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 1گروه زيستشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه الزهراء (س) ،تهران ،ايران
 2دانشکده علوم زيستی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ايران

چکيده
جنس  Anchusa L.با چهار گونه و دو واريته از علفهاي هرز تیره گاو زبان در ايران است .گونههااي مختلاف ايا
جنس در زيستگاههاي متفاوت و در زراعت ها به صورت خودرو حضور دارد .تفکیک گونههاي آن عمدتا بر مبنااي
صفاتی چون ،منظم يا نامنظم بودن جام ،افراشته بودن لوله جاام و شاک فندقاه اسات .در ايا پاووه  ،باه ارزياابی
صفات ريخت شناسی در جمعیت هاي مختلف اي گونه ها در ايران پرداخته شد .در مجموع 91 ،صفت کمی و کیفی
ريختی از  12جمعیت از چهار گونه بررسی شد .بررسیهاي آماري چند متغیره شام تجزيه خوشهاي و رستهبندي بر
روي صفات ريختی با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  13/6انجام شد .نتااي آمااري مؤياد آن اسات کاه باا صافات
انتخابی میتوان کلید کارآمدي ارائه داد و به خوبی اي گونهها را از يکديگر تفکیاک نماود .تجزياه باه مؤلفاههااي
اصلی انجام شد و دو مؤلفه (عام ) بیشتري سهم را داشتند که مهمتري صفات عبارت بودند از :موقعیات پارچم هاا،
طول کاسه گ  ،شک برگ میانی ،مح بساکها ،شک لوله جام ،طول جام و قطار قاعاده کارکهاا .باا اساتفاده از
نتاي حاص از مطالعات ريختی و صفات افتراقی به دست آمده ،کلید شناسايی جديدي براي گونه هااي ايا جانس
در ايران تهیه گرديد .اي پووه  ،نخستی بررسی مورفومتريک در خصوص گونههاي  Anchusaدر ايران است.
واژههاي کليدي ،Anchusa :ايران ،تجزيه خوشهاي ،تنوع ريختی ،کلید شناسايی

مقدمه
جااااانس L.

شبه جزياره بالکاان اسات ).(Selvi and Bigazzi, 2003
 Anchusaاز تیاااااره Boraginaceae

گونههاي مختلف ايا جانس در اروپاا ،شامال و جناو

(گاوزبان) جنس بزرگی با حادود  176گوناه در ناواحی

آفريقا و غر آسیا توزيع شدهاند .اي گیاهان يک سااله،

معتدله و نیمهمعتدلاه دنیااي قاديم اسات (Akcin et al.,

دو ساله يا چند ساله و داراي صفات عمومی اعضاي تیاره

جنوبی

گاوزبااان هسااتند .اياا گیاهااان پوشاایده از کاارکهااا و
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غده هاي زبر هستند .برگ ها تخم مرغی و ياا سارنیزهاي و
در باالي ساقه بدون دمبرگاناد .گا هاا آبای رنا

