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Kigdom:Animalia 

Subkingdom: Parazoa   الحيواناث أشباه  

Phylum=Porifera (Sponges) اإلسفنجياث شعبت   

 ٌٚٙزا رسّٝ أز١بٔب ثشؼجخ Pores beareفٟ اٌٍغخ اٌالر١ٕ١خ ٠ؼٕٟ زبًِ اٌثغٛس  Poriferaر ٍِصط

ِٓ  رّثً اٌشؼجخ اٌٛز١ذح Spongesاٌّسب١ِبد ٟٚ٘ شؼجخ ز١ٛا١ٔخ رزىْٛ ِٓ أز١بء رسّٝ ثبإلسفٕد١بد 

فٟ  ٚاٌّدّٛػخ األلً رطٛس٠ب Sub Kingdom Parazoaاٌٍّّىخ اٌس١ٛا١ٔخ اٌثب٠ٛٔخ ٔظبئش اٌس١ٛأبد 

 اٌؼ١ّمخ خ ٚرزىْٛ ِٓ غجمز١ٓ ِٓ اٌخال٠ب اٌّفشدحاٌٍّّىخ اٌس١ٛا١ٔخ . اإلسفٕد١بد رفزمش ٌألػعبء ٚاألٔسد

ٚاٌطجمخ  Pinacocytes,اٌطجمخ اٌخبسخ١خ رزىْٛ ِٓ خال٠ب ِسطسخ رسّٝ  Mysohylٚغجمخ ٚسطٝ 

األشٛان  اٌٛسطٝ ِٓ ِبدح وبسث١٘ٛشار١خ ثشٚر١ٕ١خ خ١الر١ٕ١خ ِغ ػذد ِٓ اٌخال٠ب اٌّزسشوخ ١٘ٚىٍٙب ِٓ

ِسٛغخ رسّٝ  ٌجشٚر١ٕ١خ اٌّطبغخ ,أِب اٌطجمخ اٌذاخ١ٍخ فززىْٛ ِٓ خال٠باٌىٍس١خ أٚ اٌس١ٍى١خ أٚ ِٓ األ١ٌبف ا

رىْٛ ثبثزخ ٌٚٙزا رسّٝ  ٘زٖ اٌس١ٛأبد Collar cellsأٚ  Choanocytesثبٌخال٠ب اٌّطٛلخ اٌسٛغ١خ 
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ٌزٕبٚي ٚغشذ اٌّبء ِشرجطخ  ,ٌٙب فزسبد خبصخ Sessile Metazoansثبٌس١ٛأبد ػذ٠ذح اٌخال٠ب اٌثبثزخ 

 طٕخ ثبٌخال٠ب اٌّطٛلخ اٌسٛغ١خ .ثشد٘بد ِج

 -وهن أهن صفاث االسفنجياث : 

 اٌصغ١شح اٌفزسبد ِٓ اٌؼذ٠ذ رّزٍه ٌٙب اٌزبثؼخ األٔٛاع ألْ Porifera – اإلسُ ثٙزا اٌشؼجخ ٘زٖ س١ّذ -1

 . Ostia ثبٌثغٛس رسّٝ ٚاٌزٟ أخسبِٙب ػٍٝ

 .  زم١م١خ أٔسدخ أٚ أػعبء الرّزٍه ٌٚىٕٙب اٌخال٠ب ِزؼذدح أٛاػٙب رىْٛ  -2

 .  اٌخال٠ب ِٓ إخشٜ أٔٛاع إٌٝ رزسٛي ٚاٌزٟ ِزخصصخ خال٠ذ ػٍٝ ثئِزالوٙب اإلسفٕد١بد رٕفشد  -3

 ثبٌطجمخ ٍِّٛء Spongocoel – اإلسفٕدٟ ثبٌزد٠ٛف ٠سّٝ وج١ش رد٠ٛف ػٓ ػجبسح اإلسفٕح خسُ  -4

