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الدرس العملي الثاني
Phylum: Porifera( االسفنجیات) مسامیاتالشعبة

یعیش في منھا جدا والقلیل بحریةمعظمھا قد تظھر حركة محدودة، حیوانات جالسة االسفنجیات 
، تمتلك مسامات بدائیةمتعّددة الخالیار الحیوانات ثتعتبر من أكھي كائنات حیّة المیاه العذبة

حیث ال یوجد ا، وتحتوي على خالیا غیر متخّصصةللمیاه بالمرور من خاللھوقنوات تسمح 
تنسیق بین خالیا االسفنج المتشابھة لذا فھي ال تكون أنسجة حقیقیة وبالتالي لیس لھا أجھزة 

وتعتمد بشكٍل رئیسّي على تدفّق المیاه یمكن أن تتحّول إلى أنواع أخرى،والتيمتخصصة. 
كسجین، وتقوم أیضاً بالتّخلّص وفضل ذلك تحصل على الغذاء واألالمستمّر من خالھا، وب

Porusتالف من مقطعین التینین ھمایPoriferaمصطلح .بواسطتھا من المواد غیر المرغوبة
حامالت الثقوب.أي وتعني یحمل.Ferroویعني ثقب و 

Classification of Poriferaتصنیف المسامیات
تقسم المسامیات الى ثالثة اصناف: 

Calcareous sponges) (Class: Calcareaاالسفنجیات الكلسیةصنف -1
كلسیة تتكون من مواد تتألف ھیاكلھا من أشواك مكونة من مسامیات بحریة صغیرة الحجم 

. من ھذه االشواك أما أحادیة المحور أو ثالثیة االشعة أو رباعیة االشعةكربونات الكالسیوم
أمثلتھا

Leucosoleniaلیكوسولینا
بھیئة مستعمرات یب یعیش في المیاه الساحلیة للبحارحیوان اسفنجي دورقي الشكل بسیط الترك

، یحیط جدار Ascon typeوھو من الطراز االسكوني انبوبیة متفرعة ملتصقة بالمواد الصلبة
مبطن بالخالیا القمعیة spongocoelالجسم فجوة وسطیة كبیرة ھي التجویف االسفنجي 

choanocytesأو الفویھةتفتح ھذه الفجوة من االعلى بفوھة كبیرة تسمى الفتحة الزفیریة
osculumقیة ی، یخترق جدار الجسم عدد كبیر من الفتحات الصغیرة تعرف الثقوب الشھ

incurrent poresأو الثغورostia.

مقطع عرضي في اللیكوسولینا
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Grantiaكرانشیا
اة یاإلسفنجیات النحیفة والصغیرة یوجد بشكل مجامیع ملتصقة باألجسام المختلفة في المأحد 

تدعى (الفویھة) . كما أن ھناك فتحات صغیرةةالبحریة الضحلة . في النھایة العلیا توجد فتح
إلى داخل تجویف توجد على طول جدار الجسم تسمح بدخول الماء التي ھي الفتحات الشھیقیة

األشواك الصغیرة على طول توجد . Spongocoelف اإلسفنجي یجوتأنبوبي مركزي یدعى بال
.نموذج من الطراز السایكونيیعتبرسطح الجسم والتي تعطي الصالبة للجسم وتكون الھیكل . 

Sycon type.

Grantia
(سداسیة االشعة) االسفنجیات الزجاجیةصنف -2

(glass sponges)Class: Hexacantinellida
(مادة سلیكونیة) Siliceousتتكون ھیاكلھا من مادة محتویة على السیلیكا حیوانات بحریة 

بشكل رئیسي . وتتحد ھذه المادة السیلیكونیة لتكوین شبكة . 

Euplectella  ایوبالكتیال
تتحد triaxonsوثالثیة المحاور six-rayedوسداسیة االذرع االشواك في ھذا الجنس سیلیكیة 

.تتكون الشویكات من ستة أشعة تتقاطع بزوایا قائمةاالشواك مع بعضھا لتكون تركیبأ شبكیأ.

Class: Demospongia)لجسمیات(اسفنجیات الطبیعیةاالصنف -3
) أو أشواك سلیكونیة أو كلیھما Sponginتتكون ھیاكلھا من ألیاف عضویة (اإلسفنجین 

ثالثیة axial canalsأشعة لیست بزاویة قائمة ولھا قنوات محوریة4-1وشویكات تمتلك 
% من 90من أكثر مجامیع االسفنج تنوع، أكثر من في المقطع العرضي.triangularالزوایا 

لمجموعة. حیث أقل من نصف العوائل المعروفة تعود لھذا لھذه اج الحي یعود ناالسفأنواع من 
وتوجد في بیئات مختلفة من تتباین من صغیرة الى كبیرةالصنف تمتلك أفرادھا تنوع حقیقي 
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العماق السحیقة الباردة، حیث كل أنواع مسمیات المیاه امناطق المد ذات الطاقة العالیة الى 
العذبة المعروفة تعود لھذا الصنف. 

Spongilla سبونجال
، الشكل غیر ثابت والسطح مثقب Leuconoid typeینتمي ھذا الجنس الى الطراز اللیكوني 

وأعداد كبیرة الثقوب الصغیرة أو osculaiأو الفتحات الزفیریة كبیرةبعدد كبیر من الثقوب ال
وحیدة المحور moxaonرز النھایات الخارجیة لالشواك االبریة ، تبostiaالفتحات الشھیقیة 

.تعطي الجسم مظھر خشنل

Spongilla
Euspongia االسفنج التجاري

spongingتنعدم االشواك في ھذا الجنس وتحل محلھا الیاف من مادة السبونجین 

Euspongia
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Canal Systemsاالنظمة القنویة
وتظھر بشكل عام ثالثة طرز أو أنظمة حیث نظام بنیانھا اختالفأ كثیرأتختلف االسفنجیات من

السایكوني والطراز لبنیان الجسم تتدرج في درجة تعقیدھا وھي الطراز االسكوني والطراز 
أنظر الى الشكل التالي:اللیكوني.

