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 2 المرحلة :           االول   الدراسي : الفصل           النظري تفقرياالالاسم المادة  : 

 (  3: ) المحاضرة 

 مدرس اللقب العلمي :                        محمد عبد علي  د.    اسم استاذ المادة :

 -:  Sponges(Porifera( (االسفنجيات )شعبة المساميات 

معةطط   ملمططح ث ايططج ام ا  طط     ferroثقططو  معةطط    porusك مططال ينيةيططال  Poriferaمصططح   

ايسفةجي ت نلمح اعداد كبيرة  طدا  ينعطد مطل اوبقطلد اود يقطال  اوقةطلات اولطن نمطتح يةط   نصطفيال 

ط اي نهط  اوييطر مللطرح ثايطج ايهط  ايلايط ت ملة سطو مطن يمط filter feeding systemغطااين 

 O2 نعلمططد ع ططا نيطط مات اومطط   اوجطط م  لططوا يةطط   اوقةططلات وللصططح ع ططا  sessile) )  و ططال

 . اوياا  ثم نةقح فضوت اوج م امض ُ اوا اوخ مج من ني مات اوم  

 -المميزات العامة :

 ostia   نلمح اوعدمد مل اوبيلم .ايلاي ت   و ال عدمدة اوخوم  ث مل وف اوج م مل نجمن اوخوم1

 اولن نعمح ع ا مر م اوم   فيه . chambers اورده ت   canals اوقةلات 

   ايلاي ت م ييال  غ وبيله  بلرمال. ميعه -2

 Asymmetry بعضه  ايلر عدمم اولة ظر  radial symmetryذات نة ظر شع عن -3

 ج اوا اودالح ()مل اوخ م -مل وف  دام اوج م مل ثوث طبق ت هن :.4

 د. pinacocytesمتليطال مطل لومط  م طحلال  outer epitheliumأ.اوحبقال اوحوييال اوخ م يطال 

 choanocytesمبحةططال بخومطط  محل ططال سططلطيال  inner epithelium  طبقططال طوييططال دال يططال

اومؤوفطال مطل  mesogleaطبقطال اا  ج. )م ؤ وال عل ايلمط م نيط مات م ييطال (ث بطيل اوحبقلطيل نل طد

)بأشطت ا مخل فطال  ايطلاخ مخل فطال  Amoebocytesبر نيةيال  يونيةيال  نلل  لومط  اميبيطال  م دة

 (. ملاد هيت يال )نمبح ايشلاح (.

ك  يال ا  س يتيال ا  بر نيل اسفةجن ا  مزمج   spicules.اوهيتح اوع   و ج م ملتلم مل اشلاح 5

 مل ايثةيل مل اومتلي ت.

مطلم اولطةفو  ايبطراو بلاسطحال .intracellularح اوخومط  .ي نمل ك اعض     ميال ثاوهضطم دالط6

 . Diffusionاييلم م 

 .نتلم ايسلج بال و ملفزات ملضعن فلةقح وعد    لد اوجه و اوعصبن.7

 .ايلاي ت   و ال ن لصق ب وصخلم  او حلح اولن نلله .8



 

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة تكريت
 كلية العلوم

 شعبة االعالم 
 

 

Republic Of Iraq 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Tikrit University 

College of Sciences 

Media Unit 

 

 محمد عبد د. علي  اسم استاذ المادة :                                                                            الالفقريات / نظري دة : الما

 2صفحة | 

 

 

 

 رعم ا  اوبرمعم ت..نلت ثر  ة     ي  ة ي   . ة ن من نتلمل مر  ت مهدبال س بلالثي ة ن ب ولب9

 _تركيب أجسام المساميات:

نةق م اوم  مي ت مل ايج نركيو ا   مه  اوا ثطوث ططرو مطل ايةمطال اوقةطلات اومتليطال وج طمه  

  ك ينن:

 -: Asconoid typeكوني السالطراز ا-1

نفطل   spongocoel مضم ايلاع  ب يحه اولركيو ذات   م د م ن مللطل  ع طا فجطلة  سطحيال 

  ططدام اوج ططم ملططأوف مططل اوحبقطط ت اوبوثططال سطط بقال اوططاكر   osculum وفيرمططالللططال مططل ايع ططا ف

 طبقال طوييال دال يال  بيةهم   epidermisخ م يال ملمب ال بحبقال طوييال ل م يال ندعا اوبمرة )او

 هطن  ةط ة  ostia.مخلرق  دام اوج م عطدد مطل اوبيطلم اومطهيقيال  mesogleaم دة  يونيةيال هن 

