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 Subkingdom : Parazoaعويمم البارازوا )نظائر البعديات( 
 Phylum : Poriferaشعبة االسفنجيات )المساميات( 

تعتبلر أثرلر الحيوانلات  هل الميلا  العببلة و  فل االسفنجيات حيوانات جالسة معظمها بحرى والقليل  منهلا يعلي  
وا أو نظللا ر البعلديات ويشللم وللعبة واحللدة عللويلم مسللتق  هلو عللويلم البللارا   فلل متعلددة الالييللا بدا يللة وت لن  

 وعبة االسفنجيات. ه 
 : الصفات العامة

 متباينة الوث : رقيق مفلطح ، ثأسى ، متفرع أو غير منتظم. .1
جدار الجسم مرقب برقوب وقنوات وحجرات ومن رلم سلميت بالمسلاميات ويوجلد تجويل  داالللى واحلد   .2

 .choanocyte بالالييا المطوقة هو التجوي  نظير المعدى مبطن بالييا مسوطة تعر 
أقل  تال  لًا واعتمللادًا عللى بعشلها  بالمقارنلة  بالييللا  هل الييلا االسلفنال ال تثلون أنسلجة حقيقيللة و  .3

 البعديات الحيوانية.
 ليسفنجيات هيث  من وويثات جيرية أو سيليثية أو أليا  عشوية من مادة االسفنال. .4
 يا. والتنف  واالالراج عن طريق االنتوار البسيط.التغبية فيها حيوانية ويتم الهشم داال  الالي  .5
 ال توجد بها الييا حسية أو ع بية وانفعالها للمؤررات موشعى وبطىء.  .6
 التثارر الجنسى بالتبرعم وجنسى بتثوين األمواج ولها القدرة على التجدد.  .7

 
 
 
 
 
 
 

 
 بنيان الجسم:

تالتلللللل  االسلللللفنجيات ملللللن حيلللللث نظلللللام 
وتظهللر بوجللم عللام  بنيانهللا االتيفللًا ثبيللراً 

 فلللل ريرللللة طللللر  لبنيللللان الجسللللم تتللللدرج 
  درجللللللللللللة تعقيللللللللللللدها وتعللللللللللللر  بللللللللللللالطرا 
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 .الليوثونىوالطرا   لسيثونىوالطرا  ا األسثونى
 Ascon typeالطراز األسكونى 

يعتبلر هللبا الطللرا  مللن أبسللط طللر  االسلفنال وفيللم يثللون الجسللم علللى هي للة أنبوبللة أو 
المعللدى. تللبطن هللبا التجويلل  الالييللا  ثللأ  ويحلليط جللدار الجسللم بللالتجوي  نظيللر

 اللبيالتجوي  نظير المعلدى  إلىالمسوطة والجدار رقيق ومرقب برقوب ثريرة تؤدى 
 الفويهة. ه الالارج بفتحة واحدة  إلىيفتح 

مسللتعمرات. ومللن  فلل الغالللب  فلل االسلفنجيات مللن هللبا النللوع  للغيرة الحجللم وتعلي  
 أمرلتها الليوثوسولينيا.

 
  Leucosoleniaالميوكوسولينيا 

مسلللتعمرات  فللل الليوثوسلللولينيا اسلللفنال بحلللرى بسللليط يعلللي  
ملت للللللقًا ب للللللالور الوللللللاطىء ولللللللم هيثلللللل  مللللللن ثربونللللللات 

 الثالسيوم يترسب على هي ة وويثات ريرية األوعة.
المسللتعمرة بات فللروع أفقيللة تنبللت منهللا أفللراد ثأسللية الوللث  

ر الفويهلة. وجلدا هل لث  منها فتحة ثبيرة عند طرفهلا الحلر 
الجسلم رقيلق ومرقلب برقلوب عديلدة تعلر  بلالرقوب الولهيقية 

الطبقللة األدميللة  هلل ويترثللب مللن طبقتللين احللداهما الارجيللة 
 الطبقة المعدية: ه واألالرى دااللية و 

 . الطبقة األدمية:1
تتثون من طبقة الارجية من الييا رقيقة مفلطحة تعر  بالالييا القر ية وأالرى دااللية تعر  بالطبقة مولدة 

 إلللىمللادة هيميللة جامللدة غيللر حيللة وتتميلل  هللب  الالييللا األاليللرة  فلل هيثلل  وتتثللون مللن الييللا مبعرللرة تنتوللر ال
 ريرة أنواع:

األثرللر عللددًا وتفللر  ولويثات جيريللة توللث  هلليثًي دعاميلًا للالييللا الحيللة وتثللون  هل الالييلا بانيللة الهيثلل  و -أ 
 هب  الوويثات أحادية المحور أو ريرية األوعة.

