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 :  المقدمة

% من االنواع الحيوانية 98تشكل الالفقريات عالم واسع جدا ومهم ، فقد وجد انها تشكل 
شعبة ، نصفها بحرية  35المعروفة ، وهي في حالة تزايد مستمر، وتصنف تحت اكثر من 

 المعيشة وحتى البرية منها يمكن ان تعيش جزء من حياتها في المياه . 

 ولكن من هي الالفقريات ؟ وما هو تعريفها ؟   

لكن فقدان و_ يطلق على االحياء اللتي التمتلك هيكل عظمي وال عمود فقري بالالفقريات ،     
هيكل صفة معينة اليعني وجود عالقة بين افرادها ، وبصفة عامة فان الالفقريات تمتاز بوجود 

وقع ومع ان هذه الصفات غير مطلقة اي خارجي وقلب ظهري الموقع وحبل عصبي بطني الم
انها تتواجد في مجاميع معينة من الالفقريات وتنفقد في مجاميع اخرى ، وبما ان الالفقريات 

تشمل جميع االحياء ابتداء من الوحيدة الخلية الى شوكية الجلد فانها ذات صفات متباينة بشكل 
 عرف الالفقريات بانها : كبير وهي ايضا ذات اصول متباعدة ،فعلى هذا االساس ت

 ( مجموعة كائنات غير متجانسة وذات اصول متباعدة ) .     

وقد درست احيوانات منذ القدم واهتم العلماء بتصنيفها وتقسيمها ليسهل دراستها . فقد          
قسم ارسطو الحيوانات الى (ذوات الدم ) و ( عديمة الدم ) ويقصد بها الفقريات والالفقريات 

ن وجد ان بعض الالفقريات تمتلك دم احمر لذلك جاء (المارك) وقسم الحيوانات الى ولك
الفقريات و فقريات اعتمادا على الخطة العامة لبناء الجسم . ثم جاء  (الجاحظ  ) اللذي قسم 

الحيوانات اعتمادا على العادات والبيئة . اما ( القزويني ) فقد صنف الحيوانات الى برية و مائية 
لت البرية منها ( الدواب والنعم والسباع والطيور والحشرات ) اما المائية فقد شملت  وشم

م قسم العالم ( لينايوس ) الحيوانات الى فقريات  1758(الرئويات والالرئويات ) . وفي العام 
) اما  Piscesواالسماك   Amphibiaوالبرمائيات   Avesوالطيور   mammalia(اللبائن 

 ) .   Vermsوالديدان   Insectaالحشرات (الالفقريات 

وقسم (لينايوس) كذلك االحياء الى ممالك وهذه تظم الشعب وتظم الشعب اصناف واالصناف    
 فتظم الرتب وهذه تظم عوائل والعوائل تظم اجناس وانواع : 

Kingdom – Phylum – Class – Order – Genus – Species                         

ويكتب حرفه  Genusكما انه اوجد التسمية الثنائية فكل كائن حي له اسمان ، اسم الجنس  
ويكتب حرفه االول صغير واالثنان يكتبان بالخط   Speciesاالول كبير واالسم الثاني النوع 

 المائل .

 ة )) على هذا فيعرف علم التصنيف بانه ((تقنية خزنية واستردادية وتخاطبية للمعلومات الحياتي 

 ولالفقريات اهمية كبيرة كبيره منها :   

في مكافحة اذ يستعمل بعضها   Biological controlاستعمالها في السيطره الحياتية  – 1 
  االفات الضارة بدال من المواد الكيميائية .



 

 

تعتبر مهمة في البحوث العلمية واجراء التجارب بسبب صغر حجمها وقصر دورة حياتها  – 2
 ة تركيبها . وبساط

 تعتبر العديد منها غذاء جيد لالسماك مثل الروبيان والمحار واالخطبوط ...... الخ  – 3

 تساعد في تلقيح النباتات مثل الحشرات .  – 4

 بعض منها لها القدرة على انتاج مواد نافعة لالنسان مثل النحل ودودة الحرير ....... .  – 5

 ل من الفوائد : اضرارالالفقريات فهي بشكل عام اق

 تسبب بعضها امراض لالنسان مثل طفيلي المالريا والديدان الشريطية والخيطية  – 1

   Lepus , Balanusتتجمع بعضها على سطوح البواخر فتسبب تلفها مثل  – 2

 بعضها يكون ناقل لالمراض مثل البعوض وبعض انواع الحلزون .  – 3

 بعضها تعمل على تلف المحاصيل الزراعية مثل الجراد والخنافس وبعض الديدان الخيطية  – 4