.مطدلح  porocyte اومليط اوخ م ن عبر ل يطال ثيرمطال  spongocoelولسحيال نملد بيل اوفجلة ا

 غاا  اوا اوفجلة بفعح اركال اسلاط اوخوم  اومحل ال او لطيال  مخرج مطل  Co2اوم    م فيه مل 

 . Leucosoleniaاوفللال اوزفيرمال اوع ي  ا مو  معه ايلاخ اوفضوت.مب ا هاا اوحراو اسفةج 

 -:pety Syconoid.الطراز السايكوني 2

مل وف  دام اوج م مل يفو اوحبقط ت اولطن ملتطلم مةهط   طدام اوج طم فطن اوحطراو ايسطتلين وتةطه 

مبحةطال   radial canalمةدفن اوا اوخ مج بمتح املطدادات ابطبعيال ملطل  كطح مةهط   ةط ة شطع عيال 

ال يطال بخوم  محل ال سلطيال. نلصح اوقةلات اومع عيال بط ولجلمف اولسطحن عطل طرمطق اوبيطلم اود

Apopyle  اوقةلات اومهيقيال  نلصحinhalant canal  من اومليط اوخ م ن عل طرمطق اوبيطلم

فللصح امض   من اوقةلات اومع عيال بلاسحال اوفلل ت  ام  اوقةلات اومهيقيال dermal ostiaاوج دمال 

 . Prosopyleايم ميال 

  -ك ينن :  باوك متلم سير اولي مات اوم ييال فن اوحراو او  متلين

H2O (out)         Dermal ostia           inhalant canal             Apopyle              

Radial canal          prosopyle         sponocoel          osculum           H2O 

  

 Grantiaمب ا هاا اوةلخ 

 

 



 

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة تكريت
 كلية العلوم

 شعبة االعالم 
 

 

Republic Of Iraq 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Tikrit University 

College of Sciences 

Media Unit 

 

 محمد عبد د. علي  اسم استاذ المادة :                                                                            الالفقريات / نظري دة : الما

 3صفحة | 

 

 

 -:  Leuconoid type.الطراز الليكوني 3

راومل او  بقيل  فيه نةدفن  دمام اوقةلات اومع عيال اوا اوخ مج فن ملا ن هل اعقد نركيب   مل اوح

ملعددة فللتلم مده ت كر مال ا  بيضلمال مبحةال من لومط  محل طال سطلطيال وطاوك ن طما اوردهط ت 

. متلم  دام اوج م سميك  طدا   نخلر طه شطبتال مطل اوقةطلات  flagellated chamberاو لطيال 

لضطملح فطن اوفللطال اوزفيرمطال امط  اوفجطلة اولسطحيال   اوطا اوخط مج عبطراولن نلجمن ولفطل   اوملعددة

 . Leucandraاوحراو اسفةج  اغ و اياي م .مب ا ذوك

 -انواع خاليا المساميات :

 -نلب مل اوخوم  اومتليال وأل      اي جال اوم  مي ت نبع   ولظيفله   ها  اوخوم  كم  م ن :

  مض عال م حلال فيهط  ايلفط م مركطز  ملطل  اوةطلاة ث : لوم pinacocytes.اوخوم  اوم حلال 1

   ط .نل د فن طبقال اوبمرة .بوه  اوق ب يال ع ا اولق ص  ايي

اوخومطط  اوم ططحلال  نملططد عبطر سططمك  ططدام اوج ططم .  نةلمططر بطيل-: porocytes.اوخومط  اوبيرمططال 2

اوملطيط نصطح بطيل اولجلمطف اولسطحن   inhalant poreنل د فن  سطط كطح مةهط  ثيطرة شطهيقيال 

 اوخ م ن .نمل ك اوخوم  اوقدمة ع ا اولق ص  ايي ب ط ول  عد فن فل   غ ق اوبيرة.

 mesogleaلومط  ملجلوطال نةحمطر فطن اوحبقطال اولسطحيال  -:  Amoebocytes.اوخوم  ايميبيال 3

 هططن نخل ططف فططن اجمهطط   شططت ه  نبعطط   ولظيفلهطط .  نل ططد وهطط  ايططلاخ اول ويططال : ا.اوخومطط  اوم ليططال 

chromocytes   نعحططن وططلم لطط ن ووسططفةج .د.اوخومطط  اوخ ويططالThesocytes  نقططل  بخططزم

اشطلاح  مط مفرو نقطل  بط فراو ايسطفةج ث  مةهط  Scleroblastsاوياا  اوف يض ج. اوخوم  اوهيت يطال 

فل طما لومط  سط يتيال   مةهط  مط نبةن اشطلاح سطي يتيال  calcoblastsك  طيال فل طما لومط  ك  طيال 

silicoblasts ةهط  مط مفرو مط دة ايسطبليجيل  مspongin  فل طما ب وخومط   spongioblasts  

نمل و بتليه  لوم   ةيةيال غير ملم مزة  وه  اوقدمة ع ا ايل ج  Archaeoblastaد.اوخوم  اي ويال 

 ا  يلخ مل اوخوم  اولن ملل  ه  اوج م.

