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7المحاضزة   

Kigdom:Animalia 

Subkingdom: Parazoa   الحيواناث أشباه  

Phylum=Porifera (Sponges) اإلسفنجياث شعبت   

  Regeneration in Poriferaاإلخالف في المساميات ظاهرة 
, فمو عصر األسفنج خالل ثقوب دقيقة  Regenerationتتصف المساميات بقدرة فائقة عمى اإلخالف 

ة , فإذا وجدت ىذه الكتل في القماش الحرير أو ما شابو لتكسر الجسم إلى كتل صغيرة وخاليا مبعثر 

والخاليا في وسط مالئم فأنيا تتحد ببعضيا البعض مرًة أخرى فتكون كتل شبكية أكبر ال تمبث أن تصبح 

صمدة , تتألف ىذه الكتل الكبيرة من الخاليا األميبية بأنواعيا ومن الخاليا القمعية الفاقدة ألطواقيا , يقوم 

سفنج الجديد , وتعيد الخاليا القمعية أطواقيا وتنتظم حول فجوات بعض الخاليا األميبية بتكوين بشرة األ

 الجسم ، كما أن التراكيب األخرى التي يمتاز بيا نوع األسفنج تنشأ من الخاليا األميبية أيضًا . 

وتجب اإلشارة إلى إن الكتل التي تتألف من الخاليا القمعية وحدىا تخفق في تكوين إسفنج جديد , ولو 

 اليا أنواع مختمفة من المساميات ألتحدت ببعضيا لفترة قصيرة ثم انفصمت مرًة أخرى .جمع بين خ
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 -: لالسفنجياث العامت الصفاث

 Movement الحزكت

 اٌّزٛاعذح األسظ١خ ػٍٝ ِضجزخ ٚاؽذ ِىبْ فٟ رؼ١ش أٔٙب أٞ صبثزخ ؽ١ٛأبد اإلعفٕغ١بد وْٛ ِٓ ثبٌشغُ

 ثبٌؾشوخ ٚرٌه ِٛلؼٙب رغ١١ش ػٍٝ اٌمذسح ٌٙب ٚاٌؼزثخ اٌجؾش٠خ ا١ٌّبٖ فٟ األٔٛاع ثؼط ٕ٘بن أْ إال ف١ٙب

 اٌغطؾ١خ  ٌٍخال٠ب أ١ِج١خ اٌشجٗ ٌٍؾشوخ ٔز١غخ ٚرٌه ١ِٛ٠ب( ٍُِ 4-1)  ِبث١ٓ عشػزٙب رزشاٚػ اٌزٟ اٌجط١ئخ

Pinacocytes ػٍٝ اٌمذسح ٌٙب ٚاٌجؼط أعغبِٙب صرم١ٍ رغزط١غ ل١ٍٍخ أٔٛاع ٕٚ٘بن . األخشٜ ٚاٌخال٠ب 

 . ٚاٌضغٛس اٌف١ّّبد فزؼ

 Respiration,Feeding and Excretion  واإلبزاس التغذيت, التنفس

 اٌّبء عش٠بْ عٙبص اٌٛظبئف ٘زٖ ثغ١ّغ ٠ٚمَٛ ٚإثشاص ٘عُ, رٕفظ, دٚساْ أعٙضح ٌٙب ١ٌظ اإلعفٕغ١بد

(Water flow system )05 اٌىج١شح اٌغض٠ئبد ألْ دخٌٛٙب لجً اٌغزاء عض٠ئبد ثزشش١ؼ ٠مَٛ إر 

 اٌغزائ١خ اٌّٛاد ثئعٙالن اٌغطؾ١خ اٌخال٠ب رمَٛ صُ, اٌضغٛس غش٠ك ػٓ اٌذخٛي ال٠ىٕٙب فٛق فّب ِٚزشِب٠ىش