) 2008و باارگ ) (Selvi and Bigazzi, 2001در اي ا

 ،باه

گوناههااا داراي ارزش تفکیکای اساات .در فلاورا ايرانیکااا

ندرت سفید و همراه با برگکها در خوشاه گارزن جماع

 ،)1307( Riedlفلور اياران (خااتمسااز )1911 ،و نیاز در

می شوند .میوه به صورت چهار فندقه با سطح چی خورده

ديگر منابع اعضاي اي جنس ناهمگ به صاور گونااگون

اسات .جانس  Anchusa L.در اياران داراي چهاار گوناه

در حااد زياارجنس و فروگونااهاي تقساایمبناادي شاادهانااد

است و گونه  ،A. italica Retz.داراي دو واريتاه italica

)Guşuleac, 1927؛ Chater, 1972؛ Greuter et al.,

و  kurdica Gusuleac.اساااات .اعضاااااي جنااااااااس

1984؛ Brummitt, 1992؛

 Anchusaدر ايران در نواحی شمال ،شمال غر  ،مرکاز

).1998

Selvi and Bigazzi,

و شمال شار و جناو يافات مایشاوند .ايا در حاالی

بررسیهاي ريختی و تشريحی در ماورد گوناههااي

اساااااات کااه  A. italica var. italicaداراي توزيااع

اي جنس چندان گسترده نبوده و از آن میان میتوان باه

گستردهتري است  aegyptiacaبه صورت نادر در نواحی

تحقیقااااااااات  Nyauwameو  )1336( Gillو  Selviو

جنوبی ايران يافت میشود (خاتمساز.)1911 ،

 )2661( Bigazziبر روي صفات مختلاف بارگ اشااره

برگ هاي  Anchusaبه حالت پخته در ايتالیا مصرف

کرد .از سوي ديگر ،گونه تتراپلوئید ايا جانس باه ناام

شده و اثر نرمکننده دارد (زرگري .)1901 ،پرورش اي

 A. italica Retz.تااوزيعی بساایار گسااترده در نقاااط

گیاه به عنوان گیاه زينتی در بعضی نواحی اروپا معماول

مختلف اياران داشاته ،چناد شاکلیهاايی را باه نمااي

است .گ هاي اي گیاه خاواص درماانی مشاابه باا گا

میگذارد .هدف از اي پووه  ،تعیی تناوع ريختای و

گاوزبان دارد .به همی دلی به جاي گ گاوزبان اصلی

ارزش آن در تعیی حدود تاکساونهااي ماورد بررسای

) (Boragoيا همراه با آن مصرف مایگاردد (زرگاري،

است.

 .)1901همچنی  ،از ريشاه ايا گیاهاان ناوعی ترکیا
رزينی با خاصیت رنگی به دست میآيد (Judd et al.,

).1999

مواد و روشها
در بررسی حاضر 12 ،جمعیات از چهاار گوناه و دو

بررساااایهاااااي متعااااددي در خصااااوص تنااااوع

واريته جنس  Anchusaدر ايران بررسی شد (جدول .)1

درونجمعیتی و بی گونهاي در اي جنس در سطح دنیاا

اي جمعیت هاا از زيساتگاه هااي مختلاف جماعآوري و

انجام شده اسات (Selvi and Bigazzi, 1998; Akcin

شناسايی شد .کلیه نمونه هاي بررسی شده ،در هربااريوم

).et al., 2010

دانشااگاه الزهااراء (س) ) (AUHنگهااداري ماایشااوند.

در اي پووه  ،در جمعآوري واحادهاي جمعیتای

بررسی ريختشناسای در دو زمیناه کمای و کیفای و باا

گونه هاي اي جنس از نقاط مختلف تالش شده است تا

اسااتفاده از استريومیکروسااکو

ديجیتااال Dino-Lite

با بررسای ريخاتشناسای ،قراباتهاا و خويشااونديهاا

مدل  AM413Tو میکروسکو نوري  Olympusمدل

ارزيابی گردد.

 B×51صااورت گرفاات .بااه منظااور اسااتخرا صاافات

عماادتا صاافات ريختاای فندقااه (Akcin and Ulu,

ريختی در انجام مطالعات مورفومتريک ،ابتدا به بررسای
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گونااههااا در فلورهاااي مختلااف از جملااه فلااورا ايرانیکااا

به روش  ،WARDتجزيه به عام ها )(factor analysis

) ،(Riedl, 1967فلاور ترکیاه )،(Chamberlain, 1979

و رسااتهبناادي )(Principal Component Analysis

فلور فلساطی ) ،(Zohary, 1978فلاور اروپاا (Chater,

استفاده شد .براي تجزيه و تحلی چناد متغیاره ،میاانگی

) 1972و فلور اياران (خااتم سااز )1911 ،پرداختاه شاد.

صفات کمی استفاده شد ،در حالی که صفات کیفای باه

تعدادي صفت نیز بر اساس مشاهدات شخصای انتخاا

صورت حااالت صافتی دو تاا چناد تاايی کاد گاذاري

شدند .صفات بادون تناوع در میاان گوناههاا مانناد هام

شدند .متغیرهاي استاندارد شده در تجزيه و تحلی چناد

اندازه بودن کرکهاا و بیارونزدگای جاام از کاساه در

متغیاره بررسای شادند .متوساط فاصاله تاکساونومیک و

حی بررسی کنار گذاشته شدند .تعداد  13صفت کمای

فاصااله اقلیدساای در ارزيااابی ضااراي

عاادم شااباهت در

و  10صاااافت کیفاااای بااااراي مطالعااااات بیااااومتري و

تجزيه خوشه اي صفات ريخات شناسای اساتفاده شادند.