 

يعرف النوع بانه (( مجموعة افراد متشابهة في صفاتها التشريحية ،ما عدا التكاثرية ،  -
 ولها القدرة على التزاوج فيما بينها وهي معزولة تكاثريا عن المجاميع المماثلة )) 

 

يتم تداول جيناتها بين   Genetic unitاو ان النوع يعرف بانه (( هو وحدة جينية  -
 افرادها . فالفرد هو وعاء مؤقت يحوي جزءا صغيرا من المجموع الجيني لنوعه . 

 

 

 

 

 

 

 



      Lifes  Kingdomالممالك الحياتية : 

ما المملكه النباتية وتظم الى وقت قريب كان من التقليدي ان تصنف االحياء الى مملكتين ه    
جميع االحياء التي لها جذور وتقوم بعملية البناء الضوئي مثل االشجار وغيرها ..... والمملكة 

الحيوانية وتظم الكائنات المتحركة والتي تلتهم غذائها مثل الديدان واالسماك واللبائن . ولكن 
تظهر عدة صعوبات منها ان بعض الكائنات وحيدة الخلية   Unicellularالكائنات وحيدة الخلية 

واقرانها من السوطيات  Euglenaتنسب الى المملكتين النباتية والحيوانية فعلى سبيل المثال ان 
لها القابلية على الحركة مثل الحيوانات ولكنها تقوم بعملية البناء   Phytoflagellatesالنباتية 

النباتات وكذلك البكتريا كانت تنسب الى المملكة الحيوانية ،  مثل  Photosynthesisالضوئي 
اقترح ( هيكل ) مملكة جديدة   1866لذلك ولحل هذه المشكلة وجدت ممالك جديدة ، ففي عام 

لتشمل جميع الكائنات وحيدة الخلية وقد شملت البكتريا   Protistaهي مملكة الطليعيات 
خالية من الغالف النووي   Prokaryotesوية اولية والطحالب الخضراء المزرقة وهي ذات ان

وتم التفريق بينهما في   Eukaryotesواخرى كائنات احادية الخلية ذات انوية بغالف نووي 
نظام المماليك باالضافة  1969منتصف الفرن الماضيواعتمادا على ذلك اقترح (ويتكر) عام 

. وتشمل هذه   Multicillularددة الخاليا ومتع  Unicellularالى التمييز بين احادية الخلية 
 المماليك مايلي : 

   Kingdom Moneraمملكة البدائيات  – 1

وهذه تظم كائنات وحيدة الخلية وعدم احتواء نواتها على غالف نووي وال تظهر فيها          
  Plastidesوالبالستيدات   Mitochondriaتخصصات داخلية كبيرة مثل المايتوكوندريا 

والبكتريا   Blue-green algaeالطحالب الخضراء المزرقة وتتغذى باالمتصاص وهذه تشمل 
Bacteria   . 

  Kingdom Protistaمملكة الطليعيات  – 2

وهذه تظم كائنات احادية الخلية او مستعمرات ذات انوية تحوي اغشية وكذلك           
المايتوكوندريا او بالستيدات وتتغذى بطريقة متباينة فبعضها يتغذى باالتهام او االمتصاص 

وبعضها بواسطة التركيب الضوئي . اما تكاثرها فيكون ايضا بطرق شتى منها انقسام الجنسي 
Asexual division   او انقسام اختزاليmiosis   واتحاد الخاليا الجنسي ومن ضمنها شعبة

Sarcomastigophora , Apicomplexa , Ciliophora   مئة الف نوع وتحوي اكثر من
 وهي مجموعة كبيرة ومختلفة . 

   Kingdom Fungiمملكة الفطريات  – 3

وهذه االحياء تحصل على   Fungiت والفطريا  Yeastوالخمائر    Moldsوتشمل العفن        
غذائها بواسطة االمتصاص وبعضها مثل الفطريات تكون طفيلية . وقد عزلت هذه المجموعة 

 من المملكة النباتية لالسباب التالية : 



اوال : ان هذه االحياء التقوم بعملية البناء الضوئي مثل النباتات اي ان غذائها 
Heterotrophic  فتغذيتها متباينة .ها من كائنات اخرى اي تحصل على غذائ 

ثانيا : ان هذه االحياء غير متعددة الخاليا مثل النباتات اذ ان الفواصل او الجدران بين خالياها 
 تميل الى عدم االكتمال . 

