کشت و پرورش گیاهان دارویی 



ب

بومی این مناطق به دلیل استفاده ی بیشتر آن ها در طب سنتی مردم منطقه و شهرت درمانی 
آن ها مطالبی شرح داده شود. 

در  دارویی  گیاهان  عنوان  به  که  کنند  معرفی  را  گیاهانی  اند  داشته  سعی  نگارندگان 
قابل  منطقه شناخته شده و  برای مردم  به صورت خوراکی  یا  بوده و  عطاری ها موجود 
مصرف است. همچنین سعی شده اطالعات اندک علمی پژوهشی نویسندگان این کتاب 
در اختیار عموم و دانشجویان کارشناسی و تحصیالت تکمیلی قرار گیرد تا با برنامه ریزی 
این  از  مراقبت  پرورش و چگونگی  زمینه ی کشت،  منطقه در  بومی  و شناسایی گیاهان 

گیاهان، تحقیقات بیشتری صورت گیرد.

در مورد هر گیاه ابتدا مقدمه ای که شامل تاریخچه ی استفاده از گیاه و اندام های دارویی 
اندام ها در صنایعی چون صنعت دارو سازی، صنایع غذایی  این  از  آن، نحوه ی استفاده 
و صنایع آرایشی و بهداشتی مطالبی ذکر شود. همچنین سعی شده در اکثر موارد اسامی 
شهرها و استان های تولید کننده ی آن ها در داخل کشور و سایر کشورهای تولید کننده ی آن 
گیاه آورده شود. در بخش گیاه شناسی منشأ گیاه، خصوصیات گیاه شناسی و نام مواد مؤثر 
و مقادیر آن در دوره ی رویشی آن مورد بحث قرار گرفته است. در بخش نیاز اکولوژیکی 
به عوامل محیطی کشت گیاه و در بخش خواص دارویی سعی شده راجع به خصوصیات 

دارویی و درمانی گیاه مطالبی شرح داده شود.

در پایان یادآور می شود که این کتاب در چاپ های بعدی به روز رسانی خواهد شد و 
نگارندگان تقاضا دارند که اساتید و صاحب نظران گرامی انتقادات، پیشنهادات و مواردی 
که در سایر چاپ ها می تواند مؤثر باشد از طریق ایمیل medicinal.book94@gmail.com  با 

نگارندگان در میان بگذارند.
محمد سیبی          

جواد بزرگمهر         
همایون چگنی         
تابستان 1394         
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1

آویشن كوهی

                                                  Thymus vulgaris L. :نام علمی

Lamiaceae :نام خانواده

Common thyme  :نام های انگلیسی

نام های مترادف انگلیسی:

 Garden thyme, English thyme, French thyme, Summer thyme, Winter thyme, Timo 
maggiore

آویشن یکی از گیاهان دو لپه است. اسم این گیاه از لغت یونانی Thymos گرفته شده 
که به معنای جرأت و قدرت است و می تواند نمادی برای اثر دارویی و شفا بخشی این 
گیاه باشد. این گیاه از خانواده ی نعنائیان )Lamiaceae( و منشأ پیدایش آن مناطق دریای 
ایفا  اجساد  کردن  مومیایی  در  عمده ای  نقش  باستان  مصر  در  گیاه  این  است.  مدیترانه 
می کرد. پزشکان یونانی و مصری، اثر قوی و تحریك کننده ی این گیاه را شناخته بودند. 



2 مهمترین گیاهان دارویی شمال شرق ایران

حتی آشپزهای آن روزگار هم به ارزش آن واقف بودند. آویشن در قرون وسطی به عنوان 
نمادی از قدرت و جرأت مطرح می شد و سربازهای آن زمان، قبل از جنگ خود را با آن 

می آراستند.

آویشن کوهی یکی از گیاهان زیبا و معطر است که در اکثر مناطق معتدله رویش دارد. 
نمونه ی اهلی این گیاه آویشن شیرازی است که به صورت زراعی کشت شده و مورد بهره 
برداری قرار می گیرد. از نظر شکل ظاهری و طعم و خاصیت آویشن کوهی و آویشن 
آویشن  از  بیشتر  بسیار  کوهی  آویشن  درمانی  خواص  البته  دارند.  فرق  هم  با  شیرازی 

شیرازی است.

