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 چکیده
 تأثير  تحت گياه فيتوشيميایی و رشدی های ویژگی است. جهان دارویی گياهان پرکاربردترین از یکی (.Hypericum sp) راعی گل     

 اکسيدانی یآنت قابليت و کل فنل اسانس، يزانم ،رشدی خصوصيات پژوهش این در رو ازاین است، محيط و ژنتيک عامل دو

 نتایج .گردید ارزیابی (H. vermiculare و H. scabrum L.، H. asperulum Jaub. & Spach) راعی گل گونه سه مختلف های جمعيت

 و گونه نوع تأثير  تحت شده گيری اندازه صفات سایر و گرفت قرار گونه نوع تأثير  تحت دهنده گل ساقه ارتفاع صفت تنها که داد اننش

 7/77) دهنده گل ساقه طول بيشترین که طوری به بود. دار معنی صفات تمام بر جمعيت و گونه متقابل اثر ولی نگرفتند. قرار جمعيت

 6/234) کل فنل (،%46/3) اسانس ميزان (،گرم 3/36) بوته وزن (،گرم 6/63) ساقه وزن (،گرم 4/42) برگ و گل وزن (،متر سانتی

 به متعلق ترتيب به (ليتر ميلی در خشک عصاره ميکروگرم 7/62) اکسيدانی آنتی قابليت و (خشک عصاره گرم در اسيد گاليک گرم ميلی

 گونه H. asperulum، 4 گونه H. asperulum، 4 گونه H. scabrum، 4 گونه H. asperulum، 6 گونه 6 شماره های جمعيت

H. scabrum، 3 گونه H. vermiculare گونه 6 و H. asperulum و برگ و گل وزن ساقه، وزن بين داری معنی و مثبت همبستگی .بود 

هدایت  بين و رویشگاه ساليانه دمای ميانگين و خاک سفرف با اسانس درصد بين رویشگاه، ساليانه بارندگی ميانگين با وتهب وزن

 مشاهده رویشگاه خاک آلی ماده با اسانس درصد بين منفی همبستگی نيز و عصاره اکسيدانی آنتی قابليت با رویشگاه خاک الکتریکی

 رو ازاین ،داشتند گونه یک به متعلق های جمعيت بين را واریانس بيشترین بوته وزن و برگ و گل وزن ساقه، وزن صفات گردید.

با  زیرا دانست، برتر بقيه به نسبت را ها جمعيت از یکی توان نمی لیک طور هب شدند. شناخته ها جمعيت تفکيک برای مطلوبی صفات

 شرایط در مذکور گونه سه یها جمعيت تمام باید برتر جمعيت به دستيابی برای بنابراین بود. متفاوت برتر جمعيت صفت، نوع به توجه

 شوند. مقایسه هم با و شده کشت یکسان

 

 .Hypericum ژنتيک، فيتوشيميایی، بوته، وزن رویشگاه، :کلیدی های واژ
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 مقدمه
 436 دنيیا  در (.Hypericum sp) راعیی  گل دارویی گياه

 رویید  میی  ایران در آن گونه 96 تعداد، این از که داشته گونه
(Crockett, 2010 ؛Azadi, 1999.) داشیتن  دليل به گياه این 

 )هایپریسیين،  هیا  نفتودییانترون هماننید   باارزشی های ترکيب
 ،هایپروزیییید )روتیییين، فالونوئيیییدها پسودوهایپریسییین(،
 هیییا فلوروگلوسیییينول کوئرسیییيتين(، ایزوکوئرسیییيترین،

 اسییيد و پروآنتوسییيانيدین ادهییایپرفورین(، و )هییایپرفورین
 صینای   در وسیيعی  کاربردهیای  اسیانس،  نيیز  و کلروژنيیک 

 زخیم  درمیان  (.Radusienea et al., 2005) دارد مختلیف 
(Suntar et al., 2010،) التهابی ضد خواص (Eslami et al., 

 ویروس ضد (،Dadkhah et al., 2014) تشنجی ضد و (2011
 اکسییيدانی آنتییی (،Eslami et al., 2011) قییار  ضیید و
(Hakimoglu et al., 2007،)  افسیردگی  ضید (Sirvent & 

Gibson, 2002) سییرطانی ضیید و (Glisic et al., 2006) 
گيیاه   ایین  هیای  عصیاره  و اسیانس  خواص مهمترین ازجمله
 زنيیی و هییا ترکيییب مورفولییوژیکی، هییای ویژگییی باشیید. مییی

 مختلییف هییای گونییه  مییرثره مییاده بيولییوژیکی خصوصییيات
 جغرافيیایی،  شیرایط  فصیلی،  تغييیرات تحت تأثير  راعی گل

 باشیید مییی شییده برداشییت انییدام نییوع و فنولییوژیکی  مرحلییه
(Gudzic et al., 2001.) Riazi (2396) همکیییاران و 

 حیدود  تیا  راعیی  گل فيتوشيميایی صفات که نمودند گزارش
 رد .اسیت  رویشیگاه  شیرایط  و گونه نوع تأثير تحت زیادی

  عصییاره و اسییانس فيتوشییيميایی صییياتخصو بییا ارتبییا 
 کیه  شیده  انجیام  زیادی مطالعات راعی گل مختلف های گونه

 کيفيیت  و يیت کمّ نظیر  از ها گونه بين زیاد تفاوت از حکایت
 توانید  میی  هیا  تفیاوت  این که دارد آنها های عصاره و اسانس
 در تفیاوت  ییا  و ای گونیه  بين و درون ژنتيکی تنوع از ناشی
 Del) باشد ها گونه رویشگاه ادافيکی و هوایی و آب شرایط

Monte et al., 2015؛ Maskovic et al., 2011؛ 
Sagratini et al., 2008؛ Ozturk et al., 2009؛ Jaimand 

et al., 2013؛ Morshedloo et al., 2012؛ Azadi, 2013؛ 
Morteza-Semnani et al., 2006؛ Dadkhah et al., 

 در (.Baser et al., 2002 ؛Tozlu et al., 2011 ؛2014
 و عملکیردی  های ویژگی بر رویشگاه شرایط تأثير با ارتبا 

 شیده  انجام زیادی مطالعات نيز دارویی گياهان فيتوشيميایی
 شیرایط  مهیم  تیأثير  بيیانگر  مطالعیات  ایین  اغلیب  نتایج که