ثالثا : تختلف خاليا هذه االحياء عن النباتات بانها التمتلك مواد سليلوزية ولكن لعضها جدران 
 كايتينية . 

   Kingdom Plantiaالمملكة النباتية  – 4

وهي احياء متعددة الخاليا ذات انوية حقيقية وذات جدران خلوية سليلوزية متميزة وتمتلك       
صبغات التركيب الضوئي تقع في البالستيدات وهي تتغذى بعملية التركيب الضوئي وتشمل 

 الطالب الراقية والنباتات الخضراء . 

   Kingdom Animaliaوانية المملكة الحي – 5

ولكنها التحتوي صبغات التركيب الضوئي    Eukaryoticوهي احياء ذات خاليا حقيقية النواة 
 . غذائها وتتكاثر جنسيا اال في بعض المجاميع الواطئة وهي تلتهم 

 

 نظريات نشوء الالفقريات والعالقات التطورية بينها : 

   Syncytial theoryنظرية المدمج الخلوي  – 1  

هذه النظرية تعتقد ان الحيوانات عديدة الخاليا نشات من هدبيات عديدة النوى            
multinucleate ciliates   اذ نشات من فواصل خلوية بين االنوية فتكون حيوان متعدد

االولى كانت مشابهة الى الديدان المسطحة اي ان الخاليا . وبما ان الحيوانات عديدة الخاليا 
 تناظرها جانبي فيعتقد اصحاب هذه النظرية ان اسالف الهدبيات كانت تميل الى التناظر الجانبي 

 اما االعتراضات على هذه النظرية هي :   

 انها اهملت دراسة النمو الجنيني للديدان المسطحة .  –أ   

 د الحيامن المسوطة في الحيوانات عديدة الخاليا . هذه النظرية التفسر وجو –ب   

 وهي ذات تناظر شعاعي نشات من              Cnidariaتستنتج هذة النظرية ان الالسعات  –ج   

 الديدان المسطحة وهذه ذات تناظر جانبي وعلى ذلك فهذه النظرية تعتبر ان التناظر         

 ر الشعاعي . الجانبي اكثر بدائية من التناظ       

    



   Colonial flagellateنظرية المستعمرات السوطية  – 2

مسوطة تعتبر هذه النظرية ان الحيوانات متعددة الخاليا قد نشات من مستعمرات حيوانية      
وقد تخصصت تدريجيا الى ان اصبحت حيوانات متعددة الخاليا فيها خاليا متميزة للقيام 

خاليا تكاثرية او عصبية او جسمية ...... وهكذا . وكانت اشكال هذه بالفعاليات الحيوية منها 
وممكن ان تكون مشابهة ليرقة   radial symmeteryالمستعمرات كروية اي شعاعية التناظر 

وهي ذات تناظر شعاعي . وممكن ان يكون   (Planula larva)الالسعات وهي البالنيوال 
التناظر الجانبي قد حصل فيما بعد بسبب طريقة التغذية والسبح في الماء فظهر فم بطني وتميز 

 فيها سطح ظهري وهكذا تحولت الى التناظر الجانبي . 

 

   Polyphyletic theoryنظرية تعدد المناشئ  – 3

وان االسفنجيات عددة الخاليا ذات مناشئ متعددة وهذه النظرية تقول ان الحيوانات مت     
والالسعات نشات من المستعمرات السوطية اما المشطيات والديدان المسطحة فقد نشات من 

 الهدبيات . 

وهناك اراء تقول بان الديدان المسطحة الواطئة هي االوطا ضمن الحيوانات ذات التناظر    
 الجانبي . 

      

 

 

 

 



 Spongyأو االسفنجٌات  Poriferaشعبة المسامٌات 

% ال تكون بحرٌة المعٌشة وال 89% منها ٌعٌش فً المٌاه العذبة، والنسبة البالٌة 2هذه حٌوانات جالسة ولد وجد ألل من 

ولٌس لدٌها  ٌوجد أنواع برٌة. وهً ال تمتلن أنسجة حمٌمٌة وتتؽذى على الدلائك الداخلة عبر فتحات جدار الجسم مع الماء.

