پوسرت تبارزایی تراکئوفیتها
گیاهانآوندی – سیستامتیک و ویژگیها
s

شاخ واشها ،خزهها ،جگرواش ها :پوسرت تبارزایی "بریوفیتها" را ببینید

Selaginellaceae

Selaginellales

Equisetaceae

Equisetales

Ophioglossaceae

Ophioglossales

Psilotaceae

Psilotales

Marattiaceae

Marattiales

Osmundaceae

Osmundales

Hymenophyllaceae

Hymenophyllales

Gleicheniaceae Matoniaceae Dipteridaceae

Gleicheniales

Lygodiaceae

Anemiaceae

Schizaeales

Salviniaceae

Marsileaceae

Salviniales

Cyatheaceae
Cibotiaceae
Dicksoniaceae
Metaxyaceae
Thyrsopteridaceae
Loxsomataceae
Culcitaceae
Plagiogyriaceae

Cyatheales

Schizaeaceae

Saccolomataceae
Lonchitidaceae
Pteridaceae

Cystodiaceae
Lindsaeaceae
Dennstaedtiaceae

Eupolypods I: Polypodiineae

ناجورهاگ
برگها زبانکدار

هاگدانها بر روی مخروط های–۴وجهی
برگها –۴ردیفی
میکروسپورها سهشیاری
مگاسپورها۴
اسپورانژیوفورها در مخروطهای انتهایی
برگها فراهم ،در قاعده پیوسته به غالفهای برگی
ساقهها شیاردار با کانالهای توخالی درونی
هاگها با  ۴تا  ۶االتر ،نواریشکل
هر برگ دارای بخشهای زایا (اسپوروفور) و نازا (تروفوفور(
)اولی نسبت به دومی خمیده(

ریشهها غیرمنشعب ،بدون تارهای کشنده
دستجات آوندی برگ پهلوبه پهلو
گامتوفیت غیرفتوسنتزکننده ،اغلب زیرزمینی ،میکوریزدار

بدون ریشه
برگها تحلیلرفته ،رگربگها  ۱یا هیچ
هاگدانها  ۲تا  ، ۳پیوسته :سینانژیوم
گیاهان گرمسیری ،دارای مگافیل ،گوشوارک +
سیفونواستل چندحلقهای؛
اغلب دارای سینانژیوم ،آنولوس –
هاگدانها با شکاف یا منافذ طولی باز میشوند

آنولوس بهطور جانبی بر روی هاگدان
در انتها باز میشود
نهنج طویل
برگها نازک ،معموال با  ۱الیه سلولی
سورها حاشیهای
استلهای ریشه با  ۳تا  ۵قطب پروتوزایلمی
ریزوم دارای فلس
رگربگها مشبک
بلوغ هاگدانها همزمان

آبزی
ایرانشیم +
برگها دوشکلی
ناجورهاگ؛ اسپوروکارپ؛ آنولوس –

کرک
اندوسپور–٢الیه

معموال رسخسهای درختی
سورها اغلب انتهایی بر روی رگربگها

جگرواشها

Polypodiales

خزهایها

بلوغ هاگدانها ناهمزمان
آنولوس عمودی بر روی هاگدان که با پایک
و شکاف استومیوم قطع میشود

شاخواشها
پنجهگرگيان

گياهان
آوندی

رسخسها
)شامل دماسبيان(
پايانخل
کهندار

ريشبز
ولو يتچيا
گنتوم
مخروطيان

بازدانگان

(incl. Aspleniaceae, Athyriaceae, Blechnaceae,
Cystopteridaceae, Desmophlebiaceae, Diplaziopsidaceae,
Hemidictyaceae, Onocleaceae, Rhachidosoraceae,
)Thelypteridaceae, Woodsiaceae