 ثرهرم ماده کيفيت و يتکمّ و شدیر های ویژگی بر رویشگاه
 Cirak ؛Ebadi et al., 2011) باشد می مطالعه مورد گياهان

et al., 2011؛ Novakovic et al., 2019؛ Arianfar et al., 

 ,Armand & Jahantab ؛Nabavi et al., 2016 ؛2018

 (.Motamedi et al., 2019 ؛2019
 بر رویشگاه شرایط نيز و گونه نوع تأثير اهميت به نظر
 گياهان مرثره ماده کيفيت و يتکمّ نيز و عملکرد های ویژگی
 ميزان عملکردی، های ویژگی برخی پژوهشاین  در دارویی،
 متانولی عصاره اکسيدانی آنتیقابليت  و کل فنل اسانس،
 Hypericum راعی گل گونه سه مختلف های جمعيت

scabrum، H. asperulum Jaub. & Spach و  

H. vermiculare  مختلف های رویشگاه از شده آوری جم 
  گونه سه بين از گونه برترین تا گردید ارزیابی کردستان استان
 نيز و شود شناسایی بررسی مورد فاکتورهای دیدگاه از مذکور
 بر مناطق سایر در شده انجام مطالعات نتایج بين ای مقایسه
 مورد فاکتورهای دیدگاه از  مطالعهاین  نتایج با ها گونه این روی

 شرایط ترین مناسب طریق این از تاشود  انجام بررسی
 ها گونه این پرورش و رشد برای ادافيکی و هوایی و آب

 گردد. شناسایی
 
 ها روش و مواد

 H. asperulum یها گونه رویشی مناطق شناسایی از پس

Jaub. & Spach، H. scabrum و H. vermiculare 
 از کردستان استان در آنها مختلف ایه جمعيت و راعی گل

 یگلده  مرحله در ياهیگ یها نمونه ميدانی، مطالعات طریق
 آوری جم  با همزمان .شدند یآور جم  خرداد( یل)اوا کامل
 63 تا صفر عمق از نيز خاک های نمونه گياهی، های نمونه
 رس، درصد قبيل از خصوصياتی و گردید تهيه متری سانتی
 درصد الکتریکی، هدایت اسيدیته، بافت، نوع شن، و سيلت
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 و پتاسيم و ازت ميزان آلی، مواد درصد شونده، خنثی مواد
 گرفت. قرار ارزیابی مورد آنها دسترس قابل فسفر

 و جغرافيایی عرض و طول قبيل از ها رویشگاه خصوصيات
 و Google earth و GPS کمک به دریا سطح از ارتفاع
 های نقشه کمک به نيز جغرافيایی شيب جهت و درصد

 بارش يانگينم نيز و دما ميانگين .شد تعيين دموگرافی
 تا 9688 های )سال يراخ ساله 93  دوره طول در ها یشگاهرو

 ها رویشگاه به هواشناسی ایستگاه ترین نزدیک از (9667
 های نمونه کردن خشک و آوری جم  از پس آمد. بدست
 ساقه بلندترین ارتفاع قبيل از خصوصياتی ،سایه در گياهی
 وزن و ساقه خشک وزن ،برگ و گل خشک وزن دهنده، گل

 شد. گيری اندازه بوته کل خشک
 کمک به آب با تقطير روش با ها نمونه از گيری اسانس

 ماده گرم 93 مقدار منظور بدین .شد انجام کلونجر دستگاه
 در آب ليتر ميلی 963 همراه به و شده خرد کامالً گياهی خشک
 ساعت سه مدت به و شد ریخته ليتر ميلی 263 حجم با بالن

 حجم مذکور، مدت از پس شد. انجام گيری اسانس عمليات
 آن وزنی حجمی درصد و شد قرائت دستگاه روی از اسانس
 گردید. محاسبه خشک( ماده گرم 933 در ليتر )ميلی

 اکسيدانی آنتیقابليت  و کل فنل ميزان ارزیابیبرای 
 سوکسله دستگاه کمک به آنها از گيری عصاره گياهی، های نمونه

 ميزان .شد انجام ساعت 6 مدت هب متانول  حالل از استفاده با
 گيری عصارهبرای  شده استفاده متانول حجم و گياهی ماده
 بدست  عصاره سپس بود. ليتر ميلی 263 و گرم 93 ترتيب به

 توسط و شده صاف یک شماره واتمن کاغذ توسط آمده
 گردید. تغليظ گراد سانتی درجه 36 دمای در روتاری دستگاه
  درجه 33 دمای در آون کمک به ها عصاره نهایی کردن خشک
 در ،نظر مورد های گيری اندازه زمان تا و نجاما گراد سانتی
 تعيين برای .شد نگهداری یخچال در شده پيچی فویل های شيشه
 با مطابق سنجی رنگ روش از خشک عصاره کل فنل ميزان
 استفاده (Folin-Ciocalteu) سيوکالتيو فولين العمل دستور
 گرم ميلی یک منظور بدین .(Pourmorad et al., 2006) گردید
 سپس کرده، حل متانول ليتر ميلی یک در را خشک  عصاره
 معرف ميکروليتر 933 بدان و برداشته را  آن از ميکروليتر 933

 دقيقه، 96 گذشت از بعد گردید. اضافه %93 سيوکالتيو فولين
 مخلو  و کرده اضافه آن به %6/7 سدیم کربنات ميکروليتر 233

 سپس شد. نگهداری اتاق دمای در ساعت یک مدت به حاصل
 دستگاه کمک به نانومتر 733 موج طول در نمونه جذب

 های غلظت از گردید. قرائت UV-S2100 مدل اسپکتروفتومتر
 برای متانول ليتر ميلی در اسيد گاليک ميکروگرم 233 تا 63
 براساس فنل ميزان و شد استفاده استاندارد منحنی رسم
 گردید. بيان خشک  عصاره گرم در اسيد گاليک کروگرممي

 روش از ها،  عصاره اکسيدانی آنتیقابليت  تعيين برای
-2-فنيل دی -9و9 پایدار های رادیکال مهار قدرت
-DPPH: 1,1-Diphenyl-2-picryl) هيدرازیل-پيکریل

hydrazyl) شد استفاده (Arabshahi-Deloue & Urooj, 

 خشک  عصاره از گرم ميلی یک منظور، بدین (.2007
 از سپس شده، مخلو  متانول ليتر ميلی یک با ها نمونه

  آن به و برداشته ميکروليتر 633 حاصل مخلو 

 DPPH موالر ميلی 2/3 متانولی محلول ميکروليتر 733
 در ساعت نيم مدت به حاصل مخلو  گردید. اضافه

 جذب ادامه در و گردید نگهداری اتاق دمای و تاریکی
 اسپکتروفتومتر کمک به نانومتر 697 موج طول در آن