 . داخ١ٍب ٚ٘عّٙب إثزالػٙب أٞ Phagocytosis اٌجٍؼّخ ػ١ٍّخ ثٛاعطخ

 اٌخبسط ِٓ ٚرّش اٌضغٛس غش٠ك ػٓ رذخً فئٔٙب ِب٠ىشِٚزش ( 05- 5.0 ) ِبث١ٓ زشاٚػٟ راٌز اٌغض٠ئبد أِب

 اٌصغ١شح اٌغض٠ئبد أِب, األ١ِج١خ اٌخال٠ب أٚ اٌغطؾ١خ اٌخال٠ب ثٛاعطخ أ٠عب ٚرغزٍٙه اٌذاخ١ٍخ إٌٙب٠بد إٌٝ

 اٌخال٠ب لجً ِٓ رغزٍٙه ٌٚىٕٙب أ٠عب اٌضغٛس غش٠ك ػٓ رذخً فئٔٙب ِب٠ىشِٚزش ( 5.0 ) ِٓ األلً أٞ عذا

 ثذٚس٘ب رمَٛ ٚاٌزٟ إلعفٕغ١بدا زاءغ ِٓ%  85 ِٓ أوضش رصطبد اٌخال٠ب ٘زٖ فئْ ٌٚٙزا اٌغٛغ١خ اٌّطٛلخ

 . ِجبششح ثٙعّٗ رمَٛ أخشٜ خال٠ب إٌٝ اٌغزاء ثٕمً

 صبٟٔ رطشػ اٌطش٠مخ ٚثٕفظ اٌّبء عش٠بْ عٙبص ِٓ اإلٔزشبس ثٛاعطخ األٚوغغ١ٓ صرّز اإلعفٕغ١بد خال٠ب

 . أ٠عب اإلٔزشبس غش٠ك ػٓ وبأل١ِٔٛب اٌزائجخ اٌفعالد ٚٔٛارظ اٌىبسثْٛ أٚوغ١ذ

 إٌٝ اٌٛعطٝ اٌطجمخ خالي ِٓ ٚٔمٍٙب اٌضغٛس ثغٍك رمَٛ اٌزٟ اٌّؼذ١ٔخ اٌغض٠ئبد ثئصاٌخ رمَٛ األ١ِج١خ اٌخال٠ب

 . اٌّبء ر١بس ِغ اٌخبسط
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 التكاثر في األسفنجيات :   
 ويكون عمى ثالثة أنواع ىي :التكاثر الالجنسي :  -أوال

 Fragmentation  الشظايا تكوين أو التجشء -1

 اٌغطؾ١خ اٌخال٠ب ؽشوخ رغزخذَ ا١ٌّبٖ ٚأِٛاط ر١بساد ثٛاعطخ رٕزمً اٌزٟ اإلعفٕغ١بد أعغبَ أعضاء ثؼط

 إٌّبعجخ اٌغطٛػ ػٍٝ صب١ٔخ ِشح ٚرٍزصك اٌٛعطٝ اٌطجمخ شىً رشر١ت ٌزؼ١ذ اٌغٛغ١خ اٌّطٛلخ ٚاٌخال٠ب

 ػٍٝ اٌّزغضئخ اٌمطغ ٘زٖ إؽزٛاء ػٕذ فمػ ٠زغذد اإلعفٕظ ٚرغضء أ٠بَ ػذح خالي صغ١ش إعفٕظ إٌٝ ٌزّٕٛ

 ِٓ األخشٜ األٔٛاع رىْٛ ٌزٟٚا األ١ِج١خ ٚاٌخال٠ب اٌٛعطٝ اٌطجمخ إلٔزبط Collencytes اٌى١ٕ١ٌٛخ اٌخال٠ب

 . اٌخال٠ب

 Budding  التبزعم  -2

 رّٕٛ ٚػٕذِب Parent األَ اٌخ١ٍخ ػٍٝ صغ١ش إعفٕظ ثّٕٛ ٚرٌه اٌطش٠مخ ثٙزٖ رزىبصش اإلعفٕغ١بد ِٓ اٌم١ًٍ