 . اٌسٛغ١خ اٌّطٛلخ ثبٌخال٠ب ِغطٝ اٌذاخٍٟ ٚاٌسطر اٌد١الر١ٕ١خ اٌٛسطٝ

 . Porocytes اٌثغش٠خ اٌخال٠ب ثٙب ٠زسىُ ٚاٌزٟ Ostia رسّٝ خذا صغ١شح ثغٛس اإلسفٕد١بد ٌد١ّغ  -5

 Osculum – اٌف١ُّ فزسخ غش٠ك ػٓ اٌخبسج إٌٝ ٚغشزٗ اٌدٍذ٠خ اٌثغٛس غش٠ك ػٓ اٌّبء رٕبٚي ٠زُ  -6

 . اٌمّخ فٟ

 . اٌّخزٍفخ اٌزشاو١ت ِٓ أٔٛاع ثالثخ أخسبِٙب ٚرزخز شؼبػٟ رٕبظش راد أٔٛاػٙب ِؼظُ  -7

 أػّبق إٌٝ  اٌسبز١ٍخ إٌّبغك ِٓ ٚ اٌجسش٠خ ا١ٌّبٖ فٟ أٔٛاػٙب ِٓ ٚاٌغبٌج١خ ِبئ١خ ز١ٛأبد خ١ّؼٙب  -8

 18.888 ِٓ ثأوثش أٔٛاػٙب ػذد ٠ٚمذس اٌؼزثخ ا١ٌّبٖ فٟ ٠ؼ١ش ٚاٌجؼط ِزش (8.888)  زٛاٌٟ إٌٝ رّزذ

 . ٔٛع

  أخسبِٙب داخً اٌطسبٌت ثؼط ِؼ١شخ ِٓ ٔبرح ٚرٌه أخعش ٌْٛ راد رىْٛ اإلسفٕد١بد أٔٛاع ثؼط  -9

 لجً ِٓ ٠سزخذَ ٚاٌزٞ اٌعٛئٟ اٌزشو١ت ػ١ٍّخ خالي األٚوسد١ٓ ثئٔزبج رمَٛ اٌطسبٌت ٘زٖ أْ إر

 لجً ِٓ ٠سزخذَ ٚاٌزٞ اٌىبسثْٛ أٚوس١ذ ثبٟٔ ثطشذ اإلسفٕد١بد ٘زٖ ف١ٗ رمَٛ اٌزٞ اٌٛلذ فٟ اإلسفٕد١بد

 ٠سزفبد ٚاٌزٞ Endosymbionts اٌذاخٍٟ ثبٌزؼب٠ش ِب٠سّٝ ٚ٘زا اٌعٛئٟ اٌزشو١ت ٌؼ١ٍّخ اٌطسبٌت

 . األخش ِٓ أزذّ٘ب والّ٘ب

 ػٍٝ ٚخبصخ Carnivores  ِفزشسخ رصجر ثبٌغزاء اٌفم١شح ثبٌج١ئبد رؼ١ش اٌزٟ أٔٛاػٙب ثؼط  -18

 اٌمشش٠بد
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 . اٌس١ٍىبد أٚ اٌىبٌس١َٛ وبسثٛٔبد ِٓ أٚ Spongin اٌسجٛٔد١ٓ ِبدح ِٓ ١٘ىً ٌٙب أٔٛاػٙب ِؼظُ  -11

 اٌزدذد غش٠ك ػٓ ٚالخٕس١ب أخش ز١ٛاْ ِٓ اٌج١ٛض ١ٌخصت اٌّبء فٟ اٌس١بِٓ ثطشذ خٕس١ب رزىبثش  -12

Regeneration ٚاٌزجشػُ أ Budding ٓاٌجز٠شاد أٚرى٠ٛ Gemmules . 