 DPPH با همراه متانول از .شد قرائت UV-S2100 مدل
 فرمول کمک به گردید. استفاده شاهد نمونه عنوان هب نيز
 درصد حسب بر ها عصاره اکسيدانی آنتیقابليت  زیر،

 شد. محاسبه
 

بازدارندگی درصد = ( 
                   

         
 ) ×100 

 

 شاهد نمونه جذب ميزان :A control مذکور، فرمول در
 در باشد. می آزمایش مورد نمونه جذب ميزان :A sample و

 )غلظتی IC50 براساس ها عصاره اکسيدانی آنتی قابليت نهایت
 باشد( DPPH های رادیکال %63 مهار به قادر که عصاره از

 گردید. محاسبه

 انجام SPSS21 افزار نرم کمک به ها داده آماری تحليل
 احتمال سطح در دانکن روش به ها داده ميانگين مقایسه .شد
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 به تجزیه پيرسون، روش به ها داده بين همبستگی ،6%
 برای و وریماکس چرخش روش  به (PCA) اصلی های مرلفه
 از دوم و اول های لفهمر براساس ها جمعيت پالت بای رسم
  .گردید استفاده GGE-Biplot افزار نرم

 

 نتایج
 های رویشگاه به متعلق خاک های نمونه آناليز نتایج
 و آب و جغرافيایی مشخصات نيز و مطالعه مورد مختلف
 است. آمده 2 و 9های  جدول در ها رویشگاه هوایی

های مربو  به صفات  نتایج تجزیه واریانس داده
گيری شده بيانگر این مهم بود که نوع گونه تنها بر  اندازه

داری داشت. صفات  دهنده تأثير معنی طول ساقه گل
شگاه دار شرایط روی گيری شده تحت تأثير معنی اندازه

های مختلف متعلق به یک گونه از دیدگاه  نبوده و جمعيت
داری با هم نداشتند.  گيری شده تفاوت معنی صفات اندازه

داری بر تمام  اما اثر متقابل نوع گونه و جمعيت تأثير معنی
 (.6گيری شده داشت )جدول  صفات اندازه

  مطالعه مورد راعی گل های گونه مختلف های جمعیت ه رویشگا خاک شیمیایی و فیزیکی خصوصیات -1 جدول

(H. asperulum Jaub. & Spach، H. scabrum و H. vermiculare) 
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Hypericum 

scabrum 

9 HS1 63/29 84/46 3/64 3/3 243 99/3 9/9 44/3 8 لومی 

2 HS2 63/6 84/6 3/84 6/3 994 37/3 33/3 69/3 64/7 شنی لوم 

6 HS3 63/96 84/26 3/33 47/2 994 9/3 68/3 66/3 73/7 شنی لوم 

4 HS4 63/66 84/29 3/44 6/6 489 9/3 63/3 66/3 39/8 رسی لوم 

6 HS5 63/66 84/29 3/44 4/2 697 9/3 63/3 47/3 33/8 رسی لوم 

3 HS6 63/26 84/66 3/63 63/3 489 94/3 67/9 46/3 96/8 لومی 

Hypericum 

asperulum 

Jaub. & 

Spach 

9 HA1 63/26 84/46 3/28 22/6 323 22/3 24/2 48/3 36/8 لومی 

2 HA2 63/26 84/66 3/64 2/3 363 94/3 42/9 47/3 66/7 لومی 

6 HA3 63/66 84/29 3/44 6/6 489 9/3 63/3 66/3 39/8 رسی لوم 

4 HA4 63/97 84/96 3/38 3/6 697 36/3 88/3 6/3 6/7 شنی لوم 

6 HA5 63/66 84/29 3/44 4/2 697 9/3 63/3 47/3 33/8 رسی لوم 

3 HA6 63/97 84/66 3/48 97/2 697 36/3 88/3 66/3 92/8 لومی 

Hypericum 

vermiculare 

9 HV1 63/96 84/26 3/64 46/4 6/966 24/3 4/2 62/3 78/7 شنی لوم 

2 HV2 63/26 84/46 3/28 22/6 323 22/3 24/2 48/3 36/8 لومی 

6 HV3 63/96 84/97 3/38 64/2 966 36/3 87/3 69/3 83/7 شنی لوم 

4 HV4 63/96 84/29 3/34 47/2 966 99/3 9/9 26/3 8/7 شنی لوم 

6 HV5 63/6 84/6 3/84 67/4 697 36/3 6/3 68/3 8/7 شنی لوم 

3 HV6 63/96 84/29 3/32 62/2 994 37/3 38/3 69/3 36/8 شنی لوم 
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  مطالعه مورد یراع گل یها گونه مختلف های جمعیت  رویشگاه هوایی و آب و جغرافیایی مشخصات -2 جدول

(H. asperulum Jaub. & Spach، H. scabrum و H. vermiculare) 

 گونه

رویشگاه
 

ت
ت اختصاری جمعی

عالم
 

طول جغرافیایی
ض جغرافیایی 

عر
 

ارتفاع از سطح دریا )متر(
 

ب
ت شی

جه
 

ب )
شی

%)
 