ريختشناسی انتخا شد (جدولهاي  2و  .)9با استفاده

تجزيه به عام ها به منظور مشخص نماودن متناوع تاري

از ناارمافاازار  SPSSنسااخه  13/6بررساایهاااي آماااري

صفات بی گونه ها و واحد هاي جمعیتی بررسی گرديد.

مقدماتی و تجزيه و تحلی آماري چناد متغیاره صاورت

در جدول هاي  2و  9به ترتی فهرست صافات کمای و

گرفت.

کیفی اساتفاده شاده در مطالعاات ريخاتشناسای آماده

به منظور تعیی روابط بی گونهها از تجزيه خوشهاي

است.

جدول  -1مشخصات جمعیتهاي مختلف جنس  Anchusaبررسی شده در اي پووه  AUH( .مخفف هرباريوم گروه زيستشناسی دانشاگاه
الزهراء (س) است).
مشخصات جمعیت و شماره هرباريومی

نام تاکسون
A. italica Retz. var. italica

تهران 96 ،کیلومتري دماوند ،قلیزاده )(AUH 8511
البرز ،شهرک طالقان ،ملکوتی )(AUH 13906
تهران ،باغ گیاهشناسی )(AUH 13907
تهران ،شهرستان دماوند ،رحیمی )(AUH 13682

A. italica var. kurdica Gusuleac.

چهارمحال و بختیاري ،دشت جوشقان ،رحیمپور )(AUH 13701

کردستان ،سنند

 ،آبیدر ،نصرالهی )(AUH 13902

 A. arvensis subsp. orientalis (L.) Nordh.البرز ،جنو غربی کر

 ،مردآباد ،سعودي )(AUH 13671

تهران ،دانشگاه صنعتی شريف ،لبادي )(AHU 13681
تهران ،ونک ،خلیلی )(AUH 13672

A. strigosa Labill.

البرز ،کوه باغستان ،مسافري )(AUH 13903
البرز ،رجايیشهر ،باغستان ،مسافري )(AUH 13904

 13کیلومتري قزوي
A. aegyptiaca (L.) DC.

 ،محمديه ،نصرالهی )(AUH 13905

بوشهر ،بندر گناوه )(AUH 13901
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جدول  -2صفات کمی و کد گذاري آنها در مطالعات ريختشناسی
رديف