 -:  األخزى والحيواناث اإلسفنجياث شعبت بين الفزوقاث

 ٔٛع ِٓ رزسٛي األخش ٚاٌجؼط رزسشن اٌدسُ ٘زا خال٠ب ِؼظُ أْ إر,خسّٗ شىً ٠غ١ش اٌسٟ اإلسفٕح  -1

 . األخش

 أخسبَ أْ إر, األخشٜ اٌخال٠ب اٌّزؼذدح ٌٍس١ٛأبد ِشبثٙٗ ٚغ١ش ٚاٌّشط١بد ٌالسؼبد ِشبثٙٗ رىْٛ  -2

 . اٌخال٠ب ِٓ سئ١س١ز١ٓ غجمز١ٓ ث١ٓ ز١خ غ١ش خ١الر١ٕ١خ وزٍخ ِٓ رزىْٛ اإلسفٕد١بد

 اٌّخزٍفخ اٌخال٠ب ِٓ اٌؼذ٠ذ رّزٍه اٌٛسطٝ اٌد١الر١ٕ١خ اٌطجمخ ٚأْ ػصجٟ خٙبص ٌإلسفٕد١بد ١ٌس  -3

 . ٚظبئفٙب ثزغ١١ش ٚرمَٛ ِزسشوخ رىْٛ ٚثؼعٙب

 Bodies structure of Sponges اإلسفنجياث أجسام تزكيب

 -:  ٟٚ٘ اإلسفٕد١بد أخسبَ رّثً اٌزٟ اٌزشاو١ت ِٓ أٔٛاع ثالثخ ٕ٘بن

 Asconoid type األسكوني النوع  -1

 شؼبػٟ رٕبظش ٚرٚ أٔجٛثٟ ٚشىً ِٕٚظُ إثزذائٟ ِب٠ىْٛ ٚغبٌجب اإلسفٕد١بد فٟ األثسػ اٌزشو١ت ٠ّثً

 . Grantia ِثً اٌىٍس١بد وأٔٛاع (ٍُِ  5) ال٠زؼذٜ زدّٗ أْ إر ثمٛح اٌس١ٛاْ زدُ ٠سذد ٌٚىٕٗ
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 Syconoid type السايكوني النوع  -2

 اٌشؼبػٟ اٌزٕبظش ػٍٝ ِسبفظب ٠جمٝ ٌٚىٕٗ اٌدسُ خذاس ِٓ وج١شح غ١بد ٕ٘بن اْ إر ِٕزظُ غ١ش رشو١ت ٘ٛ

 رشرجػ ٚاٌزٟ اٌسٛغ١خ اٌّطٛلخ ثبٌخال٠ب ِجطٕخ رىْٛ اٌط١بد ٌٙزٖ اٌذاخ١ٍٗ اٌشد٘بد أٚ اٌد١ٛة, األسبسٟ

 ٘زٖ ٠سبػذ ٚاٌزٞ اٌّطٛلخ اٌخال٠ب أػذاد ِٓ ٠ض٠ذ ِّب اٌثغٛس ثٛاسطخ اٌط١بد ٌٙزٖ اٌخبسخ١خ ثبٌد١ٛة

 . Euplectella ِثً األشؼخ سذاس١خ صٕف فٟ وّب سٕزّزشاد ٌؼذح إٌّٛ ػٍٝ اإلسفٕد١بد ِٓ األٔٛاع

 

 

 Leuconoid type الليكوني النوع  -3

 اٌخال٠ب أْ إر, اٌشؼبػٟ اٌزٕبظش ٚفمذاْ اٌدسُ خذاس فٟ ثئٔطٛاءارىج١شح ٠ٚز١ّض وث١شا ِٕزظُ غ١ش رشو١ت

 ثشىً اٌذاخً ِٓ اٌزشو١ت ثئِزالء ٚوزٌه اٌدسُ خذاس إٔطٛاء ِٓ رزىْٛ اٌزٟ اٌشد٘بد رجطٓ اٌّطٛلخ

 ِغ رشرجػ ٚاٌزٟ اٌّطٛلخ ثبٌخال٠ب اٌّجطٕخ اٌشد٘بد ِٓ شجىخ ػٍٝ رسزٛٞ اٌزٟ اٌٛسطٝ ثبٌطجمخ وبًِ

 إردبٖ أ٠خ ٚفٟ( ِزش 5) ٌسٛاٌٟ رّٕٛ اٌزشو١ت ٘زا أٔٛاع.  أٔبث١ت ثٛاسطخ اٌّبء ٚغشذ ٌزٕبٚي ثؼعٙب