میانگین دمای 
ساالنه
 

1311
 

تا 

1331
 

)سانتی
 

گراد(
 

میانگین بارندگی ساالنه
 

1311
 

تا 

1331
 

)میلی
 

متر(
 

Hypericum 

scabrum 

9 HS1 E"47 '66 43º N "29 '96 66º 9496 6/34 26/6 79 شرقی 

2 HS2 E"97 '96 43º N "69 '26 66º 9264 39/76 36/96 99 غربی جنوب 

6 HS3 E"66 '96 43º N "93 '24 66º 9283 39/76 36/96 77 غربی 

4 HS4 E"28 '36 43º N "22 '29 66º 9633 39/76 36/96 36 شمالی 

6 HS5 E"96 '92 43º N "63 '98 66º 9893 39/76 36/96 76 غربی 

3 HS6 E"36 '68 43º N "66 '98 66º 9734 6/26 37/94 73 شرقی 

Hypericum 

asperulum 

Jaub. & 

Spach 

9 HA1 E"47 '66 43º  N"29 '96 66º 9496 6/34 26/6 79 شرقی 

2 HA2 E"96 '96 43º  N"93 '24 66º 9262 39/76 36/96 64 شرقی 

6 HA3 E"28 '36 43º N "22 '29 66º 9633 39/76 36/96 37 شمالی 

4 HA4 E "23 '99 43º N "69 '96 66º 9382 39/76 36/96 3 جنوبی 

6 HA5 E"96 '92 43º N "63 '98 66º 9893 39/76 36/96 73 غربی 

3 HA6 E"38 '68 43º N "92 '98 66º 9837 6/26 37/94 44 شرقی 

Hypericum 

vermiculare 

9 HV1 E"96 '68 43º  N"42 '96 66º 9439 6/34 26/6 87 شرقی جنوب 

2 HV2 E"47 '66 43º N "29 '96 66º 9496 6/34 26/6 79 شرقی 

6 HV3 E"36 '66 43º N "99 '98 66º 9427 6/34 26/6 36 غربی جنوب 

4 HV4 E"66 '69 43º N "64 '97 66º 9683 6/34 26/6 83 شرقی 

6 HV5 E"27 '63 43º N "96 '93 66º 9626 6/34 26/6 66 جنوبی 

3 HV6 E"66 '67 43º N "22 '98 66º 9863 6/26 37/94 64 شرقی 
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 اکسیدانی آنتی قابلیت و فنول اسانس، میزان عملکردی، های ویژگی بر راعی گل جمعیت و گونه نوع اثر واریانس تجزیه -3 جدول

 درجه (.M.Sمیانگین مربعات )

 آزادی

(d.f.) 

 قابلیت منبع تغییرات

 اکسیدانی آنتی

 میزان

 فنول

 درصد

 اسانس
 وزن ساقه

 وزن گل

 و برگ
 وزن بوته

  طول ساقه

 دهنده گل

ns393/3 ns362/3 ns36/7 ns866/3 ns769/2 ns33/9 **638/9 2 گونه 

ns366/3 ns966/3 ns679/6 ns242/9 ns876/3 ns32/9 ns299/3 6 جمعیت 

 جمعیت ×گونه  93 966/3** 796/3** 846/3** 837/3** 679/9** 977/3** 343/3**

 خطا 63 327/3 967/3 989/3 948/3 346/3 332/3 3339/3

 (%تغییرات )ضریب  - 3/6 2/23 6/27 4/27 6/62 3/4 9/6

ns 9 احتمال سطح در دار معنی و داری معنی عدم بيانگر ترتيب به **: و% 

 

 دهنده گل ساقه طول

 بيشترین ،H. scabrum گونه های جمعيت بين در
 به متعلق متر( سانتی 7/69) دهنده گل ساقه طول ميانگين
 2/24) دهنده گل ساقه طول ميانگين کمترین و HS2 جمعيت
 7/77) بيشترین بود. HS3 جمعيت به متعلق متر( سانتی
 ساقه طول ميانگين متر( سانتی 6/67) کمترین و متر( سانتی
 ،H. asperulum گونه مختلف های جمعيت بين در دهنده گل
 همچنين بود. HA6 و HA5 های جمعيت به متعلق ترتيب به
 های جمعيت ،H. vermiculareگونه های جمعيت بين در

HV6 و HV2 و متر( سانتی 6/44) بيشترین دارای ترتيب به 
 دهنده گل ساقه طول ميانگين متر( سانتی 7/68) کمترین
 گونه سه هر به متعلق های جمعيتدر  مجموع در بودند.

 متر( سانتی 7/77) دهنده گل ساقه طول ميانگين بيشترین
 کمترین و H. asperulum گونه HA5 جمعيت به مربو 
 به متعلق متر( سانتی 2/24) دهنده گل ساقه طول ميانگين
 (.4 )جدول بود H. scabrum گونه HS3 جمعيت

 

 بوته وزن

 ميانگين گرم( 33/7) کمترین و گرم( 3/36) بيشترین
 گونه سه هر به متعلق های جمعيت تمام بين در بوته وزن
 HA6 و HA4 های جمعيت به متعلق ترتيب به مطالعه، مورد

  گونه های جمعيت بين در بود. H. asperulum گونه

H. scabrum، گرم( 9/93) کمترین و گرم( 6/66) بيشترین 
 و HS3 های جمعيت به مربو  ترتيب به بوته، وزن ميانگين

HS6 گونه های جمعيت بين در و بود H. vermiculare، 
 جمعيت و گرم( 36/29) بيشترین دارای HV3 جمعيت

HV4 بودند بوته وزن ميانگين گرم( 3/93) کمترین دارای 
 (.4 )جدول

 

 برگ و گل وزن

 ترتيب به ،H. scabrum گونه HS6 و HS3 های جمعيت
 ميانگين گرم( 6/93) کمترین و گرم( 4/42) شترینبي دارای
 در بودند. مذکور گونه های جمعيت بين در برگ و گل وزن
 HA4 جمعيت ،H. asperulum گونه های جمعيت بين

 گرم( 6/6) کمترین HA6 جمعيت و گرم( 7/64) بيشترین
 های جمعيت بين در و داشت را برگ و گل وزن ميانگين

 دارای ترتيب به HV4 و H. vermiculare، HV1 گونه
 و گل وزن گينميان گرم( 6) کمترین و گرم( 4/93) بيشترین

 جمعيت گونه، سه هر های جمعيت تمام بين در بودند. برگ
HS3 گونه H. scabrum جمعيت و بيشترین HA6 متعلق 

 را برگ و گل وزن ميانگين کمترین H. asperulum گونه به
 (.4 )جدول داشتند



 339     4، شماره 63دوماهنامه تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران، جلد 

 ساقه وزن

 ،H. scabrum گونه به متعلق های جمعيت بين در
 و گرم( 93) بيشترین ترتيب به HS6 و HS1 های جمعيت
 داشتند. را ساقه وزن ميانگين گرم( 2/6) کمترین
 ،H. asperulum گونه به متعلق HA6 و HA4 های جمعيت

 گرم( 48/6) کمترین و گرم( 6/63) بيشترین دارای ترتيب به
 گونه های جمعيت بين در و بودند ساقه وزن

H. vermiculare، 6/6) کمترین و گرم( 6/99) بيشترین 
 و HV3 های جمعيت به ترتيب به ساقه وزن ميانگين گرم(

HV4 متعلق های جمعيت تمام بين در همچنين داشت. تعلق 
 ساقه وزن کمترین و بيشترین مطالعه، مورد گونه سه به
  گونه HA6 و HA4 های جمعيت به متعلق ترتيب به

H. asperulum (.4 )جدول بود 
 

 اسانس درصد
 یامحتو ميانگين (%32/3) کمترین و (%46/3) بيشترین

 گونه سه هر شده مطالعه های جمعيت تمام بين در اسانس
 H. scabrum گونه HS4 های جمعيت به ترتيب به راعی، گل
 بين در داشت. تعلق H. vermiculare گونه HV3 و