الملللادة الهيميلللة حامللللة الغلللباء والملللواد  فللل تتجلللو   هللل أقللل  أنلللواع الالييلللا تميللل ًا و  هللل لالييلللا األميبيلللة و ا -ب
 األالرى ثما أنها تثون الالييا التناسلية ويمثنها التحو  ألى نوع من  أنواع الالييا األالرى.

 التجوي  نظير المعدى. إلىالالارج برقب وهيقى وتؤدى  إلىالييا أنبوبية تفتح  ه ج. الحييا الرقبية و 
 طبقة المعدية: .2
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تتثون من    واحد من الالييا المسوطة المطوقلة تلبطن التجويل  نظيلر المعلدى وتعمل  هلب  الالييلا عللى 
التجويللل  نظيلللر  إللللىجملللل الغلللباء وهشلللمم وتعمللل  حرثلللة أسلللواطها عللللى داللللو  الملللاء ملللن الرقلللوب الولللهيقية 

 .الالارج من الي  الفويهة إلىالمعدى ومنم يمر 
 Sycon typeالطراز السيكونى 
 

بنيان هبا الطرا  أثرر تعقيدًا من الطرا  األسثونى البسيط وفيم ينرنى الجدار أفقبًا ليثون العديد من البلرو ات 
األ بعية الوث  يمتد فيها التجوي  نظير المعدى وهبا يعتبر تطورًا مّثن االسفنجيات من التغلب على شيق 

ييللللا المسللللوطة. وهللللب  البللللرو ات مبطنللللة بالالييللللا المسللللوطة وتسللللمى بللللالحجرات مسللللاحة السللللطح المللللبطن بالال
التجويلل  نظيللر المعللدى عللن طريللق رقللوب تسللمى الرقللوب ال فيريللة  فلل تفللتح بأطرافهللا الداالليللة  هلل المسللوطة و 

شليقة تسلمى القنلوات الولهيقية مبطنلة بالييلا  . وتتلر  هلب  الحجلرات بينهلا مملراتونهاياتها الالارجية مسلدودة
اللللداال  ولثنهلللا تت للل  بلللالحجرات  فللل بطلللر  مسلللدود  هللل ر لللية وتت للل  بالاللللارج علللن طريلللق الرقلللوب وتنتق

فهو لم يعد مبطنًا بالييا مسوطة ثما هو الحا   المعديالمسوطة عن طريق رقوب بينية. أما التجوي  نظير 
نماالطرا  األسثونى  ف  ألمرللة الولا عة لهلبا تغطى السطح الالارجى للجسلم وملن ا الت بالييا قر ية مر   وا 

 الطرا  اسفنال السيثون.
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 Syconالسيكون 

الميا  الشحلة. الجسم ثأسى الولث   ف السيثون اسفنال بحرى يعي  ملت قًا بال الور 
 بو فويهة ثبيرة عند طرفم الحر ومرقب برقوب عديدة على سطحم الالارجى.

ب الليوثوسولينيا اال أنم منرنى على نفسم ليثلون جدار الجسم غليظ مرقب  لم نف  ترثي
 التل العديد من الحجرات المسوطة المرتبة ترتيبًا ولعاعيًا حلو  التجويل  نظيلر المعلدى و 

 تتر  بينها قنوات وهيقية شيقة )أنظر الرسم(.
 
 

   Leucon typeالطراز الميوكونى
عللن بللل  تثللوين جهللا  أعقللد طللر  االسللفنال حيللث ي يللد فيللم انطللواء جللدار الجسللم فيللنجم 

مرثب من القنوات ثبل  ي يد نملو الالييلا المطوقلة فتثلون حجلرات ملدورة  لغيرة ثريلرة 
 إللىجدًا وملن رلم ينسلد التجويل  نظيلر المعلدى انسلدادًا ثبيلرًا .تلؤدى الفتحلات الولهيقية 

حجللرات ثرويللة  فلل قنللوات وللهيقية متفرعللة تفللتح  إلللىتجللاوي  تحللت الجلللد وهللب  تللؤدى 
الالللارج  إلللىتجويلل  نظيللر معللدى  للغير يفللتح  إلللىمنهللا قنللوات  فيريللة مسللوطة تللؤدى 

بفويهة أو أثرر. ومن م ايا هلبا التعقيلد أنلم ي يلد ملن القلدرة الغبا يلة والتنفسلية ليسلفنال. 
 مرا  هبا الطرا  اليوسبونجيا )اسفنال الحمام(.