 صٕف فٟ وّب األشىبي ِٓ ٚاسغ ِذٜ أخز ػٍٝ رسبػذ٘ب اٌزٟ اٌّطٛلخ اٌخال٠ب سد٘بد ػذد ٌض٠بدح ٚرٌه

 . Spongilla ِثً اٌدسّب١ٔبد
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 -:  اإلسفنجياث في الخاليا أنواع 

 Choanocytes  السوطيت الوطوقت الخاليا  -1

 اٌخ١طٟ اٌسٛغ زشوخ ٚأْ خ١ٍخ ٌىً ٚازذ ثسٛغ ِسبغخ دٚسل١خ أٚ إسطٛا١ٔخ أغٛاق راد خال٠ب ٟ٘

 . اإلسفٕح خسُ داخً إٌٝ اٌّبء سست ػٍٝ رسبػذ اٌزٟ ٟ٘ ثبٌّٛخخ اٌشج١ٙٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 Porocytes  الثغزيت الخاليا  -2

 . اٌدسُ سطر ػٍٝ Ostia اٌثغٛس ٚغٍك فزر ػٍٝ رس١طش إٔجٛثٟ شىً راد خال٠ب 
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 Pinacocytes  السطحيت الخاليا  -3

 ثبٌخال٠ب ِغطبح اٌغ١ش اٌٛسطٝ اٌطجمخ أخضاء وً فٛق خبسخ١خ ِفشدح غجمخ ٚرىْٛ ِسطسخ أشىبي ٌٙب

 . اٌثغٛس خالي ِٓ رذخً ٌىٟ اٌىج١شح خض٠ئبد ثٙعُ رمَٛ اٌزٟ اٌسٛغ١خ اٌّطٛلخ

 ِٓ أٔٛاع ٕ٘بن فئْ ٌٍس١ٛاْ اٌس٠ٛ١خ اٌٛظبئف ػٓ اٌّسؤٌٚخ ٟ٘ أػالٖ اٌخال٠ب ٘زٖ أْ ِٓ اٌشغُ ٚػٍٝ

 -:  أّ٘ٙب ِٚٓ اٌٛسطٝ اٌطجمخ داخً ٚرزسشن رزٛاخذ

 األ١ٌبف ثئفشاص ٚرمَٛ اٌٛسطٝ اٌطجمخ داخً ثجطئ رزسشن ثبأل١ِجب شج١ٙٗ خال٠ب Lophocytes خال٠ب  -1

 . اٌىٛالخ١ٕ١خ

 . ٌٍىٛالخ١ٓ إٌّزدخ اٌخال٠ب ِٓ أخش ٔٛع Collencytes  اٌى١ٕ١ٌٛخ اٌخال٠ب  -2

 ِٓ خضء أ٠عب ٚرىْٛ اٌّزؼذدح اٌسىش٠بد ثئفشاص رمَٛ خال٠ب ٟ٘ Rhabdiferous  اٌمع١ج١خ اٌخال٠ب  -3

 اٌٛسطٝ اٌطجمخ

 . رىبثش٠خ خال٠ب ٟٚ٘  Oocytes and Spermatocytes  ٌٍس١بِٓ ٚاٌّىٛٔخ اٌج١ع١خ اٌخال٠ب  -4

 ٚأز١بٔب اإلسفٕد١بد ِٓ اٌؼذ٠ذ ١٘بوً ٚرىْٛ اٌّؼذ١ٔخ األشٛان رفشص Sclerocytes اٌس١ٍى١خ اٌخال٠ب -5

 اإلسجٛٔد١خ ثبٌخال٠ب اٌخال٠ب ٘زٖ ٔفس رسّٝ اٌدسّب١ٔبد صٕف ٚفٟ اٌّفزشسبد ظذ اٌذفبع ػٍٝ رسبػذ٘ب