 یامحتو ميانگين کمترین ،H. scabrum گونه های جمعيت
 و آمد بدست HS2 و HS1 های جمعيت از (%99/3) اسانس
 بين در (%68/3) اسانس یامحتو ميانگين بيشترین
حاصل  HV5 جمعيت از H. vermiculareگونه های جمعيت

  گونه به متعلق HA1 و HA3 های جمعيت .شد

H. asperulum کمترین و (%4/3) بيشترین دارای ترتيب به 
 گونه های جمعيت بين در اسانس یامحتو ميانگين (33/3%)

 (.4 )جدول بودند مذکور
 

 فنول میزان
 H. vermiculare گونه به متعلق HV1 و HV6 های جمعيت

 گیرم  در اسیيد  گاليک گرم ميلی 6/234) بيشترین دارای ترتيب به
 گیرم  در اسیيد  گاليک گرم ميلی 9/86) کمترین و خشک( عصاره
 شیده  مطالعه های جمعيت تمام بين در فنول ميزان خشک( عصاره

 گونییه هیای  جمعيیت  بیين  در بودنید.  راعیی  گیل  گونیه  سیه  هیر 
H. scabrum، جمعيت HS5 گیرم  ميلیی  6/964) بيشترین دارای 

 دارای HS3 جمعيیت  و (خشیک  عصیاره  گیرم  در اسیيد  گاليک
 خشیک(  عصیاره  گرم در اسيد گاليک گرم ميلی 9/933) کمترین
 اسیيد  گاليک گرم ميلی 9/988) بيشترین همچنين بود. فنول ميزان
 اسیيد  گاليک گرم ميلی 7/992) کمترین و خشک( عصاره گرم در
 .H گونه های جمعيت بين در فنول ميزان خشک( عصاره گرم در

asperulum، هیای  جمعيیت  بیه  ترتيیب  به HA6 و HA5  تعلیق 
 (.4 )جدول داشت

 

 اکسیدانی آنتی قابلیت

 شده مطالعه گونه سه هر های جمعيت تمام بين در
 .Hگونه به متعلق HA6 و HA5 های جمعيت ،راعی گل

asperulum ميکروگرم 7/62) بيشترین یدارا ترتيب به 
 ميکروگرم 7/62) کمترین و ليتر( ميلی در خشک عصاره
 بودند. اکسيدانی آنتی قابليت ليتر( ميلی در خشک عصاره
 8/46) بيشترین ترتيب به HS3 و HS4 های جمعيت

 6/63) کمترین و (ليتر ميلی در خشک عصاره ميکروگرم
 اکسيدانی آنتی قابليت ليتر( ميلی در خشک عصاره ميکروگرم

 بين در و داشتند H. scabrum گونه های جمعيت بين در را
 بيشترین HV5 جمعيت ،H. vermiculare گونه های جمعيت

 HV4 جمعيت و (ليتر ميلی در خشک هعصار ميکروگرم 42)
 ليتر( ميلی در خشک عصاره ميکروگرم 3/64) کمترین
 (.4 )جدول ندداشت را اکسيدانی آنتی قابليت

 

 خصوصییات  بیا  شیده  گییری  انیدازه  صیفات  بیین  همبستگی

 ها رویشگاه خاک و هوایی و آب جغرافیایی،

 ها رویشگاه خصوصيات با صفات بين همبستگی ارزیابی
 خشک عصاره اکسيدانی آنتی قابليت بين که داد نشان

 ها، جمعيت رویشگاه خاک هدایت الکتریکی با ها جمعيت
 احتمال سطح در (=479/3r) داری معنی و مثبت همبستگی

  داشت. وجود 6%



 

 راعی گل اکسیدانی آنتیقابلیت  و فنول اسانس، میزان عملکردی، های ویژگی بر  جمعیت و گونه نوع متقابل اثر میانگین مقایسه -4 جدول

 اکسیدانی آنتی قابلیت
(µg dry extract/ml)  

  mg) فنول میزان
GA/g dry extract) 

  اسانس
(%) 

  ساقه وزن
(g) 

 برگ و گل وزن
(g) 

  بوته وزن
(g) 

 دهنده گل  ساقه طول
(cm) 

 اختصاری عالمت
 جمعیت

 گونه رویشگاه

b 33/3 ± 7/46 efg 73/9 ± 4/944 f 39/3 ± 99/3 bcd 26/6 ± 3/93 cd 3/3 ± 3/96 cde 26/99 ± 7/26 de 76/2 ± 3/67 HS1 9 

Hypericum 
scabrum 

de 36/3 ± 3/66 def 49/7 ± 6/946 f 39/3 ± 99/3 cde 36/8 ± 6/96 cd 66/7 ± 3/93 cde 79/96 ± 6/26 c 73/3 ± 7/69 HS2 2 
gh 93/3 ± 6/63 i 79/96 ± 9/933 b 39/3 ± 66/3 bc 62/6 ± 9/97 a 6/26 ± 4/42 ab 89/68 ± 6/66 f 83/6 ± 2/24 HS3 6 
b 33/3 ± 8/46 de 96/4 ± 6/962 a 39/3 ± 46/3 efg 33/9 ± 6/3 cd 72/3 ± 9/96 def 96/8 ± 4/29 ef 83/2 ± 7/27 HS4 4 
f 26/3 ± 2/67 d 83/8 ± 6/964 b 39/3 ± 63/3 bcd 87/6 ± 9/96 bc 62/8 ± 6/26 bcd 97/92 ± 6/43 cd 29/2 ± 6/49 HS5 6 
fg 34/3 ± 8/63 h 66/6 ± 9/997 b 39/3 ± 67/3 fg 93/9 ± 2/6 cd 23/4 ± 6/93 ef 28/6 ± 9/93 f 33/3 ± 7/23 HS6 3 

d 43/3 ± 7/66 cd 72/3 ± 6/968 fg 39/3 ± 33/3 efg 66/9 ± 9/7 cd 67/2 ± 4/92 def 26/4 ± 6/96 cd 36/9 ± 36/49 HA1 9 