ع ا اولصط ق ايسطفةج ب ي  ط    نقل  ب فراو م دة وز ال ن  عد -:  Gland cell.اوخوم  اويدمال 4

 ايلرى.

:لومطط  اسططحلاييال نقططل  بلتططلمل نراكيططو ويفيططال اططلا اوقةططلات  Desmocyte.اوخومطط  اولنرمططال 5

  اوفلل ت.

: لوم  ميزويال وه  اوقدمة ع ا اوطلق ص  اييب ط ط  نةطلةم بمطتح  myocytes.اوخوم  اوعض يال 6

 ا قال ع برة الا فلل ت اوج م .
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:  هططن لومطط  كر مططال ا  بيضططلمال نلمططح سططلط  choanocytesمحل ططال او ططلطيال . اوخومطط  او7

 ن  هم فن نة  ا اوياا   هضمه  زيي   ا  ك ي    نعمح اسلاطه  ع ا ادامال د مام اوم   فطن   طم 

 ايسفةج.

 :  هن لوم  نقل  بلز مد غيره  مل اوخوم  ب وملاد اويااييال.Trophocytes.اوخوم  ايغلااييال 8

  -ية في المساميات :التغذ

عضطلمال . مطلم اويطاا  بمطتح  زيطن ا  ك طن فطن اوخومط  ويطاا  بت يةط ت بطييرة  فضطوت ملمبح ا

اومحل ال او لطيال ثم مةقح بعد ذوطك اوطا اوخومط  ايميبيطال ويتمطح عم يطال هضطم اويطاا  فيهط  . هة وطك 

عملم   ف م اوهضم دالح ايلاخ الرى مل اوم  مي ت ملدث اوهضم فيه  فن اوخوم  ايميبيال فقط . 

امطط  اويططاا  اوفطط يض فيططلم لزيططه فططن اوخومطط  ايميبيططال اوخ ويططال بمططتح يمططأ .intracellularاوخومطط  

ا  بر نيةطط ت  glycoprotein(   بر نيةطط ت سططترمال lipids) fat دهططلم  glycogenايططلاين 

 .lipoproteinsدهةيال 

 -التنفس :

اوم طط مي ت اي ك ططجيل اومططااد فططن اومطط   فططن نةف ططه   مططلم اوبلطط دا اويطط و  عططل طرمططق ن ططلخد  

 .diffusionاييلم م 

 -االبراز :

مططن نيطط مات اومطط   اوخ م ططه مططل اوج ططم . نلمبططح اومططلاد ايبراومططال  مططلم طططرح اومططلاد ايبراومططال 

 ممطك فطن اومطلاد ايبراومطال ا مض اويلب يمليي   اوملاد اوةلر  يةيال  وم ملم اوعبلم ع ا اويلمم  

 فن اوم  مي ت.

 -: الحس والحركة 

ي ت غير مللركه)  و طال(  نةلقطح مطل متط م اوطا الطر فطن اوبيئطال اوم ييطال مطن نيط مات اومط   اوم  م

اوج م . يغ ططو اوم طط مي ت اوقططدمة ع ططا اوططلق ص  اييب طط ط مططل لططوا نييططر اشططت ا اوخومطط  

و علامطططح اوبيئيطططال متطططلم بح . بمططط  ام بال اوخومططط  اوم طططحلال  اولنرمطططال  اوعضططط يال . وتطططل اسطططلج 

اوم  مي ت ل ويال مل اوخوم  اول يال  اوعصبيال واا ف م نق ص ت   مه  نتطلم ي نجطال عطل اسطلج بال 

مب شرة و خوم  ول ك اوللافز اوبيئيال.  ام يقح اوللافز متلم ضطعيف.  نعطد ا فط ت فللط ت اوج طم 

 .اكبر ملا ن اوج م ا  سيال و للافز اوبيئيال
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   -التكاثر:

 -التكاثر الالجنسي والذي يتم بعدة طرق وهو كاالتي :-1 

 Reduction bodiesتكوين االجسام المختزلة  -أ

كر مطال متليطال مطل  ف اوييطر اومويمطال ن مكط  ل فطه كل طالايج مضملح   م ايسطفةج يليجطال اوةطر 

الح. ممتل ام نةمل هطا  طبقال بمرة ل م يال  كل ال مل لوم  محل ال سلطيال  لوم  اميبيال اوا اود

 اي     اومخلزوال اوا افراد  دمدة .