أنواع االنظمة القنویة في المسامیات
Ascon type of canal systemالنظام القنوي االسكوني

أبرز وأبسطوھو مناسفنجیات صغیرة الحجم تعیش في الغالب في مستعمرات مثل اللیكوسولینا
رقیق ومثقب الجسم بسیط وجدار ،طرز االسفنج حیث یكون الجسم على ھیئة انبوبة أو كأس

االسفنجي ف ییبطن التجو، ھو التجویف االسفنجيیحیط بتجویف مركزي متسعبثقوب كثیرة 
.osculumھةیالفوواحدة ھي یفتح الى الخارج بفتحة الخالیا المسوطة

االسكونيللطرازنموذج

Sycon type of canal systemالنظام القنوي السایكوني
یعیش منفرد ملتصق بالصخور في المیاه الضحلة لھ جسم كأسي الشكل ذو اسفنجیات یتواجد في 

أفقیأ الى الخارج نثني الجدار ی، منھأكثر تعقید لكنھ یشبھ الطراز االسكوني فویھة عند طرفھ الحر 
یمتد فیھا.لیكون العدید من البروزات االصبعیة الشكل
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تبطن البروزات بالخالیا المطوقة ویفتح طرفھا الداخلي بالتجویف االسفنجي عن طریق الثقوب 
ضیقة الزفیریة ونھایاتھا الخارجیة مسدودة. توجد حجرات (غرف) یوجد بین الحجرات ممرات

. ال یبطن التجویف االسفنجي بالخالیا ھي القنوات الشھیقیة التي تكون مبطنة بخالیا قرصیة
المسوطة وانما یبطن بخالیا سوطیة مثل تلك التي تغطي السطح الخارجي للجسم مثل اسفنج 

.السیكون (الكرانشیا).

Leucon type of canal systemالنظام القنوي اللیكوني
حیث یزید فیھ انطواء جدار الجسم فینتج جھاز یختفي التجویف المركزي أعقد طرز االسفنج 
تؤدي ا .الخالیا المطوقة فتكون حجرات مدورة صغیرة كثیرةمزودة بمركب من القنوات 

(غرف) الى قنوات شھیقیة متفرعة تفتح في حجرات التي یدخل منھا الماء الفتحات الشھیقیة 
الى التي یخرج منھا الماء ة تؤدي منھا قنوات زفیریة یسوطالیا المطوقة المبطنة بالخكرویة 

. من ممیزاتھ یزید القدرة الغذائیة والتنفسیة ات زفیریةیفتح الى الخارج بفویھتجویف صغیر
معظم أنواع ھذا الطراز كرویة أو فنجانیة أحیانأ غیر منتظمة یعیش بشكل مستعرات لالسفنج. 

.Euspongiaایوسبونجیامثل الشكل، 

نموذج للنظام اللیكوني

الھیكل في االسفنجیات
وااللیاف الھیكل في المسامیات ھما االشواك (شویكات)ھنالك نوعان رئیسیان من 

. االشواك اما رملیة او كلسیة وتكون باالشكال التالیة: أو كلیھماsponginfibersاالسفنجیة
تتكون من مادة كلسیة او Diactineقد تكون ثنلئیة االذرع Monaxonidsاحادیة المحور

الشكلا رمحیةنھرملیة توجد باشكال مختلفة م
متساویة او متباینة Triactineثالثة اذرعاشواكتتالف منTriaxonsثالثیة المحاور

.Hexactineذه االشواك ایضا بثالثیة االشعة أو أشواك سداسیة االذرع وتعرف ھ
تتكون ھذه االشواك من اربعة اذرع ال تقع قي مستوى واحد. Tetraractineاالذرعرباعیة 

وھي اشواك ذات محاور عدیدة اي لھا عدد كبیر من االذرع Polyaxonمتعددة المحاور
المتساویة التي تنشأ من نقطة واحدة. 
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في االسفنجیاتجدار الجسم
تمتلك المسامیات العدید من الخالیا منھ:

شكلھا بیضوي أو كروي لھا وظائف منھا التغذیة Choanocytesالقمعیة الخالیا المطوقة 
أ و الخالیا القرصیة وھي Pinacocytesالتنفس التكاثر ومرور تیار الماء والخالیا المسطحة 

وھي خالیا أو الخالیا الثقبیةProcytesالخالیا المسامیة خالیا مسطحة منتفخة في الوسط. 
وھي خالیا لھا القابلیة على التقلص واالنبساط وقد تشترك بألتھام دقائق الغذاء.انبوبیة الشكل 

وھي خالیا مغزلیة الشكل لھا القابلیة على التقلص واالنبساط Myocytesوالخالیا العضلیة 
الیا تفرز وھي خGland cellsتوجد بشكل تجمعات حول الفتحات الزفیریة. والخالیا الغدیة 

التي تكون تراكیب Collencytesمواد الصقة لتثبیت االسفنج وھنالك خالیا رابطة (ساندة) 
الھیكل واعطاء اللون الخاص باالسفنج وخزن المواد الغذائیة التي تستخدم عندما یحتاجھا 

االسفنج.

مقطع طولي في اسفنج بسیطChoanocytesخالیا قمعیة 