نهاندانگان

ماگنوليايیها
تکلپهایها
باقاليیها
پنريکیها

گلرسخیها

نعنايیها

کاسنیها

گلاستکانیها

Zamiaceae

Ginkgo

Ginkgoaceae

Ephedra

Ephedraceae

Welwitschia

Welwitschiaceae

Gnetum

Gnetaceae

Abies
Keteleeria
		 Pinus

Pinaceae

Agathis

Araucariaceae

Acmopyle Afrocarpus Dacrycarpus Dacrydium Falcatifolium
Halocarpus
Lagarostrobus
Lepidothamnus
Manoao
Microcachrys Nageia Parasitaxus Pherosphaera Phyllocladus
Podocarpus
Prumnopitys
Retrophyllum Saxegothaea

Podocarpaceae

Sciadopitys

Sciadopityaceae

Amentotaxus
Pseudotaxus

Taxaceae

Actinostrobus
Athrotaxis
Austrocedrus
Callitris
Calocedrus Chamaecyparis Cryptomeria
Cunninghamia
Cupressus Diselma Glyptostrobus Fitzroya Fokienia
Juniperus
Libocedrus
Metasequoia
Neocallitropsis
Papuacedrus
Pilgerodendron
Platycladus
Sequoia
Sequoiadendron
Taiwania
Taxodium
Tetraclinis Thuja Thujopsis Widdringtonia Xanthocyparis

Cupressaceae

Hesperopeuce
Picea
Tsuga

Wollemia

Cephalotaxus
Torreya

Araucaria

Austrotaxus
Taxus

مخروطهای دانهدار با  ]٣[۲دانه در هر مگاسپوروفیل
لیگنینها داری سیرینگالدئید

ساقه ضخیم؛ مگافیلها شانهای
نرها با مخروطهای گردهای؛ لوله دانهگرده ساده
ریشهها دارای سیانوباکرتیهای تثبیت کننده N2

Cycadales

شاخههای کوتاه ضخیم با برگهای بادبزنیشکل ،با رگربگهای
دوشاخهای ،ریزان
تخمکها ( ۲یقهای قاعده ای(
لولهگرده منشعب
لپه ها ۲

Ginkgoales

بیخساقه (کادکس(
برگها ( ۲نواریشکل) با رشد مداوم در طول عمر
رگبندی موازی؛
لولههای گامتوفیت ♀ به سمت لولههای گرده رشد میکنند
اکتومیکوریزدار
برگها متقابل ،ساده ،پهن
رگبندی مشبک (شبه نهاندانه :همگرایی(
شیرابهدار

تخمکها/دانهها محصور در برچه نیست
لوله دانهگرده مکنده
عمدتا گرده افشانی با باد
اندوسپرم ابتدایی
بدون مخروطهای دوجنسی

دانهگرده مخطط
اسپرم دوهستهای
لپهها ۲

تک پایه؛ دارای کانالهای رزینی
برگها خطی (سوزنی(
دانهگرده اغلب دارای –۲بال
تخمکها  ، ۲واژگون
دانهها بالدار

Pinales

تکپایه یا دوپایه؛ برگها پهن تا سوزنیشکل
دانهگرده بدون بال
مخروطهای دانهدار بزرگ ،ناپیوسته
لپهها  ۲تا ۴

مخروطداران I

برگها دارای تنوع
ریختشناختی

دوپایه؛ ریشهها دارای گرهک
 ۱تخمک در هر فلس ،مخروط اغلب تکدانه
نهنج و/یا اپیامتیوم/کارپیدیوم گوشتی؛
لپهها ۲

Cupressales

تکپایه
"برگهایسوزنی جفتی" (کالدود(
تخمکها  تا 

مخروطداران II

دوپایه؛ همیشهسبز
مخروط های گرده ریز
میکروسپورانژیوفورها سپریشکل
تخمک  ۱ ، ۱دانه در هر مخروط ،آریلدار
لپهها ۲
فلس های
مخروط متقابل