 أي نوع من األجهزة المتخصصة. وال تمتلن جهات أمامٌة أو خلفٌة.

 Characteristicsالصفات العامة 

 .Mesenchymal originتتكون من عدد من الخالٌا وتكون مفككة ذات أصل مٌزنكٌمً  -1

 ماء من خاللها.( والتً ٌمر الChambers( تؤدي إلى لنوات وردهات )Ostiaجسمها ٌحوي ثموب كبٌرة ) -2

 أو عدٌمة التناظر. Radial syumetryتناظرها إما شعاعً  -3

وطبمة داخلٌة من  Pinacocytesمن خالٌا مسطحة تسمى  Epidermisجدار الجسم ٌتكون من طبمة خارجٌة  -4

وأشكال  ( تحوي خالٌا امٌبٌة متفرلةMesoglea. بٌنهما مادة جٌالتٌنٌة تسمى )Choanocytesخالٌا مطولة سوطٌة 

 (.23مختلفة من مواد هٌكلٌة )شكل 

 المواد الهٌكلٌة تتكون إما من أشوان كلسٌة أو سلكٌة أو بروتٌن االسبونجٌن أو كالهما. -5

والتنفس واإلبراز بواسطة  Interacellularال تمتلن أعضاء وال األنسجة حمٌمٌة والهضم داخل الخالٌا  -6

 االنتشار.

 ستجابة إلى التحفٌزات موضعٌة ومستملة.ال تمتلن جهاز عصبً واال -7

 .Sessileتكون مائٌة المعٌشة وجالسة  -9

او تكاثر جنسً بواسطة البٌوض  Gemmulesأو البرٌعمات  Budingتكاثرها الجنسً عن طرٌك التبرعم  -8

 والحٌامن والتً تكون ٌرلة مهدبة حرة السباحة.

 Types of canal systemأنواع أنظمة المنوات 

 (24م االسفنجٌات لها ثالثة أنظمة هً: )شكل معظ

وهذه  Flagellated spongo coel: وٌسمى أٌضاً بالفجوة الوسطٌة المهدبة Ascon typeالطور االسكونً  -1

 .Clasispongiaeأبسط الطرز وتكون صؽٌرة وذات شكل انبوبً وٌتواجد هذا الطراز فً الصنؾ 

وهذا نظام كبٌر أكثر تعمٌداً من  Flagellated canalsسمى أٌضاً : وتCyconoid typeالطراز الساٌكونً  -2

تبطن المنوات الشعاعٌة والتً تفتح على الفجوة الوسطٌة وهذه مبطنة  Choanocytesالسابمة والخالٌا المطولة السوطٌة 

 .Epithelialبخالٌا طالٌة 

وهذا أكثر تعمٌداً  Flagellated chambers: وٌسمى أٌضاً الدرهات المسوطةLeuconoidالطراز الالٌكونً  -3

من الجمٌع وفٌه تكون كتلة االسفنج كبٌرة وتكون الردهات مبطنة بالخالٌا المطولة السوطٌة وهً بشكل عنالٌد وٌوجد فً 

تمثل التطور  Leuconoidو Syconoidو Asconoid. هذه الطرز الثالثة Demospongiaو Caleispongiaصنفً 

 العام لحٌوان االسفنج.

 Types of cellsأنواع الخالٌا فً االسفنج 

 وهذه الخالٌا هً: Mesoleaخالٌا االسفنج تترتب بشكل ؼٌر محكم فً المادة الجالتٌنٌة والتً تدعى 



: وهً خالٌا طالئٌة رلٌمة مسطحة تؽطً السطح الخارجً وهذه الخالٌا تموم Pinacocytesالخالٌا المسطحة  -1

والتً تتجمع بشكل  Myocytesبعملٌة التملص واالنبساط إلى حد ما ولسم من هذه الخالٌا تتحور كخالٌا عضلٌة متملصة 

 .وتساعد على عملٌة تنظٌم معدل جرٌان الماء Osculumأو حول  Ostiaحزم دائرٌة حول الثؽور 

: هً عبارة عن خالٌا بٌضوٌة أحدى نهاٌاتها مؽروسة فً الطبمة Choanocyteالخالٌا المطولة السوطٌة  -2