Sponocytes ٟاإلسجٛٔد١ٓ ِبدح ثئفشاص رمَٛ اٌز Spongin ٟ٘ٚ رصٍت إٌٝ رؤدٞ س١ّىخ ١ٌف١خ ِبدح 

 . اٌٛسطٝ اٌطجمخ

 . اٌس١ٛاْ خسُ أخضاء رمً إٌٝ ٚرؤدٞ اإل٠ؼبصاد ثئ٠صبي رمَٛ Myocytes  اٌؼع١ٍخ اٌخال٠ب  -6

 . اإلسفٕد١بد فٟ ِٕبػٟ ودٙبص رؼًّ Grey cells  اٌشِبد٠خ اٌخال٠ب  -7

 اٌمبث١ٍخ ٌٚٙب أ١ِجٟ شىً راد Amoebocytes أ٠عب رسّٝ Archaeocytes   األ١ِج١خ اٌخال٠ب  -8

 رؤدٞ اٌزٟ اٌفعالد إصاٌخ ِغ اٌزغز٠خ فٟ أ٠عب ُِٙ دٚس ٚرٍؼت اٌخال٠ب ِٓ أخش ٔٛع ألٞ اٌزسٛي ػٍٝ

 . اٌثغٛس غٍك إٌٝ

 

 Classes اإلسفنجياث أصناف

 -:  ١٘بوٍٙب ِىٛٔبد ػٍٝ إػزّبدا سئ١س١خ أصٕبف ثالثخ إٌٝ صٕفذ اإلسفٕد١بد

 Calcarea  الكلسياث صنف -أوال

 Bony Sponges اٌؼظ١ّخ اإلسفٕد١بد أٚ Calcareous Sponges اٌىٍس١خ ثبإلسفٕد١بد أ٠عب ٠سّٝ

 -:  ٠ٍٟ ثّب أٔٛاػٗ ٚرز١ّض

 . وج١شح وزً أٚ ِٕفصٍخ ٚرىْٛ اٌدسُ خذاس ٚرغطٟ اٌىبٌس١َٛ وبسثٛٔبد ِٓ رزىْٛ ٘ىى١ٍخ أشٛان ٌٙب  -1
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  .اٌسدُ صغ١شح األٔٛاع ٘زٖ رىْٛ - 2

 . ثشاق ٌْٛ راد األٔٛاع ثؼط ٕ٘بن ٌٚىٓ ٚاظسخ غ١ش ػِّٛب  -3

  رشاو١ت أٔٛاع وً ف١ٙب ٚرزّثً اإلسفٕد١بد أثسػ اٌصٕف ٘زا أٔٛاع رؼزجش  -4

 . ٚا١ٌٍىٟٛٔ اٌسب٠ىٟٛٔ, اإلسىٟٛٔ, اٌدسُ

 أِثٍزٙب ِٚٓ اٌّؼ١شخ ثسش٠خ ِؼظّٙب رىْٛ اٌصٕف ٘زا ِٓ ِؼشٚف ٔٛع  (488-158) زٛاٌٟ ٕ٘بن   -5

 . Grantia اٌىشأش١ب

 :  رتبتين الصنف هذا يضن

 Order: Homocoela التجاويف هشتزكت رتبت

 .   Leucosolenia ِثً( األسىٟٛٔ اٌطشاص أٞ) رشو١جب   األسفٕد١بد أٔٛاع أثسػ رعُ

   Order: Heterocoela التجاويف هختلفت رتبت

 , Sycon ٚاألِثٍخ ٚا١ٌٍٛوٟٛٔ اٌسب٠ىٟٛٔ اٌطشاص٠ٓ ِٓ اسفٕد١بد اٌشرجخ ٘زٖ إٌٝ رٕزّٟ

Scypha ,Grantia . 