 .صغ١ش إعفٕظ ثشىً ِالئّخ اٌج١ئ١خ اٌظشٚف رىْٛ ػٕذِب ػٕٙب ٠ٕفصً

 

 Gemmules  او البزيعماث البذيزاث تكوين  -3

 ثشىً ىبصش٘بر رٕظُ إر اٌطش٠مخ ثٙزٖ رزىبصش اٌؼزثخ ا١ٌّبٖ فٟ األٔٛاع ِٓ ٚاٌؼذ٠ذ اٌجؾش٠خ اإلعفٕغ١بد ثؼط

 رغّٝ ثز٠شاد ثزى٠ٛٓ رمَٛ Spongocytes اٌغجٛٔغ١خ اٌخال٠ب أْ ؽ١ش اٌخش٠ف فٟ سئ١غٟ
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Gemmules اٌخال٠ب ِٓ دائش٠خ رغّؼبد رزىْٛ إر األشٛان ِغ رضج١زٗ ٚأؽ١بٔب اٌغجٛٔغ١ٓ ثزغ١ٍف ٚرٌه 

 رمبَٚ ٌىٟ اٌغجبد ِشؽٍخ فٟ ٚرذخً عبوٕخ اٌجز٠شاد ٘زٖ ٚرىْٛ, اٌغزائ١خ ثبٌّٛاد اٌٍّّٛءح األ١ِج١خ

 اٌظشٚف ٘زٖ ػٛدح ٚػٕذ ٚاٌٍّٛؽخ األٚوغغ١ٓ فمذاْ, اٌغفبف, وبٌجشٚدح إٌّبعجخ غ١ش اٌج١ئ١خ اٌظشٚف

 اٌغطؾ١خ اٌخال٠ب إٌٝ رزؾٛي اٌخبسط ِٓ ثبٌجز٠شاد اٌّؾ١طخ األ١ِج١خ اٌخال٠ب ثؼط فئْ إٌّبعجخ اٌؾبٌخ إٌٝ

 . ثٛظبئفٗ ٌٍم١بَ اإلعفٕظ ٠ؾزبعٙب اٌزٟ اٌخال٠ب ِٓ األخشٜ األٔٛاع إٌٝ رزؾٛي اٌّزجم١خ األ١ِج١خ ٚاٌخال٠ب

 

 Sexual Reproduction  الجنسي التكاثز -ثانيا

 Gonads  ٠خرىبصش أػعبء الرّزٍه أٔٙب ِٓ اٌشغُ ػٍٝ Hermophrodites خٕض١خ اإلعفٕغ١بد ِؼظُ

 اٌٛعطٝ ثبٌطجمخ رشرجػ اٌزٟ اٌخال٠ب ٘زٖ سد٘بد أٚ اٌغٛغ١خ اٌّطٛلخ اٌخال٠ب ثٛاعطخ رٕزظ اٌؾ١بِٓ

 ٚرٌه اٌّؼ ٌزى٠ٛٓ دائّب رؾزبط اٌزٟ اٌج١ٛض ث١ّٕب, Spermatic cysts ٌٍؾ١بِٓ اٌّىٛٔخ األو١بط ٌزى٠ٛٓ

 ػٓ اٌخبسط إٌٝ ٚرطشػ األو١بط ِٓ رخشط اٌؾ١بِٓ فئْ اٌزىبصش ٚأصّبء,  ٌٙب اٌؾبظٕخ اٌخال٠ب ثئعزٙالن

 اٌخال٠ب إٌٝ اٌؾ١بِٓ ٘زٖ ٠ؾًّ اٌّبء فئْ إٌٛع ٌٕفظ أخش ثئعفٕظ إسرجطذ ٚإرا Osculum اٌف١ُّ غش٠ك