. ولد أظهر المجهر Collarواالخرى ظاهرة إلى الداخل وهً تحمل سوطاً محاطاً بطوق  Mesogleaالجالتٌنٌة 

ترتبط مع بعضها بوساطة لٌٌفات دلٌمة ( متراصة وMicrovilliااللكترونً أن الطوق ٌتكون من زؼابات دلٌمة )

(Microfibrils ولهذا فإن الطوق ٌكون مرشحاً دلٌماً لتصفٌة جزٌئات الؽذاء من الماء. إذ إن ضربات السوط تسحب )

لذلن فإن جزٌئات الؽذاء لم تم تصفٌتها مرتٌن أوالً عند دخولها عن طرٌك الثؽور  Phagocytiaالماء إلى الطوق ثم تلتهم 

Ostia  والثانٌة عن طرٌك الطوق فً الخالٌا المطولة السوطٌة. إن الؽذاء الملتهم لد ٌهضم داخل جسم الخلٌة أو ٌمرر إلى

 (.25خالٌا امٌبٌة مجاورة لتهضمه )شكل 

 : شكل الخالٌا المطولة السوطٌة.25شكل 

 وهً: Mesoglea: وتشمل عدداً من األنواع والتً تتجمع فً طبمة Amoebocytesالخالٌا االمٌبٌة  -3

: هً خالٌا امٌبٌة لها نواة كبٌرة وهً خالٌا ؼٌر متخصصة تلعب دوراً كبٌراً Archaeocyteالخالٌا األولٌة  - أ

فً التكاثر الجنسً إذ أنها تنمو إلى بٌضة أو حٌمن ولد تصبح خازنة للمواد الؽذائٌة التً تحتاجها البرٌعمات 

(Gemmulesٌوهً الخالٌا األساسٌة الحم .).مٌة التً تشتك منها جمٌع خالٌا االسنفج البادئ بالنمو 

وتسمى حسب نوع  Spicules: وهً خالٌا امٌبٌة تسمى بالخالٌا الهٌكلٌة وهذه تفرز األشوان Scleroblast - ب

ة . أما كٌفٌة تكون الشوكة فٌكون كالتالً: ٌتكون داخل الخلٌة محور من مادSilicoblastأو  Calcoblastمادة الشوكة 

عضوٌة فتترسب حول المادة الكلسٌة أو السلكٌة وتبدأ الخلٌة الهٌكلٌة بتكوٌن الشوكة وهً ثنائٌة النوى وهذه تكون شوكة 

ذات محور واحد. وتنمسم لتكون خلٌتٌن كل خلٌة تعمل على جانب من جوانب المحور وعلى ذلن فإن الشوكة الثالثٌة 

 (.26تحتاج إلى ستة خالٌا هٌكلٌة )شكل 

 : تكوٌن الشوكة.26شكل 

 : وهذه تفرز ألٌاؾ االسبونجٌة للهٌكل.Spongioblast  - ت

 : خالٌا نجمٌة لها المدرة على التملص وإفراز لٌفات كوالجٌنٌة فً المزوكلٌا.Collencytes  - ث

 : الخالٌا الخازنة وهً خالٌا امٌبٌة تخزن المواد الؽذائٌة.Thesocyts  - ج

 الملونة وهً خالٌا امٌبٌة تحتوي على أصباغ مختلفة. : الخالٌاChromocytes - ح

 : خالٌا امٌبٌة عملها إفراز حزم اللٌفات وهً كثٌرة الحركة. Lophocytes - خ

: وهً خالٌا مشتمة من الخالٌا المسطحة إذ أن الثؽور على سطح االسفنج من Porocytesالخالٌا الثؽرٌة  -4

لمسطحة لتكوٌن ثؽر بسٌط دائري، والثانً تكون الخلٌة الثؽرٌة حاوٌة على فتحة نوعٌن، األول عبارة عن ؟ بٌن الخالٌا ا

 وسطٌة، ولد بٌنت الدراسات أن تمدد الثؽر له عاللة بتؽٌرات فً عدد الفجوات المتملصة.

 : وهً خالٌا خاصة تزود ؼٌرها بالمواد الؽذائٌة عند نمو الخالٌا االنثوٌةTrophocytesالخالٌا االؼتذائٌة  -5

 مثالً أو نمو خالٌا البرٌعمات.