آویشن کوهی از گیاهان چند ساله بوده و تا ارتفاع 40 سانتی متر رشد می کند و بر روی 
شاخه های کوچك و چوبی اش، برگ های نوک تیز به رنگ سبز تیره می رویند )شکل 1(. 
از برگ های بسیار خوش عطر آن اغلب به عنوان ادویه یا دارو استفاده می شود. از گل های 
سفید متمایل به صورتی رنگ آن در تابستان بوی بسیار مطبوعی ساطع می شود )شکل 

2(. عصاره ی این گیاه عطر تندی دارد و نوع تازه ی آن از عطر بیشتری برخوردار است.
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شکل 1. برگ های گیاه آویشن کوهی

شکل 2. گل های گیاه آویشن کوهی

زیستگاه طبیعي:

 آویشن، گیاه بومي غرب حوزه ي مدیترانه و جنوب استرالیا مي باشد که کشت آن در 
سایر نقاط دنیا نیز متداول شده است. آویشن در زمین هاي سخت و صخره اي و جایي که 

خوب زهکشي شده است، سبز مي شود.

سه جنس در خانواده ی نعناعیان به نام آویشن معروف هستند:
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 Zataria 1- جنس

Ziziphora 2- جنس

Thymus 3- جنس

جنس Zataria که گونه ی معروف آن Z. multiflora است، به آویشن شیرازی یا برگ 
پهن معروف است. گیاهی است که در جهان پراکندگی محدودی دارد و بیشتر در ایران، 
 )T. vulgaris( باغی  آویشن  با  آن  برگ های  و  می روید. شکل گل  پاکستان  و  افغانستان 
متفاوت است. آویشن شیرازی برگ های پهن تری دارد و کاسه ی گل آن تخم مرغی شکل 
با پنج دندانه ی مساوی است )در حالی که T. vulgaris دارای سه دندانه ی کوتاه در لبه ی 

باالیی کاسه ی گل و دو دندانه ی بلند در لبه ی پایینی کاسه ی گل است(.

جنس Ziziphora، به کاکوتی یا آویشن برگ باریك معروف است و شباهت زیادی به 
T.vulgaris دارد.

كاشت، داشت، برداشت:

آویشن از طریق بذر، قلمه و تقسیم بوته تکثیر می شود. عدم یکنواختی پوشش مزرعه 
همواره به عنوان یك مشکل در کشت مستقیم بذر می باشد. به همین خاطر روش کشت 
دیگری ارائه می شود که تولید نشاء بذری در بستر گلخانه یا قفسه های سلولی و سپس 
ماه  اسفند  اواخر  در خزانه  بذر  برای کشت  مناسب  زمان  است.  مزرعه  به  نشاها  انتقال 
می باشد و در زمان انتقال، ارتفاع نشاها 10 تا 15 سانتی متر است. زمان کشت مستقیم 
بذور اوایل بهار یا اواسط پاییز می باشد. عمق کشت کمتر از 0/5 سانتی متر و میزان بذر 

الزم 5 تا 6 کیلوگرم در هکتار می باشد. 

با توجه به این که آویشن به مدت 6-4 سال در مزرعه باقی می ماند برنامه ریزی برای 
کود دهی آن حایز اهمیت است. با مصرف میزان مناسب کود دامی پوسیده )تقریبًا 20-30 
تن در هکتار( قبل از کشت بایستی تأمین نیاز غذایی آن را تضمین کرد. به طور معمول 
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در فصل بهار قبل از کشت 50 تا 80 کیلوگرم در هکتار اکسید پتاس به همراه 40 تا 60 
کیلوگرم در هکتار ازت در اختیار گیاهان قرار می گیرد. از سال دوم رویش، قبل از وجین 
علف های هرز، همه ساله در فصل بهار باید 30 تا 50 کیلوگرم در هکتار ازت در اختیار 

گیاهان قرار گیرد.

برداشت آویشن، نقطه ی بحرانـی در مدیریت زراعـی این گیاه محسـوب می شود. به 
طور کلی، بهترین زمان جمع آوری اندام رویشـی )برگ ها و ساقه های جوان( حاوی مواد 
مؤثر هنگامی است که گیاه در مرحله ی گل زدایی باشد. لذا زمان برداشت مناسب برای 

آویشن در مناطق مختلف، متفاوت می باشد.