Hypericum 
asperulum 

Jaub. & 
Spach 

c 36/3 ± 4/49 g 36/6 ± 3/966 fg 39/3 ± 37/3 bcd 37/6 ± 2/96 cd 47/6 ± 6/92 cdef 38/8 ± 3/27 ab 4/4 ± 6/76 HA2 2 
f 23/3 ± 6/67 c 22/6 ± 8/936 ab 9/3 ± 4/3 bcd 64/2 ± 4/96 cd 42/6 ± 6/96 cde 46/6 ± 7/63 b 23/8 ± 6/33 HA3 6 
hi 76/3 ± 8/66 b 63/6 ± 3/976 d 39/3 ± 26/3 a 26/2 ± 6/63 ab 62/4 ± 7/64 a 37/3 ± 3/36 ab 88/6 ± 4/72 HA4 4 
a 63/3 ± 7/62 hi 86/8 ± 7/992 de 39/3 ± 29/3 b 96/6 ± 2/22 bc 63/9 ± 7/26 abc 37/2 ± 6/47 a 34/2 ± 7/77 HA5 6 
k 66/3 ± 7/62 b 24/8 ± 9/988 e 39/3 ± 98/3 g 98/3 ± 48/6 d 36/3 ± 6/6 f 29/3 ± 33/7 de 34/6 ± 6/67 HA6 3 

ij 43/3 ± 9/66 j 73/9 ± 9/86 g 39/3 ± 36/3 efg 97/2 ± 4/3 cd 79/6 ± 4/93 ef 64/6 ± 6/93 d 63/7 ± 8/66 HV1 9 

Hypericum 
vermiculare 

e 89/3 ± 4/68 b 68/3 ± 3/976 g 39/3 ± 36/3 cdefg 38/6 ± 3/93 d 22/6 ± 6/8 def 67/6 ± 6/98 d 39/8 ± 7/68 HV2 2 
e 69/3 ± 6/68 i 72/3 ± 4/934 g 39/3 ± 32/3 cdef 36/6 ± 6/99 cd 23/4 ± 7/6 def 82/6 ± 36/29 cd 6/98 ± 8/46 HV3 6 

j 93/3 ± 3/64 de 98/2 ± 4/962 g 39/3 ± 36/3 fg 46/9 ± 6/6 d 46/3 ± 3/6 ef 83/9 ± 3/93 cd 63/6 ± 4/46 HV4 4 

c 63/3 ± 3/42 fg 73/6 ± 9/943 ab 39/3 ± 68/3 cdef 69/6 ± 6/93 d 49/2 ± 3/7 def 36/6 ± 6/98 d 38/6 ± 6/68 HV5 6 

e 23/3 ± 4/68 a 72/3 ± 6/234 c 9/3 ± 6/3 defg 83/2 ± 3/8 cd 72/2 ± 6/6 def 62/6 ± 3/98 cd 97/6 ± 6/44 HV6 3 

 ندارند. یکدیگر با ٪6 احتمال سطح در داری معنی اختالف دانکن، آزمون براساس باشند، می مشترک حرف یک حداقل دارای که ستون هر های ميانگين
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داری بين درصد اسانس  همچنين همبستگی مثبت و معنی
( در =636/3rها با ميزان فسفر خاک رویشگاه ) جمعيت

و نيز ميانگين دمای ساليانه رویشگاه  %6سطح احتمال 
(669/3r= در سطح ) سویاز  وجود داشت. %9احتمال 

ها  دیگر بين درصد اسانس با ميزان ماده آلی خاک رویشگاه
( در سطح احتمال =r -479/3داری ) همبستگی منفی معنی

ميزان بارندگی ساليانه  همچنين بين مشاهده گردید. 6%
وزن گل و برگ و نيز وزن کل بوته  ساقه، رویشگاه با وزن

، =r 648/3ترتيب  داری )به همبستگی مثبت قوی و معنی
482/3 r=  643/3و r= مشاهده شد. %6( در سطح احتمال 

 ها عامل به تجزیه

 مورد صفات که داد نشان عاملی تجزیه از حاصل نتایج
 گونه در که شدند بندی گروه اصلی عامل دو در مطالعه

H. scabrum، 96/76%، گونه در H. asperulum، 
 تغييرات از H. vermiculare، 4/72% گونه در و 26/84%
 در اول عامل در عاملی ضرایب بيشترین نمودند. توجيه را
 و رگب و گل وزن بوته، وزن صفات به مربو  گونه سه هر
 در صفات این باالی اهميت دهنده نشان که بود ساقه وزن

 (.6 )جدول باشد می گونه هر به متعلق یها جمعيت تفکيک

 

 اصلی عامل دو در راعی گل های گونه مطالعه مورد صفات عاملی ضرایب -5 جدول

Hypericum vermiculare Hypericum asperulum Jaub. 

& Spach 
Hypericum scabrum  

  فاکتور اول فاکتور دوم فاکتور اول فاکتور دوم فاکتور اول فاکتور دوم

  (٪واریانس ) (٪واریانس ) (٪)واریانس 

36/26 63/46 6/69 66/62 66/66 67/49  

  (٪واریانس تجمعی ) (٪واریانس تجمعی ) (٪واریانس تجمعی )

43/72 63/46 26/84 66/62 96/76 67/49  

 دهنده طول ساقه گل 296/3 878/3 739/3 443/3 347/3 -968/3

 بوته وزن 686/3 -32/3 637/3 927/3 674/3 966/3

 وزن گل و برگ 643/3 -986/3 666/3 969/3 626/3 -373/3

 وزن ساقه 887/3 67/3 674/3 996/3 873/3 696/3

 درصد اسانس -343/3 -76/3 639/3 -44/3 934/3 886/3

 میزان فنول -979/3 766/3 -942/3 -638/3 -997/3 687/3

 اکسیدانی آنتیقابلیت  -46/3 432/3 242/3 626/3 927/3 876/3

 

 اول اصلی های عامل براساس ها جمعيت پالت بای نمودار
 را HS2 و HS1 های جمعيت ،H. scabrum گونه در ،دوم و
 های جمعيت و گروه یک در را HS6 و HS4 گروه، یک در

HS3 و HS5 داد. قرار مجزایی گروه در جداگانه یکهر را 
 در HA4 و HA3 های جمعيت ،H. asperulum گونه در

 HA1 های جمعيت و گروه یک در HA5 و HA2 گروه، یک
 گرفتند قرار مجزا گروهی در جداگانه طور هب هریک HA6 و
 و HV2، HV5 های جمعيت ،H. vermiculareگونه در و

HV6 های جمعيت و گروه یک در HV1، HV3 و HV4 
 (.9 )شکل داشتند قرار دیگر گروهی در جداگانه یکهر
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 )ب( و H. asperulum Jaub. & Spach)الف(،  Hypericum scabrumهای مختلف  پالت جمعیت ی با -1شکل 