 Buddingالتبرعم -ب

 ايج نةهر براعم ل م يال  بعد ام نصح اوا اجم معيل  د نةفصح عل ايسفةج اي   نحفل بعيدا  

 ولتلمل اسفةج  دمد ا   د نبقا اوبراعم م لصقال ب يسفةج اي  ولتلمل م لعمرة ايسفةج.

 )التبرعم الداخلي (  Gemmulesمات تكوين البريع-ج

مطل اوخومط   ملدث هاا اولت ثر فن اسفةج اومي   اوعابال  ايسفةجي ت اوبلرمال. ايطج نلجمطن اعطداد 

 اميبيال ثم نفرو فل ه  طبقال ب بال مل مط دة ممط بهه ووسطبليجيل كمط  نضط فاي ويال  نل ط بخوم  

ل اوبرمعم ت فطن اوخرمطف  مطاكر ام نلتطلم .ملدث نتلماويه  ايشلاح  باوك نلتلم  مرة مق  مال

علدة  بطد  اومطل   فط م ايبط   ايسطفةج سطلف نضطملح امط  فن كح اسفةج . عةد اعداد كبيرة مةه  

 عةد اوربين ف م اوخوم  اي ويال ملدث فيهط  يمطل  نهطرد ف يه  نق    اييجم د  اوبر دة. اوبرمعم ت

اوخ لمطال بط وةمل اوطا اسطفةج  رة ول طلمر اوتل طال نل د فن اوقمط  Micropyleمل لوا فللال ندعا 

 ب وغ .

ايج ايه  ن  عد ايسفةج فطن اولم مطال مطل اذم نعد نتلمل اوبرمعم ت  سي ال نتيفيال ولييير اوفصلا 

اوةر ف او يئال كم  ايه   سي ال يالوا مة طق  دمطدة )ا  ايلمط م ايسطفةج وملا طن م ييطال  دمطدة( 

 سي ال و لت ثر .من ني مات اوم   فضو عل كليه   

 -التكاثر الجنسي: -2

)ا    Dioecious اوطبعض ايلطر   Monoeciousهطن اا دمطال اوم طتل ام بعض ايسطفةجي ت 

مططل ل يططال محل ططال سططلطيال  Spermاي ةطط م مةفصطط ال(.  فططن اولتطط ثر اوجة ططن مططلم نتططلمل اوةحططف 

  اوبيلض مل ل يال ا ويال ملودة و بيضال.

 نةططدمج  Oocyst نةمططل اوططا ا  اوبيضططال  Mesogleaمططل اا Oogoniumنخططرج بططامة اوبيضططال 

)يحفطال( مطل اسطفةج الطر بلاسطحال ثطم مطأنن ايمل Ovumايليرة من ل يال اغلااييال ولصب  بيضطال 

بعطد  Zygoteولتلمل بيضال مخصبال  ل يال محل ه سلطيال ف  دة و لطه   طل ه  ولللد من اوبيضه

 ايق  م ت  نتلم اييق  م ت اوبوثال عم يال ايلص د . بعده  نةمل  نمر اوبيضال اومخصبال بعدة 
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ويلللا اوا ططلم  Inversion( مع ين اييقود Blastulaاي وا طلويال ويقلد اوا نتلمل  ةيل )

 ويةمل اوا اسفةج  دمد. Gastrulaثم نلللا ايليرة اوا طلم Amphiblastula دمد مدعا 

 

 -: Somatic embryo genesisوالنمو الجنيني الجسمي  Regenerationاالخالف 

نمل ططك ايسططفةجي ت اوقططدمة ع ططا نضططميد اوجططر ح  اعطط دة اي ططزا  اومفقططلدة  نططدعا هططا  اوعم يططال 

 ب يلوف . ام ايلوف يملضمل اع دة نةةيم اوليلام ب كم ه  ايم  اوجز  اومص د فقط.

  يططو الططر اذا  حططن ايسططفةج اوططا  حططن بططييرة ا  ام لومطط  ايسططفةج فصطط   عططل بعضططه   ل مطط

حططن ا  اوقعض ثططم  ضططع  بمططتح مجطط مين بططييرة فطط م اسططفةج  دمططد ممتططل ام مةمططأ مططل هططا  اوططب

اوج من  اوا  مممح اع دة نةةيم  نركيو   ظ يف ب وةمل اوجةيةن  اولجمع ت  ندعا ها  اوعم يال

 لوم  معيةال ا  ا زا  مل ي يج معلد وليلام م .