خواص و كاربرد

به خاطر خاصیت در شدت بخشیدن به جریان خون، این گیاه به هر عضوی که مالیده 
استفاده  گیاه  این  مو، جوشانده ی  ریزش  برای  می شود.  آن طرف سرازیر  به  شود خون 
می شود تا جریان خون را در آن قسمت بیشتر کرده و پیاز مو تغذیه شود. این گیاه داروی 
بسیار خوبی برای دستگاه تنفسی و بیماری هایی از قبیل زکام، برونشیت، آسم و .... است. 
همچنین این گیاه داروی خوبی برای معده می باشد و ناراحتی های معده را از نظر هضم و 
نفخ برطرف می کند. آویشن کوهی از جمله گیاهان نیروبخش، ضد ترشح و ضد عفونت 
نیز می باشد. به دلیل وجود تیمول و کارواکرول در اسانس آویشن، این گیاه دارای اثر ضد 
قارچی و ضد باکتریایی قوی است. همچنین مشخص شده است که اسانس آویشن دارای 
اثرات ضد اسپاسم، ضد سرفه و خلط آور بوده به طوری که پماد حاصل از اسانس آویشن 

برای درمان برخی بیماری های پوستی کاربرد دارد.

منابع
http://luirig.altervista.org/flora/taxa/index1.php?scientific-name=thymus+vulgaris
http://luirig.altervista.org/photos-search/index2.php?rcn=44826
http://www.henriettes-herb.com/galleries/photos/t/th/thymus-vulgaris-10.html 
http://www.relikaj.net/products/thyme-thymus-vulgaris-l
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بومادران

.Achillea millefolium L. :نام علمي

Asteraceae :نام خانواده

Yarrow, Thousand weed  :نام انگلیسي

نام های مترادف انگلیسی:

Plumajillo, little feather, Herbal militaris, Soldiers woundwort, Gordaldo, Nose 
bleedplant, Devils nettle, Common Yarrow 

نام های دیگر: هزار برگ

بومادران، گیاهی است پایا و دولپه ای از خانواده ی کاسنی )گل ستارگان( که بومی 
مناطق معتدل نیمکره ی شمالی می باشد. گیاه بومادران اصالتًا متعلق به اروپا و آسیاي غربي 
است و به صورت سنتي به عنوان مرهم براي زخم ها استفاده مي شده است. این گیاه در 
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آلمان و کشورهاي اروپاي شمالي نیز استفاده ی زیادي داشته است و از قدیم االیام در طب 
سنتي ایران نیز مورد استفاده قرار مي گرفته است. امروزه مي توان بومادران را از عطاري ها 
و فروشگاه هاي گیاهان دارویي تهیه کرد. این گیاه به دلیل قابلیتي که در انقباض خون 
و جلوگیري از خونریزي دارد و همچنین خاصیت ضد سرماخوردگي، از ارزش زیادي 
برخوردار است. از آن براي درمان سرماخوردگي و همچنین اختالالت مجاري ادراری نیز 

استفاده مي شود.

بومادران به صورت خودرو در دشت ها و کنار جاده ها و نواحی کوهستانی اروپا و در 
مناطقی از شمال ایران و ارتفاعات البرز و در کوه های کرمان به خصوص کوه های هزار 
و بیدخوان بردسیر می روید. این گیاه برای مرزبندی مورد استفاده قرار می گیرد و به دلیل 

داشتن گل های زیبا هم به عنوان گل شاخه بریده و هم گل خشك شده کاربرد دارد.

گیاه شناسی:

از  که  مستقیم  و  نازک  هاي  ریشه  داراي  و  ساله  چند  علفي،  است  گیاهي  بومادران 
انشعاب هاي ظریف و فراواني بر خوردار مي باشند. از ناحیه ی فوقاني ریشه، ساقه هاي 
متعدد استوانه اي شکل خارج مي شوند. منشأ این گیاه نیمکره ی شمالی زمین است )امید 
بیگی، 1392(. ارتفاع گیاه متفاوت بوده و بستگي به شرایط اقلیمي محل رویش گیاه دارد 
که بین 70-15 سانتي متر متغییر است. برگ ها در این گیاه نیزه اي شکل و کم و بیش 
طویل و داراي 2 تا 4 بریدگي مي باشند. سطح برگ ها پوشیده از کرک بوده و روي ساقه 
به طور متناوب قرار دارند. اطراف برگ ها دندانه هاي ظریفي وجود دارد که شباهت زیادي 
به دندانه هاي شانه داشته و حجره هاي حاوي اسانس در دو طرف آن ها قرار گرفته اند 