 شىً إٌٝ شى١ٍب رزؾٛي اٌخال٠ب ٘زٖ ِٓ اٌجؼط فئْ ٘عّٙب ِٓ ثذال ٌٚىٓ ثئٌزٙبِٙب رمَٛ اٌزٟ اٌّطٛلخ

 . ا١ٌشلخ رزىْٛ ٚثزٌه اٌج١ٛض إٌٝ اٌٛعطٝ اٌطجمخ خالي اٌؾ١بِٓ ٌزؾًّ أ١ِجٟ

 أْ إٌٝ صب١ٔخ ِشح اٌج١ٛض ٘زٖ رؼ١ذ ٌىٕٙب اٌّبء فٟ ِخصجخ ث١ٛض رطٍك اإلعفٕغ١بد ِٓ األٔٛاع ثؼط

 ِٓ خبسع١خ غجمخ ِغ اٌخال٠ب ِٓ وشاد ػٓ ػجبسح ع١ّؼٙب ٌٚىٓ ا١ٌشلبد ِٓ أٔٛاع أسثؼخ ٕٚ٘بن,  رفمظ

 ِىبْ ٚعٛد ٌؾ١ٓ ل١ٍٍخ أل٠بَ ٚاٌغجبؽخ اٌؾشوخ ػٍٝ ا١ٌشلخ رغبػذ أعٛاغٙب أٚ أ٘ذاثٙب ثٛاعطخ اٌزٟ اٌخال٠ب

 . عذ٠ذ إعفٕظ إٌٝ رّٕٛ صُ ػ١ٍٗ ٌززضجذ ِٕبعت
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 أمثلت على األسفنجياث

 Grantia  الكزانشيا

 ٘زٖ أعغبَ ٚرىْٛ. Sctpha عبثمب رغّٝ وبٔذ ٚاٌزٟ اٌجؾش٠خ اٌىٍغ١خ اإلعفٕغ١بد ِٓ عٕظ اٌىشأش١ب

 ثشىً ٠ىْٛ اٌّغزؼّشح عذاس أْ إر Syconoid type اٌغب٠ىٟٛٔ إٌٛع ِٓ اإلعفٕغ١بد ِٓ اٌّغّٛػخ

 ٚاٌّٛاد األٚوغغ١ٓ ٌٕمً اٌّبء ثزذ٠ٚش رمَٛ ٚاٌزٟ ٚاٌذاخ١ٍخ اٌخبسع١خ اٌمٕٛاد ِٓ عٍغٍخ فٟ غ١بد

 خالي ٠ّٚش Incurrent canals اٌش١ٙم١خ اٌمٕٛاد خالي اٌؾ١ٛأبد ٘زٖ أعغبَ ٠ذخً اٌّبء.  اٌغزائ١خ

 ٠ؾًّ اٌذاخً اٌّبء أْ إر, ِصشاػ١ٓ ثشىً أٚ وجٛاثبد ٚرؼًّ Prosopyles رغّٝ ٚاٌزٟ اٌذاخ١ٍخ اٌضغٛس

 اٌشؼبػ١خ اٌمٕٛاد ٠ذخً راٌه ٚثؼذ ثىزش٠ب أٚ ٔجبر١خ ٘بئّبد ٠ىْٛ اٌزٞ ٚاٌغزاء اٌّزاة األٚوغغ١ٓ

Radial canals ٟداخً اٌّبء ؽشوخ ػٍٝ ثبٌؾفبظ رمَٛ إر اٌغٛغ١خ اٌّطٛلخ ثبٌخال٠ب ِجطٕخ رىْٛ اٌز 

 ٠زُ صُ اٌطٛق ثٛاعطخ رغؾت اٌؼبٌك اٌغزاء عض٠ئبد فئْ األعٛاغ غٛي ػٍٝ اٌّبء ؽشوخ ٚأصٕبء, اإلعفٕظ