 Glass Sponges الزجاجيت اإلسفنجياث تسوي Hexactinellida  األشعت سداسيت صنف -ثانيا

 -: ة ٚرز١ّض

 .  اٌشىً ٚوٛث١خ شبزت ٌْٛ راد ٚرىْٛ اٌجسش٠خ ا١ٌّبٖ فٟ رزٛاخذ  -1

 األشٛان ِٓ رزىْٛ اٌزٟ ١٘بوٍٙب ٌزى٠ٛٓ اٌس١ٍىْٛ أٚوس١ذ ثبٟٔ ٚرسزخذَ اٌخبسخٟ اٌغطبء إٌٝ رفزمش  -2

 . األز١بْ ثؼط فٟ ِزسذح أٚ ِفشدح سذاس١خ رىْٛ اٌزٟ اٌس١ٍى١خ

 . ثؼعٙب ِغ اٌّزسذح األشٛان ِٓ ثشجىخ ِغطٝ Osculum  ٚاٌف١ُّ وج١ش ف١ٙب اإلسفٕدٟ اٌزد٠ٛف  -3

 .  ا١ٌٍىٟٛٔ أٚ اٌسب٠ىٟٛٔ إٌٛع ِٓ ٠ىْٛ اٌدسُ رشو١ت  -4

  ِثً اٌّؼشٚفخ اإلسفٕد١بد ِٓ%  9 رمش٠جب رشىً اٌصٕف ٘زا ِٓ (ٔٛع  122 ) زٛاٌٟ ٕ٘بن  -5

Euplectella.  

 Demospongia  الجسوانياث صنف -ثالثا

 ِٓ أٚ اٌسجٛٔد١خ األ١ٌبف أٚ س١ٍى١ٔٛخ أشٛان ِٓ ١٘بوٍٙب رزىْٛ اٌصٕف ٌٙزا رؼٛد اٌزٟ األٔٛاع ِؼظُ  -1

 . و١ٍّٙب

 إٌٛع ِٓ ٚخ١ّؼٙب ِٕزظّخ غ١ش وزً أٚثشىً وج١شح أٚ خذا صغ١شح رىْٛ فمذ خذا ِخزٍفخ أزدبَ راد  -2

 . ا١ٌٍىٟٛٔ
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 اٌطسبٌت ثؼط ألْ أخعش ٌْٛ ٌٙب اٌؼزثخ ا١ٌّبٖ فٟ رؼ١ش اٌزٟ األٔٛاع ٌٚىٓ ثشاق ٌْٛ راد غبٌج١زٙب  -3

 . Spongilla أِثٍزٙب ِٚٓ ٌٙب األ١ِج١خ اٌخال٠ب ثذاخً رزؼب٠ش اٌخعشاء

 :  ٟ٘ سرت أسثؼخ إٌٝ األسفٕد١بد ِٓ اٌّدّٛػخ ٘زٖ رمسُٚ

 Order: Monaxonida الوحور وحيد رتبت

 ,Chalina أِثٍخ,  Spongin ػٍٝ رسزٛٞ ٚازذ ِسٛس راد أٞ ثس١طخ أثش٠خ أٔٛاػٙب أشٛان

Halichondria , Ephydatia , Spongilla  Cliona  ,ُاٌؼزثخ ا١ٌّبٖ اسفٕد١بد ػبئٍخ ٚرع 

Spongillidae  . 

  Order: Tetraxonida الوحاور رباعيت رتبت

 .  Thenea ِثبي اٌشرجخ ٘زٖ فٟ Spongin ٠ٕٚؼذَ,  اٌّسبٚس سثبػ١خ أشٛان ِٓ ١٘بوٍٙب رزأٌف

 Order: Keratosa القزنياث رتبت

 ثبٌىٛالخ١ٓ شج١ٙخ ِبدح ٟٚ٘) Spongin أ١ٌبف ِٓ ا١ٌٙىً ٠زأٌف,  اٌزدبس٠خ األسفٕد١بد رعُ

Collagen  )ًِث Euspongia ,Spongia . 

  Order: Myxospongida الوخاطياث رتبت

 ػ١ٍٙب رسزمش اٌزٟ األخسبَ رغٍف فأٔٙب ٌزا األشٛان أٚ ا١ٌٙبوً ِٓ خب١ٌخ اسفٕد١بد اٌشرجخ ٘زٖ إٌٝ رٕزّٟ

 . Oscarella , Halisarca ِثً

 


