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 چكيده 

 گياه اين به نسبت شناخت افزايش موجب ) .Capparis spinosa L( گياه دارويي  علف مار مورفولوژيكي تنوع بررسي      

اين گياه پوششي  نمايد. مي فراهمآن به صورت ديم  ركا و كشت توسعه براي را مرغوبتر هاي ژنوتيپ انتخاب امكان و شده 

كند. اين  شود كه عالوه بر افزايش ظرفيت خاك در نگهداري آب، از فرسايش خاك نيز جلوگيري مي براي خاك محسوب مي

اد را درجه سانتي گر -8زمستان هاي تا  همچنين كند و  درجه سانتيگراد را به خوبي تحمل مي 40هاي باالي  گياه تابستان

كند. مقاومت اين گياه به خشكي، شوري، گرما و آفتاب شديد سبب گرديده كه اين گياه ديم در جاي جاي ايران  نيز تحمل مي

 مسئله و گياهي منابع حفظ كنندگان گياه و دست اندركاران اصالح كشاورزان، بيشتر توجه به منجر وپراكنش داشته باشد 

 يرويش اطقمن از ميوه و برگ شامل گياههوايي  هاي اندام در اين تحقيققرارگيرد. بشر ادهاستف مورد بهتر تا شده زيستي تنوع

 شد. انجام تكرار 10تصادفي باً كامال طرح قالب در مورفولوژيكي صفات اندازه گيري و آوري در جنوب تهران جمع واقع گياه

 اندازه صفات همه كه نشان داد واريانس تجزيه تايجن شد. گيري اندازه و بررسي آنها رويش محل در بوته ها ويژگي همچنين

 صفات همبستگي نتايج .باشد مي گياه  در باال تنوع دهنده نشان بودندكه دار معني بررسي مورد هاي ژنوتيپ در شده گيري

ت تجزيه كالستر و تجزيه پال  نتاي. است مهم هاي از ويژگي برخي ميان در منفي و مثبت همبستگي وجود دهنده نشان

 صفات در را بااليي تنوع شده آوري جمع هاي ژنوتيپ كهنشان داد   آنها منشأ و هاي مورفولوژيكي ويژگيژنوتيپ ها بر اساس 

 .دارند شده اندازه گيري مورفولوژيكي
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