گلها دوجنسی؛ میوه (تخمکها محصور در برچه)؛ فقدان اسپرماتوزوئیدها؛
لولهگرده به کالله/خامه/بافتخورش/سلولهایهمراه نفوذ میکند (سیفونوگامی کامل(
دارای وسل؛ پولنکیت؛ عمدتا گردهافشانی با جانوران
لقاح مضاعف :اندوسپرم تریپلوئید
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بازدانگان

Gnetales

کل تی سی اچ ،باخلیر جی بی ،هیلگر اچ اچ ،معامریانی ف ( )2021پوسرت تبارزایی گیاهانآوندی (ترجمه فارسی(

Bryophyte
Phylogeny
Poster

زوئیدو گامی

وسلها
دارای صفحههای غربالی منفذدار
دوپایه

نهاندانگان پوستر تبارزایی نهاندانگان را ببینید
• درخت فرضی بر پایه دادههای تبارزایی مولکولی 2020
• طول شاخهها ساختگی است ،نشاندهنده مقیاس زمانی واقعی نیست
• اگر صفتی به عنوان سیناپومورفی بالقوه در یک گره یا برای یک شاخه مشخص شده ،به معنی این نیست
که همه اعضای شاخه آن صفت را دارند

دوپایه

خشکیپسند ،برگها فلسی شکل ،غالفدار ،زوداُفت
ساقهها باریک ،مخطط ،فتوسنتزکننده
مخروطهای دانهدار ١ :تا  ٣تخمکی؛ لقاح مضاعف

تکپایه (در  : Juniperusتکپایه یا دوپایه(
برگها اغلب فلسیشکل
دانهگرده بدون بال؛ تخمکها  ۱تا  ٢۰در هر فلس
لپهها فراوان
مخروطهای دانه انتهایی

برگ حقیقی
اثر برگی
پروتوزایلم برونگرا
ریشهها تکمحوری
وسلها به شکلهای گوناگون
وارونگی ٣۰ـکیلوبازی کلروپالستی

Gymnosperms

Bowenia
		
Encephalartos
Microcycas

گیاهان ماده :دارای چرخههای مگاسپورفیل منفرد
در نوک تنه متناوب با تروفوفیلها
)بدون مخروط دانهدار(

Spermatophytes

Cycas

Cycadaceae

Cedrus
Nothotsuga
Pseudotsuga

گياهان
دانهدار

Euphyllophytes

درجه آنا

Cathaya
Larix
Pseudolarix

اسپوروفیت غالب
بافت آوندی:
تراکئیدها  +سلولهای غربالی
هاگدانها فراوان
سلول تخم :اولین تقسیم افقی

آنولوس عرضی ،تقریبا انتهایی ،با شکاف طولی باز میشود

Eupolypods II: Aspleniineae

Chigua
Dioon
Macrozamia
Zamia

هاگدان ها درون سورها
هاگدان ها از ابتدا چند الیهای:
الیه تپتوم در هاگدان
حقیقی پالسمودیومی
اندوسپور کاذب +
سیفونواستل
پروتوزایلم ساقهای میانگرا

هاگدانها تکالیه و دارای آنولوس:
دارای لپتوسپورانژ

(incl. Polypodiaceae, Davalliaceae,
Didymochlaenaceae, Dryopteridaceae, Hypodematiaceae,
)Lomariopsidaceae, Oleandraceae, Tectariaceae

Ceratozamia
Lepidozamia
Stangeria

رسخسها

Monilophytes

Isoëtaceae

Isoëtales

ُبنهدار تا ریزومدار
برگ ها مارپیچی ،در قاعده و طوقهای
میکروسپورها تک شیاری
مگاسپورها  ۵۰تا ۳۰۰

برگها معموال با یک رگبرگ مرکزی غیرمنشعب
ریشه دوشاخهای
هاگدانها کلیویشکل ،پشتیشکمی و با شکاف عرضی ١ ،عدد در (سطحرویی) هر برگ

Lycophytes

Lycopodiaceae

Lycopodiales

جورهاگ
برگها بیزبانک
هاگدانها گاهی مجتمع در مخروطهای انتهایی