)شکل 3(. 
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شکل3. برگ گیاه بومادران

منبع  بومادران  تابستان است، گل های  اواخر  تا  بهار  اوایل  از  بومادران  فصل گلدهی 
تغذیه ی مهمی برای حشرات و زنبورها به شمار می آید )زنبورها برای شهدسازی، شیره ی 
گل ها را می مکند(. گل ها کوچك، سفید یا صورتي و بدون کاسبرگ بوده که در انتهاي 
ساقه هاي اصلي و فرعي به شکل چتر هاي متراکمي قرار دارند. قطر هر گل 5-3 میلي متر 
است. تعداد گلچه هاي زبانه اي به 5 عدد مي رسد که به شکل کالهي روي گل قرار مي 
گیرند )شکل 4(. میوه ی این گیاه فندقه،  طویل و به شکل تخم مرغ وارونه است )شکل 5(.

شکل 4. گل های گیاه بومادران
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شکل 5. میوه ی گیاه بومادران

شرایط محیط رشد گیاه بومادران:

خاک مناسب رشد بومادران خاک شنی، ماسه ای، لومی، گچی، مرطوب با زهکشی 
خوب می باشد. البته ذکر این نکته ضروری است که بومادران در اکثر خاک ها رشد می کند. 
این گیاه از لحاظ دریافت نور شرایط آفتابی – نیم سایه را می پسندد. بومادران زمانی که 
در معرض آفتاب کامل قرار دارد، دارای گل های بیشتری می باشد. از لحاظ دمایی، دمای 
بین 18 تا 24 درجه ی سانتی گراد برای رشد این گیاه مناسب است. به این نکته باید توجه 
شود که گیاه بومادران نباید در معرض سرما و بادهای سرد قرار گیرد. آبیاری این گیاه نیز 

به صورت متوسط صورت گیرد.

گیاه بومادران گیاهی نسبتًا مقاوم است و در برابر خشك سالی، خشکی خاک و آلودگی 
هوا از بین نمی رود. از این گیاه برای بهبود کیفیت خاک و جلوگیری از فرسایش نیز 
استفاده  نیز  تهیه ی کود  برای  بومادران  گیاه  از برگ های  نمود. همچنین  استفاده  می توان 

می شود.
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تکثیر این گیاه به روش کاشت بذر بوده و به شرح زیر است:

زمان مناسب برای کشت مستقیم گیاه در زمین اصلی اواخر تابستان - اوایل پائیز است. 
در این روش بذور در ردیف هایی به فاصله ی 40 تا 50 سانتی متر در زمین اصلی کشت 
می شوند. برای هر هکتار زمین به 2 تا 3 کیلوگرم بذر نیاز است. زمان مناسب برای کشت 
غیر مستقیم اوایل بهار است. برای این کار بذور در ردیف هایی به فاصله ی 5 تا 20 سانتی 
متر در خزانه ی هوای آزاد کشت می شوند. سپس نشا ها در زمین اصلی در ردیف هایی 
به فاصله ی 60 سانتی متر و فاصله ی دو بوته در طول ردیف 25 تا 30 سانتی متر کشت 

می شوند.

تركیبات شیمیایی:

این گیاه معطر دارای اسانس، اینولین و کمی تانن است و در کشورهای اروپایی به 
عنوان دارو برای قطع تب استفاده می شود. گل ها، پیکر رویشي و برگ هاي بومادران 

داراي خاصیت دارویي هستند.

مواد مؤثره : 

اسانس موجود در گل ها و پیکر رویشي این گیاه حاوي 60-30 درصد پروکامازولن 
تبدیل مي شود  به کامازولن  بخار  با آب و  تقطیر  از  ناشي  تأثیر حرارت  است که تحت 

)دوازده امامی و مجنون حسینی، 1392(.  