 اٌّغزؼّشح ِٓ أخشٜ أعضاء إٌٝ اٌغزائ١خ اٌّٛاد رٕمً اٌزٟ األ١ِج١خ اٌخال٠ب ثٛاعطخ اٌجٍؼّخ ثؼ١ٍّخ ٘عّٙب

 ِٓ.  اٌؾ١ٛأبد ٘زٖ فٟ ِٛعٛد اٌغ١ش اٌذٚساْ عٙبص ػٓ رؼٛض األ١ِج١خ اٌخال٠ب ٘زٖ فئْ ٚثزٌه اإلعفٕغ١خ
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 Spongocoel اإلعفٕغٟ اٌزغ٠ٛف أٚ اٌّشوض٠خ اٌفزؾخ ٠ذخً اٌّبء فئْ اٌشؼبػ١خ اٌمٕٛاد خالي

 ِٓ ٠زُ اٌضائذح ٚاٌفعالد اٌّبء غشػ فئْ ٌٚٙزا Apopyles رغّٝ ٚاٌزٟ اٌصغ١شح اٌخبسع١خ خالالٌضغٛس

 . اٌزبٌٟ اٌشىً فٟ ٚوّب Osculum اٌف١ُّ رغّٝ اٌزٟ اٌىج١شح اٌفزؾخ خالي

 

 

 

 

 Grantia جنس في الغذائيت والمواد الماء مسار

 

 Euplectella عٕظ 

 اٌجؾش٠خ ا١ٌّبٖ فٟ اٌغٕظ ٘زٖ أفشاد رزٛاعذ Venus' flower basketبس ف١ٕٛط ا٠عب  ثغٍخ اص٠ٚ٘غّٝ  

 ػجبسح أعغبِٙب . اٌغ١ٍىب ِبدح ِٓ اٌذاخً ِٓ رزىْٛ أعغبِٙب ألْ ٚرٌه اٌضعبع١خ ثبإلعفٕغ١بد ٚرؼشف

 ػبٌّٟ إٔزشبس راد اٌؾ١ٛأبد ٘زٖ وج١شح ِشوض٠خ سد٘بد ٌٚٙب ٔؾ١ف عذاس رٚ إعطٛأٟ إٔجٛة ػٓ

 ثّبدح اٌغ١ٕخ ٚإٌّبغكِزش( ٚرىضش فٟ ا١ٌّبٖ اٌجبسدح  1555-15) رصً لذ اٌزٟ ا١ٌّبٖ أػّبق فٟ ٚرٛعذ

 .اٌغ١ٍىب
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 Filter اٌغزاء رشش١ؼ ثؼ١ٍّخ غزائٙب ػٍٝ ٚرؾصً ِغزؼّشاد ٚالرىْٛ ِفشد ثشىً دائّب  ٛاعذرز 

Feeders ٘زٖ ذَرغزخ .اٌؾ١ٛاْ عغُ إٌٝ ٌزذخٍٗ اٌّبء ر١بساد ِغ اٌطؼبَ عض٠ئبد ثغؾت ٚرٌه 

 رزىْٛ ١٘بوٍٙب أْ إر اٌغ١ٍىب ِبدح إٌٝ ٚرؾٌٛٗ اٌجؾش ِبء ِٓ Silic acid اٌغ١ٍىٟ اٌؾبِط اإلعفٕغ١بد

 . اٌضعبع١خ اإل١ٌبف ٘زٖ ِٓ

 

 .Spongilla  جنس

 ثئعفٕغ١بد أ٠عب رؼشف Demospongia اٌغغّب١ٔبد ٌصٕف رؼٛد اٌزٟ Spongillidae  ٌٍؼبئٍخ رؼٛد

 ٌٛعٛد أخعش ٚثٍْٛ ٚ٘شخ سخٛح ِبدح ٚراد اٌّزغّؼخ أٚ اٌّزفشػخ ثبٌمششح شج١ٙٗ ٚرىْٛ اٌؼزثخ ا١ٌّبٖ