صفت

کد اختصاصی

رديف

صفت

کد اختصاصی

1

طول برگ قاعدهاي

l.u.l

3

نسبت طول برگه به کاسه

l.f/ l.c

2

طول برگ میانی

l.m.l

16

طول موهاي زبر

a.l.t

9

طول برگ فوقانی

l.o.l

11

قطر قاعده موهاي زبر

l.n.t

0

عرض برگ قاعدهاي

w.u.l

12

طول کاسه روي میوه

l.c.f

3

عرض برگ میانی

w.m.l

19

طول جام

l.co

0

عرض برگ فوقانی

w.o.l

10

طول فندقه

l.n

7

اندازه کاسه

l.c

13

عرض فندقه

w.n

1

طول برگه

l.f

جدول  -9صفات کیفی و کد گذاري آنها در مطالعات ريختشناسی
رديف

کد

صفت

حاالت صفت

1

شک رويشی

p.v.f

يکساله ( ،)1چند ساله ()2

2

شک قاعده موهاي زبر

s.n.t

برجسته ( ،)1په ()2

9

کرکهاي گیاه

s.t

هم اندازه ( ،)1غیر هم اندازه ()2

0

وضعیت ساقه

f.s

افراشته ( ،)1خوابیده ()2

3

شک برگ قاعدهاي

s.u.l

مستطیلی -تخممرغی ( ،)1مستطیلی -نیزهاي ( ،)2تخممرغی ( ،)9تخممرغی -نیزهاي ()0

0

شک برگ میانی

s.m.l

مستطیلی -نیزهاي ( ،)1مستطیلی -تخممرغی ()2

7

شک برگ فوقانی

s.o.l

نیزهاي ( ،)1تخممرغی ( ،)2نواري ()9

1

حاشیه برگ

s.ma.l

اندکی مو دار ( ،)1کامال مو دار ()2

3

کرکهاي دو سطح برگ

s.t.s.l

مشابه ( ،)1غیر مشابه ()2

16

گ آذي پس از گ دهی

s.i

باز و افراشته ( ،)1برگشته ()2

11

رن

جام

c.f

متماي به سرخ ( ،)1بنف

12

شک لوله جام

s.t.co

استوانهاي ( ،)1منحنی و در قاعده قوزدار ()2

19

شک زايده بی لو ها

s.un.l

کشیده و افراشته ( ،)1په و گرد شده ()2

10

مح پرچمها

l.fi

13

مح بساکها

l.an

10

شک فندقه

Sh.n

بنف

( ،)2آبی -بنف

( ،)9آبی ( ،)0بنف  -زرد ()3

تا دهانه لوله جام ( ،)1پايی تر از دهانه لوله جام ()2
هم رديف زايده بی لو ها ( ،)1کمی باالتر از زايده بی لو ها ( ،)2کمی پايی تر از زايده بای
لو ها ()9
مستطیلی -افراشته ( ،)1تخممرغی -مور ( ،)2تخممرغی -نیمه افراشته ()9

نتايج

دندوگرام رسم شده بر اساس میانگی صافات ريختای باه

در بررسی روابط میان گونهها ،روابط میان واحدهااي

روش  WARDدر شک  1نشاندهنده وجاود دو خوشاه

جمعیتاای متعلاا بااه چهااار گونااه و دو واريتااه از جاانس

اصلی در حدود فاصله  10است .خوشه اصالی اول باه دو

 Anchusaبه روش تاکسونومی عددي بررسی شد .باراي

زير خوشه تقسیم شده اسات .زيار خوشاه اول شاام ساه

تعیاای میاازان قراباات جمعیااتهاااي مطالعااه شااده ،تجزيااه

جمعیااات از گوناااه  A. strigosaاسااات کاااه جااادايی

خوشهاي بر اساس میانگی صفات ريختی انجاام گرفات.

جمعیتهاي اي گونه را نشان مایدهاد .زيار خوشاه دوم
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تنها دربردارناده جمعیات  A. aegyptiacaاسات .خوشاه

مؤلفااه اساات .همااانطااور کااه مشاااهده ماایشااود نتاااي

اصلی دوم باه دو زيار خوشاه تقسایم شاده اسات کاه در

حاصا ا از تجزياااه خوشاااهاي باااه خاااوبی در نماااودار

زيرخوشه اول جمعیاتهااي  A. italica var. kurdicaاز

رسااتهبناادي باار اساااس دو مؤلفااه اصاالی قابا تشااخیص

هاام جاادا شاادهانااد و در زياار خوشااه دوم جمعیااتهاااي

است.

 A. italica var. italicaو  A. arvensisقارار گرفتاهاناد
اياا دو زياار خوشااه در حاادود فاصااله  19بااا يکااديگر
خويشاوند هستند.

جدول  -0نتاي حاص از تجزيه به عوام بر اساس صفات کمای
و کیفی ريختی در چهار گونه از جنس  Anchusaدر ايران
درصد تجمعی

درصد واريانس

شاخص

20/13

20/13

1

01/33

22/16

2

جدول  -3مقادير عوام اول و دوم حاص از تجزيه به عام ها در
چهار گونه از جنس  Anchusaدر ايران
عام اول

عام دوم

صفات
اندازه کاسه

6/70

-

شااک  -1دناادروگرام رساام شااده بااه روش  WARDباار اساااس

شک برگ میانی

6/73

-

میااانگی صاافات ريختاای در چهااار گونااه و دو واريتااه جاانس

مح بساکها

6/70

-

مح پرچمها

-

6/13

شک لوله جام

-

6/72

طول جام

-

6/71

قطر قاعده موهاي زبر

-

6/76

Anchusa

دو شااااخص اول کاااه در مجماااوع ساااب

01/33

درصد تناوع مشااهده شاده هساتند ،باراي بررسای هااي
بعااادي انتخاااا گرديدناااد (جااادولهااااي  0و  .)3در
عام ا اول (جاادول  )0کااه حاادود  20/13درصااد ک ا
تنااوع را نشااان ماایدهااد صاافات اناادازه کاسااه ،شااک
بااارگ میاااانی و محاا بسااااکهاااا بیشاااتري ضاااري
همبسااتگی ( )<6/7را نشااان ماایدهنااد .در عاماا دوم
کاااه  22/16درصاااد کا ا تناااوع را نشاااان مااایدهاااد
صاافات محاا پاارچمهااا ،شااک و طااول لولااه جااام و
قطااار قاعاااده کااارکهااااي زبااار بیشاااتري ضاااري
همبستگی ( )<6/7را نشان میدهند.
نماااودار رساااتهبنااادي رسااام شاااده بااار اسااااس دو
مؤلفااه اصاالی اول (شااک  )2بی اانگر میاازان نزديکاای يااا