 -فوائد واضرار المساميات :

 مال نج ممال ايج م لخد  ب يسللم  .بعض ايلاخ ايسفةج ذ   ي -1

 ج طد اوبمطر  ا  و ا  ملوطد ايوله بط ت عةطد موم طله بعض ايلاخ ايسفةج ض م فقد متلم سط م    -2

 ملود مايلال كرمهال.

بعض ايسفةجي ت نلفطر فطن ابطداف اوملط م  ن طبو هوكطه  بطاوك م طبو ل ط ير ا لصط دمال  -3

  غااييال.

م ملطط م او ؤوططؤ  مجعططح بططدفله غربطط ي  ب ولطط ون م ططبو مهطط   Cliona هة وططك اسططفةج مططدعا  -4

 ل  ير ا لص دمال .

 -تصنيف المساميات :

 - ضع  ابة ف اوم  مي ت فن امبن مج مين هن:

  Class Calcaria-:صنف الكلسيات  -1

ت اوت و طيل  ا  نعرف ب يسفةجي ت اوت  يال  مل وف   مه  مطل اشطلاح متليطال مطل مط دة ك مبليط 

   Triaxonا  ثوثيطال اوملطلم  Monoaxonاجم  ااطد امط  اا دمطال اوملطلم  ل  مين ايشلاح م

 نتططططلم ايشططططلاح غيططططر ملصطططط ال.  ام اويطططط ف ايسططططبليجيل .Tetraaxonا  مب عيططططال اوملططططلم 

 اسمر ف ن   مفقلدة. اوحرو اوبوثال و ير اوم   مللفرة فن هاا اوصةف.افراد هاا اوصةف ذات ولم
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امر ا  ام لاين وم خ. نةلمطر ايطلاخ هطاا اوصطةف فطن  ميطن ابفر ا  ا من   لد ايلاخ ذات ولم

 . Grantiaبل م اوع وم  نةلصر فن اومي   او  ا يال اوضل ه مبح اسفةج 

 :  Class Hexactinellida األشعةصنف سداسية  -2

يم اشطططلاكه  نبةطططا مطططل اويططط ف او طططي ت   Hyalospongiaeا  ن طططما ب يسطططفةجي ت اوز   يطططال  

ايشطلاح مطن بعضطه  ولمطتح واوك ن ما ب داسطيال اومللم.نللطد  اسيال اومللم؛ نتلم اشلاكه  سد

ن ملصط ال ا  كلطح كبيطرة  شطت ه  اوميح ولتلمل مجط ميهيتح ذ  شتح شبتال. افراد هاا اوصةف   يح 

اوتطط م ا  اوجططر  . ايلاعهطط  ذات اوططلام ب هلططه. نعططيا ايططلاخ هططاا اوصططةف فططن اعمطط ق اوميطط    ممططبه

 اوع وم  نعد ايسفةجي ت ايكبر شيلع  فن اوقحو اوجةلبن. نةلمر فن مخل ف ايل   

 

 -: Demospongiaeصنف الجسميات   -3

يسطفةج .اوج طم ملط وف مطل اشطلاح سط يتيال )او ط يت (وتةه  وي ط  % مطل ايطلاخ ا80مضم اكبر مطل 

سداسيال اومللم  نلصح ايشلاح من بعضه  بلاسحال ايسبليجيل ا   د نةعد  نم مط   . ميطن ايطلاخ 

هاا اوصةف مل اوحراو او يتطلين   ميعهط  بلرمطال مط  عطدا بعطض ايسطلبة  ات ييطلاخ نعطيا فطن 

 spongilliaeaاومي   اوعابال.نعلد ضمل منبال 

 -: Sclerospongiae.صنف االسفنجيات الصلبة 4

 هن مجملعال بييرة مل ايسفةجي ت اولن نفرو هيتح ك  ن سميك . ميطن افرادهط  مطل اوحطراو 

 ايسبليجيل مل لد فن افطراد ثطوث منطو مطل منبهط   ام افطراد ايشلاح او ي يتيال  او يتلين. ام

نعطيا فطن ايمط كل اومة مطال م لصطقال ع طا اوصطخلم اومر  ييطال  فطن اومطقلق  هاا اوصةف عملم   

  اوتهلف فن اومي   اوعميقال .

 

 

 

 

 

 