 H. vermiculare  اصلی اول و دومهای  لفهؤم)ج( براساس 

 

 بحث
 های گونه مختلف های جمعيت رویشگاه خاک ارزیابی

 و H. scabrum های گونه که داد نشان مطالعه مورد راعی گل
H. asperulum نسبتاً تا سبک تاًنسب های خاک در اغلب 

 سبک نسبتاً های خاک در H. vermiculare گونه و سنگين
 هر های رویشگاه خاک اسيدیته .کند می رشد بافت متوسط تا
 نسبتاً آنها هدایت الکتریکی و قليایی نسبتاً راعی گل گونه سه

 از غير ها رویشگاه خاک ازت و آلی مواد ميزان بود. پائين
 گونه 2 و 9 و H. asperulum گونه 9 های رویشگاه

H. vermiculare، مطلوب )حد بود بمطلو حد از کمتر 
 مطلوب حد و بوده %2 از بيشتر گياهان اغلب برای آلی مواد

 ميزان باشد(. می %2/3 از بيشتر گياهان اغلب برای ازت
 و H. scabrum گونه به متعلق 3 و 6 های رویشگاه پتاسيم

 نيز و H. asperulum گونه 6 و 2 ،9 های رویشگاه
 مطلوب حد در H. vermiculare گونه به متعلق 2 رویشگاه

 بودند. فقير نسبتاً لحاظ این از ها رویشگاه بقيه خاک و بود
 گونه سه هر به متعلق های رویشگاه تمام خاک همچنين

 )حد بودند نامناسبی وضعيت در فسفر لحاظ از راعی گل
 ppm96 از بيشتر گياهان اغلب برای خاک فسفر مطلوب
 این بيانگر ها رویشگاه جغرافيایی خصوصيات ارزیابی است(.
 از راعی گل گونه هر به متعلق های رویشگاه که بود نکته
 های رویشگاه بين در زیرا بودند، برخوردار باالیی تنوع

 ب الف

 ج
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 تا ينیپا نسبتاً ارتفاع با هایی رویشگاه گونه، هر به متعلق
 زیاد خيلی های شيب تا ينیپا شيب نيز و باال اتارتفاع
 ها جمعيت گاهرویش جغرافيایی جهت همچنين داشت. وجود
 در گونه یک به متعلق های جمعيت و بود متغير بسيار نيز

 کلی طور هب داشتند. رویش جغرافيایی مختلف های جهت
 با که باالیی سازگاری دليل به راعی گل مختلف های گونه
 ایران در وسيعی پراکنش دارای دارند، محيطی شرایط اغلب

 ای مطالعه در (.Crockett, 2010) هستند جهان نقا  سایر و
 مناطق ،H. perforatum گونه مختلف های جمعيت روی بر
 حدود اسيدیته با سبک آهکی، شور، غير خاک کافی، نور با
 اند داده تشخيص مذکور گونه رشد مناسب را 8 تا 6/7
(Riazi et al., 2015.) ونهگ دهنده گل ساقه طول ميانگين 

H. asperulum گونه از بيشتر H. vermiculare هم  آن و 
 به را تفاوت این توان می که بود H. scabrum از بيشتر
 تفاوت صفات سایر لحاظ از ولی داد. نسبت ها گونه ژنتيک
 خصوصيات با ارتبا  در نشد. دیده ها گونه بين داری معنی

 و نشده انجام ای مطالعه مذکور های گونه آگرومورفولوژیکی
 با ارتبا  در ها گونه این روی شده انجام تحقيقات اغلب

  آنهاست. عصاره و اسانس کيفيت و يتکمّ

 های جمعيت آمده، بدست های همبستگی براساس
 بارندگی ميانگين دارای که هایی رویشگاه در راعی گل

 بيشتری بوته وزن و برگ ،گل وزن از بودند، بيشتری ساليانه
 تورژسانس تقسيم، آبی، مناسب شرایط در بودند. برخوردار

 افزایش موجب امر همين و هدکر پيدا افزایش سلولی رشد و
 گياه بيوماس افزایش در نهایت و فتوسنتزی کل ظرفيت

 آنها خاک که هایی رویشگاه در (.Hasani, 2006) گردد می
 اسانس ميزان ها بوته ،بود برخوردار بيشتری فسفر ميزان از

 فتوسنتز در کليدی عنصر یک عنوان به فسفر داشتند. بيشتری
 از رود. می شمار به گياه در اوليه های متابوليت توليد و

 از که بوده ثانویه های متابوليت جزو ها اسانس که ییآنجا
 با که است طبيعی بنابراین ،گيرند میمنشأ  اوليه های متابوليت
 کند پيدا افزایش نيز گياه اسانس ميزان خاک، فسفر افزایش

(Alijani et al., 2009.) فسفر ميزان بين مثبت همبستگی 
 های متابوليت مهمترین از یکی که هيپریسين یامحتو با خاک

 شده داده نشان زیادی مطالعات در است، راعی گل ثانویه
 ؛Azizi & Omidbaigi, 2002 ؛Riazi et al., 2015) است

Conforti et al., 2005).  فسفره دهایکو مثبت تأثيرالبته 
 H. perforatum گونه راعی گل مرثره ماده افزایش در
(Azizi, 2000) آلمانی بابونه و (Matricaria recutita L.) 
(Alijani et al., 2009) که  طوری به .است شده گزارش نيز

 درصد با خاک فسفر ميزان بين مثبت همبستگی وجود
 و Stachys laxa (Alipour et al., 2016) گياه در اسانس
 با خاک فسفر ميزان بين دار معنی همبستگی وجود عدم
 ,.Khorshidi et al) دنایی آویشن گياه در اسانس یامحتو

 .است گردیده گزارش (2019
 اسانس ميزان بر منفی تأثير خاک آلی ماده ميزان
 در که هایی جمعيت که طوری به داشت، ها جمعيت
 رشد آلی مواد لحاظ از تر غنی خاک با هایی رویشگاه
 گزارش بودند. برخوردار کمتری اسانس ميزان از داشتند،

 رطوبت نگهداری ظرفيت خاک در بيشتر آلی ماده که شده
 دچار کمتر شرایط این در گياه رو ازاین ،برده باال را خاک
 و داشته زیادی رویشی رشدو  شده رطوبتی تنش

 رویشی شدر صرف بيشتر گياه در موجود اوليه های متابوليت
 ازجمله ثانویه های متابوليت توليد نهایت در و شده گياه