شک  -2نمودار رستهبندي بر اساس صفات ريختی در گوناههااي

واگراياای گونااههاااي مطالعااه شااده باار اساااس اي ا دو

مختلف جنس  Anchusaدر ايران

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال چهارم ،شماره دوازدهم ،پايیز 1931
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بحث

فلور ايران (خااتم سااز )1911 ،صافت رنا

جاام گا

نتاي به دست آمده از مشااهدات ريخاتشناسای باا

صفت افتراقی مناسبی براي تشخیص گونه ها ذکر نشاده

بررسی صفات کمی و کیفی ريختی نشان داد که برخی

است .طب مشاهدات اي پووه

نیز ايا صافت بسایار

صفات ريخاتشناسای انتخاا شاده قادرناد باه عناوان

تحت تأثیر محیط است .باه طاوريکاه عواما محیطای

صفات افتراقی ،چهار گونه و دو واريتاه  Anchusaرا تاا

مانند میزان بارندگی ،رطوبت هوا و وضعیت جغرافیاايی

حد مناسبی از يکديگر جدا کارده و در کلیاد شناساايی

باعث تغییر رن

بااهکااار باارده شااوند .يااک صاافت متمايزکننااده مهاام در

جام قب و پس از خشک شدن گیاه متفاوت است.

گ میشاوند .از ساوي ديگار ،رنا

شناسااايی گونااههااا ،شااک لولااه جااام اساات .در کلیااد

يکی ديگار از نکاات شاايان توجاه در ايا جانس،

شناسااايی فلااورا ايرانیکااا توسااط  )1307( Riedlو فلااور

وضعیت تقسیمات زيرجنس آن است .در فلورا ايرانیکاا

ايران توسط خاتمساز ( )1911نیز باه ايا صافت اشااره

) (Riedl, 1967و فلااور ايااران (خاااتمساااز )1911 ،بااه

حاضار نیاز هار دو

وجااود  9زياارجنس از  Anchusaدر ايااران بااا نااامهاااي

صفت طول و شک لوله جام بیشتري ضري همبستگی

 Buglossoides ،Anchusaو  Lycopsisاشااااره شاااده

( )<6/7در عام دوم را نشان میدهند .لوله جاام باه دو

است .محققان معتقدناد کاه خصوصایات میاوه قاادر باه

شک استوانهاي و منحنی ديده مایشاود .در گوناه هااي

انجام تفکیک مناسبی در سطح زيرجنس هاي Anchusa

 A. strigosaو  A. aegyptiacaو در هاار دو واريتااه

اساات .بررساایهاااي پیشاای توسااط  Selviو Bigazzi

 A. italicaلوله جام استوانهاي و راسات اسات .تنهاا در

( 2666الاااف ) 2666 ،مؤياااد آن باااوده اسااات کاااه

 A. arvensisلوله جام منحنی و در قاعده قوزدار اسات.

 A. italicaو  A. strigosaکااه متعلاا بااه زياارجنس

به همی علت ،اي صفت متمايزکننده در شناسايی گونه

 Anchusaهستند غالبا ارتباط بسیار نزديکی به يکاديگر

 A. arvensisبساایار مااؤثر اساات .جمااالو و همکاااران

نشان میدهند .از طرفی ،اي دو گونه فاصاله بیشاتري باا

( )1913نیز به ارزش اي صافت اشااره کاردهاناد .طبا

گونااه  A. aegyptiacaو  A. arvensisدارنااد .گونااه

مطالعات  Akcinو همکاران ( )2616مشخص شد که از

 A. aegyptiacaمتعلا بااه زياارجنس Buglossoides

نظر ريختشناسی نسبت لاو کاساه باه طاول کاساه و

 (Reichenb.) Gusuleacو گوناااه  A. arvensisباااه

مح قرارگیري بساکها در لوله جام صفات مهمای در

زيرجنس  Lycopsis (L.) Gusuleacمتعل است.