: وهذه الخالٌا تموم بإفراز مواد لزجة تتصل بسطح الجسم عن طرٌك امتدادات Gland cellsالخالٌا الؽدٌة  -6

 خٌطٌة جوٌلة نسبٌاً.

 التؽذٌة فً المسامٌات



ولة السوطٌة تجري عملٌة تصفٌة حجم جزٌئات الؽذاء عن طرٌك الثؽور أوالً، ثم ترشح عن طرٌك الخالٌا المط

Choanocytes( 55-5. وٌعتمد أن جمٌع خالٌا االسفنج تموم بالتؽذٌة و لها المدرة على التهام الؽذاء. فالجزٌئات الكبٌرة 

μm تلتهم بواسطة الخالٌا المسطحة )Pinacocyte  المبطنة للــIncurrent canal بٌنما الجزٌئات األصؽر فتفتنص ،

وٌتم  Mesogleaثم ٌنمل الؽذاء بواسطة الخالٌا االمٌبٌة المتواجدة فً الطبمة الجالتٌنٌة  Choanocytesوتلتهم بواسطة 

 .Intracellularالهضم داخل الخالٌا 

 اإلبراز فً االسفنج

 المواد اإلبرازٌة تحوي على امونٌا أو مواد نتروجٌنٌة معمدة.

 التنفس فً االسفنج

 .Diffusionر ٌتم عن طرٌك التبادل الؽازي عن طرٌك االنتشا

 الحس والحركة

ممكن أن تتملص وتنبسط عن طرٌك الخالٌا المسطحة والثؽرٌة والعضلٌة. وهذا ٌعتمد على الظروؾ البٌئٌة ولكن 

استجابتها للظروؾ تكون بطٌئة لعدم امتالكها جهازاً عصبٌاً وال خالٌا حسٌة أو عصبٌة. فعند لطع جزء من جسمها مثالً 

إال مسافة أربع ملٌمترات عن موضع المطع. أما عملٌة االنتمال هذه فتتم عن طرٌك االنتشار  فإن االستجابة ال تنتمل

Diffusion  خالل المٌزوكلٌا بواسطة الخالٌا االمٌبٌةAmoebocyte .المتنملة. وٌعتمد أن هنان اتصاالت كهربائٌة 

 تصنٌؾ االسفنجٌات

 هنان حوالً خمسة آالؾ نوع صنفت فً أربعة أصناؾ:

1- Calcaria  أوClass=Clacispongia االسفنجٌات التً تنتمً لهذا الصنؾ هً الوحٌدة التً لها أشوان :

متكونة من كاربونات الكالسٌوم، وهذه األشوان بحجم واحد وهً إما أحادٌة أو ثالثٌة أو رباعٌة المحور، وهً ؼٌر 

. كما أن لها ألواناً منها األسمر عادة مع وجود متصلة مع بعضها. وتتوفر فً هذا الصنؾ الطرز الثالثة لمسٌرة الماء

سم تمرٌباً. وهً بحرٌة منتشرة  15بعض األلوان االخرى مثل األصفر واألحمر واألرجوانً. وهً صؽٌرة الحجم بطول 

 .Scypha ،Leucosoleniaفً جمٌع بحار العالم ولكنها تنحصر فً المناطك الساحلٌبة من األمثلة علٌها 

2- Hyalospongiae  أوClass=Hexactinellida تعرؾ اسفنجٌات هذا الصنؾ باالسفنجٌات الزجاجٌة ألن :

ألن أشواكها سداسٌة المحور فمط. وهذه تمٌل أكثر  Hexactinellidaأشواكها تتكون من ألٌاؾ السلٌكا الشفافة وتسمى 

م(. أما ألوانها فتكون باهتة. ومن  1.3-سم 15للنمو بشكل مفرد ذات أشكال شبٌهة بالكأس أو الزهرٌة ومعدل أطوالها )

الخارجٌة )تنعدم فٌها  Pinacocyteالناحٌة النسجٌة فإنها تختلؾ عن كل األنواع، إذ أنها ال تكون مؽطاة بالطبمة السطحٌة 

اصة ( ولكنها مؽطاة بنسٌج حً من امتدادات الخالٌا االمٌبٌة واتحاد األلدام الوهمٌة لها مكونة شبكة خPinacocyteخالٌا 