 کند می پيدا کاهش شرایط این تحت اسانس
(Bahreininejad & Mirza, 2019.) دیگرسوی  از 

 اسانس درصد بر آلی مواد مثبت تأثير بر مبنی هایی گزارش
 ؛Figueiredo et al., 2008) دارد وجود دارویی گياهان

Alipour et al., 2016.) 
 افزایش به منجر ها رویشگاه باالتر دمای ميانگين

 هایی رویشگاه در گياهان و شد ها جمعيت اسانس یامحتو
 اسانس بودند، برخوردار باالتری ساليانه دمای ميانگين از که

 باالیی ویژه گرمایی ظرفيت از ها اسانس داشتند. بيشتری
 قرار گرمایی شرایط در گياه که  زمانی و برخوردارند

 و ها ترکيب به آسيب موجب باال دمای هاینک برای گيرد، می
 های ترکيب توليد ميزان نگردد، گياهی های بافت

 )از ها مونوترپن ازجمله باال گرمایی ظرفيت با کننده محافظت
 ,.Lusia et al) دهد می افزایش را ها( اسانس اجزای مهمترین
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 تأثير تحت همچنين (.Fasina & Colley, 2008 ؛2006
 که ها کربوهيدرات توليد و فتوسنتز باال، نسبتاً دماهای
 و کرده پيدا افزایش گياه در هستند، ها اسانس سنتز نياز پيش
 یابد می افزایش گياه اسانس توليد ميزان نهایت در
(Mahmoodi Sourestani, 2016؛ Misra et al., 2006.)  

 موجب ها رویشگاه خاک هدایت الکتریکی بودن باالتر
 ها جمعيت گياهی های عصاره اکسيدانی آنتی قابليت افزایش
 شوری تنش همانند خاک باالی هدایت الکتریکی گردید.
 زدن بهم خاک، اسمزی قابليت در تغيير ایجاد با و کرده عمل
 جذب بر تأثير و خاک محلول در موجود عناصر تعادل
 و شده اکسيداتيو تنش به منجر گياه، توسط غذایی عناصر
 مجموعه یک توليد شده ایجاد تنش این به پاسخ در گياه

 & Renu) دهد می افزایش را اکسيدان آنتی های ترکيب

Devarshi, 2007.) صفات ها، عامل به تجزیه نتایج براساس 
 مناسبی صفات بوته، کل وزن و برگ و گل وزن ساقه، وزن
 یکدیگر از ها جمعيت تفکيک بودند. ها جمعيت تفکيک برای

 متفاوت شده مطالعه صفات و گياهی گونه وعنبا توجه 
 بر (2399) همکاران و Ebadi که ای مطالعه در باشد. می

 H. perforatum گونه راعی گل مختلف های جمعيت روی

L. و ارتفاع صفات که رسيدند نتيجه این به دادند، انجام 
 مهمترین آذین گل در گل تعداد و ساقه قطر ،گياه عرض
 ميزان دیگری تحقيق در بودند. ها جمعيت تفکيک در صفات

 مختلف های جمعيت گل و برگ هيپرفورین و هيپریسين
 و شده مقایسه هم با .H. perforatum L گونه راعی گل

 صفات برگ هيپرفورین و هيپریسين که شده گزارش
 هستند مذکور گونه های جمعيت تفکيک برای تری مطلوب

(Riazi et al., 2015.) 

 هایی جمعيت گونه، هر های جمعيت پالت بای نتایج طبق
 شده مطالعه صفات لحاظ از داشتند، قرار گروه یک در که

 تواند می مشابهت این که بودند هم با تشابه حداکثر دارای
 باشد. رویشگاه شرایط و جمعيت ژنتيک عامل دو از ناشی

 صفات بين در که بود مهم این بيانگر نتایج طورکلی هب
 دار معنی تأثير  تحت دهنده گل ساقه طول تنها شده مطالعه
 تحت داری معنی طور هب صفات سایر و داشت قرار گونه نوع

 اثر ولی نگرفتند، قرار رویشگاه شرایط و گونه نوع تأثير 
 تمام بر داری معنی تأثير توانست جمعيت و گونه متقابل
 هر مورد در که طوری . بهباشد تهداش شده مطالعه صفات
 به نسبت ها گونه از یکی به متعلق های جمعيت از یکی صفت
 صفات از برخی بين که داری معنی همبستگی بود. برتر بقيه

 با اکسيدانی آنتی قابليت و اسانس درصد بوته، وزن ازجمله
 شد، مشاهده ها رویشگاه خاکی و وهوایی آب خصوصيات

 برای گياه این ثانویه محيط تعيين در را ما اندتو می
 وزن صفات که ییآنجا از نماید. یاری کشت و سازی اهلی
 در زیادی تنوع دارای بوته کل وزن و برگ و گل وزن ساقه،

 رو ازاین بودند، شده مطالعه مختلف های گونه های جمعيت
 اصالحی های برنامه و گزینش در صفات این از توان می
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Abstract 
      Hypericum sp. is one of the most widely used medicinal plants in the world. Both genetic 

and environmental factors influence the growth and phytochemical properties of the plant. 

Therefore, in this study, growth characteristics, essential oil content, total phenol and 

antioxidant potential were evaluated in different populations of three Hypericum species (H. 

scabrum (HS), H. asperulum (HA) and H. vermiculare (HV)). The results indicated that only 

flowering stem height was affected by species and other measured traits were not affected by 

species and population. But the interaction between species and population was significant on 

all measured traits. So that the highest flowering stem length (77.7 cm), flower and leaf weight 

(42.4 g), stem weight (30.9 g), plant weight (65.6 g), essential oil content (0.43%), total phenol 

(204.9 mg gallic acid.g
-1

 dry extract) and antioxidant potential (52.7 µg dry extract.ml
-1

) 

belonged to populations No.5 in HA, No.3 in HS, No.4 in HA, No.4 in HA, No.4 in HS, No.6 in 

HV, and No.5 in HA, respectively. A positive and significant correlation was observed between 

stem weight, flower and leaf weight and plant weight with mean annual rainfall of the habitat, 

between essential oil percentage with soil phosphorus and mean annual temperature of the 

habitat, and between the electrical conductivity of the habitat soil with the antioxidant potential 

of the extract. There was also a negative correlation between essential oil percentage and soil 

organic matter of the habitat. Stem weight, flower and leaf weight, and plant weight had the 

highest variance among populations belonging to the same species and, therefore, were 

identified as desirable traits for separation of populations. Generally, one population cannot be 

considered superior to the others because the superior population was different depending on the 

trait. Therefore, to achieve a superior population, all populations of the three species must be 

cultivated and compared under the same conditions. 
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