شده اسات و مطااب نتااي پاووه

تفکیک گونه هاي  Anchusaهستند .نتاي اي پاووه
با عقايد اي محققان همخوانی دارد.

در اي پاووه  ،تفکیاک زيارجانسهاا تأيیاد شاده
اسااات .در  A. italicaو  A. strigosaکاااه در ياااک

از آن جايی که همه گونه هاي مرباوط باه Anchusa

زياارجاانس قاارار ماایگیرنااد ،فندقااه افراشااته و اسااتوانهاي

به جز گونه  A. strigosaبرگهاي غیر گوشاتی دارناد،

مشاهده شد .در  A. aegyptiacaکه متعل باه زيارجانس

لذا ،بارگهااي گوشاتی صافت افتراقای مناسابی باراي

 Buglossoidesاست فندقه تخم مرغای و نیماه افراشاته و

تشخیص گوناه  A. strigosaاسات .در کلیاد شناساايی

در گونااه  A. arvensisاز زياارجاانس  Lycopsisفندقااه
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 (گاو زبان) در ايرانBoraginaceae  از تیرهAnchusa L. بررسی تنوع ريختی گونههاي مختلف جنس

 بررسایهااا. ارزشاامند تشاخیص داده بودنااد،تاکساونومی

 ايا نتااي باا مشااهدات.کامال مور به چشم میخورد

نشان میدهد که صافات باه کاار رفتاه قاادر باه تفکیاک

) در خصوص ريخت شناسی فندقاه2661( Ulu  وAkcin

 استفاده از کلید شناساايی.تاکسونهاي مورد بحث هستند

 اي محققان پیشتر. تطاب داردAnchusa برخی گونههاي

زير با توجه به ارزش تفکیکی صفات مورد بررسی باراي

با میکروسکو الکترونی نگااره تناوع شاکلی و الگاوي

:تاکسونهاي اي جنس در ايران پیشنهاد میشود

از گیاهاااان ماااورد بررسااای را در

ساااطحی اياا بخاا

2 .....................................  تا دهانه لوله جام، لوله جام استوانه اي؛ پرچم ها مساوي.نیزه اي- برگ میانی مستطیلی-1
 پرچمها پايی تر،) پرچم ها نامساوي (دو عدد کوتاهتر. بساکها پايی تر از زايدهها.تخم مرغی-برگ میانی مستطیلی
9 .............................................................................................................................................. از دهانه لوله جاام
A. italica Retz. ..................................................  میلیمتار0 از

 کاسه بی، بساکها همتراز زايده بی لو ها-2

A. strigosa Labill. .....................  میلیمتر0  اندازه کاسه کمتر از،بساکها همتراز يا پايی تر از زايده بی لو ها
A. aegyptiaca (L.) DC ....................................................................................  لوله جام استوانهاي و راسات-9
A. arvensis (L.) M.Bieb ............................................................................. لوله جام منحنی و در قاعده قوزدار
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Morphological evaluation of Anchusa species (Boraginaceae) in Iran
Fatemeh Nasrolahi 1, Maryam Keshavarzi 1* and Masoud Sheidai 2
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Abstract
Anchusa (Boraginaceae) includes weedy species in different habitats and cultivations and is
composed of four species in Iran. Species delimitation is mainly based on features as
zygomorphic or actinomorphic flowers, straight corolla tube and nutlet shape. In this project,
morphological features of different accessions of Anchusa species were evaluated. Totally, 33
qualitative and quantitative morphological characters of 12 populations of four species were
studied. Statistical analyses were done by SPSS ver. 19.0 Diagnostic value of different
features in species delimitation was studied in order to provide an efficient identification key.
Results indicated that adopted features were of taxonomic importance. Factor analysis
revealed that two main factors had most effects. These factors were location of filaments,
calyx length, middle leaf shape, location of anthers, shape of tube of corolla, length of corolla,
and diameter of hair tubercles. A new identification key based on obtained results was
provided. This was the first morphometric study of Anchusa species in Iran.
Key words: Anchusa, Iran, Cluster analysis, Morphology, Identification key
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