( ومن خاللها تبرز أشوان طوٌلة ومن هذه الشبكة أٌضاً تبرز أشكال Trabecular netتسمى بالشبكة الحوٌجزٌة )

، أما الفمٌم Spongocoelوهذه تفتح إلى الفجوة المركزٌة  Choanocyteاصبعٌة مبطنة بخالٌا مطولة سوطٌة 

Osculum لٌكون، كما أنها أي الفجوة الوسطٌة ال تبطن بالخالٌا فٌكون كبٌراً ومؽطى بطبمة تشبه المنخل من مادة الس

المطولة السوطٌة و إنما بالشبكة الحوٌجزٌة مثل الطبمة السطحٌة. طرز الماء من النوع الساٌكونً والالٌكونً، وهً 

 ( م وهً متؽلبة فً المطب الجنوبً.1555-255تعٌش فً أعماق تتراوح بٌن )

3- Class=Demospongiaمن أنواع االسفنج وأشواكها سلكٌة ولكنها لٌست سداسٌة 95كثر من : هذا ٌشكل أ %

المحور وتتصل مع بضعها بواسطة االسبونجٌن. جمٌعها من الطراز الالٌكونً وجمٌعها بحرٌة المعٌشة عدا نوع واحد 

لنٌة ولها عدد وهذه تتؽطى بطبمة من الخالٌا المسطحة ولها فسحات كبٌرة تحت البشرة وعدد من األ Spongillidaeهو 

أي أنها تعٌش عادة بشكل مستعمرة. ولها هٌكل من االسبونجٌة، أما النوع البحري فهو متنوع  Osculumمن الؽمٌمات 

من ناحٌة اللون والشكل فبعضها طوٌل وبعضها لصٌر وبعضها زهري الشكل أو ٌشبه المروحة، ولد ٌبلػ لطرها عدة 

 أمتار.



4- Class=Sclerospongiaeجٌات الصلبة وهذه االسفنجٌات تفرز هٌكالً كلسٌاً ثخٌن وٌبلػ النسٌج الحً : االسفن

ملم فً الخارج، وجمٌعها من الطراز الالٌكونً وأشواكها سلٌكٌة أو من السبونجٌة،  1سم( فً الداخل وٌبلػ  3-ملم 1من )

 ة.وهذه المجموعة تعٌش فً األماكن المظلمة على الصخور المرجانٌة وفً الكهوؾ العمٌم

 التكاثر فً االسفنجٌات

 وٌتم بواسطة ثالثة طرائك: Asexual reproductionالتكاثر الالجنسً  - أ

وتتكون نتٌجة الظروؾ ؼٌر المالئمة فٌضمحل االسفنج تاركاً  Reduction bodiesتكوٌن األجسام المختزلة  -1

لخالٌا وتنمو إلى اسفنج جدٌد كامل بعد تحسن وهذه تنمو وتكون بمٌة ا Pinacocyeoخلفه كتالً كروٌة من خالٌا البشرة 

 الظروؾ.

وهذه بعد أن  External budsوهذا ٌكون على شكلٌن، أحدهما تسمى بالراعم الخارجٌة  Buddingالتبرعم  -2

 تصل إلى الجسم معٌن تنفصل عن األم إلى اسفنج جدٌد.

وهذه  Internal buddingأو النوع الثانً من البراعم والتً تسمى بالبراعم الداخلٌة  Gemmulesالبرٌعمات  -3

مملوء بالؽذاء فً  Archoeocyteتحدث عادة فً اسفنج المٌاه العذبة وبعض البحرٌة وفٌها تتجمع خالٌا امٌبٌة أولٌة 

باالسبونجٌن وهً مواد صلبة مكونة لشرة  طبمة المٌزوكلٌا ثم تحاط بخالٌا امٌبٌة اخرى وهذه تفرز طبمة من مواد شبٌهة

مماومة ثخٌنة، وتتكون هذه عادة فً الخرٌؾ وعند بداٌة الشتاء تضمحل اآلباء وتبمى البرٌعمات فتدخل مرحلة سبات 

Dormant  وفً الربٌع تنمو الخالٌا الداخلٌةArchaeocyte  وتخرج من فتحة فً كرة البرٌعم تسمى النمٌر

Micropyla  اسفنج بالػ، فلذلن تعد البرٌعمات نوعاً من أنواع التكٌؾ لتنمو إلىAdaptation  لتؽٌٌر الفصول. وطرٌمة

 من طرق االنتشار بواسطة التٌار المائً.