 ٚعطٛؽٙب ِٕظّخ ٚغ١ش ِجؼضشح رىْٛ اٌؾ١ٛأبد ٘زٖ.  ث١بظب أوضش األؽ١بْ ثؼط فٟ رىْٛ أٚ اٌطؾبٌت

 غزائٙب ػٍٝ ٚرؾصً اٌعؾٍخ ٚاٌغذاٚي اٌجشن فٟ ٚرزٛاعذ اٌصخٛس ػٍٝ رٍزصك,  األشٛان ٌٛعٛد خشٕخ

 ٚعٙبص٘ب ٠بٚاٌجىز١ش اإلثزذائ١خ وبٌؾ١ٛأبد صغ١شح ِغٙش٠خ ِبئ١خ أؽ١بء ػٍٝ ٌٍؾصٛي اٌغزاء ثزشش١ؼ

 . اٌّؾ١ػ ِغ اٌغبصٞ ٚاٌزجبدي اٌغزاء رشش١ؼ ػٓ اٌّغؤٌٚخ اٌغٛغ١خ اٌّطٛلخ  ثبٌخال٠ب ِجطٓ اٌذاخٍٟ

  سٌزٍٛ وذالئً رغزخذَ إر فبئذح راد ٌٚىٕٙب اإلٔغبْ ػٍٝ ٚخطشح ِٙذدح غ١ش رىْٛ اإلعفٕغ١بد ٘زٖ

 . ٌج١ئٟا
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     Sycon   جنس 

 :  وبألرٟ ٚاٌمٕٛاد اٌّّشاد ػجش اٌؾ١ٛاْ ٘زا فٟ اٌّبئ١خ اٌز١بساد ع١ش ٠ىْٛ 

 األثٛاة         اٌشؼبػ١خ اٌمٕٛاد         األِب١ِخ األثٛاة        اٌش١ٙم١خ اٌمٕٛاد        اٌغٍذ٠خ اٌضغٛس

 .    اٌضف١ش٠خ اٌفزؾخ            اٌّشوض٠خ اٌفغٛح        اٌخٍف١خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leucosolenia       جنس     

 االٚعطٟ اٌزغ٠ٛف إٌٝ اٌّبء دخٛي فزؾبد رّضً Ostia ِغبِبد ػٍٝ ٠ؾزٛٞ سل١ك اٌغغُ عذاس  

 Pinacocytes ِغطؾخ خال٠ب ِٓ اٌجششح رزىْٛ ، Osculum اٌضف١ش٠خ اٌفزؾخ ػجش اٌّبء ٠ٚخشط

 اٌطجمخ ٘زٖ رؾزٛٞ ، ا١ٌّضٚو١ٍب رذػٝ ع١الر١ٕ١خ الخ٠ٍٛخ غجمخ اٌجششح رٍٟ Porocytes اٌضغش٠خ ٚاٌخال٠ب

 ٠ؾ١ػ" عٛغب اٌغبئت غشفٙب فٟ رؾًّ وش٠ٚخ خال٠ب اٌؾ١ٛاْ رغ٠ٛف رجطٓ.  ٚأشٛان أ١ِج١خ خال٠ب ػٍٝ

 اٌؾ١ٛاْ عغُ فٟ اٌّبء دٚساْ أداِخ ػٍٝ اٌغٛغ ٠ؼًّ ٚاألٔجغبغ اٌزمٍص ػٍٝ اٌمبث١ٍخ ٌٗ غٛق ثمبػذرٗ

 .٠ىْٛ غشاص اٌّبء ف١ٙب ِٓ إٌٛع االعىٟٛٔٚ . اٌغٛغ١خ اٌّطٛلخ ثبٌخال٠ب اٌخال٠ب ٘زٖ ٚرغّٝ

 

 