 
 Euspongiaاليوسبونجيا )اسفنج الحمام( 

أو فنجانيلللة الولللث  وأحيانلللًا معظلللم أنلللواع هلللبا االسلللفنال ثرويلللة 
مسللللتعمرات علللللى قيعللللان  فلللل غيللللر منتظمللللة الوللللث  وتعللللي  

البحلللار ملت لللقة بال لللالور. وسلللطح الجسلللم مرقلللب برقلللوب ال 
عدد لها وتوجد بينها فويهات عديدة ويتثون الهيث  من أليا  

 عشوية من مادة االسفنجين ومن وويثات جيرية.
 

 األنشطة الحيوية في االسفنجيات:
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يدور ب فة دا مة بداال  جسمم بفع  حرثة الالييا  البيأنوطتم الحيوية على الماء  ف السفنال يعتمد ا
 عمليات التغبية والتنف  واالالراج والتثارر. ف المسوطة ويفيد هبا التيار 

 
 
 

 التغذية:
 إلىتيار الماء  يحملها الت تغتبى االسفنجيات اغتباًء حيوانيًا بالج ي ات العشوية الدقيقة والثا نات ال غيرة 

أجسامها. تلتهم الالييا المسوطة ج ي ات الغباء رم تمررها للالييا األميبية أو تقوم الالييا األميبية بالتهامها 
 ف م هشم الغباء داال  الالييا رم تقوم الالييا األميبية المتجولة بتو يل الغباء على بقية الالييا تمباورة. ي
 الجسم.

 التنفس واالخراج:
 باد  الغا ات التنفسية ثما يتم االالراج عن طريق االنتوار البسيط.يتم ت

 
 تتثارر االسفنجيات الجنسيًا وجنسيًا.  التكاثر:

 : ويوم :التكاثر الالجنسي
 التبرعم:  . أ

 أفراد جديدة وقد تنف   عن جسم األم تبقة مت لة لتثون مستعمرة. إلىتتثون براعم الارجية تنمو 
 تكوين الدرائر: . ب

الميا  العببة تثّون براعم دااللية تعر  بالدرا ر تمثنها من  ف تعي   الت سفنجيات والا ة بعض اال 
تتجمل مل  الت التغلب على الظرو  غير المي مة من برد وجفا . تتثّون الدريرة من الالييا األميبية 

حرر بعشها وتحاط بثي  واق مدعم بوويثات. وعندما يموت االسفنال نتيجة الظرو  المحيطة تت
الدرا ر وتقاوم الظرو  غير المناسبة وعندما تتحسن هب  الظرو  تالرج الالييا األميبية من رقب دقيق 

 ف  غي  الدريرة وتتجمل مل بعشها مثونًة ثتلة اللوية تنمو لتثّون اسفنجًا جديدًا.
 ج. التجدد:

 ليسفنجيات القدرة على التجدد وتعويض األج اء التالفة من الجسم.
 الجنسى:التكاثر 

أوقات مالتلفة. تتثّون  ف معظم أنواع االسفنجيات الناث يثّون الفرد منها حيوانات منوية وبويشات 
المادة الهيمية. تبقى البويشات  ف الحيوانات المنوية والبويشات نتيجة انقسام الالييا األميبية المتجولة 

تيار الماء السفنال آالر حيث تتعلق  حين تالرج الحيوانات المنوية  ويحملها ف داال  أنسجة االسفنال 
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تحملها للبويشات ليتم االال اب وتتثّون البويشات المال بة أو  الت بالالييا المسوطة أو األميبية 
 ال يجوتات.

ينقسم ال ايجوت ليثون ثرة من الالييا تسمى أمفيبيستيولة رم تتر  األمفيبيستيولة مثانها وتالرج مل 
أرناء بل  تنمو لتثّون جاسترولة تستقر على  الرة رم تنمو  ف الوقت و تيار الماء لتسبح حرة لبعض 

 لنثّون اسفنجًا جديدًا.  
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