 س/ ما الذي ٌمنع البرٌعمات من الفمس فً نفس فصل تكوٌنها بدالً من السبات.

 لهذه البرٌعمات.ج/ لمد وجد بعض األنواع تفرز خالٌاها مواد مثبطة للنمو المبكر 

 : شكل البرٌعمات.27شكل 

وبعضها االخر ثنائً  Monoecious: بعضها أحادي المسكن Sexual reproductionالتكاثر الجنسً  - ب

فً  Choanocyteأو من خلٌة لمعٌة  Archaeocyteوتنمو الحٌامن والبٌوض إما من خلٌة أولٌة  Dioeciuosالمسكن 

من المٌزوكلٌا إلى المناة الشعاعٌة وتنمو إلى  Dogoniumبعض الحاالت. وفً كلتا الحالتٌن تخرج بذرة البٌضة 

Oocyst  أم البٌضة ثم تعود إلى المٌزوكلٌا ثانٌة وتندمج مع خلٌة اؼتذائٌة وتصبحOvum  وتتخصب من حٌمن ٌأتً من

أو أنها تموم بالتهامه فتتكون البٌضة المخصبة، وبعد أن تمر  Ovumاسفنج آخر وٌتم اإلخصاب إما بااللتصاق بالــ 

بالمراحل الثالثة االولى لالنمسام تتكون البالستوال وهذه فً بعض أنواع االسفنج تكون مجوفة مع خالٌا مسوطة، أسواطها 

نمو إلى ٌرلة تسمى إذ ٌنملب داخلها خارجها وتصبح األسواط إلى الخارج وت Inversionإلى الداخل فتعانً انعكاساً 

Amphi blastula  وهذه تتحول خالٌاها إلى مجموعتٌن مجموعة كبٌرة ؼٌر مسوطةMacromeres  واخرى صؽٌرة

وهذه مكونة من طبمتٌة خارجٌة  Gastrulaومن ثم تنبعج الصؽٌرة باتجاه الداخل وتتكون  Micromeresتمتلن أسواطاً 

 .Choanocyteالمطولة السوطٌة ؼٌر مسوطة وداخلٌة مسوطة تنمو إلى الخالٌا 

الخالٌا المسوطة أسواطها إلى  Paranchymulaبٌنما بعض األنواع االخرى من االسفنج تتكون ٌرلة صلدة تدعى 

الخارج ما عدا كتلة من الخالٌا ؼٌر مسوطة فً المطب الخلفً، وبعد أن تستمر الٌرلة تهاجم الخالٌا المسوطة إلى الداخل 

 (.29ولة السوطٌة )شكل و تصبح الخالٌا المط

 Regeneration and somatic embryogenesisاالخالؾ والنمو الجنٌنً الجسمً 

االخالؾ.  Regenerationلالسفنجٌات لابلٌة كبٌرة على االخالؾ إي إعادة بناء األجزاء المفمودة وهذه العملٌة تدعى 

رة فإن كل لطعة ٌمكن أن تنمو إلى حٌوان كامل وهذه وله لابلٌة اخرى أٌضاً إذ أنه إذا تم تمطٌعه إلى عدة لطع صؽٌ

. إن النمو الجنٌنً الجسمً ٌعنً إعادة تنظٌم لتركٌب وظائؾ الخالٌا Somatic embryogenesisالعملٌة تدعى 

 الجسمٌة.



 Phylogenyأصل وتطور االسفنجٌات 

ٌرلات السوطٌات لذلن ظهر احتمالٌة نشوء وٌرلاتها مشابهة ل Phagocyticعاللتها باالبتدائٌات بطرٌمة التهام الؽذاء 

)االبتدائٌات ذات الطوق والسوط( ولكن  Choanoflagellatesاالسفنجٌات من المستعمرات المطولة السوطٌة 

االعتراض علٌها أن األطواق هذه واألسواط تظهر فً مراحل متأخر من النمو الجنٌنً، لذلن ظهرت نظرٌة اخرى هً 

المستعمرات السوطٌة، ولكن مهما كان أصل االسفنجٌات فإن لها خطاً تطورٌاً منحرفاً عن بمٌة أن االسفنجٌات نشأت من 

 حٌوانات عدٌدة الخالٌا.
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