خواص درماني:

مواد مؤثره ی بومادران اشتها آور بوده و سبب هضم غذا و مداواي دل درد مي شود. 
استفاده از دم کرده ی بومادران برای کاهش فشار خون مناسب است و از آن براي مداواي 
نارسایي هاي کیسه ی صفرا نیز استفاده مي شود. بومادران داراي اثر مقوي، نیرو دهنده، ضد 
تشنج، رفع بواسیر، قاعده آور، بند آورنده ی فشار خون و التیام دهنده ی زخم و جراحات 
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است. دم کرده ی سرشاخه ی گل دار آن ضد گاستریت حاد و مزمن بوده و در رفع و ترش 
کردن غذا و در سوء هضم هاي ناشي از نفخ مفید مي باشد. بومادران به علت دارا بودن 
تانن و مواد تلخ عطري بر روي سلسله اعصاب و قلب نیز اثر گذار است. به طوري که در 
خستگي عمومي، ضعف اعصاب هیستري، صرع، قولنج هاي تشنج آور و ضعف قلب به 
کار مي رود. شیره ی تازه ی گیاه در آنژین، احساس گرفتگي ناگهاني و درد قلب و همچنین 

خواب رفتن دست مؤثر واقع شده است.

اسانس بومادران : 

است.  موجود  رومانی  و  سوئیس  لهستان،  مجارستان،  اتریش،  کوپه هاي  درفارما 
سرشاخه هاي گل دار آن مورد استفاده قرار مي گیرد. روغن فرار بومادران حدود 0/25 
درصد است و از دیگر موادی که در اسانس یافت می شود می توان به اسید اکوني تیك 

اشاره کرد.

اثرات درماني اسانس بومادران:

 اسانس بومادران خاصیت ضد باکتریایي و ضد تورم دارد و از آن در صنایع آرایشي، 
بهداشتي، دارویي، ساخت کرم ها و پمادهایي براي لطافت پوست و مداواي تورم هاي 

پوستي استفاده مي شود.

منابع
امید بیگی، ر. 1392. تولید و فرآوری گیاهان دارویی )جلد دوم(. انتشارات به نشر. 

438 صفحه.
دوازده امامی، س.، و ن. مجنون حسینی. 1392. زراعت و تولید برخی گیاهان دارویی 

و ادویه ای. انتشارات دانشگاه تهران. 300 صفحه.
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Achillea_millefolium_L._seeds.JPG

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Achillea_millefolium_seeds.jpg

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D9%88
%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86&SSOReturnPage=C
heck&Rand=0

http://en.wikipedia.org/wiki/Achillea_millefhttp://plants.usda.gov/core/
profile?symbol=acmi2olium

http://nargil.ir/plant/houseplants.aspx?pid=827

http://www.arkive.org/yarrow/achillea-millefolium/image-A23571.html

http://www.discoverlife.org/20/q?search=Achillea+millefolium

http://www.finegardening.com/yarrow-achillea-millefolium

http://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Achillea+millefolium

http://www.wildflower.org/plants/result.php?id_plant=ACMI2

https://www.rhs.org.uk/Plants/311/i-Achillea-millefolium-i/Details
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بی تی راخ

 Galium L. :نام علمی

Rubiaceae :نام خانواده

Cleavers, Catchweed, Bedstraw :نام انگلیسی

نام های دیگر: شیر پنیر، علف  ماست، غاز اوتی، علف شیر، علف پنیر، یوقورت  اوتی، 
خیثره، خیشره، غالیون، قالیون، بقله اللبن، عاقداللبن.

گیاه شناسی

لپه های گیاهچه ای به رنگ سبز تیره، گاهی ارغوانی رنگ، بزرگ، مستطیلی شکل و در 
انتها شکاف دار هستند. اولین برگ های حقیقی این گیاه باریك، سرنیزه ای شکل، در قاعده 
میخی شکل، به پهنای 3 تا 8 میلی متر، در رأس گرد و مدّور با نوک خاردار، حاشیه های آن 
ناصاف، در سطح باالئی پوشیده از کرک های خشن و خار مانند و سطح زیرین و حاشیه ها 
کرک هائی زبر، تیغ مانند و کمی برگشته می باشد. این برگ ها به  صورت فراهم و یا چهار 
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تایی دیده می شوند )شکل 6(.

الف

ب

شکل 6. الف ( لپه ها و برگ های اولیه، ب( گیاهچه ی گیاه بی تی راخ


